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METAI-VOL V. No. 174 

Nauja Lenkų Vyriau
sybė Varšavoje 

Ji Pasiūlė Armisticiją 
Bolševikams 

Bolševikai Palei Rytinę Prūsiją 
N — 

EUROPA ANT SLENKSČIO NAUJOS KARĖS. 

PARYŽIUS, liepom 24. — Cla nėra dviejų nuomonių apie 
tai, kad Europą laukia nauja baisi karė, jei bolševikai atmes 
pačių lenkų pasiųlymą daryti armisticiją. 

Pakils karė del lenkų žioplumo, išdidžiavimo ir imperi-
jalistinių siekių. 

Jei bolševikai atmes lenkų pasiųlyma, tuomet prancūzai 
ir anglai užtels tiesiog per Vokietijų siųsti lenkams dideles 
anuotas, tankas ir amunicijų. Ir tuojaus bus siunčiama ka
riuomenė. 

Taip bus daroma nežiūrint Vokietijos protestų. Vokieti
ja sulig Versailleso taikos sutarties turi pilną teisę uždrausti 
per savo žemes gabenti ginklus, amunicijų ir kareivius. Bet 
talkininkai to nežiūrės. Jie patys mindžios savo padarytą 
sutartį. Tokie yra maršalo Foebo pienai. 

Ir kuomet tas Įvyks, tuomet, karėn gali Įsimaišyti ir Vo
kietija. 

PASIŪLĖ BOLŠEVIKAMS 
PERTRAUKTI KOVĄ. 

RYTŲ SIBERIJA TAIKOSI 
SU JAPONAIS. 

BELĄ KUN NERANDA 
VIETOS. 

Svarbios atmainos lenku vy
riausybėje. 

Riaušes ir Žudymai Airijoje 
Varšava, liepos 24. — Lenkų 

vyriausybė sovietų valdžiai 
Maskvon pasiuntė • tiesiog;::; 
nuo savęs pasiūlymą dary i 
armisticiją luobam; pertiau 
kus mūšius. 

I^enkų vyriausybėje ivyke 
atmainos. Atsistatydino mi 
nisteris pirmimiikas Grabai 
Jo vietą užėmė Witos, vals
tiečių partijos vvdas. Žilas or 
gaiii/uoja koalicij.n, minist^ 
rių kabinetą. 

Atmainomis patenkintas ir 
socijalistų vadas Dašynski. 
Nes jis apsiėmė but vice-mi-
nisteriu pirmininku ir pažadė
jo remti naują vyriausybę. 

Varšavoj gyvenantieji ame
rikonai savo moteris-su vai
kais pasiunčia Į vakarus. 

Sakoma, jog čia busią 
I 130 amerikom;. 

Pasižada persiskirti su bol- Vokietija ji grąžina Austrijon. 
j ševikals. 

— Barl^nas Kê Kis ^ — TI^-
Tokyo, liepos 24. — Rytų į la Kun — tai ungarn komu 

BELFASTAS APRIMO i rijoje ir Įvairiomis paviršuti-
j nėmis priemonėmis nenuslopi-

Londonas, liepos 24. — Su- narna, kas bagiai kenkia Bri-
Siberi ja, matyt, pasitvarkys iri nistų vadas, buvęs kituomet| $Š gautų žinių, šiandie Airijos j tanijos imperijai. Jodei Ang-
padarys taiką su Japonija.! Ungarijos sostinėj Budapešte j m i e s t a s Belfastas aprimo po.lijos 

i 

Liepom 17 d. Verehne-Udinske 
valdžia susimainė memorandu
mais (kaipir notomis) su Ja-

kruvinas didktatorius. 
Kuomet nngarai susiprato 

ir komunistų valdžią nušla-
j ponija. Sutikta iš rytinės Si- j v e , Belą Kun su kitais savo 
i berijo? padaryti buferinę vals-j ^brais pasprūdo Austrijon ir 
įtybę ir susitaikinti su Japo- i gggjd ten buvo internuoja-
| mja. 

, Memorandume rusų pareik
šta, jog Rytų Siberija būtinai 
turi glausties arčiau Japoni-

| jos, kaipo arčiausiai stovin
čios civilizuotos šalies. Nes rv 

vyriausybė imsis 
| kruvinų riaušių ir po pasiun- j ten opresijos. Tai busianti ge-
timo tenai daugiau kariuome-1 riausia ir tinkamiausia prie-
nės. monė suvaldyti sukilėlius. 

Vakar riaušes buvo atsikar- Sekretorius sake, jog ant 
tojusios su visu smarkumu. Airijos bus padėta geležinė 
Kareiviai praartojo kulkas- j ranka. Ir jis tikisi, jog An-

j vaidžins. Nužudyta keletas i glija už tai negalės but kalii-
I žmonių daugiau. Sužeistų bu- j narna. 
sią daugiau šimto. j • 

Airiai protestantai ėmė už-' APSIDRAUDŽIA VOKIETI-

i'nie 

FOCH LUKERIUOJA. 
BUS TOLIAUS. 

KAS 

Tik būtinam reikale keliaus 
Lenkijon. 

NAUJAS LENKŲ MINISTE 
RIS PIRMININKAS. 

BOLŠEVIKAI PAĖ MĖ BAL 
TSTOGĘ IR DUBNO. 

Lenkai laukia bolševikų 
atsakymo. 

Pranešama, kad jie užėmę 
Seinus. 

Londonas, liepos 24. — An
glijos vyriausybės sferose nei-
kiek nenusistebėta, kuomet 
gauta žinių, kad lenkų vyriau
sybėje Įvyko atmainos. Minis-
teriu pirmininku yra valstie
čių vadas Witos« gi jo asisten
tu — soc.jalis'ą vadas Dašyn
ski. *? 

Taigi šiandie lenkų valdžia 
yra kaipir socijalistų rankose. 
Ir ta valdžia bolševikams pa 
siųlė armisticiją. 

Tegu pasimoko lenkai. 

Anglijos 7HMta3 augštesnysis 
valdininkas iš užru^r-žinių i š 
kalų departamento taip sako 
apie lenkus: 

''Lenkai yra tikri pasėlėliai. 
Tai ypatingoji Europoje tau
ta, su kuriąja nelengva susi
kalbėti. Jie paliesti megaloma-
nijos ir reikalingi kur-kas di
desnės pamokos. Mes juos 
golbstimo. )>efrfie to nmtžsitar-
nauja." 

Siųlo armisticiją. 

Naujos lenkų vyriausybės 
pasiųstas toksai bolševikams 
pasiūlymas: 

"Lenfcn vvriansvbė sovietu 
vyrinusylM'i pasinio im.jaus 
pertraukti mūšius visam frofc-
U 

Londonas, liepos 24. — Va
kar oficijaliam iš Maskvos 
pranešime sakoma, jog bolše
vikai paėmė nuo lenkų tvirto
vę Dubno. Volinijoj. Ta tvir-

Paryžius, liepos 24.— Mar
šalas Foch nemano keliauti 
Lenkijon pirmiau, kol negau
siąs žinių nuo prancūzų ir an
glų misijų apie psdėlj Lenki
joje. 

Sakoma, maršalas tik būti
nam reikale galėtų iškeliauti. 

Žinovai tvirtina, kad mar
šalo kelionė nebus reikalinga. 
Nes jei lenkai tiesioginiai bol
ševikams pasiūlys armisticiją. 

tinė Siberija šiandie yra at-
vienyta nuo pasaulio civiliza-
cijo 
likimu 

mas. 
Ungari jos vyriausybė reika

lavo Austrijos ji išduoti kai
po kriminalistą. Austrija to* 
r , . , . . , - r . I puldinėti airius katalikus. Del 
nepadarė bijodama Kusi jo. 
bolševikų. 

to militarinė valdžia turėjo 
užimti ir ii''. Mato bažnyčią 
Ballymacarrett priemiestyj. 

Nori but pilnai neutralė. . 
Ir vietoje to Austrija nus-

. . , prendė ta komunistą pasiusti ir niekas nesirūpina jo? į, -. ~ , . . . . . \ Rusijon per V okietiją. Andai 
į austrų sargyba jj nulydėjo 
Vokietijon. Bet šitos vyriau
sybė atsisakė per savo žemę žmonės kovoja su kariuomene į b e ž i n i l J reikalų komitetą pa 

Prašalins bolševiklzma. 
I 

Dabartinė Rytų Siberijos 
valdžia, kuri laikinai apsisto
jusi Verehne-Udinske, galuti
nai sutiko prašalinti iš" savo 
tarpo ir iš visos valstybės vi
sokią bolševikinę dvasią. Su
tiko Įvesti šalyje demokrati
nę valdžią ir neleisti radika
lams palaikyti autokratizmą. 

Podraug sutiko trumpoj a-
teityj paskelbti seiman rinki
mus. Ir kuomet susirinks seN 
mas ir aname pasirodvs <fe-
mokratinė dvasia, japonai tuo
jaus apleis okupuotas ten te
ritorijas. 

Naujoj buferinėj valstybėj 

9 ŽMONĖS NUŽUDYTA 
BELFASTE. 

Berlynas, liepos 24. — Vo
kietijos užrubežinių reikalų 
ministeris Dr. Simons, kalbė
damas prieš reichstago užru-

praleisti tą radikalą. 
Ir todėl sugrąžina atgal 

Austrijon. Vokiečiai salo, kad 
jei Austrija tą komunistą taip 
daug brangina, tegu jj Rusi
jon perkelia padangėmis. 

reiškė, jog Vokietija nekuomet 
Beifast. Airija, liepos 24.— \ nesutiks per savo žemę pralei-

Pakilus čia riaušėms ir riau-l sti talkininkų kariuomenę len
kininkams susirėmus su ka- kams pagelbon, jei to reika
riuomene, žuvo vienuolis bro-ilaus talkininkai. 

JAPONAI KELIA NESUTI
KIMUS KINIJOJ. 

Žinoma, nori jie tuom pasi
naudoti. 

lis Mykolas Morgan, redemp-
toristas. Sakoma, jis kritęs 
auka nuo paklydusios kulip-
kos apsišaudymo metu. 

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

.Riaušės ir kova Įvyko lie- i Šiam atsitikime Vokietija pa 
pos 22 d. Ligi vakaro, kiek; skelbė pilną neutralybę, sakė 
sužinota, buvo nužudyta 9 ministeris. Ir tas reiškia, jog 

Shanghai, liepos 24. —• Pro
fesorius Willongbby iš Johns 
Hopkins universiteto, buvęs 

•/mones. 
Bnllvmaearrett distrikte vie-

; sriauti jo troba, pasiėmė re-
japonai gyventojai naudosis k-gahs patarėjas Kinijos vy- ^ ^ j r _ ^ ^ ^ 

nausvbei, cia kalbeoamas kal-pilnomis piliečių teisėmis. 

tovė jrvnė pietinius Lenkijo: 
rubežiu's. Be to. bolševikams į t*0™* pasibaigs karė Lenki 
teko Sionimas, pietrytuose nuo 
Gardino. 

Bolševikai grūmoja Europai. 

Vietos spauda daug rašo ii 
plačiai komentuoja apie bolše
vikų briovimąsi ant Lenkijos. 
Kai-kurie tvirtina, j'og bolše-

' vi kai grūmoja visai Europai. 
Nežinėliai- tvirtina, kad bol-

'šfvikai Įsibriovę tikion I^onki-
] jon. To jie dar nepadarė. Bet 
| veikiai gali padaryti. Nes Gar

dinas. Baltstogė ir kiti bolše
vikų paimti miestai nepriguli 
V-nkijai. Lenkai 'ik tai visa 
sevinasi. 

Užėmę Seinus, 

Čia vienas laikraštis skelbia 
gavęs žinių, kad bolševikai 
paėmę Baltstogę ir Seinus. 
Semai netolies Suvalkų. G* 
;:sst<-<-ri:>is mieštos, arti ryti
nės Prūsijos. 

Baltstogė yra už 11(1 mailių 
nuo Vsršavos. 

Apie Baltstogės paėmimą 

joj?. 

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 
ANT VARSA VOS. 

Taip bent Varšavoj nuomo-
niaujama. 

pranešta iš Maskvos. Api: 
ir pasiųsti savo de'egatus yeinus — iš Varšavos. 

ptdaryti armisticiją. j e j bolševikai dar ilgiau 
"Mea lauksime jusu atsa-! briansis su tokiuo smarkumu, 

kyinn lici ••:1>0 po pietųv lie-į netruks jie atsidurti Varša-
pos 2o. Delegatų susitikimui,! von. 
;:.; nome, tinkamiausia vfeta—Į- •„ - - . . . - , r — 
\*a:,•:•()? — Maskvos vieške-1 
lis, tarpe Baranovičių ir Brest ; 

LIEPOS 24, 1920. 

, . \ s. u . 

1K> 

kur eina karės J'ron-

cai yra jmskelbę, jog 
' ;: ;. M lenkų 

'i'::-.; :;;•;.: ::\. r v ; 
ryti ir.iką M: ievku 

C'hioaj?o ir prifmiesčiai. — Šian
die gražus or?s ir vėsu; vakaro 
daug vėsiau. Rytoj ir-gi gražus 
oras su vidutine temperatūra. 

Vakar aukščiausia temperatūra 
bnvo 98 L žemiausia — 71 1. 

Saulė teka 5:36; leidžiasi S:17. 
Mėnulis leidžiasi 2.-02 r.aktj 

Varšava, liepos 24. (Ra^o 
angį. laikr. koresp.). — Čia 
jau ilgiau niekas neabejoja, 
kad bolševikų tikslas paimti 
Varšavą, lenkuose Įsteigti so
vietus ir tik paskui pradėti 
taikos tarybas su Lenkija. 

Kaip pasaulis atsineš j to
kį Rusijos bolševikų sumany
mą, tai jau kitas klausimas. 
Bet kuomet bolševikai laimės 
Lenkijoj, tuomet, kaip bema
tai, sovietai atsiras ir kitose 
mažesnėse Lenkijai kaiminin-
gose šalyse. 

Bolševikai šiandie deda pa
stangas pralenkti talkininku? 
diplomatijoje ir karės lauke. 

Diplomatijoje jte atmeta 
Anglijos pasiųlymus daryti ar
misticiją ir talkininkams pa
duoda naujus klausinius, iau-
ją galvosukj. 

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

PRANCŪZAI MARŠUOJA 
ANT DAMASKO. 

