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Lenkai Kraustosi iš 
Varšavos 

Smarkus Mūšiai Seka Rytuose 
Nuo Gardino 

Lloyd George Nubara Lenkus 
už Karę 

SU LENKAIS IR AMERI
KONAI APLEIDŽIA VAR 

SAVĄ. 

MINISTERIS PIRMININ 
KAS BARA LENKUS. 

Bet pasižada duoti pagelbą. 
Vokiečiai mobilizuojami ryti-

nėj Prūsijoj. Londonas, liepos 22. — Tal-
kininkų konvencijoje mieste 

* Varšava, liepos 22. — Visos 8 P a b u v o nutarta gelbėti lem 
militarinės misijos ir pagelbos k u s Pr ie* ™S*Į holševikų prie-
organizaeijos yra pasirengm | sPaU(13- Lenkams duos pagel-
sios apleisti Varšava, kuomet \ba n e tik Prancūzija, bet ir 
bolševikai nepaliauja su ofen-ĮP**1 Anglija, 
šyva prieš lenkus. Apie tai vakar čia parfa-

Lenkai valdininkai ir kiti mente pranešė ministeris pir-
tui tingesnieji žmonės savo 
žmonas ir šeimvnas jau iš-
siuntė ir siunčia į atvanges
nes vietas. Likusieji vyrai tu-
;i supakavę daiktus ir laukia 
tik progos tai visa pasiųsti 
paskui šeimynas. Daugelis lu-
kerinoja pačios vyriausybės 
jsakjmo evakuoti apstinę. 

Žymi dalis amerikonų, vei 
kianči-ų įvairiojo <v*»a orga»uza-
viįt se, žada iškeliauti Djiizi-
gaii ir iš ten Amerikon. 

Amerikoniškos pašelpos or
ganizacijos jau apleido Balt
stoge. Gi dalis Amer. Raudo
nojo Kryžiaus raštinių perkel
ta Krakovan. 

Bolševikai visais šonais 
briaujasi ant Lenkijos Abel-
nai imant, jie kasdien p'rmyn 
pasivaro apie dešimtį mylių 
{angliškų mailių). 

Vokietija rytinėj Prūsijoj 
mobilizuoja šaulius, buvusios 
karės veteranus. Nes niinmo-
niaujama, kad bolševikai ne
užtruks pasiekti Prūsijos rū
be žių. 

BOLŠEVIKAI PERSIMETĖ 
, PER UPĘ ZBRUc. 

Žiaurus mūšiai seka šalimais 
Gardino 

mininkas Lloyd George. 

Padarė vargo. 

Ministeris pirmininkas kal
bėdamas pareiškė, jog lenkai 
padarė daug nesmagumų ir 
vargo be joki0 reikalo pakel
dami karę prieš sovietinę Ru
sija. Toks lenkų pasielgimas 
retas tautų istorijoj. 

Visgi, nežiūrint to, kad len
kai atliko nedovanotina klai
da, lenkų tautos nepriklauso
mybę reikia ginti. 

Jo nepaklausyta. 

Ministeris ^pirmininkas pa
sakė, kaip jis buvęs priešin
gas tam lenkų žygiui, kaip 
jis protestavęs ir nurodęs į 
pasekmes. Bet jo nepaklausy
ta. Ir štai šiandie lenkų tur:-
ma tas, ko jų labai pageidau
ta. % 

Lloyd George pagaliaus pa
reiškė kad dabartine lenkų 
vyriausybė netikusi, turi but 
pamainyta. 

Ginti lenkus reikia. Nes jej 

Varšava, liepos 22. — Bol
ševikai atnaujino generalį puo
limą prieš lenkus visu frontu, 
pradėjus Rumunijos rubežiais 
ir baigus Pripeties pelkėmis. 

Skaitlingi bolševikų kariuo
menės būriai persimetė per 
upę Zbruč, Galicijoj, ir uža-
takavo lenkus. * 

Sulig vakarykščio oficijalio 
lenkų pranešimo, smaikųs mū
šiai eina išilgai, upės Styr. 
Lenkai aakosi jie daugel' vie
tose atmuša bolševiku atakas. 
Bet kitur atsimeta. 

Sulig pačių lenkų pripažini-
mo, abejose pusėse panešam* 
dideli nuostoliai kareiviuose. 

Rovno apylinkėse bolševikų 
patroliniai raiteliai persilaužę 
per lenkų užpakalinių sargybų 
liniją. 

Žiaurus mūšiai seka ypač 
rytuose nuo Gardino, panemu 
niu. Retai kur lenkai stipriau 
pasilaiko. 

Lenkai naudojasi buvusiai:/ 
vokiečių apkasais ir nesuna: 
kintomis ligšiol vielų dygliuo 
tomis tvoromis. Tokiose vieto 
se daug bolševikų kareivių 
pragaišinama. ' 

TURKIJA PATVIRTINS 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Susektas platūs turkų suo
kalbis. 

Konstantinopolis, liepos 22. 
— Čia vakar oficijaliai pas
kelbta, kad Thirkijos vyriausy
bė, sutinkant* pačiam sultamii, 
patvirtins taikos sutartį. 

Turkų kares raštinei pra
nešta, jog "priešakinės graikų 
kariuomenės sargybos i nėju
sios Adrianopolin."' • 

PALIUOSUOTAS GEN. 
CK>NZALE&-^. •, 

Republikonų partija nomina
vo kandidatą. 

D v." • T7 , • , . . • • bolševikai užlies Lenkija, tuo-
racioj Vokietijoj ima neri- .. . •'/; mauti vokiečiai komunistai. 

ITALAI KAUNASI SU AL 
B ANAIS. 

Londonas, liepos 22. — Iš 
Milano pranešta, jog Avlonoj 
seka mūšiai italų su albanais. 
Italų karės laivai ir pakraščių 
artilerija bombarduoja albanų 
pozicijas. Albanai į tai atsa
ko šautuvų šaudymais. 

Italijos armijos £en. Trio 
mėse nuvykęs į San Giovanni 
de Medua (apie už 45 mailių 
šiauriuose nuo Avlono)' su ti
kslu pagreitinti kariuomenes 
pasiuntimą. 

met jie susinės su Vokietija. 
Taip įvykus, pražus talkinin
kų karės laimėjimo vaisiai. 

PILSUDSKĮ PRIEŠINGAS 
TALKININKŲ NURODY

MAMS 

VOKIETIJA SKELBIA NE 
UTRALYB?. 

Berlynas, liepos 23. — Vo
kietijos vyriausybė paskelbė 
oficijalį pranešima, kad \ ji 
bus neutralė nesutikimuose 
Rusijos su Lenkija. 

Žada net rezignuoti iš užima 
mos vietos. 

Paryžius, liepos 21.x— Len
kijos viršininkas Pilsudskį ne
sutinka su Lloyd George įsa
kymu lenkų armijai atsimesti 
Gardino — Brest-Litovsko-
Bugo linijom 

Maskva Laukia Žodžio nuo 
Pačiu Lenkų 

BOLŠEVIKAI NORI TAI 
KOS. 

Nenori, kad svetimi maišytusi. 

Londonas, liepos 21 (suvė-
linta). — Iš Maskvos čia ki-
birkštine telegrama gautaffau-

tta susektas platus turkų. g i a u ž i n i l } < ^ o d e l s o v ! e t inės i 
suokalbis prieš talkininkus o-
kupan^us, ypač. prieš anglus. H j o s pa.siųlvmus daryti armi-
Pasakojama, suokalbiu įmaišy- s t i c i j ' i r t a i k s u I e n k a i s . 
ti augstie.ji viepos talkininkų 
viešpatijos valdininkai. Pra
sidėjo areštavimai. 

KAMPANIJA PRIEŠ BAU 
DIMĄ MERGAIČIŲ. 

Londonas, liepos 8 (suvėlin
ta). — Daiiy Mail pakele 
kampaniją prieš bandymą 
mergaičių pradinėse mokyklo
se, Jcur mokytojauja vyrai. 
Per eiles metą Anglijos mo
kyklose mergaitės buvo pla 
karnos. Dabar norima panai
kinti tą bjaurų paprotį. 

,Tas laikraštis saKo, jog 
mergaites gali bausti tik mo^ 
terys mokytojos. Kitaip, mer
gaitėse gėda' neišnyksta per 
v i s a . k gyvenimą. 

MI POLITIKINfcN KAMPA 
NIJON. 

• . 

Pilsudskį sako, jog toks at
simetimas yra pavojingas Var-
šavai. Jis stovi uZ tai, kad 
lenkų armija pasiliktų Bara
novičių, Pinsko ir Dubno li
nijoje. Ir jei kartais jis butų 
priverstas tą padaryti spau
džiant išlaukinei politikai, 

Mexiio City, Meksika, lie
pos 22. — Sulig karės minis-
terio^gen. Calles įsakymo iš 
kalėjimo paliuosuotas geh. 
Pabl0 Gonzales. Oficijaliai pa
skelbta, jog provizijonalei val

džiai nėra jokio pavojaus ir 
todėl be reikalo kalinamas 
Gonzales. 

Gen. Pablo Gonzales buvo 
suareštuotas už apsireiškusius 
sukilimus Nuevo Leon valsti
joj prieš provizijonalę šalies 
valdžią. Tiems sukilimams va-
dovime buvo intartas Gonza
les. Jam buvo grumojama ka
rės teismu. Bet įsitikinta, jis 
su tais sukilimais neturjs nie
ko bendra. 

Republikonai turi kandi
datą. 

Čia įvyko, nacijonalis repu-
blikoiių partijos suvažiavimas. 
Kandidatu į prezidentus nomi
nuotas Alfredo Bpbles Domi-
nguez. Už jį paduota 210 bal
sų. Jo oponentas gavo 31 bal
są. 

Domingnez kituomet yra bu
vęs Carranzos personaiis at
stovas Suv. Valstijose. 

Republikonų partiją dau
gumoje atstovaują katalikai 
meksikonai. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
T. 

tuokart rezignuosiąs iŠ užima
mos vietos. 

Kiek žinoma, lenkų armija 
ir be išlaukinės politikos spau
dimo turės atsimesti dar to
liais negu paduotos lenkams 
instrukcijos rodo. 

