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Talkininkai Nepagei
dauja Taikos Europoje
Prancūzija Svajoja apie

Didele Lenkija
Nesutinka Daryti Taikos su 

Sovietine Rusija
TALKININKAI STOVI Už 
SAVO TAIKOS SĄLYGAS.

Nori, kad prie jų taildntųri 
bolševikai.

Boulogne, liepos 28. — An
glijos ir Prancūzijos ministe- 
rių pirmininkų sn jų palydo
vais konferencija čia įvyko va
kar. Taigi viena diena pir
miau. kaip buvo skelbiama ir 
tikėtasi.

Nutarta atmesti Rusijos so
vietų valdžios pnsiųlymą Kilo
ti konferenciją Londone tos 
valdžion atstovi} su talkininkų 
Sislovais su tikslu įvykinti 
Europoje taiką.

Prancūzijos mitislc.-is pir
mininkas Milleraml pan.*Mkv, 
jog sovietinė Rusija tepu pir
miau susitaiko su Lenkija. Tos 
taikos taryboraa tegu bus 
pnkriesti visų Rusijos parn- 
bežinių valstybių atąįovai. 
Ei.nnM'i tns Inu tinkanuti at- 
hkia. tuomet, .-’al:o. Ims gali- 
r-u pagalvoti ir apie konfe- 
tmciją talkininkų sn sovietine 
Rusija.

Anglijos miitisieris pirminin
kas Llovil George sutiko ra 
tuo Millerando pareiškimu ir 
tuojau* surislagavo notą sovie
tų valdžiai, kaipo atsakymą. 
Nota pasiųsta.

Nepavyko konferencija.

Be kitko, Millerand buvo ai* 
atsakęs ir tarties apie sovietų 
jauluotą sąlygą, knd Maskvos 
valdžiai pasiduotų pricibolŠe- 
vikinės rusų kariuomenės va
das gen. Wrengei. \

Kitko buvo lnnkintnn iš tos 
ministerių pirmininkų konfe 
reneijon. Taip bent tvirtinama 
pačių migių. •

Abudu ministerio vakar čia 
atkeliavo su būriais palydovų. 
Buvo lankiamn, kad jiedu pa
sidarbuos už (nikų Eurojx>je. 
Tuo tarpu abiejų konferencija 
tęsėsi apie pusvalandį. Ir nie- 

Ttagern nentNktn. Tik pasknlb- 
ta, jog Anglija su Prancūzija 
laikosi savu senų reikidnvlinų. 
Ir nemano nei kiek nusileisti 
bolševikams.
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Millerand už Lenkiją.
Kituomet Rusijos sovietų 

valdžia Imvo pranešusi talki
ninkams, jog sovietų su. len
kais konferencijon nereikalin
ga šaukti jianibežinin valsty
bių atstovus. Nes Rusija jau 
susitaikiusi su tomis valstyliė- 
knis.

Bet Millerand laikosi savo 
| nuomonės. Jis nori Lenkijai 
atgauti visus tuos svetimų že
mių plotus, iš kur lenkus iš
vijo bolševikai.

‘Suprantama, kad sn tokiais 
' reikalavimais Rusija nesutiks. 
: Pasekmėje bus atnaujinta ka- 
J rė prieš lenkus. Nukentės Ix>n- 
' kija. Nno bolševikų reikimo ne 
bus sveika nei paeini Lietuvai 
ir kitoms šalims. Tr už tokių 
pailėtj, už kraujo liejimų'pri
sieis jmdėkoti Milierandui. 
svajojančiam apie didelę lx?n- 

i kiją, ir norinčiam, kad Rusi- 
I ja neturėtų jokio susisjokimo 
su Vokietija.

Stebėtini daiktai.
Taikos Europoje pageidauja 

Anglija, Italija, Belgija ir ki
tos šalys, katros <h»ug kentė
jo nuo karės. Tokia taika ga
limu tik snsitaikiiiR su Rusi
ja.

Bet taikai yra priešinga vie
na Prancūzija, Aitos diploma
tai verčiau nori matyti toles
ni kraujo praliejimą, kaip 
mažą Lenkiją,.katrai labai no 
risi praturtėti svetimomis 
mėinis.

žc-

BOLŠEVIKAI PAREINA 
LAUŠ KOMPENSATOS.

Rusijos darbininkai turi prip
rasti prie drausmės.

Stockholmas, liepos 28. — 
Čia vieši sovietinės Rusijos 
prekybos komisaras Krassin. 
Pasikalbėjime klausime taikos 
au talkininkais jis pareiškė, 
jog Rusija turi visą eilę rei
kalavimų talkininkams nž ne
draugingų jų visas laikas atsi
nešim* j Rusiją. Rusija nuo 
talkininkų pareikalaus koni- 
pensatos (atlyginimo) už pa
darytas Tusams skriandas. 
Tuos reikalavimus Rusijos 
atstovai paduos tikroj su tal
kininkais jvyksinnėioj laikos 
koulvnmcijaj.

Darbininkai ir drausmė
Tolinus Krassin pareiškė, 

! knd Rusija nepageiilauja jokių 
j užkariavimų. Atsisako nuo vi- 
1 šokio* propagandos utrnbe-

LIETUVIAI UŽĖMĖ SU- 
VALKUS.

Bolševikai paėmė Gardiną.

Varža va, liepos 26 (suvėlin
ta), Lietuvių kariuomenė už 
ėmė miestą Suvalkus, pasit
raukus B ten lenkų kariuome
nei, kuri bijojo Imlševlkų už
puoliau*.

Bolševikų kariuomenė paė
mė Gardiną, iš kur lenkai, nu
stumti į pietus tnrėjnpersikelti 
rik'r v,•♦tume

šiandie bolševikai Lietuvos 
ir Balt gildijos šone, užima dc- 
nuirkacijos liniją, kokia kituo
met lenkams buvo paskyrusi 
talkininkų taikos konferencija.

I

BOLŠEVIKAI UŽTRUNKA 
SU ARMISTICIJA.

Skelbia to atidėliojimo prie
žastis.

Londonas, liepos 28. — Iš 
Maskvos bolševikų valdžia 
bevieliu telegrafu paskelbė, 
jog anksčiau liepos .TO d. ne
gali snsioiti su lenkais karės 
fronte tarties nrmisticijos 
klausime.
• Tam tikslui jie paduoda prie- 
žangių. Pirmiausia jiems rei
kia nuraminti atmuštų teritori 
jų gyventojus, katrie labai 
daug nukentėjo nuo lenkų bar- 
barizmo. Peskui, bolševikams 
yni reikalingas didžiai platus 
kariuomenės patvarkymas.

SUDEGINAMA DAUG 
V? ŽMONIŲ.

GY-

Japonai pakelia tą klausimą 
parlamente.

Tokyo, liepos 28. — Japoni
joj pagonjniu papročiu daž
niausia mirusių lavonai ne že
mėn laidojami, liet krematori- 
jose deginami.

Sulig šalies įstatymo, čia 
mirusius leidžiama deginti ar
ba laidoti praėjus 24 valan
doms po mirimo. Tuo budu 
daug gyvų žmonių radegina- 
ma arba žemėn palaidojama.

Tų klausinių japonų parla
mente pakėlė Dr. Matsushita. 
Jis visus atstovus *nustebino 
pasakydamas apie negi n lėtus 
atsitikimus.

Norima pravesti įstatymas, 
kad numirėlių lavonui tik pra
ėjus 72 valandoms Imtų degi
nami arba laidojami.

Dr. Matsuidiita pasakė, jog 
jis pats buvęs liudininkas še
šiuose atsitikimuose Kvoto 
kreniatorijoj, kuomet intarti 
numirėliai įstumti pečiu n pa- 
krhlavę šauksmų. Bet tuomet 
jau negalima anų išgelbėti.

Savo keliu japonai gydyto
jai (viltim, jug Dr. Maisushi- 
f«» pasakojimai tikrus absur- 
d».

žiriose. Pagaliau* visai mažai 
reikalų nori turėti Rytuose.

Paklaustas apie ind imt riji 
nę t i ra n i ją Rusijoje K rausi n 
palakė, jog Rusijos dnrbinin 
kai nepasitvarkę, neturi jo
kios organizatyvė* drausmės 
Kuomet jie pripras prie rei- 
kalingos drausmės, tuomet su
silauks sau pilnos laisvi-* uą-

GRAIKAI PAMUŠA TRAKI 
JĄ.

Provincijai paskirtas Ir guber
autorius.

i
I

Konstantinopolis, liepos 27. 
— Anot apturėtų čia žinių, 
žiaurų* mūšiai seka' aplink 
Adriau<>|>olj graikų su turkų 
ir bulgarų sakomis. Adriano- 
poli« komendantas .Tafar Tav- 
ar kol-kas pasekmingai gimt
ai. Tnrknms-lmlgnrams apsigi- 

sto bėganti upė- Graikai nelei
džiami pt'rsiniesti per tą npę.

Sužeistas pulkininkas Zym- 
hrakakis graikų kariuomenės 
vadas Karagbtche.

Graikai sakosi jnu užėmę 
teritorijas pradėjus Miinnora 1 
juromis ir lobaus linija per 
Kenslian, Maigam. Murudli ir 
Aliorly.

Kitos graikų s[H*ko.v jicivjo 
.ipę Marica tarpe Mandra ir 
Liileiburgns. Jos susijungs su 
gfnikų sparnu, ištiesiamu nuo 
Marmure jūrių.

Paskirtas gubernatorius.
Graikija* vyriausybė dar 

nc]Munuštai Trakijai paskyrė 
ir generalį gnlwrnatorių. Juo 
yra Šachtom*, kurs šiandie 
Rodesto org8.iiztio.fr. valdžią 
iirhn adminutracijinę tarybą iš 
kelių graikų ir turkų, vieno 
annėno ir vieno žydo.

Mn r niūra graikai paė
mė savo karaliaus Aleksandro 
vardu. Sala pavesta valdyti 
tarybai, knrion ineina 6 grai 
kiti, 3 turkai ir 1 žydas.

Nesutikimai Kėmalo su bolše
vikais.

Mustaplm Kernai paša, tur-l 
kų naci jonai istų vadas, anot 
žinių, nesutinkąs su rusų bol
ševikais. Sn kuliui. pakeltus 
klausimus, katrie Ims vyresni 
turkui ar luilševikai steigiant 
sovietus Anatolijoje.

ijeninui norisi Anatolijoj j- 
vesti Rusijos sovietų valdžios I 
formą su lokalėmis valdybe-1

BOLŠEVIKAMS PIRMIAU 
ŠIA RUPI TAIKA.

PASKUI PREKYBA SU 
PASAULIU.

Jie nieko nedaro iš Varšuvos.

Berlynas, liepos 28. — (Ra- 
in nnrrl laiL-raZ lrnw>«nnn<li»i. . o*.------ ■— —.
tas). — Nesant laikinai sovie
tinės Rusijos [jasiuntiniui, U<- 
ko pasikalbėti so Bronsky-Wa- 
rsliavsky, naujai paskirtu Ru
sijos pasiuntiniu Anstrijon.

Rronsky-W:irshaw*ky apie 
taikos sąlygas su lx>nkijji taip 
paaiškino:

“Esu tikras, jog pirmieji 
pasitarimai [^sėkmėje duos 
pageidautiną taiką. Kam rei
kalinga* didesnis kraujo pra
liejimas? Mes rusai neturime 
noro maršuoti Varšuvon, kn- 

Ldangi mes nenorime lošti per
galėtojų rolės.

Nori prekybos ra Vokietija
“Taitnie mes nieko rlninrinii■ -Į.—Jp -* . -  - ■ S* I-.-’- •*

nenorime atlikti, kaip tik už- 
in t presuoti abidvi sali, kas a- 
nom yra naudinga. Mesncno-

i

DANIELS ATSAKO CHRI 
STENSENUI.

Lenkams neparduota 
medžiagos.

karės

Yakima, Wash.. liepos 27. — 
Earmerių-darbo jiar’ijos (ži
nomos trečiosios |>art'jos) 
kandida'až į prezidentus 
Christensv i pradėjo prikai
šioti karė* laivyno depučio- 
n-entui. buk šis uaug knrės 
c-edžiagos pnrdav.v l<mkam« 
co prie*

, IstlseVlkus.

