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METAI-VOL V. No. 111 

Pavyko Revoliucija Meksikoje 
Carranzos Vietą Užima 

Obr egon 
Carranza Suimtas ir bus 

Teisiamas 
GEN. OBREGON MEKSIKOS 

SOSTINĖJE. 
PAIMTA MEKSIKOS 

SOSTINĖ. 

Atnaujintas susisiekimas si 
Mexico City. Nežinia kur apsiverčia 

Carranza. 
Washin£ton, geg. H). — Y -

kar čia iš Suv. Valstijų ar 
basados Mexieo City apturė 
oficijalių žinių, jog tą mie: 
ulėmė revoliucionieriai geg 
žės 7 d. pabėgus iš ten Ca 
ranzai. 

Pranokime pasakyta, ka< 
mieste nebuvus įvykus betvar

kė. Svetimšaliams nebuvę 
nesama jokio pavojaus. 

YJ'ashingtono susisiekimas 
telegrafu su Meksikos sostine 
per porą dienų buvo pertrauk
tas. Bet Šiandie ir vėl atnau-1 
jintas. 

Washington. geg. 9. — 15 
Juarez pranešta, kad revoliu
cijonieriai paėmė Meksikos 
sostine Mesieo City. 

Sostinėn inėjo su savo ka
riuomenėmis gen. Aivaro Ob-
Tegon ir gen. Pablo (ionzales. 
Abudu yra kandidatu i šalies 
prezidentus. 

Pertrauktas susisiekimas. 

SULTANO VALDŽIA NORI 
TAIKINTJES SU NACI-

JONALISTAIS. 
BERLYNE BUS ĮSTEIGTA 

ARKIVYSKUPIJA. 
AMERIKOS MOTERYS MI-

TINGUOJA BATUME. 

Turkų atstovai nepasirašys pc 
sutartimi. 

Konstantinopolis, geg. 10. — 
Sultano vyriausybė yra suma
niusi ir jau darbuojasi susitai
kinti su turkais naci jonai imtais 
Anatolijoj ir Trakijoj. 

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

Sultanas įsakė vietos turkų 
laikraščiuose paskelbti tele
gramas, kokias jis gavo iš 
Anatolijos kaipo pasveikini
mus savo gimimo dienoje. 

Čia pasakojama, jog turkų 
atstovai atsisakysią pasirašyti 
po taikos sutartimi, katrą 
jiems šiandie ar rytoj induosią 
talkininkai. 

Milanas, geg. 10. — Kuomet 
Vokietijos vyriausybė sutiko 
Berlyne Įstei.uti šventojo Tėvo 
nunei jaturą (pasiuntinybę), 
popežius Benediktas Penkio
liktasis nusprendė Vokietijos 
sostinėje Įsteigti arkivyskupi
j a 

Kalbama, jog pirmuoju ten 
arkivyskupu busiąs paskirtas 
gerb. kun. Dr. Kaas iš Treves, 
garsus filosofas, buvęs vokie
čių armijoje kapelionas, šian
die Vokietijos steigiamajam 
susirinkime atstovas. 

Apgalvojamos priemonės gel-
bėties nuo bolševikų. 

VOKIEČIAI NENORI KON-
FERUOTI SU TALKI

NINKAIS. 
Tarpe Wasbingtono ir Me-

frico Citv pertrauktas telegra-, „ , , x. x , 
. * v . rp .v,. Bet bus priversti ta padaryti. 

iu susinėsimas. Tas reiškia, j £ T^ 
:ad tenai turėjo Įvykti kokie 

Carranza suimtas. 

Iš Meksikos sostinės prane
šama, jog ten vakar ofieijaliai 
buvo "paskelbta. kad bėgas Ca
rranza suimtas mieste Apisaeo. 

Taippat pranešta, kad šian
die sostinėn iškilminei ineis 

paprasti nuoriKiai. 
čia nuomoniaujama, kad tai 

l i s padaręs patsai Carranza, 
bėgdamas iš sostinės, kad 
ikiau butu susekti, kur jis 

atsiverčia. Apie Carranzos pa-
bAimą nėra žinių. Taippat 
ei a nežinoma, katran šonai.* jis! 

j taftų bėgti. 

Berlynas, geg. 10.—Vokieti
jos atstovai Spa konferencijon 

gen. Obregon. Jis paskelbė, j 
jog suimtam Carranzai gyvybė | | Padėtis1 apsiniaukusi 
apdraudžiama. 

Villa pasiduoda. I mo4 apie padėti Meksikoje. | 
Xie» tikra negalima pasaky-

i ti, klip viskas ten klojasi. -
T{# musn vvriausvbė vra 

Iš Juarez depešoje sakoma 
jog žinomas meksikonų plėši 
ku vadas Villa savo būrius ka 
reivių įr visus ginklus pavedę* | nnsPMdna Į Meksikos pa 
generolui Enriquez, revoliuei-j k™'*\* pasiusti dar daugiau 
jonierių vadui Cbihualuia ap- j ^arosjlnivų su tikslu paimti 
skrityj. 

Sakoma, kad Villa šiandie 
atšalinamas iš šalies politikos 
ir reikalų. Taippat, sakoma, 
kati jis buvęs priverstas tą pa
daryti, nes revoliueijinė val
džia neprisiėmė jo siūlomų pa
tarnavimų ir jam butų buvę 
labjaus blogiau. 

greičiausia neis, jer talkinin
kai neintikins jų, jog jie bus 
pilnai išklausyti, pasakė fi
nansų m misteris Dr. Wirtb, 
kafbėdamas Drezdene vienam 

* ę 

susirinkime. 
Vokiečių delegatai pasiruoš 

paduoti talkininkams kuotei-
singiausių žinių apie Vokieti
jos padėti. Ir jie pasakys, kad 
yisos Europos padėtis ateityj 

I prigulės nuo Vokietijos ekono-
į minės padėties. Xuo Vokieti-
| jos markes priguli prancūzų 
franko likimas. 

/ 'Mes keliausime Į Spa ," sa
kė ministeris, " i r tenai paduo
sime talkininkams kuoteisin-

KRUPPO JSTAIGOSE DIR-
BAMOS ARMOTOS. 

Paryžius, geg. 10. — Visas 
laikas buvo skelbiama, jog 
Kruppo ištaigose dirbamos 
žemdirbystes ma'Šinos ir kito
kie reikalingi ukėms Įrankiai. 

Dabar patirt;', kad tenai po-
senovei dirbamos anuotos ir 
tai naujausio jo išradimo. 

PANAIKINAMA ORINĖ KA 
RĖS TARNYBA. 

Batumas. Kaukazas, geg.- U. 
— Visos Amerikos moterys, 
užimtos pašelpimais • darbais 
Kaukaze, čia turi suvažiavimą. 

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

Vietos militarinis guberna
torius gavo Įsakymų iŠ Kon
stantinopolio sukoncentruoti 
savo spėkas ginti miestą nuo 
bolševiku. Ceorgėnų kariuo
menė yra nepertoiiausia. Bet 
vargiai ji duos pagelbą. 
Vietos darbininkų unijos nu

tarė miesto valdymą pavesti 
bolševikams. > 

Anglai pasirengę apleisti. 

Batume ir apylinkėj yra 
3.000 anglų kareivių. Kuomet 
bolševikai smarkiau ims 
gulti ant miesto, matyt, anglų 
kariuomenė apleis miestą. Tuo 
tikslu jau kaipir pasirengusi. 

Anglų karės laivas Aradoeii 
paruoštas bombarduoti (iargri 
gerėjimą, pietuose nuo Saui-
cbie. kuomet ten pasirodys bol 
ševikai. 

Lenkai su Ukrainais Kijeve 
Gal Rumunija bus Intraukta 

Karen 
• - — - — - — ta. 

Varšava, geg. S (suvėlinta), j "Pavakariop priešininkas 
— Šiandie lenkų raitarija in- j Įsilaužė i priemiesčius, tečiaus 
ėjo Kijevan, iš ten įs i t raukus buvo sulaikytas kiek laiko niu-
bolševikų kariuomenei. 

Paskui raitarija dviem šo-
sų kontratakomis. Paskui mū
sų kariuomenė, pagal viršinin-

nais miestan pūškuoja pulkai • kų Įsakymų, ėmė tvarkingai 
pėstininkų. , atsimesti kairi jin upės Dniep-

Bolševikų kariuomenė eva- j ro šonan, 
kuavo miestą be didelių pasi- "Pytalovo Šone mūsų ka-
priesinimų. , riuomenė atmušė priešininką 

j už 28 nivliu pietuose nuo 
GAL RUMUNIJA STOS KA- Krasny. 

RĖN PRIEŠ BOLŠEVI- «.TI - / * 
«,*.« *«**« «V*J^*J»* ••Jlgumen šone (rvtuose nuo 

KUS. Minsko) priešininkas mėgino 
Copenhagen, g7g. J(). - - Po-' P*™11 B e r e z i n o llPe šriimai? 

litiken paskelbė depešą iš Bu- n r i e 8 t 0 B^™™- Bet buvo atr 
blokštas atgal." 

Ką sako lenkai. 

Lenkai iš Varšavos gegužės 

karesto, jog Rumunijos vy-
riausvbė su paskuba ruošiasi 
karėn. 

Berlvno laikrašėiai }>ažvnii, 
jog Rumunijos premjeras iš J 8 • ' ^Soje praneša, kad lenbj 
keliavo Varšavon. ! 'aikra^iai paskelbę iš Masfe 

Ta s reiškia, kad Rumunija, v o s . k*>»-kštfnc ^V?k 
turbūt, nori prisidėti prie len-1 Puol,1" ;J Kijevo, 
kų karėn prieš sovietine Rusi- Bet lenkų štabas ligi / 
ją. dienos apie tą faktą nebuvo 

jKiskelbęs ofieijaliai. Tik tuo 
I metu buvo pranešta, kad len
kai j>aėirtę miestą Vasilkovą, 

| 30 mylių pietuose nuo Kijevo, r-
PasRui buvo pranešta, kad 

j lenkai užėmę palei miestą Kai* 

ŠE AI IŠ PENKIŲ REI 
KIAI2.500 PER METUS. 

Vera Cruz revoliucijoje. 

Ligi vakar diehos žinomas 

gk>boi savuosįus piliečius, j g i a u s i l J i S a i ž k i n i n u K M e s n e t t l . 
; ; ; ' t ! ! ' t ^ ; ; K , : v i>avo.::>. | r i m e r e i k a , 0 k a n o r g s l ė p t i > 

j Bet jei talkininkai turės pasi-
ketinimą toje konferencijoje 
padiktuoti mums tik savo no
rus, nenorėdami išklausyti mū
sų paaiškinimų, tuomet mes 
neturime reikalo ten keliauti. 
Xes talkininkai tą gali atlikti 
ir be konferencijos." 

Bus sunaikintos ir orlaivių 
stotys. 

Gal puls Tiflisas 
Į 

Visoj ( 
karės pa 
valdomi karės tarybos. 

Pačiam Tiflise padėtis — 
labai bloga. Matyt vietiniai 

LENKAI SU UKRAINAIS 
PAĖMĖ KIJEVĄ. 

Tai patvirtina ir patys 
bolševikai. 

