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Turkai Prašalina S. V 
Kares Laivus

Graikų Spėkos Stiprėja 
Smirnos Fronte
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ĮSAKYTA LAIVAMS AP
LEISTI MUNDANIA.

j'cr traukiamas susinėsimas su 
paželpiniais skyriais.

Konstantinopolis, birž. 30.— 
Turkija* uoste Mundnnia sto
vi keli Suv. Valstijų karės lai
vai. Tai žinomi keli nardan
čių laivių gaudytojai.

Tie laivai visas laikas pa
laike lievieliu tflegrafu susi
nėsimus su Amerikos fiašclpi- 
niais burtai* (skyriais), vei
kiančiais Brussoj ir Koniu 
(Turkijoje).

Staiga Mudanią užėmė tur
kai nucijonalistai. Šitie Įsakė 
tiems laivams apleisti uostą 
ir plaukti sau kur patinknnia.

Būriai bus atvienėtj.
laivams apleidus uostų, su

prantama, Amerikos j tašei pi- 
niai būriai neturės su kuo su
sinešti ir niekam negulės pa
sakyti apie savo padėtį. Tuo
met burių likimas Anatolijoj 

• Hmeriknnamc nebus žinoma*.
Keistas daiktas. Tie ameri

koniški būriai neša reikalingą 
pagalbų patiems turkams na
ci joiinlistanis. Bet šitie trukdo 
jiems darlių. Nes netekę jie 
nusiliesimų. turės apleisti A- 
natoliją ir persikelti kokion 
nors atvangesnėn vieton. 
Pašelpinė medžiaga pavojuje. Į

vertės

<0 
iš

mo
terį

Ikos pašelpos darbo vyriausias 
direktorius, iškeliam i 1b*ri- 
dju.

Toji vietove kol-kas vrn už
imta anglų. Bet šitie pranešė, 
jog veikiai apleisiu minėtą 
vietų.

Tuo tarpu ten yra Amerikos 
pašei pi nes medžiagos 
pusantro milijono.

Keikia kuoveikiaus 
džiugų, visus 'daiktus
paimti ir pristatyti kitur.

Tuo tikslu direktorius 
Combs ir iškeliavo j Deridje. 

Nacijonalistai mobilizoojasi. 
Anatolijos šiauriuose galva 

trukčiais mobilizuojąs} turkai 
nacijonalistai.

1 Pranešama, kad Smirnos 
frante graikams vis dnr vyk
sta pažangi uoli. Tik nežinia, 
knip jiems vyks tolinus, kuo
met jie susidurs su svarliesnė- 
mis Mustnphu Kernai |iašos ar 
mijos sp-koliiis. Nes Ilgšiui 
dnr neįvyko.

Graikai jungiasi.
Graikai praneša, knd 

Smirnos fronte gerokai ] 
varę pirmyn (be didelių sau 
nuostolių. Ir šiandie laikinai 
apsistoję veikti. Sakosi jie 
stipriau sujungia savo naujas 
l>ozicijas. Po to išnaujo .ims 
hriniities tolinus.

Graikai, sakosi, šiandie turi 
jau užėmę linijų Soma, Ak- 

J. E. C’oinbs, čia nmerikoniš Ihissar, Aliudir ir kelias liniją.
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88,000 DARBININKU 
GRŪMOJA BEDARBĖ.

PAKYLA KRIZIS PLIENO 
INDUSTRIJOJE.

Trūksta anglių ir medžiagos.

Gnry, Ind., birž. 30. — Dėl 
stokos anglių, žalio* medžia
gos ir paprastų darbininkų 
plieno industriją (’alumet a- 
py linkėsi* paliepiu krizi*. Plie
no dirbtuvėms Šiandie trūks
ta mažiausia 10,000 paprastų 
darbininkų. .

ARKIVYSKUPAS MANNIX 
CHICAGOJE.

sa-
rv-

30.

VOKIETIJA PILNAI PIL
DYS SUTARTĮ.

• *------------
Taip pranešė nnnčas kiuic- 

» t beria

Berlynas, birž. 30. — Nau
jas Vokietijos kanclieris Kaus
tant in l,'nhj*‘nl»aeli susirinku
siam reichstage paskaitė 
jos vokiečių vyriausybės 
gramą.

Jis pai 
ta Vokieti

KUBOS CUKRUS CHI 
CAGOJE.

Reikia mokėti 28c. .svarui.

nmi- 
pro-

l&iškė, knd jei

ir> "n<h’nv*
knr- 

ptMvtf

Prancūzija Džiaugiasi Kolioni 
jomis AprikojeChioagon iš Kanados atvež

ta 4 milijonai svarų cukraus.
I ndom i to cukraus praeitis.
Tas cukrus paeina iŠ Ku

bas salos.•
Kerniai Suv. Valstijos galė

ju Kuboje gauti cukraus kiek 
paliukuma pu 3c. svarui. Uei 
vyriaiisylH- atsisakė pirkti cu
krų. Sakė 
nuosavniis

Anglija tečiaus buvo kito
kios nuomonės. Ji nupirko 
daug cukraus jm> 8c. svarui.
• •

Tas cukrus iš Anglijos at 
galientns Kanadon ir iš ten 
šiandie Chicagon. Po tokios 
kelionės, suprantama, jis turi 
būt brangus. Taip ir yra.

MOROKKO PRANCŪZAMS 
—TURTŲ VERSMĖ.

Džiaugiasi prancūzai ta kolio
ni ja.

dė faktus, knd kai-kuriuos iš 
tų klausinių patvarko 1904 
metais pidaryla Algecin* tarp
tautinė santarvė, sulig ku
rios Morokko pave.-ta valdyti 
Prn netiri jni

Santarvė gvarautuoja ten 
atviras duris. Suprantama, |K> 
šios karės Vokietija jau nieko 
bendra neturi su ta santarve. 
Bet santarvė palaikoma Ang
lijos ir Suv. Valstijų.

Minislens pirmini Akas atsi
sakė kalbėti žibalo klausime, 
nes tas klausimas yra opus, 
jis surištas tarptautinėmis ta
rybomis.

Karės ministeris už kareivius.

Vienas iš atstovų kaltino $e- 
tiegnlesų (n pri kimų) karei
vius, kud jiems stoka draus
mės ir paklusnumo, kad tais 
kareiviais negalima pasitikėti.

Tečinns knrės ministeris sto
jo kareivių pusėje. Jis pareiš
kė, kad tuose kareiviuose 
drausmė* jausmas neninžesnu 
už europėnų kareivių.

Visgi nprikonni kareiviai v- 
ra reikalingi pamaišyti euro- 
pčnais kareiviais, kad juose 
pataikyti reikalingą kari** 
dvasią.

Žodžiu tariant, iš tų debatų 
{Mutiškėjo, kad prancūzai labai 
duug pelnysią iš tos kolioni- 
jos. Suprantama kolionijo* gy
ventojų lėšomis.

'* Alv

Vakar Chicagon ntkelinvo 
Australijos Arkivyskupas Mn 
nnix. Apsistojo Chicagos Ar
kivyskupo rezidencijoje. Chi
cagoje jis paviešės kokią 
vaitę ir paskui keliaut* Į 
t us.1

Šiandie vakaro, birž.
Auditorium teatre bus vieša-! 
m* pinummus Ariu vyskupui | \ ersaiileao jtaikos sutartį, lai 
svečiui.

Arkivyskupas M:mnix stovi 
už neprigtilmingą Airiją. Pa
tsai yra airis. Pinu septynerių 
metų jis buvo iškeliavęs Aus
tralijon, kaipo asistentu* tuo
metinio Australijos Ąrkivysku 
|x> Carr. šitam mirus, jis pa* 
augštintas Arkivyskupu ir už
ėmė mirusio vietų.

Būdamas A ust rali joje 
n«*|Nimiršo Airijos.

“Prieš juit aplekiant Aus
traliją.” sakė vakar Arkivys- 

sušaukinii 
katrie in- 
klausimu. 

Suvažiavime paaiškėjo, kad 
beveik kiekvienas Australijos 
vyrus ir kiekviena .moteris pa
remia de Valerą. Australijoje 
kur-kaM didesnis sentimentas 
už Airiją, kaip čionai. Visgi 
aš didžiuojuos tukino Ameri
kos atsiiiešimu. Pasaulis my
li Airiją”

Tolinus Arkivvskiųnis purei- 
škė, jog trumpoj ateityj Ai
rija bus laisva.

A ust ra Ii joji*, sakė Arkivvs- 
kupas. gyvuoja Lincolno de
mokratija, katra yru . ideale 
valdžios forma.

i

i jie 
paso-

šiandie dnr dirbama iš die
nos dienon. Bot nežinia, ar il
gam.

Pavojus žiemos metu.

Bet didžiausia* plieno in
dustriją krizis guli paliesti 
ateinančią žiemų, kuomet dir
btuvėms pritruk* anglių.

šiandie čia anglh; atveža
ma taip mažai, kad ištenka 
vos -tik tam laikui. Negalima 
padaryti jokio anglių ištek
liau*. Be ištekliaus darbas dir
btuvėje abejotinas.

Tik kokia nors staigi atmai
na anglių pristatymv galva su-- . j-.. . <• . J IHV

PmuRMninn. kad jei trumpu j laikyti pranu&MHą krūtį.
laiku padėtis nepasigertas (gi, 
nesuprantama, knip turėtų 
]>asigeriiiti), tuomet plieno 
dirbtuvė* Ims uždaryto* čia, 
Enst Chicagoj, Iijdtann llar- 
bor, Haniinondo. iVhitingo ir 
So. (’liicagoj.

Ir kuomet tas Įvyks, 88,000 
darbiniukif neteks darbo.

Dcl stokos anglių, medžia
gos ir darbininkų jau ir Šian
die vo* tik t niūkiama su dar
bai*.

ji*

ORAS.
BIRŽELIO 30, 1920.

Chicngn ir prirmiesfiui — Gra
žuli oran šiandie ir rytoj: bet ga
li piuatajkyti staigi atmaina. No 
taip Uita.

Vakar kugMiauna temperatūra 
buvo 81 L: žrmūtuaia — 72 I.

Saule trim 5:18; Iridžiai 8:29. 
Mėnuli* lehlžiau 8:32 ryte.

• • 
Negali pasistumti pirmyn.

