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Turkai Prašalina S. V. 
Kares Laivus 

Graikų Spėkos Stiprėja 
Smirnos Fronte 

ARKIVYSKUPAS MANNIX 
CHICAGOJE. 

Vakar Chicagon atkeliavo 
Australijos Arkivyskupas Ma-
nnix. Apsistojo Chicagos Ar-

VOKIETIJA PILNAI PIL
DYS SUTARTI. 

Taip pranešė naudas kanc-
i lieris. 

ĮSAKYTA LAIVAMS AP
LEISTI MUNDANIA. 

Pertraukiamas susinėsimas su 
pašelpimais skyriais. 

Konstantinopolis, b i r i 30.— 
Turkijos uoste Mundania sto
vi keli Suv. Valstijų karės lai
vai. Tai žinomi keli nardan
čių laivių gaudytojai. 

Tie laivai visas laikas pa
laikė bevieliu telegrafu susi
nėsimus su Amerikos pašelpi
mais būriais (sk}'riais), vei
kiančiais Brussoj ir Konia 
(Turkijoje). 

Staiga Mudanią užėmė tur
kai nocijonalistai. Šitie Įsakė 
tiems laivams apleisti uostų j 
ir plaukti sau kur patinkama. 

Būriai bus atvienėtį. 
Laivams apleidus uostų, su

prantama, Amerikos pašelpi
mai būriai neturės su kuo su
sinešti ir niekam negalės pa
sakyti apie savo padėtį. Tuo
met burių likimas Anatolijoj 
amerikonams nebus žinomas. 

Keistas daiktas. Tie ameri
koniški būriai neša reikalingą 
pagelbų patiems turkams na
cionalistams. Bet šitie trukdo 
jiems darbų. Nes netekę jie 
susinėsimų, turės apleisti A-
natolijų ir persikelti kokion 
nors atvangesnėn vieton. 

Pašelpinė medžiaga pavojuje. 
J . E. Combs, čia amerikoniš

kos pašelpos darbo vyriausias 
direktorius, iškeliavo i Deri-
dje. 

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

Tuo tarpu ten yra Amerikos 
pašelpinės medžiagos vertės 
pusantro milijono. 

Reikia kuoveikiaus tų me
džiagų, visus daiktus iš ten 
paimti ir pristatyti kitur.' 

Tuo tikslu direktorius 
Combs ir iškeliavo j Deridje. 

Nacijonalistai mobilizuojasi. 
Anatolijos šiauriuose galva 

trukčiais mobilizuojasi turkai 
nacijonalistai. 

Pranešama, kad Smirnos 
frante graikams vis dar vyk
sta pažangiuoti. Tik nežinia, 
kaip jiems vyks toliaus, kuo
met jie susidurs su svarbesnė
mis Mustaplia Kernai pašos ar 
mijos spėkomis. Nes ligšiol tas 
dar neivvko. 

Berlynas, birž. 30. — Nau
jas Vokietijos kanclieris Kons-

kivyskupo rezidencijoje. Cbi-Į tantin Falrenbach susirinku-

Graikai,jungiasi. -
Graikai praneša, kad jie 

Smirnos fronte, gerokai pasi
varę pirmyn, be didelių sau 
nuostolių. Ir šiandie laikinai 
apsėtoje veikti. Sakosi jie 
stipriau sujungia savo naujas 
pozicijas. Po to išnaujo jms v a i ( iž j o s forma 

briauties toliaus. 
Graikai, sakosi, šiandie tun 

jau užėmę linijų Soma, Ak-
hissar, Alashr ir kelias linijų. 

cagoje jis paviešės kokių sa
vaitę ir paskui keliaus į ry
tus.1 

Šiandie vakare, birž. 30, 
Auditorium teatre bus vieša
sis priėmimą 
svečiui. 

Arkivyskupas Mannix stovi 
už neprigulmingų Airija. Pa
tsai yra airis. Pirm septynerių 
metų jis buvo iškeliavęs Aus
tralijon, kaipo asistentas tuo
metinio Australijos Arkivysku 
po Carr. Šitam mirus, jis pa
rūgštintas Arkivyskupu ir už
ėmė mirusio vietų. 

Būdamas Australijoje jis 
nepamiršo Airijos. 

"Prieš pat apleisiant Aus
tralija," sakė vakar Arkivys
kupas Manni.v, "aš sušaukiau 
suvažiavimai! tuos, katrie in
teresuojasi airių klausimu. 
Suvažiavime paaiškėjo, kad 
beveik kiekvienas Australijos 
vyras ir kiekviena .moteris pa
remia de Valerų. Australijoje 
kur-kas didesnis sentimentas 
už Airija, kaip čionai. Visgi 
aš didžiuojuos tokiuo Ameri
kos atsinešimu. Pasaulis my
li Airijų." 

Toliaus Arkivyskupas parei
škė, jog trumpoj ateityj Ai
rija bus laisva. 

Australijoje, sakė Arkivys
kupas, gyvuoja Lincolno de
mokratija, katra yra , ideale 

įam reichstage paskaitė nau
jos vokiečiu vyriausybės pro
grama. 

Jis paieiškė, kad jei kar
tų Vokietiii apsiėmė pildyti 

Arkivyskupui j Versailleso f taikos sutarti, tai 
jų pilnai ųjpildys. Ir Vokieti
ja tuo žvilgsniu neieškos kur 
užrubežiuose jokių palengvi
nimų, kokie galėtų but padėti 
sutartyje. Sakė, jog sutartis 
taip bus pildoma ir vykinama, 
kiek tik bus galima tas at
likti vokiečiams be didelės 
nuoskaudos. 

KUBOS CUKRUS CHI 
CAGOJE. 

Reikia mokėti 28c. svarui. 

88,000 DARBININKU 
GRŪMOJA BEDARBĖ. 

PAKYLA KRIZIS PLIENO 
INDUSTRIJOJE. 

Trūksta anglių ir medžiagos. 

Gary, Ind., birž. 30. — Del 
stokos anglių, žalios medžia
gos ir paprastų darbininkų 

lieno industrijų Calumet a-
pylinkėse paliečia krizis. Plie
no dirbtuvėms šiandie trūks
ta mažiausia 10,000 paprastu 
darbininkų. . 

Pranešama kad jei trumpu 
laiku padėtis nepasigerins (gi 
nesuprantama, kaip turėtų 
pasigerinti), tuomet plieno 
dirbtuvės bus uždarytos čia. 
Kast Cbieagoj, Indiana Har-
bor, Hammonde, YVbitinge ir 
So. Cbieagoj. 

Ir kuomet tas j vyks, 88,000 
darbininku* neteks darbo. 
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Šiandie dar dirbama iš die-
'nos dienon. Bet nežinia, ar il-
i 
gani. 

Pavojus žiemos metu. 

Bet didžiausias plieno in
dustrijų krizis gali paliesti 
ateinančių žiemų, kuomet dir
btuvėms pritruks anglių. 

Šiandie čia anglfų atveža
ma taip mažai, kad ištenka 
vos tik tam laikui. Negalima 
padaryti jokio anglių ištek
liaus. Be ištekliaus darbas dir
btuvėse abejotinas. 

Tik kokia nors staigi atmai
na anglių pristatyme galės su
laikyti prarriatoina Aiiisį. 

Del stokos anglių, medžia
gos ir darbininkų jau ir šian
die vos tik traukiama su dar-' 
bais. 

Negali pasistumti pirmyn. 

Visos dirbtuvės ilgas laikas 
daug kenčia del betvarkės ant 
geležinkelių, kuriais neprista-
toma anglių ir žalios medžia
gos. 

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

Visos industrijos daug ken
čia del stokos anglių. Šiandie 
yra Irloga, A (ėjus rudeniui ir 
žiemai bns kur-kas blogiau. 

BE NIEKO PASIBAIGĖ 
TARPBAŽNYTINIS PRO 
TESTANTŲ VEIKIMAS. 

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

Dabar paskelbta, j o g tasai 
fondo sumanymai panaikin
tas. Nes iš veikimo pasitrau
kė šiauriniai babtistai ir prez-
biterijonai. Pasijusta nesama 
vienybės. Be vienybė negali
ma nei pagalvoti surinkti di
deli fondų. 

Turi bot mažesnė armija 

Toliaus kanclieris pareiškė, 
kad Vokietija privalo nusi
ginkluoti ir armijos skaitliu 
sumažinti tiek, kad tas sutik
tų su sutarties reikalavimais. 

Bus palikta tik toks armi
jos skaitlius, koks būtinai rei
kalingas šalyje palaikvti tvar-
fafc 

Toliaus pasakė, kad jei kar
tais kokia nors sutarties sų-
lyga nebus išpildyta, už tai 
nebus kalti vokiečiai, bet vie
špataujančios aplinkybės. 

Ant galo * pažymėjo, kad 
buvusieji Vokietijos priešinin
kai galų-gale supras, kad vo
kiečiai turi <i-eru noru ir arsi-

Chioagon iš Kanados atvež
ta 4 milijonai svarų cukraus. 

Indonri to cukraus praeitis. 
Tas cukrus paeina iš Ku

bos salos. 
Perniai Suy Valstijos galė

jo Kuboje gauti cukraus kiek 
patinkama po 5c. svarui. Bet 
vyriausybė atsisakė pirkti cu
krų. Sakė užtektinai busiu 
nuosavaus cukraus. 

Anglija tečiaus buvo kito
kios nuomonės. Ji nupirko 
daug cukraus po 8c. svarui. 