VVashington, liepos 20. 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykinamoji valdyba, kurios 
priešakyj stovi Samuel Gom-
pers, peskelbė į valstijų darbo 
organizacijas atsiliepimą, kad 
jos pasiruoštų politikinėn kam 
panijon ateinantį mėnesį. 

Raginami organizuoti dar
bininkai per busimus genera-
liūs rinkimus balsuoti tik už 
tokius kandidatus kongresan 
ir į valstijų valdvietes, katrie 
yra prielankus darbui. Ir sa
vo balsais sumušti visus dar
bo priešininkus** \ 

šalies reikalavimų, tuomet ša-
? ^ - ^ i T * V Mes užtikriname, kad tuo ke- u v v r i a u R v b e l}AmR k a , v k 
Rusijos va dzfk atmeta Ang- ft, b u g p a d a r y t į f a l k Q S ^M J ^ v > n a u s ^ ^ ^ s k a ^ k : 

Pranešime, po kuriuo pasira
šo premjeras Lenin, karės mi
nisteris^ Trockii ir teisybės 
komisaras Kurski, štai kas sa
koma: 

^Anglijos vyriausybė mums 
savo pasiųlyme iš liepos 11 d. 
pertraukti karę ffcrieš Lenkiją 
ir pradėti taikos tarybas su 
Lenkija Jr kitomis parubeži-
nėmims valstybėmis pa/.a/ia, 
jog lenkų armija, įvykus ar-
misticijai, turi atsimesti ant 
rubežių, kuriuos perniai nusta
tė taikos konferencija. % 

Pačių lenkų reikalas. 

a Bet mūsų atsisakymas 
pertraukti karę nereiškia, kad 
mes atmainome politiką Len
kijos žvilgsniu. Maskva dau
gel kartų siųlė taiką Varsa vai. 
Ir jei ji nori šiandie taikos, 
tegu tiesiog kreipiasi { mus. 

PERSPĖJAMI ANGLEKA-
SYKLĮJ OPERATORIAI. 

• 

Washington, liepos 22. — 
National Coal Ass'n .vice
prezidentas Morrow paskelbė 
perspėjimą miifkštųjų anglių 
kasyklų operatoriamsjdant jie 
netrukdytų kasti anglis. Nes 
ateinančią žiemą , gali but 
daug vargo. 

Morrow sako, kad jei ope
ratoriai neims taikjnties prie 

las. 
Del nesutikimų su darbi

ninkais Illinois valstijoje už
daryta apie 20 angiekasyklų. 

tarp Rusijos ir Lenkijos. Jr 
kuo greičiau lenka+ tą pada
rys, tuo bus" geriau jiems pa
tiems. '' 

Toliaus pareiškiama, Jog so
vietų valdžia su lenkais atsto
vais tikruosius Lenkijai rube-
žius nustatys toliaus į rytus, 
ne kaip buvo pirmiau nusta
tę Londono ir Paryžiaus im- Augščiausias Suv. Valstijų 
perijalistai, katrie yra vieno- teismas patvirtino teisėjo Hu-

JONAS M. TANANEVI-
ČIUS PRALOŠĖ BYLĄ, 

Lenkija — grobuonį. 
• 

**Toje pačioje-notoje Angli
ja pareiškia, kad generolas 
^Vrangel ir jo pastogė Krime 
neturėtų; but paliesta. Šituos 

dai priešininkai Lenkijos ir 
Rusijos darbo žmonėms. 

Pabaigoje pranešimo pasa
kyta: 

"Jei lenkų liaudis nori gau 

go Pam teismo ištarme iš 19rT 
metų, sulig kurios Jonas M. 
Tandnevičius, buvęs privatinis 
bankininkas Chicagoj,ę nubau
stas trimis metais kalėjimo ir 

ti tikrą taiką ir tinkamus sa-j$280 pabaudos, 
vo šaliai rubežius ir Rusijos Tananevičiaus bankai S į -
asmenyje atrasti brolišką kai- S 1 ^ pragaišo ir žmonių, dau-
rnyną^ būtinai reikalinga, ka&JP**** lietuvių, apie $500,009. 
ta lenkų liaudis pati pasidar- ByJa buvo pravesta per ape-v 

buotų tuo reikalu." liacijos ir valstijos aųgščiau-
sin teismą ir pagaliaus* atsl* 

visu* pa4i8lymiis mes, Ijį^dm p R o n j B i c n o i n S T U A ^ " , ^ i * r au^čimisian fialfrs teis 
komisarų taryba, atmetame. 

"Jeigu Anglijai pakarto ka
rė ir rupi įvykinti talką, ji 
gali sustabdyti siuntimą Len
kijai amunicijos ir pinigų. 

"Lordas Curzon (Anglijos 
užrubežinių reikalų sekreto
rius) mums pasiųlymus pa
duoda remdamasis tautų są
junga. Lenkija pati priguli 
prie tos sąjungos. Tr Lenkija 
yra pakėlusi prieš irius savo 
šitą grobuoninę karę. 

"Visi tos sąjungos nariai, 
ypač Prancūzija, Anglija ir 
Amerika yra stipriai susiri
šusios toj lenkų provokatori-
nėj karėj prieš Rusiją ir Uk
rainą. 

TUOS KONVENCIJA. 

Išreiškiamas nepasitikėjimas 
nominuotais kandidatais. 

GEN. VVRANGEL ESĄS AN 
6LIJ0S ĮRANKIS. 

Anglijai norisi Krime gauti 
koncesijų. 

Berlynas, liepos 22. —Čia 
iš pietinės Rusijos atkeliavo 
vienas amerikoniškas oficie-
ras. Jis tvirtina, kad priešbol-
ševikįnės rusų armijos vadas 
gen. Wrangel yra tikraK An
glijos įrankis. 

Oen. Wrangel prieš bolševi
kus kariauja Krimo fronte. 
Kuomet andai Anglija buvo 
.pasiųlusi bolševikams padary
ti armlsticiją su lenkais, po
draug ji buvo patarusi ir pa
čiam gen. Wrangeliui pertrau
kti mūšius ir atsimesti iš už-
imtų pozicijų. 

Bet gen. Wrangel nesutiko 
su tuo Anglijos pasiųlymu. Ir 
iš to paaiški, jog gen. Wran-
gelio veikimas — tai papras
tas akių muilinimas. 

Nes gen. Wrangelio ekspe
dicija — tai tik paprastieji 
grobimai, paremiami konerr 
eijiniais anglų tikslais norint 
gauti koncesijų Krime. 

Denikinas turi daug aukso. 

Oficieras pareiškia, kad gen. 
Deni kinas pabėgdamas Londo
nan su savimi pasiėmė 25 mi
lijonus auksinių rublių. Te
nai iš tų pinigų Ii? m;iijonų 
jis išmokėjo anglams už pris
tatytą karės^medžiagos. Kitus 
10 milijonų rublių aukso De-
nikinas pasilaikė sau. 

Anglai, be to, daug viso
kios medžiagos pasiuntė n 
gen. Wrangeliui. 

Anglų interesai reikalauja 
išnaudoti ne tik K rimą, bet 
įr visą pietinę Rusiją. Ir tas 
jiems gerai sekasi. 

Wrangel nėra patrijotas. 
Gen. Wrangel Anglijai atsa

ke, jog jis hogali paliauti ko
vojęs ir atsimesti atgal. Nes 
tas'nupul'dytų jo kareivių dva
sią. 

Tuo tarpu yra žinoma, kad 
jo .kareivių dvasia senai nu
puolusi, ir patys kareivių bū
riai vos sukontroliuojami. 

Patsai gen. Wrangel, anot 
oficiero, yra aršiausios rųšies 
oportunistas. Nėra joks rusų 
tautos patrijotas. 

Lincoln, Neb.; liepos 22. — 
l'rohibicijonistų partija čia tu
ri savo tryliktą metinę kon
venciją (suvažiavimą). 

Konvencijonistai nedaug iš
reiškia džiaugsmo šalies "ap-, 
sausinimu". Nes svaigalų pro-
hilmJja nestipri. F^ongrcsas 
visuomet ją gali sugriauti. 

Suvažiavusieji nupeikia re
publikonų ir demokratų par
tijų kandidatus į šalies pre-
zidenras. Sako, republikonas 
Harcirg nėra ištikima.>. (ji 
demokratas Cox — aiškiai 

šlapias''^ 
Del to prohibicijonistai, re

gis nominuos nuosavą kandi
datą į prezidentus. Norima 
nominuoti Bryaną. 

man. Visose teismo in«?tanel 
jose patvirtinta ištarmė. 
, Tananevičius' bus paimtas 
iialejiman. 

CHRISTENSEN STOVI UŽ 
PALIUOSAVIMĄ DĖBSO. 

\ 

PRANEŠAMA, LENKAI ŽU
DĄ ŽYDUS. 

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

Atsiliepia jis į kitus partijų 
kandidatus. 

Denver, Colo., liepos 25į — 
Farmerių-darbininkų partijos 
(tai trečioji partija) nomi
nuotas kandidatas į šalies 
prezidentus, Parley P. Chris-
tensen, mušė telegramas re
publikonų ir demokratų parti
jų . kandidatam. Pakvietė Jtuo-
du pasidarbuoti bendrai su 
juo su tikslu palicosuoti iš 
kafėjim.) socijalisl-j partijos 
L^ndkiaic Debsą. 

Christensen sako, jog ne
galima sutikti su Dėbso pažiū
romis. Bet jau du metu pra
ėjo nuo karės ir tasai žmogus 
iurėtų but paliuos lotas iš ka
lėjimo. Sako, ypf*.; svarbas 
paiiuosavimas jo šitam mo* 
mente, kuomet visos partijos 
pradeda politikinę kampaniją. 

REZIGNAVO JUGOSLAVI 
JOS KABINETAS. 

