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Nauja Lenkų Vyriau
PASIŲLĖ BOLŠEVIKAMS 

PERTRAUKTI KOVĄ.
RYTŲ SIBERIJA TAIKOSI BELĄ KUN NERANDA 

SU JAPONAIS. i . VIETOS.

sybč Varšavoje
Svarbios atmainos lenku vy

riausybėje.

I
Pasižada persiskirti su bol- 

, šėrikais.
Vokietija jį grąžina Austrijon.

Ii Pasilik Armistiriia•J
Bolševikams

Bolševikai Palei Rytinę Prūsiją
EUROPA ANT SLENKSČIO NAUJOS KARĖS.

PARYŽIUS, liepom 24. — Čia norą dviejų nuomonių apie 
tai, kad Europą laukia nauja baisi karė, jei bolševikai atmes 
jiačių lenkų pasiųlvmų dnryti amiisticijų.

Pakils kari* dėl lenkų žioplumo, išdidžinvinm ir i m peri- 
jalistinių siekių.

Jei bolševikai atmes, lenkų pasiųlvmų, tuomet prancūzai 
ir anglai nžtels tiesiog per Vokietijų siųsti lenkams dideles 
armotas, tankhs ir amunicijų. Ir tuojaus bus siunčiama ka
riuomenė.

Taip bus daroma nežiūrint Vokietijos protestų. Vokieti
ja sulig Versailleso taikos sutarties turi pilnų teisę uždrausti 
per savo žemes ga’.ienti ginklus, amunicijų ir kareivius. Bet 
talkininkai to nežiūrės. Jie patys mindžios savo padarytų 
sutartį. Tokie yra maršalo Foclio pienai.

Ir kuomet tas įvyks, tuomet, karėn guli įsimaišyti ir Vo
kietija.

Varšava, liepos 24. — Lenkų 
vyriausybė aovietų valdžiai 
Maskvon pasiuntė • tiesiog:.ij 
nuo savęs pasiūlymų daryti 
a raustai jų tuo* aus pertrau 
kus n.'>ius.

tankų vyriaus; beje įvyko 
atmainos. Atsistatydino mi 
nisteris pirmininkas G raiški 
Jo vietų užėmė AVitos, vals
tiečių partijos vadas. Šitas or 
ganizuoja koalicijai, minist<* 
riu kabinetų.

Atmainomis pate.nkiųtas ir 
socijalistų vadas Dašvnski. 
Nes jis apsiėmė būt rice-mi- 
nisteriu pirmininku ir pažadė
jo remti naujų vyriausybę.

Variavo j gyvenantieji ame
rikonai savo moteris su vai
kais pasiunčia j vakarus.

Sakoma, jog čir. Imsią anie 
i 100 amerikoną.

FOCH LUKERIU0JA. KAS 
BUS TOLIAUS.

Tik būtinam reikale keliaus 
Lenkijon.

Tokyo, liepos 24. — Rytų 
Silierija, mntyt, pasitvarkys ir 
jiadarys taikų su Japonija. 
Liejios 17 d. Verchno-Udinsko 
valdžia susimainė memorandu- 

. umis (kaipir iiotumis) su Ja
ponija. Sutikta iŠ rytinės Si- 
berijos padaryti bnf<>rinę vals
tybę ir susitaikinti su Japo
nija.
/ Memnrnntluine rusų pareik
šta. jog Rytu Silierija būtinai 
turi gluusties arčiau Japoni
jos. kaipo arčiausiai stovin
čios civilizuotos šalies. Nes ry 
tinė Siberija šiandie yra at
vilnyta nuo pasaulio civiliza
cijos ir niekas nesirūpina jos 
likimu.

Prašalins bolšeriktzmą.

Dabartinė
valdžia, kuri laikinai apsisto
jusi Verchne-l dinske, galuti
nai sutiko prašalinti iš savo 
tarpo ir iš visos valstybės vi
sokių bolševikinę dvasių. Su
tiko įvesti šalyje demokrati
nę valdžių ir neleisti radika
lams pulaikyti autokmtlzmų.

Podraug sutiko trumpoj a- 
ieityj paskelbti sol man rinki
mus. Ir kuomet susirinks ses- 
mas ir aname pasirodys <:e- 
mokratinė dvasia, japonni tuo
jaus apleis okupuotas ten te
ritorijas.

Naujoj buferinėj valstybėj 
japonai gyventojai naudosis 
pilnomis piliečių teisėmis.

Rytų Silierijos

NAUJAS LENKŲ MINI8TE BOLŠEVIKAI PAĖ MĖ BaL 
RIS PIRMININKAS. TSTOGĘ IR DUBNO.

Lenkai laukia bolševikų 
atsakymo.

Pranešama, kad jie užėmę 
Seinus.

Riaušes ir Žudymai Airijoje
BELFASTAS APRIMO.

Londonas, liejx>s 24. — An
glijos vyriausybės sferose nei- 
kiek nenusistelx*ta, kuomet 
gnnta žinių, knd lenkų vyriau
sybėje pyko atmainos. M mis
teriu pirmininku yra valstie
čių vadas VVitos, gi jo asisten
tu — soc;jahs*ų vadas Dašyn- 
ski.

Taigi šiandie lenkų valdžia 
yra kaipir socijalistų rankose. 
Ir ta valdžia bolševikams pa 
si ulė aruusticiją.

Tegu pasimoko lenkai.

Anglijos vitMUM augštesnysis 
valdininkas iš užru^-šmių įsi
kalu departamento taip sako 
apie lenkus:

“tankai yra tikri pašėlėhai. 
Tai ypatingoji Europoje tau
ta, su kurią j a nelengva susi
kalbėti. Jie paliesti megaloma- 
nijos ir reikalingi kur-kas di- 
desnės Me? juo?
gribšt i me, !><•►<$<• to neužsitar
nauja.”

Siūlo armisticiję.

Naujos lenkų vyriausybės 
pasiųstas toksai bolševikams 
pasiųlymas:

“tanko vvriaiJHvIiė sovietu• • • • 
vyriausybei pasiųlo tuojaus 
pertraukti mušius visam fron
te ir pasiųsti savo delegatus 
padaryti armisticiję.

“Mes lauksimo jusli atsa
kymu ligi 3:00 po pietų,, lie
pos 25. Delegatų susitikimui, 
manome, tinkamiausia vieta— 
Varšavos — Maskvos vieške
lis, tarpe Baranovičių ir B ręst 
T hmraVn Utie Aitras LavAa /wtst 

tM”.
Bolševikai yra paskvily, jog 

jie darys taikę tik su lenkų 
liaudimi. Tad nežinia, ar jie 
sutiks daryti taiką au lenkų 
socijalistnis.

Londonas, liepos 24. — Va
kar ofio.ijaliam iš Maskvos 
pranešime sakoma, jog bolše
vikai paėmė nuo lenkų tvirto
vę Dubuo. Volinijoj. Ta tvir
tovė gynė pietinius Lenkijos 
rubežius. Be to. bolševikams 
teko Slonimas, pietrytuose nuo 
Gardino.

Bolševikai grūmoja Europai.

Vietos spauda daug rašo it 
plačiai komentuoja apie bolše
vikų briovimąsi ant Lenkijos. 
Kai-kurie tvirtina, jog bolše
vikai grūmoja visai Europai.

Nežinėliai- tvirtina, kad bol- 
ševikai įsibriovę tikion Lenki
jon. To jie dar nepadarė. Bet 
veikiai gali padaryti. Nes Gar 
dinas, Baltstogė ir kiti Imlše- 
rikų paimti miestai nupriguli 
tanki jai. Lenkai ’lk lai visa 
Stvinasi.

Užėmė Seinus.

čia vienas laikraštis skelbia 
gavęs žinių, kad bolševikai 
jrnėinę Baltstogę ir Seinus, 

i Semiu netolios Suvalkų. G' 
Ii aslr: ru-is mi^sua. .”'rii riti
nės Prūsijos.

Baltstogė* yra už 110 mailių 
'nuo Varšuvos.

Apie Baltstogės paėmimų 
pranešta iš Maskvos. Apiu 
Seinus — iš Varšavos.

Jei Imi šeri kai dar ilgiau 
briausis su tokiuo smarkumu, 
netruks jie atsidurti Varša- 
von.

LIEPOS 24, 1920.

Chieagė ir nrbmiraftai. — šian
die gražaa oras ir vėsu: vakare 
daug vėsiau. Rytoj ir-gi grąžui 
oran su vidutine temperatūra.

Vakar augkčiausia temperatūra 
buvo 98 L, Žcmiauaia — 71 I.

Saulė teka leidžiasi 8:17. 
g Mėnulis IrtdJtiuu 2.02 naktį

Paryžius, liepas 24.—. Mar
šalas Foch nemano kelianti 
tankijon pirmiau, kol negau
siąs žinių nuo pruneuzų ir an
glų misijų apie padėtį Lenki
joje.

Sakoma, maršalas tik būti
nam reikale galėtų iškeliauti.

Žinovai tvirtina, kad mar
šalo kelionė nebus reikalinga. 
Nes jei lenkai tiesioginiai Ik>1- 
ševikams pasiųlvs armisticiję. 
tuomet pasibaigs karė tanki- 
joje.

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 
ANT VARSA VOS.

Taip bent Variavo j nuomo 
niaujama.

Variavo, liepos 24. (Ritšo 
angį, laikr. koresp.). — Čia 
jau ilginu niekas nealiejoja, 
kad bolševikų tikslas paimti 
Variavę, lenkuose įsteigti so
vietus ir tik paskui pradėti 
taikos tarytais su tankija.

Kaip pasaulis uUineš j to
kį Rusijos bolševikų sumany
mų. tai jau kitas klausimas. 
Bet kuomet bolševikai laimės 
Lenkijoj, tuomet, kaip bema
tai, sovietai atsiras 
mažesnėse Lenkijai 
go«-e šalyse.

Bolševikai šiandie
stangas pralenkti talkininkus 
diplomatijoje ir karės lauke.

Diplomatijoje jie atmeta 
Anglijus pasiųlymus daryti ar- 
misticiją ir talkininkams ]ia- 
duoda naujus klausimus, nau
jų galvosūkį.

Karės lauke gi jie pietiniam 
fronte perdaug nesiskubina. 
Bet užtaigi šiauriniam fronte 
varosi rišu smarkumu.

ir kitose 
kaiminiu-

i a JMl-

MIRĖ AMERIKOS FI 
NANSISTAS.

Berlynas, liepos 24. — Be
nu rė amerikoniškas finnnsis- 
tas WiUiam K. Vanderbilt. 
Jis čia daug, pasidarbavo ka
rės metu, ypač ligoninių rei- 
kaldis.TnTTT— . . .. .

Barlynas, liepos 24. — Be
lą Kun — tai ungariį komu
nistų vailas. buvęs kituomet 
Ungarijos sostinėj Budapešto 
kruvinas didktatorius.

Kuomet angarai susiprato 
u komumstą valdžią nušla
vė, Belą Kun su kitais savo 
sėbrais pasprūdo Austrijon ir 
ligšiol ten buvo Internuoja
mas.

l’ngnrijos vyriausybė reika
lavo Austrijos jį išduoti kai
po kriminalistą. Austrija to 
nepadarė bijodama Rusijos 
bolševikų.

Ir vietoji* to Austrija nus
prendė tų komunistą pasiųsti 
Rusijon per Vokietijų. Andai 
austrų sargyba jį nulydėjo 
Vokietijon. Bet šitos vyriatt- 
sybė atsisakė jior savo žemę 
praleisti tą radikalų.

Ir todėl sugrąžina atgal 
Austrijon. Vokiečiai sako, knd 
jei Austrija tų komunistų taip 
daug brangina, tegu jį Rusi
jon perkelia padangėmis.

Londonas, liepos 24. 
lig gantų žinių, šiandie Airijos 
miestas Belfastas aprimo po 
kruvinų riaušių ir po pasiun
timo tenai dauginu karinome-

Su-

Vakar riaušės buvo atsikar
tojusios su visu smarkumu. 
Kareiviai patartojo lulk.is- 
vai džius. Nužudyta keletas 
žmonių daugiau. Sužeistų bu
sią daugiau šimto.

Airiai protestantai ėmė už
puldinėti airius katalikus. Dol 
to utilitarinė valdžia turėjo 
užimti Ir iiy Mato luižuyčlą 
Ra 11 ymacarret t pricmiestyj.

9 ŽMONĖS NUŽUDYTA 
BELFASTE.

žmonės kovoja su kariuomene

JAPONAI KELIA NESUTI 
KIMUS KINIJOJ.

PRANCŪZAI MARSUOJA 
ANT DAMASKO.

Beirutas. Sirijų, liepos 24.— 
Kadangi Sirijos karalius Fei- 
sal atsisakė pildyti visus pran
cūzų reikalnvimus, prancūzų 
kariuomenė smarkiau pradėjo 
inaršuoti ant Damasko, kur y- 
ra Sirijos valdžia. Kita ka
riuomenės koliumna eina aift 
Aleppo.

Žinoma, nori jie tuom pasi
naudoti.

r •• • k

Shang-hai, liepos 24. — Pro
fesorius \Villonglihy iš .Tolins 
Hopkins univerdleto. buvęs 

!< galis patarėjas Kinijos vy
riausybei, čia kalh’*aanias kal
tino jajionus už siaučiančios 
suirutes Kinijoj.

Jis sako, japonai per pas- 
taruosius devynerius metus 
jokiais keliais negali prieiti 
prie Kinijos. Tad pakelia čia 
vidujines suirutes ir nori tuo
mi pasinaudoti.

tat kinų imtrijotlz.mas yra 
didesnis ir augštcs'iis už ja po- 
r.ą kurstymus, sak* knlliėlo- 
jas. Ir japonai nieko nelaimė
sią.

vakaro, kiek 
nnžudvta 9

dist rikte Vir- 
kad 

ir

*

BOL1EVIKŲ REIKALAVI
MAI LENKŲ KLAUSIME.

Nori jie Lenkiją nuginkluoti.

Berlynas, liepos 24(Rašo an- 
rrl tabale L4 \
Iš Rusijos' čia atkeliavo ame
rikonai — Hurry Kagan iš 
Chicagos, l>endrosios paduii- 
niiuų komisijos narys, ir tei
sėjas Fisher. Pirm apleisiant 
Rusiją, jiems teko mat v ties 
su bolševikų komisam Tchitc-1 
erinn.