Visos dirbtuvės ilgas laikas 
du u g kenčia dcl betvarkės ant 
geležinkelių, kurinis nvprista
toma anglių ir žalios medžia
gos.

1918 metais geležinkelius už
pustė sniegas. Po to veikiai 
pakilo dirbtuvėse streiku*. Tr 
nuo to laiko negalima su
krauti reikalingo anglių iš
tekliaus.

\ įsos industrijos dnug ken
čia dėl stokos anglių. Šiandie 

“yra bloga. Atėjus rudeniui ir 
žiemai bus kur-kas bloginu.

kūpa* Mannix, “oš 
suvažiaviinaii tuos, 
terasuojasi airių

BE NIEKO PASIBAIGĖ
TARPBA2NYTINIS PRO
TESTANTŲ VEIKIMAS.

New York. birž. 30. — Įvai
rios protestantų tikėjimo at
skalos buvo sumaniusios ben
dromis spėkomis surinkti mili
jardo dolierių fondų įvairiems 
viešiesiems tikslams ir savo 
tikėjimo propagandai. Tas 
darbas buvo garsiai pavadin
tas tnrpbažnvtiniu veikimu.

Daliar paskelbta,,jog tasai 
fondo sumunymns panaikin
tas. Nes iš veikimo juudtrau- 
kė šiauriniai babtistai ir prez- 
biterijonni. Pasijusta nesnnui 
Vienybės, lie vienybė negali
ma nei pagalvoti surinkti di
deli fondų

NESAKO APIE KĄ 
TARTASI.

BUVO

Bus pranešta po kito 
kimo.

susirin-

Londonas birž. *30.
nisteris pirmininkas Llovd Ge
orge parlamente pranešė, kad 
jis tolesniai nieko neaiškin
siąs apie buvusį talkininkų su
važiavimų Prancūzijos mieste 
Boulogne. T/; padarysiąs tik 
po suvažiavimo mieste Spn.

Apie pndėtj Mesopotamijoj 
ministeris pirmininko* jmireiš
kė, kad tenai Anglija visuo
met nnd rausi ant i arabo fę»-
sės*.

Mi-

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S).

.rją pilnai irtpildys. Ir Vokieti
ja tuo žvilgsniu neieškos kur 
užrubežiuoią* jokių palengvi
nimų, kokie galėtų Imt padėti 
sutartyje. .Sakė, jog sutartis 
taip bus pildomu ir vykinama, 
kiek tik bu*- galima tas at
likti vokiečiams 1h* didelės 
nuoskaudos.

Turi būt mažesne armija.

Tolinus kanclieris pareiškė* 
kad Vokietija privalo nusi
ginkluoti ir armijos skaitlių 
sumažinti tiek, kad tas sutik
tų su sutartie reikatavimais.

Bus judikln tik toks armi
jos skaitlius, koks Imtinai rei
kalingus šalyje Išlaikyti tvar-

Tolinus pasakė, kad jei kar
tais kokiu nors sutarties są
lyga nebus išpildyta, už tm 
nebus kalti .vokiečiai, ta*t vie- 
špu ta u jaučio* a p! inkybės.

Ant galu *■ pažymėjo, kud 
buvusieji Vokietijos priešinin
kai galų-gnle supras, kad vo
kiečiai turi gerų norų ir atsi
sakys nereikalingų užsipuldi
nėjimų.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ.

DĖL ANGLŲ PADABINTA 
MASKVA.

Norėta parodyti gerbūvis.

Londonas, birž. 12 (kores
pondencija). — Nesenai bol
ševikinę Kurijų aplunkė An 
glijos dariu, (laitijos komisija. 
Bolševikai žinojo, ko ji va
žiuoju Rusijon. Komisijos ti- 

•kslns buvo patirti tikrąjį sto
vį sovietinėj Rusijoj, ypač 
didesni uosi* miest uosc.

Tnd prieš nukeliausiant ko
misijai, bolševikai kaip Petro
grade, taip Maskvoje dėjo pa
stangas padabinti miestus 
taip, kad jno»e utrodytų tik
ras pw?bnyja

Ap:,- tą ga^B infunnarijų 
latvių laikraščiai Rygoje nuo 
savo koros)M,ndento iš Mask
vos, dalyvaujančio taikos ta
rybose latvių -su bolševikais. 

Padaryta didelis pasirengimas

Įvairios' j daigos sovietinėj’ 
Rusijoj ilgus laikus buvo už 
imtos su nuodugniausiai* pa- 
m rangi nulis iškilmingai pusi 
tikti durim Įtart i jos kominjją.

Pačium Petrograde, kur gat
vėse lieveik nekuomet nemato
ma žmonių, visiems bolševi
kams ir įstaigų viršininkam.- 
buvo įsakyta dalyvauti komi
sijos jrfisveikinimc. Teatrui bu
vo nn ruoši i jtayktrtom!.0 die 
nomis turėti lošimus.

Jš Petrogrado komisijos na 
riai specijnliu traukiniu buvo 
nuvežti Maskvon. Komisijai

užtektinai Imsią 
cukrau*.

KAS KALTAS UŽ BETVAR- 
K? M. AZIJOJ?

Kaltinamu du žmogų.

Paryžius. birž. 3(1. — l’ž. 
šiandieninę lietvarkę Mažojoj 
Azijoj laikraštis Ecbode Paris 
kaltina prezideutą Wil*onų ir 
mininterį pirmininką Lloyd 
George.

Rašo editorijalr:
“4iruikų armiją Mažojon A- 

zijon gegužė* m., 1919 m.. |«i- 
siuntė prezidentas \Vilsonasir 
ministeris pirmininkas Lloyd 
George. Tas |>adarytn ne pakai 
gti reikalus su Turkija, bet 
su tikslu paklusti Italiją, kuri 
buvo priešinga tautų sąjungai 
ir 14-kni posmų.”

ko

jrn-

draugavo čerkesai kareiviai 
mi savo raibomis uniformomis.

Maskvoje.

Viena diena pirm atvažia
vimo komisijos Maskvon, vi
siems laikraščiams buvo |mrė- 
dyla jiaskelhti, kų kiekvienas 
žmogus turi veikti, kaip jis 
turi atrodyti ir kaip pasiro
dyti nurodytose gatvėse.

Gegužės 17 d., kuomet ten 
nuvažiavo komisija, visi gal- 
velcarini iš miesto buvo jm- 
siųsti Į Nikolajevko geležin
kelio stotį.

Gntveknrini buvo papuošti 
vėliavomis ir šen-ten važinėjo 
stoties apylinkėse.

Tuo keliu buvo norima pa
rodyt i komisijai, jog gatvėse 
yar b«*gnliiiis žmonių judėji
mas.

Buvo parodavimas.

Ib* kitko, šalimais tos sto
ties iš visos Maskvos buvo 
sutraukti visokiausi uutoniobi- 
liai.

Gegužės 18 <1. buvo sureng-1 
tas inirodiiviiiins. Bet |Mroda : 
vinie nebuvo nei vieno priva-' 
tinto žmogaus.

Tai tokia buvo ltolfievikų 
trngi-komeilija, atsilankius 
Rusijoj tai anglų komisijai.

Bet komisijos nebuvo gali
ma suvilti. Ji )M|niiitė tikrą
jį siuvį putševikinėj Rusijoj. 
Nes pon y kusi namo 
pareiškė, jog Kurijoj 
nematyta lx-tvarkė ir 
gyventojų vargas.

viešai 
šiauria 
baisus

. .Paryžius, bįiž. M 
j rokko* ]Micifikacija (šalies nu 
raminimas) dar nepuliaigta. 
Bet kuomet tas darbas Ims at
liktas, ta kolioniju bus viena 
brangiausių Prancuzijai.” 

Taip pranešta prancūzų par
lamente debatuojant kolionijų 
klausime. Nes Morokkoj at
rasta žilialo ir fosfato, lygiai 
yra visur užtektinai ir reika
lingo vandens.

Kur yra užtektinai vnndens. 
ten galima sėti visokius ja
vus ir auginti gyvulius. Mn- 
rokkoj tas bus galima padary
ti lengvai.

Miestas Casablanca paliko 
ligi pirmaeilio Apriko* uosto.

Morokkoj gyvena apie 40, 
000 prancūzų kolionistų ir a- 
pie 7 milijonui arabų arba Įkę
ri m-r ų. Šalis šiandie žydinčiam 
|>adčjim<-. l’ž tai reikia dėko
ti šalies valdytojui Lyanlex. 
kurs gali būt lygus su kitais 
keliais garsinis prancūzais 
lionizatoriais.

Pareikalauta kredito.
Deliatuoli npie Morokko

sitaikė tinkama progH prancii- 
zų parlamente. Vyriausybė 

Į buvo pareikalavusi 500 mili
jonų frankų kredito armijai, 
veikiančiai toj kolionįjoj.

Paaiškėjo, kad ne visa ko- 
lionija dar npmnlšinta. Dvi 
kariuomenės koiitiinnos šian
die ten veikia prieš nenorin
čius pasiduoti prancūzams 
gyventojus. Tai paskutini* 
prancūzų žygis. Kuomet tns 
žygis bus imtaiigtas, tuomet 
visoj šalyj, sako, Ims ramybė 
ir žydės gerbūvis.

“Jei prancūzai neatliks to 
žygio,” kalbėjo karės minin- 
teris l/*fevre, “tai tą atliks 
is|>anai. Šiandie Prancūzija 
Morokkoj ^įtaiko apie 72.000 
kareivių, iš kurių apie- 52,000 
yra vietos gyventojai, apri- 
konai. ■'Prancūzijai reikalinga 
ten armija* skaitlių padidinti 
ligi 85.000.

raliuota klausimų.

Parlamento atstovas Bart be 
padavė keletą klausimų vy
riausybės atstovams.

“Ar tenai fosfato eksploi- 
taviiuns apsimoka Prancūzi
jai!” klausė jis. “Ar daug ži
balo versmių panomuota Ang
lijai? Ar geležinkeliai praves 
darni prancūzų kapitalais, ar j
gal svetimais? Kode] praneu — 
zų vyriausybė pavartojo 21X1 j 
milijonų frankų pravesti .vie 
ivj geležinkelį, jei tas netin
kamas prekybai? Ar juodi kn 
reiviai yra geistini, ar jais 
gnlima remties! Ar vielos gy
ventojų reikalai apsaugo jam i 
ir gerbiami?

