
“DRAUGAS"
rwo, *>»o«n

*• Ymt........................... ..........................M-M
■U Maatto .................................................... aut
Thurwl».-« KatUlae k...........t? M

A* M.U.VhTAMli> Xc. A CX»HT
DRAVOA9 PUBIJsniMG COM incu. 
1*00 W. ML, Chicago. IltiaoU

X
i * t

LITHUANIAN DAILY FRIEND

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA
Offkt oi Cblcaco. IU. By the otdcr oi the rro-MJcnt. A. R. I«nrlr-on. C.»txtMulcr Gencral.

KAINA O CENTAI
PRICfi ** CENTS

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS (MAT) 29 D., 1920 M.
tlTEHED AS SKOOMB-UASS AIATTKK MAJtCU SI, l«10, AT CHIOAGO. 11JJNO1S C’XDKH TUK ACT OF M.UICII X 1B.B.

METAI-VOL. V. No. 128

Kritiška Lietuvai 
Valanda

VAINIKŲ DIENA.
■r NUBAUSTAS BUVĘS JUO-! 

DAS POLICMONAS.
PATARIA CUKRŲ DALINTI 

PORCIJOMIS. AUSTRIJOS VARGAI

'Rftlčovilrai V vieni <i IiAŽomne
1/UluV s mUa ai I aW*U

užpulti Lenkus /

Už tai žada sugrąžinti Vilnių 
ir Gardiną

Šios šalies gražiuoju pa
pročiu Chicagos lietuviai 
Vainikų dienų (Decoration 
day) paminės šventojo Ka- 
zimiero lietuviškose kapinė
se ne rytoj, gegužės 30. bet 

’ T^POPYT, CYCŲžtS 31 d?

Kapinėse bus gedulingos 
pamaldos. Prasidės 10:30 ry
to. Bus šv. Mišios, pamoks
las ir procesija.

Tų dieną i kapines kuo 
skaitlingiausiai turi suva
žiuoti lietuviai ir be speci- 
jalio pakvietimo.

X

Jis buvo prležastis mirties 
vienos baltos mergelės.

Taippat mažiau valgyt 
saldainių.

AUSTRIJAI GRŪMOJA 
NAUJAS KRIZIS.

Dar pereini Chicagon iš 
Katisas valstijos Imvo atkelia
vusi jauna farmeriukė Berilui 
\Viulai-k. Ji Ihivo. atvažiavusi

* Ui ?iuucujo apie
Atsidūrusi miesto gatvėsnn (jwrRC įį

LIETUVA PRAŠOMA PAKILTI PRIEŠ LENKUS.

LONDONAS, geg. 29. — Centrai News depešoje iš Berlyno 
pranešama, knd Rusijos sovietų valdžia tariasi su Lietuvon ka
rės tniiiistcriu, ar kartais Lietuvos annijn negalėtų pakelti 
puolimo prieš Vilnių ir Gardiną.

Ir kuomet Lietuvos vyriausybė nutiktų taip padaryti, tuo
met Imlševikai užpultų Dvinską ir lenkai atsidurtų tarpe dvie
jų ugnių.

Rusijos sonetų valdžia už tą žygį žadn Lietuvai sugrąžinti 
tuodu miestu, kuriuodu laikosi užgrobę lenkai ir atsisako iš ten 
pasitraukti.

Be to, depešoje pareiškiama, knd jei Vokietija neturėtų noro 
atiduoti Lietuvai Memelio (KlaijMNlos) njiskrič-in, bolševikai 
pasižada dėl to užpulti rytinę Prūsiją ir varu Memelį pri- 
jungti prie Lietuvos.

(Krifiškn Lietiivni valanda. Rusijos sovietų vnldžiAs pra
šymas yrn hgus reikalavimui. Tuo Inbjaus jis svarbus, nes 
šiandie Lietuva v<*da taikos tarybas su sonetų valdžia. Bet 
lygiai Lietuvai svarbos daiktas atsiimti nuo lenkų ir savo sos
tinę ir Gardiną. Tą padaryti Lietuvai šiandie yra progos. Nes 
lenkai pienuoja pavergti visą .Lietuvą. Tečiau? pakyla klnu- 

• s imas. ar toksai lietuvių žygis nepakenktų Lietuvos reikalams, 
(•i sn Klnifiedn yra kas kita. Klaipėda yra šiandie valdoma 
talkininkų. Lietuva <!<*! Klaipėdos apskričio neturi reikalo 
derėtjes su Vokietija).

DEBATAI GUBERNATO
RIAUS ALLEN SITgOM“ 

PERSU.

Debatuota streiku klausime.

SUTRUKDYMAI LIETUVOS-RUSUOS TAIKOS TARYBOSE 
. ’COPENHAGEN, geg. 29. — Vietos laikraščiui Berlinske 
Tidende iš Kauno pranešta. kad Lietuvos su Rusija taikos 
tarybos Maskvoje sutrukdytos dėl nustatymo Rusijos-Lietu- 
vos rubežių.

Kai kurie Lietuvos Atstovai iš Maskvos iškeliavo Kaunan 
gauti reikalingi] nurodymą nito savo vyriausybės rula’žių klau
sime.

Pertraukta Kare Siberijoje
JAPONAI SU BOLfiEVI 

KAIS PERTRAUKĖ KARĘ 
SIBERIJOJE.

Lloyd George pasimatysiąs ju ■ 
Krassinu.

Lūuuvuna, geg. ž». — Keu- 
terio depešoje iš Vlmlivosto. i 
ko sakoma, jog rusai su ja 
l>oimis NilM«rijoje pertraukę i

Senosios vyriausybės auksas.

Sakoma, komisaras Krassin 
tarp kitko Anglijos Vyriausy
bei pasiūlysiąs Ruaijns n tikra, 
austampuotą nenorios rusų 
vyriausybės ženklais. Tų auksų 
mGLm Viki] Vakuui iiv> i )>u<iuo* 
ti Anglijos turgų n ir parduo
ti.

Svarbus tad K rasei n ui dai-

New York. geg. 29. — čia 
Caraegic* salėj vakar vakare 
įvyko senai rengiami debatai 
Kanras valstijos guberuulo- 
riaus Allon su Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentu Go- 
nųs-rsu.

Debatuota darbininkų strei
kų klausime.

Salė buvo pilna žmonių. Bu
vo daug* susirinkusių kaip Jut 
pitalistų agentų, taip darbinin
kų.

Knip žinom*, t uojaus po per-* 
niai žinomojo streiko minkšto
se anglių kasyklos!- Kansas 
valstijoje jvykdintn įstatymai, 
draudžiamieji darbininkams 
pakelti kadir mažiausius strei
kus. Tie įstatymai valstijon į- 
vesti pasidarbavus pačiam 
valstijos gubernatoriui Allen.

Kaip Goniperras, taip ir ki
ti darbininkų vudni tuos įsta
tymus pasmerkė. Pasakė, kad 
įstatymais sugrąžinta darbo 
žmonėms vergija ir tirnnija.

Nepatiko tas gubernatoriui. 
Ir jis Gompersą pakvietė j vie
šuosius <k-Imt lis.

Vakarykšti debatai tečians 
nieko nauja nepasakė žmo- 
nėiiis. Gouųs-rsas dar kartą 
užritavo. kad šinmlie Kunsas 
valstijoj siaučia vergija, dar
bininkams laisvės suvaržymai, 
baisi reakcija.

Guli. Allei) statė klausimą, 
kokiao gi kitokiuo budu ap
drausti visuomenės padėjimą. 
Gomperras į tai nedavė [yiten-

karę, ty. padarę armiaticiją. {k’"* K«Qti Aiųrfijon vyriattsy fejim,M-.į0 -atsakymo.
gegužė# 25 d.

Ir jiažymiinn. kad (’haljn- 
rovsknit nukeliavusi rusų-ja 
ponų grtniriirljinė "komisija.

Lloyd George ir Krassinas.

J Anglijos -minuterių ]>inui 
įlinkas Uoyd George pasirnn- 
tysją? #n Krassinu, bolševiką 
valdžios prekybos komiraru. 
rašo laikraštis T i mos.

Podraug čia plačiai kalbu
mą, j«g lu* Lloydo George ko
misaras Krarain, kąra aną 
rlintin ,*i« ■41r<»T.«»wv '

jbės sutikimą liuesai parduoti 
caro laikų auksą.

l>aikrnštifi Times tame klau- j 
sime rašo:

“ Priimdami rusų auksų nuo 
bolševikų, kurie yra aną j>a 
grols,* nuo senusius vyrinusy- 
bčs. tuo patini mes prųmžį- 
pime sovietų valdžią.

“ Dvi idoji, kaip tai prek 
bos santikius ir oficijnlį pri- 
pažinimą, negalima pm*k Tė
tyti.

“Butų alisurdaąįsivaizdinti, 
4.J i-t... —i: M4- — vm.
«• • • t s* «u attiai

MUENSTERYJ ŽUVO 6 
STUDENTAI.

Londonas, geg. 29. — Mueu- 
sterio universitete, Vokietijo
je, chemikalų laboratorijoj ek
sperimentų metu ištiko aptar
ki eks]»lio7,ijn. 6 studentnj žu
vo ir dangvlis sužeista.

ir prie* tai veda smarkią ko 
vų.

tysiąs ir su kitais Anglijos 
diplomatais. Ir paskui įvyk- 
annti bendroji visų konferen- 
clja-

Anglijos uirubežinių reikalų 
Mkrrlorius jau 
Krassino. .

matęsis bu

•»wr» •••• B*
vesti prekybą* neturėdamos 
jokių diplomatinių sąryšių.”
- Timvs yra priešingas kaip 
premjerai Uoyd Georgo, taip 
tr bolševikams. Todėl iš su
manomos prekybos Anglijos 
su Rueijn tiesiog jmsityčmja

Bolševikai varosi ant Kiicvo.

Bolševikai pradėjo puolimą 
prieš Kijevą ir žiaurus mū
šiai »eka lenkų pozicijos-- j-y. 
tuose nno Kijevo, sulig bol
ševikų oficijalio praneši nm iš 
Maskvos.

jinai paklausė juodo policmo I 
no lloraey (’hnmhliss nurodyti 
'jai tinkamų laikinų priegiaudj.b 
o gnl ir užsiėmimą.

1'asni žvėris žmogaus kūne 
paėna* mergelę ir nuvedė į ne
doruosius namus tarp juodąją. 

jTen jinai susirgo ir paskui • 
mirė apskričio ligoninėje.

Jni minis jmuiškėjo ' juodo 
policmono dnrlias. Jis Imvo 
sus|M*ndu<itm9. Bet kadangi už 
savo nugaros turėjo stiprią i 
politikierų paramą, nebuvo pa 
traukiamas tiesom

Reikalai! įsimaišė motenj 
organizacijos, šitos privertė 
vielos autoritetus buvusį po- 
licmoną patrauki i tieson.

Prisiekusiųjų teisnins pu ko-1 
lių dienų bylos juoduką at
rado kaltu. Bendrai su juu ap
kaltinta ir viena juoda mote
riškė, j<> bendrininkė.

Abudu nnhtittstn jm penki*, 
rims metus kalėjimo ir po 
$1,01)0 pabaudos.
Abiejų artvrttatas "tuojau* pa

davė prašymą atnaujinti bjlą.
Alsuose didesniuose mies

tuose nereti tokie atsitikimai. 
Tik mažiausioji jų dalis lė
čiau* išvelkama eikšten.

Kiek tai Chicagoje yni pa
vojaus priaugančioms merge
lėms.

New York. geg. 28. — C’in. 
taip vadinąjtun l.usko komite 
tui. kuria ieško kainu kilimo ir 
žmonių norimnvnm* pricžas’Tų, 
liudijo apie cukraus padėjimą 

. Finlay, cnkrnits

Gali sustoti darbai dirbtuvėse.

Gegužės 31 dienų, Vainiku 
dienoje, Chicagos pnškM bas
to* bus uždarytos. Tų dienų 
nei laiškai nebus išnešiojami.

HiO miestinių darbininkų — 
šoferių, atšaukė streiką. šiam 
die sugryžta darban.

pirklvs. į į • •
•lis rakė, jog šalyje cukrau? 

’ yra nejmntonm kiekybė. Cuk
raus reikalus šioj šalyj veda 
trys ar keturi žmonės. Jie cu
kraus didelius išteklius turi 

Ine tik Suv. Valstijose. Bot ir 
į Kuboje milijoną tonų. Tas vi
sas cukrus sukrautas su tiks- 

Jin didinti kainas.
Kaipo priemonę prieš augš- 

tą cukrui kuiną jis pasiųlė 
• per 90 dieną ettkrų gyvento- 
ijains dalinti porcijomis, nus
tatant kainą, (uiremtą išdirbi
nio lėšomis. Ir tuo laikotarpiu 
žmonėms nepirkti ir nevartoti 
saldumynų.

PEDAUG SUVALGOMA 
SALDAINIŲ SUV. VALSTI 

JOSE.

Ir dar žmonės skundžiasi cuk 
raus trukumu.

New York, geg. 28. — Su v. 
Valstijų gyventojai kas metai 
suvartoja už vieną milijardą 
dolierių saldainių (cukrainių) 
ir dar skundžiasi cukraus tru
kumu.

Taip pasakė pmigyno sek- 
rotorius I loiistmi, kalbėdama* 
vietos Bond kliubo susirinki
me.

Paskui jut reiškė:
“Ekspertai man sakė, jog 

šįmet Suv. Valstijose gyvento
jai bus išleidę 20 milijardų 
dolierių visokiems .pertekliaus 
daiktams.“

Vicnna. geg. 29. — Austrija 
ut.-iduiia kilau krizm. Dirbtu
vių savininkai sudari* pienus 
stišltibdyli visokius darbu- vi- 
sosc dirbtuvėse, kol darbinin
kų atsin«*šim.*i> į industrijų ne- 
bit.- ntmainytas.

