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Lenkai Atatiko Stiprias 
Bolševikų Spėkas 

Bėga jie iš Baltgudijos ir 
Ukrainos 

NUOLAIDESNI DAROSI 
BOLŠEVIKAI. 

Jie paliuosuoja iš nelaisvės ci
vilius žmones. 

PRANEŠTA. KAIP BRAN
GIAI ATSIĖJUSI KA

RĖ PRANCŪZIJAI. 

Žuvę 1,400.000 žmonių. 

LENKAI BETVARKĖJE 
BĖGA NUO BOLŠEVIKU. 

Bolševikams tekę belaisvių ir 
grobio. 

Londonas, geg. 21. .— Iš 
Maskvos apturėta čia oficija-
lis pranešimas, kad bolševikai 
prieš lenkus kontr-ofensyvą 
pradėję'praeita penktadieni 
50 myliu ilgio frontu (šiauri
niam fronte). Kontr-ofensy-
va sulaikyta praeitą trečiadie
ni po Įveikimo lenkų ir kiek 
jtalaukus ir vėl atnaujinta. 

Lenkai bėga atgal visu tuo 
frontu, sakoma pranešime. 
Vietomis tarpe lenkų kareivių 
pakilusi didelė betvarkė. 

Paimta belaisvių ir grobio. 
Bolševikai tvirtina, kad jie j Bereziną. 

paėmė nelaisvėn žymų skait-j "Mnsų energingas pažan-
lių lenkų kareiviu. , Jiems t e - g a v i m a s nesiliauja., _ _ 

ko-Molodečno gelržinkelio a-
pylinkėse ir į šiauriu? nuo Le-
pel. Priešininkas nei vienoj 
vietoj nepajėgė pasipriešinti 
mūsų pažangiuojančiai kariuo-
menei.Jo bėgimas nepasilio
vė. Vietomis pakilusi betvar
kė. 

Belaisviai dar apskaitomi 
"An t Ziapki puolimo metu 

mes paėmėm didelį skaitlių ne-
laisvių, kurie dar apskaitomi. 

"Gegužės; I8^mes pasiekėm 
miesteli Disną ir užėmėm; ly
giai mums teko ir sodžius Pli-
ssa ir kiek į rytus sodžius 
Glenbokovi. 

"Toiiaus i pietus mūsų ka-1 
riuomenė užėmė miesteli Le-į 
pel, j veikus priešininko stip
rų laikymąsi, ir persimetė per 

Harbin. Manchurija, geg. 21. 
— Čia seniau JDUVO pranešta, 
kad* Kanados Raudonojo Kry
žiaus pulk. Young buvęs lr-
kucke bolševikų suimtas ir nu
galabintas. 

Tuo tarpu Young štai ėmė 
ir atkeliavo Harbinan visai 
sveikutėlis. 

Pulk. Young pirm trijų sa
vaičių buvo apleidęs VlaJi-
vostoką. J is buvo iškeliavęs su 
medikaliais daiktais į Tran.;-
baikalo plotus. Kadangi Čito
je ir apylinkėje tuo metu se
kė susirėmimai, Young buvo 
sulaikytas. 

Iš ten Young inėjo bolše
vikų teritorijon ir vedė su 
jais tarybas paliuosuoti iš ne
laisvės anglus civilius žmones. 
Bolševikai paliuosavo reika
laujamus žmones. 

PAKILĘ NESUTIKIMAI 
KONGRESE. 

kę ir daugelis 
medžiagos. 

visokios karės ' Polocko-Molodečno gole-

Be svarbių nutarimų norima 
pasilinosnoti. 

' žinkelio apylinkėje mes paė-
Bolševikai sako, jog jų ka- mėm didelę (kolosalę) kieky-

Washington,.. geg. 21. — 
Kongrese pakilęs kaipir trukš-
mas. Nes vieni atstovai nori 
greitai prieš repul>likonų kon
venciją Chicagoje pertraukti 
sesiją jieapribuotam laikui, 
nežiūrint to, kad yra aptarti 

Paryžius, geg. 21. — Pran-
cnzijos vyriausybė paskelbė 
plačiau apie savo nuostolius 
buvusioj karėj. 

Štai ištraukos iš pranešimo: 
Karės metu buvo sumobili

zuota 8,000,01 M) vyrų.'Iš jų 1,-
400,000 užmušta, 800,000 pa
daryta paliegusiais ir 300,000 
sužeista. 

Prancūzija netekusi 57 nuoš. 
vyrų ligi 32 metų amžiaus. 

Medžiaginiai nuostoliai taip 
gi nepaprasti. 600,000 namų 
sunaikinta. 7"> milijonai akrų 
apdirbamos žemės paversta 
tyrynais. Sunaikinta 3,000 my
lių geležinkelių ir 2.*),000 my
lių vieškelių. 

Sunaikinta: .">.") nuoš. ka
syklų ir |1,500 Įvairių dirb
tuvių. 

Pagaliaus nuskandinta vie
na trečdalis prancūzų preky- i 
bos laivu. 

TRUKŠMAS KELIAMAS 
v PRIEŠ LENKUS. 

Pr.rlamtnto a t s^ . a i paskelbia 
manifestą. 

Darbi-

PARAGINA PASILAIKYTI 
LAISVĖS BONDSUS. 

Londonas, geg. 21, 
ninku vadai bendrai su par
lamento atstovais, John Ro-
bert Clynes, AVilliam Brace ir 
William Crooks, paskelbė ma
nifestą, kuriame denuncijuoja 
lenkus už jų pakėlimą ofenzy
vos prieš bolševikinę Rusiją 
ir norėjimą pasisavinti Uk
rainos plotus. Taipgi denun'*-

j juoja pačią Anglijos vyriuu-
! sybę, kuri paremia lenkus jų 
j tam bjauriam žygyj. 

Manifeste pareiškiama, kad 
1 toksai lenkų pasielgimas reiš
kia prailginimą karės ir bet
varkės, laimėjimą slaptos dip
lomatijos ir pagaliau.^ sugrio
vimą pačios tautų sąjungos. 

Pagaliaus sakoma, kad jei 
lenkai nepertrauks savo žygių, 
tuomet prieš tai pakils darbi
ninkų minios. 

Darbininkų kuopose čia im-
Į ta jau tarties apie naci jonai i 
darbininkų streiką. 

Dokų darbininkų unijos 
konferencijoje mieste Ply-

Kardinolas Gibbons 
Atvažiuoja Chicagon 

ATVAŽIUOJA CHICAGOS 
ARKIVYSKUPIJOS JUBI

LIEJUI*. 

KARDINOLAS APIE 
MOTERIS. 

Kardinonlas prošomas pasi
melsti atidarant republikonų 

konvenciją. 

Iš Baltimorės pranešama, 
jog kardinolas Gibl>ons gegu
žės 20 d. tenai ka įlojęs Kata-

ilikių Moterių Labdarybės le-
I gi jono suvažiavime. Kardino-

Birželio 8 diena Chicagon j las perspėjo moteris, idant jos 
atkeliaus Jo Eminencija Joku-1neįsileistų giliai šalies politi-
bas kardinolas Cdbbous iš Ikon. Xes tais savo žygiais pa-
Baltimorės, Md. įdarytų didelę skriaudą savo 

Atkeliaus jis čia dalyvauti: namams. 
Chicagos vyskupijos 7") metų j " Jus esate namų karalystės 
jubiliejuje, koks k s iškilmių-;karalienės," sakė kardinolas, 
gai paminėtas per tris dienas, į "Nesutepkite savo rūbų su po-
taippat aplankyti ir pagerbti į Ii tikinės arenos dumblais, 
mūsų Ganytoją Arki vyskupą Į Kaip vyras, taip moteriškė 

negali tinkamai valdyti dviejų 
karalysčių. Ir todėl jums turi 
but užtektinai vienos. Jus val
dote namus, savo vvrus ir vai-

Tas tuos naudos šaliai ir bond-
sų savininkams. 

Mundeleiną. 
Tuo metu Chicagoje republi

konų partija čia pradės savo 
nacijonalę konvenciją. 

Konvencijos rengimo- komi- jkus. Ir todėl neturite ineiti 
tetas jau telegrama yra krei-i politikom 
pęsis i kardinolą Gibbonsą pa- j " Je i jųs mėginsite valdyti 
klauzdamas, ar J o Eminencija j d vi karalysti. tikėkitės netek-
kartais nesutiktų pasimelsti Iti nei vionos. Jei jųs apleisite 
Coliseume atidarant republi-Į namus, jei jųs padalinsite sa-

jmouth vienbalsiai nutarta ne- fconu partijos konvenciją bir vo laiką tarpe naminių ir i»o-
'ioduoti laivus amunicijos, ze]io 10. Ilitikinių reikalų, žinokite, 

; 

-

riuomenė pažangiuoja Čerka-'bę maiste ir karės medžiagos, j]a o aj serbių reikalų. Kiti at 
ssy apirubėn, išilgai Dniepro, j "Borisovo šone mūsų k*-i stovai stovi už tai, kad kon-
i pietus nuo Kijevo.v Gi pa-j riuomenė taippat perėjo Bore- j presas pirm atostogų turėtų 
ties Kijevo šone, sakoma, kol-;7''"4- Žiaurus mūšiai plečiasi j pravesti svarbesniuosius bi-
kas neivvkusios atmainos. P r apima vis didesnius plotus.iiįUS) ypa(

v. pragyvenimo bran-
Pranešime pasakyta: "Taippat žiaurus mūšiai se- Igenybės klausime. 
"Pitalovo apvlinkėse a t - k a ž l o b i n o i r M a n a u s šone, j Brangenybės klausime vra 

bloškėme priešininką, norėjusi geležinkelių plotuose, ir šiau- j p a d u o t a k e I e t a s bilių, kokie 
briauries pirmys. r i u o s * n u ° B o r n a l - k ū r ? >Ta j būtinai turi but įgyvendinti. 

Į už 14 mylių šiaurvakaruose j Nes be to nuolat didės šalvje 
Tarpe lenkų betvarke. n ū 0 ^ ę ^ į^sokie n e r i m a v įm a L 

"Kijevo " šone nejvyko at- į Be kitako yra svarbus daik-
mainos. : 'tas ir veteranų bonusų kiau

nė pakilo generalin puolimanį "Čerkassy ir Zvenigorodo!simas, kurs jau senai be jokių 
50 mvlių ilgio frontu ir su-!šone mūsų kariuomenė pažan-'galutinų pasekmių aptariamas. 
laužė priešininko liniją Poloc- giuoja 

NIEKAS NEŽINO. KUR Y-
RA CARRANZA. 

Washington, geg. 20. — Pi-
nįgvTio depa*teniento taupij«o 
skyrius pa>ke!bė atsiliepimą j -
gyventojus. kad jie įgytų ka
rės metu Laisvės Bond>ų ne
parduotų, bet pasilaikytų ligi 

jei ta turi but siunčiama Len
kijai. 

EOLšEVIKAI PASVEIKINA 
ANGLUS. 