Karės laivyno sekretorių:' 
t haniels užgina tuos ('hristen- 
seno prikaišiojimus. Sako, jie 
:e< kii nepanmluoii ir ne!oi.«in- 
<•- •

Karė* <i pnHame’itas d;u 
pirm lenkų ofensyvos lenkams 
Imvo pnrdavęs visokių driibtv ’ 
žiu. Bot karės medžiagos nėra 
gavę lenkai pirm savo ofenzy
vos prieš bolševikus.

__ __ _ •
NELEIDŽIA SIŲSTI AMU

NICIJOS LENKAMS.

IšCoblenz. liepos 28. -- 
Prancūzijos per Vokietijų 
traukiniu iš 13 vagonų len
kams buvo gaišenami ginklai 
ir Amunicija.

Mnrburge vokiečiai civiliui 
ir jmlicija traukinį sustabdė 
ir pasiuntė atgal Prancužijon. 
Tas jMidaryta lodei, kad Vo
kietija pasiskelbė nentralė. len
kų su bolševikais karėje.

mis. Kernui sutinka su sovie
tais, bet sako, jog turkai turi 
naudot ięs pilnųjų nepriklau
somybe.

Bet, matyt, yni mažas daik
tas tie nesutikimai. Nes liolše- 
viliai turkams kariauti prieš 
talkininkus duoda pinigą,^ n- 
munirijos ir visokios knrės 
medžiagos. Kol-kas nejiažada 
kariuomenės. Nes )M>lševikam.- 
patieras kariuomenė rėlknlin- 
ga. Bet vietojp to Kemalui lei
džiama turkus mobilizuoti Ru
sijos teritorijose.

preky-I

Mjlvgn

rime turėti antrojo Brest-Li- 
tovsko. Mos atsisakome betar
pio™ rubežiaus su Vokietija. 
Bet vietoje to nn* norime tu
rėti teisių vesti laisvą 

‘bą su Vokietija.

Pirmoji sąlyga.

“Pinniausioji musų
Laikoje pareiknlnuti ekoaomi- 
nČK inirvė* ir komerrijinių 
^antikių *n vakarine Europa, 
ypnč su Vokietija.*

“Mes turime prašalinti ir 
prašalinsimo prancūzų-lenkų 
jilenųs, knd Rusiją ekonomi
niai atskirti nuo Vokietijos. 
Kadangi laisvus «usin«*šima* ; 
abiem šalim yrn gyvas dąik-l 
tas. Ypač Dnnzigo uostas 
mums yra svarbus tuo žvilg
sniu.”

DĖL MAKARONŲ ŽUVO 7
ŽMONĖS

Rymai, |epw 28. — Italijos 
miestelyj R.indnzzo aplinkiniai 
rnlirtierint nalrAlė ri<»nJ«« nri<>5• • 
miestelio valdybą dėl neteisin
go padalinimo makaronų. 
Riaušių metu žuvo 7 žmonės.

IPASIBAISĖTINA NELAIMĖ
—

ŽUVO VISA LIETUVIŠKA 
ŠEIMYNA.

r 
Traukinis sutraškino automo 

bilių.

Vakar Chicagoje ir apvlin- Į 
kėse įvyko didelių nelaimių su 
automobiliais. lk«šimts žmonių 
užmuštu ir trys sužeista. Ne- • 
laimės įvyko ant geležinkelių, 
l III* t nuihl I ■rkCl.*,4H
važiavimai. Vargiai pagys ir 

j tie trys sužeistieji.
Mirė:
Petrus Jaukštis, 44 metų. 

2158 W. 23 gnt.
Petronėlė Jaukštis. 37 m. 
Adolfas Jaukštis, 2 metų. 
Viktorija Jaukštis. 6 metų. 
Prane. Ivanauskas, 30 m. 
M.rs. \Vnrren Rieks. 
AVilliam Dennison. 
Mike Rntvnn. 
IVilliam Bui<. 
Robert Thompson.
Sužeista:
Elzbieta Jaukštis, 46 m. 
W n r re n Hicks.
Miss Matilda llennison.
Su Jaukučių šeimyna nelai

mė-jvvko vakar ]k» pietų nnt 
Sent t kelio, už 6 mylių rytuose 
nuo Michigan City, Ind.

Jų automobilių sumalė grei
tasis Michigan Centrai trau
kinis.

Jaukučiai buvo nplnnkę St. 
Joseph ir Benton Harbor. 
Mich., ir važiavo namo j Chi
cago.•

Elzbieta Jaukštis pavojin
gai pažeista. Jinai paimta ftv. 
Antuno ligoninėn, Michigan 
City. Jos abidvi kojos sutruš- 

■ kintos. Sakoma, vargiai pagy- 
i siunti.

VIENU MILIJARDU SUMA
ŽINTOS SKOLOS.

________
Turima daugiau įplaukų, kaip 

išlaidų. •

Washington, liepos 27. — 
Palios pinigyno sekretor'iis 
ii ou s ton paskelbė, jog vyriau-5 
sybės įplaukos fiskaliniais me- j 
Inis, pasibaigusiais birželio 
.Ui. pasirodė pirmu kaita p*r 
treji s metus didesnės už išlai
das.

Praeitais fiskaliniais metais 
įplaukų perviršis už išl’i'idasj 
buvo $291^21,547. Tais metais 
atmokėta nacijonalių skolų ■ 
$1,185,184.692.

Su praeito birželio 30 d. na- 
cijonalių skolų pasiliko -24,- 
299,321,467.

Toledo Ohio, liepos 28. — 
Federaiiai agentai via užėjo 
ir konfiskavo degtinę vertės 
$800,000.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver 

tė mainant nemažiau $25 000 lie
pos 27 d. buvo tokia sulig Mcr- 
ehanta Loan & Trust Oo.:

Angino* sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auluinų 
Vokietijos 100 markių 
vraikijtm imu markių
?raneu.ijos ui 1 dolicrį 12 fr.’ 75 
švckanjct ui 1 dobrrį 5 fr. 78 
Imli jos ui 1 dol. 17 L 95

*3.79
2.53
2.53

w

TAIKA AR KARĖ SU AN 
GUJA.

TOKS AIRIŲ ATSAKYMAS 
ANGLIJAI.

Taip rašą airiu laikraštis.

Dublinas. Airija, liepos 28. 
—Vietos airių laikraštis Fre- 
eman’s Jonrnal padėjo «ts55 
kviitę Anglijos ministeriui pic- 
mininkui I.lovd George j >

* • \ • 4 • 1 4 • • 7antini •iirijOA tUiiuniiiiKU ųd 
ganizacijų viršininkus pa-akC 
mų. jog airiai neprivalo tikį- 
ties respnblikos. Nes Airija nfi- 
kuomet nebusianti respubliką.

Tuomet, be kitko. TJoyd Ge
orge buvo prasitaręs. jog AlD 
glija su Airija kas miela v£ 
landa gali susitaikinti. Tegu 
tik airiai atsižada noru turėti 
respubliką ir suvienytą Airfc 
ją. Be to gi susitaikymas nt 
galimas. ' z

Taika ar karė.
Paminėtas laikraštis rašo^;
“Šiandie Anglijos parląj 

mente nesiranda didelių kliiT 
čių susitaikinti su Airija. At
rija visuomet sutiks daryU 
taiką, paremtą pilnu ir laisva 
airių tautos apsisprendimu su 
vienu airių parlamenki, tik sį 
vienu parlamentu.

“Kitaipgi Airija pasirengilė 
si karėn, nežiūrint to, ar tą 
karė tęstųsi penkerius metnK 
penkesdešimts metų, ar šimt
inei}.

“Katras iš tų tinkamiausią? 
Tegu Anglijos kabinetas atsu
ko ir tai veikiai.”

Ministeriui pirmininkui. £
Pačiam ministeriui pinnfc 

ninkui tns laikraštis sako: £
“Mes esame nuvilti ir a(K 

sukti "taip dažnai, kad pagm 
liaus nusprendėme daugiau* 
nepasiduoti vyliams ir sukty
bėms. Nes norime ne minkšto 
muilo ir pažadėjimų, bet tik? 
rų darbų.”

A. f A.
PETRUS JAUKUTIS 
PETRONĖLĖ dAUKSTIS 
VIKTORIJA dAUKSTIS 
ADOLFAS JAUKSTIS 
PRAN. IVANAUSKAS

Viri jie žuvo liepos 27 
dieną nelaimėje ant gele
žinkelio arti Michigan 
City, Ind., j kur buvo iš
važiavę automobiliu.

Tų didžios ir nepapras
tos nelaimės lietuvių aukų 
laidotuvės įvyki ateinanti 
penktadienį, liepos 30 d., 
š. m.

Gedulingosios pamaldos 
už žuvusių dūšias bus Au
šros Vartų parapijos bai 
nyčioje, West 8ide.

Po pamaldų mirusių la
vonai bus palydėti į iv. 
Kazimiero kapines ir te
nai palaidoti.

amžiną atdlsj dangaus ka
ralijoje!

org8.iiztio.fr


UETITH RATAI JKV DLKKRARTtS

“DRAUGAS”
Etna kaadlcn* IW)tu< ocdrlillctilu*. 

PRJEXVMEKAT<»S KAIMAI 
CHK'AOOJ m IIS1ENYJE: 

klrOm* ...................  (8.00
J’llM'l AI<‘lŲ *.00

STV. VATST.
Metanu .....................................(0.00
PlUt-1 Mėty ............................. 3.00

Prenumerata tnokaM Hknlno. Lai
ka* akaitoal nuo uhlrtOrmo dieno* 
ne nuo Naujy Mėty. Norint permai
nyti adrn*y viaada reikia prltdoni Ir 
■tentui udrcaait Pinlyal Rcrlaiulu «lų- 
■ti Uperkant kt*ao)e ar eipreee "No- 
ney Ordcr" arba įdedant ptnlriu j 
rvgtatruoly InlAky.

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

Tek McKinley 6114

Oxfordo Universite* 
tas ir Katalikai.

Trys yra seniausi pasaulio 
universitetai. Jų įsikūrimo 
metų niekas nežino tikrai. 
Tarp tų trijų yra ir Oxford’o 
universitetas Anglijoje.

Aštuntame amžije po Kris
tui katalikų vienuolė šv. Fri- 
desvidv pastatydino mergai
čių vienuolynų ten kur dabar 
yra Osfordo miestas. Ugniniu 
vienuolės išsikraustė kitur iš 
tos t riebus. Joje savo vienuo
lynų įkūrė ftv. Augustinu Rc- 
guieriai Kanauninkai. Taip 
vadinasi kunigų vienuolija, 
kurių trumpai vadina Augus- 
tijonais. Jie prie savo vienuo
ly no įkūrė mokyklų ir nuolut 
jų gerindami didino. 1200 ine- 
♦aie joje iau buvo keletas tuk
siančių studentų. Pati mokyk
la vadinosi “Unirersitns Lit- 
teranum”, t. y. mokslų visata 
dėlto, knd joje buvo pereinami 
visi tuomet žmonėms žinomi 
niekalai. Iš to ir vardas uni
versitetas, arba uai zersitas.

Tryliktame šimte metų ne 
vieni Augustijon.ni buvo tos 
mokyklos profesoriai. Už juos 
<!aug garsesni tapo vienuoliai 
pranciškonai. To universiteto 
profesorius buvo Prancišku
mis liogerius Bh<<i, didis gain- 
tiniiikas. Duns Svotus ir Gu- 
lielmus Ocklumius, garsus te
ologui buvo taip gi vienuoliai 
pranciškonai, to paties* uni 
versitetu profesoriai.

ftešioliktaine šimte metų ka
ralius Enrikas Aštuntasis, ne
gavęs persiskirti su savo pa
čia Katarina ir draudiiama* 
vesti jaunesnę Onų, atsimetė 
nuo Katalikų Bažnyčios, ati
traukė ir Angliju. Tada pasi
liovė katulikybė ir Oxiord’o 
universitete.

Ten tuja) net įvestas taip 
A < *A-y.

tikėjimu bandymas. Skiria rtas 
pjofesorinm asmuo turėdavo 
viešai ištarti žodžiur pamoki
nančius Švenčiausių Kiikranim 
tų. Kadangi nei vienas katali
kas to padaryti negalėjo, tai 
Ouford’as nuo kataliku pr.Je- 
scrin apsigynė.