Tžmoke-tis darbininkams: 
tiek daug padidinta, knd fnls Į 
rikantni pagamintų prekių! 
niekur negali parduoti, jei no-! 
ri atgauti savo pinigus.

Ik* to visoj šalyj trųksta pi
nigų taip, kml vyriausyla* ne
guli -iisfs-ti ntspatizdinti rei
kalu ujamos kiekyla'*?.

Kaltinama vyriausybė.

l’ž tokią ]»n«lėtj industrijos 
lauke fuhriknntni kaltina vy
riausybę. Ir prieš ją tad at
kreipta kova.
• N»s vyriausybė, neatsižvel
gdama į pasekmes, sutiko, kml 
darbininkai dirbtuvėse guli 
steigti savas tarybas ir viso- 
kos rųšies komitetus.

Tnippnt vyriniisyla1 nepasi
priešino darbininkų reikalavi
mui gauti ntigštas užmoke-dis 
už darbą.

Tos a įurštos užmokesty.* pa
didino kaimu visokiems daik
tams. kurių šindie niekas ne
gali įpirkti. Kuomet nėra 
kam pagamintų prekių pirkti, 
dirbtuvė* tori hnt uždaromo* 
ir imi .-ustoii industrija.

Pramatomi nerimavimai.

Kuomet fabrikantai uždarys 
agvo dirbiuves. reikš tų, knd 
darbininkam- bu, paskelbtai 
lokautas.

Iš to pakils naujas politike 
nis šalyj bruzdėjimas ir Aus
trija gidės susilaukti naujų 
vargų. Nes šiandie ir lw* lo
kauto agitatoriai visur ener
gingų! dnrhnojnsi. Paskui bus 
kur-kas aršiau.

Austrija turi duonos.

Iš Amerikos Aiistrijon atvo- 
žanin daug kviečių. Spėjama, 
kad vyriaiisyln* greita Įnikti 
gyventojam.** imdidins duknos 
] airei jas.

Vokietija varo smarkią pro
pagandų už prijungimą Aus- . 
t rijo.- prie Vokietijos. Tam ti
kslui vokiečiai skilia milijo
nu.- markių.

Už pinigus vietomis jau ke
liamos demonstracijom, kud 
Austrija padarytų uniją su 
Vokietija;

ADVOKATAI PASMERKIA 
AREŠTAVIMŲ METODAS.

BOLŠEVIKAI PAMUŠE 
KARELIJĄ.

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

Pranešama, kad Stale Pub- 
lir rtilities komisija guzui 
kainų pakels ligi $1.25 už t ūk
sianti kubinių ĮH-dų.

f 

TURKAI SKIRIA DIDELES 
SUMAS PROPAGANDAI.

Muraimanų sukilimas sutruk
domas.

Berlynas, geg. 29. — Čia į- 
vyko viešasis susirinkinmN 
turkų, cirijonų, arabų, <gip- 
tėtių ir indėnų. Kalbėtojai aš
triais žodžiais proteliai o prieš 
Versaillesu taikos sutartį.

Pirm to susirinkimo turimi 
buvo atlaikę <lnr vieną slaptųI 
susirinkimą Asini Jenml ls*y: 
rintidencijoje.

Pastncąjnin slaptam susi
rinkime paskirstyta pinigai 
n-i kalingi propagandai.

Kokiais tikslais ir kiek skirta.

Didesnėn sumos pnskirta ši- 
lieuifi reikalams:

200 tūkstančių dolierių su
kilimai Tunise.

2uū nikstančių dėiienų ko- 
monistinei propagandai Egip
tą.

10 tūkstančių Turkijos res
publikai.

Be to paskirta pinigų spau
dos propagandai Vokietijoje 
ir kitose neut rolėse šalyse.

Mustaplm Kernai paša savo 
J laiške buvo raginęs paskirti 
i kiek {Miiigų nrnluims. Ihu ru-ij 
’ atstovai tuojau* pareiškė, jog 
arnhnins juižadėjęs duoti 2 
milijonu rtiiuių Leninas. Tie 
bolševikiniai rublini Ims pa
mainyti turkiškais sidabriniais 
pinigais, nes arnlmi ntsisako 
priimti poperiniui<i pinigus.

Raudonieji turi daug darbo.
M

Susirinkimas pagalinus dau
gelį turki], jirielnnkinujnm'ių 
tnlkininkains, pasmerkė mi- 
riop. Tar|s* pasmerktų jų yra 
dabartinis turkų ministerių 
kabineto pirmininkas Damad 
Ferid jmišh ir gen. Aznovmir 
para.

Tnlnat pnšn disknsavo npie
gii*eralę padėlį. Taipimt daug <lyti prieš save pačius, 
kalis*’jo ir Egipto nacijonalistų priešinga šalies konstitucijai, 
vadas. *

Kevohurijomimt komitetas 
pranešė, kad musulnumų su
kilimas sutrukdomas. Nes ru 
sų liolševikni šiandie perdaug 
m imti bu lenkais. Kuomet jie 
n)M*idirhs su lenkais, tuomet 
prasidės veikimas Mažojoj 
Azijoj.

e

i Pakelia apkaltinimus prieš 
teisybės departamentą.

Washington, geg. 29. — Nn- 
tionnl Popular Govennents si). 
junga kituomet Imvo pnskyru- 
ri komisiją, ištirti kaip teisuti 
ir naudingi tie atlikti tei»ylw*.< 
departamento radikalų gaiva
lų masiniai areštavimai.

Komisijon inėjo dvylika pa
rink t iniaurią advokatą, Dnlmr 
komisija pa*kell»ė -avo lyrinė, 
jimii ni|N>rtą.

Nukaitina departamentą.
Koiiii-ija nukaitina teir-ylM*s 

ihųiurtamenlą už nelcgales me- 
tmiu-. pavartojamas prieš ra
dikalus. Nu d<*|Mirtitmi-iito ži
nia agentai įstoja nidikulų ui- 
gnniziicijosnu ir paskui provo
kuoja šitų narius. Gundo juos

| į prasižengimus, knd gauti 
progos jti&s -uareštuoti.

Kaltinama.** departamentas 
už masinius areštavimu? h* jo
kių teismo uarantų vyri) ir 
moterų.

Nežmoniškas agentų pasi 
pigimas

Tolinus:
Neteisingi agentų liudijimai 

prieš nekaltu.* žmones.
Ziatint“ ir tiesiog nežmoniš

kas agentų pasielgimas su su- 
arešt uotais.

Privertimas sunn*štnotų Jiu- 
Tas

Agentų vagystės visokių 
brangesnių daiktų nuo suaręs-1 
tuotų.

Tiune, geg. 29.—Ūkimo d’- 
Annunsio kareiviai čia buvo 
pakėlę priesvaldiškas demon
stracijas. Gatvėse šaukia : 
44 Ant Rymo!”

* " < ‘ •

Gyventojai išsislapstė miš
kuose.

Copenhagen, geg. 29. — Lai
kraštis National Tidende iš 
Gelsi ngforso gavo žinių, kad 
bolševikai pamuše visą šiau
rinę Kareliją (šiaurvakarinėj 
Rusijoj). Kuone visi Karelijos! 
gyventojai išsislapstę ]mj miš
kus.

SENATAS PANAIKINO 42 
NUOLATINIU KONGRES 

KOMITETU.

Washington, geg. 29. — Se- 
natas nubalsavo panaikinti 42 
nuolatiniu kongreso komitetu 
ir sumažinti skaitlių visuose 
kituose komitetuose.

i'ž tų kongrese reformą jier 
eilę metų buvo dnrbuojamąsi. 
Ir tik dnlmr mi laukta g«*i-tinų 
fm-ckiiiių.

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

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25.000 gc- 
gu^n 2f» d. buvo tokia Milig Mcr- 
chanta Ix»tt & Truat Pu.:

Anglijo* sterlingų svarui 
Lietuvos l<Hi auksinų
Vokietijos 100 markių 
Lenki jo*. 100 markių
* m* • UlMHif .
Šveicarijos ur 1* dolierį 
lldijos ai 1 dol.

2.(<U
2.6fl 

.G5
1-U «« • f iv

5 fr. &S į
16 1. 90

GEGUŽĖS 29, 1920.

Chicago. — šiandie ir rytoj 
gražus oras; rytoj šilčiau.

«. .■Tai.



2 DRAUGAS

UKTVVIV KATAJLIKV DIENH.VATI#

“DRAUGAS”
Eta* UudltTi* lUkyTO* nciUldlrnlun.

HUSiiOtERATOK KAISA: 
CH1CAGOJ IK t ^ŠULNYJE:

Metam....................................... #4.00
PtlxT Jlcljj J>_* • • • «JJL* «AJLA • UlO 

WV. VAbOT.
Metanu .............v........ as.no
Pusei Sieto ............................. 3-00

Prenumerata aiokaat lAkalna Lai
ka* akaltoal nuo ulalrrtiytuo dieno* 
no nuo Nauju Metų. Norint permal
tum adroa* visada reikta prUdųaU Ir 
nonai ndrosaa. Pinigai perinu*!* alų- 
atl Hperknnt kratoje ar exprco« “Mo- 
ney Ordar" arba įdedant plntrua I 
regtatrvnt-i laltkų.

“Draugas“ Pnblishing Co. 
1800 W. 4Cth St. Chicago, Dl.

Telefoną* MeKlnlcr oi 14

tas geležinkelis turėtų tą toln- 
mą nuvažiuoti į pusantro va
landos, o ekspresas j vieną va
landą.

Korespondentas gului amu! 
kini aprašo Lietuvos atstovy
bę Kopenhagen’o Danijoje, ir 
praneša , kad danai ketina 
pradėti pirklybo* #antikius 
su Lietuva.

Justinas Kudirka.

Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos , 
Kronologija.

“Darbininko” Ko
respondencijos.

Lietuvių Darbininkų Sąjuu- 
gu# tri.-vk į savaitę išeinantis 
laikrašti# ‘ * 1 )ą rbini tikti# ’'
nuolat cinu geryn ir stipryn. 
Nesakome jam tuščių pagyri
mų o šiuo žygiu parodome jo 
gerėjimo tik vieną ženklą. J s 
/sakiai ir nuolatai gmina k<>- 
re#|>on<lencijų ti<‘.-iog iš Lietu
vos nuo žmogaus mokunčio 
matyti, kas tėvynėje darosi, ir 
neti itginčio j ia rūšy t i.

Ketvergo numeryje, 20 ge- 
guž. “Darbininko“ korespon
dentą# tarp kitų dalykų pra
neš**, kud Mažosios arbu Pru
są Lietuvos susivienijimas gu 
Didžiąją Lietuva jnu pradėtus: 
tvlefoiuiį ir tek-grafui jau Li<*- 

valdžioje. Ta inųs tė
vynės dali# turi teisę rinkti j 
Seimą 9 atstovus. Ten taip 
pat paminėta, kad (ialvamiiis- 
kns yra. kandi*lutas į Lietuvos 
prezid<*ntu#. Jeigu netaikią# 
išrinktas, tai liksiąs ministe- 
rių pirmininku.

Steh-tinu tiktai, kad busian- 
t’iaiu ministerių kabinetui 
užrulH*žių miniatru siiibyiin p. 
T. Nurušvvieių. o susisiekimo 
ministro kandidatu vardus ne
žinomu#. P-us T. Nnniš<*vi*'*ius 
yra susisiekimo inžinierius ii 
puikini savu dalyką žino. Dip- 
ioijuitu ji# iickuoinet nebuvo 
nei neturėjo progų# paroilyti 
suvo gabumų Uiosa* dalykuose. 
Jeigu jis liktų susisiekimu 
ministru, tai žinotume, kml 
turime nors viaoą ministrą 
žinantį savo dalyku#. Jei ji# 
bus užrulmžio dalykų ininist- 
rą, tai negalėkime tu iiasukyti.
VA*/XT *.*.**• j*M>**itA «*•«•** 4

apie tikybinius IJctuvos rei
kalu# ir praneša, knd žadama 
Lietuvoje piularyti vieną arki
vyskupiją su Mietu Vilniuje ir 
keturias vyskupijas: Kaune, 
PtUH*vt*žyje. Telšiuose ir Gar
dine. Truputj slehimė*. kodėl 
pranyko Seinai Gardine, mums 
rudo-, butą nepatogu, ue# vis- 
tirk tu šalis ilgai mums nvpri- 
klausys.’

Korespondentą* rašo, kml 
vra du kandidatu Seinų jmvy- 
skup’io vietni: kanmminkns 
Aleksam Iru* Grigaiti# Ir kun. 
Juozą- Vailokaitis. S*hių se
minarija iš 7yplią dvaro žadu 
persikelti į Gižų dtarą. Tat bu
rę geriau, ne# v.ižai yra arčiau 
vidurio vyskupijos (netoli 
Marijampolės).

Lietuvoj geležinkeliai jau 
eina geryn, nes švarų- riduri- 
j<* ir kelionė i# Kybartų į 
Kaimą trunka hk iri# vulun- 
djus i- y* daugiau negu tris 
liet aviška# mylia# į valandą. 
Visiškai *utlaikyta* pupru#-

Ne visada žmogus gali. dirb
ti kaip arklys. Ir arklys mėg
sta kartais pasivolioti, kada 
plėškė jo nespaudžia. žmogaus 
pasilinksminimas tarpodar- 
hvje yra augėlesnės rųšies. 
Nuilsę bedirbant, įvargę nuo 
nuolatinio mašinų tarškėjimo 
juurimuiT laimingi, uad vuka- 
re patenkame į linksmą muzi
kos, dainų ar teatro pramogė
lę. Tada užmirštame vargus, 
atlyžta įsitempę smegenys, 
hntrytojnus jie vėl dirba leng
vai ir linksmai. Tada supranta
me. kad muzika ir dainos yra 
mums beveik taip naudingos 
kaip valgis ir miegas.

