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iškeliauja Lenkijon, (langiau

jog res- 
pradėjn-

BOLŠEVIKŲ DELEGA
TAMS KARSTA LONDONE

ANGLIJA RENGIASI PAS 
KELBTI MOBILIZACIJĄ.

Kitur pakelta kova prieš 
lūs gyventojus.

Matyt, Anglija juos sugrąžins 
Rusijon.
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TAUTŲ SĄJUNGA TURĖJO
SU VAŽIAVIMA.

META1-V0L V. Nu. 185

PASKIRTA PILGRIMŲ 
DIENA.

Lenkų Delegatai Iškeliavo 
Minskan

VOKIETIJA STOVĖS U2 SAVO TEISES.
BERLYNAS, Rugp. G. — Vokietijoj parlamente užrube- 

•Žiii reikalų ministeris l>r. Riinons pranešt’, jog Vokiečiai gins 
savo teises, jei talkininkai mėgins siųsti *avo kariuomenę 
l^enkijon per Vokietijų. Simons sakė, jog prireikus Vokietija 
galės ]>akilti ir karėn.

ta, kad 
pragaiš

ta pavartota blokada.

Militariniuose sluogčiuose 
kalbama, kad talkininkų smar
kiausias bolševikams ypas — 
tai blokada Rusijos. Tą Imta- 
gą talkininkai, kiek žinoma, 
paleis darban pirmiausia.

Kai-kas išreiškia abejonę, 
ar talkininkams bus galima 
pristatyti Lenkijon karės mo- 

tuomet bolSnvikni nno 
Lenkijos atkils Du n žigo uos
tą arba kuomet paims Varša- 
vą. šitam atsitikime talki. Jn- 
kams prisieitų pavartoti blo
kadą ar kariuomenę.

Kamenev reikalauja pertrauk
ti mušius.

LENKAI SULAIKO BOLŠEVIKUS — VARŠAVA.
V AKA A VA, Rugp. G. — lx*nkų jęuieralis štabas praneša, 

kad trenku armijai pavyksta vietomis' sulaikyti bolševikų 
brioviinąai, ypač šiauriniam fronte. Tas įvyksta todėl, kad 
Lenkų armijai pageliam atėję liuosnorių pulkai ir Lenkai jau 
apturi daugiau ginklų ir amunicijos per Dauzigą.

Aiandie neką baisus mūšiai dėl Varšavos ir Lvovo. lankai 
stato paskutines savo spėkas.

jų Diplomatai šiandie daugiau 
nieku ik užimti, kaip tik l,en- 
kijos respublikos likimu. Nes 
kaip veikiai ta respublika iš
kilu, taip dar veikiau ji gali 
sugriūti.

Vienas diplomatas apie Ru. 
sų-Lenkų knzį pareiškė:

‘'Padėtis taip bloga, kaip 
knd Rugpjuąj 1914 niouis.” 

Tais metais Anglija buvo

gavęs telegramą, 
telegrama atsakė 
Levi irai.
vs nirmo-
bsiiin ir demairo-

ANGLLTA BLOKUOS RUSUOS PAKRAŠČIUS.
LONDONAS, Rugp. 6. — Laikraštis Clironide praneša 

kad Anglijos vyriausybė nusprendusi blokuoti Rusiją, šiau 
rinėse jūrėse atsirandančiam Anglų karės laivynui įsakyta 
tuojans plankti į Baltijos jūres.

Kamenev yra cent ratinio 
Maskvos sovieto prezidentas. 
Jis su Krassinu yra Izmdone.

Po konferencijos su Angli
jos ministerių pirmininku jis 
mušė telegramą Maskvon pa
reikalaudamas pert raukti mū
šius Lenkijoje ir sustoti ofen
zyvoje.

IJgi vakar popiečio negauta 
atsakymas iš Maskvos. Nežinia 
knip į tai ntsineš sovietas.

Ministeris pirmininkas Llo
yd George vukar parlamente 
^lbėjfl Lenkias JUaadnuL.Jis 
pasako, jog konferavęs sn bol
ševikų delegatais ir pareikala
vęs, kad Maskva kuoveikicus 
pertrauktą mušius Lenkijoje.

Jei Maskva paklausys ir ta 
padarys, tuomet bus aišku, 
kad bolševikai turi mro tai- 
kinties su Lenkais. Priešingai 
gi bus aišku, kad bolševikai 
nepataisomi ir prieš juos reiks 
imties kuoaštriausių priemo
nių.

Lenkus laukia pragaištis.

Nors kai-kas išreiškia abe
jonę, kad lankui butų tokiam 
Imi šiam padėjime, kaip apie 
tai pranešama depešose,

Tečiaus nėra nliejonė 
lankai atsidūrę ant 
ties kranto.

Reikia atsiminti, 
publika dar nebuvo 
si pasitvarkyti. kad tuo tarpu 
šiandie viskas sukoneveikta, 
sugriauta, išardyta.

Gi jei bolševikai pagaliau* 
paims Variavę, jie gali ten 
įsteigti sovietinę valdžią. Tam 
tikslui netrųksta lenkų bolše
vikų.

Tuomet Mnkiinie butu dnn-

Krakovas. rugp. 5. — Čio
nai sugalvota tūkstančiai su
žeistų lenkų kareivių, kuriems 
jau trųksta tinkamų vietų. Vi
sos viešosios įstaigos pakeis
tos laikinomis ligoninėmis.

Trūksta gvdvtoju ir moterų 
slaugotojų. Tad Amer. Raudo
nasis Kryžius ant greitųjų į- 
kurė slaugotojoms mokyklą, 
kurioje moterys bus pralavin- 
tos nors pradinio sužeistųjų 
slnugojimo. 300 motorą įstojo 
trumpan kursan.

Čiu spėjama, kad turbūt, ir 
Amerika bu* pakviesta talkon 
prieš bolševikus lx*nkijon.

Nuomonių įvairumas.

Tą pačią dieną Anglijos mi- 
nisterią kabinetas turėjo po 
sėdį, kurs buvo pašvęstas iš
imtinai Lenkijos likimo klau
simui. Tartasi, kokių imties 
priemonių.

Pasirodė nuomonių jvairu-

Prisiartino galutinas krizis.

Londonas, Bugp. G. — Kaip 
fcturln tuln ir Irifn vio&noti- —i a- —• • — • v

VIENUR RIAUŠES PAKĖLĖ 
STREIKININKAI.

KAINA Q CENTAI
PRICB ** CENTU

Lietam Atstovybė Amerikoje gavo sekamą oficijalę kab- 
legramą nw> Eltos:

KAUSIĄS. Rugp. 2 (11:43 vaL vakare). — Išvažiavo į 
Rygą -Pabaltijos Konferenciion Lietuvių delegacija, kurion 
ineina DĮr. itaulys, pirmininkas; Konstituantos Sekretorius 
Natkevi&fasi taippat narys atstovas Rygoje Dr. Zaunius. 
Drauge išvažiavo reikalingi įvairių ministeriją ekspertai.

Kanuarr atvyko Italijos atstovas Kapitonas Sala Umber 
to. Pradėjo eit savo pareigas.

£ — tag —■ - ■ ,.i».
ATSTOVYBĖS PRIERAŠAS.

Paskalos apie bolševikų sukilimą Lietuvoje neparemtos. 
Paskelbtos žinios, matomai, kalbėjo apie bolševiką elgimąsi 
tose Lietuvos dalyse, kurias bolševikai yra tuomlaikinai už 
ėmę ir, kuriose jie, pagal gautas žinias, begalo žiauriai perse
kioja ir terorizuoja gyventojus.

Kansaso anglekasių vadas ne 
klauso Centro valdybos.

Indianapolis, Ind., Rngp. 6. 
— ITnitod Mine Workers of 
America organizacijos prezi
dentas Ix*wis pasiuntė karštą 
ntsiliepimą į 33 lokalės angle
kasių unijas Knnsas valstijoj. 
Tnn at<i!iepimn įsakyta darbi- 
ninkams paliauti streikuoti ir 
imties darbo.

Sulig gautą čia žinių, Kan- 
sas valstijos anglekasių aps- 
krityj streikuoja 3.8SS angle- 
kasiai.

Atsiliepime prezidentas Le
vis pažymėjo faktą, kad tie 
anglekasių streikai nelegaliai 
ir neautorizuoti. Kaipo tokio 
jie laužo kontraktą, padarytą 
l’nited Mine \Vorkers of A- 
nieriea sn Southvestern Poni 
Operators’ asocijacijn.

Podraug lx*wis ]>adiintė te
legramą Alesamirui Kovot, 
Kansas anglekasių unijų pre
zidentui. Telegramoje kaltino 
įį. knd jis visai organizacijai 
daro nesmagumus palaikyda
mas nelegalius streikus. Ix*vi* 
perspėjo Hovatą. kad šis at- 

Išaul-tij AirMikim jr taikini Ūbi

Washington, rugp. G. Pa
minėti 30(1 metų sukaktuves 
nuo atkeliavimo šion šalin pir
mųjų iš Europos pilgrimų pre
zidentas Wilsonas paskyrė 
gruodžio 21 dieną.

BOLŠEVIKAI ATMETA ANGLIJOS REIKALAVIMUS.
LONIMINAS, Rugp. G. — Anot laikraščio Time*. Maskva 

atsakė jau Anglijai į šitos reikalavimą pertraukti mnšius I/vil
kijoje. Tai atsakymas į bolševikų delegatu čia Kemenevo pa
tarimą paklausyti Anglijos.