MIRĖ AM7RIKOS FI-
NANSISTAS. 

Berlynas, liepos 24. — Be
mirę amerikoniškas finansis-
ta- "VVilliam K. Vanderbilt. 
.lis čia daug pasidarbavo ka
rės metu, ypač ligoninių rei
kalais. 

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

Vokietija yra taikoje su Ru
sija ir su Lenkija ir jokiuo hu

nas žmogus manydamas, kad ; du nesutiks prisidėti pagelbė-
riaušininkai ims pulti ir ti lenkams. 

Vokietija apsaugoti savo 

tino japonus už siaučiančias 
suirutes Kinijoj. 

J is sako. japonai po;- ]>as-
taruosius devynerius metus 
jokiais keliais, negali prieiti 
prie Kinijos. Tad pakelia čia 
vidujines suirutes ir nori tuo-
mi pasinaudoti. 

Bet kinų patrijotizmas y r a j . 

Sužeidė keturis civilius 
rubežius pavartos kariuome^ 
nę. Kariaujančių šalių karei-

žmones. Po to jis buvo nut- j viai tuojaus bus nuginkluoti, 
vertas ir taip apdaužytas, jog j e i pereis rubežius. 
vargiai pagysiąs. 

didesnis ir augštos".;? u/ japo 
r.ų kurstymus, sak;i kalbėto
jas. Ir japonai nieko nelaimė
sią. 

Riaušininkai dar labjam 
i intužo, kuomet pasiųsta ka-
| riuomenė ]iradėjo j juos šau 
J tlyti. 

Visose Airijos dalyse kas-1 
ien Įvyksta daug 

dvsčiu. Daugiausia 

SLAUTĖ KARŠTIS CHI-
CAGOJE. 

Karštis kelis žmones pakirto. 

Liepos 23 dieną po pietų 
žudoma įsiautė pirmukart Šįmet didelis 

policija, deginamos valdiškos 
raštinės. 

karštis Chicagoje. 
Išrvto termometras rodė 71 

BOLŠEVIKŲ REIKALAVI
MAI LENKŲ KLAUSIME. 

Nori jie Lenkiją nuginkluoti, j d a r y t i l o T l k n s » » ^ 0 j a g ^ 

T» , ' 7 ^~«./^, ^ 'Rusijai. 
Berlynas, liepos 24(Rašo an-

gi. laikraš. korespondentas).- I P o t o k i o ? t a i k o s - ^ ^ b i , e 

Iš Rusijos čia atkeliavo ame- ' . k u o m e t , e n k a i i r v 6 1 V*™V 
rikonai - Hurry Kagan iš i r drumstu R^ij ta reikalus 
Chicagos, bendrosios padali- j **ul nepasitenkinimą. 

. Žodžiu tariant, Airijoje šian-i l a i P ? n i s l l u m o s ' P f P 1 ^ į 
idie siaučia neapsakvtas t e ro-1 I u i n a s t a i ^ a P a k l l ° h ^ * 

Anglijos pasiųlymus ir sulig; ras< atkreipta.s prieš Anglijos i I a i P s m u ' k a , - k u r d a r a u ^ ' 
čiau. 

Keletą žmonių užgavo sau
lės spinduliai. Vienas smogus 

anų taikintusi su lenkais, bol-j valdžia, 
ševikai neatsiektų tikslo pa-

ANGLAI GRŪMOJA AIRI
JAI. 

Sako, visa šalis pateks Į ge
ležines rankas. 

GELEŽINKELIEČIAI TU
RĖS REFERENDUMĄ. 

su bolševikų komisaru Tchitc-
erinu. 

"Rusijos bolševikų vadai Į 

Tūkstančiai miškuose. 

Kagan pasakojo, jog lenkai 
apleisdami Borisovą ta mies-Angmos pasiųlymus padarv- . . . . , . . . ~ ° ^ . . . . . . . . . . ! tą bjauriai sudosrmo ir ap-ti armisticiją su lenkais atsi- . . 1V D . .. , . ,T , ~ ' rnove. Is Borisovo ir apvlin-

nesa taip, sako Kagan.1 , . ,^ /MV, » - M . . . . . , , . . . . A . v . kiu 1.>,(KK) motorų ir vaiku 'kaip talkininkai atsineša i .» '. .,, _ . .. „ ,« ,-• r> i* ., • •, j isbego j miškus. Tenai jie gy-Vokietiją. Bolševikai taip ii-! . { . .. • 7 -i • » T_ • i , vena ir miršta, gai nesitaikms su lenkais, kol j 
lenkai atkakliai mėgins laiky-; Karės ruožuose tikros bai-
ties, kol jie talkininkų bu? senyfeės. lankai bėgdami nai-
paremiami ir kaip ilgai pa- kiną gyvenamas trobas, dirb-
laikys skaitlingą kariuome- tuves ir kasyklas. Todėl rusu 
ne.** darbininkų unijos atsiliepia į 

pasaulio uniias boikotuoti 
Nepasitiki Anglija. J j n m ^ ^ ^ ^ • 

Toliaus Kagan pasakojo, _ 
jog bolševikai nepasitiki An-į PIRKITE LIETUVOS VAL 
glija Jei bolševikai priimtų! STYBĖS BONŲ. 

Londonas, liepos 24. — An-
Geležinkeliečių viršininkai 

galutinai susirinkime, padi-

kaip dar nekuomet. 
' ,. _. . . , kų unijoms referendumu. 

Bet ligsiol nesimato nei to, 
n e i k i t0- PIRKITE KARĖS TAUPY-

Aną dieną parlamente Ai- M 0 J E N K L E L I U S (W.S.S.). 
rijos reikale kalbėjo vyriau-

PINIGU KURSAS. 
šias Airijos sekretorius Sir 
Hamer Greenvood. 

J i s pranešė, jog šiandie Ai
rija, kaip pasirodo, gražumu! ._,._. . v ... . . _ __įį 

„ • e •, ! Svetimų viešpatijų pinigų vet-
nepatvarkoma. Ne." ten vai- .. • . _ . K « „ «o^rwi i;0 

te mainant nemažiau $»;n.UUU ne-
džia negalinti Įgyventi į s t a - ; ^ j - d b u v 0 t o k i a roHjf M e r . 
tymų, tinkamai apdrausti savo -chaI l t_ Loan & Trust Co.: 
valdininkų ir tarnautojų. ... ,. 

T. , , , . . . , . , . Anglijos sterlingų svarui 
J i s sake, kad amai s u k i l ę L i c t u v o s 1 0 0 a u k s i i m 

hai pinigų ir kitokios pagel- V o k i o t i j o s m raarkių 
lios priešinties Anglijos vai- 1 ^ ) ^ 100 markių 
džiai apturi iš Amerikos. (Prancūzijos už 1 dolierį 13 fr. 10 

Kadangi Airijoje betvarkė Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. T.l 
yra nematyta Britanijos isto- Italijos už 1 dol. 18 L 80 

: 

$3.77 
2.25 
2.25 
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j D R A U G A S Šeštadienis, liepom 24 1&30 

»[ri, kad Lietuvos ir Amerikos 
UETTVIŲ KATALIKŲ DBEarRASTis I Lietuviai krikšeionys-demokra-

" H I? AI lOi A S ' ' Ita* *a w a u susižinotų ir tankiau 
~ ._ a, ,. .. .»*..- _ . • susitartų tarp savęs. 
Eina kasdien* i>>kyras uedėldicnlns., * r * 

PRENUMERATOS KAINA: Laikydamas paskaitas jis 
CHICAGOJ IR I'ŽSIENTJOB: | renka aukas viešiems Lietu-

Moiaus *. $8.00 \ • pusei Metų . . . . . . . . . . . . . . 4ioo į vos reikalams, kuriais rupi 
SCV. VALST. 

Metams $6.00 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

i Pusei Metę 3.00 
Prenumerata mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruota laišką. 

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

Tel. McKinley 6114 

n« 

(Pabaiga). 

Liepos 10 dieną Jvyko lai-
. , --r- j jjinogjos Tarybos posėdis Lle-

įnasi Katalikų Veikimo Cen-į t uvos msl^s b u t e > k u r i a m e 

tras. Tos aukos yra dedamos į d & l y v a V 0 ^ Lįe tuvos Misijos 
pirmininko J. Vileišio vice
pirmininkas P. Molis ir nariai 
V. Jankauskas, F. Bagočiusir 
Trečiokas. Tarybos narys Ant. 
Ivaškevičius yra prisiuntęs sa
vo pastabas dėlei statuto ant 
rašto, o adv. F. Kalinauskas 
pažadėjęs prisiųsti. Kiti nariai 
dėlei svarbių priežas&ų nega
lėjo atvykti susirinkimam 

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

•H 

j vietinį Tautos Fondo sky
rių, kuris jas siunčia Centro 
Iždininkui. Tas visas aukas 
iki paskutiniam skatikui pa
siųs į Kauną, kad tenykščiai 
veikėjai sunaudotų tenykš-
tiems reikalams. Daugiausia 
tuomi, turbūt, pasinaudos Lie
tuvos jaunuomenės organiza
cijos Ateitininkai ir Pavasa
rininkai. 

Lietuviška Garlaiviy 
Linija. 

Kun. Juozapas 
Meškauskas. 

i 

•j 

į 

» 

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

Jis yra ginies Panevėžyje 
16 (4) balandžio 1SS9 metų. 
Ten pat jis baigė reale gimna
zijų 1909 m. ir įstojo į vys
kupijos seminarijų Kaune. Jų 
baigęs 1913 m. tapo pasiųstas 
į Katalikų Akademijų Petro
grade. Ją baigė 1917 gauda
mas Teologijos Magistro laip
snį. 

Dar būdamas studentu kun. 
Meškauskas jau kapelionavo 
pabėgėliams Lietuviams Beve
liję. Mokslus užbaigęs tapo 
karės kapelionu prie ketvir
tosios rusų armijos, kuri tuo
met yeikė Rumunijoje. 

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

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

Talkininkų paliaubos su vo
kiečiais įvyko 11 lapkričio 
1918 m. Kr.n. Meškauskas tuo 
ėmė rengtis į tėvynę ir 1 sau
sio 1919 m. parvažiavo į 
Kauną. Žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius džiaug
smingai priėmė jauną kunigą 
ir paskyrė j} liturgikos bei as
ketiškos teologijos profeso
rium savo seminarijoje. 

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

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

Jo žentas p. Martynas Yčas 
yra antras Lietuvos Garlai
vių Linijos direktorius. Tas 
yra rimtas ir daug naudos 
Lietuvai padaręs vyras. Jis 
jau ne pirmą kartą stoja Į di
deles kompanijas. Jis vedė 
pragarsėjusias "Vilnies" ir 
"Bangos" kompanijas, ku-
riedvi tečiaus nepadarė dide
lės naudos Lietuvai, o mųs 
tėvynės finansus apsunkino ir 
mųs valdžios priešams davė 
progos pasekmingai ją kriti
kuoti. Tiesa, girių pirklyboje 
p. Yčas padarė Lietuvai žy
mios naudos. 

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

Kadangi Bendrovė žada įsi
taisyti nors keturis laivus ga
linčius eiti skersai Atlantiko, 
tai ji negalės apceiti be speci-
jalistų inžinierių. Nors bute 
yra lietuvių išėjusių inžiniery-
stės mokslns, bet tie ponai tan
kiai rūpinai kunigų nuodė
mėmis, o mažai deda pas
tangų išmokti, ka'rp statomi 
didieji jūrių laivai. Turbut a-
teis kada nors laikas ir mųs 
inžinieriams liautis žiurėjus 
į klebonijas, o imti kreipti a-
hs i dirbt rru,s. D-ras Jomis 
Šliupas, nors vėlokai, bet jau 
tą padarė. Metas butų jo pa
vyzdį paseki i ir jo mokiniams. 

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

rių susirinkimuose dviera tre
čdaliais tenai esančių ir bal
suojančių narių. 

Šio statuto projektą su per-
li turėti ir daugiau nuo savo mainomis, kurios Laikinos:o-
įstaigos atstovų, skaitant po Tarybos dar gali butl prieš 
vieną atstovą nuo kiekvieno 
$25,000 sukelto kapitalo, bet 
nedaugiau 7 atstovų nuo vie 
nos įstaigos. Už kiekvieną da 
dėtą atstovą įstaigos įmoka 
Tarybai metinę nario mokės 
tį po $10.00. 

2. Už tarpininkavimą pre
kių nirkime, pardavime ir ki
tuose reikaluose, Taryba ims 
mokesnį sulig narių priimtą 
visuotiniame larybos susirin
kime. 

VI. Direktorijatas. 

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

šiaip nustatė pamatinius pro- ^ ^ v i , a o t h l i a m e T a r v b o s 
jektuojamosios Tarynos sta narių susirinkime. Pirmoji Ta

ryba renkama iki sekančiam 
visuotiniam metiniam narių 
susirinkimui. J Direktorijatą 
nuo vienos įstaigos negali but 
išrinkti daugiau dviejų asme
nų. Išrinktieji į Direktorijatą 
patys pasiskirsto tarp savęs 
funkcijas: pirmininko, dviejų 
vice-pirniininkų, pirmo ir ant
ro sekretoriaus ir pirmo rr an
tro kasininko. 

> 
VII. Santikiai su Atstovybe. 
Amerikos Lietuvių Preky

bos ir Pramonės Taryba vei
kia ankštame kontakte ir su
sižinojime su Lietuvos Atsto
vybe Amerikoje. Visi susi
siekimai ir stftinešiniai su Lie
tuvos valdžia darom! per Ko-
mmercijalį Attache prie At 

tuto dėsnius: 
I. Vardas: Amerikos Lietu

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

II. Buveinė: Laikinas adre
sas: 257 W. 71st Street. New 
York, V. Y, 

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

1. Inkorporuotos Lietuvių 
bendrovės. 

2. Neinkorporuotos Lietuviu 
bendrijos (partnersbip).. 

3. Pavieniai asmenys: 
a) Dirbtuvių, krautuvių ir 

kitų pramonės ar prekyl>os įs
taigų vedėjai ar savininkai. 

b) Užsiimantieji prekybos j stoVybes Lietuvos Atstovybė 
ir pramonės reikalais ir jų ži- j dalyvauja ex-oficio Tarybos 
n o v a i - j jr Direktorijatp posėdžiuose. 

c) Profesijų žmonės: amat-i 
ninkai, knygvedžiai, inžinieJ v m - Susirinkimai, 
riai, laikraštininkai, daktarai,; i. VisuotineTarynos narių 
advokatai ir t t | susirinkimai rimą metiniai ir 

Pastaba. Tarybos Direktori- nepaprasti, 
jatas turi teisę priimti ar ne- a) Metinis susirinkimas Sau-
priimti ir prašalinti narius j kiamas Direktorijato kasmet 
dėlei priežasčių, kurias Direk-! sausio mėnesyje. 