Berlynas, geg. S. :— Vokie
tijoj puikiai buvus išvystyta 
Orinė karės tarnyba panaiki
nama. Tas daroma pa?al Ver-j bolševikai veikiai paims savo 
sailleso taikos sutarties. rankosną miesto valdymą. 

j 

'Vokietijoje veikianti talki-) Artimuose Rytuose šelpi-
ninkų komisija pasiketinusi i nias nukentėjusių žmonių di-
panaikinti visas orlaivių stotis j <^'ai suvaržytas. 
ir lėktuvų Įstaigas, kurios Vo- j 
kietijos vyriausybei atsiejo fi() PIRKITE KARĖS TAUPY-
milijonų markių. MO ŽENKLELIUS (W.S.S.), 

Londonas, geg. 10.—Praeitą j v a s ' n u o k"H lJ tolševitau vf+ 
l>enkta<lieni bolševiku valdžia! mie^- I r t n°J a i l s n u o l e n len" 

(reorgijoj paskelbta ! ofieijaliai paskelbė, kad naktį, j™. «"'° annotas atsukę ant 
dėtis. Celežinkeliai prieš tą i)enktadieni bolševikų j Kl-Jevo. 

kariuomenė neįstengė atšilai- ; T r u k d o m a s bolševikams 
kyti pneš skaithngesnj prieš.- j atsimetimas, 
ninką ir turėjo pasitraukti iš, 
miesto. Miestą užėmė lenkai su* v i r t 0 i 5 ukrainu.žinių rast 

Waslfnfton, geg. 10.—Gėle 
žinkeliųMarbo tarybai liudijo 
ekstpertji ekonomistas Lauek. 
Jis pa,«e|ojo. jog po ilgo stu-
dijavimof pnsekė. jog šiandie 
darbininl) šeimynai iš penkių 

miestas ir uostas laikėsi imo-! 7 m o n n ! į; i na i reikalinga per 
šaliai revoliucijos. Bet kuomet m e t u s >"$&«*>* uždirbti $2,-
ganta žinių apie Carranzos pa
bėgimą, to miesto carranzistų ; a ^ r 

Įgula, apie 500 kareivių, perėjo j •• • ' 
ėjo revoliueijonierią karinome- į neroln. 

i)(X). Su m|žiau uždarbio nega-
enti. 

DARBO PARTIJA NETU 
RĖS PASISEKIMO. 

revoliucijon. 
Ir tuojaus po to miestan iu-

nė. 

Nužudė 15 generolu. 

Pirm pabėgsiant iš sostinės 
Casrnnza įsakė sostinės ko
mendantui, generolui Francis-
eo Marguia, paskui save pa
likti skaudžią atmintj. 

Pastarojo gi Įsakymu niili-
tariniam kalėjime atlikta tik-
rus 5kerdynės>Nažt»dyta kelios 
dešimtys karės kalinių, kali-
mmą DŽ Basižengimu? Carran
zos va--"-!/lai. 
Ta n 

Po to sotinę apleidęs ir ko
mendantas! 

Carranzi bus teisiamas. 

Washimjton, geg. 10.—Amer. 
Darbo Fe<leracijos bepartijinis 

, į politikinės kampanijos komi-
I tetas paskelbė, kad ateinan

čiais rinkimais nauja darbo 
partija "neturės pasisekimo. 

I£ Agua 
pežuojama, 
Meksiko^ 
za bus teis 
sumose už į 
prasižengi mt 
taujant. 

Sostinėn 
praeitą pen 
inėjo gen. (* 

(!en. Obreg 

ieta, Sonora, de-
d suimtas buvęs 
klentas Calran-
g civiliuose tei-

rius kriminalius 

VALSTYBĖS SEKRETO
RIAUS ASISTENTAS. 

ukrainais. 
Bolševikų oficijaliam prane

šime sakoma: 
"Kijevo apylinkėse nakti, 

gegužės 6- -7. mūsų kariuome
nė buvo s įsirėmusi su skait-
lingesniuoju priešininku šiaur-
vakamose ir pietvakaruose 
nuo Kijevo. 

nėj gauta knblegrama. k*J 
lenkai su ukrainais perkirtę: 
vieną geležinkeli, einanti iš 
Kijevo, kuriuo turėjo atsime
sti svarbiausios bolševikų spė
kos. 

Tas reikštų, jog bolševikams 
atsimetimas iš Kijevo atsidu
ria pavoju n. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

Washington. sceg. 8. — Su-j 
žinota, jog valstybės sekreto
riaus asistento vieta pasiųlyta 
Hugb S. Ofbson, kurs šiandie 

jam prezidon- y r f l L ( , n k i j o j 0 pasiuntiniu. 

GEGUŽĖS 10. 1920. 

ars. 

kariuomene j 
eni pirmiausia į 
les. Cbieago. — $iandie gražus 
namai sosti-'oras; temperatūra vidutinė; 

ėjo papnostilnacijonalėmis i vakare ar rytoj laukiama lie-
> taus; rytoj vėsiau. 

vieną kalėtojo sakin ir išsi
tarimą, kartais pertraukdami 
kall>ą gardžiu, sveiku juoku. 
Po trijų su viršum valandų 
nesinorėjo eiti namo: norėjosi 
dar daugiau klausyti. 

Visą iškilmę padailino vie-
Vakar BridgeportieČiai tu-jtjnis eboras p. Janušausko vo-

rėjo progos išgirsti prakalbų į ( ] a n ! a s i r k e i e t a s ()aklemacijų: 

CHICAGOJE, 
PUIKIOS PRAKALBOS; 

GRAŽUS KALBĖTO 
JO PRIĖMIMAS. 

gerb. kun. L. Mirono. Xors 
Įžanga buvo apmokama, bet
gi didelėj parap. svetainėj su
sirinko geras būrys žmonių. 

Pirmoj kalboj kun. Mironas 
išaiškino vidujinę Lietuvos pa
dėti, jos reikalus, ir kaip A-
merikiečiai tuo žvilgsniu ga-

Rep. 

TOWN OF LAKE LIETU
VIAMS ŽINOTINA. 

Visi Lietuvos bonu parda
vėjai ir norintieji prisidėti prie 
pardavimo bonų, kviečiami sa

lėtų Lietuvai pagelbėti patisj sirinkti Šiandie, gegužės 10, 
grįždami i savo kraštą. Po^ S:00 vakare, p. J. J. K!ia< >ve-

tainėn, 4600 So. \Vood gat. yra 
svarbiu reikalų aptarti. 

J. P. Parkanskas, rast. 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 

trumpos pertraukos sekė antra 
kalba apie užsienio Lietuvos 
}>o!itiką. jos kaimynus ir san
tykius su jais. 

Žinių apie Lietuvą gerb LAIKRAŠTIS "LIETUVA 
Svečias turi labai daug, ne ; JAU NEIŠEINA. 
vien dėlto, kad pats nesenai iš * 
ten atvyko, bet dėlto ypač, kad Žinomas Cbicagpje dieni;; 
jis prigulėjo prie L. Valst, Ta 
rybos, t 
tavos parlamento. Todėl ir 
prakalbos buvo indomios, tu-

— Nupirkus visa§ kalėdines dovanas, štai dar man pačiam; nningos, rimtos; klausytojai 
atliko dvidešimts aštuoni dolieriai ir septynios dešimtys centų, j tiesiog gaudyte gaudė kiek-

tis "Lietuva", kurs pašte 
ikišiol es^mo Lie- šiais laikais iš "tautiško, 

buvo pakrypęs jau radikai 
pusėn ir mėgino žengti dar 
toliaus, sitstojo ėjęs su gegužė* 
9 diena. 
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UETtTVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
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kasdien* Išskyrus nedėhUeatos. 
FRESTCMEKATOS KAUTA: 

cmcAGoa m CŽSIESYJIE: 
Metams 96.00 
Pusei Metu . . . . . . . . 3.50 

6UV. VALST. 
Metams $5.00 
Pašei Meto 3.00 

Prenumerata mokaai ižka.no. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar eiprese "Me
nėj* Order" arba įdedant pinigus 1 
registruota laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 
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Cbicagoje daug yra kariškų, 
pusiau kariškų draugijų ir 
šiaip pat ri jotinių draugijų, ku
rios šia savaite imasi valstijos 
čarteri. Keturiasdešimts tų 
draugijų išrinko atstovus ir jų 
surinkimas bus seredoje, 12 ge 
gūžio. Tada taps išrinkti ben
dros organizacijos valdinin
kai. Ta organizacija vadjsis 
Veteranų Kliubas (The Vete-
rans Club). 

Jo tikslas nėra eiti lenktyn 
* su kokia nors esančia organi

zacija, nei* suplakti atski
ras organizacijas j krūvą, nei 
suvesti jas j sąjungą. Jis neno
ri užbėgti už akių nei naujai 

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

Rengiama yra vietos sėdėti 
šimtui tūkstančių žmonių. 

Perėjo į Katalikus. 
Kolumbijos Distrikte, kuria

me yra Suvienytų Valstijų so
stinės miestas \Yashington'as, 
augščiausiojo teismo narys 
(justice - T Supreme C'ourt) p. 
NVemlel Philip Stafford pe
rėjo į katalikus. J j priėmė kar
dinolas J. (iibhons. 

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

Patrijotiškuma. 

Parodykite Narių Pilietišką 
Susipratimą. 

Amerikoje randasi daug į-
vairių lietuviškų draugijų. 
Lietuvoje daug apie jas ma
noma ir augštai jos yra stato
mos. Kur-gi nebus augština-
nios, ne^ sprendžiant iš jų 
vardų ištikro atrodo, kad jose 
susispietė geriausi tautos 
nariai, apsišvietę piliečiai, iš-
tikiniiausieji Lietuvos sunųs 
ir dukterys. 

Jei spręstume apie draugi
jų vertę vien tik iš jų vardo, 
tai kasgi gali abejoti apie 
patrijotiškuuią tokių draugijų 
kaip '"Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Mindaugio", "D. L. 
K. Vytauto Draugija". Švento 
Kazimiero", "D. L. K. (lede-
mino", "D. L. K. AlgiruV', 
"Lietuvos Sunų ir Dukterų 
Draugija", "Tėvynės Mylėto
jų Draugija". "Lietuvių Pi
liečių", "Lietuvos Mylėtojų", 
"Lietuvos Laisvė", "Lietu
vos Rėmėjų". "Lietuvos (iei-
bėtojų", "Lietuvos Žvaigž
dė", "D . L. K. Keistučio Dnui 
gija", "Rimtės Draugija". 
" S . Daukanto Draugija", 
"Lietuvos Ateitis" ir daug 
kitų draugijų su panašiais di
deliais ir daug reiškiančiais 
vardais. 

Tiesa, vardas turi didelę 

E. susitvėrusiai veteranų tarybai, 
vneužkahįs įstatų nei vienosj S p a i l S t U V e S tf MlŠ lOS 
buvusių kareivių draugijos. *^ . 
Klubo tikslas yra parūpinti 

•bendrą triobą, kurioje karei-
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vių draugijos galėtų suseiti po 
vienu stogu ir lengviau susi
žinoti taip savęs negu" tat bu
vo galima iki šiol. 

Kiekviena organizacija, Įs
todama i klubą pasilieka tokia 
kokia buvo- su savo tikslais, 
įstatais ir Įpročiais. Ret yra 
vilties, kad kiekvienai leng
viau bus tobulinti save pato
giai galint matyti Įvairių pa
vyzdžių tame pačiame name. 

Pageidaujama, kad jame liū
tų valdybos visų karinių or
ganizacijų, ir kad jos tenai lai 

•kytų savo surinkimus. 
Triobą tikimasi išlaikyti iš 

parsamdymo svetainių vie
šiems surinkimams, iš nuomos 
už raštines ir pirklybos san
krovas busiančias toje triobo-
je. iš pelnų: restauracijos, 
daržo, kabareto, viršutriobio 
darželio ir kilų'panašių. Kuri 
buvusių kareivių draugija toj*-
trioboje laikys savo valdybą ir 
surinkimus, tos nariai tuomi 
pačiu bus kliubo nariai ir tu
rės teise balsuoti. 

Visos tos rųšies draugijos 
yra kviečiamos pribūti j surin
kimą Chicago Field Memorial 
Society. (Chicago? Karės Lau
ko Paminėjimo Draugija). 
Tas surinkimas bus Kliaki 
and RUie Kfiube (Kareivių ir 
jūreivių) Grant Parke pane-
dėlije, 10 gegužio. 8:00 vai. 
vakare. 