Kardinolo atsakymas dar j jųs pasiliksite mažiau tobu'.Oo 
negautas. Bet abelnai nuomo-įnuosaviose sferose (sluogs-
nianjanfa, kad jis priims kon- Iniuose). .._ 

I vencijos rengimo komiteto pa-; "Apsirubežinokite pirm vi-
jkvietimą, jei leis jam sveiku-.'sako savo namuose, kurių e-

M a s k v a . " ^ ^ L - 0 - at- H i r a P , i n k > ^ s - ^ ? a r ^ i - " ' 
keliavo Anglijos 
mnjos deligacija. 

"Poiocko-Lepel apiruMje 
sfezniės 14 d. musn kariuome-

GANA KALBŲ APIE DID-
ŽPELNIUS, SAKO MAR-

SHALL. 

NEW YORKAS BE PIENO. 

Strekuoja pieno isvežiotojai. 

Reikia juos visus sukimšti Į 
kalėjimus. 

. Indianapolis. Ind. geg. 21.— 
C'h\ vakar prasidėjo Indiana 
valstijos demokratu partijos 
konferencija Svarbiausiuoju 
kalhMoju būvu Snv. Valstijų 
vice- prezidentas M a rsba 11. 

.In kalbi huvo kaipir raktas 
visiems toki< nis demokratų 
konvencijom*. 

Vice i'-'-zidcn' 
ioir tei-vhč turi 

New York, geg. 21. — Mies 
ta.s neturi pieno, kuomet su
streikavo visam mieste pieno Progreso, katro komendantas! 

EI Paso. Tex.. geg. 21. — 
Gauta žinių, jog buvęs Meksi
kos prezidentas Carranza pa
bėgęs Į Meksikos karės laivą 

in-tus, 

amatninkų j 
Bolševikai 

jų pribrendimo, ty. ligi to i.v- į ofH.«aliai i r nepaprastai iškil-
ko, kuomet vyriausybė išp;rks ^ ^ n ; t i k ( ) i r ?r](h^ (1(>le. 
tuos bondsus. 
• Atsiliepime pareiškiama, 
kad toks pasielgimas duos 
naudo? šaliai ir patiems bond-
-ų savininkams. Šaliai bus 
r.auda iš to. kad bus sustab
dytos visokios finansinės spe
kuliacijos. Gi žmonėms — nes 
jie gaus visus savo 

kokius yra paskolinę vyriau
sybe!. 

Paragina žmones nepar
emti bondsų ui ;<;<nas kainas, 
nes bondsams pribrendus vy
riausybė sugrąŽ'ns visus pini-

Bolševikai Palengva Užlieja 
M. Aziją 

BOLŠEVIKAI INEINA 
PERSIJOK. 

žibalo šaltinius 
Nes jei bol-

Angl^ą apima baimė. 

pinigus, i £us. 
I 

joje ir visus 
Mažojoj Azijoj 

• ševikaihs laimingai pavyktų 
Įsikraustyti Persijon, iš ten jie 
patrauktų toiiaus. 

Bolševikai užplūsta 
M. Aziją. 

THINGS THAT NEVTR HAPFEN 
«0}7n«ht. 

OF coocri 
<SOOO A S THE 

THtte'S 

IS pareiškė, 
but vienodai 

įa nne vi 

. H . l v n c 

p ri f n i 1 
Sakė, joj 
, . ! , • . * ; t - l t < 

kalbu re i 
kaii '- .nis:"-

iijr.'-'ti j " 

t:;ri b u t 1ow: ; ! ,:.•?: 

l i j o s d o k * • • ; ! . 

Vice-pi^ezidentas 
t i . k;)'] >ft}:.'n> t: 

žmonių. 
kalbėti apie 
uus. Užuot 

sukimšti j 

isvežiotojai. 
Streikas pakeltas n e del už-

mokesties. Bet del to, kad vie
na pieno kompanija buvo pra
šalinusi nuo darbo kelis išve-
žiotojus. 

Išvežiotojų unijos valdyba j 
pirmiaus tarėsi su kompanija,! 
kad prašalinti isvežiotojai bu
tų priimti. Kuomet tas negel
bėjo pakeltas streikas. 

Visuomenei užduodamas 
smūgis. 

palikęs jam ištikimas. 
Iš kitų versmių pranešama, 

kad Carranza revoliucionierių | 
apgultas Puebla kalnuose. 

CARRANZAI DUOS PRIEG 
LAUDĄ S. VALSTIJOS. 

Vera. Cruz, geg. 21. — Vie
tos uoste stm-intiems Suv. 
Valstijų karės laivams Įsakyta 
duoti prieglaudą buvusiam 
Meksikos prezidentui Carran-
Kai, jei tasai čia atvyktų ir 
reikalautų pagelbos. 

ratifikuota. Xes pati taikos 
\.!vienas negah Į sutartis atatuika amerikoniš-
: vivilegijų. Tai j kiems reikalams. 

.;,?:-.)!< ;at-; pr>-- Pagaliaus Marsh ai l pareiš-
r,. kė. kad ;>robibicijos Įstatymas 

ki vii bc ..'k-p klausimo turi but 
tie sn- j įvestas ir pildomas. 

NITTI SUORGANIZAVO 
NAUJĄ KABINETĄ. 

taikin nuomonėmis 
zidentu \Yilsonu taiko 
fie»- klausime ir .-;:•;.•; t< 1\n^ 

t\<*l: ""' i man 
identa.s ilgoj 
V-v ' t \ f» V '' <*\ > S 

savo 

Londonas, gtg. 21. — K Ry
mo pranešta, jog andai atsis
tatydinęs ministerių pirminin
kas Nitti išnaujo karaliaus 
pakviesta1? j pirmininkus ir 
'suorganizavęs naują kabinetą. 

Londonas, geg, 21. — Rusi
jos bolševikų kariuomenė Įsi-
briovė Persijoti ir užėmė uos-, 
tą Knzeli. Miestą buvo okupa-1 spa«da pažymi, kad mažu-
vę anglai. Ateinant l>olJe\n- j pamažu bolševikai užlieja visą 
kanis anglai vos suspėjo pa- Ma^aJ? ^z,Ja> 
bėgti. 

Apie tai čia gauta žinią,pa-
kėlė neapsakomą trukšmą. Xės 

• bolševikai jau ištikrųjų ima 
j grūmoti. Anglijos 
j Mažojoj Azijoj. 

Spauda pakelia klausima. 
Vietos 

šiandie jie viešpatauja jau 
Kaukaze. 

Azerbaijano respublika bol
ševikų užplūsta. Georgui jau y 

pozicijoms j r a padariusi politikinę santar-
Į vę su l>olševikine Maskvos val-
jdžia. Gi Armėnija, kaip suži-
įnota. pasiuntus atstovus Mas-

spauda sekcijiniai j k v o n d a r v t i t a i p p a t >can tarvę. 
0 ? j Juk praeitą savaitę gauta 

žinių, jog kai-kuriose Armėni-
jjos vietose Įsteigti lokaliai bol
ševikiniai sovietai. 

ir klausia vyriausyK's, ką ji 
mano daryti. 

Anglijos vyriausybė praei 
tais metais yra padariusi su 
Persija santarvę. Anglija yra Bolševikai tis ant Teherano. 
pasižadėjusi ginti nuo liolševi-' Iš bolševikų veikimo paaiški, 

llūĮ Persiją ir savo pozicijas. I kad jie mėgins briauties ant 
Tas reiškia, kad šiandie už'Persijos sostinės Teherano. 

, Mšcvikų briovimąsi Persijon Tr jie atsieks savo tikslų. 
vvriausylx> pasima ant sanes j Nes kaip Persija, taip Anglija 
morale atsakomybe. - į neturi ten užtektinai reikalui-

Laikraštis Times rašo: įgų spėką, kad galėtų pasi-
"Viena dalis Persijos ^-- priešinti bolševikų žygiams, 

ventojų nepasitiki sn Anglija ; Ir jei jie pasiektų Teheraną, 
padaryta santarve. Kita dalis įsakoma, žymi dalis to miesto 
laukia mūsų aktivės pagelbos. 

Vyriausybė atakuojama. 
Times aštriais žodžiais kri 

tikuoja vyriausybę už neaiškią ; 
j jos politiką Persijos klausime, 

NEKU0MET TAIP NERA. jypaė praėjusiais laikais. 
Vaistinėje. — Verčiau tamstai parduosiu šitą buteli su į , Laikraščiui labai butų gaila. 

vaistais nuo kosulio, šitie vaistai nėra taip geri. kokių tamsta; kad vyriausybė su ta savo po-
reikalauji. Bet užtaigi už šituos daugiau pelnijama. Įlitika prarastų intaką Persi-

gyvontojų pereitų jų pusėn. 
Persijos šachas šią savaitę 

sngryžo iš Europos Tahera-
nan. 

GEGUŽĖS 21, 1920. 

Chicago. — Šiandie gra' 
oras, vėsu: rytoj taippat g 
ra ir šilčiau. 
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mokslo mėgėjams taip yra pai-
LIVTI'VIV KATALIKŲ DiEKRAMTs kas ir nedoras, kad negalima 

tikėti, jog jis tapo įvestas 
bolševikų respublikoje. Todėl 
reikia tikėtis, kad jie mokslą 
vadina darbu, bet del kas žin 
kokių priežasčių nepaminėjo to 
savo teisdavybėje apie darbą. 

Jeigu Sovietų teisdaviai bu
tų neminėję to svarbaus daly
ko dėlto, kad patiktų rankpel
niams, nesuprantantiems pro
tinio darbo sunkumo ir nau
dos, tai butą ženklas? kad so
vietų teisdavybę graužia žli-
bios politikos liga. Baisus dai-
gtas yra teisdavybę rašyti 
taip, kaip yra rašomi agitaci
jų lapeliai, neminėti teisda
vybėje to, kas gyvenimui rei
kia. 

>» 

kasdieną išskyrus nedėlcbeaius. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams $6.00 
Pusei Metu ..... i - . . * ^ . . tJM 

6UV. VALST. 
Metams .- .- . . . . . $5.00 
Posei Metu S.00 

Prenumerata mokasi i&kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nno Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, I1L 

Telefonas McKmley 6114 
sp.— ^ i ^ Su—ss^eyv. ,,*&m 

Katalikiškos Telegramos. 

f 
Priverstinas Darbas 
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uja 
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Bolševiku Kusi ja skelbia A-
merikoje savo įstatus apie 
darbą ir darbininkus. Pirmu
tinė tų įstatą dalis pavadinta 
"Article I. On Compulsory La 
bor." (Posmas I. Apie Priver
stiną Darbą). 

