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KAINA O CENTAI
PRICB “ CBNTS

Pavyko Revoliucija Meksikoje Lenkai su Ukrainais Kijeve

Carranzos Vietą Užima 
Obregon

Carranza Suimtas ir bus 
Teisiamas

» ___
GEN. OBREGON MEKSIKOS 

SOSTINĖJE.

Atnaujintas susisiekimas 
Mexico City.

4
PAIMTA MEKSIKOS 

SOSTINĖ.

Nežinia kur apsiverčia 
Carranza.

SULTANO VALDŽIA NORI 
TAIKINTIES SU NACI- 

JONALISTAIS.

Turką atstovai nepasirašys po 
sutartimi.

BERLYNE BUS ĮSTEIGTA 
ARKIVYSKUPIJA.

AMERIKOS MOTERYS MI- 
TINGUOJA BATUME.

Gal Rumunija bus Intraukta 
Karen

Apgalvojamos priemonės gel- 
bėties nuo bolševiku. Varšuva, geg. R (suvėlinta).

Statutu- L>nKn rmtmija iii 
ėjo Kijevan. iš ten juisitrnuku> į 
bolševikų kariuomenei.

Paskui rnitnrijų dviem šo
nai* mie 4nn 
|N>stininKų.

Bolš<-vikn 
kitavo miestų 
pricš'nimų.

" Pavakariop priešininkas 
I • *1 . > • • • •l'linil/.c j pilcIUlv.-ciU*t tccUiUa 
buvo sulaikytas kiek laiko mu
sų kontratakomis. Paskui mu- 

I sų kariuomenė, ; ui gal viršinin
kų įsakymų, ėmė- tvarkingai 
atsimesti knirijin upės Dniep- 

Į ro šonan.
“Pytalovo šone musų ka- 

| rinonienė ntinnšė priešininką 
už 28 mylių pietuose nuo 
K rasny.

“llgium-n šone (-rytuose nuo 
Min.-ko) priešininku* mėgino 
pereiti B<*n-zino upę šrlininis 

miesto Berezinu. Bot buvo 
; Idokšta* atgal.”

Milanas, geg. įtį — Kuomet 
Vtduclijo.-A511 iuu.-y to suliko 
Berlyne įsteigti šventojo Tėvo 
nuncijai urą (pasiuntinybę), 
popežiua Benediktas Penkio
liktasis nusprendė Vokietijos 
sostinėje įsteigti arkivyskupi
ją-

K albanui, jog pirmuoju ton 
arkivyskupu busiąs paskirtas 
gerb. kun. Dr. Knn* iš Treves, 
garsu* filosofas, buvęs vokie
čių armijoje k.'ipvlioims. šian
die Vokietijos steigiamajam 
susi rinkime atstovas.

Baluinas, Kaukazu*', gcg» 9. 
' — Visos Amerikos mot<*rys, 
■ užimtos ]Hišcl]>iniais darbais 

Kaukazo, čia turi suvažiavimų.
Suvažiavime apgalvojamo.- 

priemonės, knip g<-ll»ėtie* nuo 
užplustančių Kaukazan IhJšc- 
vikų.

Vietos niilitarinis guberna
torius gavo įsakymų iš Kon- 
sfantinopblio su' oncentruoti 
savo sįH-ka.s ginti miestų nuo 
bolševikų, (ieorgė-nų kariuo
menė vra nepertoijausin. Bet 
vargini ji duos pagelia}.
Vietos darbininkų unijos nu

tari- miestu valdymų juivesti 
ladsevikams.

Anglai pasirengę apleisti.

IlatniiH- ir apylinkėse yra 
3,000 anglų kareivių. Kuomet 
tolšcvikai .-markiau iių* 
gulti ant mie-to, matyt, anglų 
kariuomenė apleis mie-tn. Tuo 
tikslu jnu knipir pasirengusi.

Anglų karė- laivas Aradocli 
paruoštu- Itomburdimti Gargti 
perėjimų, pietuose nuo Šaut- 
rliie. kuomet ten pasirodys bu! 
ševikai. • •

Gal puls Tiflisas.

Visoj Georgijoj paskelbta 
karė* padėti*. (ieležinkelini 
valdomi karė- tarybos.

Pačiam Tiflisv padėtis — 
Inbni Idogn. Mutyt, vietiniai 
iKilševikni veikiai pilim- .-avo 
ranko-nų miesto valdymų.

Artimuose Rytuose šelpi
mą* nukentėjusių žmonių di
džiai suvaržyta.-.

Konstantinopolis, geg. 1(1. — 
Snltnno vyriausybė yra suma
niusi ir jau darbuojasi susitai
kinti su turkais narijonalistai* 
Anatolijoj ir Trakijoj.

Jeigu pavyktų tas padaryti, 
tuomet turkai sujungtomis 
spėkomis atsikreiptų prieš tal
kininkų spaudimą.

Sultanns įsakė vietos turkų 
laikraščiuose paskelbti tele
gramas, kokias jis gavo iš 
Anatolijos kaijio pasveikini
mus savo gimimo dienioje.

Čia pasakojama, jog turkų 
atstovai atsisakysiu pasirašyti 
po taikos sutartimi, katrų 
jiems šiandie ar rytoj indunsių 
talkininkai.

pūškuoja pulkai

kariuomenė <-va 
be didelių pnsi

GAL RUMUNIJA STOS KA 
RĖN PRIEŠ BOLŠEVI

KUS.

Washington, geg. 9. — Iš 
Junrez pranešta, kad revoliu- 
cijonieriai paėmė Meksikos 
sostinę Mexico City.

Sostinėn iuėjo su savo ka- 
riuomenėmis gon. Aivaro ()b- 

Tegon ir gen. Pablo Gonzales. 
Abudu yra kandidatu į šalies 

ir! Pr‘,jr-’<ienttai.

Pertrauktas susisiekimas.

Tarpe TVnahingtono ir Me- 
ico City pertrauktas telegra- 
u susinPŠimas. Tas reiškia, 
nd tenai turi-jo įvykti kokie 
•japrašai nuotikiai.

Washington, geg. 1(1. — V i 
k«r čia iš Suv. Valstijų ar 
hnsndos Mexico City apturi- 
ofieijnlių žinių, jo^ tų mies 
užėmė revoliucijonieriai gi'gt
žės 7 d. pabėgus iš t<*n (’n 
mnzai.

Pranešime pasakyta, kai 
mieste pehuvus įvykus betvar
kė. Svetimšaliams nebuvę i. 
nesama jokio jmivojaus.

M'ashingtonn susi siekimą* 
telegrafu sn Meksiko* sostine 
per porų dienų buvo pertrauk
tas. Bot šiandie ir vėl ntniiu- 
jigtan.

KRUPPO ĮSTAIGOSE DIR 
BAMOS ARMOTOS.

Carranza suimtas.

Iš Meksikos sostinės pram*- 
šamo, jog ten vakar ofieijaliai 
buvo'paskelbta. knd bėgų* Ca
rranza suimta* mieste Apisam.

Tnijųiat pranešta. kH<l šian
die sostinėn iškilmingai ineis 
gen. Obregon. Jis paskelbė, 
jog suimtam Carrnnzai gyvybė 
apdraudžiama.

Vilią pasiduoda.

Iš J nares dept-šojt* sakoma, 
jog žinoma*' moksikonų jd<*ši- 

.kų va<ins Viliu savo buriu* ka
reivių ir rišu* ginklus pavedu 
generolui Enriųuez, revoliuci- 
jonierių vadui Chiliuahua ap- 
skrityj.

Sakoma, kad Vilią šiandie 
atšaunama* iš šalies politikos 
ir reikalų. Tnippat, sakoma, 
kad jis buvęs priverstas tą pa
daryti, nes revoliurijinė val
džia ui-prisiė-oič jo siųlomų jui- 
tamuvimų ir juta Imtų buvę 
labiau* blogiau.

Vera Cruz revoliucijoje.

Ligi vnknr dieno*- žinoma* 
mierfa* ir uosta* laikėm nuo
šaliai re-vuliueijoft. Bet kuomet 
gauta žinių apie Carranzos pa- j 
hėgiinų, to miesto rnrrunzistų 
įgula, npie 5(Kl kareivių, perėjo 
Ajn ravolincijoniorių karinome 
revoliurijon.

Ir tuojau* po to miestan iu- 
nė.

Nužudė 15 generolų.

Pirm pabėgsiant iš sostinės 
Cazranza įsakė sostines ko
mendantui, generolui Fruncis- 
co Marguia. pankui save pa
likti skaudžią atmintį.

tariniam kalėjime atlikta tik
ro* nkerdynė*.N užudyta kęlio* 
dešimtys karė* kaliųjų, kali- 

’nnnrų už nusižengimu* Carran
zos valdžiai. f

_ -ų Taip.* nužudytų yni ir 15 ge

VOKIEČIAI NENORI KON 
FERUOTI SU TALKI 

NINKAIS.

Bet bus priversti tą padaryti.

I čia nuoiuoninnjuma. kad tai 
1L> padarę* patsai Carranza. 
j|l«-g<lnnia* Iš sostinės, knd 

kinu hutų surėkti, kur ji* 
a^iverčia. Apie Carranza* la

jinę nėra žinių. Tr'^hP 
nežinoma, kutran šonai- ;it 
Mų bėgti.
Į Padėtis' apsiniaukusi 

iškios žinios čia apturi- 
apie padėtį Meksikoje, 
tikra negalima jiasaky- 

ip viskas ten klojasi, 
musų vyriausybė yru 

nnspLądusi j Meksiko* pa- 
krnšt^m. pasiųsti dnr daugiau 

 

knrėjtĮlaivų su tikslu pinuti 
gkito 
l:atrk*|i<i gnnnotų jiavojus.

1h
či}

tu

N i 
Ii.

savuosųis piliečius,

ŠE AI IŠ PENKIŲ REI 
KLA 62,500 PER METUS.

, geg. 1(1.—Gele- 
rbo tarybai liudijožinkeli

eksportif ekonomistas Lntick 
Ji* t• 
d i ja vi m 
darbiniu 
žmonių I 
metu* i 
500. Su n 
linui p

U»(V tw»
-«■* • f - *•»*•

susekė, jog šiandie 
šeimynai iš penkių 

tinai reikalinga per 
Uusia uždirbti $2,- 
Žiuu uždarbio negu- 
•enti.

Berlynas, geg. 10.—Vokieti
jos atstovai Spa konferenrijon 
greičiausia neis, įer talkinin
kai neintikins jų. jog jie bus 
pilnai išklausyti, pasakė fi
nansų ministeris Dr. \Virth, 
kalbėdama* Drezdene vienam 
susirink :ne.

Vokiečių delegntui fiasimoš 
paduoti talkininkams kuotei- 
singiausių žinių apie Vokieti
jos pndėtį. Ir jie pasakys, knd 
visos Europos padėtis ateityj 
prigulė* nuo V’okietijo* ekono
minės padėtie*. Nuo Vokieti
jos markė* priguli prancūzų 
franko likimas.

“Mes keliausime j Spa,” sa
kė ministeri*, "ir tenai paduo
sime talkininkam* kuoteisin- 
ginusių išaiškinimų. Mes netu-' 
rime reikalo kų nors slėpti. 
Bet jei talkininkai turės pasi- 
kotiniinų toje konferencijoje 
padiktuoti niurna tik savo no
rus, nenorėdami išklausyti mu
sų tMiaiškiniinų, tuomet me- 
neturime n-ikalo ten kelianti. 
Nes talkininkai tų gali atlikti 
ir be konferencijos. • 9

DARBO PARTIJA NETU 
RĖ8 PASISEKIMO.

Paryžiua. geg. lo. — Viaas 
laika* buvo skelbiama. jog 
Krupiui įstaigose dirbamo* 
žemdirbystės marinos ir kito
kie reikalingi ukeins įrankiai.

Dalia r patirta. kad tenai po- 
senovei dirbamos anuotos ir 
tai miujausiojo išradimo.

PANAIKINAMA ORINĖ KA- 
RĖŠ TARNYBA.

Bus sunaikintos ir orlaiviu 
stotys.

Berlynas, geg. S. r— Vokie
tijoj puikini buvus išvystyta 
Orinė karės tarnyba panaiki
nama. Tas daroma pagal Ver
ną i lieso taikos sutarties.
'Vokietijoje veikianti talki

ninkų komisija pa-ikelinn.-i 
panaikinti visa* orlaivių stoti* 
ir lėktuvų įstaigas, kurios Vo
kietijų* vyriausybei atsiejo (it t 
milijonų murkiu.

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

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

nerolų.
Po to 

uiendnnta*
mę Apleidę* ir ko-

bus teisiamas.

irta, Sonora, de- 
I suimta* buvę- 
Identa* Carran- 

ci viliuose tei-

iš Agua 
pešn ujama, 
Meksikos n 
zu bu* 
-muose nž įvorių* kriminalius 
prasižengi m

Sostinėn 
praeitą prnk 
iuėjo gen. Goi

Gen. Obregt
nėjo papuošti | naci jonalčmis 
Meksikos vėlia

jmn preziden-

kariuomene 
aį pirmianaia 
le*. 4 
namai sosti-

|

Wasbington, geg. 10.—An»ęr. 
Darbo Federacijos bepartijini* 
poli t ikinė* kampanijoj komi
tetą- paskelbė, kad ateinan
čiais rinkimais nauja durto 
partija neturės ptudaekimo.