“Rusijos talševikŲ vadai į 
Anglijos pasiųlymus padary
ti armisticiję su lenkais atsi
neša taip,” sako Kagan. 
“kaip talkii inkai plsinešn j 
Vokietiją. BoiS*»*«ąi taip il
gai nositaikins su lenkais, kol 
lenkai atkakliai mėgins laiky
tieji, kol jie talkininkų bus 
paremiami ir kaip ilgai jai- 
mikv> nkaiiiiu^| kr’iuumr- 
nę.“

Nepasitiki Anglija.

Toliaus Kagan pasakojo, 
jog bolševikai nepasitiki An- 

Jei bolševikai priimtų

Anglijos pasiųlymus ir sulig 
anų taikintas! su lenkais, ImiI- 
ševikai nealsivktų tikslu pa
daryti lenkus nepavojingais 
Rusijai.

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

Tad sulig Imlšcvikų lenkai 
turi būt ant visuomet nuslo
pinti.

Tūkstančiai miškuose.

Kagan juisakojo, jog lenkai, 
apleisdami Borisovų, tą mies
tų bjauriai 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 Imi 
senybės. tankai bėgdami nai
kina gyvenamas trobas, dirb- 

ir y Toild
darbininkų unijos atsiliepia į 
jmsaulio unijas
tankijų už tokius darbus.

Beifast. Airija, liepos 24.— 
Pakilus čia riaušėms ir riau
šininkams susirėmus su ka
riuomene, žuvo vienuolis bro
lis Mykolas Morgnn, redemp- 
torislas. Sakoma, jis kritęs 
auka nuo paklydusios kulip- 
kos apsišaudymo metu.

.Riaušėm ir kova įvyko lie
pos 22 <1. Ligi 
sužinota, buvo 
žmonės.
Bnllyinacarrett

nas žmogus manydamas, 
riaušininkai ims pulti 
griauti jo trobą, pasiėmė re
volverį ir šovė kelis kartus. 
Sužaidė keturis civilius 
žmonos. Po to jis buvo nut
vertas ir taip apdaužytas, jog 
vargiai pagysiąs.

Riaušininkai dar labjaus 
intužo kuomet pasiųsta "ka
riuomenė pradėjo j juos šau
dyti.

Visose Airijos dalyse kas
dien įvyksta daug žmogžu
dysčių. Dnugiausla žudoma 
policija, deginamos valdiškos 
rastinės.
Žodžiu tariant, Airijoje šian

die siaučia neapsakytas tero
ras. atkreiptas prieš Anglijos 
valdžią.

ANGLAI GRŪMOJA AIRI- 
JAI.

_ „ ■ f ,, j,ucuiu( rwa oaun pastoo 
ležines rankas.

» 8“-

Londonas, liepos 24. — An- 
gRja jau senai mėgina 
savųjų Airijoj tvarkų, 
moja airius suspausti 
kaip dar nekuomet.

Bet ligšiol 
nei kito.

įvesti 
Gru- 
taip.

nosimntn nei to,

boikotuoti

rijoje ir įvairiomis paviršuti
nėmis priemonėmis nenuslopi- 
numa, kas baisiai kenkiu Bri
tanijos imperijai, todėl Ang
lijos vyriausybė imsis 
ten opresijos. Tai busianti ge
riausia ir tinkamiausia prie
monė suvaldyti snltilčlni?.

Sekretorius sako, jog ant 
Airijos Ims padėta geležinė 
ranka. Ir jis tikisi, jog An
glija nž tai negalės Imt kalti
nama.

APSIDRAUDŽIA VOKIETI
JA.

Nori būt pilnai neutralė. :

Berlynas, liepas 24. — Vo
kietijos užrubežinių reikalą 
ininisteris Dr. Simona, kalbė
damas prieš reichstago užru- 
bežinių reikalų komitetų 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 ralkininkai 
jau indavė notų lenkų-liolšvri- 
kų krislo klausime.

Šiam atsitikime Vokietija pn 
skelia* pilnų neutralybę, šukė 
ministeris. Ir tas reiškia, jog 
Vokietija yrn taikoje su Ro- 
sija ir su tanki ja ir jokiuo bo
du nesutiks prisidėti pagelbė
ti lenkams.

Vokietija apsaugoti savo 
rubežius pa vartos kariuome
nę. Kariaujančių šalių karei
viai tuojaus bus nuginkluoti, 
jei pereis ruliežius.

SIAUTĖ KARŠTIS CHI
CAGOJE.

Karštis kelis žmones pakirto.

Liepos 23 dienų po pietų 
siautė pirmukart šįmet dideli? 
karštis Chicagoje.

Išryto termometras rodė 71 
laipsnį šilumos. Po pietų ši
luma staiga pakilo ligi 98 
laipsnių, kni-kur dar augš- 
čiau.

Keletą žmonių užgavo sau
lės spinduliai. Vienai' žmogus 
mirė.

ą*T.F.*TNKF.T.TF.fiTAT TU. 
RĖŠ REFERENDUMĄ.

Geležinkeliečių viršininkai 
galutinai susirinkime padi
dintos užmokėsi irs klausimą 
nusprendė pavesti apspręsti 
pačioms iitskirioms darbinin
kų unijoms referendumu.

A. PIRKITE KARĖS TAUPY-
Aną dieną parlamente Al- MQ ŽENKLELIUS (W.S.S.),

rijos reikale 
šia? Airijos sekretorius 
H ame r Greonvood.

Jis pranešė, jog šiandie Ai
rija, kaip pasirodo, gražumu 
ne pat vaikoma. Nes ten val
džia negalinti įgyventi įsta
tymų, tinkamai apdrausti savo' 
m I4iwinl-n j».

Jis sake, knd airiai sukilė
liai pinigų ir kitokios pagel
iuos priešintas Anglijos vai 
džini apturi iš Amerikos.

Kadangi Airijoje betvarkė 
yra nematyta Britanijos tsto-<

kalbėjo vyriau- 
Sir

PINIGy KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver- 

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 23 d. buvo tokia sulig Mer- 
chanta Loan & Truit Co.:

Anglijos sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
Vokietijos 100 markių 
tankiji* 100 markių 
PranrutijoH už 1 dolierį 
Šveicarijos už 1 dolierį 
talijom už 1 dol.

215
2.2-1 

.62
TO
75

13
5 fr.
18 L 60

fr.



2 DRAUGAS Šeštadienis, liepos 24 lu20

ri, kad Lietuvos ir Amerikos 
uetvviv rataijkv DiKNRAATis Lietuviai krikščionya-demok ra

tai labiau susižinotų ir tankiau 
susitartų tarp savęs.

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

Iii tp

“DRAUGAS”
Einu budim# lx»l>,ni» ncdėliMcnlo*. 

PHE.V l M EK A1OS KAINA t 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:

................................. <8.00
Pux*l .•«•••••••«••• 4.00

SCV. VA1AT.
Mvinm., ................................. $0.00
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Lietuviška Garlaiviu 
Linija.

Kun. Juozapas 
Meškauskas.

Nuo subatoa 3 liepos Chi- i 
vagoje vieši svečias atvažiavęs i 
tiesirg iš Lietuvos kun. Juo- : 
zapas Meškauskas. Kuomet jis 1 
Ciccroje laikė prakalbų, tai i 
žmonės nežiūrėdami gausaus 1 
lietaus nei didelio griausmo 
pripildė svetainę. Kuomet ta- I 
po užsakyta prakalta p. Elijo l 
svetainėje ant kampo 46-tos ir < 
Wood str., tai prisirinko tiek 
klausytojų, jog visi nei sutilp- I 
ti negalėjo. Tai buvo 15 liepos, i 
Pilna svetainė buvo ant ryto- 1 
jaus pėtnyčioje Sv. J urgio mo- i 
kykloje. Taip pat skaitlingai • 
susirinko žmonių Reseland’e 
19 liepos. Daugelis skaitytojų 
norėtų turėti žinių apie kalbė
tojo asmenį. Tuos patenkin
dami, paduodame trumpų sve
čio gyveninio aprašymų.

Jis yra gimęs Panevėžyje < 
16 (4) balandžio 1889 metų. ; 
Ten pat jis baigė realę gi įima- ‘ 
rijų 1909 m. ir įstojo į vys
kupijos seminarijų Kaune. .Jų 
baigęs 1913 m. tapo pasiųstas 
į Kataliku Akademijų Petro
grade. .Jų baigė 1917 gauda
mas Teologijos Magistro laip
snį.

Dar Imdamas studentu kun. 
Meškauskas jau kapelionavo 
pabėgėliams lietuviams Beve
lijo. Mokslus užbaigęs tapo 
karės kapelionu prie ketvir
tosios rusų armijos, kuri tuo
met veikė Rumunijoje.

Frie Kerenskio Lietuviai bu
vusieji Rusijos kariuomenėje 
ėmė organizuotis atskiru? nuo 
kitų. Kun. Juozapas Meškaus
kas tiųio tos pirmosios Lietu
vių Armijos pirmininku.

Bolševikams įsigrdėjus rusų 
kariuomenė tapo demobilizuo
ta. lietuvių armija Rusijoje 
taip-gi negalėjo būti. Bet vo- 
kii...ii ovjeilviuu j Llvllll/J 11151 

tises Lietuvių Armijos, nei 
atskirų jos asmenų. Todėl kun. 
J. Meškauskas pradėjo vėl tie
sioginį kunigo dariu;, tarnau
damas Lietuviams Odesoje:

Talkininkų paliaubos su vo
kiečiais įvyko 11 lapkričio 
1916 nų Kun. Meškauskas tuo 
ėmė rengtis į tėvynę ir 1 sau
sio 1919 m. parvažiavo į 
Kaunu. Žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius džiaug
smingai priėmė jaunų kunigų 
ir paskyrė jį liturgikos bei as
ketiškos teologijos profeso
rium savo seminarijoje.

Profesoriaudamas kun. Meš
kauskas daug dirbo viešame 
T jot U V<>* fn'VPnimn ir rtotln ta. 

po išrinktas Katalikų Veikimo 
Centro Vicepirmininku. Su to 
centro reikalais profesorius 
atvažiavo ir į Ameriką. Jis no-

Šitame numarijc talpiname 
J.

damiesi, kad daktaras imasi 
naudingo tėvynei darbo. Be 
netakto negalėjo Šliupas ap- 
seiti nei čionai. Jis baugina 
neduosiųs apgarsinimų į tuos 
laikraščius, kurie jo sumany
mo neparems dabar. 8enas 
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 piuigo 
tenka kompanijoms iš laikraš
čio skaitytojų perkančių lai
vakortes, negu laikraščiui iš 
kompanijos duodančios apgar
sinimus. Kas-žiu, ar gerose 
rankose yra kompanija, ku
rios generalis agentas nežino 
čia parašytų dalykų!

Jo žentas p. Martynas Yčas 
yra antras Lietuvos Garlai
vių Linijos direktorius. Tas 
yra rimtas ir daug naudos 
Lietuvai padaręs vyras. Jis 
jau no pirmų kartų stoja į di
deles kompanijas. Jis vedė 
pragarsėjusias “Vilnies” ir 
“Bangos” kompanijas, ku- 
riedvi tečiaus nepadarė dide
lės naudos Lietuvai, o mus 
tėvynės finansus apsunkino ir 
mus valdžios priešams davė 
progos pasekminga! jų kriti
kuoti. Tiesa, girių pirklvtaj* 
p. Yčas padarė Lietuvai žy
mios nuudos.

Kiti trys direktoriai yra p. 
Salėm o na s Banaitis, p. K. 
Račkauskas ir kapitonas V 
Stulpinas. Kad tarp direkto
rių nėra nei vieno jūreivio 
tai nestebėtina, nes Lietuva 
iki šiol jūreivių nei neturėjo. 
Todėl Bendrovė turės samdy
ti svetimus jūreiviai*, nes ta 
jų garlaivių tandrovė neap- 
seis.

Kadangi Bendrovė žada įsi
taisyti nors keturis laivus ga
linčius eiti skersai Atlantiko, 
tai ji negalės nptjeiti ta speci- 
.ialistų inžinierių. Nors bute 
jin hviuiių iM-jusių iiiž.iuiery- 
stės mokslus, tat tie ponai tan
kiai rūpinasi kunigų nuodė
mėmis. o mažai deda pas
tangų išmokti, ka)]> statomi 
didieji jūrių laivai. Turbut a- 
teis kada nors laikas ir mus 
inžinieriams liautis žiurėjus 
į kleis nijas, o imti kreipti o- 
šis | dirbtuves. D-ras Joną* 
šliupas, nors vėlokai, tat jnu 
U; padarė. M* *as butų jo pa
vyzdį pasekti ir jo mokiniams.

Pasakę kas reikėjo pasakyti 
apie Lietuvos Garlaivių Ben
drovės silpnybes, primename 
skaitytojams, kad nereikia 

• perdnug bijoti tų silpnybių. 
Kas gnli tepi į tų bendrovę j- 
*4 o »*V •• •• •• ®
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žmonių išmanančių dalykas ir 
įkinkiusių savo pinigų į ben
drovės i'-ikalus, tuo genau eis 
ta bendrovė.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

(Pabaiga).

Liepos 10 dienų ]vyko lai
kinosios Tarybos posėdis Lie
tuvos Misijos bute, kuriame 
dalyvavo ta 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 delei statuto ant 
rašto, o adv. F. Kalinauskas 
pažadėjęs prisiųsti. Kiti nariai 
delei svarbių priežasčių nega
lėjo atvykti susirinklman.

Turėdami omenyje, jog visi 
statuto projektuojami dėsniai 
bus aptarti pačios konferenci
jos, susirinkusieji paskaitė Ta
rybos posėdį teisėtu ir yra 
šiaip nustatę pamatfribis pro- 
iolrtnoiamn«ine Tsrv’voe «fn 
luto dėsnius:

1. Vardas: Amerikos Lietu
vių Prekybos ir Pramonės Ta
ryba, (Lithnanian & Ameri- 
can Bonrd of Commerce and 
Industry).

H. Buveinė: Laikinas adre
sas: 257 W. 71st Street, New 
York, N. Y.

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

L Inkoqx»ruotos Lietuvių 
bendrovės.

2. Neinkorporuotos Lietuvių 
bendrijos (partnership)..

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, knvgvedžiai, inžinie-< 
riai, laikraMinrnkai, daktarai, 
advokatai ir tt.

Pastaba. Tarytas Direktori- 
jntas turi teisę priimti ar ne
priimti ir prašalinti narius 
lelei priežasčių, kurias Direk- 
torijatas atras užtektinomis. 
Atmestas arba prašalintas na
rys turi teisę apeliuoti į arti
miausi visuotinų Tarybos 
si rink imą.