Išgirdus tokį vardų kaikani 
- gali pereiti šiurpuliai per nu-
I garą. Jug priverstinasis dar

bas yra seniai žinomas iš dvie
jų ar trijų viešo gyvenimo su
tvarkymų: iš vergijos, iš bau-

• džiavos, iš katorgos. Katorgą 
lietuviai vadindavo prirakini-
mu prie karo. 
Didžiausias darbininkų įran-

mi. kad valia darbininkams 
nedirbti. Pilnai įvykdinta dar
bo prievarta panaikina strei-

•jvą. Kaip-gi tat galėjo bolševi-
kai. likdami soči jai istais i š 
daryti šitokį dalyką? 

Reikia jiems pripažinti drą
sos, kad jie minėtame pirma
me posme piHiią punktą pa
rašė šitaip: 

''Visi Socijalistinės Rusi
jos Federuotų Sovietų Res
publikos piliečiai, išskyrus 

Antroji Lapo Puse. 
Kuomet lenkai pakilo ofen-

syvon (puoliman) prieš bolše
vikus, reikėjo stebėties visam 
pasauliui. Nes lenkai tą žy
gį pradėjo ne su tikslu apgin
ti savo žemę, bet kad užgrob
ti ir pasisavinti svetimas že
mes. 

Pirm poro? savaičių lenkai 
krikštavo briaudamiesi Ukrai
nos gilumon. Raliavo jie nu
galėdami neskaitlingus bolše
vikų kariuomenės būrius. 

Puolus Kijevui ji^ paskel
bė, kad jiems jau tekusi if 
Odessa. Buvo manoma, kad 
lenkai pulsis net pačios Rusi
jos gilumon ir su jais skaity-
ties nebus galimas daiktas. 

Tai buvo pirmoji lapo pusė. 
Antroji lapo pusė pasirodo 

kitoniškesnė. 
Pareina žinių, kad »H>jjševi-

kai prieš lenkus sutraukę 
daug kariuomenės. Lenkų į-
sismaginimas Ukrainoj ne 
tik nulaikytas, l>et kaikuriose 
vietose lenku legijonai turi 
atsimesti atgal. Net pačiam 
Kijevui yra pavojaus. 

Tai tik pradžia. * 
Raikai žinoti, kad liolševikų 

armijai vadovauti bolševikų 
valdžia j>astatė garsų rusų 
generole Brusilovą. 

Nereiks stebėties, jei Brusi 

Mes kaip ir kiti katalikų lai
kraščiai Suvienytose Valstijo
se gavome iš Rymo, Londono, 
Paryžiaus, Dublino telegramų 
pažyminčių stambiausius kata
likams žinotinus tų šalių nuo-
tikius įvykusius paskutinėje 
savaitėje. Čia trumpai perpa
sakosime tų telegramų turinį. 

Svarbiausias dalykas įvykęs 
tarp katalikų šitoje savaitėje 
buvo Joannos d ' Ark kanoni
zacija. Ta kanonizacija Įvyko 
Ryme utarninke, 18 gegužio. 
Gražiausia ir garbingiausia vi 
šame pasaulije bažnyčia, bū
tent Šv. Petro bazilika, Ryme 
buvo pilna žmonių. Vienų 
prancūzų, sako, buvę apie 20 
tūkstančių, o vietinių gyvento
jų ir kitų tautų keleivių buvo 
kiek tik tilpo. Chicagos laik
raščiai rašė, kad buvę 60 tūk
stančių,, bet ta skaitlinė gal 
kiek perdidelė, nes į bažnyčių 
talpa tiktai 40 tūkstančių su 
viršum. 

, Kanonizavimo iškilmes laikė 
pats popežius Šventasis Tėvas 
Benediktas XV. Jis su proce
sija atėjo į bažnyčią per Šv. 
Sakramento koplyčią. Procesi
jos pradžioje ėjo, kaip pa
prastai, žemesnieji asmenys, 
paskui du šimtai aštuoniasde
šimt vyskupų visi su baltomis 
mitromis ant galvų, paskui 
kardinolai. Tarp tų buvo Bo
stono arkivyskupas kardinolas 
O' Connell, paskui jį čia jau 
ėjo greta kardinolai Aniette, 
Paryžiaus arkivyskupas ir 
Bourne, Westminster'o (Lon
dono) arkivyskupas, paskui 
ėjo Airijos primatas kardino
las Logue. Visų kardinolų bu
vo 45. Ant galo augščiau mi
nios buvo matyt iškeltas sos
tas, ant kurio sėdėjo , pope
žius, aštuonių stiprių VATU 
nešamas. 

Italijoje būdavo paprotys, 
kad popežiui pasirodžius baž-

dę iki pusiau dvylikai. 
Senelis kardinolą- Julius 

Boschi nesulaukė tų gražių iš
kilmių. J i s ėjo 82 metus, bet 
jautėsi gana stipras ir daly
vavo pamaldose nedėlioję, 16 
gegužio. Sugrįžęs iš pamaldų 
kardinolas staiga apsirgo ir ta 
diena (16 geg..) numirė užva-
karykščiui prieš Joannos d' 
Ark kanonizaciją. 

šitų kanonizacijos iškilmių 
spinduliai savotiškai atsikar
tojo Londone. Kadangi pats 
vietinis kardinolas buvo Ry
me, tai Westminstei io kate
droje iškilmingas mišias laikė 
vyskupas Butt, kardinolo pa 
gelbininkas. Mišių klausė Pran 
cuzijos ambasadorius su visu. 
savo štabu. Katalikių Moterų 
Sąjunga surengė viešą paro-
davimą Londono gatvėse su į-
vairiais padabinimais. Žmonių* 
į katedrą susirinko liek, kad 
dauguma netilpo. Jiems tapo 
atlaikytos mišios iš lauko. Baž
nyčioje buvo vienas pamoks
las, lauke — kitas. 

Žymėtina, kadJoanną nužu
dė anglai, nes ji paliuosavo 
Prancūziją nuo anglų. Dabar 
patys anglai ją pagerbė. 

Paryžiuje buvo didelės iš
kilmės katedroje Notre-Dame 
taip pat del Joannos kanoni
zavimo. Pats prezidentas į tas 
iškilmes neatėjo, bet buvo pre
zidentienė ponia Deschanel. 
Prezidentą-gi atstovavo raitų 
šarvuočių majoras. Ant gatvės 
St. Honore įietoli šv. Rokaus 
bažnyčios tapo pastatyta siena 
ir vartai tokios išvaizdos 
kaip buvo 1429 metais, kuo
met toje vietoje Joanna minė
taisiais metais tapo sužeista 
kovoje. Daugybė žmonių suė
jo į tą vietą. Kfi-kurie su
klaupę bučiavo afmę. Visas 
Paryžiaus miestas buvo pasi
puošęs vėliavomis, o vakarui 
atėjus žėrėte žėrėjo žiburiais. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMER. PRANEŠIMAS. 

nyčioje, žmonės jam šaukdavo j Ypač gražiai švietė ant kalno 

tuos, kurie minėti 2 ir 3ji0vo vedama armija suplieks 
punktuose, yra padubti po 
priverstinu darbu." 
Minėti antrasis ir trečiasis 

punktai pasako, kad darbo 
prievartos nėra vaikams iki 16 
metų, seniams po 50 metų, li
goniams ir sužeistiems tapu-jtais gali netekti ir to, ką jau 

turi. Lenkams buvo susrra-
žinta jų žemės. Vietoje pasi

lenkus ir šitie paprašys tai
kos. Bet klausimas, ar tuomet 
.Maskva norės taikos. 
Visos aplinkybės nurodo, kad 

lenkai pralaimės kovą. Nes 

**Eviva" (lai gyvuoja). Be
nediktas XV uždraudė tą 
šaukimą. Todėl jam pasiro
džius bažnyčioje minia tylėjo, 
liet judrus italai neiškentė: jie 
iškėlė skepetaites augščiau 
galvų ir jomis mosavo sveikin
dami. Tat nebuvo dar uždrau
sta, nes nebuvo tikėtasi, kad 
žmonės taip sumintys. 

Lygiai 10 vai. ryto pope-

Montmartre pastatytoji V. Jė
zaus Širdies bažnyčia. 

Parvžiuje vra susidaręs 
Prancūzų ir Amerikiečių Ge-' ganėtinai vilties, kad ameri 

New York, 15—V—1920 
(Jerb. "Draugo" Redakcijai, 

Cbicagoje 
Gerbiamieji:— • 

Piliečiai: Juozas Vosbaskis, 
Juozas Rimkus ir Al. Pietkus 
yra pasiuntę 'Draugo' redak
cijai laišką, prašydami paai
škinti, koksai yra Lietuvos 
valdžios nustatytas mokesnis 
už siuntimą pev paštą Lietu
von pinigų ir kodėl Lietuvos 
paštas "labai naikinąs laiš
kus." 

Ant šių klausimų redakcija 
SanOS l ivga i im: uUGii atsaky
mo ir todėl yra parsiuntusi 
Misijai, kad mes duotume at
sakymą. Taigi atsakome. 

Pinigų siųsti perieidomis 
per paštą Lietuvon šiandien 
"negalima, nes nėra padarytos 
tokios sutarties su Amerikos 
valdžia. Todėl negalima nei 
paskelbti, koksai mokesnis 
Lietuvos valdžios yra nusta
tytas už tokius perleidus. Pa
čioj Lietuvoj iš vienos jos da
lies į kitą pinigai per paštą 
yra siuntinėjami ir ten yra 
nustatyta tani tikra takse už 
perleidus. Ją galima surast 
metiniuose šių metų kalendo
riuose, o iš Amerikos siųst 
pinigai Lietuvon paštu nėra 
galima. Toksai būdas pinigų 
siuntimo iš Amerikos į kitas 
valstybes, kaip į Vokietiją į 
Šveicarija, ir tt. lygiu būnu 
šiandien, dėlei nepastovumo 
Europos pinigų, nėra varto
jamas. 

Lietuvos paštas sąmoningai 
ameriKiecių laisKų nenauana\j^>"t^' *- •"' »«-"-. -« 
ir esu Įsitikinęs, jog Lietuvos 
vyriausybė ne konfiskuoja nei 
pinigų, kurie amerikiečių yra 
siunčiami papBaf:tu©$e]ar ap
draustuose laiškuose/\>et to
kius laiškus gali sunaikinti 
žmonės, kurie padeda pašto 
darbą atlikti. Laiškus paė
mė atiduoti giminaičiai, jie į-
teikiami Įvairiems vežėjams 
ar nešiotojams ir jeigu yra 

Vyrų ir Moterų Rabą Kirpi
mo ir Destgnng Mokykla. 
MVUHJS totemą ir naokyrao badu jyi 
trumpu laii:u į&mokoite rišo ima

te. 

keičiami į markes ir duodamas 
yra įsakymas arba ra^iu> Lie
tuvos Valstybės iždinėms, 
kiek tų markių reikia adre
satui išmokėti. Vokiškosios 
markės ir lietuvių markės 
(ostmarkės) arba "auksinai yra 
lygios vertės. 

