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Šventasis Tėvas Paskelbė' MSIR.JJn.uE.TUVAI

Encikliką
V • >•» ' ' • I

IR GARDINĄ.

DEBS, BŪDAMAS KALĖ-' 
JIME, SUTIKO BŪT KAN

DIDATU.

SOVIETŲ RUSIJA TURI 
MILŽINIŠKĄ DEFICITĄ.

BOLŠEVIKAI NAUJOSE PO
ZICIJOSE.

♦

^Utinkd) Rdu įkucdŪAkdi VcUCžOVčiii 
lankytų Italijos karalių

i

POPEŽIUS REIKALAUJA 
KIEKVIENAI TAUTAI NE 

PRIKLAUSOMYBĖS.

K

BET STATO LIETUVIAMS 
SĄLYGAS.* ♦

Jis paremia rusų bolševiku 
valdžią.

Perdideles turi išlaidas.
Atnaujintos pašėlusios atakos.

Pakviečia visas pasaulio tau- 
tas brolybėm

. Rymas, birž 2.
Tėvas
tąsus paakelbe raštą vardu en
ciklika. Tuo raštu Aventn.-is 
Tėvas jiandškin. knd Ajmšln 
linis Sostas neatsisako ūuo 
Rymo provincijas valdymo 
teisių, kurias pinu kelių de
šimčių metų pagrnlx-' tuometi
nis Italijos karalius. Bet »• 
žiūrint (o, šiandie Svvntasi-- 
Tėvas jau netrukdo katalikiš
ką šalių valdovams laisvai ir 
oficijaiiai lankyti Italijos ka
ralių Ryme.

Sakomu, kud pirjniauria tuo 
]x>pežimui leidimu pasinaudos 
siųs Ispanijos karalius, ku
riam jau senni norėjosi ai ke
liauti Ryman.

Paskui parinaudob tuo ir 
kitą šalių katalikiški valdovai. 

Atleidžia savo priešininkams.

flituo avarbia dokumentu 
po jx* žilis parodo, jog A pas
ta lininiu Sostui pirmiausia Hi
pi žmonijos, ty. visų tautų, 
gerovė ir kriksčionyliėa kles
tėjimas.

Nes pareiškia, jog būtinos 
reikalas “panaikinti visokias 
nesutikimų sėklas, kurion pa
kenkia pravesti pilnų taiką ir 
rimtai pažeidžia ne tiktai lai
kinus tautų-reikalus, 1x4 tnip- 
pat krikščionybės gyvenimą ir 
musų Išganytojo pavyzdį.”

Sutinkamai su tuo principu 
Šventasis Tėvas enciklikoj sa
ko, jog “atleidžia visiemą 
tiems, katrie karės metu iš-

Šventasis
Benediktas Penkiolik-

kreipė jo (popežinus) pasike- 
tinimus ir trukdė jam darba- 
vimąsi.”

Tolinus pareiškiamo, jog 
svarbiausias Kataliką Bažny
čios tikslas — nešti pagalbą 
nuvargusiai žmonijai. Atsilie
piama j viso pasaulio vysku
pus, kad jie jiems pavestus 
ganyti tikinčiuosius mokintą 
ir pratintą prie labdarybės 
darbą ir užartuotą juos doro
je atleisti savo kaltininkams.

Stovi už tautą laisvę, 

j Šventasis Tėvas paragina 
[visas pasaulio tautas susi- 
j jungti liendron brolybėn, su
mažinti ligi mažiausio laips
nio, jėi jau nebūtą galima vi
sai panaikinti visokias karės 
išlaidas, kurios didžini apsup- 
kinn įvairią šaiių gyventojus.

Pagalinus reikalauja, kad 
kiekvienai a t sk i riai tautai a- 
ną tikruose rubeŽiuose butą 
užtikrinta pilna laisve ir ne
priklausomybė. Nes tautos tu
ri pilną teisę aiškiriai gvvuo- 
ti nuosavu gyvenimą.

Enciklika svarbus doku
mentas.

Šventojo Tėvo enciklika tu
ri didelę tarptautinę reikšmę.

Panaikina jį katalikiškiems 
valdovams suvaržymus,- liet 
podraug palaiko Apaštalinio 
Sosto teises prie Rymo.

Ir nors katalikiški valdovai 
lankys Italijos karalių, 1x4 
jie visuomotrtnrės savo ome- 
nėje. knd pasaulinė Rymo val
džia priguli ne karaliui, liet 
Šventojo Petro, pirmojo musą 
]M>ĮM‘žinus, įpėdiniui.

Ta mintis valdovuose sukels 
prideramą Apaštaliniam Sos
tui pa gari uj.

Neaiua Kokios ją los sąlygos.

Per laikraštį “Darbininku" 
iš Kauno gavome tokią in<lo
mią kablogrnmų:

"Atvykusi Kaunan lenką 
misija siąlo Lietuvai Vilmą 
ir Gardiną. Stato tam tikroj 
sąlygas.

Roman."

SENATAS ATMETA AR
mėnijos mandatą.
Washington. birž. 2. — Se

natas vąkar 52 balsais prieš 
2?. atmetė prezidento IVilsono 
pariąlymą, kad Suv. Valstijos 
Išimtą Armėnijos mandatą.

NAUJAS SMŪGIS “ŠLAPIE
SIEMS."

Augščiausias teismas stovi 
prieš referendumą.

šąlu* 
uuos- 

ameii- 
ntski-

Washington, birž. 2. —
“Slapieji’* ir visi svaigalų 
mylėtojai papešė nauja smū
gi.

Vakar augši'iausias 
teismas paskelbė savo 
prendį. kad pndiibicijos 
dmentą neturi reikalo
rios valstijos patvirtinti re
ferendumai. Amendinentą pa
tvirtina valstijų legislnturos 
ir jų patvirtinimas yra teišei
tas.
Augščiausias teismas jmroiš- 

kia, kad tame klausime pra
vedami referendumai yra 
priešingi Šalies konstitucijai.

I
vyksiančioj konferencijoj, ra
si, pavyk? dnr vokiečiams iš
siderėti nno talkininkų sknit- 
lingesnės armijos.

Vokietija turi daug prie
žasčių palaikyti skaitlingcsnę

Berlynas, birž. 2. — Iš Ry-i«nniją. Nes 100,(MM) vyrų na
mo užginčyta, knd butų buvus | užtenka nei npsaugoti savo 
atidėta talkininkų su vokie-1 ntbežms.
čiai® konfcre-ncijn, knip to bu- ....................................
vęs reiknluvęs ministerių pir
mininkas Nitti.

Depešoje sakoma, jog prem
jeras to ncreiknlnvęs ir kon
ferencija mieste Spn t urna į- 
vykti birželio 21 d.

Konferencijos atidėliojimo 
ucurn i palys vokandui. Nes jie 
turi gana svarbių reiknlų.

Kaip žinonui, pradėjus lie- 
—J -4t I- A..—A

sm lumvMja iu»<

ti tik iš 1OO.0IM) vyrų armiją. 
Tuo tarpu šiandie Vokietija 
turi tos armijos kelir* kartus 
daugiau ir nenori su ana skir
ties. Tad pirm tos dienas j-

VOKIETIJA GALINTI IĖ 
MOKĖTI ZTIK 10 MILI

prirodyti, kiek ji guli duoti 
ui lyginimo. Ir sakoma. jog vo
kiečiai sutiksiu ne su daugiau, 
kaip tik su 10 milijardų dolie
rių. ty. apie 40 milijardą vo
kišką markių.

Bet jei talkininkai stovėsią 
už didesnę sumą, tuomet Vo
kietija talkininką reikalavimą 
tiesiog ignoruosianti.

Nori

JARDŲ.

Atlyginimo klausimas.

Kitas vokiečiams svarbus 
daiktas — tai atlyginimo klau
simas. Talkininkų dnr galuti
nai nenutarta, kaip tas atly
ginimas turi būt didelis.

Kalbama, jog talkininkai 
panoribdą apie 30 milijardų 
dolierių. Anglijn, kiek žiūrima, 
stovi už mažesnį atlyginimą. 
Bet jn nnnmnn
leisti vokiečiams. Prancūzam® 
norisi kmsinugiausia pinigų 
išgauti įš Vokietijos.

Ateinančioje konferencijoje 
Vokietija turės dokumentaliai

Pasirengia vokiečiai.

Busimon konferencijon su 
talkininkais vokiečiai atsto
vai iškąlno pasirengia, apsi
ginkluoja argumentais.

Šiandie tuo tikslu nugštes- 
nieji valdininkai daro konfe
rencijas su šalies ekonomis
tais ir visokios rųšies eksper
tais. Patvarkomos skaitlinės 
apie Vokietijos finansinę pa
dėtį. Daromos išvados apie 
ateitį.

Savo keliu. Anglijos ininis- 
terią pirmininkas, regis, dar 
kartą turės koufcrenciją su 
Prancūzijos ministerių pirmi
ninku Atlyginimo klausime.

BIRŽELIO 2.1920 M.

Chicago. — Aiandie apsi
niaukę ir vėsiau; rytoj gra
žus oras.

Atlanta Gs pr>fr 31 
eijulmtų vadas i.ugejie 
kurs atlieka bausnu* 
federaliam kalėjime, gavo for
mali pranešimą nuo sncijalis- 
tų partijos, kad ta jiartija jj, 
išrinkusi Imt kandidatu j Suv. j 
Valstijų prezidentu.® ateinam j 
čiais rudenį rinkimais.

Fonnalį pranešimą jam ka
lėjimo siano-iin atvežė socija- 
listų partijos sjiecijalis komi
tetas, kuriame buvo ir nomi
nuotas partijos kandidatas j 
vice-pnrideiitus Seymmir Ste-, 
dman.

Simu jai istns Delis kallusln- 
mas pareiškė, jog jis negalįs 
oficijaiiai priimti nominaci
jos, nes tas Imtų priešinga 
kalėjimo patvarkymui. Visgi 
jis privačiai sutinkąs su ta 
nominacija.

Dobs pasisakė, knd jis pir
miau* risuomet buvęs stiprus 
radikalas. Bet šiandie dar lnl>- 
jaus sustiprėjęs radikalizmo 
kevale.

Sn 
Delis, 
vielos

Londonas, birž. 2. — Bolšo- 
vikinė Rusija, pasak žinią iš 
Rorlvnn. siinot turės arti 
tmhjmdiib rublių deficito tik 
luirijonnliziH'jnnt industrijas.

Vieniems valdininkams bus 
išmokėta apie <> milijanlni ru
blių algomis.