Surinkimo tikslas yra su
daryti nuolatinę organizaciją, 
kuri rūpintųsi pamaldomis už 
kareivius ir jūreivius Žuvu
sios visose Amerikos karėse. 
Tos pamaldos žadama laikyti 
kas motai nedėliomis prieš 
Paminėjimo dieną. 

Šįmet tos pamaldos bus ne
dėlioję po sekminių 30 gegu
žiu. Tai pirmas sykis, kad tos 

w -

Teisėjas Stafford yra gimęs 
1861 m. mieste Rarre, Vt. Pa 

į baigęs mokslus jis buvo advo
katu ir rašinėjo veikalus ei
lėmis bei ištisu raštu. Jo vei
kalai Xorth Flowers (šiaurių 
Žiedai 1002), Voices, a Dra-
matie Ode (Baisai, dramatinė 
Oda) 191."), The Land \Ve 
Love (Mųs Mylimoji Žemė). 
1916; War Poeras (Karės poe
zija) 1919; Nuo 1898 m. jis 
buvo Vermont'o advokatų | reikšmę, bet tik tuomet tasai 

vardas turi didelę reikšmęjei 
tą vardą nešiojančios organi
zacijos darbai tani vardui ati
tinka, (iėda tokiai draugijai, 
kuri pasisavinusi garsiai 
'-kr.TV.bllTyii «t>Ka nu+ri int i i lrr . 

vardą, tuni kur nors kampu-
tyje apipelėjusi. 

Draugijos, dabar yra gera 
pfoga pasirodyti, kad ištikro 
užsitarnavote pasirinktąjį var
dą; pasirodykitejog ištikro ė-
sate Lietuvos žvaigždė. Lietu-

pirmininku, paskui teisėju 
Augščiausiame Vermont'o tei
sme, paskui nuo 1904 m. ji-
buvo Kolumbijos Distrikto 
Augščiausio Teismo teisėju. 

Robert H. Deery buvo su
perintendentas raidžių staty-
mo skyriaus milžiniškoj'1 

"\Vorld 'o" dienraščio spaus
tuvėje Ne* Yorke. Jis buvo 
katalikas vardu ir darbu. 
Dienraščio spaustuvės darbi
ninkai turi anksti suseitį sto
ti prie savo mašinų, o R. H. 
Deery nenorėdavo apseiti neiš
klausęs Mišių nei šiokiomis 
dienomis. 

Jis kasdien užeidavo į Šv. 
Andriejaus bažnyčią ant kam
po City liall Place ir Duane 
str., bet pačios ankstybosios 
mišios būdavo per vėlu spaus-
tuvninkams. 
draugais ėmė rūpintis, kad 
nors vienos Mišios butu lai!"** 
mos ankščiau, jiems patogu 
laiku. 

Pasirodė, kad tokių spaus
tuvininkų, kuriems rūpėdavo 
ankstybos Mišios Nėw Yorke 
buvo gana daug. Todėl tame 
mieste šv. Andriejaus bažny
čioje imta laikyti tamtikras 
spaustuvninkų Mišias pusiau 
po dviejų naktije. 

Deery jau pasimirė, bet Mi
šios spaustuvninkams tebėra 
laikomos. N'abašninko mirties 
metų sukaktuvėse už jo dūšią 
iškilmingos Mišios tapo atgie
dotos jo paprastuoju laiku, t. 
y. 2:30. Tas Mišias Subatos 
ryta 1 gegužio giedojo kun. L. 
J. E vers. Buvo susirinkęs gra
žus būrys Neir Yorko spaus
tuvininkų ir laikraštininkų. 

j vos mylėtojais. Ką-gi jums 
primena Didžiųjų Lietuvos 

j Kunigaikščiu ar šiaip milžinų-
I kovotojų už Lietuvos laisvę 
j vardai ? Su mažomis pastango
mis šiandieną galite pasirody
ti, jog pilnai suprantate, savo 
vardų reikšmę! Kai-kurios 
draugijos jau yra prisidėjusios 
prie Lietuvos laisvė> paskolos 
ir nupirkusios bonų. bet ne 
visos. Dabar skelbiame jums 
lenktynes. Todėl visos drau
gijos, sušaukite "ex t ra" mi
tingus ir apkalbėkite pati svar 
biausi 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 tūkstanti 
ar daugiaus, kokios apskritai 
prisidės prie paskolos. 

Iki gegužės mėnesio pabai
gos Lietuvos Misija norėtų ži
noti, kiek tokių draugijų su
siras. Bus sudarytas tokių 
draugijų tam tikra> sąrašas ir 
plačiai Lietuvoje ir Amerikoje 
pasketbtas.Tokių draugijų Vai 
įiybos narių sąrašai ir foto-
grafijos irgi butų reikalinga, 
kad pagaminus tų draugijų al
bumėli. 

Draugijos, prašome suskub
ti, tik mėnuo laiko teliko' 

je, kaipo dvarininkai ir jos vai- ] I plff lMVfl Ift | D V f 
dininkai. Greta šių dvarininkų! " n n y U W U J U M l l t i 
Lietuvoje įgijusi buvo galios ir 
lenkų dvasiškija, kuriai buvo 
pasisekę užgrobti visas vyriau
sias pozicijas ir kuri ačiū savo 
įtakai galėjo drauge su tikėji
mo pamokomis skleisti tarp lie
tuvių lenkybę. Lietuvos žmonės 
visados žiurėjo į tuos tikybos 
platintojus kaipo į savo pri
spaudėjus, ir todėl jie yra nu
stoję sav0 įtakos įLietuvos gy
ventojus! Demokratijos vilais 
šiandie yra pasiekusi plačiųjų 
gyventojų sluogsnių. Lietuviai 
šiandie aiškiai yra priparodę. 
jog jie patįs gali savo šalį tvar
kyti be jokios pagelbos ar tai 
rusų, ar lenkų, jog tarp savo 
žmonių jie tur ganėtinai savo 
šviesos vadovų ir jog yra gali
ma garbinti ir melstis prie Die
vo ir lietuvių kalba. Todėl šian
die nebegali būti jau kalbos 
apie by kokią uniją tarp Lietu
vos ir Lenkijos. 

Šiandie Lietuva yra pasiskel
busi kaipo nepriklausoma val
stybė'. Kaipo tokia ji yra visa-' 
dos pasiruošusi ineiti i santi-
kius su kitomis valstybėmis, ką 
ji yra padariusi su daugeliu 
valstybių. J i tvirtai pasiren
gusi yra vesti savo skirtiną 
gyvenimą, pamatuodama jį tais 
naujais pasaulio dėsniais, ku
rie šio karo liko iškelti dėlei 
tautų nepriklausomybė* ir ji 
pdnai pasitiki kitomis valstybė-

RĖMĖJU KAMPELIS. 
Aukos plaukia. 

Aukų rinkimas Lietuvos 
varguoliams jau pradėjo eiti. 
Pirmutiniai su "quota" pu>i-
rodė lietuviai, Šv, 
Dr-jos nariai, 
Conn., prisiųsdami $107.00. 
Antrieji su savo auka, tai Šv. 
Antano Draugija iš Reading, 
Pa., su 50 dol. Labai ačiū toms 
draugijoms ir jų nariams. 
Lauksime daugiau tokių drau
gijų, kurios su savo auka ne
atsiliktų užpakalyje. 

Gauti pinigai. 
Pereitum dviem savaitėm 

gauta pinigai iš sekančių vie
tų: Melrose Park, 111., $28.00: 
Racine, Vv'is., 35.50; llarrison, 
N. J., 100.00; Bridgeport, 
Conn., 100.00; . Torrington, 
Conn., 107.00; Reading, Pa., 
50.00. 

Kareiviams dovanos gauta 
iš sekančių vietų: Norwood, 
Mass., Roehester, N. Y., Hen
ry, W. Va., Bridgeport, Conn.> 
Kenosha, Wis. Visiems auko
tojams varde Lietuvos karei
vių tariama nuoširdus ačių. 

Atskaitos. 
Šią savaitę pasiuntėme vi

siems L. R. Kr. R. skyriams 
trijų mėnesių, t. y. sausio, 

' nASTEA^tesYSTm 

Vjpf ir Matenf Įtakų Erpi-
mo ir Deagnmg Mokykla. 
Mus^s i*tema ir mokymo būdu ty* 
trumpu laiku įamokslt* riao ama

tą 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpiu.'o, desigrr.ng ir siuvimo 
V i n c e n t o • ̂ ' ^ k u r kiekviena* gauna g«ro* 

; praktikos besimokindamas. 
1S T o r r i n g t o n . j Visuose siuvimo skyriuos* masino* 

varomos elektros jlega. 
Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko* 

kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, Yt» 
šokio sUliaus ir dydžio is bet kurlaa 
mad4 knygos. 

MASTEB DBSIGNIKG 
SCHOOL. 

J. F. Kasntcka, Vedei** 
180 N. STATE STREET, CHICAGO. 
. Kampas Lak* St , ant i tų labų 

Parodykite savo narių p i l i e t i ! ^ 0 y p ^ didžiausia denio-1 v a S a r i e į k o v o . atskaitas. Ku 

»— 

DR. G. M. GUSER 
» 
» 

Praktikuoja 28 metai 

i
Ofisas S14S So. Morgan St. 

Kertė 32-ro SC. Chicago, 1U. I 

SPfifclJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 

f
OFiS© VALANDOS: Nuo 10 ryto į 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan- ) 
da vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

TelefoBas Yards S87 

B . . . . . . ' . « 
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I 
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kų susipratimų! 
N'eapvilkite visu tų, kurie 

jumis augštai staiu ir gerai a-
pie jumis mano! 

Visas reikalingas žinias pas
kolos reikale- galite gauti ad
resuodami: 

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

"Kąru V*tt«V Cįitv 

kratijos šalimi: jog jos Lietu- j rįe skyriai tokių negautų, ma- Į£> 

3107 So. Morgsa Street 
cmoAGo, n m o B 
TetefosM* T o * &0S9 

ra;widos: — 8 Iki 11 U ryto; 
< po pietų iki 8 Tak, N«d«Mo-
mia nuo 5 iki 8 TaL vakarą. 

vų palaikys, žengiant jai sun 
kiu bet garbingu taku prie lais
vės. 

Su pagarba, 
(Pasirašo) J . Vikišit, 

Lietuvos Atstovas 
Amerikoje. 

Toksai pareiškimas buvo 
įteiktas Valstybės Departa 

Prašome prisiųsti žinių, kiek j ̂ ^ į § ^ J b u v ę g į ^ 
kuri Draugija ir kuomet yra 
l>onų išpirkusi, koksai tos 
draugijos valdybos sąstatas ir 

Lietuvos Misijos 
Informacijų' Skyrius. 

Lietuvos Atstovybes x\merikoje 
Pranešimas. 

(Tąsa). 

