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Atidėta Prezidento Rinkimai 
Meksikoje 

Tvirtinama, kad Carranza 
pats Nusižudęs 

ATIDĖTI PREZIDENTO 
RINKIMAI. 

CABRERA KALĖJIME. 

RASINĖS IR DARBININKU 
RIAIIŠFS. 

.SUSIRĖMIMAI HARVARDE 
IR WATERBURYJ. 

PRIEŠINASI GYVENTOJAI. 
GRAIKŲ OKUPACIJAI. 

Prasideda kruvini susirėmi
mai Trakijoj. 

I 
Sužeista keli žmonės. 

Sakoma, Carranza pats nusi
žudęs. 

Mexico City, £eg. 26. — Iš
r inktas Meksikos provizi jonu
lis prezidentas ae la I f nerta 
užims jam pavesta valdvietę 
birželio 1 d. Tą dieną nuo jo 
bus priimta pr is ie ta , >ulig pa
da ly tų pienų. 

(Jėji. Ignacio Eweurnez, ku
ris vadovauja stipriam kariuo

menės burini pietinėj Chihua-
hua valstijos dalyj. kur savo _ -
gaujas turi ir žinomas Villa, Sako. pats nusižudęs. 
atsisakė k lauš vii naujos cent- XT 

ralinės valdžios ir eina savais Ge11- Hernsniį kurs kaltma-
keliais. Galimas daiktas, k a d į nms užsiundyme savo kareivių 
jis susijungs su galvažudžių- P r į f c a r r anza , pranešė čia 
plėšiku vadu Villa. * * [valdžiai, kad jis pa ts atke-

Provizijonalis prezidentas | 
de la I l u e r t a atmainė 

EI Paso, Tex., geg. 26. — 
Luis Cabrera yra buvęs Carr-
anzos valdžioje Meksikos fi
nansų ministeris. 

Cabrera buvo Carranzos pa
lydovų tarpe. Po nugalabL-
nimo Carranzos jis atsisky
rė nuo viso būrio ir pabėgo. 

Anot žinių, dabar jis suim
tas ir p r i s ta ty tas Meksikos 
sostinės kalėjiman, kur laiko
mi ir kiti buvusio prezidento 
palydovai. 

Boston, Mass., geg. 26. — 
Memorial salėje, kur pietavo 
apie 600 Harvardo miestelio 
studentų, juodukas patarnau
tojas Mayer užpuolė ir ėmė 
mušti studentą Donat AYilson 
iš Pi t tsburgho, Pa. 

Mušamo studento pusėn pa
kilo kiti studentai. 

Juodukas patarnautojas tuo
met išsitraukė revolverį ir. 
tuo prisidengdamas, išbėgo 
laukan ir pasislėpė. 

Valgomoje buvo pakilęs ne
papras tas sumišimas. 

Policija paieško pabėgusio 
patarnautojo. Sakoma, Ma-
yer daug kartų kelis studentus 
Įžeidęs. 

laiką 
prezidento • r inkimams. Rinki
mai, kaip papras ta i , turėjo 
Įvykti liepos 4 dieną. Iš tos 
dienos jis perkėlė i rugsėjo 
5 diena. 

Carranza palaidotas. 

Prae i ta pirmadienį nugala
binto prezidento lavonas pa

liausiąs sostinėn ir prirody-
jog Carranza pats nu

sižudęs, kuomet pahiat,ęs, kad 
negalėsiąs jau pasprųst i iš re-
voliucijonierių rankų. 

(Jen. Her re ro tur įs net*re
volverį, su kuriuo Carranza 
nusižudęs, paleizdamas kulip-
kki savo krūtinėn. 

4. 

Teėiaus čia atlikta lavono 
autopsija kitką liudija. Gydy-

POLICIJA SUSIKIRTO SU 
STREIKININKAIS. 

Norėtų atimti nuo poliejos 
suareštuotą. 

laidotas be jokių iškilmių ir be j tojai \pripažino, jog Carranza 
jokių religijinių apeigų l)o-
lores kapinėse. 

j kapines jo lavoną palydėjo 
dvi dukterį ir mažas būrelis 
žmonių. 

Laidotuvėse neleista daly
vauti nei Carranzos palydo
vams, kurie drauge su jo la-. 
vonu buvo parvežti . J i e v is i , Pak is t i savo suorganizuotas 
suimti ir laikomi kalėjime. 

Tarpe Carranzos palydovų 
t rūksta vieno Luis Cabrera, 

buvo nužudytas. Susekta du 

pašovimu — krūtinėj ir pilve. 

Yra vargo su Villa. 
Šiandie naujai Meksikos 

valdžiai yra dar kiek vargo sii 
Villa, kurs neprielankiau ja* 
naujai valdžiai ir netur i noro 

gaujas. 
Chihuabua valstija paskyrė 

augštą dovaną už suėmimą to 
Nežinia galvažudžių-plėšikų vado. (ii 

t'ederalė Meksikos valdžia ima a , { 

pinigyno ministerio. 
kur j is yra pražuvęs. 
ligi Carranzos nužudymo jis j am pasiuntė ultimatumą. 
buvęs Carranzos būryj , l i e t ! Nežinia kaip Villa atsineš 
paskui nežinia kur dingęs. į tą ultimatumą. 

Waterbury, Conn., geg. 26. 
Streikininkų būrys vakar bu
vo pasikėsinęs nuo policijos 
atimti suareštuotą vieną strei
kininką Šiauriniam Skvere. 
Iš to pakilo riaušės. 

Poliemonas Fitzgerald pa
žeistas ir paimtas ligoninėn. 

Riaušių vieton pasiųsta 100 
polic-monų. I r tuojaus suareš
tuota 140 darbininkų. 

Pr ieš riaušininkus norėta 
pavartot i kulkasvaidžiai, jei 
butų nepaklausę. Visas būrys, 
pr idengtas kulkasvaidžiais ir 
revolveriais, nuvarytas polici
jos raštinėm 

Visi uždaryti kalėjiman, nes 
pas daugelį a t ras ta ginklų ir 
amunicijos, sulig policijos 
tvirtinimo. 

Policijiniai gydytojai turėjo 
daug darbo, kol visiems ap
raišiojo žaizdas i r kitus 

. v skaudulius. 
Čia streikuoja 5,000 darbi

ninku. 

Lenkai ir Bolševikai 
LENKAI PRANEŠA APIE 

LAIMĖJIMUS. 

Įvair iausi karės pabūklai 
pavartojami. 

daugiausia klampynių plotuo
se. 

Abejose pusėse pavartojami 
lėktuvai, šarvuoti automobi
liai ir, kur galima, šarvuoti 
traukiniai . 

ŽMONĖS NEPASITENKINA 
OFICIJALIAIS PRANE

ŠIMAIS. 

Varšava. geg. 26. — Bolše-
vikų kariuomenė keliose vie
tose buvo perėjusi per upę 
Bereziną, bet kuoveikiaus bu-
v» a lmušta lenkų. Apie tai 
skelbia lenkų armijos štabas. 

Be to, dar sakoma, j o g 
bolševikai patiesę didelius 
nuostolius. Pa imta nelaisvėn 
400' bolševikų kareivių. 

Priešininkas, sakoma prane
šime, a takuoja lenkus visu 
šiauriniu frontu. Bet visu i 
atmušama s. 

Pareiškiama, jog tam žiau
riam susirėmime su lenkais 
bolševikai pavartoja 16 divi
zijų. 

J ų rai ta rija pavar to jama 

BOLŠEVIKAI PRANEŠA 
KITAIP. 

Šitie sakosi visur pažangiuoją. 

Londonas, geg. 26. — Rusų 
sovietų spėkos užėmė kelis 
sodžius vakariniam upės Dnie 
pro šone, nuo 14 ligi 27 my
lių šiauriuose nuo Kijevo, pa
gal . ojficijalio pranešimo iš 
M askvos. 

Zvfnigorodo apylinkėse, 
pietvakaruose nuo Kijevo, bol
ševikų kariuomenė sulaikė 
lenkų briovimąsi ir kontrata
komis atbloškė atgal . 

Žiaurus mūšiai seka už ko-

Paryžius,, geg. 26. — Apie 
nuotikį su Prancūzijos prezi
dentu, kuris iškrito per va
žiuojančio t raukinio langą, 
šiandie čia daug kalbama. 

Dalis žmonių nepatenkinta 
sausais ot'icijaliais praneši
mais. Sako, su prezidentu kit
kas turėjo įvykti keliaujant 
traukiniui. 

Madridas, geg. 26. — Ispa
nijos konsuliu Chicagon pas
ki r tas Alejandro Scudery Ga-
lore. 

kių 30 mylių pietrytuose nuo 
stoties Vapniarka. 

Rytuose nuo Minsko bolše
vikai paėmė keletą sodžių ir 
mūšiai eina ties upės Oršos 
intaką. 

Upėje Bereziną bolševikai 
paėmė kelis lenkų laivus. 

Konstantinopolis, geg. 27. — 
Graikų kariuomenė okupuoja 
vakarinę Trakiją, gi prancūzų 
kariuomenė iš ten atkeliauja 
į Konstantino polį. 