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

Prancūzija Džiaugiasi Kolioni-
jomis Aprikoje 

MOROKKO PRANCŪZAMS 
—TURTŲ VERSMĖ. 

dė faktus, kad kai-kuriuos iš 
tų klausimų patvarko 1904 

i metais padaryta Algecire tarp-
Džiaugiasi prancūzai ta kolio- j tautinė santarvė, sulig ku-

nija. rios Morokko paverta valdyti 
Prancūzijai. 

. .Paryžius, birž. 30. — "Mo-
rokkos pacifikacija (šalies nu
raminimas) da r nepabaigta. 
Bet kuomet tas darbas bus at
liktas, ta kolionija bus viena 
brangiausių Prancūzijai." 

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

Kur vra užtektinai vandens. 

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

Ministeris pirmininkas atsi
sakė kalbėti žibalo klausime, 
nes tas klausimas yra opus, 
jis surištas tarptautinėmis ta
rybomis. 

Karės ministeris už kareivius. 
.. j ten galima sėti visokius ja-

KAS KALTAS UŽ BETVAR- vus ir auginti gyvulius. Mo-
KE M. AZIJOJ? 

Kaltinamu du žmogų. 

Paryžius, birž. 30. — Už 
šiandieninę betvarkę Mažojoj 
Azijoj laikraštis Kebo de Paris 
kaltina prezidentą AVilsonair 
ministerį pirmininką Lloycl 
George. 

Rašo edi tori jale: 

"Graikų armiją Mažojon A-
zijon gegužės m., 1910 m., pa
siuntė prezidentas AVilsonasir 
ministeris pirmininkas Llo^d 

sakys nereikalingų užsipuldi-' George. Tas padaryta ne pabai 
nėjimų. gti reikalus su Turkija, bet 

, su tikslu pabausti Italija, kuri 
: buvo priešinga tautų sąjungai 
| ir 14-kai posmų." 

rokkoj tas bus galima padary-

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

DEL ANGLŲ PADABINTA 
MASKVA. 

Norėta parodyti gerbūvis. 

NESAKO APIE KĄ BUVO 
TARTASI. 

Bus pranešta po kito susirin
kimo. 

Londonas, birž. *30. —- Mi
nisteris pirmininkas Lloyd Ge
orge parlamente pranešė, kad 
jis tolesniai nieko neaiškin
siąs apie bnvusj talkininkų su
važiavimų Prancūzijos mieste 
Boulogne. Tą padarysiąs tik 
po suvažiavimo mieste Spa, 

Apie padėtį Mesopotamijoj 
ministeris pirmininkas pareiš
kė, kad tenai Anglija visuo
met apdrausianti arabų tei
ses 

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

Londonas, birž. 12 (kores
pondencija). — Nesenai bol
ševikinę Rusiją aplankė An
glijos darbo partijos komisija. 
Bolševikai žinojo, ko ji va
žiuoja Rusijon. Komisijos ti
kslas buvo patirti tikrųji sto
vi sovietinėj Rusijoj, J7>ač 
didesniuose miestuose. 

Tad prieš nukeliausiant ko
misijai, bolševikai kaip Petro
grade, taip Maskvoje dėjo pa
stangas padabinti miestus 
taip, kad juose atrodytų tik
ras gerbūvis. 

Apitr tą gaiį& iii formacijų 
latvių laikraščiai Rygoje nuo 
savo korespondento iš Mask
vos, dalyvaujančio taikos ta
rybose latvių ;su -bolševikais. 

Padaryta didelis pasirengimas 

Įvairios ištaigos sovietinėj 
Rusijoj ilgas laikas buvo už
imtos su nuodugniausiais pa
sirengimais iškilmingai pasi
tikti darbo partijos komisjją. 

Pačiam Petrograde, kur gat
vėse beveik nekuomet nemato
ma žmonių, visiems bolševi
kams ir įstaigų viršininkams 
buvo įsakyta dalyvauti komi
sijos pasveikinime. Teatrai bu
vo paruošti paskirtomis die
nomis turėti lošimus. 

Iš Petrogrado komisijos na
riai specijaliu trankinin buvo 
nuvežti Maskvon. Komisijai 

draugavo čerkesai kareiviai 

ti lengvai. 
Miestas Casablanca paliko 

ligi pirmaeilio Aprikos uosto. 
Morokkoj gyvena apie 40, 

000 prancūzų kolionistų ir a-
pie 7 milijonai arabų arba l>e-
rl)erų. Šalis šiandie žydinčiam 
padėjime. Už tai reikia dėko
ti šalies valdytojui Lyantes, 
kurs gali but lygus su kitais 
keliais garsiais prancūzais ko
lonizatoriais. 

Pareikalauta kredito. 
Debatuoti apie Morokko pa

sitaikė tinkama proga prancū
zų parlamente. Vyriausybė 
buvo pareikalavusi 500 mili
jonų frankų kredito armijai, 
veikiančiai toj kolionijoj. 

Paaiškėjo, kad ne visa ko
lionija dar apmalšinta. Dvi 
kariuomenės koliumnos šian 

Vienas iš atstovų kaltino se-
negalesų (aprikonų) karei
vius, kad jiems stoka draus
mės ir paklusnumo, kad tais 
kareiviais negalima pasitikėti. 

Tečiaus karės ministeris sto
jo kareivių pusėje. Jis pareiš
kė, kad tuose kareiviuose 
drausmės jausmas nemažesnis 
už europėnu kareivių. 

Visgi aprikonai kareiviai y-
ra reikalingi pamaišyti euro-
pėnais kareiviais, kad juose 
palaikyti reikalingą karės 
dvasią. 

Žodžiu tariant, iš tų debatų 
paaiškėjo, kad prancūzai labai 
daug pelnysią iš tos kolioni-
jos. Suprantama kolionijos gy
ventojų lėšomis. 

su savo raibomis uniformomis. d i e t e n v e i k i a p r i e v n o n o r i n . 

Maskvoje. 

Viena diena pirm atvažia
vimo komisijos Maskvon, vi
siems laikraščiams buvo parė
dyta paskelbti, ką kiekvienas 
žmogus turi veikti, kaip jis 
turi atrodyti ir kaip pasiro
dyti nurodytose gatvėse. 

Gegužės 17 d., kuomet ten 
nuvažiavo komisija, visi gat-
vekariai iš miesto buvo pa
siųsti j Nikolajevko geležin
kelio stotį. 

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

Tuo keliu buvo nprima pa
rodyti kamisijai, jog gatvėse 
yar begalinis žmonių judėji
mas. 

Buvo parodavimas. 

Be kitko, šalimais tos sto
ties iš visos Maskvos buvo 
sutraukti visokiausi automobi
liai. 

Gegužės 18 d. buvo sureng
tas parodavimas. Bet paroda-
vime nebuvo nei vieno priva
tinio žmogaus. 

Tai tokia buvo bolševikų 
tragi-komedija. atsilankius 
Rusijoj tai anglų komisijai. 

Bet komisijos nebuvo gali
ma suvilti. Ji pamatė tikrą
jį stovi bolševikinėj Rusijoj. 
Nes parvykusi namo viešai 
pareiškė, jog Rnsijoj siaučia 
nematyta betvarkė ir baisus 
gyventojų vargas. 

čius pasiduoti prancūzams 
gyventojus. Tai paskutinis 
prancūzų žygis. Kuomet tas 
žygis bus pabaigtas, tuomet 
visoj šalyj, sako, bus ramybe 
ir žydės gerbūvis. 

" Je i prancūzai neatliks to 
žygio," kalbėjo karės minis
teris Lefevre, "tai tų atliks 
ispanai. Šiandie Prancūzija 
Morokkoj palaiko apie 72.000 
kareivių, iš kurių apie- 52,000 
yra vietos gyventojai, apri
konai. /Prancuzijai reikalinga 
ten armijos skaitlių padidinti 
ligi a5,000. 

KINIJOJE VEDAMA ŽIAU 
RI KARĖ. 

Paduota klausimų. 

•Parlamento atstovas Bart be 
padavė keletu klausimų 
riausyl)ės atstovams. 

"Ar tenai fosfato eksploi-
lavimas apsimoka Prancūzi
jai?" klausė jis. " A r daug ži-
halo versmių panomuota Ang
lijai? Ar geležinkeliai prave
dami prancūzų kapitalais, a r 
gal svetimais? Kodėl prancu 
zų vyriausybė pavartojo 200 
milijonų frankų pravesti «vie-
r.ą geležinkelį, jei tas netin
kamas prekybai? Ai juodi ka
reiviai yra geistini, ar jais 
galima remties? Ar vietos gy
ventojų reikalai apsaugojami 
ir gerbiami ? 

Algeciro santarvė. 

Ministeris pirmininkas Mil-
lerand ir finansų ministeris 
Marsai i tuos klausimus nnro-

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

KABLEGRAMA I š KAUNO. 

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

Kovno 41 
Cb>g- Litbuanian-American 

Clothing Mfg. Corporation 
3249 So. Hslsted St. • 
Valdžios parama yra. Gaukit 

vy-( verpimo ir audimo mašinas A-
merikoje su atsarginėms da
lims ir kuogreičiausia vežki
te Lietuvon. Mašinos turi bū
ti pilnos-nuo 1 iki 30 numerio. 
Sųlygos del verpimo ir audi 
mo puikios. 

Jonas Grigaitis. 

