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VISUR VIRŠUS TURKŲ ATIDĖTA KONFERENCIJA | BUS PERORGANIZUOTOS 
NACIJONALISTŲ. I MIESTE SPA. | ANGLŲ SPĖKOS AIRIJOJE. 

Sultano kareiviai atsisako 
kauties. 

|vyks liepos 5 dieną. 

Londonas, hirž. 9. — Talki 
ninku su Vokietijos atstovais 

Apie tai pranešė pats pre
mjeras. 

NEPAPRASTOS IŠKILMĖS 
KATEDROJE. 

Jubilantas paankstintas. 

Nupasakoja Arkivyskupo jn 
bilianto nuopelnus. 

Londonas, birž. 9.— Angli
jos ministeriu pirmininkas 
Lloyd George, atsakydamas i 

lis buvo ta, kuomet Arkivys
kupas Ha ves paskaitė Švento-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ jo Tėvo prisiųsta pasveikini-
Šventojo Vardo katedroje j ma jubiliantui. 
y *" * * Šv. Tėvo pasveikinime pa

sakyta: ' 'Tegu bus padėkonė 
Viešpačiui Dievui kadangi to
ki uo trumpu laikotarpiu jūsų 
mieste atliktas nepaprašąs 
pažangumas ne tik žmonijos 
gerovės, bet ir Katalikų tikė
jimo žvilgsniu. Tame yra ne
mani Tavo nuopelnai. 

" N B O pradžios Tavo gany
toja vi mo Tu nei vienos pro
gos nepraleidęs, kad neprisi-

įdėti prie sustiprinimo krikš-
gyvenimo. Todėl 

Svarbiausioj pamokslo da-'nacijonalistai Trakijoj paėmę 
k — ' * - -- 'tūkstančius šautuvų, kuri m ~ 

birželio 8 d. augštosiomis 
šv. Minomis prasidėjo trijų 
dienų iškilmės paminėti, dei
mantini Chicagos vyskupijos 
jubiliejų ir Chicagos Arkivys
kupo Jurgio V. Mundeleino 
sidabrini kunigystės jubiliejų. 

Katedros šanktuariume bu
vo du sostu. Vienam sėdėjo 
senelis kardinolas Gibbons, ki
tara — Šventojo Tėvo delega
tas Amerikoje, Arkivyskupas 
Bonzano. ^ 

Šv. mišias eelebravo patsai Į čioniškojo* 

Konstantinopolis, birž. 9.— , T _ . „ „ „ g , * «iSiovais 
— Turkai nacijonalistai paė- konferencija mieste Spa turėjo 
mė Meuemen Chauak. Su tuo- įvykti birželio 21 dienų. 
mi jie apvaldė visų Dardane-j Gi šiandie pranešta, jog j v a i r u s p a k e l t u s Mmmti 
hų šonų Azijos pusėje ir ap- konferencija atidedama li|?i, klausimus, pareiškė, jog vv-

spar.:,H hepos 5 dienos. Konferencijos | r i a u s v W n u s p r e n d ė pakaukti 
•"= 'atidėjimo reikalavo Italija ir t i e e O B v i s u s hnone^ kaįrįe t i k 

"Vokietija. Šitos turi vilties,įprisįcie(Įa 
kad konferencijoje turės at 
stovų ir Suv. Valstijos. 

Baisus Padėjimas Kijeve 
BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 

PRAGAIŠTO DARBININ
KUS. 

Didelių algų neužtenka pragy
venimui. 

draudė savo armijos 
iengianties užpulti Smirną. 

Djafar Tayar vadovaujami 

graikų vyriausybė tenai uorė- Pasakojama, jog pirm tos 
jusi padalinti graikams 
ventojams. 

Nenori kariauti apries nacijo-
nalistus. 

jubiliantas. Arkivyskupas Mu-
ndeleinas. Pamokslų pasakė 
Bfew Yorko Arkivyskupai Ha-
vės. 

paskiriu Tave Apaštalų Sosto 
asistentu ir parėdau, kad Tau 
hutų pasiųstas apaštališkas 
raštas, duodantis Tau galę 

Šanktuariume, be to, buvo j Mūsų vardu teikti laiminimus 
susirinkusiu daugelis Ameri 
kos Arkivyskupų, Vyskupų ir 
Pralotų. ' • * • * 

Buvo daug kunigu. 

Katedroje šv. raišių metu 
buvo susirinkę apie tūkstan
tis kunigu, keli šimtai seserų-, 
vienuolių ir daug pasaulinių 
žmonių. 

Labai gražiai bažnytines 
giesmes giedojo choras, veda-

orkestrai ir didžiųjų operų so
listams. 

ir skirti reikalingas pilnas in 
dulgencijas ir pagaliaus teikti 
apaštališkas beriedik'ėijas." 

Pradžioje buvo tik du kunigu. 

Iš Angora čia gauta perso-
nalis laiškas. Laiške praneša
ma, jog sultano kariuomenė, 
pasiųsta kariauti prieš nn^'O-
nalistus, pastariesiems atida
vusi savo anuotas, amunicijų 
ir visokius kitus ginldus. Sa
ko, nenori kariauti. 

I>aiške pareiškiama, jog 
kai-kur sultano kareiviai su
grąžina nacijonalistams pa
imtus nelaisvius. Dar kitur 
kareiviai pereina nacijonalis-
tų pusėn. 

Mažu-pamažu sultanas ne
tenka kariuomenės. 

Pegerąusi padėtis Kaukaze. 

konferencijos dar kartų šuva 
žiuosių Prancūzijos ir Angli
jos ministeriu pirmininku. 

Vienas augštesnysis anglų 
valdininkas, kurs stovi arti 
ministeriu pirmininko Llovd 
George, tvirtina, jog pasaulis 
palengva nusiraminus ir vi-i 
sos tautos ir šalys gryžtan-
čios normalin padėjimai! 

prie piktadarybių, 
platinamų šiandie Airijoje. 

Pažymėjo, jog vyriausybė 
perorganizuoja Airijoje pil
domųjų valdžių ir sustiprina 
policijų, karės laivynų ir saus-
žemio armijų. 

Premjeras, be to, sakė, jog, 
turbūt, prisieisiu išleisti nepa
prastus Įstatymus suvaržyti! 

!piktus darbus Airijoje. 

Berlynas, birž. 9 (Rašo angį. 
lai kr. korespondentas). —Ki
jevas yra vadinamas visų Ru
sijos miestų motina. šiandie. 
Kijevu turi užėmę lenkai. Len
kų užėmimas yra devintasis! 
iš eilės. 

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

Matyt, dešimtas kartas teks 
ir vėl bolševikams, kuomet 

į lenkai nieko nelaimės Ukraino-

Mnstaph© Kernai pašos ka
riuomenė (nacijonalistai) paė
mė Eabandja Adabazzar Ghei-

Ta siųloma konstitucija yraįje. N 

Jis pramatųs pasauliui skr,-i>pa|mga tuo, kad Egiptui ne-į j 0 j Kijevas butų baisiai ap
sčių ateitį. Nes veikiai ant vi-1 bodama laisvė, bet tik, taip ^ rjautas a r k sunaikintas, 
so žemės kamuolio užviešpa-j tariant, prirengiamasis ku r - | n e r e j j . t u n e i ^tebėties. Bet 
rausianti tafca ir gerbūvis. Įsas. Kuomet Egiptas ba.gsiųsj teip ^ praktikaliai imantį 

Iš jo žodlių triška tas, kad j tų kursų sulig anglų duoda-įK i l > v p n e , į m a to jokių bombar-
busių laiminga Anglijos vieš-'mos konstitucijos, tuomet ^ d a v i m o pwlsakių, išėmus prie-j 
patijai, tai tuomi pasidžiaug- giptas gausius laisvę ir ntpri-1 -
siųs visas margas pasaulis. klausomybę. Gi šiandie jis, sa-

. . . . . . . . . . ko Anglija, prie to laipsnio 
Nunmsianti ir Airija. < ] a r l i e p r i b m M i ^ 

Anot to paties valdininko, T a s p a + į g u ^ ^ 
veikiai nurausianti ir Airija 

smarkaus šokinėjimo. Ir Indija irgi aprimanti, .įkė 

m i esčių s. 

Bolševikų agentai, neva ko
kia tai policija, dienomis ir 
naktimis eidavo per apgyven
tus namus. Ieškodavo buržu
jų, reikalaudavo pasportų. 
Be pasportų žmonės buvo a-
reštuojami ka;;> namuose, taip 
gatvėse. 

Žmonės bolševikų taip daug 
J Įbauginti, kad šiandie jie bi
josi pasirodyti ir lenkų kerei-
vių akyse. Tad daugelis vis 
dar neišeina iš namų rusių, 
kur jie ilgas laikas slapsty-
davosi. 

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

šiandie Kijeve vargiai bus 
kokie 300,000 gyventojų. 

Gyventojų skaitliaus suma
žėjimui yra labjausia kaltas 
bolševikų terorizmas ir pasek
mėje stoka maisto. 

Nieko nedavė darbininkams. 

