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I vaL vakare tv. Jurgio 
yklos tvetaineje ant kam

Parvatismsieji ii Europos 
p. B Mastatuka* ir K Oeenu

irinHn. w* Jau

si* komitetą*.
Areštavimas įvyko patyru*, 

jog Hamburgo bolševikai trle- 
foeu tariam au Berlyno nepri-

diplomatu Parytu

Parytiu*, birt 28. — Prvti- 
denta* Wil«ona>, |iasira*yda- 
nuu jai taiko* sutartimi kale 
pavardė* padėsiu* pereoulę 
antepaudų.

miayi prajaunąs apie ui. tau 
ctovi Lietuvo* neprigulmybė

NEPAPRASTOS PRA 
KALBOS.

Prarcutijoje kariavo vyrų 
IjMM/MO.

Visokių prekių ii Amerikos 
Pra a r m ij na pasiųsta tonų 7r 
500,000.

braftu užregistruotų vyrų
' 24,234,021.

Karė atsiėjo ligi iialandžio 
30 <L, 1919 ». 921 <850,1100,000.

Amerikoniška kariuomenė 
laimėjo inušių 18.

Muštasi dienų 310.
Mcueo-Argo&M mušis tęsė 

dienų 47.
žuvusių mūšių metu ameri

koniškų kareivių &OJMJO.
Sužeistų 230,000.
Mirusių nuo ligų 50,991. 
Išviso buvo armijoje miri

mų 112.422.
Ii dmfto 77 nuoš. kareivių. 
Kareiviai karėti buvo imami 

ii trijų veršinių: ii regulerė* i 
armijos 13 nuošitie'ių. ii naci 
jonalė* gvardijos 10 nuoi. ir iš 
tlmftr* 77

Anglija 900,000. *
Austrija MOjOOO.
Italija 330.000.
Turkija 250,000.
Serbija ir Černogorija 12&000 
Belgija 102j000.
Rumunija 100,000.
Bulgarija 100,000.
Suv. Valstijos 48300.
Graikija 7.000.
Portugalija 2.000.
Išviso 7.450.200 tuvu«ių ka- 

eivių!

Suv. Valstijų dalis karėje.
Suv. Valstijų dalyvavimas 

arėję trumpai imant yra ae- 
antis savo pasekmėse:

—. a .
Lietuvių 25.000 armija

Sekretorius lauiaing pasilik
siu* Paryžiuje. Jis yra suris
tas au įvairiomis komisijomis, 
kuriom pavesta prižiūrėti, 
idant taikos sąlygas vokiečiai 
pilnai išpildytų.

Gen. IJliss tnipjuit pasilik* 
laikinai.

Gi Ilouse keliaus Anglijon. 
Tenai jis aplankys savo ginu i 
lies, gi paskui darbuosis tautų' 
-ųjungin reikalais.

Šiandie Praneuai joje yra 
<lar apie 500.000 amerikoniškų



DRAUGAS

lAUGAS” PUBUSHING CO.

Politika.

didžiai*

PnAdb^M (radrara 
Kardinolai Oaaparri, 
Ijtaatara /• trata

tarimo abiejų vaidilų, ulini 
kjklĮMMVtljkMML*

,f1^UGAS,
MkJJI BAILY nUBVD

Itnbar tokie laikai Panau- 
line* pervararafa, tautų liki
mai užėmė vi*ų domų. Tikrie
ji amerikiečiai -u.iruptaę A- 
meriko* likimu tarptautiniuo- 
*e xantykiuo*e, lietuviai Se
kai. lenkai ir kito* tauto* su 
*kamiunčia Airditni, liet viltie* 
džiaug*ming<>mi« akimi*, lė
tu i ja | ravo tėvynių pastanga* 
ir kovon.