1 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigu ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 29 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svariu $3.96 
Lietuvos 100 auksinu 2.66 
Vokietijos 100 markių 2.66 
Lenkijos 100 markių M 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 08 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 47 
Italijos už 1 dol. 16 1. 75 
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Eina J M ^ I Išskyras nedėldienins. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CHICAGOJ IR l/SIES'YJE: 
Metams _t $«.00 
Po&el Meto. t « A . 4 0 . « u » J » 

gUV. VALST. 
Metams > . > . . - . . . . . $5.00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokas! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, 111. 
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Lietuvos Atstovybe 
Londone. 

Į Utą * nuiuarį dedame p. 
Gerdžiuno raštę ''Kelionės Įs
pūdžiai nuo Chicagos iki Lon
dono." Tas aprašymas yra 
ramus, pilnas naudingų žinių, 
aiškus ir gražus. Tik jį -skai
tant išrodo, kad priedermė pa
dėti lietuviams Londone krin
ta ant vietinio klebono kunigo 
Kazimiero Matulaičio, o iš al
gos gyvenanti Lietuvos Atsto
vybė tame mieste kitką vei
kia. 

Vienas mus pažįstamas* ku
ris keliavo į Lietuva ]>er Lon
doną šitaip rašo: "Je i nw^ 
būtume pasisakė, kad keliau
jame ant Danzigo j Varsavą, j 
muštis už polska ojezyzna, tai 
mūsų grafas Tyszkievvicz bu
tų davęs mums patarimų." ŠĮ 

vos atstovybėje vis būdavo 
nors du žniogu. Jei paskuti
niais laikais permainos neįvy
ko, tai Londone Lietuva at
stovauja grafas Alfredai 
Tyozkievvicz'ius ir p. Bronis
lovas K. Balutis, buvęs "Lie
tuvos" redaktorius Chicago 

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

Gal ir p. Tyszkievvicziaus 
pagelbininkas p . Balutis visą 
savo laiką ir darbą įdeda j 
diplomatiją, užmiršdamas še
šiasdešimties nelaimingų Lon
dono moterų ir skaitlingų ke
leivių reikalus. Ar šiaip ar taip 
yra, mes turime teisę reika
lauti, kad tas antrasis atsto
vybės uždavinys butų išpildy
tas. Atstovas turi valdžią ant 
savo pagelbininkų. Kol pagel
bininkas neišpildo savo prie
dermės, tol visuomenė turi 
teisę buii nepasitenkinus jo 
viršininku. Jei p. Balutis, a r 
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. 

Keliones įspūdžiai nuo Chicagos 
iki Londono. 

iiuiiiiuji;:i!i!iiii{iii;mt;:iiinm;:ui;iiiii s~ 

Chieagą apleidom 10 gegu
žio 5:45 mhi. vakare. Detroite 
pribuvom 11:45 m. naktyje. 
Ten traukinys stovėjo 55 niiri. 
Per tą laiką buvo peržiūrėti 
visų pasportai. Kanados valdi
ninkai liepė dėžes atidaryt 
Nekratė, tik pro šalį eidamas 
valdinirJcas akimis pažiurėjo. 
Nuo taksų paliudijimo visai 
nereikalavo. 

Montrealėj pribuvom 11 
geg. 5:30 m. vakare. Prie 
traukinio tuoj mus pasitiko 
žmogus, kuris nuvedė į tam 
'dkrą salę ir mes toj salėje 
gyvenom iki sėsiant ant laivo. 

merikoniškų neima; bankos 
uždarytos; nakvynės uėra. 
Tiktai nusiskundus savo var 
gaiš ir padėjus depazitą Ame
rikos pinigais, gavom pernak
voti. 
• Ant rytojaus išsimainėm 
pinigų, užsimokėjom po 13 ši
lingų ir, nors nelengvai, susi
radom savo prieplauką. Kitus 
visus jau radom ten. Viršmi-
nėti mūsų pasiuntiniai išva
žiavo vėl į Lietuvos atstovy
bę, o mes nekantriai laukėm, 
kokių patarimų mums parve.ž. 
Bet viskas buvo veltui, sugrį
žę pasiuntiniai tik pasakė, kad 

Gegužio 13 d. 8-tą valandą i mūsų atstovybė gyvena tikrai 
jau buvom ant laivo, o lygiai • grapiškai, puikiausiuose ru-
dešimtai pasibaigus prieš pie
tus pradėjome kelionę jūrė
mis. Po kiek laiko išnyko iš 
mūsų akių Montrealio miestas 
su jo apielinkėmis. 

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

Gegužio 23 dieną privažia
vom prie Prancūzijos prieplau 

muose, ištiestuose brangiais 
divonais. Klausėme, kokią pa
tarmę jums davė! Atsako, kad 
nei kokios, nes nežiną ką daryt 
tame dalyke ir laiko neturį; 
liepė rūpintis patiems, arba 
kreiptis pas kun. -Matulaitį. 

Dabar matote kokią mes at
stovybę turime- Londone, jei 
ji mums šitokiame vargingam*-
padėjime atsisakė pagelbėt. 
Tai ką mes galinu' tikėtis iš 
jos ir toliau? Kada Amerikos 
lietuviai, keliaudami Lietuvon, 
Ne\v Yorke turėjo keblumt;, 
tai Liet. Misija jiems pagel-J 
bėjo. Keliaujantiems per Pa-

NEPAPRASTAS BAR-
6ENAS, 

Parsiduoda kv 
I 

bai pigiai ant 3 

lubų mūrinis 

namas frontas 

žilo akmens. 
elektra, vanos, šilto 
šiluma. Bandos ne

ša $125.00 į mėnesį. Kaina 
$U,200.00 randas ant Bridge-
porto. 

Parsiduoda gražus mūrinis/ 
namas 8 metų senumo, 2 fla-
tai 5—6 kambariai gazas, ele
ktra ir vanos cementinis ba-
sementas ant Franciseo Ave. 
tarpe W. 35th gat. ir W. 36 
gat 

azns. 
vandens 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
U i 1 l VIS 

i.jj^.^i*- .r Orriirįra* 
Ofl*s*: 1757 W. 47th St., 

(4.7 ir Wood gat) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po piety, 
f:30 Iki 8:30 vakare Nedellonūa 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boalevard 180 
Kės. 2*14 W. 4S*d Stescs. . 

TeL McKliUey Ml j 

FARMOS 
PIGIAI IK GERAI. 

Parduodam ir mainom namus, lo
tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
mus galima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & CO. 

Si 14 S. Halsted st., Chicago, 111. 

\ Išmok Gerą Amatą. Už-( 

• dirbk $35 iki $75 Savaitėj* 
Buk kirpėju. Ki- Į 
rpėjai visur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mes išmokiname 
i keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki- f 

aucues. Vietos atdaros. Specijalis 
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

] j MASTER SCUOOL 
Į 190 X. State Str. 
j Kampas Lake -ir. ant 4tu lubų. 

Dr. 9. VATTUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

t, • - Palecįrvins viwj aklo Į 
• • — tvjo r..tr.a k t s y r a Į 

priežastimi skaude- I 
laivas, svsiss- Į 

no. aptemimo, ner- i OM*. 

'" DR, J . SH1NGLMAN ' 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kjunp. 49 Cosnt 
Bes. 1M» W. 49 Arenas 

Telefonas Cicero J«6I 
Ofiso Cicero 49 

KAI.RaMOTC LEBTUTUKAI 
. . . . . i . . . . . . . . . . . . . | 

RanuCN nesą ant mene- lr utMeguaius karsiu &*«« kreivos aky* 
— - 7 : katerakto, neir.u-gio; netikras akla indediun. 
<m "fcfiri ftfl K"flm» <fcfi7o()(M) | Daroma egiamiaas lektra ouodaitu »»-
Mft »n.l . i«i ri***ml **?,('•-""'- { u « i a u klaida*. Akiniai pritaikomi tei&ln-

,, • 1 j . . . , gai, toli lr eiti matantiems pagelbėta. S«rge-
rarSlUUOaa Pig ia i , ^ e r a s Ikite «avo r««ėJimo ir vaikus eloančlmmo-

' kykioa. Valandos: nuo 12 iki S vakare. N»-

pigiai, 
namas, ant 

geras 
murmis namas, ant Bridge-
porto, 4 flatai po 4 kambarius 
ang^tas akmeninis basementas 
nama« yra. nesenas ir gerai ap
taisyta:-. Randos ant mėnesio 
neša $54.00. Kaina $5,65a00. 

na- j 

.-chorais nuo 10 iki 1 vaL po pletu. 
1553 W. 47th S i ir Ashland &v. 

Trl«too«i> Drovar OHM. I 

mas mūrinis ant 2 lubų 6—7! 2 i»«>i »>• Mî uisam. .\wuuc A 
\ Hwn—> m. _ 

VALANDOS: I tki 9 vakar*. \ 

Kardinolas Gibbons 
Šiandie Baltimorė's katali

kams nelabai iškilminga, bet 
maloni šventė. Jų arkivysku
pas kardinolas James (Joku-

tiem? žodžiams nesiskiibinanffl^11^) Gibbons švenčia 59 metą 

kos Havre. Ten nuo mūsų lai- • ryžiij taipgi kun. Dabužis ap-1 Ktžnyčios. 