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

2. Direktorijato posėdžiai 
bus laikomi sulig Direktorija
to nusistatymo. 

3 Visuotiniuose susirinki
muose ir nepaprastuose susi
rinkimuose visi nariai ir įs
taigų atstovai tari lygų balsą; 
balsu naudojasi tiktai ypatiš-

torijatas atras užtektinomis. 
Atmestas arba prašalintas na
rys turi teisę apeliuoti Į arti-
miausį visuotiną Tarybos su
sirinkimą. 

IV. Tikslas. 

1. Rupinties prekybos ir 
pramonės plėtojimu sveikais 
pamatais. 

2. Mėgsti ir tvirtinti nuola
tinius prekybos ir pramonės 
ryšius tarpe Amerikos ir Lie- kai dalyvaujantieji, 
tuvos. 

3. Stengties apsaugoti lietu
vių visuomenę ir prisidėjusių 

IX. Tarybos Turtas. 

1. Visos Tarybos ineigos 
prie Amerikos Lietuvių Pre- j naudojamos bėgantiems reika-
kybos ir Pramonės Tarybos i lams, sulig patvirtintų vlsuo-
bendrovių šėrininkus nuo nuo
stolių iš priežastie? apgaulin
go įstaigų organizavimo ar
ba jų reikalų vedimo. 

V. Tarybos ineigos. 

1. Narių mokesčiai: 
a) Visi pavieniai asmenys, 

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

b) Visos inkorporuotos įs
taigos, kurių sukeliąs kapita-

I ias išneša daugiau $25,000 ga-

tiniame susirinkime. Jeigu bu
tų koks perviršis, tai jis bus 
skiriamas Tarybos veikimo 
praplatinimui arba aukojamas 
Lietuvos jaunuomenei einan
čiai mokslus prekybos ir pra
monės srityj sulig visuotino 
metiniam susirinkime nutari
mo. 

- X. Statuto atmainos. 

šis statutas gali but keičia
mas arba pildomas visuoti
niuose metiniuose Tarybos na-

Tarp bendrovės įku. v jų yra buvęs ūkininku, spaustuvės 
ir Lietuvos dvarpor.is p. še- savininku, bankiniu*!'. Jis 
miotas, .Augštojo Gelgaudiškio ruoširdžįai paremia kiekvienų 
savininkas. Jis yra inžinierius 'sumanymą galintį padnryh tė-
h apie garlaivius Šick-tiek iš vynei naudos. Ir pramonės 
mano, nes ilgus metus j'tm pri- j dalykus Banaitis remia idea-
fclausė garlaivis "Perkūnas", lizino žvilgsniu. • 
kuris vaikščiodavo Nemunu P. J. Vokietaitis yra pa*i-
tarp Kauno ir Jurbarko. Gai- žymėjęs pedagogas "Saulės" 
Ja, kad p. Šemiotas yra jau ikursų direktorius. Taigi gerų 
pusėtinai senas žmogu>. Ir in- žmonių ir graiaus tikslo šitai 
žinierybės moksl« jis grri«m y- bendrovei netrūksta. Vienu 
ra ištyręs chemiją neį'i 'gtr-itik reikia palinkėti jai, tai da-
laivių statymo šaką. lyką išmanančių žinovų, kad 

P. Salemonas Banaitis yra įvyktų tas kas sumanyta. 

visuotinąjį susirinkimą pada
rytos, nutarta patiekti svars
tymui ir prašyta Lietuvos At
stovybės Amerikoje sušaukti 
visuotinąjį susirinkimą liepos 
30 dieną Nevr Yorke, Waldo-
rf Astoria viešbutyj, 10 vai. 
iš ryto. Šios konferencijos per
matoma dienotvarkė šiaip nus
tatoma: 

1. Patikrinimas įgaliojimų 
atvykusių atstovų. 

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

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

4. Išrinkimas nuolatinio Ta
rybos direktorijato. 

5. Klausimai įnešti svarsty
mui atskirų konferencijos na
rių. 

Visais Lietuvos Tarybos rei
kalais prašoma tuo tarpu krei-

LABAI SVAKBI ŽINIA 

Kardinolas Mercier ir svaiga
lų klausimas. 

Amerikos Pilnųjų Blaivinin
kų organe, kuris vadinasi "Ca-
tholic Teniperence Advocate", 
šių metų kovo ir balandžio 
laidoje yra sekanti kores
pondencija : 

"Gavau nuo kardinolo Mer ! 
cier leidimą paskelbti laikraš
čiuose Jo Kmineneijos išsi
reiškimus su j u parašu kas-
link svaigalų klausimo. Esmi 
įsitikinęs, tai busiant labai 
užimančiu Tamistoms ir pa
sitikiu su džiaugsmu, jog pa
talpinsite tą žinutę savo laik
raščio skiltyse. 

Širdingai, 
J. H. I^unimore." 

Kardinolo sakiniai. 
"Visuomet turėjau širdyje 

paraginti blaivybės judėjimus 
ir priešalkoholines sąjungas. 

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

"Visuomet " pripažinau al-

U gegužio, 191S m., nuo A-
,M«r. Liet. Tautus Tarybos Fr. 
8,640.00. 
. Viso Fr. 84,494.20. 

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

Komitetas "Lithuania" yra 
gavęs iš kitų šaltinių šias au
kas: 

1 balandžio, 1916 m., nno 
kun. Jakščio Fr. 166.10. 

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

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

Gerbiamiems šelpėjams ta
riu širdingos padėkos žodį. 

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

Friburgas, Šveicarijoj, 
25 birželio 1920. 

pties Lietuvos Atstovvbės ad-ik o h o w z m$ kaipo v'im pirma-
resu (Representative of Li
thuania in America, 703—I5th 
Str. N. W., Washington. D. 
C. ) pridėjus ant adreso "Pre
kybos ir Pramonės Tarybai." 

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

J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Am. 

eilių žmonijos nelaimių prie 
žasrį; nekartą patraukiau cio-
mę pasaulinės valdžios į tą 
visatinąją pėstileneiją (užkre-
tingą ligą). Galutinai jau ir 
pas mus prasidėjo koya prie
šais žmonijos priešę., o trys 
polilikos partijos sutaiė nai
ki :»ti alkoholizmo šaltinį. • 

D J. Kardinolas Mercier, 
Malineso Arkivyskupas" 

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

Širdingai 
J. H. Lamimore. 
AVesterville, Oliio. 

PASTABA: Štai jau antru 
kartu didis ir garsus Katali
kų Bažnyčios Digni taras (kil-

Dienotvarkės Projektas. jnus-angštos vertės) Belgijos 
(kardinolas viešai išsireiškia 

Chicagos ir apielinkės kuni- jpritanąs ir patvirtinąs nevien 
gų posėdis 21 liepos įgaliojo |pilnąją blaivybe bot ir-prolu 
kunigus V. Slavyną, P. Lape- ibiciją! Jau senai pirmasai Jo 
lį ir P. Bučį sustatyti kunigų Eminencijas išsireiškimas til 
suvažiavimo dienotvarkės pro- P° "** fr*&M*u '. Net ir kir-
jektą. Tas projektas, žinoma, d i n o l a s Giboons tame pačiame 

KUNIGU SUVAŽIAVIMUI. 

nėra priverstinas. Jei suva
žiavimas norės, tai pasinaudos 
juomi. Čia garsiname tą pro
jektą kaip jį sustatė du minė
tosios komisijos nariai. 
, 1. Adv. V. Rutkausko hono

raro reikalas. 
2. Prezidento A. Smetonos 

atsilankymas į Ameriką. 
3. Jiegos griaujančios kuni

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

4. Kunigai ir Lietuvių Ka
talikų organizacijos Ameriko
je. 

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

6. Moksleivių šelpimo rei
kalas. 

7. Amerikos lietuvių katali
kų susižinojimas su Lietuvos 
Katalikija. 

8. Lietuvių Kunigų susior-
ganizavimas Amerikoje. 

9. But'falo's susivažiavimo 
nutarimų peržiūrėjimas. 

10. Sumanymai ir įnešimai. 
Komisija prašė devynių ku

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

ws.s. 
VAHSA?ttfGSSTAMPS 

:ssur.7: ar THE 
Utf ITED ST4TES 
GOVERNMENT 

laikraštyje pj'ipažjsta, kad jau 
nėra pavojaus Mišių aukai iš 
prohibicijos šalies. 

Su augšta pagarba 
Kun. P. Saurusaitis. 

ATONIC 
Po reidai aaatmirtk, k*d fartea-

al&s raistas v TO aktlviul yra EA.TO-
NIC. Prašalina rlaug aeemagnmaa 
rorirSklaliao, o ta» raukia, kad rei
kia pamokinu Tiana. Parduodama 
pat riaui aimafeoriaa. 

B8. J . SKIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 4 t Ooort 
Bes. l M t w . 4» AveBse 

Talafonaa Cicero StSt 
Oftao Cic*ro 4» 

KAI.RAMK IiEETCVHKAI 

PRANEŠIMAS 
Dr.ET.STRKOL'JS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą 1 Peoplo Teatrą 

1618 W. 47 Stt. Tel. Boul. 1<0 
Valandos: 1 iki S po pietų. 
6 iki 8 rak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Kes. 2014 W. 43rd Street 
Nuo i^to iki piet. 
TeL McKinley 2*3 

8~— 
Telefoaas Bouievard 91W 

M. G. KASPUTIS 
DEITTISTAS 

SSS1 R. Wa»et<?rt str. 
VALANDOS: ^—12 A. M. 

1—6; 7—« P. M. 
»̂ e 

»— 

TAUTOS FOMTDO REI
KALAI. 

Tautos Fondo sekretorijata:-
šiomis dienomis aplaikė nuo 
gerb. kun. A. Steponaičio iš 
Šveicarijos Centralio Komite
to "Lituania" apyskaita, ku
rių žemiau paduodame T. F. 
prietelių žiniai. 
Tautos F. Brooklyu, X. Y. 
Pinigai gauii iš Amerikos: 
27 d. gegužio. 1916 m., nuo 

Tautoo Fondo Fr. 5.17300. 
• 13 d. sausio, 1917 m nuo 
faai-> Pondo Fr. 10,11 J.00. 

30 d. birželio, J 918 nw, nuo 
Tautos Fondo Fr. 25,918.00. 

Viso Fr. 41.504.00. 
Lietuvių Informacijos Biu

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

Bartuškos Fr. 820.00. 
14 liepos, 191fi m., nuo Kun. 

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

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

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

2 rugp. 1917 m., nuo Amer. 
Liet Tautos Tarybos Fr. 
4£036.oa 
(iš kurių 16.00.) In;. Biuru:. 
kiti-gi 30036 fr. Liet. TH ;t... 
Tarybai Lausanf); 

Tai. DrOTtr 7M2 3 
Dr. C. Z Vezeiis 

»ak. 
inatvis DfsmgtAs 

Į Valandos: ano 9 ryto iki 8 
Seredomis mio 4 lyg 9 vakare 

[4713 SO. AgaLAHlV AVfiKUB 
aro 47-tos Garrėe 

U I . S. (JAKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CBIBUROa* 
OflaM Ir O/realmo Ti«t» 
MM 8 a •• lafcd H>. 

[Ant VirSaus Iniversal State Bank 
ĮV'alandos nno 10 Iki 12 ryte: nuo 
[* iki 4 po pietį}: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomia nuo 19 iki 2. 

-p- m 
:HES J.P.WA1TCI 

ATTORNEY AT LAW 
USTUVIS ADVOKATAS 

*6*l S. WOOD 9TRlWt m w. i8th snuoNr 
CBOCAGO. 

I S. D. LACHAWICZ 
i.rErrvYs GKABORU'S 

P»t«rn«iujn. la:d«tu%-
Reikale msMIhi ttf 
darbą ba«ite uif<m*< 
2»t4 W. 23 PL Chi«iKo 

Tel. Oanai l ! N 

kn fi«i.<i'.m((L 
kti, c muio 

m. 
ss 

RrwM. HS9 TTKlependenee Br»d. 
TelefmuM Van BarcB » 4 

DR. A. A. ROTH 
Roaa« KTdrtujfta tr chSrcufim 
Spi^Jallota?" Mot.-j-tikTj, VrrUk« 
Vaikę Ir wimį chroniškų Hgų 

VAJA>TI>A8: 10—»f rrtn >—I po 
P4r«9 T—« rak. VnMttamai lA—I» C 
OClamt: M54 So. H*lxU* 9L, 

TeJcfooas Droror 

*m n*^ - - . - •« t i r t - * a 
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KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS, 
ŽEMAIČIŲ DABARTINĖ 

PADĖTIS. 
Bebuvodaruas Švėkšnoje ga

vau patirti, kad /grafas Jur-
<i-i>"Piiuti']-is parduodą.vir jau 
;*-iit'!iis k uniev iam? pa rdavęs, 

po 1,000 auksinų de-
Praeita žiemą par-

Laukai šimet puikus ir duo
nos žemaičiams rodos užteks, žeiut 
Kūgiai vidutiniai apie švekš- j šimtinę 
na, Telšius ir Plungę; geru davęs apie 3,000 drūtų pušų 
yra apie Varnius, Šilalę, Vai- Bihičių trakuose. Sako, ka# 
nutf, Rietavą ir dar Mažojoj pardavęs iš savo žvėryno ge-
Lietuvoj. Vietoiah yra ir blo-,riansius ir drūčiausius ąžuo-
gu, bet į,^rų, rods, bus dan-ilus. Pas Plioterj buvęs ai va
gi au. i žiavęs generolas Odry iš Klai-

Vasarojaus derlius dar neži- j pėdos. Jis esąs artimas pažįs^ 
nomas. Iš pirmo, baigiant sė- j tarnas Plioteriui, nes mat Plio-
U, buvo laba", sausas, šiltas • teris buvęs Prancūzijoj kon-
-oras ir visi žmonės šaukė lie-Uulo padėjėju. Prancūzai da-
tans, bet jo ar

t įe Vainiku šven- j bar i ji kasdieną važiuoja, 
tę gavo i r dabar auga gerai;) Dirbtuvių Žemaitijoj suvis 
turėtų but gero vasarojaus, j n e s ą . n tartokų ir malūnų v-

Bulbių derlius ir-gi nea t s - | r a d a r l i k ę $ ^ t i r j u nedaug. 
pėjainas: joms daug pakenkė j piung(vje esą iir.) verpykia, 
šalnos, kurių buvo nuo 5 iki j k u r i esa i lti apversta darbu 
15 birželio keletas naktų. Vie- | i k i t i ? k > ^ d s t e i g i a nė iž-
tom, baugiose žemėse, beliko t o l o d a r b o a t i i k t i D a bar Pluu 
vien pajuodę stiebai, bet dau
giau liko renužalusių. 