Bolševikai išnaikino buržii-

Padėtis Kijeve. 

iP° _ -s, 
ta pati Airija, katra šiandie valdininkas. Nes nrosulma- i 
baisiai karingai, atsineša j propaganda ten neprigijusi. 
Angliju, ant visuomet ir ve! Aprimsta ir Turkija, 
susijungsianti su Britanii">s Žodžiu tariant, sulig to an-
imperija ir busianti laiminga glų valdininko pažiūrų, ,ri 

į jus. Bet kų jie davė darbu 
i žmonėm.-? Tik vienų skurdų 
ir nepalaimas. Jie pragaišino 

Bet kad miestas apleistas, j darbininkus. 
• apie tai negali but jokios kai- Seniau darbo žmonės tarre 
j bos. Reikia žinoti, kad su pra-; vargų retkarčiais susilankna-
jdžia revoliucijos ligšiol gat-1 vo ir šviesesnės savo širdžiai 
j vės nevalytos. Krautuvių -lan- j valandos. Šiandie visos valan-
jgni arba išdaužyti arba lent- j dos jiems yra juodos ir kar-

T ,. , . , • . . • " • ; • . ' " • • • • ; ; ' . 8*1***5 užkalti.Kraatavės tu5-j«os. Gvvenimas tiesiog »epa-
14Kuomet Cbicagos vj-sku- ve- T o s * apylinkėse turku susijungsianti su Bntann\« Zedžra tanaat, nUg U> tm- į ^ į ^ f a B * ^ ^ viena4rita keliamas 

pija buvo įkurta pirm 75 me- P * ^ » P } ^ i a ?o<lybas. Gy- imperija ir busianti laiminga glų valdininko pažiūrų, - h krautuvė atidarvta ir šis-tas' Teko susieiti ir pasikalbėti 
tų." sakė. Arkivyskupas Ha- ventojai persikelia i kitur. T a s ^ busit) ir Egipte ir « Anglijos kohomjose ir po-Į parduodama.' 
ves,.'"pradžioje vyskupijoje A n o t ž i l l i u ' padėtis Kauką-;kitur. sesijose ima šviesti giedr.jr' 
buvo tik du kunigu. Šiandie v- | z e pagerėjusi. Amerikoniškas i Toliaus jis sakė, kad Angli- saulutė, (ii kuomet busiu sre-i ra tūkstantis. jpašelpinis komitetas pi 

mas Pietro Yon. asistuojant į žmonių, šiandie yra milijonai. 
1880 metais vyskupija buvo 
pakelta i arkivyskupijų ir tuo-

Xew Yorko Arkivyskupas ,met pasitenkinta maža bažny-

lUKSianns. <p«seipinis Komitetas pienuoja 
Pradžioje buvo apie 50,000 \ I Batuma pasiųsti 14 moteni 

Hayes sakydamas pamokslų 
išdėstė Bažnyčios pažangų 
Chicagos vyskupijoje pradėjus 
pirmuoju vyskupu Quarter ir 
baigus Arkivyskupu jubilian-
tu. 

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

čia. Šiandie katedros soste Chi 
cagoje yra vienas iš didžiau
sių Bažnyčios valdytojų. -

"Kardinolas Gibbons dar 
mokinosi seminarijoje, kuomet 
buvo Įsteigta Chicagos vysku-
pija. 

Arkivyskupas jubiliantas 
didžiai patenkintas šitomis 
nepaprastomis Chicagos isto
rijoje iškilmėmis. 

pašelpos teikėjų, katros tų 
miestų turėjo apleisti kituo-
met užeinant bolševikams. 

VIENI IR KITI PRANEŠA 
APIE LAIMĖJTMUS. 

joje viešis Egipto nacijonalis- ra Anglijai, tuomet visam pa
tų vadas Zagloul paša. Tasai saulyj pakilsiųs gerbūvis. 
vadas jau atsisakęs vesti ko- Kiek tame tiesos, lengvajsu-
vų už Egipto nepriklausomy- prasti. 
bę. Bet sutinkąs su Anglijos 

|pasiųloma Egiptui konstituci PIRKITE KARĖS TAUPY-
j į MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).j 

, su vienu raidžių rinkėjui Ki-
Uždaryti mieste visi ręsto- j jeve. Jis nupasakojo apie dar-

| ra na i ir viešbn/'iai. Xėra ban- i bininkų vargus. 

Lenkai atanušę bolševikus, gi 
• šitie lenkus. 

Eberto Valdžia Mažai Laimi 
Rinkimuose 

EBERTO VALDŽIĄ APDMA patiriama, kad dabartinei so-
BAIMĖ 

Rinkimuose ima viršų prieši
ninkai. 

cijalistų valdžiai nevyksta 
rinkimuose. Tma viršų kitos 
soči jai istų. frakcijos ir opozi
cijos partijos. 

Kai-kas nuomoniauja, kad 
gak rasi, dabartinė valdžia ir 
laimėsianti. Bet turėsianti ma-

Berlynas, birž. 9. — Vokie
tijoje seka rinkimai atstovų 
reiebstagan (parlamentan). Iš , 
aptnrėiŲ rinkimų pasekmių ž n m 3 IK> J o k i o s ^ikšmės. 

- j Blogai einasi ir pačiai cen
tro partijai. Pasekniingiausiai 

^ ^ ^ ^ ^ ligšiol varosi socijalistai ne-
RTR^PTTn t M M įprignlmingieji, artimi sparta-
BIRŽELIO 9, 1920. j k a m s a r b a v o k i š k i o m s ^ j . - . 

(lieag* — šiandie ir rytoj ( kam s. 
įttiat oras; šiandie gali but' 
jrrinusnui: .šilčiau. 

ORAS 

.it ura \';ii\ar aujfšriiiUsi;: U., 
buvo 82 Laipsniu. 

Saulė teka 4:14; Jri.lžias 7 :L'4. 
Mėnulis pateka 12 0S naktį. 

Ministeriu kabinetas jau 
padavė rezignacijų preziden
tui. Ir pasiliks niinisteriai vie-
t^sc lit;i susirinksiant naujam 
reichstagui. 

Londonas, birž. 9. — I^enkų 
Štabas iš vyriausios karės sto
vyklos praneša, jog tarpe upių 
Dauguvos ir Berezinos visoj 
linijoj lenkai uždavę taip di
delį smūgį bolševikams, kad 
tie pasiauboje palikę viską ir 
neatsisukdami bėgę. 

Lenkai savo puolimų nu
kreipę ypač prieš miestų G1*" 
bokoi, už 8o mylių šiauriuose 
nuo Minsko. Jsilaužę jie ten 
lx)lševikų linijon ir paėm? apie 
800 nelaisvių ir daugelį gro
bio. 

Bolševikai vienoj vietoj bu
vo perėję Berezina. Bet tuo-
jaus buvę atmušti. 

Taip skelbiama Varsavoje. 

Ką bolševikai atlikę. 

Tos pačios dienos bolševiku 
pranešime iš Maskvos štai kas 
sakoma: 

"Bobruiskb apylinkėse mes 
atbloškėm priešininką per 
septynias mylias. Tas' įvyko 
rytuose nuo Beresinos. 

"Šiaurrytuose nuo Kijevo 
priešininkas mėgino mus ata
kuoti. Bet atblokštas atgal. 

"Gaisin .šone priešininko a-
takos taippat atmuštos Ten 
buvo įvykęs žianms m«šis." 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

Įkų. Visifr namai, apartamenti-j J į s sakė. kad kiekviem)j 
niai bustai riogso tušti, (iat- j darbo įstaigoj tarpe darbinin-
vekariai kaikada pravažiuoja.; kų visur ir visuomet yra bu-
be paskirto laiko. Kai-kurio- j VUjS bolševikų šalininkų ma-
mis dienomis gatvekariai vi-jžuma. Ir toji mažuma visur 
sai nepasirodo. I terorizuodavus didžiuma. Savo 

Ne kasdien dirba ir šviesos! n 0rus ir reikalavimus visuo-
(elektros) ir vandens sistemos, j mot su prievarta primezdavo 
Maisto kaipir nėra. Nukelia
vęs Kijevan žmogus arba turi 
nusivežti savo maisto arba ba
dauti. > 

didžiumai. Tai buvęs didžiau
sias ir nepakeliamas vargas. 

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

Pav., svarui žuvų reikdavo 
mokėti 310 kerenskinin rublių. 
240 tų rublių buvo lygus 15 

Trūksta kuro. ligos. 

Miestui trūksta visokio ku
ro. Medžiai mažomis kiekybė
mis atvežami ir pardavinėja
mi augštomis kainomis. Kad 
tuo tarpu Kijevo apylinkėse y-
ra dideliausi plotai miškų. Nė
ra kam ir kaip pristatyti rei- bolševikinių rublių, 
kalingo kurni medžio. \ j e s a t am žmogui ilgas lai-

Praeitą žiemę mieste baisiai j kas nebuvo žinoma, Nors žmo-
siautė šiltinė. Xes buvo gali- n e n l s buvo padalinti ženklai 
ma apšildyti tik kaikurius na- ? a u t į pį rkti maisto arba dra-
mus. J tuos namus buvo su-įmižių. Bet tų daiktų nebuvo 
ispiečiusios šeimynos. Tjisigaiįma gauti nei už didžiau

sius pinigus, 
šeimynomis 
badmiriauti. 

Darbininkai su 
buvo priversti 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 

dar labjaus praplėtė visokias 
ligas, (ii apie žmonių dorą ne
galėjo but nei kalbos. 

Teko man kalbėties ,<u to
kiais žmonėmis, katrie per vi
sų žiemą neapleido namu. ne-
pakvėpavo šviežiu oru. Del 
šalčio tūnojo užsidarę.lšeidavo j 8 v j H m Ų viešpatijų pinigų ver-
oran tik tie, katriems rupė- t e inainant 'įer.ažiau $25.000 bir-
davo gauti kokio nors maisto, j žeJįo 8 d. buvo tokia sulig Mer-

žmonės įbauginti bolševikų. | c h a n t s L o a n & T r u s t P& 

i 
PIHIGU m m . 

— Įvyniok man tą pyragų. Marau jis yra šviežias ir bus ska
nus. 
— Ne, tamsta klysti taip manydama. Tas pyragas visai ne
šviesias. Štai čia jis jau bestovįs apie trys dienos. Pirm to 
kokia savaitę išgulėjęs krautuvės lange. 

Viena, su manimi kalbėjusi 
moteriškė, per praeitus septy-

j nis mėnesius nebuvo išėjusi 
per duris iš namų. Bijojo nu-
sisaldyti, bet dar labjau^ bol
ševikų. 

i 

Anglijos sterlingų svarui $3.n2 
Lietuvos 100 auksinų 2J9 
Vokietijos 100 markių 2.50 
Lenkijos 100 markių .67 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 96 

j Šveicarijos už 1 dolierį 5 f r. 50 
Italijos už 1 dol. 17 1. 95 

<.. 
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/ 

/ 
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D R A U G A S Trečiadienis, birželis i» 1920 

LDJl't'VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

**ir>ni A w T/m A O > 

• Į kasdiena išskyras pedėldiealus. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CHKAGOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams ..c: fe.OO 
Pusei Meta >•.-.".>-.'..-. «J» 

8UT. VALST. 
SScutzns • • • • • • •*•.• *y.» • *.*.*, ^o*uu 
Pusei Metu S.vo 

Prenumerata mokaai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu- Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruota laiSka. 