Netikėtai parsiduoda 
as mūrinis ant 2 lubi 

kambariai, stogas labai geras j 8 
ištaisytas del drabužių džiovi
nimo. Randos neša ant metų Į 
$T>.00. Kaina $4,400.00 ant | 
B idgeporto prie Šv. Jurgio j f 

Dr. P. F. ZALLYS * Ida vakare. 
f • » • ta •• . v-i f Nedėliom 
Lietuvis Denhstas 

DR. 6. M. 6LASER 
i 

i 
PraktikaoJ* 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St, Chicago, JQL J 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro-

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: NUo 19 ryto} 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan-

I 
Nedėliotais nuo 9 iki 2 po piet 

| I Telefonas Yards 187 
» Ž 

vo išlipo daug keliauninkų. 
Ant rytojaus, t. y. 24 geg. 

atsikėliau anksti, dar tik'pra-

Kas kita rūpina juos, 
Londone. 

Pas kun. Matulaitį krei 
dėjus švisti. Radau musųįpėmės tą pačią dienų. Va-į 
laivą bestovint prie Anglijos''žiavau aš, A. Dūda ir trečio' 
miestuko. Stovėjom iki trijų i pavardės neatmenu, 
po pietų. Ten mažais botukais Ačiū kun. Matulaičiui, jis j 
buvo nukelta daug keleivių į davė patarimų, kirk jis tuom 3402 S 

y f a I Del paltesnių informacijų 
kieipkitės j ofisą: 

GEG5GE PETKUS. 
Rfal Estate Loans & Fire 
InsTL^nce. loreigii Exchange 

and Steam Ship Tickets. 
Halsted St. Chicago. 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

U ET r VIS ADVOKATAS 
ibtt S. HOUD STRKBT 

?M W. lMh $rrKKET 
CH1CACO, 

McKialer 432* 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* k Chfeaa|M 
Baselaade: 1«M« S«J. ifirMį— Af. 

TtMaoa* ralliaaa S4t Ir W > i i l ŪMI 

9 1 * * • • • < 

1 I j į 
f \ t • 
• { CBicagoJ: 4515 So. Wooi Sfir. 
{ ITtk Katrais;* Takak* BU* ii3» iki 1 

l j K*'" • • • » » • • » 
».< 

pritarti, nors suprantanir. 
kad labai teisingai jautėsi ne
patenkintas tas žmogus, kuris 
juos rašė. 

Atidedant visus asmenų da
lykus i šąli vis-gi lieka klau
simas, kokiems tikslams Lie
tuvos valdžia laiko savo at-
stovvbcs svetimu šalių sostinė-
se? Xejan-gi tos lietuvių žmo 
niu apmokamos atstovybės 
neturi priedermės padėti lie
tuviams nuolat ai gyvenan
tiems tose šalyse ir keliaujan
tiems per jąs? Nei Lietuvoje, 
nei kur nors kitur ant žemės 
nėra dviejų nuomonių apie tą 
Mausimų. Visiems aišku, kad 
Lietuvos atstovybė turi tas 
priedermes. 

Tiktai pavesti grafu', kad 
jis parūpintų pigią nakvynę 
keleiviams, kad jis ]>adabotų 
važiuojančių darbininkų ryšn j 
liūs ir pundelius, yra visvieu 
ką palaikyti ant juoko ir tą 
grafą ir tuos keliaujančius 
žmones. Lietuvos valdžia turi 
didesnių ir reikalingesnių 
darbų negu laikymas keno nors 
ant juoko. Kodel-gi tat Lietu
vos valdžia grafą paskyrė sa
vo atstovu Londone! Prieš 
pasmerksiant Lietuvos val
džia atsiminkime atstovybių 
uždavinius. 

Jie yra dvilinki. Pirmutinis 
atstovybės uždavinys yra saVo 
šalies vardu vesti derybas ir 
daryti sutartis su tos šalies 
valdžia, kurion atstovas yra 
paskirtas. Kada atstovybė tas 
dervbas, sutartis ir kitokius 
.<antikius sudaro savo kraštui 
naudingai, tada ji yra gerai 
išpildžiusi pirmutinį savo už
davinį. Antras atstovybės už
davinys yra padėti savo žmo
nėms gyvenantiems arba ke
liaujantiems svetur. Vienas 
žmogus gali tikti vienam at
stovybės uždaviniui, kitas ki-jyra Ispanų: 3 tėvynėje., vie-
tam. DeJto ir Londone Lietu- 'nas Ryme ir vienas Brazilijo-

sukaktuves kunigystės ir 34 
kardinolystės. Tai ne jubiįė
jus, tiktai metų 
bet retos sukaktuvės. 

Išbūti 59 metus kunigu, tai 
nepaprastas dalykas, bet dar 
nopapr^stesnis išbūti 34 metus 
kardinolu. Jauni žmones tos 
augštos garbės negauna. Pri
dėti 34 metus prie rinito am-
žio ir rinitų nuopelnų gana 
nepaprastas dalykas. 

Baltimorės Arkivyskupas y-
ra gimęs 23 liepos 1S34 metų. 
Kardinolu jis tapo 7 birželio 
1886" metų t. y. eidamas 52 me
tus. Jau nėra nei vieno as
mens gavusio tą augštą garl>ę 
pirma Gibbons'o, arba drauge 
su juo. Baltimorės Arkivys
kupas yra seniausias kardino
lų tarpe. Pirmutinis paskui 
ji yra Vintas Vanutelli, gimęs 
1836 m. ir kardinolu tapęs 30 
gruodžio 1S89 m. Toliau eina 
ai rys Miehael Logue gimęs 
1840 m.irkardinolu tapęs 1893: 
Andęca Garlo Ferrari , Medi-
jolano arkivyskupas gimė 1850 
ir kardinolu tapo 18 gegužio 
18T4. Neapolio arkivyskupas 
Italijoje (auseppe Prisco gimė 
1836, kardinolu tapo 30 lap
kričio 1896. Prancūzas Anatol 
de Roverię de CabiSeres. Motv 
tpelier'o vyskupas metais yra 
senesnis už (iibbonsą, nes gimė 
1830 m. Bet kardinolu tapo 
vėliau — 19 birželio 1899 m. 
Ta pačia diena kardinolu tapo 
ir Augustinas Riehelmy, Turi 
no arkivyskupas, gimęs 1850 
metais. Visi kiti tebegyvenan
tieji kardinolai tą garbės lai
psnį pasiekė jau dvidešimtame 
amžije. 

Daugiausiai kardinolų yra 
italų. Paskui eina prancūzai, 
kurių yra 7 pačioje Prancūzi
joje, vienas Kanadoje ir vie
nas Belgijoje. Žymus skaičius 

nuo mūsų laivo i laiku žinojo. Čia jo kelis (žo- į Tel. Yards 5379 
Londono prieplauka priva- džius parašau: "Ant Olandijos j *J»iMiummiiWMiitiiiwiunwniiiuuu 

žiavom 4:30 min. Pirmą nak- per Vokietiją galima važiuoti1 

ti nakvojom dar ant laivo, o'kas dieną, bet yra pavojus1 

tik ant rytojaus po pietų bu- j turtui, kurį vežiesi su savim. 
vom paleisti nuo laivo. Lenkai j Jei nors vienas iš jūsų gali! 
i rkit i , kurie turėjo laivakortes {gerai vokiškai kaftėti, bandy-j 
tolymesniai kelionei, tapo nu- kit važiuot. Jei kalbos nemo-j 
vesti į prieglobą ir jų bagažą, kėsit, tai vokiečiai jus maudys 
bovo padėti vieton, o mums,] kaip jie norės. Taipgi reikia 

nusiimt paveikslus ir pripil
dyt naujas pasportų blankas. 
Olandijos konsulis* nevizuoja 
ant tų pačių p.-tsportų. kuriuos 
turit iš Amerikos, Už vizas j 

apie 50 lietuvių, pasakė: "Jei 
neturit laivakorčių, tai turit 
patys apie save apsirūpinti. 
Jūsų bagažai nebus-ilgiau lai
komi ant šios prieplaukos 
kaip keturias dienas." 

Kas dabar daryti? Visus pra 
dėjo imt baimė. Sumanėme 
kreiptis į lietuvių atstovyl)ę. 
Nors antrašą turėjom, bet ka
rais važiuot nei vienas neap
siėmė. Tada Antanas Dūda ir 
Jurgis Mikaliunas, abu iš Chi
cagos (West Side), pasiėmę au 
tomobiiių ir nuvažiavo, bet bu
vo veltui, nes ofisas buvo jau 
uždarytas. Ten jiems pasakė, 
kad lietuvių atstovybės ofisą; 
būva atdaras tik dvi valandi 
į dieną. t. y. nuo 10 iki 12. Ka
dangi mųs pasiuntiniai nuo 
atstovyln's jokių žinių nepar
nešė, tai kitokio išėjimo nebu-
A-O, kaip tik patiems ieškotis 
sau nakvynės, nes jau buvo 
vėlybas vakaras. Pasileidom į 
milžinišką ir klaidų miestą. 
kurio gatvės neapsakomai pai
niai sutvarkytos. Visi kartu 
sarmatinomės vaikščiot, pasi
dalinom j tris dalis. Viešbu
čių arti nebuvo. Aš ir kiti de
šimts žmonių nusidanginom 
net į patį didmiesti. Ten su
radom viešbutį.Buvo jau 9:30 
vakare. Oi nakvynę prašė už
mokėt iš vakaro. Angliškų pi
nigų nei vienas neturėjom: a-

Houl. 1139 Imde{K«dcB<x< Bi\d 
Telefonas Van Barcn 294 

DR. 1 , 4 . RflTH. 
Rasas gydytoja* tr cbteargas 

Specialistas Moterilktj. Vyrišką 
Vaikų lr VISŲ chroniškų ligų 

Ofisu: SS54 So. Halsted St., Oricagc 
Telefonas Drover M93 

VALAHDAS: 19—11 ryto *—S po 
pietų 7—8 vak. SedėUmnit M—11 d j 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angUškoa ir Uetuv^ko? 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewritin& pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polltikinės ekono
mijos, pilietystės, driliarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo i ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St, Chicago. U 

Telephone: Yards 8492 

A. ŠHUSHfl 
Turtu patyrimą 

moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudi-

Aį kį laike Ugoa. 