VALSTYBĖS SEKRETO- 
RLAU8 A8I8TENTA8.

Washington. geg. 8. — Su
žinota. jog nilatyhė* sekreto
riau* aristonto vieta pasiųlyta 
Hugh S. Grbeon. kurs Aiandie 
yra Jzmkijoje pasiuntiniu.

GEGU2ĖB 10. 1920.

Clii rago. — Aiandie gražus 
oras; temperatūra vidutinė; 
vakare ar rytoj laukiama lie
tam; rytoj vėliau.

NEKUOMET TAIP NĖRA.
— Nupirkus visa* kalėdines dovanas, štai dar man pačiam 

atliko dvidešimts aftuom dolieriai ir septynios dešimtys centą.

Copenhagen, geg. ji. Po
li! iken paskelto do|M*.-ų iš Bu
karešto, jog Rumunijos vy
riausybė sn paskulm ruošiasi 
karen.

Berlyno laikraščiai pažymi.; 
jog ihimunijos pramjera* iš- 
keliavo Varšuvon.

Ta< reiškia, kad Rumunija, 
turbūt, nori prisidėti prie len
kų karės prieš sovietine Rusi
ją-

LENKAI SU UKRAINAIS 
PAĖMĖ KIJEVĄ.

Tai patvirtina ir patys 
bolievikai.

Londonas, geg. 10.—Praeitą 
penktadienį bolševikų valdžia 
ofieijaliai paskelbė, kad naktį 
prieš tų penktadienį tolftevikų 
kariuomenė neįstengė atsilai
kyti prieš sknitlingesnį prieši
ninkų ir turėjo pasitraukti iŠ 
miesto. Miestų užėmė lenkai mi 
ukrainais.

Bolševikų oficijnlintn prane
šime sakomu:

•‘Kijevo apylinkėse- naktį, 
gegužės 6—7, musų kariuome
nė buvo .-usiri-mnsi *u skait- 
lingesiuimju priešininku šiaur- 
vakanioM- jr piet vakaruose 
nuo Kijevo.

Ką sako lenkai.

lankai iš \’aršavos gegužėu 
Į S <l<-p<-šojc praneša, kml lenkų 
laikraščiai fuiskelbę iš Mask
vos kihirkštinę ilopešą •-<!•- 

' puolimų Kijevo.
Bet lenkų štabus ligi »’■ 

dienos apie tų faktų nebūtu 
jNiskelIięa ofieijaliai. Tik tuo 
, metu buvo pranešta, kad ien- 
I kai paėmę miestų Va-ilkovų, 
i 20 mylių pietuose nuo Kijevo.

Pasieni bu v-j pranešta, kad 
- lenkai už--rnę Iri miestą xaf> 
vns. nuo kurių bolševikui ynė 

1 miestų. Ir tnojans nuo ten len
kai savo anuota* atsukę ant 
Kijevo.

Trukdomas bolševikams 
atsimetimas.

Vietos ukrainų*žinių rašti
nėj gauta kablegrama. kad 
lenkai *u ukrainais jierkirtę 
vienų geležinkelį, einantį iš 
Kijevo, kuriuo turėjo atsiuio*. 
*ti svarbiausios bolševikų spė
kos.

Ta* reikštų, jog tolševikainii 
atsimetimas iš Kijevo atsidu
ria pavojun.

CHICAGOJE.
• — ■ ■

PUIKIOS PRAKALBOS;
GRAŽUS KALBĖTO 

JO PRIĖMIMAS.

Vnknr Bridgvportieriai tu
rėjo progos išgirsti prakalbų 
gerb. kilti. L. Mirono. Nors 
įžapgn buvo apmokama. In-t- 
gi didelėj jmrap. svetainėj su
sirinko gera* būrys žmonių.

Pirmoj kultoj kun. Mironas 
išaiškinu vidujinę Lietuvos pu
delį, jo* n-i kalu*, ir kaip A- 
merikiečini tuo žvilgsniu ga
lėtų Lietuvai pagelbėti piitįs 
grįždami į savo kraštą. Po 
trumpos .jM-rtraukos sekė antra 
kaliui apie užsienio Lietuvos 
pilitikų. jo* kaimynus ir san
tykius sii jais.

Žinių apie Li'tdvę gerb. 
Svečum turi labai daug, ne 
vien dėlto, kad pnts nesenai i* 
ten ntvvko. liet dėlto ypač, kad 
jis prigulėjo prie L, Vaisi. Ta- 
rylio*, t. y. ikišio) esamo Lie
tuvos parlamento. Todėl ir 
prakaltos buvo imioiuio*. tu
riningos, rimtos; klausytojai 
lieeiog gaudyte gaudė ki<k

vienų kali M-t o jo sakiu ir išsi
turimą. karinis pertraukdami 
kaliu/ gardžiu, sveiku juoku. 
Po trijų su viršum valandų 
nesinorėjo riti namo; norėjosi 
dar daugiau klausyti.

7 1 V •• J • «v
tini* choras p. Janušausko Ve
dimui* ir keletu* dnklemsrijų: 

Rep.

TOWN OF LAKE LIETU- 
VIAMS ŽINOTINA.

Visi Lietuvos Imuiii parda
vėjai ir norintieji pri-idėti prie 
pardavimo tonų, kv'ni’iami su- 

I sirinkti šiandie, geguži'-* 10, 
, 8:(M> vakare, p. J. .1. Elia« sve
tainėn, -44><N) So, \\ oo<| gnt. vra 
svarbių reikalų aptarti.

J. P. P&rkauskas, ražt.

LAIKRAŠTIS "LIETUVA” 
JAU NEIŠEINA.

žinomas Chicagpje dienra.’- 
tia "Lietuva”, kurs pa.-' 
šiai* laikais iš “tautiško 
buvo pakrypęs jau Didikai 
pusėn ir mėgino žengti dar 
tolinus. siYMojo ėjęs su gegužėj 
9 diena.

iV' ■ • -!< * i J. *7'*> r. j ■ - *-....... rtr K
s. - •*'
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2 DRAUGAS Pimindienis, geguže* it) 1929

MBTCVIV KATAUKV DIKNUASTM

“DRAUGAS”
Eta. kaMlIcuy liskyrns ncdėldlculuc

PRENCMEKATON KAINA: 
CH1CAGOJ IR VtSirNYJE:

Mrtim. .................................. SA.00
Pum-I Siely • •. ■... X.i0

6TV. VALST.
Metamo •«■•••«... • •...• 9K.00
l*UM-| Mrty .............................. 3.00

Prenumerata mokiai iUtalno. Lai
ku *k*itt»l nuo u UI raly m o dieno, 
no nuo Naujų Moty. Norint permai
nyti adresą vlaada reikia prUly.il ir 
•anas adresas. Pinigai fforUuita atų- 
atl Mporkant krušoje ar «xpreae "Mo- 
n«y Order” arba {dedant pinigu* I 
ragtatruoty laMky.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, III.

Telefonai' McKlnlry 8114

Buvusiems Karei 
I viams.

Chicagoje daug yni kariškų, 
pusiau kariškų draugijų ir 
šiaip patrijotiuių draugijų, ku
rios šia savaite imasi valstijos 
žarterj. Keturiasdešimts tų 
draugijų išrinko atstovus ir jų 
surinkimas litis seredojo, 12 ge 
gūžio. Tada taps išrinkti ben
dros organizacijos valdinin
kai. Ta organizacija vadjsis 
Veteranų Kliubas (The Veto- 
ran.- Club).

Jo tikslas nėra eiti lenktyn 
• su kokia nors esančiu orgnni- 

zai-ijn. ne*' plukti atski
ras organizacijas į knrrų, nei 
suvesti jas j sąjungų. Jis neno
ri užbėgti už akių nei naujai 
susitvėrusiai veteranų tarybai, 

‘peužkahįs įstatų nei vienos 
buvusių kareivių draugijos. 
Klubo tikslas vrn parūpinti 

•bendra triobą. kurioje karei
vių draugijos galėtų susiūti po 
vienu stogu ir lengviau susi
žinoti tai’ji suves negu tat bu
vo galima iki šiol.

Kiekviena organizacijų, įs
todama į klubų pasilieka tokiu 
kokia buvo* su savo tikslais, 
įstatais ir įpročiais. Bet vrn 
viltie.-, kad kiekvienai leng
vinu Ims tobulinti -avė pato
giai galint matyti įvairių |«i- 
vyzilžių tarne puriame name.

Pugvidnujaniii, kad jame bu
tų valdytais visų karinių ur-, 
gnnizuvijų. ir kad jos tenai lai 

•kylu nivo surinkimus.
Triukų tikimasi išlaikyti iš 

parsamdymu .svetainių vie
šiems surinkimams, iš nuomos 
už raštines ir pirkly Itos san
krovas busiančias toje triobo- 
je, iš jh*Iiių: reslimnicijos, 
daržo, kuria reto, viršui riobio 
darželio ir kitų'panašių. Kuri 
buvusių kareivių ilruugija toj* 
triolioje laikys snv<> valdybą ir 
surinkimus, tos narini taurai 
pučiu bus kliulio nulini ir tu
rės teisę* balsuoti.

Visos tos rųšics draugijos 
yra kviečiamu.** pribūti į surin
kimų Chicago Kieki Memorinl 
Society. (Chicagos Karės Lau
ko Paminėjimo 
Tus huri ūkimas 
and Blue K liula* 
jūreivių) (irant 
d»Mij«*. 
vakare.

Surinkimo tikslas yra su
daryti nuolatinę organizacijų, 
kuri rūpintųsi pHiiialdomis už 
kareivius ir jūreivius žavu
mo* visose Amerikos karės**. 
Tos pamaldom žadama laikyti 
žūu* motai nedėliumis prieš 
Paminėjimo dienų.

dįmet tos pamaldos bus ne
dėlioja po sekminių 30 gegu
žio. Tai pirnuu sykis, kad tos

Draugija). 
bu„ Kliu k i 
(Kareivių ir 
Parke pune-

l<l gegužio, 8:00 vai.

i

|

pamaldos įvyksta ne stovyklo
je. Į jas kviečia' visus Chica
gos piliečiu*. Surinkime bus 
visų tikėjimų dvasiški jos. Vi
soje Amerikoje žinomi kalbė
tojai laikys prakalbas, įvai
rių bažnyčių suvienyti chorai 
giedos giesmes, Išganymo Ar
mijos (Salvation Artuy) or
kestrą gros. Laukinių anuotų 
baterija Šaudys nubaSninkanu* 
ant garbės, o stovintys ežere 
karės laivas savo anuotomis 
atsilieps žemės anuotų šū
viams. Keletas lakstvtuvų su
kinėsis ore ties susirinkimu ir 
iš viršaus bers vainikus l»ei 
žiedus.

Rengiama yra vietos sėdėti 
šimtui tūkstančių žmonių.

Perėjo į Katalikus.
Kolumbijos Distrikte, kuria

mi* yru Suvienytų Valstijų so
stinės miestus Wa*hington’as. 
nugšcinusiojo teisino narys 
(justice of -e įpreme Cuurt) p. 
\Vendcl Philip Stafford pe
rėjo j katalikus. Jį priėmė kar
dinolas .1. Gibbons.

Teisėjas Stafford yra gimęs 
1861 m. mieste Burre, Vt. l’a- 
Imigęs mokslus jis Imvo advo
katu ir rašinėjo veikalus ei- 
lėmis bei ištisu raštu, .lo vei
kalai Nurth Elmvers (šiaurių 
Žiodai 1JMI2), Voices. n Dra- 
matic Ode (Balsai, dramatinė 
Oda) 1915, The luind We 
laive (Mus Mylimoji Žemė). 
1916; Wnr Poems (Karės poe
zija) 1919; Nuo 1898 m. jis 
buvo Vennont’o advokatų 
pirmininku, pusk u i teisėju 
Augščiaiisinme Vennont’o tei
sine, paskui nuo 1JMM- m. ji- 
buvo Kolumbijos Distrikto 
Augščintisio Teismo teisėju.

Spaustuves ir Mišios
Robert 11. Deery buvo su- 

perintendentas raidžių staty
mo skyriaus milžiniškoje 
“NVorld’o" dienraščio spaus
tuvėje Ncw Yorke. Jis buvo 
katalikas vardu ir darbu. 
Dienraščio sjmustuvta darbi
ninkai turi unkšti suseiti sto
ti prie savo mašinų, o R. H. 
IX*ery nenorėdavo apseiti neiš
klausęs Mišių nei šiokiomis 
<1 ienomis.

Jis kasdien užeiduvo į Šv. 
Andriejaus bužnyčių ant kam
po Citv liuli l’lucc ir Duant- 
str., liet pučios anksty!tosio.*, 
mišios būdavo ]>er vėlu spaus- 
tuvninkams. Deery su kitais 
draugais ėmė rupintis. kud 
nors vienos .Mišios butu laik** 
mos aukščiau, jieuts patogu 
laiku.