Visais vakarinės Trakijos 
keliais gyventojai kaip vanduo 
plaukia ant Bulgarijos. Tai 
daugiausia bulgarai. Gabenasi 
su savimi savo mantas . Veža 

KARDINOLAS BUS RE-
PUBLIKONįj KONVENCI

JOJE. 
Baltimorc, Md., geg. 26. — 

J o Eminencija kardinolas 
Gibbons, kurs viešės Ghicago-
j * republikonų part i jos kon
vencijos metu, vakar gavo 
formalį pakvietimą Imt ati
darant konvenciją birželio 10 
dieną ir atkalbėti konvencijo
je maldą. # 

ir neša kas ką turi . Nenori bu-! K a r d i n o l ( ) rainiškiai prane-
Įše, kad jis priėmęs pakvieti
mą. 

ti graikų valdžioje. 
Specijaliais traukiniais Bul

garijon iškeliavo visi bulgarai 
valdininkai. Sodybos palieka
mos tuščios. [ 

Apturima žinių apie gyven
tojų susirėmimus su graikais. 
Bet tų žinių labai mažai pa
duodama laikraščiuose. Nelem
toji cenzūra neduoda skelbti 
nuotikių. Washington, <j;eg. 27. - Bu 

Čia dažnai įvyksta skaitlimri ,VV* **ti*8 maisto admiuistra-

Slaptas Turkų Nacijonalistų 
Susirinkimas 

TURKAI SUOKALBIAUJA Į rinkimui patarė nepriimti pil-
SU BOLŠEVIKAIS. 

Kardinolas Chicagon atva
žiuos birželio 8 diena daly-
vauti trijų dienų iškilmėse 
paminint 75 metų Chicagos 
vyskupijos sukaktuves. 

TAI BUS GERIAUSIA. 

turkų susirinkimai, kuriuos*-
raginami talkininkai nešk i lau

mėj* mūsų šaliai prisieis mai
stą gabenti iš užrubežių. 

torius l loover tvirt ina, kad jei 
ir toliaus Suv. Valstijose žem-

sti Turkijos, nedraskyti jos, jdirbystės klausimas bus tai]) 
nes kitaip Turkija pavirs bol- 'apleistas, kaip šiandie, pasek-
ševikine. 

Tokie pat susirinkimai į-
vyksta ir visoj Trakijoj . Te
nai susirinkimuose be turku 
dalyvauja ir bulgarai, kaipo 
žymi dalis Trakijos gyventojų. 

Susirinkimuose ten da romos ' Dublinas, geg. L'7. Vietos 
prisiegos, kad turkai su bul- Mount J o y kalėjime pakilo ki-
garais verčiau mirsią, kaip tu ' t as airių kaliniųv badavimo 
rėsią but graikų valdomi. Nes streikas. Kai-kurie streikinin-
graikų valdymas turkams Ne- kai, sakoma, yra blogam pade-
galo žiaurus. Ijhne. 

L'rancuzų-gi kareiviai susi-

VĖL BADAUJA AIRIAI KA
LINIAI. 

rinkimuose tiesiog nešiojami 
ant rankų. 

Visuose turkų nialdnamiUose 
(mečetose) vedama smarki a-
gitacija prieš graikus ir talki
ninkus. 

MAŽAI DIRBAMA ČEVERY 
KŲ DIRBTUVĖSE. 

Lietuvos Misijos Adresas: 
257 West 71 str., New York, 

Haverbill, Mass., geg. 27. — 
Vietos čevervku dirbtuvėse ic 
bai mažai dirbama. Nes krau
tuvininkai mažai duoda užsa
kymu. Šimtai darbininkų be-
darbiauja. 

T H I N G S ^ H A T A N E V T R HAPPEN 

Tas daroma su t ikslu pakelti 
ka rę prieš talkininkus. 

Berlynas, geg. 17 (suvėlinta). 
— Rytuose nuo čia mažam 
miestelyj Strausberg turkai 
nacijonalisteu turėjo slaptą su
sirinkimą. Nutar ta įsteigti 
naują turkų organizaciją, ku
rios tikslas pakelti ir vesti e-
nergingą kovą prieš talkinin
kus. 

Naujoji organizacija yra ne 
kas kitas, kaip* tik sovietų di-
k ta torys tė* forma. Vyriausiuo
ju diktatorių par inktas Talat 
paša. J o žinybon pavesti kuo
ne visi senieji turkų*."unijos 
ir progreso komi te to" vndai* 

Mustapha Kernai paša pas
kir tas vyriausiuoju vadu visų 
turkų spėkų. J i s taippat pa
liktas ir vyriausiuoju vadu 
turkų nacijonalistų valdžios. 

Nauji direktoriai., 

Knver paša paskir tas direk
torium karės reikalų Europo
je. Vyriausią pavo raštinę jis 
turės Maskvoje. 

Kit i po Talat pašos valdžia 
direktoriai v ra : 

Finansų — Djavid l)ey. 
Užrubožiniu reikalu — Ed-

hem bey. 
Karės reikalų — pulk. Dje-

mal bey. , 
Politikos ve'iKalų ir slaptos 

policijos — Aziz bey. 
Policijos — Bedri bey. 
Propagandos — Ari f Dje-

mil bey. 
Pildomąją tarybą s u d a r o : 

Dr. Baliaeddine, Cbakir bey, 
Dr. Dazim bey ir Djemal bey. 

Edhem bey- buvo paskiau
sias turkų ambasados Berlyne 
valdininkas. 

Turkai veikia ir Ryme. 
Susirinkime buvo paskaity

tas laiškas nuo Mustapha Ke
rnai pašos. Tasai turkų naci
jonalistų armijos vadas susi-

lomąjin komitetan tokių žmo
nių, katrie Turkijos akyse 
skaitosi prasižengėliais. 

Vienas iš susirinkusių, Be-
dri bey, kurs kaltinamas vie
šųjų pinigų išeikvojime, pakė
lė protestą. J is ; pasakė, kad 
tokia politika reikš finansinį 
nupuolimą naujos valdžios. Gi 
tas pakenks energingesniam 
darbavimuisi Turkijos reika
lais. 

Susirinkime, be kitko, pra
nešta, jog kita turkų nacijo
nalistų raštinė yra įsteigta Ky-
me. Tenai turkų komitetas 
bendrai veikia su bolševikais. 
Tasai komitetas, Rusijos bol
ševikų prašomas, yra pasiruo
šęs' leisti pinigus propagan
dai. 

Turkai gelbėsią bolševikams. 

Susirinkime paaiškėjo, kad 
Maskvoje veikiantis turkų ko
mitetai yra nusprendęs pa 
beta vokiečių bolševikams 
jaus po įvykimo rinkimų rei
chstagam ^ 

Mustapha Kernai paša yra 
padaręs sutartį su Leninu ir 
Trockiu. įSutartis susirinkime 
paskaityta ir patvir t inta. 

Abdul Oziz bey, Egipto tur
kų nacijonalistų vadas, prane
šė, jog artinasi laikas ir Egip
to nacijonalistams pakilti . 

Tuniso turkų komitetas yra 
susirinkęs 1,500,000 frankų. 
Visi pinigai pavesti nacijona
listų partijos reikalams. 

Grumojama prancūzams. 

Senovussi atstovas pareiškė, 
jog Tunise darbas varomas 
pirmyn ir pranešėy jog rengia
masi surengtipraneuzams sker 
dynes tokias, kokių dar nie
kur nebuvę visam pasaulyj. 

Senoussi musulmanai vra 
nusprendę turkų sultaną pri-
pažinti tik religijos žvilgsniu. 
Bet sultano valdžia turi pasi
baigti ir turkų vyriausybė tu
ri but pakeista sovietine val-
dvmo sistema. 

PALAIDOTAS DARBININ
KŲ VADAS. 

Kikulskio lavonas guli po juo-
- da žemele. 

NEKU0MET TAIP N E R A . 
— Ne, gerbiamasis! Tamsta kiek klysti. Aš pripažįstu esu bu-, 
vęs šioks-toks bėgikas. Bet aš neišlošiau tos taurės, tik taip 
sau paprastai nupirkau. 

Chicagoje vakar labai iš
kilmingai su bažnytinėmis a-
peigomis palaidotas andai nu
žudytas stockyardų darbinin
kų organizatorius; ir vadas Jo
hn Kikulski. 

Gedulingų pamaldų metu 
bažnyčioje buvo ar t i poros tū
kstančių žmonių. Buvusiam 
vadui paskutinį kartą patar
navo įvairių darbininkų orga-
nizacijų vadai ir darbininkai . 

Tuo tarpu galvažudžiai, kat
r ie -a tėmė žmogui gyvybę ne
surandami. 

Žuvusio Kikulskio draugai 
kal t ina nolicijos apsileidimą. 

Washington, geg. 27. — Ed-
ward A. B r and paskelbė, kad 
ateinančią žiemą i r kitą pava
sarį čeverykai busi į pigesni. 

VISGI YRA KAS NORS 
NAUDINGA. 

New York, geg. 26. — Ple
čiamas žmonių tarpan ojjalsis 
"vilkėk senuosius drabužius '1 

audiminių dirbtuvių kompani
joms daug pakenkė. Kampani
j a su tuo obalsiu veda u ja už 
papiginimą pragyvenimo. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 ge
gužės 25 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 

Anglijos^ sterlingui svarui $3.85y2 

Lietuvos 100 auksinų 2.87 
Vokietijos 100 markių 2.87 
Lenkijos 100 markių .55 
Prancūzijos u i 1 dolierį 13 f r. 00 
Šveicarijos už 1 dolierį ' 5 fr. 02 
Italijos už 1 dol. 17 1 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
•Sna kasdieną Išskyrus nedėldienlns. 

PRENUMERAK >S KAINA: 
CH1CAGOJ IR LŽMENYJE: 

Metams >. $9.00 
Pusei Metų . . . . * * 0 

8UV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų 800 

Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas'' Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, m . 

