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Lenkai Atatiko Stiprias
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BOLŠEVIKAI.
PRANERTA. KAIP BRAN

GIAI ATSIĖJUSI KA 
rė Prancūzijai.

TRUKŠMAS KELIAMAS 
PRIEŠ LENKUS.

i
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Bolševikų Spėkas
Jie paliuosuoja iš nelaisvės ci

vilius žmones. Žuvę 1,400.000 žmonių.
Parlamento atsiuvai paskelbia 

manifestą.

Kardinolas Gibbons
Atvažiuoja Chicagon

K- na ’v n ’* • ,”Uvbu jiv k> U<MlbUUijUO ii

Ukrainos
LENKAI BETVARKĖJE 

BĖGA NUO BOLŠEVIKŲ.
. t

Bolševikams tekę belaisviu ir 
grobio.

Londonas, geg. 21. .— Iš 
Maskvos apturėta čin oficija- 
lis pranešimas, knd bolševikai 
prieš lenkus kontr-ofeimyvą 
pradėję • praeitą penktadienį 
50 mylių ilgio frontu (šiauri
niam fronte). Kontr-ofensy- 
va sulaikyta praeitą trečiadie
nį po įveikimo lenkų ir kiek 
puluukus ir vėl atnaujinta.

Ix>nkai l»ėga ntgnl visu tuo 
frantu, sakoma pranešime. 
Vietomis tarpe lenkų kareivių 
pakilusi didelė betvarkė.

n-

Harbin, Manchurija, geg. 21. 
— Čia seniau Jjuvo pranešta, 
kad* Kanados Raudonojo Kry
žiau® milk. Ynuntr hnvi»« Ir- 
kucKe bolševikų miihiI;i> ir nu
galabintas.

Tuo tarpu Young štai ėmė 
ir atkeliavo Harbinnn visai 
sveikutėlis.

Pulk. Young pinu trijų sa
vaičių buvo apleidęs VIa ii- 
vostoką. Jis buvo iškeliavęs su 
medikaliais daiktais į Tran.;- 
Imikalo plota®. Kadangi Čito
je ir apylinkė! v 
kė susirėmimai, 
sulaikytas.

Iš ten Young 
viky teritorijon
jais tarylms pnlmosuoti iš ne
laisvės anglus civilius žmones. 
Bolševikai paliuosavo reika- 
Inująmug žmones.

tuo metu re- 
Young buvo

inėjo lsilše- 
ir vedė su

PAKILĘ NESUTIKIMAI 
KONGRESE.z

Be svarbią nutarimu norima 
pasiliuosuoti.

ko-Molodečno geltžinkelio 
pylinkėM ir į šiaurius nuo Lo
pei. Priešininkas nei vienoj 
vietoj nepajėgė pasipriešinti 
musų pažangiuojančini knriun- 
menei.Jo bėgimas nepasilio
vė. Vietomis pakilusi betvar
kė. '

Belaisviai dar apskaitomi 
“Ant Ziupki puolimo metu 

mes paėmėm didelį skaitlių m*- 
laisvių. kurie dar apskaitomi. 

“Gegužės Ifi^mes pasiekėm 
miestelį Disną ir užrmėm; ly
giai mums teko ir sodžius Pii- 
ssa ir kiek į rytus sodžius 
Glenbokovi.

“Tolinus i pietus musų ka
riuomenė užėmė miestelį ke
pei, įveikus priešininko stip-

Paimia belaisvių ir grobio, rų laikymąsi, ir persimetė per 
Bolševikai tvirtina, kad jie Bereziną.

paėmę nelaisvėn žymų ricait- “Muku energingas pnžan. 
lių lenkų kareiyią. Jieru® te- giavimas nesiliauja.. 
kę ir daugelis visokios korė® 
medžiagos.

Bolševikai sako, jog jų ka
riuomenė pažangiuoju Čerka 
ssy npintbėn, išilgai Dniepro, 
j pietus nuo Kijevo? Gi pa
ties Kijevo šone, sakoma, kol- 
kas neįvykusio.® atmainos.

Pranešime jiyakv-ta;
“Pitalovo apylinkėse at- 

hloškėme priešininką, norėjusį 
briautie® pirmys.

Tarpe lenkų betvarkė.

“Polocko-Lepel apirnbt'je 
geguŽ4*s 14 d. musų kariuome- 
nė pakilo generalin puolimai! 
50 mylių ilgio frontu ir su
laužė priešininko linijų Poloe-

‘ ‘ Polocko-Molodcėnn gele
žinkelio apylinkėje mos paė
mėm didelę (kolosaię) kieky
bę jnai*tw ir kart*® medžiagos.