Vyčių choras Chicagoje iš
moko atlikti sunkią ir gražią 
operų Komevilio Varpai. .Jos 
klausant galima buvo gėrėtis 
daugeliu gerų halsų.

Bet užvis maloniausiu boda
vo klausyti švelnaus, minkš
to ir jausmingo Justino Ku
dirkos tenoro. Nėra kalbos n- 
pic tai. kad jis visuomet mo
kėdavo savo roles, nes jis yra 
sąžiningas artistas. Jis turi iš 
prigimtie- platų ir gražų bal
są. Tai jiarius gaida# galima 
išimti teisingai, bei klausan
čiam jos in'viemiip |>alinka. 
Kudirkoj balse yni ta ypaty
bė, kud pat raukui klausančio 
širdį. Kaip neviemup skrimba 
meilinis barškalas, špižiui# 
puodu*. variui# ir sidabrinis 
varpau, taip ne vienokia yrn 
žmonių luil*ų lytis. Prancūzai 
ją vadina balso tembru. Ku
dirkos tembras turi retą malo
numo ypatybę.

Kito žmogau# balsas yru 
malonus iš prigimties gera 
klausa, teisingai išgieda gai
liu-, kn giesmė išeina -uu-u 
dėlto, kad ju muziku visu cinu 
iš galvos, o nieko iš širdies. 
Toki dainininkai |>aty> nejau 
čia koiiųmzitorinu# jausmų ir 
dėlto nesukelia jausmų klau
pantiems. Kudirka yra artis- 
ta# ne vien gerkle ir ausim, 
bet jis yni artisto,, ir širdimi. 
Jis moka pujusti ką jautė kilt 
pirmutini# dainą išdainavo; 
jis moka tuos jausmus sukelti 
ir IduiisylojiioM*. Šitos rųšies 
artistai mm jinetų »kirii<ri tik 
t ūmui, kad |xxdai savo jaun
inu- išreiškia žodžiais, o <Uii- 
iius |MH*uii juos išreiškia bui- 
sais.

Kudirka yru uvvien dumi- 
įlinka# poetus. Jis taip-gi 
yru ir žmogus. Jį patraukda
vo idėjinės draugijos, dėlto jis 
joM* darbavosi ir pirmininka
vo savo kolonijoje. Drungni 
artintai rengdami vukaru- 
kviesdavo jį ir jis ilulyvaiidu- 
vo jų programose nei skatiku 
negaudamas užtatai.

Yrn žmonių, kurie laiko sa
vu šaknio įleidę į katalikų lie
tuvių visuomenę, l>et grynu* 
nieko jai neduoda, tik čiulpiu 
iš joa ką gal, ir pykstu, kada 
uegul iščiulpti da danginu. 
Kudirka būdama# Chicag/p 
veikė k u taukų tarpe, bei jis 
nečiulpė katalikų visuomenės. 
Jis nereikalavo, kad ji jam tar 
namų, tik jis tarnuvo jut

Užtat pareinu 1 ui kas, kad ta 
katalikų visuomenė parodytų 
savu meilę taiu gerąja savo 
veikėjui. Byloj Kudirka duo- 
dn savo atsisveikinimo koncer
tą. važiuodamas į Italiją, į

I

(Tąsa.)

1906.

Gegužio 10 kun. A. Staniu- 
kynns, gavęs llarrisburgo vy
skupo leidimą ir palikę# para
piją rūpesčiui kum K. Urba
navičiaus, Shnmokiiio klebono, 
išvažiavo rinki: aukas, ses*»rų 
kongregacijos leikalanis, lietu
viškose parapijose ir kolonijo
se.

Sausio 28 vyskupas Shana- 
hnnas, gavęsM ari ja vičiy,senos 
lietuvaičių kongregacijos kon-

Rugsėjo 20 vyskupas Sha- 
nalianas rašo į Šveicariją ]»as 
S v. Kryžiau# seseris, knd jo* 
leistų iirtuvaitėnn viemiah*ni# 
paa jus esančiom# atvažiuoti į 
Ameriką ir padėti lietuvaitėm*, 
ftv. Kazimiero seserų kougre- 
gaciją steigti.

Spalio 23 garniu atsakymą,! 
kad pas ja# tik viena yra lie-i 
tuvaitė vienuolė, bet kad ir ji 
noro neturi į Ameriką važiuo-1 
ti. PraneštlHina# apie ta' vj#-i 
kūpąs priduria, kud Inbiu mu- 

|ža viltis te yra įsteigti ateki-
stilueiją, klausia kaip angiiš-. lietuvaičių kungreguęiją i
......................................kai t k m n betų jotiniškaa va~das 
' • \f'>rin. Vitnn r. f *Sf» T n-.ur, ” 
ar gal geriau *’Marine Vita et 
Sti Lazari“. Pataria, kad pa
sirinku# populerišką vardą, 
kurj lengvai butų galima iš
versti j augių kalbą.

Vasariu 11 J. M. Shnnalia- 
nas, sužinojęs, kad Av. Kry
žiau Seserį#, Iiigenbehly, Švei
carijoje, užsiima ligonių priė
jiu u privatiniuose namuose, 
yra priešingas ne tik jų regu
los priėmimu' kaip buvo ma
noma, bet net ir jų auklėjimo 
liūdni, ir mano, kad lietuvai
tėms geriau butų sudaryti ša
ką jau kokios esančios kongre
gacijos, nei kaip naują tverti. 
Teeinu j tikrintas, kad šv. 
Kryžiaus Seserų Šveicarijoje 
pirmuoju tikslu yra jaunuo
menės auklėjimas ir tik toli
mesniu tikslu yra ligonių glo
boj imas- neprieštaravo.

Balandžio 15 vyskupas at
siunčia iškarpas iš laikraščių 
npie bažnyčios pasmerktą sla
ptą Murijavičių kongregaciją 
Lenkijoje ir apie riaušes, jos 
ten sukeltas ir rašo, kad ne
tinka lietuvaičių kongregacijai 
priimti vardo, kurį turi sekta, 
nuo katalikų bažnyčios atski
lusi.

Balandžio 25 kun. A. Sta
nį ūky nas paduoda vyskupui ki
tą vardą, būtent: Švento Kazi
miero, Lietuvos Globėju, Sese
rų Kongregacija. Vyskupas 
atsakė: “The name of “Gt. 
Casimir*' is euphonious, ap- 
propriatc and degant'*, “šv. 
Kazimiero vardas gerai skam
ba. yra tinkamas ir dailus.** 

Rugpjūčio 11. pasirudžitu, 
knd vienų metų buvimu lietu
vaitėms Scrantone neužtenka, 
atsisakė J. M, vysk. Slutnaha- 
nas toliau už jus mokėti ir pa
lieka apie jas rūpinti?* pa
tiems lietuviams.

Rugsėju 7 kųn. A. 
kynus. dėkodama# .1. 
kapui už duosnumą.

S tauiu- 
JU. V5S- 
biiuicia

jam $500.00 čekį; teeinu vys
kupas čekį grąžina atpu! ir ra- 
Ba* ii«f nnlurtii imn. «t -o- ~.a
neturi iugaa, šelptų lietuvių 
kongregaciją ir toliau, l#*t <la 
bar mano, khd savo dalį atli
ko ir kitiem# puliekn tą patį 
padaryti. Prižadu tai|>-pat ra
šyti į. Rymą ir gauti leidimą 
įsteigti lietuvaičių kongregaci 
j’l-

giesmių ir durnų šalį dar to
limi lavinti#. .\lunw guila. kad 
veikiai neteksime irabans ar
tistu savu iąių*e. Bet žiūrime 
į uteilį. Iš Itulijo Kudirka 
sugrįš išmokęs da daugiau, iš- 
eilaviuęs dar labiuus. Kas m*- 
yaaigailes cento pirkdama# į- 
vigo# ženklelį į rytojau# kun 
c**rią. ias iruinktii {•auai.ts 
naudos.

Pirmiausiu, sau nuteiks mu- 
lonų pasiisio vakarų, mitra, 
parodys geram artistui, knd 
supranta ir brangina ju talen
to ii jo širdie* gerumą, trečiu, 
prisidėą prie galutinio išluvi- 
nimo vieno IJetuvoje gimusio 
Uknto. ’

Amerikoje.

skupui loidžtaut, kun. A. Sta- 
niukynui (atvaduoti, atvažiavo 
j M t. Carinei kun. M. Pnukau- 
skas.

mituliu

t AeŠtadienis, geguM* 29 il>20

♦
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Nėra saugesnės vietos da
lykams kuriuos nenori pa
mesti kaip viena iš Safe 
Deposit Dėžių mūsų dide
lėse plieninėse kelnorėse.
šiandieną-atnešk savo • 

. brangumynus.
. -V. ». %

Pinigus siunčiame i Lietuva ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ant visų linijų.
*

1907 .

Vasario 1 J. M. vyskupas 
Sbanahanas praneša, knd jau 
jis parašė pas Sh. Tėvą, pra
šydama# leidimo įsteigti jo 
vy skupijoje naują kongregaci
ją «v. Kazimiero seserų, su 
tikslu mokyti lieiuvin vaiku.-. 
Tuip-pat primenu, kad seserų 
namas M L C’armely batų tin
kamai didelis «n geroka ko
plyčia.

Balandžio 19 gauta iš Ry
mo leidimas steigti lietuvaičių 
kongregaciją. Vyskupas įsako 
kun. A. Staniukynui. pagclbg- 
taiit kun. Meovc.-e. džirfkonui 
M t. 
rims konstituciją, kurią paskui i 
vyskupas perdirbi* Dabartinė 
Av. Kazimiero seserų keiisti-' 
tucija yra sustatyta pagal 
“Normos“ nrha taisykles, iš
leistas Av. Kongregacijos vys
kupu ir vienuoli,

Carmely, austatvt atse

kupų ir vienuolio 1901 metais, 
pri*' kurių privalo prisitaikinti 
naujos prastų įžadą kongrvga- 
cijos. kurios nor turėti savo 
konstitucijos užtvirtinimą Ry
me.

Liepos 23 kun. V. Aleksan
dravičius jiHvadnoja parapi'- 
joje kun. A. Stuniukyną.

1) Rugpjūčio 29 pirmo# 
tris lietuvaitė# gMvo vienuolių 
abitus ir įstojo į fiv. Kazimie
ro Sesorų Kongregaciją. Jų 
vardai: wsuo .Marija, sesuo M. 
Iminakuhtta ir sesuo M. Kon- 
tepta.

2) Rugpjūčio 30 trį# pir
mosios seserį# padarė vienuo
linius įžadus: Skaistybės. Ne
turto ir Paklusnumo.

3) Spalio 12 lietuviškos 
seserįs, su Motina M. Boni
face, aire, joms j pagvlba, at
važiavo j M t. tarmei ir apsi
gyveno numiomuotanie name, 
127 W. (it h str.

4) lapkričio 15 <1. prasidė
jo M t. Carinei) mokykla.

5) lapkričio 27 ir 28. an- 
t roiue Federacijos Kongrese, 
Scrantone, buvo kitę ilgi ir 
karšti svarstymai dėl perkėli
mo lietuvaičių kongregacijos į 
l'hiladelphiją ir nupirkimo jų 
Motiniškam Namui Seserų 
Praiu'iškoinų \ ienuoiyno mii 
5tli & Re**<l Širs. Bet atsižiū
rint į tai, ar vyskupas liarris- 
burgo sutiks seseria perkelti ir 
ar kun. X Stmūukyim# mu # 
toliau kojvkiiudi ir neturint 
tikrunm, visas dalykas buvo 
palikta# kun. AnnritHhriml. I 
Vyskupo# Simriahaua# lame 
reikale kun. J. J. Kaulakio už
klausta# atsakė, kad jis visą 
tą dalyką turėtg: jmveali kun. 
Staniukvuui. nuo kuriu uolumo 
ir pastangos visiškai prigulė
jo, kad nauja kongregacija 
buvo prade! a.

* *v X.

(Daugiau bus)

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBtS BORŲ.

Centrai Manufacturing District Bank 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00
Atdara: PanedtHais, Seretlomis ir Sukatos vakarai*.

w
Dr. L E MAKARAS 

Uclartl G)J,9>Ju ir įblnup." 
M mjI—du IM. B*. MtablCM Am.

CtUcMvji 4A10 So. Wck>4 Str.
Tik KK.«zr® rakak« du. sis. IM 1>M

DR. J. SHINGLMAN
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Gydytoja* ir Chirurgą*
Ofisas 4930 W. 13 BL

Sm*. M Omm
R<«. W. 4» Aunor

Tolalona* Cicero t4M 
Oftao Clo«ro 44 

kALikure urrinajj
K.----------- ----------- «

ADVOKATAS

■ 
B 
B 
B

i
i p. VVAITCHES 

ATTORNBY AT LAW 
IJETtVM ADVOKATAS 
IMI A TCOOD -'TltLOCT 
•m W- IMk Miuarr CUUOb.MrKtaifi 4M»

S

T c-1. Cvnlral 4390

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mu*v> Lutam* Ir mokymo i’Udo Joa 
trumpo talku lAmokilto Ttao ama

tą.
Mn> turtino dltUUaualua tr verlao- 

sias kirpimo. dMlc&lim lt aiuaiiuo 
.kjllua. kur klekvtaita* rauna *croa 
praktiko* b**imolrtndama*

Vtauoaa aluvuno akytiuuaa cuaAtao* 
varomo* olektroa jiorpu

KvioTiarnc k.okvtatuį otalti UI* ko- 
kino talku, aomo tr ar rakarata. pa- 
nu u r r. U Ir paalkalbaU dai a^lygų.

Pattorn* darumo* aulla znlaroo, Yi» 
aoklo kUltau* ir dydCta 10 liet kurkiu .. 
ruadu kniE<ta

master designing
SOHDOL.

4, V. fiaaataka. Vadejaa
100 N. STATU STRKET. C1UCAOO. 