Belgradas, liepos 22.—Ju
goslavijos seimas atsisakė iš
reikšti pasitikėjimą kabinetu, 
kuomet buvo diskusuojamas 
parinkimas mokytojų į-mo
kyklas. Tad ministeris pirmi
ninkas Vesnič su visu kabine
tu padavė karaliui-regentui 
savo rezignaciją. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
VO ŽENKLELIUS (W.S.S.) j Italijos už 1 dol 

v Londonas, liepos 21. — A-
rabų sukilimo metu Mesopota
mijoje anglai panešė tokius 
nuostoliu*: 3 oficierai užmuš
ti ir 14 kitų sužeista; 158 ka
reiviai žuvę ir 232 sužeista, 

PINIGŲ KURSAS, 
Svetimų viešpatijų pinigų ver> 

tė mainant nemažiau $25,000 lie
pos 21 d. buvo tokia sulig Mer-
ehants Loan & Trust Oo.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.81 
Lietuvos 100 auksinų 2.58 
Vokietijos 100 markių ^ 2.58 
Lenkijos 100 markių .65 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 28 
Šveicarijos ui 1 dolierį 5 fr. 70 
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LIKTUV1Ų KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena i šskyras nedėldieniu*. 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
CBJCAGOJ I R UiSIENYjrE: 

Metams * * 0 0 
Puse i Metu 4«°° 

6UV. VALST. 
Metams . . . - . - . ' . . - . . $6.00 
Puse i Metu A>M 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirafiymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pįnigus J 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Tel. McKinley 6114 
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Bolševikų Pavojus 
Lietuvai. 

Pasidžiaugėm Lenkams at
sitraukiant iš Vilniaus, paciė-
jom jiems skubintis iš kitų 
Lietuvos žemių, kurias jie bu
vo užėmę. Linksminomės, kad 
mūsų sutartis su Bolševikais 
labai mums naudinga. Tiktai 
ant mųs džiaugsmo saulės 
b u v o i r t e b ė r a d e b e s i s : n e t n 

rime pilno sutarties teksto 
tarp Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos. Kas-gi čia galėtų ki t i? 
Xejau-gi Lietuva ir Bolševikai 
ima varyti slapta nuo savo 
žmonių diplomatija .' 

Alkana peliukė žiuri tiktai 
j sūrio gabalėlį padėtų aut 
šipulio, o nežiūri, kad tas ši
pulys yra didelių mirCi.igų 
slaptų dalis. Bolševikų pasi
likimas Vilniuje, Lietuvoj į-
traukimas į karę su Lenkais 
išrodo lig dvi kanapinės stan
giai susukios virvutės. N?Žinia 
,ar su>kubsim jiedvi pergrauš 
t i pirma negu spųstų durys 
perlauž mums nugarkaulį. 

Yra ženklų, kad mųs nau
jasis ministrų kabinetas už
baigė sutartį su bolševikais 
ir Lietuvos vardu pažadėjimų 
padarė neduodamas žinoti di
džiausiai Steigiamojo Seimo 
partijai krikšėionims-demokra
tams. Norėtume, kad šitas 
mųs pasakymas pasirodytų 
klaidingas. 

Jei tas mųs spėjimas pasi
rodys ifisingas, +ai tuomet 
bus aišku, kad už Vilnių prara
dome Lietuvos neprigulmybę. 
Patekti po bolševikais reiškia 
praraslr daugiau negu tautos 
neprigulmybę, nes po bolševi
kais nėra asmeninės laisvės. 

Nedarysim daugiau išva
džiojimų, lauksime pilnojo 
Lietuvos ir Bolševikų sutar
ties teksto. Dar labiau lauk
sime patvirtintos žinios, ka*d 
bolševikai atsitraukė iš Vil
niaus ir kitų Lietuvos žemių. 

dyti jos gerovę, rodydami 
tamtikrus krutamuosius pa-
veikslus. 

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

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

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

Vokiečiai taip prižiūri rre 
vien filmas rodomas pačioje 
Vokietijoje, bet taip-gi išveža
mas į kitas šalis. Šiaip yra 
viešpatijų, kurios draudžia 
tvlrkdinti savo gyventojui 
bei nedraudžia nuodinti kai
mynų dvasia, padirbd'/iant 
licns kenksmingų regyklų 

Žinovai sako, kad pasaulije 
niekur* nėra taip gerų įstatų 
apie krutamuosius paveikslus, 
kaip dabartinėje Vokietijoje. 
Šitą reikėtų žinoti ir mums 
Lietuviams. Dabar krutamųjų 
paveikslų Lietuvoje pri viso 
lyg kokio ydo, o nęra kam tą 
tvarkinti, todėl jaunuomenes 
širdys ir protai ištvirksU. 

Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas. 

(Tąsa.) 
To^ie pasveikinimai l>u-

vo gauti iš (Jhioagos nuo J . 
Hertmanavimaus, d-r0 Dran-
gelio ir S. <K#džio. Kanferen- ^ p n -

b) Informacijų teikimas 
prekybos ir pramonės srity j . 

c) Rupesnis apie prefcių ga
benimą iš -Lietuvos ir Liotu-

cijoj dalyvavo J&sįjos mariai 
Jonas Vįleišis ir Majoras P. 
Žadeikis, Lietuvos Atstovy
bės delegatas M. Vinikas, pa
vieni iš užkviestųjų asmenų: 
Jonas Orinius, Vincas F . Jan
kauskas, Bernardas V. Stefan, 
M. L. Vasiliauskas ir Petras 
Steponas Vilmontas Ir paga-
liaus sekančių bendrovių at
stovai alfabetiškai: 

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

2) Nuo Baltic States Bank, 
atstovas Jonas Lopata. 
I 3) Nuo Baltic States Finan-' 
ce Corporation, atstovai: F, 
J . Bagod iu / i r Antanas Ivaš

ka 

fUUSIMAi IR ATSAKY-
4M| . 

1 * V * 

kevičius. 
4) Nuo Liet. Amerikos Rų-

bų išdirbinio Bendrovės atsto
vas A. Karsokas. 

5) Nuo Iiietuvos Atstaty
mo Bendro vės trys atstovai: 
Aleks. Steponaitis, A. B. Stri
maitis ir A £ . Trečiokas 

AUKOS UNIVERSITETUI. 

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

IŠ LIETUVOS. 

• 

Krutamieji Paveik
ti ir Vokietija. 

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

Visuomenė to nemėgo ir 
vadino Schmutzfilmen, t. y. 
purvinomis filmomis. Atsira
do beširdžių parsidavėlių, ku
rie už pinigui apsiėmė teršti 
pergalėtos tautos garbę ir ar-

Žinių žinelės iš visų kampų. 

Kalvarija (Marijam, apsk.). 
Yra valdžios išleistas įstaty
mas, kad v a i d i l o s įstaigos 
turi mokėti žmonėms až važi
nėjimą valdiškais reikalais. 
Iš Kalvarijos valsčiaus 50 ve
dimų buvo paraginta vežti 
imlius iš Kalvarijos dvaro 
malūno į Marijampolės Karei
vines. Kada reikėjo gauti at-
lygi-jjmas, tai valdininkai pra
liejo siųstyti žmones nuo sa
vęs pas kits kitą. Tai tau už
mokestis. 

Punskas. Plėšimai, vagys 
tės, šaudymai grinčiose, mu
šimas moterų iš lenkų oku
pantų pusės sumažėjo, bet re 
kvizicijos javų nesiliauna. 
Žmonės dideliai suvarginti. 
Kultūros ir apšvietos darbas 
sustabdytas. Lenkų policija su
gaudė vaikinus ir merginas ir 
šiaip žmones, kurie rūpinasi 
palaikyti lietuvišką dvasią, ir 
juos laiko Suvalkų kalėjimuo
se. ; 

Marijampole Ant scenos 
pasirodė naujas veikalas 
" Vakariri-ė Daina" (3 pav. 
scenos vaizd.). Veikalas vy
kusiai ir gražiai parašytas. 
Turinys imtas iš stabmeldiš-
kos Lietuvos laikų. \ 

Marijampolės apielinkės ūki
ninkai sudarė bendrovę ir į-
kurė fabriką išdirbiniams iš 
linų ir vilnų. Amerikos ben
dravęs tyli/ gal jos ir ką nors 
tenai steigia, tik niekam nie
ko nesako. 

6) Nutr Lietuvos Mekanikų 
Sąryšio atstovas Vincentas 
Vaitkus. 

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

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

9) Nuo Progretis Avalų 
Išdirbinio Bendrovės du atsto
vu: F . J . BagoČiu* ir Petras 
K. Vaičiūnas. 'į 

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

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

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

12) Nuo Bostono Instrumen
tų Dirbimo Bendrovės, atsto
vas F. J . Bagoėius. 

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

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

15) Lietuvos Garlaivių Ben
drovės, atstovas: p. 2ivatkaus-
kas. . 

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

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

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

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

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

2. Išrinkti laikinąją Ameri
kos Lietuvi^Prekybos ir Pra
monės Tarybą iš devynių na
rių ir pavesti jai paruošti sta
tuto" projektą dėlei tokios nuo
lat inos Tarybos sutvėrimo. 

a) Veikti išvien ir. pasita
rus su Lietuvos Atstevybe A-
merikoje. 

b) Priimti visokius patari
mus nuo dalyvavusių konfe
rencijoj atstovų dėlei statu
to projekto sustatymo ir patį 
darbą užbaigti dviejų savai
čių bėgyje. 

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

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

3. Nutarta rinkti laikinoji 
Amer. Lietuvių Prekybos ir 
Pramonės Taryba iŠ devynių 
asmenų, kurion sulig tmlsų 
skaičiaus pateko, atsisakius p. 

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

V. Lengvenis. 

Atsakymas. Tomas fidiso-
nas tarp tų keturių yra jau
niausias. J i s gimė 11 vasario kilnu, jis apšmeižė ir Prancu-
1847 m. mieste Milan,'Ohio/ zijos išgelbėtoją Šv# Joaną d* 
valstijoje, Amerikoje ir tebėra Ark. Nors jis sakėsi tikys į 

•y 
mė 21 lapkričio 1694 m., mi 
rė 30 gegužės 1778 m. J is bu
vo pr#mcuzas ir nieko gero 
neišrado. Berlyne iš kauaUaus 
rūmų vogė vaškines žvakes. 
Peterburge bičiuoliavosi su di
džiausia pasaulio paleistuve 
Katarina Antrąja. 