liet taip amžinai neeitye. 
I’o kiek laiko tarptautiniai 
Kūdikiai ite-i* j nortiude* ve
žt-. užvicėpatau* taika. Ku- 
timmet! Suprantama, daug 
laiko ir dotuo* reikulau* allm- 
dnvojimo laikotarpi*. Tuomet 
tui reikė* pradėti labinu tu
pinti* ir gyvenimu aplink *a-

didžiai* vienybė* (alininkai*. 
Pagirtina* ta* jų Dora*. Bet 
kodėl jie taip keista* priemo
ne* vienybei atsiekti vartoja! 
Jų Ui kraičiai pikta gramiji- 
mų koliojimų katalikų adre
su. Ilaėyti gabumų neturėda
ma* jaunami Aliupa* karika
tūra* braižo, o tautininkų lai- 
krušėiai talpina. Kiekviena 
kurikatura kolitu atkreipta 
tai prie* kunigu*, tai abelnai 
priei “klerikalu*”. Kalinga* 
Keiftya! Tnip ir matau jj ži
bančiom!* akimi* kerėtu ir iš
kirta |iar1yvi*ktimu degant. 
Tautininkų redaktorėlini, ko 
rv*|iondcnlai pamoko* tirada* 
lieja katalikų veikėjų ndre»u. 
Nejaugi vira tai vardan vie
nybė* idealo daroma! Nejaugi 
tautininkai innao, kud nž*i-

Inlennra) |
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KAZUOKRO DATAS 
■btaygaa, Wta. 

Valdyta* titre**i:

PARKHOLME 8UB DIVIZIJA yra geriausia vieta apsigyventi ir įsistatyti savo 
namo* greita laika ir M visai maža kapitalu, čia viai padarė ir padaro pinigu*, aro 
vieta tatai paranki, ir prapectta Msvietiikai anga. KUO LUPOS, JULT M O, ltlt 
n VKL IKKIKA I PAKTĄ PO J100 AKT PRAPKRGIŲ KAINOS PAKYLA AUGM

PBADtKm ŠIAUDU RYTOJ GALI BŪTI VALU.
RITA —bdivirij* da neseniai atsidarė, o jaa žmonių prisigrūdę, ir viri džiaugia

si oru tyru. Čia gyventi ir (veika ir tatai pelninga. Cta aprigyvenę jus dvigubai lai
mėsite: jūsų sveikata pasigerina ir jų* pratartėrite.

Šioj vietoj apsigyventi labai lengva: jus galite pradėti mokėdami KAD IK 
SKM» j mėmaų. Bgjekio vargo J«m Sa nereikia jokių advokatų, am*ų b i atraktai 
yra padaromi ant vietos ir gvarantuojsmi visoj Amerikoj žinomos Chicago* Titte * 
T rust Co.

Apielinkyje yra visokių dirbtuvių, kaip Wr>frrn Eleetrie Co^ ir kiton, imt šitas pra- 
pertes eina Dougias Park elevatorių*, ir yra trys stotys; 4Stli Avė. (Cicero Ava.) 
ir 52nd Are. (Laramie Ava.) eina per prapcrtea. Čia gali apsigyventi tiktai atsakas-

■■Mm, muhu nwia vejama, Kaip ■muk ant pamario tiKtai uoe, avne poo*a ap> 
tetinku ir aaviniakui acte pelnų. Dėlto boa priperta labai Mft.

nuveš it vtakų parodysiu ir paaiKaarin ant viefo*. ne* reikia pastatyti lite* prapeetas 
ir tik tada grifam suprasti jų verte. Tele fonnoki te arta rašykite.

taSrii p. 1 *** 

Provaatnrri ir UrijriaL

Ktarimto X Jeigu atsitiktų 

■roto: ar tekių kaip savo ta- 
tay&ojs* ar tokių kaip pra
voslavai, ar visai neatiduoti, 
tai yra, nepripažinti jų sakra- 
amatų tikrai, f

Atsakymas. Dvųjopaa yrn 
Av. Hakramento garbinimas: 
dvasini* ir kūnini*. Savo baž
nyčiose Av. Sakramentų turi
me garbinti abiem tadaii, t y. 
mintimi ir išviršau* matomai* 
ženklai*, pvz. priklaupimu. 
Pravoslavų bažnyčiose arta 
cerkvėse taaat negalima var
toti matomų ari gindimų gar
binimo ženklų, ne* įk» garbi
na ne vien Dievų, o drauge ir 
bažnyčių kurioje įvyksta.