Devynioliktojo šimtmečio 
pradžioje Beligious Tęst tajio 
panaikintas, liet pasiliko įsta- 
<’.s, knd Teologuos Dnktnro 
• Docior of Divimty) laipsnį 
universitetas gal: duoti tik
ini Anglikonų Bažnyčios dva- 
t rikiams. ftiUu įs^tyuias lapu 
panaikintas kų tik dabar, t. y. 
l!’2O metais.

versite* 
tus galės davinėti teologijos 
daktaro laipsnius visiem* 
kt tkščioniius ir ndcrikščio- 
n’ims. žymiausias to universi

teto teologijos profesorius, tu
rintis garbingų titulų Profosor 
Regius (Karaliaus Profeso
rius) nuujųjų permainų įsta
tuose šventė iškilmingais pie
tumis. Į juos buvo pakviesta 
gana daug žymių katalikų.

Viešasis kalbėtojas pasakė 
lotyniškų prakalbų paminėda
mas vardus tų, kuriems uni
versitetas pripažino garbingą 
teologijos daktaro laipsnį. 
Tarp tų buvo šeši neangliko- 
nai, o tarp tų šešių pirma vie
ta paskirta baronui Fridrichui 
von Hugel katalikui.

Kiti Oxford’o universiteto 
skyriai taip-gi pagerbė keletu 
katalikų. Teisių skyrius 
daktaro laipsnį pripa
žino buvusiam Lenkų premje
rui Pndereivski’ui. Gamtos 
mokslų skyrius pripažino dak
taro laipsnį taip-gi katalikui 
Sir Alfred’ui Keogh. gamta
mokslių ir technologijos Im- 
neraforickorioc Kolegijos Rok 
tonui, istorijos skyrius pripa
žino tokį pat laipsnį katalikų 
vienuoliui Bolandistų pirmi
ninkui. Matomai ne vien poli
tikai, bet angštosios mokslu į- 
.* taigos Anglijoje šiandien nori 
gyventi geru su katalikais

Demarkacijos Linija 
ir Riba.

Pnnedėlio nuinarije padavė- 
mo Lietuvos Misijos tekų;ra
mų, kad Lietuvos užrnbeŽinių 
reikalų ministras Imtinai pa
reikalavęs, idant bolševikai 
Lietuvos šiaurėje nrprrtiltj a- 
bifjit pusių nustatytos demar
kacijos linijos.
- Pabrauktasis sukinys gana 
daug reiškia. Pirmiausiai, 
mus ministras reikalauju, kad 
rusui gerbtų mus ribas tiktai 
šiaurėje, liet ne pietuose nei 
ties viduriu tarp šiaurės ir pie 
tu.

Antra: Lietuvos ministras 
ribų tarp Rusijos ir Lietuvos 
nevadina ribų, u tik vadina 
demarkacijos linija. SkirtuAas 
tarp ribų ir demarkacijos li
nijų yni tas, kad ribos yrn 
nimintinės, u demarkucijj li
nijos yra tik trumpam laikui, 
vienam kokiam nors tikslui. 
Dėmu i kurijos limpi vadinasi 
dažniausiai vieno valdovo pa
darytoji linijn tarp dviejų jo 
pavaldinių. Taip popežius A- 
leksandrus VI ]mdarė demar
kacijos linijų tarp Ispuiiijos 
ir Portugalijos. Akyvu butų 
žinoti, ur yrn kokis bendra* 
valdovas tarp rusų ir Lietu
vos, darantis demarkacijos li
nijas tarp jųdviejų. •

Aleksandro Koštojo linija 
vadinosi demarkacija delta, 
kad popežius nesudarė ribų 
tarp dviejų karaiijų. Jųdvie
jų riboti naujai atrastose že
mėse nesuseidavo. Bet abiem 
knrnlijom savo ribas plečiant, 
popežius padarė linijų, per ku
rių neturėjo pereiti plnčiamn- 
sius rilx>s.

Kadangi talkininkui skaitėsi 
ir Lietuvos ir įlenki jos valdo
vais; kadangi jie sakė, jog jų 
pTVestoji tarp Lietuvos bei 
1 vilkijos linija esant tik lai
kinu, tode! ta linijn vadinusi 
demarkacijos linija. Bet linija 
tarp Lietuvos ir Sovietų Ru
sijos turėjo boti nuolatinė ir 
uugštesnio už jiedvi valdovo 
pravesta. Tremtis ji pavadinta 
“demarkacijos linija.”.

Kodėl Lietuvos ministro te
legrama yrn sustatyta taip 
keistais žodžiai* įuiuns galėtų 
paaiškinti tiktai (mis minis
tras, arlui jo padėjėjas, redn 

tn)r»frrM. 
q • • •••• * - *o* •“
Inas, kuris šiaip pasirašydavo 
po jomis, o po šita telegrama 
nepasirašė, būtent p. B. K. Ba 
lutis.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE PRANEŠIMAS.
(Pabaiga) 

apmokėjimui išlaidų už atr- 
imurdinunų knygelės “The 
Bunndarie* of Lithuania”, nes 
pairai Tunto* Fondas buvo 
pirmiena nusistatęs panašų 
veikalėlį išleisti. Bent kun. Jo
nas Žilius prisimina, jog buvo 
toksai nutarimas. Tuomi va
duodamas kun. J. Žilius pra
dėjo rašyti tų knygelę ir išlei
do, pasitikėdamas, jog už jos 
atspausdinimų bu* užmokėta.

Nė vienam minėtam reikalui 
Tautos Fondas neišrado gali
mu duoti nė vieno skatiko, 
nors kitados dešimtimi tūks
tančių yra aukavęs tam tikro 
presus biuro palaikymui. Prie 
tokių aplinkybių nuo Tautos 
Fondo nebedrųsn buvo reika
lauti by kokių pinigų spaudos 
reikalams, ar kokiai agitacijai, 
o Nepriklausomybe* Fonde 
tuo tarpu lėšų nebuvo.

Prie tokių aplinkybių Lietu
vos Atstovybės akcija prie pa
gaminimo ar praplatinimo ]- 
vairių politikos turinio rastų 
Amerikos spaudoj, knip visai 
teisingai yra pastebėjęs p. 
Uosis “Garse”, tnrėjo suma
žėti. Tokiai akcijai yra rei
kalingi pinigai, o jų nebuvo ir 
nėra, nes šiems veikalams vals
tybinių lėšų vartoti negalimo. 
Toliilu reikėtų gauti visa eilė 
užtarėjų tarp taip vadinamų 
politikierių, o tnm reikalingi 
yni vėl pinigai.

Gulimu spėti, kad jeigu Lie
tuvos Atstovybės priešakyje 
hutų pastatytas asmuo tarps 
artimiausius ryšius su Tautos 
Fondu, kursai pinigų daugiau 
t u r, negu kiti fondai, tai vvi- 
kinuijiai tokiai akcijai pinigų 
butų gauta, la-t kitų fondų ša
lininkai tuomet galėtų įtnrti. 
jog akcija yra varoms vien 
jmkraipoj, kuri yra tinkama 
žmonėms šį fondų užlaikan
tiems. Juk kieno kas duonų 
valgo, dažniausia tam ir tar
nauja. Kas-gi daiyti f Gal yra 
galima taip visi fondai su
jungti, idant kiekvienas nliko
tų kokių nors iktlj savu lėšų? 
Bet panaši praktika jau yra 
buvusi ir pasirodė, jog kiek
viena portijinė grupė norėtų 
turėti kuodangiauK intakus, o 
tuo tarpu dažnai vienai ar ki
tai griipr-i pritrūksta lėšų, kad 
išparodžius savo įtaklngumų.

Reikia drųsiai eiti pirmyn 
ir įvesti permainos, kurių pa
tsai gyvenimas būtinai reikr- 
Ittuja. Esamieji fondai tevei
kia, teplėtojnsi ir toliau. Nė 
viena politinė grupė neišsiža
dės ir negali išsižadėti savo j- 
takos Lietuvos politiniame »r 
visuomenė* gyvenime. Bet lė
šos valstybinei akcijai nno var 
do Amerikos lietuvių yra Imti
nai reikalingos. Jas reikia Su
rasti, kad pačių Amerikos lie
tuvių valstybinis darbas kiek 
pasiirtų pirmyn. Pinigai rei
kalingi yra agitacijai Ir pre
sai. ir šiaip musų reikalam* 
paremti įvairiose Sius pačios 
Amerikos įstuigose, idant Lie
tuvos vardas ir įtekmė butų 
didesnė, ir ]mgulitius, knd mu
sų valstybės pripažinimus tap
tų faktu.

I’rie valstybinio darbo no 
riai dėjosi ir <fainci Amerikos 
lietuviai. Tat aiškiai paroflo 
darbas kad ir esamųjų apie 
200 lietuvo* Laisvė* paskolos 
stočių, kurio* varo sunkų val
stybinį darbų, neretni be skir
tumo partijinių krypsnių ir 
net be tautos Skirtumo, ne* 
prie jmskoloe stočių kai-kur 
yrn prisidėję ir žydui, o kai- 
kur dedasi prie jos Ir sulenkė
jęs lietuvis, buvęs iki šiol len
ku. Iš viso to išvada yra aiš
ki. Reikia sutverti Valstybinis 
Amerikos Lietuvių Fondas, 
kurio lėšos butų vartojamo? 
vien valstybinei akcijai nuo 
Amerikos lietuvių vardo. Kai
po visuomenės organizacija, ji 
turėtų buti mprignlminga 
nuo kurių nors partijų ir drau
ge ant tiek tampri ir savis- 
tnvė. knd jos neealštu1 
pugk-mzli painųjį u, 
busimoji Lietuvos Atsto
vybė Amerikoje. Toksai 
valstybinis fondas turėtų daug 
darbų, kurie tik vien jo im
ties galėtų buti atliekami, o 
kiti reikalai su žinia ir pilna 
me kontakte su Lietuvos At
stovybe Amerikoje, koksui ten 
žmogus nvbntų jos priešakyje.

Prie šio valstybinio rondo 
turėtų jirisidėti visi Ameriko
je gy’vennntieji Lietuvos pilie
čiai. Dalis jo lotių galėtų eiti 
Lietuvos Valstybės iždo sus
tiprinimui, o kįta įvairiems 
AnK’rikbs lietuvių valstybi
ni am* reikalam-.

Laikiuui prie Lietuvos At
stovybės jau sudaryta yra lai
kinoji komisijai patiems šio 
fondo įstatams paruošti.

Žinoma, galutinai priims ir 
patvirtins įstate- šio valstybi
nio fondo vietos atstovai.

J. Vileišis,
Lietuvos Atstotos Amerikoje.

LIETUVOS MISIJOS IN
FORMACIJOS.

Įvykiai Lietuvoje.
Įn- *.

ftiomis dienomis svarbus į- 
vykiai Lietuvoje seka viena* 
|x» kito žaibo greitumu. Lie
pos mėnesyje išsivysčius Ru
sų Sovietų oL nuy vai šiauri
niame lenkų — bolševikų fron
te, lenkai atsiunčia Lietuvon 
(Kaunan) delegacijų,kviesda
mi lietuviu* talkon prieš bol
ševiku*, sių’<ydarni už tai ple
biscitų Vilnimis ir^Jardino 
Lietuvai, neišsižadėdami lad-* 
gi nudėvėtos unijos idėjos. 
Lietuvos vnldžja, stovėdama 
krašto reikalų sargyboje, at
metė lenkų viliugingu? pusių- 
lyimiM ir, vietoje sutarčių su 
lenkais, |msirašė Maskvoje tai
kų su Rusų Sovietais. To rei
kalavo realų* Lietuvos krašto 
reikalai. Sutraukoje šių die
nų įvykiai, laikui bėgant, vys
tėsi sekančiai:

10 liepos. !.<-nkų kariuoinenė 
pradėjo trauktis iš Lietuvos 
okupuotų vietų. Lietuvos ka
riuomenė, M<l. Jama lenkų pė
domis, užimu Unkštu*, Taura- 
gius, Kukutiškį, Skudutišk), 
Pakalniu*, A!tintų, ftirvintus, 
Šešuolius, (ii.isiluuui iš dviejų

Federacijos Šeimas.
Praneau visom* Gerbiamoms Sąjungoms, 8umvieniji- 

nums, Draugijoms ir šiaip organūacijoms, kad Amerikos Lie 
tuvių Rymo Katalikų Federacijos Seimas šiemet bus 30 Rujį 
pjučio iki 4 Rugsėjo W&terbury'je Conneclicut valstijoje.

Visos organizacijos, priklausančios prie Federacijos mei 
džiamos išrinkti savo atstovus ir apie juos panešti Federaci 
jot raštinei.

Visus išrinktuosius delegatus nuoširdžiai kviečiame i po 
Bėdžius, visos svečius — į iškilmes, kurių btu. Seimo laiku.

Kun. P. Budys, 
Fed. pirai.