Telefonas McKJnley 6114 

D R A U G A S Ketvirtadienis; geg. 27 19*20 

Steig igiamojo Seimo 
Atidarymas ir 

"Draugas". 
Visuose lietuviu laikraščiuo

se buvo žymiose vietose at
spaustas Lietuvos Misijos pra
nešimas vardu *' Steigiamojo 
Seimo Atidarymo Iškilmės. ' 
Tik " D r a u g e " to pranešimo 
nebuvo. Redakcija visaip min
tijo, kas čia pasidarė, kode! 
galėjo Misija jam to praneši
mo nesiusti. Tik štai 25 ge
gužės ateina laiškas iš Lietu
vos atstovybės užadresuotas: 
" D r a u g a s , " 1S00 W. Broad-
way, S. Boston, M a s s . " Gerai, 
kad Bostone atsirado gailesti
nga ranka, kuri perbraukė So. 
Boston, Mass. ir parašė Chi
cago, Ilk, vietoje Broad\vay 
padėdama 46-tli. Šiaip kas žin 
fa mes būtume mintijo. 

Meksika ir Lietuva. 
Meksika yra beabejonės ne-

^ r igu lminga šalis, bet nuo 
18(50 metu tenai nėra ramybės. 
Lai k rasei u skaitytojams gali 
išrodyt i, kad ten lig kitoki 
žmonės, teeiaus ii' jie yra i .s 
to paties molio kaip ir mos. 
Visa nelaimė, kad tenai žmo
gus žmogaus nenori suprasti , 
dažnai nenori nei klausyti, 
kad pažiūrų įvairumus išly
gina šūviai, kad opozicija ne
moka daryti savo darbo, o su
syk virsta revoliucija. Per 
kelias dešimtis meti) revoliuci
jos ten beveik nesiliauja. 

Pastebėta yra, kad ta pati 
revoliucijos įsisenėjusi liga 
pradėjo ėsti kai-kurias mažas 
neprigulmingas viešpatijas 
pradžioje devynioliktojo šimt
mečio. Pirmiausia tat paste
bėta vidurinėje ir pietinėje 
Italijoje, nes joje tuomet bu-
bo daug mažu karalystaicių. 
Betvarkė j amžiną dvasią ten 
palaikė organizacija, pasivadi
nusi " aug l in inka i s , " itališkai i 
carbanari . Kas palaiko betvar
kės dvasią Meksikoje, siinku 
pasakyti . Bet jau galima spė
ti, kad ir Meksiką laukia tas 
pats likimas, kokis teko a-
noms mažoms Italijos viešpa-
tijėlėms: jos prarado savo ne-
prigulmybe. Sabandijos ir Pie-
monto kunigaikštis apvaldė vi
sas tas šalis ir apsigarsino 
Suvienytos Italijos karalium. 

Lietuva taip-gi yra maža. 
6ale Lietuvos taip-gi yra ir 
bus dideliu kaimynų. Betvar
kės gaivalų atsiras ir mųs tau
toje. Vieni jau atvirai dirba 
rusams bolševikams, kiti išvien 
eina su lenkais. Tie betvarkės 
gaivalai jau pasirodė. Vieną 
kar t jie tapo suareštuoti prieš 

pradėsiant maištą, antrą syk 
jie jį suskubo pakelt i . 

Kol kas,maišto gaivalai Lie
tuvoje y ra pasidal inę: vieni 
d i rba bolševikams, kit i len
kams. Ilgainiu jie sueis j vie
ną vagą. Tada jie taps ga
lingesni. Ik i šiol Vokietija ne
duodą lėšų Lietuvos trukšma-
dariams. Ar j i bus ta ip gera 
ir valiau, kada sutvirtės, tai 
negalime žinoti. 

Akylai žiūrėdami į savo rei
kalus neturime užmiršti pa
mokinimo matomo Itali jos, 
Portugalijos, Meksikos tauto
se ir vietomis kitur. Tas pa
mokinimas v ra : saugokimės 
maištadarių. 

Jie moka savo žemus t iks
lus apvilkt i gražiai skamban
čiais žodžiais. J i e moka taip 
sumaningai veikti , kad teis
mas* negali prie jų prikibti 
nesulaužęs įstatų apsaugojan-
ėių laisvę piliečiams. Todėl 
su tykiais maištadariais tau
ta gali kovoti tik tada, kada 
turi gerai organizuotą ir su
prantančią visuomenę. 

Mokėjimu suvaldyti triuk-
šmadarius visuomenės ir pri
vačių asmenų jicgomis žymios 
yra Suvienytos Valstijos ir 
Anglija. Karės pradžioje bu
vo gana daug Vokietijos ša
lininkų. J ie savo Jausmus ir 
veikimą mokėjo parodyti taip, 
kad teismas neturėjo prie ko 
prikibti . Užtat visuomenė tuos 
ponus skaudžiai pr i tverdavo 
apsieidama su jais kaip su vi-
>u paniekintais asmeninris. 
Kartais juos apipildavo sma
la ir plunksnomis apiberdavo, 
kar ta is kitokiais budais prit
verdavo. 

Mums nedera to pamėgdžio
ti, bet saviškais budais turi
me sustabdyti tuos, kurie pa
laikys maišto dvasią tautoje, 
idant jie liktų nekenksmingi 
tautai . 

Steigiamojo Seimo Atidarymo 
* Iškilme. 

Pirmasai posėdis Kauno mie
sto teatre. 

Steigiamojo Seimo, arba Kon-
stituantos, piimininkas 

A. Stulginskas. 

Sekretorium karininkas 
i Natkevičius. 

Prancūzijos Premiero Millera-
ndo raš tas dėlei Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimo. 

Nėra Rusų Spaudos 
Svetimų mums laikraščių 

korespondentai dažnai aplan
ko bolševikinę Rusiją. Paskui 
jie praneša iš ten labai rodo
mi ų žinių. 

Indomaujame mes Rusija 
todėl, nes ilgus metus gyveno
me po jos valdžia. Šiandie tuo 
labjaus mes indomaujame, 
nes Rusiją valdo soči jai istai 
radikalai, š iandie Rusija yra 
Lietuvės kaimynė. Lietuva ve
da taikos t a rybas su bolševi-
kais. 

Be abejonės, ir ateityje Lie
tuvai pr išeis turėti artimų 
santikių su Rusija, kaip preky
bos, taip politikos žvilgsniais. 

Šiuo kartu turime žinių apie 
rusų spaudos padėjimą vieš
pataujant ten socijalistams — 
bolševikams 

• 
Sulig korespondentų ]>rane-

šimo, socijalistinėj Rusijoj ne
beliko jokių privatinių žmonių 
palaikomų spaustuvių įr lei
džiamų laikraščių. 

Bolševikų valdžia visus ki
tos pakraipos laikraščius pa
naikino ir visas spaustuves pa
glemžė savo partijos reika. 
lams. Šiandie Maskvoje ir Pe
trograde leidžiama daug laik
raščių. Bet j i e visį yra tik 
social is t iniai — bolševikiniai. 

Kitų parti jų ar pakraipų 
žmonėms Rusijoj uždrausta 
ne tik prabilti , bet ir leisti ko-
kius-nors laikraščius. Uždraus
ta bolševikų valdžią kritikuo
ti žodžiu ir raštu. 

Patsai bolševikų valdžios 
galva Leninas nėra tiek daug 
žiaurus žmogus, kaip kam at
rodo. Bet jo valdžios1 organai-
nesuvaldomi; Tie su visu sa
vo pašėlimu persekioja ir žu
do nepatinkamus sau asmenis. 

Kuomet bolševikam^ pavy
ko paimti savo rankosna val-

Gegužės 1,8 dieną, vakare, 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
y ra gavusi iš Kauno nuo agen
tūros " E l t a " tokį pranešimą: 

"Gegužės penkioliktą dieną 
visa Lietuva, ypat ingai Kau
nas, iškilmingai šventė Stei
giamoje Seimo arba Konstitu-
antos at idarymo dieną. Kau
nas pasipuošė vėliavomis, vy
čiais, vainikais, iškilmingais 
vai ta is . Visų rųšių kariuome
nė parodavo Viešoj Aikštėj 
akyvaizdoje Steigiamojo Sei
mo narių, Valstybės Tarybos, 
Lietuvos prezidento, ministe-
rių kabinėto ir užsienio atsto
vų. Visų tikėjimų bažnyčiose 
buvo iškilmingos pamaldos. 
Svarbiausios pamaldos buvo 
katedroje, visų valdžių atsto
vams, Seimo nar iams ir už
sienio atstovams dalyvaujant. 
Visuomenės organizacijos, mo
kyklos ir žmonių minios su ma 
i.irestacijomis nukeliavo de-
vintan Kauno tortam kur Val
stybės prezidentui, Seimo at
stovams, vyriausvbės nariams 
ir užsienio atstovybėms daly
vaujant, tapo iškilmingai pa
sodinti atminties ąžuolai. Šoš-
,tą valandą vakare miesto te
a t re tapo iškilmingai Steigia
mojo Seimo susirinkimas ati
dary tas . Valstybės prezidentas 

[Smetona padarė Valstybes 
Tarybos ir laikinosios vyriau
sybės darbų atskaitą ir parei
škė,, jog atiduoda Steigiama
jam Seimui visą savo ir Vals
tybės Tarybos, ministerių ka
bineto, valstybės kontrolio ir 
vyriausiojo karo vado kompe
tenciją. Steigiamojo Seimo 
nariai atsistojimu pagerbė žu
vusių karžygių atmintį. Šio po
sėdžio pirmininku buvo pa
kviesta Gabrielė Petkevičaiiė, 
kaipo seniausias Steigiamojo 
Seimo narys , sekretorium-gi 
M u rašką i t ė, kaipo jauniausias 
narys . 