Negalint garbinti klaidingo* 
tažnvNoa reikia aparėti be rc- 
gimųDtevo garbinta žtaių. 
Detto Dievų Av. ftakramente 
pravoslavų bažnyčiose reikin 
garbinti vien mintimi*. n~ta 
risnt žodžių lupomis, neritag- 
nojant, neklaupiant.

maurims* 4 Ar mes galėtu
me klausyti Milių un<;Aų ba
žnyčios* l

Atsakymas. Taip, l'nijotai 
yra toki jau katalikai knii> ir 
mr*; tik jų pamaldų apeito* 
skiriasi nuo mūsiškių, tat ti
kėjimas yra tas pat*.

Kun P. Budys

VIRKITE ANT STALO SU 

Electric Grill
Tikisi psmųMtk n|>te> |<nnkwrn» vefd*«l pusryfita 

Hriug arta* rviV.ama atailnfiklua — <aIi virti ant atafo 
b<frtkla taglvti j kukniu prta 4i4il»Jo |*či*tm

NUPIGINTA KAINA

i3£^r^teikfa^ta Mrti
Jį. teista Tada jis butų M. drošiu. Kuomi mergaitė* 
įtaikąs žibintuvas, tvie- persiima bebudpma* Akada- 

žmonėm, takų į laisvę, mJjojs, tų p-M Vilkinto išmis- 
■uBkumų ir teisybę. įį nejusdama. Jo* enturija*-
■tetarą, atgavusi laisvę rei- tiškri brangina mokslų ir do

ku* mokslo vyrų tvarkyti rų. jo* myli Lietavų nemažiau 
taku* ir ekonomišku* ju- kaip tėvynėj* gyvenančios 
MU*. Svetimtaučiai užme- vienmetės, jo* supranta vie
ta mums, kad negalime įnorius moterų uždaviniu*. Ka 
ridai vaidyti Lietuvos, ne* I talikystė, principais ir tieso- 
iksta mnms žmonių. Nor* mis jo* naudojasi, ap* varsty
mu, kad priešų itmetinėji Į damos gyvenimo reikalus. Vie- 
1 yra neteisingi, tat-gi vi*'no daigto trūksta šitame Vil- 
brime
linių. kiek jų reikia. Mum*
'dingą Imtų turėti dntigiau 

tojų, juristų, nmatninkų 
rferijonnlų kr 
»<’ svnrbll* <ln, rrs mot.

tiek išsilavinusių kiutės straipsnelyje, tai dailė*. 
Tas trukumas pasidarė dėlto, 
kad p. O. V. parašė skyrium 
slmijisnelj apie muzikų Akade 
tnijojr. Mat Vilki utė ne taml 

ta m r,. ..... I
,«««VS aatu ŪSUI-

Pirm. Jonas Staurka*. 
New York

Vict-pirm. Junta* Rūbui*. 
So 10th St 
Fin arkr Jonas Kuuigunia. 
Alabama Avė.

I'rvt aekr. Kadmiem Smai- 
| lUiunas. 1017 Sviftą Avė.

14d Antanu CUauriUa 1318 
Į S’rv York Aro.

Kaana ctob Kanmieraa I.aktis 
Itr Jonaa Jofis SAVITOS STAMP8

LIETUVOS
PILKIAI IR PILIETĖS!
Nekartų Jų* aavo balsai* 

spręrite, kokia turės boti Ue- 
tuva ateityje. Kad gerai nu- 

I *prę*tumėte, kviečiame ingyti 
knygų

“APIE APŠVIETI” 
parašė Kun. Prof. Pr. Bučyn. 
Kaina 2Se.

Kreipkitės šiuo adresu:

DRAUGAS PUB. CO.. 
1800 Vest <fith Street,

Lietuviai Bridgeport iečiai ir kiti visi, kurie atsilankysite 
ant Bridgejiorlo neužmirškite užeiti į

LIETUVIU DARBINIKŲ SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 We*t 33rd St.
T-.nn, j-ali-site <1 ietį rast į “Draugų*’ pasiskaityti, paduoti į 

jj pagarsinimų, paieškojimų. (laimite (duoti “Draugo" spau-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■r

I
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KUHKELI JEZU •
... (U^. |

|OKI VATAKUAJ DTKAI

. . I i i i |iRT»i ■■

■■te*. Jai ^tara rariųa, kad jri gręria dš<» Nirimk, 
._____Ą«w<te «Mte tataž ta j*. Wkto tat, «Mtai