Pasirodė, kud tokių s(nius- 
luv’isinky, kurion*** runėdavo 
ankstvluis Mišios Neu Yorke 
buvo ganu daug. Todėl tam* 
mieste šv. Andriejaus bažny
čioje imtu laikyti tumtikras 
rjMiiist uvninkų Mišias 
po dviejų nokt i jc.

Deery jnu pasimirė, 
sius spaustnviiiiikuin.- 
laikomos. Nabnėninko
metų sukaktuvėse už jo dūšių 
iškilmingos Mišios t u iki atgie
doto* jo paprastuoju laiku, t. 
y. 2:30. Ta*. .Mišias Subatos 
rytu 1 gegužio giedojo kun. L. 
J. Evers. Buvo susirinkęs gra- 
žus būrys New Yorko sjiaus*

i tuvininkų ir laikraštininkų.

pusiau

»M*t Mi- 
tebėru 

mirties

KOMPANIJOS K E ĮKALA U
JA $1,017,000,000.

Washington. geg. 8. — Ge
ležinkelių kompanijos geležin
kelių pngerinimni kongreso 
reikalauja $1,017.000,000. JS 
to« sumos puirf* milijardo rei
kalinga, tuojau*.

i

Lietuvos Laisves Paskola.
VISŲ DRAUGIJŲ ATYDAI. 
Draugijos, Parodykite Savo 

Patrijotiškumų.

Parodykite Narių Pilictiėkų 
Susipratimų.

Amerikoje randami daug j- 
vairių lietuviškų draugijų. 
Lietuvoje daug apie jas įga
noma ir augštui jos yni stato
mos. Kurgi nebus augština- 
mox, nes sprendžiant iš jų 
vnrdų ištikro atrodo, kud jose 
susispietė geriausi tautos 
nariai, apsišvietę piliečiai, iš- 
tikimiausieji Lietuvos sūnys 
ir dukterys.

.Jei apręstume apie draugi
jų vertę vien tik iš jų vardo, 

įpietui ku-sgi galį alivjoli 
jiatri jot iškilnių tokių draugijų 
kaip “ Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Mindaugio”. “D. L. 
K. Vytauto Draugija”. Švento 
Kazimiero”, “D. L K. (bule, 
mino”. ”1). L. K. Algirdo”, 
“Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija'’, “Tėvynės Mylėto
jų Draugijų”, “Lietuvių Pi
liečių”. “Lietuvos Mylėtojų”, 
“Lietuvos Laisvė”, “Lietu
vos Rėmėjų”, “Lietuvos (Jel- 
bėtojų”, “Lietuvos žvaigž
dė”, “D. L. K. Keistučio Drau 
gija”, “Rimtės Draugija”. 
“S. Daukanto Draugija”. 
“Lietuvos Ateitis" ir daug 
kitų draugijų su panašiais di
deliais ir daug 
vardais.

Tiesa, vantas 
reikšmę, liet tik
vantas turi didelę 
tų vardų nešiojančios organi
zacijos darbai tam vardui ati
tinka. Gedu tokiai draugijai, 
kuri jMisisavinusi garsia: 
skambantį arba patrijotiškę 
vardų, tuni kur nors kampu 
tyje apipelėjuKi.

Draugijos, dabar yra gera’ 
pfoga jMisirmiy'ti, kad ištikro 
užsitarnavote pasirinktąjį var
dų; jiasirodykite.jog ištikro ė- 
>ate Lietuvos žvaigždė. Lietu

reiškiančiais

turį didele 
tuomet tasai 

reikšmęjvi

vos mylėtojais. Kų-gi jums 
primena Didžiųjų Lietuvei 
Kunigaikščiu ar šiaip milžiaų- 
kovotojų už Lietuvos laisvę 
vardai! Su mažomis pastango
mis šiandienų galit** pasirody
ti, jog pilnni suprantate savo 
vanlų reikšmę! Kai-kurio- 
draugijo8 jau yra prisidėjusios 
prie Lietuvos laisvės paskolos 
ir nupirkusius bomj. Is*t ne 
viso.-. Dnliar skclhinme jums 
lenktynes. Todėl visos drau
gijos. sušaukite “vxtra” mi
tingus į- apkalbėkite patį ovar 
biausj šiandieninį klausimų. 
Kiek dar galite išpirkti liūnų, 
jeigu juu pirkote ir kiek pirk- 
sile, jeigu dar nieko nepirko
te.

Butų svarbu žinoti, kokios 
draugijos pirks už tūkstantį 
ar dauginus, kokio- apskritai 
prisidės prie paskolos.

Iki gegužės mėnesio pabai
gos Lietuvos Misija norėtų ži
noti. kiek tokių draugijų sn 
si ras. Bus sudarytas tokių 
draugijų tam tikra- surašau ir 
pinčiai Lietuvoje ir Amerikoje 
iSiski*lhtas.Tokių draugi jų Vai 
įly.bo< narių surašai ir foto
grafijos irgi hutų raiknlinga. 
knd pagaminus tų draugijų al
bumėlį.

Draugijos, prašome nuskub
ti. tik mėnuo laiko teliko! 
Parodykite savo narių pilietiš
kų susipratimų!

Neapvilkite visų tų, kurie 
jumis nugštni stato ir gerai a- 
pie jumL ninno!

Visas reikalingi.- žinias jm**- 
kolos reikalu- galite gauti ad
resuodami:

Lietuvos Misija.
257 W. 71 st St. 

Ne’.v York, City.
Prašome prisių.-ti žinių, kiek 

kuri Draugija ir kuomet vra 
liūnų išpirkusi, koksai tos 
draugijos vuhlylms sąstatas ir 
t. t.

Lietuvos Misijos 
Informacijų Skyrius.

Lietuvos Atstovybės ^lmerikoje 
Pranešimas.

je, kaipo dvarininkai ir jos vai-1 
dininkai. Greta šių dvarininkų 
Lietuvoje įgijusi buvo galios ir 

i lenkų dvasiskija, kurini hnvn 
t pasisekę užgrobti visas vyriau

sias pozicijas ir kuri ačiū savo 
į įtakni galėjo drauge su tikėji

mo pamokomis skleisti tarp lie
tuvių lenkybę. Lietuvos žmonta 

i visados žiurėjo į tuos tikybos 
platintojus kaipo į savo pri- 

i spaudėjus, ir todėl jie yra nn- 
i stoję sav0 įtakos įLietuvo* gy- 
. ventojus? Demokratijos vilnis 

šiandie yra pasiekusi pi učių jų 
gyventojų sluogsnių. Lietuviai 
šiandie aiškiai yra priparudę,1 
jog jie patįs gali savo šnlj tvar
kyti be jokios pagelMs ar tai 
rusų, ar lenkų, jog tarp savo 
žmonių jie tur ganėtinai savo 
švieson vadovų ir jog yra gali- 
n»n trS CTinit? prlf* Tns*
vo ir lietuvių kulba. Todol šian
die nebegali Imti jau kalbos 
apie by kokių unijų tarp Itietu- 
vos ir Lenkijos.

Šiandie Lietuva yra pasiskel
busi kaijsi nepriklausoma val- 
stybė. Kaipo tokia ji yra visa
dos jiasi ruošusi ineiti į sauti- 
kius su kitomis valstvlsunis, kų 
ji yra padariusi su daugeliu 
valstybių. Ji tvirtai pasiren
gusi yru vesti savo skirtinų 
gyvenimų, jiainnt įlodama jį tais 
naujais pasaulio dėsniais, ku
rie šio karo liko iškelti delei 
tautų nepriklausomybes ir ji 
pilnai pasitiki kitomis valstyls* 
mis, o ypač didžiausia denio 
krntijos šaliniK jog jos Lietu
vą jialnikys, žengiant jai sun
kiu liet garbingu taku prie lais
vės.

Su jiagnrha.
(Pasirašo) J. Fi/cišis,

Lietuvos Atstovas 
Amerikoje.

Toksai pareiškimas buvo 
peiktas Valstybės DcjMirta- 
mentui. iš kuriu buvęs jo svkli
torius p. 1 rasingas jau hnvo 
pasitraukęs. *

Liko jiaskirtas naujas Val
stybės sekretorius p. Bain- 
bridge (’olby. Tuoj pradėta rū
pint s.kad išgavus su juouii jia 
simatymų ir perstnėius jam 
musų jaunus valstybės reika
lus. Toksai pasimatymas buvo 
lengvui gautas ir balandžio 3 d. 
prieš pat Velykas Lietuvos At 
stovas Jonas Vileišis drauge su 
atstovybės sekretoriumi p. M. 
\’iniku ir teisių imi tarėju Ri- 
vardu Crosby dė \Vo|fu buvo 
priimti jum Vulstybta sekreto
rių Colhy.

’ Prie šio pasiuiatyiuo buvo 
nurodyta, jog svarbiausiu Lie
tuvos AUtovylita reikalu yra 
išgauti nuo Suvienytų Ameri
kos Valstybių Lietuvos pripaži
nimas, kaipo nepriklausoiuos 
valstybės. Valstybės sekreto
rius ]>. Colby yra jiareiškęs, 
jog Lieiura greitu buku aptu
rėsianti imu Suvii*nytų Valsti
jų, ko ji reikalauja ir patarė 
buvusiam prie šio jNtsinmtyuio 
Rusijos skyriaus vedėjui pri
statyti jaiu citrų. Ik* eilės, vi
sus dokumentus ir raštus Lie
tuva jmlivriančius. Lietuvos 
Atslovyk’* yra pareiškusi, jog 
prie skaičiaus jau įteiktų uit1- 
inoraiidunių ji paduodanti pla
tesnį raštų delei Lietuvos ru- 
bežių, kursai ir Imvo įteiktas už 
(Minis ilienų. būtent kun. Jono 
diliaus etnografiškų studijų 
apie IJvtuvos rnliežius.

Jie tu iMdHiidžiu 1(1 dienų vai- 
stybės sekretoriui tapo įteiktas 
naujas riištas, kuriaiuo stitciai 
rviiraiaujaum ptmmmmįG vir
tuvų, kaipo 'nepriklausomų vul 
stybę ir ne tik de forto. Imt ir 
<h* jure. Tokio rašto įteikimas 
ypa*1 jiasirodė reikalingu, kuo
met Valstybės Souatan senato
riaus Kingo buvo įnešta tųm 
tikra rezoliuęija delei išbalti-

I Vyrų ir Moterį Rwbv Kirpi
mo ir Dcsigning Mokykla.

kyliu* ir pramonės apyvartos 
įtarta dnr padidėti, nes iki šiol 
Rusi jo* vidaus politika if jos 
rupesnis apie pakėlimų ūkio 
pačioj Rusijoj vra sutrukdę 
Lietuvos prekybai ir prumuuėb 

• išrivytrtymųri.

Pripurodymui ant kiek Lie
tuva, pusiliuu-avuri nuo Rusi- 

gaiiėtinni yru skait-1 jos, yra pnėokusi |ūnnyn, gali- 
* * _ mn suprasti kad ir iš to, kaip

(Tųsa).

Tvirtai įsitikinus, Lietuva Į 
šiandie sakosi, jog ji neliciiori 
juu grįžti prie senosios tvar
kos, jog ji niekados ncbejmsi- 
liks Rusijos dili imi, liet jiiluui 
pasitiki gyventi kuipu ncpri- Į 
klausomu vaistyk'* lygiomis tei
sėmis su kitomis vulstylM.*niis. 
Lietuva j 
liuga gjA-entojuis, tur gailėti- , 
imi išteklių ir gerybių, kad ga- 1 einu dubai :qišviutos dalykai 
lėtų vesti tokį nepriklausomos Liet. Būdama po Rusijos glu- 
valstylK*s gyvenimų. Jus visu 
teritorijų visoj pmluiuuj upnuu 
iki 120,UOO ketvirti kilometrų 
žemės, ant kurios priskaitomu 
gyventojų nuo 5 iki 6 milijonų, 
iš kurių apie 3—5 milijonų yra 
grynai lietuvių kilmės, u visi ki
ti susideiiii iš žydų, ludtrusių ir 
mažus dalies kitų tautų, kaip 
tusų, l«*ukų. latvių, vokiečių ir 
tt.