Į S255 So. Halsted St., Cbteaco. TU. 
PASPORTC BLA>KAS 

PILDOME 

DYKAI. 

Bailio Consultatioa Bareao, Ine 
SS So. Dearborn St. Oiicago. 

Kooaa 206 

S. D. U C H A W i a 
LIETCVYS CKABOKirs 

('atarnauju. laidotuvėse Ko pigiaaaia., 
Reikale mcldiiu atsišaukti, o mano 
darbo bosite nigoaėdinti. 
2314 W. 2S P!. Chicago. IH.i 

TeL Oaaal 1199. 

je. Airių yra trys: vienas tė-
vjnėje ir du Amerikoje. Taip 
pat trys yra vokiečiai. Anglų 
ir lenkų yra po du, olandų, 
vengrų ir čekų yra po vienų. 
Iš lietuvių tiktai vienas lladzi-
vilas vra buv^s kardinolu 
pirm kelių Šimtų metų. 

reikia mokėt: Olandų konsu-
iliui 7 Šilingus, vokiečių kons. 
30 šil. ir lenku kons. 10 šilin
gi!. Ant Liepojaus išeina lai
vai kas dešimts dienų ir jie 
labai užimti, šunini gaut ant 
jų vietų. Turiu apie 60 mano 
parapijoj moterų, norinčių va
žiuot Lietuvon pas savo vy
rus, kurie buvo išsiųsti karės 
metu Lietuvon. Juos dabar 
anglų valdžia neįsileidžia at
gal. Moterys negali pas juos, 
nuvažiuot, del trukumo laivų. 
Žinoma, jas vož veltui. Kai-
kurioms jau yra paskirta va
žiuot 6 liepos. Agentų, prie 
kurių jus turėtumėte dabar 
kreiptis, antrašų neturiu, nes 
nežinojau, kad tokiais reikalais 
kas pas mane kreipsis." 

Kun. Matulaitis nurodė 
mums pigesnius viešbučius. 
Ten būnant patarė susiklau-
sinėt ir agentų. Tų pati vaka
rų ir išsiskirstėm' j 'nurodytus 
viešbučius pasidalinę į 3 da
lis. Viešbutyje, kur aš apsigy
venau, buvo apyjaunis mažai 
lietuviškai kalbantis žydelis 
J. Goldinas. -Tr> pasirodė nuo 
Lietuvos valdžios turįs įgalio
jimus kaipo prekybų ir pra
monės atstovas. Jis apsiėmė 
del mųs pasidarbuot, kad iš
skintus mųs ant Olandijos per 
Vokietijų. Bet kada jis dar 
nieko nepradėjęs paprašė už 
darbą, iš kalno nuo kiekvieno 
asmens po lo šilagų, tai mes 
visi nuo ji» atsisskėm. 

(Pabaiga bus). 

GRAMAFONAI 
Geriausių išdirbysčių gvarantuoti ant 10 metn, 

parsiduoda už numažintą kainą, prie kožno gramafo-
no pridedame 5 rekordus dykai. 

Grafonola C. kaip ant 
paveikslo su gerais du-
beJUivais spnngsais. mo
toru; išduoda skambų ir 
gražų balsą. Kaina $50. l # M | | j a 
00. Labai paranki į Lie
tuvą parsivežti. $50.00 

Kitų modeliai gjamafonų kaina nuo $1?.00 iki $400. 
Kitur ui prisiuntima neraokuejame. 

Krautuvė atdara Nedėliomis visą dieną. 
Nauji gražiausi lietuviški rekordai. 

E453.") Jaunavedžio Passiskundinaas ir Tarditoja. Dialogas. 
K4f>36 Pavasa^o Dainos ir Pakol Jauras Tai ir Linksmas. 
E4537 Piemenėlis ir Pavasaryje, F. Petrauskas. 
E4237 Jonas Siuikis ir Maušo Kelionė, Dialogas. 
K4475 Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai. 
E4272 Spragilu Daina ir Strazdelis. Petrauskas. 
K4474 Mielaširdystė ir Vai Vcreia Laužo. Petrauskas. 
E44J6 Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas, 
E4:j63 Kas Subatos Vakai*ą ir Jau Saulntė Leidžias. 
£341? Padcspanas ir Mazurka. 
E2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykei Nemunėlis Teka. 
E2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. 
E2338 Darbininkų Marseletė ir Sukebume Kovą: 
E3W1 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
E4181 Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas. 

Kataliogą pasiunčiame kožnam dykai. 
Didžiausia Krautnve Grvmafonų, Knygų, Auksinių dmktų 

JUOZAPAS F. BUDRK, 
^ 7 3343 So. Haisted St, Chicasc iii. 

08 , S. NAIKELIS 
LBETUVIB 

GrOYTOJAS IR CHIRURGAS 
Otlata tr G/v«a!mo vt«t« 
S252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Tniversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo| 
2 iki 4 po pietų: nuo ? iki 9 rak. 

Kedėlionus nuo 10 iki 2. 
T«)*r««»> Y a - i - S544 

U 

i 

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvls Advokatas 

» SO. LA &AUJB: STHESM 
Gjnreniiao Trt. Hnmboldt 97 

••karatu 1911 W. II-o4 
Tai. Kookw«U IS3J 

CHICAOO. KJL 

-1 

i 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

AA 
^me.'cnos gerai pritaikinti akiniai , 
bu? r>'*!̂ rir>,-:r.ir'r;!! de! J-:SŲ akia. 
Kuomet tų kenti nuo g;iivos skau- i 
dėjimo, kuomet raidėf liejasi ; kru ( 
r,,, k::o:.irf skaitai ar R:«V: ar rt-
šai. tai t;:̂ rr:r* >T* lenkias, kad • 
rc;k;a Jun:f nk^n.;;. Mano 15 meto < 
pa' rimas pr:d::os J-.;rr.s geriausia / 
patarnavimą už prieinama kaina < 
net taip žerra; nt-t ;k: $".00. i 

JOHN SMETANA 
Akiu Specijaiistaa į 

1S01 S. Ashland Av. Chicago l 
l*;amm.rs su'(-ik incna.<: dyfcai. ( 

KaiTtp.i- iK-io* fratvfet. > 
:••- .f., I.I!«.^ -.ir. Piatfo apUekoA. > 

Knmhans l t . 1IV, 1«. 17 fr «l \ 
Ti-nijkitr j mano paraka, / 

V"a»and>s. nuo 7 vai ifrjto iki 9 ' 
r.i. raVi.<re Pannlt'Tlaia. Saredo-
r.-.:s r Pe'r.v^ion'.ia 

file:///wuuc
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LIETUVIAI AMERIKOJE | 
MOKSLEIVIŲ DOMISI. \\wo& šelpimo darbui, labiau

sia paskolai, yra lygu>' len-
S. L. K, K. M. A. seimas jau 

apskelbtas. Prieš kiekvieną di
desnį ar mažesnį seimį atei 

kams. 
Po prakalbą tolesniai prog

ramą vesti klebonas perstatė 
randa įvairus darbai, kUa ei- S. Balį, kuris pakvietė ant 
lė visokiu klausiniu. Kiekvie- scenos panely S. Vaieivyutę. 
nas organizacijos narys, no-; Ji buvo apsitaisiusi kaip Lie-
rintis jai gero, mintija, galvo-Į tuvos vaidėtytė. Jai išėjus, vi
ja ir nori, kad tas seimas ge- j si sustoję užtraukė Lietuvos 
riausia pavyktu ir butų orga- imną. Paskui padjeklemavo ei-
nizacijgi vaisingas. les "Lietuvos vaizdas," ir a-

Tad-gi ir mums, mokslei- į pie bonus, kurias parašė p. 
viams, Sus-mo 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 mūsų 
gyvavimo istorijoj. Turėsime 
išrišti labai didelius klausi
mus, būtent užmegzti artes-
nius ryšius su broliais ateiti
ninkais, padaryti organizaci 

'joje reformų, pagerinimų ir 
t. t. 

Bet jeigu norime padaryti 
reformas, turime turėti spė
kų, medžiagos. Organizacijos 
spėką ir turtą sudaro na
riai ir jų darbštumas. Tode-I, 
visi Sus-mo nariai, parodyki
me savo darbštumą: iškeikime 
kuodaugiausia naudingų Sei
mui klausimų, tverkime nau
jas moksleivių kuopas, kurio
je kolonijoje bei miestelyje 
dar nėra. 

Centro reikalais, t. y. siųs
dami pinigus, kuopų raportus 
bei naujieji moksleiviai no
rėdami platesnių informacijų 
apie tvėrimą naujų kuopį ir 
kitokiais reikalais, kreipkitės 
j Centro raštine: 184 New 
York ave. Nevirk, N. J. 

P Dangv,ardis, Centro rast. 

KEHOSHA, WIS. 

Strasevičia, Liet. Vyčių kp. 
pirmininkas, ir padėkojo vi
siems, kurie rėmė Lietuvos 
paskolą. Paskui buvo atvaiz-

| dinta juokinga komedija "Kas 
bailys." Ją vaidino V. Stra-
ševičius, O. Švelniutė ir A. 
Lemesis. Vaidinimas gražiai 
išėjo. 