IV. Tikslas.

I. Rupinties prekybos
pramonės plėtojimu sveikais 
pamatais.

2. Mėgsti ir tvirtinti nuola
tinius prekytas ir pramonės 
ryšius tarpe Amerikos ir Lie
tuvos.
8. Stengties apsaugoti lietu

vių visuomenę ir prisidėjusių 
prie Amerikos Lietuvių Pre
kybos ir Pramonės Tarytas 
bendrovių šėrininkus nuo nuo
stolių iš priežasties apgaulin
go įstaigų organizavimo ar
ba jų reikalų vedinio.

V. Tarybos ineigos.
1 • i -
u) Visi pavieniai asmenys, 

įstaigos, bendrijos ar bendro
vės moka pamntinj mokesti 
— $10.(N) metams,

b) Visos inkorporuotos įs
taigos. kurių sukeltas kapita
las išneša daugiau f23Jl00 gn-

SU-

ir

Ii turėti ir daugiau uno savo i 
įstaigos atstovų, skaitant po 
vienų atstovų. nuo Kiekvieno ' 
$25,000 sukelto kapitalo, tat i 
nedaugiau 7 atstovų nuo vie- J 
nos įstaigos. UI kiekvienų da- i 
dėtų atstovų įstaigos įmoka ' 
Tarybai metinę nario mokes
tį po $10.00.

2. Už tarpininkavimų pre
kių pirkime, pardavimų ir ki- i 
tuose reikaluose, 't aryta ims 
mokesnį sulig narių priimtų 
visuotiniame Tar vbos susirin
kime.

VI. Direktorij&tas.

Tarybos vykdomuoju orga
nu yra Direktorija tas, suside
du.* iš septynių narių, renka
mų slaptu balsavimu vieniems 
metams visuotiniaiin* Tarytas 
luinų nllMl HIaIUK'. luinoji iu 
rvba renkama iki seknnčian: 
visuotiniam metiniam narių 
susirinkimui. Į I>i rėkt ori jatų 
nuo vienos įstaigos negali būt 
išrinkti daugiau dviejų asme
nų. Išrinktieji į 1)1 rektorijatų 
patys pasiskirsto tarp savęs 
funkcijas: pirmininko, dviejų 
vice pirmininkų, pirmo ir ant
ro sekretoriaus ir pirmo rr an
tro kasininko.
VU. Sentikiai su Atstovybe.

Amerikos Lietuvių Preky- 
Imis ir Pramonė- Taryta vei
kia ankštame kontakte ir su
sižinojime su Lietuvos Atsto
vybe Amerikoje. Viai susi
siekimai ir stfidnešiinai su Lie
tuvos valdžia darom! per Ko- 
mmercijalį Attache prie At
stovybės. Lietuvos Atstovybė 
dalyvauja ex-oficio Tarybos 
ir Direktorijatp posMžiuose.

VIII. Susirinkimai.

L Visuotini Tarynos narių 
susirinkimai htma metiniai ir 
nepaprasti.

a) Metinis siuririnkimas Sau
kiamas Direktorijuto kasmet 
sausio mėnesyje.

b) Nepaprasti susirinkimai 
yra šaukiami sulig nuožiūros 
Direktorijuto arba 25 nariams 
arta atstovams reikalaujant.

2. Direktorijato posėdžiai 
bus laikomi sulig Direktorija
to nusistatymo.

3 Visuotiniuose susirinki
muose ir nepaprastuose susi
rinki uiuose visi nariai ir įs
taigų atstovui turi lygų balsį; 
balsu naudojasi tiktai ypatiš- 
kai dalyvaujantieji.

IX. Tarybos Turtas.

1. Visos Tarytas ineigos 
naudojamos bėgantiems reika
lams, sulig patvirtintų visuo
tiniame susirinkime. Jeigu liū
ty koks perviriRa, tai jis bus 
skiriamus Tnrybos veikimo 
praplatinimui arbji aukojamas 
Lietuvos jaunuomene! einan
čiai mokslu* prekytas ir pra
monės srity j sulig nsuotino 
metiniam susirinkime nutari
mo.

. X. Statuto atmainos.

šis statutas ga« tat keičia
mas arta pildoma.* visuoti
niuose mctinitioae Tarytas na-

rių susinnkunuo&e dviem tre
čdaliai® tenai esančių ir bal
suojančių narių.

šio statuto projektų su per
mainomis, kurios LųikiRosioe 
Tarybos dar gali būti prieš 
visuotinąjį susirinkimų pada
rytos, nutarta patiekti svara- 
tymui ir prašyta Lietuvos At
stovybės Amerikoje sušaukti 
visuotinąjį susirinkimą liepos 
30 dienų New Yorke, Wakto- 
rf Aatoria viešbutyj, 10 vai. 
iš ryto. Šios konferencijos per
matoma dienotvarkė Šiaip nus
tatoma:

1. Patikrinimas įgaliojimų 
atvykusių atstovų.

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

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

4. Išrinkimas nuolatiniu Ta
rytas diiuktonjalo.

5. Klausimai įnešti svarsty
mui atskirų konferencijos na
rių.

Visais Lietuvos Tarybos rei
kalais prašoma tuo tarpn krei
pties Lietuvos Atstovybės ad
resu (Representativr of Li- 
thnania in America, TUty-lStb 
Str. N. W., Washington, D. 
C. ) pridėjus ant adreso “Pre
kybos ir Pramonės Tarybai.”

Jeigu kas iš pakviestųjų po
sėdžių arba bendrovių atsto
vų panorėtų įnešti statutan ko
kį nors naujų punktų arba ki
taip suredeguoti, prašomai y- 
ra paduoti ant rašto tokių 
permainų projektų, arba pa
pildymų ir prisiųsti augščiau 
nurodomu adresu, idant Lai
kinoji Taryba dar prieš visuo
tinų j j posėdį galėtų apsvars
tyti tų įnešimų ir pateikti jį 
susirinkimui arta atinesu.

J. Vileikis,
Lietuvos Atstovas Am.

LABAI ĮVAREI ŽINIA.

buvęs ūkininko, spaustuvės 
savininku, Bankini ukit. Jis 
nuoširdžpii paremia kiekvienų 
rumanymų galintį padaryti tė
vynei naudos. Ir pramonės 
dalykus Banaitis remia idea
lizmo žvilgsniu. -

P. J. Voki etai Ua yra pvi-
• •

KUNIGŲ SUVAŽIAVIMUI
Dienotvarkės Projektas.

Chicagos ir 8]>ie]iiikės kuni
gų posėdis 21 liepos įgaliojo 
kunigus V. Slavynų, P. lape
lį ir P. Bučį sustatyti kunigų 
suvažiavimo dienotvarkės pro
jektų. Tas projektas, žinoma, 
nėra priverstinas. Jei suva
žiavimas norės, tai pasinaudot 
juomi. Čia garsiname tų pro
jektų kaip jį sustatė du minė
tosios komisijos nariai.
ZL Adv. V. Rutkausku hono

raro reikalas.
2. Prezidento A. Smetonos 

atsilankymas į Amerikų.
3. Jiegos griaunančios kuni

gų darbo paseku tingumų pa
rapijose: a) organizuota be- 
dievija, b) nezaležninkija, c) t. 
v. Biblijos studentai ir k. t.

4. Kunigai ir Lietuvių Ka
talikų organizacijos Ameriko
je.

5. Dabartinio viešo kat. lie
tuvių veikimo ncužtektma& pa
sėtai tingumas ir jo priežastyg.

6. Moksleivių šelpimo rei
kalus.

7. Amerikos lietuvių katali
kų susižinojimas su Lietuvos 
Katalikija.

8. Lietuvių Kunigų susior- 
ganizavimas Amerikoje.

9. Buffalo’s susivažiavimo 
nutarimų peržiūrėjimas.

10. Sumanymai ir įnešimai.
Komisija prafė devynių ku

nigų. kad jie parengtų tamtiic- 
rus referatus. Trys jau prisi
žadėjo.

Ii

Kardinolaa Mercier ir svaiga
lų klausimas.

Amerikos Pilnųjų Blaivinin
kų organe, kuris vadinasi “Ca- 
tholie Temperence Advocate”, 
šių metų * kwo ir balandžio 
laidoje yra* sekanti kores
pondencija :

“Gavau nuo kardinolo Mer 
cier leidimų paakdbti laikraš
čiuose Jo Eminencijos išsi
reiškimus su jo parašu kas- 
link svaigalų klausimo. Esm; 
įsitikinęs, tai busiant labai 
užimančiu Tannstonis ir pa
sitikiu su džiaugsmu, jog pa
talpinsite tų žinutę savo laik
raščio skiltyse.

širdingai,
J. H. Lamimore.”

Kardinolo sakiniai.
“ Visuomet turėjau širdyje 

paraginti blaivybės judėjimus 
ir priešalkoholines sujungus.

“ Purtomi rr>etn«L- pre

nuėjo manu diocciMjoje Mali- 
neso judėjimas, dvasiškuos ir 
jiasaulinių tarpe, kurių pasek
mės yra labai užtektinai ge
ros. ®

“Visuomet ' pripažinau al
koholizmų kaipo vienų pirma
eilių žmonijos nelaimių prie
žastį; nekartų patraukiau <io- 
mę pasauliuės valdžios į tų 
visatinųjų pėstilencijų (užkre- 
tingų ligų). Galutinai jau ir 
jias mus prasidėjo koga prie
šais žmonijos priešf, o trys 
politikos partijos su tai ė nai
kinti alkoholizmo šaltini.

D J. Kardinolas Mercier, 
Malineso Arkivyskupas” 

“Čia priduriu, kad Jo Emi
nencija Belgijos kardinolas 
Mercier >ra užkviestas pribū
ti ir kalbėti į Pasaulio Sąjun
gos priešai kolitu Ii žino kon

ferencijų, kuri bus Edinburge 
lapkričio mėnesyje.

Širdingai
J. H. Lamimore. 
Kestcrvilie, Ohio.

PASTABA: Štai jau antru 
kartu didis ir farsus Katali
kų Bažnyčios Dignitaras (kij- 
nus-angštos vertės) Belgijos 
kardinolas viešai išs i reiškia 
pritariąs ir imtvirtinųs iicvien 
pilnųjų blaivybę, tat ir-prohi 
bicijų! Jau sena* pi r įnašai .To 
Eminencijos išsireiškimas til
po “ŠVIEj^ME'’. Net ir kar
dinolas Gib.ains lame pačiame 
laikraštyje pripal)sta, kad jau 
nėra pavojaus Mišių aukai iš 
prohibicijos šalies. -

Su augšta pagarba
Kun. P. Saurusaitis.

TAUT08 FONDO REI
KALA!

Taq> tandrovės įku'ejų yra 
ir Lietuvos dvarpoi.is p. Še
riuotas, .'ugštojo Gclguidilkio 
savininkas. Jis yra inžinierius 
i: apie garlaivius šick-tiek iš
mano, nes ilgus metus jum pri
klausė gailaitis “1‘eramias”. 
kuris vaikščiodavo Nemunu
tarp Kauno ir Jurbarko. Gai- žymėjęs p-dagogM “Saulės 
Ja, kad p. šerniota* yra jau kursų direktorius. Taigi gurų 

žmonių ir grasaus UKslo šitai 
bendrovei netrūksta. Vienu 
tik reikta palinkėti jai, tai da
lykų išmanau&ų litavę, kad 
įvyktų tas kas suinaityta. i

puM'titini n"im žmogus. ir in- 
žiniervbi s moksle jis gerinu v- 
ru ištyręs chemiją nvį.i 'ger
tai vi ų statymo šakų.

P. Haiemuuas Banaitis v ra

%

U gegužio, 1918 nų nuo A- .

Ceiitralis , Komitetas “Įi- 
tuania” ir Inf. Biuras Lausa- 
ne Išviso Tautos Fondo gavo 
Fr. 125398.20. .

Komitetas “Lithuania” yra 
gavęs iš kitų šaltinių šias au
kas:

1 balandžio, 1916 nu nuo 
kun. Jakšęio Fr. 166.10. -S®

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

24 vasario, 1917 m., Lietuvių . 
Dienos pinigų (1 d. |apk. ’16) 
Fr. 124,527.75.

Gerbiamiems šelpėjoms ta
riu širdingos padėkos žodį.

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

Friburgas, Šveicarijoj,
25 birželio 1920.

mer. Liet. Tautos Taryta 
8^W.OO.

Viso Fr. 84,494.20.

♦

Tautos Fondo sekretorijMtas 
šiomis dienomis aplaikė nuo 
gerb. kun. A. Steponaičio ik 
Šveicarijos Centralio Komite
to “Lituania” apyskaitų, ku
rių žemiau paduodame T. F. 
priete’ių žiniai.
Tautos F. Brooklyn, N. Y. 
Pinigai gauti iš Amerikos: 
27 d. gegužio. 1916 tt»_. nnn 

Tautoj Fondo Fr. 5,173 00. 
• 13 d. sausio, 1917 >n, nuo 
Taur-toi rondo Fr. 10,41 J.00.

30 d. liiržolio. 1918 m., nuo 
Tautos Fondo Fr. 25JI1&00.

Viso Fr. 41,504.00.
Lietuvių Informacijos Biu

ras (Lausane) gavo.
6 liepos, 1916 nt, nuo Kun. 

Bartulio* Fr. 820.00.
14 liepos, 1916 nt, nuo K uit 

Bartuškos Fr. 725.00
13 vasario, 1917 m

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

6 gegužio. 1917 m.. Imo Am. 
Liet. Tautos Tarybos Fr. 2. 
500410.

2 rugp. 1917 nt. nttn Amer. 
Liet. Tautos Tarybos Fr 
46.U36.U0,
(iš kurių 16.000 Inf. Biurui, 
kiti-gi 30036 fr. Liet Tauto* 
Tarybai Launane).

nuo

' •

B

M. nmar TSttJ
------- -.■!Dr. C. Z, Viezdis 

umrjvis'momnas 
TkUaSm: iuo • ryto iki • vak.

Borodoml* nuo 4 1/** vakaro
47 U SO. OSHIiAMBU AVKMUK 

arti 4t-«oa Gotvte
—..........a

lt

•4.

DR. S. NAIKELIS

J.P.WAITCH£S 
ATTOB1UEY AT LAW 

LffiTlHl ADVOKATAS įsi i »oot> tmunrr
■■žįsy

S. D. LACHAW1CZ
UKTirVYR ORABOKIVS 

(■•UnuuUK IltalĮ-l — k» 
Holkai. n»lWr» eltUaekiL • ■ 
4arb« t-Mt. uir«u*4lali. 
1314 W. 31 PI- Cti*eu«O, 

Tek CbMl
III.
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KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS.
ŽEMAIČIŲ DABARTINĖ 

PADĖTIS.