Irtlsių, lenkai pradėjo evrikuo 
ti Vilnių. Alijantų konferencb 
joje mieste Spav(Belgijoje) 
lenkų premjeras prašė pagvP 
bos. Lietuvos reikalus konfe 
rencijoje atstovauja Milašių*.

11 liepos. Bolševikai ii vie
tine pu*ėe uUmn VMn*kn. D 
kito* — MiiuJuj. IJetuviai-gi 
užima Kalkunus ir geležinkelį 
iki Drisviatų ežero. Pcrsik- 
rau*tę j šių pusę Dauguvos 
latviai laikosi Bunigdene —- 
Skriiade)yaė* — Kapliavo* 
linijoje.

12 liepos. IJetuvn pa.-iraše 
biikos sutartį Ma*kvoj«' su 
Ru»ijo* sovietų valdžia. Lietu
vai pripažinta: Vilnius,-Gardi 
na*, Liila, Ašmeiuu Bnudava.--. 
i Jotu vos kariuomenė veja len
ku* į šiaurę nuo gvlžkelio Kau
na? — Vievis — Vilnius ir, 
matomai, laikosi pieno užimti 
visų geležinkelį I)vinska*-Vil- 
niits. Pietiniame bare Vareno* 
llnlc <Wr jokmsalVit neima 
to. Visoje Įlenki joje jMiskelbta? 
karo stovis ir sutverta nerijo- 
nnlė krašto apsaugo* tarylm su 
diktatoriškomis teisėmis.

Alijantai iš Spa pasiūlė bol
ševikams padaryti ginklų pa
liauba* ir suvažiuoti į konfe
rencijų i/mdunv drauge su at
stovais Lenkijos, Lietuvo?, luit 
vijus. Estunijos ir Hinlandijos.

13. liepos. Lcnkijn-pripažino 
Lietuvos neprikluusoinybę, nie 
k<i neminėdama apie ribas, l’ra 
ncšaina, kad Kauno lietuviai 
suseką naujų, platų lenkų šuo 
kulhį prieš Lietuvos valstylię. 
kompromituojantį 1/nikijo* vai 
džių. Lietuvo* kariuoinenė už
ima Malėtus. Inturkę, Dabiti- 
gius. Palieržę. Maišegulų (tuno 
25 vioretu* lig Vilniaus).Bulše 
vikni užima Molodečnu (už Lic 
tavos rubežių) ir ftvcnčiouis 
(Lietuvos ribose, — npie 70 
vioratų nuu Vilniaus).

Alijantų konferencljon atvy
ko Padereivskis maldauti jmi- 
gvlbds. Kalbimimn Rumunija.

14 liepos. Lietuviai plačiu 
frontu susidūrė su liolšvvikais 
j šiaurę mio Vilniaus. Lietu
viai pastumė lenkus iš Vievio 
(45 viorstai nuo Vilniaus. 
Kalbama apie bolševikų inė- 
jimų Vilniun, betgi žinia dar 
nepatvirtinta).

15 liepos. Lietuvos kariuo
menė nusivarė lenkus iki Loit- 
varavo (17 viorstų lig Vil
niaus) ir užėmė Nomenčiiių 
(15 viorstų lig Vilniaus) Ant 
vieškelio Maišcgaln — Vilnius 
nuginkluota visa lenkų briga
dų. Iz-nkų ginki, jiegos aplei
džia Vilnių ir\ susimeta Lrit- 
varavo apidinkėje, spirdaino* 
prieš lietuvius. Tuo tarjm bol
ševikai, inatonuii.iš ftvenčionių 
|ni*ėa ii’.eina pietų laike Vil
niun, nesutikdami (msiprieši- 
ritno.

Varšuvos brikai pareiškė, 
kad jie, girdi, Viltim lietu
viams “užleidžiu”.

16 liepos. Lirduvo- kariuo
menė įveikė lenkus LeiUnravc. 
Vžstojusiustkelių į Vilnią nu
ginklavo ir internavo ajac 2500 
ligionirtų. Vakaru]i, lietuviai 
izciige Vilniun. IJetuvu? kn- 
.eiviams io-Lnnnt'Vilniun/ bol
ševikų koinim«ras sakė vrakid- 
l«j, imreikšdamas, kad .rusų 
kariuomenė veikiai apic.i,imnii 
Vilnių ir kitus apskričiu* su
lig padarytos taikos suHtties.

Į rytus nuo Vilniau* pu- 
fiaukclyje ligi Smorgaioių, li
jo dar kovo* bolševikų su kn 
kais iš kur kukai. ma?>mnis, 
Inrčjo trauktis Lido* !» ik. 

(Pabaiga bus).

FIRKITK
LIETUVOS PASKOLOS

B0NU8

KLAUSIMAI ir ATSAKYMAI.

Maldo* už dužia*.
Klauriaio*. “Draugo” No. 

162 pasakyta, tad lapkričio 
pašvęstas maldom* už dū
šia*. Žinau, kad ir 30 gegužio 
žmonės ant kapinių meldžiasi 
už numirusius. Bet ftv. Kašte 
to nemačiau. Tai-j$ meldžiu 
paaiškinti, kokioje ftveuto Ra
ito daliję arba skyriuje yra 
patarta melstis už numirusius. 

S. Judeikis. 
. Atsakymo*. Yra klaidingų 
Šventojo Rašto leidinių, ku
riuose kaikurio* ftv. Rašto daį 
lys praleidžiamos? ypatiugai 
Mnkalmjų knygos, Sv. Apreiš
kimai, Sv. Jokūbo laiškas ir 
kiti. Kas turi klaidingų Sv. 
Rašto leidinį, tas gali jame ne
rasti stambių dalykų.

Antroje Makabėjų knygoje 
12 skyriuje yra šitie žodžiai: 
“Stipriausiasis vyras Judas 
lrwid*m« rinkli nv* ♦nžr.
sluucių dindimų sidabru pa
siuntė Jerozolimon padaryti 
aukų už numirėlių nuodėmes 
gerai ir dievotai mintydamas 
apie atsikėlimų iš numirusių. 
Nes jeigu nebūtų tikėjęs, kad
keb-is iš numirusių, kuriV kri
to kovoje, tai butų išrodę be
reikalinga ir tuščia melstis už 
numirėlius. Ir kadangi minti
jo, kad geriausių turėjo pasi
dėję malonę tie, kurie maldin
gai (mirties) užmigimų priė
mė. Tai-gi šventa ir išganin
ga mirtis yra melstis už nu
mirusius, knd taptų liudsi nuo 
nuodėmių” (2 Mncli. 12, 4, 3 
-46).

Nuodėmėje yra do blogu
mu: kaltė ir kenksmingoji pa
sekmė. Atleidus kaltę galima 
neatleisti kenksmingosios pa
sekmės, kol ji taps atitaisyta. 
Tat aiškiai matytis iš šitokiu 
pavyzdžio. Du bernu pavogė 
nno ūkininku ]>o purų rugių Ir 
pragėrė. Paskui vienas 'neinąs 
susiprato ir atsiprašė ūkinin
ko. Ta* dovanojo kaltę, bet'sa
kė, kad rugių pūro vertę ber
nas gražintų. Kitas bernas 
nesusiprato ir neatsipraŠė. 
Ant pirmojo berno kaltės ne
beliko, bet liko reikale* atly
ginti. Aut antrojo berno liko 
ir reikalas atlyginti ūkininkui 
už vogtus rugius Ir kaitė.

Tas skirtumas kaltė* ir ati
taisymo reikalas yra visose 
nuodėmėse, nor* nevisidn jis 
taip aiškiai matyti, kaip mi
nėtame pavyzdij*.

Sunkiai nusikaltęs žmogus 
turi gauti kaltės do.tu. ’jinių 
prieš miraifliit. ftioip ji* pa
tenka į pragarų, ir nei kokios 
maldos iš ten neišgelbės. Bet 
gavę? kaltės atleidimų prieš 
mirsiant, žmogus dar dažnai 
nusineša į anų pasaulį antrųjų 
nuodėmės dalį būtent reikalų 
atitaisyti blogųjų nuodėmė* 
{Misekmę. Gyvųjų maldos, au
kos ir gerieji darbai gali pa
lengvinti mirusiems atitaisyti 
t n nnlraia nundOmėy ‘mankrai-. ’ M T*“* ~ > M •
Paliuosavimų nuo jos Antroji 
Maknltfjų knyga vadina pu 
liuesąvimu nuo nuodėmių.

Jeigu žmogus numiršta len
gvai, arba atleistinai, nusidė
jęs, tai aname gyvenime'ji* ga 
Ii gauti ir kaltės atleidimų ir 
bk>g»»* jmsekmė* atitaisymų. 
Todėl ftv. Rašto išsitarimas,
knd numirėliai “taptų palitm- 
suoti iš nuodėmių,” yra visai 
geras.

Antroji lapkričio diena yra 
Katalikų Bažnyčios į»iškirta 
maldom* už uumirėliu*. 30 ge
gužio diena yra tam tikslui 
skirta ne Bažnyčios ,be> įvyko 
iš Suvienytų Valstijų įproria 
Decoratinn Day. arba Vainiką 
Diena, nėra bažnytinė katalikų 
diena. Imt tautinė AiuerUde-

i šventė.■
Kon. P. Bnčy*.

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk |35 iki |75 taraitėj

H»k kirptu. Kl. 
»i«ur 

kalauJaiaL G*- 
riaudaa anial**. 
ra»» lAmokltuun* 
I a»v*|.
Mu. rrttrrlmsu 
duodaiuM uiokl- 

a įdaro*. SpacUaMa
KrtaueyaN* Skyrių*, mokataa ttl- 
CuoUlIna rUui

MASTUI SCHOOIj 
l*o M. Šute Str.

Kamjuu *j*ke Mr. ant *M lulm.
9

K-----............... ..... ....

I Tctctoaaa Boolcrard B1M

un. u. AAdruito
DANTISTAS

U1I Sū Ralnt«xl Sir.
VALANDOS: ♦— lt 4L M.

1 S; ?—t P. M-
Ž—..................................  —a

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
IJETITIS AKJŲ bPinAUFTAS 

■ vUmi *kl«

KalvM. ■»!*»- 
•plMntn.0. n«r. 
m*. ■>»**»■«<■ 

Ir uM<ta<w*aa k*r*Ma *kt« krafra* *k*» 
kalrnilrta. n*tnk«sl<>: nrtikra. aku Ikilatem. 
I tarom* rcmMuu IMirr* Į«in>4*iiiia aifc- 
liMaua kiaiAa* AMnl*> pni alk anrt tauto- 
nl. uit ir riti matantlaroa paraitota furrt- 
»!«• aavo rr<*J>rac Ir valku* uinutFlB* m<t- 
kyhlua. V*Ja*<iaa aa* II Iki ■ vakara. N*- 
tolkunla aaa II 1*1 I vai. >• 

1553 W. 47th Bt ir Ashland Av.

Paklydėlio Kelias
Keturiuose aktuose scenos 

veikalėlis.

Parašė
Vystanti Sakelė 

Kaina 15c,

Veikalėlis nuperdidelis, 
lengvas sulošti, gražaus ir 
rimto turinio.

Norėdami gauti Adre
suokite:
“DRAUGAS” PUBL. C0. 

1800 W. 46th Str.
Chicago. III.

GERESNIS VALGIS UŽ MA
ŽESNĘ KAINĄ.

“Geras valgis, be didct'uiy 
kainų” yra tikslas Raudonojo 
Kryžiaus valgio kurso, kuris 
duotas moterims Raudonojo 
Kryžiaus centre, 418 Wcst 29 
St., New Yorke.

Nesakome, jog visiškai ne
reikės mokėti mėsininkui ir 
kepėjui, bet mokėjimas neturi 
but didelis.

“Aš padarau pyragėlius na
mie, bet vertųjų net tris kiau
šinius”, sako dvidešimts trijų 
metų senumo šeimininkė, skai
tydama receptų ant rašomoso? 
Ivutmūa viriu veji.'-Raudonasis 
Kryžiaus mokins kaip padary
ti su vienu kiausiuiu.”

Nrw Yorke kiattšinini aštuo 
ni centai viena*. Kiekviena 
motina turi sumažini jų varto
jimų-

ftcimuiinke guli ĮMuiuryti 
pyragėlius (murini*) su vienu 
kiaušiniu, arba ir be kiaušinio, 
lart* tas sumažina maisto vertę. 
Jeigu nevartoji kinašinio, tuo
met pridek du AavkMuku dau
ginus pieno.