Lietuvoj yra nemažiau L- 
200,000 hektarų girių ir apie vi
sų milijonų dirbamos žęrnėa, 
kuri šiandie j>ri<leni Lietuvos 
valdžiai. Atskirų ilidesnių ūkių 
pritiltaitoinn iki 300.000. Be to 
pn*kylws įstaigų bus dnugiaii 
kaip 25 tūkstančiai, kurių meti
nė apyvartų riekia iki 300 mi
lijonų auksinų ir apie n tuk
siančius pramonės įsteigi;, ku
rių išdirbvstė siekia dauginu 
120 milijonų auksinų. Prieš ka
rų Lietuvos eksportas (išveži
mas) siekdavo kasmet apie 140 
nūl. auksinų, u importas iki 100 
imi. auksinų. Galinu* tikėtis, didžiųjų iivurimabų. kurie pei ««««
j<*g artimiausioj ateityje pro- j amžių* įgavo įtaka* ir Lastuvo- ‘ jos Valstybių ir Ikrą i aus pn

ha. dabartinė Lietuvos dalis, 
Į KUII >IU /dlliU|l>iciMtvr toliau 
ayhfa, i teturėjo vidurinių mo
kyklų nedaugiau dešimties ir., 
upie liuudiez mokykių.Tuo 
(arpu šiandie ant tos teritori
jos yni įsteigta 36 vidurinės 

.mokyklos ir apie 144.M) liaudies 
mokyklų. Mokyklos reikalams 
Šiandie išleidžiaufil jieukis kar
tus daugiau n>*gu buvo tat da
roma Rusijos valdžios. Jnu iš 
to vien yra aišku* kiek nustotų 
Lietuva, jeigu ji Injtų vėl pri
verstinai prikergta prie Rusi-

• jos.
Lygiu IhkIii šiandie negali 

imti kalbos apie-sudarymų ko
kios nors unijos su Lenkija. 
Tat vrn .tiesa, jog praeilyje 

i Lietuva vrn (s*r kelius amžius 
gyvenusi unijoj su 1 s* i iki ja, btd 
visi šio sugyvenimo metai jmli 
ko lietuvių širdyse tiktai kar 
ėiausį h įminimų, sujungtų su 
neapykanta prie L<mkijo- l*e- 
tvarkta. l^i ikija bu šalimi j

* r

Aukos plaukia.
Aukų rinkimas Lietuvos 

varguoliams jau pradėjo eiti. 
Pirmutiniai su “ųnota” pasi
rodė lietuviai, šv. Vincento 

1 Dr-jos nariai, iš Torrington, 
Conn., įprisiųsdtuni $107.00. 
Antrieji su savo auka, tai Šv. 
Antano Draugija iš Reading, 
Pa., su 50 dol. Labai ačiū toms 
draugijoms ir jų nariams. 
Lauksime daugiau tokių drau-

i gijų, kurios sn savo auka ne
atsiliktų užpakalyje.

Gauti pinigai.
Pereitum dviem savaitėm 

[ gauta pinigai iš sekančių vie- 
. la. Midi usi.* Fui n, LI., į*- j.UO;
Racinty Wul, 35.50; llarrisou, 
N. J^ 100.00; Bridgejiort, 
Conn., 100.UO; Torrington, 
Conn., 107.00; Reading, Pa.. 
50.00.

Kareiviams dovanos gautn 
iš sekančių vietų: Norwood, 
Maas., Rocliesler, N. Y., Hen
ry, \V. Va., Bridgeport, Conn.t 
Kerosha, \Vis. Visiems 
tojams varde Lietuvos 
vių tariama nuošinlus

Atskaitos.
Šią savaitę pasiuntėme vi- 

mesns L. R. Kr. R. skyriams 
trijų mėnesių, t. y. sau.rio, 
vasario ir kovo, atskaitas. Ku
rie skyriai tokių negautų, nuv 
lėnės tuoj ii Us kreiptis Centrnn, 
o mes j*ę*i*« ja« pasiųsime. *

Atstovo iš Lietuvos balsas.
Gerbiamas Daktaras A. Rut? 

kauskas savo praneši muosf 
prašo visų Amerikos lietuvi* 
kad jie jaigal *uvu išgalės pr 
aidėtų prie pastatymu Kaulį’ 
tai gšuiue pl ieglaudo*. JLai 
šo, knd Kulnie ant gatvių y 
baisus reginys. Daug va 
su atšalusias pirštais nuo 
jų ir rankų, daug apdriskę/a- 
piplyšę valkiojasi, kad įet 
baisu pažiūrėti. Kiek vi 
praeiviui tokie pavargėliai/už- 
stojn kelių ir prašo išmatos. 
Prašo im* pinigų, boti., dumtos. 
Įspūdis, j-puė svdtimta 
į Lietuvos sostinę atsilaikiu
siems, labui nemalonus. .

Kad kiek nors apvaliu^ gat
ves nuo tų vurgšų, i 
nupirkti jiems namas i; 
syti šiokių tokių dirbtu 
jie imtys sau mastų užlirbtų 
ir nebūtų gyventojam^ tokia 
sunkenybės našia.

Tokio nuino intaisy 
būtinai reikalinga p 
pinigų (upie $20,000)į gi Lie
tuvos valdžia kaip kirtus ir 
taip daug turi rupesmj, kurie 
turi būti atliekami tuojaus. 
Taigi kn.> Liet šiaimj laike pa- 
geibės, jei ne Amerkej® gy- 
vonanti ju* raikai, '’odel, dė
kime kas kiek ipgu&oe. Dėki
me viri, nes visienų vrn bran
gi musų -tėvynė Lietuva ir jo* 
geras vanlns. Himie reikale 
gidėtų daug jirigelb tį lietuvių 
draugijos. Jos snvt auka sta
tytų amžinų pamiškių Lietu
ve;?. , Lauksime pirmstimų 
tam reikalui aukų, yjatč lauk
sime jų nuo lietuyų draugijų. 
Broliai ir sesers; darban, nes 
šis reikalus, yra neatidėlioja
mas.

Visais L. R. K». Rėmėjų r**i- 
kaluia kreipkite* juta

J. Tumaaonis.
456 Orand St.

auko- 
karei- 
ačių.

i

S. D. LACHAWICZ
U»tw>y, Crabarrua oaunukojo. U10» 

turtą, ka griauti*, llalkalt OMMtta ai- 
•ttauktl. a maat dartm baatia alcaaNllat! 
2314 W. 23 PL Chicago, HL

TeL Ganai 31 H. .

»—■ ■ —............................. >c
Dr. L E MAKARAS

LJrtuvi* Gydytoja* tr Ctilrurga*

TrIHMn. 1-allmoa Mt Ir FalhBM HM 
ChicagoJ: 4&1B so. Wood Btr.

Tik K«tnrr« takoka aa/ 8>M IM Tit* 
Tnrf—I Tarot m.

■ •  ............. .. .....................graliui gat- 
sunpnytn 

‘rfintai- 
Jr, kur

ii yra 
ė tinai

Brookirn, N. Y.

pažinimo. Kad niutačius tvir
tai. kokio pripfuiniiuu Lietuvon 
valstybė yrn ilgusi, ir buvo 
įteiktas la* nfto*. kursui liUVo 
šiaip Miuitaty

T ■

boa).

Mtuua iatama tr mokymo sodu jga 
trumpu laiku itasoMtto viso ama

to.
Mm turimo dltUUuidut tr geriat- 

altui kirpime, deatgulng ir Mūvimo 
akyriua. kur klakvKUM gauna garae 
prakukaa basltuoklndanuMi

' VlautiM niūrimo tkyrtuooa maAlnoa 
vnroiuoa •laktroa Jlega-

Kvočiama kiekviena ateiti bllo ko- 
kluo laiku, dieno Ir ar vakarala pa* 
aiaturiU U paaikalMtl dal MUgU-

Pattnrna daromo* nullg mleroo, vt- 
aokto •tlllaua ir dydkto U l>et kurto* 
madų knygoa

MASTER DESIGNING 
SGHOOL.

J. F. Kau>lck*. VodftjM
1*0 N. STATO 6TIUIET. CHICAGO. 
, Kampa* Lak* 8L. ant t tų lubų

x-------------------- --—----------------------

U& Ū M. ŪJŪtii
Praktikuoja 38 airiai 

OOmu 3148 No. Monnui M. 
Kertė 32-ro H-. CliJcaco. III.

SPBCIJALISTAB
Moteriškų. Vyrltky, taipgi chro

ninėj Ilgy.
OHHO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 3 yo ploty, nuo • Iki f valan- 
4a vakaro.
NodoliotulB nuo • Iki 3 po plot 

Tcldonaa Vardą 437

■K

♦

t

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgas Street 

CHICAGO, ILLUlOIfi 
TrR-Icm** Yartte U»l

Tal»a<Jo«: — I iki 11 Ik ryto; , 
• ko ploty Iki 3 vok. NodMIo- 
ml» ouo 3 Iki t voL rak***.

i
I

JOSEPH C W0L0N
Lietuvis Advokatas 

» KO. LA HA1AK SI RKKT 
Oj-renlmo N. Uumbolat *T 

raunu 3*11 W. Il-nd 0t***t 
TU. Iloekwell • 

CHICAGO. ILL.
-*

į

r

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentista*

IOM7 Ko. Mtcfaigaa. Avonm

TAlAKDMi » Iki » nUn.

VaUndcia nuo 10 Iki lt ryu-r uuo 
3 Iki 4 po pinty: nuo 7 iki 3 rak.

N«<1< lloiuui nuo 13 Iki 3.
TrirtMM MM

DR. CHARLES SEGAL
l*vr*H6 -juv ull<* |k> niim.

4729 2. Ashland Avenue
Kur gydo Ilga* vyrų moterių tr 

vaikų.

* Valundo* nuo 1» iki II Hryto; nuo 
: iki t po i*i«tų.' nuo .7 iki t:3t 
vakare. Nedėlioto!* 10 iki 4.

T, k-fuaaa Hmrl SIMO

!k............... ..į

K
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SVARBUS KA T AUKŲ NUTARIMAI.
(Pabaigs)

Lietuvių Dienos Pinigai.
Kun. Jakaitis referuoja apie 

Lietuvių Dienos pinigus. Iš A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
dar negauta jokių atskaitų, 
kaip Lietuvių Dienos pinigai 
buvo sunaudoti. Amerikos 
Raudonasis Kryžius užklnUs 
tas buvo kelis syk, bot ris atsi
sakė atskaitas duoti. 3-jų vai-1 siuntimu, 
dybų suvažiavimas įgaliojo 
kun. Jakaitį, adv. Mastauskų, Ifeioniškųjų politikų Lietuvoje,

Wno reikalu Tautos Fondas 
rems:

L Lietuviškas mokyklas Lie
tuvoje.

2. Per savo, skyrių R. Kry
žiaus Rėmėjų Draugijų šelps 
Raudonojo Kryžiaus reikalus 
Lietuvoje, našlaičių ir pavar
gėlių prieglauda*, rūpinsis 
Lietuvos kariuomenei dovanų

i i i --------------

DETROIT, MICHCLEVELAND, OHIO,

KARĖS DEPARTAMENTO 
PRANEŠIMAS.

Svarbiųjų prakalbų pasekmės.

3. Tautos Fondas rems krik-

K. Česnulį ir dr. Bielskj dar 
\ kartų pareikalauti iš Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus atskaitų, 
o jei tų atskaitų negautų, atsi
kreipti tuo reikalu prie Suv. 
Valstijų Senato ir kitus tinka-

Susinešti su {vairiomis kita
taučių katalikų organizacijo
mis Amerikoje įgaliota kun. 
Jakaitis ir kuu. Petraitis.

REZOLIUCIJOS
išneštos 3-jų valdybų f F. T., T. 

F. ir L. R. K. R. Dr-jos) 
suvažiavime.

Tautos Fondo ir L. Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų Draugijos 

reikalai

3-jų Centro Valdybų (Fed. 
T., T. F., ir R, K.) suražiavi- 
nins, pripažindamos reikalą ge- 
resuid subendriniiuo viso Lie
tuvos kultūros, politikos ir šel
pimo darbo, randa reikalingu:

a) kad L. R. Kr. K. Draugi
jai. kaipo Tautos Futido sekci
jai, ulitų paVUeta>- Vi?**.- Liutii- 
vos varguolių šelpimo darlias;

b) kad toji sekciją kas mė- 
nuo paduotų Tautos Fondo 
Vuldybai visų savo pajamų ir 
išlaidų apyskaitas, kuri p«rw- 
etų tas skaitlines per savo kny 
gos:
c) kad busimam Tarybos su- 

važi&vuuui U’aterbury, Conn., 
butų paduotus apsvarstyti 
klausimos sujungimo Tautos 
E'ondo u* L. K. K. B. Dr. Sek- 
retunjatų.

d) kud Tuutos Fondo Valdy
bų ir L. K. Kryžiaus Rėmėjų 
valdyto darytų kartkartėmis 
bendrus posėdžius.

Aukų siuntimas Lietuvon. į

Amerikos Lieturių Katalikų 
Federacijų pugeruauiiiM visas 
kriksciumskus uietuvus kultū
ros, bcipimo ir poli ūkus orga
nizacijos, teėiuu uel geresniu 
tikslingumu ir tvarkingumu o- 
luerikieėių šelpuuuojo darbo, 
raudu būtinai reikalinga, kud 
Amerikos lietuvių katalikų au
kos eitų vienam Lietuvos kuto- 
likų limuiiiiuiuui kuliu te L ui, su
darytam iš atskirų nuu Katali
kų Centru, politinių krikščionių 
partijų ir (guliuumo Am. L. it 
UL Ifuderocijos; šitas Komite
tas tąsias aukos skirstytų pa- 
gul reikuiJ ir proporcijuiuiimi 
plėtojimui darbu kultūros, šel- 
puuo ir politikos tikslams.

Amerikos Liet. 1L K. l udu- 
racija pasilieku, sau teiaę uuci- 
jktyvos ir pulurūnų pinigų su
vartojimo reikale, gi Lietuvos 
Finansinis Komitetas turėtų 
išduoti amerikieėtauik aukų su
vartojimo apyskaitas.