Deficito didumas išaiškina
mas tumni, kad Imlševiką vai- JAPONIJA STOVI Už LAI S 
dzin perdaug turi poperinią VĄ SIBERIJOS VAISTIJĄ. 
pinigu, ir tais pinigais 
kainos milžiniškos algos.

Londonas, birž. 2. — Rusų 
bolševikų kariuomenė, kovo-j 
jauti prieš lenkus ir ukniinus 
Taniscti ap\ liiik< se, piiduose. 
nuo Kijevo, atsimetė į nauja® 
jHizieijns po smarkių mūšių su, 
skaitliiigesniuoju priešininku.

Taip jiranošama oficijaiiai 
iš Maskvos.

i

Gelsigforsas, birž. 2. — 
gi gyvos galvos kalėjimai! 
teismo 
Vai pas,
partijos vn<las. Jis gavo tą 
bausmę už išdavimą šalies.

4

VOKIEČIAI OFICIERAI 
BOLŠEVIKŲ ARMIJOJE.

Aiškinami svarbus bolševiku 
pienai.
' f

Berlynas. Inrž. 2. — "Padė
tis rusą-lx>lševikų karės lauko 
čia pakelia nerimnvimą,” sa
kė Dr. ilamel llnimlmiiM*n, 
užnibežinių reikalų pasekreto- 
rius, kuomet vienas korespon- 
dgntas fiiiiiidonuivo nuo jo pa
tirti, nr Vokietija džiaugiasi 
liolševikų laimėjimais ar Vo
kietija pageidauja bolševikų 
pergalės.

"Pirm kelių mėnesių.’’ 
sakė pasekrvtorius, buvęs vo- 
vaočių arinį jo jos ofieie- 
ras, kurs šiandie tarnauja ni
šų lx>lšwikų armijoje, buvo 
pravažiavęs jx»r Berlyną.

“Jis čia i.šaiikino, jog rusų 
bolševikų armija jiadariusi 
pienus mažai pasipriešinti len- 
kiun>, kuomet tie fiusiivis imi 
Kijevo, Pkrainim. Umkam- 
veikiant l’krainoj Išdavikų 
armija iš šiaurės -^ono užtcls 
tiesiog imt Varšuvos ir atkirs 
lenkų nrmiją, įsibriovusių Uk
rainon.

“ftiandie kaip kartais ap
turimo žinios, kad lx>lšcvikai 
atakuojn bukus Dvinsko ir 
Vilniaus šone. Matyt, mėginu 
jie pairuti savo rankosnn ge
ležinkelį, einnirtį j Vnršnvų.

“Yra tad aišku, jog lx»IŠ4,vi- 
kai dės jmi-langų veikiau jin
ai ekti Varšavą, kol lenki; ar
mija bus suspėta atšaukti iš 
Ukrainos.

Bolševiku spėkos stiprios.

“Sulig gautą inforauiciią, 
bolševikų sjiėkos atkrrdptos 
jirieš Vilnių, labai stipribs. Ir 
tam fronte kariuomenė® skait
lini! nuolat didinamas.

JUO-

Li
čiu 

nuliaustas Edward 
suomių socijalistų

Patarė jis savo draugams 
nekovoti prieš Rusijos lx>lšc- 
vikinę valdžią. Bet dar tą val
džią galimomis įmonėmis pa
remti. Nes. girdi, Rusijoje ra- 
diknlinė valdžia, tai viso j>a- 
saolio socijalistams stipri 
rauke.ua.

“Tas reiškia, kad sovietų 
Rnsijn bus nusprendusį gerai 
pasiskaityti su lenkais. Ir kuo
met jie nepalianp veikę. Ix* a- 
bgjonės jie pasieks ir pačios 
Vokietijos ruliežius. Tuomet 
ir Vokietijai prisieitų įsimai
šyti ton nelemton karėn. kad 
ir nusaugoti, savo ruliežius.”

Dr. Ilaimlinusen sako, kad 
tokią l»ainię išreiškia ir anglų 
utilitarinė fnisija.

Ta misija sako, knd regis, 
bolševikams ir nepavyks pa
imti Varšuvą. Bet karė gali 
atsinaujinti ir kitur.

Vokiečių oficierai su rusais.

Pasckridorius pasakė, jog tas 
tiesa, kad bolševikų armijoje 
yra vokiečių. Bet jie tenai 
šiandie nelošia svarbios ro

jęs. Kampaniją prie# lenkus 
' viila žinomas gen. Brusilov.

“Jei bolševikai jiasieks Var
šuvą. jie tuo nepasitenkins. 
Jie mėgins varyties tolinus. 
Tuomet \ „ku-Sijui piudriš gm 
ti savo rubežius. 'Pas klausi
mas išanksto turi Imt aptar
tas", sakė pasek rotorius.

Bijosi bolševikų.

Tolinus iš Dr. Ilaiiiibausen 
kali sis paaiškėjo, jog Vokieti
jos vyriausybė bijosi bolševi
kų. Tuo liibjiius, nes talkinin
kų pa rėdymu sumažinamu 
nuolatinė Vokietijos armija. 
Su maža armija vokiečiams 
nebus galima njiginti nei ru- 
bežių atėjus lx>lševikams.

Sako, Vokietijai užtenka 
nuosavią bolševiką, kurie yru 
padarę daug vargo kai-ku- 
riose provincijose. Gi čia dn-

'Lir —i ^5*
Savo keliu, vokiečiai yra pa- 

tenkinti, kuomet bolševiką 
armija pliekia lenkus. Nes len
kai jau visiems įsiėdę ligi 
gyvo kaulo.

Nesuprantamas gen. Semiono- 
• vo veikimas.

Pekinas. Kinija, birž. 2. — 
Japonijos atstovas Vladivos
toke, Tsuneo Matsudnira, pra
nešė to mieste rusų žemietijai 
(zemstvai), jog jo vyriausybė 
trokštanti Rytuose įsteigti lai
svų ir nepriklausomą valstijų, 
kokia Imtų naudinga ne tik 
patiems msnms. bet ir Japo
nijai.

Nauja valstija, sako Jnpn. 
nijos atstovas, neturi Imt pa
remiama pamiltais europinės 
Rusijos. Bet turi Imt pare
miama pačių vietos gyvento
ją, sulig jų pačią incijativos.

Reiškia, japonai nori maty
ti buferinę valstiją tolimuose 
Ryt imsi*.

Semiono? skelbiasi viršininku.

Gen. Semionov, kazokų atn- 
manas, iš Uitos paskelbė toki 
pranešimą:

‘‘Vladivostoke provizijona- 
lė valdžia pagrobė valdymų 
sausyj ir išsilaikė ligi balan
džio 4, veikdnmn bendrai su 
sovietine Rusija.

“šiandie gi tn valdžia įgy
vendina nuosavus įstatymus ir 

.skelbia doktrinas, kurios šalį 
veda pragaištin. Be to, ji sve
timšaliams parduoda rusą gy
ventoją miosavylx‘s.

"Aš. kaipo teisėtas įpėdi
ni* buvusių tolimuose Rytuo
se valdytojų, esu karčiai pro 
šingas tokiems darbams ir to
dėl sumini pareiškiu, jog (1) 
provizijonnlė valdžių jau ne
begyvuoju; (2) jog visokie tos 
valdžios padaryti sutarimai, 
sutartys ir koncesijos neturi 
jokios verti*; ir (3) jog aš 
pats paskirsiu nuosavus at
stovus j pajūrines Kanieatkos 
ir Sarhalino provincijas ir sut
versiu jmijūrinę žemietijų ta
rybų."

Kieno vardu jis veikia.

Kazokų atamanas pasisako 
esąs augščiausias viršininkas 
Rytų SiberijoA, Ir todėl valdy
mas Liberijos prigalįs tik 
jo vieno.

Kai-kas nuomoniniijn. 
gen. Seinionov tuo budu 
gina iizuqiin>p Siberijot-
<lymą. Sako, jis veikiąs nepri
klausomai.

Bet daugelis sako, kuo Sc- 
mionov veikiąs su Japonijos 
žinia ir pastarąjni pritariant. 
Nes Japonija nepageidauja, 
kad bufetinėj valstijoj gyvuo
tų bolševikinė dvasia.

Be to, pažymima, knd šiaur- 
vakarnnse nuo Minsko sovietų 
kariuomenė buvus atsim<i < 
iš kaikurią sodžią. Bet paskui 
po žiauraus mūšio ir vėl at
siėmusi nuo lenką prarastas 
savo pozicijas.

Tam ruožte mūšiai nejier- 
t raukiami. , _

Žiobi n-Moži r apskrityj mu- 
. šiai seka šalimais geležinke
lio. einančio iš Rešieos.

Atnaujintos atakos.

Lenku oficijalis pranešimas 
į iš Varšuvos taip skamlui:

“šiauriniam fronte priesi- 
i įlinkas atnaujino jmšėluBias 
atakas, ypač pietuose nuo Re- 

išicn augštumų. Tenai bolševi
kai du kartu buvo pasiuntę 
pirmyn stiprins savo sjx**kas. 
Musą kariuomenė, paremiama 
šarvuotu traukinių, artilerijos 
ir lėktuvą, ne tiktai sulaikė 
atakas. Ix-t atbloškė priešinin
kų. Paimta Belaisvių .ir kul
kosvaidžių.

“Borisovo apylinkėse musą 
lakūnas numušė vieną bolše
viką lėktuvų. Tarpe Dauguvos 
ir Borczinos musų kariuome
nė keliose vietose jiasivarė 
pi rmyn.

“Ukrainoj priešininkas at
naujino atakas. B«4 mūšiai pa
lankus mums.’’

BOLŠEVIKAI VEŽA RUSI
JON ŽIBALĄ.

Suareštuota anglų misija.

Konstantinopolis, biri. 2.— 
Kaspijos jūrėmis liolševikai 
jau jiasiuntė Rusijon 100,000 
toną žiluilo.

Azerbaijano senoji .vahlžin 
prašalinta. Toj Kaukazo res- 
publikoj, sakoma, liolševikai 
turį apie GO.(KM) kariuomenės. 
I$<4, matyt, toji skaitlinė ar tik 
nebus jierdėtn.

Mieste Baku Isilševikai su
areštavo mitrių ir lenkų misi
jas ir tų narius laiko kalėji
me. Maža eaanti viltis juos 
greitu laiku paliuosuoti. Nes 
iš Baku lx»lševikai neatsako Į 
lx*vieliu telegrafu j»akla”'o 
mus.

BOLŠEVIKAI NESIBRIAU- 
SIĄ PERSUON.