Tvirtai Įsitikinus, Lietuva 
šiandie sakosi, jog ji nebenori 
jau grįžti prie senosios tvar
kos, jog ji niekados nebepasi-
iiks Rusijos dalimi, bet pilnai 

kybos ir pramonės apyvartos 
turės dar padidėti, nes iki šiol 
Rusijos vidaus politika ic jos 
rupesnis apie pakėlimų ūkio 
pačioj Rusijoj yra sutrukdę 
Lietuvos prekybos ir pramonės 
išsivystymųsi. 

pasitiki gyventi kaipo nepn 
Deerv su kitais- Įklausoma valstybė lygiomis tei- į Priparodymui ant kiek Lie

somis su kitomis valstybėmis, tuva, pasiliuosavusi nuo Rusi-
Lietuva ganėtinai yra skait- jos, yra pašokusi pirmyn, gali-
linga gyventojais, tur ganėti- ma suprasti kad ir iš to, kaip 
nai išteklių ir gerybių, kad ga- eina dabar apšvietos dalykai 
lėtų vesti toki nepriklausomos Liet. Būdama po Rusijos glo-
valstyl)ės gyvenimą.. Jos visa i ba, dabartinė Lietuvos dalis, 
teritorija visoj platumoj apima I kuri yra žinioj Lietuvos Vyriau 
iki 120.000 ketvirt. kilometrų sybės, i teturėjo vidurinių mo-
žomės, ant kurios priskaitoma kyklų nedaugiau dešimties irN 

gyventojų nuo 3 iki 6 milijonų, apie 600 liaudies mokyklų.Tuo 
iš kurių apie 3—5 milijonų yra tarpu šiandie ant tos te.ritori-
grynai lietuvių kilmės, o visi ki- įjos yra įsteigta 36 vidurinės 
ti susideda iš žydų, baltrusių ir 1 mokyklos ir apie 1400 liaudies 
mažos dalies kitų tautų, kaip mokyklų. Mokyklos reikalams 
rusų, lenkų, latvių, vokiečių ir šiandie išleidžiama penkis kar-
tt. . I tus daugiau negu buvo tat da-

Lietuvoj vra nemažiau i,. : romą Rusijos valdžios. Jau iš 
200,000 hektarųgiriųir apie vi- įto ™ > r a ^** ^ek nustotų 

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

Washington, geg. 8. — Ge
ležinkelių kompanijos geležin
kelių pagerinimui kongreso 
reikalauja $1,017.000,000. E 

j tos surao? pusė milijardo rei
kalinga tuojaus. 

sa milijonų dirbamos žemės, L i e t n v a > &** i[ ^ * \ & -
kuri šiandie pridera Lietuvos i į t i n a i prikergta prie Rusi-
valdžiai. Atskirų didesnių ūkių 'J0S-
prisEaitoma iki JWO.00O. Re to ' Lygiu bndu šiandie negali 
prekybos Įstaigų bos daugiau būti kalbos apie-sudarymą ko-
kaip 23 tukstanėiai. kurių meti- kios nors unijos su Lenkija, 
nė apyvarta siekia iki 300 mi- Tat yra .tiesa, jog praeityje 
Ii jonų auksinų ir apie 5 tuk- Lietuva yra i>er kelius amžius 
stančius pramonės įstaigų, ku- gyvenusi unijoj su Įlenki ja, bH 
rių išdirbystė siekia daugiau ' yi<>i šio sugyvenimo metai pah 
120 rųilijonų auksinų. Prieš ka-' ko lietuvių širdyse tiktai kai
rų Lietuvos eksportas (išveži- ėiausi atminimų, sujungtų sn 
mas) siekdavo kasmet apie 140 neapykanta prie Lenkijos ltf- -.^—-a^——^— 
mil. auksinų, o importas iki 100 tvarkės. Lenkija buvo šai; :;:.> Ki ; . ^ buv.» 
mik auksinu. Galima tikėtis, didžiųjų dvarininkų, kurie nei '• tikra -rezoliwija 
jog artimiausioj ateityje pre- amžius įgavo itako* ir Lietuvo-' jos \ alstytnų ir 

torius p. Lansingas jau buvo 
pasitraukęs." 

Liko paskirtas naujas Val-
stybes sekretorius p. Rain-
bridge Colby. Tuoj pvadėta ru-
pintis.kad išgavus su juomi pa 
siinatymų ir perstaėius jam 
mūsų jaunos valstybės reika
lus. Toksai pasimatymas buvo 
lengvai gautas ir balandžio 3 d. 
prieš pat Velykas Lietuvos At 
stovas Jonas Vileišis drauge su 
atstovybės sekretoriumi p. M. 
Viniku ir teisių patarėju Ri-
ėardu Crosby dė AVolfu buvo 
priimti pas Valstybes sekreto
rių Colby. 

• Prie 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 yra pareiškęs, 
jog Lietuva greitu laiku aptu
rėsianti n no Suvienytų Valsti
jų, ko ji reikalauja ir patarė 
buvusiam prie šio pasimatymo 
Rusijos skyriaus vedėjui pri
statyti jam extra, be eilės, vi
sus dokumentus ir raštus Lie-
tuvų paliečiančius. Lietuvos 
Atstovyliė yra pareiškusi, jog 
prie skaičiaus jau įteiktų me
morandumų ji paduodanti pla-j 
tesni raštų dėlei Lietuvos ru-
bežių, kursai ir buvo įteiktas už 
}>oros dienų, būtent kun. Jono 
Žibaus etnografiškų studijų 
apie Lietuvos rubožius. 

Re to l)alandžio 10 dienų val
stybės sekretoriui tapo Įteiktas 
naujas raštas, kuriame stačiai 
reikalaujama pripažinti Lie-
tuvų, kaipo nepriklausomų va! 
stylie ir ne tik de facto, l*et ir 
de jure. Tokio raštr> įteikimas 
v]iač pasirodė reikalingu, kuo
met Y;ii>|\i«ė> Senatan ><>i;ii<;-

ešla tam 

lonės tuojaus kreiptis Centran, 
r» TTKK iioreu: i»<s nas ius imp. 

Atstovo iš Lietuvos balsas. 
Gerbiamas, Daktaras A. Rut-į 

kauskas savo pranešimuos? 
prašo visų Amerikos lietuviu 
kad jie pagal savo išgalės pri
sidėtų prie pastatymo Kauiį 
\ a i gša'ūiS pi iėglaŪūOi. J i S a i ęx 
šo, kad Kaune ant gatvių y^a 
baisus reginys. Daug vargĮj, 
su atšalusias pilotais nuo Į> 
jų ir rankų, daug apdriskę^a-
piplyšę valkiojasi, kad įet 
baisu pažiūrėti. Kiekvienam 
praeiviui tokie pavargėliaį'už-
stoja kelių ir prašo išmalos. 
Prašo ne pinigii, bet... dukros. 
Jspudis, ypač sv^timtau(*unc 
j Lietuvos sostinę atsilaikiu
siems, labai nemalonus. 

Kad kiek nors apvaliuf gat
ves nuo tų vargšų, sunįinyta 
nupirkti jiems namas irjintai-
syti šiokių tokių dirbtu^, kur 
jie patys sau mastų ullirbtų 
ir nebūtų gyventojam! tokia 
sunkenybės našta. 

Tokio namo intaisyiui yra 
būtinai reikalinga pusėtinai 
pinigų (apie $20,000)į gi Lie
tuvos valdžia kaip Ibrtas ir 
taip daug turi rūpesčių, kurie 
turi būti atliekami tuojaus. 
Taigi kas Liet, šiame laike pa
gelbės, jei ne Ameitkoje gy
venanti jog vaikai. Todėl, dė
kime kas kiek išga£ne. Dėki
me visi, nes visiems yra bran
gi rausų tėvynė Lietuva ir jos 
geras vardas. Šiaiie reikale 
galėtų daug prigelMi lietuvių 
draugijos. Jos sav* auka sta
tytų amžiną pamhkla Lietu
voje. .Lauksime pirmutinių 
tam reikalui aukų ypač lauk
sime jų nuo lietu v. ų draugijų. 
Rroliai ir sesers, darban, nes 
šis reikalas, yra neatidėlioja
mas. 

Visais L. R. Kr. Rėmėjų rei
kalais kreipkite* pas 

• 

i r 

JOSEPH C W0L(Mf 
Jetuvts Advokatas 

» SO. b a S&LUB R N E R 
Gyvenimo Tai. HiuaboMt IT 

•akarato t » l l W. » - n d etnAtt 
1M. Rockw*n <»•• • 

CHICAOO. U L 

s. D, u a u ma 
Uetovjre Grabortna pataroauiu. telde-

knvtae ko plgl&ima. Ralkato m«Jd±lo t -
Mtaaktt, o msn« darbą boatt* ntfatiflntl 1 

|(2314 W. 23 P i Chicago, IlLį 
TtL Onai 119*. I 

Dr. L E. MAKAKAS 
! Lietuvi* Gydytojas tr 

FIMIIH**I1II- M*M S*. ! 
T»l«f«HM P a i l U B i M I Ir 

I 
II 

i n . 
II 

{ CMcagoJ: 4515 So. Wooi Btt. 
t ik Kctvarg* vsfcake m t-M Od 1 M 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentktas 

10*57 80 . 

TAIAKDOSi » Bd • 

J. Tumasoms. 
456 Grand St. 

Brookhn. 

D8. S. NAUCEUS 
L1KTLV1S 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo riet* 
S232 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Vnivcrsa! State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 rytr>: nw 
2 iki i po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

NedOliomis nuo 18 iki 2. 
T H e f M M Taros SM4 

! DR, CHARLES SE6AL 
rVrkolc «ivt? ofisn po nnm. 

14729 S. Ashland Avenueį 

I 

I Kur gydo ilgas vyrų raoterig ir§ 
vaiku. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo J 
2 iki 5 po pieto; nuo .7 iki 8:30 Į 

. vakare. Nedėliomis 10 iki .1. 
* Telefonas I»rrxel 28H0 

N. y. 

Pagaili 

pažinimo. Kad nustačius tvir
tai, kokio pripatinimo l.i--' QVM 
\al>,v'x"- yra i*siil)jusi. ir liuvo 
įteiktas ta> r£įa>. kw>»\ lmv0 

stnty; 
(['aipjra bus). 

»-aâ #̂aa»»f>a*%»aa%fy»*a'a«>f># 
R«ekl. »M 80. AaMaad Biv. Obtcaso, 

T«lcfoaaa Hayaaarket S&44 

0 8 . A. A, ROTH, 
KiMao Kydytojaa tr cnirargas 
Spertjaltsta« Motcri%o. Vyttfka 
Vaiką te v%| chmniSku UĘQ 

I OHSM: SS&4 80. • > * • • • 8C 
TelerOaa* Btove* 

16—11 ryto »—» f » 

»aa*v%a»aa>aaaa»aaaa»—aa»— 
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DRSOGSS 

SVARB4IS KAIALKU NUTARIMAI. 
(Pabaiga) 

Lietuvių Dienos Pinigai. 
Kun. Jakaitis referuoja apie 

Lietuvių Dienus pinigus. Iš A-
merikos Raudonojo Kryžiaus 

Šiuo reikalu Tautos Fondas 
rems: 

1. Lietuviškas mokyklas Lie
tuvoje. , 

2. Per savo skyrių R. Kry-
dar negauta jokių atskaitų. Įžiaus Rėmėją Draugija šelps 
kaip Lietuvių Dienos pinigai j Raudonojo Kryžiaus reikalus 
buvo sunaudoti. Amerikos į Lietuvoje, našlaičių ir pavar-
Raudonasis Kryžius užklaus- gėlių prieglaudas, rūpinsis 
tas buvo kelis syk, bet vis atsi
sakė atskaitas duoti. 3-jų vai-į siuntimu, 
dybu suvažiavimas Įgaliojo j 3. Tautos Fondas rems krik-
kun. Jakaitį, adv. ilastauską, į šėioniškąją politiką Lietuvoje. 
K. Česnuli ir dr. Bielskį dar kaip va: krikščioniškąją spau-
kartų pareikalauti iš Amerikos dą, rinkimų agitaciją, palaikys 

LIETUVIAI AMBKOJE 
•8 
Ii 

KARĖS DEPARTAMENTO 
PRANEŠIMAS. 

-a 
CLEVELAND, OHIO DETROIT, MICH. 