“Borisovo šono musų ka
riuomenė taippat perėjo Bore- 
žiną. žiaurus mūšiai plečiasi 
ir apima vis didesnius plotus.

“Taippat žiaurus mūšiai se
ka žlobino ir My€iriaus šone, 
geležinkelių plotuose, ir šiau
riuose nuo Bernai, kurs yrn 
už 14 mylių šiaurvaknruose 
nuo Rešica.
“Kijevo Šone neįvyko at

mainos.
“Orrkassy ir Zvenigorodo 

šone musų kariuomenė pnžan- 
• _ • ••giuojn.

Washington,.. geg. 21. — 
Kongrese pakilęs kaipir trukš- 
mas. Nes vieni atstovai nori 
greitai prieš republikonų kon- 
venciją Chicagoje ]x*rtraukti 
sesijų .neapribuotnui laikui, 
nežiūrint to, kad yra aptarti 
laimi starkių reikalų. Kiti at- 

Į stovai stovi už tai, kad kon
gresas pirm atostogų turėtų 
pravesti svarbesniuosius bi- 
lius. ypač pragyvenimo bran
genybės klausime.

Brangenybės klausime yra 
paduota keletas bilių, koki'* 
būtinai turi būt įgyvendinti. 
Nes Im* to nuolat didės šalyje 
visokie nerimavimai.

Be kitako yrn svarbus daik
tas ir veteranų bonusų klau
simas. kurs jau senai Im jokių 
galutinų pasekmių aptariamas.

GANA KALBŲ APIE DID 
ŽPELNIUS, SAKO MAR 

SHALL.

NEW YORKAS BE PIENO

Strekuoja pieno išvežiotojai.

Reikia juos visus sukimšti i 
kalėjimus.

, Indianapolis, Ind. geg. 21.— 
čia vakar prasidėjo Indiana 
valstijos demokratę partijos 
konferencija. ®*~.rhiauMuoju 
kalliėtoju lrav:: Suv. Valstijų 
viro-prezidentas Mnrabnll.

Jo kalta buvo kaipir raktas 
visiems tokioms demokratų 
konvencijoms.

Vice-prezidratas pareiškė, 
jog teisybė turi hut vienodai 
pritaikoma prie visų žmonių. 
Snkė, jog girna kalbėti apie 
plėrįkas didžpelnius. Užuot 
kalbų reikia juo® sukimšti į 
kalėjimus. Nei viena® negali 
♦ i/viršri v^«rarralrtHr« Cm •

New York, geg. 2!. — Mirs 
tas neturi pieno, kuomet su
streikavo visam mieste jiicno 
iSvežiotojai.

Streikas pakeltas ių, dc] už- 
inokvsties. Bet dėl to, kad vie
na pieno konųmnija buvo pra
šalinusi nuo dartio kelia ižve. 
žiotojus.

lšvežiptojų unijos valdylm 
pirmiau® tarėsi su kompanija, 
kad prašalinti išveŽiotojai bu
tų priimti. Kuomet tas negel
bėjo pakelta^ streikas.

Visuomenei užduodamas 
smogis.

NIEKAS NEŽINO, KUR Y-- 
RA CARRANZA.

EI Paso. Tex„ geg. 21. — 
Gauta žinių, jog buvęs Meksi
kos prezidentas Carranza pa- 
orgęs į Meksikos kares laivų 
Progreso, katra komendantas 
palikęs jam ištikimas.

Iš kitų versmių pranešama, 
kad Carranza rrvtdiurijonierių 
apgnltns Puebln kalnuose

CARRANZAI DUOS PRIEG 
LAUDĄ S. VALSTIJOS.

Vera Cruz, geg. 21. — Vie
tos uoste stovintiems ' Sav. 
Valstijų karės laivams įsakyta 
duoti priegln ūdą buvusiam 
Meksikos prezidentui. Garma
nti, jei tasai čia atvyktų ir 
reikalautų pag'dbos.

v** ***•••••*••*•** ♦•••
turi būt tokia demokratų par
tijos doktrina.

Vi cc-prezidentą® išreiškė vil
tį. kad senatas galų-gule su
sitaikinu nuomonėmis su pre- 
ridenfu \Vilranu taikos sutar
tie- klausime ir sutartis bu.®

ratifikuota. N«*s imti taikos 
sutartis atatinka amerikoniš- 

----•«•«•«<«< a ri nuKitvų

Pagalinus Mnrshalt pareiš
kė, kad prohihicijoa {statymas 
be jokio klausimo turi hut 
įvesta,, ir pildomas.

\rmo-pnexidentas ilgoj savo 
kalboj iadorsavo visas prezi
dento Wilsono pažiūras.

t-l™__ O--1-
nitti suorganizavo

NAUJĄ KABINETĄ.