Vaisių sodnuose šįmet Iaba; 

maža. Obuoliu, kiek man tek> 
matyt vaikštinėjant, niekur 
nemačiau, matyt šalnos paga
dino žiedus; apie grušes 

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

Tokių nelaimių, kaip Tams
tos, lengva yra apsisaugoti, 
kad neateitų, negu atitaisyti 
atėjus. Apsisaugoja nuo jų 
žmogus, kuomet vesdamas pa
čią apsižiūri, kad ji butų ge
ra katalikė, ir nuolatai palai 

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

Su augšta pagarba 
• E. N. Barsis. 

Atsakymas. Ta.< prasimany
mas yra tuščias. Nėra nei ne-

kydamas katalikystės dvasią n u v o aitvaro, todėl niekas ne 
savo namuose po šliubui. Pa-
leistuvingas pamišimas tan
kiai užeina bevaikėms mote
rims, negu tems, kurios turi 
daug triūso augindamos vai
kelius. 

Kun. P. Bučys. 

Kaip ilgai tu manai dar vergauti? 
Raudos receiptės tau nieko nereiš
kia — Tiktai moki ir mokt pinigus 
— mokėk tuos pasius pinigus ant sa
vo namo, tai tavo priederme tavo 
šeimynai, gyrenti, , kur tyresnis o-
ras — kur gali turėti darželį ir ne
toli nuo darbo. Aš turiu viet* Bris 
Jusu Problema — Viskas prigulės 
nuo ju.su Pačia — Ateikite W pa
matykite. Nieko jurus nekainuos 
p&sialbėti. Klauskite Mr. Thorpe, 
MB M«MK-V 1-land Ave. 

South Chleago. 9493. 

% 
WESTPULLMANIEČIAI! 
Atkreipiame Jūsų atydą, 

kad pas Jus dienraštį "Drau
gą" atstovauja p. M. Kaupe
lis 12115 So. Halsted S t 

gės valsčiuje dirba poperos 
dirbtu7į prie kokos tai upė». 
Plungei šviečia puiki ateitis. 

Liaudies mokyklų ir gimna
zijų yra gana apsčiai. Kiek
viename mieste esą i 3—5 

r liaudies mokvklas. Liaudies 
(kriaušes) mažiau težinau, bet jmokvtojai lanko kursus vasa-
ir jų nebus. Yra, bet nedaug, j r o s laiku ir lavi.iasi. Cimna 
trešnių, vyšnių ir kitų uogų. U j u y ^ j m į tuziną. Telšiuo-
Pernai buvo jų net perdaug, į s e 7 H ^ lietuvių, 4 kl. len-
tečiau nežinojom kaip s ū n a u - h ^ 4 klasių žydų; Plungėje 6 
doii; turbūt gamta tai pašte-(klanų gimnazija, Riecave 5 
bėjo i r šįmet nebedavė tokio j klasių, Švėkšnoje 4 klasių, 
deiliaus, o kitą metą, kada ge-' Skuode 4 klasių, Kražiuose 3 
riau galėsim vaisius sunaudo*, J _ 4 klasių, Kretingoje 2—3 
duos daugiau. klasių, Vėkšniuose 4 kiasu 

Parubežiais, prie Mažosios į miesto mokykla (?) 
Lietuvos sienos, yra labai daug 
įsėtų linų. Turbūt ūkininkai 
rengiasi vėl jais bent kiek 
pasipelnyti, kaip praėjusį me
tą. Vaikščiodamas parube
žiais po krūmus pastebėjau vi
sus krūmus, prie sunkelių e-
sančius, pakuluotus. Matyt 

ŠVIESOS ANT DANGAUS. 

gali jo pirkti nei parduoti, 
Tuščioji pasaka, gangreit, iš 
to kilo, kad pabuvę keletą me
tų Prūsuose sumaningi lietu- j Pas jį galite gauti kasdien 
viai gudriau išmokdavo vesti I nusipirkti "Draugą", taip-
ukį, dėlto pelnydavo daugiau, pogi galite užsiprenumeruoti 
naudos iš jo. Kaimynų pavy-1 ir apgarsinimų paduoti į 

as sakė, kad aitvaras tą nau- i dienraštį. 
djj nešė. j _ _ _ — — — • — « • _ _ _ _ 

Knn. P. Bučyš. ~~~~~ ~ " 

Prūsų Lietuvoje viskas pui
ku ir ramu, tik visur yra 
prancūzų valdžia. Reik daug 
maldauti, kol gauni leidimą 
iki Klaipėdos, ar Šilutės nu
keliaut. Gyventojai esą labai 
suspausti, susisiekimas sun
kus. Praneuzai gyvena Klai-

smarkiai šinukuliuotą. * Vienas! pėdoje, Šilutėje ir prie Tilžės 
mano draugas patarė būti pa- j rubežiaus (?). Klaipėdoje 
rubežio sargybos milicininku, j stovi jų karo laivas "Aišne." 
nes. sako "daugiau uždirbsi ne Mažosios. Lietuvos gyventojai 
gu besimokydamas moksle 
E augelis iš milicininke pabu 
vę jais pusmetį ieško gero u 
kio nusipirkti. Jiems yra pini
go, it skutinų." 

šimet nebegavę trąšų ir teks 
pas i tenkint gyvulių mėšlu. 

P. S. 
Telšiai 20, VI, 1920 ra. 

Klausimas. Daug metų at
gal, 1898 metais aš buvau Lie
tuvoje ir mačiau savo akimis 
tikrai, ir nemelagingai, šitokį 
daigtą. Prieš pietus 11 valan
dą 30 minutų vasaros laike, 
liepos mėnesyj, skrido degan
tis žiburys nuo rytų pusės 
tarp mūsų kiemo. Aš stovėjau 
ant namo gonko (prieangio) 
ir pamačiau. Greitai pašau
kiau pažiūrėti savo seną bo
butę. Kaip ana pamatė, tai 
tas žiburys pavirto į labai 
juodą nėdėgulį J is nenusilei
do ant žemės visai, o skrido 
juodas į dangų ir skrizdamas 
į dangų visaip kraipėsi į vi
sas šalis, kaip kirminas, ko-
liai aš mačiau. Paskui dingo 
už debesų ir prapuolė. Aš 
mintijau, kad buvo kokia 
dangiška dvasia, ir mintiju ki- r i n i s n a n i a ? s ^ v ])0 4 

taip. Aš buvau 8 metų. Prašau 5 kambarius, su Buvudynėmis 

RAKTAS j UiMĘ. 
Ant pardavimo ar mainymo 

GroeeriH* ir Bueernė geroj lie
tuvių biznevoj vietoj, išdirbta 
per 15 metų randasi ant kam
po, randa pigi. Lease galima 
gauti per 2 metus ar daugiau 
"privilege" del § metų dau
giau. Business visas ' v a s h " 
kredito nėra, inei^os kasdien 
$300.00 Nepraleiskite šio bar-
geno. Atsišaukite pas 840 W. 
33rd Str. 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

dienos dešimtukai tai 
Rytojaus Doleriai, Jeigu su
dėsi juos j šį stipry Yalstiji-
ni Banką. 
Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą 

ir visas kitas dalis svieto. 
Parduodame Laivakor

tes ant visą Linijų. 
> 

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

I i 12 West 35-th Street 
Turtas Virš $6,000,000.00 

A STATE BANK 
Atdara Panedf-liais, Seredoms ir Subatoms vakarais 

NAMU BARGENAI. 
Pamatyk sekančius namus, 

pirm pirkimo, nes tai yra mu
šu didžiausj bargenal. 

Parsiduoda 3-jų augšeių nra-
ir 

duoti man atsakymą, 
J. Venckus 

i 

KLAUSIMAI iR ATSAKYMAI. s 

UŽKERĖJIMAS. 

Klausimas. Mano moteris L. 
S. nuėjo laimės ieškoti pas 
burtininką žydelį ant 12-tos 
gatvės Cbicagoje. Po to nuėji
mo ji laimės neparsinešė, bet 
tarsi iš proto išėjo. Aš ją nak
timis randu visai neprideran
čiose vietose. J i sakosi esant 
nekalta ir turint bėgioti pas 
svetimus vvrus, nes žvdas vra 
ja taip užkerėjęs. Tai-gi, su
simildami, paaiškinkite, ar ga
li žmogus žmogų užkerėti ir 
kokių yra vaistų nuo to. 

Kazimieras S. 

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

Jei tat Tamstos žmona nesi-
valdo, tai ji nesivaldo iš sa
ręs, o ne iš iphotizmo arba su
gestijos, nei iš burtininko už
kerėjimo, o iš savo liuosos va
lios. Tik besivalkiodama pas 
blogus žmones moteriškė pa
tyrė ką gali padaryti ipnotiz-
m0 sugestija ir dabar save tei
sina visai be reikalo. 

Tamstos žmona, matyt, bu
vo pusėtinai padykusi ir nuo 
tikėjimo nutolusi, kad ėjo pas 
burtinininką. Gerbiančios sa-

i moteriškė r>etekf> sslinės. Są-

Atsakymas. Vaikščiojimas 
pas burtininkus laimės ieškoti 
yra paikas ir nedoras daigtas. 
Jis 'yra paikas dėlto, kad lai-
nės Tiea tnpšą.. .Jis. yrn nedoras. 

I* nes sugadina tikėjimo dorybę." žinės netekusi Tamstos pati 
Kas tiki burtininkais, tas ti- j ėmė paleistuvauti. Paleistu

vystė smažfno ir taip nedidelį 
protą. Dabar jau nelengva ati-
laisvti, nes žmona nebeturi 
nei proto nei sąžinės. 

Sąžinę gali atitaisyti gera, 
ipnotizmas, arba sugestija, kn- j nuoširdi išpažintis. Bet men-
ris neapsakomai apgadina ner- kai turint proto retai pasise
ms, ka gerai tą išpažintį atlikti. 

Lengviau yra atsitaisyti žmo
gui, kol dar tebėra sveika są
žinė arba protas. Abiem su
gedus tik nepaprasta Dievo 
malonė gali išgelbėti. Bandyk 
Tamsta melstis. 

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

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

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

Veikiausiai taip ir buvo. Se
nutei atėjus Tamsta pakėlei 

ir elektra, randasi prie 3337 
So. Wallace St. Prekė $13.000. 
oo. 

Parsiduoda 3-jų augščių mu
rkus narna*. 1 storas, ir 4 
pagyv. po 4 ir 5 kambarius, 
nams randasi prie 3321 So.-
Morgan St. parsi.luoda laivu: 
pigiai. 

Parsiduoda 2-jų augščių! 
mūrinis namas, 4 pagyv. po i 
4 kambarius, lotas 50x125 prie! 
3031 S. Paraell Ave. Prekėj 
tiktai $5.500.00. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akiu. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raides liejasi i kru ; i 
*V kuomet skaitai ar siur> ar >*• 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki |3.00. 

JOHN SMETANA 
Akiu. Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos Tirs Platt'o aptfekoe. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite { mano parašą. 

Valandos: nuo 7 va'. iSryto iki 9 
vai. vakare. Panedėhals, Seredo-
mia ir Petnyčiomls. 

-
— • « 

— S 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KAEPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAlfAS MASINAS ir t.t. pas 

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

art i Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščra. 

Telefonas Monroe 2SOO 
Kraotuve atdara Seredomis Ir 

Petnyčiomls iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

• GENERALIS ELECTRI-
CAL KONTRAKTORIUS. 

Suvedu dratus į namus ir patai
sau kas tik reikalinga prie elek- j j £ 

j tros. J ~ 
} PETER BERNOTĄVIČIUS { 
J 21S1 W. 2Srd Pi. Chioago, III.] 
j Telefonas Canal 4187 } 
S " ,;g 
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^ R CONRAD i 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 1 

3130 S. Halsted St., Chicago, IU. | 
Kurie gaunate paveikslus 15 Lietuvos 

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

Traukiame- paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Pbone Drover 6389 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ate-
P o « . ^ „ „ J „ o • vv. nografUos, typewriting, pirklybos tel-
r a r S i a U O d a i - j ų aUgSCUJ lUU- i siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto

rijos, geografuos, politikinės ekono
mijos, piiietystės, deiliarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
, , 4 valandos po pietų; vakarais nuo < 

nams randasi ant Bridęepor- M M * 
to, P-ekė tiktai $4,600.00. 3106 So. Halsted St , Chicago. 

rinis namas, 2 pagyv. po 6 i 
kambarius, su maudvnėmis,] 

2-jii augščiij mu-Parsiduo<ia 
rinis namas, i pagyv. po 41 
kambarius, prie 3316 So. Par-
nell Ave. Prekė $4.200. 

Parsiduoda 2-ju augščių me-j 
dinis namas, 2 pagyv. po 6 i 

v0 tikėjimą katalikės to neda . , . 
ro. Eidama pas burtininką I f 1 S , a u ^ ! r fmatei. ^ ° 

ki kam nereikia tikėti. 
Labai tankini buriininkai 

vartoja nepaprastų ir kenks-
mingiĮ dalykų. Tarp tų daž
nai būva taip vadinamasis 

dą daigtą. Taip būva visada 
po to, kaip žmogus pamato 
perdaug šviesą dalyką. Aštri 
šviesa smarkiai užgauna akies 
gilumą, todėl tai akiai pas
kui rodosi juoda. Taip gele
žies liepsnose darbininkams 
pažiurėjus į sutarpintą špižą, 
išlietą į tekinio formą, pasi
rodo juodas tekinis ant švie
sos, kuomet nuo žemės pakelia 
akis i šviesą. 