"S te ig iamas is Seimas yra 
gavęs labai daug pasveikini
mų. T a r p kitko nuo anglų 
konsulio, anglų komisaro Bal
tijos valstybėms TaUbentso ir 

kitų. 

* i Pirmiausiai Steigiamasis 
Seimas vienbalsiai priėmė pil
ną Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo formulą. Ta t suti
ko t r ūksmingą pr i tar imą 
šauksmais valio skaitlingos 
inteligentijos i r viso pilninte
lio tea t ro . Steigiamojo Seimo 
prezidentu išrinktas Stulgins
kis, krikščionis demokratas, 
sekretorium Natkevičius-soci-
jal istas liaudininkas. Steigia
mojo Seimo prezidentas y ra 
paprašęs ir įgaliojęs Valsty
bės prezidentą, Smetonų, mi-
nisterų kabinetą, valstybės 
kontrolius i r vyriausiąjį karo 
vadą eiti i r toliau savo parei
gas ligi Konstitucijos nustaty
mo ir padėkojo Valstybės Ta
rybai i r laikinajai vyriausy
bei. Steigiamojo Seimo dekla
racijoj t a rp kitko Seimo pre
zidentas y ra pasakęs, jog Sei
mas vykinsiąs žemės reformą, 
rūpinsiąs agrikultūra, pramo
ne ir ypatingai darbininkų bū
vio pagerinimu ir visiems ly
giai prieinančiu švietimu ir 
stengsiantįs sudaryt i gerus 
santikius su kaimynų valsty
bėmis. Posėdis pasibaigė dė
vi n1ą valandą vakare. Sekan
tis paskir tas pirmadieni 17 
dieną gegužės. Vakare minis
terių kabinetas priėminėjo 
Steigiamojo Seimo narius iš
kilminga vakariene. Sekmadie
ni vakare ligi vėlybos nakties 
Kauno gatvėse pilna žmonių, 
i pas pakilęs, įvairiose vieto
se leierverkai, visuotina iliu
minacija. At idarant Steigia
mojo Seimo susirinkimą buvo 
saliutuojama artilerijos. So
dinant ąžuolus kalbėjo Biržiš
ka, Vidunas ir Tumas. Iški l
mėse dalyvavo Jonas Basana
vičius. Biržiška yra atvežęs 
Vilniaus miesto ir apskrit ies 
lietuviu pasveikinimą Steigia
majam Šeiniui. Sekmadienį va
kare Steigiamojo Seimo nariai 
buvo pakviesti iškilmingon va-
karienėn prie anglų konsulio 

V a r d o ir komisaro Tallent-

PAŠVENTINIMAS VIETOS 
TAUTINŽS ŠVENTE-

NYČI0S. 

so. n 

daug 

Tą pačią dieną nuo Lietu
vos atstovo Prancūzijoj, Os
karo Milašiaus, gauta buvo 
tokia kablegrama: 

"Gavome nuo Prancūzijos 
premiero Millerando raŠcą dė
lei pripažinimo Lietuvos de 
l'acto nepriklausomybės ir 
drauge pasižadėjimą greitai 
išrišti klausimą dėlei piipaži-
nimo Lietuvos de j u r e . " Pa
sirašęs Milašius. 

J,. Vileišis. 
Liet. Atstovas Amerikoje. 

AVasbington, D. C. geguž. 17. 
— Tą dieną buvo šventinama 
vieta, ant kurios į t rumpą lai
ką turės i šaugt i " Tautos šven-
tavietė " Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Marijos Panos Bažnyčia. 
J o s kertinis akmuo bus padė
tas rugsėjo mėn. 23 d. Šven
tinimą atliko Apaštališkasis 
Delegatas, Arkivyskupas Bon-
zano, dalyvaujant skaitlingam 
susirinkimui žmonių, apie 6,-
000. 

Pašventinęs . vietą, Apnšta-, 
lįškasis Delegatas laikė Šv. Mi
šias ant įnažo medinio alto
riaus, pasta tyto 1774. Jį var
tojo Kun. J . Carroll, Vėliaus 
tapęs pirmuoju Suvienytose 
Valstijose vyskupu. Kun. J . 
Carroll y ra pasirašęs ant Su
vienytų Valstijų neprigulmy-
bės apgarsinimo. Tas altorius 
stovi po baldakimu vietoje, 
kurioje turės būti naujos baž
nyčios altorius. Altorių puošė 
Amerikos ir popežiaus vėliavos 

Ši nauja bažnyčia bus viena 
šešių didžiausių pasaulyje baž
nyčių. J i bus 420 pėdų ilgio ir 
194 pėdų pločio. Stambios A-
merikos vėliavos plevėsavo vie 
tose, kuriose bus luržnyčios 
muro kampai iš lauko. 

Po mišių vyskupas Tanias 
J . Sliahan, Katalikų Universi
teto Rektorius sakė pamoks
lą, kuriame susirinkusiems iš
aiškino tos bažnyčios reikšmę, 
.lis pasakė, kad ji bus graži 
auka iš Amerikos Katalikų 
pusės Dievo Motinai, šios ša-
lies Globėjai ir gražus ženklas 
jų tikėjimo ir dievotumo. 

• Šventinant bažnyčios vietą 
Apaštališkasis Delegatas pa
šventino ir stovylą Joannos 
Arkiutės, kuri tame pačiame 
laike buvo kanonizuota Ry
me. Ši stovyla y ra pirmoji 
Joannos Arkiutės stovyla, pa
statyta ant altoriaus viešoje 
šios šalies bažnyčioje. J i dabar 
bus laikoma koplyčioje " S a l 
ve Reg ina , " o vėliau bus per
kelta į naująją bažnyčią. 

Apeigas puošė daugybė į-
vairių chorų, kurie giedojo 
per mišias visokių himnų. 

Šios apeigos % užinteresavo 
visuomenę. Galima tikėtis, kad 
rudenyje, kada bus švent ina
mas kertinis akmuo, suplauks 
daugybės žmonių iš visos A-
merikos ir Kanados. 

ROCKFORD, ILL. 
Šiuomi pranešu gerbiamieji vi

suomenei bei gentinis ir pažįsta-
* 

mems, kad gegužio 29. Subatoje 
Rockford, Ilk, Lietuvių Šv. Pet-
ro ir Povilo vbainycioj atsibus gie-
dulingos pamaldos už dusia A. A. 
Kunigo Franciškaus Turausko pa
minėjimui metų sukaktuvių nuo 
dienos jo nelaimingo mirio Liet. 
Kauno Rediboj, Utenos parapi
joj. 

Kviečių visus gentis, pažįstamus 
ir prietelius atminti savo maldose 
už jo dusia mintėtoje dienoje ir 
prašau gerbiamos visuomenės, kur 
kaip galima išklausyti mišių šven
tu. Teipogi atsišaukiu į dvasiški-
ja kad toje dienoj po pamaldų 
malonėsite pašvensti nors truputi 
laiko maldose bent nors atsidūsė
jimų už A. A. Kun. duse. 

Nuliūdęs brolis 
P. P. TURAUSKIS, 

1510—18th Ave. 
j 
Telephone: Yards 8492 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-
kj laike ligos. 

3255 So. Halsted St., Chieago, m . 

Y5TEn 

Vyrų jr Moterų Rnbų Kirpt 
mo ir Designing Mokykla. 
M tusus istema ir mokymo būdu Jus 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mažinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iŠ bet kurioa 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicfea, Vedėjas 
190 N. STATE STREET. CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų 

a c 
džios styrą, nuo to laiko lig 
šiol Rusijoje neišleidžiama jo
kių mokslo ir pasiskaitymo 
knvgu. Sunaikinta visokia 
knygomis apyvarta . Knygų 
krautuvės stovi tuščios. Tenai 
mitinguoja žemiausių jausmų 
bolševikai. , 

Pa tys bolševikai neparašo 
ir neišleidžia jokių* knygų. 
Nes jų tarpe nėra nei moksli
ninkų, nei autorių. Bet bolše
vikai sugabiai veda savo laik
raščius, katrie pasižymi t ik 
agi ta t iv in e pakraipa. 

Bolševikai pagamina labai 
daug brošiūrų ir lapelių apie 
savo " išganingų j į " darbinin
kams radikalį sooijalizmų. 
Tam tikslui jie nesigaili nei 
lėšų, nei kitko, Nes nuo to 
ju_ agitat ivio veikimo priguli 
jų valdžios ateitis. 

Reiškia, kad šiandie rusų 
spauda visai pragaišinta. Gar
sus rašė jai ir laikrašti ninkai 
arba kenčia vargus, arba il

sisi kapuose. (Ji kai kurie ru
sų mokslininkai už gabalų 
duonos priversti tarnaut i bol
ševikams. 

Pr ikankino Rusijį , bendrai 
ir Lietuvą, rusų biurokratų 
valdžia. Buvo ji žiauri. Bet 
biurokratų žiaurumas yra tik 
šešėlis prieš sacijalistų bol
ševikinės valdžios žiaurumus. 
Husų soči jai istai žadėjo rusų 
tautai laisve ir gerbūvį. Bet 
vietoje to šiandie Rusijon į-
vesta biurokratų vergija. 
Biurokratų valdžia buvo at
remta ant coroslavijos. Da
bart inė sacijalistų valdžia — 
ant bolševikoslavijos. 