Voltaire mokėjo puikiai 
prancūziškai rašyti eilėmis ir 
ištisu raštu. Pašiepdamas tie
są ir dorą, teršdamas tą kas 

gyvas. J i s išrado daug nau
dingų būdų suvartoti elektrą. 
Tarp tų žymiausi: įkaitina
moji lemputė, kurią dabar vi
si vartoja žibindami elektrą 
kambariuose. J is pagerino Be-
HUo išrastą telefoną, jis išra
do fonagrafą ir gramofoną. 

Galilėjus buvo italas, gimęs 
14 vasario 1564 m., miręs 8 
saugio 1642 m. Jis išrado ga
na stambių prirodymų, kad že
mė sukasi apie saulę. 

Pirma Galiejaus jau Kopor-
ninkas buvo pasakęs, kad sau
lė stovi, o žemė sukasi. Tą Ko
perniko mintį Galilėjus tik pa
tvirtino, bet galutinai nepriro-
dė. Beskelbdamas savo išradi
mus jis įsikišo į Šv. Rašttį ir 

r Paklydėlio Kelia. 

Dievą, bet yra tikras dabarti
nių bedievių tėvas. J ie jį gi
ria ir iš j o raštų semia did
žiuma savo purvų, kuriais 
drebia į tikėjimą *ir bažnyčią. 

Kopernikas seniausias ir 
didžiausias tarp visų keturių 
čia minėtųjų. J i s gimė 19 va-, 
sario 1473 m., mirė 24 gegu
žės 1543 m., buvo katalikų 
kunigas ir kanauninkas. Vė
liaus tapo išrinktas Krušvicos 
vyskupu, bet prieš priimsiant 
šventimus mirė. J i s yra did
žiausias naujų laikų gamtinin
kas, nes išrado, kad akys ma» 
apgauna Saulė stovi, o žemė 
sukasi apie ją. Tuo išradimu 
Kopernikas atitaisė didžią 
visos praeities klaidą. Savo 

Keturiuose actuose scenos 
veikalėlis. 

Parakė 
- Vystanti'Šakelė 

Kaina 15c. 

Veikalėlis neperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio.^ 

Norėdami gauti Adre-f suokite: 
? i # 

j "DRĄTOAS" PUSI.. CO. 
1800 W. 46th Str. 

Chicago, 111. 

%* . 
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Už-Išmok Gerą Amatą, 

dirbk $35 iki $75 Savaitėj 
B u k kirpėju. K i 
rpėjai visur rei
kalaujami . Ge
riausias amatas , 
m e s i šmok iname 
į keletą, savai
čių, pr i tyr imas 
d u o d a m a s moki -

nantiesT^Vletes atdaros. Specijal is 
Kriaučystės Skyrius, m o k s l a s už
ganėdina visus. 

• M A S T E R SCHOOL 
100 N . State Str. 

K a m p a s Lake str. a n t 4tų lubų. 

ėmė jį nepriderančiai aiškinti, išradimą Kopernikas surašė 
Kardinolas Barberini jam pa
tarė laikytis gamtos mokslų, o 
nekliudyti Šv. Rašto. Galilėjus 
neklausė. Atsirado karštuolių 
iš kitos pusės ir jį pasmerkė 

Jonui Griniui ir P. S. Vilmon- už sakinius priešingus Šv. Ra 
tui, šie asmenys: Adv. JT. J . štui. Pasmerkimas pasibaigė 

f 
T\ V " A l T* W" * ! ' ! / ' • 1 * 1 * i Bagočius, Adv. Jonas Lopa
ta, A. B. Strimaitis, Vincas 
Jankauskai, Antanas Ivaške
vičius, adv. ¥. J . Kalinaus
kas, A. S. Trečiokas, ST. S. 
Vasiliauskas ir P . Molis. 

A. Konferencija randa rei-
kalinga, kad, * prie l ie tuvos 
Atstovybės butų nuolatinas 
sekretorijatatfc .geresniam su
pažindinimui" Amerikos lietu 
tuvių ir jų bendrovių su da-

tuomi, kad Galilėjus turėjo gy
venti Tuskanijos kunigaikščio 
dvaro, paskui Sijenos arkivy
skupo mūruose, o paskui savo 
vietoje Arcetri. 

Vėlesnieji Keppler'io ir 
Newtono išradimai dar la
biau patvirtino t# tiesą, kad 
žemė sukasi apie saulę. Tada 
Galilėjus labai pragarmėjo, nes 
visi jį garbino, kurie tik no
rėjo papeikti Katalikų Bažny-. 

baltiniais Lietuvos ekonomi- čią. Tečiaus pats Galilėjus vi
niai*? .reikalą^ ir pasaulio rin- są savo amžį buvo tikintys 

žmogus; tokis jis k mirė. J į komis. 

į veikalą: "De orbium coeles-
tium revolutionibus." Veika
las pavestas popežiui Povilui 
III . 

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

DR. J . SHINGLMAN 
Gydytojai ir Chirurgą* 
Ofisas 4930 W. 13 8 t 

4» Cocurt 
B e s . 122» W . 49 Art 

Telefonas Cicero SI M 
Ofiso Cicero 49 

KAfiRAMB IiTJETrVIAKAI 
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5. Laikinoji Taryba JSdiifar buvo pasmerkusi ne Bažnyčia, 
sąmatą ir nuolatus mokesčius, tiktai kongregacija vadinama 
kurie bus imami nuo firmų Officii, arba Inkvizicija. Po-
ir pavientų narių padengimui pežius nebuvo pasirašęs ant 
lėšų, kurios bus .reikalingos A-
merikos Lietusių Prekybos ir 
Pramonės Tarybos užlaiky 

-

ištarmės. Nors Galilėjus buvo 
tikintys, bet kartais liežuvio 
nevaldė. Užgavo ką nereikė-

mui. jo, o tie jam atkeršijo, nors 
6. Kokioj pramonės ir pre- nepersmarkiai, nes gyvenimą* 

kybos srityj tinkamiausia su- kunigaikščio rūmuose tai dar 
vartoti. Amerikos lietuvių ka.- nedidelė nelaimė. 
pitalai — nutarta atidėti ant 
toliau, kada susirinks daugiau 
informacijų*, apie dabartini 
Lietuvos ekonominį būvį. 

7. Konferencija atranda la
bai pageidautinu daiktu, kad 
bendrovės, turinčios vienodus 
tikslus, jungtųsi į krūvą, ben
drintų savo veikimą ir tuomi 
galėtų greičiau realizuoti savo 
siekimus ir sutaupyti daug or-
ganizaty vių lėšų, ir tokiu būdu 
taptų naudingesnės savo šėri-
ninkams (pajininkams) ir Lie
tuvai. { 

Tuojaus po konferencijai 
Laikinojį Taryba turėjo savo 
pirmą posėdį ir šiaip susior
ganizavo: Pirmininkas Jomis 
Lopata^ viee-pirm. P. Molis, 
sekretorius A. B. Strimaitis. 

Konferencija užsidarė 11:15 
vakare. 

(Pasirašo Jonas Lopatto, 
Konferencijos pirm. 

F. J. Bagočius, 
Konferencijos* sela'. 

(Pabaiga bus). 

Volteris, rašosi Voltaire, gi-

Klausimas. Norėčiau savo 
giminėms į Lietuvą parleisti 
kokių nors drabužių, bet neži
nau per kur ir kaip. Malonė
kite paaiškinti. 

Antanas Repšys. 
Atsakymas. Drabužius į Lie

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

PRANEŠIMAS 
Dr.M.T.STRIKOL'15 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perke l ia ofisą į P e o p l e Teatrą 

161* W . 47 Str. T e l . Boul . 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 
6 iki H vak. Nedėl . 10 iki 12- ryte. 

B e s . 2914 W. 48rd Street . 
N u o ryto iki piet. 
Tel . McKin ley 243 
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Tele fonas Bou levard » 1 M 

m, G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SS81 S. H s l s t e d Str. 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—6; 7—8 P . M. 
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' ATSKAITA 
Ant naujų metyj (1920) buvo šėrininkų metiniam tmvažiavi-

mui pristatyta atskaita užtvirtinta "pub. aceoun." taip bus 
duroma ir kasmet o ši atskaita yra pusmetinė. Lietuvių Pre-
mui pristatyta atskaita užtvirtito "pub. aceoun." taip bus 
teisinga ir su bendrovės knygomis sutinkančia. 

PUSMETINE ATSKAITA. 

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVES. 
414 Broadway, • So. Boston, Mass. 

KILPOS 1, 1920. 
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rm 7A4lT Drover 7442 

Dr.C.Z. Vezelis 
L I E T U V I S J H B l p I g r A S 

Valandos: su o 9 ryto iki t vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 0 vakare 

4712 SO. AfeHLLAND A V £ H 
arti 47-tos Gatvės 
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Pini^aif Bankosc (Cash> m 

$•9741.96 
Pinigui a m ranki; (Casli) 

2 8 2 ^ 6 
Mums skolingi 24441.6b 
Skolingi ant uotu 4660.00 
ikmdsai ir L. B. W. S.. S. ir tt. 

70850.20 
Ofiso Intaisymai > .6576.72 
Ta voras prirengtas siuntimui 

7875.00 
Tavoras Lietuvoje . . . .6738.10 
Lietuvos Vald. Bonu . . 1005 .00 
Iuvestmentai į naujai tveremos 
. . biznio šakos (Amerikoje ) 

18545.00 
Rea l Lestate IGOG.OO 
Neužbaigtas Insurance . 299.04) 
Įvairiu turtų S42.02 

ATSAKOMYBĖ 
Mes skol ingi 5*6.01 
Notos 1500.00 
Capital Stoek: 
Pi lnai užmokėta :32165.00 
Atpirkta 4896.00 

I n m o k ė m 
227269.00 

. . . .2886.36 

• . 229655.86 

Perviršis 

9850010.05 

118368.62 

$350010.05 

DR. S. NAIKEUS 
LLMI'UVIS 

O r D Y T O J A S m CHTKLRGAJi 
Ofl« i Ir Orv«nlmo n©t» 

9959 So. f f i l fĮPd 8«r. 
Ant Viršaus Universal State 
Valandos nuo 16 iki 12 ryte: 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki J rak . 