Sulig Tinies, Maskvos sovietas atsakyme pareiškia, jog 
nepertrauks mūšių ir hriovimosi U*nkij<»n, kol nebus pndarvta 
armisticija su Lenkais. Sovietai nori amiistieijos ir taikos. 
Bet taikinsi* su lankais be jokios jiašalinės pagelbos. Todėl 
talkininkai neturi maišvties bolševikų-Lenldl nmuitikiman.

Maskvos sonetas pagaliau* pareiškia, jog bolševikai ne- 
tvkoja panaikinti Lenkams nepriklausomybę. Sutinka stoti 
Anglijos pasiųlyton konferenrijon Londono. Bet nesutinka, 
kad toje konlei . ncij. j.- daŲ^gty,griuvai gen. \Vrangnliu w- 
ba" kitų bolševikų fir’oš n iink ų.

Reiškia, luilševikai atmeta Anglijos reikalavimus. Ang
lija priverčiama pakilti karau.

1«U **j#f^«*a*» aaa^a^KS/*

ko? nepriklausomybę.

Svetimą viešpatiją .pinigą ver
tė. mainam nemažiau V25.000, 
rugpjūčio 4 buvo tokia sulig Mer
eliai! tu Ixmu and Truut Co.: 
rugpjūčio 5 buvo tokia sulig Mer- 
AngUjoa sterlingą narui 
Lictltvoa 100 auksiną 2.20
Lenkijos 100 markią 55
Vokietij(« 100 markią 2.20

grama jį įžeidęs taip, kaip 
ligšiol dar niekas lo nepada
ręs.

Howat jrareiškė telegramo
je, kad tegu ljewis eina ir 
jį prašalina iš jo raštinės, jei 
jis yra toksai drąsuolis.

Sako:
“Tamsta atsiliepi į mane 

demugogiiigui. Ncpu/ųslu iu:i 
vieno tokio žmogaus, kurs bu
tų demagogingesnis už tams
tą. AŠ visuomet esu pasiren
gęs savo rekordą palyginti su 
tamstos rekordu. Ir tegu pa
tys anglekasiai nusprendžia, 
katras iš musųdviejų yra de
magogas.“

Wilsono padėka Lewisui.
Prezidentas Wilsonas pri

siuntė laišką anglekasių pre
zidentui Ix»wisni.

Prezidentas padėkoja angle
kasių vyriausiajam viršinin
kui už jo sumaningai atliktą 
pasidarbavimą, dėl kurio tuoi 
jaus sugryžo darban angleka- 
šiai lllinois ir Tndiana valsti
jose.

Ijoviso jiasielgimą preziden
tas tVilsonas pavadina garbin
guoju pilievia-palrijoto darbu.

Lea*is paklausė prezidento 
atsiliepimo ir pakvietė pami
nėtose valstijose anglekasius 
paliauti su streikais. Angleka* 
šiai paklausė.

Šiandie išnaujo prasidėjo 
darbai kuone visose kasyklose. 
Tuo keliu užbėgta už akių 
grūmojusiam angiiniui krizini.

Denver, Colo., Rugp. G. — 
Čia streikuoja gatvekarių kon
duktoriai ir niotormanai. Va
kar jie su savo šalininkais pa
kėlė baisias ir kruvinas riau
šes, kuomet užpuolė gatveka- 
rią kompanijos romizas ir su
sirėmė su streiklaužiais, kom
panijos samdomais. Keli žmo
nės nužudyta ir daugy.ls* su
žeista.

Kuoiiicč |H>iicijn ne|mjėgė 
streikininką patvarkyti, kuo
met daug ĮMiličnionų pažeista 
ir visa eilė gatvekarių sunai
kinta, kreiptasi į guliernntorią 
prisiųsti kariimnienės.

Riaušininkai sunaikino laik
raščio Post spaustuvę ir ofi 
sus. Sudaužytos visos mašinos.

Streikas Imvo prasidėjęs 
pirm keietos dienų.

suradus <lu nužudytu vaiku. 
Abudu, sakoma, Sicilijonų au
kos. Alielnui imant, tie svetim
šaliai ten nedorai laikėsi. Už- 
siimdinėjo plėšiinn's ir galva- 
žudystėmis.

Taigi prieš juos ir pakilo 
\Vest Frankfurto goveda. Im
tu deginti ją namai. Govedn 
apvaldė visą miestelį ir iš
keltas terorizmas.

Labjausia nukentėjo Fran- 
kfort Heiglits dalis, apgyven
ta svetimšalių.

su organizacijos įstatais

Howat pasipiktino.

Howat
tuoiaus są 
prezidentui 

ct«M.
ru. Sako, kad jis su savo tele

ta pradžia rivilei karei. 

Paskutinės Lenkų pastangos.

Iš Varšuvos pranešama, jog] 
Lemtai deda paskutines savu 
pastangas, kad kaip-nors su
turėti bolševiką brioviinąsi.
»I>enką vyriausybė dienomis 

ir naktimis turi posėdžius. 
Tariasi sn talkininką misijo
mis npie- priemones.

Danzige iš laivą amunicija, 
ginklai ir karės medžiaga su 
paskuba pačią Anglr. karei
vių iškraunama ir siunčiama 
Lenkijun. Prisiunčiama Ia*u 
kams daugybė anuotą, šautu 
vą ir net tankų.

]iakilusi karėn prieš Vokieti- 
M-
Gal bus šaukiami liuosnoriai. 

laikraštis Evening Nea-s 
Ištyręs, jog vyriausybė tu at- 
sjd“jiinu aptaria Lenkijos pa
dėtį ltan«lrA« «u PęenmtriiA 
Umkijou bus pasiųsta didelė 
k i<*kyiu* karės medžiagos.

Iš tn’kininką pusės nėra 
nei mažiausio dvejojimo, Iš
reiškia tas laikraštis, nors 
mažiausioj daly j atsisakyti 
savo‘jiozici jos Įlenki jos žvilg
sniu.

Anglą vyriausybė, nmtyt. 
pašauks arini jo n tiuosnorius. 
Nes būtinai reikalinga apdrau
sti VersaiJIeso sutartį.

Dvi kariuomenės tliviziji 
Anglija gali pasiųsti kuo vei
kiau^. Bet kitų divizijų pa 
siuntimas užimtų laiko,

Kallmni.'i apie mobilizavimą 
karita laivyno. Tečiaus tame 
Irt sattovavvA K.Z-nraie* v«n4nv*A

kelia ro Min-kan, į kur juo< 
buvo pakvietę bolševikai. Iš
keliavo įgalioti padaryti ne 
tik armistieiją, bet ir pradžią 
taikos taryboms.

Lenkų dotėgatrr. «ško»r« 
pareikalausiu nrn v>n18evi’-r» 
turėti laisva ties;ogini cusiric- 
kimą su Varšava ir priimti 
lenkiškuosius taikai principus.

RUGPJŪČIO 6, 1920.• ______
Ch ringu mu priemiesčiais. — 

Gražus oras šiandie ir rytoj: iisn- 
die vėmau.

Temperatūra vakar augščiatuia 
90 1.; h miauma — 71 1.

o—H r-jo. o

Vakar oficijaliam lx‘iikų 
pranešime pasakyta, jog-Gali
cijos fronte jie nuo bolševikų 
atsiėmę Brodv.

Išilgai Šerti upės ameriko
niški lakūnai'; anot pranešimo, 
daugiau pusantro tuksiančio 
bolševiką furagaišinn pamezda- 
nii bombas. |

1 paskutinio žodžio.

Londonas, rugp. 5. Angli
jos ministeris pirmininkas Llo
yd Georgo vakar pas save bu
vo pasikvietęs rusų Itolševikų 
delegatus, Krassiną ir Kamie- 
nevą. Sakoma ministeris bol
ševikams padavęs ultimatumą.

Konfeniotn per tris valan
das ir tai išimtinai U*nkijos 
klausime. Bolševikų delegatai 
buvo prisiminę apie tūry Ims 
prekybos reikale. Bet Lloyd 
George nesutiko.

Sužinota, kad Anglija atai 
sukiuni vešli kukius nors tary
bas ?u bolševikais, jei šitie 
knoveikiaus neparagins Mask
vos pertraukti ofenzyvą prieš 
lenkus ir neduos pntenkinan 
čio atsakymo į Anglijos pak 
vietimą konferenrijon Londo
ne.

Priešingam atsitikime Ang
lija Krassiną su jo vtaii šta
bu tuojaus' pasiųs atgal Rusi
jon.

Gins nepriklausomybę.

Ministeris pirmininkas jš- 
galinus delegatams pareiškė, 
jog kaip ten nebūtą, talkimn- 

I kai gnlų-yalo imsis visų jiems 
prieinamą priemonių su tiks

lia
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Prouutnt-ata tuokaal Ukalno. Lai
kas skaitosi puo u 1*1 r*Jym u dienos 
no nuo Naujų Melų. Norint permai
nyti tdrrnų visada reikia pridusti ir 
senas adresas. Finlcal geriausia du
sti Upcrkant krasoje ar ospreae "ko- 
ney Order“ arba (dedant plnlru* | 
rafistruotų lalėkų.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, DL

i Rasi. tokiais melais norima 
sumulkinti tamsius Lenkus ar
ki sulenkėjusius Lietuvius.Bet 
ir tamsiausias žmogus tuojaus 
gali įžiūrėti, kad tas netiesa.

Melas ir netiesa Lenkų laik
raščių skelbiama, nes šiandie 
Lietuviai kadi r norėdami ne
gali pasiekti Varšavos arba 
susijungti su Lenkais. Nes Lie
tuva nuo Lenkijos atkirsta 
stipria bolševikų karės siena, 
katra niekam nepereinama.