■ -------------- •

KINIJOJE VEDAMA ŽIAU-
RI KARĖ.

Honolulu, birž. 30. — Vie
tos jnponiškns laikraštis gavo 
žinių iš Tokyo, jog pietinės 
Kinijos kariuomenė įveikusi 
šiaurinės Kinijos kariuomenę' 
pi kelių dienų žiauraus mūšio. 
Pietinė kariuomenė, sakoma, 
paėmusi tvirtovę Yuen Chons.

<

KABLEGRAMA 18 KAUNO.

Lietuviška - Amerikoniška 
Rūbų Išdirbinio Bendrovė ap
turėjo iš Kauno nuo savo at
stovų sekančio turinio kalite- 
gramų:

Kovno
Chk- 

Clot hing 
3249 So

41
Lithuniiiaii-Anierican 

Mhr ( ’zirruz****•o - • * r"“*
HhIsi<u| St.

Valdžios iMirnnia yru. Gaukit 
varpinio ir audimo mašinas A- 

| menkoje su ataarginėm* •la
jinis ir kuogreičiansin vežki- 
I te Lietuvon. Mašinos turi bū
ti piliios-mio 1 iki .*10 numerio. 
Sąlygos dėl verpimo ir audi
mo puikios.

Jonas Grigaitis.

Algeciro santarvė.

Ministeris pirmininkas M ti
kram! ir finansų ministeris 
.Marsai j tuos klausimus noro-

PINIGU KURSAS
Svetinių viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 2'J d. buvo tokia kuHr Mer- j 
dumta Loan & Trust Co.: 
Anglijo* sterlingų avariu $3.9G

4W «uwunų 
Vokietijos 100 markių 2.66 J
Lenkijos 100 markių .!<0
Pnuirurijoa už t dolicrj 12 fr. 08 
Švricarijoa už 1 dolicrj 5 fr. 47 
Italijos už 1 dol. 1G 1. 75 ,



DRAUGAS
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NEPAPRASTAS BAR-UKTVVIV KATAIJKV DIEITlAms

“DRAUGAS”
Un> kaMtirn* iVkjrui arVldi<-nla>u 

rHKNVMimATOS KAIMAI 
OI1CAGOJ Ui V/AIKJIYJK:

Mrtatna .................   v $0.00
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Pr*cumcrala metodai UkolDO. Lai
ka* akattoal nuo uteiraAytno di*no* 
na nuo Naujų M«tų. Norint partnal- 
nytl adraR* vlaada reikta pr.tlŲrtl Ir 
•mm adreaaa. Pinigai rcrtouila •tv
ati IBperkant kroatą* ar «xpre*o "Mo- 
noy Orcler" arba |<l«Ktent pinigu* j 
roetatruota lallk*.

“Draugas“ Publishing Co. 
1800 W. 46th Si. Chicago, DI.

Lietuvos Atstovybė 
Londone.

$

P
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| šitą • numarj dedame 
Gerdžiuno raštą “Kelionės 
pudrini nuo Chicagos iki lan
dūno.“ Tas aprašymas yra 
ramus, pilnas naudingų žinių, 
aiškus ir gražus. Tik jj skai
tant išrodo, knd priedermė pa 
dėti lietuviams Izmdoiiv krin
ta ant vietinio klebono kunigo 
Kazimiero Matulaičio, o iš al
gos gyvenanti Lietuvos Atstu- 
lybė tame mieste kitką yei- 
kia.

Vienas mus pažįstamas ku
ris keliavo į Lietuvą per Ix»n- 
doną šitaip rašo: “Jei mos 
būtume pasisakę, knd keliau
jame ant Danzigo į Varšuvą, 
muštis už pohka ojczyzrm. tai 
musų grafas Tvozkieviry. bu
tų davęs mums paturimų."

P- 
K

vos atstovybėje vis būdavo 
nors du žmogų. Jei paskuti
niais laikais permainos neįvy
ko, tni Ismdonv Lietuvą at
stovauja grafas Alfreda* 
Ty;<zkiewicz’ius ir y Bronis
lovas K. Balutis, buvęs “Lie
tuvos” redaktorius Cliicagu

Mes aiškiai žinome, knd gra
fas yra netikęs antrąjam at
stovybės uždaviniui, todėl 
mes sjiėjnine, knd jo uždavi
nys yra palaikyti gerus sau- 
tikius tarp luotu vos ir Ang
lijos. Nei viena didžioji talki
ninkų viešpatija neparodė Lie
tuvai tiek prielankumo kiek 
Anglija. Dėlto neturime tei
sės būti nepasitenkinę grafu 
Tyszkicviczium. Pirmasis Lie
tuvos atstovybės uždavinys y- 
ra išpildytas.

Gal ir p. 
pagi'lhininkas 
savo laikų ir 
diplomatiją, užmiršdamas še 
Siasdešimties ndniminm T.on- 
donų moterų ir skuitiingų ke
leivių reikalus. Ar šiaip ur taip 
yra. mes turime teisę reika
lauti. knd tas antrasis atsto
vybės uždavinys butų išpildy
tas. Atstovas turi valdžią ant 
savo piigell>ininku. Kol ]Migvl- 
hininkas neišpildo savo prie
dermės, tol visuomenė turi 
teisę būti nepasitenkinus jo 
viršininku. Jei p. Balutis, ur 
kitas yra reikalingas diploma
tijoje, tai atstovybė turi pa
samdyti ką nors, kas aprūpin
tų tikrą ir didelį tautos reika
lą. Kol to nebus, tol bus be
tvarkė.

Tyszkieuicziaus 
p. Balutis visą 
darini įdeda j 

užmiršdamas

Kardinolas Gibbons
šiandie Baltirnoiv’s katali

kams nelabai iškilminga, liet 
maloni šventė. Jų arkivysku
pas kardinolus Jame* (Joku- 

tienis žodžiams nesiskubinami^Wt>) Giblions švenčia 59 motą 
pritarti, nors suprantame, 
kad labai teisingai jautėsi ne
patenkintas 
juos rašė.

Atidedant 
lykus į šalį

tas žmogus, kuris

i

Keliones įspūdžiai nuo Chicagos 
iki Londono.

prihuvom 11 
vakare. Prie 
mus pasitiko 
nuvedė j tam 

toj salėjo

* F 
f
>

gvvennn-

visus asmenų da 
vis-gi lieka klau

simas, kokiems tikslams Lie
tuvos valdžia laiko savo at
stovybes svetimų šalių sostinė- 
seT Ni-jau-gi tos lietuvių žuio 
nių apmokamos atstovybės 
neturi priodermės padėti lie
tuviams nuolatai
tiems tose šalyse ir keliaujan
tiems per jąs! Nei Lictuivoje. 
ttei kur nors kitur ant žemės 
učra dviejų nuomonių apie tą 
Mausimą. Visiems aišku, kad 
Lietuvos atstovyls* turi tas 
priedermes.

Tiktai pavesti grafu*, kml 
jis [Nirupintų pigių nakvynę 
keleiviams, kml jis |mduliotų 
važiuojančių darbininkų ryšu 
litis ir pundelius, yra visvien 
ką palaikyti ant juoko ir lą 
grafą ir tuos keliaujančius 
žmones. Lietuvos valdžia turi 
didesnių ir reikalingesnių 
darbų negu inikymns keno nors 
ant juoko. Kodrl gi tai Lietu
vos valdžia grafą jiaskyrė sa
vo at.-tovu Iziialone? Prieš 
pasmerksiant Lietuvos val
džią atsiminkime at^lovyhiii 
uždavinius.

Jie yrn dviliuki. Pirmutinis 
atstovylM-s uždavinys yru snrit 
šalie* vardu vesti derylias ir 
daryli sutartis su lūs šalies 
valdžia, kurion atstovas yra 
paskirtas. Kada atstovyliė tas 

' deryhas, sutartis ir kitokius 
t saniikiu* sudaro savo kraštui d 

naudingai, tada ji yra gerui 
išpaldžtu.-i pirmutinį savo už 
davinį. Antras atstovybės nž- 

[ dariny s yra padėti savo žmo
nėms gyvenantiems arba ko- 

Min ninnti»ni« Vit’lmį!
[žmogus gali tikti vu-aniu ai 

storyl*? uždaviniui, kitas ki
tam- Balto ir Londone Lietu-

F •

sukaktuves kunigystės ir 34 
kardinolystės. Tai ne juhilė- 
jus. tiktai metų suknktuvėa. 
liet retos sukaktuvės.

Išbūti 59 melus kunigu, tai 
nepaprastas dalykas, liet dar 
nepaprąsti-snis išbūti 34 melus 
kardinolu. Jauni žmonės tos 
augštns garlx*s negauna. Pri
dėti 34 metus prie rinito am
žių ir rimtų nuuįielnų ganu 
nepaprastas dalykas.

Baltimorės Arkivyskupas v- 
ra giiuęs 23 liepos 1834 metų. 
Kardinolu jis ta|u> 7 birželio 
1886 metų L y. eidiuuas 52 me
tus. Jau nėra nei vieno as
mens gavusio tą augštą gnrlię 
pirma Gibbons’o, arba drauge 
su juo. Baltimorės Arkivys
kupas yrn sejiiuusias kardino
lų tarpe. Pirmutinis paskui 
jį yrn Vintas Vanutelli, gimęs 
1836 m. ir kardinolu tajjęs 30 
gruodžio 1889 m. Toliau eitis 
nirys .Miclmel Isiguc gimęs 
1840 m.irkiirdinolu tnjięs 189,3; 
Andrj-a Gariu Ferrari, Mvdi- 
jolanu arkivyskupas gimė 1850 
ir kardinolu tapo 18 gegužio 
18T**. Neapoliu arkivyskupas 
Italijoje Giuseppe Princo gimė 
1836, kardinolu tajs» 30 Injs 
krivio 1896. Prancūzas Auulol 
de RcK'eriv de Cabrieres. Mon 
t|H*lier’o vyskupus metais yru 
senesnis už Giblnmsą, nes gimė 
1830 m. Bet kardinolu tajs* 
vėlinu 19 birželio 1899 m 
Ta jiačia diena kardinolu tapo 
ir Augustinas Kichelniy, Turi 
no arkivyskupas, gimęs 1850 
motais. Visi kiti t«*l»*gyvenan- 
tieji kardinolai tą garbės lai
psnį pasiekė jau dvidešimtame 
auižije.