Py ragelių recepto*: Vienų 
kiaušinį, Ti puoduko cukraus, 
5 šaukštas sviestu arba tau
kų, 1 puodukų pieno, 2 puodu
kus miltu. 3 Ivanu ŽnnMMĮąte 
kefriino (liaking) milteitų ir ’zi 
šaukštuko druskos.

Tas padarys tuniuų didelių 
pyragėlių arba šešiolikę įnašų.
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Kunigo prof. J. Meškausko 
Prakalbo*.

Kuo tik atvykęs iš Lietuvos 
kun. J. Meškauskas, Kaimo 
Seminarijos profesorius pasi
ryžo apvažiuoti lietuvių kolo
nijas Amerikoje it pranešti 
čionykščiams lietuviams apie 
tėvynės reikalus ir jos dabar
tini HtOVj. »

21 liepos jis kalbėjo Slicbuy- 
gan’c, Wi&. Savo jūJkir ir ma
lonia kaliui kun. Meškauskas 
syste-iuatiškai ir žmonėms su
prantamai išdėstė IJetuvo* ne- 
prigulmybės įkūrimų, kaip vei
kė koki partija, ko kiekviena 
partija stangias pasiekti, kas 
Lietuvai padėjo laisvę atgau- 

darbų trukdė.
Kalbėtojas sugeliėjo teisin

gai pagauti krikščionių demo
kratų. laisvamanių ir sovijnlis- 
tų partijos pačią esplie ir j*i 
aiškiai pastatyti prieš žmonių 
ūkis. EntuziHzmo vilnis ėjo 
per klausytojus, kuomet gerti, 
svečias vaizdžiai piešė, kaip 
Lietuvos kareiviai didvyriš
kai kovojo už tėvynės laisvę 
prieš bolševikus, vokiečius, 
lenkus ir kitokius nevidonus.

Antroje savo prakalbos da
lyje jis išdėstė Aemdarbystos, 
pramonės ir pirkly ruoš iitovj. 
Žodžiu sukant, kun. Meškaus
kas pranešė visa tai, ko daliar 
Amerikos lietuviai nori suži
noti apie savo tėvynę.

Kunigo Meškausko prakal
bų žmonės klausės su didžiu 
indomumn ii dabar negali jo
mis atsidžiaugtu Eitasis sako: 
‘•Tokiose prakalbose, negaila 
nei aukų duoti.” Dieve padėk 

■ gerb. kalbėtojui Rfraažnioit vi
sas Am. lietuvių kolonijas su 
tokiomis gražiomis ir tokio
mis naudingomis prakalbomis.

A. Maliauskis.

Kaa. Galiūnas, J. Kandau*. N. 
Jurevičia, Ig. Simonaitis, O. 
Nausiedaitė, Kun. Pr. Vaita- 
kuilū*, X Girčia {1), J. Žadei
kių, P. Garborius, J. Riškumi 
R. Macijauskas, B. JavaTBS, V. 
Šimatųlskis, K. I’nlulrinskas, 
A. Kližentas, A. Rahacauska.s 
J. Paulauskas, A. Valančius, 
O. Statkienė, O. Česnauskienė, 
A. Andrulienė, Pct. Jučaitė, 
Janušauskas, J, Žala ginas.

Iš viso su smulkiais $167.21. 
Jei jsibriovė į šj sųrašų ko

kto* klaidoj, tai malonėkite 
duoti a|we tai žinią Tautos 
Fondo 59 (vietinio) skyriaus 
e-sMybai arba, darbuotojams, 
o jie pasistengs atitaisyti.

Širdinga padėka yru 
kiama aukuotajam*.

išreiš-

Pr.
S uluuulu VėS,

Šeštadienyje, liepos 
šv. Antano bažnyčioje susi
tuokė p. A. Pocius su p4;> 
l’et. Budrcekaite. Seniau^ abu 
jaunavedžiai nemažai prisidė
davo prie kolonijos darbuotės, 
lamuingos jiems kloties.

24 d.

Pr.

SKAITYTOJU BALSAI.

tu- 
už 

bli
au

CICERO, ILL.

LIETUVOS PREKYBOS IR 
PRAMONĖS BANKAS.

REIKALAUJA.

B raukti n. 
BnsJdyn. 
hrooldyn,

I

j užsieni 
gauta ir

Amerikos

xk.

III. 82 ak...........
Y. A. Deniuis
31 ak L. P.

Pa. 21 sk. L. P
Z. 
. Z.

v

—
4

REIKALINGI

VYRAI IR VAIKAI DLRBli

A. SHUSHO

tttl

Turtu patyrtmt 
taalrri'j lirom; ru- 
poouimt pH«b- 
riu ilrono ir kv<U- 
kj laiko llroa.

AKUŠERKA
..102.52 
...52.20 
...96.38 
..142 15 
...90.15 
...21.00 
.. 179.08 
...37.25 
...10.00 
..203.00
.41 .25 

. .11.75 

.. .50.00 

... 10.50 

...60.00 

...56.05 

... 12220 

...63.54 

..300.03 
..600.00 
..10841

80.08 
25.00 
.4.00 

231.80 
.34.50 
..3.75 
105-91 
.70.00 
.70.63 
.15.00

PACKING HOUSE

HETZEL & CO.

1743 LARRABEE STR.

3355 Ko. Hnhtnl 8L. Chlca*o, IIL

■-------------------------------------------------------- ---

Dr. L E MAKARAS 
L irta t La (lydytoja* ir (<lJran*< 
W..«1»ail>: 1«OM fU. MUhlfaa *ra. 

lHlh— M> tr Folbaaa (Ur 
Chlcacoj: 4*l» to. Woo4 IMr. 
nk Kvtrarr* vfck*k» tiM IM Irt*

T.lrf—■ Yarm m.
X--------------------------------------------------------- «

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI KLAIDU ATSKAITA:
T

Gegužės mėnesio pajamos:
N. Y. 13 ak. ...‘

N. V. 97 ak ...
K. Y. 18 ak. .

Ncw Vorfr. N. Y W

Sugnr Nutek. Pu. 114
Kingvton, Ta 14 sk.
Scnuiton, Fu 36 sk. .
St. Charies,
Biuuklyn, N.
Chicago, 111.
Philudolphin.

Si. Louia^. šio. 68 ak. ............
ix!wi*ton. Mv 99 sk.....................
Curtia Buy, Md. 28 ak.................
tValurbuiy, Conn. 40 nk................
\Vi-Mtfield, llass. 54 sk..................
Kast ton. Pa. 11K> sk.....................
Nuošimtis už. Liberty Honda ...
Cus-ru, III. 59 ak...........................

.Mahaiiuy City, Pa. 34 xk..............
Chicagn, 111. 32 rtt. ’..................
rt:....,. . ii

s REIKALINGI LEIBERIAI.

Durims pastovus musų fab
rike prie generalio darbo.

Albaugh Dover Co. 
2100 Marshall Blvd.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 39 metai

Ofi-a- kliu S*. MoTRtm SL 
Kertė 33-ro SL, ClUcago, m.

BPECI JAUSTAS 
MotrrUktj. Vyrilktj. talpai chro- 

uiiky lutų.
’ OFISO V.U.LKT'Oft: Kuo 11 rylčl 

Iki > po platu, nuo t iki * »aia>- 
da vakare.

NedMIomla nuo • Iki f po piet. 
Telefoną* Tardo 011

H-------------------------------------------—n

4
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Lietuvo? Prekybos Ir Pra 
menės bankas dar praeitais 
metais buvo iižiiiauęs plačiais 
pamatais sutvarkyti siuntimą 
pinigų iš Amerikos Lietuvon, 
kad lokiu budu palaimų m- 
Žmonėms norintiems sušelpti 
savo gimines ir paž|stanius 
Lietuvoj. Tečiaus, delei tam 
tikrų aplinkybių, ta* samany 
mas nebuvo galima jvykdinti 
greitu luiku ir tik s'j pavasa
ri Įlankas pasiuntė Amerikon 
rašytoją šio atsišaukimo m: pil
nais įgaliojimais organizuoti 
tą darhą. Po ilgų sutrukdy
mų įvairiais formališkumais, 
kuriais Amerikos vukdžia var
žo siunlMną pinigų 
■imgaliaus leidimas 
dabar jau pradėta.

Kaip dauguma
lietuvių jau žino. Liet. Prek. 
ir PnuiL bankas yra pašinu 
ęuĮatyuiuib buakuaį valdžių 
laiko pusę šorų ir kontroliuo
ju jo veikimą por Finansų Mi
nisterijos atstovą. Kaip banko 
taryboje, taip ir valdyboje <in- 
lyvaujn žmonės gerai patvrę 
finansų reikaluose, kunigai ir 
svietiškiai, kurių vardai yra 
gerai žinomi tapė atsižymėju
sių iškovojime musų neprt- 
gulmybės ir aktyviai dalyvau
jančių dabartiniame Lietuvos 
viešame gyvenime.

Nors bankas tegyvuoja vos 
apie du metu, ju veikimas taip 
įsij>)ėtojo, kad į tą trumpą lai
ką prireikė atidaryti visa ei
lė skyrių bei agentūrų, fitai 
vietos, kur veikiu jau banko 
skyriai: Vilniuje, Punevėžyj, 
Šiauliuose, Liepojuj. Klaipė- 
doj, Marijaiių>olėj<*. Raseiniu
ose. Agentūros: Kauni*, Virba 
ivje. Be tu, ryšiai yra užmegs- 
ti su Lankais Staokholimt, Ku- 
penhagvne, Berlyne, Paryžiu
je, LuuduiH-. Ncscaui buvo už
megzta ryšiai ir su Trving Na
tional Bank. New York’e, liet, 
matomu iš nemmpratimo, 
buvo skelbiamu, kml šis įlan
kas priiminėja (įmigus per
siuntimui Lieluvun. Aš paty
riau, kad mininiasai bankas 
nors ir malonėtų tai daryti, 
liet kol susinešimas |tasta ir 
kitas aplinkybės m*|Migen-s. 
jokiu budu neapsiimu ]»atar- 
nauli.

Tik ką atsidarius lunko a- 
gentuni pasistatė savo svar
biausiu tikslu siuntinėjimą pi
nigų kuogreičitlusiu, lengviau 
siu ir tikriausiu budu. Be to. 
bus priimama dejiozitai, už 
kuriuos bus mokama nemažes
ni nuošimčiai, kaip Amerikonų 
įlankose. Tiems, kurie nori jmi- 

sidėti savo pinigus auksinais 
l/ietuvoje, butų ypač pi ranku 
tai atlikti per Liet. Prek. ir 
Pram. Banką, kuria moka nuo 
3 iki 7 nuošimčių.

Visukinis n-i kala i m, y pi tie
kai arba laiškais, prašoma 
kretolis šiuo admm: 747 Bro- 
ud Štr., Newnrk. Sf. J.

M. Narjauskas,
Liet, l’rrk. ir l*ram. Banku 

atsL

Yt!’ IIlVot|^V llslĮaHI l, < II. į BŽV 
Ncw Kaven, Fonu. 58 sk. .. 
Spring Vaiky, llf..................

Sugnr Nutek, l’n. 114 sk. . 
Jloiut’Mtcud, I’u. 23 sL .... 
Duqucsne, Pu, 95 uk .... 
Nes Britain. <’onn. a 
\Vilkes Barrc, Pu. 71 
Spriug Valcy, 111. 51 
Grand Rupids, Mich. 41 sk. 
Nuošimti* už Liberty Bouds

sk.
sk.

sk.

Viso labo ...
Iki 1 <1., geguži* yru likę

Kartu

L. F. Z. • • • • • a

$2,921.13
22,323.36

$25,244.49

nrtK.M.iNGi
Bookcoper Ir Rinrarraftstė. Turi tu- 
r<MI Fortui imliudyjimua.

AtalAaukilc j kl<4ru|M>Ulau Stato 
liauk*.

3301 W. 33ud Str. f
I

REIKALINGI LEIBERIAI 
DĖL FABRIKO DARBO. 
DARBAS PASTOVUS. 

LINK BELT CO.
39th & STEWART

■
I

vT^Jikauskas”:
ADVOKATAS
Oflaaa ludmleatyj:

South La Šalie Street |
Kambarį* M4

TeL Centrai MM

29

I 
L.

l’ainkkau drauffr*. < >ioaėa Adoniui- 
tė#. puolnani'loa lt Kauno iru b. K«- 
dntaė* at»*kr . Joatainlo pat'M'lK*. 
sudilau* Kvnioillol. Kaa Mnntv npl« 
Jo mnlonėkllo prntiekti, ui lci> tartu 
nuotlrdtlal ačlŲ Utkalno.