"Draugas" Publishicg Co. 
1800 W. 46th S t Cbicago, 221. 

Telefonas McKinley 6114 

Misijos Pranešimai. 
Šiandien talpiname du Lie

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

Žyminė mokestis svetimoje 
šalyje. 

Pirmutinė pastaba, kad pra
nešimas apie pirklybos ir pra
monės jstaigas gali padaryti 
žymių nemalonumų pačiam 
Misijos pirmininkui p. Vilei
šiui. Pranešime sakoma, kad 
kiekviena pramoninė lietuvių 
bendrovė ar firma, atsiųsda
ma į Misija, žinių apie save, 
pridėtų dar dešimt} dolierių 
žyminio mokesčio. 

Iki šiol tarptautiniuose san-
tikiuose būdavo įprotis, kad 

tingoms ^firmoms nėra demo
kratiška. Didelė diduma Stei
giamojo Lietuvos Seimo yra 
demokratai. Jie, kaip ir kiti 
pasaulio demokratai, įvesdami 
mokesčius ima didesnius nuo 
turtingesnių, mažesnius nuo 
vargingesnių. Todėl viena ma
žiems ir dideliems mokestis, 
nors pridengta žymės vardu, 
vistiek yra mokestis sunki 
vargšams, lengva didžtur
čiams. Tokios mokesties įve
dimo sunku tikėtis Lietuvoje. 

Kas kita informacijų rinkimas 
kas kita kontrolės užtrau-

kimas. 

Lietuvos Valdžia įgaliojo p. 
Vileišį daryti Amerikoje tų, 
ką kitų šalių atstovai ir kon-
suliai daro savo tautoms: pa
dėti savo šalies piliečiams jų 
reikaluose darbu ir patarimu, 
rinkti žinių apie pirklybft ir 
pramone. P-nas Vileišis tuos 
įgaliojimus savotiškai suprato. 
J is apdėjo mokesčiais lietuvių 
firmas, jis reikalauja kad jos 
registruotųsi, jis žada sudary
ti nuolatinę tarybą, kad visos 
lietuvių įstaigos butų tos ta
rybos valdžioje. 

Nereik griežtesnio ir sunkes
nio centralizacijos pavyzdžio 
už ta, kurie ant lietuvių pra
monės Amerikoje nori uždėti 
p. Misijos pirmininkas. Lietu
vos valdžia jį įgaliojo, kad jis 
surinktų žinias apie lietuviškų 
pirklybų ir pramonijų Ame
rikoje, o jis ant tos pirklybos 
bei pramonijos uždeda kon
trolę ir mokesčius. 

Lietuvos pirkliai ir pramo
ninkai, veikiausia, butų leng
vai ir noriai susiuntę p. Vilei
šiui žinių apie savo įstaigas, 
jei jis butų prašęs tik žinių. 
Bet kuomet jis pasižadėjo glo-

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Atsišaukimas. 

Dėlei prekybos ir pramonės 
bendrovių registracijai. 

I svetimos šalies pasiuntiniai ir boti jų įstaigas, tai, veikiau 
šiai. nieko negaus, arba mažai 
kų tegaus. 

konsuliai žymines mokestis 
imdavo tiktai už aktus sudaro
mus pasiuntinybės ar konsu
lato namuose. Tas įprotis ne-
užgaudavo suvereniteto teisių, j 
priklausančiai šaliai, kanoje N R o m ė n ė s gyvenimą la-
vieši pasiuntinvs ar konsulis, j b a i m a ž a > r a centralizacijos 
nes pasiuntinybės ir konsulato j^Uninkų. Taip pirklių ir pra-
trioba skaitosi e*aut žemė tos n i o , n n k ^ v , * u ™ r a * * * k u 

Ne laikas centralizacijai. 

Tarp mokslininkų tyrinėjan-

Paskutiniu laiku tarp Ame* 
rikos lietuvių susitvėrė Suvie
nytų Valstijų įstatymais daug 
įvairių prekybos ir pramonės 
i>eHdrovių, kurių svarbiausiuo
ju tikslu yra užmegsti ryšius 
su Lietuva ir parkeltį visą 
ar bent dalį savų kapitalų 
Lietuvon, kad ten užvedus ar 
išdirbystę ar kokių prekybų. 
Visos šios bendrovės susitve
rė pamatais aprubežiuotos at
sakomybės, išleisdamos sav:> 
šėir.s, kurie yra purduooami 
Lietuvos piliečiams vardan 
Lietuvos gerovės, pakėlimo jos 
pramonės, prekybos ir t. t. 

Lietuvos vyriausybei negali 
nerūpėti, kad surenkamieji 
nuo jos pliečių šėrai, arba pa
jai, kur nors neprapultų, kad 
piliečiai neturėtų nuo tokių 
bendrovių pragaišties. Tode! 
visos panašias lietuvių bend
rovės, kurios nor turėti sąry
šius su Lietuva, privalo pasi
duoti tam tikrai lietuvos val
stybės kontrolei ir teikti jai 
visu reikalaujamų žinių. 

Be to, Lietuvos vyriausybė 
yra išleidusį savo konsulams 
i r apskritai agentams užsie
niuose aplinkraštį, kuriame Fi
nansų ir Prekybos ir pramo
nės Ministerijos įsakoma: 

1) (Jinti Lietuvos valstybė-
reikalus prekybos ir susisie
kimo srityse ir padėti Lietu
vos valstybės pi'iečirm* jų 
reikaluose darbu ir patarimu. 

2) Būti kontakte su valsty
binėmis ir visuonH-nluėmis įs
taigomis prekybos ir pramo
nės draugijomis ir firmomis ir 
sekti spaudų, renkant /'nių a-
pie prekių įvežimą ir išveži
mą, apie jų tiekybę ir kainas, 
apie bet kokios rųšies preky
bos ir pramonės įstaigas ir fir-

?>) į kokį užvedimų dalis ar 
visas kapitalas liko įdėtas ir 
kokį pelną tas užvedimas at
neša. 

4) Kadarir kuomet yra iš
rinkta bendrovės valdyba ar 
direktorijatas, arba kas yra 
bendrovės vedėjas šiuo laiku nėra tinkamai atiduodamos, 

Svarbiausiąja Lietuvos at
stovybės užduotimi yra ginti 
Lietuvos piliečių reikalai ir vi
same kame jiems stoti pagel-
bon. ' 

Iki šiol Lietuvos atstovvbė 
yra gavusi daugybę iš tų pi
liečių nusiskundimų, jog su
rinktos aukos ar tai Raudon. 
Kryžiui ar kitiem^ kokiems 
Lietuvos valstybės reikalam 

ir koksai adresas. 
5) Ar bendrovė yra prisidė

jusi prie Lietuvos laisvės pa
skolos pirkimo ir jeigu taip, 
tai kokių sumą jau yra su
mokėjusi iš savo lėšų. 

6) Kokie žingsniai buvo jau 
padaryti dėlei susisiekimo su 
Lietuva ir kas manoma dary
ti. 

Be to, prašoma prisiųsti sa
vo statutų ir svarbiaushjjų nu
tarimų nuorašus ir pinigais 
dešimtį dol. kaipo žyminį mo
kesnį 'dėlei statuto registraci
jos. Užsiregistravus šioms ben
drovėms, Lietuvos atstovybė 
.Amerikoje pienuoja sušaukti 
šių bendrovių atstovų ir šiaip 
jos pakviestųjų prekybos ir 
pramonės žinovų susirinkimą, 
kursai turės aptarti visus sva
rbesnius Lietuvos prekybos ir 
pramonės reikalus. i r išrinkti 
prie Lietuvos atstovybės ar tai 
nuolatinų prekybos ir pramo
nės reikalais tarybą arba bent 
viena nuo vardo šių bendrovių 
žmogų, kursai galės būti nuo
latiniame kontakte kaip su 
sioniis ifemirovemis. taip ir su 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Ministerija. Toksai susi
rinkimas norima padaryti Lie
tuvos Misijos bute New Yorke 
jau birželio 19 dienų. š. m., 
7 v. v. ir todėl "visų bendro
vių šiuomi prašome, jog jei
gu jos sutiks, paskirti po vie
ną arba net po 5Ju atstovu i 
tą susirinkimą ir apie tat pra
nešti Lietuvos atstovybei, i-
dant galėtume laiku prisiųsti 
programą susirinkimo ir kitas 

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 5T5TEH 

šalies, kurią pasiuntiny^ ar 
konsulis atstovauja. Tat va
dinasi eksteritorijalumo teisė. 

Parlamentas ir Mokestis. 

Dabar p. Vileišis, atstovau
damas Lietuvos Valdžią Su
vienytose Valstijose įveda žy
minę mokestį nuo visų pirkly
bos ar pramonės bendrovių ir 
tirnių, priklausančių lietu
viams ir veikiančių Suvieny
tose Valstijose. Mes labai abe
jojame, ar Lietuvos Valdžia į-
galiojo p. Vileišį daryti tokį 
nepaprastą dalyką. Tas daly
kas bene bus tik visai naujas 
tarptautinėje teisėje. Mums 
išrodo, kad tas mokestis yra 

p- tik p. Vileišio uždedamas, nes 
mes negirdėjome, kad Lietu
vos Steigiamasis Seimas tą 
mokestį butų uždėjęs. 

