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Bolševikams Teko Kitas
Persijos Uostas
.

Visuose Frontuose Nepaliauja Kova

PRIPAŽINTA BONUSAI
ŽEMESNIAJAM KONGRE
SO BUTE.

DEBS, BŪDAMAS KALĖ
JIME, SUTIKO BUT KAN
DIDATU.

Biliuį yra mažai progos
senate.

Jis paremia rusų bolševikų
valdžią.

Washington, birž. 1. —Pra
eitą šeštadienį po pietų žemes
nysis kongreso butas priėmė
buvusios karės veteranų bonusų bilių. Galutinam balsavime
už bilių paduota 289 balsai,
gi prieš — 92.
Dabar bilius induotas sena
tui, kur vargiai jis bus apta
riamas šitoje senato sesijoje.
Pravestas bilius paliečia vi
sus karininkus ligi kapitono
rangos ir visus kareivius, ka
trie .buvusios karės metu tar
navo kariuomenėje kaip Euro
poje, taip namie.

SOVIETŲ RUSIJA TURI
MILŽINIŠKĄ DEFICITĄ.

No. 130

Bolševikų Atstovas Londone

Perdideles turi išlaidas.
Londonas, birž. 2. — Bolše
vikinė Rusija, pasak žinių iš
Berlyno, šįmet turės arti 24
milijardus rublių deficito*tik
nacionalizuojant industrijas.
Vieniems valdininkams bus
išmokėta apie 6 milijardai ru
blių algomis.
Deficito didumas išaiškina
mas tuomi, kad bolševikų val
džia perdaug turi poperinių
pinigų. Ir tais pinigais mo
kamos milžiniškos algos.

Atlanta, Ga., geg. 31 — Socijalistų vadas Eugene Debs,
kurs atlieka bausmę vietos
federaliam kalėjime, gavo formalį pranešimą nuo socijalistų partijos, kad ta partija jį
išrinkusi but kandidatu į Suv.
Valstijų prezidentus ateinan
čiais rudenį rinkimais.
Formalį pranešimą jam ka
Įėjimo sienosna atvežė socijalistų partijos specijalis komi
tetas, kuriame buvo ir nomi PATARIAMAS PREZIDEN
nuotas partijos kandidatas į
TUI ATSILSIS.
vice-prezidentus Seymour SteParyžius, birž. 1. — Oficija
dman.
Socijalistas Debs kalbėda liai skelbiama, kad Prancūzi
mas pareiškė} jog jis negalįs jos prezidentas. Deselmanel, ku
oficijaliai priimti nominaci rs važiuojant traukiniu iškrito
jos, nes tas butų priešinga per langą,* esąs sveikutėlis.
kalėjimo patvarkymui. Visgi Bet, anot gydytojų, preziden
jis privačiai sutinkąs su ta tui būtinai reikalingas ilgokas
atsilsis.
nominacija.
Prezidentas, sakoma, daug
Debs pasisakė, kad jis pirmiaus visuomet buvęs stiprus diraęs ir susirūpinęs, nes kairadikalas. Bet šiandie dar lab kag pataria, jam išvažiavus atjaus sustiprėjęs radikalizmo stogosna, paskirti kokiam lai
kotarpiui prezidento vietininkevale.
Patarė jis savo draugams
nekovoti prieš Rusfjos bolše
vikinę valdžią. Bet dar tą val di kali nė valdžia, tai viso pa
stipri
džią galimomis įmonėmis pa saulio soeijalistams
remti. Xes, gudK Rusijoje ra- rankena.