1UX. K. OAMIIRAI KK.IS.
337 Iktitoit Mr. Aurora. III.

Gegužės mėnesio išlaidos:
Bckretariatai alini už balandį ............................................... '..150.00

Dr. J. J. Bielskiui ui prakall>n« Brouklync ir Ncw Yorke ..60.00 
Kelionės išlaidos važinėjant su prakallsuniK po WiUuw 
Ha r rių ir 8krau..iw apielinkra su kun. dž. Mironu ............... 15.99
Kdiiura* išlaide U.-stficld ir Uartford, 9—10 d gegužis ..12.32 
“Garimi” už 5000 Tnulus Fondo konstitucijų ....................... 55.00
t'ž Aelbimą Liek pašto ženklelių ............................................... 24.00
“Gantui** už .>00b plakulų Dr. J. J. Biekkiu prokalboius, už 150

atakaiiu, 1000 Liet. Įuršto ženklelių palind........................ ..20.50
**Saulei” už skelbimą Liet, pašto ženklelių ............................... 44.00

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo oO*a po num. 

4729 S. Ashland Avenue

Muitai ant Lietuvos nibežių.

Tūlas lietuvis iš Roekfordo, 
pa i keliavęs į Lietuvą rašo ..a 
vienišiems j Amerikų, kad 
r*-jo daug uknmkėti muitu 
vežamus daigius, nor* jie 
vn priduoti kaipo/dovi*'
viešiems. Jis turėjo užmokėt 
dauginus negu daiktas vertas

Antras ra’o, kad vežės pen
kiolikę porų ėeverykų ir užsi 
mokėjo muito penkiolikę tūks
tančių markių

, kad nuo jo 
viskų atėmė ir dėlto jis turėjo 
nuostolių Hg tujų Šimtų do- 
lierių.

Visiems tiems pasakymams 
nenorėjau tikėt Maniau, kad 
tai pramanyta‘kokių niekšų, 
kurie nori tik apšmeižti Lie
tuvos valdininkus. Bet galop 
reikia patikėt, nes gerai pat
virtina 8. Oadeikio laiškas til
pę* “Draugo” num. 162, lie- 
jhjs IU 4.

ANT PARDAVIMO
į. I Trečias rašo, 

| • a . a • O i

PARSrorODA
Kelely Ir. daJbdo krautuvė, <vroj lie
tuvių apgyventa  j vietoj Storiu** vau 
ta* >(000.00. namo* >1000.00. Ravi, 
ninku* apleidžia mleet*. Ataituukite: 
2317 W. <1 Str.

TutaSMUM McKlnley 31137.

Kartu ..................................
Nuu jutcigtiiyi T. F. iki 1 d. birželio pribuvo ... 
Nuo įsteigimu T. F. iki i d. birželio išleista ..

....$381.81

$477,318.19
.441,837.01

__________ i

Grottcme Ir buferne ant pardavimo 
cerje vietojo

4BSL S. WluH«r»t<-r Avc.

Anivr. L. R.-K. Federacijos 
Chicagos Apskričio įrengto** 
kun. prof. Juuz. Meškauskui 
prakallKisr Šv. Antano pa rup. 
svetainėje, Cicero, Iii., liepos 
13 d., sekantieji aukojo Liet. 
Darlio Federacijai ir Ateiti
ninkams*.
Juoz. Kudirka ........... $10.00
Z. Venckus ................... 1C.00
Kun. 11. J. Vaičiūnus .. 10.00 
Ona Miliauskienė ........... 7.00
Kun. Pr. Bučys.................5.00
A. Groblūiuskas ........ 5.00 
Juuz. Krencius ............... 5.00
P. Davidpnts ..................  3.00
A. Gaudrimus ...... ... 3.00

Po 2 dul.: Juoz. Veiickaitis, 
O. Mankienė. Pr. Statkus, J. 
NakAršius, KrisėauskaK, Br. 
Kelpšas, St. Tauiomitis, M.

Birželio 1 d lieku ............
(«-IvrJiiiu kuĮiiiuio
Kun. <T. Imukiiiėio fonde .............. .
Kitu fundtj ............................................

— $3a,4b 1.1a
10,110.80
N.916.73

.2,835.15

Kprx-iali»la* iliiorg, uMHcru u vy
ry nitu.

-------------------------------------------------------------

Valančio* nuo 14 UU lt I4ryto; nuo 
t Iki 6 po plotu; t>uo 7 Iki >;>• 
rokam. NedHtomia 14 Iki 1.

y ule/uuo* l>/vxci 3HM

AKT 1‘ARDAVINO.
Mainau *u C lotai*, vittinyčla bu vii- 
tomla.

Kaina |3*0«.
3921 W. «« l’bu.v

Arti Cravvford Avc.

* 4 į$r *
Gavat laišką į sago rankas 

nuo dėdės, kuris parvažiavo 
į Lietuvų. Jis rašo, kad vežės 
devynias ]>oras čeverykų ir 
ueriutos materijos d ra bu- 
žitui's. Viskas tapo atimta. 
Man rodos, kad tokis j ra t var
žymas nepagirtinus.Daugumas 
gauname laiškų * nuo savųjų, 
kurie dejuoja, kad neturi dra
bužių ir negali gauti pirkti. 
Nei pirkti nėra. kuo. Jie su 
ašaromis maldnuja, kad pa
siųstų nors maž daug. Daugu
mas siuntė, liet mažai kas ga 
vo.

Kciiiujaniis į Lietuvą pusi- 
(s-rka drabužių, manydamas, 
i -.d bos saugu, bot apsivilia ir 
pi įvažiavus Lietuvos rūbelių 
netenku turto.

h . _ » • •

Alano nuomonė, kad Lietu
von keliaujantis iš Amerikos 
gulėtų vežties kodaugiut^ia 
drabuži ų. Lietuvoj jų ne r u ir 
pagamint greit negulima. Grp 
žtantir3t į tėvynę lietuviai ne
siveža rūbų, kad pelno darytų
si, o tik nori aprengti savuo
sius, kurie randasi dideliame 
varge. Jei In* muito negalimu. 

' tegu jį imtų, liet /eikia, kad ė- 
i mimas butų sąžiniškas, o ne 
daugiaps kaip daigias kad 

; vertas. Daug yra kalbama ir 
...rašoma apie žiaurumus vokie- 

T^u. Agy. f.nlm.HH-.,- į „„„ slauldu
B. PuMuika. J. ZuliK.-ieia, K-

Ant Javarauskas (Paiiaiga ant 4 pusi.)

Birželio 1 d. jžde raudasi ................................. $24.862.68

K. Krušinskas, T. F. Sekretorius,
222 South 9-tli St., Brooklyn, N. Y.

r
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Lietuvos Prekybos Ir Pramones Banko Agentūra 

| Jau Siunčia Pinigus į Lietuvą
Turi-dama* Kkaitlingus skyrių* ir agentūras Didžio- 

§ joj ir Piliau Lietuvoj Liet Prek. ir Pnuii. Banku* ga- 
5 rantuoju kuogreičiauMa ir pigiausiumis sąlygumis išiuv- 
S kėjinm piuigų. Niurkite tiesiog Banko Agentūrų nes pi- 
gį gf»..i»is bus persiuntiinar. Naudokite* pmga tuojaus iš- 
E važiuoju ,i Lietuva Banko Ageiitnros apecijdis kurjeris.

Su vibuir reikalais kreųikitės:

pigiai m OKKAI.
Parduodam ir mainom namu*, lo

tu*. farma* ir vi*qkiu> blmlu* Pa* 
mu* galima rauti vi*okiu paairinki- 
raij.

A Uita ūkite pn«:
A. GRIGAS A CO.

3114 S. Ilalitcd A, Cblco*r<>. IU.

. —-------------- r>
ĮBMRTBBIBiJ •#« A •

Dnvidonis, M. PrrituomenA, A. 
Kuhiifl'tskar. K. Kimmnaite, 
Juot Valaitis.

l’o 1 dol.: Ant Igimtaitė, 
St. Z'Luckas, Ruz. Stankevi
čienė, J. Kukanau^enė, M. 
Zubiln. !g. Žilevičių, J. Bra- 
ttniėtas, J. Mikdhtlnis,-K. ftu 
kys, S. M inkų*. 1. Balnk-vas 
(f). P. Taiti kinas (Jj, A. Mi- 
knionė, B. Kilkinien-'. N. N- 
Pri. Mocfcaltia, J. Kiop-ris, P. 
Zakarauakas, l’et. l’eUonis, 
Ant. Rimša, .luoz. l’odtUF, M. 
KisUudūenė, AiA įsikiš Aut 
Budi*, Pi. AudiruzuUė, Kio. 
Petkus, J. Bukauskii'U**, Pr. 
Zdaukus. I*. Krikščiūnas, JEJ 

i M

i
f

M. NARJAUSKAS,
Liet. I’r. ir Prato. Banko Atstovas ir Agentūros Vedėjus, 
747. BRUAD STREET, ‘ NEWARK. N. J.

f

TINKAMAS KAIP SMUIKĄ
Jum taip jtfu«lit**Y'j«*!nct tun-*hc 

po ranka KLAVIŠU CRUM'N 
H1TTER WfNi; TONIC Ir !uu>- 
mcI vartomie raly* nunulytuu ir 
visuomet jau»ii<* “kaip 
Ju yra .suunjla# ii Labfonujaa 
,ralriią kuriai la>*i teraa. Genuu- 
*ia» vni«ta» nuo nrfruruuliaviniu. 
neturėjimo tprlitn. suzij. ail|>num» 
negalėjimo luėgvti ir I. t. Jia pra* 
šalinu viauu iitmikalinguit dalyku* 
dalykus ii vidurių ir gražiai jmm 
w '• v. m. ■

v>|$4»um« j»iuia* 
dama* geram slorij. gailinu gauti 
kickviriiuj uptickoj arba pa* J. 
B. Schmier Cu.. 17 W. Austiii Avc 
(image, IU. , (Apft.)

TtRKK Kl’OtiAVV MAMA.
Kaip lirai tu manai dar verraull? 

Kando* rccolptA* tau nieko norelM 
kla — Tiktai moki ir moki plnlru* 
— mokėk tuo* paClu* plnlru* ant m- 
vo namo, tai tavo priodertiis tavo 
Arimynal. ryvontl, , kur tymui* o- 
ra* — kur rali turėti dartclj ir . ne
toli nuo darbo. At turiu vietų Hrl« 
Ju*u rroblrtaa — Vlskaa prirul^o 
auo Ju-uj Pa&v — Ateikite ir pa
matykite. Nieko Jum* nek*lnuoa 
P**lalbAti. Klaupkite Mr. Thorpe, 
ūsai Stonrv l-innd A»e.

Soulli <.1ikn*Ro. Ullia.

PARMIH’ODA '
Oroarra* ir Mnldamtu krautuvė Lla- 
lirtu apiryver.toj vieloj, prlo Kr. Jur- 
Klo baAnyėioA l'rlelaali* pardavimo 
Moraliuoju LAoluvon.

•3* W. 3knl Mr.

BARGENAS.
Turi paaukoti gražią 80 Hkrų 
ftmną sn viltais niisipmiAkui* 
hudinknis, tik 38 m i imtos nuo 
“loop" ant Chicago & Bur- 
linglon Ųuincy Railway. Ant 
lengvų išmokeačių. Norint 
<1 tingiau informacijų atsišau
kite ui rašykite;

A. TRAUKE,
1404 W. 18tos Str.

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.” 

aanaannBBBnaaani

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
ao*r*njm. tj-povmiaf. *trklybo* tal
aiti. Rtrr. Valu Mortjaa. «*alMa *•*&-

>iii*tr*wa, a*iu*n«r«u*.
Mokinimo nUanSoa: nao • ryt* Iki

4 ralando* po Holu; vakaram aao 4 
nd lt vai.
3106 So. Hatetod SL, Chicago.
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< ~ DRAUGAS

CHICAGOJE
«■■■ ----------- - ------------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Trečiadienis, liepos 28 d., i 
Šv. Naranjas ir Celsas. kank.

Ketvirtadienis, liepos 29 d., 
Šv. Morta

—......... .....................
PAŠAUTI IR PAIMTI DU

PLĖŠIKAI.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

•"T""*"*-T t ■
SKATTYTOJV BALSAI.