Kampa* Lak* 81. ant 4-tą luta;

-■i1—

i

JOSEPH C. WOLON
Jotuvis Advokatas 

n oo. ia kaule iruuazr 
Gmuicio T*L Hutsbotat n 

▼.□tatai* IMI W. » HU**<
m bmkv«u 49M 

CHICAGO. V-J-

1

S. D. LACHAWICZ
Orainrna oaMOauta. U*O- tuv*«. KO »>CAUM*. KOkate im«I4JUu m- Wtau«<i .muOrta ku«u. aOMOMioti 

2314 W. 23 PL Chicago, Dl.
tcl obmj aire.
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DR. CHARLES SEGAL

BIZNIERIAI GARS1NK1TES
“DRAUGE.”

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Deotictai 

lOkO! No. MlrliisMl. Airnac
tataXOtai 1*1 I

Pc-rkėl# mito ofta po num.

4729 8. Ashland Avenue
Nptttabua* ditani, rreUcnj ir r,- 
Hj lUrv

Valandų* nuo 10 iki J J Mryto; nuo 
J iki 0 po t*i«tų: nno 7 Iki l:M 
vakare. Nedėllomia 10 Utį L

Telefoną, l>rexrl 2MI0

g.------------------------------ ---------- -------------- a

■ me., . j - .i i«*i t uum — iiiR

Pirmutine Lietuviu Valstljine
___________ A _______________ uauiva mn&i nvy/vi 1 #4*1

METROPOLITAN STATĖ BANK

4

• 2201 W. 22nd St., kamp. Leavitt
los Bankos saugumą gali spręsti iš lo, kad Ji yra po kontrole 

ir priežiūra Uliuojatu Valstijos. Jos turtas siekia daugiau kaip Mi-

£ įDešimts^Milijonų
Visi įte yra pasekmingi vertėjystėje, kurie stovi užpakalyj šios 

Bankos.
Chicagos miestas ir Cook Pavietas turi savo pinigus padėję 

Jirttip Rankp.

lijoną Dolerių. Jos Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip
>-•"Oi _ _ _ *

Keliaujantiems j Lietuvą pifcportus parūpiname per savaitę lai
ko. Siunčiame pinigus i visas pasaulio dalis trumpu laiku ir sau
giu budu.

_ BANKOB VALANDOS
e

-i

. Pamabdirti# >< ierk inis, Kcivergaė* ir !*• čiumis imu 9 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. Utaruinkais ir Sulotomis nu*i 9 vak rytu iki 8:30. 
vakare.

■ ' ■’.f ■
—

<



Šeštadienis, gegulės
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EXTR* BARGENAS1
2 medinei ■namai apf kam

pinio loto «nt 45-tos ir So. 
Riek niurni St. 2 blokai nuo 
Lietuviškos Imžnyėios parduo
sim! lengvu išniokesėių arhn 
mainysiu nnt loto ar mažesnio 
namo.

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

Naujas muro namas po 4-ris 
kambarius viskas intaisyta pn 
gal šia įtuidu parduosime pi
giai.

SALDUKAS & LUCAS
4414 So. California Avė.

Musn ofisas atdaras nedėlioj 
‘ir

Lietuvos Laisves Paskola.
> g * •

Dėlei paskolos bonų kuponu 
nukarpymo.

į- AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinimą: angliško* Ir llctuv.Ako* 

kalbų, arltmeukoa. kttyrrmlyntta. gtr- 
nogratUoo. ti n®wrltlng. plrlrlvl^* tal- 
atu. Uut. VaJat latorUo*. atmino* taco- 
rtjaa. gnngmfljoa. poli tik tn** akoao- 
ml)oa. plllvtyatėa. dalllaralyatta.

Mokinimo valnndoa: nuo t ryto Iki 
4 valanda* po plotų: vakarai* nuo 4 
Iki 14 vai

3106 So. Halsted St., Chicago

Paskelbus penkių milijo
nų dolierių Lietuvos I*aisvės 
paskolą, Lietuvon Misija yra 
Įmsakiiisi, jog už Lietuvos l»o- 
nus galima įmokėti ir Ame
rikos bon drūtis. Tuomet šių- 
bomlsų kaina nnt rinkos buvo 
ar dauginu 95 dolierių, ar ma
žiau, l>et nebuvo mažesnė už 
90 dol. Todėl pirmame atsi
šaukime, kuris nuo vardo Lie
tuvos Misijos ir įvairių Ame
rikos lietuvių organizacijų bn- 
vo išleistas, buvo sakoma: 
“Visi, kurie už Lieturo* bo- 

tuos Liberty liondsus, kurio 
šiandien ant biržos parsidavi- 
nėja mažiau negn 95 dol. už 
šimtų, jie vis vien gaus pilnos 
vertės Lietuvos bonų. tik to
kio bono bns kansaliuotas 
dviejų motų procentas. Aybn, j

kita’is žodžinis kalbant, tokio 
bono savininkas negaus per 
pirmutiniu du metu nuošimčio. 
Kurie-gi Juta tų Liberty pa 
skolų bendras, kurie Šiandien 
ant biržos parsidavinėja pi
giau negu po 100 dol. už šim
tų, (bet nepigiau 95 dol.), tai 
tie gaus Lietuvos bonug su 
kansaliuotu procentiniu kupo
nu vienų metų, tai yra bus 
užlaikytas vienų metų nuošim
tis.” Gautus nuo Žmonių A- 
merikos bondsns Lietuvos Mi
sija stengėsi tuoj parduoti ir 
gauti už juos pinigus, liet šių 
bondsij kaina pradėjo pulti ir 
iki balandžio 1 dienos jau pri- 
jiejo"kitus boiidftU.s pardavinė
ti už kainą mažesnę, negu 90 
dolierių.

Nežiūrint to, Lietuvos Misi
ja jtu nutarusi skaityti tuos 
bondsus ne mažiau, kaip po 
90 dol. Ir nuo visu tų žmonių, 
kurie yra įmokėję už bonus ir

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
urmui akių speciaijst.vh

NkcrvtM vt«y akli 
i k • • y t • 
Imi MuuuU

raini*, evalau- 
antomlnie. nw 

tu* 
Ir alnfl.ru.' i. kWVtu «b<g kralvn* aky* 
katarakta, namlagte: įiMtlkraa aku laukam. 
Baram* enamina* Ivktra purmiantl* m*.

klaidi*. Akiniai jvriialkor.il Iriau- 
m. tau U .III malant raina paganiai* *•.»*■ 
kita tava mojimą ir valku* nloaariaa mo- 
kylUML Vamdaa: naa tt Iki • vakaro. N» 
<UltM»l« na* 1« Iki 1 vai pa P'elii 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

I PIKNIKAS
— Kvosta---------- ■ .■

Gvard. Liet. Kąr. Mindaugio No. 1
—" - ■ ■

E

K

i

—i—
•M

Dr. M. T. STRIKOLTS
ĮJOTI? Vis

Gjiljtoja. Ir (l.lnirsa. 
tm W. 47th St..

(41 ir Wood gal.) 
Valando*: 10 ryto Iki t po platų. 
4:10 Iki 4:10 vakare Nedr.lloml* 
» Iki IX rytai*.

Tol. BoulrtanJ 140
Ilo. lik 14 W. ISrd Street.

I«L McKiniry 243

Dr. M. Stupnidri 
3107 So. Morg&ii otreet 

ctnoAoo, inmou 
THtrotuu Y*rrti MU 

Valinio*: — i iki 11 Ik ryto; 
• po plotu tk) ■ rak. M«44Uo* 
ml» nu* k Iki t vii. vakar*.

«
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SERGĖKITE SAVO AKIS.

• 1

Ned., Gegužio 30,1920
BERGMANN’S GROVE Darže

*1

Riverside. FU.

Į Pradžia 9-tą valanda ryto

.....

■■■■■I 
:
I
I 
&

įžanga 35c. Ypatai. fl
I_ _  __ _  __ •

jitnuiniiiiiiiitiiniintiiitiii'JiiiuiiiiniiiiiiiniuuiiiintittiiiiiiiuniiiHiiiiiiiiiiiiiiiim
DIDELIS METINIS |

I Piknikas! I
=I

------------ Kraigui ------------
Leib-Gvardiįos D. L K. Algirdo 

Nedėlioję, Gegužio (May) 30 d., 1920 M. 
Geo. M. Cberaaucko Darže No. 1. 

LYONS. ILLINOIS
Pradžia 9 tą vai. iš ryto. Įžanga 35 centai.

9

— • •

KvteėUutiv vlvu* kuBkaltltafitaiKlal ataUinkyti ant virt mlnMo 
pikniko, ne* bu* vtenas W puikiausiu. ant kokio dar nnaate birvf. 
1‘rUnm. nrpraieiatl pro«na.
P .8: Valiuojant H Visur tinkite. !? rot karua Iki 40 gal., putam 
l^ron* karus Iki Hariui.

“KANTRI ALENA”
— Scenoje stato —

LIETUVOS VYČIŲ 47 KUOPA 
Waukegan, Ei.

Nedėlioj, Gegužio 30,1920
DRAUGIJŲ SVETAINĖJE.
Kampas Stos ir Lincoln gatv.

Pradžia 3 v*L po pietį?. >

Gerbiamieji Waukegano ir apielinkės Lietuviai ir Lie
tuvaitė*. esate kvietimui atsilankyti ant šio veikalo, nes 
jis yra viens* ii gražiausių ir didžiausių, kuriu buvo 
statyta* šioje kolonijoje.

Aini ingai kviečiame visus

=

prisiuntę Lietuvos Misijai A 
menkos Libertv bondsą iki 
balandžio 1 dienos, bus nuker
pami arba viena s kuponas, ar- 
ba du, jeigu tų bondsų biržos 
kaina buvo mažesnė 95 dol. 
Nuo visų gi pirkėjų, kurio yra 
užsimokėję po balandžio 1 die
nos. bns nukerpami ir trys ku
ponai, jeigu įteikiamųjų Liber
ty bondsų kaina biržoje yra 
mažesnė, negu 90 dol.

rmnntinin Misijos noru y- 
rn. kad perkanti- ncužinokėtų 
už Lietuvos 100 <lol. bonų 
daugiau negu šimtą, dolierių, 
bot ir nemažinu. Duodantieji 
Liberty bondsu.s vietoj pini
gų, gali primok, f i kiek sulig 
biržos kurso trūksta iki 100 
dol. ir panti Lietuvos bonn be 
mikli panų kokio kupouu.

Šinip nusimanydama, Lietu
vos Misija ir auldrpinėjo ku
ponus nuo bonų, kurie šiandie 
yra visiems išsiuntinėjami. Gn 
įėjo atsitikti, kad kai-ku- 
riems, kurie yra pirkę ir už
simokėję iki balandžio 1 die
nos. buvo nukirpti ir trys ku- 
ponai, skaitant kaip dabar jų 
bondsų knina yni. Visiems to
kiems gali būti grąžintas vie-1 
nas kujKMins, tik reikin, kad 

.butų paskolos stoties aiškini 
nurodyta, kuomi't tie bondsai 
buvo prisiųsti ir kokių pirkė
ju-

Koksai Amerikos Liberty 
Bondsų yrn kursas, galima 
matyti iš laikraščių. Kai-ku* 
rie iš jų netik šiandien ma
žiau 90 dol. tokai nuo ja, l»et ir 
mažinu* 85 dol. Todėl šiandien 

i patariama L L. Paskolos sto 
rims tėmyti Amerikos bond 
sų biržos kainų už Liberty bo 
udsus ir parduodaut Lietuvos 
boną. už Liberty bondsus ar
ba reikalauti, kad pirkėjai pri
mokėtų sulig kurso ir tuomet 
duoti be nukirpimo Lietuvos 
boną arba nukirpinėti sulig 
kainos du. tris ir net keturis i 
kuponus, jeigu to Liberty bo- 
ndso biržos kaina yra mažesnė 
už 85 dolierius.

Lietuvos Misija.

KONCERTAS
f PIANISTES ELZBIETOS MAKARAITĖS, ir jos mokinių

| NEDELIOJ, BIRŽELIO 6 d. 1920
| SCHOOL HALL, 48th ir Honore St., Pradžia 7:30 vai, vakare

Apart vIKtnlnčtn* nrtlM.'* n-ncėjo. kopcrrlr «l»ll mn* .tar p-l«'« M. Šarkaite Ir Ona Buttaitfkalte, <tal«
S nlninkru. p. K. Sarpalitis harltuna-. j. J. Zalp, tenori*. Bna .lui-tu, ųimrtctu, Ir kili pamarginlmal.

Tikintai ju.r'-liliKMta |ta. kirto k-na mokini, p-a*. J. J. Z«4p. 4il* llrmiiiairr nwv p-16 F. tikmonlulc,
S 4M.'i Wont1 St., *<I>rniutti- oft«r, >aujirnn trflsr. J. ,1. Uia« ftankr. Ilr. Makaru ori***.
~ K t i.-.'■tame t i*u* al.llankjtl ant <k» kon<x-no, nr* pnųrramn* bu« Kraiti'.

I*n proKTnnnil Aoktal. KOMITETAS,
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GEO. LUCAS 
Pardavėjas Mgr.

Didelis išpardavimas tik per dvi savaitės. Mes budavojame 75 

MURO NAMUS po 2 PAGYVENIMUS, po 4 kambarius.

Dar septyni yra neparduoti, mes parduosime likusius visai pi

giai. Visi namai yra užbaigti galima tuojaus gyventi. Tie namai j- 

taisyti sulvg šios mados. Gazas, Elektra ir visi geriausi in taisymai.

Mes parduosime tuos namus ant išmokesčių. $1500.00 pini

gais likusius randomis išmokėsi. Ateikite šiandien ar nedėlioj ir sa 

vo žmona atsivesk, tie namai bus parduodami pigiai.

Sandern, Wejer & Co.
4244 Archer Av., Near Albany Av.