I

Bebuvodaiuas Švėkšnoje ga
vau patirti, kad ^grafas Jur- 
gis'Plioteris parduodu*,-ir jau 
keliems kumečiams pardavęs, 
žemės po 1,000 auksinų de
šimtinę. Praeitų žiemą par
davęs apie 3 900 drūtų pušų 
Bilvičių trakuose. Sako, ka* 
pardavęs iš savo žvėryno ge
riausius ir drūčiausius ąžuo
lus. Pas Plioterj buvęs atva
žiavęs generolas Odry iš Klai
pėdos. Jis esąs artimas pažįs* 
tarnas P’;oteri»J, nes mat Plio- 
tėris buvęs Prancūzijoj kon
sulo padėjėju. P-ancuzai da
bar į jį kasdieną važiuoja.

Dirbtuvių Žemaitijoj suvis 
nesą. Iš tartokų ir nmlnnų y- 
ra dar likę, bet ir jų nedaug. 
Plungėje esą lirų vcrpykla, 
kuu esanti apversta darbu 
iki tiek, kad nestengia nė iš
tolo da'bo atlikti. Dabar Plun- 

-.I.'.'hIj' uhL.t p'liutu:- 
dirbtu zę prie kok os tai upės. 
Plungei šviečia puiki ateitis.

Liaudies mokyklų ir gimna
zijų yra gana apščiai. Kiek
viename mieste esą į 3—5 
liaudies mokyklas. Liaudies 
mokytojai lanko torsus vasa
ros laiku ir lavi.msi. Gimna 
rijų yra jau į tuzinų. Telšiuo
se 7 klasių lietuvių, 4 kl. len
ku, 4 klasių žydų; Plungėje G 
klasių gimnazija, Riecave 5 
klasių, Svėkšhoje 4 klasių, 

j Skuode 4 klasių, Kražiuose 3 
nsu galėsim vaisius sunaudot, | _4 klasių, Kretingoje 2—3 

klasių, Vėkšniuosc 4 kiasij 
miesto mokykla (T).

'Prūsų Lietuvoje viskas pui
ku ir ramu, tik visur yra 
prancūzų valdžia. Reik daug 
maldauti, kol gauni leidimų 
iki Klaipėdos, ar Šilutės nu
keliaut Gyventojai esą labai 
suspausti, susisiekimas sun
kus. Prancūzai gyvena Klai
pėdoje, Šilutėje ir prie Tilžės 
rubežiaus (T). Klaipėdoje 
stovi jų karo laivas “Aišne.” 
Mažosios. Lietuvos gyventojai 
šjinet nebegavę trąšų ir teks 
pasitenkint gyvulių mėšlu.

P.
Telšiai 20, VI, 1920 m.

Lankai šįmet puikus ir dno- 
kemaiutuus rodos užteks, 
iri vidutiniai apie švekš- 
Telšius ir .Plungę; gerų 
apie Varnius, Šilalę,' Vai-

utą. Rietavą ir dar Mažojoj 
etnvoj. Vietotais yra ir blo

gų, bet gerų, rodą, bus dan-

Vasarojaus derlius dar neži- 
. nomas. Iš pirmo, baigiant sė- 

h buvo laba', sausas, šiltas 
ir visi žnx»nė« šaukė Jie- 

ns, bet jo apie Vainikų šven
tę gavo ir dabar auga gerai; 

rėtų būt gero vasarojaus. 
Bulbių derlius ir-gi neats

pėjamas;’ joms daug pakenkė 
Šalnos, kurių buvo nno 5 iki 
15 birželio keietas naktų. Vie
tom, bangiose žemėse, beliko 
y-nri -C* • Ton *
guiu nko rvmuaiusių.

Vaisių sodtiueRe šįmet laba1 
maža. Obuolių, kiek man tek-» 
matyt vaikštinėjant, niekui 
nemačiau, rnatji 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, 
teeinu nežinojom kaip sunan- 
dovi; turbut gamta tai paste
bėjo ir šįmet nebedavė tokio 
deiliaus, o kitų metų, kada gc-

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

Tokių nelaimių, kaip Tams
tos, lengva yra apsisaugoti, 
kad' neateitų, negu atitaisyti 
atėjus. Apsisaugo ja nuo jų 
žmogus, kuomet vesdamas pa
čių apsižiūri, kad ji butų ge
ra katalikė, ir nuolatai palai
kydamas katalikystės dvasių 
savo namuose po šliubui. Pa
leist u vi ngas pamišimas tan
kiai užeina bevaikėms mote
rims, negu toms, kurios turi 
daug triūso augindamos vai
kelius.

Kud. P. Bučys.

sviesos ant dangaus.

duos daugiau.
Parubežiais, prie Mažosios 

. Lietuvos sienos, yra labai daug 
jsėtų linų. Turbnt ūkininkai 
rengiasi vėl jai r bent kiek 
pasipelnyti, kaip praėjusį me
tų. Vaikščiodamas pa mie
žiais po krumus pastebėjau vi
sus krumus, prie sunkelių e- 
' sančius, pakuluotus. Matyt 
smarkiai šmutoliuotų.' Vienas 
mano draugas patarė būti pa- 
rubežio sargybos milicininku. 

MatĮMSe sako “daugiau uždirbsi ne 
gu besimokydamas moksle. 
Langelis iš milicininkų pabu
vę jais pusmetį ieško gero u- 
kio nusipirkti. Jiems yra pini
go, it stotinų.”

4 ——————————

S.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. ,
užkerėjimas.

Klausimae. Mano moteris L. 
S. nuėjo laimės ieškoti pas 
burtininkų žydelį ant 12-tos 
gatvės Chicagoje. Po to nuėji
mo ji lajinės neparsinešė, liet 
tarsi iš proto išėjo. Aš jų nak
timis rahdu visai neprideran
čiose vietose. Ji sakosi esant 

ir turint bėgioti pas 
svetimus vyrus, nes žydas yra 
jų taip užkerėjęs. Tai gi, bu- 
simildami, paaiškinkite, ar gu
li žmogus žmogų užkerėti ir 

■ kokių yra vaistų nno to.

Katonieras S.

Atsakymas. Vaikščiojimas 
par burtininkus laimės ieškoti 

; i? ūčuū(<*r<
jis yra paikas dėlto, kad lai- 

>į3Įhė* ne«tm*a. Jis yra nedoras, 
U nes sugadina tikėjimo dorybę.' 

Kas tiki burtininkais, tas ti- 
■ ki kam nereikia tikėti.
J Labai tankiai hmuninkai 

,vartoja nepaprastų ir kenks- 
luingų dalykų. Tarp tų daž
nai būva taip vadinamasis 
ipuotiuruis, arba sugestija, ku
ris neapsakomai apgadina nėr

Cwe

I
Yra buvę taip smarkių ip- Į 

ls notiimo sugestijų, kad mote-l 
I" ‘rišlrč nuo jų parpuldavo be' 

Žado *nt žemės ir daug var-Į 
go bodavo atgaivinti neisi- 
minintis Kartais būdavo, knd 1
ipnotizmo sugv/tija priversda
vo žmogų čia pat arba po kiek 
liuko padaryti blogų dnrbJ; vi-

Tečiaus aš abejoju, ar bur
tininkas butų pakišęs Tams
tos žmonai mintį paleistuvau- 

i ti. Jog burtininkui iš to nėra 
nei kokios naudos.

Jei tat Tamstos žmona nesu
valdo, tai ji nesivaldo iš sa
vęs, o ne iš ipnotizmo arba su
gestijos, nei iš burtininko už
kerėjimo, o iš aavo liuosos va
lios. Tik besivalkiodama pas 
blogus žmones moteriškė pa
tyrė kų gali padaryti ipnotiz
mo sugestija ir dabar save tei
sina visai be reikalo.

Tamstos žmona, matyt, bu
vo pusėtinai padykusi ir nuo 

i tikėjimo nutolusi, kad ėjo pas 
i burtinininkų. Gerbiančios sa- 

_ , » »q uacjiuoj **uui*vn vu livuu- 

ro. Eidama pas burtininkų 
. moteriškė neteko sulinės. Sų- 

žinės netekusi Tamstos pati 
ėmė paleistuvauti. Paleistu
vystė smažino ir taip nedidelį 
protų. Dabar jau nelengva ati
taisyti, nes žmona nebeturi 
nei proto nei sąžinės.
. Sąžinę gali atitaisyti gers, 
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 nrha protas. ^Abiem su
gedus tik nepaprasta Dievo 
malonė gali išgelbėti. Bandyk 
Tamsta melstis.

Galėtum taip-gi per teismą 
' pareikalauti, kad rubus ir 
' maistų moteriškei apmokėtų 
1 tie, ra kuriais radai jų liepa- 
leistuvaujnnt, o burtininkų ga-

Kun. P. Bučyš. SERGĖKITE SAVO AKIS.

I

Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 
ir visas kitas dalis svieto. 

Parduodame Laivakor
tes ant visų Linijų.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: ančiuko* Ir lleturiAkM 

kalbu, aritmetlkoa. knyrmdj-mA*. «tv- 
norrafljoa, typewr:t)n*. plrkljrbo* tel-

| ai U. Suv. Volai, istorija*, obolno* l*to- 
rijo*. reomfljoa, polltikiste ekono- 
mljo*. pUlvtystte. drJllnraJkyatte.

Mokinimo volondoa: nuo » ryto iki 
: 4 valondo* po plotų; vakarai* nno • 
' Iki 14 vnl.

3106 So. Halsted St., Chicago.

DRAUGAS

SIMPLO UNiVlRSAl

IT/ U 
EAJt/

Salutaras Chem. Drug Co.
1707 So. Halsted Street Chicago, Illinois.

P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, UL 
Kuri* raunate paveikslu* l* Uetuvos 

ncutidcliodntni pasidarykite daugiau* arba 
dideliu*. Jie* perimame senu* padaromų 
dideliu*. Sudedam ant vieno 1* kelių *klr- 
tlngų.

Traukiame- paveikslu* namuose, prie 
Balnyėlo*. aneigoee. veaclljoae. grupes, 
pavienius Ir tt. I’arba atliekam* kuogs- 
riausia. Pbons Drovsr 8X<»

viiiiiiiiiiiiiiiitiinmiiiiiiiitiimiiimmmiiiiiiiiiiiirrnmuimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiu

CHEM. DRUG CO.
Prof. J. Baltrenas

APUDINE
raMEGIMK

10c-30c 60c Buteliai ar Proškel
LABU GF3<<* mn, 

GALVOS SKAUDĖJIMO

Klausimas. Kadangi yra ap
sčiai kalbama apie gerybių ne
šėjus, — aitvarus, ar tiesa, 
kad po priedanga velnio to
kie aitvarai yra pardavojami 
Prosuose f Aš į tų netikiu, bet 
randu daug ptsipriešinimo iš 
senų žmonių. Malonėkite per 
“Draugų” pranešti.

Su augšta pagarba 
R. N. Baršis.

Atsakymas. Tus prasimany
mas yra tuščias. Nėra nei ne
buvo aitvaro, todėl niekas ne
gali jo pirkti nei parduoti. 
Tuščioji pasato, gangreit, iš 
to kilo, kad pabuvę koletų me
tų Prosuose surneningi lietu
viai gudriau išmokdavo vesti 
ūkį, dėlto pelnydavo dauginu 
naudos iš jo. Kaimynų pavy- 
• as sakė, kad aitvaras tų nau
dų nešė.

Klausimas. Daug metų at 
tjtu, Io.’ i iuęuii.> u."- iiuiuu Lie
tuvoje ir mačiau savo akimis 
tilerai, ir nemelagingai,šitokj 
daigių. Prieš pietus 11 valan
dą 30 minutų vasaros laike, 
liepos mėnesyj, skrido degan
tis žiburys nuo rytų pusės 
tarp musų kiemo. Aš stovėjau 
ant namo gonko (prieaugio) 
ir pamačiau. Greitai pašau
kiau pažiūrėti savo senų lx»- 
butę. Kaip ana pamatė, tai 
tas žiburys pavirto į labai 
juodą nėdėgulj Jis nenusilei
do ant žemės visai, o skrido 
juodas į dangų ir skrizdamas 
į dangų visaip kraipėsi į vi
sas šalis, kaip kirminas, to
liai aš mačiau. Paskui dingo 
už debesų ir prapuolė. Aš 
mintijau, kad buvo tokia 
dangiška dvasia, ir mintiju ki
taip. Aš buvau 8 metų. Prašau 
duoti man atsakymų.

J. Venckus.

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

Tamsta notai p [šlna'i apra
šei utsiiikimų, kad galima bu
tų iš to aprašymo įspėti,kas 
tuomet pasirodė. Nei negali 
pilnai aprašyti, nes jau praė
jo 22 metu. Per tų laikų, bu
vęs vaiku, Tamsta tapai vyro. 
Dabar niekas negali susekti, 
kiek permainų įvyko Tams
tos atmintije. Todėl apie Tam
stos mintijimą galima tik spė- 
tig> ne tikrai kalbėti.

Tamsta pamatei augštai oro 
žibantį daigtą trumpai prieš 
vidudienį. Veikiausiai tai bu
vo degantis meteoras, kuris 
lėkdamns per orą smarkiai j- 
kaista ir iŠ arti rodos švie
sesnis už saulę. Bet jis nebūtų 
laukę*, kol Tamsta pasaukei 
senutę. Tuom tarpu jis butų 
nukritęs ant žemės.

Veikiausiai taip ir buvo. Se
nutei atėjus T*m«f* nsVĮloi 
akis augštyn ir pamatei juo
dą daigtą. Taip būva visada 
po to, kaip žmogus pamato 
perdaug šviesų dalykų. Aštri 
šviesa smarkiai užgauna akies 
gilumą, todėl tai akiai pas
kui rodosi juoda. Taip gele
žies liepsnose darbininkam* 
pažiurėjus į sutarpintą špižą, 
išlietų į tekinio formų, pasi
rodo juodas tekinis nnt švie
sos, kuomet nuo žemės pakelia 
akis į šviesą.