Lietuvos Misija, kaip vals-l«ta* kepimo. d***nin* 
, . . . . .» . , . skyrius, kur kiekveuai 

tybės jstaiga, a tokio patar
navimo nedaro jokio biznio ir 
siunčia taip pinigus tik Ame
rikos lietuvių giminėms ir 
šiaip nuo karės nukentėju
siems. Su pagarba, 

J . Vileišis. 

šiems bejiegiais. Laikinas pa-
liuosavimas nuo priverstino 
darbo apima ligonius iki išgi-
jant ir moteris aštuones savai
tes prieš gimsiant bei 8 sa
vaites po gimdymui. 

Ketvirtasis punktas pasako. 
kad ir mokiniai mokyklose tu
ri priverstinai dirbti. 

Vienas yra didelis neaišku
mas tuose įstatymuose, kad ne 
pasakyta ar smegenų darbas, 

i kaip mokinimas ir niokinima-
sis vadinasi darbu Sovietų 
Respublikoje, ar ne. 

Jeigu mokslo ėjimas vadi
nasi darbu, tai vaikai iki 16 
mėtų yra paliuosuoti nuo pri-
' verstino mokinimosi. Jei mok
slo ėjimas nėra darbas, tai 
mokiniai sukakę 16 metų ir 
mokintojai turi savo dieną da
linti pusiau: Areną jos dalį 
pavesti rankų darbiu, kitą jos 
dalį pavesti mokslui. Tokiu 
būdu Sovietų Respublikoje su
sidarytų dvi rųšys žmonių 
tarp 16 ir 50 metų amžio. Vie
ni dirbtų tik ranki? darbą, o 
paskui butų liuosi: kiti atidir
bę rankų darbą imtųsi mokslo 
vietoje pasilsio. Aišku, kad to
kiu atveju Sovietų Rusijoje 
Imtų' daug geriau tiems, kurie 
mokslo nemėgsta. 

Tas sunkenybių darymas 

kas pardaug ko nori, tas kar- žiaus procesija atėjo į bažny
čią. Šv. Tėvas užėmė vietą 
ant sosto parengto pas Šv. 
Petro Apaštalo sostą likusį 

I i 

džaugti ir pasitenkinti jie pa
šoko* smaugti kaiminines tau
tas, įgijusias laisvę. 

Jei bolševikų armija kartais 
užteltų ant Varsa vos, vargiai 
talkininkai apgintą lenkus. 
Anglijoje visuomenės ūpas 
baisiai pakilęs prieš lenkus už 
jų imperialistinius žygius. 
Prancūzija turi namie vargų. 
Rumunija atsidurtų revoliuci
jos bangosna, jei tos vyriau
sybė mėgintų stoti lenkų pu
sėje. 

Nėra reikalo mums džaug-
ties, kad lenkams ima nesi
sekti. Nes kaip lenkai, taip 
bolševikai yra mūsų tautos 
priešininkai. Tik bolševikai, 

labiaus padoresni. Nes su jais 

iš pirmojo amžio. Netoliesia 
buvo estrada Prancūzijos res
publikos atstovai Gabrieliui 
Hanotaux. J i s yra buvęs 
Prancūzijos užrubežinių daly
kų ministras, Prancūzų Aka
demijos narys ir plačiai pa-
saulmi žinomas mokslininkas 
istorikas, šalę atstovo buvo 
šimtas Prancūzijos senatorių 
ir parlamento atstovų, tarp 
kurių spindėjo generolas Cas-
telnau. 

Tani tikra vieta taip-gi bu
vo paskirta žmonėms, gimu
siems iš Šv. Joannos giminių. 

Mišias laikė pats Šventasis 
Tėvas. Dijakonu prie jo buvo 
kardinolas Gasquet. * Lygiai 

sulyginus su lenkais, atrodo 11-tą valandą Šventasis Tėvas 
ištarė tuos žodžius, kad nietge 

galima susikalbėti. Tuo tar- lė palaiminta Joanna Arkiutė, 
pu lenkai tiesiog nesukalbami, 
kuomet pakeliamas Lietuvos 
nepriklausomybės klausimas. 

Jei lenkams pavyktų žygiai 
prieš bolševikus Ukrainoj ir 
jie ten atsiektų savo tikslus, 
tuomet Lietuvai butų pavo
jaus. Nepavykus tiems jų žy
giams, Lietuva ramiai atsik
vėptų. 

Tas gana aišku kiekvienam 
ir l»e platesnių paaiškinimų. 

išgelbėjusi Prancūziją iš ne
laimių 1430 metais yra Bažny
čios priskaityta prie šventųjų. 

Daugelis klausančių, ypač 
prancūzų susigraudino. Visoje 
bažnyčioje susyk užsidegė ne
suskaitoma daugybė elektros 
lempučių. Šv. Tėvas užgiedo
jo " T e Deum". Šv. Petro 
bazilikos varpai suskambėjo, 
juos pagriebė visų Rymo baž 
nyčių va 

rovės Centras. Jo pirmininkė 
yra markyzė De Cbainbrun 
(De Šanibren). Tat yra kata
likiška įstaiga. Ji tari tikslą 
palaikyti artymus santikius 
tarp prancūzų bei amerikiečių 
ir ypatingai globoti amerikie
tes merginas, atvažiavusias į 
Paryžių mokintis. Nedėlioję, 
23 gegužio toje įstaigoje pra
kalbą laikys generolas Castel-
nau. kuris labai pasižymėjo 
buvusiojo karėje. 

Iš Dublino telegrafuoja, 
kad apskričiuose Kerry ir 
G a r e katalikai nerimsta, nes 
du vietiniai kunigai B. Culli-
gan iš Kilmibill ir kitas gavo 
laiškų p ra neša nč i ų, k*d kasžin 
kokis slaptas teismas juodu 
pasmerkęs mirtim Vietinai 
žmonės spėja, kad pasmerki
mas pareinąs nuo anglų. Dar 
labiau sujudo žmonės patyrę, 
kad į seserų karmeliečių vie
nuolyną Kihnacud'e, Dublino 
apskrityje, įsibrioVė vienas an 
glas ii- privertė vienuoles duo
ti jam pinigų. Airiai rengiasi 
taipgi prie didelių iškilmių, 
nes gavo žinių iŠ Rymo, kad 
Šventasis Tėvas pripažįs pa
laimintu airi Ohverą Plun-
kel'ą. 

PADĖKA IŠ LIETUVOS. 
f 

Gerbiamieji tautiečiai ir 
brangus Amerikos lietuviai! 

Nuoširdžiai ačiū už brangią 
Jūsų dovaną, kurią teikėtės at
siųsti vargstantiems Jūsų bro
liams ir seserims, gyvenan
tiems Lietuvoje. Iš Jūsų at
siųstų rūbų Garliavos parapi
jai teko šie: 

1) 100 vyriškų paltų ir žipo-
nų (švernelių), 

2) 160 moteriškų žakietų ir 
Jakučių, 

3) 100 kelinių ir kamziulių, 
4) 100 kepurių ir skrybėlių. 
5) 75 sijonai, 
6) 75 vaikams drapanėlių, 
7) 50 visokių mėgstą, skepe

tą, 
8) 90 batų, 
Viso labo — 750 štukų. 
Lai Dievas gausiai Jums už

moka už apturėtas dovanas. 
Tariu tą vardan visų, apturė
jusių šias aukas. 

'Su tikra pagarba ir nuošir
džiu dėkingumu 

Kun. P. Račiūnas, 
Prierašas. Tie daigtai tapo 

ka atėjo p. Magdelenos Kairai 
tės vardu. 

ile.s turime did£mu*ius ir geri^u-
;r siuvamo 

gauna geroi 
praktikos bes=:riiokin(lar..as. 

V;ŠUOS6 siuvimo skyriuose mažino* 
varomos elektros jie^a. 

Kviečiame kiekvieną >teiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa» 
aižiurėti ir pasikalbėti del są\ys'4-

Patterns daromos sulig raieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurija 
ruady knygos. 

MASTER DESIGNHŲS 
SCH00L. 

ę 
i. P. Kusaicka, Vadcju 

l»t N. STATE STR3ET. CHICAGO. 
Kampas Laks St, ant 4-tų lubų 

S- -X 
» 
i M . G. M. GLASER 

Praktikuoja 2S metai i 
Ofisas 8148 So. Morgan St. - { 

Kertė S2-*D St . Cbicago. IU. i 
SPECIJALISTAS } 

Moterišku. Vyriškų, taipgi coro- j 
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nno t iki i valan
da vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 6S7 
I 

• 8 

Dr. M: T. STRIKOL'IS 
, LIETIVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
OflMs: 1757 W. 47 th St, 

(47 ir Wood gat ) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6iS0 iki S:30 vakare Nedėliomis 
S iki 12 rytais. 

Tel. Boolevard 180 
Res. 2*14 W. 4Srd Street 

Tcl. McKinley 263 , 

Užsikrėtimas 
Ir Liga. 

Žrarte-ia. PclM, Tara
konai užkrečia mais
to. U to klla liros. 

*J. O. Mo&ikina juos, G&iuumas kli 
jaus ir p<m-derio oi moj. Vatooja- . 
nąas neku rinose skyriuose S. V. 
ValstUij VaMttos. Netoks k»tp ki -* 
ti. Svarus ir saneus vartojimui. 
Per 46 metus vartojamas. 

SSr. Kirk\ ienoj Vafctinj<"ioj 
JOHN OPITZ INCORPOKATCD 

Ctmliii n m "g» 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvi* Dentista* 

10467 So. Mfcfcl—K A" 
TTartMI. m. 

TALAMSOSl 9 Odf 

Tel. Drorer 704J 

Dr. C. Z Vėzdu 
LIETUVIS DEST1STAS 

Valandos: suo J ryto iki 0 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4711 SO. ASHLASD AVEKCB 
arti 47-toe Gatvės 

—« 

ŠILTINU ESTONIJOJ. 

Ryga- — -t . Col. Edward 
Ryan, viršini.ikas iimeriko? 
Raudonojo Kryžiaus ^Komisi
jos Vakaru Rusijoj, praneša, 
jog mirimai nuo šiltinės Esto-
nijoj sunmžėjo. Per p^nkia^ 
dienas ligonhuėiuose mirimai 

i ir nesiliovė gau-'nupuolė ~r}. 

kieeių laiškuose gali būti pini
gu, tai, žinoma, gali susirasti 
blogų žmonių, kurie nor iš to
kių laiškų pasipelnyti. Atplė
šę išėma pinigus ir patj laiš
ką numeta šalin. Dėlto tat 
svarbiausia ir* buvo išleistas 
ministerio Čarneckio., perspė
jimas, jog >ių>ti pinigai pap
rastuose ar apdraustuose laiš
kuose yra draudžiama. 
t Esame gavę patarimų, jog 
Lietuvos valdžia galinti paim
ti mokesni, jeigu jau surastų 
tokiuose laiškuose pinigus ir 
atskaičius likusią sumą atiduo 
ti tiems, kuriems laiškas yra 
siųstas. Aš esu įsitikinęs, j o g | « 
valdžia ir dabar atiduoda vi
sus pinigus, bot negali patar
ti taip siųsti ir nustatinėti 
mokesnio, nes pinigai be jo-
žinios gali būti blogi žmonių 
išimti, o be to ir sutartys su 
Amerikos valdžia dėlei siunti
mo nėra padarytos. 