Mtatera# Dfera, padaryti, kad aarao Mara praveikt#, • ai 
■* te viraorast krata dėkinga* ir rayUoia Tara, kaip raita 
■•teta rayfi. Ai pasiliksiu taippat krikščioniu, kad ir jie 
MM ai tai užmuštų. Ai mykimu Tave visuomet ir niekad 
taagiati aotaora blogu vaiku. Geriausias Jėcau, išklausyk 
maga, ai, taiki* išklausyti manęs, ir padaryk, kad mano ta- 
rs^t^*1"1****1 "***** 

"Z “Mažinta, aš jaučia čia labai gerai,” tarė ji*, dbdaraa* aa- 
* nok# ant širdie*. “Ai jaučiu, kad kaip ir kas mo* betų 
parakus, kad viskas buvo tiktai sapnai, kad tėvas aa—*.** Ne- 
drįso baigti savo žodžių.

» “Ai pražysta J šnara kasdien#, iki rarao taras rabu* vi- 
aiMtta traškąs,** tari jis, “ir ta, močiutė mane pamokysi, kaip 
litai krikščioniu.”

, “Dabar eik mano''—tart- močiutė. Kuomet vaikas via# 
grintalę apšvarinu ir lindėjo jai pasigaminti maisto. “Tavo 
motina reikalauja tavo pageliais; turi labai saugotis, kad ue- 
kalMtam ra nieku bereikalingai, nes gali greitai išduoti pa
liepti.”

Chanas prižadėjo. Nuoširdžiai juibučiuvu savo močiutę ir 
pasileido greitai namon su lengva širdimi ir su nauja dr#aa, 
ne< Dievo balsas yra girdimas ne audroje ir vėtroje, bet ra
mybėje ir ausitalkime. t lianas kartojo savo maldų per ištisų 
diraų Jis neapsakomai stebėjosi U to ramaus džiaugsmo, 
koris pripildė jo širdį. Jis ramino ir stiprinu savo tėvų ir 
motin#. Išreiškė savo tvirtų tikėjimų ir krikščionių Dievų ir 
paoityžimų pasilikti krikščioniu tų }■*< ių dienų, kaip tiktai 
taras pasveiks. Nor* tas jo prairyžima* nelabai paliko jo tė
vui ir motinai, ta i nekreipia perdaug | tai atydos. Manė sau, 
kad čia tiktai vaikiška svajonė. Jis neturėjo jokios pasveiki
mo vilties. Jie matė tūkstančių žmonių. Tarp jų daug turtin
gi;, kurie dėjo visus savo turtus, kud atgautų sveikatų ir nie
kas negelbėjo.

Diena |mi dii-n-is slinku. Bjaurius votį* atsivėrė nnt tėvu 
kūjų. Sunku buvo išsisaugoti, nesukėlus kokiu nors nitu rimo.

"Ar tai čia tavo sveikumus?” tarė motina su kartumu 
Chanui. “Aš ti.u ul.au. kad turu tokio Dievo, kaip sako 
šriks-'iunįs. Visa lai melagy -t- -. O jei ji* ir butų, jis ne|>a- 
lUiryt.i, ku iki šiolei niekuomet nepadarė.”

I. I t'hntias tvirtino av<i. Ištisas diena* jis melde 
•tam Ju kūdikystę ir jo šir- 

įimtiiiiir. Jo močiute išmokino 
r u-iip-utamuii steta«jo*i iš los 
i* guvu tr -u kuriu* ĮMtgvlba 
ptt- Dievu maloni- stiprino jj.I 
gm ms->i)tildančioje viltyje.

vu motinų, sėdinčių

. . IsrailecgiaA iiiV “1111} J"’ ih- IIM> I

krikščionių Dievo, )iriniindriiuns 
dingų meilę prie >avi» mylimo 
ji visatai, kų tiktai ji žinojo