Tautos Fondo uždaviniai

Susitvėrus Lietuvos Valsty
bei, karimu reikalui Tautus 
Fondu* yrn dkRiaukią dalį sa
vo iždan inėjusių pinigų paau
kojęs, musų tėvynėje Lietuvoje 
nramdeda difenmei raci ja srb- 
vių, krikščionių ir • nekrikščio
niškų. Mes, Aiiiuriko* lietuviai 
katalikai, trokšdami visa novo 

* širdimi prisidėti prm krikščio- 
uiškojo veikimu Lietuvoje, tu
rime savo visas pajėgas imi- 
kreipti, kad krikščioniškas wi- 
lania* galėtų Lietuvoje liu »sui 
plėtotis

knip va: krikščioniškąją sjiau- 
dų, rinkimų agitacijų, palaikys 
krikščioniškąją srovę Lietuvo
je, kad pasekiflingiau galėtų 
kovoti su apsireiškusią socija- 
liFtine srove ir l»edievybe Lie-

4. Tautos Fondas ypatingu 
budu kreips domės atgaivini
mui tautinio judėjimo krikščio
niškoje jmkraipoje sulenkin
tu ose Lietuvos pakraščiuose, 
labiauria Vilniaus gubernijoje, 
dabar laikinai užimtose lenkų 
lietose, lenkinimui,kurių prieš 
arų plaukė daug iš Varšavos 
inigų ir dabar jųjų lenkai ne

sigaili lenkinimo tikslams.

1.

Lietuvos Misija ir musų 
tuomenė.

Lietuvos Misijai darant pa
dangas dezorganizuoti lietu
kų katalikų šelpiamąjį darbą 
ii musų Jaunuomenės L Vyčių 
prakilnų veikimą—Am. Liet 

K. Fvdvrfuiju.-* Veikėjų *U- 
i n rimas atsiliepia į katalikų 
ėjus, kad jie nesiduotų su 

oti įvairiais bepartyvumo 
Isinis, turinčiais tikslą skai
to musų visuomenės, ir juo 
tukliau laikytųsi savo įstai- 

organizaeijų.

2-
daugi Lietuvos Misija ne

savo tiesioginio uždavi- 
ukėlimo paskolos Ameri- 
tuvių tarpe, ir vietoje to 

pirmųjų fsvo energiją 
išką pertvarkymą Ame- 
lietuvių visuomeninio 
> savo par tipiniai s tik-

11

vi

v
v

dj

uvos Misijos darbuo- 
ipia į tokių misijos 
uvos valdžios ir vi-

r taktas trukdo svar
ui o» reikalų—paskolų 
iau mažina pasitikėji- 
ikiečiųinisijos nariais, 
Federacijos veikėjų 

apgailestauja ]ia-

pil 
ni 
kos 
krei
į sav 
tikos 
ruki 
slais.

Kalingi toksai Misijos vei
kimas 
Kiaušį 
ir tuo 
litą ai
Katuli 
suvužia 
našių I 
tų ir a 
akcijų 
-uomunė^doinę, psaitikėdami, 
kad 
tame 
snius.

Tuomi 
sišaukia į 
menę, 
tuos Misij 
gulė mis re 
Ių.

S u važiai 
lies uždarė 
pirmininkas 
maldą alka!

Kun. J 
8ui 
J 

Suv

t

valdžia padaryt1 
reikalingus žing-

suvažiavimas at- 
et Katalikų visuo- 
neatsižiurėuamn j 
netaktus, visomis 
ų Lietuvos pasko-

1-nų vai. nak- 
. Tarybos vįce- 
kun. Jakaitis, 
o knn. Kemėšis.

J. Jakaitis, 
iaviroo pirm. 

E. Karosas, 
viiuo rašt.

P
Kad aš lai 

kiti*' kviidka- 
riu kilpinės,
kome geriau 
šia*. žrmrsiM* 
riau patarnnul 
uUailcoiųr riL-tl 
* vaigiiumėių J 
rtaHxiu* cigaru 
mr geriau ria 
.Yndrvr ImiuzI 
Uokas siu puse 
jame musu mtt 
111 gatves.

’r r

IMA8.
n gėlės nepir- 

svetiintau- 
idcn ir užlai- 

ir gražiau- 
ainor, ir gc-
mr. Tiiijiput 
j racija, ir ne- 
įriiiiur, ir ge- 
L ĮBiliiniausi- 
kbilankuNH m- 
jįricM, viena* 
Alpines. Nnu- 
B- name ant

. Gegužes 3 d., pirnnulienio, 
7:30 vui. vnknre. Muo4* svetai
nėje, įvyko svarbios Lietuvos 
Laisėte Paskolos lamų prakai- 

lbos, kuriose kalbėjo Lietuvos 
atstovas p. J. Vileišis ir Dr. 
Vitkus (visai man nežinomos). 
Apie progrmuo išpildymų ne
rašysiu, inten*suojantieji tera
šo. Tik noriu konstantuoti vie
nų faktų, kurį tose prakiillsisc 
viešu išgirdau iš Lietuvos at
stovo p. Vileišio lupų. P-a« Vi- 
leišis savo prakalboje apie L. 
L. 1'. bonu», uiip-gi UZ.-U1UIK' ir 
apie Amerikos lietuvių grįžimų 
j Lietuvi}, tarpe kit-ko maždaug 
išsireiškė. Imk Pušalotu klebo
nas su vargonininku pridarys 
tiek degtinėj, kail’visii apylin
kė negalėjo išgerti. Paskui ne 
tik niioatuose darbininkai, la*t 
ir sodžiuose ai ėmė iš
kunigo pavyzd) ir dabar Lietu
voje visur pilna bravorų ir 
kiekvienus moku sau padaryti 
ne tik alų, bet irdegtin?. Tokių 
prninoniniukų Lietuva nereika 
lnuju ir visai nepageidauja.

Čia jokių išvadžiojimų ne
darau. tik kondantuoju 
faktų, kurį gerb. Lietuvos at
stovas pažymėjo savo p ra kal
is ije. Taip-gi reikia ne|ianiiršti. 
kad žmonių K>*ebiinėje buvo 
daugiau, negu tikėtasi. Bet iš 
priožąstiea viršui pažymėto 
fakto žmonėse nekoks ūpas jm- 
sidnrė. Ir Lietuvos l4iisvės Pa
skolos Bonų tų Atikaru tepttr- 
duota vos tik už 600 dolierių.

Ar-gi (tlevelando lietuviai 
Imti] fsiip jau užsnūdę ir nepir
ktų Lietuvos ljaisvės Paskolos 
bonųl Ne tume dalykas. Tik 
reikia susidurti nii kitokiomis 
aplinkybėmis ir pamatysime 
visai kitokius rezultatus. Juk 
laikraščiuose vra užrekorduo- 
ta, kad kovo 21 d., 1020 m. ir-gi 
kallM'ju toje pat svetainėje 
gerb. Al. M. Raėkus, meflicinos 
studentas. Tos dienos vakurų 
L. L. Pusnių |jarduotu už 8,000 
dolierių.

Kuine skirtumas ir kame glu
di to skirtumu priežastis, te
sprendžia imtys skaitytojai, o 
develMiidi(*ėiai gerai žino ir su
pranta. Ir visai neįstabu, delko l 
tų vakarų develaiiilieėiui taip I 
mažai pirko L L P. Ismų. Tik 
nesmagu jiažymėti to vukuru , 
L. L. P. Ixmų pirkimu rekoRlų. 
Juk tui bene bus pirmasis ma- J 
Žinosią! * i

A. iš P.

DONORĄ, PA.

ir

Kas veikiama kolonijoj, vadi- Į 
narnoj “Dalcreyni."

At-nkydnmt j daugelį klnn-i 
mų dėlei njisRUgos, atlyginimų 
(coinpimsalioii) ir paskyrimo 
(nllolment), Karės Stkreto- 
riaus jHigelhiuinko ofisas išlei
do knygelę, kurios tikslas yrn 
|Migvll>ėt buvusiems kareiviams 
išrišt savo ypatingus klausi
mas. .Ii vadinasi "Bulk’in’*6. 
Jų galinai gnut "Offica of tho 
Assistant to tlie Socretnrv of 
War. Council of National De- 
fense Ruilding, Wasliiiigtoii, 
D. C.

Valdžius apsauga dėl karei
vių. kurie buvo tarnystėj, šito
je knygelėj tinkamai išaiškin
ta. knip premija turi būt atmo
kėta |m palinosarimo, kaip dn- 
’.... '' fnšidntrifėij
gali būt ]M*nnainyta j vienų iš 
šešių įvairių formų nuolatinių 
kontraktų (policv) dabar aprū
pinta, knip užsibaigę kontrak
tui gali būt išnaujo įstatyti, ir 
tt.

Keblus atlygi mino (compen-

REIKALAUJA.

linULHGI.
Trmkcrlol Ir ie>b«rla) tyrai dirbti 

viduj «Ajvhou»qj. PabIovim įlailNMi ir 
Bvr* mokesti*. A taika tiki te Supk 
l'ourt b.

GumblA«ky IItih. 
c-o I niou A l.umber Mnu

“Tom darėi-ll rryt mcrgi-K--." du- 
Kelne.................. Mu

"Emi aut tat Sitalo" «<>lo MM-. 
-I.lidara brangi" *<ik> . . Mta.
•■k». iiuraiuy. man Slcitelv” dur-

Balandžio 26 d. atlankų 
musų uiiestelį Lietuvos Misijos 
narys, majoras P. Žadeikis. 
Programa įvyko Lietuvių Pi
liulių avelainėjif kurios vedė
jam būvu kun. \f. Abromaitis.

Žmonių buvo puia-tiimi prisi
rinkę ir kiekvienai buvo pilnas 
eniuzijaziau NUailaukus tokiu 
svočia. Majoras jiasakė dvi pui
ki ] truku Ibi ir žmonėms t ui p pa
tiko, kad su visa donie klausė. 
Paskolos lamai buvo parduri 
nėjami svetainėj.

Muzikalu programų išpildė 
PilifMt Vniraitiikė, gabi pijani- 
stė. nu pogellju lutų gerų dai
niui tikiu.

l)arl»a> pardavinėjimui tonų 
eina pusėtinai. ’l’tKiiiies, kuu 
Donorą gerai ]Misirody‘s tame 
dalyke.

Čia liko sutverta Lietuvos 
Jjaisvės Sargų organizacija. į 
kurių įsirašė tiaug nnrių. Pet
ras Kastrickis, karalių tėvy
nainis, išrinktas ]ūrmiiiiiikii.

x ’ Donorietu.

i

□i' C-, ta‘ L -

Ši kolonija nuo senai lietuvių 
apgyvento, bet visai ninžai bu
vo veikiama. Ji buvo apsnūdus 

. ir [Misilikus nu<> visų kitų, kad 
ir mažesnių kolonijų,dėl tu.kiui 
tos kolonijos lietuvių tarpan 
buvo įsiveisę visuomenės pikt- 
šašiai, sugedę.- elementas, čia 
perėjo visa eilė lietuviškų ne- 
založninkų kunigų, klapčiukų, 
net ir pata vy skupas kui-kurį 
laikų gyveno. Visi jie buvo 
žmonių išnaudotojai. Jie skel- 
’’’’inn* : TiT’^p'':i ••■•ri"‘ ’'rni’ ’ 
kų rojų ir čiulp»- žmonių syvus

, iki tol, k<A tie žmonės susiprato, 
ir pamate, kad nezaležninkų 
kunigai, vyskupas šuntakiais 
eina, kad rengdami žmonėms' 
rojų savo kišenins tunkina. Ga
linus mus žmonės pamatė, kini 
nezaležninkų rojus be stogo, be satinu) dalykai taip gi aprašv- 
sit-nų, be langų ir l»e nieko. Su-1•)*<* yra valdžios pensija (ar- 
siprato žmonės, liet jau buvo 
pusėtinai iščiulpti. Kada nezn- 
kdminkai jmnnitė. kad "biz
nis" su nauju tikėjimu neina, 
atsisuko nuo žmonių ir pasprū
do. O jus šmoneliai dairykitės 
įx> “žemiško rojaus" gražybes.

Bet dabar jau kas kita šioj 
kolonijoj virto: žmonės, supra
tę visus liaiiihizu durlielius, sto
jo j liendrų. dariny Jie paprašė 
Jo Malonybės vyskupo, kad pa
skirtų tikrą Rymo Katalikų ku
nigų. Prašymą vyskiųms iš
klausė ir Melionu paskyrė gi*,rb. 
kuu. J. Jonaitį.

Kovo 28 d., 1?‘.ri m., ungarų 
R.-K. bažnyčioje, t, South St. 
pradėjo Dolery .-kivius lietu
viams jjatnaldas laikyti.

Gegužės 2 d.. 1920 nu pir
mų sykį L. Jaunimo R.-K. dr- 
jos choras ]x» vadovyste vargo
nininko p. E. Šlapelio giedojo 
|M*r šv. mišias. Po pmuiikln 
Jaunimu R.-K. draugija Nuren
gė iškilmingus pietus pagerbti 
kuri. J. Jonaitį.