Noiėuama patarnauti Žm> 
nėinss Lkluvos Misija îio tar
pu siunr-'a pinigus per Lietu
vos YaMybės iždines. I>2 
parsiuntimą nustatyta tokis 
mokesnis: už sumą iki 10 dol. 
mokama oO centų, už sumą nuo 
10—2o dol. mokama 1 dol., už 
sumą nuo 2o iki 50 dol. mo
kama 2 dol,, ano 50—100 dol. 
— 3 dolieriai ir toliau už kiek 
vieną šimtą pridedama po 1 
dol. 

Iki šiol siųsti Lietuvon sta
čiai dolieriai negalima, prisi
eina juos keisti j vokiškąsias j 
markes ir siųsti per Berlyną: 
Lietuvon. Todėl iduoti S l H i \ 

.f 
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J.P.WA!TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

USTUVIB ADVOKATAS 
«54« S. WOOD STRKKT 

7W W. l « h S T R K S r 
CH1CA(K>. 

JfcKialtT *3«ft 

— • I 

»-— ——« 

DR, J. SHIN6LMAN 
Gydytoja ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 41 Oosrt 
Res. 12M W. 4t Avenae 

Talofona* Cicero I«t« 
Ofiso Cicero 41 

BALR/IMK LIETrvHKAl 

~ * 

» ' " • ' « • 

Dr, M.Stupnicki: 
3107 So. Morgas btreet 

CHICAGO, iLLnrois 
TeMoaa* T a r * W8t 

Valandos: — 8 lkl 11 • ryto; 
« po pietų Iki 8 vafc. NedėMo-
ml» n«o 5 lkl 8 vai. vakar*. 

Dr. L L MAKARAS 
: LletaTli «ytrto |M to 

• 8 

I 
B*Mlaa»e: 10M0 8a. MteUtaa Ar*, j 

|T*MMB« FUbBM MI ir rallaaa UM 
CaloacoJ: 4*t» 80, Woo4 8 0 . j 

iTik a X i » n vakak* na* 5-Jt Iki IMl 

U 
m. 1 

—• 

I I I I 
I 
S 
I I I I • I 

V. W. RUTKAUSKAS | 
ADVOKATAS • 
Ofisas Dktaifestyl • m 

29 South La Salle Street J 
Kambaris 324 Ę \ 

Tcl. Oea-tral esM I i 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tcl. Yards 4681 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Orimo ir Or̂ mtitK) vieta 
S2SS 80. Haistcd 8tr. 

Aat Viršaos l'iuvprsal State Bank 
Valandos nuo 10 ik1 12 r>-te: nuo 
2 iki 4 v~o piet'-.: nuo T iki 9 vak. 

Nedaliomis nv.a 10 iki 2. 
THrfooiN. Tarta »M4 
1 Į . x a 

• 9 
l l JOSEPH C WOL0N ? 

lietuvis Advokatas į 
l t K). LA SALLE 8TREKE i 
Oyvwi1"DQO Tel. Hmnboldt IT | 

•akacaia 1»U W. 11-n* Oteeet I 
Tel. Rockwell «>»» f 

CHICAOO, ILL. } 
į į . . ~ . . . , — . . . . . . .,,aj 
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ERNESTWEINER 
DRY Q 0 0 D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood SU j -. i 
Mes foodaro* dvltnbas st«atit»»', •++*+++*•%%*%+****%%+*%+%* 

Ketverfals tr enbatomla. ! _ . . ---^ . ^. . „ . _ 
Dideliame pasirinkime t^niMiml. ««»«• • » So- AanJaa4 Blv. Cbicago. 

Visokie materijai . Talkami dracs TTlcfooae Hamarket S544 
tlai. Viebo* Ir jftkJtee. 

DR. A. A, ROTU, 
Rusas frrdrtojas tr cblrarfae 
Kpon jali!«ta» MoerrtSką. \jnikų 
Valkn tr risą chronlSkij ttgą 

Oflsag: U M So. Habted St.. Cbicage 
T«tefonas DfOver MM 

VALANDAS: 10—11 ryto 3-~S po 
pats 7—4 trak. amMttnniai 19—11 d. 

Huksoas 
7 9 c 

PLUNKSNOS. 

http://iuuiu.V1.iii
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DRAOGJS 

YATJNGSTOWN, OHIO. \ susirinkime turi paaiškinti, ka 
ka* nuveikė.Tokhj budukožnas 

>'uo pradžius pasaulinio ka-jstengiasi kodaugiausia parduo 
TO Yuung:sto\vno lietuviai dar- ti bonų. Kiekviename susirin-
buojasi Lietuvos laisvės rei- kūne sukrapštome įiemažiaus 
kalais. Per ta laiką daug ! kaip po $500.00 dol.'Antra, su-
auku sudėjo ant nepriklau-! sirinkus, kad ir nenoroms, pri-
somos tėvynės aukuro/ Įseina daryti tarimus, ir vy-

Geg. 2 d. čia buvo didelė j ki»ti juos gyveniniam Tuomi 
iškilmė, kokios kaip gyvena!dvosi didesnė darbuotė. 
Youugstovno lietuviai nematė j Štai, nedėlioję, bal. 25 d., 
ir, gal, nematys. Tą dieną \ Stotis buvo surengus Stasiui 
Yoongstvwnaii atvyko Lietu-• Šimkui atsisveikinimo koncer-
vos atstovas Amerikoje p. J . j tą. Jame bonų parduota už 
Vileišis, Lietuvos Laisvės pas- J $600.00. j 
kolos reikalais. Pasitikti p. Geg. 2 d. buvo prakalbos. 
Vileišį lietuviai • pasikvietė' Kalbėjo pp. Poška ir M. K. 
vietos žydus ir ukrainus. jšilis. Boniį pardavėm už $400 

Visos lietuvių ir ukraiiių» Šiaip pardavinėtojai ir-gi 
nesnaudžia. Aria ir sėja, o pri-

3 
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REIKALINGI. 
Vienas dieninis ir vienas 

naktinis Fi^monas su Inži 
nieraus License. Atsišaukite. 

Mid — States Gummed 
Paper Co. 

25-th ir South Robey. 

KENOSHIEč.AMS SVARBU! 

draugijos, bury< nuėsto po-
li^noną ir benas nuėjo pas 
Ohio viešbutį sutikti Lietuvos 
atstovą ir nuėsto valdininkus. 
Išeinant Vileišiui iš viešbučio 
benas užgrojo Amerikos him-

nokusius vaisius tukstančTais 
skaito. 

Dabar išgirdome, kad jau 
bonai atspausdinti. Pildydami 
Lietuvos Misijos prašymą, su-

REIKALINGI VYRAI INDŲ 
PLAUTI. 

$20.00 savaitėj. Nedėlioms ne
reikia dirbti. 

17 N. State Str. 8th floor 

na. 2000 žmonių apnuogino į rašus pilnai užsimokėjusių už 
galvas. Plevėsuojant Ameri- i bonus pasiuntėm L. M. geg. 8 
kos ir Lietuvos vėliavoms, vi- j d. Dabar laukdami bonų, ir 
są paroda perėjo per miestąj kad tinkamai juos priėmus, 
ir nutraukė svetainėn, kur tu
rėjo įvykti prakalbos. Žmo
nių svetainėj buvo sausakim-

geg. 22 d. yra rengiama šei-
mininė vakarienė. Prasidės 
7:l>0 vai. vakare. Lietuvių pa

šai. Dauguma anksti atėjo irįrapijinėj svetainėj. Bus dide-
laukė kada bus atidarytos! lė ir įvairi programa. Po to 
durys, kad arčiau užimti vie-jbus dalinami prisiųsti L. L. 
tą. į P. bonai. Todėl, visi būtinai 

Prasidėjo prakalbos. Pirmu atsilankykite pasiimti bonus, 
kalbėtojum buvo miesto pro
kuroras Max B. Brunsvick. 

o prie progoj 
pasilinksminti 

kožna§ galėsit 
ir pamatyti 

Ji.v pasveikino Lietuvos atsto- \gražią programą. 
vą ir susirinkusius žmones. Laikytame susirinkime, geg. 

Pantry mergaites $60 ruėnesėj ir 
Valgis. Atsišaukite 

MOKRISOA' HOTEL 
23 Soutu t l a r k Str. 

0 

Prie Laundres Vyrai ir Moteris 
Gera mokestis. Geros valandos At
sišaukite 

-MORRISOX HOTEL 
23 South Clark Str. 

Indu Plovėjai $40.00 kambariu ir 
Burdas Atsišaukite. 
• MORRISON HOTEL 

i 23 South Clark Str. 

Chambermaids $45.00 į menėsi. 
kata bu ris ir Burdas. Atsišaukite 

MORRISOJT HOTEL 
23 South Clark Str. 

SHEET METAL DARBININKAI. 
Diena ir Nakti Darbas. Gera Mo

kestis. 
The Pyle -National Co. 

1334 X. Kastucr Ave. 

REIKALINGOS. 
Merginos ir moteris $20.00 savai-, 

tėj, švariam fabrike, lengvas darbas.' 
Honvieh Vitkin Co. 

2301 So. Paulina Str. 

—— 

Iškilmingas Justino Kudirko 
IŠLEISTUVIŲ KONCERTAS 

" • " " - • i _ — . — ^ — — — — _ — ^™ ^ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

NEDEUOJ, GEGUŽIO 23 d., 1920 
ŠV. PETRO IR POVILO PAR. SVET., Kenosha, Wisconsin 

Pradžia 3čią vai. po pietų. 
Dainininkas Just. Kudirka išvažiuoja j Italija užbaigti pasauline dainavimo mokykla. Ją užbaigęs grįš 

Tėvynę Lietuva. Virš paminėtoj dienoj, Kenoshio lietuviai kelia didžia dailės quotą, surengdami iškilminga 
jam koncertą. Šiame koncerte dalyvaus iš Chicagos žymiausio solistes, pianistės, garsus smuikininkas p. Bi
čiūnas ir patsai išvažiuojantis Just. Kudirka. Po koncerto Europiški ir Lietuviški šiokiai. 

Kviečia Visus Rengėjai. 

ANT RANJOOS 
Maža farma S akru. namas, vištoms 

gardas netoli nuo miesto Mt. Green-
wood. 

, \ \ illiam Audrieh 
104 Lamulale Ave. 