Daugiausiai kardinolų yra 
italų. Pabktfi eina prancūzai, 
kurių yra 7 pačioje Prancuzi- 

auaiiUuAvjr ii V m- 
ims Belgijoje. Žymus skaičius 
yra Ispanų: 3 tėvynėje, vie
nas Ryme ir vienas B ratili jo-

Chivagą apleidom 10 gegu
žio 5:45 miu. vakare. Detroite 
prihuvom 11:45 m. naktyje. 
Ten traukinys stovėjo 55 min. 
Per tą laiką buvo peržiurtu 
visų pasportai. Kanados valdi
ninkai liepė dėžes atidaryt 
Nekratė, tik pro šalį eidamas 
valdininkas akimis pažiurėjo. 
Nuo taksų paliudijimo visai 
nereikalavo,

Moutrealėj 
geg. 5:30 m. 
traukinio tuoj 
žmogus kuris
tikrą salę ir mes 
gyvenom iki sėsiant ant laivo.

Gegužio 13 d. 8-tą valandą 
jau buvom ant laivo, o lygiai 
dešimtai pasiluiigus prieš pie
tos pradėjome kelionę jūrė
mis. Po kibk laiko išnyko iš 
musų akių M ont realiu miestas 
.- u jo apicliukėmis.

Visa kelionė laivu buvo ge
ra, nebuvo didelių vėtrų, ne
buvo didelio supimo, liet žmo
nių sergančių visgi buvo, dau
giausiai, motorų. .Musų paspir
tus Anglijos valdžia užvizavn 
laivu keliaujant ir išdavė tam 
tikras blankas. Be tų blankų 
negalima visai iš prieplaukos 
išeiti.

Gegužio 23 dieną privažia
vom prie Prancūzijos prieplau 
kos Havre. Ten nuo musų lm
vo išlipo daug keliauninkų.

Ant rytojaus, t. y. 24 geg. 
atsikėliau anksti, dar tik pra
dėjus švisti. Radau musų | 
laivą liestovint prie Anglijos 
miestuko. Stovėjom iki trijų 
po pietų. Ten mažais liūtukais 
buvo nukelta daug keleivių 
nuo musų laivo.

Londono prieplauką priva
žiavom 4:30 min. Pirmą nak
tį nakvojom dar ant laivo, o 
tik nnt rytojaus po pietų bu
vom paleisti nuo laivo. Lenkai 
ir kiti, kurie turėjo laivakortes 
tolymesnini kelionei, tapo nu
vesti į prieglolią ir jų bagnža. 
bnvo padėti vieton, o mums? 
apie 50 lietuvių, pasakė: “Jei 
neturit laivakorčių, tai turit 
patys apie save apsirūpinti. 
Jūsų bagažai nebus-ilgiau lai
komi ant šios prieplaukos 
knip keturias di •ims.’’
Kas dabar daryti! Visus pra 

dėjo imt baimė. Sumanėme 
kreiptis j lietuvių atstovvl^. 
Nora antrašą turėjom, liet ka
rais ražiuot nei vienas ncnji- 
siėmė. Tada Antanas Dūda ir 
Jurgiu Mikaliumm, abu iš (*hi- 
cagos (Wcst Sidc). pasiėmę au 
tomobilių ir nuvažiavo, bet bu
vo veltui, nes ofisas buvo jau 
uždarytas. Ten jiems pasakė, 
knd lietuvių atetovybės ofisą 
buvn atdnras tik dvi valandi 
į dieną, t. y. nuo 10 iki 12. Ka
lbingi mus pasiuntiniai nuo 
ntstovyljėa jokių žinių nejuir- 
uešė, tui kitokio išėjimo nebu
vo, kaip tik patiems ieškotis 
sau luikvyiiės. nes jau buvo 
vėlybas vakaras. Pasileidom j 
milžinišką ir klaidų miestą, 
kurio gatvės neapsakomai lini
niai sutvarkytos. Visi kartu 
snnnutiiiumės vaikščiot, pasi
dalinom j tris dalis. Viešbu
čių arti nebuvo. Aš ir kiti de
šimts žmonių nusidanginom 
net į patį didmiestį. Teu su
radom viešbutį.Buvo jnu 9:30 
vakari*. UŽ nakvynę prašė už
mokėt iš vakaro. Angliškų pi
nigų nei vienas neturi*jom; a-

merikoniškų neima; bankos 
uždarytos; uakvynės nėra. 
Tiktai nusiskundus savo var
gais ir padėjus dojtnzitą Ame
rikos pilniais, ^avulU pul uuk- 
voti.
- Ant rytojaus išsimninėm 
pinigų, užsirnokėjom ]x> 13 ši
lingų ir, nors nelengvai, susi
radom savo prieplauką. Kitus 
visus jnu radom ten. Viršmi- 
nėti musų pasifuitiniai išva
žiavo vėl j Lietuvos atstovy- 
lię, o mes nekantriai lnukėm, 
kokių patarimų mums jiarvež. 
Bet viskas buvo veltui. Sugrį
žę (insiuntiniai tik pasakė, kad 
musų atstovybė gyvena tikrai 

Įgrapiškai, puikiausiuose rū
muose, ištiestuose brangiais 
divonhis. Klausėme, kokią pa
tarmę jums davė! Atsako, kad 
nei kokios, nes nežiną ką daryt 
lame daly ko ix laiku uuiuij: 
liepė nipintis patiems, arba 
kr<*iptis ]ins kun. Matulaitį.

Dabar nuitote kokią mes at
stovybę turimo Londone, jei 
ji lininis šitokiame vargingam** 
padėjime atsisakė 
Tai ką mes galinu* 
jus ir tolinu! Kada 
lietuviai, keliaudami 
New Yorke turėjo

i-*^- t- , /

kun. Diitiužis ap- 
Kas kitu

Mat uluitį

yra

krei- 
Va-

jc. Airių yrn trya: vienas tė
vynėje ir du Amerikoje. Taip 
put trys yra vokiečiai. Angių 
ir lenkų yra po du. olandų. 
»engiu ii trekų yra po vittuų. 
Iš lietuvių tiktai vienas Radzi 
vilas yra buvęs kardinsiu 
pirm kelių šimtų metų.

pngellict. 
tikėtis iš 
Amerikos 
Lietuvon, 
keblumų,

tai Liet. Misija jiems pagel-, 
liejo. Keliaujantiems jH.*r Pa
ryžių taipgi 
rūpina juos. 
Londone.

Pas kun.
pėmės tą pačią dieną, 
žiavnu aš. A. Dildą ir trečio 
pavurdės neatmenu.

Ačiū kun. Matulaičiui, jis 
davė patarimų, kiek jis tuom t 
laiku žinojo. Čia jo kelis/žo-' 
džius parašau: “Ant Olandijos | 
per Vokietiją galimu važivtil 
kas dieną, liet yra pavojus 
turtui, kurį vežiosi su savim. 
Jei nors vienas iš jūsų guli 
gerai vokiškai kalbėti, bandy
kit važiuot. Jei kaliais nemo
kėsit, tai vokiečiai jus maudys 
kaip jie norės. Taipgi reikia 
nusiimt paveikslus ir pripil
dyt naujas pa>portų blankas. 
Olandijos konsulis nevizuoja 
nnt tų |>uėių pasp*»»t^. kuriuos 
turit iš Amerikos. Už vizas 
reikia mokėt: Olandų konso
lių! 7 šilingus, vokiečių kons. 
39 sil. ir lenkų kons. 1(1 šilin
gi/. Ant Liejsijaus išeinu lai
vai kus dešimts dienų ir jie 
labai užimti. Šunini gaut ant 
jų vietą. Turiu apie 60 mano 
parapijoj moterų, norinčių va
žiuot Lietuvon pas savu vy
rus, kurie buvo išsiųsti karės 
metu Lietuvon. Juos dnliar 
miglų valdžia neįsileidžia at
gal. Moterys negali pas juos 
nuvažiuot dvi trukumo laivų. 
Žinoma, jas vęž veltui. Kui- 
kurioms jau y ra paskirta va
žiuot 6 liejios. Agentų, prie 
kurių jus turėtumėte dnlmr 
kreiptis, antrašų neturiu, nes 
neži nojiui, kad lokiau reikalais 
kas pas mane kreipsis.”

Kun. Matulaitis nurodė 
mums pigi-siiitts viešbučius. 
Ten burnini imtarė susikluu 
sinėt ir agentų. Tą patį Kaka
rą ir išsiskirstėm į ‘nurodytus 
viešbučius pasidalinę į 3 da
lis. Viešbutyje, kur aš apsigy
venau, buvo u py jaunis mažai 
lietuviškai kai liautis žydelis 
J. Goldinas. Jis /msirodė uuu 
Lietuvos valdžios turįs j galio 
jiiuųe kaipo pn-kyl>os ir pra- 
iiioih>« atstovus. Jis apsiėmė 
dėl mus pasidarboot, kad iš- 
sjuutu* mus aut Olandijos per 
Vokietiją. Bet kada jis dar 
nieko nepradėjęs paprašė už 
uMi'uų iš kabio uuu iucKMeuo 
asmens po 15 >ilingu, tai mes 
visi nuo jo ni'-iettkėnf.

(Pabaiga bus).

♦

Parsiduoda bv. ~ I 
bai pigiai nnt 3, 

lubų mūrinis 

namas frontas 

žilo akmens.

Oanis, elektra, vanos, .šilto 
vandens šiluma. Rando? ne
ša $125.90 į mėnesį. 
$11,200.00 randas ant 
(Mirta.

Parsiduoda gražus 
namas 8 metų senumo, 2 fin
tai 5—6 kambariai gazas, ele
ktra ir vanos cementinis ba- 
sementas ant Francisco Avė. 
tai-jie W. 35tli gat. ir W. 36 
gat. Ramios neša ant mėne- 
nin.$65.00 Ksirn *6,756 (M).

Parsiduodn pigiai. m*rns 
mm mis mmms, aut lii idgc- 
I>orto, 4 fintai po 4 kamluirius 
nngštas akmeninis ltasomentas 
namas yni nesenas ir gerai ap
taisytas. Randus ant mėnesio 
neša $54.00. Kaina $5,650.(10.