Bonų parduota už 400.00 
dol. Mat vakaran buvo suėję 
tie, kurie jau yra pirkę. 

Užbaigus L. L. P. darbą, 
visos katalikiškos Kenoshos 
draugijos surengs didelį oen-
drą išvažiavimą. Jis įvyks lie
pos 25 d. Klebonas yra pra
šomas, kad sumą tą dieną at
laikytų 8 vai. ryte, o po su
mos tuojaus sėsime į automo
bilius ir važiuosime į "Pediks 
leikas" (apie 20 mylių nuo 
Kenoshos). Tą vieta yra gra
žiausia iš visų apielinkių. 
Rengimo komitetas visas pas
tangas deda, kad viską kuo-
geriausia prirengti, nes tai pir
mas bus toks Kenoshos lietu
vių išvažiavimas. Vyrams at
sieis nebrangiai, o moterims 
ii merginoms, kurios priside-
dės prie pataisymo stalo, vel
tui. Išvažiavime bus pietus ir 
vakarienė. Taigi, visi rengki-
mės, nes kitos tokios progos, 
gal, nesulauksime. 

Senas kenoshietis. 

-——,— 
Kiek man teko patirti, tai 

harboriečiai L. L. bonų yra 
išpirkę ųž 14,000 dol. 

Bet nelengva buvo tokią su
mą surinkti. Daug vargo pri
dėjo stoties komitetas pirm p. 
P. R. Jasulis, sekr. p. A. Gle-
mža ir ižd. p. Vincas Cipaiis. 

Teėiau viena valdyba mažai 
ką butų nuveikusi, jei ne ir 
gabus, pasišveiio pardavinė
tojai, iš kurių ypač. pasižymė
jo p-lė Ona Siminutė ir p. P. 
Remeikis. Jiedu pardavė bo
nų už 5,000. Pardavinėtojų, 
rodos, buvo apie 8 poros. Ki
tų pavardžių neteko sužinoti. 
Sužinojęs paskelbsiu laikraš
tyj ir juos. 

Kurie dar neturit nusipirkę 
bonų, prašomi nusipirkti, nes 
paskolos laikas baigiasi su 1 
d. liepos. Remkime Lietuvą. 

"Ubores Halper." 

uiimuie i i iuio IIT muilinio IIMITIMO ui 

$8,500.00 
Baltu spaustu plitu namas, 2 

flatai, 5 ir 6 ruimai. Garu šildo
mas, 2, garinei pečių, 7 pėdų bei-
sementas. Kieto medžio padlagos, 
durys ir vėliausios mados iutaisi-
mai Toiletuose porcelenes padla
gos, sinkos, vanos, ir sienos. Gra
žioj apygardoj arti bulvaro ir 
Sherman parko 5520 S. Elizabetii 
St. 

Mes turime ir daugiau namu. 
gražiose apygardose. Norintieje 
pirkti namą, kreipkitės pas 

ZOLP & BARČUS, 
4547 S. Hermitage Ave. 
Tel. Yards 145 Chieago, UI. 

VASARNAMIAI ANT 
RAMOS. 

Nedėlioj, birželio 20 d., š. 
m., Lietuvos Laisvės Paskolom 
stotis buvo įrengusi prakalbas 
su įvairiais pamarginimais. 
Kalbėtojais buvo gerb. prof. 
kun. Pr. Bučys ir p. Stulpinas. 
Xors diena buvo aešilta, bet 
žmonių nedaugiausia atsilan
kė. Priežastis gal buv0 ta, 
kad dvi "tautiškos" draugi
jos, kurios yra priešingos tai 
paskolai, išgirdusios, kad pa
rapijos svetaiaėje yra rengia
mas vakaras' L. L. P. reika
lais, ir jos surengė ką nors. 
Žinoma, kain visur. taiD ir 
pas mus. yra būrelis nesupran 
laneių, kurie dedasi su 'lenk-
berniais ir bolševikais. Jie ne
pakenčia tų, kurie dirba tė
vynės labui, norėdami išjuok
ti ir paniekinti.Jicdraudžiamet 
bausme grasina, savo draugus 
eiti i katalikiškai tautinius 
vakarus. Taigi laikas butų 
suprasti, kur link einame ir 
ką remiame. 

H^t sus i n ra tusi u žnio-

nių yra kur-kas daugiau. Jie 
pina paklausyti gi~ų prakal
bų, kuriose pasakojama npie 
nmsų tėvynės reikalus, kaip 
kad ši vakarą kun. Bučio 
prakalba, kurioje papasakojo, 
kiek vargo įr nelaimiu Lietu
va ir jos žmonės iškentėjo 
baudžiavos laikais ir pasauli
nio karo motu ir kaip stebu
klingai mus tėvynė tapo ne
priklausoma. 

Aiškinn nnįo Lietuvo 

BU). HARBOR. IND. 

Vietos lietuvių darbuotė. 

o !a. p , . !1TH fr 1. a o 
*< îsota. ka ri o-

>vc> pa,-K 
paskola y 
ra nė mažiausios abejonė-. į^? 
pjskolin'i įiinisrai era lėtų / :; 'i 

Antra- kalbėtojas buvo p. 
Stu'pinas. .!•.- kalboj.> api<"> 
naminius ir išlaukiniu- ],;<•?::-
•..•- |Ui«'?us. i i ' i iour, iLiui Vi Si 
*i?. kuri'3 "ra nriešįris: Lie-

Skaitant laikraščius patė-
miji daug žinių iš kitų vals
tijų miestų ir miestelių, ku
riuose tik gyvena lietuviai. 
Visur juda, kruta, darbuojasi, 
ypatingai šiuo metu dedama 
pastangos sukėlimui Lietuvos 
laisvės paskolos. 

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

iTW1 TTarHnr r o n r l a c i u<->Hon 

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. 
Stotis buvo įrengus šaunų va
karą su prakalbomis. Vaka
ras buvo rengiamas tam tiks
lui, kad išdalinus L. L. P. bo
nus tiems, kurie buvo seniau 
nirk*> 

Tame vakare kalbėjo vi
siems gerai žinomas medici
nos studentas p. Al. M. Rač-
kus, iš Chicagos. Jis pirmą 
sykį atsilankė į mūsų mieste
lį, bet gerą įspūdį paliko. Jo 
kalba visiems susirinkusiems 
labai patiko. 

Antru kalbėtojum buvo mū
sų gerbiamas klebonas kun. 
Jonas Čuberkis. Jis yra tik
ras tėvynainis. Ragino, agita-

ai- vo. kad kiekvienas nusipirktų 
ši L. L. P. borą. 

Kurie rengėtės ant ilgesnio 
laiko praleisti pasilsio (vaka-
cijų) dienas, o labjausia šei
mynos, tai galite gauti pui
kių vasarnamių (Cottages) 
arba pavienių kambarių ant 
jau senai Lietuviams žinomos 
(Lemont's Resort Farmos, So
dus, Mich.) 

Vasarnamiai ir pavieni ka
mbariai passiranduos su lovo
mis, — valgius patys turės 
pasigaminti. Visokie valgiai 
— mėsa ir grocernė — yra 
pristatomi ant vietos kožna 
diena, per bučerių iš Benton 
Harbor. 

Norite platesnių žinių, mel
džiu rašyti pas 

A, J, IdBMONT, 
Lemont's Resort Farm, 

Sodus, Michigan. 

• • • 
REIKALINGAS 

Geras ir teisingas žmogus prisidėti 
prie gerai apmokamo biznio. Savi
ninkas Savininkas biznio nori eiti j 
didesnį biznį aš vienas negalėdamas 
atpirkti, reikalauju teisingo pusininko ' 
aš gerai.suprantu tą biznį pusininkas 
gali būti visai prastas darbininkas, 
pinigu turi turėti mažiausia |S00.*O. 

Kreipkitės pas: 
T. a. c 

27*5 W. 4Srd Str. Cbicago. Iii. 
Valandos nuo 5 ikJ 9:30 vakare 

Po prakalbų vietinis choras 
vadaujant p. A. Glemžai pa-
-iainavo kek'v srraž;w daiitp-

riblikai labai panų, ka* 
t ik- . 

Pa.-rCi 
. . . . n . nai. i u 

buvo dalinami bo-
• Bėki pasilisksmini-
'Ki\ M . a ' . 

WOMKK AND GIRLS for ligbt, 
clean work. Permanent position. 
Learners start at $15 week. Expe-
rirtred bindery girls make $30.00 per 
week. 

Kntrance. Door 60. _ 
Jobą F. Cnneo To.. 4tl' K. Grand «w, 

4.mc H. ». 10>. 

REIKALINGI LEIBERUI 
Ciera alga ir bonus. Atsišau
kite: 

WESTERN FELT W0RKS 
4115 Ogden Ave. 

22nd ir Cravvford Ave. 

: REIKALINGI: 
MOTERYS, 

MERGINOS 
VYRAI, 

VAIKAI 
del fabriko darbo. Prie mašinų Drill puncb pressing ir 
tt. Taippat prie coil winding del soldering d ratų ir 
offiso darlx> kaip klerkai, typistes. Turi mokėti an
gliškai kalbėti. Gera alga pradžiai. Atsišaukite pas: 

KELLOG SWICKBOARD & SUPPLY CO. 
1066 West. Adamss Str. 