Tas juodas daigtas vingu-į 

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

P&lesgvi&a v..«ų &k!<) 
tempinH k a s y r » 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
v<*t̂ JTntt, ? k s t : d i i s č l 3 5 

ir u*sideg"ūs!c3 karSiln akiij kreivos akys, 
, katerakto, nemlegio; netikras akis indedam. 

k a m b a r i l l S n r i o 3 8 0 9 S O E m P įdaroma egzaminas lektra parodantla ma-
ftaiiiiiauu», p u t OGVS »3V. riIUC-; s i a u s t klaidas. Akintai pritaikomi teistn-

r a l H l v » Pr-oL-A SOlVVlftA ra>. toli tr eiti matantiems pagelbsta. Serg*-
I01U A v e . I T e K C 0^,UUU.UU. , kitę savo regėjimo ir valkus einančius n o . 

; kyklon. Valandos: nuo IX Iki i vakaro. N«-
MILDA REAL ESTATE CO dėiiom,»nuo 10»» l V»L »• »lrt»-

751 W 31st St ' 1 5 5 S W" * 7 t h S t " A**1*1^ A v -
Telefonas Drover 966*. 
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riavo akyse kol išnyko. Xe 
daigtas vinguriavo, tiktai a-

Yra buvę taip smarkių ip-
notizmo sugestijų, kad mofe-

'riškė nuo iu pary-uldavo b;> 
žado ant žemės ir dane var- ^ n s r ' lc nepaprasia u i evo ; k i ų g[]m.,& p a m a ž i a t i t a i s -
go būdavo atgaivinti ne'ai- u:nhm(i ?ah išireibėti. Bandyk ^T^Ti} ;SPU(iJ r ; i s į , į anusi jo 
mingęją. Kartais būdavo, kad ] p-n!iitn sekt is . j ( , mm <iriarkios šviesos, 
ipnotizmo sugestija priversda- (inlėtum taip-ei ]">er teismą Srrutė sakėsi Tamsta; ma-
vo žmogii via pat arba po kiek pareikalauti, kad rūbus ir | tant. bei ji nieko nematė, tik 
laiko padaryti blogą darbą vi- maistą moteriškai apmokėtų • nenorėjo cirwyiį> sa vaikn, 

*"^i priešingą to žmogaus no- ! tie, su kuriais ra<iai ją bepa-j dėlto pritarė ir cnžo prie savo 
raras ir pažiūroms. leistuvnujant. o burtininką ga-1 darbo. 

SALUTARAS 
\ 

CHEM. DRUG CO. 
Prof. J . Baltrenas 

Savo Laboratoryjose Išdirba 

1. Garsu S^lutara Bitters 
2. Kr?u|o Valytoja — 
3. Moterims nuo Baltųjų 
4. ReguMo'" dėJei Moterų. 

Ir dar 30 čion nej aminėtu lekarstŲ, no jvairiy hgu. 
Vienatine vieta kur galima gauti visokiu žolių ir šak
nis — Rašykit 

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

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

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

Pabaigoje šio meto mūsų Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Ave. 

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

V. W. Rutkauskas. AoV. 
812 W. 33rd St. 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS! 
ttgcn T.;»ikn-<!.!iu Gold filled paank.«tntn 
C \.n m n tuo i i nnt 20 motų l^toarha 16to 
"size". 

7 Jewe! Eigin $18.75 
15 Jewel Elgin $22.50 
17JeweIEIgia . $25.00 
14 K. grino aukso Elgin 
Laikrodėliai 17 Jcwel nuo 

$35 .00 iki $85.00 
Taipgi dideli? pnslskyrimns deimantinių,, aukso ir paauksuotu len-

riueri'-Iiu. lAvpleni, laV^tij. f iziku, spilky.'SHubiniu žiedv 
Kaina pipesno kaip kitur. 

P. K. BRUCHAS 
3321 c o . Halsted St. Chicago, AI. 

S# 

\rj LIQUI 

PAPUDINE 
^ ^ PAME«rVK 

10c-30c-60c Buteliai ar Proskel 
L A B A I GKROS t>ET. 

GALVOS SKAUDĖJIMO 

http://ju.su
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LIETUVOS GARLAIVIU E f f i S C t 
(Lithuanian Steamship Line), j dėsnio balsų 

Lietuva be prekybos laivy
no negalėtų būti gyva ir lais
va, nes jūrių kelias, už kuri ' 
taip Jiandie svietas varžosi, 

> o kuriuonii visos svieto tau
tos tiesioginiai susisiekia, pa- į 
silLktų neišnaudotas. Lietuva \ 
turi nemaža produktų sav0j 
šalies išvežimui svetur, kaip i 
antai: sėmenų, linų. malkų ir , 
sienojų, odų. poperinės tešlos, \ 
šerių ir ašutų, paukščių, kiau- į 
lienos ir šiaip dang daigtų, 
o iš svetur parsigabenti pri-j 
sieiua geležis ir marinos, ke- j j 
rosin&s.ir akmeninė anglis, ii 
šiaip kitoki daigtar. Žmonės 

, ant vietos šiandie nepastovi, 
keliauja tai šen, tai ten. Paš
to susisiekimas, pinigų siunti
nėjimas, visokiariopos važmos 
vežiojimas — atliekamas esti 
laivais, plaukiančiais avi jū
rių. Tai-gi jure yra vieške
lis, be kurio ir Lietuva poli
tiškai sveika ir. laisva ilgam 
patekti neįstengtų. Tuo vieš
keliu naudodamiesi lietuviai 
sems kultūrą iš pačių šaltinių, 
pas kultūrines svieto tau'as, 
ir atsikratyti Įstengs nuo pra
gaištingos slavų Įtakos (rusų 
ir lenkų), kurių įtaka praeity
je pakirto šaknis Lietuvos ge
rovės ir politiškos laisvės. 

Lietuvos prekybos laivynui 
steigti Kaune susibūrė tėvy
nainių ratelis ir jų pastango
mis išdygo Lietuvos Garlaivių 
Bendrovė (The Lithuanian 
Steamship Line). Lietuvos 
valdžia užtvirtino įstatus 31 
d. kovo, 1920 m., kur ši pasa
ko tikslą: "'Kroviniams ir ke
leiviams vežti Lietuvos upė
mis ir ju'-ėmis steigiama ak
cininkų Bendrovė vardu "Lie-

,/tuvos Garlaivių Bendrovė". 
Steigėjais pažymėti šttle:"Sa
liamonas Banaitis, Dr. J. Alek
na, T)r. V. Gaigalaitis, Šemio-
tas, Konstantinas Račkauskas, 
Martynas Yčas, Dr. J. Šliupas, 
Kapitonas L. Stulpinas, Dr. 
R. Šliupas, J. Vokietaitis, J . 
Kaunas. Bendrovė turi teisės 
įsigyti nuosavybėn laivus ir 
valtis visokiariopų rųšių, nu
sinuomoti ar nusipirkti sa
viems reikalams trobesių, do
kų, kiemų, garlaivių tr kitokių 
laivų verpčiu, medianinių 
kraunamųjų pn^aisn ir dir
btuvių ir tiek žtmės rr me
džiagos statymui, kiek reikės 
Bendrovės reikalams." 

Nors Lietuvos Garlaivių 
Bendrovės kapitalas įuonisyk 
nustatyta? ant $300,000 dolie-
rių, bet jis gali būti padidin
tas, kada tik Bendrovei bus 
reikalinga ar kada Direkton-
jatas pareikalaus. Direktorija-
tas tuomlaik susideda iš 5 na
rių: M. Yčas — pirmininku, 
S. Banaitis — viee-pirminin-
ku, K. Račkauskas — raštinin
ku — ir iždininku, Kap L. 
Stulpinas — reikalų vedėju ir 
Dr. J . Šliupas generallu agen
tu. Jokių obligacijų (prefered 
stock) Bendrovė dabar neturi, 
bet, reikalui esant, gali jas iš
leisti tam tikromis išlygomis 
<par. 29). 

Reikia dar pastebėti, kad 
Lietuvos Garlaivių Bendrovė, 
turėdama pamatinio kapitalo 
nors tik $300.000 dol., gali ap
sivertimus daryli milijonais 
dolierių. kaip visos kompani
jos kad daro. 

vAkeininkai dalyvauja ( vi
suotiname susirinkime patys 
ar per atstovus; nė v?enas ak
cininkas negali tnretl dau-
giaus kaip du įgaliojimu nuo 
tų narių, kurie patys siisirin-
kiman atvykti negali. Kas tu
ri 5 akcijas, turi vimą balsą, 
ir joks :>keijo!ii«rhs neturi <ii-

kaičiaus iš savo 
I akcijų, kaip 1-10 dalis vi-
į sų akcijų kapitalo jam tatai 
į suteiktų, nors jis didžiausią 
j kapitalą Bendrovėn butų i-
! nešės. Tai Bendrovę apsaugo
ja nuo patekimo į rankas vie
nos ar kitos ypatos, o taipgi 
smulkesnius akcijonierius nuo 
išstūmimo jų iš Bendrovės. 

Visuotino susirinkimo nuta
rimai įsiteisėja, kada juos pri
ima % balsų akcininkų arba 
jų atstovų balsavusių, tik ui-
rektorijato nariai ir revizijos 

•nisija išrenkami esti pap
rasta balsų dauguma. Bendro
vės atsakomybė už skolas ap
rėžta yra jos kapitalu ir kil
nojamuoju ir nekilnojamuoju 
turtu, kuris jai priklauso. 
Bendrovės operacijos sulai
komos tegali būti tik visuoti
no akcinininkų susirinkimo 
nutarimu. Tokis tai, trumpai 
šnekant, yra Lietuvos Gariai-
vhi Bendrovės nustatymas ir 
susitvarkymas. 

Amerikoje Dr-. J . šliupas, 
kaip0 generalis Bendrovės a-
gentas, įsteigė patarėjų ko
misiją (Advisory Board), ku
rion ineina kap. Ch. P. "\Voi-
shnar (Comander LT. S. Navy) 
p. Jonas Skritulskas iš New-
Britain, Conn., advokatas J . 
S. Lopatto, iš AVilkes Barre ir 

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

L. G. Bendrovė jau turi pa-
sažierinį laivą aplygusi ir kuo 
greičiaus bus reikalingas ka
pitalas sukeltas, tuo jis grei
čiaus pradės savo tarnystą. 
Bus sjražu, kada Amerikos lie
tuviai galės iškelti iškilmin
gas krikštynas. 

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

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

Iš visur galima pinigus ar 
tiesiog siųsti į centralinį ofi
są 8crantone, ar per vietinius 
agentus, kur jie yra. Veikiai 
agentu sąrašą paskelbsime 
laikraščiuose. 

Visi lietuviškieji laikraščiai 
Amerikoje ir Anglijoje yra 
prašomi L. G. Bendrovės dar
bą paremti, ir me* esame į-
sitikinę, kad toji jų dabarti
nė parama su laiku jiems #e-
rai atlyginta taps, nes Jug L. 
G. Bendrovė turės visokius pa
skelbimus laikraščiuos turėti. 

bus savo tikslą, beje nupirku
si savo laivus. Žinoma, jeigu 
kuris laikraštis dabar nenorė
tų patarnauti, kada L. G. Ben
drovė dar tebsitverfa, tai ir 
ateityje jokio atlyginimo rei
kalauti negalės, kada darbas 
bus suorganizuotas ir laivai 
ims plaukioti, o jug reikės 
skelbti laikas, keliavimo są
lygas, žmonių važiavimas ir 
parvažiavimas, laivakorčių ir 
pasportų reikalai ir tt. Kvie
čiame remti darbą visus, be 
skirtumo, kurie lietuviais esą 
jaučiasi ir visiems lygiai siun-
tinėsime savo pranešimus. 

Taip^pat bendrau darban 
kviečiame visas lietuviškas 
ii raugi jas. Dabar daugei;o dr-
jų mes adresų neturime ir 
negalime joms tiesiog pak
vietimų į darbą nusiųsti, to
dėl butų gera, jeigu draugijų 
sekretoriai malonėtų mums 
adresus draugijų laiškuose 
prisiųsti. Jug būrų draugi
joms didelė garbė, jeigu ir jos 
pirkdamos L. G. Bendrovės 
akcijas, prisidėtų nupirkti 
Lietuvai pirklybinį laivyną. 

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

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

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

Dr. J. šliupas. 
1419 N. Mam Ave., 

Scranton, Pa. 

nnui i immminHmtaHHimimmimmi 

Dabar Lietuvos Valdžia Nori -- j 
• Kad Lietuviai visi ir visur prisipažintu save Lietuviais, visuomet keldami savo var

dą augštai. . į 
Taip-gi kad visi taupytu pinigus, kurie bus labai reikalingi ateiuj. 
Ar visi taupiriate? Jeigu ne tai pradėkite tuojaus su 

Pirmutiniu Lietuviu Valstijiniu Banku Amerikoje j 

METROPOLITAN STATE BANK 
YRA PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA į 

• • • • • • • • • • • • ^ • ^ • • ^ • • • • » ^ i i i i m fl 

Kapitalas ir perviršis 
$245.000.oo 

S 
s 
• • 
I 
• 
• 
8 

Tortas Bankas 
Daugiau kaip 

$1,300.000.00 
~>~— • " • ' » ' i 

Direktorių ir šerininku turtas daugiau kaip dešimt milijonu. 
Pinigus galite atsiimti kad tik nori. 

Miesto Chicago ir Cook Pavieto valdžia laiko pinigus šiame Banke. 

METROPOLITAN STATE BANK 
2 2 0 1 W. 22nd Street, kuopas Leavitt 

• 

! 
5 Buikos valandos Kas diena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vakare, Utarninke ir Subatomis iki 9 vai. vakare ! 
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SKAITYTOJU BALSAI. 
Žmogus ir Gyvulys. 

Žmogus gyvulį valdo. Gy
vulys nemoka pats savęs val
dyti. Žmogus prausiasi, dar 
ir kvepiančiu muilu, plaukus 
šukuoja, į veidrodį žiuri ir vi
saip dabii.asi, barzdą skuta, il
sus raito, nagus apkarpo, kani-
l>arius puošia: vieną valgomą, 
kitą miegamą, lovą gražiai 
iškloja, pijaną skambina, var
gonus spaudo, smuiką dailiai 
smuikuoja ir dainuoja. Turė
damas kalbą ir išmintį skaito, 

v • • • ! * . • 

Dievu, nosim pasiekti saulę, 
Žvaigždes. 