Netikėtai parsiduoda nn 
nuis mūrinis nnt 2 lubų 6—7 
kambariai, stogas labai geras 
ištaisytas dėl drabužių džiovi
nimo. Randas neša ant metų 
$45.00. Kaina $4,400.00 ant 
Bridgeporto prie Šv. Jurgio 
liažnyčios.

Dd paltcsnių informacijų 
kreipkitės į ofisą:

GEORGE PETKUS.
Real E statė, Loanz & Fire 
Insurance, Foroign Eschangv 

and Steain Ship Tickets.
3402 S. Halsted St. Chicago.

Tel. Yards 5379 
uiiiiiiHimuiiiuuiinuuiuiiiiHiiuuimu

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
UITIVIS 

UdIsMmi Ir Clriraręo* 
(HUm: 1I&T W. 4T4B SU 

(41 a UouU gM.) 
Vaioadoa; is ryto Iki I po pirtu. 
4:30 Iki S:>0 vakar* NvdtlloaUa 
• ui 12 rytate.

Trl. lluulrtanl 100 
Mo. 3014 W. Crt Stnm 

Trl. McKinJry 303
'-------------------------- . r- i -*

Kainu
Bridgc-

mūrinis

FIRMOS
I1GIU Ui GKR.M.

Parduodam tr mainom nainuo, lo
tu a, farmM tr vtaoktu* btsnluo. Pm 
mu> gal ima tnntl viaoltlų r*o*irlaki- 
mų.

Atmfcaukit* pm:
A. GRICLAS « CO.

8114 S. II*l»lcd *U Chloųto. UL

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

• Dr. 9. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SmiAMSTU 

Vtocotn* Man akto 
■mtoMia k*> > r a 
ri*4**Clml tkaikto- 
Imt" rnlro*. *v«toic 

(tu*. n»r- 
HMtaONM tv* aky*.

1553 W. 47th SL ir Ashland Av.
T.lataaM ttonv MOK

I «al toM Ir tai matanliam* m—totą a**j»*I trH»» 4<*** •Mtefti’-a Ir *>-<IVw» r..
1 Kj a Iriu VriljkUJ*«ri» ŠVte ll »K’ * VAMĄIIK **• 

lUMumšt uuu tl UU t vai pa

Dr. P. P. ZALLYS
v • • - —. CILietuvis Dcntistas

[ Kto<il Ko. MI<-iUga>>. Avranc

l AltoNDOtl • Iki • vakar* „

K

»

J. P. W AITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIKT V VIS ADVOKATAM 
4MI fL UCMM. KniMBT 

7M H. IMh KTUKZT 
CTUCAOK

McKtalrr US*

■M

i

4--- ----

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

Komp. 48 Co«n
Dm. IMI W. U Avenae 

TolMonaa Cicero MM 
Ofloo Clcoro O 

KALBAME LIETVVUKAI

I DR. G. M, RI ISFR I
rmkUkuo> M metai .

Offaai. 8148 Sa. Monraa SL 
Kerti' as-n> SL, rblaų*, UL

SPECIJALJSTAS 
Moterllkų. Vyrtekų. telpsl chro

niškų lirų.
OFISO VAIJLNDOS: Nilo lt ryto 
Ud 1 po platų, ano • Iki 8 valan
da vakar*.
NvdMIotnl* nco • tki S po pleL *

Taialona* Yard* 481

------------------------ --------------- --------- |t

T

............................................... lt 

Dr. I. E. MAKARAS 
Uotart* Grdytatea tr OtenogM 
Rmataadei l*OO* S*. MltSteM Aro.

Cliioa<oJ: 4818 So. Woo« Kr.
tu ••mm m* *>3o iki na*

K

Talephone: Tardą 44*1
AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: mull&ko* Ir ltetuvteko* 

kalby, ar.unatlko*. knyrvodyaUa »to- 
nocmfijcuL typavrlUsg, pirki jbo» (ai
niu. Suv. Valai. totorljo*. abclnoa toto- 
rljoo. te^rrafljoa. pollUkin** ekono- 
tnljoo. ptllatjraūa drlllaraAyaUa.

Mokinimo valandoa: nuo • ryto Iki 
4 vulaodoa po platu.- vakarala nuo • 
iki 1« raJ.
3106 So. Halsted SL, Chicago.

Turtu palytima 
saatorla ligom; ru- 
pmtlnsal prlllo- 
rtu tirone tr kūdi
ky laiko Uaoa

AKUŠERKA 
A. SHUSHO

S. D. LACHAWICZ
LIETCVYB GIlABUtUlh 

e.ioruauju. I.IUrrtmtoo ko rtoiauol*. 
Ii.ikalo nutolto .IMtaukil o uiaas 
dariu luutlo ul»«to4totl 
=314 W. 23 Pt. CBktoco. Bl-

DYKAI.

FANFORTV BLANKAS 
PILDOME

11L

* <;

%

i
I

$50.
IJr-

JUOZAPAS F. BUDR1K,

3343 So. Hahted Si, Chic.go.lii.

’T*.- ’M
- - ■-_  5^

GRAMAFONAI
Gerinusių išdirhy.M-ių gvnrnntuoti ant 11) metų, 

parsiduoda už numažintą kuiniy, prie kožnu gramofo
no pridedame 5 rekordus dykai.

Gra/ouola C. kaip 
jmvi'ikalo su gerais 
betart ais sp r: n gitais, 
toru; išduoda niunnbij ir 
gražų lialaą. Kainu 
00. Labai paniuki į 
tuvą parai veri i.

KAINA 
$50.00

Kitų modeliai gramafonų kaina nuo $15.00 iki $400. 
Kitur ui prisiuntinią neruokuojame.

Kiotiiuvč atdara riedeijonus visą dieną. 
N tui ji gražiausi iietnviskl rekumai. 
I

K4535
E4536
E4537
E4237
E4J7S
E4272
E1I74
£4416
E4363
EIKIT
E2356 Lietuva Tėvynė Mimų ir Tykci Nemunėli* Teka. 
82357
E235b
E3191
E4H1

Jaunavedžio l'ntvuakuuditiuu ir Taiditoja, Diul 
Pavaiut^o Daina* ir Pakui Jaunus Tai ir Linksmu*. 
PMtiMnėlia ir Pavanaiyjc, F. PetraiutkuK 
J omui Smikto ir Mau»o Kelionė, Dialogu. 
Girtaukite, Mėtuvonė ir Pa«nko» Stebuklai. 
Spragilų Daiua ir Striuddte. Pftruuakaa. 
Mivlafirdjati ir Vai Verčia i to užu. PcUauakaA 
Mylimoji Pulku ir Vestuvių Vairas, 
Kaa Suimtu* Vakarų ir Jau Sadutė laidžias. 
Padmpututo ir Maiurkn.

Kur Ha i ik q uja NeniuucU* ir Birutė 
Darbininkų Maneietė ir Sokcikiiue Kov<* 
Ant Marią Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
Alvito Kleivi Rnnr<» ir Pilviškių Vale**. 

Kataliogą pnaiunčiatuc korimui dykai.
I>idiiav.iia A'rauritvė GrnMta/oa<, Knygų, .luAriaią daiktų

JOSEPH C WOLON
Jetuvte Advokatai 

ct so. la KAUJC irrjuan 
OrrenUno TaL Humboidt »T 

•karato »»1J V. U«a4 
TOL HookvroU Ifff 

CHICAOO. ILL

i
tfmalona* sorai pnlalkteU aJtimaJ 
bu* palenirrtulniu <J*I Jttoų aktų. 
Kuomat lų kasti no o galroa akau- 
' dėjimo, kuomat rtU4*a licj*al 1 kru 
■ kuoi3«t ahaltaj ar aiur' ar ia- 
ttel. tol tuomrt yra Usklu, kad 
5 reiki* Juu>a aJualų. Mano 18 amių 
(patyrimą* priducM Jum* farteurtų 
< paOirnavMua u* imiiunų kaiaa 
Mt taip lamai Mt Iki M M.

JOHN SMETANA 
▲Irių SpeajahrtM 

1801 8. Ashland Av. Chicago 
I^mmtaM •ui'-iktema* dykai.

3-C4o* tuboa «W PtaM’o aiMtekmu 
Kambarį* 14. 18, 18. 19 Ir M

Trta>>knr | ouno paraką 
Votead»a. auo : <r*J ttryto iki t 
ra!, rakara ItonortOtel*. Koryda
mi* ir PatarAomte.



Cicero, III.

J

i

KENOSHA, WIS.

IN LIEPOJU
Ir Lietuvos Ant Geriausių

pirk*.

I
PAIEŠKOJ LMAL

S
=

naudingų Su
tverkime nau- 
kuopas, kuri O 
bei miestelyje

KL'JKAIJNGAS
Gera* Ir K**1-.;' Sluogu* prialdaM 
prie garai apuiokA'uo IMuilo. Ha l i
niniu** Havlatakaa I tuilo nori rMi I 
■Jld««n| l <*nj *J vl>«iu* negalt-daiuaa 
atpirkti, ivlkalauji' tolalngo pualtiinjto 
*4 •vnu.aupnui* .< tų l.lanj puainlnkaa 
guU būti vtaal p»aataa durbininkaa. 
plnU'u turi turėti >uaXlai>»Ui (400.00.

Hm Kiiripratuaiii žino. •vs «* >•• |am».
T. .t- IS.

'J745 W. <3n1 Mr. (Itlcaco. UI.
ValBndua mk* S IKI 8:30 \akaru

tai.

MOKSLEIVIŲ DOME!.

S. L. R, K. M. A. seimas jau 
apskelbt n*. Prie? kiekviena di
desnį ar mažesnį seimų alsi 
rauda įvairus darbai, kįla ei
lė visokių klausiau;. Kiekvie
nas organizacijos narys, no
rintis jai gero, mintija, galvo
ja ir nori, kad tas seimas ge
riausia pavyktų ir butų orga
nizacijai vaisingas.