Londonas, ątg. 2L — K Ry
mo pranešta, jog andai ats
tatydinęs ininisterių pirminin
kas Nitti išnanjo karaliaus 
pakviestas j pirmininkus ir 
Suorganizavęs naujų kabinetų.

Paryžius, geg. 21. — Pran
cūzijos vyriausylič paskelbė 
plačiau apie savo nuostolius 
buvusioj karėj.

išlui ištraukos iš pranešimo:
Karės metu buvo sumobili

zuota S.000,OiNl vyrų.’Iš jų 
4tX).(KX) užmušta. 81)0,000 pa
daryta paliegusiais ir 300,<MX) 
sužeista.

Prancūzija netekusi 37 nuoš. 
vyrų ligi 32 metų amžiau.*’'.

Medžiaginiai nuostoliai taip] 
gi nepaprasti. 000,000 namų 
sunaikinta. 75 milijonai akrų 
apdirbamos žemės paversta 
tyrvnais. Sunaikinta 3,(XXI my
lių geležinkelių ir 25,000 my
lių vieškelių.

Sunaikinta: 55 nuoš. ka-j 
sykių ir 11.500 įvairių dirb
tuvių.

Pagalinus nuskandinta vie
na trečdalis pninrtizų prekv- 
l»«s laivų.

PARAGINA PASILAIKYTI 
LAISVES BONDSUS.

Tas tuos naudos šaliai ir bond 
sų savininkams.

I,

Washington, geg. 20. — Pi- 
uigyn^ departamento taupiai 
skyrius paskelbė atsiliepimų j- 
gyventojus. kad jie įgytų ka
rės metu I jūs vės Bondsų ne- 
pardiiotų, lwt pasilaikytų ligi 
jų pribrendimo. Iv. ligi to ..i
ko. kuomet vyriausybė išp’rk-- 
tuos boudsu®.
• Atsiliepime pareiškiama, 
kad toks pasielgimas dao® 
naudos šalini ir patiems bond- 
‘•ų buvininknms. Aaliui bus 
nauda iš t<>. kati bus sustab
dytos visokios finansinė.. upe- 
iidiacijos. tii žmonėm® — nes 

jie gaus visus savo pinigus.

Londonas, geg. 21. — Darbi
ninkų vadai bendrai su par
lamento atstovais, John Ro- 
Ih'rt Clynes, \Villiam Brnce ir 
\\ illiuni L'rouks, jui^kclbc mu- 
nifestų. kuriame denuncijuoja 
lenkus už jų pakėlimų ofenzy
vos prieš bolševikinę Rusi jų 
ir norėjimą pasisavinti Uk
rainos plotus. Taipgi denun*'- 
jiiojn pačią Anglijo® vyriau 
sybę, kuri pnrcmin lenkus jų 
Um bjauriam žygyj.

( Manifeste pareiškiama, knn 
1 toksai lenkų pasielgiu™* rviš- 
i kia prailginimų karės ir bet- 
j varkės, laimėjimą slaptos dip- 
! lonuitijo.® ir pagaliau^ sugrio
vimų pačios tautų sąjungos.

Pagalinus sakoma, kad jei 
lenkai nepertrauks savo žygių, 
tuomet prieš tni pakils darbi
ninkų minios.

Darbininkų kuopose čia im
ta jau tarties apie nacijonalį 
darbininkų streikų.

Dokų darbininkų 
konferencijoje mieste 
inouth vieiibnlsini nutarta ne- 
lioduoti j laivus amunicijos, 
jei tu turi būt siunčiama lx*n- 
kijai.

ATVAŽIUOJA CHICAGOS 
ARKIVYSKUPIJOS JUBI- 

LTEJUN

Kardinonlas prašomas pasi
melsti atidarant republikonų 

konvenciją.

unijos
Ply-

BOLŠEVIKAI PASVEIKINA 
ANGLUS.

Maskva, geg. 21. — Čia ni
keliavo Anglijo.- nmntuinkii 
unijos deligacija. Bolševikai 
ofi'šjalmi ir nepaprastai iškU- 
;lingui ‘ titiko ir priėmė dele- 
gi*.t na.

kokip® yrn paskolinę vvrinu- 
. y bei.

Paraginu žmones nepar- 
< ’ioti lxm<lsų <iž yi'rias kainas, 
nes komisams pribr<*ndus vv 
rausyln* sugrąž'u® visus pini 
gUS.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
-opyriglit.

t D RATHER 3E.LL.
't645’ Rottlt or comzh
,'s NOT ** ČOOO AS THE 

to° BUI TrttRz’s
rtORe POoFir IN IT

NEKUOMET TAIP NĖRA.