Atsakydami j daugeli klau<i 
nių deiei apsaugos, atlyginimų 
(conipensation) ir paskyrimo 
(allotment), Karės Sekreto
riaus pagelbininko ofisas išlei-
d© knygele, kurios tikslas yra 

Ši kolonija nuo senai lietuvių pagelbėt buvusiems kareiviams 
".T T " , " ' r i i r T ; ! ' ! " " , apįrvventk bet visai mažai bu- i"»rišt savo ypatingus klausinėje, įvvko svarbios Lietuvos ; ™J . , . , • , i T- A- nu n •• >>* T SLL k * * i ~ w»n, ««fc.i. ! vo veikiama. Ji buvo apsnūdus; mus. J i vadinas, Bulletin 6. 

Svarbiųjų prakalbų pasekmės. Kas veikiama kolonijoj, vadi-
narnoj ' * Dalereyni.'' 

Gegužės 3 d., pirmadienio, 
7:30 vai. vakare, Moos/e svetai-

T - * --• 7"r?mrvwm* :* ^11. Laisvės Paskolos bonu prakal-Lietuvos kariuomenei dovanų . . . , , , . , • • I - ^ M i * I IK)S. kuriose kalbeio Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus atskaitų, 
o jei tų atskaitų negautų, atsi-

j krikščioniškąją srovę Lietuvo
je, kad pasekmingiau galėtų 

kreipti tuo reikalu prie Suv. j kovoti su apsireiškusią socija 
Valstijų Senato ir kitus tinka- Į listine srove ir bedievybe Lie-
mus žingsnius padaryti. 

Susinešti su įvairiomis kita
taučių katalikų organizacijo-

tuvoje. 
4. Tautos Fondas ypatingu 

būdu kreips domės atgaivini
mui tautinio judėjimo krikščio
niškoje pakraipoje sulenkin
tuose Lietavos pakraščiuose, 

{labiausia Vilniaus gubernijoje, 
dabar laikinai užimtose lenkų 
Kietose, lenkinimui,kurių prieš 

^ ^ Ikarą plaukė daug iš Varsa vos 
Tautos Fondo ir L. Raudonojo apinigų įr dabar jųjų lenkai ne-
Kryžiaus rėmėjų Draugijos jjsigaili lenkinimo tikslams. 

mis Amerikoje įgaliota kun. 
Jakaitis ir kun. Petraitis. 

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

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

reikalai. 
3-jų Centro Valdybų (Fed. 

T., T. F., ir R K.) suvažiavi
mas, pripažindamas reikalą ge
resnio subendrinimo viso Lie
tuvos kultūros, politikos ir šel
pimo darbo, randa reikalingu: 

a) kad L. R. Kr. R. Draugi
jai, kaipo Tautos Fondo sekei-
.: , .: i x _ _ , , x_ J : T z.*..-
jeu, l iUtŲ įMVCStiUr * 18x18 l j i t o tu -

vos varguolių šelpimo darbas; 
b) kad toji sekciją kas mė

nuo paduotų Tautos Fondo 

1. 

Lietuvos Misija ir mūsų vi 
suomėse. 

Lietuvos Misijai darant pa
augąs dezorganizuoti lietu-
ų katalikų šelpiamą j j darbą 

i | mūsų Jaunuomenės L. Vyčių 
rakilnų veikimą—Am. Liet. 

i» K. Federacijos veikėjų $u-
vfeiavimas atsiliepia i katalikų 
vikėjus, kad jie nesiduotų su-
vijoti įvairiais bepartyvumo 

nukekliau laikytųsi savo jstai-
jru ir organizacijų. 

pil 
ni 
kos 
krei' 

idangi Lietuvos Misija ne
savo tiesioginio uždavi-

•ukėlimo paskolos Ameri-
ituvių tarpe, ir vietoje to 

pirmąją savo energiją 

Valdybai visų savo pajamų ir j olilsiais, turinčiais tikslą skal-
islaidų apyskaitas, kuri perve- j dyĮio mūsų visuomenės, ir juo 
stų tas skaitlines per savo kny
gas: 

c) kad busimam Tarybos su
važiavimui \Vaterbury, Coiui., 
butų paduotas apsvarstyti 
klausimas sujungimo Tautos 
Fondo ir L. K. K. R. Dr. Sek
retoriatų. 

d) kad iautos Fondo Valdy
ba ir L. R. Kryžiaus Rėmėjų 
valdyba darytų kartkartėmis 
bendrus posėdžius. 

Aukų siuntimas Lietuvon, j 

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacija pageroaama visas 
krikscioinškas sietuvos kultū
ros, šelpimo ir politikos orga
nizacijas, tečiau del geresmo 
tikslingumo ir tvar&ingumo a-
merLfcieėių šeriamojo darbo, 
randa būtinai reikalinga, kad 
Amerikos lietuvių katalikų au
kos eitų vienam Lietuvos kata
likų įmausimam, komitetui, su
darytam iš atskirų nuo Katali
kų Centro, politinių krikščionių 
partijų ir įgaliotimo Am. L. R. 
JBL. Federacijos; šitas Komite
tas tąsias aukas skirstytų pa
gal reikalo ir proporcijonaiiai 
plėtojimui uaroo kultūros, šel
pimo ir politikos tikslams. 

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

Tautos Fondo uždaviniai. 

bos, kuriose kalbėjo Lietuvos 
atstovas p. J. Vileišis ir Dr. 
Vitkus (visai man nežinomas). 
Apie programo išpildymą ne- , 
rašvsiu, interesuojantieji tėra- j Sa5iai> ^gedęs cementas. Čia 
šo. Tik noriu konstantuoti vie- |P e r ėJ° ^ ^ ^ l«*uviHaį ne-
ną faktą, kurį tose prakalbose I zatežmnkų kunigu, klapčiukų, 
viešai 
stovo 
leisis savo prakalboje apie L 
L. P. bonus, taip-gi užsiminė ir ! ** n a u J a tikėjimą, rengė žemiš-
apie Amerikos lietuvių grįžimą i k a r o ^ i r C'ml^' * m o n i u *>*vn* 
i Lietuvą, tarpe kit-ko maždaug; l k l tol> kd[ t i e hnm('s susiprato 
išsireiškė, buk Pušaloto klebo-| i r ?amat<:>> ¥<* "ezafežmnkų 
nas su vargoniniaku pridaręs Į knmS^ly vyskupą 
tiek degtinėm, kad* visa apylin-

aps 
ir pasilikus nuo visų kitų, kad; Ją galima gaut "Office of the 
ir mažesnių kolonijų,delto,kau j Assistant to the Secretary of 
tos kolonijos lietuvių tarpan! War, Council of National Be
buvo isiveise. visuomenės pikt-ifens'e Buildiug, AVashington, 

;D. C. 
Valdžios apsauga del karei

vių, kurie buvo tarnystėj, šito-

kė negalėjo išgerti' Paskui ne 
tik miestuose darbininkai, bet 

bartinė apsauga (asekuracija) 
gali but permainyta j vieną iš 
šešių įvairia formų nuolatinių 
kontraktų (policy) dabar aprū
pinta, kaip užsibaigę kontrak
tai gali but išnaujo Įstatyti, ir 
tt. 

Keblus atlyginimo (compen-

MUZTKOS MYLĖTOJAMS. 
Nauji ir gražus muiik. veikalui-

'gaidos su žodžiais del piano: 
' J. ''Pas darželi trys mergete*" du
etas. Kaina 5©e. 

2. *-E>u aut MO Svieto" solo .MH. 
.S. "Lietuva brausi'" solo . . . 50e. 
4. "Ka> miramv.- man širdele/" due

tas. Kaina 50c. 
Užsisakant šiuos veikalus, kartu 

reikia siusti ir pinigus per Money Or-
red.i arba registruotam laiške, (štam
pu nesiųskite). Išleidėjo vardu: 

J. A. ŽEMAITIS, 
315 So. U'est St., Mu-naiuloali. Pa. 

REIKALAUJA. 
KKnt/VIJNGl. 

Trutkeriai ir leiberiai vyrai dirbti 
viduj warehousej. Pastovus darbas ir 
gera mokestis. Atsišaukite Supt 
fc'ourth. 

Gumbinsky Bros. 
c-o l iiiou & Lumber Strs. 

1 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 
' LIETCVIS 

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

{47 ir Uood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki S:30 vakare Nedėliomis ] 

\ 9 iki 12 rytais. 
IV!. Boulevard ISO 

Res. 2»14 \T. 4Srd Street 
Tel. McKinlcy 263 

g . . . . . . . . . . . . . i . . i • • • • 

Telephone: Tards 6492 

šuntakiais 
eina, kad rengdami žmonėms 
rojų savo kišenius tunkina. Ga
baus mųs žmonės pamatė, kad 

ir sodžiuose valstiečiai ėmė į į nezaležninkų rojus be stogo, be.satio,,) dalykai taip-gi aprašy-
kunigo pa^-zdj ir dabar Lietu- s * m j ' te l a n ^ i r te n i e k o - S u " I į ^ > r f ^ ^ ^ ******{*- • 

siprato žmonės, bet jau buvo ba išduota porcija) buvusiems I s-5° 
pusėtinai iščiulpti. Kada neza-1 tarnystėj -vyrams ir moterims 

voje visur pilna bravorų ir 
kiekvienas moka sau padaryti 
ne tik alų, bet ir degtinę. Tokių 
pramonininkų Lietuva nereika 
lauja ir visai nepageidauja. 

Čia jokių išvadžiojimų ne
darau, tik koikttantuoju 
faktą, kurį gerb. Lietuvos at
stovas pažymėjo savo prakal-
lnvje. Taip-gi reikia nepamiršti, 
kad žmonių svetainėje buvo 
daugiau, negu tikėtasi. Bet iš 
priežasties viršui pažymėto 
fakto žmonėse nekoks ūpas pa
sidarė. Ir Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų tą vakarą tepar-
duota vos tik už 600 dolierių. 

Ar-gi Clevelando lietuviai 

ležninkai pamatė, kad "biz
nis" su nauju tikėjimu neina, 
atsisuko nuo žmonių ir pasprū
do. O jus žffloneliai dairykitės 
po "žemiško rojaus" gražybes. 

už sužeidimą arba nenuojiegu-
mą atlikime savo pareigų, ir 
yra visiškai atskiras nuo AVar 
Risk Insurance. 

• 

Knygelė parodo buvusiam ka 
Bet dabar "jau kas kita šioj į reiviui, kaip reikia kreiptis del 

("kolonijoj virto: žmonės, supra- jpinigiško atlyginimo ]>er Suv. 

«*>» f * « > t u "ŽSnud*1 i ? TM n̂??--U U t l j C<4«^# J U 

tę visus bambizų darbelius, sto
jo į bendrą darbą. Jie paprašė 
Jo Malonybės vvsku p V , /\<t'.t | > 4 * -

skirtų tikrą Rymo-Katalikų ku-
nigą. Prašymą vyskupas iš
klausė ir klebonu paskyrė gerb. 
kun. J . Jonaiti. 

Kovo 28 d,, 1020 m., angarų 

Valstijų Sveikatos Skyrių (U. 
S. Public Healtli Service) arba 
i » o r l i i l o L-q t ro Ani«r iL-r»c T oer i . 

jono skyrių. Pilnai aprašytas 
skirtumas tarj) atlyginimo lai
kino ir nuolatinio nenuojiegu-
mo. 

Randasi daug nesusiprati-

A.SHUSH0 
Turiu patyrimą 

moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 

So. HaUtcd St.. Chicago. m. 

R.-K. bažnyčioje, C') South St. j nių tarp a]megalAlintų karei-
uradėio Dalervskiems lietu-

ktų Lietuvos Laisvės Paskolos i ™ > » pamaldas laikyti. 