Po'pielų, 3 valį būvu nuujos 
parapijos susirinkimas p. Ruko 
aveUunėj, l’.KM N. Jetfersun. 
Posėdį atidųrė maldų gerb. 
kun. J. Jonaitis. Svarstyta nau
ju*- parapijų.- n-i kutai. Nutarta 
naujui parapijai vardas duoti 
Šv. Petru lietuvių Rymo-Kata- 
likų ]iarapiju.

Nutarta naujus ]>itrapijo.<> 
naudai surengti pirmas vaka
ran gegužės 8 d., 1920 m., p. 
Ruko svetaine j. 1904 \V. Jcf- 
fersun gatvės. Išrinkta keturi 
asmenys apžiūrėti naujai para
pijai lutus.

Naujos parapijos narini pa
sižymėjo guusiumis aukomis. 

' Susirinkimą uždarė malda kun.
klebuuas.

Po parapijos susirinkimu bu
vo posėdis Jaunimo R.-K. dr- 
job, kurį su niaidu utidurė pir
mininkas P. Grigaitis ir persta
tė p. E. Šlapelį iškalbėti apie 
Jaunimu 1L K. dr-jos tikslų. 
P us E. ŠlujK'lis kalbėjo apie 
dailę.

Ant gulo atsilankė mukslei- 
vis S. Medinis ir pakulbėju 
apie, politiką.

Naujais nariais Jaunimu R.- 
Į K. draugijon šitame susirinki- 
Inie įsiraši*. rodo, prtikiolikų na- 
menų. Medinis.

Imi išduota porcija) buvusiems 
tarnystėj vyrams ir motorinis 
už sužeidimą nrlnt nenuojiegu- 
iną atlikime savo pareigų, ir 
yrn visiškai atskiras nuo War 
Risk 1 nsu ra net*.
Knygelė parodu buvusiam ku 

reiviui, knip reikia kreiptis dvi 
pinigiško atlyginimo jh-t Suv. 
Valstijų Sveikatos Skyrių (U. 
S. Puhlic 1 lenltli Service) arba 
jier bile katrų Amerikos Legi- 
jono skyrių. Pilnai aprašytas 
skirtumas tarp atlyginimo lai
kino ir nuolatiniu nonuojiegu- 
tno.

Randasi dntig nesusiprati
mų turp apm.*gnl<*dintų karei
vių. kuomet apsiima užsiėmimo 
niokininių (voeational train- 
ing). Tas nesu*tablo atlygini
mų.

Žmogaus pinigiškos i neigus 
nuo valdžios negali būt suma
žintus, bet gali būt pudidintos. 
Vertunė gali būt permainyta, 
liet suma—nekailus negali -būt 
sumažinta.

Paskyrimu (ai lot meni) klau
simai taip pilnai aprašyti ir jų 
jšrisitnai išaiškinti.

Reikalingi budai įdėjimo 
tvarkaus reikalavimo del.ncat- 
inokėtų paskyrimų išaiškinti 
Paskyrimai yra dvejopi—vie
nas yra. upmukanms Bureau of 
War Risk Insurunee, kitub Fi
nansų Direktoriaus. Tas pa
lengvins visus reikalavimus, 
kuriuoK dar kareiviai turi prieš 
valdžių.

Armijoj 4,GtMJ,(XX) vyrų yra 
daugelis klausimų, kurie negali 
būt abelnai atsakyti Kuomet 
piikjln liepa]; rus los aplinkybės 
iiiTsaugosjillyginimu inmskvri 
mu klausimuose, visas informa
cija* gali gaut iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus (Lietu- 
vitiiiis—Lietuvių Skyrius, 1107 ; 
Broiuluny, Ncw York City). 
arija adresuojant laiškų Lieut 
Colonel Matliew C. Smitli, Ofi
se Knrės Sekretoriaus ]»agvl- 
liniuko, 
Brandi 
Defense 
D. C.

iServiee nnd lnf. 
Council of National 
Bldg., Wu»hington,

iifiiiiiiiiitiiiiiifiiniiiiiiiitiiiimiiiiitiiiin 
PIRKUSEEMS BONŲ PER 

"DRAUGĄ."

a revaatit « rituok**

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

ffCAL OTATZ INS JR3NCC 

European Amehicak Burfau
Fieigua Pa»4r»aa u>»*v^a***e 
NflTARIJlNAN

«• llIM'. Cb-tgf* IltaAst
Tun*aOH(

O

■ . w

MUZIKOS MYLĖTOJAMS 
Nauji Ir ktaJųb ima ik veikalai- 

*B»ldoa au kodtlnlB <l«l rinitu:
• 1.
Mn

& 
Z. 
4.

Ina Kalnu .............................................5Uc.
('Mankant Mim» veikalu*, kartu 

reikia »iij»tl ir pinigu* jier Monry Or- 
rodi arba r*glatruntnni lni>>kc. (*tn»i. 
l>ą ncalųnklto). Iklnldėjo vardu:

J. .V ŽEMAITIS,
313 No. \V<M M., Mi<-n*nik>ali l‘a.

REIKALINGOS MERGAI
TES.

r
Dr. M. T. STRIKOL’IS 

IJKTVnS 
Gydytoju Ir tlilrurgn* 
On«a»: 1757 W. 47th Sl., 

<47 Ir Mood gat.)
Vulnndo*: 10 ryto Iki 3 |>o piety. 
0:30 iki 3:30 vakare Ncdcllomla 
» iki i: rytai*.

Trl. lloulciaril 100 
Re*. 3011 W. <3nl Street.

Tel. MeKinley 3M

TMenbnne* 801

Turlu patyrimą 
moterių Uroae: ru- 
ptetinrai pnuu- 
riu ligone if kudi- 
kj laike Itgon.

AKUŠERKA 
A. SHUSHO

3355 So. Ilnl-lcil Sl.. Chloco. IU.

ANT PARDAVIMO.
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pngyvcuiiiiniii mūrinį namą 
ir taippat gerai išdirbtą birtų. Pir
itu* klesus knygyno* ir Cigarų 
krautuvė. Natnuonc imu jausi jtni- 
romai, kaip vu: visame name gu- 
zas. gerinusi elektros įvedimui, 
ninudyncs abejuose pagyvenimuo
se, basementan. akmens pamatas 2 
pinty ir 18 colių storiu. G ri t Alpi 
bukcincntc cementinės. Garu šildo- 
man visas narnaa. Sun* naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų — pir
mos kiemu knygynas ir eigarų 
krautuve kumpus 47-lou ir \Vood 
gatvė* Grindis muro, durpe ir lan
gai siūdintai. 2-me pagyvenime 
durįn ir langai taippat ąžuoliniai.

Puntiduomu namų ir b:xn) vidtr- 
tino kaina delio kad išvažiuoja j 
Europą. Atsišaukite tuojaus j

P. MAKAREWICZ. 
1757 W. 47 gatve Chicago, UI.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

16 metų ir suvirs. Prityri
mu* nereikalingas. Šviesus, 
švarus fabrikas. Geru ulga iš- 
pradžių. Greitas pakėlimus.

Rand McNalley <fc Co.
536 S. Clark Str.

ANT PARDAVIMO.
llvnfiuojų, uitai turtu parduoti an- 

rn mmtrmlkka ! fintu murini rnmn 
pų .. u C k.uiiliariu* . (utuvcMl. Įvai
riu (11.000 aukaukite nedcldlcnlaia 
ant 1-uio finto.

5013 So. \Vlnrbn4rr Are.

Mt-dily ilurblnlnknl Ir Kamonte
riui t— vrkitnu Ir automobiliu darbu. 
Atat&uuklte:

Ctilc«in> 'l<•rdtuuMllia' and 
t-zjuipnuyit <.r».

K2t> llteluutfc Am. V. N. Valda.

Valkai — Wc*t — Katalikai dėl 
Kencrallo offlao Ir puaiuntynlMde ge
ra uteltla Atmaukite.

Tlie Hnpralo Stalunry Co.
TOO Wc*t Adams Mrvct.

Vyrai dirbti poperoe atseko kaa- 
barlj. Goru* darbo MjlygoK Atmau
kite. > “

Anicrti-an t’olor Tjpe Co.
1151 Roacoe Sln-et.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dėl fabriko darbo. Pastovus 

darbas.
Link Beit Co.

39-th & Steivart.

REIKALINGI.
Senyvi vyrai dėl fabriko 

darioj.
Atsišaukite:

700 West 22 nd Str.

REIKALINGI.

Hog Butcheriai

pirbti pucking liousc.

Hetzel & Co. 
1743 Larrabee Str.

REIKALINGI «EPŲ 
DIRBEJIAI

■imetono* gerai pritaikinti akintai 
bua palengvinimu dėl Juaą aklu. 
Kuomet tą kenti nuo galvor akau- 
dėjimo, kuomet raidas llcjaM 1 kru 
rv. kuomet akallal ar siuvi ar ra
tai, lai tuomet yra tenkina, kad 
reikta Juma akintą. Mano 16 metą 
patyrime* prranne •-- n—
patarnavimą ,. ............   .._.uu
net taip temai net iki 13.00.

JOHN SMETANA 
Akių 8pedjaluta0 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Eczamlnaa nuteikiama* dykai

*-AJoe luboa vir* Platl’o aptJckoa
Kambarį* 14. 16, 10, 17 Ir IS

Ti-rnykilc | mano parota.
Vatandoe: nuo 7 vai. liryto Iki • 
vnl. vakar*. i’uMdtllaia, Oeredo- 
ml* tr PelnyCtomla.

I

I'anuduoda du lotai unt Trlpp Avė. 
301171 pi-dnu, vanduo Ir Lillautvca 
uiinuki u. Vicnaa blokas nuo Arcbvr 
Ava. arti Uranu I "taniu* Kaina |3.0 
ui viena, verti po 3 >00. l'ura'.duua 
po vienu urba abudu.

Ha viii lnka«

3711 liultaua Avc.

I

Rukainių fabrike, Pastovus 
darbus. Geru mokestis.

Atsišaukite:

Bchnkc & Fink Mfg. Co. 
1107 Maxwell Str.

PAIEŠKO

I'.in-4kuu uuvv brolio KtaiiUloro 
Mikniau* Kauno Gub. 1'.naciniU apak. 
Adakavo pamp kaimu* Snlt-ronHklal 
uple Iii turtų mena Amerikoj*. Ba
iliau ryvcao CblraBoje.

Kua uplo J| tinote arba Jla pala 
liųrul atnlkuikUi Aluo ndrrau:

Prani-itau* Miknius 
tloi SIU Kt-ncnlM. Wl«.

ANT PARDAVIMO.

Greitu laiku jau pareis Bo 
nai iš New Yorko. Todėl kas 
įvažiuojate šiomis dienomis j 
Lietuvą malonėsite pranešti 
naują savo adresą (Lietuvo
je), kad butų žinia kur tuos 
Bonus siųsti.

“Draugo" Stoties iždininkas, 
1800 W. 46 St. Chicago. HL

> miiiimmiiiiiiiiiiuumuiiiuiiiHiiiimiii

l’iu aid uodu didelis su visais Italai. 
nu>ia dėl dvejų beinilnų pa®-vonltno 
nutilus au krautuve. Kaina Įeina Ir 
takios inelimaa. Prleloatla pardavimu 
yra lirn. Norvduml Saugau* sutinote. 
rut.l<Ulu kreiptu* MkuUilų anlruku.

J<4ui Kruaiaa.
703 IAikoIu Avc. ftocklurd, III.

Trtaf. Malu JH1

2 pagyvenimų mūrinis na
mu*,. elektros 
pluinbing 
čiaus šilimui.
Cu.»li. Didelis 
ša u Iri te

Nora A.
3812 S. Rockwell Str.,

Tel. MeKinley 2450

šviesa nuujas 
ir dekoracijos, pe- 

Kuina ♦3,000.00 
torguiias, iiUii-

McMahon,

ANT PARDAVIMO.
Uufernc ir aneccme turi bute jmr- 

duvta trumpų liuku m>« savininkei’ 
Ilsins J kils bitei. psrsltluos plaiši. 

3355 W. 3»lb mum*

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8.S.).

‘•/j .

PANDOItTę IIEANHAS 
TUAJOME

DYKAI.

llalllc l oii.uttaUon Ikin-au, Ine.
35 Su. luarbcm Si. rtikmgu.

IUmmu 30*

l

♦.
 I

4
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Pirmadienis, gegužė* 10 1920

tt

CHICAGOJE.
~—----------------------------------- - ------------- ------- ——a

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS | penki pritrosko gazo 
GARAIS.

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS CHICAGOS IR 
APYLINKĖS APSKRIČIO STOČIŲ OOMEI.

Pirmadienis. gegužės 10 d., 
Sv. JUOZAPAS, baž. patr.

Antradienis, gegužės 11 d., 
šv. Pranciškus Hieroniietis.

Paimti ligoninėn ir vos 
gaivinti.

at

Aną
PLENUOJAMAS MILŽINIŠ 

KAS VIEŠBUTIS 
CHICAGOJE.

Atsieisiąs 15 milijonų dolierių.