IiOnd<®M, birž 1 — Persi
jos vyriau-ybė pakėlė protes
tą jirieš nišų bolševikus, kat
rie bombardavo ir užėmė Per
sijos uostą Enzelį ties Kaspi
jos juriunis.

Bolševikų valdžia, pasak 
gautų čia oficijalių žinių, nt- 
sakė j Persi jo® protestą. Pa- . 
reiškė, jog bolšf'vikni nesib- 
rinusių tolinus Persijon.

nuo

kad 
mė- 
vai-

PINIGŲ KURSAS.
Svetimą viešpatiją pinigą ver

tė mainant nemažiau f2.r>000 bir
želio I <|. buv<> tokia sulig Slcr- 
c-hantM Lsmn & T rust Co.:

Angiijoa Medingą svarui 43.9214 
Lietuvos 100 auksiną
Vokietijos 100 markią 
Lenkijos 100 markią 
Pnutrurijos ui 1 dolierį 
Šveicarijos ui 1 dolierį 
Italijos u? 1 dol.

2.68
2.S8
.tt 

fr. 8512
5 fr. 56
16 1. 80
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rauke.ua
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DRAUGAS
t

SUV VALHT.
M r tani* ................ SS.oo
F*«ci Metu ................~............... S.OU

I*rauutn»raui mokiai Ukalno. Lai
to* akalta*! nuo utolrajytuo dieno* 
•e nuo Nauju Metų. Norint perninl- 
Kyti odrooa visada reikta prtolųatl tr 
Oaoa* adraaaa Pinigai geriau*)* •lu
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gynimo reikalams. Kai armi
ja imnri atpildyti laikrašti jos 
trukumus, tai mnms užeina rū
pestis, kas ntpildys armijos 
trukumus T

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas.

Kareivip Apdrauda

LIETUVIAI PALIUOSUOTI 
NUO “INCOME TAX ’ 

MOKESNIŲ.

IŠ Kauno atėjo laikraštis 
vardu “ŠoSėlini.” Pirmasis jo 
numeris išleistas balandžio mė

nesyje 1920 metų. Laikraščio 
į didumas; keturi lapai 12 colių 
laugščio ir S colių pločio. Vi

rtas laikraštis yra pilnas gra
žių paveikslų. Pirmų puslapį 
užima prezidento Lietuvos po
rtretas. Ant raine puslapyje 
tarp dviejų kariuomenės var- 

, dų yra ^nimpytis etraipsne- 
| lis “Durbų pradedant.”

Tame straipsnelyje ivdakri- 
■ ja sako:

Vienu žymiausiu musų 
laikrašti jos trukumu yra tai 
paveiksluoto perijodinio lai
kraščio stoka. “Šešėliai” 
stengsis tų trukumų, kiek 
galėdami pašalinti, o sykiu 
ir praminti takų kitiems pa
veiksluotiems laikraščiams, 
kurie apimtų platesnį visuo
menės gyvenimų, nes mes, 
Kariškiai, savo srities gyve
nimą statom pirnion vieton. 
Iš to pasakymo matome, 

kad “Šešėliai” yra Lietuvos
į kariuomenės leidinys. Redak- 
‘ vija kviečia visuomenę siunti- 
| nėti fotdgrafijų. Ji rašo:

I
I

. ir šeštas puslapiai teturi tik 
I paveikslų ir parašų po jais.

Septintame puslapyje yra 
į straipsnelio “lfi Bermontu E- 
. popejo*. ” Jame parašyta, kaip 
J vokiečiai bermontininkai buvo 
•^tėmę kari’? iš Kauniškių Plu- 
• kštienės, ir kaip tai žmonai 
| žydeli- padėjo karvę atgauti 

už pinigus.
Laikraštis atspaustas ant la

bai puikios kreidinė* poperos. 
Paveikslėliai išėję taip gražiai 
ir taip aiškiui, kad reikia gė- 
rėfia. PpruIrpiZ'ĮĮĮi: “jloJįlĮijy *’

Nesunaudotos fotografijos
Vtatiek neprapuls: jos dedu-
mos į Gener. 6tubo Literatu- 
roa Skyriaus urdiyvą.

Trečias, ketvirtas, penktas

užėjo mintis: “Nn, jau tik ir 
tnųs spuustuvės moka gražiai 
atspausti paveikslus. 'Tik be
sidžiaugiant akis randa pasku
tinio puslapio kerčioje smul
kins raideles: “Druck: Ottu 

pauner. Berlin S. 42.”
‘‘Šešėlių” kainu metams 

į 25 auksinai, pusei metų 15 au- 
Į ksinų vienas numeris 3 nnksi- 
’ nai.
»• Kaa fiu kodėl “ftešylini” nc- 
| minėjo “Vejos.” Jog ir tas 
r laikraštis paveiksluota^ ir da- 
£gi skiriamai* platesnei visuo- 
į-mem-i lygiui taip, kaip “še

šėliai” norėtų. Mums truputį 
i'jnuku Kas žin ar Literatūros 
iityrius Guneraiiame Lietuvos 
.tabe neauga ir nestipri-ja 

gračinu už kitus skyrius, Ge- 
tanmujančius tėvynė* ap

!■—i ■

Kaip darbininkių apsidrau
džia arba įsišiurina savo gy
vybę ar sveikatų, kad gautų 
pašalpos nelaimei ištikus, 
taip Suvienytų Valstijų vy
riausybė buvo apdraudusi 
vyrus tarnavusius kariuome
nėje šios didžiosios korės me
tu.

To a{xlraudų skyriaus di
rektorius yra R. G. Cholme- 
ley-Jones. Jis pirm keleto die
nų pranešė, kad Suvienytų 
Valstijų vyriausybė n]xlrnu- 
dos pinigus išmokėjo šimtui 
dvidešimt septyniems tūkstan
čiams šimtui penkiasdešimt 
vienai šeimynai už užmuštus 
ir visiškai sužeistus kareivius 
Tuo išmokės lis išuešv 1 liuli 
jardų 135 milijonus 552 tūks
tančius 173 dolicriug ir 45 cen
tus.

Kol kas likosi neišmokėta 
5,119 reikalavimų, 1x4 tai dėl
to, knd turintieji taisę gauti 
njxlraudos pinigus yrn išva
žiavę j užruliežj, dažniausiai 
j tokias vietas, su kuriomis 
sunku susižinoti.

Dabar apdraudos pinigų ga
vimas už kareivius žuvusius 
karėje arba s užeisi u* yra ge
rai sutvarkytus. Trunka tik
tai jienkios dienos tarp gavi
mo galutinų mirties pri rody-' 
mų ir apdrnudos išmokėjimo. 
Būva atsitikimų, kad tų ap
draudė dar 'greičinu išmoka.

Kuomet kareivis nėra už
muštas, tiktai taip sužeistas 
kml tolesniam durbui netinka, 
tui jam. ulė jus | ajidriiudvti 

’tAltilię tiktai kelios valandos 
trunku kol j j gydytojai apžiū
ri, reikalingus jx>pera> sura
šo ir jam įteikia pirmų čekį 
į rankas.

Kol Imdavo šimtai tūkstančių 
asmenų turinčių teisę gauti 
u|xlruudos. tol negalima buvo 
taip veikiai visus aptarnauti, 
lx-t ir tada darbas jau ėjo 
greit ir gerai.

KUN. J. TUMAS RAŠO.

• 4

(Kun.- F. K.

šitai uš Kauni*.
leidau 24 kovo.

-)

Vilnių nj>-
Dabar esu

“Tautos” rednktoris ir Vy
tauto bažnyčios rektori*. l’ni 
ta raudonoji prie pnt Nemuno 
tilto j Aleksotą. Džiangdanui- 
ris ja, aš vis s va jodu va n pa
likti jos valdytoja. Ir |»ilikau. 
Tik ji reikalinga didelio prie
do. Kad aš turėčiau lx*t ke
letą tūkstančių dolorų, aš pa
daryčiau Lietuvai |Hinteonų. 
Suatalyčinu į bažnyčią visos 
garsenytauj — Vytautą, Kęs
tutį, Daukšą, Poškų, Daukan
tą, Valančių, Čiurlionį ir k. 
Jei m* bareljofus, tai bent ma
rmuro lenta*. Lygia ibdiini ir 
žuvusių už nepriklausomybę. 
Apje tni nš plačiai galvoju ir 
įlaug rašysiu, tai gaus patilti 
ir amerikiečiai. Gerai butų, 
kad rustniuė| kokį Lietuvį is
torijos ir dailės meceiuuių: 
mažinu reiktų kulvktuoti.

Jnu išsjinusdinnu UI dnlį 
“Pragiedrulių” ir norėčiau, 
kad mano leidėjui pasiųstų jų 
į Ameriką. Tik jie bijo, kai 
niekas negarantuoja. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė ketino 
gabenti transportą knygų, tik 
kaduT” (“Darb.”),

Red. prierašas. Ta bažnyčių 
vadinusi Vytauto dclto, kad 
kunigaikštis Vytautas davė lė
šų jai pastatyti. Kokio arento
jo vardu ji yrn. neteko ukun- 
patirti. Jei neklystame, ji k

Sulig Suv. Vaisi. įstatymų 
npie mokesnius nuo įplaukų 
(Income Tai law), visi sve
timtaučiai, noišsiiunę Suv. 
Valstijų pilietystės poperų ir 
kurio čion atvažiavo su uždar
bio tikslu, o ne apsigyvenimo, 
yra skaitomi kaipo neapsigy
venę svetimtaueini (Nonressi- 
dent nliens).

Ncapsigyvenę svetimtaučiai, 
pagal įstatymus, turi mokėti 
valstijai dvyliktą nuošimtį 
(12%) viso savo uždarbio 1918 
metais ir aštuntų nuošimtį vi
so uždarbio 1919 ir 1920 me
tais. Taip, svetimtautis, už
dirbantis tūkstantį dolierių į 
metus (apie 20 dol. į savaitę) 
privalo mokėti 120 dubeny 
taksų už 191S metus ir po SU 
ihiliorių taksų už 1919 metus 
ir 1920 nudos, be jokių jNiliuo- 
saviinų, jeigu nėra jokių su
tarčių tarp to svetimtučio val
stybės ir Suvienytų Valstijų, 
šion kategurijon iki šiol buvo 
įskaitomi ir lietuviai.