.Jei musų bolševikai ir Len
kai nori pakenkti Lietuvos ne. 
priklausomybei, gali jie pa
vartoti kitokias metodas, bet 
ne tokius aiškius ir nevyku
sius melus.

! 
t

=

NUO REDAKCIJOS.

Melai apie Lietuvą.

Kaip Brouklyno Lietuviškų 
bolševikų organas, taip L/enkų 
spuuila prapliupo, kad Lietu
va apvaldyta liolševikų. Neži
noma, iš kur jie ima žinias. Tik 
žinoma, kad tas daroma su tik
slu pakenkti Lietuvai. Kas taip 
šiandie elgiasi, tas yra didžiau 
sius Lietuvos priešininkus.

Mes laimi mažai turime ži
nių apie Lietuvą. Retai pu
ti taria žinių ir pati Lietuvos 
Atstuvvliė Amerikoje. Bet mes 
toli stuviiue nuo tos minties, 
kad Lietuvą butų apvaldo 
bolševikai. Tokios mionaniės 
yra ir lūetuvos Atstovybė A- 
merikoje, kuri juk susineša su 
Kaimu.

Žinome, kad Lietuviški lx>l- 
ševikai jau džiaugiasi pakilu- 

sovietu Kaune. Bet pirmu' 
kartu girdime, kad Lietuviai 
šauktųsi Lenkų ]iagell>os.Saku, 
jie tą darą dėl bolševikų už
plūdimo.

Chicagos Lenkų laikraščiuo
se iš Rugpjūčio 4 dienos jiadė- 
ta tokia ii įdomi mums is Var
davus telegrama:

“Lietuviai broliaudauiivsi 
su bolševikais ir padaryda
mi su anais niekingi} laiką 
p'lnijo, kuipo patartims Za
blockis su muilu. Kuomet 
šiandie bolševikai Lietuvius 
suspaudė savo žnyplėmis ii 
ne tik neatiduoda, kaip buvo 
Žadėję, paimtų miestų, lx*t 
dar užlieja visą Lietuvą, su
griovė Lietuvišką valdžią su 
pageliu sukurstytų Lietuvių 
kareivių ir baisiui smaugia 
gy ventojus.Lietuvių vadai ir 
separatistai mato blogus 
daiktus atliko broliaudaiuie- 
ri su bolševikais, vietoje 
veikti sn Lenkais.

“Kianiii* tad Varšaivo.i 
siimcinmoš Lietuvių delega
cijos ir maldaujama l^nkų 
valdžios, idaiit Is'iikų nruiija 
gidbėtų Lietuvą.

“Tečiaus tas Lietuviu su- 

nes Lenkiju pati atsidūrusi 
pnespandon. Antra. Lietu
viai neužsitarnauja Lenkų 
pagelbės už savo išdavybę. 
Nes jie per savo žemes pra-

bolševikčjuri Lietuvių ka

tame, kai 
didžiausia

' ]
i 
I

lėtų jungties

Vakarykščiame numeryje 
pirmoje laidoje pasidarė ne
maloni klaida. Mus bendradar
bis išsitarė, kad Ūkininkų Są
junga esant socijalistų pada
las. Tai netiesa. Ta orgnniza- 
cija yra krikščionių d< mokra 
tų. Panaši socijalistų organi
zacija vadinasi Valstiečių Su
jungs. Iš pirmutinės klaidus 
išėjo ir visų kitų išvadžioji
mų klaidingumas, todėl to 
straipsnio antrųjų laidų jau 
nelwdėjoine. Gerbiamos Ūki
ninkų Sąjungos atsiprašome 
už nenoromis |»adarytų jai ne
malonumų.

ŽINIŲ ŽINELĖS IŠ VISO 
KIU KAMPU.

Visuotini susirinkimai, 
pos 7 d. Sv. Kazimiero

Lie- 
Dr.

susirinkimas seminarijos sa
lėje.

ris
2. L. K. Sąjungos “Pavasa
M šaukia savo konferenciją

Kaune rugp. m.
II 3. z • Saulės” narių susirink.

Pittsburgho Suvažiavimas.
(Tąsa).

Laikraštis tikėjimui ginti.

Keletui balsų atsiradus 
priešingų konkursui, niekam 
jo neparemiant, konkursas 
pats savaime nunyko.

Komisija išrinktoji aptarti 
laikraštijos dalyvavimą kovo
je su tikėjimo priešais nutarė 
kunigų organizacijos lėšomis 
leisti kaa savaitę vieną lapą 
14 skilčių, kurių ilgis 20 co
lių, o plotis 2 coliai. Tame 
lape turi būti: a) lietuviškas 
Lekcijos ir .Evangelijos teks
tas su paaiškinimu, b) popu- 
leris tikėjimo ir doros išdėsty
mas, c) tikėjimo apgynimas 
nuo užmetimų arba abejonių 
aiškinimas, d) sveika asketi- 
ka. Lapas bus leidžiamas ket- 
vergais iš “Draugo” spaustu
vės. Komisijos sumanymas ta
po priimtas. Visi kunigai pa- 
sižadčjo padaryti, kad kiekvie
noje parapijoje neliktų nei 
vienos šeimynos neturinčios 
to lapo.

Tuip užsiliaigė pirmoji ap- 
varstymų diena. Sukalbėję 
maldų kunigai išsiskirstė apie 
7:30 vakare. Vieni išėjo vaka
rienės valgyti, kiti miesto pn 
žiūrėti, susitarę ]x>sėdžius 
pradėti Dvalandą rytmeti- 
je sulig Pittsburgho nuėsto 
laikrodžio. Tečiaus ant ryto
jaus ]M>sėdis atsidarė liktai 
9.30 ryto. Kun. Slavynas įne
šė siuiuinyuią, kad kelvirl *sis 
ir įlenktasis dienotvarkės 
punktai tapo suplakti į krūvą,
kadangi kun. F. Keliniais ne
atvažiavo. Jis buvo kviestas
referuoti ketvirtąjį punktą.

Kunigai ir Lietuvių Katalikų
Organizacijos Amerikoje.

liepos m. 8 d.
4. ‘‘Darbo Federacija” tu

rėjo savo susirinkimą birž. 
27 d.

Nuo 1 d. liepos eina Kaune 
vargonininkų kursai.

Kaunas. Padegimai buvo da
romi tyčiomis. Net gauti bu
vo grasinantieji laiškai. Ne
kuriu tuojaus išpildyti. Niek
šų netrūksta.

Antaliepis (Ežerėnų aps.) 
I Pradinės mokyklos mokiniai 
surengė gružų vakarėlį. Ijošč 
“Degtinė” ir “į nic.’csbj.”

Kareiviai utėję j kaimą a- 
piplėaą žmogų, išeinu, nieko 

'nemokėdami. Nekurie baugino 
mušimu, jei kas bukuos už 
krik. Deiu. Partiją.

Patariamu tokius dalykus 
tuojaus per “Ūkininkų Są
jungą”, ar “Darbo Feder.” 
ar Kr. Deni. P. i nešti skun
dą į “skundų komisiją” prie 
St. Seimo.

Kaunas. Birž. 27 d. ėiu pu- 
sibaigė 3 dienų viduriuių mo
kyklų ku|H*lionų suvažiuvimas.

Rugsėjo pradžioje atsidaro 
autrai at j nuiut'ltVC' liį

ir prieglaudų vedėjų.

Kaunas. Birž. 29 d.,
Dovydaitis skaitė katalikuins 
mokytojams paskaitą ‘'Kultū
ra ir Auklėjimas.” Birž. 30

Pr.

leido hol H'vikus užpulti Len
kus ir susijungti su Vokie
čiais rytinėj Prūsijoj.

“Nežiūrint to vi*a.• • ue>u-

riuoiuenė nori susijungti su
Lenkų arini jumis ir pusi-
priešinti lioIšcvikuiD*. 9>

fiitoj telegramoj, kaip ma-
s žodis ta: melas. Bet

ir tai nevykęs• v na
tas yra tas, kad Lietuviai šių
stų delegacijas Vardavo ir
1rn<l I .intnviu L-ti riimmi*'<*■

su Lenkų
r n

d. katalikų mokytojų buvu-
žiavimus.

Užkapiai. (ft.-tos valdė.). So
džius didelis. Yra sulenkėju

lėtų jungties su Lenkų 
riuomeue.riuomeue.

Kun. P. Lapelis perskaitė 
kitų rezoliuciją, kuri papildo 
pirmąją ir ta antroji tapo pri
imta «u mažu pataisymu, kurį 
įvedė kun. Kauiakis. ftita an
troji rezoliucija aavo įžango
je pažymi, kad darbų pasek- 
mingumą sumažino kai-kurių 
veikėjų nemokėjimas atsižiū
rėti į kunigų visuomenės min
tis ir norus.

Pakeltas reikalas kunigams 
esantiems dvasios vadovais 
įvairiose draugijose žiūrėti 
ne vien to, kat) Velykinė bu
tų atlikta, bet taip-gi, kad 
draugija nenutoltų nuo kata
likystė dvasios. Kadangi tų 
dvasios vadovo priedermių y- 
ra gana daug, fcadangi 108 
priedermės nesttsistematieuo- 
tos ir da-gi nesuformuluotos, 
todėl išrinkta komisija, kuri 
atliks tuos suformulavimo bei 
ristematizarimo darbus ir 
praneš risipms Tninicmms per 
jų organizacijos valdybą.

Katalikiškoji Spauda.

