
\tiuV itim 9 u i * r c ' i m 

MAY 181820 
/ 

/ : 

—s 
41 M DRAUGAS 

rabllshed Omttr «w*»* Rudai* 
UJU 

Hta Months . . ^ $3 . M <T̂  
Tbar»«Jny'» Kditlen 3ft . ff.M \ V*U \ £ . 

AT N E W S - S T A N D 8 >c. A COPY fr ^ T *̂ » 
D R A U G A S P U B L I S H I i r a CO., Inc. , [ \ * t *V 
1800 W. 4flth St., Chfcago, l l l lnoU. & 

£ 

S« 

:. : vttf % 

Publ lshed and dlstrlbntet. 

LITHUANIAN DAILY FR1END 

FIRST EDIT ION 

P IRMOJI LAIDA 
; > ? - - • » - - - • 

III. By the ordcr of ttae Presldcnt, A. S. Burleson, Postmaster General. 

/ KAINA O 
PHICB « • 

CENTAI CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 10 D., 1920 M. 
E U T E R E D AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31,, 1916, AT GHICAGO, ILLINOIS U N D K R T H E ACT O F MARCH 3. 1879. 

METAI-VOL. V. No. 111 
5= 

Lenkai Negali Inimti 

Anglija ir vėl koketuoja 
ševikais 

TALKININKAI NUSILEI
DŽIA TURKAMS. 

Sultano valdžia nori tarties su 
nacionalistais. 

BOLŠEVIKAI SUSTIPRĖJO 
APLINK KIJEVĄ. 

Sugabeno daugeli didžiulių 
armotų. 

Varšava. geg. (i (Suvėlinta). 
—Per pastarąsias dvidešimts 
keturias valandas bolševikai 
žymiai sustiprėjo aplink Kije-< 
va, sulig apturimų čia žinių. Ir 
žiauri kova už L'k ra i nos sosti
nę nepertraukiama. 

Ypač žiaurus mūšiai seka 
šiaur-vakaruose nuo miesto, 
kur bolševikai pavartoja sun
kiąja artileriją, sustatytą už
pakalyj apkasų linijų. 

Kitos bolševikų sunkiosios 
anuotos sustatytos ant angita-
Inu, nuo kuriu apregiamos toli
mos apylinkės. Su tomis anuo
tomis bolševikai atakuoja len
kų ir ukrainų barus. 

» • • • > -

Šaudymai didėja. 

Yra suprantama, jog sovietų 
armija savo sunkiąsias anuo-
tas bus par t raukus iŠ rytinio 
opės Dniepro šono. šovinių 
ošimai ir plyšimai nuolat di
dėja. 

Visam Kijevo fronte pasi
traukusieji bolševikai sunaiki
no geležinkelių ir vieškelių til
tus. Dabar tuos tiltus ant grei
tųjų pataiso lenkai su ukrai-
nais. 

ANGLIJA NORI TARTIES 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Tarybos turi įvykti Krime. 

Londonas, geg, 8. — Iš Mas
kvos kibirkštį nė j telegramoj 
sakoma, jog Anglija yra pasi
rengusi pradėti tarybas su so
vietų Rusija. 

Konstantinopolis, geg. 8. — 
Sultano valdžia ima darbuo-
ties, kad kokiuo nors būdu su
sitaikinti su 
turkais, kurie jau įkūrė nuosa
vą valdžią Anatolijoj ir nu
sprendė pakelti kovą prieš tal
kininkus už okupuojamą Kon
stantinopolį. 

Nutarta į Angorą pasiųsti 
valdžios atstovus tarties su 
Mustapha Kernai paša, vyriau
siuoju naeijonalistų vadu. 

Tam tikslui norima parinkti 
ištikimiausius Konstantinopo
lio valdžiai vvrus. Nes biTe ko-
kie pasiųsti atstovai kartais 
galėtų dar ir nesugryžr nuo 
naeijonalistų. 

Čia plačiai kalbama, jog tai 

KAMPANIJA PRIEŠ PRI 
PAŽINIMĄ BOLŠEVI

KŲ. 

Padaryti protestai partijų 
konvencijoms. 

AMERIKOS MOTERYS MI 
TINGUOJA BATUME. 

Apgalvojamos priemonės gel-
bėties nuo bolševikų. 

Anglijos užrubežinių reikalų kininkai padarvs nusileidimų 
sekretorius CuriOTf, pažymima luu.įjonalistams turkams. Sa-
telegramoje, pasiuntė Čičeri-
nui, sovietų Rusijos užrubeži-
nių reikalų komisarui, prane
šimą, kuriam jam nurodė su
sinešti su generolu baronu 
\V raugei, Rusijos savanorių 
armijos liekanų koniendatu. 

Anglija pageidauja, kad tais 
susinėsimais butų padaryta 
pradžia pertraukti kovą ir su
laikyti bolševikus nuo briovi-
mosi Kriman. 

Amriijji pasižada i ta« pra
dėta** tarybas pasiųsti savo o-
fieierų, kaipo tarpininkaujan
čiu atstovu. 

Bolševikai sutinka. 

Lenkai atmušti. 
Pasirodo, kad arčiau Kijevo 

lenkai sutinka visv smarkesni 
bolševikų pasipriešinimą ir ne
žinia kuo pasibaigs lenkų ofen
zyva. 

Išilgai upės Irpen bolševikai 
atmušė lenkų puolimą, anot 
pranešimo iš Maskvos Londo
nan. 

IŠ NUOTIKIŲ MEKSIKOJE 
Revoliucionierių kariuome

nės skaitlingi būriai sutrau
kiami į Juarezą, iš kur prasi
dės kampanija prieš Meksikos 
sostine. Keli tūkstančiui ka
reivių jau iškeliavo į Torreon. 

Revoliucionierių vadai at
metė Vilios pasisjųlymą gelbė
ti jiems revoliucijoje. 

Perėjo revoliucijon Xuevo 
Laredo Carranzos gvardija. 

Revoliucijonieriai užpuolė 
Uunpazos, arti Xuevo Laredo, 
ir perkirto geležinkeli ir tele
grafo vielas. • 

Pakilo revoliucija "Vera 
Cruz valstijoje. Valstijos val
džia iš Cordoba persikėlė į 
Vera Cruz. 

Ties Otumba įvyko mušis 
carranzistų su generolo Pablo 
Conzales kariuomene. Gen. 
(ionzales paskelbė karės stovį 

č'ičerinas, sakoma toliam 
depešoje, sekretoriui Curzo-
nui atsakęs, jog sovietų val
džia sutinka s\i tuo Anglijos 
pasiūlymu ir hile kuomet yra 
pasirengusi pradėti tarybas PU 
Anglija arba su kokia kita tal
kininkų viešpatija. 

Taigi sovietų valdžia sutin
ka susinešti su gen. Vfrange-
liu, pertraukti savo veikimą 
prieš Krimą ir tarybosna pri
imti Anglijos oficierus. 

Kaukazo klausimas. 

Kas palyti Kaukazo frontą, 
pareiškiama telegramoje, bol
ševikų veikimas laikinai per
trauktas ir sovietų valdžia pa
kvietė taikos tarybosna paru-
bežinių respublikų valdžias. 

Sovietų Rusija pasižada y-
patingą domą atkreipti į Ang
lijos vyriausybės reikalus 
Kaukaze. 

koma, Turkijai sugrąžins Smir
ną ir Cieiliją. 

Bet čia nuomoniaujama, kad 
nacijonalistai nesutiks su tais 
nusileidimais. Nacijonalistai 
nori, kad be to talkininkai ap
leistų Konstantinopolį, nevar
žytų sultano valdžios. Nori, 
kad Turkijai butų paliktas Ad-
rianopolis ir rytiniai vilajetai, 
katrie šiandie priskiriami prie 
Armėnijos. 
"£faeijonaUstai, be abejonės, 

paduos dar kitokių reikalavi
mų, kuomet pasijus esą stiprus. 

New York, gog. 8. — Natio
nal Oivie Federation preziden-

nacijonahstais t a s A l t o n B } > a r k e r y a k a r p r a 

nešė, jog jis tos organizacijos 
vardu pasiuntęs s prezidentui 
Wilsonui pa t ę s t a prieš pripa
žinimą rusų bolševikų val
džios. 

Be to, Parker mušęs telegra
mas pramatomieins kandida
tams į šalies prezidentus, klau
sdamas jų definitivės nuomo
nės bolševikų valdžios pripa
žinimo klausime. 

Po protestu ir po telegramo
mis pasirašė daugelis žymiau
siųjų šalies vyrų ir moterų. 

Sakoma, kad National Civic 
Federation su protestais tam 
klausime ineis ir naci jonai i ų 
partijų konveneijosna* Ir tenai 
pakels balsą prieš pramatomus 
kandidatus, katrie bus prie
lankus pripažinti bolševikų 
valdžią. 

Paminėta organizacija iš
vysto kampaniją, nes patyrusi, 
jog vVasbirigtono vyriausybė 
pasiekusi ribą, ties knriąją ne
busią kitokio išėjimo, kaip tik 
pripažinti bolševikų valdžią. 

PRANCŪZAI LAIKOSI VIE 
NO TAIKOS PRINCIPŲ 

POSMO. 

FANAIKINAMA ORIN* K A 
RĖS TARNYBA. 

Bus sunaikintos ir orlaivių 
stotys. 

Bet ne taip yra su kitais 
posmais. 

Triest, geg. 8. — Gegužes (> 
d. vakare mieste Fiume pakilo 
riaušės tarpe pačių lakūno d'-
Annuszio kareivių. 12 kareivių 
nužudyta ir apie o0 sužeista. 

Puebla. Jis pakelia kovą prieš 
Carranzą. 

Yra nepatvirtintų žinių, kad 
Carranzą apleido Meksiką ir 
pabėgo į Vera Cruz. 

Perkirstas geležinkelis tarpe 
Mexico City ir Guadealajara. 

Geležinkelį iš Tonala į Gua-
temala paėmė revoliucijonie
riai. 

Luis Cabrera, Meksikos iždo 
ministeris, aitrus Suv. Valsti
jų pi'iešininkas, anot praneši 
mų, bėgąs iš Me*ico City į 
Eagle Pass. 

Paryžius, geg. 8.—Prancūzų 
finansų ministeris Francois 
Marsai, kalbėdamas anglų ir a-
merikonų žurnalistų nusirinki
me, pareiškė, jog Prancūzijos 
įplaukų užteks visiems viduj i-
niems reikalams aprūpinti, iš
ėmus sunaikintus karės metu 
plotus. 

Tų plotų padėtis, sakė jis, 
priguli nuo Vokietijos. Tįems 
plotams skolinga Vokietija. Ta 
skola yra aiškiai pažymėta aš
tuntam prezidento Wilsono 
principų posme. 

Sulig taikos sutarties, sakė 
ministeris, yra pareiga visų 
talkininkų, kad Vokietija atmo
kėtų tą skolą prancūzams. 

Berlynas, geg. 8. — Vokie
tijoj puikiai buvus išvystyta 
orinė karės tarnyba panaiki
nama. Tas daroma pagal Ver-
sailleso taikos sutarties. 

Vokietijoje veikianti talki
ninkų komisija pasikefinusi 
panaikinti visas orlaivių stotis 
ir lėktuvų įstaigas, kurias Vo
kietijos vyriausybei atsiejo 60 
milijonų markių. 

Batumas, Kaukazas, 
— Visos Amerikos moterys, 
užimtos pašelpimais darbais 
Kaukaze, čia turi suvažiavimą. 

Suvažiavime apgalvojamos 
priemonės, kaip gelbėties nuo 
užplustančių Kaukazan bolše
vikų. 

Vietos mil įtari nis guberna
torius gavo įsakymų iš Kon
stantinopolio sukoncentruoti 
savo spėkas ginti miestą nuo 
bolševikų. Georgėnų kariuo
menė yra nepertoliausia. Bet 
vargiai ji duos pagelbą. 

Vietos darbininkų unijos nu
tarė miesto valdymą pavesti 
bolševikams. 

Anglai pasirengę apleisti. 

Batume ir apylinkėse yra 
3,000 anglų kareivių. Kuomet 
bolševikai smarkiau ims 
gulti ant miesto, matyt, anglų 
kariuomenė apleis miestą. Tuo 
tikslu jau kai-pir pasirengusi. 

Anglų karės laivas Aradocli 
paruoštas bombarduoti Gargti 
perėjima, pietuose nuo Saul-
ebie, kuomet ten pasirodys bol 
ševikai. \ 

Gal puls Tiflisas. 