Tegu dabar bus aišku ir ge-
,ra pamoka ir mums patiems. 
Nes kas iš lietuvių geidžia 
Lietuvai socijalistų valdžios, 
tasai geidžia Lietuvai pragai
šties. Kas mūsų darbininkus 
ir liaudį t raukia socijalistų 
part i jos, tasai nori prapuldy
ti mūsų tautų. 

Amerikoje katalikų dvasia 
kyla. Jų vardas vis garbin
giau pasaulyje skamba. J i e da
ro intekmę į plačiųjų žmoni jų. 
J u o jų dvasia bus sveikesnė ir 
pakilesnė, tuo sveikiau ir ge
riau bus visam krikščioniškam 
pasauliui ir žmonijai. 

T a r p vyskupų ir kunigų, 
t a rp dvasiški jos i r žmonių pa
saulių vienybė kogražiausia. 

Pasauliečiai katalikai nebė
ga šalin nuo savo dvasiški jos, 
nesistengia veikti sau skyrium 
ir slapta. Pa s juos y ra susiži
nojimas ir iš vien veikimas. 
Tame jų j iega ir galybė. Iš to 
jų atsistengimas prieš visus 
priešus ir kliūtis ir graži in
tekmę į kitus. Tūkstančiai 
protestonų kas metai susivie
nija su ' katalikais, priimdami 
jų tikėjimų. Tai daro ne del 
savo naudos, bet del katalikų 
dvasios skaistumo ir sveikumo. 

V. K. 

DR. G. M, GLASER 
i 

nn A i f A I i n r n 

Praktikuoja 28 metai 
Ofisas 3148 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St., Chicago, 111. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

O F I S O V A L A N D O S : N u o 10 r y t o 
Iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

i 

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvys Graborlus patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 
Tel. GMUU 11M. 

\ Telefoną* Pnllmao SM< 

1 Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

106S7 So. Michigan, Avenua 

••LANDOS:'• Iki 9 vakar* 

k-*" 

" DR. CHARLES SEGAL" 
P e r k ė l ė s a v o o f i s ą p o u t i m . 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
rų li^'ii. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 

J. P. WAHCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4W2 S. YVOOD STREET 

'226 W. ISth STREET 
CHICAGO. 

McKinley 4320 
Į î  • » • • • • • • • • • • • • • • • • ! • • • • • *įį 

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

99 S O . L A S A I i l i B S T B i C K T 
G y v e n i m o T e l . H u m b o l d t 97 

Vakarais 2911 W 21-nd 8tr*«t 
Tai. Rockw«U f999 

J CHICAGO, ILL. 
« • • • • • • • • i • « 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* 
Roectande: 1MO* Re. Mlchlgraa Ave. 

Telefena* Pa II man 949 Ir Pallnuui 2199 
Chicago j : 4515 So. Wood Btr. 

Tik KetYeiff* rakake ooe fi:3fl Iki 7:<X) 

TeleCeas* Yarda 792. 

I 

* • - - -

K Dr. M. T. STRIKOL'IS " 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 \V. 47th St., 

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 
• Res. 2914 W. 43rd Street. 

Tel. McKinlcy 263 U 

K 

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

Kamp, 49 Oourt 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 2<6f 
* Ofiso Cicero 49 
gAi,RA*ro LIETUVIŠKAI 

įį* • • • • • • • • • ! 

FOR YOUR STQftA<-rf$ * * * * * 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NiC Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
v.i. visus aptiekoriua 

i 

LIETUVOS MISIJOS 
MARŠRUTAS. 

surengtas Liet. L. IVChicag'os 
ir apiel. Apskričio 

I larvey, -1\\. — 27 (fc gę/g. 
J . A., Mickeliunas, 

L. P . Chicagos Apskr. rast. 

Hesid. 923 So, Ashland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket S544 

DR.M.R0TH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku ir visų chroniškų Ilgų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Droter 969S 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Hedollomis 10—12 d. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty J: 

29 South La Salle Street 
Kambarts 324 

Tel. Central 6390 

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

S?. 

Dr. M. Stupnicki 

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa. 

Valdybos Antrasai: 
J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—vice-pirmininkas. 
J. W. Patckevich, nutarimų raš

tininkas. , A 

J. Daukšys—finansų raštininkas. 
B. W. \Voshner—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Simanavičius, 

Ji. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Venslovas, J. Mareinkevich, P. 
Bardzilaaiekas. i 

Ligonių direktoriai:—J.^Kybar-
tas, P.-Marmokas. 

' * • » • ' » » • • • • « » » « » > i | { 

3107 So. Morgfcii btreet 
CHICAGO, ILL1HOI8 

Telefonas Vardą GOIi 
Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto; 
h po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakar*. 

M m - » »• 

n 
OR.S.NAIKEUS 

LIET L VIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaa lr Oyvenimo vtet» 
3252 So. Halsted Str. 

Aptt Viršiuis Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo lft iki 2. 
TelefoBM Tardą SS44 

v.: 

Tel. Drover 7 0 41 

Dr. C. Z. Vezelis 
UETTJVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 *ryto ik! 9 vak, 
Seredoinis nuo 4 lyg 9 vakare. 

4712 SO. ASHLAND AVENUB 
arU 47-tos Gatvės 

.t 

\ ) 

•A' - L - •* 

L 
Geg. 
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Į LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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GARY, IND. 

Geg. 16 d. L. Vyt-ių 82 kpv 
vaidino juokingą komedija 
" Vagis . " 

Nors musn mieste dar jauna 
ir neskaitlinga lietuvių koloni
ja, l>et darbuotėj nei kiek ne
pasilieka nuo kitu tokio didu
mo kolonijų. 

Išgirdę žmonės, kad čia bus 
lietuviškas vakaras, prisirin
ko pilna svetainė įr nekantriai 
laukė pamatyti vaidinimą, ku
rie geriau atliks savo rolės. 

Abelnai imant, visi vaidinto
jai verti pagyrimo. Kai-ku-
riuos galima butų pavadinti 
net gabiais talentuotais, k. t. 
J . Liubauską, A. Pažien), Z. 
Gedvilaitę. Maloniu dainavi-
mu pagyrimo užsitarnavo Ma
rytė Sakalauskaitė. Kiti ir ki
tos ir-gi gerai vaidino. Verta 
pagirti ir rezisorių A. Šlape
li, nes jei viskas nusisekė, tai 
jo nuopelnas. Smagu butą tan
kiau atsilankyti i savus liei:u-
viškus vakarus. Gaila tik, kad 
jie retai teesti. 

Po vaidinimo buvo šokiai 
ir visokie žaidimai. Girdėjau, 
jog pajamų buvo apie $400.00, 

Reikia tikėtis, kad ir pelne 
nemažai liko, kuris skiriamas 
pusiau: viena pusė vyčiams, 
kita parapijai, nes visi giedo-
riai vietinio klebono kun. Da-
niuno yra paliuosuoti nuo 
visokių parapijos mokesčių. 

Nesenai Vyčiai turėjo kon
certą, kuris ir-gi gerai nusi
sekė, tik klausytojų nedau-
giausiai atsilankė. Bet į si va
karą daug daugiau susėjo. Jei 
dar ką nors Vyčiai surengs, 
tai, be abejones, dar daugiau 
publikos susilauks. 

Svetys. 

— H 
Po prakalbos sekė dainos. 

Išlavintas choras A. Z. Vis-
mono gražiai padainavo Ame
rikos ir Lietuvos himnus. 
Paskui daug įvairia da'nų, 
kurios pujoliką žavėte žavėjo. 

Antru kalbėto jum buvo 
gerb., advokatas A. Mileris, 
kuris pirmiausia aiškiai ir 
gražiai kalbėjo apie dailę. Pa
skui ragino pirkti L. L. P. 
bonus. Pagaliaus kalbėjo apie 
Raudonąjį Kryžių. Papasako
jo keletą atsitikimų iš karės 
laikų, kaip jis tuom syk pats 
buvo Lietuvoje. Aiškino, ką 
jau tada R. Kryžius veikė. 
Padėjęs pats pirmą aukį L. 
R. K., ragino visus aukoti. 
Prasidėjo aukų rinkimas. Su
rinkta 82 dol. su centais. 

Garbė užtai chorui, kuris 
užjaučia L. Raud. Kryžiui bei 
nuvargintai tėvynei, taipgi ir 
L. R. Kr. rėmėjų sk. veikliai 
valdybai, kuri kiekviena gerą 
progą stengiasi išnaudoti pra
kilniems tikslams. 

L. R.. K. Koresp. 

E. ST. LOUIS, ILL. 

Nedėlioję, gegužės 30 d., po 
piety, Lietuvių parapija ren
gia didelį pikniką su žaidi
mais ir kitokiais pasilinksmi
nimais Lansdowne Park 'e . 

Širdingai kviečiami kaip 
vietiniai, taip ir is apielinkės 
miestelių lietuviai atsilanky
ti. Prie puikios muzikos 
biis proga pasilinksminti. 

Komitetas. 

mokyklos 8 skyriaus dainavo 
ir deklemavo. 

Keturios draugijos blivo ža
dėjusios " in corpore" daly
vauti, bet tik viena Mint. Diev0 

Sopulingos dr-ja prižadėjimą 
išpildė. 

Muzika sustatyta L. Krikš
čiūno (beno vado.) Reikia pa
žymėti, kad L. Krikščiūnas y-
ra vedęs vieną muzikantų bū
rį Suv. Valstijų kariuomenė
je pasaulinio karo metu. 