Norėdama paliuosiioti Lie- 
tavos piliečius nun šio mokes
nio, Lietuvoj Atstovybė yrn 
raštu pareiškusi, jog Lietuvo
je punnšių mokesnių neimama 
nuo Amerikos piliečių ir knd 
todėl ir Amerikoje Lietuve* 
jnlicčinj lurvtų būti nuo jo im- 
Ihiosuoti. Po tūlų pertrnkt'iri- 
jų nu Valstybės iždo departa
mentu, pastanods sutiko j*a- 
Inibsuotf Lietuvos piliošiits 
nuo to mokesnio lygiai tais 
imčiaig pamatais, kaip yra pn- 
liuosuojuDii Amerikos pilietini 
būtent:

Jokių įiNfkrMiių nvliii* imtn 
nuo pirmo tūkstančio dolierių 
uždarbio.

Vedusiom* ir gyvenantiems 
su pačiomis nrbu* iuitinm jo
kių mokesnių nuo pirmų dvie
jų tūkstančių dolierių.
• Turintiems nepilnamečio* 
vaikus (mažiuu kaip 18 metų) 
ir užlaikantiems silpnus ar ne
sveikus ir negalinčius užsidir

nai eseinption and ęrvdit for 
dr[x«ndcntx in dctennining 
their tas liability to the l’ni- 
ted Statės.

Respectfully,
(Signed) Wm. M. WilHams, 

Commissionor.

Kų šis paliuosavima^ lietu
vių nuo mokesnių reiškia A- 
inerikog lietuviams galima bus 
matyt iš sekančio ap-kaitlia- 
rimo:

šiais molais įimžisnisia 5000 *
lietuvių apkw Amerika. Kie
kvienas iš jų uždirbo mažiau
siu po $1,000.00 ant metų. 
Reiškia, $5,1X10.00 išviso. 12% 
mokesnių nuo sumos už 
1918 m. yra$GOO,000. Mukesnis 
už 1919 ir 1920 būt būvių, po 
8% nrbu po $400,000 už kiek
vienų metą. Išviso n-iškin tie

•......................... ... ’
butų turėję pž.niokėti vienų 
milijoną ir keturis Jimtns tuk 
stančių dolierių.

čionai gyvenantieji nepilta
rini lietuviai, butų buvę taip1- 
gi priversti mokėti šin> mokes
nis su seknnčiom pns« kmėrn:

Amerikoje yra pri-kaitoma 
npie 150.000 lietuvių, nepilie- 
čių. ’ Jų mažiausias metinis 
uždarbis yra apskuitliuojn- 
nins ant $1.*>0.000.000 per me
tus. Jų mukesnis be paliuoea- 
vinto nž šių sumų Imlų buvus 
keturiasdešimts du milijonai 
dolierių. Kaipo pasekmė čio
nai paskelbto paliuosavimo, 
viri šie pinigai pasiliks lietu
vių rankose.

j. Vileišis.

Lietuvos Atstovas Amerikoje.

« MUSU DARBUOTĖ.
(Žiūrėk “Draugo” 128,num.)

Šioje konferencijoje dau
giausia diskusijų sukėlė Lie
tuvos Valstylios Paskola ir 
Lietuvon grįžimo sutvarky
mas. Beveik kiekvienas atsi
lankiusių šiais svarbiais klau
simais išreiškė savo nuomonę 
ir nurodinėjo, kad prie Lietu
vos valstybės. konstitucijob

bti asmenis bus suteikiamas
jHtliuosnvuniib nuo mokesnių
nuo dviejų šimtų dolierių už
kiekrieną užlaikomą ypatų.

Dėl patogumo tų, kurie ren
giasi važiuoti į Lietuvų ir ku
riem* reikia gauti paliudijimą, 
jog jie yra užsimokėję visas 
mokesnis, ]iaduodainv ištrauką 
iš Valstybės Iždo DepartanH'n- 
tu pudavadijimų, kurie buvo 
prisiųsti Atatovyhei. Patarti
nu šiuo* fiHiinvaiiijimu* ikri- 
kirpus nurimsti su savim, 
kuomet norėsite V<iut i imi liudi
jimą npie mokesnių užniokėji- 
nup

TREASURY DEPARTA- 
MENT.

Commissioner of Internal Re- 
venue Washington.

Repn^entntive of Lithuiuiia 
i n -Vmerira,
703 Fiftcenth Street, N. W., 
Wu*hington, D. C.

Sir:
You are advised t Imt innns- 

inucli n> Lithuanin imposrs 
no income tax, it satiefies the 
sinrilnr credit raqnircment of 
Soction 216(e) of the ltavenne! 
Art of 1918, and nomvssi- 
<irnt idicns as the l’niled Sta
le*, who are cituvns of Li t įm
ania, are antitled to a perto-

don buvo Hv. Pranciškaus A- 
syžiečio garlx*i imvceta, o 
prieš karę jų valdė pravožta-

projektų apdirbimo Amerikos
lietuviai gali ir turi teisę pri
sidėti, nurodant Lietuvos val
džiai jau pagamintų konstitu
cijos projektų praktingumą ir
nuoseklumų, juos taikant prie
Lietuvos gyvenimo. Lietuvos 
konstitucijos klnmimui esant 
begalo svarbiam, konferenci
ja galutinų išvadų konstituci
jos reikalui nedarė, bet pasky
rė iš penkių ypatų komisijų 
tam darbui ujidirbti ir išne
šė rezoliucijų, kuri telpa šio 
protokolo užbaigoje,

Lietuvos valstybėj paskolos 
nepasisekimo priežaščių suras
ta lobui daug ir gana rimtų. 
Amerikos lietuviui katalikai 
paskolų rėmė vi.-omifi išgalė
mis ir ją rems toliau, bet paša
linti kenkinnčių paskolai aplin 
kybių neturi būdų, nes pasko
lą vesti ir už ją atsakyti ap
siėmė Lietuvos iiannsinč inisi- 
ja,kurios darbuotė ir taktas 
dažnai nesi koordinavo su pa
skolos sukėlimo ii kalnia. Uo
tu vos finansinės misijos dar
buotėje kartai* piurirodydavo 
net sriovinės intakoo, erzinan
čios lietuvių vi.-iiomeoę Ame
rikoje ir tokiu budu kertan
čios paskolai kelių į pasiseki
mą. Lietuvos valdžia finansi
niu arba politiniu reikalais 
kreipdamasi ateityje į Ameri
koj: lietuvius, aiškiai* nurody
mais pareigų ją atstovaujan
čių asmenų, pnšalinB negeisti
nas kliūti* ir ingai* daugiau 
paramos 1________

iam reikalui.

Lietuvon grįšimo sutvnrky- 
man ir tuo reikalu biuro stei
gimas didžiumoje konferen-, 
rijos darbuotojų surado daug 
pritarimo rr užuojautos. Vi
sų mintys beveik tiko, kad 
grįžtanti į Liet. Amerikos lie- 
tuviai yra labai reikalingi j- 
vairių informacijų nurody
mų, bet nuomonės pasidalino, 
kuomet iškeltos reikalą* atski
ro nuo dalint gyvuojančių lie- 
tuviškų organizacijų ir bend
rovių infonuacijiuio biuro at
kūrimai*. Biuro rėmėjai nu
rodinėjo, kad informacijlnio 
biuro kergimas prie bendro
vių bos daugiau biziEšku išro- 
kavimu ir negalės tokis biu
ras savystoviai darbuotiem, 
priklausydamas nuo vienos ar 
kito* bizniškoj; įstaigos, ge
riausia jį butų inkurti savys- 
toviiT ir nepriklausomu nuo 
biznio įstaigų. Visuomenė to
kiam naudingam reikalui ne
atsisakys parautos ir lėšų teik
ti. is antros punta buvo nuro
doma, jog keliauninkų infor
mavimu geriausia gali pasirū
pinti musų organizacijos, ku
rių centrai randari Brooklyne 
(S. L. R. K. A., Federacija 
ir Tautos Fondas). Jų rašti
nes kuriant Brooklyne, buvo 
net permatyta, kad joms teks 
to darbo sritis paimti savo 
globon. Trečia nuomonė, kad 
biuro įsteigimu ir palaikymu 
rūpintųsi lietuvių bizniškos 
bendrovės, taipgi buvo parem
ta

Trumpu laiku negalėdami 
visų nuomonių suderinti ir ga
lutinus išdavinius padaryti* 
konferencijos darbuotojai in- 
formncijiniam biurui projek
tus išdirbti jmskyrė komisijų 
iš Jurgio Tumasonio, Juozo 
Mačiulaičio ir Kazio Krutins 
ko.

Informacijinis biuras, jei jis 
įvyktų, turės inimti savo dar
bo sritin ir atvažiuojančių A- 
merikon lietuvių reikalų aprū
pinimų. Knip išvažiuojan
tiems, taip ir atvažiuojantiems 
į Ameriką, paskutiniems tuo- 
Iabiausia. biuro jiatarnavimai 
bus didelė* vertės daiktai.

Dar nutarus, kad konferen- 
cijam.s vesti pirmininkas bus 
renkamas kickvicnai'konferen-
cijai atskirai, dienotvarkės
punktus: Lietuvos konsulini
Amerikoje, Žemi* klausimas
Lietuvoje ir Federacijos Tary
bos raštininko raportus ati
dėta sekančiai darbuotojų kon
ferencijai. Prie to išnešta pa
geidavimas, knd visi darbuo
tojai paskirtu laiku į konfe
rencijas susirinktų. Ar daug 
ar mažai darbuotojų į konfe
rencijas alsi lankys, jos bu* 
pradėtos lygiai 8 vai. vakare.

(Pabaiga bus.)

Vynj ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Derigniag Mokykla.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

. amatono* rvral pritaikinti akiniai 
į bu* palengvinimu 4*1 Justi akių, 
i Kuomet tų kenti nuo raivo* akau- 
f dėjimo, kuomet raidė* DcjaM | kr u 
■' v*. kuo:, lot akai lai ar nūn ar >*- 
? kai. ui tuomet yra lankia*, kad 
i reikia J urna akinių. Maao lt motų 
} patyrimas prlduo* J imu geria uitų 
1 patarnavimą U1 prlolnstao kaina 

net taip tymai not Iki |».®4.

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas

1801 S. Ashland Av. Chicago

I
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Katn|MU lH'Uh gatvėaa

3-čioa lubo* viri Ptau'o apuoko*, i 
Kambarį* 14. IS, 1*. IT Ir II ' 

Tdnirklte j mano paraių.
Valando*: nuo " vai. uiryto Iki • 

Š vai. vakare, ranodėllala. S*r«<Jo-
mla ir l’otny(lomia.

trumpu laiku llmok»lt* vteo imi- 
k.
Me* turim* dldBaualu* tr rrriao- 

ua kirpimu. d«u<ulug ir •luvuuo
įkyriu*, km kl*k-n*ua* gauna r«ra* 
praktiko* r>**imok lodama*. ,

VI. u o** alavinio akyrluo** maltoo* 
varomo* plektro* jie**.

Kviečiant* kiekviena ateiti bll* ko- 
kluo laiku, dOna tr ar vakarai*, p*- 
aiIlurMI Ir paeik ai MU dėl **trru-

Pattcrna daromo* auli* tulero*. vi
sokio • t illa.ua Ir dydtlo II b*t kurio* 
madų knycoa.