Kun. D. Mikšys kalba, kud 
yra Kaune ftv. Kazimiero 
draugija geroms knygoms lei
sti ir kad tokia jau draugija 
yra Amerikoje po ftv. l’ovylo 
glolia vadinama Spaudos 
Draugija. Visai nesenai ftv. 
Kazimiero dr-ja nenorėjo vie
nytis su Amerikine dėl skir
tumo pinigų ir ją kurso. Da
bar ji jau norėtų susivienyti, 
tik nežino kaip į tą klausimą 
žiūrės Amerikiečiai.

Visi kunigai pritarė suma
nymui padaryti, kad Ameri
kinė Sjiaudos Draugija butų

včrouaVu Irtiijaunitu vartvjn- 
mas dalis: Evangelijas ir 
Psalme*.

Šventąjį Raitų j įvairias 
kalbas išvertė katalikai prieš 
protestantams atsiremiant. 
Vienoje Vokiečių kalboje pieš 
1522 metus tapo atspausta 
keturiolika įvairių ftv. Rašto 
laidų. Jumis* naudojosi pasau
liečiai žmonės, nes kunigai 
skaitydavo ftv. Raštų lotinų 
kalba. 1522 metais M. Liute
ris ėmė versti ftv. Rastų j Vo
kiečių kalbų. 1545 tų darbą 
jis pahaigė. Katalikai jo verti
me atrado apie 3000 klaidų.

Kryžeiviams atsimotus nuo 
katalikystės ir priėmus Liu
terio tikėjimų, taippat Liute
rio pėdomis pasekė ir Prūsų 
Lietuviai buvusieji po kryžei
vių valdžia. Liuteronų — pro
testantų dvasiškiai išvertė ftv. 
Raštą į Lietuvių kailių, prisi
laikydami M. Liuterio pažiūrų.

Tų liuteriškąjį ftv. Rašto 
vertima skaitei ir Tamsta l»u- 
duiuu jaunu. Dar ir daliar. 
Tamsta vartoji liuteriškąjį 
ftv. Rašto vertimų, nes antra
me savo klausime paliečian- 
čiame ftv. Raštų parašei vienų 
negražų žodį, kurio nėra kata
likiškame vertime. Tų asme
nį, kurį protestantai padidi
no neatkartojamu žodžiu, ka
talikai vadina paleistuvė.

Tai-gi didelę metavonę Ta
msta gavai už tatai, kad bū
dama katalikė skaitei protes
tantų verstų ftv. Raštų, ftv. 
Rašte nvgal būti klaidų, bet 
jo vertimuose į naująsias kal
inis klaidų gali būti ir būva.

Nelygįsime katra nuodėmė

uaiuus savu oiuuvuiaiun un»k- 
sličkus daktaru diplomus iš tų 
studentų gauna prisiekę, kad 
jie gins pagerbusios juos įs
taigos vardą ir gerovę žodžiu 
ir darbu. Garsusis Amerikoje 
p1 leno dirbtuvių savininkas J. 
Schwab Bethlehem’e, Pa. yra 
baigęs šv- Juozapo kolegiją 
Philadelphijojv. Kuomet 1902 
m. suėjo 50 metų nuo tos ko
legijos įkūrimo, Schwab’as pa
rašė jai pusės milijono dolie- 
rių čekį. Taip daro ir kiti A- 
merikūcĮai prisitaikydami 
prie savo'išgalių. Dėl to Ame
rikiečių mokslo Hiaigoa stip
rėja. -Yra-ir liečiąs alum.-ų 
organizacijų uždavinys: baigu
sieji lą pačių mokyklų am* 
nys palaiko vienas kitų gyvv 
nime. Jei vienas tampa vir/i- 
ninku dirbtuvėj**, jisai savą 
< įranga' parenka geresnę dar 
bų negu nepažįstamam. Rinki
muose dažnai draugai palaiko 
savo .raugų •'cndidatų, nez 
jie jį geriau pažįsta. *

t Kadangi nei riennTOė A- 
. menkos mieste nėra tiek daug 
lietuviškų mokyklų, kaip Chi
cagoje, todėl nestebėtina, kad 
Chicagoje daugiau negu kur 
kitur kalliama apie alumnus. 
Didžiausios jų kuopos yra 
prie ftv. Jurgio mokyklos 
(Bridgeporto) ir prie šv. Kry
žiaus mokyklos (Town of La
ke), nes tiedvi mokslo įstai
gos turi daugiausiai Lietuvių 
auklėtinių. Bet alunuių kuopa 
yra ir prie Aušros Vartų mo
kyklos ir kitur. Yra kuopa ir 
ne Chicagoje, būtent, \Vauke- 
gan’e, III., prie šv. Baltramie
jaus mokyklos.

I.

---- !■
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J. P. WAITCHES

ATTORNEY AT LAW
LIETUVIS ADVOKATAS

VAU Vakarais T iki » • 
Nadėllomta 11 iki 1.

4MS U AMaland Are. CbfcM?* IU- 
FUu«m Yarda JOM

................... ............... —— —A

autonominė ftv. Kazimiero
draugijos šaka, kad kun. Mik
šys sustatytų Sutarties pro
jektę tarp tųdviejų draugi

Ką ir kaip kunigai darė ir ją. ypač žiūrėdamas mokesčių

yra didesnė: ar žmogaus už
5. Nestebėtina, kad “Drau

v*mušimas, ur katalikui
gas” daug rašo apie mokyklas

savo
tikėjimo atsižadėjimas. Tiktai

ir jų alumnus. nes nei vieno
kito lietuviško laikraščio re

pasakysime. kad katalikas
skaitąs protestantiškai verstų

daktorių* neperleido tiek daug

padarė lietuviškom* orgamza 
rijoms Amerikoje, turėjo bū
ti išdėta ketvirtame dieno
tvarkės punkte. Penktasis 
punktas turėjo išaiškinti, del
ko tas darbas neatvedė tiek 
vaisių, kiek kunigai norėtų.

Aitą pastarąjį dalyką refe
ravo kun. A. Milukas. Jo re
feratas buvo rūpestingai ir 
nuoširdžiai prirengtas. Jis 
pradėjo Kristaus žodžiais: 
“Ego degi vos ut eatis et 
fructum afferatis, et f rudus 
vester maneat.” (Išrinkau jus, 
kad eitumėte ir vaisių atneš
tu mete, ir kud jus vaisius bu
tų skalsus.). Kalbėtojas paju
dino dvidešimties metų dva- 
siškijos darbą tarp Lietuvių 
Amerikoje. Kun. Milukas ne
pratęs slėpti kunigų klaidas 
kunigų surinkime. Niekus nei 
trupučio nesupyko ant kulbė 
tojo už jo atvirumą. Po kai
liai visi klausytojui plojo ran
komis kalbėtojui už kų tiesą 
u-Akiai pasakė.

Jani pabaigus tuo ėiuū kai 
būti kiti. Kalbėjo kunigai: Ci
bulskis, Bučys, Lapelis, Viii- 
iiiiit. A. Skrypka. Petrą* “ė, J 
Kuulukis. Stora knyga išeitų 
norint paduoti tų kalbų san
trauką. Bendroji jų ininiid su
ėjo j rezoliuciją, kurią pada
vė kun. A. Milukas. Jos lėkšto

sių. Lietuviai mažai susipra
tę. Stengiasi šnekėti lenkiškai.
ypač prie lenkuojančių lietu
vių. Bijo, kad negautų “pago-
no 91 vardo.

liaukis. Čia stori lietuvių
t

i

ariuomenės dalis. Civiliui a-
gitatoriai pradėjo savo dailią

I
I«rn Vnroirin liet

*■ ** 1T • •» tu* sn.

.. . . . . K “roa.

užtūrime, brt jonlurinys buvo
maždaug šitokia: M Susiorgari

ir duodamų už juos knygų 
įvairumo.

žavę tarp savęs Lietuviai ku
nigai rupįsis organizmui A-
mc ri koj e katalikus Lietuvius
tais laipsniais, kuriais yra su
organizuota Katalikų Bažny
čia, būtent atskiri asiiH“.yx ir
draugijos organizuosiu
parapijas.

apie
Cent ralių ui gani-

•arijų apskričiai organizuotis
sulig viskupijų. Pačiu*

(Pabaiga bus).

KLAUSIMAI IR ATSAKT
a MAL

ftv. Rašto Skaitymas.šv. Raito Skaitymas.

Klausimas. Laikraštyje 
“Drauge” IJejue 20 .«ulau 
Lietuvos kunigų atsišaukimą, 
kuriame imsakyta, kad ftv. 
Raštą turi skaityti kiekvienas. 
Man pasidarė labai nuostabu, 
nes as būdama jauna skaičiau 
tą knygą, t. y. Bibliją, ir pa
sisakiau tą per išpažintį ku
nigui. Jis man uždavė tokią 
metavonę lig bučiau žmogų 
užmušus.* Kas <hhar atsitiko, 
kad riešai skelbiamas leidimas 
skaityti ftv. Raštą? Ar Dievo 
teismas artinas, ar Jo karalys
tė ateina? Meldžiu pauiskinti 
tą klausimą.

Atsakymas. Dievo karalys
tė jau senui atėjo, tik ne visi 
ją priėmė j *ai o Širdis. Dievo 
teismas mirštantiems būva 
tuoj po mirties^* o bendra* vi
siems bus pasaulio pabaigoje. 
Niekas nežino, kada ji ateis.

Tamsta stebinai patynis. kad 
ftventą Raštą * i aha r valia skai
tyti visiems. Taip-pnt buvo
visada. Rusijos kunigaikščio
.Jaroslavo duktė ištekėjo

eefi-

tralės organizacijos laikysis
\tnerikrta oni«konnfa vslriftirv.