H . arba ,. - - . 
po 6 vai. vakare, atsišaukite 

B. F. ZI£A, 
2515 South Austin Boulevard. 

^SBfe'^. .<«HlmK ,s.4!^fe^- <*&H&$*~ ,<^Wfc->. .^dMfe 

i!iiiiiuiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiiini;i!iiiii!!iiiiiiiiiiti(inimiiiwiiiiH!mmiiiiM 
i s 

f Parduodame Laivakortes I 
IN LIEPOJU f 

Ir iš Lietuvos Ant Geriausių 
Linijų 

Cicero, 111. 

Karaimą Tucevičtenė Ift Kauao 
miesto (Vytaut prosp. No. 1S) iše-
ko savo dukters Onos Bielinckieneės. 
?r>venusios Rochester, K. Y. Korth 
str. 2S4 U. S. Amerika. 

Prašau kitų laikraščiu perspaus
dinti. 

Su tikra pasarha, 
K.iralma Tu<̂ >\ n.-«-n<V 

. Kaoiut^. 
'ĘįE V»t»uto prosp. Ko. 15. 

PARslDCODA 
Karnas fr "KnraK̂ "* del * maSimj. 
pagyvenimas, 2 štorjU ir Z lotai kam
pas 24 Gatvrs ir Coulter Str., su 
"Grocery" ^izniu Hetuviy apgyven
ta vieta. 2 blokai auo bažnyčios ge-" 
ra proga, tik del lietuvio biznieriaus. 

msam M.VOKEVTCH. 
2«42 S. Leavtu Str. 

PAIEŠKOJIMAI 

niIMRI.rs RMtGAKAS. 
Parsiduoda namas « i auRštu pa

keltu hasemantu ir didele barne. par-
sidModa labai pi*riai iš priežasties sa
vininkas ijSv»*iuoja Metnvnn. 

Uli.IM \s WELl S. 
2*nn TV. 4* P l * » 

Paieškau brolio Zigmonto Stan-
berg-o, paeina Suvalkų redybos, Ma
rijampolės apskričio, Šunskų valšč-
Jiakoles kaimo, išvažiavo iš Lietu
vos 19J9. paskutiniais laikais gyveno 
/Clevelande, Ohio. Kas apie ji JSino-
,tv arba jis pats lai atsi&aukia h 

K.VINATAVI«rS, 
\'okfška gatvė. A. J. arba Reisoga-
l.i stoti** Viršininkai. 

ZIGMOVTII STNBERGII. 

PRANEŠIMAS, 
Lietuviška juoda duona bus pakel

ta 3c ant kepalo. Balta kvietienr 2c 
ant kepalo nno liepos'1—1920. 

WALTKR SZYMRIEY7CZE, 
3045 W. 42wl Str. 

PARSTDt ODA GROSERNI. 
g?roj p_p!eltnV'j, 
ges. Atsišaukite 

S24« So. Halsted 

rtftpmleiskile pro. 

Rtr. 

SIUNČIAME Pinigus į Lietuva. | 

PARŪPINAME Paiportus j Lietuva. | 

= APSAUGOJAME nuo ugnies geriausiose kom- = 

5 panijose, rakandus ir triobas. i 

l Peržiūrime Abstraktus, padirbame visokius = 

| iegališkus dokumentus piie pirkimo ir pardavimo i 

| properčių, ir Daveraastes j Lietuvą. f 
= i 
| Vincent Milaszewicz | 
1 1725 W. 47th StM Kampas Hermitage AT. I 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis, birž. 30 d.. 
ŠVENČ. JĖZAUS ŠIRDIS. 

Ketvirtadienis, liepos 1 d. 
Šv. B. R. M. širdies Kraujas 

GELEŽINKELIEČIAI 
LAUKS TARYBOS NUS

PRENDIMO. 

RYTOJ BUS 8c. VAŽIUOTI 
GATVEKARIAIS. 

Miesto valdyba tik daug žada. 

Organizacijų viršininkai bus 
Chicagoje. 

Geležinkeliečiu darbininku 
organizacijų kai-kurie virši
ninkai yra Chicagoje. Čia jie 
bus artimais darbo tarybos ir 
prie kiekvieno pareikalavimo 
tarybai duos nurodymus. 

Jie praneša. jog darbininkai 
apsiima palaukti ligi liepos 20 

/ d . , kuomet darbo taryba pas
kelbs savo nusprendi užmo
kesčiu pakėlimo klausime. 

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

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

VAISTINĖMS $500 LICEN
CIJA. 

Miesto tarybos Įplaukų ko
mitetas nutarė, kad ant vaisti-
nm butu uždėta $500 metinė 
licencija (leidimas vesti rei
kalus.) 

Ta augšta licencija sugalvo
ta del to, kad kai-kurios vai
stinės šiandie gražaus pinigo 
padaro parda vi nedarnos svai
galus. 

Mieste šiandie yra tokiu 
vaistiniu, katros labjaus pa-
nėši i paprastus saliunus, kaip 
j vaistines. 

Vaistininku sąjunga tariasi 
pakelti kovą prieš tą sumano
mą. 

UŽĖJUS KARŠČIAMS. 

Pabrangsta gatyekariais važi 
nėjimas, nes gatvekariu kom
panija su pigesniu važinėjimu 
negali surišti galų su galais. 

Taip skundžiasi kompanija, 
taip pripažįsta State Public 
rtilities komisija. 

Miesto valdyba posenovei 
tvirtina, kad ji kovosianti už 
5 centus. Jei teismuose nieko 
nelaimėsianti, tai gatvekariu 
linijas paimsianti savo ranko-
sna. Tuomet už važinėjimą bu 
sia tik ac. „Sako, miestas gat-
vekarius tvarkys be jokio pel
no. 

Miestas, kiek žinoma, pralo
šė bylas visose teismo instan
cijose pigesnio 'važinėjimo 
klausime. Paliko tik augšoiau-
šias šalies teismas, kurian no
rima kreipties. 

Tam tikslui reikalinga gra
ži pinigu suma, kokios jau reį 
kalaujama nuo tarybos. 

Abejotinas daiktas, kad 
miestas laimėtų bylą. Nes 
miesto gyventojai i tai šaltai 
atsineša, nepakelia reikalingą 
protestu. (Ji protestai šitam 
atsitikime padarvtu didele in-
taką. 
, Kas prielankiau ja, kad ga
tvekariu linijas paimtų mieš
tas, tas turi stebėties, kaip ta.-
sumanymas vykdomas. 
Sumanyme aiškiai pasakoma, 

jog už važinėjimą gatveka-
riais miestas ims tik 5c. Bet 

i 

tiie-tuojaus pareikalaujama, 
kad jei 5 centų pritruktų val
dyti gatvekarius, tuomet pi
liečiai turėtų užmokėti nepri
teklių specijalėmis mokesti-
mis. 

Puikus tai butų palengvini-
į mus gyventojams. Atrodo, kad 
jei bėgsi žmogus nuo vilko, tai 
pakliūsi j meškos nagus. Tad 
ar negeriau šiandie mokėti 8 
centus, kaip paskui specijalė
mis mokestinis tukinti politi
kierius 

Chieagą pirmukarf palietė 
dideli karščiai. Užvakar ter
mometras rodė 95 laipsnius ši
ta, visgi nepratusiems žmo
nėms yra nepaprasta. 

Daugelis bijosi karščių, ai
manuoja. 

Sveikumo departamento vir
šininkas, Dr. Robertson, pra
neša, jog karščių nereikia bi
joti, kuomet žmogus nej>ersi-
valgęs ir yra mankštus. -

Sako, kadir butų karščiau
sia reikia manyti, kad tas nie
kniekis, o tuomet- žmogaus 
negalės įveikti saulės spindu
liai. 

ŽMONĖS VISTIEK IMA 
PASPORTUS. 

Pabrango Sur. Valstijų pa-
sportai i užrubežj. Pirmiau už 
pasportą buvo mokama $2, 
šiandie jau $10. 

Bet žmonės, katriems reika
linga keliauti į užrubežj, mo
ka paskirtą kainą be jokio nu
siminimo. Ir nemažėja paspor-
tų reikalavimai. 

PLĖŠIKAMS TEKO $1.800. 

Keturi plėšikai užpuolė Lo-
uis d)arovic, atėmė $1,8<)() ir 
pabėgo. Darovic yra kasinin
ko asistentas Cbicago "VYbite 
Lead & Oil Co., 1454 So. 
"NVestern ave. 

IŠ GHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.. 

IŠ iftEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

S FABIJONAS 

A . PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL E S T A T E - I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Stunctt Pinigus Perduoda Laivokortss 

N O T A R I J L Š A S 
3249 Jo Hilsttd Street. Ctiicijo lllioeis 
* TlLC^MONt BOULEVtDO 6 ' 1 

Vaikučių mokyklos mokslo 
metų užbaigimas. 