Visoj Georgijoj paskelbta 
karės* padėtis. Geležinkeliai 
valdomi karės tarvbos. 

PaČiam Tiflise padėtis — 
labai bloga. Matyt, vietiniai 
bolševikai veikiai paims savo 
rankosna miesto valdymą. 

Artimuose Rytuose šelpi
mas nukentėjusių žmonių di
džiai suvaržytas. 

Bolševikai Tariasi su Danija 

VALSTYBĖS SEKRETO 
RIAUS ASISTENTAS. 

Washington, geg. 8. — Su
žinota, jog valstybės sekreto
riaus asistento vieta pasiūlyta 
Hugh S. Giibsori, kurs šiandie 
yra Lenkijoje pasiuntiniu. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE, BYRNES 

-MATYT, GRIUS ITALIJOS 
KABINETAS. 

Perdaug jis pataikauja socia
listams. 

Rymas, geg. 8. — Katalikų 
partijos atstovai parlamente 
pakilo prieš dabartinį premje
rą Nitti, kurs pastaraisiais 
laikais ėmė perdaug pataikau
ti socijalistams. 
Šiaurinėj Italijoj ir kitur dar 

ir šiandie išdaro prajovus so-
cijalistai. Bet Nitti į jų dar
bus žiuri per pirštus. 

Katalikų partijos vadas par
lamente užtikrina, kad kuomet 
bus pakeltas pasitikėjimo ka
binetu klausimas, ir soeijalis-
tai atstovai, kurių yra 156, bal 
suos prieš Nitti. Tai jie darys 
del principo. 

Talkininkai nesutinka su jų 
prekyba. 

Copenhagen, geg. 8.—Nepa
vyko rusų bolševikų atsto
vams tarybos su talkininkais. 
Bolševikų atstovai turėjo noro 
prekybos tikslais keliauti Lon
donan. Bet jiems atsakyta ta 
kelionė. 

Po tų visų nepasisekimų 
bolševikų valdžios atstovas 
Krassin tuojaus pasiųlė tary
bas Danijos vyriausybei. Ir su 
šita dabar pradėta tarties, ko
kiomis sąlygomis atnaujinti 
prekybą tarpe Rusijos ir Da
nijos. 

Lenkų ir ukrainų ofensyva 
prieš bolševikus Ukrainoje, 
sakoma, nepakenks •vedamoms 
taryboms. 

Čia priešrbolševikiniai rusai 
tvirtina, kad ta lenkų ofensy
va Ukrainoje gali padaryti di
delę nelaimę Lenkijai. Nežiū
rint to, kad lenkai veikia prieš 
bolševikus, rusų tautos prieši
ninkus, tas jų veikimas pakels 
labai stiprų naci jonai j judėji
mą visoj Rusijoj. I t pasekmėje 
lenkai kaip su šluota bus nuš
luoti kadir iš pačios Lenkijos. 

Danai atsargus tarybose. 
Danų komitetas, turįs -tary

bas su bolševikais, reikalavo 
bolševikų atstovo Krassino, 
idant jis duotų raštu gvaranti-
ją, kad bolševikinėj Rusijoj vi
sokia svetimų viešpatijų ar tų 
viešpatijų pi liečiu nuosavybė 
turi bu t nepaliečiama. Ir jei 
bolševikų valdžia tokias nuo
savybes yra užgrobusi, privalo 
tuOjaus sugražinti arba tinka
mai atlyginti. 

Kuomet tokia gvarantija 
bus užregistruota, tuomet Da
nijai nebus vargo ir baimės 
pradėti prekybą su bolševiki
ne Rusija. 

Krassin kreipėsi Maskvon. 

Bolševikų atstovui Krassį-
nui tas buvo didelė naujiena 
toksai danų reikalavimas. Nes 
jis buvo manęs, kad jo valdžioj 
Rusijoje yra leista elgties kairi 
patinkama. 

Tad jis telegrafavo Masl 
klauzdamas instrukcijų, 
čiaus tiesioginio atsakymo daį 
negavo. Nes kas toki o. nepa
prasto įvykę vyriausioj tele
grafų stotyj Petrograde. 

Savo keliu nuo vienos fir
mos iš Harbino, Maneliurijoje, 
gauta depeša, kurioje sakoma, 
jog bolševikų valdžia ėmusi 
jau elgties sulig Krassino nu
rodymų. 

Būtent, bolševikų valdžia 
paskelbusi proklemaciją, už-
i i rauzdama provincijonaliems 
sovietams užgrobti kokias nors 
nuosavybes, pri klausančias 
svetimoms viešpatijoms, fir
moms arba svetimų šalių žmo
nėms be centraiinio sovieto 
leidimo. Užgrobtos visokios 
nuosavybės turi but apkainuo-
lis ir sąrašai pristatyti vai-
d/.:ai. 

Kiek gali but tiesos. 

Jei Harbino firmos depeša 
pasirodytų teisinga, tai reik
šta, kad bolševikų valdžia jau 
kitaip pradeda skaityties su 
svetinių šalių nuosavybėmis. 
Ir dar reikštų, kad Rusijon 
įvedamos naujos valdymo są
lygos. 

Danijos komitetas Tcčiaus 
neįsileidžia į visokias smulk
menas su Krassin u ir jo drau
gais prekybos klausime. Pir
miau nori gauti oficijalį žodį 
nuo pačios bolševikų valdžios 
iš Maskvos. Ir tik paskui ims 
tarties plačiau apie prekybos 
sąlygas. 

Japonai Apvaldo Rytų Siberiją 
JAPONAI TUR-BUT PULSIS 

PRIEŠ IRKUCKĄ. 

Kelios japonų divizijos arti 
Harbino. 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
Nupirkus visas kalėdines dovanas, štai dar man pačiam 

atliko dvidešimts aštuoni dolieriai ir septynios dešimtys centų, [bolševikų Irkucką, pradėti kon- dą Maurice Enright. 

Pekinas, Kinija, geg. ». — 
Depešoje iš Harbino sakoma, 
jog japonų kariuomenės ko-
liumnos briaujasi į vakarus 
nuo Čitos, kur užatakuos bolše
vikus. s 

Tą savo veikimą japonai pa
teisina tuo, jog jie nori pagel
bėti rusų generolui Semionovui 
atgauti savo pozicijas Čitoje ir 
apylinkėse. 

Depešoje sakoma, kad japo
nai savo veikimą tik priden
gia Semionovui. J ie turi svar
besniuosius tikslus. 

Nes Semionov, kurs šiandie 
skaitosi kazokų atamanas, turi 
neskaitlingą būrį kazokų. I r tie 
kazokai jau negali atstovauti 
plačiosios rusų visuomenės. 

Arti Harbino. 
Trys japonų kariuomenės di

vizijos jau atsidūrusios arti 
Harbino ir iš ten jos patrauks 
toliaus į vakarus. 

Tas reiškia, kad, turbūt, ja
ponai yra sumanę paimti nuo 

troliuoti kasyklas ir iš ten pra
plėsti savo intaką po visą Sibe
riją. 

Prieš japonų veikimą neatsi
liepia talkininkai. Šitie nuonio-
niauja, kad japonai Siberijrįj 
apsidraudžia prieš bolševike 
iiio pavojų. 

Bet tikrenybėje japonai i 
gina pasisavinti Siberijos plo
tus. Gi jei ne pasisavinti, tai 
nors prigydyti ten plačiai savo 
reikalus, kurių paskui niekas 
negalės sugriauti. 

PAVOGTAS POLICIJOS 
AUTOMOBILIUS. 

Kuomet Lake Forest polici
ja aną naktį buvo pasileidusi 
po tą priemiestį gaudyti plėši
kus ir vagilius, nežinomi juo
kdariai pasiėmė policijos au
tomobilių, stovintį ties polici
jos raštine, ir nuvažavo .savais 
keliais. 

PRASIDĖJO ŽMOGŽUDŽIŲ 
BYLA. 

Kriminaliam teisme prasi
dėjo byla žmogžudžių, kurie 
nužudė darbininkų unijų va-

file:///tiuV


:ETUVTU KATALIKŲ DIENRAŠTIS > 

"DRAUGAS" 
iaa kasdieną Išskyras nedėldieaius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
ECAGOJ IR CŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metų . . . . . . . . _ a . . . . u » ^ **^° 

tTV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų 8.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai-
*s skaitosi nuo užsiraiymo dienos 
3 nuo Naujų Metų. Norint permai-
yti adresą visada reikia prisiųsti ir 
mas adresas. Pinigai geriausia sių-
i iSperkant krasoje ar exprese "Mo-
ey Order" arba idedant pinigus \ 
jgistruotą laišką. 

j "Draugas" Publishing Co. 
800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 

pamaldos įvyksta ne stovyklo
je. Į j as kviečia visus Chica-
gos piliečius. Surinkime bus 
visų tikėjimų dvasiškijds. Vi
soje Amerikoje žinomi kalbė
tojai laikys prakalbas , įvai
rių bažnjTeių suvienyti chorai 
giedos giesmes, Išganymo Ar
mijos (Salvation Army) or
kestrą gros. Laukinių armotų 
baterija šaudys nabašninkams 
ant garbės, o stovintys ežere 
karės laivas savo anuotomis 
atsilieps žemės armotų šū
viams. Keletas lakstvtuvų su-
kinėsis ore ties susirinkimu ir 
iš viršaus bers vainikus bei 
žiedus. 

Rengiama yra vietos sėdėti 
šimtui tūkstančių žmonių. 

I 

Buvusiems 
viams. 

Chicagojr daug yra kariškų, 
Į pusiau kariškų draugijų ir 

^iaip patrijotinių draugijų, ku-
rios šia savaite imasi valstijos 
Karterį. Keturiasdešimts tų 
draugijų išrinko atstovus ir jų 
surinkimas bus seredoje, 12 ge 
gūžio. Tada taps išrinkti ben
dros organizacijos valdiniu-' 
kai . Ta organizacija vadįsis 
[Veteranų Kliulms (The Vete-
rans Club). 

J o tikslas nėra eiti lenktyn 
su kokia nors esančia organi
zacija, nei suplakti atski
r a s organizacijas i krūvą, nei 
suvesti jas i sąjungą. J i s neno-

jri užbėgti už akių nei naujai 
susitvėrusiai veteranų tarybai, 

'neužkabis Įstatų nei vienos 
buvusių kareiviu draugijos. 
Klubo tikslas yra pampint i 
bendrą triobą, kurioje karei
vių draugijos galėtų suseiti po 
vienu stogu ir lengviau susi

ž ino t i t a rp savęs negu tat bu-
įvo galima iki šiol. 

Kiekviena organizacija, į>-
-todama j klubą pasilieka tokia 
kokia buvo su savo tikslais, 
įs ta tais ir Įpročiais. Bet yra 
vilties, kad kiekvienai leng
viau bus tobulinti save pato
giai galint matyti įvairių pa
vyzdžių tame pačiame name. 

Pageidaujama, kad jame bu
tų valdybos visų karinių or- Į 
ganizacijų, ir kad jos tenai lai 
kytų savo surinkimus. 

Triobą tikimasi išlaikyti is 
parsamdymo svetainių vie
šiems surinkimanis, iŠ nuomos 
už rašt ines ir pirklybos san
krovas busiančias toje triobo-
je, iš pelnų: restauracijos, 
daržo, kabareto, viršutriobio 
darželio ir kitų panašią. Kuri 
buvusių kareivių draugija tojv 
trioboje laikys savo valdybą ir 
surinkimus, tos nariai tuomi 
pačiu bus kliubo nariai ir tu
rės teisę balsuoti. 

Visos tos rūšies draugijos 
y ra kviečiamos pribūti į surin
kimą Chicago Field Meinoriai 
Society. (Cliicagos Karės Lau
ko Paminėjimo Draugi ja) . 
Tas surinkimas bus Klmki 
and Blue Klinbe (Kareivių ir 
jūreiviu) U raut Parke pane-
dėlije, 10 gegužio, 8:00 vai. 
vakare . 

Surinkimo tikslas yra su
daryti nuolatinę organizacija, 
kuri rūpintųsi pamaldomis už 
kareivius ir jūreivius žuvu
sius visose Amerikos karėse. 
Tos pamaldos žadama laikyti 
kas metai nedėliomis prieš 
Paminėjimo dieną. 