Arta teri 
■rara 14 patarta! Cianai* jie 
yra: 1. Trinari Aasasiean Eiix- 
ir o< Bitter Wira ižralo vidu
rius ir laiko juo* išvalyta*. 2. 
Ji* pagerina apetitą. 1 Ji* pa

virtina jura narnu. 5. Ji* yra 
greita pageltas visuose vidu
riu ligom, kaip užsikimšime 
žanaiu, galva* skaudėjam, 
nerviškumo ir U. 6. Ji* sus
tabdo kitas viduriu Ilga*. 7. Ji* 
dirba be jokio skaudėjimo. 8. 
Ji* yra lahai gera*. 9. Ji* ne- 
priduoda skausmo nei jokiems 
viduriam*. Uk Jo kaina yra 
labai žema nor* viri kiti daly
kai pakilo. 11. Dalykai i* ku
riu dirbam** yra vieni iš ge-i 
riausiu. Ilk Triner* American 
Klięir of Bitter Kine yra ži
nomas geriausias vaistas per' 
'J!> metus. 13. Ji* nėra drau-l 
džiama* valdžios nor* blaivy
be* įstatai įenaina j galę: 14. 
Turėti ji namuose reiškia pri- 
rengimą šį vaistu gali
ma gauti visose vaiatymyčiose. 
Joseph T n nėr Cotupony, 1313- 
43 So. A-bland Ava. Chicago, 
III- (Apg.)

SERGĖKITE UY8 M&
Ja

•t). !U
REIKALINGI

Leiberuu ir sheartnan dėl 
grleiuun icrap yardcs. Airi 
tantale:

NEMOKĖSI PINIGUS MUKAU) iI Musu krautuv*—vtana U dUžtattaų Ghtoagoj*
r ix:i..»u. | Lvii.i) kur kitur nv-#aa«i 

M*» nti.y laiškams d r akuoti ir alias dirbau** yra n*uj»u 
*M» mados. Vflaiku-u riaukiu* Inkrrxtf.ua, bedu*. Rialu- 
niu* ir deimantinius; gratusfouus li--»urUluiis rekordai* ir 

•ra kumvrtimų geriarau. armoniką nutikti ir pruriikų ddie 
byaėių. Balalaikų, gilsiu ir auu.su, korių t*» rakus. Dir
bime riaukiu* bruktas ilrsugy»tėa>*. taiaurue laikrodžiu* ir 
munka!.skus in.imrnetitu* atsakančiai. Kūne prisius trijų 
ons.ty kriuainiklj #■** katab-*n veltai.

Steponas P. Kazlawski
'4612 So. A3HLAND AVĖ.. CHICAGO ILL

2117 Bocth JtffmoD Btr v TaUfoaaa; DBUVKB 730*
■rara

t

Inkrrxtf.ua
auu.su
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Liet Darbininkų Dr
. • •«

Amerikoj. Dr-s« L K. Mindaugu. Dr. ŠriesyKL

UManirtaiai kviečiame vistu atritankyti ant musų iškilmingo pikniko, nes Mtae piknitai ubra ata 
Teugtaa tamsi tikslu, kad išnaudojus publiką, bet tuomi, kad užganėdinus jaunuomenę. Čia yra 
puikiausios vieton dai pasilinksminimo ir pakvepaviuio tyro oro po žaliais lapuotais medžiais. 
Taipgi bus puikiausi musika, griež lietuvišku* ir angliškus šokius. Iš kalno užtikrinime, kad busi- 
te užganėdinti. .. . ..

Kviečia visus rengimo KOMU ETAS

04

iiičūš PIKNIKAS
yra p. A. VALAMttUB,

A. MASALSKIS
ŪKTU VIS GBAB0BIU8

_ . ■■■■ Metai-
.vaL vakaru bus smarkiu ir ii-iaaa. Ju gyni >»*“«• uukiato-

i 
I

Marijos vaikelių vėli.vė-

L P.
«9ria» mergaitė* padainavo gyrė, kaip Hti, kurie atilota 
krtetą lietuviškų dainelių. Jos,kukį perotatymėlį ir negali 
gražiai pasisekė, tik virnatne per ištisus metus paliauti besi- 
daigtadaininiukės nuklydo, kad