BOLŠEVIKAI VEIKIA PA- Rečica aukštumų. Du kartu
bolševikai buvo ūžtelėjo prieš
KASPIJOJ.
mūsų pozicijas. I r abu kartu
Perėjo jie Armėnijos rubežius. atmuštu. Paimta nelaisvi*} ir
kulkasvaidžiu.
Londonas, birž. 1. — Persų
Sugadino šarvuotą trukinį.
pasiuntinybė
Konstantinopo" A r t i miesto Borisov mūsų
lyj gavusi žinių, jog bolševikų
kariuomenė užėmusi Resht, ki lakūnas numušė vieną priesi
Penkios atlyginimo formos.
tą Persijos miestą ir uostą ninko lėktuvą. Tarpe Daugu
Karininkams ir kareiviams
Kaspijos jūrėse, už 16 mylių vos ir Berezinos mūsų kanuo
menė keliose vietose pasivarė atlyginimo formos yra pen
į pietrytus nuo Enzeli.
kios.
Miestas ir uostas Resht y- pirmyn.
ra apie už 150 mylių nuo Per . *'Ukrainoj priešininkas at Pirmiausia stovi bonusai,
naujino puolimus. Bet kova ty. piniginis atlyginimas už
sijos sostinės Teherano.
labjaus mums palaukt Arti visą tarnybos laikotarpį, išė
Perėjo per Armėnijos rubežius.
Popieluchy stoties du nmsų mus už pirmąsias 60 dienų
Iš Til'liso oficijaliai prane lėktuvu sugadino
šarvuota tarnybos. Už kiekvienos dienos
šama, jog du rusų ra i t arijos i bolševikų traukini. Tai jau tarnybą namie skiriama $1, gi
pulku palei uzunęala perėjo I trečio traukinio bolševikai ne- už užrubež. tarnybą $1.25.Aug
ščiausias atlyginimas už tar
Armėnijos rubežių gegužės 21 teko."
Kiek pirmiau lenkai buvo nybą namie turi but $500, gi
dieną. Ir, sakoma, abudu pul
ku pasileidusiu
Armėnijos pranešę, kad jie kelis šimius už tarnybą užrubežiuose —
$625.
kazokų paėmė nelaisvėn.
gilumom
Pranešama,- kad Armėnija
"Kitos atlyginimo Tb^mos —
Ką sa"ko bolševikai.
pasiuntusi protestą Maskvon
apmokėjimas apdraudos, apVOKIEČIAI OFICIERAI
iŠ
Maskvos
telegrafuojama,
prieš toki neteisotą bolševikų
teikimas buvusių veteranų na
pasielgimą. Podraug prieš isi- kad Ukrainon lenkų kariuome mais arba ukėmis ir pagaliaus BOLŠEVIKŲ ARMIJOJE.
briovusią raitariją pasiuntusi nei prisiųsta pagelba. Su nau lavinimas veltui kokioje nors
ja kariuomene lenkai pakėlę profesijoje arba amate.
Aiškinami svarbus bolševikų
kariuomenę.
puolimus Tarašėina apylinkė
pienai.
Lenkai apie savo veikimą.
Ypatingos
mokestys.
je.
Bolševikai savo pranešime
I š VarŠavos oficijaliai skel
Tam tikslui yra reikalingo^
Berlynas, birž. 2. — "Padė
biama, kad lenkų kariuomenė tečiaus pareiškia, kad tie len didelės išlaidos.Kongresas tad t u rusu-bolševiku karės lauke
kuone visur atmušanti bolše kų puolimai atmušti.
surado ir versmių gauti rei čia pakelia nerimavimą," sa
vikų puolimus ir padaranti
Už keletos mylių rytuost kalingų pinigų. Tos versmės— kė Dr. Hamel llaimliausen,
jiems didelius nuostolius.
nuo Koziany, sako bolševikai, tai ypatingos mokestys, užde užrubežinių reikalų pasekretojie, paėmę kelis sodžius.
Pranešime sakoma:
damos ant gyventoji). Šiandie rius, kuomet vienas korespon
(Ji Borisovo apirubėj bolše gyventojai moka dideles karės dentas paindomavo nuo jo pa"Šiauriniam fronte prieši
ninkas atnaujino savo žiaurų vikai užėmę pozicijas kairią- mokestis. Paskiau tos mokes tirti, ar Vokietija džiaugiasi
puolimą, ypaė pietuose nuo' jam upės Berezinos šone.
tys, matyt, labjaus bus padi bolševikų laimėjimais, ar Vo
dintos. '
kietija pageidauja bolševikų
Veteranams atlyginti nuo pergalės.
TURKAI DIDŽIUMOJE
gyventojų bus imama ypatin
" P i r m kelių mėnesių,"
PRIEŠINASI ĖOLŠEgos mokestys nuo įplaukų, sakė pasekretorius', buvęs voVIKAMS.
pradėjus $5,000 per metus. viečių
armijojos
ofieieMokestys parduodant nejudo- ras, kurs šiandie tarnauja ni
Bet visuomet gali su jais
PARAGINA PAMIRŠTI BU
mas nuosavybes ir už įvairios šų bolševikų armijoje, buvo
susijungti.
VUSIUS NESUTIKIMUS.
rūšies transakcijas. Bus pa pravažiavęs per Berlyną.
Konstantinopolis, birž. 1. — didintos mokestys arba akci
" J i s čia išaiškino, jog rusų
Krikščioniškas šalis kviečia
zą
už
visokios
rųšies
taboką.
Trebizonde ir apylinkėse yra
bolševikų armija
padariusi
taikon.
Pravestas
bilius - turėjo pienus mažai pasipriešinti lendaugelis balsevikų agitatorių.
daugelį stiprių
priešininkų. kams, kuomet tie pasileis ant
Rymas, birž. 1. — Šventasis Bet, sulig gautų žinių, padėji
Tad
nemažai
nusistebėta, Kijevo, Ukrainon. Lenkams
Tėvas Benediktas Penkiolikta mas ramus.
kuomet toksai žymus skaitlius veikiant Ukrainoj bolševikų
Turkijos gyventojai — tur
sis paskelbė į visą pasaulį ra
atstovi} balsavo už bilių. Kai- armija iš šiaurės šono užtels
štą, kuriuo paragina krikščio kai, savo didžiumoje prieši
kurie atstovų tvirtino, kad tiesiog ant Varšavos ir atkirs
niškas šalis susitaikinti ir vi nasi bolševikams. Bet jei tal
tai nematytai! ir negirdėtas lenkų armiją, įsibriovusią Uk
soje žemėje įvykinti visų pa kininkai pagal taikos sutartie s mėgintų Armėnijai pada daiktas kongresui taip elgties. rainon.
geidaujamą taiką.
"Šiandie kaip kartais ap
Nes ligšiol, pareiškia Šven ryti išėjimą į Juodąsias jūres
TOLIAUS
ATIDĖTA
KON
per
Trebizondą,
tuomet,
gali
turimos žinios, kad bolševikai
tasis Tėvas, nors karė pasibai
gusi, vis dar gyvuoja blogas mas daiktas, jie tuojaus palin FERENCIJA MIESTE SPA. atakuoja lenkus Dvinsko ir
ktų bolševikizman.
šalių j šalis atsinešimas.
Vilniaus šone. Matyt, mėgina
Rymas, birž. 1..*- Laikraš
Popežius atsiliepia, idant
jie paimti savo rankosna^ ge
Stebisi amerikonai.
tis Tribūna praneša, kad miVisi krikščionys pamestų tuos
ležinkelį, einantį į Varšavą.
nisterių
pirmininkui
Nitti
rei
Čia ir kitur gyvenančius ablogus atsinešimus ir piktus
" Y r a t a d aišku, jog bolševi
kalaujant
talkininkų
konferen
jausmus. Nes yra pavojaus, merikonus labai nustebino ap
kai dės pastangų veikiau pa
cija
su
vokiečiais
miste
Spa
turėtos
iš
Amerikos
žinios,
jei įvairios tautos vis dar ka
siekti Varšavą, kol lenkų ar
iš
birželio
21
perkelta
liepos
kad prezidentas Wilsonas re
ringai atsineš kitos j kitas.
mija bus suspėta atšaukti iš
15-ton
lienon.
komendavo kongresui priim
Ukrainos.'
ITALŲ LAKŪNU ATLIKO ti Armėnijos mandatą.
Bolševikų spėkos stiprios.
Ypač tuo faktu nustebinti menija atsidūrusi blogan paKELIONC.
"Sulig gautų
informacijų,
amerikonai, dirbusieji Armė dėjiman. Nes tą šalį tikrai užplusią bolševikai. Nės šitie jau bolševikų spėkos, atkreiptos
Tokyo. birž. 2. — Du italu nijoje pašelpos reikalais.
lakiniu, Masiero ir Ferrari,
Kaip amerikonai, taip ang veikia kuone visam Kaukaze. /prieš Vilnių, labai stiprios. Ir
pabaigė savo kelionę iš Ry lai ir kiti, katrie buvo viešė Gi iš Armėnijos jie persike tam fronte kariuomenės skait
lius nuolat didinamas.
ję Armėnijoje, sako, jog Ar- lsią toliau.
mo į čia.
V

POPEŽIUS ATSILIEPIA I
PASAULĮ.

METAI-VOL V.

EJITERED A8 SECOHD-CLASS* MATTER MARGB 31, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS GNDER *FW ACT OF MARCH S. 1879.

Tas reiškia, kad sovietų
Rusija bus nusprendusi gerai
pasiskaityti su lenkais. Ir kuo
met jie nepaliau s veikę, be abejonės jie pasieks ir pačios
Vokietijos rubežius. Tuomet
ir Vokietijai prisieitų įsimai-,
syti ton. nelemton karėn, kad
ir nusaugoti savo rubežius."
l)r. llaimliausen sako, kad
tokią baimę išreiškia ir anglų
militarinė misija.
Ta misija sako, kad regis,
bolševikams ir nepavyks p a 
imti Varšavą. Bet karė gali
atsinaujinti ir kitur.
. . •

Vokiečių oficierai su rusais.

Prancūzai Labai Nerimauja
PRANCŪZAI NUSIMINĖ
PASIRODŽIUS LONDONE
KRASSINUI.

Anglija atsisako pripažinti

Bijomasi, kad Anglija nesusi
taikintų su bolševikais.

Toliaus iš Dr. Haimhausen
kalbos paaiškėjo, jog Vokieti
jos vyriausybė bijosi bolševi
kų. Tuo labjaus,' nes talkinin
kų parėdymu
sumažinama
nuolatinė Vokietijos armija.
Su maža armija vokiečiams
nebus galima apginti nei ru
bežių atėjus bolševikams.
Sako,
Vokietijai užtenka
nuosavių bolševikų, kurie yra
padarę daug vargo kai-kuriose provincijose. Gi čia da
bar norėti dar svetimųjų.
Savo keliu, vokiečiai yra pa
tenkinti, kuomet
bolševikų
armija pliekia lenkus. Nes len
kai jau visiems įsiėdę ligi
gyvo kaulo.

bolševikus.
Londonas, birž. 1. — Rusijos
sovietų
valdžios
atstovas
Krassin vakar turėjo konfe
rencijas su augštaisiais Ang
lijos valdininkais.
Oficijaliai pareiškiama, kad
kalbėtasi prekybos klausime.
Būtent, bolševikų atstovas pa-