&įmet tos pamaldos bus ne
dėlioję po sekminių 30 gegu
žio. Tai pirmas sykis, kad tos 

Perėjo į Katalikus. 
Kolumbijos Distrikte, kuria

me y ra Suvienytų Valstijų so
stinės miestas Washington 'as , 
augščiausiojo teismo narys 
(justice of Supreme Court) p. 
VVendel Phil ip Stafford pe
rėjo į katal ikus. J į priėmė kar
dinolas J . (Jibbons. 

Teisėjas Stafford yra gimęs 
1861 m. mieste Barre, Vt. Pa
baigęs mokslus jis buvo advo
ka tu ir rašinėjo veikalus ei
lėmis bei ištisu raštu. J o vei
kalai North Fknvers (Šiaurių 
Žiedai 1902), Voices, a T)ra-
matic Ode (Balsai, dramatinė 
Oda") 1915, The Land We 
Love (Mųs Mylimoji Žemė). 
1!)16; War. Poema (Karės poe
zija) 1919; Nuo 1898 m. jis 
buvo Vermont 'o advokatą 
pirmininku, paskui teisėju 
Augščiausiame Vermont 'o tei
sme, paskui nuo 1904 m. j i -
buvo Kolumbijos Distrikto 
Augšriausio Teismo teisėju. 

Lietuvos Laisves Paskola. 

Spaustuves ir Mišios 
• 

Robert H. Deery buvo su
perintendentas raidžių staty
mo skyriaus milžiniškoje 
" \ V o r l d V dienraščio spaus
tuvėje Xew Yorke. J i s buvo 
katalikas vardu ir darbu. 
Dienraščio spaustuvės darbi
ninkai turi anksti suseiti sto
ti prie savo mašinų, o R. H. 
Deery nenorėdavo apseiti neiš
klausęs Mišių nei šiokiomis 
dienomis. 

J i s kasdien užeidavo į &v. 
Andriejaus bažnyčią ant kam 
po City Hali Place ir Duanc* 
.str., bet pačios ankstybosios 
mišios būdavo per vėlu spaus-
tuvninkams. Deerv su kitais 

SJ 

draugais ėmė rūpintis , kad 
nors vienos Mišios butu lai.W' 
mos ankščiau, jiem* patogu 
laiku. 

Pasirodė, kad tokių spaus
tu vinin'kirf kuriems rūpėdavo 
ankstybos Mišios Ne\v Yorke 
buvo gana daug. Todėl tame 
mieste &v. Andriejaus bažny
čioje imta ' laikyti tamt ikras 
spaustuvninkų Mišias pusiau 
po dviejų naktije. 

Deery jau pasimirė, bet Mi
šios spaustuvninkams tebėra 
laikomos. Nabašninko mirt ies 
metų sukaktuvėse už jo dūšią 
iškilmingos Mišios tapo atgie
dotos jo paprastuoju laiku, t. 
y. 2:30. Tas Mišias Bubatos 
ryta 1 gegužio giedojo kun. L. 
J . Evers . Buvo susirinkęs gra
žus būrys New Yorko spaus
tuvininkų ir laikraštininkų. 

VISŲ DRAUGIJŲ ATYDAI. 
Draugijos, Parodykite Savo 

* Patrijotiškumą. 

Parodykite Narių Pilietišką, 
. • Susipratimą. 

Amerikoje randasi daug į-
vairių lietuviškų draugijų. 
Lietuvoje daug apie jas ma
noma ir augs ta i jos y ra stato
mos. Kur-gi nebus augština-
mos, nes sprendžiant iš jų 
vardų ištikroNatrodo, kad jose 
susispietė geriausi tautos 
nariai , apsišvietę^ piĮiečiai, iš-
tikimiausieji Lietuvos sunųs 
i r dukterys. 

J e i spręstume apie draugi
jų vertę vien t ik iš jų vardo, 
tai kasgi gali abejoti apie 
patrijotiškurną tokių draugijų 
kaip "Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Mindaugio" , " D . L. 
K. Vytauto Draugija*', Švento 
Kazimiero" , " D . L. K. Uede-
mino'% " D . L. K. Alg i rdo" . 
"Lietuvon Simų ir Dukterų 
Draugi ja" , "Tėvynės Mylėto
ju Draugi ja" , "Lie tuv ių Pi
liečių", "Lie tuvos Mylėtoju", 
"Lie tuvos La i svė" , "L ie tu 
vos Rėmėjų" , "L ie tuvos (lel-
bėtojų " , " Lietuvos Žva i gi
d ė " , " D . L. K. Keistučio Drau 
g i j a " , "B i ru t ė s Draugi ja" . 
" S . Daukanto Draugi ja" , 
• 'Lietuvos A t e i t i s " ir daug 
kitų draugijų su panašiais di
deliais ir dauj;- reiškiančiai* 
vardais. 

Tiesa, vardas turi didelę 
reikšmę, bet tik tuomet tasai 
vardas turi didelę reikšmę.jei 
tą vardą nešiojančios organi
zacijos darbai tam vardui ati
t inka, (leda tokiai draugijai , 
kuri pasisavinusi garsiai 
skambantį arba patrijotišk;,; 
vardą, tuni kur nor s kampu
tyje api}>elėjnsi. 

Draugijos, dabar yra įįpra 
proga pa>irodyti, kad ištikro 
užsitarnavote pasirinktąjį var
dą; pasirodykite,jog išt ikro ė-
sate Lietuvos žvaigždė, Lietu

vos mylėtojais. Ką-gi jums 
primena Didžiųjų Lietuvos 
Kunigaikščių ąr šiaip milžinų-
kovotojų už Lietuvos laisvę 
v a r d a i ! Su mažomis pastango
mis šiandieną gali te pasirody
ti, jog pilnai suprantate savo 
vardų reikšmę! Kai-kurios 
draugijos jau y r a prisidėjusios 
p r i e Lietuvos laisvės paskolos 
i r nupirkusios \>onų, bet ne 
visos. Dabar skelbiame jums 
lenktynes. Todėl visos d r a u 
gijos, sušaukite " e x t r a " mi
t ingus ir apkalbėkite patį svar 
biausį šiandieninį klausimą. 
Kiek dar galite išpirkti bonų, 
jeigu jau pirkote ir kiek pirk-
site, jeigu dar nieko nepirko
te. 

Butų svarbu žinoti, kokios 
draugijos pirks už tūkstantį 
ar daugiaus, kokios apskritai 
prisidės prie paskolos. 

Iki gegužės mėnesio pabai
gos Liotuvos Misija norėtų ži
noti, kiek tokių draugijų su
siras. Bus sudarvtas tokiu 
draugijų tam t ikras sąrašas ir 
plačiai Lietuvoje ir Amerikoje 
paskelbtas.Tokių draugijų Vai 
dvbos nariu sąrašai ir foto-
grafijos irgi butų reikalinga, 
kad pagaminus tą draugijų al
bumėlį. 

Draugijos, prašome suskub
ti, t ik mėnuo laiko teliko! 
Parodyki te savo narių pilietiš
ką susipratimą! 

Neapvilkite visų tų, kurie 
jumis augštai stato ir gerai a-
pie jumis mano! 

Visas re i kalingas žinias pas
kolos reikale, galite gauti ad-
resuouami: 

Lietuvos Misija. 
257 W. 71-st. St. 

New York, City. 
Prašome prisiųsti žinių, kiek 

bonų išpirkusi, koksai tos 
draugijos valdybos sąstatas ir 
t. t. 

Lietuvos Misijos 
Informacijų Skyrius. 

je, kaipo dvarininkai ir jos val
dininkai. Greta šių dvarininkių 
Lietuvoje įgijusi buvo galios ir 
lenkų dvasiški j a, kuriai būvu 
pasisekę užgrobti visas vyriau
sias pozicijas ir kur i ačiū savo 
į takai galėjo drauge su tikėji
mo pamokomis skleisti t a r p lie
tuvių lenkybę. Lietuvos žmonės 
visados žiurėjo į tuos tikybos 
platintojus kaipo į savo pri
spaudėjus, i r todėl j ie y r a nu
stoję savo įtaikos į Lietuvos g> 
ventojus. Demokratijos vilnis 
šiandie y r a pasiekusi plačiųjų 
gyventojų sluogsnių. Lietuviai 
šiandie aiškiai y ra pr iparodę, 
jog jie pat įs gali savo šalį tvar
kyti be jokios pagelbos ar tai 
rusų, ar lenkų, jog t a r p savo 
žmonių jie tu r ganėtinai .savo 
šviesos vadovų i r jog y ra gali
ma garbinti i r melstis prie Die
vo i r lietuvių kalba. Todėl šian
die nebegali būti j au kalbos 
apie by kokią uniją t a r p Lietu
vos ir Lenkijos. 

Šiandie Lietuva yra pasiskel
busi kaipo nepriklausoma val
stybė. Kaipo tokia ji y ra visa
dos pasiruošusi ineiti į santi-
kius su kitomis valstybėmis, ką 
ji y ra padariusi su daugeliu 
valstybių. J i tv i r ta i pasiren
gusi y r a vesti savo skirtiną 
gyvenimą, pamatuodama jį tais 
naujais pasaulio dėsniais, ku
rie šio karo liko iškelti dėlei 
tautų nepriklausomybės ir ji 
pilnai pasitiki kitomis valstybė 
mis, o ypač didžiausia denio 
krati jos šalimi, jog jos Lietu
vą i š la ikys , žvu&iant jai sun
kiu bet garbingu taku prie lais
vės. 

Su pagarba, 

(Pasi rašo) J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas 

Amerikoje. 

URAUDONOJO KRYŽ. 
P I ) KAMPELIS. 

Aukos plaukia. 
Aukų s r inkimas Lietuvos 

varguoliams jau pradėjo eiti. 
Pirmutiniai su " q u o t a " pasi
rodė lietuviai, Šv. Vincento 
Dr-jo,s nariai , iš Torr ington, 
Conn., pr is iųsdami $107.00. 
Antrieji su savo auka, tai Šv. 
Antano Draugija iš Readmg, 
Pa., sii 50 dol. Labai ačiū toms 
draugijoms ir jų nariams. 
Lauksime daugiau tokiu, drau
gijų, kurios su savo auka ne
atsiliktų užpakalyje. 

Gauti pinigai. 
Pereitom dviem savaitėm 

gauta pinigai iš sekančių vie
tų: Melrose Pa rk , 111., $28.00; 
Racine, Wis., 35.50; Harrison, 
N. J., 100.00; , Bridgeport , 
Conn., 100.(K); Torrington, 
Conn., 107.00; Reading, Pa., 
50.00. 

Kareiviams dovanos gauta 
iš sekančių vietų: Norwood, 
Mass., Rpchester, N. Y., Hen
ry, W. Va., Bridgeport, Conn., 
Kenosha, Wis. Visiems auko
tojams varde Lietuvos karei
viu tar iama nuoširdus ačiū. 

Toksai pareiškimas buvo 
įteiktas ValstylH's Departa
mentui, iš kurio buvęs jo sekre-

kun BrtMlgija ir kuom.-t via t ( | 1 . | u s Lamringa* j . d u )įu% 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

(Tąsa) . 

Tvir ta i įsitikinus, Lietuva 
šiandie sakosi, jog j i nebenori 
j au grįžti pr ie senosios tvar
kos, jog j i niekados nebepasi-
liks Rusijos dalimi, bet pilnai 
pasitiki gyventi kaipo nepri
klausoma valstybė lygiomis tei-

kybos ir pramonės apyvartos 
turės dar padidėti , nes iki šiol 
Rusijos vidaus politika ir jos 
rupesnis apie pakėlimą ūkio 
pačioj Rusijoj y ra sutrukdę 
Lietuvos prekybos ir pramonės 
išsivystymąsi. j 

Pr iparodymui ant kiek Lie-
sėnus su kitomis valstybėmis. '. t u va, pasiliuosavusi nuo Kusi-
Lietuva ganėtinai y ra skait- j jos, y ra pašokusi pirmyn, gali-
linga gyventojais, tur gailėti- < ma suprasti kad ir iš to, kaip 
iva'i išteklių ir gerybių, kad ga-1 eina dabar apšvietos dalykai 
lėtų vesti tokį nepriklausomos j Liet. Būdama po Rusijos glo-
valstybės gyvenimą. J o s visa 
ter i tori ja visoj platumoj apima 

ba, dabart inė Lietuvos dalis, 
kuri yra žinioj Liet u vos Vyriau 

iki 120,000 ketvirt . kilometrų/ sybės, teturėjo vidurinių mo-
žemės, ant kurios priskai toma I kyklų nedaugiau dešimties ir 
gyventojų nuo 5 iki 6 milijonų, a p i e 600 liaudies mokyklų.Tuo 
iš kurių apie 3—5 milijonų y r a \ t a rpu šiandie an t tos teri tori-
grynai lietuvių kilmės, o visi ki ; j jos, y r a įsteigta 36 vidurinės 
ti susideda iš žydų, baltrusių ir mokyklos ir apie 1400 liaudies 

KOMPANIJOS REIKALAU 
JA $1,017,000,000. 