Tad-gi ir mums, mokslei
viams, Sus ino nariams, reikia 
gerokai pamąstyti apie atei
nantį seimą, gerai prisirengti, 
pasirodyti tikrais nariais, pil
nomis rankomis naudingų su
manymų. šių metų seimas bus 
vienas iš svarbiausių musų 
gyvavimo istorijoj. Turėsime 
išrišti labai didelius klausi-

... - .
nius ryšius su broliais ateiti
ninkais, padaryti organizaci 

'joje reformų, pagerinimų ir 
L L

Bet jeigu norime padaryti 
reformas, turime turėti spė
kų, medžiagos. Organizacijos 
spėką ir turtą sudaro na
riai ir jų darlištumas. 'l'odd, 
visi Sus-ino nariai, parodyki
me savo darbštumą: iškeikime 
kuodaugi&usia 
mui klausimų, 
jas moksleivių

• je kolonijoje 
dar nėra.

Centro reikalais, t. v. siųs
dami pinigus, kuopų rajjortus 
bei naujieji moksleiviai no 
rėdarni platesnių informacija 
apie tvėrimą nauju kuopų ir 
kitokiais reikalais, kreipkilt'* 
į Centro raštinę: 134 New 
York avė. Nevark* N. J.

P. Daug^ardis, Centro rašt.

tavos Šelpimo darbui, lubiau- 
šia paskolai, yra lygus len
kams.

Po prakalbi? tolintai prog
ramų vesti klebonas perstatė 
8. Ralį, kuris pakvietė ant 
scenos panelę S. Vaičiūnaitę. 
Ji buvo apsitaisiusi kaip Lie
tuvos vaidėlytė. Jai išėjus, vi
si sustoję ūžt raukė Lietuvos 
iuiną. Paskui p«<įt‘kleinavo ei
les “Lietuvos vaiztias,“ ir a- 
pie luinus, kurias parašė p. 
Strasevičia, Liet. Vyčių kp. 
pirmininkas, ir padėkojo vi
siems, kurie rėuiė Lietuvos 
paskolą. Paskui buvo atvaiz
dinta juokinga komedija “Kas 
Irai) y s.“ Ją vaidino V. Slra- 
ševiėius, O. Švelniutė ir A. 
Lemcsis. Vaidinimas gražiui

Kiek man teko patirti, tai 
harboriečiai L. L. fonų yra 
išpįrkę už 14.000 dol.

Bet nelengva buvo tokių su
mą surinkti. Daug vargo pri
dėjo stoties komitetas pirm p. 
P. R. Janulis, aekr. p. A. Glo
tnia ir ižd. p. Vincas Ci paris.

Tvėtau viena valdyba mažai 
kų butų nuveikusi, jei ne ir 
gabus, pasišveut; pardavinė
tojai, iš kurių ypač pasižymė
jo p-lė Ona Siminulė ir p. P. 
Remeikis. Jiedu pardavė fo
nų už 5.00(>. Pardavinėtojų, 
rodos, buvo apie 8 poros. K i- 
tų pavardžių neteko sužinoti. 
Sužinojęs paskelbsiu laikraš
tyj ir juos.

Kurie dar neturit nusipirkę 
Minų, prašomi nusipirkti, nes 
įaskolos laikas baigiasi su 1 

d. liepos. Remkime Lietuvą.
“Labores Halper.“

civarett«ss

* • t
Nedėlioj, birželio 20 d., š. 

Ui., Lietuvos Laisvės Paskolos 
stotis buvo įrengusi prakalbas 
sii įvairiais pamargiuimai*. 
Kalbėtojais buvo gerb. prof. 
kun. Pr. Bučys ir p. Stulpinas. 
Nors diena buvo nešilta, bet 
žiponių nedailgiausia atsilan
kė. Priežastis gal buvo ta, 
kad dvi “tautiškos“ draugi
jos, kurios yra priešingos tai 
paskolai, išgirduaios, kud pa
rapijos svetuiiMŪe yra raugia
mas vakaras' L L P. reika
lais, ir jos surengė ką nors, 
žinomu, kaip visur, taip ir 
pas mus. yra barelis nesupran 
tančių, kurie dedasi su Teok- 
bemiais ir bolševikais. Jie ne
pakenčia tųf kurie dirba tė
vynės labui, norėdami išjuok
ti ir pauiekinti.Jiedraudžia,net 
bausme grasina, savo draugu* 
eiti į katalikiškai tautinius 
vakarus. Taigi laikas butų 
nuprasti, kur link einame ir 
ką remtame.

nių yra kur-kas daugiau. Jie 
eina paklausyti gf'-ą prakal
bų, kuriose pasakojama apie 
musų tėvynės reikalus, kaip 
kad šį vakarą kun. Bučio 
prakaitui, kurioje papasakojo, 
kiek vargo įr nelaimių Lietu
va ir jos žmonės iškentėjo 
baudžiavos laikais ir iMsauii- 
iii o karo metu ir kaip stebu
klingai mus tėvynė tapo ne
priklausoma.

Aiškino apie Lietuvos lai
svės paskolą. Prirodė, kad ši 
paskola yra teisėta, kad nė
ra nė mažiausios abejonės, jog 
paskolinti pinigai galėtų žūti 

Antras kalbėtojas buvo p. 
Stulpinas. Jis kalbėjo apie 
Dūminius ir išlaukinius Lietu
vos priešu*. J’rū odė. kad visi 
tia, kurie yra priaimgi Lie-

išėjo.
R mų" pai Jiiota u* 100 

dol. Mat vakaran buvo suėję 
tie, kurie jau yni pirkę.

Užbaigus L. L P. darbų, 
visos katalikiškos Kenuslios 
draugijos surengs didelį Ben
drų išvažiavimų. Jis įvyks lie
pas 25 d. Klebonas yra pra
šomas, kad sumą tą dieną at
laikytų 8 vai. rytai o po su
mos tuojaus sėsime į automo
bilius ir važiuosime į “Pediks 
leikas’’ (apie 2U mylių nuo 
Kenoslios). Tų vieta yra gra
žiausia iš visų upielinkių. 
Rengimo komitetus visas pas
tangas deda, kad viską kuo- 
geriausia prirengti, nes tai pir
mas bus toks Kenoslios lietu
vių išvažiavimas. Vyrams ut- 
sieis nebrangiai, o moterims 
ii merginoms, kurios priside- 
dės prie pataisymu stalo, vel
tui. Išvažidvime bus pietus ir 
vakarienė. Taigi, visi rengki- 
mės, nes kitos tokios progos, 
gal, nesulauksime.

Senas kenoshietis.

IND. HARBOR, IND.

Vietos lietuvių darbuotė.

Skaitant laikraščius patė- 
tmji $laug žinių iš kitų vals
tijų miestų ir miestelių, ku
riuose tik gyvena lietuviai. 
Visur juda, kruta, darbuojasi, 
y j® t ingai šiuo metu dedama 
pastangos sukėlimui Lietuvos 
laisvės paskolos.

Tame darbe jir šio miestelio 
lietuviai nepasilieka, dargi, 
kaip matosi, net pralenkia 
didesnes lietuvių kolonijas.

Ind. Harbor. randasi aedau 
giau 300 lietuvių šeimynų, bet, 
kiek teko patirti, tas mažas 
lietuvių būrelis yra labai vei
klus ir atjaučiantis savo tė
vynės, Lietuvos, reikalus.

Nedėlioj, birž. 20 d. L. L P. 
tStotis buvo įrengus šaunų va- 
eurą su prakalbomis. Vaka
ras buvo rengiamas tam tiks
lui, kad išdalinus L L. P. fo
nus tiems, kurie buvo seniau

Tame vakare kalbėjo vi
siems gerai žinomas medici
nos studentas p. Al. M. Bač
kas, iš Chicagos. Jis pirmų 
sykį atsilankė į musų mieste
lį, bet gerą įspūdį paliko. Jo 
kalba visiems susirinkusiems 
labai jiatiko.

Antru kalbėtojum buvo mu
sų gerbiamas klebonas kun. 
Jonas čuberkis. Jis yra tik
ra# tėvynainis. Ragino, agi ta 
vo, knd kiekvienus nusipirktų 
L. L. P. foną.

Po prakalbų vietinis choras 
vaitaujant p. A. (Hemžai pa
dainavo keletą gražių daine
lių, katros publikai labai pa-
tįko.

Paskui buvo dalinami fo
nai. Po to Kekė pasiliskrunini- 
mt« iki vėlai sukčiai.

• K

Baltu spaustu piltu namas, 2 
fintai. 5 ir 6 ruimai. Garu šildo- 
maa, 2, garinei pečių. 7 pėdų bei- 
nemcnUK. Kieto medžio padlagos, 
durys ir vėlinusios mados intaisi- 
nuū Toilrtuonc porcclcncs padla 
gos, sinkos, vanos, ir sienos. Gra
žioj apygardoj arti bulvaro ir 
Shcmian parko 5520 S. Eliaabcth 
St

Mes turime ir daugiau narnu, 
gražiose apygardose. Norta tieje 
pirkti namą, kreipkitės ]>ns

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hennitage Avė. 
Tel. Yards 145 Chicago, UL

VASARNAMIAI ANT 
RANDOS.

Kurie rengėtės ant. ilgesnio 
laiko praleist i paribio (vitk.v- 
eijų) diemis, o 1 u bjauriu šei
mynos, tai galite gauti pui
kių vasarnamių (Cottages) 
arba pavienių kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Lement’« Resort Formos, So
dus, Mieli.)

Vasarnamiai ir pavieni ka
mbariui pasriranduos su lovo
mis, — valgius patys turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir grocernė — yra 
pristatomi ant vietos kožna 
diena, per bnčerių iš Bvnton 
Harbor.

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas

A. J. LEMONT, 
Lement's Resort Farm,

Sodus, Michigan.
i

W«IMEN AKU OIKUI tvr ligtet. 
einan worlu l*«rinanenl pualUvn. 
haarnera atari ai |lt w«k. Kape- 
rtneed blndary giri* makt- 110.00 |wr 
w«ok.

Katrene*-, Door S0. .
Jotui F. ('naro Oi., 4BI K. G raud a«r. 

Jum- a. 0. IUJ.

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera alga ir bonus. AtriŠau- 
kitc:

WESTERN FELT WORKfi 
4115 Ogden Avė.

22nd ir Craurford Avė.