Paryžius, birž. 1. — Kuomet
Londonan nukeliavo Rusijos
bolševikų valdžios atstovas
Krassin (jis yra tos valdžios
prakybos komisaras), čia oficijalėse prancūzų sferose paki
lo didis nusiminimas. *
Nes prancūzai žino, kad An-1 s a k ^ s ' k a s R u s i J a i reikalinga
glijos vyriausybės atstovai s u l o t i iš užrubežių ir kokias
1
Krassinu tarsis ne tik. preky prekes Rusija turi eksportui.
bos, reikalais, bet matyt, ir Jam buvo pranešta, jog Ang
taikos. Nes be taikos, kaip ra lija gali Rusijai primatyti rei
šo Londono laikraščiai, nega kalingų daiktų.
Be to, Krassinui buvę pra
lima vesti jokios prekybos.
Tuo tar,pu Anglijos kapita nešta, jog Anglija atsisakanti
las Rusijoje mato sau didelius formaliai pripažinti sovietų
daiktus. Ir tas kapitalas, ma valdžią taip ilgai, kaip ilgai
tyt, privers vyriausybę už- bolševikai neparodysiu savo
megsti diplomatinius santi- genijų norų ir nepasižadėsią
nuo agitacijų užrabcEiuose.
kius su sovietine Rusija.
Prancūzai labai nepasitiki Gi prekybą Anglija galėsian
Anglijos ministerių pirminin ti pradėti, kuomet Rusijoje
nebeliksią nei vieno Angį ; j
ku Lloyd George.
nelaisvio.
Kas prancūzams svarbiausia.
Su Krassinu prekybos r i
Prancūzai nenori, kad Ang kalais konferuusią ir Praneu
lija taikintusi su bolševikais zijos atstovai. Bet pastarieji
del šių kelių priežasčių.
iškalno pasisakę, kad jie apie
Pirmiausia, prancūzams bu poli tikimus klausimus neprisi
tų labai gaila, kad Anglija ne minsią nei ištolo.
pagrobtų savo rankosna visos Prancūzijai rupi Rusijos au
ksas. Rusija jai iš senovės
prekybos 'Rusijoje.
Paskui, jei Anglija susitai- sk/'inga. Tuo tarpu bolševikai
dabar žada Rusijos
auksą
kintų su bolševikais, pastarie-.
,• -i. politikoje
T4.-1 • :ir mi-1
: i paleisti apvvarton. Prancuziji sustiprėtų
litarizme.
Tuomet prancū ja protestuoja.
zams butų neparanku ir daug
PRANCŪZAI ĮVEIKĖ TUR
vargo remti Lenkiją ir šita
KUS SIRIJOJE.
del to turėtų nukentėti.
Toliaus, jei bolševikai susLondonas, birž. 1. — Pran
tipr tų, tuomet prancūzams,
cūzų karreivių koliumna po
matyt, prisieitų atsisveikinti
žiauraus mūšio su turkais pa
su 20 milijardų frankų aukse,
staruosius įveikė ir užėmė Ai-;
kiek Rusija yra skolinga Pran
ntabą, Sirijoje.
cūzijai.
Apie tą gauta oficijalių ži
Pagaliaus prancūzai yra į- nių. Pažymima, jog turkai
sitikinę, kad bolševikai ilgai labai daug nukentėję .
negali gyvuoti ir valdyti Ru
siją. Tad butų didelė klaida SACHARINAS PAŽEIDŽIA
Anglijai užmegsti diplomati
ŠIRDĮ.
nius ryžius su bolševikais. ,

Pasekretorius pasakė, jog tas
tiesa, kad bolševikų armijoje
yra vokiečių. Bet jie tenai
šiandie nelošia svarbios ro
lės. Kampaniją prieš lenkus
veda žinomas gen. Brusilov.
" J e i bolševikai pasieks Var
šavą, }ie tuo nepasitenkins.
Jie mėgins varyties toliaus. NORI SUSIAURINTI KARA
LIUI TEISES.
Tuomef Vokietijai prisieis gin
ti savo rubežius. Tas klausi
mas i šaukšto turi but aptar Tuo tikslu parlamentan pa
duotas sumanymas.
tas", sakė pasekretorius.
Bijosi bolševikų.

KRASSIN KONFERUOJA
SU ANGLAIS.

Veinna, birž. 2. — Nepritek
lių ir vargų metu žmonės čia
vietoje cukraus dažnai varto
davo sachariną, kurs daug
kartų saldesnis už cukrų.
Dabar garsus čia gydytojas
mokslininkas Heitler paskelbė,
kad vartojimas sacharino pa
žeidžia širdį, ty. susilpnina
širdies veikimą.
Todėl žmonės perspėti jokiuo būdu nevartoti sacharino.

Rymas, birž. 1. — Pati Ita
lijos vyriausybė padavė par
lamentan sumanymą, kuriuomi no~~na karaliui atimti tei
ses paskelbti kares ir padaryti
taikąs. Tam tikslui, sako, bū
tinai yra reikalingas sutikimas
abiejų parlamento butų.
Vyriausybė tečiaus nori, kad
karaliui butų palikta teisių
Svetimų viešpatijų pinigų ver
imties reikalingų priemonių, tė mainant nemažiau $25,000 ge
kuomet prisieina ginti šalį.
gužės 29 d. buvo tokia sulig Merehants Loan & Trust Co.;
Washington, geg. 31. — Se Anglijos sterlingų svarui
3.88
nato žemdirbystės komitetas Lietuvos 100 auksinų
2:65
prielankiai atsinešė į sumany Vokietijos 100 markių
2:65
mą sulaikyti išvežimą cukraus Lenkijos 100 markių
.64
į svetimas šalis. Sugrąžino su Prancūzijos už 1 dolierį 13 fr. 00
manymą senatui su patarimu Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 56
jį priimti.
Italijos už 1 dol.
16 i. 70