Ofisas atdaras visą dieną Nedelioj 
ir “Decoration Day”.

|fw&Š
f
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VARSAVLKGSSTAMPS 

U8Um LY TME 
UNITED STATĖS 

4 COVERNMENT

ANT PARDAVIMO
17 naujų mūrinių namų pana- 

dunila už M*nn kaina t. y. $3,000. 
pigiau nogi) Handiono vrrii. Tu- 
ritnč ir acnMaiių medinių namų. 
Iiimiavų ir primtiškų narnų.

Bizniavau medinis namas mi pu
te muro, briamentas 21 pėdos plo
čio 90 pėdų ilmo ant 1 flon> što- 
VM4« 4M Į*MWll*ra—». ^*<4 A 1 *»»• . ..... . ***** •* m 4«t
kambary ku viliais rakandais ir 
patalinemia, <lil rumerių. Bandos 
niša $05.00. Kaina $7,300.00.

Važiuokite į Lietuvą
PER

DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 Soulh Ashland Avenue

CHICAGO, ILL

Lietuvos Vyčiu 47 Kuopa.

< Smatoua* tori! pritaikinti akiniai
< boa palaarvtnlma 4*1 Ju»q aklų. 
) Ku»«*«t tu kėnti nuo raivo* *kat>-

a/Jinio, kuomet nddta Ilcjul J kru 
kuon« įkaitai ar «tuv< or >*. 

tat tni tuomet ym fenklia. kad 
reikta Jum* akinlig. Mano 1( moty 
patyrimu pridnea Jum* nertauM* 
rMitrnuKT’lmm w* •HUnBm*

taip tarnai »«t iki 44.44. •

JOHN SMETANA 
Aldų Spedjalistaa 

1801 8. Aihland Av. Chicago

irM FbirVn'aptMtaM.

Kamtoina 14. U, X*, JT M U
T*Myklte | MM' MM* 

▼aia&eoa; nuo T vai. amo Dd 4 
vii. vakara. l*a»»a«Uata.

n

t

LIETUVOS VYČIŲ
Paskolos ir Taupymo Bendrovė
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningu* ir naudota pelnu Bendrove*, kad priairaiytu prie 
musu Bendrovei kur laimite moti JOS- už tauninamii* nhrin.

S auginių medinis namu randus 
meneaij nefa $30. Kaina tik 
$2700.00.

Apart šitų paminėtų turime dar 
daru? kitu niurni Mainom*' narnu* 
ant formų Chieaguj ir kituoai* mi<^ 
stuoae.

Nereikalauji turi-ti daug pinin
gų, galima (auti mitna ar farma 
aut iimoluteio. Jri turį *500.00 
gali pirkti, o likusius kaipo randa.

JOKANTAS BROS.
3934 So. RockweU St.

McKinley 5277

im*- '4
* Pabaigoje šio neto ftimy Bendivkr uždirba 10% kuriom i 

. kiekvienai narya Įtaainaudoja. Saririukimai ataibuna km Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9.00 vaL vakare, ftv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 1*1. ir Auburn Avė.

Jurgis Žakas. Pirm. Antanas Overlingas, Rast.
901 W. 33rd SL 3201 Auburn Avė.

V. W. Rutkauskas, Adv.
812 W. 33rd St

•_ , 4 f

T*topbtJD«: Yar<U C491
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$6,000,000.00,' Milijonų Dol. Banka

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

per DANZIG,noiu. arba nar DAN7ĮC
r JT -<7 -----------------X------------- -------------- ------- - — 9

6
s
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ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai.

Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai. Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa-
Mes kalbame Įvairiomis kalbomis:

tian, Servian ir Jewhh.

iiiinmiimmimitimminiiiiiin

jvriialkor.il
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S
 KAPITALAS

$200,000.00

š

PERVIRŠIS
$25,000.00

UNIVERSAL STATĖ BANK
(Under Statė Govemmcnt Supervision)

Banko Turtas Virš $2,416,000.00
l’nvyzdis tlejioyihi nnffime:

1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo)...$16,754.95
1918, Sausio 1.......................................... 427,188.81
1919, Sausio 1 ...........................................941,689.40
1920, Sausio 1 ...................................... 1,625,997.43
1920, Gegužės 11 ................................. 2,051,437.11

Kiekviena.- lietuvi.- privalo užmegzti ir palaikyti 
ryšiu.-su šiuom Raukti, nes Bankas runiiii-i ]>nrunkiau- 
šioj vieloj, vrn atdurus vakarais <hi syk savaitėje. 
ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA KUOPILNIAU- 
SIAI APSAUGOTI didžiu kapitalu ir sumaniu vedi
mu bankinių reikalų jiatirur-ių valdininkų ir direkto
rių.

Siame Banke padėtus pinigus galima atsiimti ant 
kiekvieno pareikalavimo. Mokume 3-is nuošimčiai.

SIŲSKITE pinigus ir VAŽIUOKITE į Lietuvų 
per šią Didžiausių Amerikoje Lietuvių Agentūrų.

SIUNČIAME PINIGUS be sustojimo Vokietijoje ■ 
nrhu Liepojoje tiesiai KAUNAN, iš kur pinigai pri
statomi j artimiausių paštų.

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai. 
BANKO VAUirBAi 

JoM-ph J. ĖUo*. Prrald< n« 
Um. SL AntuoiMrn. Vlc*-I’rru. 

and Caahlcr 
Ju». J. Kr*Miw*4d. Vic*-I’r«*.. 
Sla»)» V. Valniidiau-k*-, A**'t.

C**hlv: .

liANKINtS VALANDOS: 
lUmtilellala. Ht-redoutla, Ketver
tai* ir l'ilnyėloitiia nuo 9 vai 
lkr>’to Iki 6 vai. po pigti). 
VAKA’IAIN: Utarnlnkala Ir Hn- 
taUotnla nuo 9 vai. iiryto iki 
1:30 vai. vakaru

Universal Statė Bank
3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL 

Kaiiijias 33-čios gatvės.

DEOORATION DAY
30 gegužės šįmet pripuola Nedėtoje. Tą dieną ant 

kapinių jokių iškilmių nebus. Bus apvaikščiojimas Pa- 
nedėlyje 31 d. gegužės. Gedulingos pamaldos prašdėa 
10:30 vai. šv. Mišios ir pamokslas 11.00. Po Mišių pro
cesija ant kapinių. Per procesijų laike sustojimo bus pa
mokslėliai.

Kviečiami atsilankyti visi gerbiamieji Chicagos ir a- 
pielinkės kunigai, vargonininkai ir visa katalikų visuo
menė. Kviečia šv, Kazimiero Kapinių Valdyba.

New Yorko apielinkių Federa
cijos Tarybos narių ir darbuo

tojų antroji konferencija.

Antrą lAtlrrucijun Titrylio.- 
mirių ir darbuotojų konlereu-j 
vijų. Apreiškimo 1’. «v. para
pijos svetainėje, Brooklyn, N. 
Y. atidarė 8 vai. vakare, ge- 

Igužio 17 dienų, š. m., “Garso” 
redaktorių^ Leonardas Simu
tis, kurį Arui rinkę darbuoto
jai ir paliko būti šios konfe
rencijos vedėju.

J konferencijų pribuvo šio 
darbuotojai: Jonas E. Karo
sas, L. šimutis, Jonas Matu
laitis, K. J. Krušinskas, Sta
sys Daunoras, Povilas Molis, 
Petras Lukas, Petras Mantvi- 
1b, Jonas Lukas, Juozas Ma
čiui aitis, Ona Bendoraitienė, 
Kun. N. Petkus, V. Bendorai 
tis, Jurgis Tumasonis, Jonas 
Banys, Pranas Jakaitis, P t 
ras Juras ir Pranas Rauba 
iš Brooklyn, N. Y., A. K. Ma-

mu rinkimuose i Lietuvos Stei
giamoji Seimų.

V
l. Lietuvo* konsulai Ameri- 
knie*

ajl'inkaiuų tam darbui as
menų parinkimas ir Amerikos 
lietuvių teisės rekomendnoli 
Lietuvos valdžiai kandidatus 
j konsulus, kurie galėtų Ame
rikos lietuvių visuomenę pa
tenkinti.

I iš Brooklyn, N. Y., A. K. Ma- 
I žandukas iš Newark, N. J., 

J Kun. V. K&rkauskas iš New
■ Haven, Conn., Antanas Stak 
J| uis iš Bloomfield, N. J., Juo- 
H, aapas Skardis, Kaz. šaučiu
■ lig ir V. Kasparavičius iš Jer 
J sey City, N. J. ir kun. J. J.
■ Jakaitis iš Worcester, Masa. 
E •

DIENOTVARKĖ.

VI
1. Žemė? klausimas Lietuvoje:

a) Teisingas žeme aprūpini
mas Lietuvon bežemių ir ma
žažemių,

b) Lietuvos dvarai,
c) Aiškus nustatymas Lietu

vos dvarininkų teisių ribų prie 
teisėtais ir neteisėtais keliais 
ingytų žemių Lietuvoje. Ko
kias žemes laikyti teisėtai in- 
gytomis ir kokias neteisėtai.

VU
Federacijos Tarytio? sekre

toriaus raportas iš darbuotės 
Federacijos naudai.

(Dar bus.)

TEISINGOS DRABUŽIU
KAINOS.

Ar Strėnų Skaudėjimas 
Kankina Tavę?

•

AR tavo strėnos kankina tave savaite po savaitei? Ar jautiesi pavargęs anksti 
iš ryto, ir turi skaudėjimus strėnose prie kiekvieno pasijudinimo? Tam tu

ri būti priežastis? Kodėl ne surasti ir prašalinti jų? Gal niekad nemanai, kad tavo 
inkstai gali būti ta priežastimi, šaltis ar persidirbimas tankiai pagreitina inkstų 
ligų; tuomet rezultatas to viso galvos skaudėjimas, strėnų skaudėjimas, ne reguliari š- 
kas i Imtų dirbimas. Nelauk ilgai, bet tuo jaus gauk vaistų, nes ilgas laukimas reiš
kia ilga liga. Vartok Doans Kidney PilLs Jos pagelbėjo tūkstančiui pagelbės ir tau. 

Pasiklausk apie jas savo kaimyno!

Skaityk ką šitie žmones sako:
GERA OPINIJA APIE DOAN-S Sk.AlDEJI.MO PANAIKINO. DOAN*S PAGELBĖJO.

■X

P

■

■

Piningus:
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROIaAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas

P. KVORKA & SONS
1551 — 53 W. Chicago Avė. 

arti Ashland Avė.
Oash ar ant Išmokesščiu.

•
Telefoną* Moiiroc SOPO

Krautuvą atdaru 8e rėdomi* Ir 
Petnjrflotnl* Iki C vai. vakare. Kilnia 
vakarai* Iki 10 vakare.

Kas Jūsų Fotografas?
Kurie norite turėt gorus ir gra- I 

žiti.s paveikslus, jatgal savo norą — 
ir už pricinnnm kainu užeikite 
pas mane, o persitikrinsite.

Traukiame paveikslus vestu
vių, Šeimynų, pagriibų pavienių 
ypatų ir tt. Nesinnčiame jokių 
agentų uugnudinet žmones. Mu
ku darbu* yru musų agentų.

R. URBONAS 
1721 W. 47 Strcet Chicago. UL 

Telefonas Drover 3473

UimniiitimnmiiiiiimifiiiHmiiUHiimiiiimiiiiiUiiiiHiHUiUimuiuiifVHttHUUUii

AR VAŽIUOJI LIETUVON i
Jeigu vnžiuo*i. tai ateik j tiiu*ų dirbtuvė ir nusipirk s 

skrynių arlm kufari, pako) nebrangus. Tiktai mu>ų du- s 
rykis škryniob tegali a|auguti jūsų verčias kelionėje, g 
Taipgi darume .ikryniu> nnt užsakymo visokius didžio, g

Lėnuviai pirkite pas Lietuvius neduokite žydanu H 
f jus Mipgauti. =

EAGLE TRUNK 00.
S. J. Matas, Prezidentas

| 724 S. Halsted Str. Telephone Monroe 1603 |
nmiiimiminrimiiminiiimiHifiiiiiniiiiiiiiiiiiitHmnmmiiimmiififmniiiimnKi
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1. Lietuvos Valstybės konsti
tucija:

a) Kun. Dr. A. Maliausko 
Lietuvos Valstybės konstitu
cijos projektas, tilpę# “Drau
ge”

b) Lietuvos laikinasis sta
tutas.

n
1. Lietuvos Valstybės pasko
lą:

a) Kolionijų darbuotojų nu- 
sisktmdimai,

b) Kaikurių niusų darbuo
tojų f nitas atainešimoe prie 
paskolos sukėlimo,

c) Tautininkų srovės laik
raščių ir darbuotojų neteisin
gi intarinėjiiuai lietuvių krik
ščionių demokratų pakraipos 
žmonių nerėmime ir kenkime 
pMAUmia
2. Paskolos pasisekimas:

u) Atsišaukimas j lietuvių 
katalikų visuomenę Lietuvos 
ĮNtskolos reikalu.

in
1. Lietuvon grįžimas:

a)]steigimas Amerikoj o 
(Ncw Yorke arba Brooklyne) 
informacijinio biuro, kuris 
grįžtantiems į tėvynę lietu
viams patartų apie laivakor
čių pirkimą, pinigų mainymų 
ir jų apsaugojimų kelionėje 
nuo įvairių išnaudotojų, taipgi 
biuro priedermė butų patarti 
keliuuninkams prie kokių 
draugijų, organizacijų ir par
tijų jįf gali prisidėti "Lietuvo
je.

b) Tok'u biuras rūpintųsi 
taipgi ir atvažiuojančiais į 
Ameriką lietuviais,

c) Lnformacijinio biuro ir jd 
vedėjų išlaikymas.

IV
Pasveikinimas krikščionių 

demokratų partijos mi Uuineji-

Kalno* kuria* pritink* kiekvie
nam kMcniui. Ovarantuejam* kad 
■ataugi ruime jam* iki 60%
ant kiekvieno pirkinio: oekurle 
dalykai malta u targu wie!asi!e 
kalfloa.