Su mokesčiais reikia būti 
atsargiems, ypač valdžios at
stovams. Ėmimas mokesčių, 
kurių parlamentas neįvedė, y-
ra betvarkė. Mes negirdėjome, 
kad Lietuvos parlamentas bu
tų uždėjęs Amerikos lietuvių 
pramonės ir pirklylx>s įstai
goms dešimties dolierių žymi
nę mokestį. Jeigu tat butų į-
vykę mums nežinant, tai no
rėtume patirti kada ta mtfkes-
tis tapo įvesta ir kokiais žo
džiais tapo surašytas įstaty
mas įvedantis ją. .lug neži
nant teisės teksto sunku jų pil
dyti. 

Sunkybė mažiems, lengvybė 
dideliems. . 

Žinome, kad vienokia mo
kestis mažoms bei vargingoms 

rie norėtų būti globojami ke
lio nors. Lietuva apskritai ir 
ypatingai Lietuvos Misija A-
merikoje turi labai daug dar
be: tiesiog reikalingo visuome
nei. Atidėti tų darbų šalin ir 
užsiimti pirklybos, pramonės 
bei labdarybės centralizacija 
yra stačiai nesuprantamas da
lykas. 

I Šiandien tenka ne vienas 
balsas girdėti, kodėl Lietuvos 
Misija neišduoda viešų atskai
tų iš to, kada ir kiek pinigo ji 
pasiuntė į Lietuvą. Visi žino, 
kad Amerikos lietuviai sus-
kolino savo tėvvnės valdžiai 
netoli milijono dolierių, o Lie
tuvos Misija, tuos pinigus pa
ėmusi, iki šiol nesiteikė viešai 
pranešti, kada ir kiek tų pini
gų pasiuntė i Kaimų į Lietuvos 
Iždą, Amerikos lietuviai senai 
yra papratę reikalauti apy
skaitų iš savo klebonų ir iš 
visų renkančių pinigus vie
šiems tikslams. Tai-gi prieš 
busiant centralizuoti pramoni-
ją, pirklybą ir labdarybę, rei
kėtų pasirūpinti išgauti Lietu
vos finansų ministro praneši
mą, kad Lietuvos Iždas yra 
priėmęs Amerikiečių pasko
lintuosius pinigus. Kol to ne
bus, tol liks abejotina, kad A-
merikos lietuviai galėtų įtikė
ti savo labdarybės lėšas įstai
gai nesiskubinančiai su apy
skaitomis. 

Labdarybės Centralizacija. 

Cbicagos katalikai sudėjo 
keletą dešimčių tūkstančių 
našlaičių prieglaudai. Labai 
abejotina ar jie dėtų ir toliau. 

mas kuriomis galėtų domėtis į . t o » f l q a e , jeigu tokios bu-

ir tokia pat didelėms bei tur- jei tudę pinigus imtų globo-

Lietuva, apie prekių transpor
tą sausuma ir jūrių keliais, ir 
apskritai apie visų padėtį. 

Vaduodamas šiuo nusimany
mu, šiuoiui prašau visų* minė
tų bendrovių suteikti iki bir
želio 15 dienos, š. m., Lietu
vos Atstovybei Amerikoje | 
(Representative of Litbuania 
in America, 703—loth St., X. 
vY., Washington, D. C.) šių 
žinių. 

1) Kuomet ir kokiu kapitalu 
ir kokiems tikslams bendrovė 
yra įsikūrusi. / 

2) Ant kokios sumos yra iš
parduota pajų ir kiek surinkta 
yra išviso kapitalo ir kiek to 
kapitalo sukėlimas prekiavęs. 

tų. 
J . Vileišis, 

Lietuvos Atstovas Amerikoje. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANEŠIMAS 

Dėlei Lietuvos pašelpos 
darbo 

ti p. Vileišis, Paprastai lab
darybės lėšas globoja žmonės 
žymiai prisidėjusieji prie jų 
padauginimo. Ne-gi gali Lie
tuvos atstovas būti labdariu 
visur. Mes, Amerikoje gyve
nantieji lietuviai, esame pri
pratę prie rinkimų. Ką Lab
daringoji Sąjunga išrinks sa
vo globėju, tas ir bus. Labai 
abejotina, kad ji priimtų glo 
bą tų, kurie pasisiūlo globoti 
kitų sudėtas aukas. To pasi
siūlymo motyvai gali būti gra
žiausi, noras apsaugoti nuo 
suktybių gali būti gryniausias, 
Bet kas neminti ja pažeidžiąs 
dabar esančias labdarybės į-
staigas pasisiūlydamas jas ap
ginti nuo suktybių, tas nega
li pasižeisti, jei jos padėkos 
jam už pasisiūlymą ir tuomi 
užbaigs dalykų. 

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

Labda rys yra gražus ir 
prakilnus darlms. Šis? darbas 
yra dar prakilnesniu, jeigu jis 
yra daromas vardan visos mū
sų tautos, mušu Valstvbės ge-
rovės ir labo. kerbdama toki 
savo atskirų piliečių darbą, 
kiekviena valstybė stropiai 
prižiūri, idant surinktos lab
darybės tikslams aukos ir 
šiaip • pinigai bui$ tinkamai 
atiduodamos ir saaaudojamos 
vien tik tiems tikslams, ku
riems jos buvo renkamos. 

Šiaip nusimanydama, Lie
tuvos Valstybės Taryba yra 
įgaliojusi Valstybes Kontrolę 
priveizėti ne tik valstybės įs
taigų darbuotes, bet ir visų į. 
neigų ir išlaidų ir šiap įvairių 
pusiau oficijalių draugijų, 
kaip Lietuvos Raudonasis 
Kryžius ir visų ne valstybinių 
privačių labdarybė* ir kitų Įs
taigų, kurios tik renka aukas 
iš visuomenės. Kiekvieno pi
liečio >'ra teisė reikalauti, i-
dant jo paaukotas skatikas 
nueitų tiems tikslams, ku
riems jis yra aukojęs, o ne
būtų kur i šąli nudėtas. Ly
giu būdu ir kiekvieno Lietu
vos piliečio, gyvenančiojo A-
merikoje, yra šventa teisė ir 
pareiga reikalauti, idant pa
imtoji nuo jo auka kokiems 
nors tėvynė- reikalams ir bu
tų tiecar reikalams sunaudota.' Lietuvos Atstovą* Amerikoje. 

ka<l kitados didi dalis suauko
tų pinigų lieka atskaityta iš
laidautos, kurios kaip kada sie
kia iki trečdalio ar daugiau 
visos surinktos sumos. Priėjo 

į iki to, jog vietos ž?nonės? ne
pasitikėdami pačiais rinkėjais, 
rūpinos patys be tarpininkų 
pasiųsti pinigus stačiai Lietu
von arba kaip kada ir visai 
nesiunčia, palikdami prie sa
vęs ir teisindamies tuomi, jog 
nėra žinios, kaip ir kam pasių
sti. Taip toliau būti nepriva
lo. Visos draugijos ir šiaip 
labdarybės įstaigos, kurios re
nka aukas įvairiems tėvynės 
reikalams, privalo pasiduoti 
Lietuvos atstovybės kontrolei 
ir pasižadėti jai suteikti žinių 
ir prirodymų, kad šie surink
tieji pinigai tinkamai bus ap
versti ir sunaudoti tienu tiks
lams, kuriems bus renkami. 
Kiekvienas aukotojas tur tei
sę gauti iš Lietuvos atstovy
bės žinią, kaip ir kur jo pa
aukoti pinigai tapo atiduoti, 
ir kiekvienas pilietis ar pilie
tė pilnai teisėti bus neaukoti, 
jeigu patys rinkėjai tokių pa
žadų Lietuvos atstovybei ne
bus suteikę ir gavę iš jos pri
tarimą. Šių aukų sąskaiton 
nemeina visi pinigų rinkimai 
atskirų partijų reikalams —už 
jų teisingą sunaudojimą atsa
ko partijų komitetai ar valdy
bos. 

r-

Xorė<iama pravesti šią prie
žiūrą. Lietuvos atstovybė A-
merikoje šiuomi kviečia ir 
prašo visų labdaringų drau- j 
gijų ir Šiaip visokių įstaigų, 
kurios buvo užsiėmusios ar 
užsiima kokia nors pašelpa 
Lietuvos reikalams, suteikti 
Lietuvos atstovybei Ameriko
je (Representative of Litbua
nia in America, 703—loth 
Street, X. Y., "VVaskington, D. 
C), šių žinių: 

1) Kuomet ir kokiais tiks
lais yra sutverusį draugija, ar 
šiaip kokia įstaiga suteikimui 
kokios nors Lietuvai pašelpos 
ir koksai šios įstaigos vardas, 
jos valdybos a r komiteto sąs
tatas ir adresai 

2) Kiek šį įstaiga yra sutei
kusį Lietuvai pagelbos nuo 
pasaulinio karo pradžios iki 
šiam laikui ir kur ir per ko
kias valstybėj: ar visuomenės 
įstaigas tą pašelpą Lietuvon 
pasiuntusi. 

3) Kiek ir kokiu būdu pa
sitiki dar šiais metais surink
ti ir pasiųsti. 

Suteikdama šių žinių, kiek
viena įstaiga privalo ant rašto 
įteikti Lietuvos atstovybei pa
sižadėjimą, jog- iš visų surin
ktų aukų ji pasižada prista
tyti Lietuvos atstovybei apys
kaitą ir sutinka, kad kiekvie
nu sykiu nuo Lietuvos atsto
vybės vardo gali būti daro
ma visų ineigų ir išlaidų kon
trolė. 

Visas susirašymas su Lietu
vos atstovybe labdarybės rei
kalais nėra jokiu žyminiu mo
kesčiu apmokamas ir už pa
čių įstaigų registraciją ar iš
davimą kokiu nors paliudi
jimų ar nuorašų jokio mokes
nio nebus imama 

J. VUeifis. 

Yyrv ii Moterų Rnfeą Kirpi
mo h- Desigmng Mokykla. 
Muv^a istec** ir mokymo būdu '.ų» 
trumpu laiku išmoksit* viso ama

t ą 
Mes turime didžiausi aa ir geriau

si us kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuos* mašinos 
varomos elektras jiega.. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurie.. 
madų knygos. 