• - * «

F
•» Rezoliucija tapo vieulial

šiai priimta.

ftv. Raštų padaro nuodėmę
lygių tikėjimo atsižadėjimui. 
Nereikia stebėtis gavus už ta
tai gana stambią metavonę
išpažinti je.

Apie Alumnus.

Klausimas: L Kus yra a-
liuiuiai! 2. Kur ir kada alum-
nai pirmiausiai susiorgauiza-
vof 3. Kukis yra aliuunų tiks
lus! 4. Kodėl alumnų negirdė
ti kituose Amerikus L i ‘tuvių 
gyveuaniuoae miestuose, kaip 
tiktai Chicagoje, ir tai lienc 
tiktai ant Bridgvportu ir ant 
roun of Lake! 5. Koucl apie 
alinimų judėjimą nerašo kiti 
laikraščiui, tik vienas ** Drau
gas.” ;

už
Prancūzų karaliaus Ir atsine
šė so savo kraičių Av. Raštą
savo kalboje. Tai buvo pirm
astuonių šimtų metų su vir
šum. Tuomet Rusija nebuvo
uUiskyruM nuo katalikų.

Senovėje mokslus išėjusieji
vyrai visi mugėdavo lotiniš-
kai. Kad Arentąjį Raštą galė
tų skaityti ir moterys nenm-

savo gyvenimo metų mokyk
loje, kiek ‘‘Draugo f 9 redakto
rius besimokindamas pats ir 
bemokindamas kitus.

s

Kun. P. Bučys.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Otlaaa Didmiesty j:

29 South La Baile Street
Kambarta «M

TcL Centrai B8BO

K■■I
■■■
U.

Vakarais, 812 W. 33 8L
TeL Yards 4M1

f
r

B Jakaitis.

Atsakymas. 1. žmlis aluin- 
nas jiareina iš lotinų kalbos, 
kurioje aiere reiškia inaitu.'tk 
u aluMuua, reiškia usineiiį mai 
t i namą auklėjimo Įstaigoje. 
Europoje alinimas reiškiu auk 
lėtinį. Amerikoje tas pils žo
dis reiškia asmenį buvusį ko
kioje nors mokslu įstaigoje, bet 
U'baigi.si jos kur»j

M. Kaip sunko i«n>uikyti. 
kada mokiniai. įaugusioji mo
kyklą, ėmė sakytis ją imliausią 
geruli ir mylėti, taip lygiai 
sunku pasakyti, kiuia ir kur 
prasidėjo pirmoji aluinriij or

kMnėins lot itin kalbos, dėlto
joms jį versdavo j
naująsias

vietinei
kai bau. Pirmiausiai

I
I I■ I
I

i

Anchor Linija
S. S. CALABR1A

Išvažiuoja Rugpjūčio 17, 1920

HAMBURGĄ........................................... $120.00

DANZ1G................................................... 135.00

3-čioi Klesos Kaina 

Dadedant $5.00 War Taxų

i Lokalis Agentas randasi jūsų mieste ar apielinkėje.

I■■■
i
i I

ganizacija. Kur mokyklos ve
damos sr.iudininkų budu, tenai
jus įaugusių asmenų organiza-
cijok būvu retos. Kur mokyklos
yra vedamos daugiau-iai mei
le ir pasišventimu, Lenai ai įmi
nu organizacijos buve
bios ir pastovius.

stam

3. Ahaiuiy urgm* žarijos ti
kslas yra nepaliaim pažuit|
ir sutartį tarp draugi, buvu
sių vienoje mokykloje. Beveik
visada prie to prisideda tiks
las remti savu auklėtoja mo-
kyklą. Europoje yra tokių aug

Isto mo io įtaigų, kurio* duo-

i
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Lietuvoje darbininkai ir 
darbininkes smarkiai juda. Jio 
organizuojasi, nes žino ir su
pranta, kad tiktai tokiu keliu 
atsieks savo tikslą: pagerins 
savo padėjimą, apsisaugos 
nuo nelaimių.

Kai ji visur, taip ir Lietuvo
je, darbininkai nesueina j vie- 
ną organizaciją. Juos skiria 
pažiūros į politinį, socijalį, e- 
konominį ir dvasinį gyvenimą. 
Skiria juos taippat ir pasirin- 
fcįnąas priemonių savo tikslą 
IR^ekti.

Lietuvoje yra žinomos dvi 
■tauibios oraaiuzasijos — 
Darbo Federacija, » į huną 
spiečiasi krikšfionificoaioa 
pasaulėžvalgos darbininkai ir 
♦^Profesinė sąjunga,” — ku
rion sugarmėjo visi bolševiki
nių pažiūrą darbininkai. Joje 
pilna žydų, Lenkų ir Lietuvių. 
Vadovauja žydai, Trockio ir 
Topffin cAhrni. .Tin ir visa fa 
organizacija laukia geros pro
gos, kad pavedus Lietuvą Ru
sijos bolševikų Tarybą glo
bai, Jų troškimas, kad mažu
tė Lietnva paskęstą ir pra
nyktų Rusų juroje.

dl organizacija visuomet bu
vo ir yra priešinga Lietuvos 
valdžiai ir St. Seimui. Jų 
priemonės atsiekti savo tiks
lus — streikai, ix)ikotai, sa 
botažai ir net kruvina revoliu
cija — žudymas slaptai ir rie
šai savo priešų. “Profesinių jų randasi nemaža neurgani- 
tiąjunga” kur negali veikti 
riešai, veikia slaptai per sa
ve agentus. Lietuvai ji pridir
bo kartybių iki sočiai. Ji ir 
kariuomenėje stengiasi kelti 
nepasitenkinimą ir ją rengti 
prie revoliucijos.

Tai tokia išvaizda ir dari*ai 
tos nelemtos organizacijos. 
_ Kita.fermi.: organizacija — 
tai Darbo Federacija. Jon pri
guli pavieni krikščionys dar
bininkai ir krikščionių darbi
ninką draugijos.

Ši organizacija birželio 27 
d. turėjo Katine savo suvažia
vimą.

■Jame dalyvavo apie 114 at
stovų ir daug svečių, tiuvažta- 
viuie atetovauta apie 15 tūks
tančių darbininkų. Nevisi sky
riai prisiuntė savo atstovus, 
tat spėjama, kad da kokis 10 
tuks. narių priguli prie orga- 
uizacijvs. Ji turi savo aisto- 
vus tit. Seime. Jie dalyvavo ir 
suvažiavime , kaip antai Ra- 
dzeričiiis, Ambrazaitis, Matu
laitis, Staugaitis ir k. Suva- 
šiarime dalyvavo visų Kauuo 
dirbtuvių ir fabriką darbinin
kų atstovai. Reiškia. n>>rs 
Kaune bolševikai ir smarkiai 
veikia, bet nepaj egč j»asigau- 
tJ sveikai m-istarėm dnrlii'.in- 
kij.

Šios o.gnnzaeijos tikslas 
yra aprūpini visnpusišMii 
darbininkų padėjimą. Prie «< 
jie eina ran.i‘1 keliu: per- 
versmių r. sigricbia, priovur-

tų nedaro. Stengiasi, kad vis
kas susitvarkytų įstatymų ir 
ramios, bet tvirtos reformos 
kelių. Tai matyti iš suvažia 
rimui nustatytos dienotvar
kės, kuri buvo šia kokia:

1) Mandatų patik risimas .2) 
komisijų rinkimas, 3) praneši
mai iš vietų, 4) darbo dienos 
ilgumas laukų darbininkams, 
5) darbo atlyginimas, 6) dar
bininkų komitetai, 7)draudiino 
iA kiti įstitymai; 8) žemės 
klausimas, 49) organizacijos 
klausimas, 10) D. Fed. Centro 
Valdybos rinkimas, U) klau
simai ir munanymai, 19) po
litikos pranešimas, 13) atsi
sveikinimai*
II daugelio vietų atstovai at

sivežė daug nutarimų ir rei
kalavimų. Iš jų aiškiai maty
ti kokis yra darbininkų padė
jimas, koki jų rūpesčiai ir 
vargai. Tie visi dalykai davė 
St. Seimo atstovams daug me
džiagų, pUNekiuuigiuu ginu 
darbininkų reikalus.

Ki organizacija griežtai 
skiriasi nuo bolševikinės 
“Profesinės sąjungos”. Jos 
bolševikai baisiai neapkenčia, 
nes ji augu, o Ge smunka.

Nekurie atstovai pranešė, 
kad prieš sunivažiavimų įvai
rus socijalistų agentai grasi
no jiems nužudymu, jei va 
žiuos į susirinkimą.

Tarp šiųdviejų organizaci-

iA kiti jstitvmai; 8)
orgai

z uotų darbininkų, iš kurių vie
ni yra pavedę viską Dievo Ap- 
veizdai, patys nesikėsindami 
ką nors gera veikti, o kiti lau
kia, kas jiems daugiau pelno 
]>ashilys. tai tiems paruduos, 
— tai darbininkai lie idėjų— 
skatikurečiai. V. K.

KATALIKŲ DARBUOTE 
CHICAGOS APIELINKEJE.

Fr.

Nora paprastai A. L. IL K. 
Federacijos Chicagos Apskri
tis savo susirinkimus laiko 
kas kiekvieno mėnesio antro 
uuthidiemo vakare, bet Liepos 
mėnesyje susirinkiiųas buvo 
perkeltas į tretį antradienį, 
Lie|M>t< 20 d., iš priežasties ap- 
skričio rengiamų svarbių pra
kalbų ktui. prof. Meškauskui, 
Liepos 13 d.. Cicero, III.