\ntru kalbėtojum buvo 10 d., stotis padarė nutarimą 

mieste." 
Trečiu kalbėtojum buvo 

kun. B. Stetzvnk. ukrairm k)<?-

d&r prakalbas, SiicStO i i i a jOro ^ « i i w . i i i i 5 , Sr-
demonas W. G. Rees. Jis pa- gavus gerą kalbėtoją. Nutarta 
sakė, kad majoras jį atsiuntė^ pasiųsti laiškus dr-ju pirmi-
su miesto raktais. Sako J . 
Vileišiui: ' ' J u s laikykite tuos 
raktu* tol, kol busite šitame! gintų sparčiau? darbuotis, nes 

ninkams, kad išrinktuosius j 
L. L. P. Stotį atstovus para-

kaip kurie pradėjo tinginėti 
ir nesilankyti į stoties laiko-] 
mus posėdžius. Išpradžių dar-

bonas. Jis, "laikydamas r a n • } * » " + & dahAT Padeda lig 
atšalti. 

Vyrai, kad ir jfcrsus oras, j -
koje Lietuvos vėliavėlę, pasa
kė gražią istorinę prakalbą 
nuo Vytauto laikų. 

Ketvirtu kalbėtojum buvo 
zyuų rabinas, Dr. J . M. Davi-
son. Jis sakė, kad garl>ę tu
rįs sutikti Lietuvos valstybės 
atstovą. Sakėsi, kad ji? yra 
gimęs Lietuvoje. 

Faskui kalbėjo paiį J. Vi-
leisis. 

Bonų parduota pinigais ož 
1000 dol. Dauguma pirki ant 
išmokėjimo. Jeigu ne strei
kai, tai bonų Youngstowne bu
tų parduota ne už 1000, bet 
už 5000 dol. ir daugiau. 

.Nedirbantieji žmoni"; •: dabar
tiniame laike negalėjo pirkti 
u2 dkleles sumas. 

Garbė Youngsto\vno lietu
viams, kurie prisidėjo prie su
kėlimo Lietuvai paskolos. Bet 
yra ir tokiu, kurie ne tik pa
tys neperka, bet dar ir kitus 
atkalbinėja. Žydai ir Ukrai
nai prisidėjo prie išdavimo 
Lietuvai laisvė>, o savieji 
tai laisvei kenkia. Gėda to
kiems. 

Joseph P. Sabel. 

Paieškas savo dėdės Petrą ir bro
lio Jono Petkv paėjančių iš Kauno 
redybos Tauragės apskričio Šilalės pa-
rap. šilu kaimo. Girdėjau kad gy
vena ir dirba mainose meldžiu atsi
šaukti tamstų ar kas apie juos žino
te meldžiu pranešti man o busiu la
bai dėkingas. 

*r U T C t i : 

2008 W. 23 St. Chicago. 111. 

Parsiduoda Groserne pigiai Lietu
viu apgvventej vietoj priežastį par
davimo patirsit ant vietos 

G. J a k u i >; ui-k i-
S44S Amburn Ave. 

Visai pigiai parsiduoda krautuvė 
muzikos, mokyklos reikmenų, žaislų 
vaikams ir kitų reikmenų. 

Gera vieta arti prie mokyklos, 
priežastis. savininkas išvažiuoja j 
Lietuva. 
10808 Mūliijfan Ave. Chhago. 111. 

ANT PARDAVIMO. 
5 kambarių medinis namas, su 

Cementinių baaem«ntu. moderniškas, 
biruti daugiaa ka,P % akro. ga- J?a1 sia niaila junduosime pi-

EXTRA BARGENAS! 
2 medinėj namai ant kam

pinio loto ant 43-tos ir So. 
Riehmond St. 2 blokai nuo 
Lietuviškos bažnyčios parduo-
sinit lengvu išmokesčių arba 
mainysiu ant loto ar mažesnio 
namo. 

Naujas medinis namas po 5 
kambarius 4115 So. Sacramen-
to ave. intaisytas pagal nau
jausia mada parduosime visai 
pygiai. 

Naujas muro namas po 4-ris 
kambarius viskas intaisyta pa 

s-

TEISINGOS DRABUŽIU 
MINOS. 

ga
lima auginti daržoves, randasi arti 
Archer Ave. karų linijos, turi būti 
parduota greitai nes piningai reika
lingi. 

Chicago. 1315 \V. 18 Street 

HHiMiiniiiiHttHiiiHiiiiiiiiiiiiiniuiHimiutUMiiiĮiimnmiuiiuui'.h. "Ninmiiuiy. 

giai. 

SALDUKAS & LUCAS 
4414 So. Caiifornia Ave. 

Mušu ofisai atdaras nedėlioj 
iki 6 P. M. 

PRAKALBOS 
L. Pask. Bonų Reikale 

RENGIA 

S 

RACINE. WIS. 

Per prabėgusias keletu sa-
vaiiv-iiĮ; į» pritž-astios didelio 
užsiėmimo visokiais darbais, 
iie>u.-]vįonieplaėiai visitomenei! 

• . . I 

pranešti ;ipi»> mų* <larbur»trį 
juiriiavįnėjnn! I.. L P. bonUf*. j 

l);i!>ar. atsiradus liuosai va-
landėh'i. apit- tą* darluiot*; pa-į 
brėšiu, 

Stniis s-usi rinkimus 
syki Į ravn'-li;, pirm;i<ii 
karr.is. Tokio susirinkti 
i>ai pageidaujami. > pa< 

sivilkime iš žiemmiij rubę ir 
varykim darbą. Mūsų kvota 
nemaža. Turime išparduoti fš 
$19.(KXi.0O.SuŠilsiBre dirbdami. < 

! Gal kai-kas pasakys, kad ne
galima už tiek parduoti. Aš sa 
kau, kad galima. Ir mažiaus? 
darbą pradedant dirbti akys 
žmogų gazdina, bet rankos 
dirba ir padaro, jei tik nori 
me. 

Nors mums kenkia komu
nistai, prisidengę dviejų dr-jų 
vardais, kurie rengia prieš 
paskola, prakalbas ir jose 
kalba žinomi mums 
Liet. Laisvės paskolos priešai, I = 
kurie visais budais daro užme- j s 
tintus ir trugdo darbą labui 
močiutės, Lietuvos, bet nepai
sykime jų. Lietuvos kareiviai 
nebijo statyti krutinės prieš 
priešo plieno kulkas, tai mes 
nepaisykime visokių agitatorė-
lių. Jie dirba parsidavę. Todėl 
jie užsipelno.kad vadintume 
tėvynės laisvės priešais. Išgir
do priešų žodžius, kenkiančius 
L. L. paskolai, labiau persiim-
kime lietuvystės dvasia ir, nie
ke nepaisydami, žengkime pir
myn, kodaugiausiai parduoda
mi bonų. Tuomi atsieksime sa
vo tikslą ir tikri bukimo, kad 
mos. racinieėiai. savo kvotą iš-
pirksime.. Paskolinkkn Lietu-

West Sides Kolonija 
Pcta. Gegažio-May 211920 
AUŠROS VARTŲ PARAPU0S SVET., 

2323 W. 23rd Pfece 
Pradžia 8 :96 vai. vakare 

Atvažiuos L. Misija 
K?!bės Dr. J . Bielskis ir kiti 

GERBIAMIEJI! 

niMHuniiHiHHniMifuimiiimiiiiiiiiiHH 
= | NAUJAS BUSINESS IE TEI-
| j SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pra
nešu savo visiems 
pažįstamoms kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Farmu. 
Taipgi skolinu pi 
ningus ant namu 
ir farmu ui maža 
nuošimti ir apsau 

_ gojų namus ra-
3 j kandus ir automobilius nuo ugnies 
s | geriausiose kompanijose. Aš turiu 
~ ant pardavimo daug namu naujų 

ir senu brangiu ir pygiu mūriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant randos 

— su gyvuliais ir su visais jtaisintais 
kas tik yra reikalinga prie gyve-

= į nimo. Tos farmes yra Valstijose 
3 [ \Viseonsin ir Michigan. Todėl ne-
3 ; praleiskite tos geros progos kad 
3 vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki

te j mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informacijos apie namus ir 
farmas. 

Kair.^s kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki li% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholeoale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbu ant užsakymo 

\ \ bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fitt^ng 
ir kitokio styliaus J32.50 iki JBO 

I Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $16, 17.GO, 
*20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $15 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $S0. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augščian 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo , 

, K i i r o p * i 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėiiomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

• s— 

FARMOS ~ ŪKĖS. 

-s 

Telephone: Tards 6492 

AKUŠERIU 
A, SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moteriv ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligonę Ir kūdi
kį laike ligos. 

Jau didžiumas net nustojo vilties 
kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimą, nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo' tai insygikit sau 

I farma bet kur galima surasti gera 
j vieta nes reikia farma taip rinktis 
: patinkama kaip kad vaikinas reng-
j damasis vesti o renkasi mergina jei

gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti linksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes širvo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobHių 
ir tafp toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ukininkavirv,° kada lietuvis nu
siperka farma tai ; pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ' ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 

j pažjsta Dievo ne svieto tik doreli 
I taigi kreipkities prie šv. Antano 
i Draugystės, Custer Michigan kur 

I visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri jums patarnaus 

Į Ir po laiku nesakysi, kad agentas 
i apgavo ant $500 ar daugiau kur 

tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
j informacijų kreipkitės šuo adresu: 

SV. ANTANO DRAUGIJA 

S255 So. Halsted Si., Chicago. Dl. 
c-o Kaz. Daunoras 
Custer, Michigan. 

Kam rupi Tėvynės gerovė ir liuosybė. lai atsilan- 1 GEORGE PETKUS. 
.»«» £.1 n>^L»ik., Ix™ :»_ J 1__ i_ :_ z:~ s T>,.„7 x»_*„*. T̂  e. • ko ant siu prakalbu. Išgirsite daug ką naujo ir žin- | š Real Estate, Loans & Pire j 

| geidaus apie dabartmj Lietuvos stovi. | \ Insurance, Foreign Exchange 
S Prie to, ątvež L. Misija Paskolos bonus. Koskait- | and Steam Ship Tickets. 
Į tingiausiai atsilankykite. Kviečia Rengėjai. | j 3 ^ B H a I s t e d S t ^ 
nmmmmmiiinHmfniHmiHtftiiiitiiiHuiiii»]!{ii!iKmf?!•;"?':;iH»iiiitiniHfiiiiiiiT . j ^ Yards 5379 

Dykai Rašomoji Mašinuke .• 
Kam turi rašyti s:, plunksna, kadangi j 

DYKAI gali turėti gen: flrukuojamą mašl- i 
nčlc (Typewritcr) kuri parašo gražiai ir 
aiškiai, negu su plunksna. Ant tos ma- ! 
Sinėlės gali kiekvienas teisingai ir grei- i 
tai rašyti laiškus ir <lokumenrus. La^ai j 
paranki tiems, kuri<» negali gerai rašyti j 
»tt plunksna, padaryta pr^žlai, tvirtai ir nie- ! 
kado* neužsikerta; rašo aiškiai, turi vi- | 
sas literas, numerius ir ra&ikus ženklus, i 

Tą mašiniuke turėtu turėti kiekvienas, j 
Ji parsiduoda po $4.09 ir brangiau, mes ją duodame kiekvienam DYKAI, kas ! 
pirks mūsų laikrodėlį. 

iiiiHNimiiiiiiiiiiiiiniimiiiiniiiiiiniinn 

MAGDE. "Ak, laij> ~~.- viritigal-
rą! M M X B » liurtiiu matęojimv, 
trinkimus, muilerimv* — ir rūkas tat 
*icko *TO«- Ibijo MIO f» bjauriu plris-
ia*»... Man f?ia net doroti!" 