Nedė l iomis nuo 16 iki 2. 
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J.P.WA1TCHES 
ATTOENBY AT LAW 

L I K T U V t e A D V O K A T A S 
«»4S & WOOD 

CH1CAGO. 
McKinley i3M 

P. S. Patentai, rankščiai ir kontraktai — $15,600.00. Tau
pymo skyriuje ant 5% sudėtų ant knygučių pinigų $30,4)00.-
00. Į ta atskaitą neįeina dėlto kad putentu, rankraščiu, ir 
kontraktu verte kartais gali būti keno kvesti jonuojama. O 
taupimo arba saving departmento pinigai yra palei tara tikru 
valdžios įstatymų vedami atskirai nuo viso kįto bendrovės biz
nio. Jie su kitu bendrovės kapfUlu jokiu fcu4ū negalį buUmai-
šomi. Taip reįkalauja valdžia, bet jie bislri pelno bendrovei da
ro, deltb kadvjie yra jvestinami į niortgeeių paskolas. 

Iždįninkas ir V«dėjas, F. V IRAKAS. 
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S. D. UCHAWIQ 
W E T I W Y S O R A B O B I U S 

Patarnauju, laidotuvėse ko piftauela. 
Btfikalo meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu JKurfte u^gonėdintl. 
^«14 W. 2 3 PI. O h k » g o , BL 

TeL Oanąj 2199. 
S —• 
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BesW. 119* Independenoe Blvd. 
X#fmM» Van Buren 294 

DR. A. 1 R O T H , 
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Spedjalni tas Moteriškų, Vyr4skQ 
Valkų Ir visų eįĮymSfcii I«r9 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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BRADDOCK, PA. 

Už garbę turiu pranešti, 
kad liepos 3 d. ir mūsų kolo
niją atlankė svečias iš Lietu
vos, gerb. kun. dek. V. Miro
nas, kuris daug mdoniių ži
nių mums pranešė iš tėvynės-
Lietuvos. Gaila tik, kad tose 
prakalbose nedaug buvo žmo
nių. Tautos Foiidan aukojo 
sekantieji: 
Kun. J . Abromaitis $.1.0.00 
M. Vitartas o.OO 
Ona Vitartienė 2.00 

Po 1 dol.: J . Pozingis, P. 
Tadajauskas, V. Alinskas, J . 
Vinciunas, J . Saparauskas, F. 
Pompikas, L. Kantrimas, J . 
Čepaitis, Dieninis, M. Bikiiias, 
J . Sadauskas, A. Norkus, A 
Jurėnas, M. Piaingienė, J . 
Baleikonienė, M. Burneikienė, 
A. Balčius, K. A. Lukšio, T. 
Diskevičia, Ona Povilaitis, J . 
Kapočius, J . Alinakas. Smul
kių aukų 6 dol. 10c. Viso 46 
dol. 10c. 

Visiems aukotojams širdin
gai ačiū. 

M. Vitartas. 
T. F . sk. raše 

CICERO ILL 

Liepos 7 dien$ Lietuvių 

KEKOSHA, WIS. -
: ' f 

Išvažiuoja Lietuvon. 
• 

Liepos 30 d. apleidžia Keno-
slią, Wis. ir grįžta Lietuvon, 
į tėvų šalį, p. Povilas Gino-
,tis. Gyvendamas Kenoshoje p. 
Genotis darbavosi Lietuvos 
naudai priklausydamas prie 
Tautos Fondo skyrio ir auko
damas jin gausias aukas. Lai
mingos kelionės. P. 

.. / 

DETROIT, MIOH. 

Liepos 13 d., š. m., Detroito 
jaunimo tarpe įvyko nepap
rastas nuovykis. Studentas M. 
F . Daumantas, pamatys gera. 
dirvą moksleivių gyvenimui, 
ir svarbą moksleivių kuopos, 
sušaukė visus Detroito moks 
leivius ir moksleives j susirin
kimą, kuris įvyko, iš v. Jurgio 
po bažnytinėj e svetainėje. A-
part moksleivių, susirinko ne
mažas skaitlius Alumnų bei 
rėmėjų. Visiems suėjus, stu
dentas Daumantas prie.; susi
rinkimą pakvietė gerb. kun. J. 
Tieieišį atkalbėti maldą. Po to 
sekė programėlis. Kun. J . Be-
reįsis užėmė pirmą vietą. Savo 
turininga kalba išdėstė susi 

•* «-VII i i i A i i ^ u i I \ U I M U n j u u o i v o u n i 

Namų Savininkų ^ajunga lai- r ; r k l l 8 i e m s 1W)ksl<aviaii!3 tikslą 
kė mėnesinį susirinkimą, ku
riu atsilankė daug narių ir 
daug prisirašė naujų. Kimtai 
svarstyta reikalai kasliuk pa
gerinimo Ciceros miestelio. 
Komitetai išdavė raportą kas-
link VeronikosStepulevičienės, 
kuri yra vargingame padėji
me, nes ilgas laikas kaip ser
ga, o turi užlaikyti keturis 
vaikučius. Komitetas atsišaukė 
į draugus-narius, prašydamas 
ją sušelpti. Atjauzdami tą na
riai sumetė aukų D dol. ir iš 
iždo paaukoję 5 dol. pridėjo 
prie tų. 

Kitos draugijos ir-gi turėtų 
užjausti nelaimingą moteriška. 
Negražu butų savo tautietę 
apleisti. 

A. Balčiūnas. 

DETROIT. MIOH. 

Nedėlioj, 2o d. liepos, tuoj 
po pamaldų, bus susirinkimas 
Labdarių Sąjungos 19 kuopos. 
Gerbiamieji nariai j r narės, 
nuoširdžiai visus kviečiame ko-
skaitlingiausia atsilankyti į tą 
susirinkimą. * 

Broliai ir sesutės, .darbuoki
mės visi išvieno. Nesigailėkim 
triūso, nė 10c. į mėnesį. Svei
kiems ir dirbantiems 10c. yra 
mažas pinigas. O vargšams 
našlaičiams didelė pagelbu. 
linkini pavyzdį iš airių, kaip 
jię savo našlaičius atjaučia. 
Mums, lietuviams, yra didelė 
gėda nuo svetimtaučių, kad 
mes, turėdami daug našlaičių, 
iki šiol Amerikoje neturime 
prieglaudos namo. Tat darbuo
kimės, nes taip darouodamies 
pakelsime lietuvių vardą. Kas 
turi širdyje meilę Dievo, arti-i$5.00Y P-nia Ferminienė auko 
uio ir tėvynės, visi stokim J 
darbą. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. 

Apdegė ir mirė. 

Adelė Krušaitė, 5 metų am
žiau*, tapo didžiai apdeginta, 
kuomet jos motina išėjo mesi-
nyčion, o ją paliko ant gatvės. 
Mergaitė, jtamačiusi kitų vai
kų .v.ikurtą ugnį, ir ji nubėgo. 
Kežaidžiant apie ugnį užside
gė jos drabužėliai ir, niekam 
nepribuvus į pagelbą, jos kū
nas didžiai apdegė. Nuvežta 
ligonbutin po didelių sopulių, 
pagyvenus apie 6 valandas, 
mirė. 

ir kiekvieno moksleivio idea
lus. Ragino su pasišventimu 
uoliai dirbti mokslo srityje. 

Antras kalbėtojas buvo mu
zikas A. Aleksis, kuris nors 
trumpai, bet jausmingai nupie
šė rtikalą dirbti moksle bei 
kultūroje. 

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

Ant galo p-nia Perminienė 
išreiškė norą prisidėti kuom 
nors prie Detroito moksleivių 
kuopos, kad pastačius ją ant 
tvirtų pamatų. 

Po prakalbėlių programos 
vedėjas dar paragino Detroito 
moksleivius suorganizuoti 
kuopą ir užklausė susirinku
sių, ar visi sutinka sutverti 
čia kuopą f Kun. Bereišui pra
tarus keletą žodžių, visi su
šuko sutinką. Tada sekė rin
kimas valdybos. Pirmininku ta 
po išrinktas p. M. F . Dauman
tas, vice-pirm. p-lė D. Gustai-
čiutė, rast. B. Daumantaitė 
ir iždininku bei kiv^ium p. J . 
Gustaitis. 

Prieš užbaigsiant išrinkimą 
vaidybos, netikėtai atsilankė 
gerb. svetys kun. V. Daniunas 
iš Gary, Ind., kuris laikinai 
klebonauja vietoje kun. F . Ke-
ih.r,io, nes įjastaras.s keletai 
savaičių išvažiavęs į atosto
gas Pirm. pašvietė gerb. 
svetį pratart i keletą 
žodžių. Kun. V. Daniunas sa
vo kalboje ant tiek pasirodė 
prielankus moksleiviams, kad 
po kalbos kuopai . paaukojo 

Per atostogas „čia vieši ne
mažas skaitlius moksleivių iš 
įvairių kolegijų bei universi
tetų, būtent M. F . Daumantas, 
A. Domeika, V. Sodaitis, A-
domaitis Stigmonas, kurie vi
sa širdimi veikia Dejroito jau
nimo tarpe. 

Tat, turint toki4 žiedų, yra 
kam kuopos veikimą įstatyti 
į geras vėžes. Tik drąsiai 
moksleiviai bei moksleivės, lai
kykimės vienybės, speskimės ir 
dirbkime. Mokykimės, kad bu
tų naudos netik Bažnyčiai ir 
Tėvynei, bet ir mums patiems. 

Undinė. 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui K. A. Carui Pitts-
burgh ,Pa. 

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

LAIŠKAMS P0PIER8S 
Su eilėmis ir pagražinimais. 
Pasve ik in imas i.; to l imos ša l ies . .10c . 
Į Tėvyp* geįtt narėeiau Ilk-. 
I uačia if vaikučius 10c. 
Mū-la> man«> hrolcli 10c. 
Kur .rytu .saulutė šviečia į o c . 
Miela mauo prisiegėle 10c. 
Parašysiu aš laiškelį t ė v e l i a m s . . 10c. 
Mano miel iausia inoUnėu lOc. 
I tėveli ir motinėlę lOc. 
Kad galėčiau pavirsti paukšte l iu lOe. 
Sveikinu tave myl imas broleli . .10c. 
P a s g imines . . . .' IŲO. 
Baitus balandėli lėk į tą kraite l į lOc. 
Keikit į Tėvynę lOc. 
Aš U o t u vos bernužėlis 10c. 