Tanu* susirinkime kun.
•Serafinas, kaipo komisijos na
rys, plačiai paaiškino apie Fe
deracijos Apskričio rengiamų 
piknikų dienraščiui Drau
gui”, kuris bus l^abor Day, 
Rugsėjo ti d., National Grove, 
Riverside, IIL Tarp kitų daly
kų paaiškino, kad tam pikni
kui yra jau tikintai atspaus
dinti, net au išlaimėjimais.

Išrinko komisijų iš kun. Pr. 
Serafino ir Bėru. Nenartonio 
paprašyti klebonų, kad su
rengtų prakalbas, kuriose bu
tų pavaryta agitocijn uz kata
likišką spaudų ir platus pra- 
trtivrgs apie reng'.nmų “Brau

dėjo pats kun. Soruhnas, ir, 
jei gilės, gal kart lis ir knn. 
prof. Budys. Bus ir kitų kal
bėtojų.

A u. arė kreipties ii į kitas 
Chicagos Apskričio eentralines i 
organizacijas, kad ir jos tą pik-1 
nikų kiek galint paremtų ir 
iškabto paimtų pardavinėti) 
tikivlus. Tam tiks.ui tajai iš
rinkta komisija, kurion inejo 
I. liekis, V. Jodelis, ir 8t. Sat- 
kauskaitė.

Apskritis išnešė pageidavi
mų, kad Moterų tSą-gos Ūbi- 
eugos Apskritis apimtų virtu
vės (kuknės) darbus ” Drau
go” piknike.

Pavesta Federacijos Aps
kričio skyriams parūpinti ki
tus durbiuinkpis reikalinga 
piknikui.
' Ant kiek nusiseks “J)raugo” 
piknikas, ant tiek šios apielin- 
kės krikščionis-demokratai pa
rodys savo susipratimą.

Iš Lietuvos Finansinės Mi
sijos ntsilnnkvnio Chicagoje 
jiraeilą žiemą, dar užsiliko 
“Draugui” nemokėta bilų ne
toli šimto dolieriu už skubi ui 
atliktus spaudos darbu.-. 
“Draugas” daug pasiaukoja 
atmesdamas kitus darbus, o 
atlikdamas tą ką Misijos pri
ėmimo komisija užsakė. Bet 
iki šiol už tai dar neatlyginta. 
Šitame susirinkime, kaip ir 
praeituose, pranešta, kad ke
lios Liet. Laisvės Paskolos 
stotys turi atlikusių jiinigų už 
ėmimą įžangos į svetainę per 
Liet. Fin. Misijos atsilankymu 
į jų koloniją. Išrinktu komisi
jų kreiptis j tas L. L. Pasko
los stotis, ar jos, kariais, iš 
savo atlikusių pinigtj nepaskir
tų dalies atmokėti “Drau
gui” už sjiaudos darbus.

Susirinkimas gan ilgai svar
stęs vienbalsiai išnešė sekan
čią rezoliuciją:

Am. Liet. R. K. f'ederacijai 
(Jhicugos Apskritis savo posr- 

20 Liepos, 1920 m., Cki- 
cagoje, perskaitęs Lietuvos 
Atstojo p. Vileišio telegramų, 
oveiktua jį ir per jį Lietuvos 
valdžių su luitui ag u Vilniaus 
atvadavimu ir •sutaria sureng
ti Chicagoje kuog ražiuusias 
viešas išlciluKs, kurios turės 
įvykti kaip lik Rusų ginkluo
tos jiegos pasitrauks iš Lietu
vos žeutių.

Kuuientarių prie šios rezoliu
cijos nei nereikia, nes visi gu
li žinoti, kad Federacijos 
Apskritis yra šios apielinkės 
lietuvių katalikų autoritetinga 
organizacija.

Atėjus vėlybam laikui, su
si rinkliuos turėjo būti uždary
tas, palikdamas daugybę rei
kalų neapsvarstytų, neajtdirb 
lų. Dui bu, ir tai dtiuų duriai, 
laukia sekaučių Federacijos 
Apskriejo susirinkimų

REIKALAUJA. I

REIKALINGI
Pagalbininkai

Dėl generalio fabriko dar
bo, kaip trucking, šlavimo ir 
tt

Albaugh Dover Co. 
2100 Mnrshall Boul.

PRANEŠIMAS.

Ar ieškai pastovaus darbo?

Mes turime daug darbų dėl 
tavos musų foundrey Leibe- 
rianm, ir pagalbininkams ge
ra mokestis ateik į ruusų Em- 
ployment skyrių mes su ma
lonumų pasikalliėaiiue su Jums

—---------
Link Beit Co.

329 West. 39 Str.
——

RE3KAI.I5GI
Uoukvvpvr U SUlio^i,t(i*lv. Tūli tu
rėti prru* pslludyguiuo.

AtaMUuklte t Metropolitan
l tanki,.

3301 W. 23nd Str.

SUtc

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS.

LINK BELT 00.
39th & STEWART

HEIkAl JMiAS PARTKKRIR. 
prie krutamu pnvrik*lų teatre. Vieta 
iMlIrbtu. Bizni* cinu gerai. Kreipki
te* tuojau*

V. MlHFAKilTK, 
23411 No, HmImUmI Ntr. Clik-npo, IIL 
Antro* lubo*. _
Valandos nuo *10 Iki 2 r. dieną

Ir ..« h vai vak. 
I’hone: Y arda I'*9.

ItKIKM.IVt. \N M .1*7,EIHS III
KASIEKKA

KruUunų p*v*Įk/JŲ tratrr. Abudu tu
ri būti patyrę T*k Hubatoml* Ir Nt- 
dHtomia. Kr*h*b**a> Too^umi.- 

V. MISEVICHTK.
35U S. Ho1m<,I M. Clik-ag", 
Valanda*: uco 16 tkl 3 diena

“ • „ B vai. vakare
Ant antrų lai.,

III.

GERBIAMAI VISUOMENEI 
IR MANO KLIENTAMS.

Aiuotul prniitiu viri minėtiems 
kad nš perkėliau savo teboji 
nuo No. 4542 So. Wtxxl Street, j 
N<>. 4509 So. j Aalilaml Aveuue, 
(hitatgu. 111.. kur, kas valuint nuo 
7 iki 9 ir kax šventadieni nuo 11 
iki 1 valnndu. ui priimsiu ir atlik
inu viaukiii* t<ūunišku« reikalus, 
šia tifiaaa ir mano pasianso* Inu 
pašvęali vedimui visokių midų vi* 
nUiMv U*imiiti<»c ir cuuuninaviiuc 
ir parengime ' mukių h-gulišku do
kumentų ir abstraktų.

Su padėkavoue juano remi .ianu. 
Advokatas, J. P. WAITCHES

Pr.

ŠV. KAZIMIERO DR-Tt. 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai:

!*»**•■■ . ...........................----t
a. pirrK.vnN u. fahuonan

A. PETRAT1S & CO.
Mortgage Bank 

REAL tKl ATK—INNCKASCE 
European Ameriean Bureau 

Niuuėiu I*>| liga*. Parduoda 
laliokaclr*

SO1AHUI AAS
r. x*.tli Ntr. CUliago. IU.
T' h'pliotie tkaib-iard 611

DIDELIS

PIKNIKAS
■ ------------Reugia-------------“
DR-JA MOTINOS DIEVO AUŠROS VARTŲ 

Nid. Rugpjūčio 8, 1820 m 
GEO. M. ČERNAUCKAS DARŽE No. 1 Lyoas, DL 
Pradžia 9 vai, ryte Įžang" 50c. Ypatai.

la

a—maeKĮf-u. --------- , — s i- v- . i. l

* Hiuomi užfrviečiame visus Chicagos Lietuvius ir Lietu
vaites. kuosknitliiigiausiai atsilaužyti, o užtikriname vi- 
rirąu-, jog pilnai bu»ibi užganėdinti. Muzika bus pirmos 
klėstu-, kuri griežš puikiausius šokius;

6n- pikniką* boa vienas iš puikiausių ir linksmiausių 
a p:k::ikų. tt********** *»»»•*>*’ l*iką untleist.

fcu*ag<»> J*»iliukxuuiih. Kokiai dykai- KOMITETAS.

!

T. Grigaliūnas, pirmininkus, 
1437 So. llth str.

Jurgi* Balsiu*, vioe-pinu., 
1428 So. 11-tb str.

Aug. Juknial'R 1 raštM
162G Ncw Jeraey Avė.

Ka*. SuutidfuiuM 2 rašt., 
1441 Su 10 str.

Mikulas Dnumulia ūdinuduu. 
1512 ti?. llth ntr.

Kasus giębejui: Kaz. Lukšu
Joti. Juciu, Pruneiikua Dauginiu 
maršalka.

ws.s
WAR SAVINOS STAA4PS

IS5UZD BV THB

I

t* Ausini ova

Kūlimu Ir lutas - 375* \Valluce *tr
ITimluI gera* k*ni|>a*.

Kreipkitės
131* W. &&ih Cbltaco. m

FIRESALE

Tolapboaa: Tardo <«I3

Pramonei dirva dabar pasididino dvigu

bai. Fabrikai turi darbo kelis kartus dau

giau, negu kuomet nors pirmiau.