PINIGŲ KURSAS.
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Lietuvon grįžimo sutvarky
gynimo reikalams. Kai armi
Y5TEH
riASTEP.
U O T U VIV K A T A L I K Ų D I E N R A Š T I S j a imasi atpildyti laikraštijos
mas ir -tuo reikalu biuro stei
gimas didžiumoje
konferen
trukumus, tai mums užeina rū
1
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
cijos darbuotojų surado daug
pestis, kas atpildys armijos
E i n a k a s d i e n ą Išskyros nedėldienius.
trukumus?
LIETUVIAI PALIU0SU0TI nal exemption and credit for pritarimo ir užuojautos. Vi
mo ir Besigmng Mokykla.
PRENUMERATOS KAINA:
CHICAGOJ I R U Ž S I E N Y J E :
dependents in determining sų mintys beveik tiko, kad
Musųs totemą, ir m o k y m o būdu Jųi
NUO "INOOME TAX"
Metams
$«00
t r u m p u laiku i š m o k s i t e viso amagrįžtanti į Liet. »Amerikos lie
their
tax
liability
to
the
Uni
MOKESNIŲ.
P u s e i Alt-tų .._..••• »J^£.« • i m a . • "
tuviai yra labai reikalingi įted States.
Iftes t u r i m e didžiausius ir geriau
BUV. VALST.
sius
kirpimo, d e s i g n i n g ir . siuvimo
Metams
- . - . . w . . . - . : $5.00
vairių informacijų i r nurody
Respectfully,"
*
Sulig
Suy.
Valst.
įstatymų
skyrius, k u r k i e k v i e n a s g a u n a geroa
Kaip darbininkai apsidrau
P u s e i Metu
*-<X>
me,
bet
nuomonės
pasidalino,
praktikos
besimokindama*.
apie
mokesnius
nuo
įplaukų
P r e n u m e r a t a m o k a s i iškalno. Lai džia arba įsišiurina savo gy
(Signed) Wm. M. Williams,
Smetonos gerai pritaikinti akiniai
Visuose s i u v i m o s k y r i u o s e mažino*
k a s skaitosi n u o užsirašynio dienos
(Income Tax Law), visi sve
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s
o
k
i o stiliaus ir dydžio iš bet kurioa
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S-čios l u b o s virš Platt'o a p t i e k o s .
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dvidešimt septyniems tūkstan so uždarbio 1919 ir 1920 me už 1919 ir 1920 but buvus po
Gydytojas ir Chirurgas
biznio įstaigų. Visuomenė to
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Tas išmokestis išnešė 1 mik
butų turėję užmokėti vieną doma, jog keliauninkų infor
KALBAME LIETUVIŠKAI
jardą 135 milijonus 552 tūks taksų už 1918 metus ir po 80 milijoną ir keturis šimtus tuk
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2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak.
S. D. LACHAWICZ
mo galutinų mirties prirody piliečiai turėtą būti nuo jo pa nai paskelbto paliuosavimo, visų nuomonių suderinti ir ga
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Ofisas: 1757 W. 4 7 t h St.,
kraščio stoka. "Šešėliai"
Matulaičio ir Kazio Krušinskad tolesniam darbui netinka, pačiais pamatais kaip yra paJ. P. WAITCHES
(47 ir W o o d g a t . )
stengsis ią trukumą, kiek
V
a
l
a
n
d
o
s
:
10
ryto
iki
2
po
pietų,
ko.
ATTOENEY AT LAW
tai jam atėjus j apdraudos lhiosuojami Amerikos piliečiai
6:'60 iki S:30 vakare N e d ė l i o m i s
galėdami pašalinti, o sykiu
LIETUVIS
ADVOKATAS
Informacijinis biuras, jei jis 9 iki 12 rytais.
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bo sritin ir atvažiuojančių Ari, reikalingas poperas sura nuo pirmo tūkstančio dolierių
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cijams vesti pirmininkas bus
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Lietuvos valstybės paskolos
daryčiau Lietuvai panteoną.
Laikraštis atspaustas ant la Ku>latyčiau į bažnyčią visas jimą apie mokesnių užmokėji nepasisekimo priežasčių suras
bai puikios kreidinės poperos. garsenybes — Vytautą, Kęs mą.
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ta labai daug ir gana rimtų. •
Paveikslėliai išėję taip gražiai tutį, Daukšą, Pošką, Daukan
Amerikos lietuviai katalikai •
TRBASURY DEPARTAir taip aiškiai, kad reikia gė tą, Valančių, Čiurlionį ir k.
paskolą rėmė visomis išgalė
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rėtis. Perskaičius 4 i Šešėlius" Jei ne bareijofus, tai bent ma
mis ir ją rems toliau, bet paša
užėjo mintis: " N a , jau tik ir rmuro lentas. Lygia dalimi ir Commissioner of Internal Re- linti kenkiančių paskolai aplin I
•
mųs spaustuvės moka gražiai žuvusių už nepriklausomybę.
venue Washington.
kybhj neturi būdų, nes pasko I
atspausti paveikslus. Tik be Apie tai aš plačiai galvoju ir
lą vesti ir už ją atsakyti ap I
Representative
of
Litliuania
•
sidžiaugiant akis rauda pasku daug rašysiu, tai gaus patirti
siėmė
Lietuvos
finansinė
misiIščįo iš spaodos knyga, parašyta Lietuvos Armijos vyresnio leitenanto LADISLOVO
• NATKEVIČIAUS,
tinio puslapio kerčioje smul i r amerikiečiai. Gerai butų, i n America,
kurioje aprašoma kaip tvėrėsi Lietuvos Respublikos ginti nuo užpuolikų
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Knygoje plačiai aprašoma pirmos dienos tvėrimosi Lietuvos valdžios. Knygoje yra arti
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p s n e r , Herlin 8. 4 2 . "
I
skolos sukėlimo tikslais. Lie •
torijos ir dailės mecenasą:
100 iliustracijų. Tarp tų randasi paveikslai Lietuvoj prezidento A. Smetonos, Ministerių Pir
Sir:
"Šešėlių" kaina metams mažiau reiktų kolektuoti.
mininke, pasižymėjusių karininkų ir puikus reginiai visų dalių (artilerijos, raitelių, aviatorių,
tuvos finansinės misijos dar •
•
pėstininkų ir tt.) Lietuvos Armijos. Ne vienas čia gali užtikti ir savo brolių, sūnų ar pažįsta
You are advised tliat innas- buotėje kartai s pasirodydavo
25 auksinai, pusei metų 15 au
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J a u išspausdinau I I I dalį
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mų
Lietuvos bernelįų-kareivėlių paveikslus.
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net sriovinės intakos, erzinan •
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kad mano leidėjai pasiųstų jų no income tax, it satiefies the čios lietuvių visuomenę Ame •
"Lietuvos
Kariuomenė" yra puikiai išleista ir didelio formato.
Kas žin kodėl "Šešėliai" ne į Ameriką. Tik jie bijo, kai similar credit reąuirement of rikoje ir tokiu būdu kertan I
Tuojaus pasiskubinkite nusipirkti, nes yra labai mažai atspausta ir jau baigiama išpar
minėjo " V e j o s . " Jog ir tas niekas negarantuoja. Lietuvos Section 216(e) of the Revenue čios paskolai kelią į pasiseki
duoti.
laikraštis paveiksluota s ir da Atstatymo Bendrovė
ketįno Act of 1918, and nonressi- mą. Lietuvos valdžia finansi •
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menei lygiai taip, kaip "Še kada.'"
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Agentams duodame didelj rabatą.
šėliai" norėtų. Mums truputį
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Pinigus su užsakymais siųskite šiuo adresu:
mais pareigų ją atstovaujan I
nejauku Kas žin ar Literatūros vadinasi Vytauto dėlto, kad
Skyrius Generaliame Lietuvos kunigaikštis Vytautas davė lė dos buvo Šv. Pranciškaus A- čių asmenų, pašalins negeisti ••
•
Štabe neauga ir neštiprėja šų jai pastatyti. Kokio švento syiiečio garbei pavesta, o nas kliūtis ir ingaus daugiau
I
paramos
kiekvienam
Lietuvos
294
8th
Avenue,
New
York
City.
greičiau už kitus skyrius, tie jo vardu ji yra, neteko mums prieš karę ją valdė pravosla
•
•
I
svarbesniam reikalui.
siog tarnaujančius tėvynės ap patirti. Jei neklystame, ji kita- vai.
I

Lietuvos Atstovybes Amerikoje
* Pranešimas.

"DRAUGAS"

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Kareiviy Apdrauda

DR. J. SHINGLMAN

Šešėliai.

DR. A. A. ROTH,

| V. W. RUTKAUSKAS S

I

DR. S. NAIKELIS

MUŠU DARBUOTĖ.

Dr. M. Stupaicki

• » - - - » »

Dr. C. Z. Vezelis

ir
•

s

•

NAUJIENA AMERIKIEČIAMS!