Šiu mokslo metu užbaigimas 
Įvyko birželio 20 d., vakare. 
J is 'buvo turtingas ir Įvaires
nis negu kitais metais. Vaiku 
čia i — moksleiviai savo už
duotis atliko labai puikiai. 
Parapijos svetainė buvo pil
na žmonių ir atrodė it didelis 
juoda.* debesis. Sėdynių toli 
gražu neužteko. Suprantama, 
kad toks skaitlingas žmonių 
atsilankymas nemažą naudą 
suteikė parapijai. 
J š žymesnių svečių buvo gerb. 
kunigas B. Urba ir Cbicagos 
Kniversiteto studentas p. B. 
Viviekis. Pastarasis labai ste
bėjosi, kad vaikučiai čia gi
mę ir augę lietuvišką kalbą 
taisykliškai vartoja. Žinoma. 
tai nuopelnas Seserų Kazimie-
riečių. 

karu? ir juos lanko. Bet \ šį 
vakarčlj daug skaitlingiau at
silanką. Suprantama to viso 
priežastis. Jie atėjo pažiūrėti 
ne svetimų lošėjų, bet savo 
vaikučių. Tą vakarą jie nega
lėjo parodyti savo mokslo ire-
lą tlarbo, t i ' iai ant greitųjų 
prisirengę parodyti savo b -
veliar.s, kad ir jie moka i* 
î ali nuo scenos per virš ketu
rias valandas užimponuoti 
daugybę žmonių. Labai sunku 
ilgą laiką ramiai sėdėti, bet 
jaunieji lošėjai sugebėjo pa 
veržti visų domę. Publika sė
dėjo taip ramiai, lig prikalta. 
Tik kiekvienas akis laikė į-
rėmęs į lošėjus. 

Nei nenuostabu, nes progra
mos turinys buvo: Dievo ir tė
vynės meilė. Tiesa, linksma 
būdavo girdėti Lietuvos lan
kose šienpjuvius dainuojant 
"Ale mano dalgelis, ale dalg-
kotėliSj b«*t ši vakarę tie p?tys 
šienpjuviai išgirdox savo vai
kučius dainuojant. "Aš už ma
rių" ir "Žiba trys seseutės." 

Jie išgirdo "Lietuvaitės 
malda," Motinėlės kalba," 
"Prie kryžiaus." Dideli Įspū
dį darė "Miegaliai", "Tali 
top liat drill" vaikai ir ke
lios mergaitės pijanistės. Y-
patingai negalima nepaminėti 
p-lės Elenos Mikuckaitės. Ji 
ateityje galės būti gabi pija-
nistė, nes dabar jau parodė 
nemaža gabumo išpildydama 
" DaysysMusicPractice How." 
Negalima peikti nė kitų 
mergaičių, nes visos jos 
daug žada mūsų tautai. 

Pirmoji to viso garinė pri
guli patiems tėvams. J ie sten
gėsi savo vaikelius išmokinti 
tikėjimo, savo tėvų, protėvių 
kalbos, budo ir papročių. Kad 
tą atsiekti, reikia turėti mo
kyklą. Pati mokykla be mo
kytojų naudos neduoda. 

Didelė garbė priklauso Se> 
serims vienuolėms, kurios pa
švenčia savo visą gyvenimą 
Bažnyčiai ir mūsų tautai. Be 
jų mūsų mokyklos riogsoti} tu
ščios. Mes neįstengtume mo
kėti mokytojoms tokių algų, 
kaip valstija — 150 dol. j mė
nesi kiekvienai. Sesutės vie
nuolės mokina visą programą 
viešųjų mokyklų.o apart to dar 
tikėjimo, Lietuvos istorijos ir 
kali vos, gaudamos vos po vie
ną dolierį i dieną.. 

Birželio 20 dieną Dievo Ap-
veizdos parapijos mokyklos 
vaikučių lupomis mūsų patri-
jotės Seserys Kazimierietės iš
reiškė didelę tėvams meilę ir 
gilų patrijotizma. Kol Seserys 
Kazimierietės su mumis, lietu
vių kalba Amer. bujos ir dar 
ilgai, ilgai gyvuos. Seserų Ka-
zimienecių nuopelnai Dievo 
Apveizdos parapijoj nėra 
man lemta aprašyti — palieku 
gabesnioms plunksnoms. 

ŠĮ metą Dievo Apveizdos 
parapijinę mokyklą užbaigė 
20 jaunuolių ir visi gavo dip
lomus, kurios išdalino didžiai 
gerbiamas klebonas Ig. Alba-
vičins. Prieš dalysiant diplo
mus jis pasakė prakalbėlę, pa
dėkodamas tėvams už siunti
mą savo vaikų Į savąją moky
klą. 

Diplomus gavo sekantieji: 
S. Bruožis, M. Sėlinaitė, F. 
Augustinas, K. Martinkaitė, 
P. Vardauskas, J. Vilkiutė, J . 
Giedraitis, O. Daugirdaitė, J . 
Zajauskas, E. Vaitkaitė, K. 
K. Petkiutė, K. Siurnas, A. 

ijtiVuuln.Umi^^^ 

ka mergaičių ketina stoti i au- g-
gžtesnę mokyklą. Bėglias, r 

NORTH S1DE. I 
L. Vyčių 5-toe kp. svarbus su

sirinkimas įvyks šiandien, t. y. 
birželio 30, 19?0. 

Kadangi L. Vyčiu Chicagos Ap
skričio tradicijinis išvažiavimas 
neužilgo bus, to<Jel mes turime ga
lutinai nutarti Jcaip rengsimės. 

Prašome narnj kuoskaitlingiau 
šiai atsilankyti Valdyba. 

A. į A. 
KAZIMIERAS RUPŠIS 

mirė birželio 27. 1920; 6 
vaL ryte, 50 metų am
žiaus. Paėjo iš Kauno red. 
Tauragės apskr. Šilalės 
parap., Samčių kaimo. 

Paliko dideliame nu-
• *«•*)«%***« *m*^4 0\**Z •»*• J * » l » 

terį Kazimierą, taipgi Lie
tuvoje dukteri Juoząfą, 
seną motinų ir seserį. 

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

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

Nuliūdę, 
Moteris ir duktė. 

VAŽIUOKITE IN LIETUVĄ 
PER I 

I 
Tel. Roosevelt 7532 , 

N a u j a s L i e t u v y s 
Graborius 

SIMON M. SKUBA 
1911 Caaalport Ave. 
Atlieku darbą geriausiai 

už prieinamia tikta kaina. 

DEPOSITORS STATE BANK 
» / 

4633-4637 South Ashland Avenue 
CHICAGO, ILL. 

$6,000,000.oo| Milijonų DoL Banką 

Galim išpildyti jums ap
likacijas del paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE-

xpojų, arba per DANZIG, 

! 

§ 

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

tian, Servian ir Jewish. Iii 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiifliiiiH^ 
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Bitinaitf', S Grigalauskas, M. 
Skirintė, \ . Petrulevicius, O. 
Papievaitė, K. Jenčauskas, S. 
JpTikaito, A. Petronaič'urc 

Jie užbaigė Dievo ADVOI/AIOS 
parapijinę mokykla ir sykiuPu 
hlie School, kadangi mu-: nio-
kykla yra lygi pastarajai. Tie 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS, 

Kainos kuries pritinka kiekvie 
nam kišeniui. Gvarantuojair.e kad 
sutrupinsime juma 10% Iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio: nekuria 
dalykai mažiau ne*u vrholesale 
kalnoi!. 

Vyru ir Jauna vaifcynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatšaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitting 
ir kitokio styi.aus $32.50 Iki $60 
Pamatykite mušu specijaie eile 
siutu ir overkotn po $15, 17.C0, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.59 ir augS-
čiau. Vyru kelines $4. ir augrščiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki S 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne
daliomis iki 6 vai. vakar*. 

S. GOBDON, 
1415 So. Halsted Street 

« - - - • • • » » • • 

no PUADICC CCP.II 
UI I I uiiniiLLy ukunL 
Perkėlė savo otftaa po nnm. 

4729 S. AsUand Avenue 
Snecialistas džiovą, esoteni Ir vy-
"? M«n. 
Valandos nuo 10 Iki 12 ISryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; ano 7 Iki t:30 
vakare. Nedčliomit 10 Iki 1. 

Telefonas Drexel 8880 

a— 

P A G E L B A 
SUpcjbės, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnarin ir raumenų 

snstingimo, skansmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
"»ra«CT Beikale" 

Šeimynos, kurios kartą dalino jo jo veikiančia jiega, daogiaat be jo nnansinina 
Tr* tik vienas Paiū.EipėlIeris ir del jasa apMogojinm, fi» yra paienklintaa 
mnsu vaizbaženklin 

^ A2STOHOR'(Įfcaras) ^ 
Jeign ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po S»c. ir Mte. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : • 
P. AD. RICrirER & CO., 326-330 Broadway, New York 

Telefonas Bonletard 91M 

DR, C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl S. Halsted Str. 
Chlcago. m. 

VALANDOS: 0—12 A M. 
1—5; .7—8 P. M. 

> m. 

m. Drover 704* 

Dr. C. Z Vezelis 
LDETUVIS DENTISTAS I 

Valandos: suo t ryto iki 9 vak. 
Seredomis nno 4 lyg 9 vakare 

4713 SO. ASHLAND AVENTE 
arti 47-tos Gatvės 

Dr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, L U J H O a % 
YlrfOMO Tafds M U 

Valandos: — 8 Iki 11 ls ryto: 
I po piatn iki t vak. HedėUo-
mis nno 5 lkl t vaL vakar*. 

V. W. RUTKAUSKAS į 
ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty 1: | 

29 South La Salle Street p 
Kambarts t** | 

TcL Ccntrsl O N I 
I 

Vakarais, 812 W. 33 St. j 
TeL YmrČš 44*1 • 

Dabar Tai Laikas-
o čionais tai vieta -• Apsaugoti 
savo taupumus. Nuošimtis nuo 
Liepos 1mos mokama ant Depozitu 
pauaiyiu pntio Liepus luia, 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visai 
dalis pasaulio. Šifkartes par

duodamos ant visų linijų. 

Central Nanufacturing District Bank 
A STATE BANK 

1112 West35th Street 
Atdara: Panedėliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

Pervirsiu* suvirs $6,000,000.00 
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