Vyru ir Jaunu ralkynu gatavi 
dr*buliai padirbti ant uJaakymo 
bet MatataaukU tautai ir overko- 
tat au dirt ei lai* ir bo. for flutag 
Ir kitokio ■tyluma 133.iO iki *44 
Pamatykite :uu*u ■paeitai* eile 
■lutu Ir overkotg po 31 5, IT.te. 
*30, 433.60. 154. ir *ll. Juodi 
Siutai po 446 iki 146. Malino* vd- 
n<n etatai po *35 Iki 140. Valku 
tautai Ir overkbtal 04.60 tr Mugė
čiau. Vyru kelia** 14. Ir augičiaa 
Molinu* puavlln** kaita** I6.S0 Iki 
IH.M. Spocijall* nuaklinti* 1% ant 
kiokvtana pirkinio alundtamo į 
Europa.

Atdara kl<kvt*aa diena iki 9 
vai. vakare Kubatomta 10 vai. Ne- 
dėbomui iki c vai. vakar*.

SGORDON, ’

1415 So. Halsted Street
X

NAUJAS BU8INESS IR TEI- 
riDVitrruio

Su aiuouii pra
nešt) savo visiems 
pažįiitnniėin* knd 
ai uibiidėjau ofiM 
naruti pardavinė
jimo ir Furuia 
Taipgi akolinu pi 
mugu* ant namu 
ir fanu u ui nutža 
nuošimti Ir njeau 
gojų namuti ra

kandu* ir nu'"mobilius nuo ugnie* 
grriauidute kompnnijoae. Aš turiu 
nnt pardavimo <hu« namu naujų 
ir amu brangiu ir pygiij mūriniu 
ir mediniu, laipąi turui u ąrniiu 
faunu ant pu i Javine ir aut randa* 
mi gyvuli*18 ir au riaai* jtaiaimaia 
kas tik yra rvikalmga prie gyve
nimo. To* fartoon yra Valrtijate 
Wmruu*in ir Miehigati- Todėl ne
praleiskite tos geros proga* kad 
vėliau ui aiguilėtuitrte, bet ateiki
te i mano nfiaa ir eaiaaite ganti di-
dcsnoi m formacijų* apie namu* ir 
fariuob.

GEORGE PETKUS. ’ 
Real Estete, Lomm & Pire 
Insurancc, Foreign Ezchange 

and Steam Ship Tintais 
3402 S. Halsted Si Chicago. 

TeL Yards 5379

M r*. Mary I'altah 134 N. Aah- 
land Ava., Chtrago. UI. tako: 
"Ai kantajau p*r tri* aavaltv* 
dideli almuitejltu* Mrrnoae. Ma
no Inkilai nedirbo rrvgulUrial. 
Al negalėdavau nei. ant kojy 
pastovėti. Vieną drtuty Ikmui'* 
iuan«> pagydė.

Ftevrilc | tu et u* talko po ta.n 
Mra. 1‘ollah laiko: "Al ta puti 

gera opinija turiu apie L>o*n’* 
dabar kq tr pirmiau."

w ____

E. Kantruvita. aaviuinkaa te
varyki) tataytno krauruvėa 71*3 

ManrheMar Avė.. Ht. Laut* Mo 
■ako: "Doan'a Kidney Pilta y- 
Tn gertauMua ralio** Ir Jt ra- 
komandūoju vbdema kantai*- 
tiem* nuo durltno atrėnaac. Bo 

dirbant paailvtiku* ptl t*l«ycio 
teveryku taip mane nuvargino, 
kad ant galo negalėjau jau vi. 
aal dirbti. Mano takotai dirbo 
labai neregu įtariai. Viena* dra
ugu* tuan prirūdijo Jau"

Arą F. Hali. 411 Oak St.. 
ti* *tn»w, Mielu Sako: "AA vi. 
auotnrt turėjau aka u dėjimu airė 
num'. visuomet Jaaėiauat nuali
nu*: l*r*<*Ju* skaityti apie
Ikaan'a Kldney Pili* nutariau 
;m.inrgtnU Jaa tr tiandlc dtiati- 
gtuMi. kad galiu tvirtai ■aky
ti.' kad Jos m»n pagelbėjo.

Virti paduota* atatcninntu* 
parak) ta* 13. Spalio 1*14, o 
Mono* II. 1*11 aako M ra Mo
li: "AA rtauomet rekomenduoju 
Poaua Kidney Pilta, Jo* visuo
met mun purt-nurit"

Thw K<i»JoM*kl, 443 Manta Ka Ava.. AlVuuuer* e
qnc. N. Met, auMo: "AA kenU-Jay ano nereguliaria 

vaikinio lokalu, kulp ktula tokie nkauamal uiun ul. 
eidavo, kadpaailenkui negalėdavau utalticsU. Vieouui 
kalinimui man palu n pamėginu kitu goriauaiu Im- 

KHtnay Pilta, ir dabar esu evclluui Ir patarto 
kiekvienam juo* vartoti. O ra UI tikra pagvllia

NEI viena* pakelis nėra tikras Doan'a 
Kidney Pilis jeigu jis neturi liliav- 

sUpio vaūhažciiklj au parašu—‘‘Jow« 
Dodti.”

Kidney Pilis
Gaunamos kožnoj apbekoj. 60c nž dėžę. Forter-Millburn Co., Buffalo, N. Y., Mirt.

tHlllllllllilIlIlIlIllIlIlililIlIUIIIIIHIUNMIK

FEARL QUEEN 
KONCERTINOS

P. CONRAD 

! LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted SL, Chicago, UL

Kurta, gaunate pavaUtalua 1* Litauro* 
naaUdcJledaml paaldarykila daugiau* arti* 
4Mi>llt>* Mes perimama senu* padarome 
didelio*. Hudodam an: vintui 14 keliu akir- 
*Wv-<

Traukiame pirai katu* nunuoaa. 
rtattiyfton. r-ut‘g~irr To*til‘jnrr 
•vvletilua tr tt įtartai s*»laWm S

Papudine^
r.IMKGUK*

? GALVOS ŠKA^UDRJIMO 

10c 30c ^Oc Buteliai ar Prožkel
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Vėliau pranešiu daugiau

sifiinojęS apie tų žmogžudystę.
Lietuvos artojas.

Aeš tad i riti b, grguh'n 29 !'

IttIAKONO KUN. MIRONO j 
MARŠRUTAS PITTSBUR 
GH’O APYLINKĖJE:

Geg- 30 d. rak. 7:30 vai.— 
l’ittsburgli, S. S. Pa.

M 31 d. ryki 10:00 vaL-Ben- 
lleyvine, Pa.

“ 31 d. vakare—Cievelaud. 
Ohio.

Biri. 1 d.svakare 7:30 vai. į 
i*itUburgh. Mest End. Pa 
(Kun. Vaišnoro pnrap.).- 

*’ 2d. vakari- 7:30 >u».—Bra- 
dduck, Pa.

RAGINE, WIB.

DRAUGAS 5

rAKsmioiKi KRAt-rt vr. 
rnimtal apKynsitOJ llrtavl* kolonijoj. 
Kr*uK»Wf r«nd*» «*kunti t*»<»ra>- 
.K|>r,U*l*i. malta*“' <u* įrankiai, ytd. 
dalnr* Ir IL Prlrtastl* pirkau kll* 
Naap

IMA U 4nil> M,
rkonr McKinter sost

iPAMALDOS
už a. a. ONA ADOMAVI

ČIENĘ.
Aleks ir Joną šeimyna Bar 
tauškų.
Bus Panedėlyj, gegužės 31 d. 
(Deconction Day) Dievo Ap 
raudos bažnyčioje, 18ta ir U 
nion Avė.

Pamaldos prasidės 7 vai. ry
te. Kviečiu visus gimines ir 
pažystamus atsilankyti ant pa 
maldų.

. Jonas Bartauskas.

:I s
OEL PARDAVIMO.

ANT BRIDGEPORTO.
Du mūriniai namai. 2 augš- ■ 

ėių, jai 2 pagyvenimu, kiek
vienas, pu*6 kinniuiriu*.

Viena* narna> už $2,700.00.' 
Antras už 10.00.
Turi būti jKiniuola greitai, j 

Pasinaudokite pinga.

A. PEiKAiilb d. UO. 
324 9So. Halsted Str.

Geg. 16 <i. vietinė moterų 
pašelpinė R. P. M. dr-ju buvo 

, įrengus vakarų, kuriame vai- 
• dinų veikalų “Gyvenimo Ver
pete.” Veikalas gal ir gerai 
butų išėjęs, jei ne netvarka, 
kokia buvo svetainėje per vai- 
dinimų. Per visų programų ey- 

1 kin buvo ir vaikų jo n tarka s 
kurie susirinkusiem* žmonėm* 
Ui* iUa \ V VUj1 iui ŪPU, duillvl.Vr.1 
Per tai ir vnidiniuuis neturėjo 
jokios vertės. Daugeli.*, nete

REIKALAUJA.

Tūkstančiai žmonių

tą sako apie
4

C?d. po pi*»ftj 1:30 vai.—lto
T** *

U d. vuk. i ^1U vai. Du- n
qui‘siif, Pa.

Pastaba: Ciouui nepaminė- kę kanityhė*, ėmė garsiai šne- 
to* kolonijų*, su kuriomis aš 
negalėjau suMižiraiti. Kurioagi 
norėtu išgirsti garhiainųjj ava-! 
čių, teiksi* kreipties šiuo adre
su:

Kum 8. J. Oepanams.
318 Fourth Ava..

Homestead.

• \

Pa.

SHEBOYGAN, WIS.

Beskaitant laikraščiu* nepa- 
Hlebi nė jokios žinutės iš Shv- 
bovgan. Wi«. Rodo*, kad nie
ko čia neveikia, viską* apmi
rę- Ištiktųjų visai kitaip yru. 
Kiekvienu namuose pastebi ka
talikišku* laikraščiu*. kaip 
“Draugų.” “Vytį” >r kitu*. 
Duug yra draugijų jm«>|pinių 
ir idėjinių. Yra L. Vyrių 51 
kp.. kuri nemažai veikiu. Vy-

keti, kad vaidintojai negerai 
atlieka savu rot**. N vii tiri n 11® 
niekas dėl to nepaprašė. kad 
trukšmų darantieji ramiai už
silaikytų arba kad motinos pa- 
Rinitų ir pasisodintų savo vai
kus.

Pirmų sykį dar Katino lie
tuvių bažnytinėj svetainėj per 
įrengtų vakarų programa* bu
vo tokia netvarka. Negalima 
kaltinti nė moterų, nė vaikų 
<le| to. kad niekas neprašė jų 
prie ramaus užsilaikymo.

J. K.

PADĖKOS ŽODIS.

Tardama* širdingų 
M rstpuhiiani«*'innis, ke nosine- 
ėiains ir dėt roi t ilgiams už su 
rengimų man j 
nerių, parubeku au gilau* dė
kingumo ir j gar bos jausmai*.

Just Kudirka.

aviu

REIKALINGI VYRAI.

Dvi Fabriko Durim. Gera mo
kestis ir Bonus.

Atsišaukite:

besteni Felt Works 
£115 Ogden Avc.

Arti 22rns A C-rawford A ve.

I.UtW>«LMXkl l*)*U
HeUutUnipM **rua vau-fontninku* 

Atlyirmimu* bu* vilrM.1 p*t< nbimutiu*. 
Butų livrui, kud mokl-tų boa* v rali

RĘV. C. VASIUAVSKAK.
13 VaMiutr M.

VVoUleld. Man,.

4

TIRU rAJBŽMOtl M<>l>i;K*lfiRI h J 
*aauixi>< * —

Rarlo* vot*. *tn>n>--ri.om art*, pila- S 
nln- la**. lnvutMU- l’luer J'iunmi Vi. •**: 
etor>>lu. PSMMHtai*. Kiuuvdu. llbrn- ra 
ry nulaa itnttaltn l.iiapn. fiotiuo Ir iM 
tt. vltaua iMMtaitU'" iubnl |il*Mi. -

HM bu. 5» Avc. Gk-otu, *U. fl

i^onnlnc C^n«iL VomJp Cėnė-o. E? 
M VU |XAWU> A iii, \JiAJf

Kampas 47tH ir Ashland Avenue

MI

•v ST

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos—

Ji yra Stato Bank po kontrole ir Priežiūra Jllinojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolierių.

B

REIKALINGI LEIBERIAI.
<lel fabriko darbo.'Darbas pas
tovus.

Link Beit Co.
39th & Steuart

I'antry msrsaito* *co tnėnraėj 
Valgi. Audia ūkite

MOIUUbON HOTKb
32 South įtart Str.

itiečiams už au-L 
išleistuvių kon-r .. . I Ičai yni beveik darbščiausi*1 

: jauninta*. Visur jie prikišn- 
ho: prie L. Raud. Knita u* 
Aėniėjų draugijos ir prie kitų. 
Žodžiu sakant, vyčiai vi$ii< 

’'Sbeboygnnu lietuvii/š’link.-ūii-1 
ha Jie rengia dnag vl*a!cių . 
vnknrėlių.

Štai, šio Juėutaūiu 3U 4., j-, ‘“‘ŪŠ Draugijai 2 du riu*. Bridgt • 
rengė didelį vakarų. Statė are
noje du veikalu: “Dangiui 
Brangus” ir “Daina be gald.” 
Juos vaidinu gubmu.ii kuopos 
artistai ir urlistė*. kunr dnug 
kartų jau nustebinu Shrboy- 
gano lietuvius. Apart to dai
navo kuopoo solistai ir roli*- 
tė*. Garbė Vyčių kp. Aitą* va
karu* buvo parapijos naudai.