jn—tž. —i nesu pi asla ta ta- 
Wa.' Po dainų visas berys 
ImrgaHių. japoniškai apeitai- 
Stasių su japoniškais saulesar- 
liais išpildė ilgą ir painų ja- 
taraiiką šokį, tai sugiamida- 
Knoe, tai ištiesdiuiio*, tai mik
itai sukdamos savo sauleaar-

girdami ir beaigarsiudami po 
in ik rainius Nipaisonf ta pa

karta ano karto pradėjo rody- 
ties laikraščiuose (“Garse,” 
“Drauge”) korespondencijo*. 
jžeidžianėios nevphiladelphi- 
jiečią garbę ir jų vadus. I*o 
tomis korespoodeneijomis (Mi
si rašo žmogysta, psuislėpda
ma po įvairiomis riapyvordė- 
mis: “Dunojėdis," “Vargdie 
nėlis," “Evalgas,” “Kam. 
Narys."

Klebonui apgarsinus per
trauką svečiai, vįmič mažieji. 
|Muinand»)o jiem* parengtais i Taip "Draugo“ 147-tani nu- 
saldumynais, 
dvylika didokų mergaičių su 
lože paniukinančią 
•Imimės Ąniolas", 
Išpildė dalių “(iš)

’ o vidutinės vėl gra
___jnavo. • 

j Ta imti S. Kl.’ik
t

Birt 15 d. L. Vyčių 
kuopa susMgė prakalbas. Kol 
bėjo Pr. M. draus, 11 Kranieh 
seminarijos. Gert, kalbėtoja* 
savo gražioj kalboj ragino lie
tuvius šviesties. darbuotis*, o 
labiausiai Lietuvos, tėvynė* 
lobui. Bogino rašytis* prie L. 
Vyčių organizacijų*, kurį dau
giausiai dirba dėl lūetuvos ta 
nuoileio ir užmokeėėio. Pas
kui p-lė E. Zivaiėiutė padėkle 
maru eilute* "Velnio išradi 
tnai” ir padninavo jorą dai
nelių. Po to kalbėtoja* dar už-

įsiminė apie l.. Raudonojo Kry
žiau* reikalingumą ir nau- 

įdingunią Lietuvai; ragino 
sutverti W|>ėjų skyrių, ka- 

I ir padaryta. Tuojau, ir prisi 
tai. Prakalta. 
pAhku. >Mcy« i 

virjvf

Po pertraukai uieryj feitilpo žinutė neva iš 
(lirardrilk. Pa., tat ji daugiau 
paliečia New Philadelphia. Pa. 
Ten “Kotu. Narys." tasigir- 
dauui* savo sulošta “Na»t> 
te.’t apšmeižė Nes Phdadrl- 
nlo io* inuvonm ir Intos Įrista- 
nu imk negerai

operetę 
mažytė* i 
i Vaini- ‘

lt* apr 
Tuo tar-

■rašė R ntrrgaitr
1 bnoi ■U >m hlMli )

i * *. i^Lo-
ki trūkimu.

ifAUllUti.

Irdii^ImliMMNtBTm sf Laka.
ATSIBUS

Nedaboji BirMio-June 29,1919

Laąfy Grovr Wilfow Springs HL
..................—«......................................*  ■ ■*■■ ■ .................................

Nuoširdžiai užprašome visus, lietuvius ir lietuvaites, 
etai lankyti ant ta puikaus pikniko, ras puiki msunka 
griei vaokua šokina, kur galėsite linksmai laiką praleisti 
ir tyru oru atsikvėpti. Bus gėryinų ir valgių gardžių.

Kvinta KOMITETAS.

Pastabu: Važiuodami imkit* Arcber Cicero kartu 

iki City Umits. o |iaskui Joliet karais iki Iz-afy O rovė.
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Valdyba.

GALVA2UDIS PAKARTAS

MERGELĖ APDOVANOTA 
AUKSO MEDALIU

Jeigu m esate ožrifinedlaą tt 
neturite užsitikejimo prie to banko

KMCMSUEIMĮ 
touMuy

Parapijiniame Darže, prie 44 ir Fairfield gat

^RS CHESHER LAVONAS 
ATRASTA EŽERE

Metuvių Darbininkų Sujun
gė. Ap*kriėio ruki rink i nuu- 
at*ibw> *į vakar*. L y. Iiirie- 
li<i 2X <L Av. Antano parap. 
»vet. Cicero, III.