Susitvėrus Lietuvos Vralsty-
1WM. kuriam reikalui Tautos 
Fonua- } ra tii<i/.iausią dali sa
vo iždas inėjusių pinigų paau
kojęs, mūsų tėvynėje Lietuvoje kome geriam 
prasideda dii''-;vncijaei.ja sro- šias. /.ciiicsne> 
vių, krikščionių ir •nekrikščio-j n»u 
niškų. Mes. Am'crikov įįeluviai \ uv.iaiki;i 
katalikai. !!"l--<l;:ini visa savo \ -\aigiru 
širdimi prisidėti prie krikščio- į riaasius 
niškojo veikimo Lietuvoje, t u- j ::;<* gei 
rimo savo visas pajėgas pa-i.\nu:vw 

ir tuo 
mą a 
Katali 
suvažia 
našią 
tę ir a' 
akciją 

į sav|tišką pertvarkymą Ame-
rakosl lietuvių visuomeninio 
veikli^) savo partijiniais tik 
slais 

Kaoingi toksai Misijos vei 
kimasir taktas trukdo svar
biausi įautos reikalą—paskolą 

iau mažina pasitikėji-
kiečiųmisijos nariais, 
Federacijos veikėjų 
įas apgailestauja pa-

uvos Misijos darbuo-
ipia j tokią misijos 
tuvos valdžios ir vi

suomenei domę, pasitikėdami, 
kad Liebfos valdžia padarys 
tame dallke reikalingus žing
snius 

Tuomi itt suvažiavimas at
sišaukia į l e t Katalikų visuo
menę, kaaneatsižiurėdama j 
tuos Misija netaktus, visomis 
galėmis rei|ų Lietuvos pasko
lą. 

Suvažiavįią 1-rną vaL nak
ties uždarė!'1. Tarybos vice-
pirmininkasl kun. Jakaitis, 
maldą atkallfto kun. Kemėšis.-

J .Jakait is , 
iavirao pirm. 

E. Karosas, 
vimo rast. 

P 
Kad aš la 

kitK kvietkas 
čiu kapinės, 

kreipti, kad krikščioniškas vw- Mokas MO 
kimas galėtų IJetuvojo liuoeai i ̂ nie ratve 
plėtotis i i^l S»*T«s 

IMAS. 
u gėles nopir-
nu svetinitau-

mes ir užlai-
ir gražiau-

ainos. ir ge
ne. Taipfwt 
racija, ir ne
rimus, ir ge-

intarnausi-
:;nkn>i<'!t:-

waszkl}':.-z. vienas 
•-•::!;•-. Nau-

name ant 

ljonų? Xe 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^jwnų parduota už 8,000 
dolieriųr 

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

A. iš P. 

DONORĄ, PA. 

Balandžio 26 d. atlankė ir 
mūsų miestelį Lietuvos Misijos 
narys, majoras P. Žadeikis. 
Programa Įvyko Lietuvių Pi
liečių svetainėj, kurios vedė-
jum buvo kun. "y. Abromaitis. 

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

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

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

Cia liko sutverta Lietuvos 
Laisvės Sargų organizacija, į 
kurią i>ir>i>«- «ianc narių. 1'et-
ra> Ka-iin'kis karsiąs ie\y-
na;i!;>. : ; ' ' '-k?as pirriiiiirkn. 

Donorietis. 

(Jegužės 2 d., 1920 m., pir
mą syki L. Jaunimo R.-K. dr-
jos eboras po vadovyste vargo
nininko p. E. šlapelio giedojo 
per šv. mišias. Po pamaldų 
Jaunimo R.-K. draugija suren
gė iškilmingus pietus pagerbti 
kun. J . Jonaiti. 

Po'pietų, 3 vai., buvo naujos 
parapijos susirinkimas p. Roko 
svetainėj, 1904 N. Jefierson. 
Posėdį atidarė malda gerb. 
kun. J. Jonaitis. Svarstyta nau
jos parapijos, reikalai. Nutarta 
naujai parapijai vardas duoti 
Šv. Petro lietuvių Rymo-Kata-
likų parapija. 

Nutarta naujos parapijos 
naudai surengti pirmas vaka
ras gegužės 8 d., 1920 m., p. 
Roko svetainėj, 1904 W. Jef
ierson gatvės. Išrinkta keturi 

[asmenys apžiūrėti naujai para
pijai lotus. 

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

Po parapijos susirinkimo bu
vo posėdis Jaunimo B.-K. dr-
jos, kurį eu malda atidarė pir
mininkas P. Grigaitis ir persta
tė p. E. Šlapeli pakalbėti apie 
Jaunimo R.-K. dr-jos tikslą. 
P-as E. Šlapelis kalbėjo apie 
daile. 

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

Naujais nariais Jaunimo R.-
K. draugijon šitame susirinki
me įsirašė', nxls. penkioldcą as
menų. Medinis. 

* P C T H A l l S S f A B U O N A S 

A. PETRAT1S & CO. 
M O R T G A G E B A N K 
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vių, kuomet apsiima užsiėmimo 
mokinimą (vocational train-
ing). 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 
jšrišimai išaiškinti. 

Reikalingi budai įdėjimo 
tvarkaus reikalavimo del.neat-
niokėtų paskyrimų išaiškinti. 
Paskyrimai yra dvejopi—vie
nas yra apmokamas Bureau of 
\Var Risk Insurance, kitas Fi
nansų Direktoriaus. Tas pa
lengvins visus rehvalavimus, 
kuriuos dar kareiviai turi prieš 
valdžią. 

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klesos knygynos ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas. geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pagyveniinuo-

pėdų ir 18 colių storas. GriuTlįs 
basemente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų — pir
mos klesos knygynės ir cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir "\Vood 
gatvės Grindis muro. duris ir lan-
"ai ąžuoliniai. 2-me rv2°,vveni!tie 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parsiduosiu namą ir biznį vid^ 
tinę kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į 

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

REIKALINGOS MERGAI
TES. 

10 metų ir suvirs. Prityri
mas nereikalingas. Šviesus, 
švarus fabrikas. Gera alga iš-
pradžių. Greitas pakėlimas. 

Rand McNalley & Co. 
536 S. Clark Str. 

ANT PARDAVIMO. 
Išvažiuoja, užtat tūrių parduoU sa

vo moderniška 2 flatų murini namą 
po 5 ir 6 kambarius 2 furuecai. Kai
na 5S.000 atsišaukite nedeldieniais 
ant 1-nio flato. 

5612 So. Winchester ATC. 

Medžiu darbininkai ir Karpente-
riai r— vežimų ir automobilių darbo. 
Atsišaukite: 

Chk-ago Mcrdhandise and 
Kąuipment Co. 

828 LivliaiifM- Avc V. S. Valdi. 

Vaikai — West — Katalikai del 
generalio offiso ir pasiuntynistės ge
ra ateitis. Atsišaukite. 

The Daprato Statuary Co. 
76« West Adams Street. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akintai 
bus palengvinimu del Jūsų akiu. 
Kuomet tų kenti nuo galvos" skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru 
?<,, kuoi.iet skaitai ar siuvi «x ka
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 meta 
patyrimas pr(',"r,« ?•?»•*• ^'-''•i**:! 
patarnavime u- »...v.». ; iv«.ui». 

A r m i j o j 4 .000,000 VATU v r a H net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-'*io« labos vlr§ Platt'o aptlekos. 

Kambarts 14, 15, l«. 17 ir 18 
Trraykitc t mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto lkl t 

Vyrai dirbti poperos stocko 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 & Stewart. 

REIKALINGI 
Sen>"vi ^Ta i del fabriko 

darbo. 
Atsišaukite: 

•7AA \TT__ i . CM _ J 0 * ~ 

REIKALINGI. 

Hog Butcheriai 

pirbti packing house. 

Hetzel & Co. 
1743 Larrabee Str. 

REIKALINGI ŠĖPŲ 
DIRBEJIAI. 

Il<ikamlų fabrike. Pastovus 
darbus. Gera mokestis. 

Atsišaukite: 

daugelis klausimų, kurie negali 
but abelnai atsakyti. Kuomet 
pakįla nepaprastos aplinkybės 
apsaugos,at lyginimo irpaskyri 
mo klausimuose, visas informa
cijas gali gaut iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus (Lietu
viams—Lietuvių Skyrius, 1107 
BroauVay, New York City), 
arlia adresuojant laišką Lieut. 
Colonel Matbe^v C. Smith. Ofi
se Karės Sekretoriaus pagal
bininko, Service and Inf. 
Brancb Council of National 
Defense Bldg., Washington, 
D. C. 

niiiiiifiiiiifiiiiiiiniiiiiifiiiiiirniiiiiifiirtf 
PIRKUSIEMS BONŲ PER 

"DRAUGĄ." 

Greitu laika 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. 46 St . Chicago. m. 

iiMiiiiuimiiiifiimiiMiMiMimmimm 

vai. vakare. Panedėliaia, 
mis ir Petnyčiomis. 

Seredo- ' 

Parsiduoda du lotai ant Tripp Ave. 
30x125 pėdas, vanduo ir Sal(gatves 
užmoktta. Vienas blokas nuo Archer 
Ave. arti Crane Plaatos. Kaina $330 
už viena, verti po $900. Parsiduos 
po viena arba abudu. 

Savininkas 
1711 Indiana Ave. 

Parsiduoda didelis su visais jtaisi-
mato del dvejų Seimlnu pagyvenimo 
namas su krautuve. Kaina žema ir 
mažas įnešimas. Priežastis pardavimo 
yra liga. Norėdami daug&us sužinote, 
meldžiu kreiptos sekančiu antrašu. 

John Kruizas, 
703 Lincoln Avc. Rockford, III. 

Tclef. Malu S»60 

.\XT P.MtDAVI.MO. 
Bueernc ir groeerne (tiri bud par

duota trumpų laiku nes savininką." 
išeina į kita bizni, parsiduos pigiai. 

3353 W. 3s(h Street 

Behnke & Fink Mfg. Co. 
1107 Maxwell Str. 

PAIEŠKO 
Paieškau savo brolio Stanislovo 

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

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

PraneišKns Mlknlnv 
Box 210 Kcnc*h*. Wis. 

i 
1 

i 

i 
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ANT PARDAVIMO. 

2 pagyveni mii mūrinis na
mas, elektros šviesa naujas 
plunibing- ir dekoracijos, pe
rinus šiluma. Kaina $5,000.(K) 
Casli. Didelis bargenas, atsi
šaukite 

Nora A. McMahon. 
3612 S. RockweU Str., 

Tel. McKinley 2450 

i 

• j 

I 
PASPORTŲ BLANKAS 

TILDOME 

KYKAI. 

PIRKITE KARSS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). • 

llaltlc Con«>nltation Bureau, Inc. 
So So. D»>arborn St. Chkttgu. 

Room 20C 
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Atsieisiąs 15 milijonų dolierių. 

DRAUGAS 
• ssr? 

Pirmadienis , gegužės 1C 1920 

—a 

i CHICAGOJE. 
—» 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Pirmadienis , gegužės 10 d. 
Šv. JUOZAPAS, baž. pa t r . 

Antradienis , gegužės 11 d. 
šv . Pranciškus Hieromietis. 

PENKI PPJTROŠK© GAZO 
GARAIS. 

i Paimti ligoninėn ir vos at
gaivinti. 

PLENUOJAMAS MILŽINIŠ 
KAS VIEŠBUTIS 

CHICAGOJE. 

Chieagos piniguočiai yra 
sumano pastatydinti milžiniš
ką viešbuti (hoteli) Chieago 
je. Sakoma, tas viešbutis bu 
siąs didesnis už didžiausiu 
viešbučiu New Yorfce, Penu 
sylvania ir Cemmodore, ėmus. 
krūvon. 

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

Tam tikslui parinkta puiki 
vieta šalę pat ežero šiaurinėj 
miesto dalyj, kur gyvena dau
giausia turtingi žmonės. 

Viešhuiyj kambarių busią 
4,000. <Ji apie visokias sales 
ir patogybes — negali but nei 
kalbos. 