Mų* miesčiuke lietuvių nv 
daugiausia. Kiek e*u sužino
ję*, tai yru apie perų šimtų 
ieiiiiynų. Duug yru jaunimo. 
Visi priklauso prie katalikiš
kų draugijų ir riurini veikiu 
Bažnyčios ir Lietuvos lobui.

Yra keletas ir ne*ioupratu- 
*Jų, kiiiirtu* netinka Vyrių 
darbuotė. Jie tveria nauju* ... ... ....dnuuo. drumUN. 1»< . I :U“<ta"i)™ ”™*j’

* *- — - . • fina 1 vai fan nirtvi Maitinti vi u m u

PRANEŠIMAI.
Sv. Kazimiero AkademijiM Re- 

’norte, laikys prieškritninj mudriu- 
kūnų nedėlioj. 30 d. gegužės. 1920. 
tuoji.Uk po mišparų- Vim* narį* y- 
ra kricėianiub aLailausyti.

Vuldjfbn.

Nisičlioj, 30 d. grgužv*. mojau 
po pamaldų šv. Jurgio imi rup. 
mot., aut 3 lubų įvyk* Katalikų 
Spo’idun Draugijų* 4-tu* kp. mė
nesi n ia suairinkiniM. Vitu naruti 
pialouėkitc ataibnikyti pažymėtu 
laiku. nw yra daug svarbių reika
lų, kuriuos ttuėaim aptarti.

■Karte dar nrprilrinuMitc prie K. 
0. D„ bet norite priklausyti, ma
lonėkite ubiiltinkyti.

Valdyba.

ik BRIGHTON PARK.'. ■* J •
Grguž®* 30 d. Av. Kuu'iurero

ir

Prie Iutundree Vyrai ir Moterie 
Gera mok«-»ti» Oero» valeadot 
•liaukite

MOHHJMIN HOTEL
33 South įtark Str.

At-

Indų Movėjai ItS.OO kauiburis^ir 
burdna Atsmaukite

moiuumiv ntrru,.
33 South Clark Str.

i
Cb*tnb*rnial4» 343.00 J tnenrai. 

kambarį* Ir Bardą* Atcltauktte 
MoHKlHOM HOTEh 
23 SmuUi < tark bU

MOTUtY* —JAJCmUCSS.
ir scriibUera — tmllooc valandų* 10 
vakar* iki <:*« M r>lu kiekviena va
kar* apart .ul-jitu*

ataltaukit*
Sakuti.- tairmamn*. 

<JTMi UtlIJlJ.VG
!0 fcoulli fa Hali. M.

A

REIKALINGI
Vyrui porterini dirbti fabrike. 
WHITE STOKES CO. INO.

3615—23 Jasper Place
Arti 37toj ir Ashland Avė.

jus ir.patys užmiegu. Verčiau 
i»š) tusi prie- vyžių ir iš vienu 
darinio tusi.

Lietuvis Kriaučius.
r- ■ -_n į_______ •

BTEREP. ILL.
———— •

Baisus atsitikima*

bu* 1 rui. po pietų. MeKtriu vuul* 
luirra at*i lankyti. nu* bos man 
tomi labai svarbu* reikalai. busi- 
rinkimas bus uaiue po humorui 
4356 So, Fairfield Av».

Valdyba.

REIKALINGOS
Dešimta moterų prie rinkimo 
negaų ir popiero.-. Pastovu* 
darbu*. Geru mokesti*. Atsi
šaukite tuojau* gatavu* prie 
darbu.
t>Tr>tr įurr-T r a. ntTTtnv

2100 So. Morgan St.

SVARBU CICERIE6IAMS.

L R. K. Federacijų* nkyrinu* 
■ “ i tw- 

.30 d.. 1920 m.. Ar. Antano parap. 
jtrtL, Čireni. IIL, 4 vai. po pietų.

Gegužė* JI d.. apū> pietų*, 
atrasta* muš a ud v-ta* Jono Du- 
tuėno lavoną*. ' 4

Tn* hm.-tiH darlins n t likta* .Visų draugijų Atatovai ir kntali-
tririfiL »imi «lvi tiiMili i vriVii. __ 1________________ z i__

atudrinkiman bux nedėlioj

e.uraaiMiM.vt,
J**l*4k*u |>UMM*rra Klx JUltru- 

nuli'-*, pu vyry Lai virti**. pečiui U 
Kaunu rėdybu,. t'kincrfr-a tumeli,. 
M u tiltai* raUOiaua. kaimo Ke*1*.u.

Netilau JI gyveno lotra ValaUJoJ. 
Turiu labai svarbu raikai*.

MvkUiu ataitauktl po aUruau:
Mary Kruna*cuicw«-.

10410 EUbruUu- Ale.
tliirajto. 111.

girioj, apie dvi mailJ į raka- 
ni» nuo Aio miesteliu. I’riržas 
th* žmogžudystė* dar nežino
ma. * - - - .- j

Jonn* Dumėnas buvo sena* 
šio miesteliu gy ventojai* ir vi-

kai veikėjai kvieėunni kadmiiiin- 
giauaia atailankyti. kad bendrai 
Kalėtu m c aptarti daug svarbi tj rei
kalų. Sireteiimas.

rnžt.
- i «—

»*— 'tarka* *dta.H S**»* «Afta*4 ’ • • b ■*■ 1
«« tvwn trr

AKT PAKUVJMO.
l*nraldu<*la rakandai. “Kuraltura“ 

u» laimi i«l«** k*Ųi* K«uu yra rai
ką U n£l rn k* Hilai tuojau* ututtiululv 
|M« savin ink*:

8TMU** MAI.AKAlMtlM, 
stati K. M*i«wt Mr.

NEGIRDATA PROGA.
!-tiraidiHMta M**trtit->n Purk*, imtini I 

blsnlava vtat*. *»nm 4 metai kalt> | 
pat* lavlnlnka* abu. uiuidiajti yra | 
CTuarrnv. pclnlagu. kvtvirtaa uiata* j 
kaip utd.-ln *t> rutinai*. Virtul d>- 
ilrli* 4 kambariu tUtua. ulejttro* j 
Svita* varnai tr S>uui, viaauio tuviu* d

Konkretu tM.umn.nt..* IHdell* tvar- « 
to* ir Inta* trvuta aptalartoa. VI*- j 
ka. vertu* SKOOl- ih.rduaaiuie ui Į 
S7.000. ataltaukit* |«>r tvlefou* McK- 4 
inlej 6GA». I

Ku* pir.-nn, to luini-. i

i

Jos Slockholdcriai ir Direktoriai, arba taip sakant “vyrai šlo

vinti HŽpakalij bankos ’ ir vyrai turtingi ir su didelių biznio prity

rimu.

vyru turtas siekia suvirs Viena Šmita Milijonų. DoltcrtŲ.

•U MIIUIIIB* KHIJHI ge
ras ir teisinga* žmoguk. Nie
ko neaigaiiiiavo,

Seruduj. 111 d., šių uieui Miti t .
ju. dirbo ik. vakarui ir ų pa- 6v
rių naktį liko iiHugžiulži.- au
ka- -v

Yra niurnama* vieitog žm<* 
pu*, knn* ardė jo frnntiuni 
- - rj Tifr .

Gvardija D. L. K Vytautu Ui- 
kjn uitruckUij susirinkimą nedėlioj-

impraoi<u svetainėj hv. Kryžiaus 
ptrspijoa KridGami yra mju»rUi

PIGl.U IU GtlH-ll.
T**r<!ub4*ui Ir nioJnmn baikim. Jo

tai Inriua* Ir »taiki u* blaulu*. I’u*

imuu

J-AMMUX’U1> V l-tMCBAM 
U'rlu«tM* !S»4, -Mynių l*r«st" . 
kaip uk noiUta. a *« mutaui vo- 
Mn.'-tn*. 1*itat* 4M'-. kam tokaui au- 
loM.bbUta* rnta:.Xncu» gilta likit* 
bi-d.-llų) U ryta A rakai*.

«MU «. faui. n Itar.
Tvli'fuAa* l'raŠt-' 1 1424

------------- 1------- ---------------------------------------

nutaBM.t>uA turrroK) 
Ka.T.-ta* ti'.Ą. -ta..Utal ftai*iilu»* iiiImI 
pikiai JI* *tal>4b r.g kainuoja *110 00 
|uir<!uo*lu uf tei UO. Talimi muiika- 
lltana alutoa tr krpųr4 ut *23.00.

Kuin reikalu;, ulaltaukitc
orui f*«a. lli.tMirr Stovi.

Tvlrlutui. J-ricpect 1434

X

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 

Cook Pavietas ir 26,000 darbininku turi 

tavo pinigus pasidėję šiame Banke.
JĮ , • •*- * «A«4 O « (p

SSS5»35S555SSSS8838S88a&5iai&fifi8&fiS5aail
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ANT PARDAVIMO.
Negirdėta pr«*s* gauti gružų 

dviem pngi-veniniai* marinį namų 
ir tuipput ri-nu išdirbtų biznį. Pir
mu* kimi* knygyno* ir 
krautuvė. Namuuae tinujatisi įtui- 
*yniui, kaip vu: visame u*nii- ga
uta, itcriauai elektros įvedimai, 
maudyne* abejnaae pagyvenimuo
se. bųaeiiicntaK iktuon* paiuala* 2 
jHsh; ir IK colių .stora*. Grindį* 
haMuucnte ei-im ntinA. Garu šildo 
linui viaaa namas, guru* iiuiijumuo 
įtaisymo 1-mas |uigyvt>uiiuų — pir
mo* kleoiM kn-gynr* ir cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir Wood 

ioalvė* Grindi* muni. rhfrįs ir Ino- 
|g»i ąžuoliniai. 2-mc pagyvenime 
'durį* ir Imiikhi taippat abiotiniai.

r»------- :J j . l r • t*-.Aiurnuurauii iMiaaaa^ M M*aa; »mu*| 
line kuinu dėlto kad iftvožiuoja j 
Eorupi|. Aisiauiikite tuojau*'į

P. MAKAREWTCZ, 
1797 W. 47 gutvd, Chicago. III.

DR. G. M. GLASER
Prakukuoja 9M turtai 

OflMi, 31 ta Ko. Mor«au SU 
Ki-rtr S3-ro M.. llifvnfo, III.

KJ'ECI JAUKTAS 
Motontaų. Vytlta*. taipgi chro

niškų hr*.
OFISO VAI-ANPOM: Nuo 10 ryto 
Iki I po platų, nuo C Iki t vklan- 
da vakar*. *
Nod611 orai* nuo * Iki 3 po plot- 

Telefonus Tord* 4*7
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A. PETRATIS & CO.
Mohtgage Bank 

f*EAL ESTATK INO JtlNCE 
European AmericanBureau 
Sl*n«4* kuu*** P.rdw»*« Lervoto**** 

N<rr AMIJLNAS
JJ<» Sa Nilu,/ Slieei. Ch>u*e UU**«* 

Ttur.MOai BouLCvaao 411

* * o

H«*ld 92* So AtabuMl lUt. Ct>k«««.
Tnlrfcma* U«yrA«rt.n *344

OR. A. A. ROTH, 
fttMot r74r*oja* ir ckirarc** 
NpedJalMj** MotovMkp. Vyri&a 
Vnikę Ir *l«t| dimclAk* Ifc* 

Oflvu: 3334 Ko. HnlUnd HU cidcucv 
TeteTonaa I trr, trr MO

VACAKOA*: to—11 n*u 3—4 po 
pietų 1—3 «*k- Acdilluml* 14—13 & 
•»***»*«MM*ll*t**tt«*4«4

DIDELIS BALIUS
A. L. R. K. Mot. S’i-R’oe 1 Kn.

NEDELIOJ, 30 d. GEGUZlO-MAY, 1920
w JIJRGin PARAP. SVETAINEI Psk 32-t.ū K. k Aubum Avė.

Fradžia 7:00 vai. vakare. JŽANGA 25c. YPATA1

Kviečia visus atsilankyti A. L. R. K. Mot. Sę-gus ltna Kuopa

A

į Iškilmingas Piknikas! Į
— Rengiamas —

ALTORINES DRAUGYSTES
I NEDELIOJ, GEGUŽIO 30. 1920
* Nekalto Prasidėjimo Šv. Mar. Panos parap. Darže, -Brighton Parke

širdingai kviečiame visus atsilankyti ant šio pikninko. nes tai bus pirmutinis šjmct. Muzvkų bus viena iš 
puikiau&iŲ. galėsite smagiai pasišokti, linksmai laika praletsli ir paremsite musų draugi}--- . Kviečiame.visus drau
gijas. pavienius parapijonus ir svečius iš kitų parapijų, o mes užtikriname kad busite užgancduiti. 

Nuoširdžiai visus kviečių KOMISIJA.
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šeštadienis, gegužės 29 192o\
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SU KAUNO 
KERMOŠIUM

Švento Antano Parapijos
CICERO, ILLINOIS

I

3

Nedėlioję, Birželio-June 6, 1920 m.
"4. , .-4.—. - .Ą. 4. ,j.-St 3E 3E

NATIONAL GROVE DARŽE, Riversids, III.
Pradžia 11:30 A M. * ĮŽANGA 25c.

Ko Kauno Kermošiui bus lai aiškinti nereikia tik jeigu kuris ne ežiuos j Ker
mošių tai tas paliks nelaimingiausiu žmogum.

Begiu, Šokimų, dainų, imtynių, valgių gėrimų ir košės.
Kviečia KOMITETAI IR KLEBONAS

PASARGA: Privažiuoti galima 22 iki La Grange, La Grange iki Darž»i.
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įImvo buvęs vienas dektivns. 
I Bet tnsni nr<o»|nikė ir nenrrš 
| tavo piktadario.