Washington, geg. 8. — Ge
ležinkelių kompanijos geležin
kelių pagerinimui kongreso 
reikalauja $1,017,000,000. Iš 
tos sumos pusė milijardo rei
kalinga tuojaus. 

mažos dalies kitų tautų, kaip 
rusų, lenkų, latvių, vokiečių ir 
t t į 

Taetuvoj y ra nemažiau 1,-
200^000 hektarų girių i r apie vi
są, 'milijoną dirbamos žemės, 
kuri šiandie pridera Lietuvos 
valdžiai. Atskirų didesnių ūkių 
prisfFaitoma iki 300,000. Be to 
prekybos įstaigų bus daugiau 
kaip 25 tūkstančiai, kurių meti
nė apyvar t a siekia iki 300 mi
lijonų auksinų i r apie 5 tūk
stančius pramonės įstaigų, ku
rių išdirbystė siekia daugiau 
120 milijonų auksinų. Pr ieš ka
rą Lietuvos eksportas (išveži
mas) siekdavo kasmet apie 140 
mil. auksinų, o importas iki 100 
mil. auksinų. Galima tikėtis, 
jog artimiausioj ateityje pre-

mokyklų. , Mokyklos reikalams 
šiandie išleidžiama penkis kar
tus daugiau negu buvo ta t da
roma Rusijos valdžios. J a u iš 
to vien y ra aišku, kiek nustotų 
Lietuva, jeigu j i butij vėl pri
verstinai pr ikergta prie Kusį-
jos. 

Lygiu būdu šiandie negali 
būti kalbos apie sudarymą ko
kios nors unijos su Lenkija. 
Ta t y ra tiesa, jjpg praeityje 
Lietuva yra per kelius amžius 
gyvenusi unijoj s u ^ n k i j a , bet 
visi šio sugyvenimo metai pali 
ko lietuvių širdyse piktai kar 
čiausį atminimą, sujungtą su 
neapykanta prie Lenkijos be
tvarkės. Lenkija buvo šalimi 
ilidžiųjų dvarininkų, kurie pjer 

pasitraukęs. 
Liko paskirtas naujas Val

stybės sekretorius p . Bain-
bridge Colby. Tuoj pradė ta rū
pintis, kad išgavus su juo m i pa 
simatynią ir perstačius jam 
mūsų jaunos valstybės reika
lus. Toksai pasimatymas buvo 
lengvai gautas ir balandžio 3 d. 
prieš pa t Velykas Lietuvos Al 
stovas J o n a s Vileišis drauge su 
Atstovybės sekretoriumi p . M. 
Vi nikų ir teisių patarė ju Ri
čardu Crosbv de VVolt'u buvo 
priimti pas Valstybės sekreto
rių Colby. 

P r i e šio pasimatymo buvo 
nurodyta, jog svarbiausiu Lie
tuvos Atstovybės reikalu yra 
išgauti nuo Suvienytų Ameri
kos Valstybių Lietuvos pripaži
nimas, kaipo nepriklausomos 
valstybės. Valstybės sekreto
rius p. Colby y ra pareiškęs, 
jog Lietuva grei tu laiku aptu
rėsianti nuo Suvienytų Valsti
jų, ko j i reikalauja i r pa ta rė 
buvusiam prie šio pasimatymo 
Rusijos skyriaus vedėjui pri
s ta tyt i jam extra, be eilės, vi
sus dokumentus i r raš tus Lie
tuvą paliečiančius. Lietuvos 
Atstovybė yra pareiškusi, jog 
prie skaičiaus j au įteiktų me : 

morandumų ji paduodant i pla
tesnį raštą dėlei Lietuvos ru-
bežių, kursai ir buvo įteiktas už 
poros dienų, būtent kun. Jono 
Žiliaus etnografišką studiją 
apie Lietuvos rubežius. 

Be to balandžio 10 dieną val
stybės sekretoriui tapo įteiktas 
naujas raštas, kuriame stačiai 
reikalaujama ' pripažinti Lie
tuvą, kaipo nepriklausomų vai 
stybę ir ne tik de f acto, bet ir 
de jure. "Jokio raš to įteikimas 
ypač pasirodė reikalingu, kuo
met Valstvbės Senatan senato-
riaus Kingo buvo įnešta tam 
tikra rezoliucija dėlei Pab&lti-

At skaito s. 
Šią savaitę pasiuntėme vi

siems L. R. Kr . R. skyriams 
trijų mėnesių, t. y. sausio, 
vasario ir kovo, a tskai tas . Ku
rie skyriai tokių negautų, ma
lonės tuojaus kreiptis Centran, 
o mes jiems jas pasiųsime. 

Atstovo iš Lietuvos balsas. 
(lerbiamas Daktaras A. Rut

kauskas savo pranešimuose 
prašo visų Amerikos lietuvių, 
kad jie pagal savo išgalės pri
sidėtų prie pastatymo Kaune 
vargšams prieglaudos. J isai ra 
šo, kad Kaune ant gatvių yra 
baisus reginys. Daug vargšų, 
su atšalusias pirštais nuo ko-
$ | ir rankų, daug apdriskę, a-
piplyšę valkiojasi, kad net 
baisu pažiūrėti . Kiekvienam 
praeiviui tokie pavargėliai už
stoja kelią ir prašo išmaldos. 
Prašo ne pinigų, bet... duonos. 
Įspūdis,, ypač svetimtaučiams 
į Lietuvos sostinę atsilankiu
siems, labai nemalonus. 

Kad kiek nors apvalius gat
ves nuo tų vargžų, sumanyta 
nupirkt i jiems namas ir intai-
syti šiokią tokią dirbtuvę, kur 
jie pa tys sau mastą' uždirbtų 
ir nebūtų gyventojams tokia 
sunkenybės našta. 

Tokio namo initaisymui yra 
būtinai reikalinga pusėtinai 
pinigų (apie $20,000), gi Lie
tuvos valdžia ka ip kar tas ir 
ta ip daug turi rūpesčių, kurie 
tur i būti atl iekami tuojaus. 
Taigi kas Liet. šiame laike pa
gelbėk, jei ne Amerikoje gy
venantį jos vaikai. Todėl, dė
kime kas kiek Išgalime. Dėki
me visi, nes visiems yra bran
gi mūsų 'tėvynė Lietuva ir jos 
geras vardas. Šiame reikale 
galėtų daug prigelbėti lietuvių 
draugijos. Jos sav 0 auka sta
tytų amžiną paminklą Lietu
voje. Įrauksime pirmutinių 
tam reikalui aukų, ypač lauk
sime jų nuo lietuvių draugijų. 
Broliai i r sesers, darban, nes 
šis reikalas y ra neatidėlioja
mas. 

Visais L. R. Kr . Rėmėjų rei
kalais kreipkitės pas 

J . Tumasonis, 
456 Grand S t , 

Brooklyn, N. Y. 

amžius įgavo įtakos ir Lietuvo- ' jos Valstybių ir. Ukrainos pri-

tlASTER Y5TB1 

Vyrę ir Mpterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mus^s istema ir mokymo būdu jui 
trumpu laiku ižmoksit* vino ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designtag **" siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindanjas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros Jiega. 

Kviečiame kiekviena 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 kurioj 
madų knygos. 

MASTEE DESIGNING 
y SCHOOL. 

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

Rampas-Lake SU ant 4-tų lubų 

DR, G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St.. Chicago, ū l . 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS r Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

» . * » » » » i ^ » » » » » ~ » » ~ » — » » » » • » » j > ; 
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Di\ M. Stupnicki 
3107 So. Morg&a otreet 

CHICAGO, mmroia 
Telefonas Yards SOS1 

Valandos: — 8 lkl 11 16 ryto; 
& po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

Mm* 
i 

• • P mH 
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JOSEPH C. WQL0N 
Jetuvis Advokatas 

flt BO. LA SAliLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

TakaraJs S011 W. 2S-nd Btrest 
Tai. Rockw*,ll «98» 

CHICAGO, ILL. 

S. D. LACHAWICZ 
Deeovya OraboHus patarnauju, laido

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

2314 W. 23 PL Chicago. HL 
Tel. Ganai S1M. 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* 
Roseiaode: lSSOt tt*. Michlraa A»e. 

T*lef*nae l'ullman 34J Ir l 'si lmaa S1M 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketverto vakake nuo 5:30 iki 7:W 
Tel«f*M» Yards VU. 

pažinimo. Kad nustačius tvir
tai, kokio pripažinimo Lietuvos 
valstybė yra išsiilgusi, ii- buvo 
įteiktas, tas raštas, kursai h.uv() 
šiaip sus ta ty tas : 

(Pabaiga bus) . 

\ Talefoaaa Pullman SM 

Dr. P. P. ZALLYS 
lietuvis Dentistas 

106&7 So. Michigan, Avenae 
B—atsaJL IU. 

VALJLNDOSi 9 iki B vakar*. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vlet» 
S252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus L'niversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Tarus tS44 

f OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė .savo ofisą IK> num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo ligas vyrų moterių ir 

vaikų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 p o p i e t y ; n u o 7 ik i 8:30 

vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas I>rexel 2880 
" ^ * * • • • • • • • • — • m mmmH 

Ke&id. » 3 3 So . A s h l a n d B l v . C h i c a g o . 
Telefonas Uaymarket S544 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gTd^toJaa Ir chirurgas 
Kp.iljall^ta-s Moteriško, Vyrl$k« 
Vaiką ir visu chroniškų liga 

Ofisas: 3354 So. Halsted St.. Chicago 
Telefouas Drover fAt8 

VALANDAS: 10-^11 ryto S g po 
Pieta T—» vak. H«aWloaa|a 10—t* «. 
• » t « « t i u t H % t t f f » t U i a f t a 

ii 
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ttniiaai.'iiis, geguže* 10 1920 D R A U G A S s 
SVARBUS KATALIKU NUTARIMAI. 

H (Pabaiga) 
Lietuvių Dienos Pinigai. 

Kun. Jakait is referuoja apie 
Lietuvių Dienos pinigus. Iš A-
inerikos Raudonojo Kryžiaus 
dar negauta jokių atokaitų, 
kaip Lietuvių Dienos pinigai 
buvo sunaudoti. Amerikos 
Raudonasis Kryžius užklaus
tas buvo* kelis syk, bet vis atsi
sako atskaitas duoti. 3-ju val
dybų suvažiavimas įgaliojo 
kun. Jakaitį, adv. Mastauską, 
K. Cesnulį ir dr. Bielski dar 
karta, pareikalauti iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atskaitų, 
o jei tų atskaitų negautų, atsi
kreipti tuo reikalu prie Suv. 
Valstijų Senato ir kitus tinka
mus žingsnius padaryti. 

Šiuo reikalu Tautos Fondas 
rems: 

1. Lietuviškas mokyklas Lie
tuvoje. 

2. Per savo skyrių R. Kry
žiaus Rėmėjų Draugiją šelps 
Raudonojo Kryžiaus reikalus 
Lietuvoje, našlaičių ir pavar
gėlių prieglaudas, rūpinsis 

• • i » » » » » « » « > « ^ 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
«*.-»*• 

CLEVELAND, OHIO. 

Svarbiųjų prakalbu pasekmės. 

DETROIT, MICH. 

liegužės 3 d., pirmadienio, 
7:30 vai. vakare, Moose svetai
nėje, įvyko svarbios Lietuvos 

Lietuvos" kariuomenei" dovanų \ *£"**£** * * £ * * 
siuntimu. 

Susinešti su įvairiomis kita- 4. Tautos Fondas ypatingu 
tauėhj katalikų organizacijo
mis Amerikoje įgaliota kun. 
Jakaitis ir kun. Petraitis. 

REZOLIUCIJOS 
išneštos 3,jų valdybų ( F. T., T. 

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

Tautos Fondo ir L. Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų Draugijos 

reikalai. 