MASTĖS DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kssntrka, Vedėjas 
190 K. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake 3t, ant 4-t u lubų 

—» 

OR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Ksmp. 4t Ooart 
Res. l t t » V. 4* Avenue 

Telefonas Cicero t (5( 
Ofiso Cicero 4» 

srar.RAlfK LLLTUVUKAI 

Šitų pranešimų talpiname 
del to, kad Cbicagos "Lietu
va" jau paliovė ėjusi, o kun. 
Dobužiui vis-gi reikia ati
taisyti neteisingų paskalų, 
kurį Amerikoje platino na-
bašninkas dienraštis. 

"Draugo" Redakcija. 

"Draugo" Gerb. Redakcija. 

Siunčiu čia kopijų mano pa
reiškimo, kurį padaviau ir-gi 
'•Lietuvai," 3253 S. Morgan 
str., Cbicago, 111. 

Prašyčiau tų mano pareiški
mų padėti "Draugo" skiltyse, 
jei į savaitės laikų po gavimui 
šio laiško tas pareiškimas ne
pasirodytų Cbicagos "Lietu
voje." 

Jei "Draugas" ir be to luke-
riavimo priimtų tų pareiški
mų, bučiau labai dėkingas 
Gerb. jo Redakcijai. 

Su didele pagarba, 
Kun. J. Dobuiis. 

"Lietuvos" 
Gerb. Redakcijai, 
. 3253 S. Morgan Str. 

Cbicago, 111. 

Gerbiamoji Redakcija:— 

Malonėkite "Lietuvos" skil
tyse duoti vietos mano pareiš
kimui kaip seka: 

"Lietuvoje" Xo. 99. balan-. 
džio 26 d.. 1920 m., perspaus-j 
dinta iš Kauno "Santaros") 
straipsnis "Mūsų Užsienio po-j 
litika." Jo autorius T. N., mi-' 
nedarnas apie lietuvių veiki
mų Šveicarijoje, priskaitė ma
ne prie tų, kurie su lig jojo 
nuomonės apsiskelbė lapkričio [ » ® ^ ^ ^ ^ ® ® ^ ^ ^ 5 ^ ^ 0 ^ i > 
m., 1918 m., suverinine Lietu-f 
vos Taryba, varydaniie^i prieš 
tikrų Lietuvos Tarybų ir tuo, 
žinių. įnešė kenksmingų pai-1, 
niavų mūsų diplomatijoje Ei-
ropoje. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Dklmiestvj: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 834 

TeL Central 6SM 

Vakarais, 812 W. 33 S t 
TeL Tardą 4«81 

1P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4sn s. VTOOD STRKKT 

7M W. IMk STKEKT 
CHICAGO. 

McKial«7 *•&<> 

Dr. P. P. ZALlYS 
Lietuvis Deatistas 

10891 So. Mk-hip»n. Avcnuc 

VAJJLNDOS: t Iki 9 «•*•••> 
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Taigi čia noriu pareikšti, 
kad tas man T. X. primetimas 
tiesai neatitinka. Jis jei ne
mažiau, tai tiek tevertas, kiek 
buvo verti andai po laikraš
čius paleisti gandai, kad mū
sų diplomatai Paryžiuje, kaip 
va, p. Tarnas Naruševičius ir 
kiti esų suodėje su rusais, 
rusanus perduodu Lietuva, o 
Rusijoj perku sau dvarus. 

Tų mažų šmeižtelį paspruku
sį apie mane iŠ po rankos 
T. X. į "Santarų," Cbicagos 
"Lietuvų," ir gal kitur sten
giuos save pateisinti autoriaus 
gera valia' operuojant savo 
raštuose ne visai teisingomis 
informacijomis ir geru gal jo 
noru padėti savo partijai kam
panijoje prieš katalikus rin
kimuose į Lietuvos Seimų,— 

Su pagarba, 

Kun. J. Dobuiis. 
20-V—1920 Paryžiuje. 

itt-

; Dr. L L MAKARAS 
I Uetarls Gydytojas tr 
j BasM-laadr: »9W 9*. 

T»lrfiMii Poltmaa M* tr 
ChteagoJ: 4515 80. Wooi Str. 

Tik Kctvsrcs vakakc nno 5:30 

«-— 
Tel. Drovar 7*41 

Dr. C Z Vezelis 
IJETrviS DKATĮSTAS 

Valandos: suo 8 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nu6 4 lyg 9 vakare 

4713 SO. ASHLANO AVKNUB 
arti 47-tos Gatvės 

OR. S. NAIKUS 
ĮJETCVTS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas !r Grrenlmo net» 
S252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Univcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po piety: nuo 7 iki 9 vak, 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
TelefoaM Tarta tS44 

-a 

OR. CHARLES SEGAl 
Perkėlė savo ofisą po oum. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovu, moterų Ir Ty
ru lijro. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:30 
vakare. Kedoliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drciel 2*80 

*1 JOSEPH C W0L0N , 
-ietuvis Advokatas t 

M 8O. LA SALLE STREmc t 
Gyvonimo TeL Humboldt 97 t 

•akarala 1911 W, M-nd Gtrsct , 
Te;. Rnckw«U (999 r 

CHICAGO, ILL. J 
m . n . . . . .« . . . . - . . » . . . . . . . . Į 

Resid. Indcpcndence Mvd. 
Telefonas Van Boren 2*4 

OR. A, A, BOTli 
K'isas įjTilriojaj ir ehi!-ursa> 

Specijalistass Moterišku. Virivl i į 
r H«ii .hrr>i>iCk«; Njni 

Telefonas l>ruver 1>S»:; 

VA! AVDAS t r,— 1 ? rr*n 1—'. f 
pietoj -—c •,sk *fY**H<iTrrt» 10—*? 4 

Dr. 0 , VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS A D Ų SPECIALISTAS 

Palcnevlns vi«> akhl 
tempimą K a H y r ą 
prteiaatimi «k»ud*-
Jlmo įcaive* tn\gn-
U*. »pt#mtmo. av-
votum%. «tr»u<Unc!u» 

r OCTfd̂ mffluj* knrVio akiu kreivos 1X73 
katerakto, nemttcio; wtikraš St I r, »tmm. 
I>aroma pgiamliias lektra p-. .; . .- , 1 m »-
*l»a«i»* klaidas. AklataC prIta kMBl t. =in. 
KW. toH Ir e<tl matantiems j>».'c Hį s'#»i,*-
kite save regėjimo Ir valku.-.- • :;.»r ' u, t- <•.-
kyklon. Valasdos: tino 11 fkl 8 Takam. N«-
diStomls nuo 10 iki 1 vai po ptetu 

1:53 W 47th Si. ir Ashlasd A v. 

i Dr. M. T. STRIKOL'IS 
1.1KI i \ l s 

Ovi>1/>ja,N ir < hinirtras 
oriais: 1 ::>: \ \ . -tTtii st., 

• i; :t \V<xvi p»t. , 
Valandos: 10 ryto iki 2 po p»« 
6:30 iki S;30 vakare Nedėlios 
9 iki 12 rytais. Į 

Tr'. lUiuk-vaCi? ieo 
l'.c-. 19U V. ISni Street. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
KENOSHA, WIS 

K 

Gegužės 24 a1, įvyko prakal
bos, kurias įrengė L. \L. pas
kolos komitetas. Kalbėjo lie
tuvių katalikų darbuotojas 
Dr. J. J. Bielskis. Jis gražiai 
nupiešė dabartinę Lietuvos pa 
dėti ir vi.<jj darbuote*; pažymė
damas, jog Lietuva negali žū
ti, jeigu tiek ji sunkybių iš
laikė praeitais laikais. Paskui 
papasakojo apie Lietuvos mi
nisterija. Daug indomių žinių 
pateikė apie Lietuvos kariuo
menę ir pasekminga jos 
darbuotę. Po to kalbėjo apie 
dvarų dalinimą. 

Vienu žodžiu, Dr. Bielskio ] 
prakalba buvo akyva ir vi-' 
šiems patiko. 

Be to, priminė ir apie L. L. 
paskolą. Ragino pirkti bonų, 

j nes Lietuva šiandie reikalau
ja pagelbos ekonominiam su
stiprinimui, ir apšvietos sklei
dimui. Kenoshiečiai niekados 
neatsisako paremti tautos rei
kalus. Tų vakarų už 1000 dol. 
parduota L. L. bonų. Dr. J. 
J. Bielskis sykiu su savimi bu
vo atsivežęs ir bonus. Dau
giausia pirko tie, katrie jau 
pirmiau buvo pirkę. 

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

Kaip matyt, Kenoslios lie
tuviai naseianmgai vare pir
myn paskolos' darbų. Ir netik 
neatsilieka nuo kitų kolonijų, 
bet dar kai-kurias ir pralen
kia. Valio kenoslueėiai! 

P. Paviloms. 

i 

jų giminėms, bet jeigu pasi
taikys tų patėmyi, irkitų sykį, 
tai tada parašysiu kas per 
vieni. 

Prakilnios vyčių organiza
cijos 3 kp. savo susirinkime tu 
retų persergėti, nes tokie na
riai visai kuopai negarbę da
ro. Gi neklausančius perser
gėjimo išbraukti iš narių skait-
liaus, nes vyč*i*į ebaisis yra:j 
tarnaujam Bažnyčiai ir tau-! 
tai. Vystanti šakelė. I 

JREJKALAUJA^ 
REIKALINGAS VARGONI

NINKAS. 
Šv. Jurgio Parap. Chicago, UI. 

Tur būti geras vargoninin
kas ir praktikuojantis katali
kas. 
Klebonas Kun. M. L. Krušas. 

3230 Auburn Ave. 

GEAND RAPIDS, MICH. 

Gegužės 24 d. su prakalbo
mis mūsų kolonijų atlankė 
gerb. dz. kun. Mironas, Lietur 
vos Tarybos narys. Pirmoje 
kalboj apibrėžė Lietuvos eko
nominį stovį. Sakė, kad Lie
tuvoj yra visokios medžiagos, 

MERGAITĖS 
Mes jums siūlome pastovų dar
bų vynioti ir dirbti kalendo
riams stovvlas. 

rmyrimas nereikalingas, j 
Gera alga pradžiai. 