Paminėti visus asmenis, da
lyvavusius tame koncerte, 
užimtų daug laiko. Todėl tikiu, 
kad nepaminėti čia asmenys 
atleis man . ' 

Koncertas pavyko pilnoje to 
žodžio prasmėje. Visi dalyva
vusieji savo dalis pagirtinai 
atliko. Net Lietuvos valdžios 
siųstasis pasiuntinis,džiakonas 
kun. Mironas, stebėjosi gražiu 
programos išpildymu ir džiau
gėsi, matydamas lietuviuose 
tokį pamylėjimą muzikos ir 
dailės. J is pažymėjo, kad 
muzika ir daina, tai lietuvio 
prigimtas dalykas. Gerb. kun. 
I. Albavičius ir-gi panašiai 
išsireiškė. (Pabaiga bus.). 

J. Šliogeris. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

Del Fabriko Darbo. (Jera mo
kestis ir Bonus. 

Atsišaukite: 

HART MICHIGAN. 

Pas mus lankėsi gerb. kun. 
A. Deksnis iš G r and Rapids. 
Dvi dieni katalikiškoj bažny
čioj laikė pamaldas. Pasinau
dodami tuo Hart ir apielinkės 
lietuviai skaitlingai suvažiavo 
ir atliko savo priedermes. 
Kun. Deksnis pasakė gražų 
pamokshi apie artimo meilę. 
Girdėdamas, kad mūsų apie-
linkėj letuviaį gražiai tarp sa-
ve> sutinka, ragina ir toliau su
tikime ir meilėj gyventi, šelpti 
vienas kitą. Dėkingi esame 
kun. Deksniui. 

Vardan visų Hart apielin
kės- lietuvių, 

V. M. 

VVORCESTER. MASS. 

CICERO, ILL. 

We«tern Pelt Works 
4115 Ogden Ave. 

Arti 22ro« & Crawford Ave. 

šv. Antano parapijos beno 
koncertas. 

Nedėlioj, gegužės 9 

Gegužio 16 dieną buvo di
delis koncertas, kuri įrengė 
šv. Kazimiero parapijos cho
ras L. L. Pask. bonų ir Lie
tuvos našlaičių naudai. Prie 
koncerto buvo prisidėjus ir L. 
Raudonojo Kryž. Ii. skyrius, 
kuris įrengė prakalbas. 

Pirmiausia grojo orkestrą, 
vadaujant J . Kaveekui. 
Choro pirm. P. Milius, pasa
kęs trumpą prakalbėta, pers
tatė gerb. kun. L. Kavaliaus
ką," L. R. K. Kėni. pirmhiin-
ką,kuris taipgi trumpai prakal 
bėj^s perstatė savo vieton 
kalbėtoją gerb. kun. Vasi
liauską. J is kalbėjo apie Lie
tuvą, jos kareivius ir naciai 
čius. Aiškino, ką Amerikiečiai 
\ ra nuveikę del Lietuv.os ir 
ragino savo aukomis neiiauti 
šelpti tėvynę. Tarp kit ko sa
kė: "Nors jau ir daug auko
jome, bet visgi geriaus mums 
aukoti, negu jiems padėti gal
vas. Ar mes geriau norėtume 
aukoti, ar netekti rankos, ko
jos bei gyvasties. .. M 

dieną, 
1920 m., parapijos svetanėje 
Šv. Antano parapijos benas, 
vadovaujant p. L. Krikščiū
nui, ciceriečiams davė progos 
smagiai praleisti vakarą ža-
vėjančiame koncerte. 

&v. Antano parapijos Kanas 
voš keli mėnesiai kaip susit
vėrė ir tai tik iš kelių asmenų, 
o šiandie jau turi 25 narius, 
gerai išsilavinusius muzikoje 
i; mylinčius dailę. Kadangi 
minėtas benas dar jaunutis, 
tai cieeriečiai nors ir žinojo, 
kad jis rengia koncertą, bet 
netikėjo, kad bus toks, koks 
buvo. Čia nors trumpai pab
os iu to koncerto pragramą. 

Pirmiausia benas pasveiki
no .publiką puikiu maršu. Pro
gramą atidarė beno pirminin
kas, viet. klebonas kun. J . H. 
Vaičiūnas. Savo trumępje 
prakalboje išreiškė džiaugsmą, 
kad susitveręs benas taip spa
rčiai auga. Vakaro vedėjam 
buvo A." Krencius. 

Programa pradėta Ameri
kos ir Lietuvos himnais, prie 
išskleistų Amerikos ir Lietu
vos vėliavų. Amerikos vėlia
va laikė p. Narkus, Amerikon 
kareivio uniformoje, o Lietu
vos vėliavą laikė p. Garbuzas, 
Lietuvos kareivio uniformoje. 

Rengiant šį koncertą buvo 
padėta daug triūso ir rūpesčio. 
Tai rodė programos sustaty
mas ir jos išpildymas. 

Programa susidėjo iš 22 
muzikalių šmotelių, dviejų 
trumpų, bet gražių prakalbė-
liij, kurias pasakė gerb. kun. 
1. Albavičius ir dzekonas kun. 
Mironas. 

Apart tautinių himnų, benas 
išpildė penkis maršus,šešias o-
verturas, tris Valcus, vieną 
fantazija, vieną serenadą. Be. 
to, grojo " b r a s s " kvartetas, 
solo ant klarneto ir duetas. 

Mergaitės Šv. Antano parap. 

VARGONININKE DOMAI 
Reikalingas geras vargonininkas. 

Atlyginimas bus pilnai patenkina-nnis. 
Butų gerai, kad mokėtų bena vesti. 

RKV. C. V A S I U A l SKAS, 
i a t a s u n i r s t . 

Wcstllcld, Mas* 

Paieškau gerų karpinderių prie 
namų statymo (tik namų, o ne ko
modų dirbimo). Mokestis gera, dar
bas 9 vai. dienoje. Taip pat reika
lauju furmona, kuris galėtų vesti 
darbą prie statymo namų. 

Atsiliepdami praneškite kiek no
rite algos, kur ir kaip ilgai dirbot. 

Kreipkitės adresu: 
S. RADAVIČIA, 

i:tO Woostcr Ave. 
Akron, Ohio. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda pigiai labr; treri vargo

nai. Kam reikalinga atsišaukite nuo 
5 iki 7 vakarais po num. 

4«37 S. Hrmitagc Ave. 

GRAŽI S. NAUJAS PIX JUNIOR. 
SODA FOUNTA1N 

su Saraioga baru ant pardavimo, 
trečdalis numušta nuo reguliarės kai
nos. Viskas ąžuolo. Infinisiuota. Bal. 
to marmulo, didelis gražus Veidro
dis, elektros šviesa. 

Taippat stalai ir kėdės ant par
davimo dykai. 

2216 W. 37 Street 

PARSIDUODA FORDAS 
Welastas 1919, 5 sėdynių. Išrodo 
kaip tik naujas 3% mėnesiai va
žinėtas. Prekė $540, kam toksai au
tomobilius reikalingas atsišaukite 
nedėlioj iš ryto a r vakare. 

6001 S. Honore St*. 
Telefonas Prospect 1424 

— ' • " "• * * • " • * ' » • " J - - - i -

ANT RANDOS 
Maža farma 3 akrų, namas, vištoms 

gardas netoli nuo miesto Mt. Green-
wood. 

\ \ i l l iam Amlrieh 
104 Launda le Ave. 

DEL PARDAVIMO, 
ANT BRIDOEPORTO. 

Du mūriniai namai, 2 augs-
enį, po 2 pagyvenimo kiek
vienas, po 6 kamfeariuH. 

Vienas namas už $2,700.00. 
Antras, už $2,500.00. 
Turi būti paiduota greitai. 

Pasinaudokite proga. 

A. PETRAITIS & CO. 
324 9So. Halsted Str. 

-

A 

Turi Daugiau Turkiško 
Tabako Negu Kiti Tur
kiški Maišyti C igaretai 

a:» 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
del fabriko darbą Darbas pas
tovus. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

REIKALINGA 

K i l k Al I M PTRAI . 
prie kenavimo geras darbas, geros 
darbo sąlygos. 

Atsišaukite: 
BAKER FOOD CO. 
49th & So. Halsted. 

CLOSING FORMAN. 
Visiems žinoma sena firma arti Chi-
eagoa reikalauja gero "elosing 
forman" tokis kuris galėtų pats ša
pą uždaryti, gera proga pastovus 
darbas, išleidžiant apie 1000 »""sack" 
kotų J savaitę. 

Rašyk apie savo patyrimus šiuo 
adresu: 

JAM 
c-o Henri lliir>t & McDonneU 

Garland Blrig. Chicago. 

Pant ry mergaites $60 mėnesėj ir 
Valgis. Atsišaukite 

MORRISON* HOTEIi 
23 South Clark Str. 

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

MORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

ANT PARDAVIMO 

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

Gera vieta arti p r i e ' mokyklos. 
Priežastis, savininkas išvažiuoja i 
Lietuva. \ 
10808 Michlguii Ave. Chicago, IU. 

ANT PARDAVIMO. 
medinis namas, 9 kambarių gazas e-
lektra ir vanos. 

Atsišaukite: ^ 
3440 W. 47 Str. 

Mckinley 3589 

? 