MARK. "Sa, tai kam tau kęst be
reikalingai! ŽUtrik, koki* mano p/o»-
kai grafo*, ivlmu ir fjftti. O tai 
todėl, kad ai Tartoj* RCFFLES!-' 

KastaiyraRUFFLES? Ar 
--' r~- - - \ - ' : : : : : .-.:• kve-

KfTf^ u u „ į j įs-"ii pilnis vanduo? Ne!! RUF-
Į - •„ y , ^ ^ ^ ! :' ) r ' FLES >Ta tai paprasaansis 

plaukų ir odos snstiprintojis, 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčia. galvos odą? 

R U P P I , Ę 8 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesiu galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsrnaujinru. ' 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvieno*^bonkmės. Jei negausite jūsų aptickoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar monev order šiokiu adresu: 

•F. AD. RICHTER 6 CO., 3*6430 Bro^iray. New York - • • 

' 1 
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TEATRAS IR BALIUS 
• • 

Rengia 

TAS GRAM'S L.UKKODKI.ls TIK «i.7S 
Jeigu norite turėti gražų ir tvirtą IjaiVrotilčl|. prie 

I darlio arba šventadieniams, tai nelauk, }r parašyk 
v a i 5r"_'.)JH»!l (tol., lUOUiel SaVO tuojaus j). Tai laikrodinis yra taip vadinamas še-

nosi<i* šnHes sMem«s "ROI*OJ>O" Patentą."*, kuris 
yra vidutinio didumo, labai tviHo mertanizmo ir 
laiką laiko iki minutoa, turi gražius tvirtus Viršus, 

/ .aini rlarii;; apvainikuosinii 
\-\\\\\ \ainikcliu. 

M. Kasparaitis, 
L. L P. Stoties ražt 

Wli laikyti daug metu, Xie 

laiko 
' i i i d va-

ai ia-
norui 

davini'to^iu k;ck\ienas 

DiiiniiuHiiiiiiiiiiiimimmmiiniiiiiiiiiu 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
; B O K U S , . , . . „ , . . . 

iimmiiiiwi»!inHHiiiinnHiii«HHfnm!ii 1^1" INorth Irving A?e. 

su ffr;!žiu <-:fcrr>!;itu ir 
kur r.eca'isit cpn snin hnkmdrJio lirie darbo. 1*1 i k 
:-.,d, H« yrs \f-rta« %'< |». •-("• tik Pff t r«mp* laika 
d<-.I onpHŽindinii; «• ;-':b;ikin< pnt-ili-nririntt po $$.?§. 
-,r priedo kiekvienam i|ii"«i>"t- l'VK.M r. ; •:• 
sinrU- JeigM norite turėti ta vertinga laikrodi'lj 
ir inHftiaeiv. '•>• ' ? • rtolaok, tik pri«iirsk2r)C. sidab 
riaj .i'H •CMMVmMt rūnkpifclglo o likusius $«.50 
vimelpMI paimdatni laikrodčl) ir mašininke. Ka
sykite taojaajs ir adresuokite: 

PRACT1CAL SALES C0MPANY 
. Dept. 118 Chicago, III. 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
Subatoje, 22 d. Gegužio-May, 1920 

M. Meldažio Svetainėje, 2242 Weit 23rd Place 
PIEKŪ KAETU WEST SIDĖJE LIET. VYČIŲ 13ta KUOPA 

STATO SCENOJE 

"GIMS TAUTOS GENIJUS" 
DRAMA 2 DALYSE 7 ATIDENGIMŲ 

Durys atsidarys 6:30 vai. vak., Programas prasidės 7:30 v. vak. 

ĮŽANGA VAIKAMS 25c.; DIDELIEMS 35c. ir AUGŠČIAU 
PO PROGRAMTJI LINKSMUS ŠOKIAI 

Kviečia širdingai atsilankyti KLEBONAS ir KOMITETAI. 

J 
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DRAUGAS 

IIUp.Mpm.iii- m u m 

Penktadienis, geg. 21 1920 

iHlilititltliilJillltiltltllilillIfillIltfltilfflItltilIlIllJllllllIlilililIliilliliililIHIIlflllHIIIIIHllin t|||||tJitiii|f||||MUtllillli«lllll«llllllllltlilltllllffftailillllMHMttlftnHlHIHll?Ml«fitlltllH>IIIIIIItllltMiItIttflUlllf»fllllflfltltff ttiIItSfltlttff tHSttlUMtlHHUIIfflffHlllIflItniMJfMtilIIfUIIUtltttMMtttMItrilfnflltttftiffltUHN^ 

| & Pirmas Didelis Simphonijos y P""* f Nedelioj, Gegužio 23, 1920 m. f 
f »_.y PAVIIAA VAIIAPHT • A ŠV' J U R G I ° P A R A I >L)0S SVET.. 32ros ir Acburn Ave. Pradžia T vaL vakare. 

i ORKESTRUS KONCERTAS 
Po vadovvste Prof. Roman Girvin ii Amer. Conserv. of Music ir Veikalas 

J 

"SMILČIŲ LAIKRODIS" 
(kurį sulos šv. Kazimiero A kad. Auki^Jiės) rengiama? 

Šv. Kazimiero Akademijos Kemejų Dr-jos 2 Skyriaus 

lėtinės. _ 
Kurie dar neturite tikietu, tai tuojaus nusipirkite, nes gali pritrukti. Tikietai gaunami § 

pas: nares, "Draugo" ofise, J. Nausiedą 917 W. 33 St. | 
Kviečia visus Šv. Kazim. Akad. Rėm. Dr-jos 2 Skyrius. | 

Visas pelnas skiriamas Š 
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO naudai f 

TTlIlIlIlIflIIlilIlIltliiUtlin-ilMI MMMIIMI ilIillMllIMliMf niiniUKMlf 111 MilJllItlIItlIMtll j 111 f I a 1111 f 1111111111111II11111III f 11111 f 1111111111 f 1IIIII f 11 tl 1111II I I I I i I1IIIHJIII1111J111U t III l«i I i l lt ltl l l I l l l l (111*1111 J H1111»t f tllf 11II1111II1111 * 111 i 1111 f 111111111111 f I f 111 If (tl llllltil 11IIMII • 11 l»flf UI !••« IIHUIf ItM III • f«tlll 11 lltlIJIII IIII •• If l i l l IUIitlT 

Tie, kurie buvo per "\'akanenbuti" negalėjo atsidžiaugti gražumu muzikos. Dabargi § 
ši pati orkestrą išpildys dali programo, kitą dali išpildys Šv. Kazimiero Akademijos Auk- | 

K 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Penktadienis, gegužės 21 d., 
Šv. Timotiejus. 

šeštadienis, gegužės 22 d., 
Šv. Julija. 

FITZPATRICK PRIEŠ SAU
LĖS ŠVIESĄ. 

Girdi, jam rupis ūkininku liki 
mas. 

NEŽINOMAS ŽMOGUS PA
ŠOVĖ BUVUSĮ KA 

REIVĮ. 

Pašautasis paimtas ligoninėn. 

Clnagoje išnaujo pakeltas 
dienos (saulės) Šviesos klau
simas. .Juridinis miesto tary-
bos komitetas ta klausimą ga
lutinai išrišti jau padavė ta
rybai. 

Dienos šviesai didžiai prieši-
Edwh Shevnan, buvęs Ka-1 n a s i J o , , n Ftepatrick, Chica-

nados kareivis, per keturis' «°* D a r h ° Federacijos galva, 
metus išbuvo Europoje karėsf kur i* visuomet kalba tos fe-
laukuose. Ir tenai jis iJliko Gracijos vardu, 
sveikutėlis. Dienos švie>a. t y. pavarvinąs 

Bet štai aną diena visai ne- j B""** kukrodžių vasaros me
ti ketai ji pašovė kažkoks žiuo- j 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

IŠ WEST SIDĖS. 

gus, sakoma, koks klajūnas. 
kurio policija nesuranda. 

Shevnan gyveno Jolino 
Priee namuose ]M) num. 1363 
Madison gat. ' 

Vakare vėlokai j duri« pa-
beklė koks žmogus. Duris ati
darė Priee. Nepažįstamai ma-# 

tyi. apygirtis, paklausė kokio 
tai moteriškės vardo. Plb* 
atsakė, kad apie tok j vafdij 
jis nieko nežinai. 

Bet žmogus varu "mėgino 
in*-iti vidun į narnos. 

Shevnan tuo metu buvo 
nnmii ir jis pašoko šeiminin
kui pagelbon. Nepažįstama.; 
Žmogus išsitraukė revolveri iš 
„kišeniaiis ir peršovė Shevna-
nn. Po šovimo nepažįstai)<&i 
pa i ('go. 

tu, sako Fitzpatriok.nekenkiąs 
miesto darbininkams. Bet ta? 
yra kenksmingas daiktas ūki
ninkams, (ii jam, esų, ir ūki
ninku likimas turis apeiti. 
Dienos šviesos klausimas šian 

die priguli nuo miesto tary
bos. Jei sumanymas bus pri
imtai, antrąjį birželio sekma
dieni Chioagoje laikrodžiai 
bus nustatyti viena valanda* 
pirmiau. 

(ii jei taryba pasipriešins 
laimė* Fitzpatrickas. 

DUODA VĖJO AGENTAMS. 

PALIUOSUOTAS ŠOFERIS. 

t 
f 

• 
7 

šoferis Josepk Bitei, kur av 
tomobiliu pavažinėjo galvažn-
.ižius, katrie pašovė darbinin
kų organizatorių Kikulski, ].. 
lin•..•uotas policijos. 

Sakoma, policija patyrasi, 
jog Bitei nekaltas, jej jo val-

\ domų automobiliu buvo n tsi 
Nandr galvažudžiai. Nes š\>\-

ris nežinojęs kokiais ti-c*':;-
tas daroma, nei nepažinęs tu 
•,)ik if žmonių. 

Dnbar policija ieŠk) pnėifl 
!,;!kažudžiŲ. -r stebėt'Ra, kad 
taip ilgai negali jų rasti. 

Kikulski, kaip pranešama iš 
ligornnės. maiyi, pasveiksiąs. 

Ana dieną teisėjas -Landis 
pasikvietė teisman prohibici-
jos, įvedimo viršininką Dnl-
rymplp su keliais jo agentą'-
ir visus nubarė. 

Teisman buvo paduotas pro-
bibicijcs Įstatymus peržengęs 
žmogus, pas kuri namuose bn-
\"o konfiskuota daug svaigalų. 