O-gi gyvulys!—nieko. Kokį 
žmogus jam davė tvartą, to
kiame ėda, miega, po savim 
mėšlą metą ir ant jo gula; ne
siprausia, nesišukuoja. ką ga
vęs suėda "ir laukia daugiau. 
Jam visos dienos lygios. 

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

Vargdienis. 

•1 
B p y • 

! 29 Soafh La Salle Street | 
I KambarU 124 I 
| Te*. Central tSM I 

=» 
• V. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 
Oflsaa Didmiesty): S 

I Vakarais, 812 W. 33 St j 

A. PETRATIS 

Tol Y a i * MSI 

Dr. P. P. ZALLYS 
Liehrra Destistas 

10801 So. Michican. 

ml 

Avenne 

V ALANTOS: I I 

Red. prierašas. Gero krikš
čioniško apsėjimo reikale da 
galima ir kitais budais priro
dyti, bet Vargdienis tą tiesą 
išdėjo geriau, žmonėms pri-
einamiau, negu kokis moksli-

DR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo ofisą po n m . 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas dik>rq. moterų ir vy- j 
rų tigą. 

Valandos nuo 19 iki 12 išryto: nno l 
• 3 iki 5 po pietų; nuo 7 iki S:30 

vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 
Telefoną.? Drezel 2880 

DR.6.M.GUSER 
Praktikuoja 29 motai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro SC. Chicago. I1J. 

SPEdJAlJSTAS l 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro- i 

•iSkn ltgn. | 
OP1SO VAU&DOS: Nuo 19 rytoj 
iki S po pietų, nuo 6 iki S vaian- j 

(da vakare. 
Neriolinmfe nuo 9 iki Z po piet. i 

Teiefonaa Tardą «S7 
( 

. . . - . . « • . • • . . . . . . - • • « g 

S.LFAMAN 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & C(X, Vedčjai 

3249 South Halsted Street Chicago, 
Bonlevapd 611 

Yra plačiai lietuviams žinomą įstaiga savo sąžiniškumu, rūpestingumu ir mo- | 
kėjimu atlikti savo prideristės. 

Parduoda drafros (chekios) ir siunčia pinigu* j Lietuva ir visaj kitas srieto da
lis po dienos kursus ir gvarantuoja pristatkaa. Pinigus pristato Lietuvoje greitai ir f] 
išmoka grinais pinigais. 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU yra pilnai atsakominga ištaiga ir atficka 
viską gtm ir greitai 

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

i 

įDr.M.Stupnicki| 
310? So. Morgas otreet 

cmCAOO. ILMBOH 
tttotmm verdi JOJI 

•airnaoe: — • iki 11 K ryto; 
t po ptotu iki t vak. HodeUo-
mi* nuo I fti I n L vakar*. 

DIDŽUUSU Į1ETUV1SKA ĮRAUTIVE f;BI6A60J£ 

. - - - 7 

ninka^-. tcnlel ir atspausdinome 
kada ji pasekmingai atsiekusi {jo raitą. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIKTCV1S <.VS)YTfM.\S IR 

ramni ' .^ 
3201 W<-* 1SB<» Street 

[TeL Canal *H2 
i Ros. S l l * W. 42nd Street 

Tel McJCinley i • 

y*A*. qvmn Kmasmm: rus 

NLMOKlSl PINIGUS BEREIKALO 
Musę krautuvė—viena i i didJBaasic Cbicagoje 
Parriu(xI&n-.€ už žeiniaūRą kamį, ker lntur taip negausi. 

Mašir.r.Iii} laiškams drnknoti ir ofiso darbamf yra naojaa-
s:os mados. UrJaikom visokius laikrodžiu*, žiedus, iliubi-
niue ir deimantinius; gT&mafonM lietuviškai* rekordais ir 
koncertinių jjeriansio. armoniktj rusišką ir prasilku Sdir-
bysčiį. Balalaikų. ffU&rų ir smuiku, kokių tik reikia. Dir
bamo visokius ženklas draugystėms, taisome laikrodžiu* ir 
nvutikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
«o32 So. ASHLAND AVE., CSIOAOO, TLL. 

TeJeionaar DBOVSB 7309 
a îaaBaB«BaB«B^BaB^BaBiB«B«Haana«avnit 
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LETOVUI AMERIKOJE, 
WESTVILLtf, ILL. 

Liepos 18 d. buvo Įrengtas 
parapijos piknikas, tos pačios 
parapijos darže. Žmonės dar
žan pradėjo rinkties apie tre
čią valandą po pietų ir prisi
rinko pilnas daržas. Buvo 
skelbta, kad bus didelė pro
grama i r visokių įvairumų. 
Teisybė, ir buvo. Bs kitko bu
vo lenktynės,! ristynės, kumš-
eiąviniasis, pajų valgymas, 
nešimai kiaušinių ir t. t. Vis
ko, ka.s buvo, nė surašyti ne; 
galima. O mūsų jaunimo — L. 
Vyčių — žaidimai ir choro 
dainos susirinkusiems žmo
nėms neapsakomai patiko. 
Skaitlingas choras padainavo 
(*aug dainų. Iš vicij pusių ap
žioję žmonės klaasė ir gerėjo-
gi. Pelno parapijai iš to pik
niko, manau, ir-gi nemažai li-

• l r . 
O.em i r Stefiga ten, kur visi 

išvien sutartinai dirl>a. Klehc*-
'.o su parapijos komitetais bei 
vigais parapij'iiiais gyvuoja 
didžiausias sutikimas • pui
kiausias susiklausymą 
singai priežodis sako: 
vienybė, ten galybė.' ' 

Ten buvęs 

MŪSŲ DARBUOTE. 
(Pabaiga). 

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

Tretininkai 

bi tarybos jungia beveik tos 

a) Kaip aisineša j Xe\v 
Vorko apielinkių Federacijos 
Tarybos darbuotojų konferen
cijas Amerikos lietuvių kata-

pačios rūšies organizacijas, | įįkų visuomenė ir spauda 
tik skirtumas jose toks, kad 
viena veikia Tėvynės ribose, 
o antra išeivijoje. Artimes-
niam kontaktai! suėjus Fede
racijos Tarybai su Lietuvos 
Katalikų Veikim o Centro Ta
ryba (to nuoširdžiai New Yor-
ko apielinkių darbuotojai gei
džia) sustiprės lietuvių kata
likų dvasia ir katalikų visuo-

FORT STANTAN, NEW 
MEXIC0. 

Oras čia gražus. Kiekvieną 
dieną po vieną valandą palija. 
Vasarą nėra labai šilta, o žie
mą nešalta, per tai ir oras čia 
labai sveikas. Dėlto čia gydo
si visi džiova sergantieji ligo
niai, iš kurios niekur kitur ne-
gaii išsigydyti, o čia išgij*. 
Šitoje vietoje gydosi sergan
tieji džiova Suvienytų Valsti
jų kareiviai be jurininkai ir 
kiti valdžios darbiniiikai. Juos 
visus gydo veltui. Kitomis Ę^,. 
gomis sergančių nepriima ir 
nž pinigus. Civilių žmonių 
sergančių taipgi nepriima. 

Lietuvių Cia randasi tik vie
nas ir vienas lenkas. 

Antanas Grigonis. 

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

Katalikų akcijai Lietuvoje 
rį^Į'\\ reikalinga: 1) pagelbos spau-
j - . J d a i , dienraščiui, liaudies lite 

raturai. Geistina butų turėti 
savo spaustuvę; 2) palaikyti
nas šelpimas organizacijų, ku
rios padeda moksleiviams ir 
studentams: "Ateitininkų 
Fondas," "Motinėlė;" 3) į-
rengimas Lietuvoje katalikų 
universiteto ir knygynų stu
dentams ir mokiniams; 4) pa
dėti dar besiorganizuojan
čioms draugijoms, ypač "Dar
bo Federacijai." 

5) Visus reikalus su Lietu
vos katalikų organizacijomis 
vesti per centrą ir Lietuvos 

menes reikalai abipus okeano , 
. T . . . konferencijai pirmiau pada-zvmiai pagerės, gi Lietuva: i ; .. r 

b) Kiek konkretės naudos 
yra atsiekusios konferencijos. 

Patvirtino kun. pix>f. Meš
kausko žimas. 

Kun. D .Mikšys, konferenci
jos pirmininko paprašytas pa
pasakoti apie Lietuvos, dabar
tini stovį, pasakė, kad nieko 
negalįs nei pridėti, nei atimti 
prie kun. prof. Meškausko 

iš to bus daug naudos, nes 
lietuviai katalikai kaip Lietu
voje, taip čia Amerikoje dau
giausia ir naudingiausia Lie
tuvos nepriklausomybės klau
simu yra pasidarbavę. Krik
ščioniškos kultūros, pažangos 

skleidime 
pirmiausiais 

pijonieriais buvo lietuviai ka
talikai. 

Tą su dideliu malonumu 
darbuotojų konferencija pa
brėžia. 

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

Konferencijos Raštininkas. 

ir demokratvbės 
, . » . lietuvių tarpe 

NEW YORKO APIELINKIŲ 
FEDERACIJOAS TARYBOS 
NARIŲ IR DARBUOTOJŲ 

DEVINTA KONFE
RENCIJA. 

centrą informuoti apie savo 

SHEBOYGAN, WIS. 

Šių metų liepos 12 d. Liern-
vos Vyčių 51 kuopa laikė pus
metinį susirinkimą. Mūsų ko
lonijos jaunimas, priklausan
tis prie L. Vyčių kuopos, no
riai ir skaitlingai susirinkimus 
lanko. Tas liudija, kad She-
boygano lietuvių katalikų jau
nimui netrūksta norų ir. ener
gijos darbuotis Bažnyčios 
naudai, tautos ir organizaci
jos laoui. 

Šitas susirinkimas ir-gi bu
vo skaitlingas. Kuopos reika
lai ir visi klausimai bei įneši
mai svarstyta rimtai ir gra
žiai. / 

Apart kitko šitame susirin
kime nutarta įrengti išvažia
vimą (pikniką) Dreksler'io 
girioje,. Tam tikslui tapo iš
rinkta komisija iš dviejų narių 
būtent pp. Rėklaičio ir .J. Bi-

*!os. Išvažiavimas ;vyks rug
pjūčio 1 d., kurį nutarta pa
puošti Įvairiais lietuviškais 
iriMTiiiiais zai»i"HH!- be', kito-
ki;us ivfiirnnr;1-

ISl l l ! K ' ; i -

(''-ritiis. visi< 
darbuotojas 

•unijas korespfflfc-
tvji gerai žinomas 

V. J. Rekiait?s, 
nes Imvusi korespondentė p-l<> 
8, nžauskaite apleido mnsų 
kuopą, išvažiuodama į "šau
t u s " (pietines vaistyti*}. 

Nesant daugiai svarstyme, 
S. Keklaitis si>i 

i lc 
pirmininku.-
rinkit--: \\/,^ su maltis, 

rtiinj vwl jas p. V. įlok 

tC iu i i i ja* 

Kum;. Kc-.-e^oudent&s. 

darbus, siųsti savo spauzdi 
nius. 

Xew Yorko apielinkės Fe
deracijos Tarybos narių ir 
darbuotojų konferencija, iš
klausiusi gerb. kun. prof. J. 
Meškausko pranešimų iš Lie
tuvos dabartinio politikinio 
stovio ir Lietuvos katalikų vi
suomenės darbuotės, išreiškė 
urbiamam Lietuvos katalikų 
visuomenės atstovui nuošir
džią padėką už suteiktas ži
nias ir pareiškė savo diacIĮ 
pasitenkinimą iš gražaus ir 
naudingo Lietuvos katalikų 
darbuotojų ir organizacijų-
darbo lietuvių tautos ir katali
kų visuomenės reikalais veda
mo tėvynėje. 

Darbuotojų konferencija pa
tyrusi kun. prof. J. Meškaus
ko kelionės ; Ameriką tikŠĄ 
— supažindin i amerikietes 
lietinius su Lieti vos organi
zacijų darbais ir ^artu nžrae-
gsti tamprius ryšius su Ame
rikos lietuviais katali
kais, — pilnai pritarė tam tik
slui ir pasižadėja kun. prof. 
Meškauskui stoti'į pagelbą vf-
somis galimomis pajėgomis, 
kad jo misija Amerikoje kuo-
geriausia nusisektų. 

Begalo džiugin0 konferenci-
jon susirinkusius darbuotojus 
ir tas faktas, kad Lietuvos ir 
Amerikos lietuviai katalikai 
neturėdami gero tarpe savęs 
susinėsimo, kartais visai neži
nodami kas dirbami tėv> nė
ję ir Amerikoje, pastoviai ir 
energingai siekė to paties tik
slo — Lietuvos naudos ir ka
talikų visuomenės geresnio 
sutvarkymo. 

Kiekvienam Amerikos lietu
viui, pa«iskaičiu«!am kun. 
pref. Meškausko pranešimų, 
bus aišku, kad Lietuvos Ka
talikų Veikimo Centras. — tai 
tas pats ka Amerikos Liet. I?. 
K rVt<>racifia. 0 ftattlife Vei
kimo' Centro 5 Biybt, M" 
..-.«•: i-''.-įfrAi-M." ra:-ynn. A 

Į darbuotojų konferenciją 
laikytą gerbiamų Lenkauskų 
bute 222 South 9tb Str.. Broo-
klyn, X. Y., liepos 5 dieną. š. 
m,, atsilankė: P. Montvila. A. 
Drabišius. St, Dadnoras, P u o 
lis, J . Mačiulaitis. L. Šimutis. 
T. Šeimis, Jul. Krasnys, Pr. 
Ručas, P. Kyrius, J . Zerulis. 
M. Ražanauskas. J . Tumaso-
nis, K. Krušinskas, Kua. N. 
Petkus, Jonas Banys, O. Ben-
doraitienė, A. Varneckis, M. 
Valiūnas, A. Bem'oraitis, 4. 
E. Karosas ir Lenkauskas. 

Konferencijos svečiai gero. 
knn. dek. V. Miittois, šiomis 
dienomis apleidžiąs Ameriką 
ir keliaująs į Lietuvą ir gerb. 
kun. D. Mikšys. Debeikių pa
rapijos, Utenos apskričio kle-, 
bonas, atvykęs iš Lieiuvos į 
Ameriką Kauno Šv. Kazimiero 
Draugijos ir kitokių organi
zacijų reikalais. 