Chicagos piniguočiai yra 
sumanę |ia>tatydinti milžiniš
kų viešbutį (butelį) Chicago 
jr. Sakoma, tas viešbutis Im
siąs didesnis už didžiausiu 
viešbučiu Xeu \ orkų. P.-jui 
sylvnnin ir Comniodon*. ėmus 
km von.

Chicagoje sumanytas vieš
butis pastatydinti atsieisiąs 
15 milijonu dolierių. Tai bu
sią penki atskiri plieno, ak
mens ir plytų milžiniški tro- 
tasini, sujungti tik praėji
mais.

Tam tikslui parinkta puiki 
vieta šule jmt ežero šiaurinėj 
miesto dalvj, kur gyvena dau
giausia turtingi žmonės.

VieŠbigyj kambarių Imsią 
4,000. Gi apie visokias salos 
ir pntogylM’s — negali būt nei 
kaltas.

KOMPANIJOS PRANEŠA 
APIE SAVO VARGUS.

vnknrą namuose 
numeriu G42S So. l'nion avc. 
Įvyko m*|Kiprastiis nuotikis. 
Niimynn, trys suaugę ir du 
vaiku, sėdėjo prie stalo. Stai
ga pajuto gazo kvapsnį.

Kol susiorientuota kas veik
ti. kiti paskui kitus šeimyno.- 
nariai ėmė kristi nnt grin«!,t 
lx* sąmonės.

Vienam vyrui pavyko atida
ryti htngą ir yx*r telefoną imi-

Atėjęs gydytojas visus jM>n- 
kis rado pritn>škus*j!>. Tuo 
jau- ėmėsi atidarinėti langus 
ir pat.< pusiau prilroško.

Pakelta trukšinas. Ant 
greitųjų pakviestas dar vienus 
gydytojas, šis atidarinėjo įau
gtu* ir puolės: gelbėti pritroš- 
Rushts. Bet ir šitas gydytojas 
apkvaito ir vos, .svyruoda
ma.-. išėjo laukan.

Pašauktas policijos ambu- 
lansas. Su policija atvykęs 
gydytojus visus pritroškusiu.*- 
žmones liepi’ kuoveikiauą 
imti ligoninėn. Tenai per 
lias valandas darbuotasi, 
visj žmonės atgaivinti.

Paskui pranešta, jog net vie
na- iš jų rsių>.

Policija pradėjo tyrinėti tą 
nepaprastą apsireiškimą. Su
sekta, kad namų nisyj, kuri 
aklai buvo užtaryta, pasida
rė daugelis nuodingų gnzo gn- 
rų. Tie gūrai ėmė slinkties vi
dun ir troškinti žmones.

Tai visa žmonių laimi'*, knd 
tas Įvyko jiems nemie
gant. Nes kitaip nei vienns 
jų neimtų jau atsikėlęs.

po

lū
kė
tai

Balandžio 15 J. ftv. Jurgio para- kiek jnu išparduotu, o ircėiojc kiek 
pijus svetainėje jvykuriamo L. L. dnr reikia parduoti, kad savo quotą 
1‘. Chieaųm ir apylinkių strx. 'p- išpildyti, 
hkričio susirinkime tapo padaryta Kolonijas malonėkit rengti pra- 
kclctas svarbių nutarimų. Tarp tų knlloiH, varyti kuodidžiaUKią agita- 
buvo nutarta paskirti quotas kiek- I riją. Gerai butų, knd kolonijos, 
vienai Chicagos ir apylinkės kolo- rengdamos prakalbos L. L. Pnsko- 
nijai. Tam tikdui buvo išrinkta los reikalais, pridėtų, jei galimo, ir 
kotniiūjn, kuri, dabar parengus pmgramėlj. Tada jimrarsinuB, kdd 
quutax, iiuomi, drl žinios visom* biu prakalbos, dainelė*, arba dėklo- 
Chicagos ir apylinkės kolonijom*, į matijas, kurias galėtų atlikti nu- 
skelbia. Qnotos yrn nustatytos su
lig kolonijos didumo.

Kadangi Lietuvos Misija paskel
ta, jog Chicago ir apylinkė turi 
išpirkti už vienų milijonų ($1,000, 
000.00) dol. Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų, tai įneš, komisija, tų 
milijonų išdalinome visoms Chica- 
gus ir apylinkės kolonijoms sulig 
gyventojų skauiaus.

Kadangi kai-knriosc kolonijose I 
yra po dvi ir daugiau L. L. P. sto
čių, tai tokiose kolonijose visos sto
tys turi dėti pastangas, knd išpnr- 
duoti visų savo kolonijos ųuotų. 
Turime, broliai lietuviai pardavė- i 
jai, iš visų savo pnjicgų stengtieji. 
išparduoti savo kolonijos paskirtų
jų quotų. Nes nuo pasisekimo atski
rų kolonijų priklausys musų, Chi- 
cagos ir apylinkės, pasisekimas.

Jeigu kiekviena kolonija išpar 
duos ravo guotą, tai mes, Uline *s. 
Indiann, Michigau ir M’uconsin 
vnlstijų lietuviai, galėsime pasi
džiaugti atlikę ravo pareigų drl tė
vynės, Lietuvos.

Kolonijų surašo pirmoje kolum- 
noje yra pnžymėla qnota, antroje

žo* mergai lot, ar berneliai, daugiau 
žmonių ataUaakytu. Bėgyje vieno 
mėnesio kiekviena kolonija turi su
rengti bent dvi prakalbi.

'>*/ Katros kolonijtr. neturi knlbėto- 
ją. poli kreipties į Chicagos Ap
skričio sikrotorijatą. kuris paii- 
8tcngR surasti. Tiktai kviesdamos 
knlbčtnjns tnrč« nemokėti 
ją ilgaus nes Cuicagus upskuUa ne
turi jokių pajamų, todėl išlaidų ne
gali pakelti.

V. ir. Stulpinai, pirm., 
J. A. Mickrliunai, rašt.,

Paitaha. Prašydami Apskričio 
valdybas parūpinti kalbėtojų L. L. 
Paskolos reikalais, prašome praneš
ti: kelių kalbėtojų reikalauja, kada, 
kur, ir katrą valandą prakalbo? 
nnuūdės. Tuo palengvinsite rašti
ninkui darlią.

J. A. Mickrliunas,
L. L. P. Ch. ir Apyl. 

Apskr. rašt. 
4410 So. Richmond St. 
Telefonai MeKinlcy 
ir MeKinlcy 2797.

1833

Nori išgauti daugiau 
nuo žmonių.

pinigų

įsnauja dvi rhiraginės kom
panijos kreipėsi j Statė l’iib- 
lic Vtilitirs komisiją su nusi
skundimais. Komisija pasiža
dėjo patyrinėti nusiskundi
mus.

Tos kompanijos yra: gazo ir 
viršutinių geležinkelių, Gazo 
kompanija sako, kad ji šian
die. gamindama ir prurtatydo 
nui Chicagos gyventojams 
gnzą. paneša didelius nuosto
lius. Nes jai guzo produkcija 
brangiau atsieinanti, kaip su
renkant! nuo žmonių, gnzą var 
tojančių, pinigų.

Viršutinių geležinkelių kom
panija lygini sako, kad ji tu
rinti nemažus nuostolius vežio
dama žmones.

Ir viena ir kita nusiskun
džia, kad neturinčios iš ko ap
mokėti savo skolų. Gi apie ko
lų ten pelną jos jau 
įniršusios, nes jau 
kio neturinčios.

Pttblic rtilitic 
sutiko išklausyti kmiųauiijų 
nusiskundimų. ,

Tuo tikslu visos kompanijų 
vedamos knygos Ims jieržiurė- 
tos, palygintus įplaukos su 
išlaidomis ir tik paskui bti- 
imtasi priemonių apdrausti 
jas nuo vargo.

semti pa
senai to

t»s komisija

NAUJA PRIEŽASTIS DUO- 
NOS PABRANGIMUI

Duonos pabrangimui skel
bia nut nauja priežastis. Sako 
mn. goležinkelini šiandie yni 
tokioj** betvarkėje, kad kuo- 
tnetpo pjūties prisieis išvežioti 
kviečius, tuomet tam tikslui 
pritruks vagonų. Dvi to turi*.-. 
I«ibrangi i ir duona.

Ko čia neišgalvos savo nnu 
o_: -s—t.;— „x:__ 4_.Mnvniur a t^ivr mu 'iul
7-------------------------------

f Paduota majorui Thomp«o- 
nui sumanymas, kad kaikurio- 
xe gatvėse leisti ištaisyti dvie
jų augštų gatveknrius. į ku
riuos sutilptų daugiau kaip jxi 
šimtą žmonių.

NESUTIKIMAI TARPE 
STREIKUOJANČIŲ 
”SWITCHMENŲ.’*

1S

Tarpi* daugelio vis 
>tr«*ikuoj>inrių “sxvitchm< 
nų" ir jų vadų pakilo jiršų»* 
nesutikimai. Ne< pasirodo, kad 
darbininkai išvesti tiesiog po|- 
kėsnn.

Geležinkelių kompanijos vie
toje streikininkų priima nau
jus darbininkui ir streikinin
kai neteks darta.

dar

SALIUNE PAŠAUTA LIE- 
TUVĖ MOTERIS.

policijos tvirtinimo, 
]N*nkfadienio vakari* 
plėšikui Miliūnų jk> 
3108 AVest 38 gat.

Sulig 
praeito 
užpuolę 
numeriu
Plėšikai lietaūdytiaini mirtinai 
■pašovė Mrs. Emily Oriept Jur
gaitis. 5201 South Smtganion 
gnt., kuri tuo metu buvus už
pakalinėj saliuno kamaraitėj, 
kur nuo plėšikų buvo norėjęs 
luisislėjdi juits saliunininkas.

PUBLIKA UŽ VISKĄ TU 
RtS MOKĖTI.

Viešuose Chicagos parkuose 
šįmet golfo jr kitų žaismių 
mylėtojams prisieis mokėti pa
skirtą mokestį, jei norės nnu- 
doties tc.nis žaismėmis.

Norintiems maudyti™ pri-i. 
eis tureli nuosavus maudymui
si rnbus.

[’uikuuM- npiit-1 UlluUefiii 
n .‘prisieis nieko mokėti tik nž 
veją, ant kurios bus galime 
pn-ėtlėti ar pavaikščioti, ir nž 
urą.

Miestas neturi pinigų. Todėl 
parkuose ir darbininkų skai
čius žymiai sumažintas.

<
i

CHICAGOS IR APYLINKĖS KOLONIJŲ QUOTOS.

Kolonijos vardas
Aurora, 111.........................
Chicago, Ilk:

Bridgcport .................
Town of Luke..........
18th St ir Unitai avė. 
West Side ............
North Side.................
Brighton Purk ........
Raselnnd....................
W<st Pullman...........

Cicero, III............................
Chicago Hcight*, III..........
Graud Rapida, Mich..........
Gary, Ind............................
Indiana Harbor, Ind. .... 
Kcnosha, Wis....................
Melruse Park, 111.................
Miluaukec, Wis.................
Rhinclandcr, Wi*..............
Racinc, 5Vi«........................ .
Itockford, III....................... .
S*>. Chicago, 111..................
St. Charles, 111............... ..
Spring Vnllcy, 111. ir apylinkė .. 
Springfield, 111...............................
Thorp, Win. .....................................
Waukegnii, III..................................
W l*M Vlllc, 1 II. .a................ 
Wauwatora. Wbc. ...........................
Shęboyguu, Win................ *............

$756,495.01

Quota Parduota Neparduotu
$ 3,OOO.oo $ 310. oo $ 2,690.oo

150.000.oo 40.550.oo 109.450.oo
150,OOO.oo 96,338.12

90,OOO.oo 15,9€2.oj 74«538joo
80.000.oo 12,980.oo 67.020.oo
rm nnn »<> r.>tfi
70.000. oo 20.G05.07 49,394.93
60,OOO.oo 12 v)31.oo 47.979.oo
10,OOO.oo 10,OOO.oo
GO.OOO.oo ll.935.oo 48.065.oo
20,OOO.oo 1.490.OO 18,510.oo
20,OOO.oo 3,615.oo 16,385.oo
10.000.oo 2.607.-OO 7.393.00

25,OOO.oo 7.H70.50 17,129.50
45,OOO.oo 12,178.00 32,822.00
25,OOO.oo 7.143.54 17,856.46

5,OOO.oo 5,OOO.oo
2,OOO.oo 260.OO l,740.oo

/ 25,OOO.oo 5.385.oo 19.G15.oo
10.000.oo SOO.oo 9,200.oo
25.000.oo 7.590.OO 17,410.oo
10,OOO.oo 1.2S0.oo 8,720.00
10.000.uo 1450xx> 8,550.oo
10,OOO.oo 1,056.oo 8,944.00
• 2,OOO.oo 700. Oo ],300.oo
15.000.oo 5.000.OO 10,000. oo
5.000.OO 5,000.oo
G.OOO.oo 2.705x» 3,295.oo
7.000.oo 7,OOO.oo

Viro ..»l,000.OOO.oo $243.504J)9

riai mūsiškių lu*go j Rusijos gi
lumą tai į kitus kraštus, mes 
tlAintnn r»tbn« ir »w»r Tnutou -■»-— --- -
Fondų šelp.-iiM? tuos pabėgė
lius.