Goes Lithographic Co. 
42 W. 61st Street 

, 

Mes turim naktinio darbo mer
gaitėms ir vaikams suvirs 16 me
tų. Taippat moterims, ir vyrams 
mūsų išsiuntimo skyriuj. Darbas 
mergaitėms ir vaikams sudėti ka-

ARETTES 
nas ir prižiūrėti jas. Darbas del 

bet stoka kapitalo ir sumanin- j Vyru yra užkalti boxas ir sudėti 
į karus. Taippat padirbti prie 

FHILAIušLPHIA, PA. ' 

Gegužės 22 d. Mot. iSųjun-
gos 10 kuopa buKo „įrengus 
gelių vakarų paminėjimui ^l. 
& savai les. i'uolikos Duvo 
daug. V įsiems pasipuošus gy
vomis gėlėmis, sveumie atro-
aė lig genų aaržens. 

YaKare buvo platinama ka 
talikissa spauda ir užrašinė
jama "Moterų Dirva." ivuo-
pon įsirašė keletas na UJU narių 

Visa puoliką lietuviškais 
žaidimais DUVO labai pateiJon 
ta. susirinkusiųjų tarpe gir
dėjose Kaluos, kad j Moterų 
Sąjungos įrengtus vajaus 
tik užsimoka eiti. v akaras pa
sibaigė 12 vai. nak. visi išsi
skirs ie pilni gerų jspuuziŲ. 
Kuopai liko gražaus penio. 
^Vakaro rengėjomis DUVO JU. 
Pulokiene, JSI. Valašiniutė, t . 
Murgiene (i) ir U. Lnguraite. 

\ieno dalyko negaliu pra
leisti nepastebėjus, ais vaka
ras buvo subatoje. Visi ka
talikai žino, kad subatoje 
prieš Dvasios Šventos atsiun
timo šventę yra pasninkas. 
Tat ir Mot. iSųj. užkandžiai 
buvo parengta be mėsiško val
gio. Visi susirinkusieji valgė ir 
gardžiavosi, sakydami, kau 
šitie užkandžiai daug gardes
nį negu kad butų su mėsa. Bet 
radosi pora asmenų, dar-gi 
katalikų ir priklausančių prie 
L Vyčių 3 kuopos, kunuodu 
priėję prie stalo ir pamatę, 
kad užkandžiai padaryti s J 
pasninku, pradėjo šaipyties ir 
nosis užsiėmę bėgti niro stalo. 
Bto kart;; jų neišvardysiu, 
ka-i ;•• pjninryti gėdos jiems ir 

gų žmonių. Ragino žmones dė
ties į kompanijas ir siijsti at 
stovų į Lietuvų, kad uždėtų 
dirbtuvės, nes dabar geriau-

«ėia proga, kuomet amerikoniš
kas dolieris yra sunkus s a 
lyginant su Europos pinigais. 

Po pirmos prakalbos gerb. 
kalbėtojui buvo įteiktas rožių 
bukietas nuo Panų draugijos. 
Pertraukoj p. Grigaliūnas pa
dainavo solo "Leiskit j tėvy
nę" ir "Keleivio daina". 

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

Nors kalba tęsės suvirs tris 
valandas, vienok žmonės ne-j 
}>avargo ir ramiai klausėsi. Vi | 
si liko patenkinti. Dėkingi e-1 

uz 

troko. Mums reikalingos mergai
tės, vaikai moteris ir vyrai deJ 
dieninio darbo mūsų fabrike. Pri
tyrimas nereikalingas. Darbas pa-
stovus ir gera proga prasilaviui-
mus geriems darbininkams. Atsi 
saukite tuojaus. 

Continental Can Company Inc. 
5411 West 65th Street 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foiindrAc darbo Pastovus 
darbas. 

Link Beit Co.« 
39th & Stewart 

Originalis 
Turkiškas Mišinys 

* 
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PCTRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

» REAL. ESTATE- I N S J » A N C E 

EBROPEAH AMERICM BMEAI 
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šame gerb. kun. Mironui 
suteiktas mums žinias. 

Partraukoj buvo renkamos 
aukos j Tautos Fondų, Auko
jo: 

Po $5.00 dol.: Kun. A. Dex-

Po $1 dol.: A. Mondeiko, 
Bumevičius, Uzienė, V. Kati
lius, O. Jankauskaitė, J . Bal
čiūnas, I. Adomaitis, J. Mar 
tinkeviėius, Grubliauskas, A. 
Kemera, A. J. Blaškis, J . Ju-
dis, G. Paulairis, J . Pranekai-
tis, J. Simonavieius, O. Bro-
žaitė, J. Laurinaitis, L. Da-
kauskas, O. Slibinskienė, O. 
Šležaitė, S. Bartuškevičius. 
J. Burinskas, M. Višnoraitis, 
S. Jurkšaitis, N. N., M. Strau-
kienė, J. Štaras, A, Talmo-
nas, L. Abromaitis, J. Vaiču-
nas, M. Vaieunienė, J. Dalini-

j kaitis, J. Banis, A. Talačka, 
P. Mikolėnas, A. Džiugelis, J. 
Oerulis, A. Baronaitis, K. 
Skarulis, P. Jankauskas, V. 
Karantavičius, J. Baratinskas, 
M. Kučinskas, J. Akamavi-
čius. 

Viso labo su smulkiomis 
surinkta $73 dol. ir 13c. 

Pinigai tapo įteikti Tautos 
Fondo iždininkui. 

Visiems aukotojams aeiu. 
Tautos Fondo narys. 

A. f A. 
MATAS KLIOSTOMITIS 
33 metų pasimirė 6 d. bir
želio. 8 vai. vakare. Spri-
ngfield. m. p št. John 
Sanitorium. bus parvež
ta- i Chicagą 8 birželio ir 
-udėtas namuose po num. 
1T11 N, A?hTand Ave Jis 
išgyveno 9 metus Ameri
koje; paeina iš Kauro re 
dvbos. Reseimu apskr. 
Jurbarko 
niv. kaimo: pa 
na tėvynėje dvi sese 
du broliu, ir viena 
Amerikoje paliko 
d ide l i^ 0 nuliūdimo. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
', Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite. 
WESTERN FELT W0RKS 

2115 Ogden Ave. 
22nd & Crawford Ave, 

,t4B 
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t*5J*crl 
TVįįKįSH 

CIūAąETTES 
Cmeren & Camt ron Co. 

RICHMCaro.VA. 

Daugiau Turk 

Pnieškau Jono Galmino paeina iŠ 
Kauno Valdybos Upynos parapijoa 
žinau, kad yra Maincsc, bet nčiioau 
kur. 

Turiu svarbu reikalą prašau 'atsi
šaukti po num. 

A. GIMS. 
S231 Emcratd Are. Chk«£o. III. 

valsčiau0 Dai-
moti 
:>. ir 
breii 

-vISU? 

PaieSkau puse^K-s l"rš«lės Suma-
karaitos, paeina is Suvalkų guberni
jos Vilkaviškio miesto, žinau, kad 
pirmiau gyveno Clucagoj. Lai ji pati 
arba kas apie ją žino atsišaukite 
šiuo adresu: 

I llšl I K M M \K \K \ l l K. 
(po %->-rw Grišienė) 

732 W. 19 Str. Ghk-ago. III. 

EXTRA ŪKĖS! 
173 akrai, nauji budinkai. v.&-
mas su 10 kambarių, naujos 
mašinos, 24 karvės 4 arkliai, 
3 kiaulės, 8 veršiai 1 bulius 
registruotas $500. 

Gryno pelno j metus $6000. 
Kaina $27.000. Inmokėt $1000. 
Likusius ant 5 nuošimčio ant 
10 metų. 

80 akrų farma, 14 karvių, 
3 arkliai, 6 veršiai, 20 kiaulių, 
80 vištų, mašinos. Inmokėt rei
kia $3,500, likusius ant išmo-
kesčio. Kaina $9,500. 

80 akrų farma % mylio? 
nuo stoties, su gyvuliais, ma
šinomis. $24,000.00 kaina. In
mokėt reikia $10.()00. likusius 
ant 5 nuošimčio ant 10 nidij 
išmokėjimo arba sulig pirkė
jo noro. 

Tos ūkės parsiduoda liotu-

Kiti Maišyt i 
ko Tabako negu 

Turkiški Cigaretai 
i i u l i m n i i i r n 

KS 
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FATIMA yra originaliai iš visu Turk. maišytų cigare-
tų; ir sale to yra daugiausia parduodami didelės ver

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

LlGGETT & MYERS TOBACCO CO. 
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ANT P.VRDAVTMO 
Grosernė ir Burornė geroj vietoj. 
Atsišaukite šiuo adresu: 

4St!i & S. Wim-ln-i<-r Ave-

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Telephon*: Tards 6492 

ANT PARDAVIMO 

Parsiduoda naujas verdamas pečius 
iSpriožasties persikėlimo į apšildmus 

Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, *nygvedystės. ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, poliUkinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystėa. 

Mokinimo valandos: nuo t ryto iki 
kambarius parsiduoda už pipia kainą \ 4 valandos po pieta; vakarais nno « 
Atsišaukite po num. 323J Emorakl ] m 10 y^j^ 
Ave. ant trečiu lubŲ. i _^ . . __ , , . 

j 3106 So. Halsted St.. Chicago. 
AAT PARDAVIMO. 

Mūrinis Xamas sti Z randomis ir 
krautuvė už prieinamą kainą, geroj 
biMiiavoJ apielinkėj. Atsišaukite: 

4533 S. i f liti Str. 

LOTAS AXT P\RDA\TMO 
Gar>", Ind., savininkas greitai išva
žiuoja j Europ.Į todėl pigiai parduo
siu, kaina Cash J8*#, ant išmokes-
cio $7&0. Atsišaukite Šiuo adreso: 

MR. V. STAN10XIS. 
4«16 S. VVcstcrn Ave. Clik'apo. III. 