Tokių blogu žmonių ihsug 
policijai yra žinoma. !»• t jų ■ 

įnegnli n<*i suareštuoti, itei nu- E.' 
įginkluoti. Jei katras jHilirnio- jų 
tins driSlų pasi<*lgti priešių- S5 
gai, poJilikieriiii lokį nulinių

Iteii, kur pipirai auga, anot pn- g| 
t a ries. M

CHICAGOJE
tt--------------------------------- ——

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

fteštadienis, geguz. 29 d., 
ftv. Marija Magdalena 
Sckmad CDis. gegužės 30 d., 
ftv. Ferdinandą'

Pirmadienis, gegužes 31 d.. 
ftv. Petronėlė

X X

Justino Kudirkos Išleistuvių

Nuo
Administracijos

Panedėlyj, 31 d. geguž. 
Decoration day. “Draugo” 
ofisas bus uždarytas. Laik
raštis tą dieną neišeis.
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GEGUŽĖS MĖNESIU NU 
BAUSTA 18 ŽMOGŽUDŽIŲ.

Iš anų šeši pasmerkti miriop.

Valstijiiiin prokuroro Hoyno 
asistentas l’rinilivillt* paskel
bi*, knd kuomet kriminaliu lei 
mitan jmskirtn keturi teisėjai 
daugiau, ku vienu mėnesiu at
liktu daug dariai.

Gegužės mėnesiu apkaltinta* 
18 žmogžudžių, gi 7 išteisinta. 
Tarpe apkaltintų C> pasmerkta 
miriop.

Per pirmutinius keturis 
tiesius šių metų teisinuosi* 
stn 8(>S piktadariai. Iš tų 
išteisinta.

Iš npkaltintų 145 nubausta 
valstijinin kalėjiiunn, 125 Pon 
tiac įstaigon, 212 miestu kidė 
jinian. 102 pavieto kalėjimui, 
gi 284 paduota prohaeijai.

me
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ŽINOMAS POLICIJAI GAL 
VAŽUDIS NUŽUDĖ KITA 

ŽMOGŲ.

Žinomas pietinėj miesto du- 
Jyj trukšmndnris Geary, kurs 
(Icaugaujasi su įvairios rusins 
piktbdariais ir yra artima.- sė
bras politikieriams, pirm tri
jų mėnesių buvo nužudęs Yel- 
k»w Cab šoferį Trippl**. Buvo 
teisiamas ir pateisintas kaip 
Hi Imvo norėję politikieriai.

Daluir jie nužudė kitą žmo
gų, -I. Reckns, snliuuiįlinką, 
33(Ni No. (’rawfor<l nve.

ŽutlyiH* pyko saliune 
num. 41(15 So. Ilaistei! gat. J. 
Reskas tnn saliunan buvo už
ėjęs kui|s> pašalinis žmogus. 
Norėjo jau eiti laukan. Kad 
tuo tarpu saliunnn inėjo pus-Į 
girtis Geary, kurs ir susidur
iu Rėčkas. Piktadnris Rcc- 
kas’o liepažiimja, tiekimniet 
nebuvo matęs. Bet prie jo pri- 
sikabino aštriais žmlžiais. Ta. j 
sni atsikirto ir už tai tuojmir’ 
užmokėjo savo gyvyls*.

Nes tokioms pilitikierių g]o 
Isijnniiems piktadarinm*- ne 
kuomet negnlinm (mankyti ne
patinkamo žodžio.

Geary nužudęs žmogų išėjt 
aau iš saliano švilpaudamas.

Policijos viršininkui praroš 
tn. kad fcridmo motu salima*
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TI ANGLIŲ.

Panagna mažinti drabužiams £3 
kaitas.

•
Iš \Vashingtoiio pranešta, 

kad tnrpvalstijinės prekybos 
komisijos pnsi<larhnviiiut ('Iii- 
<*ago tomis dienomis sulauk- H 
niauti daugelio anglių. Tam t į- p 
kalni busią atidaryti kelini ir R 
tūkstančiai tonų miglių kas 
dien suplauksią Chicngon.

Sakoma, geležinkelių kom
panijoms jnu pavyko pratuš
tinti vagonus ir pravalyti va
gonais užimtuk Is-gius. 
dalmr Ims atlikta daug

1 lengvinimų visiems did»stiiems
I miestams.

Drabužių industrijos nacijo- 
nalis prckviais butas prisiuntė 
čia telegramą, ragindamas sa
vo asiH'ijncijos narius krautu
vininkus, dėti galimas pustau-1 
gns atpiginti įvairios rųši<*a 
drabužius.

Turi M

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ
KONCERTAS.

Kur tik neisi, kame nejmž- 
velgsi. ką tik nesusitiksi, visi 

; musų kolonijos lietuviui su ne- 
1 paprastu entuziazmu kalba n- 
pie p. Justino Kudirkos ren
giamą koncertą. Kalliančiųjų 
-gi žįslžini skambu, veržiasi iš 
kiekvieno lupų jausmo kupini.

Vieni džiaugiasi Inukdą mi 
gegužės 30 vakaro, nes jie ži
no, knd jų beiKtms iuuiieiis 
pasirodys taip, knip iii<*kados 
pirmiau, kml maloniomis dai
nelėmis sukels jausmus kruti
nėję ir kutens juos it pietų vč- 
jnlis, vakarui temstant. Kiti-gi 
apgailestauja jį tuomi. knd jų 
mylimas dainininkas savo <lni- 
Jielėmis atsisveikins su atsi
lankiusiais, ■ ■ kai kuriems net 
ir ant visados paskutinį “su
diev’’ pasakys. Šaknų ant vi
sados. nes bėgant metams vis
kas pasaulyje mainosi, o tarp 
tų ir musų su nomirtinoUussie 
tomis gyvenimas.
Tad-gi nenuostabu turėtų bu-

I ti visiems, jeigu mums neramu 
yra laukti to vakaro, kuriame 

, ntf i cn/ ibi,..- I »«,>*••.*« . I«r «•!•«« 
į Ypač jaunuomenė 
1 ja ir įvairus 
. Itei hIk-Ihui liaudis turėtų ne-'riot kadangi jis nuolat buvo 
praleisti tą paskutine, net .prielankiu, mums nenerkamu

RENGIA

JUSTINAS KUDIRKA (tenoru).

ROBERTAS I
Lietavos Vyčių Chicagos Apskritis.’.

Nedelioj, Gegužio 30 d. 1920
PILSEN AUDITORIUM *

1655 Blue Island Avė.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

S
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Justinas Kudirka išvažiuoja Italijon užbaigti pasaulinę dainavimo ir dramos moky- 
lą. Ją užbaigęs važiuos Lietuvon darbuotes Lietuvos operoje. Šiame koncerte Chicagos 
publika paskutinį sykį girdės dainuojant Just. Kudirką.

Sėdynės rezervuotos. Bilietai pardavinėjami. Juos galima gauti visose Vyčių kuc 
se, visose Darbininkų Sąjungų krautuvėse, Universal Statė Banke ir ‘‘Draugo” ofise.

KOMISIJA

luti visose Vyčių kuopo-
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Po Programos šokiai iki vėlai nakčiai. Orkestrą p. Jakaičio. y w
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ūlnnkiisis jausis pilnai paten- tarnauti. nplinkyl>ėiiis 
i litas ir atlikęs lig knd savo džiaut lw*!idrndarluu.
p. :odermę eilėje dailės meno. I Todėl ir Jaukiame nekantriai

J.iu kas, liet mes. tar'laimi gegužės 30 d. vakaro, kuria- 
didis skaičius žadame aiva-line paskutinį kartų išgirsime 
žinoti iš Cicero kolonijos. Jei Justino Kudirkos žaVėjantj i 
iš kiekvienos Chicagos koloni
jos tiek atvažiuotų, tni Pilso- 
no svetainė turėtų lūžti.

-Justinas Kudirka tikrai yra 
apgailestaujamus Chicagos ir 
apielinkių kolonijų lietuvių. 
Apgailestauja dėl to, jog ne
teks įžymio solisto ir pasišven- 
ttlnio darbuotoju tlmlėn Milė
je. Čia. rodos, išdaliea lig ko
kis smūgis užkrinta ant drū
čiai organizuotų vyčių. Bet "vy
riai. kaipo iš savo Is-iulrndnr 
l'io, kurių dienų tikisi džiaug
smo.

Neviename sun-ngtam vyčių 
konei-rte miesto teatruose Ju-

musų sielas* balsrij!
Alfas.

16 BRIDGEPORTO.

Nidėlioj. k'i'gužės 30 <1., 
‘7:30 vnl. vakare, Av. Jurgio 
|>arap. salėje vėl įvyks puiki 
pramogų. Ką tik praūžė sim
fonijos koncertas A. K. D. 2- 
rojo ak., štai, šios kolonijos 
sųjungietėa su aavo vakaru. 
Sųjungietės žinomos yru tuo- 
mi, kud visuomet surengiu grn-1 
žios programini ir sutraukia 
gražios publikos.

Gegužės 30 <L bus Mot. Są-
stino Kudirkos malonus balnas |g<NI l-'*"* ‘“‘“I™ Moterų *ą- 
skambėjo kaip styga ir vilgo ** SftVa,t,li VftkaraK Jame

musų sielas it aušros rasa.
Vyčiui so]Mi!«rtrmi*4 širdimis 

rengia tą koncertą Justino iš
leistuvėm.**. kuriame jis pats 
dainuos. Apart dainininko, dar 
skambins nnt piano Chirngn* 
taientingn pij.*T>st«, tai|uu. 
dalyvaus garsios Chicagos so
listės. Reiškia, žymiosios jie- 
gos turės už garbę padėti iš- 

t .
|pazttvtl Kuiuviiu

I ---------------- . ...  . T----T-—-J — - J - r- -aM.*ui*u** i ku«M m«a. į pa«%«V tt KUIItVt UI |*l tfftl fllIUj, Al 
■. inteligenti- kaipgi nepadėti, neatjausti 

profesijonnlai taip mylimo dailės mokslai-

praleisti tą paskutinę, net prielankiu, mums neperkamu 
nnt kelių metų, progą išgirsti veikėjo, liet rimtu, visuomet 

įjj «iainuojnnt. Kiekvienas at- gerais norais pasirengusiu pa-

i merginoms ir moterims įstoji
mas j Sąjnugą bus numažintas 
per pusę. Dabar yra organiza
cijų įnikai, užtai lietuvės ka
talikės, motery! privalo ir gi 
organizuotis. Netik organizuo
tis. bet ir sveikatų ir gyvastį 
n|Mlnmsti. Tni galiinn padary
ti įstojant į vienintelę Centrą- 
linę Moterų organizaciją, bū
tent Moterų Sąjungų.

Programa -io yakarviio ims 
nuirgn, kaip genys. Bus “sliort 
but sueet”. Dainuos musų ai- 
(išoriniais Im įsais apdovanoti 
dainininkai, bei dainininkės: 
p-lė M. Gurinskaitč su p. Ra
manausku. Taipgi panelės Vol-

Šv. Jurgio Parap. Mokyklos Mokinių

VAKARĖLIS
I 
I 
■ 
I
■

I 
I 
f

Nedelioj, Birželio 30 d. 1920
Šv. Jurgio Parap. Svet. * 32-ro Place ir Auburn Avenue.

Pradžia 3 vai. po piety.

JI

■ 
s

fiiame vakarėlyje Ims duodamo* diplo mcų, ir certifikatai už alsižytnėjimą rašymo, 
5K mokiniai intu« diplomas 79 certifikritUH

l’žliaigiutas mokslo metų bus Birželio 27.
Bu* luImi gružių drilių, dainų ir visokių margumynų.

t

Nuoširdžiai vism kviečia fiv. Jurgio parap. mokyklos Mokiniai.

■■■D r
teraitėe, kurio, visur pndnro 
“furorą”, kur tik dainuoja. 
Sakys prakallią iškalboms avė
čiau iš lutos parapijos, kuli. 
Norbutas Pakalnio.

Gražų monologą parakyn 
viešnia iš kitos kolonijos. Bus 
ir kitko. Tyčia jų visų nemi
nėsiu — ateisite ir pamatysite.

I*o programos Ihih šokiai iki 
vėlam laįkui.

Gegužės .11 <1. bus Vainikų 
Dienų, nereiks anksti keiti ir 
eiti j darlią, užtai iš vakaru 
bus galima puikiai pasilinks
minti. Sąjungietės visus malo
niai priimu. Nors ir šilčiausioj 
dienoj ftv. Jurgio parap. er- 
•dvi svetainė visuomet yrn nui-

lenini vesi. Užtai nepralriski 
te progos gražiai parilinks 
minti ir kų nors naudingu 
gražaus išgirsti, pamatyti 
išmokti.

Reporteris.

PRANEŠIMAI.

ir 
ir

Lab<L Sąj. 1 kuopos papras
tas s u ri rinkimas bns rytoj, t. 
Y. gegužė* 30 d.. 5-to valanda 
rak., Sv. Kryžiaus umrapijinėj 
svetainėj.

Nariai, malonėkite suririak- 
t<.

Valdyba.

Blaivininkų 21 kuopai ant Town

!<d Loke irairi rinkini m įvyks rytoj, 
'imrnfin 30 d.. 4 nl pn piehj. ftv.
Krjlioun parapijoN svetainėje.

Vfad nariai leikaitės laiku iš
rinkti.

• . » Valdyba
L. D. S. Chicagos Apskričio

1

kuopoms.
Ateinanti sekmadienį. 30 d. geg-. 

2:30 po pietų bus L.'D. R. CM- 
ragui Apskričio *nsirinkimo, &*• 
Antano _ parap. svetainėj, Cicero. 
IU. Meldžiu visų kuopų knodau- 
aunuua snuiu dclesafu im am- 
rinkiman, im* turime daug reika
lų. o ypatingai rerigtica prie pik
niką 20 d. birželio.

• Valdyba.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS <W.S>),


	1920-05-29-DRAUGAS-0001
	1920-05-29-DRAUGAS-0002
	1920-05-29-DRAUGAS-0003
	1920-05-29-DRAUGAS-0004
	1920-05-29-DRAUGAS-0005
	1920-05-29-DRAUGAS-0006