Ktrallna TurevIZienA l* Kau»n 
mlBMo (VyLaut proep. No lt) »*•- 
ks bbvo tfukur* Ona* BlBlInrJtlaaaS^ 
gyvanualo* Rocbaaler. N. Y. North 
■tr. :«4 V. K Amerika

• Prakan klln lalkreVIu naranaua. 
kinti

Su U Ura pactrba.
Karellna Tucn

Kauna*.
. VjtMcUi H'M* Ko. **-

*r -

Originalis Turkiškas Mišinys
AUG yra “turkiškų Mišinių” cigarctų 
bet tik yra vieni FAT1MA.

Originalis Turkiškas Mišinys — FATIMA 
—r suteikia jums turtingų ir tikrą turkišką 
tabaką, sumaišytą su naminiu tabaku, kad 
neperviršinus skonį.

FATIMA’S užganėdinantis skonis padarė 
jį labiausiai parduodamais didelės vertės ci- 
garetais Suvienytose Valstijose.

Ligghtt & Mykus Tobacco Co.

Turi savyje daugiau Tur
kiško tabako negu kiti
Turkiški maišyti cigare-

MOTERYS, 
MERGINOS.

VYRAI,
VAIKAI

dėl fabriko darbo. Prie mašinų Drill pnnrli pros.ring 
tt. Tiiippat prie etai wiuding dėl soldering d ratų 
offiso darbo kaip klerkai, typutea. Turi mokėti an
gliškai kalbėti. Gera alga pradžiai. Atsišaukite pmt:

Parduodame Laivakortes
s
I

KELLOG SWICHB0ARD & SUPPLY C0. 
1066 West. Adainss Str.

arba
pn R vai yąknr^ aiisičAnkiUi

B. F. ZIKA,

2515 South Austin Boulcvard,

f>.MU>l»VOI>A 
Ir ~«ar»c*" drl 4 initmii.Narna*

pagyvocloiAA : *torel ir 3 lotai kam
pa* 24 Galve* tr Coulter Str.. au 
"Grueary" Ipanlu lietuvių apgjr^rn- 
te * '* ‘ ‘ --------
ra

»4*>Ui : blokui BUO baJMyrloa C*'
progų U k dvi lįsiu v. o biuuvnau*.

jcarnr m muvu-h.
3342 S. Graviu Str.

>

f'aleSkau brolio Zi(rtii<.nt<>
I l*r,o. fiaelria Suvulkii radybo*. M.i- 
n>aui|K>k« apakru to. HuUakŲ valbC- 
Mnk»l<o kaltuo, UHaktavo U iJelu- 
v o. l»;t. ptLak u t totai* laikai* cr*cBu 

/Clevcbinde, Ohio. Kaa apie Ji tino, 
arba Jta pat* lai nlatkaukia |, 

KAI NATAVUUI S.
Vokiška cnt*i1. A. J. arba lk-t~>p». 
la i-U»tK-» VlnUnlnkui.

Z.IGMONTI I STM11.1UI11.

PRANEŠIMAS.

KUin =

I
I
=

SIUNČIAME Pinigus į Lietuva.

PARŪPINAME Pąšportus į Lietuva.

APSAUGOJAME nuo ugnies geriausiose 

panijose, rakandus ir triobas.

Peržiūrime Abstraktus, padirbame visokius 

iegališkus dokumentus prie pirkimo ir pardavimo 

properčių, ir Davernastcs į Lietuvą.

■
=

i
rnnąajK rmiganak.

r*tvl<JarMl» nam*« m nueiti pa- 
kritu hOBrniABtu tr dlA*i)e tmrnn. |MW- 
■idiiod* lakai platai ii rrirkaidc* aa- 
vlnlnkaa Ikvatiuaia Uatuvon

UU4MAS WEL< S. 
saes tr. M PUoa

i

LietuviMc* Juodu duoa. bu* pakrl- 
tii 3r ant kepalo Balu kvteUea* 2e 
ant kepalo nuo llepoa l—Ibio. ‘ 

UALTUR KZVMKJKVn-ZF..

_______ /
PAftSlDVODA GROSEKMi: 

terš* napruletakito pro.
*cta. AUlAauklta

1240 So. HalMrd Atr.

3043 W. 4Sml Mr.

B
= Vincent Mila<7^więz
š 1725 W. 47th St, Kampo Hermitage Av.

E
I

.* .- >> v.'
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

------------- ------------------------- K
RYTOJ BUS 8c. VAŽIUOTI 

GATVEKARIAIS.
Trečiadienis, birž. 30 d., 

ŠVENO. JĖZAUS ŠIRDIS.
Ketvirtadienis, liepos 1 d., 

šv. B. R. M. širdies Kraujas.

Miesto valdyba tik daug žada.

GELEŽINKELIEČIAI 
LAUKS TARYBOS NŪS 

PRENDIM0.

Organizacijų viršininkai 
Chicagoje.

bus

Geležinkeliečių dnrbininkų 
organizacijų kai-kurie virši
ninkai yni Chicagoje. Cin jie 
bus artimais darlm tarybos ir 
prie kiekvieno pareikalavimu 
tarvhai duos nurodvmiK.

Jie praneša, jog darbininkai 
apsiima palaukti ligi liepos 20 

Z<1., kuomet darbo taryba pas 
Kelbs savo nusprendi užtilo 
kesčių pakėlimo klausimo.

Kuomet tas įvyks, viršinin
kai. matomai, pasitars praves
ti referendumą klausime, ar 
darbininkai patenkinti tarybos 
paskirta užmokestimi.

Niekam nežinoma, kaip aug
alai hns pakelta užmokestis. 
Tik žinoma, kad permaža už
mokestis nepatenkins darbi
ninkų ir tuomet bus kur-kas 
blogiau.

VAISTINĖMS $500 LICEN 
CIJA.

Miesto tarylios įplaukų ko
mitetas nutari’, kad nnt vaisti
nių Imtų uždėta $500 metinė 
licencija (leidimas vesti rei
kalus.)

Tn nugštu licencija sugalvo
ta dėl to. kati kai-kurios vai
stinės šiandie gražaus pinigo 
padaro pnrdnvinėdamos svai
galus.

Mieste šiandie yra tokių 
vaistinių, katros lahjaus pa 
nėši j paprastus saliomis, kaip 
j vaistines.

Vaistininkų sąjunga tariasi 
pakelti kovą prieš tą sumanv 
ii ią.

UŽĖJUS KARŠČIAMS.

Pabrangsta galvekarinis važi 
riejimas, nes gatvekarių kom 
ponija su pigesniu važinėjimu 
negalį surišti galų su galais.

Taip skundžiasi koiiųianija. 
taip pri|ui?.j>ta Statė Pnblic 
Ctililirs komisija.

Miesto valdyba jMisenovei 
tvirtina, kad ji kovosianti už 
5 centus. Jei tei-muosv nieko 
nelaimėsianti, tai gatvekarių 
linijas |>aimsi:inti savo ranko- 
snn. 'riminei už važinėjimą bu 
ių tik ar. Sako, miestas gat- 

vekarius tvarkys be jokio pel
no.

Miestas, kiek žinoma, pralo
šė bylas visose teismo instan- 

'ctįns-r pi<»« nio *vnTtnMlirt6 
klausime. Paliko tik augšėiau- 
-ias šalies teismas, kurion no
rima kreipties.

Tam tikslui reikalinga gra
ži pinigų suma, kokios jau rei 
kalaiijama nuo tarybos.

Abejotinas įtaikias, 
miestas laimėtų bylą, 
miesto gyventojai į tai 
atsineša, nepakelia reikalingų 
protestų. Gi protestai šitam 
atsitikime padarytų didelę in
taką.

f Kas prielankiauja, kad ga
tvekarių linijas (laimtų mieš
tas, tas turi stelmties, kaip tas 
sumanymas vykdomas.
Sumanyme aiškiai pasakoma, 

jog už važinėjimą gatveka- 
riais miestas ims tik 5c. Bet 
tue-tiiojiuiH pareikalaujama, 
kad jei 5 centų pritruktų val
dyti gatvekarius, tuomet pi
liečiai turėtų užmokėti nepri
teklių sperijalėmis mokesti- 
mis.

Puikus tai butų |mlengvini- 
iiias gyventojams. Atrodo, kml 
jei bėgsi žmogus nuo vilko, (ui 
pakliūsi į meškos nagus. Tad 
ar negeriau šiandie mokėti 8 
centus, kaip paskui specijah’*- 
mis mokestimis tukinti politi
kierius.

kad
Nes 

saliui

Cliieagų pirmukart? palietė 
dideli karučiai. Užvakar ter
mometras rodė 95 liiipsnius ši 
ta. visgi nepratusiems žino 
nėms yra nepaprasta.

Daugelis bijosi karščių, ai
manuoja.

Sveikumo departamento vir
šininkas, Dr. KolM,rtson. pnu 
neša, jog karščių nereikia bi
joti. kuomet žmogus nejiersi- 
vaigęs ir yni mankštas.

Sako, kadir butų karščiau
sia reikia manyti, knd tas nie 
kniekis, o tuomep žmogau- 
negnlės įveikti saulės spindit 
liai.

PLĖŠIKAMS TEKO $1.800.

Keturi plėšikui užpuolė Lo- 
uis Ihirovic, atėmė $|.8(Ml ir 
paliego. Ihirovie yra kasinin
ko asistentas Chicago \Vhite 
Lcad & Oil Co., 1454 So. 
\Vcstcni avc.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
- KOLONIJŲ..

Iš iAevo apveizdos
PARAPIJOS.

I

ŽMONĖS VISTIEK IMA
FASPūkTUb.

Pabrango Suv, Valstijų pn- 
sportai j užrubežį. Pirmiau už 
pasportų buvo mokiniui $2, 
Kandie juu $10.

Bet žmonės. katriems reika
linga keliauti j užrubežį, tuo 
ku paskirtą kaiuų ln- jokio nu
siminimu. Ir nemažėja jiaspor- 
tų reikalu vintai.

* *>*t«*Tia a rtauonti

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

«E*L ESTATE-INS'JRANCE 

European American Bureau 
Siunti* P.OmIi U*w***rl*»
_______ 1*SO-Į AR1JLHAS________

<

Vaikučiu mokyklos mokslo 
metų užbaigimas.

Sii; niuksiu mėty u/Jungiu m.- 
įvyko birželio 20 <1., vakari*, 
.lis Imvo turtingas ir įvaires
nis negu kitais metais. Vaiku
čiai — moksleiviai 
<1 imtis atliko

savo už
kibai puikini. 