3-jų Centro Valdybų (Fed. 
T., T. F., ir ti. K.) suvažiavi
mas, pripažindamas reikalų ge
resnio subendrinimo visu Lie
tuvos kultūros, politikos ir šel
pimo darbo, randa reikalingu: 

a) kad Ii. R. Kr. R. Draugu 
jai, kaipo Tautos Fondo sekci
jai, hutų pavestas visas Lietu
vos varguolių šelpimo darbas\ 

b) kad toji sekcija kas mė
nuo paduotų Tautos Fondo 
Valdybai visų savo pajamų ir 
išlaidų apyskaitas, kuri ]>erve-
stų tas skaitlines per savo kny
gas ; 

e) kad busimam Tarybos su
važiavimui VVatrrbury, l'oiin., 
butų paduotas apsvarstyti 
klausimas sujungimo Tautos 
Fondo ir L. R. K. R. Dr. Sek-
retorijatų. 

d) kad Tafltos Fondo Valdy
ba ir L. R. Krvžiaus Rėmėju 
valdvba darvtu kartkartėmis 
bendrus posėdžius. 

Aukų siuntimas Lietuvon. 

3. Tautos Fondas rems krik
ščioniškąja politika. Lietuvoje, 
kaip va: krikščioniškąją spau
da, rinkimų agitacijų, palaikys 
krikščioniškąją srovę Lietuvo
je, kad pasekmi ngiau galėtų 
kovoti su apsireiškusią socija-
listine srove ir bedievvbe Lie-

m 

tuvoje. 

būdu kreips domės atgaivini
mui tautinio judėjimo krikščio
niškoje pakraipoje sulenkin
tuose Lietuvos pakraščiuose, 
labiausirf Vilniaus gubernijoje, 
dabar laikinai užimtose lenkų 
vietose, lenkinimui,kurių prieš 
karą plaukė daug iš Varsa vos 
pinigų ir dabar jųjų lenkai ne
sigaili -lenkinimo tikslams. 

1. 
Lietuvos Misija ir mūsų vi 

suomenė. 

Lietuvos Misijai darant pa
stangas dezorganizuoti lietu
vių katalikų šelpiamąjį darbą 
ir mūsų Jaunuomenės L. Vyčių 
prakilnų veikimą—Am. Liet. 
K. K. Federacijos veikėjų su
važiavimas atsiliepia į katalikų 
veikėjus, kad jie nesiduotų su
vilioti įvairiais bepartyvumo 
obalsiais, turinčiais tikslą skal
dymo mūsų visuomenės, ir juo 
nuosekliau laikytųsi savo įstai
gų ir organizacijų. 

Kadangi Lietuvos Misija ne
pildo savo tiesioginio uždavi
nio—sukėlimo paskolos Ameri
kos lietuvių tarpe, ir vietoje to 
kreipia pirmąją savo energiją 
į savotišką pertvarkymą Ame
rikos lietuvių visuomeninio 
veikimo savo partijiniais tik
slais. 

Kadangi toksai Misijos vei-
Amerikos Lietuvių Katalikų kimas ir taktas trukdo svar-

Federacija pagerbdama visas t b™m tautos reikalą—paskolą 
krikščioniškas Lietuvos kultū
ros, šelpimo ir politikos orga
nizacijas, tečiau del geresnio 
tikslingumo ir tvarkingumo a-
merikiečių šelpiamojo darbo, 
randa būtinai reikalinga, kad 
Amerikos lietuvių katalikų au
kos eitų vienam Lietuvos kata
likų finansiniam komitetui, su
darytam iš atskirų nuo Katali
kų Centro, politinių krikščionių 
partijų ir įgaliotiiuo Am. L. R. 
K. Federacijos; šitas Komite
tas tąsias aukas skirstytų pa
gal reikalo ir proporcijonaliai 
plėtojimui darbo kultūros, šel-
jjimo ir politikos tikslams. 

Amerikos Liet. R. K. Fede
racija pasilieka sau teise inici-
jatyvos ir patarimų pinigų su
vartojimo reikale, gi Lietuvos 
Finansinis Komitetas turėtų 
išduoti amerikiečiams aukų su
vartojimo apyskaitas. 

Tautos Fondo uždaviniai. 

Susitvėrus Lietuvos Valsty
bei, kuriam reikalui Tautos 
Fondas yra didžiausią dalį sa
vo iždan išėjusių pinigų paau
kojęs, mūsų tėvynėje Lietuvoje 
prasideda dil'erencijacija sro
vių, krikščionių ir nekrikščio
niškų. M<>, Amerikos lietuviai 
katalikai, trokšdami visa savo 
širdimi prisidėti prie krikščio
niškojo veikimo Lietuvoje, tu
rime savo visas pajėgas pa-
kreipti, kad krikščioniškas vei
kimą- Įjalėti) Lietuvoje liuosai 
plėtotis 

ir tuo labiau mažina pasitikėji
mą amerikiečiųmisijos nariais, 
Katalikų Federacijos veikėjų 
suvažiavimas apgailestauja pa
našią Lietuvos Misijos darbuo
tę ir atkreipia į tokią misijos 
akciją Lietuvos valdžios ir vi
suomenės domę, pasitikėdami, 
kad Lietuvos valdžia padarys 
tame dalyke reikalingus žing
snius. 

Tuomi pat suvažiavimas at
sišaukia į Liet. Katalikų visuo
menę, kad neatsižiurėdama j 
tuos Misijos netaktus, visomis 
galėmis remtų Lietuvos pasko
lą. 

Suvažiavimą 1-nią vai. nak
ties uždarė F. Tarybos vice
pirmininkas, kun. Jakaitis, 
maldą atkalbėjo kun. Kemėšis. 

Kun. Jonas J. Jakaitis, 
Suvažiavimo pirm. 

Jonas E. Karosas, 
Suvažiavimo rast. 

i PRANEŠIMAS. 
Kad aš laikau gėles nepir

kite kvietkas p*ts svetimtau
čiu kapinės, nes mes ir užlai
kome geriausias ir gražiau
sias, žemesnes kainos, ir ge
riau pataniau>iiuc. Taippat 
užlaikome rastauracija, ir ne-
>vaiginančių gėrimus, ir ge
riausius cigarus, patarnausi
me geriausia atsi laukusiems 
Andro\v Ivvaszkiet'icz, vienas 
blokas šio puse kapine*}. Nau
jame mušu taurine name ant 
111 

bos, kuriose kalbėjo Lietuvos 
atstovas p. J . Vileišis ir Dr. 
Vitkus (visai man nežinomas). 
Apie programo išpildymą ne
rašysiu, interesuojantieji tera
šo. Tik noriu konstantuoti vie
ną faktą, kurį tose prakalbose 
viešai išgirdau iš Lietuvos at
stovo p. Vileišio lupų. P-as Vi
leišis savo prakalboje apie L. 
L. P. bonus, taip-gi užsiminė ir 
apie Amerikos lietuvių grįžimą 
į Lietuvą, tarpe kit-ko maždaug 
išsireiškė, buk Pušaloto kleho-
nas su vargonininku pridaręs 
tiek degtinės, kad visa apylin
kė negalėjo išgerti. Paskui ne 
tik miestuose darbininkai, bet 
ir sodžiuose valstiečiai ėmė iš 
kunigo pavyzdį ir dabar Lietu
voje visur pilna bravorų ir 
kiekvienas moka sau padaryti 
ne tik alų, bet ir degtinę. Tokių 
pramonininkų Lietuva uereika 
lauja ir visai nepageidauja. 

Čia jokių išvadžiojimų ne
darau, tik konstantuoju 
taktą, kurį gerb. Lietuvos at
stovas pažymėjo savo prakal
boje. Taip-gi reikia nepamiršti, 
kad žmonių svetainėje buvo 
daugiau, negu tikėtasi. Bet iš 
priežasties viršui pažymėto 
takto žmonėse nekoks ūpas pa
sidarė. I r Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų tą vakarą tepar-
(luotą vos tik už 600 dolierių. 

A r g i Clevelando lietuviai 
butų taip jau užsnūdę ir nepir
ktu Lietuvos Laisvės Paskolos 
bomj! Ne tame dalykas. Tik 
reikia susidurti su kitokiomis 
aplinkybėmis ir pamatysime 
visai kitokius rezultatus. Juk 
laikraščiuose yra užrekorduo-
ta, kad kovo 21 d., 1920 m. ir-gi 
kalbėjo toje pat svetainėje 
gerb. Al. M. Račkus, medicinos 
studentas. Tos dienos vakarą 
L. L P. tymų parduota už 8,000 
dolierių. 

Kame skirtumas ir kame glu
di to skirtumo priežastis, te
sprendžia patys skaitytojai, o 
clevelandiečiai gerai žino ir su
pranta. I r visai neįstabu, delko 
tą vakarą clevelandiečiai taip 
mažai pirko L. L. P. bonų. Tik 
nesmagu pažymėti to vakaro 
L. L. P. bonų pirkimo rekordą. 
Juk tai bene bus inrniasis nia-
žiausis! 

A. iš P. 

DONORĄ, PA. 

Kas veikiama kolonijoj, vadi
namoj "Dalereyni." 

Ši kolonija nuo senai lietuvių 
apgyventa, bet visai mažai bu
vo veikiama. J i buvo apsnūdus 
ir pasilikus nuo visų kitų, kad 
ir mažesnių kolonijų,del to,kad 
tos kolonijos lietuvių tarpan 
buvo įsiveisė, visuomenės pikt-
šašiai, sugedęs elementas. Čia 
perėjo visa eilė lietuviškų ne-
zaležninkų kunigų, klapčiukų, 
net ir pats vyskupas kai-kurį 

KARĖS DEPARTAMENTO 
PRANEŠIMAS. 

Atsakydami į daugelį klausi 
'I mų dėlei apsaugos, atlyginimų 
icompensation) ir paskyrimo 
(allotment), Karės Sekreto
riaus pagelbininko ofisas" išlei
do knygelę, kurios tikslas yra 
pagelbėt buvusiems kareiviams 
iš rišt savo ypatingus klausi
nius. J i vadinasi " 1*111^11^J 6. 
Ją galima gaut "Office of the 
Assistant to tlie Secretary of 
YVar, Council of National De-
fense Building,. Waskington, 
D. C. 

Valdžios apsauga del karei
vių, kurie buvo tarnystėj, šito
je knygelėj tinkamai išaiškin
ta, kaip premija turi but atmo-laiką gyveno. Visi jie buvo 

žmonių išnaudotojai. J ie s k e l - ' ^ a P<> paliuosavimo, kaip da-
bė naują tikėjimą, rengė žemiš
ką rojų ir čiulpė žmonių syvu< 
iki tol, kol tie žmonės susiprato 

baitinė apsauga (asekuracija) 
gali but permainyta į vieną iš 
šešių įvairių formų nuolatinių 

ir pamatė, kad uezaležninkų kontraktų (policy) dabar apru 

gatves. * 

Balandžio 26 d. atlankė ir 
mūsų miestelį Lietuvos Misijos 
narys, majoras 1*. Žadeikis. 
Programa įvyko Lietuvių Pi
liečių svetainėj, kurios vedė-
jum buvo kun. V. Abromaitis. 

Žmonių buvo pusėtinai prisi
rinkę ir kiekvienas buvo pilnas 
entuzijazmo susilaukus tokio 
svečio. Majoras pasakė dvi pui
ki prakalbi ir žmonėms taip pa
tiko, kad su visa dome klausė. 
Paskolos bonai buvo pardavi
nėjami svetainėj. 

Muzikalę programą išpildė 
Pilipa Yaičaitukė, gabi pijani-
stė, su pagelba kitų gerų dai
nininkių. 

Darbas pardavinėjimui bonų 
eina pusėtinai. Tikimės, kad 
Donorą gerai pasirodys tame 
dalyke. 

Čia liko sutverta Lietuvos 
Laisvės Sargų organizacija, į 
kurią įsirašė daug narių. Pet
ras Kastrickis, karštas tėvy
nainis, išrinktas pirmininku. 

Donorietis. 

kunigai, vyskupas šuntakiais 
eina, kad rengdami žmonėms 
rojų savo kišenius tunkina. Ga
baus mųs žmonės pamatė, kad 
uezaležninkų rojus be stogo, be 
sienų, be langų ir be nieko. Su
siprato žmonės, bet jau buvo 
pusėtinai iščiulpti. Kada neza-
ležninkai pamatė, kad "biz
n i s " su nauju tikėjimu neina, 
atsisuko nuo žmonių ir pasprū
do. O jus žmoneliai dairykitės 
po "žemiško ro jaus" gražybes. 