KOMPANIJOS PRANEŠA 
AT>TW Q A V A VAPf lTTS 
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Nori išgauti daugiau pinigu 
nuo žmonių. 

Tšnaujo dvi ebieaginės kom
panijos kreipėsi i State Pub
lic Utilities komisiją su nusi
skundimais. Komisija pasiža
dėjo patyrinėti nusiskundi
mus. 

Tos kompanijos yra: gazo ir 
viršutinių geležinkeliu. Gazo 
kompanija sako. kad ji šian
die, gamindama ir pristatyda
ma Chieagos gyventojams 
gaz.ą, paneša didelius nuosto
lius. Nes jai gazo produkcija 
brangiau atsieinanti, kaip su-
renkanti nuo žmonių, gazą var 
tojančių, pinigų. 

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

Tr viena ir kita nusiskun
džia, kad neturinčios iš ko ap
mokėti savo skolų. Oi apie ko
kį ten pelną jos jau senai j>a-
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 tik paskui b«3 
imtasi priemonių apdrausti 
jas nuo vargo. 

Aną vakarą namuose po 
numeriu (>42S So. Union ave. 
Įvyko nepaprastas nuotikis. 
šeimyna, trys suaugę ir du 
vaiku, sėdėjo prie stalo. Stai
ga pajuto gazo kvapsni. 

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

Yienan\ vyrui pavyko atida
ryti langą ir per telefoną ]>a-
šaukti gydytoja. 

Atėjęs gydytojas visus pen
kis rado pri troškusius. Tuo-
jaus ėmėsi atidarinėti landus 
ir pats pusiau pritroško. 

Pakelta trukšmas.- Ant 
greitųjų pakviestas dar vienas 
gydytojas, šis atidarinėjo lan
gus ir puolėsi "elbėtj pritroš-
Kusius. Bet ir šitas gydytojas 
apkvaito ir vos, svyruoda
mas, išėjo laukan. 

Pašauktas policijos ambu-
lansas. Su policija atvykęs 
gydytojas visus pritroškusius 
žmones liepė kuoveikiaus pa
imti ligoninėn. Tenai per ke
lias valandas darbuotasi, kol 
visj žmonės atgaivinti. 

Paskui pranešta, jog net vie-
• v • • • 

Ims iŠ ju u n m r s i j j s . 
Policija pradėjo tyrinėti tą 

nepaprastą apsireiškimą. Su
sekta, kad namų rųsyj, kuri 
aklai buvo uždaryta, pasida
rė daugelis nuodingų gazo ga
rų. Tie gara i ėmė sunkties vi
dun ir troškinti žmones. 

Tai visa žmonių laimė, kad 
tas Įvyko jienvs nemie
gant. Nes ki ta ip nei vienas iš 
jų nebūtų jau atsikėlęs. 

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS CHICAGOS IR 
APYLINKĖS APSKRIČIO STOčiy TOMEI. 

Balandžio 15 d. Šv. Jurgio para- kiek jau išparduota, o trečioje kiek 
pijos svetainėje įvykusiame L. L. dar reikia parduoti, kad savo quotą 
P. Chieagos ir apylinkių stou. ""p- išpildyti. 
skričio susirinkime tapo pednryta Kolonijos malonėkit rengti pra-
keletas svarbių nutarimų. Tarp tų kalbas, varyti kuodi<!žiausių agita-
buvo nutarta paskirti q uotas kiek- ei ją. Gerai butų, k.ul kolonijos, 
vienai Chieagos i r apylinkės kolo- rengdamos prakalbas L. L. Pasko-
nijai. Tam tikslui buvo išrinkta los reikalais, pridėtų, jei galima, ir 
komisija, kuri, dabar parengus programėlį. Tada pagarsinus, kad 
guotas, šiuomi, del žinios visoms bus prakalbos, dainelės, arba dekle-
Chicagos ir apylinkės kolonijoms, r maeijos, kurias galėtu atlikti ma-
.skelbia. Quotos yra nustatytos su- žos mergaitės,, a r berneliai, daugiau 
lig kolonijos didumo. 

Kadangi Lietuvos Misija paskel- mėnesio kiekviena kolonija turi su-
bė, jog Chieago i r apylinkė turi rengti bent dvi prakalbi, 
išpirkti už viena milijoną ($1,000,-/ K a t r o 8 kolonija neturi kalbėto-
000.00) dol. Lietuvos Laisvės Pa< j Ų ^ kreipties i Chieagos Ap-
skolos bonų, tai mes, komisija, tą skrį<:j0 sekretorijatą. kuris pasi-
milijoną išdalinome visoms Chiea- s { e r g s sayastį. Tiktai kviesdamos 
gos ir apylinkės kolonijoms subg kalbėtojus turės apmokėti visas 
gyventojų skaičiaus. j ų j ^ n e s d u e ^ o s apskritis ne-

Kadangi kai-kuriose kolonijose t u r i j o k i ų p a j a m n , todėl išlaidų ne
yra po dvi ir daugiau L. L. P. sto- „ j į pakelti, 
čių, tai tokiose kolonijose visos sto- y v Stulpinas, pirm., 
tys turi dėti pastangas, kad išpar- j A MicMimas> r a S t > 
duoti visą savo kolonijos quotą. i 
Turime, broliai lietuviai pardavė-; Pastaba. PraSydami Apskričio 
jai, iš visų savo pajiegit stengties valdybos parūpinti kalbėtojų L. L. 
išparduoti savo kolonijos paskirtą- Paskolos reikalais, prašome praneš-
ją quotą. Nes nuo pasisekimo atski-1 t i : kelių kalbėtojų reikalauja, kada, 
rų kolonijų priklausys mūsų, Chi- kur, ir katrą valandą prakalbos 

Rutkauskas praneša, tie dralm ^liBlimmHHlllllumiiKHmHWtmnumi««ttMiHRllUitimiUimH 
žiai j a u dalinami Lietuvos be- S T » . ' . . , # . - ^ . <' s 

I Pirmosios Komunijos, Dirmavones = i tureiams. 
Galiaus, kada laikinoji Lietu

vos nepriklausomyl>ės valdžia 
atsišaukė į Amerikos lietuvius 
i r paprašė jau nebe aukos, bet! S 
paskolos, mes, brightonparkie-
ėiai, šokome darban rr vienu 
vakaru išpirkome paskolos bo
nų už 21 tuRstantį dol. Bet tai 
dar ne viskas. Dar mes savo 
cjuotos neišpirkome. Mūsų ko
lonijai paskirta bonų išpirkti 15 
už 70 tukstanėių i r turime iš-
pirkti, nes tai mūsų uždavinys, 

ir Sliubo Dienos 
s s s 

žmogaus 2 yra vi.-iios iš /Yim->uiiijų ir atmiutimŲ 
Įf>M'iiimo (hcini. Todi-1 m-tuiias nori turc'*ti t«j die*Ų atminimui S 
kokį ii<;rs žinkla. S 

>li> tame dalyke pasiūlome graiiu> {taveikslus. 2 

cagos ir apylinkės, pasisekimas. 
Jeigu kiekviena kolonija Lšpar-

duos savo quotą, tai mes, Illincis. 
Indiana, Michigan ir AViseonsin 
valstijų lietuviai, galėsime pasi
džiaugti atlikę savo pareigą del tė
vynės. Lietuvos. 

Kolonijų surašė pirmoje kotam-
noje yra pažymėta quota, antroje 

CHICAGOS IR APYLINKĖS KOLONIJŲ QUOTOS. 

N E S U T I K I M A I T A R P E 
STREIKUOJANČIŲ 
" S W I T C H M E N Ų . " 

N A U J A P R I E Ž A S T I S DUO 
NOS PABRANGIMUI. 

Duonos pabrangimui skel
iama nauja priežastis. Sako 

ma. geležinkeliai šiandie yra 
tokioje betvarkėje, kad kuo-
mefcpo pjūties prjsieis išvežioti 
kvieeins, tuomet tam tikslui 
p r i t ruks vagonų. Del to turės 
pabrangt i i r duona. 

Ko eia neišgalvos savo nau
dai visokios rūšies t rus ta i . 

7 — • 
Paduota majorui Thompso-

nui sumanymas, kad kai kurio
se gatvės* leisti intaisyti dvie
jų angštų gatvekarius. j ku
ri::!)!! sutilptų daugiau ka ip po 
Šimtą žmonių. 

Taipo daugelio vis dar 
streikuojanėių u swi te lnm 
n u " ir jų vadų pakilo .aršų> 
nesutikimai. Xes pasirodo, kad 
darbininkai išvesti tiesiog pel-
kėsna. 

(ieležinkelių kompanijos vie
toje streikininkų priima nau
jus darhininkus ir streikinin
kai neteks darbo. 

SALIUNE PAŠAUTA LIE
TUVĖ MOTERIS . 

Sulig policijos tvirtinimo, 
praeito penktadienio vakare 
užpuolę plėšikai saliuną po 
numeriu 3108 Wost 38 gat. 
Plėšikai hošandydami mirtinai 
pašovė Mrs. Emily Orient Ju r 
gaitis. 5201 South Sangamon 
gat., kuri tuo metu buvus už
pakalinėj salinno kamarai tė j , 
kur nuo plėšikų buvo norėjęs 
pasislėpti pats saliunininkas. 

P U B L I K A UŽ VISKĄ TU 
R Ė S MOKĖTI . 

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

Xorint iem s maudyt ies prl-i-
?is turėti nuosavus mandvmui-
si rūbus. 

Parkuose šįmet žmonėm* 
nrprisieis nieko mokėti tik už 
veją, ant kurios bus galima 
pasėdėti a r pavaikšėioti , ir už 
ora, 

.Miestas neturi pinigų. Todėl 
parkuose ir ' darbininkų skai-
ėius žymiai numažintas. 

Kolonijos vardas 
Aurora, 111 $ 
Chieago, 111.: 

Bridgeport 150,000.oo 
Town of Lake 15O.000.oo 
l&th St. i r Union ave flO.OOO.oo 
West Side ..' 80,000.oo 
Ncrth Sidc 50.000.oo 
Brighton Park 70.000.oo 
hcHand ^ 60,000.oo 
West Pullman 10,000.oo 

Cicero, 111 60,000.oo 
Chieago Heights, IU 20.000.oo 
Grand Rapids, Micb 20,000.oo 
Gan*, Ind 10,000.oo 
Indiana Harbor, Ind 25,000.oo 
Kenosha, Wis 45?000.oo 
Melrosc Park, EI 25,000.oo 
Milwaukee, Wis 5;000.oo 
Khinelander, Wis 2,000.oo 
Raeinc, Wis #25,000.oo 
Kockford,Ill 10.000.oo 
So. Chieago, IU 25.000.oo 
St. Charles, 111 , lO.OOO.oo 
Spring Valley, 111. ir apylinkė .. lO.OOO.oo 
Springfield. 111 " lO.OOO.oo 
Thorp, \Vis • 2,000.oo 
Waukegan, UI 15.000.oo 
\Vestyille, UI 5,000.oo 
Wauwatosa, Wis 6,000.oo 
Sheboygan, Wis f T.OOO.oo 

žmonių atsilankytų. ISėgyje vieno o tų uždavinį nėra sunku išpil
dyti. Jeigu visi pirksime nors 
tiek L. L. bonų, kiek pirkome 
per karą Suv. Valstijų, tai is-
pirksim ne už 70 tūkstančių, 
bet už 160! Tatai kodėl nepirk
ti L. L. bonų, kodei nebaigti 
pradėto prakilnaus darbo? 