Indų 
Burdas 

Plovėjai $45.00 
Atsišaukite. 

kambaris 

MORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

ir 

Chambermaids $45.Ot) j menėsi, 
kambaris ir Burdas. Atsišaukite 

MORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

Parsiduoda Bučerne ir Grocerne 
lietuvių apgyvenioj vietoj, biznis yra 
gerai išdirbtas per daug metų, turi 
būti greitai parduoti nes savininkas 
eina J ' kitą biznį, bus parduota už 
teisinga pasiulyjiraa. 

4555 So. Paul ina St. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS, 
labai pigiai. Viskas geram padėjime 
nauji Tajeriai eina labai gerai par
siduoda už $600.00 galima visados 

, 1543 W. 46 St. 
Telefonas Yards 7125 

TURIU PARDUOTI MODERNIŠKUS 
RAKANDUS,— 

Parlos setą, Dining-room setą, plie
ninė lova, Divonas, Plaer Pianas Vi-
ctorola, Phonogafas, Kamoda, libra-
ry stalas grindinė lampa, fixture ir 
tt. viskas parsiduos labai pigiai.. 

2106 So. 56 Ave. Cicero, IU. 

ANT PARDAVIMO. 
2 pagyvenimų namas, elektros švie
sa, didelis namas užpakalyj galima 
randavoti kaipo graadžių, gazinis pe
čius, ice box, ir kiti dalykai kartu 
su namu parsiduoda už $4800.00 
Cash. 

3612 So. Rocktvell Str. 
Telefonas McKinley 2450 

ANT PARDAVIMO. 
3708 So. Emeratd Are. 

9 kambarių mūrinis namas po 4 
ir 5 kambarius, naujai ištaisyta. Kai
na $2,250.00 Cash $500. 

Likusius kaip randą. 
M. J . MORAN 
7952 S. Carpenter St. 

ANT PARDAVIMO. 
Tyri parduoti greitai 19 kambarių 
keturių flatų medini narna. Gera biz
nio vieta ant 47tos arti Ashland 
Ave. Geram stovyj. Žema kaina. 

Atsišaukite pas savininką. 
5639 So. Honore Str. 
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i Pirtims Didelis t i i 

Šv. Kazimiero Lietuvių Rymo Katalikų 
PARAPIJOS NAUDAI Rącine, Wis. 

S 
s 
i 

I Nedėlioj; Gegužio 30, 1920 I 
Į KUNKERT'S DARŽE prie Douglas Ave. Raeine, Wk Į 

Pradžia 1:00 vai. po pietų 
2 š 
§ ' - , . . . , „, . . „ . . . - , i s i 

Kviečiame visus Itacino ir apielinkės lietuviife ir lietuvaites, 
j | kuoakaitlingiausiai atsilankyti j §) puikų Pikniką, nes po ilgro žie

mos laiko turėsite progą gražiai pasišokti ir pakviepuoti tyru oru. 
Griež gražiausia muzika įvairius šokius: amerikoniškus ir lie-

g . tuviškus. Taipgi bus gaudžių užkandžių ir lengvų gorimų. Taigi 
S. neprleiskite šitos progos. 

Maloniai kviečia vifcus PARAFUOS KOMITETAS. 

lltlIlIlIlIltlIlIlIflIlIlIlIlIlflIlIlIlIltlIlIlIlIlIlIlIltltlIlHitlltlllttltlIlIlIlHItlIHffHflHlIflHHH ase 

*W*£* -Carter's Little Liver PiUs 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dusas 

Maža Kaina 

Kraujas neturinti* Geleiies 
yra priežastimi Ubli»ku»lu 
veidu. 

Rciiriįf iVt 
T&sa» t»ni 

Joms 
RONPILLS1 
», i i—imimiitc .. €Ą 

file:////illiam


D R A U G A S Ketvir tadienis , geg. 27 1920 

'—«»»» » » » » • • » • ! • • • • • • • • • « • > • • » > M 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Ketvirtadienis, geguž. 27 d., 
Šv. Bcda.s kan. 

Penktadienis, -geguž. 28 d., 
šv . Augu?t nas, vysk. 

AR TIK NEPERDAUG 
KALBAMA. 

Kalbos be darbų niekam 
tinka. 

Chieago Honsing sąjunga, 
kurion priguli keli vietos Ji 
nensistai ir didelių <larb.o įs-
taikli savininkai, pietinėj mie-

Parėdymas gal bus pripažin- ' sto dalyj tuščiuose plotuose, 

ALDERMANAI PRIELAN
KUS DIENOS ŠVIESAI. 

tas birželio 2. Stato ir 88 gat., pastatydino 
! jau apie porą šimtų namu ii. 

IVaktikaliai imant, Chieago- tuos pavedė darbininkams iš 
jo dienos šviesos taupumas jau simokejimo sąlygomis. 

Justino Kudirkos Išleistuvių 
II 

kaipir užtikrintas visos vasa
ros laikotarpiui, pradėjus An
truoju birželio sekmadieniu ir 
bftigua paskutiniu spaliu sek
madieniu. 

Nes tikrai pat i r ta , kad 50 ai t 

dermanų prielankus dienos 
šviesai. Ir savo susirinkime jie 
balsuos už tą sumanymą. <ii 
pravesti sumanymą yra reika
l inga turėti tik 'M> balsai. 

Dienos šviesos sumanymą 
taryba galutinai svarstys ir 
balsuos birželio 2 dieną. 

Sakoma, kad ir majoras 
Thompson nepriešginiauja su
manymui. 

NEPAVYKUSI M GARBĖS 
S I S T E M A " VALSTIJOS 

K A L Ė J I M E . 

Taip sako kalėjimo viršinin
kas Murphy. 

Valstijinio kalėjimo Joliete 
viršininkas Murphy pranešė, 
kad taip vadinamoji kalimams 
pritaikoma " g a r b ė s žodžio sis
t e m a " visai nepavykusi. Nes 
kaliniai duoto žodžio nepildo 
ir pabėga nuo kalėjimo jar-
mos. 

Šį pavasarį nuo fanuos pa
bėgo net 27 kaliniai. 

Garbės žodžio sistema, y r a 
tame, kad gerai ir pavyzdin
gai pasielgiantiems kaliniams 
leidžiama kasdien liuoeal, be 
jokios sargybos eiti kalėjimo 
larmon ir tenai dirbti nurody
tus- darbus. Bet visi tie kali
niai kas vakaras paskir tu lai
ku tur i ir vėl sugryžti kalėji-
man, kur gauna nakvyne. 

Taigi dienomis jie yra duo
si, kaipir kiti žmonės, gi nak
timis dažniausia uždaryti savo 
papras tose kamerose. 

Tokie kaliniai pirm leidimo 
jiems naudoties laisve turi pa
sižadėti, duoti garbės žodį ka 
Įėjimo valdybai, kad jie iš l'at-
mos nepabėgsią. 

Daugelis kaliniu išlaiko gar
bės žodį. Kit i iš to nieko ne
daro. 

Daug buvo pasidarbuota, kol 
buvo įvesta toji sistema. Gi 
šiandie jau norima <• ją su
griaut i del kaikuriu nepatai
somų žmonių. 

Dabar ta pati sąjunga tvir
tina, jog da r 10,001) tokiu mi
nių pastatydinsianti ir pave
sianti darbininkams lengvomis 
sąlygomis. 

Apie du šimtu namų sąjun
ga statydino ilgiau vienerių 
metų. Tai kiek laiko jai užims 
pasta tydint i kelis tukstanėius 
namelių I 

I š . p a t pavasar io pradžios 
Chieagoje buvo daug kalbama 
apie statydinimą naujų namų. 
Buvo steigiamos įvairios kom
panijos i r sąjungos. Pat i 
miesto valdvba turėjo noru 
pagelbėti žmonėms įsigyti ko
kius nors namukus, kokią, nors 
t ukamą pastogę pab.antrus 
mindoms. 

Bet tai visa paliko tik ant 
pope ros. Gi žmonės ka:p var
go taip vargs ta įvairiose lin
dynėse. 

Bet tomis kalbomis ir skel
bimais daug pvlnė visokie? 
' • g e r a š i r d ė s " kompanijos ir 
sąjungos. .Jos plaėiai apgarsi
no savo reikalus. 

Taip yra ir su šita turėių 
sąjunga. Plaėiai skelbiasi, 
r o r s ir tie pora šimtų namu 
dar visai nepabaigta stjitydin-
li 
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RENGIA 

\ 'Lietuvos Vyčių Chicagos Apskritis. \ 
Nedelioj, Gegužio 3 0 d. 1920 

l PILSEN AUDITORIUM 
1655 Blue Island Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

JUSTINAS KUDIRKA (tenoras). 

Jus t inas Kudirka "'išvažiuoja Italijon užbaigti pasaul inę dainavimo ir d r a m o s moky-
lą. J a užbaigęs važiuos Lietuvon darbuoti.es Lietuvos operoje . Šiame k o n c e r t e Chicagos 
publ ika paskutinį sykį girdės dainuojant Jus t . Kudirką. 

Sėdynės rezervuotos . Bilietai pardavinė jami . Juos galima gauti visose Vyčių kuopo
se, visose Darbininku Sąjungų krau tuvėse , Universal S ta te Banke ir " D r a u g o " ofise. 

\ KOMISIJA 

$? ^ Programoje Dalyvaus Žymiausios Chicagos Lietuvių Dainininkų Spėkos. $? ty 

NUŽUDYTAS POLIC 
M0NAS. 

Juodas poliemonas \ r i l l inm 
K'ing už kėlimą trukšmo gaf-
vekaryj suareštavo ' . Jppa t 
juodą žmogų Freoland 'Beit o, . 