Bet dabar jau kas kita šioj 
kolonijoj virto: žmonės, supra
tę visus bambizų darbelius, sto
jo į bemlrą darbą. Jie paprašė 
Jo Malonybės vyskupo, kad pa
skirtų tikrą llymo-Katalikų ku
nigą. Prašymą vyskupas iš
klausė ir klebonu paskyrė gerb. 
kun, J . Jonaitį. 

Kovo ^8 d., IU20 m., ungarų 
ll.-K. bažnyčioje, 6^~ South St. 
pradėjo Dale ryškioms* lietu
viams pamaldas laikyti. 

(iogužės 2 d., ,1!»20 m., pir
mą sykį L. Jaunimo R.-K. dr-
jos choras po vadovyste vargo
nininko p. K. Šlapelio giedojo 
per šv. mišias. .1*0 pamaldų 
Jaunimo It.-K. draugija suren
gė iškilmingus pietus pagerbti 
kun. J . Jonaitį. 

Po pietų, 3 vai., buvo naujos 
parapijos susirinkimas p. Koko 
svetainėj, 1904 N. Jefi'erson. 
Posėdį atidarė malda gerb. 
kun. J . Jonaitis. Svarstyta nau-
jo< parapijos reikalai. Nutarta 
naujai parapijai vardas duoti 
Šv. Petro lietuvių Kymo-Kata-
iikų parapija. 
• Nutarta naujos parapijos 
naudai surengti pirmas vaka
ras gegužės 8 d., 1920 m., p. 
Koko svetainėj, 1904 W. Jef
i'erson gatvės. Išrinkta keturi 
asmenys apžiūrėti naujai para
pijai lotus. 

Naujos jparapijos nariai pa
sižymėjo gausiomis aukomis. 
Susirinkimą uždarė malda kun. 
klebonas. ; 

Po parax>ijos susirinkimo bu
vo posėdis Jaunimo K.-K. dr-
jos, kurį su malda atidarė pir
mininkas P. Grigaitis ir persta
tė p. E. Šlapelį pakaibėti apie 
Jaunimo R.-rC dr-jos tikslą. 
P-as K. Šlapelis kalbėjo apie 
dailę. , j 

Ant galo atsilankė mokslei
vis S. Medinis ir pakalbėjo 
apie politiką. 

Naujais nariais Jaunimo K.-
K. draugi j on šitame susirinki
me įsirašė, rods, penkiolika as
menų. Medinis. 

pinta, kaip užsibaigę kontrak
tai gali Imt išnaujo įstatyti, ir' 
tt. ' 

Keblus atlyginimo (compen-
sation) dalykai taip-gi aprašy
ti. Jie yra valdžios pensija (ar
ba išduota porcija) buvusiems 
tarnystėj vyrams ir moterims 
už sužeidimą arba nenuojiegu-
mą atlikime savo yareigų, ir 
yra visiškai atskiras nuo "YVar 
Risk Insurance. 

Knygelė parodo buvusiam ka 
rouiui, kaip reikia kreiptis del 
pinigiško atlyginimo per Suv. 
Valstijų Sveikatos Skyrių (U. 
S. Public Health Service) arba 
per bile katrą Amerikos Legi-
jono skyrių. Pilnai aprašytas 
skirtumas tarp atlyginimo lai
kino ir nuolatinio nenuojiegu-
mo, 

Kandasi daug nesusiprati
mų tarp apnegalėdintų karei
vių, kuomet apsiima užsiėmimo 
mokinimą (vocational train-
iug). Tas nesustablo atlygini
mą. 

Žmogaus pinigiškos ineigos 
nuo valdžios negali but suma
žintos, bet gali but padidintos. 
Versmė gali but permainyta, 
bet suma—nekados negali but 
sumažinta. 

Paskyrimo (allotment) klau
simai taip pilnai aprašyti ir jų 
išrišimai išaiškinti. 

Reikalingi budai įdėjimo 
tvarkaus reikalavimo del neat
mokėtų paskyrimų išaiškinti. 
Paskyrimai yra dvejopi—vie
nas yra apmokamas Bureau of 
YVar Kišk Insurance, kitas Fi
nansų Direktoriaus. Tas pa
lengvins visus reikalavimus, 
kuriuos dar kareiviai turi prieš 
valdžią. 

Armijoj 4,000,000 vyrų yra 
daugelis klausimų, kurie negali 
but abelnai atsakyti. Kuomet 
pakįla nepaprastos aplinkybės 
apsaugos,atlyginimo irpaskyri 
mo klausimuose, visas informa
cijas gali gaut iš Amerikos 
Kaudonojo Kryžiaus (Lietu
viams—Lietuvių Skyrius, 1107 
Broadway, New York City), 
arba adresuojant laišką Lieut. 
Colonel Mathew C. Smith, Ofi
se Kares Sekretoriaus pagel
bininko, Service and Inf. 
Branch Council. of National 
Defense Bldg., Washington, 
D. C. 
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PIRKUSIEMS BONŲ PER 
"DRAUGĄ." 

P f c T K A n S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N S ' J R A N C E 

EOROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus P a r d u o d i Laivofcort** 

3249 U Halsted Street, Chieagu 11 lino.s 
' E L ^ P H O N E B O U L F . V A R D 6 H 

U «sa 

Greitu laiku jau pareis Bo
nai iš New Yorko. Todėl kas 
išvažiuojate Šiomis dienomis į 
Lietuvą, malonėsite pranešti 
naują savo adresą (Lietuvo
je), kad butų žinia kur tuos 
Bonus siųsti. *" 
"Draugo" Stoties iždininkas. 

1800 W. 48 St., Chicago. 111. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
Nauji Ir gražus muzik. veikalai-

gaidos su žodžiais del piano: 
1. "Pas darželį trys merge lės" du

etas. Kaina 64>e. 
2. "Esu ant šio Svieto" solo 50c. 
S. "Lietuva brangi" HOIO . . . . SOe. 
4. "Kas iiuraiuys man širdelę" due

tas. Kaina 50c. 
Užsisakant šiuos veikalus, kartu 

reikia siųsti ir pinigus per Money Or-
redj arba registruotam laiške, ( š tam
pų nes iųskite) . Išleidėjo vardu: f 

J. A. ŽEMAITIS, 
S15 So. West St., ShciiaiMloali. Pa. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETI VIS 

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

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

Tel. Boulcvard 160 
Res . 2914 W. 43rd Street. 

Tel. McKJnley 263 

Telephone: Yards 6492 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

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

3255 So. Halsted St., Chlcago, UI. 
. . . . . . . '_ 

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį namą 
ir taippat gerai išdirbtą bdznį. Pir
mos klesos knygynos ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas, geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pagyvenimuo
se, basementas, akmens pamatas 2 
pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildo
mas -visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų —'• pir
mos klesos knygynes ir cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir Wood 
gatvės Grindįs muro, durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parsiduosiu namą ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojąus į 

P. MAKAREWICŽ, 
1757 W. 47 gatve Chicago, 111. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi \ kru 
R*, kuomet skaitai ar siuvi ar i c -
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 1S metų 
patyrimas pridnr>.« Tn^<i r^rtfwt**ti 
patarnavimą u~ y\ iv m»i ifnį \ Y< M«I 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

K a m p a s 18-tos gatvės . 
3-čios lubos virš Platt 'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite i m a n o parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki S 
vai. vakare. Panedėllais , Seredo-
mis ir Petnyčiomis . . 

Parsiduoda du lotai ant Tripp Ave. 
30x125 pėdas, vanduo ir šaligatves 
užmokėtu. Vienus blokas nuo Archer 
Ave. arti Grane Plantos . Kainu $350 
už viena, verti po $900. Parsiduos 
po viena arba abudu. 

Savininkas 

2714 Indiana Ave. 

Parsiduoda didelre su visais įtąisl-
mais del dvejų šeiininų pagyvenimo 
narnas su krautuve. Kaina žema ir 
mažas įnešimas. Priežastis pardavimo 
yra liga. Norėdami daugaus sužinote, 
meldžiu kreiptes sekančių antrašu. 

John Kruszas, , 
703 Lincoln Ave. Kockford, Itl. 

Telcf, Main 3tt60 

ANT PAKDAV1MO. 
Bučerne ir groeerne turi būti par

duota trumpu laiku nes savininkas 
išeina j kita bizni, parsiduos pigiai. 

3355 W. 38tli Street 

, ' I U, . W l 

PIRKITE KARfcS TATTPT 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

REIKALAUJA. 
REIKALUI GI. 

Truckeriai ir leiberiai vyrai dirbti 
viduj warehousej . Pastovus darbas ir 
gera mokestis . Atsišaukite S u p t 
Fourth. 

Gtuubinsky Bros. 
e-o Union & Lumber Strs. 

REIKALINGOS MERGAI
TES. 

K) metų ir suv-irš. Prityri
mas nereikalingas. Šviesus, 
švarus fabrikas. Gera alga iš-
pradžių. Greitas pakėlimas. 

Rand McNalley & Co. 
536 S. Clark Str. 

ANT PARDAVIMO. 
Išvažiuoju, užtat tūrių parduoti sa

vo moderniška 2 flatų murini namą 
po 5 ir 6 kambarius 2 furnecai. Kai
na $8,000 atsišaukite nedeldienials 
ant 1-mo flato. 

5612 So. Winehcster Ave. 

Medžiu darbininkai ir Karpente-
riai — vež imų ir automobilių darbo. 
Atsišaukite: 

l 

Cliicago Mctvliaiuli.se and 
F.qui|tnM'iit Co. 

828 E s c k a n g e Ave. I . S. Yards. 

Vaikai — VVest — Katalikei del 
generalio offiso ir pasiuntynistės ge
ra ateitis. Atsišaukite. 

The Daprato Statuary Co. 
766 West Adams Street. 

Vyrai dirbti poperos sfocko kam-
barij. Geras darbo sąlygos. Atsišau
kite. 

American Color Type Co. 
1151 Roscoe Street. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 
Link Beit Co. 

39-th & Stevvart. 

REIKALINGI. 
Senyvi vyrai del fabriko 

darbo. 
Atsišaukite: 

700 West 22-nd Str. 

REIKALINGI. 

Hog Butcheriai 

Dirbti packfng bouse. 

Hetzel & Co. 
1743 Larrabee Str. 

REIKALINGI ŠĖPŲ 
DIRBEJIAI. 

Rakandų fabrike. Pastovus 
darbus. Gera mokestis. 

x\tsišaukite: 

Behnke & Fink Mfg. Co. 
1107 Maxwell Str. 

PAIEŠKO 
Paieška u savo brolio Stanislovo 

Mikniaus Kauno Gub. Raseinių apsk. 
Adakavo parap. kaimas Sniegoniškiai 
apie 16 metų gyvena Amerikoje, se
niau gyveno Chicagoje. 

Kas apie jj žinote arba jis pats 
tegul atsišaukia šiuo adresu: 

Pranciškus Miknius, 
Box 210 Kenotok*. Wls. 

ANT PARDAVIMO. 

2 pagyvenimų mūrinis na
mas, elektros šviesa naujas 
plumbing ir dekoracijos, pe
čiaus šiluma. Kaina $5,000.00 
Cash. Didelis bargenas, atsi
šaukite 

Nora A. McMahon. 
3612 S. %IockweU Str., 

Tel. McKinley 2450 

PASPOR'U BLANKAS 
PUJ>OMi: 

DYKAI. 

Buitie Oonsullatlon Bureau, Ino. 
85 So. Dearborn St. CtUcago. 

Room *J0« 

http://Mctvliaiuli.se
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS I PENKI PRITROŠK© GAZO 
j GARAIS. 

Pirmadienis, gegužės 10 d., I 
šv . JUOZAPAS, baž. patr . 

Antradienis , vgegužės 11 d., 
Šv. Pranciškus Hieromietis. 

PLENUOJAMAS MILŽINIŠ 
KAS VIEŠBUTIS 

CHICAGOJE. 

Paimti, ligoninėn ir vos at-
t gaivinti . 

Atsieisiąs 15 milijonų dolierių. 

Chieagos piniguočiai yH 
Sumanę pastatydint i milžiniš
ką viešbutį (hotelį) Chieago-
je. Sakoma, tas viešbutis mi
siąs didesnis už didžiausiu 
viešbučiu New Yorke, lVnn 
sylvania ir Coiumodoro, ėntfft 
krūvon. 