Prasidėjus bylai teisman 
prirodymui atnešta tik mažas 

Seredoje, gegužio 12 d., 1920 
įvyko nepaprastas muzikalis 
vakaras, kurį surengė p-lės C. 
Pilipavičiutės mokiniai. Vaka
ras pavyko. Žmonės, matyt, 
interesavosi tuo vakaru, nes tą 
rodo skaitlingas jų atsilanky
mas. Programa susidėjo iš 
daugelio dalykų. Dalyvavusie
ji joje kogeriausia atliko savo 
uždavinius. Dauguma dalyva
vusiųjų programoj gavo gėlių 
bukietus, taipgi ir p-lė Pili-
pavieiutė, mokintoja, gavo di
delį ir gražų gėlių bukietą. 
Svetainė buvo išpuošta Įvai
riomis gėlomis ir spalvuo
tomis poperomis. 

Po programos buvo šokiai. 
(iarlx'' tėvams, kurie savo vai
kelius leidžia mokinties muzi
kos. Tuo parodome, kad ir 
mes, kaipir kitų tautų žmonės, 
mylime muziką, kad ir lietu
viai nėra užmigę muzikos sri
tyje. 
Kodidžiausio pasisekimo p-lei 
Pilipavičiutei ir jos "muzikos 
mokiniams. Kad ir toliaus ne
užmirštų palinksminti mus sa
vo galmmais ir gražu skambi
nimu ant piano. , 

Petras Šliogeris. 

• • I I I • I I I I I • I • I • • • I • • • 

Didelis Piknikas 
PARENGTAS 

ŠVENTOS ONOS DRAUGIJOS 
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO-MAY 23, 1920 

GARDNER'S PARK, 123rd Michigan Ave., Chicago, 111. 
Pradžia 1:00 vaL po pietų įžanga 35c ypatai. i 

( 

S 

Kviečiame visus lietuviusir lietuvaite koskaitlingiausiai atsilankyti ant laukų, tai nereikia praleįsti šios geros • 
progos. Bus puikiausias ir smagiausias piknikas, koki kuomet nors piriniau ChieagOs lietuviai yra matę. 5 

Bus įvairaus turinio žaislų. Muzika bus puikiausia ir gros naujausius angliškus ir lietuviškus šokius. Taipgi g 
bus visokių užkandžių. Nepraleiskite šio smagaus Pikniko. - fį 

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS. * • 

• • • • I 

IŠ TOWN OF LAKE. 

svaigalų "džiugulis" ir net 
pats agentas nestojo liudyti. 

Teisėjas pa reiškė,, kad tokia 
metodą negali but pakenčiama. 
Visi konfiskuoti svaigalai tu
ri bnt pristatyti teisman. 

PRAŠALINTU DU POLIC-
MONU. 

DAR VIENAS ŽMOGŽUDIS 
PASMERKTAS MIRIOP. 

Policijinė taryba iš tarny
bos prašalino visai du polie-
monu: Gallagher iš .">0 gatvės 
nuovados ir (laney iš Grand 
Crossing nuovados. 

Pirmasis prašalintas už ne-
I pildymą jam paskirtų pareigų, 
antrasis — už girtavimą. 

Dabar Chi«,:.goje mir'.op 
bausti septyni. 

ui 

i 

DARBUOJASI TARPVALS-
TIJINĖ KOMISIJA. 

' Tš VVnshingtono pranešama, 
jog tarpvalstijinė prekybos 
komisija pradėjo veikti su 
tiksln patvarkyti padėjime ant 

i 
I 

Teisėjo Scanlan kambaryje 
(kriminaliam teisme") prisie-
ku>ieji teisėjai nukaitino irpri 
pažino mirties bausmę Joiin 
Įlenry Reese, juodukui. 3o-"S: 
So. Wabasli ave., kurs nužtuV' kuoveikiaus visuose miestuose 
-;i.o moterį praeitą gruodi, iurėsbnt ištuštinti ir tušti va-

Viėnesiu laiko šis septintas I gonai pasiųsti į reikiamas vie-
Cliicagoje žmogus teismo pa-1 tas. 
smerktas miriop už žmogžn- Ypač darbuojamasi paliuo-
dystę. 'suoti anglinius vagonus ir 

Kiti pamerkti yra: Brislan", tuos kuoveikiaus pasiųsti į 
Zagar, Campion, Errico, Viana kasyklas, kad miestams prjsta-
ir Haensel. įtyti reikalingo kuro. 

Gegužes 15 d. p. J. Elias 
svetainėje kalbėjo gerb. kun. 
dz. V. Mironas. Žmonių į 

Į prakalbas suplaukė daug. 
Pirmiausia svečio pagerbi

mui parapijos mokyklos aš
tunto skyriaus mokinių skait
lingas būrys padainavo keletą 
pritaikintų dainelių, kurios 
gražiai išėjo. Po dainų moki
nė J. Rumšaitė padeklemavo 
pritaikintas originales sese
rų eiles ir tuo laiku įteikė kun. 
Mironui gyvų gėlių bukietą. 

Mažiukams daininkams ap
leidus estradą, kun. V. Miro
nas pirmiausia prabilo į mo-

I kinius ir palinkėjo jiems augti 
ir bujoti dvasioje: Bažnyčios, 
tautos ir tėvynės. 

Pirmąją kalbos dalį gerb. 
kalbėtojas kreipė ekonomijos 
sritin. Antroje kalbos dalyje 
papasakojo, kaip tvarkėsi visi 
Liet, valstybės reikalai. Pa
pasakojo apie lietuvių meilę ir 
prisirišimą prie savo tėvynės 
ir kaip jie kovoja su priešais. 
Žodžiu sakant, gerb. kalbėto
jas išdėstė visus stambiuosius 
nuotikius, kūrins teko mūsiš
kiems pergyventi tėvynėje bė
gyje šešetą metų. Jo kalba 
buvo rimta ir aiškiai nušvie
čianti visus dalykus, v 

Pertraukoje buvo rinkliava. 

Po pamaldų svetainė atida-* 
ryta. Atėjo vienas narys. De
vintą valandą—antras. I*usė 
po dešimts ateina trečias. Dau
giau ir nesulaukta. Iš tos 
priežasties susirinkimas neįvy
ko. 

Skaitant laikraščius paste
bi, kad prie L. Vyčių 4tos kp. 
priklauso 120 narių.' J susi
rinkimus atsilanko trys. 0 kad 
dešimts, tai labai didelis bū
rys. Paklaust ar e*i vytis? 
Tai kad pradtę didžiuotres, 
net saldu klausVti. Visi ne
šioja vyčio vardą, bet dabar
tiniu laiku visoje kuopoje,] 
manau, nėra daugiau kaip j 
penki, kurie tikrai atsako tam 
vardui. 

Kaž kodėl" 4tos kp. vyčiai 
yra toki silpni, i t rudens gė
lė. Papūtė šiaurės vėjas ir 
nurinko visus lapelius. Lieka 
stiebas. 
. Argi negalėtą Į susirinki

mus atsilankyti mažiausia 
penkiasdešimts narių? O kaip į 
tada butu malostr visiems iš- j 
vieno darbuotis. 

Tikiuosi, kad pa? 4tos kp. į 
vyčius atsiras daugiau energi-j 
jos. Girdėjęs 

•/frmours 
Star Lašinukai Primena 

Jums Star Kumpi 

LINKSMAS VAKARAS. 

eležinkelių 
Prikrauti prekėmis vagonai | A nku Tautos Fondan surink 

' ta $174.00 Y. P 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Gegužės 15 d. A» Kaulaki?; 
Įrengė puikų vakarėlį paminė
jimui keturių metų sukaktu-j 

/vių nuo Įsteigimo spaustuvės. Į 
Skaitlingas būrelis jaunimo; 

linksmai žaidė. Vėliau pak-į 
viesta svečiai prie skanios va- į 
kaiienės. laike: kurios išpil 
dyta trumpa programa. Pir
miausia programos vedėjas J. 
Vilimas perstatė vakarėlio 
tiksią ir pasakė prakalbėlę a-
pie tai, kokią rolę žmonių gy 
veninio lošia .-paustnvė ir k}-
kį darbą atlieka. Po to kalbė
jo p. V. Greičiimas,.Unė Ba-
bickaitė. 

P-lė S. Mastanskaitė padai
navo porą lietuviškų dainelių. 
Trys mergaitės pašoko rožių 
šokį. 

Po vakarienės, pasišneku
čiavę, pilni gerų įspūdžių, vi
si išsiskirstė. Voras. 

T urbut esi patėmijęs, kad vardas 
"Star" kuris randasi ant ge
riausios rušies"Ham What Am" 

taip pat randasi ant laiškų — Armou-
r's Satr Lašinukų. Nes Star lašinukai 
yra tokios pat rūšies, kaip Star Kum
pis, ir vienas ir kitas yra prirengtas 
su didžiausiu atsargumu. Nėra reikalo 
mėginti keletą rusiu — reikalauk Ar-
mour's Star Lašinukų. 

Pradėk kiekvieną dieną ragauti Star 
Lašinukus pusryčiams ir ĮBBBE 
Kiaušinius. Keletą riekučių Star Laši
nuku apkepinti padaro skaniuspusry-
čius. Apkepti lašinukai gali būti duo

dami pietums ir vakarui. 

Niekados nežinosi tikros vertes laši
nuku, pakol nepamėginsi Armour's 
Star. JŲ skanumas yra nesulyginamas, 
kaina prieinama visiems. Visi Star La
šinukai turi Armours Ovai Label— 
tai ženklas augščiausios maisto rūšies. 

A R M O U R ^ r 0 M P A r M Y 
CHICAGO 

S. D. LACHAWICZ 
LlftBTa Graborlaa patarnauja, laido-

:uv*»« ko ptKlauaia. Keikaia meldžiu at-
MAauKti. o Mano <iarr>u b-?«ue aft*rafiAd!iK'. 
2314 W. 23 PL Cuicagj, UI 

T.4. Oan»J S1M. 
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DiDEIS PIKNIKAS • 

Ketvirtadienio vakare, ge
gužio 13 d., š. m., turėjo Įvyk
ti L. Vyčių 4tos.kp. mėnesi
nis susirinkimas. 

S FABIJONAS 

PASPOKTV BliATfKAS 
PILDOME 

DTKA1. 

R*ltIo Con.«iiItaUon Bnivan, Ino. 
S5 So. D o i r b o m St. Chk*eo . 

Room 206 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL ESTATE INSJRANCE 

EOROPEAN AMERICAN BBREAŪ Į 

124) So Kitsted Street. Cftteago lilinou 
T t L t » M O N f B0ULEV«»D 611 

J 
I w f 

M i R l n ? • i 
Liet. Teatr Dr-stes <,RuW> No. J 

Nedelioj, Gegužio-May 23,1920 
Geo. M. Chcrnansko Darže No. 2 

LYONS, ILLINOIS 

Pradžia 9 vai. iš rvto * Įžanga 30c. ii 
K 

^ ^ t t M k t f i 

http://IIUp.Mpm.iii-