Xew Yorko apielinkių Fe
deracijos Tarybos darbuotojų 
devintos konferencijos vedė
jais išrinkta: Leonardas Šimt
ais, pirmininku. Jonas E. Ka
rosas raštininku. 

Dienotvarkė. 
I. 

Gerb. kun. D. Mikšio pra
nešimai. 

n. 
1. Lietuvos valstybės atsto

vų žygiai Amerikoje. 
a) Lietuvos 

gai. 
b) Amerikos lietuvių šelpi* 

nio organizacijos ir Lietuvos 
valstybės atstovai. 

m. 
1. Federacijos kongresas. 

a) Šių 
kongresą 

metų Federacijos 
darvti Amerikos 

lietuvių katalikų politinių as- * * f »į. Javai> * f » .s**1?8 

piracijų ir tikybinių jausmų 
išklimnga demonstracija, 

b) Patarti A. L. R. K. Fe
deracijos centro valdybai pa
kviesti į Federacijos kongre
so iškilmes pirmąjį Lietuvos 
valstybe prezidentą Antaną mokykla;- Jeigu ieškai farmos, Uu 
Smetoną ir Jo Kksefenciją Že- Šios'yru geriausK* k geresniu n: 
maičių Vyskupą Pranciškų 
Karevičių. 

ryto pranešimo. Viskas, esą 
tame pranešime gražiai ir tei
singai apibudinta. 

Jis nedarysiąs darbuotojų 
konferencijai pranešimo Lie
tuvos politiniu klausimu, bet 
kreipsiąs daugiau domės į Lie
tuvos gyvenimo ekonominius 
reikalus. 

Kaimo spaustuvių zecerių 
streikas. 

Kun. D. Mikšiui būnant Lie
tuvoje įvyko Kaune spaustu
vių zecerių streikas, išsauktas 
ekonominio gyvenimo reikalu. 
Berlyne kdn. Mikšys girdėjo, 
kad zecerių streiką? pasibai
gė, bet Lietuvos valstybės at
stovai Amerikoje Jam sakė, 
kad streikas dar tebesitęsia. 

Amerikos lietuvišku bendro
vių reikalai Lietuvoje. 

Beveik visos Amerikos lie
tuvių bendrovės Įsitaisė savo 
ofisus Kaune, bet nieko realio 
bendrovės Liet. nenuveikė. 
Lietuvių Prekybos Bendrovė 
rengiasi stiklo dirbtuvę uždė
ti. Amerikos lietuvių valgio 
ir drabužių pakai siunčiami 
per Amerikos-Lietuvos Pramo
nės ir Lietu" ;u Prekybos ben
drovės jau pa: :?kė Lietuvą ir 
tapo išbalinti. 

Šiaulių Bendrovė "Venta." 
Įsikūrusio* Hiauiiuose bend

rovės "Venta^ tikslas —me
džio pramonė, "Ventos" cen
tras Šiauliuose, šaka Kaune. 
Valdyboje yra p. Tumas, Šiau-
lk; dek. kun_^ Jasinskas, p. 
(iricevičius ir kiti. Prie "Ven
tos" priklaus® ir dvarininkų, 
kurių inėjimas į "Ventą" tei
sinamas tuomi, kad jie parei-
škę'savo ištikimybę Lietuvos 
valstybei ir lojališkumą jos 
valdžiai. "Ventos" da"bo sri
tys del kapitalo stokos nebuvo 
perdaug plačios, bet "Ventai" 

(Daugiau bus.). 

REIKALINGI 
. Vyrai, moterys ir merginus dirbti, 

gera mokestis. 
Atsišaukite: 

5306 So. I'ederal Str. 

REKALAUJA. 

REIKALINGI 

VYRAI IK VAIKAI DIRBTI 

PACKIN'G HOCSE 

HKTZEL & CO. 

1743 LARRABEE STR. 

Ii U k ALINGI 
Bookeeper ir Stenografistė. Turi tu
rėti gerus paiiudyjimus. 

Atsišaukite į Metropolitan State 
i kinka. < 

2201 W. l ' i i d Str. 

UJJNOJAUS FARMOS. 
60 akru farina su namu 7 kam-

baiiai. uanie \i»tiny<:ia. ir kiti na
mai. V/2 nivlioB nun inicstelic. že
me perskiria i 7 dalys. Mainys 
ant miesto propertes. Kaina 
6000.00 j . , 

Geras juodžemis, 781/2 akrai, 5 
kambarių namas su gera barne ir 

uosvbės sar- ^^ls gerais badinkais kuris rei-
jngi, viskas aptverta, stockas 

mašinerijos $7000.00, įmokct rei
kia f3C00.00 baknea i 5 metus 
nt tfL 
40 nkm 7 kambariu namas, ge

ra bailio ir kiti geri budinkai. 
$4000.00 Įmokėti $2000.00 Balanc*: 
nt teigvu išmokesčiu. 
SO aki u graži farma, nauji ni

šos reikelingos mašinerijos farmei 
$lr.f00.<W Įmoket $5000.00. Balau 
ea ant lengvu išmokesseiu. 

Šios vsos farmos randasi lieta 
vių koloiiijos*' netoli (Jhieagos ge-
oj vietoj, kur Lietuviai turi *> 
as draugijas. kUubus. bažnyčia 

k i a; 

1. Ne'.v Yorko apseimkiu Fe 
deracijos Tarybos darbuotoju 
konferencijos ir mušu vlsuo 
mene. 

a.<si Dabar geriausias laikas pir
kti nes matai javus. Norint dau
ginu :monnaciju kreipkitės prie: 
First National Realty Co 
840 West 33rd St. 

Chica^o. Dl 
Telefoną- Foulevard 2437. 

KUKALHKiAS 
apisenis imogus už watcamoną. 

Atsišaukite: 
» &S06 So. F« lera l Str. 

REIKALINGI LEIBBRIAI 
DEL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO. 
39th & STEWART 

REIKALINGI 

Visokios klesos darbininkai 
prie packing plantos. Nepap
rastai geros (larb0 sąlygos. 

HETZEL & CO. 
1743 Larrabee Str. 

ANT PARDAVIMO 
PARSIDUODA. 

labai pigiai 2 lubų medinis 
namas, 3 pagyv. 2 po 4 kam
barius 1 pagyv. 7 kambarin. 
Randos $46.00 į metus. Pre
ke tik $2,400.00. 

Savininkas ant 2ro flooro 
3434 S. Union Ave. 

Groscrnc ir buterne ant pardavimo 
gerje vietoje 

4825 S. Wuchcstcr Ase. 

Ar Taupini Pinigus? Kur? 
Klausk? 
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Keistuto Paskolinimo ir 
Budavojimo Dr=ja No. 1 

33čios ir Lime 

Ketvergais ir Pet. 8 vai. vakare 
Akcijos Kainuojo I ž ^ c . — 25c. — 5 0 c , 

Taipgi mokama 4C'< už kolna $100 padėta ant Kiia-
sos "D . " 

Nauja serija atsidarys Liepos 29-ta, 1920. 
Skoliname piningu pirkimui ir Budavojimui namy. 
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Ar Taupini Pinigus? Kur? 
Klausk 

Lietuva Skolinimo ir Buda 
vojimo Draugijos 

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

Akcijos kainuoja \2Vic.—25c.-^—ir 50c. Taipogi mo
kame 4 nuoš. už kožną $100 padėtą ant klesos "D." 

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

namu. 
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PARSIDUODA. 
Mūrinis namas 2 ir 4 kambariu na 
rnas yra geram padėjime, naujai su 
dėti toiletai ir vanos ga l ima nv:pirkt 
su mažai pinigų. Kreipkitės prie sa- j 
vininko: 

SSiU fca*rc Ave. 
Phone Yardi» 678» 

Te!eplJi*r.«: Yard* 64 91 

PARsroroDA 
General krautuvė su PaStu. Geras 
kampas 2 pagyvenimu mūrinis na
mas su 3 lotais 

4SOO S. Mozart SU 

AVT PARDAVIMO. 
Namas su 5 lotais, viSiinyčia su r i s 
tomis. 

Kaina J280O. 
S921 W. M Placo 

Arti Cravvford Ave. 

tnm AR NAMAI ANT 
PARDAVIMO AR MAINRMO 

I>viejų pagyvenimų mūrinis na
mas ant southsMė* .š' ir '6 kambarių 
steam he»t. moderniškas namas, ge
roj apleltnkėj. Kaina *»5ao.mi. Mn-
žas įmokestis balanras kaipo randu. 
12 fintų mūrinis namas arti Jack-
son parko. S5SO0.0O randos 1 metus 
kaina *S5«OO.oa. jmokėt SfiOftO.OO. 
Balanca po $«<¥W.0O kas met. Nepra
leiskite Šios p r o o s . 

6 flatŲ namas, nsndos SS50*.00 i 
metus. Kaina *1«0OO.rtO. Namas yra 
kampines. 

Mūrinis namas 2 pagyv. ant bri-
dseporto. toiletai viduj, sazas, mau
dynės. Kaina S2500.OO. 

4 flatų mūrinis namas ant bri-
dg«porto. Viskas sulig naujausios ma
dos. Kain» Wi4W)0.(>0. 

5 flatu mūrinis namas ant I'ntnn 
ATO.. toiletai. maudynes, garas vis
kas g«ram stovvj. $*f/«l».n« mažas 
j mokestis balancas maials mokėji
mais. 

šias visas propertes mainysime ant 
didesnių ar mažesnių properrių ar 
mainysime ant farmų ar lotų. Taip 
pat imame ir automobilius mainais 
ar grocernes ir bufernea, karpo pir
mą mokest). 

Ateikite paxialbėti pas 

MR. BORNEIKA 
840 West 33rd Str. 

dueagt). 111. 
Telefonas Boulsvard 2437 

ANT P A R D A V I M O 
Bučcrnė. Grosernė ir Saliunas. Par
siduoda iSpriežastiea l igos: geroj 
lietuviškoj apgyvontoj vietoje. 
2.V>1 IT. »4Mh Str. . Crricago, n i . 

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

928 W. SSrd Str. 

PIGIAI IR G E R A I . 
Parduodam ir m a i n o m namus, l o 

tus, farmas ir visokius biznius. Pas i 
mus galima gauti v isokių pasirinki- Į 
m n. 

A ts i ša;....-. . p:»: 
A. GRIGAS & CO. 

3114 S. Halsted sU, Chicago. m . 

A, SHUSHO 
Turto patyrlm* 

moterių ligosa: rn-
pestingai prižia-
riti ligone ir kudl-

4 | kj laike Ugoa. 

3255 So. Halsted S U Chleago. m . 

< Dr. L L KAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir GhJrurra* 

r»l»f«w»» raitmMi S4t Ir FvUnaa n»y 
(Tilcagoj: 4515 80, W o o i Str. 

rik KftTOTT* vafcafe* am St30 iki 1it»l 
Tri«f«aM Yanta m. i 
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TEISINGOS DRABUŽIU 
BARGENAS, KAINOS. 

Turi paaukoti gražią 80 aknj I 
farmą ^u visais moderniškai< 
budinkais, tik 38 minutos mio 
"loop'- ant Chioago & Bur
lington Quincy Railway. Ant 
lengva išmokosrių. Norint 
daugiau informacijų atsišau
kite ar rašykite: 

A. TRAUBE, 
1404 W. 18tos Str. 

LAIŠKAMS POPIERGS 
Su eilėmis ir pagražinimais. 
Pasveikinimas Iš rnHirios š a 4 t e s . . l * c . 
I Tėvyne arįžt narV-iaii l»e . 
| pačl^ ir vaikučiu* 1IK-. 
Mielas mano hrolcll two. 
Knr rytŲ !MHtl«tė šv ieč ia lue. 
Miela mano prlUeffėre lOt. 
Parašysiu a i ls<škel| t ėve l iams . . lOe. 
Mano mieliausia mot inė le 10«». 
J tėvelj ir motinėk' lOe. 
Kad galeėtan pavirsti paukštel iu f'»< ' 
Sveikinn tavo myl imas hr»lrtl . . lOe. 
P a s gimines 10<-, 
Baltas balandėli lėk f fa krai te l i 1<V. 
I r'kn I TėvjTie 10c. 
Aš Lietuvos bernužrtt* 1<V. 

12 laiško sxi konvertal". u i Sl.OO. 
Pinigus siųskite su nssnkymals 

V. SHILEIKA. 
4932 W. 14th St., Cicero, IU. 

Kainos kurios pritinka ki'jkvia-
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10<% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai mažiau negu wholeaal« 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su .dirželiais ir be. for fitting 
ir kitokio styliatre J32.50 Iki fSO 
Pamatykite mušu speeijale eile 
siutu ir overkotu po | 1 5 , 17.50, 
120. $22.50, »25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki SS0. Vaiku j 
siutai ir overkotai $6.50 ir augS-
Čiau. Vyru kelioos $4. Ir augštiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% a*t 
kiekviena pirkinio siunčiamo { 
Europa. 

Atdara kiekviena diena liet 9 
vai. vakare Subatomia 10 vai. Na-

! dėliomis iki 6 vai. vakarą. 

S. GORDOff, 
1415 So. Halsted Street L 
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PANPORTV BI.A?T*A* 
PILDOME 

DTKAL 

Raltie <ioiis»ltatioTi Rnreaa, loo . 
35 So. Dearbora S t Chtcago. • 

a^UHil^ 

r 

file:///2Vic


• 

•f r ĮfiiLiįtjtJĮriLp'i-'iY i* 

DRS06K5 ŠrsTadienK liepo? 24 1920 

3E £ EE ^ 

MILŽINIŠKAS 

OMARKAS 
PARAPIJOS NAUDAI 

Švento Antano, Cicero, 111. 
ES—E3E 

•opa—— 3E 

Nedelioj, Rugpiučio-August 1 d., 1920 
: 

Bergmane Grove (Darže), Riverside, III. 

'Rengia visi Ciceros Lietuviai Varde K. Federacijos. Tai bus Jomarkiškas — Kermo

šius, nes bus to Ko dar suligšiol piknikuose nebuvo. t 

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

W\ 

į i 

I I 

< 

CHICAGOJE. 
*•»-. 
_•_*-• 

K 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Šeštadienis, liepos i*4 d., 
šv . Kristina. 