Parapijos svetainė imvo pil
na žmonių ir atrodė it didelis 
juodus debesis. Sėdynių toli 
gružu neužteko. Suprantama, 
kad toks skaitlingas žmonių 

.atsilankymas nemažą mindą 
suteikė purapijni.
.Iš žymesnių svečių buvo gerb. 
kunigas B. l’rbn ir Chicagos 
1 niversiteto studentas p, B. 

’iivicki'. Pastarasis labai ste
bėjosi, kud vaikučini čia gi
mę ir augę licuivišką kalbų 
4 • 1Uit>; nii>xtii nuloja. z.im>mn, 
tai iin<t|M«|nns Seserų Kazimie- 
rievių.

A. Tuoniolikieciai mėg«ta ro
kam® ir juos lanko. Bet ) šį 
vakarilį daug ykaitlingiau at
silanką, Suprantama to viso 
priežastis. Jie atėjo pažiūrėti 
ne svetimų lošėjų, bet savo 
vaikučių. Tų vakarą jie nega
lėjo parodyti savo mokslo ire- 
tii d:iriw>, ti’ ini ant greitųjų 
prisirengę parodyti suvo tė
veli.n .s, kad if jie muku ir 
gali nuo scenos per virš ketu
rias valandas užinifionuoti 
diiugylię žmonių. Lilmi simku 
ilgą laiką ramini sėdėti, liet 
jaunieji lošėjai stigi*b<*jo |mi 
veržti visų donię. Publika sė
dėjo tnip ramiai, lig prikalta. 
Tik kiekvienas akis laikė j- 
rėmęs į lošėjus.

Nei nenuostabu, nes progra
mos turinys buvo: Dievo ir tė
vynės meilė. Tiesa, linksma 
Imdavo girdėti Lietuvos lan
kose šienpjuvius dainuojant 
“Ale mano dalgelis, ale dnlg- 
kotėlin, lw*t ši vakarą tie pntys 
šienpjuviai išginto savo vai
kučius dainuojant. “Aš už ma
rių” ir “Žilui trys seseutėa.” 

Jie išgirdo “Lietuvaitės 
malda,“ Motinėlės kalba,” 
“Prie kryžiaus.” Didelį įspū
dį darė “Miegaliai”, “Tali 

I top liat drill” vaikai ir kc 
lios mergaitės pijanistės. V- 
patingai negalimn nepaminėti 
p-lės Elenos M i k liekai tės. Ji 
ateityje galės Imti gabi pija- 
nistė, nes įlabar jau parodė 
nemaža gabumo išpildydama 

• ‘ I )aysysM usic I ’ ract ice 11 ow. 
Negalimn jieikti nė 
mergaičių. nes visos 
daug žada musų tautai.

Pirmoji to viso garlm 
guli imtiems tėvams. .Tie sten
gėsi savo vaikelius išmokinti 
tikėjimo, savo tėvų, protėvių 
kallios, budo ir fiapročių. Knd 
tą atsiekti, reikia turėti mo
kyklą. Pati mokykla Ik* mo
kytojų naudos neduoda.

Didelė gari h* priklauso Se- 
serinis vienuolėms, kurios 
švenčia savo visą gyvenimą 
Bažnyčiai ir musų tautai. Be 
jų musų mokyklos riogsotų tu
ščios. Mes nvįstengiame mo
kėti mokytojoms tokių algų, 
kaip valstija — 150 dol. į mė
nesį kiekvienai. Sesutės vie
nuolės mokinu visą programą 
viešųjų mokvklų.o apart to dar 
tikėjimo, Lietuvos istorijos ir 
kaliais, gaudamos vos po vie
ną ilolierį j dieną.-

Birželio 20 dieną Dievo Ap
veizdos parapijos mokyklos 
vaikučių lupomis musų ]mtri- 
jotės Seserys Kazimieriotės iš
reiškė didelę tėvams meilę ir 
gilų patrijotiziną. Kol Seserys 
Kazimieriet**s r.u mumis, lietu
vių kalba Amer. bujos ir dnr 
ilgai, ilgai gyvuos. Seserų Ka- 
zimieriis'ių nųo)M*lnai Dievo 

i Apveizdos parapijoj nėra 
man lemta aprašyti — palieku 
gabttsnionis plunksnoms.

fij metą Dievo Apveizdos 
parapijinę mokyklą užbaigė 
20 jaunuolių ir visi gavo dip
lomu*, kurios išdalino didžiai 
gerbiamas klebonas Tg. Albo- 
virius. Prieš dalysiant diplo
mus jis pnsakė prakalliėlę, jmi- 
dėkodnnias tėvams už siunti
mą savo vaikų į savąją moky
klą.

Diplomus gavo sekantieji: 
S. Bruožis, M. Sėliuaitė, F. 
Augustinas, K. Martinkaitė, 
P. Vaniauskas, J. Vilkiutė, J. 
Giedraitis, O. Daugirdaitė, J. 
Znjnuskas, K. Vaitkaitė, 
K. Petkiutė, K. Siuntas, 
Bitinaitė, S Grigalnuskas, 
Skiriutė, V. Petrulevičius, O. 
Papievaitė, K. Jenčauakas, S. 
.lenkaitė, A. Petronaiėuiu*.

Jie užlraigė Dievo A^prifizdoe 
parapijinę inukykią ir eykiui'u 
blic School, kadangi mų* mo
kykla via lygi pnstarąjni. Tie

defjM beraaiči ii ir *i*nnoI1- 
ka mergaičių ketina stoti i au- 
gėtesnę mokyklą. Bėglia*.

NOKTU SIPE.

Vyrių 5-tos kp. svarbu* 
airinkinuu įvyky šiandien, t. 
birželio 30, 1920.

Kadangi L. Vyriu t’hicagoa Ap- 
akrivio iradinjims m* važu varnui 
neužilgo bus, todd mes turime ga
lutinai nutarti ^mp rvpgtiimnL

Prašome narių jkiiidcnitlingiati 
šiai aUilankytL Valdyba.

L. •U- 
y.
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VAŽIUOKITE IN LIETUVĄ
PER

DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue
f 4 « \

»•

kitų 
jos

po

pa-

K. 
A. 
M.

KAZIMIERAS RUPŠIS 
mirė birželio 27. 1920; G 
vai. ryte. 50 metų am
žiaus. Paėjo iš Kauno red. 
Tauragės apskr. Šilalės 
parap., šeručių kaiiųo.

Paliko dideliame nu
liūdime moteri ir duk
terį Kazimiera taipgi/sie
tuvoje dukterį J uoz^ią, 
seną motiną ir seserį.

Laidotuvės bus seredoj, 
birželio 30 d. iš Dievo 
Apveizdos bažnyčios 8:30 
ryte j šv. Kazimiero Ka
pines.

Kviečiame visus gimi
nes ir pažystamus daly
vauti laidotuvėse po num. 
1800 So. Peoria Str.

Nuliūdę,
Moteris ir duktė.

CHICAGO, ILL.

$6,000,000.oo' Dol. Banka
i

Galim išnildvti jums
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 (vairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- 

tian, Servian ir Jevvish.

ė

iii
iii

m
iii

iim
iii

iii
iii

iii
iii

iii
iii

iii
m

iii
iii

iii
 im

iii
iii

iii
i

Atiteku ‘Inrtin irnriaualal tr 
ui nrielBanitaiMaia kaina.

Tel Itooaevelt 7412 ,
ti *•

Naujas L i e t u v ys
Graborius

SIMON M. SKUDA
1911 Canalport Avė.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DEMTlhTAH

Va landau: auo » ryto iki B rak- 
Raredomla nuo 4 ly* > vakar* 

4TB* 80. AMHLAJfD AVE34UK 
arti 47-to* Gal*ta

••...............   ■ * ------------ x

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgsn Street 

CHICAOO, TULiaOU . 
Takrfoc** TnHM MM

▼ntondoa: — B Iki M U ryto: 
4 po plvtu Iki B vnJL N»d611o- 
tnia nuo B ik! S v*L vakair*.

TEISINGOS DRABUŽIU
———
T*L Dtotm- 7342'

K-

Kalno* kurio* prtUnka kltkvl*- 
aam kltonlul. Grarantuojame kad 
•ut*upln»lm» j ūma 10% iki 
ant kiekvieno pirkinio: nekuria 
dalykai mariau neru trholoaale 
kalno*.

Vyru Ir jaunu valkynu patari 
drebuliai padirbti ant atsakymo 
bet ne-j>_UaukU aiutaj ir orerko- 
tal au dtrtollala Ir b*. for faune 
Ir kitokio itylUu* SI2.C0 iki |to 
Pamatykite ui uatt apecllaia eile 
alutu ir overkotn po *14, >7.40. 
lie. 422.40. $14. ir S>0. Juodi 
Siutai po $41 Iki 444. Meilu o* vil
ti o* aiutai po $14 Iki 440. Valku 
aiulal Ir overkotal 44.44 ir suei
čiau. Vyru kelinei 44. Ir augAčiau. 
Malino* puavilnea keline* 44.40 iki 
$17.40. Spocljalla nuokime* ant 
kiekviena pirkinio Munčlamo J 
Europa

Atdara kiekviena diena Iki • 
vai. vakare Fut.atamia 14 vai. Ne
dalomi* iki « vaL vak ar a

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

;.........................   Į Į

DR. CHARLES SE6AL

K-

X'

PerkAlA aavo oftaa po num. 

4729 S. Ashland Avenue
HprcUUbrtaA iliionp tnoirrtf Ir vy
rų li<ų.

Valanda* nuo 10 Iki 12 IBryto; nuo 
S Iki 4 po plotui aso 1 Iki B:M 
v*k*r*. Nedaliomis 1B Iki 1.

Tcta-fon** Drcjel 2MU

-------------------- -- - ----------------------------- II

•7 w'rutkauskas :
ADVOKATAS
<>«•*» l>ldanlr«<y)!

! 29 South La Baile Street g|
KuubMtB BM 

Tel Ccraoal MM 

I-----------------------------------------------J
■ Vakarais, 812 W. 33 St. J

TM. I u* 4M1

B

X tt'

Tricfntuus Ikmlrvard

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

3231 S. HaUImI Hlr. 
micaro, UL 

VALANDOS: B—12 A. M.
1—B: )T-B K M. B
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