12 laišku su konvertais u i f i , fO. 
Pinigus siųskite su užsakymais 

v. SHILEIKA, 
4932 W. lfth St, Cicero, III. 
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REIKALAUJA. 

- — 

— 

SAUGOK KITUS. 

Kriuokuliu (whooping- cou-
gh) serganti vaikai turi pasi
likt namuose, nevalia jiems 
važinėt gatvekariais ar ki 
tais vežimais, neturi eiti į mo
kyklą, į teatrus, ir t. t. Keikia 
mokyt sveikus vaikus neit 
prie sergančių. Reikia u2-
diaust davimą kitam kramtyt 
gumą, mainyt rašymo pal
telį ir kitus daiktus. 

Vaikai paprato spjaut ant 
lankų, ku.»mc> mėta " b ^ l c " . 
Tas, ir nereikalingas bučiavi-
įrias, turi but atgrasintas. 
Sergantiems vaikams šviežias 
oras reikalingas, bet kuomet 
jie eina pasivaikščiot, senesnė 
ypata turi su jais eiti ir ne
leist bovintis su kitais vaikais. 

Virginijoje, sako Virginia 
Health Bulletin, kriuokuliu ser 
gauti vaikai nešioja siaurą ža
lios spalvos kaspiną ant rankos 
Tas rodo, jog jis turi užkre
čiamą ligą ir kiti vaikai prie 
jo neiia. 

L £&j kuri kasmet naikina 
apie 10,000 vaikų, yra pavojin
ga. Jeigu kirkšninių giLių su
tinimo plėga išnaikintų tiek 
vaikų vienais metais, visas 
pasaulis uždėtų quarantan# 
prieš mūsų šalį. 

Visi turi kovoti kriuokulį. 
Išpildyk savo dalį. 

• » • • * * • • " • • • • 

* 

jo $10.00. Aukos nuo šitų as
menų buvo priimtos gausiu 
delnų plojimu. 

Apart to, buvo svarstomi ki
ti dalykai. Nutarta susirinki
mus laikyti kiekvieną«antra
dienį vakare toje -pačioje vie
toje. Bus dėstoma l&tuvių 
kalbą, pamatinė -ostofija ir li
teratūra. Pamokų programa 
kol kas nenustatyta. Ją parų- . 

• i- _„„ . I J u • i * 17 W. Austni Ave., Chicago, 111. 
pinti pavesta valdybai, kuri, * 
nudarius ją, patieks mokslei
viams apsvarstyti: , 

Apart moksleivių, skaitlin
gai prisirašė rėmėjų ir žymiau
sių Detroito veikėjų. Ateityje 
tikimės daug ko nuveikti ir 
pralenkti kitas moksleivių kuo* 
pas, nes tai akcijai yra užtek
tinai veikę jų. 

PASISEKIMAS. 
Pasisekimas'tiktai ateina kaipo 

rezultatas gero ir pastovaus dar
bo. Jeigu nori būti prisirengus 
prie kasdienio darbo visuomet, 
yra būtinai reikalinga turėti svei
ka kuna. Kuomet neturi apetito it* 
pradedi kristi svarume, ir jautie-
m labai nuvargęs, tada laikas pra-
(Ifeti vartoti Neuropin Btomach 
BitteiK. Tas padės Jums atgauti 
i\petitą, apvalys vidurius, ir pri
vers organus dirbti, tuomet galė
kite geriau miegoti — gi gerai 
pasilsėjus galima dirbti, o darbas 
atneša pasisekimą. Neuropin Sto
ni ach Bitters ant pardavimo vi
suose pirmos kliasos aptiekose. 
Jeigu jūsų aptiekorius neturi tai 
rašyk mums. J. B. Scheuer Co., 

REIKALINGI 
' • ' II • • • • W ! • • 

VYBAI U i VAIKAI DIRBTI 

PACKING HOUSE 

1IUTZEL & .CO. 

1743 LARRABEK ST.R. 

— • 

-

— 
• 

— i 

REIKALINGI LEIBERIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LIUK BELT CO. 
. 39th & STEWART 

1 , 1 • 

REIKALINGI 

Visokios kiesort darbininkai 
prie packing plar.tos. Nepap-
rastai geros darb 0 sąlygos. 

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

• r 

ANT PARDAVIMO 
* 

PARSIDUODA. 
labai pigiai 2 lubij medinis 
namas, 'S pagyv. 2 po 4 kam
barius 1 pagyv. 7 kambarių. 
Bandos $46.00 į metus. Pre
kė tik $2,400.00. 

Savininkas ant 2ro flooro 
3434 S. Union Ave. 

P A R S I D I O P A . 
Mūrinis namaa 2 ir 4 kamboi-ių na
mas yra geram padėjime, naujai su
dėti toiletai ir vanos gal ima nupirkti 
su mažai pinigų. Kreipkitės prfe na
vininko: 

3 2 ! 9 Lowe Ave. 
PUone Vaixls 67»9 

GroHerne ir buCerne ant pardavimo 
gerje vietoje 

4825 S. \N ini-lit >t< r Ave. 

— 

ANT PiVRDAVIMO 
naujas žieminis pečius ant kietu an
glių ir vaikų vežimėlis . Išvažiuoju 
užtat parduodu. Atsišaukite: 

J A D V Y G A MICKEVIČIENE, 
4566 S. Marslifield Ave. 

9ET 
P o tradjdnl neužmiršk, ka<l i «er iao-

• lM vaiataji tavo •k l l i iu l yra* EATO-
NIC. Prašal ina vi«u« neamarumua 
suvirškinimo, o caa reiškia, Ifcad rei
kta pamėfAoU viena. Parduodame 
pas rieue apueaorine . m. . . . . 

ANT PARDAVIMO 
Bučernė, Grosernė ir Salidnaa. Par
siduoda iSpriežasties l igos; geroj 
l ietuviškoj ai>gyventoj vietoje. 
2501 VY. 46th Str. Chicago, 111. 

PAKNIUUODA 
Grosernė ir fcjaldainių Krautuvė. Lie
tuvių apgyvont6j vietoj, prie Sv. Jur
gio bažnyčios. Priežastis pardavimo 
išvažiuoju Lietuvon. 

928 W. 3»iil Slr. 

BARGENAS. 
Turi paaukoti gražią. 80 akrų 
i'armg su visais moderniškais 
Imdinkais, tik 38 minu tos nuo 
^ l o o p ' t ant Chicago & Bur
lington Quincy Railwąy. Ayt 
lengvų išniokeseių. Norint 
dauįiau inturmacijų atsišau
kite ar rąžykite: 

A. TRAUBE, 
1404 W. 18tos Str. 
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. . » , . ™«U U,« » , „ ^ , „užpusi - k„U„„ . u . ,k,uJ,m„ .„.nu? 
r tankiai tie skausmai tau užeina; jautiesi sustingęs ir nenori visai nieko 

dirbti? Jeigu taip tai yra tam tikra priežastis nėra kas kitas kaip tik tavo inks
tai! Jie yra persidirbę, o gal perdaug mėsos valgai ar nesiisi užtektinai o gal ne-
damiegi, Tos gali būti priežastis nesveiku inkstu ir jie tuomet negali dirbti regu
liariai. Atgauk savo sveikata ir ja laikyk ! Gyvenk biskuti regulariau o tuomet ir 
inkstai sutvirtės, pamėgink vartoti D0ANS K1DNEY P1LLS. Doans pagelbėjo 

savo kaimyno!! 

ką šitie žmones 
str. nu- m«la\< r;ii)»\l>«•-

Jos Prockowitz, 829 VVashing:-
ton 8t. VVinonu, Minti, sako: 
"Mano strėny skaudėj imai man 
nedavė ramybėj ; v isados mano 
vargindavo aš per nekurj laika 
visisai negalėjo u dirbti. Mano 
kojos buvo skaudamos ir kaip 
tik pasijudindavau tai jausda
vau durima strėnose. P a m ė g i 
nus v iena dėžutę Doan's Kid-

a 

ney Pilis, tuojaus pradėjau 
jaust is geriau, . o dabar visar 
iegijaju. Patariu jas v:«*ems vai
toti. 

Jautiesi i»avargu* Ir silpna. 

Mrs. F. Holl, 418 Oak S t , 
SaginaVv, Mich., Sako: "Aš vi
s u o m e t turėjau skaudėj imą strė 
nose, v i suomet jaučiausi nusil
pusi. Pradėjus skaityti apie 
Doan's Kidney Pi l i s nutariau 
pamėgint i jas ir š iandie džiau
giuosi, kad galiu tvirtai saky
ti, kad jos man pagelbėjo. 

Virš paduotas s tatementas 
parašytas 12, Spalio 1914, o 
Liepos 18, 1918 sako Mrs H o 
ll: "Aš v isuomet rekomenduoju 
Doans Kidney Pil is , jos v isuo
met man pagelbsti ." 

Doaus visuomet pagelbsti . 

S. TeUep, 1080 Ogcien Str., 
Britlgeport Conn., sako: "Kiek 
laiko atgal aš turėjau dide
lius skausmus' s trėnose ir ne-
galėjau dirbti aįekp. Lumbago 
mane kankino taip, kat i ,aš ne 
galėjau atlikti savo dari»o. Gal-
va man sukdavosi hg girtam, 
v iskas rodėsi ka4 virsta .kamba
ryj. Sužinojus apie Doans Kid
ney Pi l i s a š pamėginau ir dabar 
jaučiuosi i sveika ir patariu Jj 
visiems vartoti. 