Tas juodas daigins vingu
riavo akyse kol išnĮ'ko. Ne 
daigtas vinguriavo, tiktai a- 
kių giluiva pamaži atitaisė 
peraštrų įspūdi pusidarinsĮ jo 
ie nnn smerirbu-

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

HAMA6
Ant pardavimo nr mainymo 

Grocernė ir Bučernė geroj lie
tuvių biznevoj vietoj, išdirbta 
per 15 metų randasi ant kam
po. randa pigi. Lraro galima 
gauti per 2 metus ar daugiau 
“privilege” dėl 5 metų dau
giau. Business visas “casli” 
kredito nėra, ineigos kasdien 
$300.00 Nepraleiskite šio bar- 
geno. Atsišaukite pas 840 W. 
33rd Str.

tikėk vrosivr v
Kaip lirai tu manai dnr verrautl* 

Randus recolptte tau nieko nereti- 
kia — Tiktai moki Ir moki pinigus 
— mokėk tuo* pačius pinigu, ant «•- 
vo namo, tai tavo priedermė tavo 
kelmynai, gyventi. . kur tyresnis o- 
raa — kur gali turėti dnrtelj ir ne
toli nuo darbo. Ak turit, vietų IlrU 
Jusi Problema — Visko* prigulė* 
nuo Jųsų PatMų — Ateikit. IV pa
matykite. Nieko juma nekntnuoa 
paalalbėtl. Klauskite Mr. Thorpe. 
*337 Kkmcy Lnland Ave.

South (lilrapi. MM.

WESTPULLMANIEČIAI|
Atkreipiame Jūsų atydą, 

kad pas Jus dienraštį “Drau
gų” atstovauja p. M. Kiupe- 
lis 12115 So. Halsted St

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugų”, taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 West 35-th Street
Turtą* Viri 34,000,000.00

A STATĖ BANK
Atdari. i'anolilmi*. Scredoina ir Suimtom* vakarai*

Smetonos serai pritaikinti akintai 
bus palengvinimu dėl Juay aklų. 
Kuomet tų kenti nuo caJvo* skau
dėjimo. kuomot raidė. Iic,a*l I km 
r*. kuomet .kaitai ar riuvt ar ta
kai tai tuomet yra lenkias, kad 
reikta Jums akinių. Mano 1( metų 
patyrimas priduos Juma reriaunla 
patarnavimų ui prieinamų kaina 
net taip temai net Iki Si.Ot.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminą* suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatves.
3-^io* lubos viri Platt'o aptiekoa.

Kambarį. 14. 13, 14, 17 ir 13 
Tėmyklte | mano paraku.

Valandos: nuo 1 vai. lAryto Iki • 
vai vakare. Panedėlutls, Šarado
mis Ir Petnyčlomla.

GENERALIS ELECTRI 
CAL KONTRAKT ORIUS.

Suvedu drntu* ) namu* ir palai
mų ka* tik reiknllnc* prie elek
trų*.

PETER BERNOTĄ VIČIUS
3131 W. 23nl PI. Cliicagn, III.
TfieTonn* Ganai 41 S"

K---------- —---------- ----- ------------

NAMU BARGENAI.
Pamatyk sekančius namus, 

pinu pirkimo, nes tai yra mu
sų didžiansj bargenal.

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

Parsiduoda 3-jų tmgščių mu
rkus namas, 1 storas, ir 4 
pagyv. po 4 ir 5 kambarius, 
iiatiis randasi prie 3321 So. 
Morgan St. parsiduoda labui 
pigini.

Parsiduoda 2-jų augščių Į 
mūrinis namas, 4 pagyv. po, 
4 kambarius, lotas 50x125 prie 
3031 S. Pamell Ave. Prekė 
tiktai $5.500.00.

Parsiduodp 2-jų augščių mū
rinis namas, 2 pagyv. j>o G 
kambarius, su maudynėmis, 
namu randasi ant Bridgepor- 
to, P-ekė tiktai $4,600.00.

Parsiduoda 2-jų augščių mū
rinis namas, 4 pagyv. po 4 
kambarius, prie 3316 So. Par- 
nell Ave. Prekė $4.200.

Parsiduoda 2-jų augščių me
dinis nntnas, 2 pagyv. jm 6 
kambarius, prie 3809 So. Erne 
rald Ave. Prekė $2,000.00.
MILDA REAL ESTATE 00.

751 W. 31st 8t.

I tr ulMdMTOMv* kartfla akt* kr-lvo. aky* 
katarakta. Mnl.«i«; natlkraa aku ladatam. 
tarom, rcianitaaa trkira parodanti* ma-

I ti*u*i*« klaida* Akiniai prttadknmt l.iatn- 
*al. toli Ir aki matauliMua pa«olM*. Barat-

, klt* aava r*«41iB>o U valka* aiuaa^tu* mn- 
kykloa Valaačo* nuo lt Iki » vakaro. Na-

I 4*1 kuolą nu* I* Iki 1 vak p. platu. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
ULTLVIS AKIU SFEOJLUHTAJB 

Potearvia* rtay aki*
1 k*. rr» 
ln»l

O *V*l*».
mt.

Itravar MO*.

SALUTARAS

Savo Laboratoryjose Išdirba
1. G’rsu S»lutara Kilters
2. Kraujo V»lytoja —
3. Moterims nuo Baltųjų
4. Reguhtor dėlei Moterų.

ir dar 30 čion nej hnunėtų ickarstų, no (vairių ilgu. 
Vienatine vieta kur galima gauti visokių žolių ir šak- 
nte — Pae%’Vsl— • —J —•

Piningus
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
V AMAS MASINAS ir LL paa

P. KVORKA & SŪNS
1549 51 53 W. Chicago. Ave. 

arti Ashland Ave.
Cash ar ant Išmokesščiu.

Trlrfona* Monroc 2500
Krautuve atdara SoreSotnl* 

Pelnytomis Iki C raL vakar*. Kitais 
vakarai* Iki 10 vakare.

LIETUVOS VYČIŲ
Paskolos ir Taupymo Bendrovė
Atkreipiamu aty<la lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningu* ir naudoti* ;>chiu Bendroves, kad prisirašytu pric 
musu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinamu* pinin
gus.

Pabaigoje šio meto muši) Bendrovė uždirba 10% kuriom i 
kiekviena* nar.va paainuiKluja. Sinti rinkimai aUibuna kas Pir
madieni nuo 7 >30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, fiv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Ave.

Jurgis Žakas, Pirm. Antanas Overlingas, Rašt.
901 W. 33rd St. 3201 Auburn Ave.

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

DIDELIS IŠPARDAVIMAS!
Ijalknub'-lly Goltl flllrvl paanknfntn 

ri araiiltmil •••• *4‘
••ntae".

7 Jewd Elgin................ $18.75
15 Jewd Elgin...................$22.50
17 Jewel Elgin ................. $25.00
14 K. grino aukso Elgin 
Laikrodėliai 17 Jewel nuo 
.....................$35.00 iki $85.00

Talpai dideli* paidakyrinin* deimantiniu, aukso Ir paatikauoty Irn. 
rlusillų. l^vpl«irų, tekate, rnaikų. aptiki).‘ Klūkiate tiedu. ........ 

Kaina plneanC- kaip kitur.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St. Chicago, Dl.
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abar Lietuvos

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje

ir nprvirfcic

nori.

METROPOLITAN STATĖ BANK

S. L FABIAN

A. PETRATIS & CO., Vedėjai

Boulevud 611

I DR. G, M. GLASER 1

DiBŽtAUSIA ĮlETUVlSKAIRAiJTlVE P.B1CASME

Dr. M. Stuynicki
3107 So. Morgu otreet

Biuras atdaras: nuo 9 ryto iki 6 vai vakaro. Utaminkaia, Ketvorgaia ir Subato- 
niiis iki 9 vai vakare. Nedėliumia nuo 9 ryto iki 3 po pietų

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentūtas 

10801 SC. Mlchlgau. Avraue

Dr. J. Šliupas. 
1419 N. Mam Avė.,
X -1

Scranton, Pa.

Batikos valandos Kas diena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vakare, Utaminke ir Subataous iki 9 vai. vakare.

bus savo tikslų. bojo nupirku
si savo laivus. Žinoma, jeigu 
kuris laikraštis dabar nenorė
tų fiataniauti, kada L. G. Ben
drovė dar tebsitverla, tai ir 
ateityje jokio atlyginimo rei
kalauti negalės, kada darbas 
bus suorganizuotas ir laivai 
ims plaukioti, o jug reikės 
skelbti laikas, keliavimo są
lygas, žmonių važiavimas ir 
parvažiavimas, laivakorčių ir 
paspirtų reikalai ir tt. Kvie
čiame ramti darbų visus, be 
skirtumo, kurie lietuviais esu 
jaučiasi ir visiems lygiai siun
ti nėši m* • savo pranešimus.

1’aip-pat liendran darban 
kviečiame visas lietuviškas 
draugijas. Dabar da u getro dr- 
jų mes adresų neturime ir 
negalime joms tiesiog pak
vietimų j darbų nusiųsti, to
dėl butų gera, jeigu draugijų

Kad Lietuviai visi ir visur prisipažintu sąve Lietuviais* visuomet keldami savo var

dą augalai. , t .
Taip-gi kad visi taupytu pinigus, kurie bus labai reikalingi ateiti).

Ar visi taupinate? Jeigu ne tai pradėkite tuojaus su

kapitalu ir kil- 
nckilnojautuoju 
jni priklauso, 

ne -’iTn?

žmogus ir Gyvulys.

Žmogus gyvulį valdo. Gy
vulys nemoka pat b savęs val
dyti. Žmogus prausiasi, dar 
ir kvepiančiu muilu, plaukus 
aukuoja, į veidrodį žiuri ir vi
saip duhii asi, barzdų skuta, u- 
sus raito, nagus apkarpo, kam- 
liarius puošia: vienų valgomų, 
kitų miegamų, lovų gražiai 
iškloja, pijanų skambina, var
gonus spaudo, smuiką dailiai 
smuikuoja ir dainuoja. Turė
damas kailių ir išmintį skaito, 
rašo ir nori susilyginti au 
Dievu, nosim jmsiekti saulę, 
žvaigždes.

O-gi gyvulys—nieko. Kokį 
žmogus jam davė tvartų, to
kiame ėda, miega, po savim 
mėšlų meta ir nnt jo gula: ne
siprausia. Besišukuoja, kų ga
vęs auėda'ir laukiu daugiau. 
Jam visos dienos lygios.

Taigi man indomu, kad lie
tuvis žm >5*U5 Amerikoje sek
madieniais eina sykiu su gy
vulinis j girių. Vadinasi, ne
pažįsta šventos dienos. Jeigu 
us turiu uukso žiedų 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 ma'dos su Dievu kallmti kas 
rytas ir vakaras ir sekmadie
ny j eiti į bažnyčių.

Vargdienis.

Red. prierašas. Gero krikš-

Turtas Rankos 
Vaugiuu Kaip 

$1,300.000.oo

(Lithuanian Steamship Line).

Lietuva be prakybos laivy
no negulėtų būti gyvu ir lais
va, nes jūrių kelias, už kurį 
taip šiandie svietas varžosi, 
o kuriuomi visos svieto tau-' 
tos tiesioginiai susisiekia, pa-Į 
siliktų neišnaudotas. Lietuva 
turi nemaža produktų savo 
šalies išvežimui svetur, kaip • 
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 mašinos, ke
rosimas, ir akmeninė anglis, ii 
šiaip kiloki dnigtar. žmonės 
ant vietos šiandie nepastovi, 
keliauja tai šen, tai ten. l’aš-' 
to susisiekimas, pinigų siunti-1 
liejimus, visokiai mpos važiuos 
vežiojimas — atliekamas cati 
laivais, plauk:vj:<učiuis aut jū
rių. Tai-gi jura yra vieške
lis, Im* kurio ir Lietuva jxili- 
tiškai sveika ir laisva ilgam 
patekti neįstengtų. Tuo vieš
keliu naudodamiesi lietuviai 
sems kultūrų iš pačių šaltinių, 
pas kultūrines svieto tautas, 
ir atsikratyti įstengs nuo pra
gaištingos slavų įtakos (rusų 
ir leiikų), kurių įtaka praeity
je pakirto šaknis Lietuvos ge
rovės ir pditiškos 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 nu kur ši pasa
ko tikslų: “Kroviniams ir ke
leiviams vežti Lietuvos upė
mis ir juramis steigiama ak
cininkų Bendrovė vardu “ Lie- 

/tuvos Garlaivių Bendrovė”. 
Steigėjais pažymėti šitie r Ga
liamomis Banaitis, Dr. J. Alek
na, Dr. V. Gaigalaitis, Ginio
tas, Konstantinas Barkauskas, 
Martynas Yčas, Dr. J. Šliupas, 
Kapitonas L. Stmpinas, Dr.
R. ftliujMis, J. Vokietaitis, J. 
Kaunas. Bendrovė turi teisės 
įsigyti nuosavybėn laivus ir 
valtis visokiariupų ryšių, nu
sinuomoti ar nusipirkti sa
viems reikalams troliėsių, do
kų, kiemų, garlaivių ir kitokių 
laivų verpčių, medianinių 
kraunamųjų pmdiisų ir dir
btuvių ir tiek žemės tr me
džiagos statymui, kiek reikės 
Bendrovės reikalams.”

Nors Lietuvos Garlaivių 
Bendre vės kapitalus tuomsyk 
nustatytas ant $5%,000 dolie
rių, liet jis gali būti padidin
tas, kada tik Bendrovei bus 
reikalinga ar kada Direkton- 
jntas pareikalaus. Dlrektorija- 
tas tuomlaik susideda iš 5 na
rių: M. Yčus — pirmininku,
S. Banaitis — viee-pinninin- 
ku, K. Račkauskas — raštinin
ku — ir iždininku, Kap L. 
StulpiiiH* — reikalų vedėju ir 
Dr. J. Hliupa- generallu agen
tu. Jokių obligacijų (prefered 
stock) Bendrovė dabar neturi, 
bet, reikalui esant, gali ja« iš
leisti tam tikromis išlygomis 
(par. 29).

Reikia dar pastebėti, kad 
Lietuvos Garlaiviu Bendrovė, 
turėdama pamatinio kapitalo 
nors tik dol., gail a|>-
si veltinius daryli milijonais 
dolierių. kaip visos kompani
jos kad daro.

Akcininkai dalyvauju . vi
suotiname susirinkime palys 
»r rw»r tu". vx>ni>. nlr.

adresus draugijų laiškuose 
prisiųsti. Jug butų draugi
joms didelė gurbe, jeigu Ir Jos 
pirkdamos L. G. Bendrovės 
akcijas, prisidėtų nupirkti 
Lietuvai pirklybinį laivynų.

Kreipiamės į darbininkus ir 
vertelgas, į šviesuolius ir ku
nigus--) visus, kas tik turi lietu 
viškų mintį ir dvasių neatsi
sakyti, nes gerai žinome, kad 
tokį milžiniškų darbų įvykin
ti tegalime tik visiems bend
rai veikiant Čionai yra ne 
partijų ir ne religiškų įsitikini
mų dalykas, liet tautos užduo
tis, ir lodei kam brangi yra 
Lietuva ir jos ateitis, pasi- 
d įlokime broliškai rankų, kaip 
lietuviai Kurojioje dirba.