KNYGA APIE TVERIMĄSI
LIETUVOS RESPUBLIKOS
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LIETUVIAI AMERIKOJE
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gerovei. Gi čia kaip-tik ir yra
tinkama vieta lietuviams mo
ksleiviams. Dabartinis fakultas
yra ant tiek prielankus, kad
lietuviams net susirinkimus
leido laikyti savo kalboje ir
davė tam tikrų ir patogių sve
tainę. Tokiu būdu
reikia
mums, lietuviams, spiesties į
vienų krūvų. Niagara univer
sitetas, be abejo, gali užimti
pirmų vietų. Mokslas čia augštas, mokestis pigesnė negu
kituose universitetuose. Vieta,
kur universitetas stovi, gra
ži. Vandenpuoliu ir kitomis
vietomis žmogus negali atsi
gerėti.
. Kuopo s korespondentas

kaitoms lygios: pirma — $25,
antra — $15, trečia — $10.
Tam tikslui- skiriamas šimtas.
Vyčių seimas.
,, v n
-ir ,-, i I! Paskaita ir prakalba turi tęsXT
Nors
Vyeių Centro Valdybai _
*
.
*
\ „ .
. . *,
tis ne trumpiau
trumpiau pu
pusvalandžio
dar nepaskelbė seimui dienų,
tečiaus prie to seimo jau gali ir neilgiau 45 minutų. Privalo
gramatiškai, retoriškai ir lo
me pradėti ruoštis. Rengima
giškai nupiešti lietuvių kata
sis prie seimo iš dalies jau pra
likų Amerikoje jaunuomenės
dėtas. Apart to, ksi " V y t i e s ' '
stovį, užduotis ir budus išpilredakcija ir kiti Vyčių dar
dan?ius užduotis bei pareigas.
buotojai pienuoja įnešimams,
Lawrence'o kuopa nori, kad
Lawrene'o Vyčiai ėmėsi dar
šis Vyčių Seimas butų visaip
bo surengime tinkamų per sei
imant naudingas. Lawrence—
mą vakarų. Apie tai jau kelin
tai miestas, kur Vyčių tvėri
tas mėnuo rūpestingai jie sa
mui projektas ^ra sustatytas.
CICERO. ILL.
vo mėnesiniuose susirinkimuo
Butų labai malonu, kad Lawse svarsto.
renee pasirodytų vertu šal
Cicero Lietuvių Namų Sa
Sulig vietinės kuopos pienų, tiniu Vyčių idėjos.
vininkų Sąjungos mėnesinis
kuriuos užgyrė kaikurie 'Vy
Nereikia jau manyti, kad a- susirinkimas įvyks šiandie, 2
čių darbuotojai ir V. N. A, A.
pielinkės Vyčių kuopos neturi d. birželio J . Niffio svetai
susivažiavimas, seimui rengia
priedermių daryti ateinantį nėj, 1500 So. 49th ave. ir
ma sekanti programa: diena
seimų naudingiausiu. Jos-gi kampas lotli Str., 8 vai. va
prieš seimų, t. t nedėlioję bus
yra tojo šaltinio gyvos ir gai kare. Kiekvienas namų savi
milžiniškas Vyčių priešseimivios šakos. Todėl Lawrence'o ninkas privalo atsilankyti, nes
nis išvažiavimas, La\vrence,
kuopa šiuo kviečia visas Vy bus svarstoma daug svarbių
Mass. Pirmos seimo dienos
čių apielinkės kuopas, ypatin reikalų.
baigoje bus koncertas ir pra
gai kuopas prie V. N. A. A.
A. Balčiūnas.
Kodėl? Todėl, kad nesulygina
kalbų konkursas. Antros sei
prigulinčias, — padaryti ant
mai geru Turkiško tabako su
mo dienos vakare bus įreng
rąjį rytinių valstijų seimų pui
RED. ATSAKYMAS.
maišymu, Fatima neapvilia sko
tas vakaras. O trečiame vaka
kiu ir prakilniu. Tūkstantis
niu. Todėl kad nėra lygių cigare bus vakarienė. Prie šių pro
A. Kurelaičiui (Baltimore,
dolierių peln 0 nuosavai spaus
retų padarytų iš Turkiško taba
^
gramų bus dar išdirbinių pa
tuvei tegul bus dar maža. Tū Md.) Apie pasirodymų rašy
ko. Fatima nėra perdaug stip
tf'i
roda.
kstantis gerų naujų narių lai boj vakarinės mokyklos moki
rus nuolatiniams rūkytojams.
Išdirbinių paroda susidės iš bu< tik pradžia mūsų apetito. nių negalėjome įdėti, nes vė
Fatima, savo sxoniu užganėdi
visokiu ranku darlui-darbelių. Tūkstantis seiman
lietuvių lai gavome.
na daugiau vyrų negu kiti di
Su tokiais Įvairiais pačių žmo svečių tegul bu s mūsų ska
delės vertės cigaretai. Jie yra
nių išdirbiniais bus papuošto niausiu nusišypsojimu į rei DŽIAKONO KUN. MIRONO
daugiausia pardavinėjami dide
svetainė per visų seimo laikų. kalavimu 1000 delegatų.
MARŠRUTAS PITTSBURlės vertės cigaretai šioje šalyje.
K a s norės galės atminčiai tų
GHO'O
APYLINKĖJE:
Presos Komsija.
išdirbinių p a s i p i r š i . Del to ir
LlGGETT Sc. MYER9 TOBACCO C o .
Biri.
6
d.,po
pietų
1:30
v.—IIo
pageidaujama, kad iš kitų
NIAGARA UNIVERSITE
mestead, Pa.
miestų
išdirbėjai-prisiuntėTAS, N. Y.
" 6 d. vak. 7:30 vai. - D u jai pristatytų, daugiausia, to
quesne, Pa.
kių dalykų, kuriuos teiktųsi
Beskaitant; laikraščius tan
Pastaba: Čionai nepaminė
paaukoti Vyčių naudai, t. y. kiai pasitaiko užeiti žinių iš
M:.
Vyčių Centro naudai. Tuomet įvairių kolegijų bei universi tos kolonijos, su kuriomis aš
BLENO
negalėjau
susižinoti.
Kuriosgi
reiktų ant daigto pažymėti: tetų, kur randasi ir lietuvių.
1k
norėtų išgirsti gerbiamųjį sve
Aukoju Vyčiams.''
Tik iš mūsų minėtos įstaigos čių, teiksis kreipties šiuo adre
Camcrcn & Cameroa. Co.
RICHMONCVA,
Pageidaujama ir tokių išdir visai retai užeini žinių apie a- su:
UCCfTT* MYERSTOBACCO<C *XCt*SOft.
binių, kuriuos aukotojai no belnų lietuvių darbuotę. Tas
Kun. S. J. Čepananis, •
rėtų tik parodoje palaikyti. lig duoda progos mintyti, kad
318 Fourth Ave.,
Šituos išdirbinius paty.s išdir čia lietuvių kaip ir nėra. Bet
Homestead, Pa.
bėjai turėtų pristatyti ir at anaiptol. Tiesa, kad skaitlius
siimti, nes nei " f r e i g h t a i " nei lietuvių studentų tame univer
PRALOŠĖ BILĄ TEISME
/
expresai
dabar
n e u ž t i k r i n a sitete yra kaip lašas vandens
TURI UŽSIMOKĖTI 250
pristatydinimo, nei apsaugos. juroje, bet kiek yra visi per
DOLIERIŲ.
Parodai atvežtus daigius siėmę, lietuvybės dvasia, užjau
Nelabai senai lietuvis bučereikia pažymėti " p r i v a t i š k a s " čia Lietuvos vargams. Šitų liu
ris p. Juozapas Urba, {'.\\\'2\
O jei ne iš Vyčių kas norėtų dyti gali kadir šis faktas.
So. Auburn Ave.) Padavęs į
—
Kovo 13 d., pasidarbavus
pasidarbuoti, tai gali paauko
teismų p. Elzbieta Plungienė,
ti savo išdirbinius L. R. Kry K. Čibirkai ir M. F . Dauman
VYRIAUSIAS KATALIKŲ
REIKALAUJA.
(3314 8o. Auburn Ave.) Byla
žiaus naudai. Tų dalyką taip tui, tapo sutverta S L. R. K.
•
KOMITETAS.
prasidėjo balandžio 20 d. ap
reikia ir paženklinti ant visų Moksleivių kuopa. Ta diena
MOTERYS — JANITKESS.
skričio teisme. Kaltinamosios
FEDERACIJOS TARYBOS I
ir scrubbers — baltose, valandos 10
išdirbinių. Apart pažymėjimo, ilgai paliks kiekvieno moks