DOANS SUSTIPRINO JOS OTKKN.Vv f/ jttoptebjtAmiMiy Į*f t9l?,~ 

Mrs. Frank Lcvandowski, G4 Ponora Str., l )epew, 
J*. Y. sako: "Aš pakėliau viena dideli punduli ir 
taip man nudiegė strėnas, kad potam nega |ė jau 
nieko sunkaus pakelti. Mano etrėnoB nuo to la i 
ko buvo tokios silpnos, kad negalėjou 4irbtl . P a 
mėginau viena dėžutę Daon's Kidney Pil is , aš pra
dėjau jaust ies geriau, nuo to laiko v i suomet var
tojau Doan's Kidney Pil is ir patariu visiems, ku
rie kenčia nuo skaudėj imo strėnų." 

t 

•J DOANS 
i / ( - / < 

fluiaetic 
EI vienas pakelis nėra tikras Doan's 
Kidney Pilis jeigu jis neturi kliay-

lapio vaizbaženklį mi parašu—"Jamės 
Doan." 

-

Kidney Pilis 
Gaunamos kožnoj ąptkkoj. 60c už dėžę. Foster-Millburn Co., Buffalo, N. Y., Mirs. 
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I FARMU MEDUS, j 
Parsiduoda \dsai Amerikai, 

S Chicagon su prisiuntimu į j 
naiiius 5̂1,95—5 avarų vi«4-
rukae. Kitur pasiunčiame j 
sainpelius, jei kas prisiunčia i 

į t5c. Adresuokite: 

f WALTER STRYGAS, | 
13022 W. 40 St. Chicago. į 
I 5 
IltMItlIlItlIltlIlIlJltMIlIltlIlIlIlIlIMIIIIIIIH 

Teisphone: Y&rds 6492 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turltl patyrimą 
moterių l i«ose; ru-
pect^ngal prižiū
riu l igone ir kudl-
kj laike ligos. 

g į 3255 8o . HalBted St., Chicago, III 

IIIHIJIIHI1 

DR. S. 
LIETUVIS GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

tfel. Canal 6222 
Res . 3114 W. 42nd Street 

Tel. >IcKiniey 498* 

Dr.r.P.ZALLYS 
Lietuvis Dentistat 

10801 So. MJchigan, Avnuoe 

TjLlANDOflt t Ik! t 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkė lė savo otisM p o nopt. 

4729 S. Ashland Aveniu 
Specialistas džlovg, motern Ir rj 
rų Ugą. 

Valandos nuo 10 Iki 12 Ifiryto,* nuoj 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:tfl 
vakarą Nedėl iomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2860 

i " - i — fti 

Lietuvos Misijos Adresas: 
267 West 7 1 ' str., New York, 

file:///dsai


DRROGAS Penktadienis, liepos 23 1920 
I I • • 
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GHICAGOJE. 
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KATAUKIŠKOS ŠVENTES, Į N E P A S I B A I G I A P A V O J U S 
Į SU ANGLIMIS. 

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

Šeštadienis, liepos 24 d., 
ŠV. Kristina. # 

SUAREŠTUOTAS JUODAS 
ŽMOGUS. 

Gali dar sustreikuoti angle-
kasiai. 

! 

Atrasta $30,000 vertės bran
genybių. 

* 

Policija suareštavo juoduką 
Lerov (Ireen, 3530 IVTicliigan 
a ve. 

(Jreen vienoj paskolinimu 
krautuvėj norėjo padėti dei

m a n t i n į žiedą. Krantuvninkui 
pasirodė žmogus intarlamas, 
tad jam pasiūlė ateiti kitu 
p a s i i r t u laiku. 

I r krąutuvninkas apie tai 
painformavo detektivus. Tasai 
paskir tu laiku atėjo ir sua
reštuotas. 

Pas suareštuotą kiseninose 
at ras ta $10,fK)() vertės visokios 
rūšies blizga lų ir $400 pini-
gais. 

Atrast i ir raktai . Vienu fš tu 
a t idaryta skrynutė Nailonai 
Safe Deposit Co. hankoje. Te
nai a t ras ta daugybė deiman
tu, emeraldų, rubinu, žemei il
gų, laikrodėliu, branzolietų, 
spilkueių ir daug kitokiu 7>ran-
giu daiktų. Apskaitoma, jog 
tu daiktų vertė siekia $3().0(X>. 

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

REIKALINGOS DVEJOS 
ATOSTOGOS. 

"Association of Commerce' 
susirinkime Raibėjo P r . W. A. 
Evans. J i s pareiSko, jog žmo
gui darbininkui per metus 
reikalingos dvejos atostogos— 
atsilsėti nuo sunkaus ir in-
tempto darbo. Vienos atosto
gos vasarų, kitos ž'emą. Tr tik 

^ tuomet žmogus ga7e"tų Jans-
ties žmogumi ir butų paren 
kintas. 
- Deja, kas kita kalbėti, gi 
kas kita praktikon vykinti tas 
gražias kalbas. 

t 

PIRM GERSIANT R E I K I A 
ATVIRINTI VANDENĮ. 

Iš sveikumo komisijonieriaus 
raštinės pranešta, jog perma
l t i turima ehlorinos, su knrią-
ja pumpuojamas miestui van
duo yra valomas. J milijoną 
galionų vandens visuomet i-
maišoma viena dešimtoji da
lis svaro ehlorinos. Tas van-
denj apvalo nuo j vairių ligų 
perų. 

Kadangi permažai ehlorinos 
turima, tad patar iama žmo
nėms vartojamą gėrimui van
denį atvirinti . 

Del anglių pakyla v?s di
desni nesmagumai. Del darbi
ninkų nepasitenkinimo Tr dei 
negavimo geležinkelių vagonų 
Illinois valstijose daug angle 
kasyklų jau uždaryta Ir už
daroma. 

Tuo tarpu anglių visur trū
ks ta ir kaina vis iabjaus ke
liama. Pasakojama, kad to vi
sa pasekmėje gali rrar ir vėl 
sustreikuoti visi angfekasrai. 
Nes j ie negali užsidirbti pra
gyvenimui 

Kai-k*iriose kasvklose ne-
w 

dirbama del lokalių streikų. 
Pietinio Tllinoiaus Kasvklose 
streikuoja apie 2,000 darbinin
kų. Septyni šimtai sustreika
vo Rentone. Darbininkai turi 
lokalius nesutikimus. 

(Ji Chicagai ir kitiems mies
tams labai t rūks ta anglių. Ne
turi anglių ištekliaus nei vie
šosios įstaigos, nei privatiniai 
namai. Netruks ateiti ruduo. 

IŠ CHICAGOS LIETU VIII 
KOLONIJŲ. 

V A K A R Ė L I S P A G E R B T I 
GERB. KUN. P O R F . JUO

ZAPĄ MEŠKAUSKĄ. 

PATARTA G E L E 2 I N K E -
LIEČIAMS P R I P A Ž I N T I 

UŽMOKESTI. 

Bus pradė ta kampani ja už 
naują uimokest}. 

Subatoj , liepos 24 d. Mark 
VYhite p a r k o salėje (29 i r Jfal-
sted gatvių.) Lietuvos Vyčių 
Chieagos Apskr i t i s rengia .?•?!-
mininį vakarėlį pagerbt i sve
tį j š Lietuvos, gerb. kuri. 
prof. Juozapą, Meškauską. P r o 
grūmojo dalyvaus žinoma dai 
nininkė p-nia O ;a Pocienė, 
kompozitorius p.. A. Pocius h 
kiti Chieagos lietuvių jaunimo 
talentai. Bus užkandžiai ir 
).rh jų kiti įv i i rumai . Po 
programos šokiai ir tautiniai 

imai. 
Visos Lietuvos Vvėiu kuo-

priklausanėios prie Chi
eagos Apskriėio, kviečiamos 
skaitlingai suvažiuoti. Pradž ia 
7:30 vai. vakare. 

Renginio Komisija. 

mm—mm 

pos 

Iš NORTH SIDĖS. 
T 

(Jeležinkelieėių organizacijų 
viršininkai po ilgų pasitari
mų pripažintą naują užmokes
tį pavedė aptar t i paeioms at-
skiripnis unijoms, ty. patiems 
darbininkams. 

Viršininkai pripažino, kad 
darbo tarybos pripažinta už
mokestis nepatenkina nei vie
no. Visgi patarė ta užmokestį 
priimti. 

J i e pažymėjo, kad priėmi
mas būtinai reikalingas. Nes 
trumpu laiku jie pakelsiu nau
ją kampaniją už augštesnę už
mokestį visiems geležinkelių 
darbininkams. 

STIPRUS AUTOMOBILIUS. 

Nei vienas nesužeistas. 

Lietuvių giesmininkų i r 
Dramos draugija , po Šv. Ce-
eilijos globa, liepos 5 d. ren
gia šeimininį išvažiavimą \ 
Brumer Pa rko miškus. Išva
žiavimas bus vienas iš links
miausių. J i n suvažiuos visa> 
prakilnusis North Sides lietu
vių katalikų jaunimas. Bus 
dainos, įvairus žaidimai, lenk
tynės i r šokimas per virvę. 
Laimėje lenktynes bei šokimus 
gaus dovanų. 

Ka t r i e nori dalyvauti tame 
išvažiavime, o da neužsiregis
travę, prašomi kreipi ies pr ie 
Jono Ramoškos, Bronio Tre-
ėioko, Zuzanos Jurevič iū tės 
bei Pe t ro Sriubo. 

P A S A R G Ą : Važiuoti reikia 
Mihvaukee Ave. gatvekarąis 
iki ga lu i ; paskui eiti į dešį-
l i ę . 

Širdingai visus kviečia 
Rengimo Komitetas. 

I š T 0 W N O F . L A K E . 

I L. Vyčių 13 kuopa turės iš
važiavimą in'Vlioje, lji»pos 25 
d. Reave ' ly I filis. Vi.'i norin
tieji važiuoti buriu teiksitės 
usirinkti 9:50 vai. ry te ties 

s v. Kryžiaus pa rap . mokykla. 
Korespondentas. 

A T S I I M K I T E LAIŠKĄ. 

NUŠOKCS NUO V E 2 I M 0 
PAPUOLĖ PO AUTOMO 

BILIU. 

Joseph Simonx, 1) metų 2G-
57 W. Division gat., anr •am-
po Western ave. ir Towa gat
vės nušoko nuo važiuojančio 
savo tėvo vežimo ir akimir
koj jį pagavo pro fra!] pra
važiuojantis automobilius. 

Sužeistas vaikas mirė paim
tas ligoninėn. 