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

Visais L G. B -ndrovės rei
kalais reikia kreipties Bluo ad
resu:

Yrapla čiai lietuviams žinoma įstaiga savo sąžinišlounu, rupestingumu ir mo
kėjimu atlikti savo prideristės.

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

A. PETRATiS
i ■ A

dėsnio įtaisų skaičiaus iš savo 
akcijų, kaip 1-10 dalis vi
sų nkcijų kapitalo jam hdni 
suteiktų, nors jis didžiausių 
kapitalų Bandrovėn bulų i- 
nešęa. Tai Bendrovę apsaugu- 
ja nuo patekimo į rankas vie
nos nr kitos ypatus, o taipgi 
smulkesnius nkeijonierius nuo 
išstūmimo jų iš Bendrovės.

Visuotino susirinkimo nuta
rimai įsiteisėja, kada juos pri
ima •% balsų akcininkų arini 
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 
nojamuoju ir 
turtu, kuris 
V- tvlrovf*® f» 
komos tegali huti tik visuoti
no akcinininkų susirinkimo 
nutarimu. Tokis tni, trumpai 
šnekant, yra Lietuvos Garlai
vių Bendrovės nustatymas ir 
susitvarkymas.

Amerikoje Dr-. J. šliupas, 
kaipo generaliB Bendrovės a- 
gentas, įsteigė jiaiarėjų ko
misijų (Advisory Board), ku
rion* ineina knp. Ch. P. Woi- 
shnnr (Comander U. S. Navy) 
p. Jonas Skritulskns iš New- 
Britain, Conn., advokatas J. 
S. Lopatlo, iš IVilkes Barre ir

Reikalui kilus, patarėjų ko
misija susirinks posėdtn ap 
svarstyti bėgančius L. G. Ben
drovės dalykus' Amerikoje, 
kaip lygiai bus pasitariama 
ir gi su Lietuvos Atstovylie 
Amerikoje.-

L. G. Bendrovė jau turi j»a- 
sažierinį laivų aplygusi ir kuo 
greičiaus bus reikalingas ka
pitalas sukeltus, tuo j*8 grei
čiaus pradės savo tarnystę. 
Bus gražu, kada Amerikos lie
tuviui galės iškelti iškilmin
gas krikštynas.

Žinoma, L G. Bendrovė ne
pasitenkins vieno laivo supir
kimu; jai Teikia lient keturių 
garlaivių per Atlantikų plail
ki ojunčių. Ir knd tas dalykas 
pavyktų, Dr. Šliupas visose 
lietuvių kolonijos!* 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. Bendrove remti 
pirkdami akcijas. Tas turėtų 
lietuvius labiaus subruzdinti 
į darbų ir kuodaugiausin 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, tni lodei 
kad nesuspėjome tiiom laiku 
♦ «*•«<>«•*▼*! VI t
tai. Žmonės galintieji ir no
rintieji dirbti, regul ut- 
įsišaukia į Cenlralę, pas D-rų 
šliupų. Kur bus galima, šauk- 
-iine mitingus. Ten atvažiuos 
ar Dr. Šliupas jiakalbėti ar jo 
jut vaduotoju- p. Fr. Zivatkau- 
kas, plačiai Amerikos lietu
viams pažįstamas tautietis.

Iš visur gnlinin pinigu- ar 
tiesiog siųsti į rentrulinį ofi
sų Scrantonp, ar ]H*r vietiniu- 
agentus, kur jie yra. Veikiai 
agentų surašę pu-kelb-im° 
laikraščiuose.

Visi lietuviškieji laikraščiai 
Amerikoje ir Anglijoje yra 
prašomi L G. Bendrovės dar- 
l.*j nurfitiib iv* tniw «

■ i i .'.!==
_ _______________________ ■ - -
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LIET0YIAI AMERIKOJE. MUSŲ DARBUOTE.
DRAUGAS D

r.-4-L WESTVILLM, ILL,
• ' ____ K

Liepos 18 <L buvo įrengtas 
parapijos piknikas, tau pačias 
parapijos darže. Žmonės dar
žan pradėjo rinkties apie tre
čią valandą po pietų ir prisi
rinku pilnas daržas. Buvo 
skelti t a, kad bus didelė pro
grama ir visokių įvairumų. 
Teisybė, ir buvo. Be kitko bu
vo lenktynės^ ristynės, kumš- 
čiaviniasiti, pajų valgymas, 
nešima-t kiaušinių ių L t. Vilk 
kis ka« lmvo, nė surašyti įu^ 
galima. O musų janmmo — L. 
Vyčių — žaidimai ir choro 
dainos susirinkusiems žmo
nėms . neapsakomai patiko. 
Skaitlingas choras padainavo 

* daug dainų. Iš vicų pusių ap 
‘ atoję Žmonės Wsus<* ir gerėjo- 

pn » r>*k
niKU, manau, ir gi nemažai ii- 

-Lr.
(•era ir snuųm ten, kur visi 

išvien sutartinai dirlm. Kleho- 
».o su parapijas komitetais bei

Į

vigais parapijonais gyvuoja 
didžiausias sutikimas * 'dū
kiausias susiklausymu Tei
singai priežodis sako: “Kar 
vienybė, ten galybė.’’

Ten buvęs. I

■

(Pabaiga). .
suvažiavimas. Laikinoji val
dyba: pinu. — kun. J. Meš
kausku*, *ekr. — Žebrauskus, 
nariai: kun. Stakauskas, kun. 
Sovys, Paliutvtė, Beržinskas. 
Bv. Vincento a Pauliaus Kūdi
kėlio Jėzaus draugija. Jinai 
tik tveriama. Jos vienas sky
rius egzistuoja Kaune. Jis tu
ri 9 konferencijose 600 narių. 
Užlaiko 30 vaikų prieglaudo
je, suteikdami jiems ir moks
lą. Ji reikalinga daug pašei- 
pos, paramos, ypač, kad daug 
Lietuvoje yra vargšų.

TretininkaL

Jie yra tik organizuojami, 
dar nesukoncentruoti. Kauno 
skyrius rūpinasi ne vien savo 
dvasios reikalais, bet ir nu- 
Aljpa^lUHUb UUU UuiU0 Kuliu 
merginomis. Bet delei lėšų 
stokos tą darbą atlikti negali. 
Pirmininkė M. -Barkauskienė, 
ižd. M. Mačiulevičaitė, sekret. 
Alai nai tytė.

Katalikų akcijai Lietuvoje 
reikalingu: 1) pagelbos spau
dai, dienraščiui, liaudies lite 
raturai. Geistina butų turėti 
savo spaustuvę; 2) palaikyti
nas šelpimas organizacijų, ku- 
rioa padeda moksleiviams ir 
studentams: “Ateitininkų
Fondas,” “Motinėlė;” 3) į- 
rengimas Lietuvoje kataliką 
universiteto ir knygynų stu
dentams ir mokiniams; 4) pa
dėti dar beaiorganiauojan- 
čioms draugijoms, ypač "Dar
bo federacijai. **

5) Visus reikalus su Lietu
vos katalikų organizacijomis 
ve$ti per centrą ir Lietuvos 
centrą informuoti apie savo 
darbus, siųsti savo spauzdi- 
nius.

bi tarybos jungia beveik tos 
pačios rųŠies organizacijas, 

tik skirtumas jose toks, kad 
viena veikia Tėvynės ribose, 
o antra išeivijoje. Artimes- 
uiam kontaktan suėjus Fede
racijos Tarybai su Lietuvos 
KataiikųVeikimo Centro Ta
ryba (to nuoširdžiai New Yor
ko apielinkių darbnotojai 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 Čia Amerikoje dau
giausia ir naudingiausia Lie
tuvos nepriklausomybės klau
simu yra pasidarbavę. Krik
ščioniškos kultūros, pažangos 
ir demokmtvliės skleidime 
llOiUVHjį ttirpe ^>11 
pijonieriais buvo lietuviai ka
talikai.

Tų su dideliu malonumu 
darbuotojų konferencija pa
brėžia.

Leon. šimutis. 
Konferencijos Pirmininkas. 
Jonas E. Karosas.

Konferencijos Raštininkas.

a) Kaip »tsiiH*ša J New 
Yorko apielinkių Federacijos 
Tarybos darbuotojų konferen
cijas Amerikos lietuvių kata
likų visuomenė ir spauda.

b) Kiek konkretės naudos 
yru atsiekusius konferencijos.

Patvirtino kun. prof. Meš
kausko žinias.

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

Jis nedarysiąs darbuotojų 
konferencijai pranešimo Lie
tuvos politiniu klausimu, bei 
kreipsiąs daugiau domės į Lie
tuvos gyvenimo ekonominius 
n-ikalns.

REIKALAUJA.

RETKALTNGT

VYRAI J R VAIKAI DIRBTI

PACKING HOUSE
♦ — ——

HETZEL & CO.

1743 LARRABEE STR

IU-3KAI.INGI
Bookeept* Ir StenograflKtč. Turi tu
rėti geru* raliudyjimua.

A talka ilk lt e j Mrlrovolilan Statė 
įlanka. .

2R>1 W. 23nd Str.

Ar Taupini Pinigus? Kur?
Klausk?

Keistuto Paskolinimo ir
Budavojimo Dr ja No. 1

33čios ir Lime Gatvių

Ketvergais ir Pėt. 8 vai. vakare
Akcijos Kamuoja 12VžC. — 25c. — 50c.,

Taipgi mokama 4% už kožna $100 padėta ant Klia- 
sos L).

FORT STANTAN, NEW
MBXIC0.

Oras ėia gražus. Kiekvienų 
dienų po vienų valandų palija. 
V ašarų nėra labai šilta, o Žie- 
roų nešalta, per tai ir oras čia 
kiliai sveikas. Dėlto čia gydo
si visi džiova sergantieji ligo
niai. iš kurios niekur kitur ne
gali išsigydyti, o čia išgiję. 
Sityje vietoje gydosi sergan
tieji džiova Suvienytų Valsti
jų kareiviai be jurininkai ir 
kiti valduos darbiuinkai. Juos 
visus gydo veltui Kitomis «NfX.Y°rVo apielinkės Fe- 
goiuis sergančių nepriima ir 
už pinigus. Civilių žmonių 
sergančių taipgi nepriima-

Lietuvių 3U raudasi tik vie
nas ir edenas lenkas.

Antanas Grigonis.

NEW YORKO APIELINKIŲ 
FEDERACIJOAS TARYBOS 
NARIŲ IR DARBUOTOJŲ 

DEVINTA KONFE
RENCIJA.

SHEBOYGAN, WTS.

ftių metų liepos 12 d. Lietu 
vos Vyčių 51 kuopa laikė pus
metinį susirinkimą. Musų ko
lonijos jaunimas, priklawmr- 
tis prie L. Vyčių kuopos, no
riai ir skaitlingai susirinkimus 
lanko. Tas liudija, kad She- 
lioygano lietuvių katalikų jau
nimui netrūksta norų in ener
gijos darbuotis Bažnyčios 
naudai, tautos ir orgauizaci- 

-; jos labui. • : .
Aitas susiriiikiinas ir-gi bu-

- vo skaitlingas. Kuopos reika
lai ir visi klausimai bei i neši
mai svarstyta rimtai ir gra
žiai. t

Apart kitko šitame suturin- 
ktHl? tltHltrt!! ir«»n<rtt iSvMėiit-

- Atmų (piknikų) . Dreksler'm 
girioje. Tam tikslui Lajio iš- 
rinkta komisija iš dviejų narių 
būtent pp. Rėklaičio ir J. Bi

'ha. Išvažiavimas ;vyks rug- 
pjurio 1 «!., kurį nutarta pa
puošti įvairiais lietuviškais 
mutiniais žaHlinmt* Im*' kito
kiais įvairumais

Išrinktas naujai korespmi- 
/cntas. visioiru gerai žinomas 
darbuotojas V-. J. Rėklaitis, 
mg buvusi korespondentė p>lė 
8. Cižauskaitė apleido musų 
kuo|>ų. išvažiuodama į “šau
tus” (piftinrs ul.-uja/j.

Nesant daugiau svarstymij, 
pirmininką* St. Kokiai t įis »i*tu 

■* 'ZiZfe.— -ii... — .—M- i«. -. ^«*SMSM«* • «*- --- ---- ---- - --
, tn žaidimų vt«d

būtis pakvietė vį*u* prie žai 
•linių ir žaislą iki vėlum lai* 
K“ .

*

p

L. B

» p. V ll*-k

deracijos Tarybos nk.ių ir 
darbuotojų konferencija, iš
klausiusi gerb. kun. prof. J. 
Meškausko pranešimų iš Lie
tuvos dabartinio politikinio 
stovio ir Lietuvos katalikų vi
suomenės darbuotės, išreiškė 
urbiamam Lietuvos katalikų 
visuomenės atstovui n uosi r- 
tižių padėkų už snteiktas ri
mas ir pareiškė savo diurlį 
pasitenkinimų iš gražaus ir 
naudingo Lietuvos katalikų 
darbuotojų ir organizacijų- 
darlio lietuvių tautos ir katali
kų visuomenės reikalais veda
mo tėvynėje.

Darbuotojų konferencija pa
tyrusi kun. prof. J. Meškaus
ko kelionės 5 Amerikų tikslų 
— supažindin i amerikie^’n: 
lietuvius su Liclnvos organi
zacijų darliaD ir Kartu užr.ic- 
gsti tamprius ryšius su Ame
rikos lietuviais katali
kais, — pilnai pritarė tam tik
slui ir pasižndėja kun. prof. 
M^AIranaltni stoti’i natrellut vT- 
šomis galimomis pajėgomis, 
kati jo misija Amerikoje kuo- 
geriausia nusisektų.

Begalo džiugino konferenci 
jon nusirinkusius darbuotoju.' 
ir tas faktas, kad Lietuvos, it 
Amerikos lietuviai katalikai 
neturėtam gero taq>e savęs 
susinešimo, kartais visai neži
nodami kits dirbamn tėvynė
je ir Amerikoje, pastoviai ir 
energingai <i*>Uė to paties tik- 
šio — Lietuvon naudos ir ka
talikų viKOoment-s gwre*iuo 
Mitvarkymo. >

Kickvicųam Amerikos lietu
viui, pasiskaičiuotam kun. 
prof. .Mešknueku pranešinu). 

im - n v SVvs^ Irm/Į T ĮT=. I
į talikų Veikimo Centras, — tai 
Į tas pats kų Amerikon Liet. ii. 
’ K. Federacija, o Katalikų Vei
kimo Centro iarylia, — tai 

iuiu»ų Federacijos Taryba. A-

'7 darbuotojų konferencijų 
laikytų gerbiamų Lenkauskų 
bute 222 South 9tb Str., Broo
klyn, N. Y., liepos 5 dienų, A. 
m., atsilankė) P. Montvila. A. 
Drabišius. St. Dadnoras, P.Mo- 
lis. J. Matulaitis, L. Aimuth*. 
T. Seimis, -Tįsi. Krosnys, Ph 
Račas, P. Kyrius, J. Žėrutis, 
M. Ražanauskat*. J. Tuiiihso- 
nw, K. Krušinskas, Kujs. N. 
Petkus, Jonas Banys, D. Ben- 
doraitienė, A. Varneckis, M. 
Valiūnas, A. Benį* orai IK J. 
E. Karosas ir Iznkautdcas.