PARSIDUODA 
Mūrinis Karnas. 2 pagyvenimų 2 ir 
i kambariu, puiki.u ištaisytas vanos ir 
toiletai, parsiduoda labai pigiai per 

savtnfftką WM, VALENTAS. 
X219 I.o\vc Ave. 

TrOJAlS P\KSH)lOD,V 
Lietuvių apg>ventoJ apylinkėj, dai

lioj vietoj, ^.rti Sv. Ksjrtmiero vienuo
lijos ir parko gražus, naujas namas 
(hungalow), 6 kambariu, "furnaoc" 

VIII a p g y v e n t o j ko lon i jo j . Da- šildomas. Parduodamas priein imą 
kainą. l>ar yra geriausias /laikas pir

kti okes, Xorintieji daugiau 
infonnaciju kreipkitės prie 
Lietuvių Ūkininkų I)r-jos, n 

j gausite geriausius jvatarnavi-
i mus. 

Pirm. P A. Mažeika, 
R 4 

Campbellsport. Wis. 

S DR.GJ.6LASER 
Praktikuoja » metai 

Ofisas 3148 So. Morgan st. 
Kertė 32-ro St. ("bieac" III. 1 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto I 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki S valan- j 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 

AKUŠERKA 
A. ŠHUSHO 

Turiu patyrimą 

p t n u u e u i p» į ž iū 

r i u l i gonę ir k u d i -

j y kj laike ligos. 

3255 So. Halsted st,. Chlcago, III. 

S. D. LACH A WICZ 
Lletnvyt Gr&borina r-ntamnuju. laido-

tuv«m ko pirfaiMria. Reikale meldžiu at-
rtfeaktj, o mano darto hnn1s» užganėdini: 

2314 W. 23 PL Chicago, LU 
TeL OMri I I N , 

PASPORTV BLANKAS 
PILDOME 

PLUKITE KARfiS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.a>. 

PVKAl. 

Baltic ("oriMiltntion Runan. Ine. 
35 So. Dcarbora St. Chieaco. 

Room 200 

Smetonos gerai pritaikinti akintai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J km 
?<„ kuor.iet skaitai ar siuvi ar įa-
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki |3.00. 

JOHN SMETANA 
Akiri Specijalistas 

į 1801 S. Ashland A v. Chicago 
Egzaminai suteikiama* dykaL 

Kasnpn lS-tos gatvės. 
3-rfos labos virš Ptott'o aptiefcos. 

Kambwls 14. 15, 16, 17 tr 18 
Tėmykite i mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 3 
ral. vakare Panedėliais, Sere<lo-
mis ir PetnyCiomis. 

Atsišaukite pas sa\-ininką. 
J. COLBY. 

tM."i S. Talmam Ave. 

PIGIA! IR ©ERAI. 
Parduodam ir mainom namus, lo

tus, f s mins ir vinklus biznius Pas 
*mus galima' gaiJii visokių pasirinki
mų. • ' 

Atsišaukite pas: 
\. ORIGAS * OO. 

31H S. Halsted st.. Chicago. IU. i p _ 

AA, ADOMAS A. KARALAtSKAS, SEKANČIAI RAAA1 . 
Aš labai sirgau per S metas, nuslabnejes pllrslls bnvo. Dtspep-

Dja nevirinimas pilTelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojima<; viso kūno. ir buvau nnstojca vilties. k«d 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nepigailėjaa visoje Ameri
koj ir už rubežių. bet niekur negavau savo sveikatai pagolboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterlo, Kraujo valyto
jo. Nervatona. Inkstų Ir Renmatismo gyduole, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirMi. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visî  ligų. Bėgiu 3 mėnesių '.."gerdavau kas sa
vaitė po hutelj Salutaraa Bltterla. ir pe S roėn. savo paveikslą pa
mačiau tok} skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas tr 1000 syk'ų dėkoju Salutaras mylisti: f-
radėjui tr linkiu viselraa savo draugams kreiptles prie Salutaraa: 

SAI.ITARAS. 
CHEMICAL IVSTTTT T i o y J. Brnknis. Prof. 

1707 So. HaLsted St., Toloplionc Canal «417. Chicago. Ifl. 

-» 
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SERGĖKITE SAVO AKIS. 
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Trtf-iadienis, birželis 9 1920 
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CHICAGOJE. 
-K 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Trečiadienis, birželio 9 d., 
Šv. Primas. 

Ketvirtadienis, birželio 10 d. 
šv. Margrita. 

RADIKALAMS NEDUODA 
TRUKŠMAUTI. 

Bus aptarti konferencijos 
pasiūlymai. 

Iš CHICA60S LIETUVIįl 
KOLONIJŲ 

I š WEST SIDĖS 

• Alena Grk-aifė 16.14 
Paulina Varabau^kaitė . .14.44 
Ona Mila&aoskienė . 
Laurinaitienė 
Marijona Šileikienė 
Ona Daineliotė 
Marijona Narbutienė 

y 

CHICAGOJE LAIKRODŽIAI 
BUS NUSTATYTI 

VIENA VALANDA 
PIRMIAU. • 

Tas bus padaryta ateinantį 
sekmadienį. 

ateinanti L 
Dienos Šviesos 

CSacagoje prasidės 
sekmadieni. 

Ta diena, birželio 13, 2:00 
nakčia risi Chicagos laikro
džiai bus nustatyti viena va
landa pirmiau. 

Ir taip tęsis per visą vasa
ra. 

Taip nusprendė miesto ta
ryba. 

Chieagos Darlx> Federacija, 
tam priešinosi. Bet taryba 
nepaklausi' prioštariaviniu. 

SUSIKIRTO TEISĖJAS SU 
DETEKTIVAIS. 

Paliuosavo jis tris suareš
tuotus. 

Aną vakarą gatvekafiy dar
bininkai turėjo susirinkimą. 
Buvo aptariamas kompanijos 
pasiūlymas didesnio užmokės-
v* 
CIO. 

Kiek. jau žinoma, darbinin
kai reikalauja $1.00 valando
je. Kompanija gi pasiąlė dau
giausia 80 centų valandoje. 

Kuomet susirinkime pas-
• kaityta kompanijos pasiūly

mas, karŠtagalviai radikalai 
tuojaus ėmė šaukti mesti šalin 
pasiūlymą. Pakelta liaisus 
trukšmas. 

Tečiaus didžiuma susirinku
sią apmalšino radikalus. Pa
sakė jiems, kad organizacijoje 
turi viešpatauti demokratybė. 
Xes unijos konstitucija parem
ta demokratylH'S pamatais. Ir 
todėl paduotą pašildymą ne
reikia atmesti. Nes tai butų 
bepročiu darbas. Tik reikia 
duoti aptarti didžiumai 

Po to aptilo radikalai. 
Po trumpų šaltų diskusijų 

nutarta kompanijos pasiūlymą 
pavesti organizacijai nubal
suoti. 

Ateinanti pirmadienį gatve-
ikarių darbininkai turės refe
rendumą. I r tik po to paaiš
kės, kaip į kompanijos pasių-
Ivmą žiuri didžiuma darbinin-

West Sidės Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonu Komitetas g a - ' \ r •• T , .. - . t * , , . . . T T -Marijona Lekavičiene vo is Lietuvos Misijos L. L. i _, -
1% u \- • i • Sol na \ alancuitė . . . 
P. bonus. Visi, kurie esate] Ą 

pirkę bonų Iš West Sidės ko-j Emilija. Kailiuke 
miteto l>ei pardavėjų, jau ga-! Alena Sulgaitė 
lite juos atsiimti iš stoties iž- Marijona Valančiūtė . 
dininko p. J . Krotkaus, Metro- j Valerija Balsiutė 
politan State bankoje, 2201 j V. Cl lobis 
W. 22nd St ir S. Leavitt S t j Joana Rekašiūtė . . . . 

Kad gauti boną, reikia at-. Marijona Narsiutė .. 
sinešti kvitą ir atvirutę. Be tu Paulina Petrauską .. 
bonai nebus išduodami. ! Ona Vasėlitmiutė . . . 

Taipgi už keletą dešimein i Ona Zauriutė 
tūkstančių dolierių prisiųsta i S. Kaūavii-ttitė 

.I2.i:> 
11.22 

.1052 

..9.97 
9.50 

. 9.04 

. 8.C5 

. .8.51 
.7.77 

. 7.72 
.7.62 
.6.91 
5.74 

.3.83 

.3.71 
3.56 

.3.26 
2.95 
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Važiuokite į Lietuvą 
PER 

bonų pardavimui. Perkantieji \ ̂ a Sileikaitė 
dabar ir pilnai užsimokusieji j Marijona Goberiutė 
gaus boną. Laikas labai trum- Petronėlė Kasilaičiutė . 
pas, todėl pasiskubinkite nusi-! Izabelė Jurkiniutė 
pirkti, nes vėliau nebus gali-i Anastazija Adomaičiutė 
ma. \ 

.1.69 
1.21 
..94 

.74 
..69 E 

West Sides> draugijos taip
gi neapsilei skite. Subruzkite 
kodaugiausia pirkti bonų ir! 
savo narius raginkit nepasi
likti. Pralenkime savo kaimy
nes kolonijas. 

Taigi, prie darlio, kas gyvas 
ir skubiai. 

L. L. P. bonų komitetas. 

Viso ... 267.05 
A. Valančius. 

1511 S. 49 Ct. 
Cicero. II. 

PRANEŠIMAI, 

CICERO, ILL. 