Vėliau, kada mimetusi sveti
mų jungi; Lietuva pradėjo rei
kalauti pilnos nepriklausomy
bės, mes kcliaif atvėjais tuk- 
stančiiiis n ii kojom nnttos n»*pr* 
klnusomytas ntdmro. Įsteigė
me ir pahnkėoitf publikacijos 
biurą, siuntėme ir užlaikėme 
atstovus prie Taikos Delegaci
jos Paryžiuje ir daug, daug ki
tokių darbų atlikome I actu vos 
naudai.

Vėliau sutvčrėme Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
Draugiją, kuri, pristeigus sa
vo skyrių lx-vcikviso.se lietuvių 
kuiunijusr, ir aukomis ir dra
bužiais ir kitais daiktais didelę 
mnterijalę pngeTbą teikė Lietu
vos vargšams ir našlaičiams. 
Ir nors nemaža vargo buvo iki 
tapo pasiųsti Lietuvon mus su-

bui. Kada riančiant karui visa i rinkti drabužiai, tai šiandie pa- 
Lictnva buvo liepsnose ir bu- J sidžiaugti galime, ne*, kaip Dr.

; s į •--< • ~ ~ A-

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
t vninuiin • RULunuy

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
CHICAGOS APSKRIČIO 
(KAT. VIENYBES) SU- 

SIRINKIMAS.

A. L. R. K. Federacijos Chi
cagos apskričio (Katalikų Vie
nybės Centro) mėnesinis su 
sirinkunas bus antradienyje, 
gegužio 11 d., vakare Dievo 
Apveizdos parap. svetainėje, 
Chicago. III. Yra svarbių rei 
kalų. N e vien atstovus, bet 
kviečiame ir katalikus veikė
jus bei veikėjas.

VUdyba.

ATSIŠAUKIMAS Į BRIGH
TON PARKO LIETUVIUS

Nuo pat karo pradžios musų 
kolonija dnrtavos tėvynės la-

Rutkauskas praneša, tie drabu
žiai jau dalinami Lietuvos be
turčiams.

Galiam*, tada laikinoji Lietu
vos ncpriklnusomyb’s valdžia 
ats.šnukė į Amerikos lietuvius 
ir paprašė jau nebe aukos, liet 
paskolos, mes. brightonparkio- 
čiai, šokome dartan rr vienu 
vakaru išpirkome paskolos bo
nų už 21 tuRstantį d<»l. Bot tai 
dar ne viskas. Dnr mes savo 
quotos ncišpirkome. Musų ko
lonijai paskirta tanų išpirkti 
už 7<> tūkstančių ir turime iš
pirkti, nes tni musų uždavinys, 
o tą uždavinį nėra sunku išpil
dyti. Jeigu visi pirksime nors 
tiek L. L. tanų, kiek pirkome 
per karą Suv. Vnlstijų, tai iš
pirksi m ne už 70 tūkstančių, 
tat nž 1G0! Tatai kodėl nepirk
ti L. K tanu, kodol nebaigti 
l^.foprn'kntihnJdarbo'?

Kiekvienas pradėtas darbas 
negali būti liepaimigtns. Kam 
vertns bus pradėtas statyti na
mas, o ne] 
jame gyveni 
Ką geltas tėvynei musų sudė
tos aukos, jei nesutvėrsiim* 
stiprios valstybės? ITžeis prie
šai ir pasiims viską.

Nėra kūdikio ta motinos, tai 
kaip gi lietuvis gali būti be Lie
tuvos! Tatai, gerbiamieji, šian
die mes esame ant svarstyklių: 
arba žūsim, arta per amžius 
busim nqiriklausonu.Kas nori, 
kad musų tėvynė netektų nei 
lenkams, nei rusams, o butų ne
priklausoma, tegu perka Liet. 
Laisvės tanus. Kas turi pirkęs 
vieną, tegul perka antrą, trečią 
ir ketvirtąjkurie dar nei vieno 
nepirko, šiandie prašomi pirk- 
L

Lietuvos Laisvės tarnu, kaip 
iraneša Misija, jau gatavi ir 

trumpu laiku tas . išsiuntinėti 
tiems, kurie pirko ir visą su
mą įmokėjo. Nei viena^nėp.'isė- 
likim nupirkę bonų, uepaskoli 
nę pinigų tėvynės laisvės rei
kalams.

jjabajgtas! Kas galės 
enti, jei bus be stogo?

J. K. E.

IS NORTH SIDE.

Nidcuoniet nehuvo girdėti apie 
Šv. Mykolo Ark. parapijos cho
rą tai jo darbuotę. Rodos lig 
kad visai čia jo nebiitų^-Viskns 
gludi tylumoj.

North Sidėje šv. Mykolo pa
rap. chorus yra nemažas ir, ga 
įima sakyti, nemažai pa
žengęs pirmyn muzikoje. Kiek
vienas beveik choristas lavina
si muzikos šakoje, gerai susi
pažinę su gaidomis ir lengvai 
išmoksta giedoti bile kokį daly
ką-' Susipažinti su gaidomis 
kiekvienam choristui bei chori
stėj nėra lengvas darbus. Bet 
dvigubai reikia dirbti tam, ku
ris kiekvieną stengiasi supažin
dinti su jomis, kad ga
lėtų skaityti. Šito stengimosi 
Petruko pas p. B. lauraitį. Jis 
tiek turėjo pasišventimo. tiek 
dėjo savo pastangų ir tas jam 
šokėsi. Jis negailėdavo pašvę
sti laiko. Kiekvieną vakarą bu
tų pašventęs pamokoms kndir 
vienam giedoriui atsilankius. 
Ir visados su mielu noru moki
no. l'žtui jum priklauso gar
iu* ir dėkingumas nuo visų cho
ristų.

Besidarbuodamas per šeše
rius metus prie ftv. Mykolo pa 
rupijos, ji* Intai įsimylėjo į šį 
chorą. Kaip su tikrais broliais 
tai sesutėmis jis tardavos kiek- 
viename dalyke.

Ketvergo vakare, talnndžio 
29 d. tani mokinant linksmių 
dainą, staiga pertraukia daina
vimą ir iiasako susirinkusiems 
choristams, kad šis vakaras jau 
bus paskutinis musų pamokų, < 
nes, sako, apleidžiu North Sidę 1 
ir persikeliu vargonininkauti į i 
Šv. .Antano parapiją. Cicero, i 
Ui. Jo ištartas Žodis •4aplei- 1
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Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šiiubo Dienos

yra tiruos H iyrnr-uhjjy Ir a tml atimi) Imocnti' 
aytmiau* Jknp. Toilcl net Iena* nori turfti iv «ll<*t*ų atminimui 
ki*k| mir* Ai-ntila.

Mr> lame dalyta* fwi-luloaM- graliu* |utv<-lk*lu>t.

Pirmosios Komunijos................ 15x9 coliu po 10c.
Dirmavonės................................... 14x8 colių po 10c.
Šiiubo............................................17x13 colių po 20c.

Tokia kaina |imm pnnhMMlanu-. La* ima nemažiau 10 rgr., o kaa tik 
vintui, tai turi firhiuMl Oc. (Iriau- pcraiunUmtri.

Ant IHrmavtioiSt pavrlkdo lOvtkfla vl*<a Sakratu«nto nirmaemt/s 
Istorija.

Ik- lo anl pat*-Oi*4v apačhM y. a »f*p«n>Mjtntl mm tikri žoiMial Ir 
palikta tutffcm virtaa. knr gailina nb-aSytl vardai. pavar.V, lieta tr 
laika**. ItrikalnmlaBii kn-lpkltr-*:

"DRAUGAS” PUBL. 00.
| 1800 W. 46th Str. Chicago, UI.
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K •
rtžiu” visiems choristams buvo 
laImu i-kaudii.*-. Nuaiuiiuiiiiiu-,. 
žaibas, jilikstelėjo visiems į 
širdį. Neviena iŠ čia augusių 
nierg<*lių palenkus galvą nu
šluostė vieną, kitą ašarą, katra 
nejučiomis jš akių iškrito. Jos 
labinusia gailėjo jo dėlto, kad 
iš pat mažens, mokyklą talan- 
kydamos, priprato kaip prie 
savo tėvo.

Gailesčio apimti risi pradėjo 
prašyti savo vedėjo, kad pimo 
ntsisveikinsiant chorus ]>sdai- 
nuotų nors kelias daineles, ku
rias p-as 1 žiūraitis taip gražia 
buvo risus išmokinęs. Susto/i 
ir užtraukė krintą dainriii, 
o ant galo" “Licluėa, tėvynė 
mu.**ų.” Bet to rise dar neužte
ko.

Vėl niergničių būrys a; . _ 
p. Lauraitį, kad joms paskam
bintų dar “Klumpakojį” a 
‘LSuktinj.’’P-as taurnitis k 
visuomet, taip ir dabar paiydė 
savo prielankumą ir skamląio 

. daug daugiau, negu buvo d-a- 
švtas. j,

Ant gaio atsisveikino vii " 
reikšdami p. Lauraičiui š 
ginusius linkėjimus ir gerj pa

 

sekmių darbuoties stiprioj vie
nybėj su ciceriečiais.

Cicero choristai gali dijžiuo- 

 

ties gaudami sau draugiją ve 

 

dėją ir nenuilstantį darbuotoją. 

 

Gi northsidicčiai. atsisjeikinę 

 

su p. lauraičiu, taip-gi ijngim<i 

 

draugiškai sutikti naujf vedė

 

ją, kokį jiems parupta gerk 
klebonas.

DSIlio

n-

ristas.
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L. VYOIŲ CHICAGfS AP
SKRIČIO

KOMISUOS
ČIOS

’L. Vyčių ChicagosApskričio 

 

Veikiančios Komi.-'ijė- svarbus 
tunu rinkimas bus 
Dievo Apveizdos

siųsti atstovus j šį

svetainėj, 7:3(> vai.
Seikės apkalta*! 

uis išvažiavimas ir 
Apskričio reikalai.

Visos kuopų* n

žta 11 d., 
jtfirnpijos 
kare.
Trndieiji- 

iti svarbus

IS T0WN O LAKE.

inekitr pri- 
turi rinkimų, 

rio Valdyba.

FcderarijoR 7 įkyrius laikys»
inėnosinj susirikimą pnmslė- 

 

ly je, gegužės 10L, Iminytiiiėju 
svetainėje, 8 vai vakare.

\'isi delega 
airiukti. Turimf pranešti daug 
svarbių reikal

kviečiami su-

Valdyba.

IMAS.

ftv. Kaziui 
Rėmėjų 1 s 
jvj ta geguiė| 11 <L, 7 vai. va
kare; ftv. K 
svetainėje, 
gai kricč 
lankyti. Tu 
svarbių dnl 

 

svnrctcius iąiai svarbus reiks-

Akademijos 
k u<ū rinkimas

=
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t. W. hUIMU0MI4
ADVOKATAS
Ofisą* Dklmlcstyj:

29 South La Šalie Street
Kambaria S94 

Tcl. Centrai 83S0

S■
■
■
R
■
1

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

Kjunp. <• Oourt
Rok. 12» W. 44 Avrnae 

Telefonai Cicero 4<t4
Oflio Cicero 4»

KA1.II.VHE MEHFVUULU

>■

« 
Tol. Droror 7*41 

Dr, C. Z. Vezelis
LIETUVIS DKRTI8TA.S 

Valandoa: auo 0 ryto Iki • rak. 
Šaradomis nuo 4 lyg * vakaro 

4713 KO. ASHLAND AVENUB
Arti 47-tao Galvio

- ------------------------------a

r

x-

J. p. W AITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

UKTt'VIS ADVOKATAS 
nwt s. woot> irrnKKT 

im tr. iatt> anuurr 
CHICAGO.

McKlnlr/ 44t0
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- Visi ant šviežio Medaus!! 
W. STRYGAS

Kų tik parvežė iš Michigano. 
$1.95 už 5 svarų viedrukn. Pri
statau j namus.

3022 W. 40th Street. 
f Chicago, UI.

U 
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A. f A.
STELLA ŠLEKIUTTĖ
. Mirė pėtnyčioj gegužės | 

7 d. iūžū, 2 vai. po pietų.
Velione gimus Chica 

goj 18 metų amžiaus, lan
ke 8v. Jurgio parap. mo 
kykla, paliko dideliame 
nubudime motina E. šie 
kiene, seseris Elzbieta ir 
Elena.

Laidotuvės bu* Utar- 
ninke, gegužės 11 d. 1920, 
8:30 vai. ryte iž šv. Jur- 
gio bažnyčios i šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines dalyvauti 
laidotuvėse po num.

843 W. 33 Street, 
Nulfhde

Motina Elz. šlekiene, 
seseris Elzbieta ir Elena. |

i N’
t ‘ .

iaus bažnytinėje 
koe narės širdin- 

skaitlingai atsi- 
ne ii Centro daug 

pranokti. Bus

>
, *> 

sos rėmėjos nepamirškite šio 
susirinkimo ir skaitlingai su
sirinkite atsiveždamos naujų 
narių.

M. Mikaoitę. rast.

vcikviso.se
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