■ ---
(Pabaiga nuo 3 pusi.).

Kitos poros įežko policija.

DARBUOJAMASI PALTUO 
SUOTI VINCI.

Nesurandami valstijos liudi
ninkai.

Tiesiog nesuprantami 
ktai veikiasi mn.-ti mimde.

Keli žmogžudžiui susitarę 
kituomet nužudė darbininką 
vadą ir žinomą trukšiuadarį 
Nfnuricc Enrigbt.

Suareštuota keli žmonės. 
Trys iš tu intarininą svarbiau 
šią galvažudžiu laikoma ka- 
li jimv. \ ieįuis-gi iiiibou.-ta.-- II 
metų kalėjimu. Tni Yinei. kur- 
pavažinėjo automobiliu žmog
žudžius.

šitam leista paduoti apelia
ciją. Tad apeliavimo melu, sa-j 
komn. jis pn paranka busiąs 
pnlmosuotas iš kalėjimo.

Tuo tarpu du svnrliinnsinn- 
ju liudininku, kuriuodu 1nri>- 
jo liudyti prieš tuos tris gal
važudžius. nežinin kur pražu
vo. Jiedu buvo paliuosuotu jm» 
paranka ir abudu pradingo.

Ateinanti penktadienį krimi
naliam teisme turi prasidėti 
išklausinėjimui. Jei tą dieną 
teisman ralstijos prokuratori- 
ja nepristatys pražuvusių liu
dininką. ir tie trys iš kalėjimo 
bus pnliuosiioti po paranka ir 
bylu bus atidėta ncapribiio- 
tam laikui, kol nesusiras liu
dininkui. (<i jei liudininką il
gai nebus, pnliuosiioti 
progos išsisukti bylos.

Tokią irti indomybių 
į—f’hieagoje.

Nestel>ėt inn, jei čin kasdien 
didėja skaitlius piktadarybią.

dai-

turės
*

vrn

DETEKTIVAS PAPUOLĖ 
KILPOSNA.

Vienas žmogus ji sunkiai kai

tina.

Alio Nelson. 20(»l AVest Clii- 
norėjo nusipirktirago avc..

degtinės. Detektivas Pi»terson
iš Sitakespearo nuovados apsi-
ėniė ji nuvesti vieton, kur ga
limu pirkti. Neisim jiasiėmė
$1.'MNN) ir abuiįu išėjo.

Pakelyje detektivas Nelso
nui liepė jMilaukti. gi juits pa
sisakė einąs prie policijos
skrynutės nųtortuoti. Jam |ia-
sitraukus, sulig Nelsono pn
sakojimo, prie jo priėję du
stipriu vyru, {simišiu j jsiliemo

j’-.un, išsitraukė revolverius it
ntėmė pinigus. Ir tuojniis nu-
dūmė.

Nelson tvirtina, jog tąs
daryta su detektivo žinia.

]>a

Policijos viršininkai veda
! tardymus. Detektivns užsigi- 
„ M-

PABRANGS VAŽINĖJIMAS
CHICAGOJE.

Pranešama, jog su rugpjūčio 
1 diena Chieagoj pabrangs vn- 
žtnčjitnas viršutiniais geležiu - 
keliais. Prisieis mokėti tie
siog 10 renių už važinėjimą 
vimnn šonan, Ainiu lie moka 
nm dur 8 centai.

i

BATlf

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

NCAL ESTATE-INSURANCK 

Europe ai AmericakBufem 
FemifMa La*
NfHAHIJl KAH

Jl<» l» StltKi 1‘tert. Ck.rya llhte, 
Ali

» FAll.

IŠ LABD. SĄJUNGOS 
VEIKIMO.

Užvakar dienos motu keturi 
plėšikai atliko drąsų tižpnolt- 
mų. Teeimis du iš aną pašau
ta ir suimta. Kitą dvieju po. 
licijn ieško. Suimtu yra:

F rauk Kravee, 2100 Wa- 
rren avė., ir dubu Sopkotvski. 
4324 So. Washteimw, avė.

Keturi jie apie 1 NM) dieną 
automobiliu nuvyko palei 
llart, Srhaffner & Mane dir
btuve, 4012 \Vc-t 22 
tenai laukė, imrvcžant 
mos pinigų apnųikvti 
ninkus.

Ir >iilnuke. Pinigus 
?’H«-ei<» b'in’o- narve

gal. Tr 
tos fir- 
darbi-

iš vldii- 
Hr- 

mos kasininkas >u «lviem j»jt- 
siimtojais. Buvo du krepšiu, 
kiekvienam jm»

Išlipius iš niitomobilinus kn- 
j sininkui ir vienam pnsinntėjni 
su pinigais, vienas plėšikas 
pašokęs pnlcido kelis šuvius i 
kasininką.

Tasai sudribo. Plėšikas pa
griebė krepšį ir leidosi prie 
suvo nulornobitiaus. Bet vie
nu- pasiautėjas su kitu krep
šiu suspėjo jneiti karidoriun 
ir iš tenai šovė i bėgantį su 
krepšiu plėšiką. Plėšiką.- sus
milko. Tuomet kitas plėšikas 
pribėgo paėmė krejiši ir su
žeistą savo' sėbrą įvertė au1o- 
niobiliun. '

Tuo metu {Mi.-iiintėjns dar 
kelis šuvius paleiilo ir jmtai- 
kė kitam nedorėliui.

Tcč-iaus plėšikai visgi aki
mirkoj apsidirbo ir su $10,000 
nuvažiavo.

Policija ėmėsi i&koti.
Apie 3:00 vakare |w» num. 

4824 So. \Vaslitenaw avc. bu
vo pašauktas gydytojas. Jis 
ten atrado du sužeistu jau- 
mioliu. (lydytojas tuojau* pra
nešė ],olicijiii Iš ten abudu 
nuvežta apskričio ligoninėn ir 
tenai viskas išsiaiškino.

Namuose 4324 M’nshtenav 
gyvena Mrs. Annie Petruše- i
W|l pašauto {įlėšikn Sopko,ę-
ski sesuo.

Atliklu krata. Iš pavogtą
pinigą surasta tik $326. Kiti
pinigui arba kur paslėpti, ar
gal pavesta kitiemdviem plė
šikam. Be to. immnose atrasta
du revolveriu.

Suareštuota ir Mrs. I’etruše-
wn nežiūrint jos teisinimos,
buk ji apie plėšimą nieko ne
žinojusi, tik iHišaukiisi gydy
toją. Be to. jinai policijai sa
kauti, jog sn pašautu broliu
nesi mačiu dauginu pusę* me-

Pašautas k. sininkas. sako
ma, esąs blogam {aidėjime.
Bet vargiai pagysiu ir plėši
kai.

KITI KITUS KALTINA.

Chicagoje visokios rąšies 
svaigalui liejasi Intakais. Svai
galai dirlsiinami ir parduoda
mi. Siandir tik tas negali gau
ti svaigalą, kas neturi pinigą.

Prohibicijos {vedinio virši
ninkas už tą kaltina miesto 
{Miliciją. Sako, policija visai 
neprižiurfnti, knd butų pildo
mas prohilr.cijos įstntynms.

Policijoj viršininkas gi vi 
są kaltę.miverčia nnt teisėjų. 
Sako, svaigalų {uirdnvinėtojus 
nrivtoIrnMsjt 1<>t«ėjni dnfriinn. 
šia paliuosuoja.

Tad ir nežinia, kas čia kal
tai*. Savo keliu vis labjaus ap
silenkiama su proliihicijn.

LalMlaryls** piknike, kuris 
lmvo liejas 18, 1920, Borg- 
mnii’s darže, Riverside, III., 
inplaukė $811.30, -išmokėta 
$331.30, liko $4StM.i). B* kai- 
kurie dar nesugiąžiiio parduo
tų seriją ir tikietu. Malo
nėkite sugrąžinti visas serijas, 
ir tikietus. parduotus ir nepar
duotus,
kuris įvyks šį 
28, 1920.

Nuoširdžiai 
gerbiamiems
Skrypkai, II. Vniriiimii ir l’r. 
Vaitukaičiai už ją atsilanky
mą ir pa rainą lgilslaringni 
Sąjungai. 'Paip-jiat fnrinme n- 
eiu šeimi linkėi.is, visiems rinr- 
imiiiikams o js'draug vmivina 
ntsilankiisienis.

Pikniko Komisija.

(’ėntro susirinkime, 
vakarą. liepos

t arinmi* učių 
kunigams A.

Iš NORTH SIDE.

Kas nors nepaprasto.
(ini dar negirdėjot, knd 

Vyrių 4-ta ir 5-tn kuopn. ren
gia didelį, iškilmingų, piknin- 
ką su painarginiinnis nedelioj, 
rugpjūčio 1 d.. 1920 m., dide
liam National darže, Riversi
de, III.

Tad visi rengkitės, nes pro
ga praleidę gili lės i t ės. Visi 
gerai žinote, knd kn tik vyčiai 
rengia, visados publiką paten
kina, o ypatingai kada ką su 
rengia šios darlišėios kuopos. 
Piknike gros puiki muzika. 
Bus visokią lengvų gėrimu lx*i 
skanią valgią.

Jaunimas žais ir (laimios. 
Visi džiaugsimės, kvėpuodami 
tyru oru. Tad visi atvažiuokit.

Tikietus galima gauti pas 
kp.
per

1

narius: perkant jš kalno, 
pus pigesni.

Taškutis.

PRANEŠIMAI.
Lietuvią Rymo Kataliką 

1 -nlslaringosios Sąjungos pus- 
i lėtinis susi rinkimas bus sere-
<l( je, licĮHis 28 d.• • 7:30 vai.
vakare, Dievo Apvaizdos para
pijos svetainėje, prie 18 Ft., tr
l’nion Avė., (’hieagoje.

Visą kuopų atstovus kvie
čiame suvažiuoti.

Valdyba.

IŠ DIEVO APVEIZDOSIŠ DIEVO APVEIZDOS 
. PARAPIJOS.

L.

PARAPIJOS.

rių 4-tos ktiopo* hhni
svarbu* uivnitinM Miririnkimn* J-
v.vka liepos 29 d.. A. m., (m rupi jo*
Mvctuinėje. punktiinliai M4I0 vai.
vak.

Viri narini ir narču cm t r kvie
čiami ntsilnnk.vti^nci reikia viens 
murbų dalyką uplarti.

Po suririnkimo žairiai.
Alb. C. Alaburdaitė, rašt.

IŠ NORTH SIDE.

šiuo pranešu Lietuvon Vy
čių 5-t«M kuopos nnriflniH, kad vi
ri susirinkt tirnėte seredoj, d. 
liepa*. S vai vitk. j ftv. Mykolo 
Ark. parapijc* svetainę, nes turi
me aptarti Inlmi ilnug svarbių rei
kalų.

Taip-gi turėsime apkalbėti rt-n- 
guuiu} pikniku, kuru įvyks imhIc- 
lioj. rugpj- 1 d. Reikės išrinkti 
įlarbiiTuikus ir t. t.

A. Mureika, 
Pirm

L Vyčių 13 kuo|«jB trumpai 
■tudriiikimAv įvyk* jUnmlir. tirpei 
2S d.. 8 vai. vakare, Daria Squ<trr 
parko salėje. Po iranrinkimėlio

buvo, kuomet priešas plėšė,bri 
šimtą sykių skaudžiau, kuomet 
plėšia savieji. Kas-gi j'asilie- 
kn daryt su (ūkiais valdinin
kais. Uideliei skaudu, kuo
met žmogus užslinktai uždirbtą 
centą nupirko dovanų suvar
gusiai šeimynai, liet ji liloi ne- 
aprupinta ir tuo turtu j>asi- 
nnudojo kaž kėjcic plėšikai.

Aš norėčiau patarti tiems, 
kurio rengiasi važiuoti j Lie- 
tuvn, kad jie nepilkit) drabu
žių. Čion pirkdami brangiai 
nžmokėiįie, liet pasinaudot j 
neteks, ir savo šeimynos ne- | 
pridengsite.

Tas mano straipsnis gnl i

ra užgaunančių . žodžių, bet 
dėlto taip raišti, knd noiiž- 
keiiėiu neteisybės. Vistiok ar 
ją.uaiu navĖ ar eveUuu h ur 
demokratai, nr bolševikui, 1»<»t 
knd elgias blogai, tai ir ver
ti vienodo iįžnioke^’io - pnjH i- 
kinio.