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

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunč ia P in igus Parduoda Uaivokort** 

N O T A R U L Š A S 
3249^ So Haisted Street, Chica?o Illinois 

: B O U L C V A P D 611 

Ang vakarą miestelyj Lake 
Forest įvyko stebėtinas atsiti
kimas. 

Išilgai elektrikimo Chieago. 
North Sliore ir MiFVaukee ge
ležinkelio vieškeliu iš Wauke-
gan ant Chieagos pasažierinin 
automobilių važiavo trys žmo
nės. 

Priešais aną smarkiai atūžė 
sunkus prekių automobilius 
ir šitas pirmąjį automobiliu 
užvertė ant geležinkelio bėgiu. 

Tuo metu greitai važiavo 
elektrikinis t raukinis . Hitas 
pagavo pasažier. automobilių, 
pirm savęs pastūmėjo per ko
kias penkiasdešimto žingsnių 
ir nutraukė atgal ant vieške
lio. 

Po šitos smarkios operacijos 
pats traukinis neatlaikė .bė
giuose. Pirmutinis jo vagonas 
nušoko ir atsistojo skersai 
vieškelio, paskui save nutem
pęs nuo bėgių ir kitų, vagonų. 

Niekas"negali išgalvoti, kaip 
tas atsi t ikimas apsiėjo be au
kų žmonėse. 

Nes kaip automobiliu va
žiavusieji t ry žmonės nesužei
sti, t a ip U t rauki nyj neįvyko 
nemunių-. O juk t raukiniu va
žiavo daugiau šimto žmonių. 

Tas sunkus automobilius, 
kurs buvo to atsitikimo prie
žastis, buvo nuvažiavęs savais 
keliais. 

a D r a u g o " redakcijoje yra 
laiškas iš ' Lietuvos p. .jonui 
Klykimui Chkngoje Meldžm-
me ats i im' i . • 

I š TOWN OF LAKE. 

Gvardija I). L. K. Vytauto — 
Taikys pusmetinį susirinkimą ne
dalioj, liepos 25 <lioną, 2:00 valan
da po pietų, šv. Kryžiaus parapi-
jos svetainėj. Kviečiami yra visi 
nariai, nes randasi svarstymui 
svarbių reikalų. Taippat privalo 
visi užsimokėti pomirtine* mokes
tis už mirusius draugus. 

Su pagarba, 
J. Letukas, pirm. 
J. Legnugaris, rast. 
4645 So. Wood St. 

, 

JUOZ. TARVIDAS 
mirė liepos 2i9 1920, 6:20 
vai. ryte, 53 metų amž. 

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

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

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

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

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

A 
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V. W. RUTKAUSKAS 
• 
I 
I 

ADVOKATAS 
Oft f lM Didmieety j : . 

29 South La Baile Street 
: 

i 
• Vakarais, 812 W. 33 St. S 

TeL Varde 4M1 

CEVERYKAI! 
Keturių Milijonų Dolierių Didelis . 

Čeverykų Išpardavimas 
RETAIL 

COLISEUM 
VVabash Ave. ir 15 gatve 

Chieagos Didžiausias Namas Pripildytas su 
Augščiausios Rūšies Čeverykais 

t 
M 

SPECIJALIS ISPARDA 
VIMAS. 

Pertaisyti Mitohells ir 
kiti karai. 

Ant mėnesiui mokesčių Pliano 
Išlygos 

Kaina 
$900 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
•1800 
2000 

niokrs<*rŲ 
$$45 } įnėnesj 
ik 
55 ,, 
65 .. 
75 ., 
95 „ 

95 M . H 

» 

ĮvhokH 
$350 
400 < 
500 
GOO 
700 
900 
800 ' 
900 

NuoAinuMo nereikia mokėt Mortyra-
^e nereikia mokėt, fhargres nereik 
įuakol Insurance. 

Ktekvienan karas yra inSiurintas 
nuo ii^nu-s ir vagiu 80 nuofiimti savo 
kainos per vienus metus be jokio a-
Sto jums. 

Tavo seną karą (ne senesni 
kaip 1912) paimsime ; mainus at-
skaitliuodami jo vertę kaipo dalj J-
mokesčio, -

Visi Pertaisyti Mlchels turt t a pa
čia Kvaranrija kaip ir Nauji Kara i . 

TEMYKITE KAINAS GERAI. 
Niekados pirmiau tokia proga nebuvo duoda-

ma8 niekam — niekados gai nei nebus tokios 
progos. Šie patis eeverykai kitose krautuvoHe 
yra parduodami taip augštai — kaip $1G už 
pora — 
gausite. 

NIEKO AUGŠČIAU. 
BankoR neišduoda tiek piningu kiek pirmiau užtat kad marketas su

mažėjo. Užtat fabrikantu ir jaberia susivienijmimas nusamdė Didiji 
Coliseum ir pripildė ji Geriausiais čeverykais -r- šio sezono ir Kito 
Sezono stoekiu *~ vėliausios mados. 

MUMS PININGAI REIKALINGI. 
Čeverykų marketas visai sumažėjo — žmones atsisako pirkti eevery-

kus už ju dabartine augšta kaina -r- krautuvių lentynos prikrautos 
čeverykais, o fabrika'ntai ir jaberiai neturi ką veikti, nes niekas ju 
produkto neperka. 

Jie*ms nerupi tiek kainos kiek gatavi piningai. *Fie turi paversti stoc-
ka j piningus arba uždaryti savo pliantas — o Chieagos žmones pasi
naudos tai proga, gaus gerus eeverykus už maža kairta, 

PININGAI AR BANKROTAS. 
Niekados pirmiau — net ir prieš kare — nebuvo gaunami tokie gra

žus madinis eeverykai kaip dabar ir už tokias kainas! 
Del išdirbėju ir jaberiu klausimas nei kainose — Bet jiems stovi 
ausimas ai* Žut ar I§sigeH>ėt — Baukrtitas ar Biznis Piningai.ar 

Bankrutas. • 
PAMATYKITE JUOS IR NUSIPIRKITE 

Visokio styliaus kokio tiktai norite — oxfords 
pumps augštais ir žemais apeaeais, rudi ir juo
di, mihąpony ir juodo ealf, Russian ealf, Ver
šio skuros ir kitokie. Apart tu dar galima gau
ti oxfords, pumps eanvas eeverykai. Visokio 

V M6S 

geresniu eeveryku už tuos niekur ne- V-,?• 
didžio vyriški moteriški ir vakiski eeverykai 

% " darbiniai ir šventadieniniai. 

MITCHELL 
2328 2 Salesrooms 2334 

Michigau Ave Michigan Ave. 

i —x 

PAIEŠKOJIMAI . 

Rožė KedyU (12 Ožeškienės 
gatve Kaune, Lietuvoje) pa
ieško Juozapo i r Jono Kedžio, 
gimusių Eglebalių kaime, Kal
varijos parapi joje i r apskri ty
je . J ų mama mirė karo pra
džioje, o tėtė 1920 metais. 

Kun. Vincas Mieleška, Stei
giamojo Seimo atstovas, (12 
Of:<?kienės gatvė Kaune) ieš
ko savo brolio Kazimiero 
Micieškos. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pr i t inka kiekvie
nam kisenlul. Gvarantuojame kad 
sutauplnslme jums 10% Iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurle 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir j aunu valkynu gatavi 
drabužiai padirbti an t užsakymo" 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
t*U su dirželiais Ir be, for fitting 
ir kitokio styliaus 132.50 iki $60 
Pamatyki te mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.00, 
$20. $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 Iki $05. Melinos vil
nos siutai po $86 iki $40. Valku 
siutai ir overkotal $6.60 ir ąugs-
čiau. Vyru kelines $4. Ir augSdiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo { 
Europa, 

Atdara kiekviena diena iki % 
vai. vakare Subatomls 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Haisted Street 

$ • » » » » • » » • » » « * » » » » » » » » * » — - H 

ČEVERYKAI DEL VISOS ŠEIMYNOS UŽ MAŽIAU KAIP KETVIRTA DALI KIEK 
KAINUOJA FABRIKANTUI 

Išpardavimas prasideda Šiandien - Liepos 23 
ATDARA VAKARAIS ' 

. NUO 9 VAL. RYTE IKI 10 VAL. VAKARE, IŠIMANT NEDELIA. t 

ALL1ED SH0E MANUFACTURERS and J00BBERS 
INŽANGA DYKAI 

-

i . 
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ERNEST WEINER 
ORY G00D5 

1800 W. 47th kamp. Wood 8t& 
Mes duodame dvlsrubas ntsmp%» 

Ketvercals ir Subatomls. 
Oldeliame pasir inkime r aunami 

Visokie materUola!, vaikams d ra DU 
žiai. slabes ir Jalrates. 

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
" D R A U G E . " 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Oonsoltation Borean, Ino. 
S6 80. Dearborn St. Ohlcago. 

Room 206 

Pluksnos 

79c V Pluksnos 

79c 
Z 

. PLUNKSNOS. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifHiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 
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OR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 98 metai 

Ofisas 8148 80. Morgan St. 
Ker tė 32-ro St., Chieago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO V A I A N D 0 6 : Nuo 10 ry to 
Iki t po pietų, nuo « iki 8 valan 
da vakare. 

Nedaliomis nuo 9 iki 2 po plet. 
Telefonas Yards 687 

( • • - > - • • - - 1 1 • 1 • i 
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Dr. M* Stupnicki 
3107 So. Morgus otreet 

CBIOAOO, ILIJBOI8 
Telefonas Vards 508* 

Valandos: — I iki 11 Ii ryto; 
i po pietų Iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare 

1 <£ 
1 • • » •» • • • » »» » • • •! • o m M • m m rf» » į į . 

Jie a 

P ^ e š k a u šios moterės su 3 kūdikiais , j i išvažiavo 10 ge
gužės 1920, Antanukas 8 metų, Viadukas 6 metų, Veronika 
C metų. J i išvažiavo a r su lietuviu a r su ruskiu nežinau. Kas 
tokia moterį patėmysit , duokite žinią, o gausi te dovaną $50. 

Mes tėvai paieškome jos . 
M O T I E J U S L E P E S K A , 215—3rd Ave. Homestead Penna. 
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