Teisėjas David smarkiais 
žodžiais andai susikirto su de-
tektivų viršininku Mooaey del 
suareštavimo ir paliuosavimo 
trijų intariaimi kišeniniu va-jkų. 
gilių- Viršutinių geležinkelių kom-

Detektivu Gilbert ir Beehan j panija ir gi indavė darbinin-
suareštavo tuos tris po apsi- kams savo pasiūlymą. I r tos 
šaudymų. Suareštuoti buvo: kompanijos pasiūlymą sįą sa-
Abraham Larmon, Abraham j vaite aptars darbininkai. 
Sbipman ir Louis Berger. Visi { 

Širdingiausia padėka visoms 
aukų rinkėjoms, kurios rinko 
našlaičių naudai per "Decorar-
tion Day," šv. Kazimiero ka
pinėse. Žemiau telpa rinkėjos 
ir kiek kuri surinko: 

L. Vyčių 13 kuopos priešpus-
mėtinis susirinkimas Įvyks birželio 
9 d., 8 vai. vakare. Davis Sąuare 
parko salėje. Gerbiamieji nariai, 
šin susirinkiman teiksitės skaitlin
gai susirinkti. • _ 

Korespondentas. 

L. Vyčių 36 laiopos susirinki
mas bus šiandie, birželio 9 d., 
7:30 vai. vakare. McKinley parko 
svetainėj. 

Emilija C.iedrikienė . ...$30.36 V i s a s n a r i u s plečiame susirink-
Bronislava Velickaitė ..26.01 ;ti. Reikės aptirti daug svarbiu 
Barbora Šilkinienė 25.20 dalykų. 
Kazimiera Kismanaitė 16.30 Valdyba. 

trys policijai žinomi krimina
listai. 
Sulig policijos viršininko pa

rėdymo, jie'visi trys be jokio 
apkaltinimo uždaryti kalėji
mam Nes viršininkas yra įsa
kęs republik. konvencijos m. 
pagautus kur kriminalistus 
suimti ir laikyti uždarytus, kol 
pasibaigs konvencija 

Tą pačią diena teisėjas Da
vid jsakė suareštuotus prista
tyti teisman. Detektivas Gil-
bert juos atvedė. 

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

Detektivas atsakė, kad jis 
nieko bloga nematęs, bet jis ži
nąs, kad jie kriminalistai ir 
kaipo tokius konvencijos metu 
reikia prašalinti iš visuomenės 
tarpo. 

Teisėjas smarkiai nubarė 
detektivus ir paliuosavo su
areštuotus. 

Detektivu viršininkas Moo-
ney tuo metu buvo teisme ir 
ko tik nesusibarė su teisėju. 

Devynias dešimtis nuošim-/ 

čių piktadarių teisėjas David 
paliuosuoja. sako Mooney. Iš 
teisėjo yra laukiamas lxmdras 
veikimas prieš kriminalistus, 
gi čia išeina kaip tik priešin 
gai. 

OTT . T,«*mTT«m . T>T.VTTrT TT * ^ " " " ' " " H IIIIIIIIIIItlIlIlUMIIIIIIlllllllllllllllllItlIUMIlIRnpiHIlilItHIIIHinilllU: 
SUAREŠTUOTA PENKI VA- S ., s 

GYS. 

Norėta pavogti svaigalų ver 
tės $75.000. 

Du policmonu iš Fillmore 
gatvės nuovados suėmė penkis 
vagilius, mėginusius iškrausty
ti daug svaigalu iš vienos vai
stinės, ant kampo Cougrps 
gat. ir Cra-ni'ord ave. 

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

Kuomet policmonu juos su
ėmė ir nuvedė gatvėn palauk
ti atvažiuojant policijos veži
mui, vienas iš vagilių staiga 
išsitraukė revolveri ir mėgino 
pakelti kovą. 

Tuojaus jis buvo nuginkluo
tas akimirkoj ištrenkus jam 
iš rankos ginklą. Kiti areštan-
tai nemėgino priešinties. 

Vienas iš suareštuotų einąs 
76 metus. Buvęs Įvairiuose 
kalėjimuose. Nesenai paliuo-
suotas iš Jolieto. Išėmus vie
ną, kurio rekordas policijai 
šiuo kartu nežinomas, visi yra 
buvę kaliniai. , 

Kiek tolėliau nuo tos vaisti 
nės atrastas pavogtas surkn* 
automobilius. Vagiliai tą auto
mobilių buvo pasigaminę svai
galams vežti. 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL 

$6,000,000.oo Milijonų Dol. Banką 
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Galim išpildyti jums ap
likacijas del paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE-
pojų, arba per DANZIG, 

1 

r>, I 

\ 

I 

I ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 1 
I Mes kalbame įvairiomis kalbomis: . | 
I Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- | 
I tian, Servian ir Jewish. | 
s v t - i 
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EXTRA PROGA. 

BIZNIERIAMS. 
Parsiduoda ''Drausro'' mūrinis 

namas. Stovi geroje vietoje ant 
kampo So. Vood St. ir 46-th Str. 
nrti lietuvių šv. Kryžiaus bažny
čios. Prie palo namo yra 2 para-

EXTRA SUSIRINKIMAS. 

Town of Lake A. L. R. K. Mo
terių Sąjungos 21-ma kuopa lai
kys extra susirinkimą, birželio 9 
d., 1920 m., 8-ta vai. vak., Šv. 
Kryžiaus par. svet 

Visas moterys turite būtinai 

I PINIGUS LIETUVON I 
§ SIUSKITE PER ATSAKOMU ĮSTHIBIĮ f 
I Mes pasiunčiame pinigus Lietuvon greitai ir tei- | 
I singai. Atsakome už pasiuntimą. Turime geriausios | 
s kompanijos gvarantacija. = 
1 Važiuojantiems \ Lietuva svarbu žinoti, kad mes | 
E išmainome dolierius ant markiu-tu pinigu, kurie yra I -
§ vartojami Lietuvoje, | t 
r Čionai seka laišką gvarantacijos: 
į] May 29, 1920. 
5 Lithuanian-Ameriean Information Bureau, 
= 3114 S. Halsted St., 
E Chicago. Illinois. 
S Gerbiamieji:— . 
= Atsakydami ant Jūsų ldiško iš 25-tos dienos šio mc-
jjj nėšio mums yra maloiiu paž.\-mėti, kad money orderiai 
s siunčiami Lietuvon per mušu tarpininkyste yra passhui-
E čiami greit, 
~ Pastos ofiso rašyt ės ateina pas mus ir yra pasiun-
s eiamos siuntėjams laike keturių arba penkių savaičių po 
= pranešimo, kad pinigai yra pasiunsti. Rasytės yra pasi-
S rašytos priėmėjo. 
E Jeigu, kartais orderis negali būti pasiųstas per mus, 
E tai tie pinigai bus sugrąžinti tuos dienos kursu. 
2 Musu patarnavimas apima Kauno. Vilniaus ir Suval- _ 
E ku Gubernijas, ir taipgi miestus Riga ir Li^oju. Taipgi 5 
E mes esame geriame stovyje išmokėti pinigus Latvijai ir S 
S Estonijai, svarais arba sterlingais. 5 
= Mes darome labai dideli bizni su Lietuva, taipgi la- 5 
E bai daug apturėjome laišku kūne užčikrina tikra ir tei- E 
5 singa musu patarnavimą. E 
E Tikime, kad Jus busite užganėdinti musu atmokėjimu E 
E pungu Lietuvoje, kuri mes tikrinamo .lujns. kad mes 5 
s ant. jusu siuntiniu pirma ir geriausia atyda, pasiliekame E 
E Su tikra pagarba. S 
E \ .C. B. Rirlmrd * C(* s 

I Kas norite siusti pinigus'Lietuvon arba ismainy- | 
I ti dolierius ant markiu arba auksinu kreipkitės pas E 
I mus: " i 
( Lithuanian-Ameriean Information Bareau [ 
I 3 1 1 4 So . Halsted S t r ee t Chicago, Dfinois. | 
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Dr.M.Stupnickil 
3107 So. Morgt^ otreet į 

CHICAGO, OiUvot t 1 
TelefoMa Tard* 50SS \ 

TalsuJdoa- - I !kl 11 IH ryto. { 
S po pletv iki 8 »ak NadA!lo< { 
rais nno 5 iki S vai. Tmk&r*. I 

Telefonas Boulcvard 8199 

JIR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3.1S1 S. Halst«l StT. 
Chicago. nL 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

1 

MAGDE. -"Ai, taip mm nirilijal-
rq.' HbandiiGv visotits mazgoji***, 
trinkimui, mmilarimut — ir viskai tat 
nieko nepaceloijo nuo t» bjavri* pleis
kanų... Xan gėda net iaroai!" 

MARE. "Sa, tai kam tau kttt be-
r-ii-oiinpai.' tiurik, kokie mano fltm-
kai įi-amti irelnus ir ffsti. 0 tai 
todėl, kai aš vartoj* RVFFLSSr 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Xe!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plauku ir odos susriprintojis, 

kims pngelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesiu ealvos 
trynimo: dviejų, ar trim dienų bėgyje RUFFLES pradės*mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujinra. ' 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkute aptiekoie. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiai Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jusjj aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

>F. AD. RICHTER 6 CO.. 3S6430 Brokhray. New York 

EI 

ge, kuriuose gali tilpti 3 automo-1 atsilankyti į šį susirinkimą, nes 
biliai. > [turim labai daug naujų dalykų 

Norėdami gauti informaeijn. aptarti, 
kreipkitės šiuo adresu: Rast. B. D. R, 

"DRAUGAS" PUBL 
1800 W. 4#h Str. 
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C0. PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 

I 
V 

: ANT PARDAVIMO : 
3 lubų mūrinis namas po 6 kambarius, vanos, aržiuolinio 

medžio išdirbimas viduj, basonentas ir fleitų stogas. 4 pa
gyvenimu namas ant to paties loto ii užpakalio. Randos ne-
sa$l 15.00 j mėnesi Parsiduoda už $8,500.00 iš priežas
ties savininko važiavimo Lietuvon. 

KONSTANTAS KAIRIS 
2322 S. Oakley Ave. Giicago, IBinois. 

Tu laikai rakta 
kuomet turi pasidėjęs savo 
brangumynus vienoj iš mu-
SIĮ Safe Deposit Dežiu mu
su didžiose plieno kelnorese. 
Vieno dėže kainuoja $3 m. 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkąrtes par

duodamos ant visų linijų. 

Central Manufacturing District Banį 
1112 West35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 
Atdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

'( 
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