Cliieagoje sumanytas vieš
butis pastatydint i atsieisiąs 
15 milijonų dolierių. Tai bu
si*} ipenki atskiri plieno, ak
mens ir plytų milžiniški tro
besiai, sujungti tik praėji
mais. 

Tam tikslui par inkta puiki 
vieta sale pat ežero šiaurinėj 
miesto dalyj , kur gyvena dau
giausia turt ingi žmonės. 

Viešbutyj kambarių busią 
4,000. (H apie visokias sales 
ir patogybes — negali but nei 
kalbos. 

KOMPANIJOS PRANEŠA 
APIE SAVO VARGUS. 

Nori išgauti daugiau pinigu 
nuo žmonių. 

Tšnaujo dvi cliieaginės kom
panijos kreipėsi Į State Pub
lic Utilities komisiją su nusi
skundimais. Komisija pasiža
dėjo patyr inėt i nusiskundi
mus. 

Tos kompanijos yra : gazo ir 
viršutiniu geležinkelių. Cazo 
kompaoiija sako, kad ji šian
die, gamindama ir pr is tatyda
ma Chieagos gyventojams 
gazą, paneša didelius nuosto
l iui . Nes jai gazo produkcija 
brangiau atsieinanti, kaip su
renkant i nuo žmonių, gazą vai
tojančių, pinigų. 9 

Viršutinių geležinkelių kom
panija lygiai sako, kad ji tu
rinti nemažus nuostolius vėžin
dama žmones. 

I r viena ir kit.a nusiskun
džia, kad neturinčios iš ko ap
mokėti savo skolų. Gi apie ko-" 
kį ten. pekią jos jau senai pa
miršusios, nes jau senai to
kio neturinčios. 

Public Utilities komisija 
sutiko išklausyti kompanijų 
nusiskundimų. * 

Tuo tikslu visos kompanijų 
vedamos knygos bus peržiūrė
tos, palygintos įplaukos su 
išlaidomis ir t ik paskui boi 
imtasi priemonių apdraust i 
jas nuo vargo. 

Aną vakarą namuose po 
numeriu 6*428 So. Union ave. 
įvyko nepaprastas nu o tik i s. 
Šehnvna, trys suaugę ir du 
vaiku, sėdėjo prie stalo. Stai
ga pajuto gazo kvapsnį. 

Kol susiorientuota kas veik
ti, kiti paskui kitus šeimynos 
nariai ėmė kristi ant grindų 
be sąmonės. 

Vienam vyrui pavyko atida
ryti langą ir per telefoną, pa
šaukti .gydytoją. 

Atėjęs gydytojas visus pen
kis rado pritroškusius. Tuo-
jaus ėmėsi at idarinėti langus 
ir pats pusiau pritroško. 

Pakelta t rukšmas. Ant 
greitųjų pakviestas dar vienas 
gydytojas." Šis atidarinėjo lan
gus ir puolėsi gelbėti pritroš-
kusius. Bet ii' šitas gydytojas 
apkvai to ir vos, svyruoda
mas, išėjo laukan. 

Pašauktas policijos ambu-
lansas. Su policija atvykęs 
gydytojas visus pri troškus i m 
žmones liepė kuoveikiaiis pa
imti ligoninėn. Tenai per ke
lias valandas darbuotasi, kol 
visj žmonės atgaivinti . 

Paskui pranešta, jog nei vie
nas iš jų nemirsiąs. 

Policija pradėjo tyrinėti tą 
nepaprastą apsireiškimą. Su
sekta, kad namų rųsyj, kuri 
aklai buvo uždaryta, pasida
rė daugė ta nuodingų gazo ga
rų. Tie garai ėmė slinkties vi
dun ir troškinti žmones. 

Tai visa žmonių laimė, kad 
tas įvyko jiems nemie
gant. Nes ki taip nei vienas iš 
jų nebūtu jau atsikėlęs. 

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS CHICAGOS IR 
APYLINKĖS APSKRIČIO STOČIŲ DOME!. 

Balandžio 15 d. Šv. Jurgio para- I kiek jau išparduota, o trečioje kiek 
pijos syetainėje įvykusiame L. L. /dar reikia parduoti, kad savo quotą 
P. Chieagos ir apylinkių st<x, f p-
Bkričio susirinkime tapo padaryta 
keletas svarbių nutarimų. Tarp tų 
buvo nutarta paskirti quotas kiek
vienai Chieagos ir apylinkės kolo
nijai. Tam tikslui buvo išrinkta 
komisija, kuri, dabar parengus 
quotas, šiuomi, Bei žinios visoms 
Chieagos ir apylinkės kolonijoms, 
skelbia. Quotos yra nustatytos su
lig kolonijos didumo. 

Kadangi Lietuvos Misija paskel
bė, jog Chicago ir apylinkė turi 
išpirkti už vieną milijoną ($1,000,-
000.00) dol. Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų, tai mes, komisija, tą 
milijone išdalinome visoms Chica-
gos ir apylinkės kolonijoms sulig 
gyventojų skaičiaus. 

Kadangi kai-kuriose kolonijose 
yra po dvi ir daugiau L. L. P. sto
čių, tai tokiose kolonijose visos sto
tys turi dėti pastangas, kad išpar
duoti visą savo kolonijos quotą. 
Turime, broliai lietiniai pardavė
jai, iš visų savo^pajiegų stengties 
išparduoti savo kolonijos paskirtą
ją quotą. Nes nuo pasisekimo atski
rų kolonijų priklausys mūsų, Chi-
cagos ir apylinkės, pasisekimas. 

Jeigu kiekviena kolonija išpar-
duos savo quotą, tai mes, Illinois, 
Indiana, Michigan ir Wiseonsin 
valstijų lietuviai, galėsime pasi
džiaugti atlikę savo pareigą del tė
vynės, Lietuvos. 

Kolonijų surašė pirmoje kolum-
noje yra pažymėta quota, antroje 

išpildyti. 
Kolonijos malonėkit rengti pra

kalbas, varyti kuodidžiausią agita
ciją. Gerai butų, kad kolonijos, 
rengdamos prakalbas L. L. Pasko
los reikalais, pridėtų, jei galima, ir 
programėli. Tada pagarsinus, kad 
bus prakalbos, dainelės, arba dekle-
macijos, kurias galėtų atlikti ma
žos mergaitės, ar berneliai, daugiau 
žmonių atsilankytų. Bėgyje vieno 
mėnesio kiekviena kolonija turi su
rengti bent dvi prakalbi. . 

Katros kolonijos neturi kalbėto
jų, gali kreipties f Chieagos Ap
skričio sekretorijatą, kuris pasi
stengs surasti. Tiktai kviesdamos 
kalbėtojus turės apmokėti visas 
jų lėšas, nes Chieagos apskritis ne
turi jokių pajamų, todėl išlaidų ne
gali pakelti. 

?*. M. Stulpinas, pirm., 
J . A. Mickcliunas, rast., 

Pastaba. Prašydami Apakričio 
valdybos parūpinti kalbėtojų L. L. 
Paskolos reikalais, prašome praneš
ti : kelių kalbėtojų reikalauja, kada, 
kur, ir katrą valandą pra/albo^ 
prasidės. Tuo palengvinsite rašti
ninkui darbą. 

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

Apskr. rast. 
4410 So. Richmond St. 
Telefonai McKinley 1833 
ir McKinley 2797. 

CHICAGOS IR APYLINKĖS KOLONIJŲ QUOTOS. 

. . . . . > . . 

NESUTIKIMAI TARPE 
STREIKUOJANČIŲ 

SVVITCHMĘNŲ." t i i 

NAUJA PRIEŽASTIS DUO 
NOS PABRANGIMUI. 

Duonos pabrangimui skel
biama nauja priežastis. Sako 
ma, geležinkeliai šiandie yra 
tokioje betvarkėje, kad kuo-
mefcpo pjūties prisieis išvežioti 
kviečius, tuomet tam tikslui 
pr i t ruks vagonų. Del to turė-
pabrangti ir duona. 

Ko čia neišgalvos savo nau
dai visokios rųšies t rustai . 

Paduota majorui Thompso-
nui sumanymas, kad kaikurio-
se gatvėse leisti intaisyti dvie
jų angštų gatvekarius, į ku
riuos sutilptų daugiau kaip po 
šimtą žmonių. 

T a r p o 
streikuojančių 

dauge l io vis d a r 
\vitclnne 

i > DU' ir jų vadų pakilo aršų> 
nesutikimai. Nes pasirodo, kad 
darbininkai išvesti tiesiog pel-
kėsna. 

(leležinkelių kompanijos vie
toje streikininkų priima nau
jus darbininkus ir streikinin
kai neteks darbo. 

• « ė I 

SALIUNE PAŠAUTA LIE 
TUVĖ MOTERIS. 

vSulig policijos tvirtinimo, 
praeito penktadienio vakare 
užpuolę plėšikai saliuną po 
numeriu 3108 West 38 gat. 
Plėšikai b^šauHvdami mirtinai 
pa-šovė Mrs. Emily Orient Ju r 
gaitis, 5201 South Sangamon 
gat. , kuri tuo metu buvus už
pakalinėj saliuno kamarai tė j , 
kur njuo plėšikų buvo norėjęs 
pasislėpti pats saliunininkas. 

PUBLIKA UŽ VISKĄ TU
RĖS MOKĖTI. 

Viešuose Cbieagos parkuose 
šįmet golfo ir Jotų žaismių 
mylėtojams prisieis mokėti pa
skirtą mokestį, jei norės nau-
doties tomis žaismėmis. 

Norintiems maudyties prisi
eis turėt i .nuosavus maudymui
si rūbus. 

Parkuose šįmet žmonėms 
neprisieis nieko mokėti tik už 
vejų, ant kurios bus galima 
pasėdėti ar pavaikščioti, ir už 
•orų. 

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

Kolonijos vardas 
Aurora, 111 
Chicago, 111.: 

Bridgeport 150,000.oo 
Town of Lake 150,000.00 
ISth St. ir Union ave 90,000.oo 
\Vest Sidc . ' i . . 80,000.oo 
North Sidc 50,000.oo 
Brighton Park 70,000.oo 
Roseland 60,000.oo 
West Pullman 10,000.oo 

Cicero, 111 60,000.oo 
Chicago Heights, 111 20,000.oo 
Grand Rapids, Mich 20,000.oo 
Gary, Ind. 10,000.oo 
Indiana Harbor, Ind 25,000.oo 
Kenosha, Wis 45,000.oo 
Mclrosc Park, 111 25,000.oo 
Milwaukec , W i s 5,000.oo 
Khinelander, Wis 2,000.oo 
Racinc, Wis 25,000.oo 
Kockford, 111 10,000.00 
So. Chicago, 111 ." 25,000.oo 
St. Charles, 111 10,000.oo 
Spring Valley, Iii. ir apylinkė . . 10,000.oo 
Springfield, 111 10,000.oo 
Thorp, Wis 2,000.oo 
\Vaukegan, 111 15,000.oo 
\Vestville, 111 \ 5,000.oo 
\Vauwatosa, \Vis. B,000.oo 
Sheboygan, Wis. • 7,0O0.oo 

Quota Parduota Neparduota 
.$ %,<m.0Q $ 310.oo $ 2,690.oo 

40,550.oo 
53,66188 
15,962.oo 
12,980.oo 
14,350.oo 
20,605.07 
12.02l.oo 

• 

lt,935.oo 
l,490.oo 
3,615.oo 
2,607.oo 
7,870.50 

12,178.oo 
7,143.54 

260.oo 
5,385.oo 

8OO.00 
7,590.oo 
l,280.oo 
l,450.oo 
l,056.oo 

700.oo 
5,000.oo 

2,705.oo 

109,450.00 
96,338.12 
74,538.oo 
67,020.oo 
35,650.oe 
49,394.93 
47,979.oo 
10,000.oo 
4S,065.oo 
18,510.oo 
16,385.oo 
7,393.oo 

17,129.50 
32,822.oo 
17,856.46 

5,000.oo 
l,740.oo 

19,615.00 
9,200.00 

17,410.oo 
8,720.oo 
8,550.oo 
8,944.oo 
l,300.oo 

10,000.oo 
5,000.oo 
3.295.00 
7,000.oo 

Rutkauskas praneša, tie drabu
žiai j au dalinami Lietuvos be
turčiams. 

da l iaus , kada laikinoje Lietu
vos nepriklausomybės valdžia 
atsišaukė į Amerikos lietuvius 
ir paprašė jau nebe aukos, bet 
paskolos, mes, brightonparkie-
ėiai, šokome darban ir vienu 
vakaru išpirkome paskolos bo
nų už 21 tūkstantį dol. Bet tai 
dar ne viskas. Dar mes savo 
ąuotos neišpirkome. Mūsų ko
lonijai- paski r ta bonų išpirkti 
už 70 tūkstančių ir turime iš
pirkti , nes tai mūsų uždavinys, 
o tą uždavinį nėra sunku išpil
dyti. Je igu visi pirksime nors 
tiek L. L. bonų, kiek pirkome 
per karų Suv. Valstijų, ta i iš-
pirksim ne už 70 tūkstančių, 
bet už 160! Tata i kodėl nepirk
ti L. L. bonų, kodėl nebaigti 
pradėto praki lnaus darbo ? 