MASTER DESIGNINO
B0H00L.

J. F. KaMileka. Vodeju

110 N. STATĖ BTRHET. CHICAOO.
Kampa* Lak* 8u ant <-to lubų

»

DR. S. MIKELIS
IJETFV1S 

OTOnOJAS IK CHIRVRGAH 
onau l» Qr«*atano n*c» 
IMI So. Ratetrd 8tr.

Ant Viriau* l'nJvm*U Mato. Itank 
V a lando* nuo 10 Iki 13 ryto: nuo 
2 Iki 4 po piety: nuo 7 iki * vak 

Nedi tlotni* nuo 10 Iki J.
Trl-r**** Tm4* kM<

“ Dr. M. T. STRlKdUlŠ“3
UETrviS 

G,il>'io)a» H Chirara** 
orbuui: IT&7 W. 41tb SU 

(47 U* «<xm| gal.) 
Valando*: 10 ryto Uci 2 po platų. 
4:30 Iki S:30 v*kąra NodMIoaii* 
> Iki 13 rytai*.

i

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 81

Kamp. 4* CkMrt
Roa IM* W. 4* Avom»«
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2314 W. 23 PL Chicago, Bl.
TcL Ouial am.

■a
J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
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IM* X 1VOOD
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Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgw otreet 

cincAGO, uxuroix 
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l po platų iki I vok KMIMo- 
lala nuo 1 IM I vaL vakar*

x<

JOSEPH C. WOLON
lietuvis Advokatas

„ OO. U 6ALLE tmUŪL'I
Uyv*ulmo T*L Hnmboldt 01

Vakar*:* >011 W. 13-nd BtrMt 
T*l. RodraaU C*»* 

CHICAGO. HA-

PAKFOICTV 1U..LNKAH 
PILDOME

DYKAI.

Dr. P. P. ZALLYS"

Lietuvis Dantistas
10MOI fio. Mlciilgan. Aimuf ff

TALAXDO*t » Bd 0 raOor*.

i

F-—-- .................
Tat. Drorar 7041

Dr. C. Z. Vezelis lAJcrvrm DDrrmju 
Vataodo*: «uo • ryto Iki » ra*.

Beradood* nuo 4 ljr< » vakar* 
4TH 80. AKtfLAMD AVEVVE

9

■

Hilu, (kninultatkm llprrau, Ine. 
SS Ho. DraTborn St. Cbtnagv. 
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i* ir ingiUN aangiau ! 

kiekvienaia Lietuvos R

PUIKI NAUJIENA AMERIKIEČIAMS!
KNYGA APIE TVERIMĄSI 
LIETUVOS RESPUBLIKOS

liejo iš spaiidoN knyga. pornš_vta Lbtuvoi Armijos r y Franto leitenanto LADI8LOVO 
NATKEVIČIAUS, kurioje aprašoma kaip tvėrėja Lietuviai Rcapuldiko* ginti nuo užpuolikų 
(bolirriką. bermontininkų, vokiečių ir Irt.) ir kaip radtvėri Lietuvos Armiju-Karitionienė.

Knygoje plnėiai spmimua pirmos dieno* tvėritaoai Urtavm valdžiau. Knygoje yra arti 
100 iltaairnrijų. Tarp tų raukai pnreikslai Lietuvos prezidento A. Smetona*. JHini.atėrių Plr- 

.Diiniuku. piMŠyuivjiuaų karunukų ir puikų* rogiiun visų italių (artdcnjo*, raitelių, aviatorių, 
pėfttiuinkų tr tu) Lietuvos*Armijcia. Ne vieno* ria iro!i užtikti ir ravo brolių, minų ar paisto
mų Lietui u* bcrndių-luuvivėlių paviikalu*.Lietui u* bvrndių-karcivėlių paveikslu*

Prie kntgoje yru pridėta rinkinėli* Lietnvu* kariškų dainų su gaidomis. 
"Liet avo* K ari tumi esė*” yra puikiai iilciata ir didelio f&rtnnio.
Tuojau* pMukubinkite nmapirkti, nm yra laksi murai atapauKto ir jau baigiama išpar

duoti.
Poperos viršeliais kaštuoja
Gražiais odos apdarais ......

Aumt*mx dumtame didelį rabatų. 
Pmiguk nu užsakymai* *ių>kite šiuo adro*u;»

$2.00

illa.ua


D2IAK0N0 KUN. MIRONO 
MARŠRUTAS PITTSBUR 

GHO’O APYLINKĖJE:

A. Kurelaičiui (Baltimore, 
Md.) Apie pasirodymą rašy
boj vakarinės mokyklos moki* 
nių negalėjome įdėti, nes vė
lai gavome.

DRAUUAS

ji

r CICERO, ILL.

RED. ATSAKYMAS.

REIKALAUJA.

i

Kun. 8. J. Čepananis, 
318 Fourth Avė..

Homestead, Pa.

BAKU 15 V<.
l*>ratduod.« HufrinA Ir Oroaemr, 

laual pietai. U«roj vietoj l’rU-laatia 
paUralte unt vltlui

AtaltaulUlo Uiojaun |K> Adrcati.
4*01 W. I2lfc M.

NIAGARA UNIVERSITE
TAS. N. Y.

REIKALINGI
Vyrai porteriai dirbti fabrike.

WHITE 8T0KES CO. INC.
3815—23 Jasper Place

Arti 37tos ir Asldand Avė.

MUTKKYs — JAMTIlIA1-. 
tr acrul/lMi^a — balt«««. vnlon<!<>. 10 
vakare tkl 4:10 t* ryto kiekviena v*. 
kary o|Mirt tulmtoa

ata liaukite

NakUne Funncauu.

OT1S UI I1.1HNG
10 boutli M Salk SL

Ltccarra Mvers Tobacco Co

CIGAĘETTES
MCKMOND.VA.uccrrrAMvtni n*Aao«a. xK<ts»OA

į LIETUVIAI AMERIKOJE
LAWRENCE, MASS.i i

Vyčiu seimas,

Nor» Vyčių Centro Valdyba 
dnr ntpaakolbė seimui dienų, 
tečiaus prie to seimo jau guli
me pradėti ruiritia. Ronginm- 
ais prie seimo iš dalies jau pra
dėtas. Apart to, ką'“Vytiem“ 
redakcija ir kiti Vyčių dar
buotojai pienuoja įnešimams, 
Lawrenr’o Vyčiai ėmėsi dar- 

dx> surengime tinkamų per sei
mą vakarų. Apie tai jau keliū
ta# uiėnno rūpestingai jie sa
vo mėnesiniuose susirinkimuo
se svarsto.

Sulig vietinės kuopos pieną, 
kuriuos užgyrė kaikurie Vy
čių darbuotojai ir V. N. A. A. 
smivažimiinus, seimui rengia
us. ot'l.uaU prugiumu; divu«i 
prieš seimą, t. t nedėlioję bus 
milžiniška# Vyčių priešseimi- 
nis išvažiavimas, Lavrenee. 
Mass. Pirmos seimo dienos 
baigoje bus koncertas ir pra
kalbu konkursas. Antro* sei
mo dienos vakare bu# įreng
tas vakaras. 0 trečiame vaka
re bus vakarienė. Prie šią' pro
gramų bu# dar išdirbinių .pa-* 
rodą.

Išdirbinių paroda susidėk iš 
visokių ranku darbų-darlielią. 
Su tokiais įvairiais pačiužina
mą išdirbiniais bus papuošta 
svetainė per visą seimo laik-iy- 
Ka# norės galės utminčiai tą 
išdirbinių pasipirkti. Dėl to ir 
pageidaujuma, kad iš kitų 
miestų išdirbėjai-pri riuntū-
jai pristatytų, daugiausia, to
kią dalykų, kuriuos teiktųsi 
jmaukoti Vyčių naudai, t. y. 
Vyčių Centro naudai. Tuomet 

i reiktų ant daigto pažymėti: 
“Aukojti Vyčiams.”

Pageidaujama ir tokių išdir
binių, kuriups aukotojai no
rėtų tik parodoje palaikyti. 
Bituos išdirbinius patys išdir
bėjai turėtų pristatyti ir at
siimti, nes nei “freightai” nei 
espresai dabar neužtikrinu 
pristatydinimo, nei npsaugos.

Parodai atvežtus duigtns 
reikia pažymėti “privutiškas” 
O jei ne iš Vyčių kng norėtų 
pasidarbuoti, tai gali paauko
ti savo išdirbinius L. R. Kry
žiaus naudai. Tą dalyką taip 
reikia ir paženklinti ant visų 
išdirbinių. Ajiart pažymėjimo, 
kam dalykas yru aukojamas, 
tur būt parašyta išdirbėjo var- 
daa, pavardė ir adresas. Taip
gi reikia parašyti paties au
toriaus nustatytą kainą, kad, 
kartais, brangus daigiai, per 
klaidą, nebūtų pigini ]»irduo- 
ti. Jau daug yra purodoi iš
dirbinių jaiganiinta.

Prakalbų konkursu.

Kad lavinus kalbėtojus, knd 
X«—1_»„ *» ♦» •iBĮimug pi nuvalą nni«>ą ir gll- 
vus naujų literatūros kąsnelių, 
vumanyta turėti iškulbinguine 
konkursui. Kad nenuskriaudus 
ir gerų prakaitų rašėjus, bus 
priimta ir trys j Miškai tos. Te
ma prakalbą ir paskaitų bus: 
“Lietuvių katalikų jaunuome
nė Amerikoje. “Kaukimam lol- 
džianii visi, Ih> jokio skirtumo 
luomų ar pažiūrą. Kaip pra
kalbo?. taip ir paskaitos turi 
būti parašyto* ir priruošimo 
komisijai (atžymėtu laiku pp- 
riųatoK Prirvngimo komisija 
išrinks pačiam konkursui tris 
guriausias prakalbus, kurios 
bus seimr (tuČių autorių pasa
kytos ir tris paskaitas, kurios

« 
kaitom# lygios: pirm A — $25, 
antra — $15, trečia — $10. 
Tam tikslui skiriama# Šimtas. 
Paskaita ir pnikallm turi tęs
tis ne trumpiau pusvalandžio 
Ir neilgiau 45 uiinutą. Privalo 
gramatiškai, retoriškai ir lo
giškai nupiešti lietuvių kata
likų Amerikoje jaunuomenės 
stovį, užduotis ir budus išpil- 
dančius užduotis bei pareigas.