Kuo|k>* yra kviečiamo* pri
duoti delegatu*, ne* randant 
įlaug dalyk* *varatymui.

numanė. abikaB>ki. x Mockų*. J. M.
aiaJiaurtiene, J. a^Jijų N y Aepntia, R 
• *7, * .Rorokaa, J. Abrnmavičia. M.

k- * VeryiPk N. N., M.
; K1’aki",1' , h- b.. K. Janiuna*. P. Balčiti*. 
Aminjauakiene. N x M y K niokota. N.

, . ojniis * . g Baltikauakia, J. Jurgaiti*,
A.mon.*, L J..- „ x * A J.nuUrima, K.

, J o* peiki*. P. Armonas. .1, Ka- 
X Jeautaitė. M. ^naii, K Cckanau*ki*. P. M 

Jomkaitė, O. Ava- j frlia* w
kevičaitė, O. Sul- >ntaitė. K. Mota-1 ' »*• wnkU S2S7.M. SmaL 
ui*aitė, .1. <>,«.. »?«"
.„I,-, K. Kuėlli*- “j“*» L',k“
ntaitė, M. Dajor-j^’'1”'"’
•nite, L Kumžai- Vi*irm* aukotojam*, taniu

Anų vakar* automobiliniu 
*avažinėt a ir pavojingai iki- 
žeietn Nopliie Matva. !> metų. 
46+4 Ko. Wood gat.

Automobiliu valiavo Ernu): 
Itaiculė* ir l’eter Woyc!vli*. 
+.44 Ko. iieruiitage avė.

l>r. Izurnik praneėė. jog 
mergelei įlaužta nmv/yny*.

Kalbinam* l-l ik»i gyvuoti 
tik |H>ra dienų. Nu lieta* I die
na įvyksta vinoj Halėj evaign- 
I* pardavinėjimo pruhibieija.

Svaigalų mylėtojai |**kuti- 
nėnii* dienoini* etipriai apsi
draudžia. Nora degtinė bran
gi, l»et jierknma ir kraunamu 
utsargun privatiniuose na
muose.

Tas dnroma todėl, kad pri- 
vntiniuose namuose nebus da
romos kratos ir svaigalui ne. 
bu* konfiskuojami, jei tie bu* 
užlaikomi tik aau, tik privati, 
niam* reikalams.

••Sausieji*’ krikėtauja. <ii 
••slapieji” rengia girtus |msi- 
!ink-minimii« ir nukabinę no
sis.

Slapiųjų vienatinė viltis — 
tni prezidento Wilsono pro 

klemneija apie įiemobiliuicijos 
|>nbnigų. Proklemncijn taukin
om arlin tuojau* nrlrn kiek 
vėlinus.

jįĮįį lĮįgĮ ■DBjJ Geriausia padarysite jeigu pemefite juos | visiems imamą nr <fideų

iB Pe°P|esA®*?5Lstatė Banlwv
Atsineškit su savim jūsų bankinę knygelę, o mes jūsų pinigus kartu su procentu iškolektuosime, nieko neimdaini už musų 

darbą, ir duosime jums knygelę musų taupinamosios kasos.
YRA TAI DIDŽIAUSIAS VALSTUINIS BANKAS fenCAGOJR

Mokama 3% nuo pinigų sutaupintų. Už jūsų pinigus sudėtus mūsų tau pinamoje kasoje prieš 15
nuo 1 d. Liepos. Musų Kapitalas ir perviršis $800.000*10. Musų JMMTfcMlfl ttfti

Panedėlyj aeaery* mokytojo* 
pranešė vaikučiam*, kml turės 

1 i+važiaviin*. Ta» pranešima* 
juo* labai pradžiugino ir vi»i 

j ižvien ant rytojau* ri'iigė»i 
važiuoti, liet nelaimė, 1«rvto 
|ia*irodė lietu. ir ilnugum* i* 
jų užlaikė namie.

Tie. Irane i*drj*o važuoti, 
labai gražiai ir linkemiai pra- 

t leido laikų, ne* nor* lietu* i*-
12enti
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Kleboną* knn A Skrvpkc 
ir Kuopos Valdyba
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