NEMUNO” FABRIKAS TAI DIDŽlAUSiS

DIRBANTIS FABRIKAS VISOJE

LIETUVOJE

Fabriku pelnas ir bendrovių turtėjimas 

auga neapsakomu spartumu. Kas įdeda da

bar į “Nemuno” Bendrovę šimtą dolieriu, 

tas už mėnesio-kito turės vertės už kelis šim

tus dolieriu.

t

PAKNlDlOIlA 
nauja* r*r*dtlu* 50*1 14 pėdų labai 
geroj violoj. AUaftaukit* tuojau*: 
3313 \ubun> A,c.

Telefoną* Yaril* II3B

ANT VAKBAVIMO
narna*, luta* Ir ttorn* 41 gatvei nul- 
mhm- fluore yra 3 rondo*, linai Ikel- 
n« 15 d KvĮitettilM’t lo Gera viela kle- 
kr leJUHll iUMlU*

AtatA* ūkite
K. U1N1NGKR. 

IBM W. ii Ntr.

FARSIIH’ODA

lubal pigiai 1 lubų medini* namo* 3 
pagyv. J pu 4 kambariu*. 1 pagyv. 
T. kambarių. Kando* 1445.90 J me
tu*. Prekė M30t.ee ‘nmokėtl 1100*.
00. likusius kaip randa. Prie 3131 
No. Vokai Are. na vįninka* nnt '8m

lipardattaia* pnuddė* 3 1iugM*>i 
(AuguM) • tai. ryto Ir trauku. Iki 
* Ttuc-Alo l»jn m.

Ale* iiurduoaui'o Miniau* prtiko*. 
Itarlur aota. karpei u*. lova* pečiu*, 
kt-ntodan. titulu*, krėa na. plautu*, 
lilunkonan, kaltini*. Indu*, maliava*, 
kuknintun dalyku* Ir kitu* vlaokiun 
dalyku* prie gyveninio tinkančiu*, 
galfaito pasirinkti.

Ateikite *i»i. ne ncpralcUkltc to* 
progo* Ir paainaudokite U tų ncglr- 
drlų pigumų.

ANTON K0SM0WSKI, 
1741 W. 47th Str.

PRANEŠIMAS AUTOBOBI-
LIŲ SAVININKAMS.
' OGDEN PARK

šiuotiil pruncėu. kad . lieka utld«- 
ryta tikra automobilių taisymo kapa. 
p<. vardu Ogrtcn P*.a. Auto Itepalr 
Mmp.

Bu amatu e*ti gerai auslpatinca. ir 
todėl utlikrlnu. kad darbg atliksiu 
ataakunėiai. greitai Ir plgtnu negu 
kitur kur. Mano tikai** yra tok*, kad 
darbu* būt atlikta* atsakančiai. o ne 
kad tik ntatumu* nuo rankų, dartią 
gaj>«iu atlikti vlaokj. nuo ratų iki 
virtau*. Taipgi turim tam tikru* |- 
ranki u* dėl radiatorių, Keleliui* 
virinti •,W«ldtag*' carbon'ul u 
ginti.

Jei kada pasitaikintu kelionėje 
kl* nelaimė, galite pakaukti po
minu paduotu adresu. o inc* prtbu- 
alino partraukti.

Ogden Park Repair Shop 
6308 R&cine Avė.
Telefonas Wentworth 1598.
MYKOLAS ARBASAUSKAS

i

Turto patyrinu,
mot«rtq Ugo**: ru-
pcatlnc*!
rtu Hcoa* Ir kūdi

33&S

i

prtilv- 1I

Lietuva Atgavo Vilnių 
ir Gardiną!

“Nemuno “Bendrovė nupirko Brolių Šuvo- 

lovų fabriką Kaune ir dabar jau išdirbinėja 

žemdirbystei ir geležinkeliams reikalingus 

padargus. Fabrikas jau dirba. Bus daug pa

didintas, kaip tik susidės Amerikoje daugiau 

pinigų.

KAS (DĖS I “NEMUNO” BENDROVĘ PINI

GŲ, TAS NESIGAILĖS. AMATNINKAMS 

ŠĖRIN1NKAMS PRIVILEGIJOS 

DARBE.

J_____________________

Vienas Šeras $40.00
Bet lai lik kol Lietuvos auksino kursas žeBet lai lik kol Lietuvos auksino kursas že

mas; kaip tik Lietuvos auksino kursas pa

kils ir už “Nemuno“ Bendrovės šėrus reikės 

kur kas daugiau mokėti. — Vienas asmuo 

gali pirkti mažiausia penkis šėrus.

mas; kaip lik Lietuvos auksino kursas pa-

kils ir už • AlNemuno“ Bendrovės šėrus reikės

kur kas daugiau mokėti. — Vienas asmuo

gali pirkti mažiausia penkis šėrus.
ki laJk* llgoa.

irVisi dėkitės prie “Nemuno” Bendrovės, 
nes LC &__ *k*u uzuurove. —
Pasiskubinkit, nes kuomet Lietuvos auksino 
kursas pakils ir kuomet “Nemuno” Bendro* 
vės šėras kaštuos daugiau, negu kad dabar, 
kad nereikėtą gailėtis, kodėl nepasinaudojo* 
te gera proga. Apsukrus žmonės naudojasi iš 
pirmiausios progos ir todėl jiems sekasi Buk 
tokiu ir Tamsta, pasipirkdamas “Nemuno” 
Bendrovės serą!

Visi dėkitės prie Nemuno” Bendrovei,
nei to “ p Jių uenarovė. —
Pasiskiibinkit, nes kuomet Lietuvos auksino
kursas pakils ir kuomet “Nemuno” Bendro
vės šėras kaštuos daugiau, negu kad dabar,
kad nereikėtą gailėtis, kodėl nepasinaudojo*
te gera proga. Apsukrus žmonės naudojasi iš

“Neminto Bendrove Amerikoje atstovauia• i *
Lietuvos Atstatymo Bendrovė. Visais “Ne
muno“ Bendrovės reikalais kreipkitės šiuo- 
mi adresu:

pirmiausios progos ir todėl jiems sekasi Buk
»»tokiu ir Tamsta, pasipirkdamas “Nemuno

Bendrovės serą!

ir

2-ruts Luboe

MOTINOS!
Ar norite tad jurų dukteris dirbtų geriausiam šio o

miesto fabrike kur kiekvienai mvigaitėj duodamu pro
ga ir gem alga?

Ar nori kad jos turėti švarų dribu ir gerus darbo 
sąhgus?

Jeigu taip, ir jei tavo duktė turi 16 metų amžiaus 
ui' senesne, tui lai atsilanko jms mus Durims randasi 
prie |Mi]M ros, geriausias koki jaunu mergaite norėtų tu
rėt. Sultaioiuis iki piet. Punuitykite Miss Murphy.

Rand McNally & Co.
536 So. Clark St. Chicago

LITHUANIAN 
DEVELOPMENT 

CORPORATION
294 - 8th Avenue 

New York, N. Y.

M30t.ee
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F«*kėU aa»o at— po

4729 S. Ashland Avenue
SpectalMas dUovp, motery tr vy. 

MSU-

Valandos nuo 14 iki tt llryto; nuo
t Iki S po platu: nuo T iki »:»• 
vakaro. Nadtilomls 10 Iki 1.

, šios dienos kainos.

. »

CHICAGOJE
IĖ WEST SIDE.

Bet jie ir brangus.

I

Tą atliko taippat vaikas.

t

PI.

PRANEŠIMAI.

PABRANGO PIENAS.

Skiusoius ir gėlimus nutildo

DRAIKIAS REIKALE

................. -■»............. ............. ..  
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

PRANEŠIMAS VISOMS 
CHICAGOS LIETUVIŲ PA 

RAFUūMS IK DE-JOMS.

PADUOTA TEISMAN 40 
STREIKININKŲ.

ŠAUDANT Į ŽVIBLIUS NU- 
ŽUDYTA VAIKAS.

aukojo $8.(10 
aukojo: Kun. I*'. 
Smilgevičius, P.

CHICAGON ATVEŽAMA 
DAUG ARBŪZŲ. PIENO PABRANGIMO 

KLAUSIME.

PAŠAUTAS SUSIBARUS 
UŽ VAIKUS.

—————

Neužilgo pieno kvortai pri
sieis mokėti brangiau. Nes 
žmonės neišreiškia jokių pro
testų. .Juk taip buvo ir su cuk
rum ir su kitais produktais.

iiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiBHinmiiiiiitHiiimiiinmtniti^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii

Penktadienis rugpj. 6 d,.
Viešpaties atsimainymas.

Šeštadienis, Rugpjūčio 7 d., 
ftv. Kajetonas, išp.

2S3. G: ?jtne!

CHICAGO TURTINGĄJA.
f
i

E j
E j
i

Albert Brinczki, 10 metų, 
741 K. 92 gat., su savo seseri
ni Ella, 13 metų, žaidė gatvė
je po num. 924f» C’ottage Grove 
avė. Tik staiga Alta*rt sukly- 
ko ir krito pažeidus galvon.

Pakilo aplinkiniai žmonės. 
Kažkas pranešt* {Milicijai. Trys 
poliemonai atvažiavo su nmbu- 
lansu.

Tik staiga pro vieno polir- 
mono galvų prašvilpė kulipka. 
“Policmonai jiašokv ton pu

sėn. kur pasigirdo suvis. Na
gi žiuri, kad \Villinm Oliver, 
9 metų, pakilęs, ant t voro.-* 
šaudo žvirblius, .lis pašovė ir 
Altartą.

Sužeistas vaikus mirė ligo
ninėje.

Knsgi daryti «n jaunu žmn- 
gžudžiu? Jis nekaltas. Kaltas 
t#>. kas davė progos Jnm pn- 
ptirr.ti ginklų.