Iawrenete’o kuopa nori, kad 
šis Vyčių Seimas butą visaip 
imant naudingas. Lavrvnce— 
tai miestą#, kur Vyčių tvėri
mui projektas yra sustatytas. 
Butų laitai malonu, kad Lav- 
rence pasirodytą vertu šal
tiniu Vyčių idėjos.

Nereikia jau manyti, kad a- 
piHinkės Vyčių kuopos neturi 
n»4r> •In’-n'v-j nl/iJnnfll* '
seimą uauiLingiausiu. Jos-gi 
yra tojo šaltinio gyvoji ir gai
vios šakos. Todėl Lnvnmee’o 
kuopa šiuo kviečia visas Vy
čių apieliakės kuopas, ypatin
gai kuopas prie V. N. A. A. 
prigulinčias, — padaryti ant
rąjį rytinių valstijų sauną pui
kiu ir prakilniu. Tūkstantis 
dolieriu pelno nuosavai sjmius- 
tuvei tegu! bus dar maža. Tū
kstantis gerų anųjų narių lai 
bu? lik jinidžia musų apetito. 
Tūkstantis seiman lietuvių 
svečių tegul bu# musų ska
niausiu nusišypsojimu ir rei
kalavimu 1000 delegatų.

Presos Komsija.

gėrovui. Gi Sa kaip tik ir yra 
tinkama vieta lietuviams mo- 
ksleivianis. Dabartini? l'akultas 
yra ant tiek prielankus, kud 
lietuviams net, susirinkimus 
leido laikyti savo kalboje ir 
davė tam tikrą ir patogią sve
tainę. Tokiu budu reikia 
mums, lietuviams spietimą į 
vieną krūvą. Niagara univer
sitetas, be abejo, gali užimti 
pirmą vietą. Mokslas čia au- 
gitas, mokestis pigesnė negu 
kituose* universitetuose. Vieta, 
kur universitetas stoviu gra
ži. Vandenpuoliu ir kitomis 
vietomis žmogus negali atsi
gerėti.

Kuopos korespondentas.

Cicero Lietuvių Namą Sa
vininką Sąjungos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šiandie,' 2 
d. birželio J. Niffio avėtai- 
iiią, 1 Ovtj So. li^lli avv. ii 
knmpns 15th Str., 8 vai. va
kare. Kiekvienas namą savi

ninkas privalo atsilankytų nes 
bus svarstoma daug avarbių 
reikalą.

A. Balčiūnas.

reti
KoderDaugiau ir Daugiau
vyrai Pasirenka Fatimą?

K odei ? Todėl, kad nešuly guja
mai geru Turkiško tabako su
maišymu, Fatama neapvilia sko
niu. Todėl kad nėra lygią- ata
rėtu padarytu iš Turkiško taba
ko. Fatuna nėra perdaug stip
rus nuolatiniams rūkytojams.

Fatima, savo SRoalu užganėdi
na daugiau vyrą negu kiti di
delės vertės cigaretai. Jie yra
daugiausia pardavinėjami dide
lės vertės cigaretai šioje šalyje.

Birž. 6 d. po pietą 1:30 v.—II o 
mcatead, Pa.

” G d. vak. 7:30 vai. —Du- 
qucsne, Pa.

Pastaba: Čionai nepaminė- 
tos kolonijos, mi kuriomis aš 
begalėjau susižinoti. Kuriosgi 
norėtą išgirsti geibiaiuąjį sve
čią, teiksis kreipties Šiuo adre
su:

Iieskaitant laikraščius tan-
• kiai pasitaiko užeiti žinių iš
• įvairių kolegijų bei universi- 
: tHą, kur randasi ir lietuvių.

Tik iš musų minato# įstaigos 
visai retai užeini žinių apie a- 
lielaą lietuvių darbuotę. Tas 
lig duoda progos mintyti, kad 
čia lietuvių kaip ir nėra. Bet 
anaiptol. Tica«, kad skaitlius 
lietuvių studentą tame univer
sitete yru kaift lašas vandens 
juroje, bet kiek yra visi per- 
riėmę lietuvybė# dvasia, užjau
čia Lietuvos varganu. Bitą liu
dyti gali kadir šis faktas.

Kovo 13 d., pasidarbavus 
K. Cibiękai ir M. F. Dauman
tui, tapo sutverta 8. L. B. K. 
Moksleivių kuopa. Tu dienu 
ilgai pulikt. kiekvieno moks
leiviu atmintyje. Tame susi
rinkime vijų moksleivių ant 
tiek buvo u(mis pakilęs, kad 
net nenorėjo skirstyti??, laida 
pirmininkas M. F. Dauimiutas 
įlavė inešimą užbaigti susirin* 
kinių. Visą buvo Vienos min
tys, nežiūrint, knd nekurie čia 
gimę ir užaugę. Visi suvieny
tomis jioguinift UuSko darbuu- 
ties Bažnyčios naudai ir tė
vynės labui.

Tarp kitko buvo išrinkta 
valdyba iš sekuučių asmenų: 
Pirmininką# p. Mikas F. Dau
mantas, raštininkas p. I. l^au- 
čaitis, iždininkas E. Lauraitis 
ir knygiua p. K. Čibirkn. Mo- 
kyūynni lietuvių kalbos Ide- 
•ėa tfpo išrinktas p. M. F. 
Daumantas. Suairinkiiuus 
nutarta laikyti tris nykius ta
raitėje, L y. nrdėldieniais, so- 
reilomis ir suhutoinis. Minėto- 
w dienoR* bus programo?, m- 
sidedančio# iš prakalbą, refe- 
rrftų, paskaitų ir eilių. Taipgi 
bus išguldama IJetovos istori
ja, gramatika, hteratura ir 
poezija. Visi nartai pasirįŽo 
veikti, iš ko tikimoj gerų pa
sekmių.

Kuo daugiau? suvažiuos čia 
lietuvių nijksleivių. tuo dau-

PRALOŠĖ BILĄ TEISME 
TURI UŽSIMOKĖTI 250 

DOLIERIU.
Nelabai senai lietuvis bure, 

ris p. Juozapas Urba, (3324 
So. Aubum A ve.) Padavęs į 
teismą p. Elzbietą Plungicnė, 
(3314 Ho. Aubum Avė.) Bylu 
prasidėjo hubimižio 20 d. ap
skričiu teisme. Kaltinamosios 
advokatas t<*čiaus pareikalavo, 
kad byla butų nngrinėjmna iš 
naujo. Bet gegužės 22 dieną, 
— byla galutinai užsibaigė ta
me pačiame korte. Mat t<«aė- 
jiLs Johnstou atmetė p. l’lun- 
gienės advokato rcikulaviiną 
ir tuo jis (Mit virtino' išnešta 
Imlamlžio 20 d. nutarimą, kud 
p. Plungtrnė privalo nirimo 
Rėti du šimtu penkeadušuuts 
dol. už įžeidimą p. Urbun vnr- 
rl*-» |«T«»ll 5.♦•A<AAAAO-p A** IUIC?'
padengti ir tei.»mo lėtas, 

(Apgarn). Tikrai žiną.*;.
i------- ■_ ---------- •—...... ...

CICERO LIETUVIŲ D0MAII
Kas tiktai ti Cicero norite 

gauti “Draugą“ arba paduoti 
j Jį apgarsinimą, ar kokį dar- 
bą (Jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-th Ava
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudoki ta.

Caraoron A Cameroa. Co.

' Turi Daugiau TurkiškoįTabako Negu Kiti Turkiški Cigeretai

Ki:ia ii.i vai

Lolbortal. dėt plli'ttln< < tandrt'a dar- 
bn. 9 Iki )0 valnmli/. Inikų Ir 
pu»r |w> ■ valandų įturbo. Orra 1110- 
keatie 1‘luotu rauU.u urtl kary ||. 
■UOL

CHICAGO MIKEI, rot ŠOKY
31311 M. KrdHr Avn.

vo.

bkuiiumos.
Įėjai. Prie
*ti katali

ką laikraščiai. Dovanos yra giau galėsime pasidarbuoti 
skinamo,, prakalboms įr pas- <*vv»ėskaip Bažnyčios, taip tėvynės

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
I JETCVUi AKIŲ SPECIALISTAS

Paimtum •i*'t ak’v 
(anisiMA k • • yra 
EJammiI ■*>»«*- 

>• raiv.M *»•'»«■ 
MftaM'in,. aar- 

»*«*l «u4u-iu 
(ihraa ė»’*5K

Damna «««annaa» lr*tr. minimi t* ma- 
lUMu UaMaa Aktam t«Ma-
•a*. «an ir eiti maau.ma Ar««»-įįk» *U»9 r»MJim* tr Natkaa aiaakdiaa »► 
krytim Vataadav: na it IM « ntara. Xa- 
Mltaaua baa 1* Iki l vai #««*«.
1053 W. 47th St. ir Ashland Av.

REIK .ĮMYGI
1 Vyrai pno lainir darbo, fiaknoll. 
Pamatyk Mr. Jot**.

nOMTA PACUI S O PI. INT
a&O2 Houlb A-IiImmI A,r.

PIGIAI IK CluKAI.
uroiiuiuin ir nu;in»m minu, iv- 

tua. turiniu Ir-vinukina bluiliu. I*m 
mm (nllttui siiuli riaukiu luairinkl- 
m*. *

AUufatuklta paa:
A. l.RJGAJ. A CO. 

>114 K. Ilabard Oakraso. 10.

i

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS.

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE

RACIJOS VALDYBOS 
ANTRASAI.

Kun. Pr. Bučys, prezidentas, 
2634 W. 67-th str., Chicago,
m.

Kun. J. J. Jakaitis, vice prc i 
zidentas, 41 Providence str.,' 
Worcestcr, Mass.

Kazys Česnulis, vice-pres., > 
456 Grand str., Brooklyn, N. 
• w
X.

Jonas E. Karosas, sekreto
rius, laikinas antrašas 381: 
Wcstminster avė., Detroit,, 
Mmh.

K. J. Krušinskas, iždinin
kas. 456 Grand str., Brooklyn, i
n. y.

Iždo globėjai:
Kun. M. Pankus, 443 Purk 

avė., Bridgeport. Conn.
L. Simutis. 456 Graod str.,1 

Brooklyn, N. Y.