advokatas tečiaus pareikalavo, vakare iki (i:30 iš ryto kiekvieną va IR AM. LIET. R. K. FEDE 1
kam dalykas yra aukojamas, leivio atmintyje. Tame susi
I
kad byla butų nagrinėjama i s karą a p a r t subatos. •
RACIJOS
VALDYBOS
tur but parašyta išdirbėjo var rinkime visų moksleivių ant
atsišaukite
naujo, Bet gegužės 22 dienų,
ANTRAŠAI.
Pranešu Gerbiamiems Roselando ir apylinkės Lietu
Naktinis Furaioiias,
das, pavardė ir adresas. Taip tiek buvo ūpas pakilęs, kad
— byla galutinai užsibaigė ta
viams, k^u s ..:::-."— ' : ; : - ! - : , - ^ ^
kvykia.
OTIS IH1LDING
gi reikia parašyti paties au net nenorėjo skirstyties, kada
me pačiame korte. Mat teisė
Kun. Pr. Bučys, prezidentas,
to Sootli 1 a Salio st.
Siuvu visokios rūšies kaip jauniems, taip ir suaugu •
toriaus nustatytų kainų, kad, pirmininkas M. F . Daumantas
jas Jolmston atmetė p. Plun2634 W. 67-th str., Chicago,
siems vyrams pagal naujausos mados, už žemesnes kai
kartais, brangus daigtai, per davė inešimų užbaigti susirin
gienės advokato reikalavimų
111.
nas kaip kitur. Jeigu darbas neatliekamas gerai pinigus
REIKALINGI
klaidą, nebūtų pigiai parduo kimų. Visų buvo vienos min
ir tuo jis patvirtino išnešta
grąžiname. Taipgi priskiria kelines prie senų siutų.
Kun. J. J. Jakaitis, vice-preVyrai porteriai dirbti fabrike.
ti. J a u daug yra parodai iš tys, nežiūrint, kad nekurie čia
balandžio 20 d. nutarima, kad
zidentas, 41 Providence str.,
gimę ir užaugę. Visi suvieny
Parduodu gatavus drabužus visokios rūšies. Kas no
dirbinių pagaminta.
p. Plungienė privalo užsimo WHITE STOKES CO. INC.
Worcester,
Mass.
tomis jiegomis troško darbuorite gero drabužio tai ateikite pas mane, o a i Jums pri
3615—23 Jasper Place
kėti du šimtu penkesdešimts
Prakalbų konkursas.
Kazys
Česnulis,
vice-pres.,
ties Bažnyčios naudai ir tė
taikinsiu kuogerausa. Už tamstų atslankyma tariu išdol. už įžeidimų p. Urbo s var Arti 37tos ir Ashland Ave.
456
Grand
str.,
Brooklyn,
N.
kalno ačiū ir užtikrinu gerą ir teisingą patarnavimą.
Kad lavinus kalbėtojus, kad vynės labui.
do. Kaltinamoji be to, turės
Y.
išgirdus priruoštų kalbų ir ga
Tarp, kitko buvo^ išrinkta
DARGANAS.
padengti ir teismo lėšas.
Jonas E. Karosas, sekreto
vus naujų literatūros kųsnelių, valdyba iš sekančių asmenų:
Parsiduoda Bučernė ir GrosermV
(Apgars).
Tikrai žinąs. labai pigiai. Gero> vietoj. Priežastis rius, laikinas antrašas 381
sumanyta turėti iškalbingume Pirmininkas p. Mikas F. Dau
Roseland, 111.
: * * patirsite ant ,, vietos.
10715 So. Michigan Ave.
Westminster ave., Detroit,
konkursai. Kad nenuskriaudus mantas, raštininkas p. I. LauAtsišaukite tuojaus po^. adresu:
Mich.
ir gerų paskaitų rašėjus, bus čaitis, iždininkas E. Laučaitis CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
V
4901 W. 12th St.
Kas tiktai iš Cicero norite
K. J. Krušinskas, iždinin
priimta ir trys paskaitos. Te ir knygius p. K. Čibirka. MoII
'»•
—
REIKALINGI
kas, 456 Grand str., Brooklyn,
—
ma prakalbų ir paskaitų bus: kytojum lietuvių kalbos kle- gauti "Draugą" arba paduoti
Leiberiai, del plieninės fandrės dar N. Y.
"Lietuvių katalikų jaunuome sės tapo išrinktas p. M. F. I jį apgarsinimą,, ar kokį dar bo,
9 iki 10 valandų, su laikų ir
Susirinkimus bą (Jobą) kreipkitės prie p. pusę po "8 valandų darbo. Gera mo
nė Amerikoje." Konkursan lei Daumantas.
Iždo globėjai:
A. Valančiaus.
kestis. Planta randasi arti karų li
džiami visi, be jokio skirtumo nutarta laikyti tris sykius sa
Kun. M. Pankus, 443 Park
nijos.
1442
So.
49-th
Ave.
luomų ar pažiūrų. Kaip pra vaitėje, t. y. nedėldieniais, se26 d. Gegužio, 1920 ra.
Pas jį galima gauti malda CHICAGO STEEL FOtTNDRY CO. ave., Bridgeport, Conn.
8720 S. Kedtic Ave.
kalbos, taip ir paskaitos turi redomis ir subatomis. Minėto
naujas iliustruotas laikraštis (žurnalas)
L. Šimutis, 456 Grand str.,
knygių ir kitokių knygų.
būti parašytos ir primosimo se dienose bus programos, su
Brooklyn, N. Y.
Pasinaudokite.
REIKALINGI
koiui>ijai pažymėtu laiku pri sidedančios iš prakalbų, refe
as 3 Vyrai prie labor."darbo, pakuoti.
as
siųstos. Prirengimo konrisija ratų, paskaitų ir eilių. Taipgi
P a m a t y k Mr. Jacobs.
Dr.
0
.
VAITUSH,
0
.
D.
ANT PARDAVIMO.
išrinks pačiam konkursui tris bus išguldoma Lietuvos istori LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
1ND1A PACKING PLANT
3 augščių mūrinis a p a r t m e n t namas
3502 South Ashland Ave.
Palenrvlns visų akly
geriausias prakalbas, kurios ja, gramatika, literatūra ir
Jame miestietis kaip i r ūkininkas ras labai daug nau
tempimą k a s y r a
ir krautuvė S. W. K a m p a s 63eios ir
priežastimi skaudė
bus seime pačių autorių pasa poezija. Visi nariai pasirįžo
CampbeU
Ave.
lotas
58x25.
Steam
dingų žinių, pamokinančių ir linksnių pasiskaitymų.
jimo galvos, svaigu
lio,
aptemimo,
ner»
heat
moderniškas
gerai
statytas.
Kai
O
PIGIAI I R GERAI.
kytos, ir tris paskaitas, kurios veikti, iš ko tikimėa gerų pa
votumą, skaudančius
n a $80,000.00 su pirmų
nįorgage
ir užsidegusius karščiu akiu kreivos akys.
Nusipirkite ir užsirašykte
P a r d u o d a m ir mainom namus, lo $'35,000.00, ims ir antrą mofgagre.
katerakto, oemlegto; netikras akis lndedam,
bus seimo vakare skaitomos. sekmių.
Daroma egzaminas lektra parodantis ma tus, farmas. ir visokius biznius. Pas
Agentams komisą.
klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
Biis išrinkti sprendėjai. Prie
Kuo daugiaus suvažiuos čia žiausiai
Pavienis num. .15c. Metams $2.00.
Ukubeįpj $3.50
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė m u s galima gauti visokių pasirinki
mų.
savo regėjimo ir vaikus einančius mo
UTESCH & SON,
sprendinio bus įleisti katali lietuvių moksleivių, tuo dau kite
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. NaAdresas: "ŪKININKŲ ŽINIOS"; «WWviH«, Mich.
dėliomis nuo 19 iki 1 vai. po pietų.
Atsišaukite pas:
Exclusive \Agents
kų laikraščiai. Dovanos yra giau galėsime pasidarbuoti
A. GRIGAS & CO.
1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
2423 W. 63rd Str.
skiriamos prakalboms ir pas- kaip Bažnyčios, taip tėvynės
3114
S.JUalsted
st., Chicago,.111.
Telefonas Drover IMJ60.
LAWRENCE. MASS.