Kiekvienas pradėtas darbas 
negali būti nepabaigtas. Kam 
vertas bus pradėtas statyti na
mas, o nepaJbaigtas? Kas galės 
jame gyvenU, jei bus be stogo? 
Kų gelbės tėvynei mūsų sudė
tos aukos, jei nesutvėrsime 
stiprios valstybės? 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, arba per amžius 
busim nepriklausomi.Kas nori; 
kad mūsų tėvynė netektų nei 
lenkams, nei rusams, o butų ne
priklausoma, tegu perka Liet. 
Laisvės bonus. Kas turi pirkęs 
vieną, tegul perka antrą, trečią 
ir ketvirtą ;kurie dar nei vieno 
nepirko, šiandie prašomį pirk
ti. 

Lietuvos Laisvės bonai, kaip 

Ant Dirmavout-s paveikslo išreikšta visa Sakramento DirmaToo&s Į 
istoriją. g 

Iie to ant pavi-iksly apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir g 
p£.i«*i£S tt£r-š *."*S &*%*G$. A N I g M t i u u "-»«.-.»%a T S I U I I ? . p S • aTuf, Titrui tS S " 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

prasidės. Tuo palengiinsite rašti
ninkui darbą. 

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

Apskr. rast. 
4410 So. Riehmond St. 
Telefonai ilcKinley 1833 
ir McKinlcv 2797. 

| "DRAUGAS" PUBL. CO. | 
I 1800 W. 4tth Str. Cnicago, HL | 
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džiu" visiems choristams buvo ! • • • 

V. W. RUTKAUSKAS 

Quota 
3.000.OO 

Parduota Neparduota 
$ 310.00 $ 2,690.00 

40.550.oo 
53,6€1.8S 
15,962.00 
I2,980.oo 
14,350.00 
20.SO5.07 
12:0gl.oo 

ll.935.oo 
1.490.00 
3,615.oo 
2.607.t» 
7.870.50 

12,178.oo 
7.143.54 

260.OO 
5,385.oo 

SOO.oo 
7,590.oo 
1.280.00 
1.450.oo 
1.056.oo 

700.00 
5.000.oo 

2.705.oo 

labai skaudus. Nusiminimas, lig 
žaibas, plikštelėjo visiems Į 
širdį. Neviena iš čia augusių 
mergelių palenkus galvą nu
šluostė vieną, kitą ašarą, katra 
nejučiomis iš akių iškrito. Jos 
labiausia gailėjo jo dėlto, kad 
iš pat mažens, mokyklą belan-
kydamos, pr ipra to kaip prie j 
savo tėvo. 

Gailesčio apimti visi pradėjo 
prašyti savo vedėjo, kad pirm 
atsisveikinsiant choras padai
nuotų nors kelias daineles, ku
rias p-as l a u r a i t i s taip gražiai 
buvo visus išmokinęs. Sustoj> 
ir užtraukė keletą dainelii, 
o a n t galo* "Lie tuva, tėvynė 
mūsų." Bet to vi** dar neužte

ko. 
Vėl mergaičių būrys apspito 

p. Laurait i , kad joms paskam
bintų dar "Klumpako j į " ajba 
"Sukt in i . ' T - a s Lauraitis I i i p 
visuomet, ta ip i r dabar pai idė 

praneša Misija, j au gatavi ir j savo prielankumą ir skambino 
t r u m p u laiku bus, išsiuntinėt i 'daug daugiau, negu buvo * a -

ADVOKATAS 
Ofisu Didmiesty!: 

29 South L a Salle Street 
Kambute 324 

TeL Central *3M 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vakarais, 812 W. 33 S t 
TeL Tardą 4W1 

109,450.00 
96.338.12 
74,538.oo 
67.020.oo I t iems, kur ie pirko i r visą su-
SrifinAon ! m » imrikpin N A I v i « n a 4 n a n « a L . - - - - - - - į t - - ^ _ w _ . _ . — . «» . ™V j£ , .^ ,» 

likim nepirkę bonų, nepaskoli 
nę pinigų tėvynės laisvės rei
kalams. 

J. K. E. 

DR. J. SHM6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

4* OMO* 
Ras. 1SM W. 4* ATCMM 

Talefomaa Cicero SCSI 
Ofiso Cicero 49 

K A T U Aire LTBTUVIMLU 

— 

49,394.93 
47,979.oo 
lO.OOO.oo 
48,065.oo 
lS,510.oo 
16;385.oo 
7.393.00 

17,129.50 
32,822.00 
17,856.46 
5,000.oo 
l,740.oo 

19,615.oo 
9,200.oo 

švtas. 

TeL DroTer 7441 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DEHTI8TAS 

V»Iandos: suo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

47U SO. ASHLASD AVEH0B 
arti 47-tos Gatves 

I 

IŠ N O R T H SIDE. 

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

lO.OOO.oo 
5,000.oo 
3,295.oo 
7,000.oo 

Viso .$1.000,000.00 $243.50499 $756,495.01 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUy 

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

SIRINKIMAS. 

riai mūsiškių l>ėgo j Rusijos gi
lumą bei Į kitus kraštus, mes 
dėjome r.ukas ir per Tautos 
Fondą šelpėme tuos pabėgė
lius. 

Vėliau, kada numetusi sveti
mų jungą Lietuva pradėjo rei
kalauti pilnos nepriklausomy
bės, mes keliais atvejais tūk
stančiais aukojoiti anttos nepri 

A. L. R.-K. Federacijos Chi- klausomybės aukuro. Tsteigė-
cagos apskričio (Katal ių Vie- »»P ir palaikėme pnblikaeijos 
nybės Centro) mėnesinis su- j biurą, siuntėme ir užlaikėme 
sirinkimas bus antradienyje. į atstovus prie Taikos Detegaci-
gegužio 11 d., vakare Dievo ! i o s Paryžiuje ir daug, daug ki-
Apveiados par&p. svetainėje, | t a k i V darbų atlikome Lietuvos 
Chieago, Dl. Yra svarbių rei-: naudai. 
kalų. Nevien atstovas, beti Vėliau sutvėrėme Lietuvos 
kviečiame ir katalikus veikė- Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
jus bei veikėjas. 

Valdyba. 
Draugiją, kuri, pristeigus sa 
vo skyrių l>eveik visose lietuvių '29 

Xe*kuomet nebuv0 girdėti apie 
Šv. Mykolo Ark. parapijos ebo-
rą bei jo darbuotę. Rodos lig 
kad visai čia jo nebutųpiViskas 
gludi tylumoj. 

North Sidėje Šv. Mykolo pa-
1I'-rt« ^° ! r a P ' c ^ l o r a s 3"ra nemažas ir, ga 

Įima . sakyti, nemažai pa
žengęs pirmyn muzikoje. Kiek
vienas beveik choristas lavina
si muzikos šakoje, gerai susi
pažinę su gaidomis ir lengvai 
išmoksta giedoti bile kokį daly
ką. Susipažinti su gaidomis 
kiekvienam choristui bei chori
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. Lauraitį. Jis 
tiek turėjo pasišventimo, tiek 
dėjo savo pastangų ir tas jam 
sekėsi. Jis negailėdavo pašvę
sti laiko. Kiekvieną vakarą bu
tų pašventęs pamokoms kadi r 
vienam giedoriui atsilankius. 
Ir visados su mielu noru moki
no, l'žtai jam priklauso gar
bė ir dėkingumas nuo visų cho
ristų. 

Besidarbuodamas per šeše
rius metus prie šv. Mykolo pa
rapijos. ji,s labai Įsimylėjo į šį 
chorą. Kaip sn tikrais broliais 
bei sesutėmis jis tardavos kiek
viename dalyke. 

Ketvergo vakare, balandžio 
lx'siir.oki:iant linksmia 

Ant gaio atsisveimno visj, iš
reikšdami p. Lauraičiui širdin
giausius linkėjimus ir gerį pa
sekmių darbuoties stiprio| vie- Į 
nybėj su cicerieėiais. 

Cicero choristai gali di^žiuo-
ties gaudami sau draugiją ve
dėją ir nenuilstantį darbuotoją. 
Gi northsidieėiai. atsisveikinę 
su p. Lauraičiu, taip-gi rjfngiasi 
draugiškai sutikti naujĮ vedė
ją, kokį jiems parūpins rjerb. 

j.p.WArrcHEs 
A T T 0 R N E 7 A T LAW 

UETVVIS ADVOKATAS 
4Mt s. w o o o STRrarr 

7N W. 18th STRKBT 
CHICAOO. 

MCK1B1«7 43tt 

klelx)nas. J 
Cloristąs. 
4-

L. VYČIŲ CHICAGįs AP
SKRIČIO VEIKIAI ČIOS 

KOMISIJOS DO*EI. 

L. Vyčių Chieagos įVpskričio 
Veikiančios Komisij^ svarbu? 
susirinkimas bus gpgn.žė;. 11 d.T j 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėj, 7:30 vai. Vikare. 

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

Visos kuopos mafbnėkite pri
siųsti a(sto\iis i ši usirinkimą. 

/pskr i io Valdyba. 

mumnnunHmiHimiiiiimnimmHHHi 
URA!! 

• Visi ant šviežio Medaus!! 
W. STRYGAS 

Ką tik parvežė iš Michigano. 
$1.95 už o svarų viedruka. Pri
statau į namus. 

3022 W. 40th Street. 
f Chieago, DL 

uatmtmiRfiiiHnniiuiiiiuntiHfniuiHia 

IŠ T0WN Oi LAKE. 
4-

• Federacijos 7 įkyrias laikys 
mėnesini susi n trinią panedė-
lyjo. gegužės 10r.. bažnytinėje 
svetainėje. S va V. vakare. 

Visi delegatai kviečiami su
sirinkti. Turime pranešti daug 
svarbių reikalų. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

ATSIŠAUKIMAS Į BRIOH- bužiais ir kitais daiktais didel 
TON PARKO LIETUVIUS materijalę pagelbą teikė Lietu-

vos vargšams ir našlaičiams. 
Nuo pat karo pradžios mūsų jlr nors nemaža vargo buvo iki • nes, sako. ap* 

kolonija darbavos tėv>Tiės la- tapo pasiųsti Lietuvon mus s u - ' ^ «^^a-
bui. Kada siaučiant karui visa 
Lietuva buvo liepsnose ir bu-jsidžiaugti galime, m 

Kazinui o Akademijos 
jų 1 ai susirinkimas 
gegužė* 11 d.. 7 vai. va-

A . f A. 
STELŲ šLEKiUHĖ 

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 
Mene, seseris Elzbieta ir 
Elena. 

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

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines dalyvauti 
laidotuvėse po num. 

843 W. 33 Street 
Nulrade 

Motina Elz. šlekiene, 
Seseris Elzbieta ir Elena. 

. 

Sv . 

jkolonijose. i r aukomis i r d ra - dainą, staiga per t raukia daina- <v\ks 
vimą ir pasako susirinkusiems karf. šv. Kry :aus bažnytinėje 
choris tams, kad šis vakaras jau -\c*ai;:ėje. Vsos narės širdin-!— -• ^^ 
bus paskutinis mūsų pamokų, -ai kvi<.•'•iam^ skaitlingai a t s i - j * 0 * rėmėjos nepamirškite šio 

Ižin N'orlh Sidę, lankyti . Turine iš Centro daugį susirinkimo ir skaitlingai su-
ir persikeliu vargonininkauti į ' svarbių dalytų pranešt i . Bus si rinkite atsiveždamos naujų 

r inkt i drabužia i , bet š iandie pa- šv . Antano }>araniją. Cieero, išvarstoma hm svarbus reika- narių. 
k a i p IV. Iii. .m iš tar tas žodis "ap le i - j lai, reikės į-'eiraą rengties. Vi- M. Miksaitė. ražt. r 

http://15O.000.oo
http://50.000.oo
http://70.000.oo
http://10.000.oo
http://15.000.oo
file:///Vestyille
http://40.550.oo
http://ll.935.oo
http://67.020.oo