Konferencijos svečiai gerb. 
kun. dek. V. Mironus, Piomi- 
dienomis apleidžiu* Amerikų 
ir keliauju* į Lietuvų ir gerb. 
kun. D. Mikšys. Debeikių pa
rapijos, Utenos apskričio kle
bonas, atvykęs iš f jei u vos j 
Amerikų Kauno Av. Kazimiero 
Draugijos ir kitokių organi
zacijų reikalais.

New Yorko apielinkių Fe
deracijos Tarybos darbuotojų 
devintos konferencijos vedė
jais išrinkta: Ix*onardas Ainiu- 

pirmininku, Jonas E. Ka
rosas raštininku.

Dienotvarkė.

Kauno spaustuvių zecerių
streikas.

Kun. I) Mikšiui būnant Lie
tuvoje įvyko Kaune spaustu 
vių zecerių streikas, iššauktas 
ekonominio gyvenimo reikalu. 
Berlyne loin. M ikšys gi ritėjo, 
kad zecerių streiku* pasliMU- 
gė, bet Lietuvos valstybės at
stovai Amerikoje jam sakė, 
kati streikas dar teliesitęsfa. 

Amerikos lietuviškų bendro
vių reikalai Lietuvoje.

Beveik visos Amerikos lie
tuvių bendrovės įsitaisė savo 
ofisu* Kaime, liet nieko realiu 
bendrovės Liet, nenuveikė. 
Lietuvių Prekylma Bendrovė 
rengiasi stiklo dirbtuvę uždė
ti. Amerikos lietuvių valgio 
ir drabužių pakai siunčiami 
per Amerikos Lietuvos Pramo
nės ir Liettr'iii Prekvbos ben-

• 4 •

drevės jau pa. ‘kė Lietuvę ir 
tapo išdalinti.

Šiaulių Bendrovė “Venta.” 
Jsikurusio»> AiauUuoee bend

rovės “Venta*’ tikslas —me
džio pramonė, “Ventos” cen
tras Šiauliuose, šaka Kaune. 
Valdyboje yra41. Tomas, Šiau
lių dek. kun. Jasii’.sk&s, p. 
Grioevičius ir kiti. Prie “Ven
tos” priklauso ir dvarininkų, 
kurių inėjimas į “Ventę” tei
sinamas tuomi, kad jie parei- 
škę'savo ištikimybę Lietuvos 
valstyjiei jr lojališkuiną jos 
val-l/iai. “Ventos” da-bo an
tys dėl kapitalo stokos nebuvo 
perdaug plnčion, bet “Ventai”

(Daugiau bus.).

ni’nc <i.rwGAN
ul'larma Muogua ua .uUDmonų. 

AUikaiikito:
. .vtoa Sn. E.il<-n»l sir.

U

ILINOJAUS FARMOS.
60 akru fnnn* nu namu 7 kam- 

Ijaiial, įmint liatluyeiM. >r kiti na
triui. ILj iiivlioB nuo inicNtelic. ic- 
tne perskirta į 7 dalva Muiliju 
nnt micNtu propertea. Kaina 
6000.00 .

Gera* juodžiui*, 781/J akrai, 5 
kambarių nuniaa su gera banie ir 
kitais gerai* itsdinkan kuria rei- 
---- ----- -------- ey.niMi,

l.
Gerb. kun. D. Mikšio pra

nešimai.
n.

1. Lietuvos valstybės atsto
vų žygiai Amerikoje.

a) Lietuvon liuoBybės w-
8»b

b) Amerikoj* lietuvių šelpi* 
mo orgiintMtcijo* ir Lietuvoj 
valstybė* atstovai.

m.
1. Federacijos kongresas.

a) Aių nwtų Federacijos 
kongresų taryti Amerikoj* 
beturiu katalikų politinių as
piracijų ir tikybinių jauninu 
išklinuiga demonstracija,

b) Patarti A. L R. K. Fe
deracijų* centro vahiy*<a! pa
kviesi į Federacijoj* kongre
so iškilme* piimąj) Lietuve** 
valstybėj* prezidentą Antaną 
Smetonų ir J o Eki»ctcnc1jų že- tin** yra gerinunioų i* ųe«!>uiu u? 
maičių1 Vypkupų Pranciškų :n^ Dalnr Rtrimsiu laiku pir- 
Kuravičiti.

nu>«inci*j«n $7000.00. jincktl n-i- 
kia $34.00.00 l«hinrai j 5 nietu« 
•uit C%

40 akru 7 kambariu unni**, ge
ni faune ir kiti geri Isulinlui, 
$4000.00 (mokėti $2000.00 Balki 
ant lengvu išmulcce&u.

bO akiu gruh fgrnia. nauji na
mai. Rcu javai, gera* močiut* ri
ms tvikalinRo* maŠinerijo* tarnui 
ųr/00.00 įmokei $.4000.00. Balnu 
t-a ant Ii ilgs u išmokt-sšėiu.

Siu* t nu* formų* r*u<lu*i liet j 
rių kubinijc* nctdi (’hicagoa ge
roj rie*cj, kur Lietuviai turi ai
va* draugijų*. kliubua, bažnyčių* 
liiu$,. idu. Jeigu Mekui lanuua. Ui

Nauja serija atsidarys Liepos 29-ta, 1920.
Skoliname piningu pirkimui ir Rudavoiimui namu

u

>11
RK1KA1.INGI

Vyrai, motery* tr merginos dirbti, 
gera mokeatta.

Atirtgaukltc:
6*o« no. leaR-ral fXr.

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT CO.
39th & STEWART

REIKALINGI

Visokios tiesos darbininkui 
prie packing piantos. Nepap
rastai geros darb0 sąlygos.

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str.

ANT PARDAVIMO
%

PARSIDUODA.
laimi pigiai 2 lubų medinis 
namas, 3 pagyv. 2 jx> 4 kam
barin* 1 pagyv. 7 kambarių. 
Randos $46.00 j metus. Pro-

tik $2,400.00.
Savininkas ant 2ro flooro 
3434 S. Union Avė.

k(*

Groaernc Ir buterno unt pardavimo
Ktrjc vietoje

4*25 B. XVtniKcMcr Avė.

(irnrrnl 
kampu 
uuu au

CAKSIU CODA 
krautuvė au I'aMu. Ocraa 
2 pagyvenimu murinti nu- 
> lotala 
4*0* 8. Moaart tM.

J Ar Taupiai Pinigus? Kur?
Klausk

I 
■ 
B
■
■

I 
a
■
R

■

■
■ 
I
■

S
■
■

■

AMT F.MUkAVIMO.
Nainaa »u 1 lotai!. vUninyCia su vie
lomis.

Knlnn SIRGO.
3021 W. 88 Piacr

Arli Craufonl Ai c.

ŽEME AR NAMAI ANT
PARDAVIMO AR MAINRMO

IV
1. Neu Yorko apielinkių Fe 

deracijū* Tarybos darbuotoji} 
konferencijos ir musų vliuo

Iti n<-« rantui iaviM Nėrini 

gi*ų :ninrm*>iju kreipkite* prie: 

Tint Nailonai RetUty Co., 
840 West 33rd 8t.

Chicago Dl. 
Telefonas Boultvard 3437.

!>vle)U iunrinlmų mūrinis na
mas nnt soutiM*S« I Ir I tu>mb«rlq 
staain lieat. ruodcrnUUiaa nainsa. ge
ro) !f>lrlink*j. Kaina BSMO.on. Mo
lus froakeatt* tailanr-as kaipo randn 
lt fintų murini* namas arti Jark- 
•on parko. (fiMHi.iMi rando, , n>«tu« 
kulną MMnmi.imi. )mokK MMO.no. 
(lala n ra po ItlMMMMl ka* m«t. Nepra
leiskite įlos pragos

S ristų naras*, ranito* (AOfHl.lHi | 
molus. Kaina >1800000. Nainiu yr* 
kampinis

Mūrinis narna* 2 l'Uyr nnt bn- 
■lirspnrto. tcHldai viduj, snsn*. ninu- 
d>l>6s Kaina >2400.00.

4 fialų murini* namas snt hrl- 
dseporto. V lak n* sulig naujausio* ma
itos Kaina SMMM^O,

4 tįstų murini* mtmo* ant l'takt* 
Ava.. tolIMsl. msudjn'a gnaas vis
kas geram stovy), 28MiO.no matas 
iinokeatls Islsnnu. molai, ti.uk ėji
mais

Alna v *m* properte* rnntnj rime ant 
didesniu ar magesnių prop^rflų ar 
mainysima ant tarmę ar lotų. Taip 
pat Irusi-ir Ir aulonnoMilii* mainais 
ar gnoc'sri'e* ir trufnrnea. karpo pir- 
M«rt

Atvlktte pa.lalbrti pa*

MR LORNEIKA
840 West 33rd Str

Chicago. Dl. 
i Telefonas Boukvard 2437

■ 
I
■
I
■ 
I

Lietuva Skolinimo ir Buda- ‘ 
vojimo Draugijos

■ 
I
I
■

Utarninkais, 8tą vai. vakare
1750 S. Union Avenue.

■ 
■

■

Akcijos kainuoja 12J/^c.—25c —ir 50c. Taipogi mo- ! 
kame 4 nuoš. už kožną $100 padėtų ant klesos “D.” |

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

namų.

ii

PARKinvon.v
Murinta nainu* 2 Ir 4 kambarių na* 
tnaa yra gvram padėjime, naujai au
dėt! tollrtai ir vanos galima nupirkti 
au molai pinigų. Krelpklt.-a prie na
vininko:

Tt!» lanvr Are.
Phonc Yard. «7*>

AKT PARDAVIMO
Hnėt-mė. Oroiernė Ir Itallunoa Par- 
idSuod! Itprležaatlr! Ilgirt: gt>roj 
llrtuvlkkoj !|>g)-vrntvj vietoje-
IMI W. imti Ntr. . CMi-ngo. III.

PARSlIHODA
Grasomi- tr Saldainių krautuvė. Lie
tuvių apgyvento) virto), prie tv. Jur
gio haftnydfoa. Pricburtls pardavimo 
Ikvatluoju Lietuvon. ,

»2R W. 33nl Str.

MOŠAI IR GERAI.
Parduodam Ir tuidnom namu*. lo

tu*. farmaa Ir visokiu* blautua Pus 
mua galima gauti visokių pasirinki* 
mų.

AtaUtaul.au pas;
A. GRIGAS A CO.

3114 K. lial.lol at.. Oikugo. IH.

BARGENAS.
Turi paaukoti gražių 80 nkrų 
fannų nu visais moderniškai* 
budinkais, tik 38 minuto! nuo 
”l<xjp’’ ant Chicago k Bur- 
lington Quinry Railuov. Ant 
lengvų išmokescių. Norint 
daugiau infonuucijų atbišau 
kitę ar rašykite;

A. TRAUBE,
1404 W. 18tos Str.

I

LAIŠKAMS POPIEROS 
Su eilėmis ir pagražinimais. 
I*a»i ciklu lma» U iailc*
| T<H jnr ffTjti nar V4a«i 
| |>a< i0 ir tatku/iu.. .. 
Mielu* mani, htulrll ....
Knr rj ty **uluu- ......
Miela niaun priUrcClr ................
Paminiu UI4kci| lAiriUim- 
M!u<> mk-llsuMa mollnėir.........
| lėtH| ir OKNiltėlę .....................
Kad čaižiau lia«1r«ti patikilr-iiu 
Nt cik Inu la»c m* linui • hrtnlHI 

Kiniun ............... ....

l«r. 
!*<• 

. IU. . 

. IBC. 

. I1»C. 
• IUl. 
.lOv. 
. IOr. 
.IOr.
I«r. 
Mkr.
ICc.

. ImUmįri. I «r-«|

Isdhlt | TCrjOf ......................... *"<
.M t.klasn* brmuiril! . ..KH-.

12 tat-ku mi kniliertai- ul BI.OO.
Plautu! siuskit! Mi MUMkyinsIt

V. SHILEIKA
I 4932 W. llth St., Cicero, Dl

T»l<pbi>n«: Yards 1iJ1

A.

Turiu patyrimu 
moterių ll*o**: **- 
pešt Intai pr*B ti
riu !l(o*f Ir kūdi
ki laiko llgtm.

AKUŠERIU 
A. SHŪŠHO

K

Dr. L E MAKARAS
Ii .-turis Gydjtojaa tr (lOnurv

rstefsM* rslbnaa M* Ir roUassa na* 
CUcaCoj: 4616 Ho. Woo4 Mr.

TUr Krtvvrff* n«i* AtM ttu T1BA
Tarta /ta.------------- .....g

T (I

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Ir Im. for rili'na 
iki r«« 

■gu<ttai« eile 
po III. IT.40, 
Ir 114. Juodi

Kainos kurio* pritinka klekrls- 
narn klieniul. Grorantuojam* kad 
itilauplnkltn* jum* l&St Iki 
•Fit lt lėk Vl«»e»r» pis-VI•****■ — *»*»•?»**
dalykai maliau seru wbol*aal« 
kalno*

Vyru tr Jauuu ratkynu salsvi 
drabuliui |>adirbtl ant ulaskytno 
bei srataikauktl siutai Ir ovrrko- 
tal su .ditlelul*
Ir kitokio (tyliam 
Fatnatyklta niuro 
siutu tr orerkotu 
120. (22 40. 426.
Siutai po |*S Iki lik. Melluo* vil
nos siutai po ftS Iki t?9. Valku 
• lutai Ir ovrrkutal |C 40 tr sua&- 
Clsu. Vyru keliuos *4. Ir tuafa'iau. 
Melmo* pu»» ii nes kelines IS 4# Iki 
117.40 N|>erlj!h* uuoMmlM 4*k SWt 
kiekvienu ni-*-inlu siunčiamo ] 
Europa

Atdara klekvlctut diena iki * 
vol vakare SubaU tnia .0 vai. No- 
diliomis iki < vai vakaro.