Kodėl Daugiau ir Daugiau
Vyrai Pasirenka Fatima?
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Turi Daugiau Turkiško Tabako Negu Kiti Turkiški Cigeretąi

•

S

•

-

PRANEŠIMAS
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VV. PETKUS
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Ką-tik Išėjo iš Spaudos

"ŪKININKU ŽINIOS"

• t

Trečiadienis, birželis 2 1920

DRAUGAS
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CHICAGOJE.

Iš CHIGAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

Wkm* • • - • • • » » • » ' » » » • • •«

KATAUKKKOS ŠVENTES
Trečiadienis, birželio 2 d v
Šv. Marcelinas
Ketvirtadenis, birželio 3 d..
Šv. Klotilda karai.

GEDULINGOS PAMALDOS
ŠV .KAZIMIERO KAPINĖSE

^Apsilankė žymus skaitlius
lietuvių.

KONCERTAS.
Praeitą nedėlią, geg. 30 d.,
Pilser.'o salėje L. -Vyčių Cnicagos Apskritis buvo įrengęs
p J . Kudirkos išleisiu?ių kon<u-tą. Programoje, apnr*; pa
ties J. Kudirkos, dalyvavo
Onicagos lakštingėlė p-nia M.
Janušauskienė, p-lė D. šulckaitė, sopranas, p. K. Sarpalius, baritonas, p. K. Bičiūnas,
smuikininkas ir p-lė A. Pet
kas, pijanistė.
Apart Talliat-Kelpšos, S t
Šimkaus ir A. Pociaus kompo
zicijų, dainininkas Just. Ku
dirka išpildė " C h e gelida ma
limą" (iš operos La Bocbeme) G. Poccini'o i r / ' R i e i t -

•

«

*•
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DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai
Ofisas 3148 So. Morgan S i
Kertė 82-ro St.,
ChJcago, III.
v SPECIJALISTAS •
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p i e t
Telefonas Yards 687

Važiuokite į Lietuvą
!