ANT PARDAVIMO.
1 au*wiŲ ruunnla upai-Giiant tumiu* 
Ir krautuvė H. W. Kampam ilgina ir 
CanipMl Aro. lutaa Steani
baat nnxl«rrul4M* eonu Mutylaa. Kut- 
na <t* AAA AA an ntrran mnrąam 
ISkMt.M. Ima tr antra niar*a«n.

.irvntAm* kuiuli*.

UTESCH Ė SON.
Exdusive Agente 

2423 W. 63rd Str.

PRANEŠIMAS 
ROSELANDIEČIAMS!

Pranešu Gerbiamiems Roevlando ir apylinkės Lietu
viams, . -___ ..- tiiuvyklą.

Siuvu visokios rūšies kaip jauniems, taip ir suaugu
siems vyrams (Mtgul naujau>o> mados, už žemesnes kai
nas kaip kitur. Jeigu darbas neatliekamas gerai pinigus 
grąžiname. Taipgi priskiriu kelines prie senų siutų.

Parduodu gatavus drabužu# visokios rūšies, Kas no
rite geru drabužio tai ateikite pus mane, o aš Jum# pri
taikinsiu kuogeiHiiNi. l’ž tamstų atsltuikymą tariu iš- 
kalno učiu ir užtikrinu gerą ir teisingą pa taniu v imą.

W. PETKUS
10715 So. Michigan Avė. Roscland, UI.

Ką-tik Išėjo iš Spaudos
26 d, Gegužio, 1920 m. 

naujas iliustruotas Inikrnštis (žurnalas)

aŪKININKU ŽINIOS”
Jame miestietis kaip ir iikiiiinkas ra- Itilaii daug nau

dingą žinią, pamokinančią ir linksmų pasi-kaitymų.

hi usi pinate ir utsirasyKU

Pavienis num. 15<*. Metanu $2.(Xi. l'žrubežyj $3.50
Adrese: “ŪKININKŲ ĖINI0S’’; Scotlville, Mich.^

________
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CHICAGOJE.
.. .....................
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

—------------------------ »->-—-a
GEDULINGOS PAMALDOS 

ŠV .KAZIMIERO KAPINĖSE

KOLONIJŲ
KONCERTAS.

Trečiadienis, birželio 2 d., 
šv. Marcelinas

Ketvirtadenis, birželio 3 d., 
šv. Klotilda karai.

—
Apsilankė žymus skaitlius 

lietuvių.

Praeitą nodėlią, gcg. 30 
i’ilsei.’o salėje L.

GATVEKARIŲ KOMPANI
JA TARIASI SU DAR- 

BININKAIS.

Darbininkams užtikrinta 
didesnė užmokestis.

r

di-

Su birželio 1 diena pasibai
gė jMTiiai padaryta^ sutarimas 
gatvekarių kompanijos su dar
bininkais.

Užvakar ir vakar girdėjosi 
kalbų, kad darbininkai nori 
pakelti streikų.

TV* JfirhlTiTTll‘11 Tinlic- vilti, 
nėję išsakyta, kad tos kalbos 
neteisingos. Nes darbininkų 
atstovai veda tnrvbns su kom- 

.. ’ x
ponija.

Sakoma, darbininkams dide
snė užmoke-tis kaipir užtik
rinta. Ne. tns priguli nuo Sta
to Puldic l’tilities Komisijos, 
kuri, regis padidins mokesti 
už važinėjimų gntveknriais.

Visgi, pareiškiama, radika
liai gaivalai nerimauju. Jiems 
labai norėtų-i pakelti kokius 
nors nesmagumus. Teeinu# jie 
neturi unijoje intakas. Tuo la
binus kad kompanija pripa 
žįsta unijų, (ii pernai streiko 
metu nei nemėginusi samdyti 
streiklaužių.

Gegužė* 31 pasitaikė šilta ir 
giedri dieiuu Švento Kazimie 

į rn kapinČMM <iivnžinvn dideli# 
skaitlius lietuvių, knip iš Chi
cagos, tnin ir iš apylinkių.

įvyko gtshilingos pnmnldos 
nv. Mišias ai laikė gerb. kuli, 
kleboną- M. Krušas. Pamok— 
In pasakė gerb. kun. V. Kuli
kauskas.

•

Kas mntni tose kapinėse lie
tuviai suvažiuoja juirimvlsti už 
mirusius. Ypač šiuo laiku 
liotnviains yni svarbus daiktas 
mclsties už saviškius, katrie 
paguldę galvas kovodami už 

i tautui laisvę. įu. Litjluvo- lie- 
priklnusoniybę.

Libni gražios lietuviškos 
šv. Kazimiero kapinės. Pui
kioj vietoj, ru|w‘stingni apžiū
ri' tos ir pat vaikytos. Tns<» kn- 
pmė-p ilsisi jnu tukstnnčiai 
musų brolių ir seserų. Ilsisi ir 
keletas lietuvių kunigų votern- 
uų, katrie pirmutiniai čia tarp 
lietuvių skleidė krikščioniškų 
mokslų ir šviesą.

Seniau Vainikų dienoje (De- 
roration Day) lietuviai tose 
kapinėse* neturėdavo pamaldų. 
Dabar gražus pamaldų papro
tys gyvuoja jau kelinti motai.

GATVĖSE 4 ŽMONĖS ŽUVO 
IR 11 SUŽEISTA.

SUAREŠTUOTA UŽ MAINY
MĄ NEGERŲ ČEKIŲ.

Tai vienos dienos nelaimingi 
atsitikimai.

Gegužės 31 dieni). Vainikų 
dienoje, miesto gatvėse notl 
besit rankančių automobilių t 
žmonės žuvo ir 11 kitų sužeis- 
ta.<Jr iš pastarųjų keli nej>er- 
gyvciis žaizdų.

Tai tik vienos dienos neini. 
Alingi atsitikimui gatvėse.

O juk tų nelaimių visuomet 
butų galima išvengti, jei bile 
kam nebūtų leista autonuibi. 
liūs valdyti.

Policija suareštavo C. B. O- 
wvn ir jo moterį už mainymų 
negeri) rėkiu.

()w<*n sakosi Jmvęs Prancū
zijos kuris lituke 21 mėnesį ir 
tenni sužeistas. Reiškiu, kaipo 
toksai negalįs užimti jokio 
ilnrbo. Tnd vargas privertęs 
daryti suktybes.

NUSIPIRKUS VAISTINĘ 
APSILANKĖ VAGILIAI.
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DR. G. M. GLASER
rmkUkunJn 3> nartai

31 IM So. Morgau H*.
Kertė 33-ru Re. Clilcago. IIL 

KI’ECtjAi-lKTAS 
MotartMcų. Vjrri-Uų. taipgi chro- 

nukų nrų-
OFI8O VAULNVO8: Nuo 1* ryto 
Iki * pn plotu, nuo < iki • valan
da vakare.
Nedėliotai* nuo 9 Iki 3 po pleL 

Talofouaa Y arda <17

. .......................................... X

=
=
- Važiuokite j Lietuvą

d., 
Vyčių Cni- 

c.igos Apskritis buvo įrengęs 
f J. Kudirkos išleis'.orių kon- 
i»rtą. Programoje, apas*. pa 
ties J. Kudirkos, dalyvavo 
Chicagos Inkštingėlc p-nin M. 
Janušauskienė, p-lė D. šule 
kaitė, soprahns, p. K. Sarpir- 
lius, baritonas, p. K. Bičiūnas, 
snriikii.inkus ir p-lė A. Pet
kus, pijnnistė,

AjMirt ’l’nllint-Kelpšos, St. 
Šimkaus ir A. Pociaus kompo
zicijų, dainininkas Just. Ku
dirka išpildė “Che geli'ln ma- 
nina” (iš operos La Boche- 
iiic) G. Poccįni’n ir “Ricit- 
Arijn” (iš operos Ira Travia
ta) G. Verdi’o. P-nin M. Ja- 
HiLŠauskiviiė dainavo ‘' Leiskit i 
į tėvynę’’ A. Pociaus ir “so-| 

lo iš Septeto Trucin” G. De- 
nizctiti’o. P-lė K. šulcknitė 
‘‘Meilė” A. Aleksio, “Vai mo
čiutė mano” A. Pociaus. P-ns , 
K. Snrpnliiis ‘‘Kur tas šalti- ; 
nėlut” M. Petrausko ir bari- , 
tonas solo iš operos “Fniist” 
Ch. Gaunod’o.

P-ns R. Bičiūnas ant srnui 
kos i.šjiildė 
llaff’o ir 
Drdla.
Duetus “L 

lai’o ir iš 
M. P. išpildė D. Šulcknitė ir 
.1. Kudirka. “Nnkturnns’’—1). 
šulcknitė ir M. Janušauskienė. 
“Skambančios stygos” M. 
Petrausko — M. Janušaus
kienė ir K. Snrjuiliiis ir “svei
ka mano Eglužė” (iš o|m*h>b 
Eglė) M. P. — M. Janušaus
kienė ir J. Kudirka.

šešis muzikos dalykus ga
biai akt pijano išpildė p lė A. 
Petkus.

Visa programa išjiildytn ge
rai ir gražiai.

Publikos buvo 
Knž kodėl 
kolliė, kokie 
programoj, 
šauskienė yra pinčiai žinoma. 
Kndn ir kur ji Imva progra
moje, ten klausytojų netruk
ta.

P-ns J. Kudirka žndn ap- 
lei ti Chicngą ateinančią pel
nyčių, birž. 4. Ketverge va
kare Dievo Apv<*izdos svet. y- 
rn rengiamas jam artimųjų 
draugi) ši'imininis vakarėlis.

Ažtuonioli kietis.

Addio” O. Niro- 
“ Knminakrėeio”

X-

X

X

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė naro <>ri<i po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
SpectallM** tlilotų. n»otcn> Ir vy
ry Ilgi).

Valando* nuo 10 iki 13 ikrylo; nuo 
3 Iki 5 po plotu; nuo 7 Iki *:30 
vakare. Nedėllomi* 10 Iki 1. ,

Trlcrnnaa Prearl 2SM

------------------------------------------------------------------ j;

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKL A
i Mokinama: angioko* ir lloluriikoo 
kalbų. ortUhotlko*. knycvedyot/a, at*- 
normOJo*. typoorritinp. plrklybo* *»i- 
•lų. Suv. ValM. totonjoo. al>elno* tota- 
hja*. penirrafŲoa. polltlkln+a ekono- 
mųpa. pllIctyaUa. dailiaraiyrtf*.