S GORDON,
1415 So. Haliteu Su-ert

PAMTORn. BI..H4A*
PU AM IMK

DYKAI.

28MiO.no
ti.uk
AtaUtaul.au
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Bergman’s Grove (Darže), Riverside, III<■

f
AKauno jomarkaS

PARAPIJOS NAUDAI

Švento Antano, Cicero, IIL
'Rengia visi Ciceros Lietuviai Varde K. Federacijos. Tai bus Jomarkiškas — Kermo

šių*, nes bus to Ko dar suligšiol piknikuose nebuvo.

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

E8-: 3E 2 £ 3E E 3j 3
%

I
i CHICAGOJE.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

/ X
IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 

KOLONIJŲ.

šeštadienis, liepos ii d., 
šv. Kristina.

Sekmadienis, liepos 25 d.. 
Sv. Jokūbas Didysis up.

Pirmadienis, liepos 26 d., 
šv. Ona, šv. P. Marijos Motina

PABRANGS GELEŽINE E 
LLAIS VAŽINĖJIMAS.

Brangiau atsieis ir prek’ų 
siuntimas.

WEST SIDĖJE PRA 
KALBOS.

Iš T0WN OF LAKE
Lab. Sąj. 1-inin kuopim papras

tas HUKirinkimas bus šinnd ir. lie
pos 20 diena. i >1'.i valandą vaka
re, švento Ktvži*»s parapijinėje 
h vėl n i nėję.

Nariai imu n kiu misi rinkti
Valdyba.

AR GALIU GAUTI SAVO PINIGUS KADA

PLĖŠIKAS SUSISKALDĖ 
MAKAULĘ.

Su pavogtu automobiliu užva 
žiavo ant stulpo.

Frank Quigley su kitais 
dviem savo sėbrais važiavo 
automobiliu AVasbington par
ko. Automobilių buvo pasivo
gę. Bevažiuodami užlėkė, ant 
žiburio stulpo lr automobilius 
apsi vožė.

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

Tiedu paėmė pravažiuojantį 
automobilių ir sužeistų Quig- 
lev pristatė \Vashington Purk 
ligoninėn. Kol ]M>licijn susku
bo atvykti, anuodu pragaišo.

Sužeistame pažintus žino
mas plėšikas taigi Frank 
Qiiigl»*v. kurs nesenai Imvo 
teisiamas už užpuolimų Met
ropolitan bankus ir nužudy
mų tos banko* kasteriant; pa
galbininko Vinco Migelio, lie
tuvio.

Quigley išsisuko, nes buvo 
išteisintas.

Bet po t4l ji policija išnau
jo buvo suareštavusi sųryšyje 
mi Dol t o n banko* apiplėšimu.

Geležinkelių iIuiIhi tarybų 
padidino užmokėsi] geležinke
liečiams. Per metus tasai ]ia- 
didinimas siekia suvirs (KM) 
milijonų uolienų.

< ielųžiukelių kompanijoms 
reikia tuo.- pinigus gauti. L 
kur kitur m-gali gauti kaip tik 
iš visuomenės.

Iš NVashingtono pranešama, 
jog, sulig geležinkelių konųm- 
nijų reikalavimo, tarpvalsti- 
jinė prekybos komisija ar tik 
neleis konipiinijoms 
imbninginti:
Pasažierinms tikėtus 2P nuoš.
Bagažų vežiojimų 20 nuoš.
Už 

nuoš.
Už

nuoš.
Jei

patvirtintas, tuomet kom|mni- 
jos per metus tikisi surinkti 
pusantro milijardo dol. dau
giau. kai]) šiandie sunmkamti.

iš to kompanijos apmokėtų 
brangiau darbininkus ir liktų 
pačių geležinkeliu kompanijų 
reikalams.

__

veikiai

Pullmano tikėtus 50

prekių vežiojimų apie 10

tasai sumanymas bus

TURBUT. BUS NUVERSTA 
MUZIEJAUS TROBA.

MIESTAS TURI PINIGŲ.

Jaekson parko paliko tuš
čia didelė troba, kuriam būvi 
muziejus. Muziejaus daiktai 
perkraustyti nnujan bustan 
Grunt parke.

Tuščių troln-sj daiair nori
ma nuversti. Ne.* jo pataisy. 
mas ir prižiūrėjimas bran
gini atsieitų.

UŽKLUPTA KINAI 
PIUMI.

SU O

l'ž savaitės

miestui 
sukolek

miestui

Cook apskričio kasininkas 
Gibhons užvakar Ciiicngo.* iž 
dan inmokėjo 2 milijonu do
lierių.

Knip šiandie ininokė* dm 
vienų milijonų,
duos kitu du milijonu dol.

Paskui apskritys 
xlu<»* tiek, kiek bu* 
tuojniiui mokesčių.

Iš apskričio iždo
priguli keliolika nuįijonų do 
lierių. Kasininkas Gihbone 
mėgino sutrukdyti išmokėji-i 

*n.. I . r:. r 4! . t • .aaa^. luti pFivr jį illil*r*t<| «<li- 

du norėtn (Mikelti tiyln. Paga
liau- Gibbons sutiko išmokėti) 
dalimis.

(’hieago, ariu Dievui, turi 
pinigų-

Federalini agentai 
kinų skalbyklų po 
551 So. Clnrk gat.

Suareštav,, skalbyklos navi
ninkų ir kitus 7 kinus. Jie kal
tinami už rūkymų opiumo. 
Atrastas opiumas ir pypkiai 
sukonfiskuota.

užklupo 
numeriu

TRŲKSTA ANGLIŲ. ANG 
ointinuudA.

Policija suareštavo tris ra
dikalus, katrie ant kampo 
R<»osevelt rnnd ir Mnrslifield 
avė. mėgino turėti prakalbas 
j susirinkusį būrį žmonių.

REIKALAUJA DIDESNIŲ 
MOKESČIŲ.

fI

I

* errnmn * rAniJOVa*

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

M*l ESTATC- IhSJBASCt 

European American Bur r a u

J

NUlAkULMAS
1111 1< lihio luwt Ctun IHram 

ltLir>n,»t BouLivtao *11

Nedėlios vnknre, liepos 
d.. 7:3<> vai. \Vest Nidoje.
ŠK».-

2323 \V. L.......... . . ........ .
biamas kun. J. Meškauskas,^ viw,kiBiF ^liojn,u-ini para- 
Knuuo Si-miunrijos profeso- ĮPnffpI|m du(M,n tuojaUg Jr 
mis. Jisai nesenai atvažiavo.^ visoJdu H ir t t buda. 
iš Lietuvos ir žino daug mdo-' prira£vta tuose pagarsini. 
imu dalykų apie musų brangių ,miow riaUs| vaistai „l(V 
tėv7’.,v. ~-------- ’ *
has v»ri, kns myli tėvynę, kas 
lenui :ur giminių, jMižįstamų, 
kas mano grįžti j Lietuvų!

Įžanga dovanai.

25
Ali-

Vaitų par. svetainėje,1 __
23 I lace, kali n-s ^‘r'Jdnvo išdirbami visokie vaistai

SENAS <?V<nWAS
Dvidešimts metų atgalios bu-

Ateikit į šias prakal-Įvėdavo ant )eutvnu< nipks j
I nepirkdavo. Bet m bvsliuaih 
jau mirus, ftiandmm: patys iš- 
dirbėjiai rašo tikti) teisybe sa
vo pagarsinnmose vaistu. Trt- 
ners American Elixirx>f Bitter j 
\Vinc visuomet prigulėjo prie 
gerųjų vaistu, kuri aptickoriai. 
visuomet galėdavo rekomen
duoti. Triners American Klir- 
ir of Bitter M ine, turi savo

X.

CHICAGOS IR APIELINKIŲ 
VYČIŲ DOMEI.

Šiandie vnkaco. 7:30 valan-
t

<1q. Lietuvos Vyčių- Chica- j)ilna vcrtė irstai ja ir gi-
gos Apskritis rengin va
karėlį (uigerbti i 
Lietuvos svetį, gerb. kun. Juo-*jn(> negrumuliavimo, nervišku- 
zapų Meškauskų, . ..............................
Dvasinės Seminarijos profe- Triners vaistai - 
šorių. Vakarėlis
\Vhitp parko salėje (prie 29'dativa, Trineę| Antiputrin, 
ir Ilalsted gatvių). Bus iš- jTriners Angelicn Jliltrr ’l’oiii- 
pildvtn gniži progrnmn. už-,kas ir t. t yra visi geri vais- 

šokini ir lietuviški tai. — Joseph Triner Cempa- 
Be to kun. J. Meš- hy, 1333-45 So. Ashlrmd, Avė., 
kalbės apie Lietuvos Chicago, III. f (Apgr.)

■:------------=-—--------------
SIŲSKITE PINIGUS | LIETU

VA PER KAUNO BANKA. • I 
Net turime padare sotarti su 

Lietuvos Prekj Ihi* ir Pramones 
Bankų Piningi) siuntimo reikale. 

Mes rivnriainc pinigus Mar
kiems tiesiog in Lietuvai Preky
bai ir Pramones Bankon, Kaunas. 

Viriminėtas Bankas lasiuntinėju 
adn-aantatns į nurodytas Paštas 
greitai ir užtikrintai — pinigais.

Mes Parūpinamo Paaportus. Pn- 
tarnaujame atsiturime su Taksais. 
Parduodame Laivakortes ant ‘visų 
linijų į Lietuvų ir ii Lietuvai Pn- 
darame tam tikrus Ąffidavitus dėl 
išvažiavimo Pasporta per Ameri
kos atstovą važini jautena ii Lie
tuvos j Amerika.

Paroms visus IcgaliPrus Doku
mentus, | Lietuva ir Amerikoj iru 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvai 
valdžiau trisėmis.

Ir
UUp—
MSSt •

mus.

riasi, jis pagelbėti nuo netarė-
atvykusį iš jjnto apetjto, gnh o« skaudėji- 

ilsios aiv-f^a Miliuliu vuil'*, lltTJ «
Žemaičių | nio jr kitų vidurių ligų. Visi 

.Tiliiv.a vul.Mii — Triners Li- 
bus Mnrk Į ninipntas, Triners Cough Se-

kandžiai, 
žaidimui.
kauskas 
jaunimų — Ateitininkus ir Pa
vasarininkus. Visos ('hieagos 
ir npielinkių Vyčių kuojios 
kviečiamos skaitlingai suva
žiuoti.

Rengimo Komisija.

IŠ NORTH SIDĖS.

Klaidos atitaisymas.

Vakar išėjusiame “Draugo” 
numeryj pranešime apie Lie
tusių Giesmininkų ir Dramos 
dr-jos, po ftv. Cecilijos globa, 
išvažiavimų įsiskverbė klaida. 
Parašyta, kad išvažiavimas 
ims lieĮsis 5 d. Turėjo-gi būti 
lie]mis 25<|.

Reng. Komitetas.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

L. L paskolos bendras ko
mitetą* laikys svarbų susirin
kimų panedėlio vakare, liepos 
2<» dienų, 1920 m., 8 vai., jai- 
rupijos mokyklon kambaryje 
(prie 18tos ir l'nion avė.)

Visi pardavinėtojai būtinai 
yni kviečiami atsilankyti, nes 
labai daug svarbių dalykų ta
rime aptarti.

Jonas Grisius.

PRANEŠIMAI.

i
s s

visais kitais reikalais krrip-
a*v*u » inptujMžl*

ZOLP & BARČUS,
4547 S. Herinitage Avė. 
TeL Yards 145 Chicago, Hl.

Geležinkelių darbininkams 
padidinta užmokestis. Tad ge 
ležinklių kompanijos šiandie 
jau reikalauju augš'.esnių ratų 
už vežiojimų prekių Illinois 
valst i joje.

Tuo tikslu kompanijos 
padavė ĮM'ticijų public i 
ties komisijai.

L. D. 8 CHICAGOS APSKR. 
KUOPOMS.

Lė |x« 25 d., i. m. Visų šventų 
naru n. sv et., RoM*laud Illinoia, 
*.• TO ml. no pietų, bar darbinin
kų. kuopų delegatų auririnkimaa 

* Jn,> į Buiinni reikia, knd ii n nuairin- 
utlli- kiman kuodaugiuuain 

koojaų delegatų
atsilankytų 
Valdyba.

NORIU?
Dauguma žmonių atėję bankon to klausia. 
Atsakymas yra

Kada Tiktai Tu Nori
« % ‘ . ...

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

Tai ki;as klausimas kuri žmones klausia bankon atėję Atsakymas yra

Beabejonšs Kalbama Lietuviškai Čionais
Ateik tiktai viena kartų ir persitikrink o tikrai jausiesi kaip namie name banke

Ar Gali Būti Geresnis Bankas?• •
PRADEK TAUPYTI DABAR.

TIK

Peoples Stock Yards Statė Bank
BANKAS

Ant Kampo
47 ir Ashland Avė

g ■ Chicago
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
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S JAS DIDELIS PIKNIKAS
E
-
S

=
f

Draugystes Lietuvos Mylėtojų
CICERO, ILLINOIS —

ričučiiojv, Liepos-July 25 d., 1920
tKG. CHERNAUSKO DARŽE No. 1. Lyons, IIL 

Pradžia 10 vai ii ryto.

Piknikas survngUr- su keturiais iilai įnėjiniais po $5.00 kožuos. Draugija ravo 
nariams nesirgusiems per 10 metų nuteik* garbės ženk lų-ži odų ant Pikniko.

Kviečiami viri, kaip jauni taip ir*xeni atsilankyti ant Piknyko. Mes stengsimės 
visu* užganėdinti. Su godone. Kviečiu Komitetas.

■
I
5

■
I
■
■

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.”

IŠPARDAVIMAS!
Didelis Persikraustymo Išpardavimas visiems geru nuomoj krautuvėj.

PAUL P. PILKIS
729 West 18th Street

Tas išpardavimas yra vienas iš didi ausiu negu kada nors yra buyęa musų 
krautuvėj, nes 15.000 f’.aiie/oi vertės visokios ružiea aprėdalų turi būti Išparduota 
j trumpų laikų, nes mes Į trumpų laikų turime persikelti į Naujų vietų 1822—1824 

. S. Halried St. Taipgi ta priežastis verčia mus išparduoti vilkų daug pigiau negu 
mes patys pirkon.. nes j Naujų Krautuvų turim jau s n pirkę visų naujų tavoių. Tai
gi norinti apsirėdyti pigiai pasiskubmki te ant šio išpardavimo, nes uparuavunas 
jau prasidėjo ir į trumpų laikų pasibaigs. Nes prie didelio papigintam tavoru parai 
duoda labai greitai
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