PER

Gegužės 31 pasitaikė šilta ir
giedri diena. Švento Kazimie
GATVEKARIŲ KOMPANI ro kapinėsna suvažiavo didelis
JA TARIASI SU DAR
skaitlius lietuvių, kaip iš ChiBININKAIS.
cagos, taip ir iš apylinkių.
Perkėlė savo ofisą po mint.
B
Įvyko gedulingos pamaldos
4729 S. Ashland Avenue
Darbininkams užtikrinta di- Šv. Mišias atlaikė gerb. kun.
Specialistas džiovų, moterų ir vy
didesnė užmokestis.
klebonas M. Krušas. Pamoks
rų ligų.
lą pasakė gerb. kun. V. Kuli
\
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
Su birželio 1 diena pasibai kauskas.
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:30
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
gė pernai padarytas sutarimas
Kas matai tose kapinėse lie
Telefonas Drexel 2880
gatvekarių kompanijos su dar
tuviai suvažiuoja pasimelsti už
M — - — bininkais.
mirusius' Ypae šuio
laiku
Užvakar ir vakar girdėjosi
lietuviams vra svarbus daiktas
0
DOL
AMERIKOS LIETUVIŲ
kalbu, kad darbininkai nori
*
melsties už saviškius, katrie
Arija' 1 (iš operos I r a Travia
pakelti streiką.
paguldę galvas kovodami už
ta) G. Verdi'o. P-nia M. J a 
Bet darbininkų unijos rašti
tautos laisve, už Lietuvos ne
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos
nušauskienė dainavo "Leiskit kalbų,
nėje pasakyta, kad tos kalbos
aritmetikos, knygvedystos, ste
priklausomybę.
nografijos,
typewrlting, ptrklyboa tei
Į tėvynę" A- Pociaus ir " s o  sių, Suv. Valst.
neteisingos.
Nes darbininkų
istorijos, abelnos isto
S
Labai
gražios
lietuviškos
rijos,
geografijos,
polltiklnės ekono
lo
iš
Sexteto
T
r
u
c
i
a
"
G.
De
atstovai veda tarybas su kom
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Petrausko — M. Janušaus
GATVĖSE 4 ŽMONĖS ŽUVO
Policija suareštavo C. B. O- kienė ir K. Sarpalius ir '\svei
IR 11 SUŽEISTA.
AS, ADOMAS A. KAKALAl 8KA8, SEKANČIAI KAAAC.
wen ir jo moterį už mainymą ka mano fcgfožė" (iš operos
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Bet kada pareikalavau Sahrtaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
Gegužės 31 dieną, Vainikų tenai sužaistas. Reiškia, kaipo biai ant pijano išpildė p-lė A. sutaupinsime jums 10% iki 50%
jo, Kervatona, Inkstų ir Reumatizmo gvduoifcs,1 liai po suvartojimai
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt.
jokio Petkus.
dienoje, miesto gatvėse nou toksai negalįs užimti
ant kiekvieno pirkinio; nekurie
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
Visa programa išpildyta ge dalykai mažiau ^negu wholesale
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas
besitrankančių automobilių 4 darbo. Tad vargas privertęs
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
kainos.
rai ir gražiai.
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
žmonės žuvo i r i l kitų sužeis daryti suktybes.
mačiau toki skirtumą katp tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos
Vyru ir jaunu vaikynu gatavi
Publikos buvo neperdaug.
ta. Ir iš pastaroji} keli neper
smagiai
ir esu linksmas'ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų gedrabužiai padirbti ant užsakymo
radčjui
ir
linkiu viseims savo draugams krelpties prie Salutaras:
Kaž kodėl rengėjai nepas bet neatsišauktl siutai ir overkoNUSIPIRKUS VAISTINĘ
gyvens žaizdų.
SALUtfARAS,
su dirželiais Ir be, for fitt'ng
kelbė, kokie dainininkai bus irtai kitokio
Tai tik vienos dienos nelai
styliaus $82.50 iki $60
APSILANKĖ VAGILIAI.
CHEMICAL INSTITUTION J. Bruknis, Prof.
programoj.
P-nia M. Janu Pamatykite mušu speeiiale eile
1707 So. Halsted St.,
Telephone Canal 6417,
Chicago, 111.
mingi atsitikimai gatvėse.
siutu ir overkotu po $16, 17,50,
O juk tų nelaimių visuomet
Ben. Kramer, kurs andai nu šauskienė yra plačiai žinoma. $20, $22.50, $25. ir $30. Juodi
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
butų galima išvengti, jei bile sipirko niu* David vaistinę})* Kada ir kur ji būva progra nos siutai po $35 iki $60. Vaiku
siutai ir overkotai $6.50 ir augškam nebūtų leista automobi um. 1330 So. Sangamon, pra moje, ten klausytojų netruk ciau.
Vyru kelines $4. ir augršciau.
lius valdvti.
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki
rado $3,000. Aną vakarą jo t a .
P-as J. Kudirka žada ap $17.50. Specijalia nuošimtis 5% ant
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pirkinio siunčiamo \
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artimųjų dėliomis iki 6 vai. vakare.
J a u kelinta diena policija
BAUSTA MIRIOP.
draugų šeiminiais vakarėlis.
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darbuojasi surasti žinomą truAštuoniolikietis.
kšmadarį žmogžudį Gene Gea1415 So. Halsted Street
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ry, kurs andai be niekur nie kusieji teisėjai praeita šešta
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IŠ TOW OF LAKE.
ko nužudė Harry Reckas.
dienį d a r , du žmogžudžiu nu
Nužudytas Reckas buvo grai baudė mirties bausme.
Gegužės 15 d. J. Elias sve Maulius, J. Jocius, P, Oricius,
kas. Tad grakų draugijos pa
Tuodu yra: Ricbard. Wilson tainėj Tautos Fondo skyrius Ona Klimaitė, S. Jenkii?, J.
skyrė $l,fMX) dovanų už suse ir Harry Andrae kuriuodu va- buvo įrengęs prakalbas. Kal Kundrotas, P. Šlakas, N. Ku
kimą to niekšo.
sario 7 dieną nužudė Westem bėjo kun. dz. Mironas. Žmo daba, K. Mažeika, V. Rauba,
Detektivų buria darbuojasi Shade Clotli Co. panaktinį. nių buvo pilna svetainė.
K. Vaitkienė, T. Viknenckas,
dienomis ir naktimis. Spėja- O'Donnell.
Tautos Fondan aukojo se L. Vitkauskienė, P. Petkelis,
ma, kad žmogžudis nebus ap
Dabar Cbicagoje
mirties kantieji :
P. Cudanis, J: Andriekicnė,
leidęs miestą. Bet čia jo sėb bausme nubausta yra 12 žmog Kun. A. Skrypko ....$15.00 J. Skuzma, J . Rauba, J. Padrai stipriai jį apsaugoja.
žudžių.
Johaną Saudvitienė . . 10.00 valauskas, K. Manliula, A.
Po 5 dol.: B. Vitartaitė. Metuitė, K. Ramanus, B. KmTRAUKINIS UŽVAŽIAVO
ATĖMĖ $950.
Z. Petratis, P. Strauka, K. dra, T. Bielskaitė, A. DamaSANT PIKNININKŲ.
ka, M. Bastaitė, M. Vaičiulis,
4.
Baltrukienė, K. Zansytis.
D. Jurgutaitė, S. Zakruska,
Du jaunu praeiviu užkalbi
Po 3 dol.: V. Baltrukienė.
Netolies Valparaiso trauki no Mrs. Anna Boruck, 5618 S.
Po 2 dol.: B. Navickas, M. B. Jukutis, A. Bernotas, P.
nis užbėgo ir sutraškino auto Asbland ave., netolies jos na Stonis, A. Rudinskas, J. Kuž- Urniežius, S. Vaičiulis, J^ Rumobili!}, kuriuo važiavo Dr. mų. Kiek palaukus iš jos ran niekas, A. Lukoševičienė, P . zgis, A. Katauskis, U. ŽebaDoris Borvieli ir Mrs. Belle ku išlupo krepšiuką ir pabė
Toleikis, S. Zansis, P. Kinde- raitis, K. Rumšas, V. AleksDrozdo\vitz, abudu iš Chica- go.
endravičia,
J. Mikalavkis,
ris.
gos.
Krepšiukyj ta ponia turėju
Po 1 dol.: B. Petrošius, A. J. Jekutis, J . Treinavičius,
Jiedu važiavo namo iŠ pik- si $950.
Blaževičius, K. Vicauskas, P. J. Girskis, A. Budreckis, A.
ninko.
Šadvikis, M. Cicėnas, M. ivar- Macas, P. Sorokas, J. RibiVARGDIENIAMS DUODA mis, K. Lukoševičius, M, Če- kauskis, P. Gurpas, J. Kar
ŽUVŲ.
pavičins, M. Panavas, U. Vič- delis, M. Paukštis, A. MetnAtdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais.
kis, A. Urbonas, P. Kol eisi s,
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PETHATIS
Earl Smith
Independent B. Keperša, J. Jesadavičius, A. Šikšna, A. Rutkievičia, J.
A. PETRATIS & CO.
FMi Co., 201 No. Union ave., M. Vasilauskis, M. Duršienė, Nausieda, K. Girdžas, B. Tiš
MORTGAGE BANK
paskelbė, jog turinti dideli J. Čepaitė, J. Kundrotas, J. kus, - P. Rinkienė, S. Cicėnas,
REAL ESTATE I N S J R A N C E
O. Randienė, O. Trašelaitė,
EUROPEAN AMERICAN BUREAU perteklių žuvų, tad sumaniusi Petkevičius, A. Rada vilius,
Jeigu keno pavardė . butų tininkų, šiuo adresu: 4521 So.
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortcs
daug žuvų padalinti vargdie A. Šadbaras, M. GurskjenėJ EI. Urbutaitė, M. ŠveikawsNOTARULŠAS
PIRKITE
Honore Str.
kis.
niams.
ne
taip
paskelbta,
ar
keno
su
J.
Bernotas,
R.
KazTawskis,
3249 So Ha.sied Street. Chicago Illinois
LIETUVOS PASKOLOS
: B O U L C V A R D 611
Su tikra pagarba,
visai nebūtų, meldžiu dupti
Smulkių aukų $7.00.
Pranešta, kad kompanija A. Zdonis, J . Kaceias, K. Če
BONUS
žinią Tautos Fondo 39 sk. ras
M. šveikavskis, rašt.
vakar veltui dalinusi živis.
Viso surinkta $178.00.,
ponis,
J . Podroštis,
P.

" DR. CHARLES SEGAL"

[DEPOSITORS STATE BANK
f 4633-4637 South Ashland Avenue
CHICAGO, ILL.

OKYKLA

$G>99.9J9Q9.;9°

_M[!'J !?H.

Banka

Galim išpildyti-jums ap
likacijas del paspartų,
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIEpojų, arba per DANZIG,

AKUŠERKA
A. SHUSKO

TEISINGOS DRABUŽIU I
KAINOS.

» » - , . » , » •

Ncra saugesnes vietos da
lykams kuriuos nenori pa
mesti kaip viena iš Safe
Deposit Dėžių mūsų dide
lėse plieninėse kelnorese.
šiandiena-atnešk savo
brangumynus.

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas
dalis pasaulio. Šifkartes par
duodamos ant visų linijy.

Central Manufacturing District Bank
1112 West35th Street

Perviršius suvirs $6,000,000.00
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