J. L. S.

Redakcijos prierašas. Nepri- 
Igulminga Valstybė negali ap
seki be įplaukų, nes turi mo
kėti algas savo valdiriuknms. 
Kelią pataisymas taip-gi bran
gini atseina. Yrn dar ir kitų 
išlaidą. Muitų ėmimas nnt ru- 
ls*žiaus yra stambus iųeigą šai 
tinis ir Lietuva negali jo at- 
sižadėti. Kas Vežasi penkioll 
ką jiorų čeverykų, tas vežvi 
visą avalynės sankrovą, nes 
įstatai leidžia keliauninkams 
vežtis su savim tik po dvi ]iori 
avalynės kiekviemii'i. Jei butų 
leista vežtis daugiau, tai kiek
vienas pirklys sakytųsi vežąs 
giminėms donmą, o paskui 
tas “dovana«7 j’s duotų už 
pinigus tiems, 'kvrie su juo 
yra giminės tik^ukokad tu
rėjo liendrą tėvą Adoįrji roju
je. Tokiu budu IJrtuvoje pir
kliai butų liuosi nuo mokesčių, 
o darbininkai turėtą atkelti 
visą viešpatijos išlaidą našią.

l*-nas J. L. S. stebisi, kaip 
gulima imti muitą didesnį ne
gu daigto kaina. Tečim- vi
sose viešpatijose muitai ant 
kaikurių dalyką būva branges
ni negu pats daigtas. Degti
nės ir talmko muitai leveik vi
sur kelis ar KeJlioliką sykių
brangesni negu <Jegunė ir ta-
liakas. Taip pat yrn sii šilkais.
sų opijumu, su irana ilga eile 
kitą dalyką.

Muitas kartais būva priemo
nė apsiginti nuo neteisybės.
Jei viena viešjiatija uždeda
sunkų mokestį ant išdirbinių
kitos, tai ta antroji užkrauja
tiek pat ant išdirbinių pirmo
sios. Lietuva yra odą gamini
mo šalis. Jai svarbu neįsileis
ti svetimų odos išdirbinių, to
dėl ji gali užkrauti sunkius
mokesčius ant ji{.

Zuiuuės nuFiskanužiuiitivji 
dideliais Lietuvos muitais vi
suomet užmiršta fiasisakyti, ai 
jie turi*jo pirkę Ijetuvos Bo
nų, ar jie parodė to pirkimo 
ženklą. Daugelis amerikiei'ių 
reikalavo, kad Lietuvos val
džia nepaglostytų tuos Ameri-

9

’ i
bu*- allikla iirogr nn*, KMn^lisIcnti 
H I ullių, dainų, p.nuą akambiuinio, 
dcklvinocijų, ir t. t.

Viri nariai priiMifltli ritmtlingni 
nui rinkt*.

Korespondentas.

Trečtaditula, II*poa S 1TCO

TIKRA Kt'UOPKJlSKA.

ra*yk Alandle Ir uteUakyk vlMUjliet

■
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Urta»l« GĮtlylDji» ir Chlrarpu

■■MmmnnMnnMn.iMrainMnMiMunn
s DidžiausisRutujIšdirbimoFabrikaslietuvoj

I ATSIDARYS šj RUDEK). 
REIKALINGI ĮVAIRUS DARBININKAI.

Bu* reikalinga šimtai įvairių darbi ninku. Tad viri kurie rengiatii-s grįžti Lie
■ tnvnn fr nori| nffRrrinVt snn tiž-iėmfntę, ni’ykitos prie Lietuviška;■ Amerikonuką- 

Rūbą Išdirbinio Bendrovės.
Kiekvienas, gali tapti viršpižynM-t(r. Iiendrov'v nariu užsirašydamas bent tris 

arba dauginu bendrovės šėrų.-Vienai y patai dangian nepardnodnina virš šimtą 
** sėrų. vienas šoras dešits dolierių ($10. (M)).

. . PATYRU8IŲ AMA TNINKŲ DOMAI.
Norima atkreipti ypatingą (lomą pa tyrusių verpėjų, audėjų, fiinnonn, šėle- 

’ smailų ir dianinerių, kurie mano važiuoti j Lietuvą, veikti urnai. Kas bus pirmos-
■ uis, tas bus pinncsuis ir prie dariai.

NAUDINGAS ĮVESTI NIMAS KAPITALO.
Taipgi, yrn auksinė proga ir tiems, kurio turi sutaupę keletą dolierių, bei lai

kydami bankuose, neturi ramumo nei didelės naudos, dabar turi progą įvesdint 
E j Didžiausį Rūtą Išdiibiioo Fnbrikų LteLpojr."kuris teiks pnikų dividendą ir ra- 
| nmmą.

UŽTIKRINIMAS.
1() LietiTvišUn-AnierikoniškiųRubų 1 šdirbiino Bendrovė yra užregistruota Lie

tuvos Pramonės Ministoriui ir bus Valdžios Kontroliuojama.
(2) Lietuva (išskiriant Estoniją ir Latviją) yrn vienintelė pasaulyje šalis, ku-

■ kurioje auga geresniflinai, ir jų auginina mn labai daug.
(3) šiandiena netik Lietuva, Didžioji Rusija, bet ir visa Eurojia yra baisiai 

• i • v
■ . Taipgi, turint valdžios paramą ir kon (rolę tnipgi pirkėju* ir žalią medžiagą nnt

vietos, pasekmė* ]»ilnni užtikrintos.
Rnšvkite laišką, reikalaudami aplikacijos sekančiu adresu: 

LIETUVIŠKA-AMERIKONIŠKA RŪBŲ IšDIRBIMO BENDROVĖ,JJ 3249 SOUTH HA ESTE D STREET. CHICAGO, ILLINOIS.
SflnmraBMBi m m m m w m m m m m m m ■ hih '■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ e m m ■ m ■■■■ i

kos lietuvius, kurie ir patys 
bonų nepirko ir dar kitus nuo 
to atkalbinėjo. Kas turėjo pi
nigų auksiniam laikrodėliui 
nusipirkti, kas veža giminėms [ 
dovanų už kelis šimtus dobė 
rią, o nėra pirkęs Lietuvos 
Laisvės Paskolos Imno, tas, 
matomai, yra Lietuvos priešas. 
Reikalavus iš valdžios, kad ji 
neminkštai apseitą su tokiais,1 
dabar nereikia pykti, knd ji į 
reikalavimą išpildo.

Suėmus tą visa, kas čia pa
sakyta, dar lieka ir kitą prie
žasčių, dėl kurių įvyksta m-su- 
siprntimą ant Lietuvos rul**- 
žią. Kaikurios Lietuvos valdi- 
niąką rusva pakliuvo į-rankas 
organizjicijoms su labai abejo
tina politiška pakraipa. Gele
žinkelių ir krosų (pašto) darbi! 
įlinkai yra sudan; dvi griežti I 
juniji, į kuriedvi priima as
menis neprijaučiančius Lietu
vos nepriguliuybei, o nejiriinm 
krikščionių-deinokralų. Muitų 
valdyba yra taip-gi labai ne-1 
tolyina geležinkeliečių ir kra-‘
siiiinką junijutns. Mes jau se
ninu minėjome, kad krasinm-
kai iš krikščionių demokratą
reikalauja 40 skatikią ženkle
lio, kuomet laisvamanią laik
raščių daug ‘didesnį pundą:
siunčia už 20 skatikų. Val
džios ofirijozą ** Lietuvę”
krasininkni visai liovė siunti-
npti i 4 Draugui 99 į Ameriką.
Tai vis yra blogus posekiuės
to, kad darbininkų organiza
cijas pagriebė į rankas nesąži
ningi politikieriai HM'ijaldc
mukratai ir vietomis bolševi
kai. Pasinaudodami Lietuvos
laisve jie tapo Lietuvos val
dininkais. Gaudami iš valdžios 
algų jie nežmoniškai-elgiasi su 
žmonėmis, kad tik tą valdžią 
paniekinus. Todėl už skriau 
dus daromas ant Lietuvos ra- 
benaus, jei jos kur ištiesų pa
sitaiko, nereikia kaltinti Lie
tuvon valdžios, o reikia pi 
garinti tiidų ir fiacard^'vai-. 
diMiiiko pidui įiknamiij,
paminėti dieną ir nuinenį. Ta
da krikščionys-demokratai gu
lėti jMireikalanti seime, kad mi- 
iiislnis paliaustą jiiM.iknllvhus. 
Kaltinimas Lietuvos už soci- 
jnlistų žiaurumą yra neteisy- 
bė. • 1

f.
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AUKSINIS LENCIUGELIS DYKAI.
Tikras Europiškas Roskopf tiktai $4.75

JeMtii iMiri turėti »rr». cmlu ir -(Ipn; laikrodėli, tokio, kuria lai- 
k,» |M*r dauori nu-ty — >>4rk

"ROZKOFF”
laikrodėli* yra padirb

ina IA nlrkrilo. ST’ rtRITTV 
virtellti Ir K^rti Ki-rirariMcn 
inorvtnentu. patrntnottl rr- 
Kullatorluiii mi taikiu ku4 
nunu-rl.il ncapdolkėtu. Nu
meriui rodanti laio yra Inh.11 
irriiiua.

Sir lidkrodrial yra !Unnm* 
visam paaaulyjx uitai kad 
j|o labai utrri. atlpn/a .t at
laiko talka rrciitlarinl, — 
Juoa mllina iM-aintl papras
ta dlcn.y Ir nrd.3dlrn>j. Jin 
vhmnnirt armllar atrodo.

Kiti parduoda e u na laik- 
rodMur po * doleriu* tr 
dauKluu — Imt mna aut nr. 
npruU tiuetci laiko pjrduo- 
dainr Jum ui K.7S,— dar 
prirto pridr-damo dykoj pu
tu pan ūkanota T.KN*'irGKlJ

NeprnleMitto Mm proKo* —
it tų lalkrodllų. ne* *ų nedaug liko. e

Su utaukymu iiMektlnat pašluoti Mę plniiml* ar kraaoa lank
eliai*. v IlkaMua uiniokriirte. kuomet Railaite Inikrodėl)

lUiAjk Mno adri-au:

ALL W0RLD EKPOETERS
10t* No. Aibhmd Avc. lept. 038 (lik-apn. III.

- K

J. P. WATTCHES 
ATTORNEY AT

IJCTIVIJ ADVOUTi 
<*4» M. WtXM> MTiaun 

tm W. IMI. •rruBorr 
cmcAGO.

IVltrlI* oIImu I P<i*pl«- Tilln
1414 W. 47 Mr.
Volando*: 1 Iki 1 po piety.
C iki I vok. 10 iki lt ryta.

Itea. »O! 4 W. 4Srd
Nuo ryto iki pl«t.
TeL licKtatey MI

■9

*<

9

Tai. Drovar T«<1^

Dr. C. Z. Vezelis
U^VTU DEVTUTAS 

▼alandoa: mo • ryto tkl » rak.
Saradomla nno 4 • vakarą

4fl« 80. ASHLASD AVEJft'K 
arti 47-ioa Gatvte

I ...................  ■ ■«

SERGĖKITE SAVO AKIS.

S. D. LACHAW1CZ 
LIKrVVYS GllABOllllH 
nauja Iai4»ka

It-iksta m-kiliu M4UUI1. • m«w 
dartei teaH- uicnuMhHl
U14 W. sa PL lliicayo. IU. 

TM. Om«1 aiN.

m rrrai pritaikiau akiniai 
boa palanrvibliaj dėl Juaij aklu. 
Kuomet tQ keaU nuo gahroa akau. 
dUlmo. kuou.M raldN lieja* | km 
r*. kvouat įkaltai a/ aluv' ar ta
tai. tai tuomet yn teaklaa. kad 
reikia Jutai aktnly. Maso il t3«Cy 
patyrimas priduos Jums <ariauaH 
pataria n m« ai prieiname kaina 
aat taip lamai te Iki ILM.

JOHN SMETANA
n*, £>p<x..J^Ulo

18018. Ashland Av. Chicago 
Mi-iktamas (tykok 

t* 18-*o gatvėa.

DYK AL

rAKFORYV BLANKAM
P11JK>XK

IŠ BRIGHTON PAĮ1K0
■ —

Lietuves Vyčių 36 kuoi** pn* 
meiMninia suririnkiinM įvyks *err- 
dox. liepos 2» d., 'i :3U valandą va 
kare MeKinlcv parko avetainėje. 
Vbri nariai kviečiai*! •nririnkli. 
Yra narstymui daug svarbių rei
kalų. . Valdyba.

IŠ TOWN OF LAKE
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