Mokinimo valanda*: nuo * ryto Iki 
< valanda* po pietų: vakarai* nuo * 
tkj 1* vaL

S106 So. Halsted St, Chicago.
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DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.
v

$6,OOO,OOO.oo Milijonų Dol. Banka

Tclephonc Virti* <492

“Cavntiha 
“Sativcner

Chlcaco. IIL

Turtu 7>n lyriniu 
moterių tigose: ru- 
poitlncnl pridu
riu llponf Ir kūdi
ki laike Ilgo*

neperdnug. 
rengėjai nepas- 
dainininkai bus 
l’-nia M. Janu-

AKUŠERKA 
AiSHUSHO

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Galim išpildyti jums ap
likacijas dėl paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZIG,

«

______ •________ •

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- 

lian, Servian ir Jevvish.

i

A* Ubai «lr»*u per I matu*. nu»labnAJv* pU**IU buvo. D!*p*p- 
-aij*. novtrtnlmaa pilvelio, nualabnėjlmna. Kraujo, Inkstų. Narvu ir 
abelnan apokų nuatojlmaa vlao kūno, Ir buvau nustojo* vilti**, kad 
beffyvenalu. Visur Ieškojau asu paralbo*, n**UaUi-Ja* vtooj* Amsrl- 
koj tr ui rūbelių, bet aiekur l>e*a*au aavo svalkatnl paialboa

bot kad* pnralknJavau Balutnraa vaistų, butano, Kiauj* valyto
jo. Ncrvatoua. Inkstų ir BrumstUmo ryduoKa, tai po auvsrtoJJmol 
minėtos gyduolė* pradėjo mano pU*n* niMpauL stiprėti. r«rai dirbt. 
Kraujas UsrvaJA Narvai ėmė stipriai dirbu. Inkštoj atsigavo. Rau- 
matutu&s pranyko, diegliai nobebadė po krutina Vidurių rėlima* 
Ulnyko pe ulmuaimul vlaų ll<ų. Bėgiu * mėoaslų lAgurdarau kas sa
vaitė po buteli Bal u tarša. Bittcria. Ir po * mėn. anvo paveiksiu pa
masinu tokj skirtumų kaip tarp dieno* Ir naktie*. Pabu Jausmo* 
■magiai ir esu tinkama* Ir 1000 sykių dėkoju Kai u tara* m y Ilsių gu- 
radejul Ir linkiu vlsolms savo draugam* kreiptis* prls Kalmaras:

HAI.VTARAN.
CUKMICAL INCTITimON J. Rrnknta. l*rar.

1707 So. Ilalatcd 81. Trlcptioite Ganai *417. Cbkngo. IIL

Kalno* kurt?* pritinka kiekvie
nam kifa-nlnl. C^amntuejutne kad 

rutauplnalme Jv*n» 10% iki 00% 
ant kiekvieno pirkinio: nekurto 
dalykui maliau. seru whole*olo 
kalno*.

Vyru tr Jaunu valkynu nūn 
drabuAinl padirbti ant uSnakymo 
bot neaUUUuktl ai u tuk ir ororko. 
tai ru dlrfrllatu Ir be. for fitOng 
ir kitokio otyiUui *32.50 iki *C0* 
Pamatykite rnuou npecilalo eilo 
ainiu Ir ovcrkoM po 01 S, 1T.C0. 
iro. >::.so. ::s. tr no. juodi 
Siutai po KS iki *<5. Molino* vil
ti o* Mulai po 135 Iki *50. Valku 
■lutai Ir overkatal $0.50 |r augt- 
Clau. Vyru kelme* *4. Ir nu*Ac'*u. 
Mdluo* purvllnoo keline* *6.50 Iki 
*17.50. S per i jai U nuoOImtla 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo j 
Europa.

Atdara kiekviena 4lena tkl 9 
vai. vakaro Subutonl* 10 vai. No- 
dOlloml* iki < vai. vakaro.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

į
Ifi TOW OF LAKE.

<

i

ATĖMĖ $950.

a

pilna svetainė.
Fondini aukojo w>-

TRAUKINIS UŽVAŽIAVO 
ANT PIKNININKŲ.

DAR DU ŽMOGŽUDŽIU NU
BAUSTA MIRIOP.

K.
L 
P.

VARGDIENIAMS DUODA 
ŽUVŲ.

Enrl Smitli 
Fisli (’«., 
paskelbė.

Skrypko ....$T5.(X)
'rl<*v4 «pM*o "1 i I DH
A4 • 4 ♦ •• *• v « * * v»»>v

B. Vitartaitė,

ŽMOGŽUDIS NESU 
SEKAMAS.

%

Indej**rident 
201 No. I’nion avė., 
jog turinti d’nlelį 

♦«.et..t-l<n vtivi, 1.».E ottnnvvln«t

PIRKITE
LDETUV08 PASKOLOS

. • BONUS

tininkų, šiuo adresu: 4521 So. 
li o no re Str.

Su tikra pagarba,
M. Švcikavskis, rašLr.

Jau kelinta dienu ]iolic.ija 
darbuojasi surasti žinomi) Iru- 
kžnuidarj žmogžudį < Jone Gen- 
ry, kurs amini 1h1 niekur nie^ 
ko nužudė Ilarry Rėčkas.

Nužudytas Rėčka* buvo grai
kas. Tad groki) draugijos pa- 
skyrė $l.(MKt dovani) už suse
kimų to niekšo.

Detektivų baris darbuojasi 
dienomis ir naktimis. Spėja
ma, knd žmogžudis neims ap 
leidęs miešti). Bet čia jo sėl>- 
rni stiprini ii ntismii'oiti4 a . •*

Netoli?* Va! pamišo trauki
ni* užbėgi: ir sutraškino mito- 
mobilių, kuriuo važiavo Dr. 
J toriu Borvirh ir Mrs. Belle 
Drozdmvitz, abudu iš Chica
go*.

Jiedu važiavo namo iš pik- 
ninko.

tlaug žuvų padalinti vnrgdir- 
nnitns.

Pranešta, kad kompanija 
vakar veltui didinusi živis.

Ben. Kninicr, kurs andai nu
sipirko mm David vaistinę p 
um. 1330 So. Snngnmon, pra
miki $.’!.( M M l. Anų vakarų jo 
vaistinę užpuolė plėšikai ir 
paėmė tiek vertėj svaigalų.

Kriminaliam teisme prisie
kusieji teisėjai praeitų šešta
dienį dar <iu žmogžudžiu nu
baudė mirtie^ bausme.

Tuodu vrn: Richard \Vilson 
ir Ilarry Audrai* kuriuodu va
sario 7 dienų nužudė Westerti 
Sliade (’lotli Co. panaktinį. 
O T kumelį.

Ihilinr Chicagoje mirties 
bnii.-tne nuliaustu yni 12 žinog-

J >u jaunu praeiviu užkalbi
no Mrs. Aunu Boruek, 5618 S. 
Ashlnnd nve.. netolios jos no* 
mų. Kiek palaukus iš jos ran
kų išlupo krepšiuką ir pnbė-

Krepšiukvj tn ponia turėju
si $950.

Nėra saugesnes vietos da
lykams kuriuos nenori pa
mesti kaip viena iš Sale 
Deposit Dėžių mūsų dide
lėse plieninėse kelnorėse.

Gegužės 15 d. J. Elias sve
tainėj Tautos Fondo skyrius 
buvo įrengęs prakalbas. Kai- 
Imjo kun. dz. Mironas. Žmo
nių buvo

Trinto# 
kantieji: 
Kun. A.
T »>1* *• OO*« --

«»aA44n«ioon »»mm

Po 5 dol
Z. Petratis 1’. Stranka, K. 
Baltrukienė, K. Znnsytis.

Po 3 dol.: V. Baltrukienė.
Po 2 dol.: B. Navickas, M. 

Stonis, A. Rutlinskas, J. Kuž- 
niekns. A. Lukoševičienė, P. 
Toloikis, S. ZrtTi.*d.i. P. Kinde- 
H*

Po 1 dol.: B. Petrošius, A. 
Blaževičius, K. Vicauskns, P. 
Arui vikis. M. Ciecnns, M. Kar
inis. K. Lukoševičius, M. Cc- 
pnviėius, M. Panavas, U. 1‘ič- 
kienė, T. Vlmlis, Jonas ----- ,
B. KeperSa, J. JesadaviČius, 
M. \’nsilnuskis, M. Dursiciič, 
.1.. Čepaitė. J. Kundrotas, J. 
p<«lĮr»»yĮčit»«, 
A. ftiidbaras. 
J. Bernotas, 
A. Zdnnis, J. 
iMinis,

J. Kundrotas,
A Rnilnv.čm*. 
M. Gurakiviiė, 

R. Kaxlnwskis, 
Karelas. K. Oė- 
Podroštis.

Maulius, J. Jocius, P. Gricius, 
Ona Klimaitė, S. Jenkus, J.9 J 
Kundrotas. I’. Rinkas, N. Ku
daba, K. Mažeika. V. Rauliu,;

Vaitkienė, T. Viknenckas, 
VitknttFkieoė* I*, l’etktdisj 

Gudanis, J. Andriekienė,
J. Sktrzmn. J. Rauba, J. Pud- 
•w» 1 r» •« *v •• L* *a *»1 v • »1 A
t MtM Uė'MO*'*, 4 «*•

.Metuitė, K. Kainomis. B. Km- 
Jra, T. Bielskaitė, A. Damas-1 
ka. M. Bn-tnitė, M. Vaičiulis, 
D. Jurgutaitė, 8. Zakruskn, 
B. Jlikutis, A. Bernotas, P. 
Urniežius, S Vaičiulis, J. Ru
zgia, A. Kninuskis. U. želm- 
raitis, K. Rumšas, V. Aleks- 
'•niiraviėia, .J. Mikulavkis 
J. Jekutis. J. Treinavirius, 
J. Girskis, A. Budrockis, A. 
Macas, 1’, Sorokas, J. Ilibi- 
knuskis. P. (tarpas, J. Kar
delis, M. Paukštis, A.’ Meto- 
kis, A. UrlMtuas. P.v Kolcišis, 
A. Šikšna, A. Rutkievičla. J. 
Nausicda, K. Girdžas, B. Tiš
kus, P. Rinkiem*, S. Čirenąs, 
(1 R.'iodiooė O Traši'laitė. 
EI. Urbutnilė, M. Švriknws- 
lūs.

Smulkių aukų $7.00. 
Vilto surinkta $178.00.

šiandieną-atnešk savo 
brangumynus

/

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkartes par

duodamos ant visų linijy.

Centrai Manufacturing District Bank 
1112 West 35th Street ' J 

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

Jeigu keno pavardė butų 
netai p lumkrlbta, ar keno su
visai nebūtų, fiieldžiu duoti 
žinia Tautos Fondo 39 ak. raš-
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