Kuomet ant kampo Sta te ir 
37 gatvių poliemonas telefona-
vo policijos nuovadon pasiųsti 
policijinį vežimą, suareštuotas 
tuo metu išsitraukė revolverį 
ir ant vietos nužudę poliemo 
na. 

Tečiaus. žmogžudis veikiai 
buvo suimtas. 

ATRASTAS NUŽUDYTAS 
ŽMOGUS. 

P L Ė Š I K A I ATĖMĖ AUTO
MOBILIU. 

Albert (Jart'ield važiavo au
tomobiliu ol-mąja gatye į 
rytus. Be jo automobiliuje 
buvo dai- kitas vyras ir dvi 
moteriški. 

Ties Broad gatve autouiohi-
lių susistabdė keturi apsigin
klavę piktadariai . P r i v e n e jie 
visus išlipti iš automobiliaus, 
pa tys susėdo ir nuvažiavo. 

Gegužės 25 .dieną ryte ant 
Šaligatvio ties namais 241 W. 
47 gat. a t r a s t a nužudytos žmo
gus porą valandų gulėjęs ne
gyvas ir niekas jo nebuvo u/ė-
jęs. . ; 

Sulig surastų pas lavoną po
pe r ių pat i r ta , jog nužudytas 
yra Richard Sctnvauke, gyve
nęs po nųm. 4650 Wentworth 
ave. Ten turėjęs nusisamdęs 
kambarį. Buvęs nevedęs, maši
nistas. 

Policija yra nuomonės, kad 
jį anksti ryte einantį buvo už
klupę plėšikai ir j am pasi
priešinus, jį nužudę. 

Suareštuota keli intariami 
žmonės, kuomet policija pra
dėjo krėsti apylinkes. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ ' 

KONCERTAS. 

PETRAT15 FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL ESTATE - INS'JRANCE 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Latvokortas 

N O T A R I J L Š A S 
3249 So Halsted Street. Chieago IHinoit 

T E L I P H O N E BOULEVARD 611 

25,000 P A R A P I J Ų MOKYK 
' LŲ VAIKŲ PARODUOS. 

Birželio 10 d. Chieagoje pa
roduos 25,000 vaikų iš 170 pa
rapijinių mokyklų. Parodvvi-
mas bus surištas su iškilmėmis 
paminint 75 metų Chicagos 
vyskupijos sukaktuves. 

Dainininko Jus t ino Kudir
kos koncertas jau čia pat. .Jis 
bus ateinančioje nedėliojo, ge
gužės 30 d. Pilsen Auditori
um; Ar tur i te jau bilietus? Je i 
dar ne, tai pasiskubinkit nusi
pirkt i , nes mažai jau beliko. 
Iki nedėlios visi gali būti par
duoti ir tada, kad ir norė>it, 
nebus galima gauti . 

Koncertas bus toks, kokius 
įrengdavo L. V. Ch. Apskričio ' 
.•boras. Programoje dajyvaus 
skambiausios Chicagos daini
ninkų pajiegos, kurias Chica
gos ir apielinkė s publika ge
rai žino ir be išvardijimo. 

Be tų, pa t s p. Jus t . Kudir
ka yra pasirengęs atl ikti , ir 
paskutinį sykį ebieagiečiams 
padainuoti, sunkius pasaulinių 
muzikų veikalus. Tat nepra
leiskit progos. 

Bilietų galima gaut, jei dar 
neparduoti , " D r a u g o " ofise, 
Universal State banke, viso
se Dari). Sųj. krautuvėse, pas 
L. V. Chicagos Apskričio cho
ristus ir visose vyčių kuopose. 

, Dė. 

želio 1 d., 8 vai. vak. para
pijos svet. 

Vista kvieėia Valdyba. 
Pastaba. Norintieji p i rkt i ,L. 

L. bonų, atsišaukite per tuos 
du vakaru, geg. 27 i r |b i r i . 1 <L 
minetoj svet. 

J . K. Encheris, rast. 

L IETUVOS LAISVĖS PAS 
KOLA CHICAGOJE. 

merginos, taippat labdarybės 
narės iš kitų kuopų, aplanky
tų sergančias veikėjas. Šv. El
zbietos ligoninė yra 1433 N. 
Clarmont Ave. vienas blokas 
į rytus nuo AVestern Ave. ir 
vienas blokas į pietus nųo Nor-
tli Ave. 

lts DIEVO APVK1ZDOS 
PARAPIJOS. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BRIGHTONPARIECIAMS. 

^ Visi, kurie pilnai užsimokė-
jot až L. L. bonus prieš 1 d. 
baland. ir dar neatKiėmėt bo-
nų, prašomi atsiimti ketvergo 
vakare, geg. 27 d., 8 valandų 
parapijos svetainėj (prie 44 
i r So. Fairfielcl ave) . 

Norint gauti bonų, reikia at
sinešti kvitą, ir a tvirutę iš cen
tro. 
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Kurie yra atsišaukę i r 
negavo bonų, tie dar 
turi palaukti , nes naujų bonų 
dar negavom iš Centro. Kaip 
tik gausime, tuoj " D r a u g e " 
paskelbsime, kada bus dalina
mi. 

L. L. Bonų komiteto susi
rinkimas įvyks utarninke, bir-

Kadangi atvykę Chicagon 
Liet. Misijos nariai įteikė U 
L. P. Ch. ii* apiel. apskričiai 
100 tūkstančių L. L. bonų ap
rūpinimui visų apsk. stočių, 
todėl pareiga yra visų stočių 
kuogreiėiaHsia rengti prakal
bas ir peikalauti iš apsk. L. 
L. bonų. Apsk. • valdyba pa 
sižada parūpint i kalbėtojų ir 
atsiusti , kurie su savim atsi-
vež L. L. bonų ir kiekvienas 

galės tuojaus nusipirkti . -
Prašan t L. L. bonų, galima 

kreiptios ir pas įgaliotinį p . 
Paul P . Baltutį, 3261 So. 
Halsted St. Telefonai: Yards 
6*26 ir Yards 4f>6U 

V. M. Stulpinas, Pirm., 
J . A. Mickeliunas. rast . 

Pastaba. Prašydami apsk. 
valdybos parūpinti kalbėtojų 
L. L. : P . reikalais, prašome 
pranešti kelių kalbėtojų rei
kalaujama, kada, kur, katrų 
vai. prasidės prakalbos i r kiek 
manoma L. L. bonų parduoti . 
Tuo palengviusit rast . darbų. 

J . A. Mickeliunas, 
L. L. P . Ch. ir ajpiel. apsk. 
rast. Telefonai: McKinley 
1833 ir McKinley 279?. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 
L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 60 

skyrius laikys mėnesinį sufiirin-
'kimą nedėlioję, 30 d. gegužės, 
parapijos svet., 44-th ir So. 
Fairfield ay/f, tuoj po pamaldų. 

Ber. ylfenartonis, Pirm., 
J. K. Enčeris, Rast. 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME. 

DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J A . 

Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos 
mėnesinis, ir nepaprastas, susi
rinkimai* įvyks gegužės 27 d., 
1920, parapijos svetainėje, lygiai 
a.štuntą valanda, vakare. 

Visi nariai ir narės malonėki
te atsilankyti. Yra daug dalykų 
aptarti, nes susirinkimo nebuvo 
jau net per tris savaites iš prie
žasties neatsilankymo narių. Todėl 
tikimės, kad visi skaitlingai atsi
lankysite. Valdyba. 

c/Ji&te JA a Cna/rvc€ fot 

m 

DYKAI. 

BaltJc Oonsultatlon Bureau, Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicago. 

Room 200 

Telefono numeris vienos dideles fir
mos yra 7000. Kitas žmogus kurio 
numeris buvo 6000 skundėsi prašę 
mūsų kad pamainytume jo numeri. 
Jis skundėsi*kad gaudavęs keliolika šau
kimų, nuo žmonių kurie reikalavo biz
nio firmos. 

Dalykas tame, kad daugr.ma žmonių tik 
spėjo numerį paduodami operatorkai 
6000 vietoj 7000. 

Kuomet mėgini spėti labai tankiai pasitai
ko spėti klaidingai ip tiktai trečias žmo
gus bereikalingai sugaišinamos. 

Labai tankiai pasitaiko kad žmones susi
rašo telefono numerius ant popieros ir 
pasikabina ant sienos, gi telefono nume
ris tampa permainytas, o ant kortos už
miršta permainyti, ir tuomi pasitaiko la
bai daug nereikalingų klaidų. 

Bet geriausia reikale visuomet vartoti te
lefono kninga, nes ji visuomet teisinga.* 

Greičiausias ir saugiausias būdas gauti ti
kra numerį. 

C H I C A G O T E L E P H O N E C O M P A N Y 

Čionai buvo dvi veikėjos 
Antanina Benaitė ir Anielė 
Sasnauskaitė. J iedvi labai 
daug ir naudingai dirbo ypač 
Labdaringosios Sąjungos vie
tinėje kuopoje. Dabar jied
viem pasitaikė nelaimė: abi 
merginos apsirgo. J iedvi da
bar yra Šv. Elzbietos ligoni
nėje ant trečių lubų: vienos 
kambario numeris 326, kitos 
330. Labai butų naudinga ir 
gražu, 'jei vietinės moterys ir 

DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE ĘH1CA60JE 

l .PSARL QU8BN KONCBRT1NA 

NLM0KĖS1 PINIGUS BEREIKAL0 
Mušu krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius,' žiedus, sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonika rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikai i skus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DBOVER f309 

M -
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