Kiekvienas pradė tas darbas 
negali būti nepabaigtas. Kam 
ver tas bus pradė tas statyti na
mas, o nepabaigtas? Kas galės 
jame gyventi, jei bus be stogo? 
Ką gelbės tėvynei mūsų sudė
tos aukos, jei nesutvėrsime 
stiprios vaNtybės ? Užeis prie
šai ir pasiims viską. 

Nėra kūdikio be motinos, tai 
kaip-gi lietuvis gali būti be Lie
tuvos? Tatai , gerbiamieji, šian
die mes esame ant svarstyklių: 
arba žūsim, a rba per amžius 
busim nepriklausomi.Kas nori, 
kad mūsų tėvynė netektų nei 
lenkams, nei rusams, o butų ne
priklausoma, tegu perka Liet. 
Laisvės bonus. K a s tur i pirkęs 
vienų, tegul perka antrų, trečių 
ir ketvir tų;kurie dar nei vieno 
nepirko, šiandie prašomi pirk
ti. 
• Lietuvos Laisvės bonai, kaip 
praneša Misija, j au gatavi ir 
t rumpu laiku bus išsiuntinėti 
tiems, kurie pirko ir visų su
mų įmokėjo. Nei vienas nepasi-
likim nepirkę bonų, nepaskoli 
nę pinigų tėvynės laisvėg rei
kalams. 

J. K. E. 
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Į Pirmosios Komunijos, Dirmavonės | 
i ir Šliubo Dienos 
= 

žymesniųjų ir atmintiniu 
nevienas nori turėti *- tų dienų 

yra vienos is 
gyvenime dienų. Todėl 
kokį nors ženklą. 

Mes t ame dalyke pasiūlome gražius paveikslus 

žmogaus = 

atminimui ~ 

1 Pirmosios Komunijos 15x9 colių po 16c. | 
| Dirmavonės 14x8 colių po 10c. | 
| Šliubo 17x13 colių po 20c. | 
= Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 egz., o kas tik E 
= vieną, tai turi prisiųsti 5e. viršaus persiuntimui. — 
r Ant Dirmavonės paveikslo išreikšta • visa Sakramento Dirmavonės 5 
•5 istoriją. = 
= . Be to ant paveikslų apaėios yra atspausdinti tam t ikri žodžiai i r « 
= palikta tuščios vietos, k u r galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir = 
E laikas. Reikalaudami kreipkitės: = 

"DRAUGAS " PUBL. 0 0 . 
1800 W. 46th Str. 

| 

Chicago, IU. E 
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I š NORTH SIDE. 

Viso $l,000,000.oo $243,504.99 
/ \ . 

$756,495.01 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
CHICAGOS APSKRIČIO 

- (KAT. VIENYBĖS) SU
SIRINKIMAS. 

A. L. R.-K. Federacijos Chi
eagos apskričio (Katalikų Vie
nybės Centro) mėnesinis su
s i r ik imas bus antradienyje, 
gegužio 11 d., vakare Dievo 
Apveizdos parap. svetainėje, 
Chicago, UI. Yra svarbių rei-
kalų. Nevien atstovus, bet 
kviečiame ir katalikus veikė
jus bei veikėjas. 

Valdyba. 

ATSIŠAUKIMAS Į BRIGH 
TON PARKO LIETUVIUS 

Nuo pa t karo*pradžios mūsų 
koloniją darbavos tėvynės la
bui. Kada siaučiant karui visa 
Lietuva buvo liepsnose ir bū

riai mūsiškių bėgo j Rusijos gi
luma bei į kitus kraštus , mes 
dėjome aukas i r per Tautos 
Fondą šelpėme tuos pabėgė
lius. 

Vėliau, kada numetusi sveti
mų jungą Lietuva pradėjo rei
kalauti pilnos nepriklausomy
bės, mes keliai^s atvejais tūk
stančiais aukojom anttos nepri 
klausomybės aukuro. Įsteigė
me f ir palaikėme publikacijos 
biurą, siuntėme ir užlaikėme 
atstovus pr ie Taikos Delegaci
jos Paryžiuje i r daug, daug ki
tokių darbų atlikome Lietuvos 
naudai. 

Vėliau sutvėrėme Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
Draugiją, kuri , pristeigus sa
vo skyrių beveik visose lietuvių 
kolonijose, i r aukomis ir dra-
bužiais ir kitais daiktais didelę 
materijale pagelbą teikė Lietu
vos vargšams ir našlaičįams^ 
Ir nors nemaža vargo buvo iki 
tapo pasiųst i Lietuvon mųs su
rinkti drabužiai, bet šiandie pa
sidžiaugti galime, nes, kaip Dr. 

Noikuomet nebuvo girdėti apie 
Šv. Mykolo Ark. parapi jos cho-
r% bei jo darbuotę. Rodos lig 
kad visai čia jo nebūtų, d i s k a s 
gludi tylumoj. 

North Sidėje Šv. Mykolo pa
rap. choras y ra nemažas ir, ga
lima sakyti, nemažai pa
žengęs pirmyn muzikoje. Kiek
vienas beveik choristas lavina
si muzikos šakoje, gerai susi
pažinę su gaidomis ir lengvai 
išmoksta giedoti bile kokį daly
ką. Susipažinti su gaidomis 
kiekvienam choristui bei chori
stei nėra lengvas darbas . Bet 
dvigubai reikia dirbti tam, ku
ris kiekvieną stengiasi supažin
dinti su ' jomis, kad ga
lėtų skaityti. Šito stengimosi 
netruko pas p . B. Laurait į . J i s 
tiek turėjo pasišventimo, tiek 
dėjo savo pastangų ir tas jam 
sekėsi/ J i s negailėdavo pašvę
sti laiko. Kiekvieną vakarą bu
tų pašventęs pamokoms kadir 
vienam giedoriui atsilankius. 
I r visados su mielu noru moki
no. Užtai jam priklauso gar
bė ir dėkingumas nuo visų cho
ristų. 

Besidarbuodamas per šeše
rius metus* prie Šv. Mykolo pa
rapijos, jis labai įsimylėjo į šį 
chorą. Ka ip su t ikrais broliais 
bei sesutėmis jis tardavos kiek
viename dalyke. 

Ke t vergo vakare, balandžio 
29 d. besimokinant' l inksmi^ 
dainą, staiga per t raukia daina
vimą ir pasako susirinkusiems 
choristams, kad šis vakaras jau 
bus paskutinis mūsų pamokų, 
nes, sako, apleidžiu North Sidę 
ir persikeliu vargonininkauti į 
Šv. Antano parapiją* Cicero, 
111. J o iš tar tas žodis "ap le i 

d ž i u " visiems choristams buvo 
labai skaudus. Nusiminimas, lig 
žaibas, plikstelėjo visiems į 
širdį. Neviena iš čia augusių 
mergelių palenkus galvą nu
šluostė vieną, kitą ašarą, ka t ra 
nejučiomis iš akių iškrito. Jos 
labiausia gailėjo jo dėlto, kad 
iš pa t mažens, mokyklą belan-
kydamos, p r ip ra to kaip pr ie 
savo tėvo. 

Gailesčio apimti visi pradėjo 
prašyt i savo vedėjo, kad pirm 
atsisveikinsiant choras padai
nuotų nors kelias daineles, ku
rias p-as Laurai t is ta ip gražiai 
buvo visus išmokinęs. Sustojo 
ir užtraukė keletą dainelių, 
o ant galo " Lietuva, tėvynė 
•mūsų." Bet to visa dar neužte
ko. % 

Vėl mergaičių būrys apspito 
p»- Laurait į , kad joms paskam
bintų dar " K l u m p a k o j į " arba 
"Suk t in į . "P -a s Laurai t is }vaip 
visuomet, ta ip ir dabar parodė 
savo prielankumą ir skambino 
daug daugiau, negu buvo pra
šytas. 

* 

Ant galo atsisveikino visi, iš
reikšdami p. Lauraičiui širdin
giausius linkėjimus ir gerų pa
sekmių darbuoties stiprioj vie
nybėj su ciceriečiais. J 

Cicero choristai gali didžiuo-
ties gaudami sau draugišką ve
dėją ir nenuilstantį darbuotoja. 
Gi northsidiečiai, atsisveikinę 
su p. Lauraičiu, taip-gi rengiasi 
draugiškai sutikti nanją vedė
ją, kokį jiems p a m p i n s r:erb. 
klebonas. 

Choristas. 

["TRUTKAUSKAS"] 
S 
• • • 
1 I I • • • 

ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty j : E 

29 South La Salle Street | 
Kambaris S24 | 

Tel.^Oentral 6890 | 
JT77,.,,x • 

Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
T« 1. Yards 4681 p 

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

Kamp. 49 Oourt 
Ree. 1299 W. 49 A vena e 

Telefonas Cicero 866« 
Ofiso Cicero 49 

KATiBAMK LIETUVIŠKAI 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASHLAND AVE2TUE 
art i 47-tos Gatvė* 

/ 

J,PfWAHCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETU VIS ADVOKATAS 
4543 S. W O O D STRKKT 

726 W. IS th STKKET 
CHICAGO. 

McKinley 4320 
9Ž* » » • • » » » • • » » » » » » » » » » • J 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP 
SKRIČIO VEIKIANČIOS 

KOMISIJOS DOMEI. 

L. Vyčhj Chieagos Apskričio 
Veikiančios Komisijos svarbiu 
susirinkimas bus gegužės 11 cL 
Dievo Apveizdos parapi jos 
svetainėj, 7:30 vai. vakare. 

Reikės apkalbėti Tradieiji-
nis išvažiavimas ir kiti svarbus 
Apskričio reikalai. 

Visos kuopos malonėkite pr i 
siųsti atstovus į šį susirinkimą. 

Apskričio Valdyba. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
URA!! 

Visi ajit šviežio Medaus!! 
W. STRYGAS 

Ką t ik parvežė iš Mieliigano. 
$1.95 už 5 svarų viedroka. Pri
statau į namus. 

3022 W. 40th Street. 
Chicago, 111. 
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IŠ T 0 W N OF LAKE. 

Federacijos 7 skyrius- laikys 
mėnesinį susirinkimą panedė-
lyje, gegužės 10 d., bažnytinėje 
svetainėje, 8 vai. vakare. 

0 

Visi delegatai kviečiami su
sirinkti. Turime pranešt i daug 
svarbių reikalų. Į 

Valdyba*. 

PRANEŠIMAS. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 1 sk. susirinkimas 
į \^ks gegužės 11 d., 7 vai. va
kare, Šv. Kryžiaus bažnytinėje 
svetainėje. Visos narės širdin
gai kviečiamos skaitlingai atsi
lankyti. Turime iš Centro daug 
svarbių dalykų pranešt i . Bus 
svarstoma labai svarbus reika
lai, reikės į seimą rengties. Vi-

A- į A. 
STELŲ ŠLEKIUTTĖ 

Mirė pėtnyčioj gegužės 
7 d. 1920, 2 vai. po pietų. 

Velione gimus Chica-
goj 18 metų amžiaus, lan
ke Šv. Jurgio parap. mo
kykla, paliko dideliame 
nuliūdime motina E. šie 
kiene, seseris Elzbieta ir 
Elena. 

Laidotuvės bus Utar-
ninke, gegužės 11 d. 1920, 
8:30 vai. ryte iš šv. Jur
gio bažnyčios į Šv. Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines dalyvauti 
laidotuvėse po num. 

843 W. 33 Street 
Nuliūdę 

Motina Elz. šlekiene, 
Seseris Elzbieta ir Elena. 

M> 

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

M. Mikšaitė, rast. * 
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