2 Asesorių taryta paskelta**, 
kad Cook apskritys, kurin in- 
cinu Chicago, žymiai turtingo
ji. Perniai čia personalių nuo- 
orybių vertė buvuri $393,153,-

<wr? ini

eise Ir tiesa Visuomet Ima Viršų
t

35 krautuvės dabar atidarytos ir Jaro biznį. Musų fixturių dirbtuve 
daro visokius fixtur‘iūs, mes atidarome tris naujas krautuves kas savaite.

kainos, kuria pardavė mė
iR s ’■ ■' / w ’

Sanarystes kaina nuolatos auga nuo $25. 
tai atgal iki $45

Joki užsipuolimai negali sutrukdyti tą didelę Kooperatyvų Amerikos 
Draugiją. Koperaty va paėmė viršų Europoje, ji ima viršų ir Amerikoje.

%

Žmonės jau pavargę nuo "profityrų”. Jie nori pelną nuo maisto produktų dėti į savo 
kišenę ir tą padarys.

Daugiau 20,000 žmonių pačioje Chicagoje yra 
America (Kooperatyve Amerikos Draugija) 
Suvienytose Valstijose.

jos nariais. The Co-operative Society of 
yra didžiausia Kooperatyve Draugija

Iš Tevnso ir kitu valstijų 
Chicagon atvežama dauginu 
tuksiančio vagonų arlmzų. 
Keli šimtai vagonų jau prista
tyta.

Pirkliai perka ištisais vago- 
na i s. Nevienodai mokama — 
po $30 ligi $200 vagonui. Kiek
viename vngone yrn S00—1,- 
000 arbūzų,

Tr mieste krautuvnininkni 
nevienodai ima už arlmzus. 
Reikalaujama vienam arbiizui 
dolierio ir mažiau.

A bei na i imant, arbūzai bran
gus. taip kaip viskas.

Jei žmonėse butų daugiau 
susipratimo ir susiklausymo, 
kaip bematai viskas butų pi
giau. Deja, to žmonėms truks 
ta.

Su vakar dienu ir vėl dau
ginu vienu centu pabranginta 
pienus. Pirmiau buvo kvortai 
I-V., dabar Km*.

Pieno išvežiojimo kompani
jom pieno gamintojams per šį 
ir kitu dar du mėnesiu su
tarė mokėti daugiau. Rimtai 
svarų buvo mokama $3.20 per 
liepos mėnesi. Dabar šimtui 
svarų — $3.70, taigi 50r. bran
ginu.

i Kompanijos tvirtina, jog iš 
šimto pieno svarų jos padaro 
40 kvortas. Taigi vienas cen- 

Į tas brangiau, sako, pateisinti-

Miesto tarybos pragvveni- 
n » brangumo komiteto sok- 
n‘t >rius Ponio pranešė, jog 
tas komitetas |iadaryriųs tar
dymus pieno kainos klausime.

Po konferencijos su komite
to pirmininku Poole pasakė:

“Nauja pienui kaina man 
atrodo paprastas plėšimas. Bet 
daugiau negaliu nieko sakyti, 
kol neturėsiu skaitlinių. Tas 
Ims galima padaryti j keletą 
dienų.”

Šovikas tuojaus suareštuotas.

(’armen Domeco, 1019 Lytie 
gat.. anot policijos liudijimo, 
žaidė su keliais vaikais ant 
kampo Congress Ir Halsted 
gatvių.

Tuo metu pro šalį ėjo mu- 
nicipalir. teisino hailifas (lie
tuviškai butų kaipir koks vai
tus) Pnul Labriola. Ris pada
rė Domeco'ui jiastabą, kad per 
stačiokiškui žaidžią*.

Susibarta. Barnių metu Do
meco išsitraukė peilį. Tuomet 
bailifas išsitraukė revolverį ir 
pūkštelėjo į savo oponentų. 
Pašovė šonan.

Knip kartas tuo metu pro 
šalį gatvekarių važiavo detek- 
tivas. Ritas pamatė susibėgi
mą. Įšoko iš gntveknrio ir su
areštavo šoviką.

Pašautas Domeco yra ligo
ninėje. Sakoma, jam nesama 
j>avujaus. Jta einąs 48 metus.: association prezidentas.

Iš CHICAGOSLIETUVIU 
KOLONUy.

Laike kun. prof, Meškausko 
prakalbų, 27 Liepos, Aušros 
Vartų jmrap. svet. surinkta 
aukų: Tautos Fondui $107JN). 
Žemaičių seminarijai $20.00. 
Viso luta. $127.30.
J. Saunoras

Po 5 dol. 
Kudirka, P. 
Cibulskis.

O. Kairaitė $4.00.
Po 2 dol.: A. Jeleniauskas, 

J. Petraitis, P. Mažeika, J. 
Bernotas, J. K indis, M. Palio
nio/M. Brazausku*.

Po 1 dol.: J. Kazanauskas, 
J. Karjiauskas, P. Gricius, A. 
Fili pienė, K. Zuurienė, U. Po- 
lukaitė, R. Vaičiulienė, Petras 
Taurosas, J. Kuriiukas, J. M i-• 
kulenas, A. Bladikaa, A. Snio- 
kas, A. Stanevičia, J. Pet
rauskas, K. Petkus, 8. Jur
gaitis, 8. St aš k imas, A. Va 
•sn«kR«, p. p«Hft»ie, P. Pn 
kis, J. Bružas, J. Raugevičiu* 
P. Oesnauskis. N. N., K. Lip- 
niekis, K. Rūras, M. Ignata
vičius, S. (in<Ueikienė, F.

Federalė grumi jury padavė 
teisman 40 geležinkelių streiki
ninkų ir jų vadų už tai, kad 
jie be organizacijos autoriza- 
vimo jiakėlė streiką ir paken
kė geležinkeliais vežti visa tai, 
kas reikalinga žmonių pragy
venimui.

Tarja* anų teisman paduotas 
ir G runa u, Chicago Yardsmen 

Kelpšas, A. Aukis, J. Lami
nau A. Crbonavičenė, M. Ba
ranauskienė, J. JervckiH, A. 
Grigonis, N. N., J. Tekorius, 
J. Kudulienė, O. Budreikienė, 
J. Snieška, A. Blinoraitienė, 
J. Janulio, M. Globio, O. Mi- 
lošienė, Kalasinskienė. F. Jo- 
zaitio, A. Marozaitė, M. Ru
zas, A. Varomo, S. Branaus- 
kns. J. Mikutis, J. V., B. Žič
kini, Kaminskas, M. Jurevi
čius, J. Bučinskas, j. Nauja
lis, P. Grybas. J. Janiūnas, 
A. Ab-ksidnė.

Žemaičių seminarijai:
J. Saunnrao .................... $5.00
P. Cibulskis.......................1.54

Po 1 dol.: Tekorius, Kudu 
lienė, Beinnraitienė, O. Gai- 
daitė, M. Bali o n i s, Kelpša, M. 
Jurevičia, Kun. F. Kudirka.

T. F. 7 skyriaus rašt.
P. Cibulskis, 

2340 W. 23

Labdaringos Sąjungos Cen 
tras kitiems, t y. 1921 me 
tams savo piknikui paėmė dar
žą ant Birželio 19 dienos.

Visos Chicagos Lietuvių pa
rapijos ir visos draugijos, var 
du našlaičių, prašomos tą die
ną nerengti jokių piknikų. 
Duokime progos Lab. Sąj. pa
daryti šiek tiek pelno naš 
laičiu prieglaudos naudai.

Valdyba.

Riuoini pranešu, kad L. V. 
Oiicagos Apskričio susi rinki
mas įvyks subatoj, Rugpj. 7 
d., š. m., MeKinley parko 
svet. (39-tos ir Westem Avė.) j 
7:00 vai. vnkaie.

Visų kuopų valdybos prašo
mos atvežti skaitlių narių, da
lyvavusių šeimininlame, pa
gerbti kun. prof. J. Meškaus
kų, vakarėlyje.

Kuopų atstovai prašomi lai
ku suvažiuoti, nes tame prieš- 
seiminiame susirinkime reikės 
apkalbėti' daug naujų dalykų.

Apskr. Valdyba.

Lietuvos Vyėių Chicagos 
Apskričio choro svarbus susi
rinkimas bus šiandie. Rugp. 6 
d., 7:30 vai. vakare, Mark 
\Vhite parko svetainėje.

Visus choro narius kviečia
me susirinkti. Kuopų valdybos 
taipgi turi susirinkti ir atsi
nešti skaitlių išparduotų ti- 
kietų, kad Imti) žinia, kiek 
žmonių datyvaus Ajiskricio 
choro išvažiavime. Valdyba.

Liet. Am. Rūbų Išdirbinio 
B-vės iėriniukų nusirinkiniM į- 
vykM Sutanoj rugp. 7, 7:30 v. v. 
Liuonybės svet. 1822 Vabanoia Av.

Turimo Ubai svarbių žinių iė 
Lietuvos nuo B-vės todėl kviečia
me alailaukil j ij muirinkimą vi- 
mia narinit4ėri»>inlrn« («■ nerin*his 
prisirašyti prie minėtos B-vės.

f Valdyba.

Dr. P. P. ZAULYS 
Uetavy PvaiMtM

Dr. C. Z. Vafdit u*roru nnmnaa 
Valaadoa: auo • ryto Iki • rak.

Šaradomis auo 4 iy* I vakar* 
OT1S BO. jmHUUTD AVKBUB

PAIN-EXPELLER
■AnC 0. V. SM. (Mm.

d* w

J
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