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

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

PABRANGS GELEŽINKE
LIAIS VAŽINĖJIMAS. 

Brangiau atsieis ir prekių 
siuntimas. 

PLĖŠIKAS SUSISKALDĘ 
MAKAULE. 

Su pavogtu automobiliu užva
žiavo ant stulpo. 

Frank Quigiey su kitai 
dviem savo sėbrais važiavo nijų 

(ieležinkelių darbo ta ryba 
padidino užmokesti geležinke
liečiams. Per metus tasai pa
didinimas siekia suvirs (>(X) 
milijonu lolierių. 

(ieložinkeliu kompanijoms 
reikia tuos pinigus liauti. Iš 
kur kilur negali gauti ka ip tik 
iš visuomenės. 

Iš Vasliingtono pranešama, 
jocr sulig preiežinkeliu kompa-

reikalavimo, tarpvalst i-

IŠ GHIGA60S LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

WEST SIDĖJE PRA
KALBOS. 

IŠ TOWN OF LAKE 
i Lab. Sa, j . 1-mos kuopos papras- Į j 
tas susirinkimas bus šiandie, lie
pos 26 diena, i-J&) valar.di vaka
re, švento Kiyžiaiis parapijinėje 
svetainėje. 

Nariai niai<n'kitc cusiriuktf 
Valdyba. 

AR GALIU GAUTI SAVO PINIGUS KADA 
TIK AŠ NORIU? 

. 

šais. Pagelba duoda tuojaus ir 
.nuo visokiu ligų ir t. t. buda-

antomobiliu Wasliington par
ke. Automobiliu buvo pasivo
gę. Bevažiuodami užlėkė^ ant 
žiburio stulpo ir auromobiliu.-

po automo-
apsivožė. 

Quigley papuo 
biliu ir smarkiai sužeistas. Ki
tu du jo sėbru išliko sveiku. 

Tiedu paėmė pravažiuojanti 
automobiliu ir sužeistą Quig-
ley pristatė Wasbington Park 
ligoninėn. Kol policija susku
bo atvvkti anuodu pragaišo. 

....Sužeistame pažintas žino
mas plėšikas taigi Frank 
QuigJey. kurs nesenai buvo 
teisiamas už užpuolimą Met
ropolitan bankos ir nužudy
mą tos bankos kasieriaus p,-.-
gelbininko Vinco Bigelio, lie
tuvio. 

Quigley išsisuko, nes buvo 
išteisintas. 

Bet po t,) ji policija išnau-
jo buvo suareštavus! sąryšyje 
su Dol ton bankos apiplėšimu. 

jinė prekybos komisija a r tik 
neleis kompanijoms veikiai 
pabranginti: 

Pasažioriams tikėtus 20 nuoš. 
Bagažų vežiojimą 20 nuoš. 
l 'ž Pullinano tikėtus 50 

nuoš. 
l'ž prekių vežiojrmą apie 10 

nuoš. 
Jei tasai sumanymas bus 

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

Iš to kompanijos apmokėtu 
brangiau darbininku^ ir liktu 
pačiu geležinkeliu kompanijų 
reikalams. 

Nedėlios vakare, liepos 25 
d , 7:30 vai. West Sidėje, A u - j S E N A g S Y S T E M A S MIRĘS, i 
šros Vartų par. svetamėje, r ^ ^ t s ^ a t g a f i o s te 1 
2323 \V. 23 Place, kalbės g e r - > 0 į d i rbami visokio va ida i I 
biamas kun. J . Meškauskas, i g u v i s o k i a i s v q į 0 j a n ; m i p a r a . 
Kauno Seminarijos proieso ' 
rius. Jisai nesenai at važiavo 
iš Lietuvos ir žino d a u g i n d o - . ^ p r i r a S v t a t u o s , p a g a r s i m . 
mių dalykų apie mūsų brangia m u o g c , G i g e r i a u s i v a i s t a i g t o_ 
tėvyne. Ateikit , šias p r a k a l - 1 v ė d a v o a n t l e n t v n u > n i e k g ^ 
bas visi, kas myli tėvyne, kas ; n e p i r k d a v o . j į j | s e n a .vsiehia 
tena. tur gimimų, pažįstamu, j a u m i r u s g i a n d i n l i a p a t v , is_ 
kas mano grįžti j Lietuvą! i ( i i r b e j i a i r a š o tiktai teisvbe sa-

Dauguma žmonių atcję bankon to klausia. 
Atsakymas yra 

Įžanga dovanai. 
Z. 

CHICAGOS IR APIELINKIŲ 
VYČIU DOMEI. 

vo pagarsinumose vaistu. Trl-
jners American Klixirx)t" Bitter į 
\Vine visuomet prigulėjo pr ie , 
gerųjų vaistu, kuri apiickoriai j 

j visuomet galėdavo rekomen-
;duoti. Triners American Kliv 

Šiandie vakaa^ 7:30 va]an-įj r 0 f Bit ter f l lne , turi savo 
pilna vertė ir tiktai j a ir gi
riasi, jis pageitfėti nuo neturė
jimo apetito, galvos skaudėji 

dą. Lietuvos Vyčių- Oliioa-
gos Apskritis rengia va-

iš 
' s 1 

atvykusi 

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

Tai kitas klausimas kuri žmones klausia bankon atėję Atsakymas yra 

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

Ar Gali Būti Geresnis Bankas? 
PRADEK TAUPYTI DABAR. • 

TURBŪT. BUS NUVERSTA 
MUZIEJAUS TROBA. 

MIESTAS TURI PINIGU. 

Oook apskrieio kasininkas 
(libbons užvakar Ohioagos iž 
dan inmokėjo 2 milijonu do-
lierių. 

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

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

Iš apskriči0 iždo miestui 
priguli keliolika milijonų do-
lierių. Kasininkas Gibbons 
mėgino sutrukdyti išmokėji
mą. Tad prieš ji miesto var
du norėta pakelti '>yla. Paga-
iiaus Gibbons sntiko išmok'"'*i 
dalimi.s. 

Chicago, aėių Dievui, 
pinigų. 

Jackson parke paliko tuž-
čia didelė troba, kuriam buvę 
muziejus. Muziejaus da ik ta i 
perkraustyti naujau bustan 
Clrant paike. 

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

karėli pagerbti 
Lietuvos sveti. gerb. kun. J u o - j J n o negrumuliavimo, nerviška-
zapa Meškauską. Žemaičių ) nM) įr kitų viduriu ligų. Visi 
Dvasinės Seminarijos profe- Triners vaistai — Triners Li-
sorių. Vakarėlis bus Mark nimentas, Triners Cough Se-
Wbite parko salėje (prie 29 dative, Trinecg Antiputrin, 
ir Halsted gatvių). Bus is-jTriners Angel ių Bitter Toni-
pildyta .graži programa, už- kas ir t. t. yra « s i geri vais-
kandžiai, šokiai ir lietuviški ^ai . — Joseph Triner Compa-
žaidiroai. Be to kun. J Mes- ny, 1333-45 So. Ashland, Ave., 
kauskas kalbės apie Lietuvos Chicago, 111. (Apgr.) 
jaunimą — Ateitininkus ir Pa
vasarininkus. Visos Chioagos 
ir apielinkių Vyčių kuopos 
kviečiamos skaitlingai suva
žiuoti. 

SIŲSKITE PINIGUS I LIETU
VA ?ER KAUNO BANKĄ. 

UŽKLUPTA KINAI SU O-
PIUMI. 

Federaliai agentai užklupo 
kinu skalbyklą po numeriu 
•VH SO. Clark gat. 

Suareštavo skalbyklos savi
ninką ir kitus 7 kinus. J ie kal
tinami už rūkymą opiumo. 
Atrastas opiumą 
sukonfiskuota. 

ir pypkiai 

Mes turime padare sutarti so 
Rengimo Komisija.\ Lietuvos Prekybos ir Pramones 

j Bankų Piningi] siuntimo reikale. 
| Mes siunčiame pinigus Mar-
! kiems tiesiog in Lietuvos Preky-
ibos ir Pramones Bankon, Kaunas. 

Viršminėtas Bankas Išsiuntinėja 
adresantams i nurodytas Paštas 
greitai ir užtikrintai — pinigais. 

Mes Parūpiname Pasportus. Pa
tarnaujame atsiteisime su Taksais. 
Parduodame Laivakortes ant Visu 

IŠ NORTH SIDĖS. 

Klaidos atitaisymas. 

Vakar išėjusiame "Draugo" 
numeryj pranešime apie Lie
tuvių ({iešmininkų ir Dramos 
Ir-jcs, po Šv. Cecilijos globa 

išvažiavimą Įsiskverbė klaida. ] linija į Lietuvą ir iŠ Lietuvos Pa
darome tam tikras Affidavitus del Parašyta, kad išvažiavimas 

bus liepos 5 d. Turėjo-gi būti 
liepos 25d. 

Reng. Komitetas. 

TRŪKSTA ANGLIŲ, ANG 
LEKASIAI STREIKUOJA. 

Policija suareštavo tris ra
dikalus, katrie ant kampo 
Roosevelt road ir Mar-sbfield 
ave. mėgino turėti prakalba? 
j susirinkusi būrį žmonių. 

Visur ir visiems t rūks ta an
glių. Tuo tarpu Illinois vais

tu ri t i joje daugel kasyklose nedir
bama. Apie 20.000 anglekasių 
streikuoja. 

Illinois anglekasių operato
rių komitetas kreipiasi Į pre
zidentą YYilsoną prašydamas 
sustabdyti streikus. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

» prm*TH rABiJosr** 

REIKALAUJA DIDESNIŲ 
MOKESČIŲ. 

L. L. paskolos bendras ko- [ 
mitetas laikys svarbų susirin- j 
k imą panedėli0 vakare, liepos 
2b dieną, 1920 m., 8 vai., pa
rapijos mokyklos kambaryje 
(prie 18tos ir Union ave.) 

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

Jonas Grisius. 

išvažiavimo Pasporta per Ameri
kos atstovą važioujantems iš Lie
tuvos i Amerika. 

Darome visus legališlcus Doku
mentus, Į Lietuva ir Amerikoj su 
užtikrinimo Amerikos ir Lietuvos 
valdžios teisėmis.-^ 

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

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

A. PETRATIS & ČO. 
MORTGAGE BANK 

RCAL CSTATE- INSJRANCE 

EIIOFEAI AMERICAN BURFAU 
Siuivcia P§mfm% P>r6uo4» L*i»okort»» 

NOTAI»UVi6A*S , 
JMI U. toOti Jfrtd. "Ckrejfo IHiMit 

T«ėK>wbwc Bcroucv«i»o 611 

Išmok Gerą Amatą. Už-
j « k $35 iki $7S Savaitėj į 

B»k kirpėjTi. Kl 
rpėjal visur ret-
kaiauj&rot. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 

L. D. S. CHICAGOS APSKR. j j ^F*?*7 U ^ T i t j ^ m J . 

| nanties. Vietos atdaros. Specijalisj 
! Kriaučystes Skyriaa, mokslas u i -1 

„ , v , , . T. } gaaedina visus. 
. . . . Vi , Li* p<« 25 d., s. m. V :sų Šventų! | W*CTFW *mnni, ' 

,au reikalauja augstesnių r a tų ' ^ ^ ^&nč Illinois,' m l ^ S T į , 
\u vežiojimą prekuj Illinois '<,..>fl .„i ^ T, ;^„ K«e ^«^« ; . , J l K«ni»s uikc .«*. « M 4tv *>** 

i Peoples Stock Yards State 
[ BANKAS 
S Ant Kampo 
S 47 ir Ashland Ave. 
B Chicago 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiliiliiiiii 
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| JAS DIDELIS P I K N I K A S I 
Į Draugystes Lietuvos Mylėtojų § 
I , —•_. CICERO, ILLINOIS —:— | 

i Nedėlioję, Liepos-July 25 d., 1920 ; i 
i G. CHERNAUSKO DARŽE No. 1. Lyons, AL x i 

Pradžia 10 vai. iš ryto. 

E Piknikas surengtas su keturiais išlai mėjimais po $5.00 kožna*. Draugi ja ravo s 
= nariams nesirgusiems per 10 metų suteiks garbės ženklą-žiftdą ant Pikniko. *> E 
| Kviečiami visi, kaip jauni taip ir'seni atsilankyti ant Piknyko. Mes stengsimės 5 
5 visus užganėdinti. Su godone, Kviečia Komitetas. S 

Tiiiiiiiiiinifiiinifiiii<ii:;iiiniitiiiiinifiuiiiiiumiininTffiiiiifiiM fniiiiiHiiiiiiEuiiniiiPi(if*iitniminniuiiiflinHnmiiiiinuiifrftfiT 

I (ieležinkelių darbininkam 
padidinta užmokestis. Tad ge-1 
ležiuklių kompanijos šiandie j 

PRANEŠIMAI. 
S. CHICAGOS APSKR. 

KUOPOMS. 

vežiojimų prekių . m n o i . y , , , 0 v „ , p o p i c t ų b u g a&rbinin-
valstijoje. jIcij. kuopų delegatų susirinkimas. 

Tuo tikslu kompanijos jau Būtinai reikia, kad si n susirin-
• padavė peticijų pnblic utili- kiman kuodaugiansia atsilankytų 

ties komisijai. kuopų delegatų. Valdyba. 
BIZNIERIAI GARSINKITĖS 

4 < D R A U G E . , T 

IŠPARDAVIMAS! 
Didelis Persikraustymo Išpardavimas visiems gerai žinomoj krautuvėj. 

-

PAUL P. PILKIS 
729 West 18th Street 

8 

Tac i č na r/1 fl trim a a r r o inMi«« iZ AiAf. >o««in M M 1~.J~ _.__ —,_ t --_ 

krautuvėj, nes 15,000 dolierių vertės visokios rūšies aprėdalų turi ijuti išparduota 
į trumpą laika, nes mes į trumpą laiką turime persikelti į Naują vietą 1822—1824 
S. Halsted St. Taipgi ta priežastis verčia mus išparduoti viską daug pigiau negu 
mes patys pirkom, nes į Naują Krautuvę turim jau supirkę visą naują tavorą. Tai
gi norinti apsirėdyti pigiai pasiskubinkite ant šio išpardavimo, nes išpardavimas 
jau prasidėjo ir i trumpą laiką -pasibaigs. Nes prie didelio papiginimo ta voras parsi
duoda labai greitai. 

: • 
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