Vaistinėje. — Verčiau tamstai parduosiu šitų buteli su 
vaistais nuo kosulio, šitie vaistai nėra taip geri, kokių tamsta 
reikalauji. Bet užtaigi už šituos daugiau pelnijama.

KARDINOLAS APIE 
MOTERIS.

Birželio S dieną Chicagon 
atkeliaus Jo Eminencija Jaku
lius kardinolas Gibboits iš 
Bnltimorės. Md.

Atkeliaus jis čia dalyvauti 
(’liicagos vyskupijos 75 moti,! 
jubiliejuje, koks bus iškilmin
gai paminėtas per tris dienas, 
taippat aplankyti ir jmgcrbti 
musų Ganytojų Arkivyskupą 
Mundeleiną.

Tuo metu Chicagoje republi
konų ]iarlija čia pradės savo 
nacijomdę konvenciją.

Konvencijos rengimo- komi
tetas jau telegrama yra krei 
|«.*sis į kardinolų Gibbonsą pa- 
klanzdninns, nr Jo Eminencijai 
kartais nesutiktų pasimelstiĮ 
Uoliseume atidarant republi- Į 
kernų partijos konvencijų bir • 
Želia jo.

Kardinolo atsakymas dar 
negautas. Bet alieluai nuomo- 
niaujnmh. kml jis priims kon
vencijos rengimo komiteto pa
kvietimų. jei leis jam sveiku- j 
mas ir aplinkyliės.

iš Balliin<>r«*s praibsanuų 
jog kardinolas Gibbons gegu
žės 20 d. ienai knlbėjęs Kata
likių Moterių 14ilxlnryh’*s le- 
gijono suvažiavime. Kardino
las ]wrs|x"*jo moteris, idnnt jos 
neįsileisiu gilini Šalies politi- 
kon. Nes tais savo žyginis pa
darytų didelę skriaudų savo 
nnmnnis.

“Jus esate namų karalystės 
karalienės." sakė kardinolas. 
“Nesutepkite savo rūbų su po- 
litikinės arenos dumblais. 
KJp vyras, taip moteriškė 
negali tinkamai valdyti dviejų 
karalysčių. Ir lodei jums turi 
būt užtektinai vienos. Jus val
dote namus, savo vyrus ir vai
kus. Ir todėl neturite ineiti 
politikon.

“Jei jus mėginsite valdyti 
jdvi karalysti. tikėkitės netek- 
Iii nei vieno®. Jei jus apleisi te 
, namus, jei jus padalinsite sa
vo laikų tarpe tuuiųnių ir po- 
litikinių reikalų, žinokite, 
jus pasiliksite mažiau tobula* 
nuosaviose sferose 
niuose).

“ A pri ruliežinokite 
įsako savo namuoM*.
(snte sargai.“

( hIuors-

pirm vi-’ 
kurių e-

I Bolševikai Palengva Užlieja 
M.

BOLŠEVIKAI INEINA 
PERSIJON.

Anglvą apima baimė.

Londonas, geg. 21. — Rusi
jos bolš<*vikų kariuomenė įsi- 
briovė l\*rsijon ir užėmė uos
tų Enzeli. Miestų buvo okupa- 

. Ateinnnt lx>lšcvi- 
kains augini vos suspėjo pa- 
bėgti.

Apie tai čia gauta žinią, pa
kėlė neapsakomų tiukšmą. Nes 

' lailševilcai jau ištikrųjų ima 
j grūmoti. Anglijos jiozicijoms 
Į Mažojoj Azijoj.

( Spauda pakelia klausimą.
Vietos s pa m in sriisarijiniai 

spauzdinn žinias iš Persijos 
ir klausia vvriausylM-s, kų ji 
mano daryti.

Anglijos vyrinusylM* praei
tais metais yra {indariusi su 
Persija santarvę.'Anglija yra 
pa>ižudčjii>i ginti nuo bolševi
kų P'-rsijų ir savo pozi<*ijas.

Tas reiškia, kad šinndie už 
liolševikų briovimųai Persijoji 
vyriausyliė imsimą aut wwes. 

į moralę atsakomylą*.
Imikraštis Times rašo: 
“Viena dalis Persijos g>-- 1 

vetuoju nepasitiki su Anglija 
padaryta santarve. Kita dalis 

{laukiu musų akt i vės pagclls*.®.

I

I

jojo ir visus žilinki šaltinius 
Mažojoj Azijoj. Nes jei ImiI- 

|ševikaibs laimingai pavyktų 
jsikraustyti Persijon, iš ten jie 

i pat muktų tolinus.

Bolševikai užplūsta 
M. Aziją.

Spauda pažymi, kad mažų- 
Įumuižii iMilševikai užlieja visą 
Mažųjų Aziją.

šimidie jie viešpatauja jnu 
Kaukaze.

Azerhnijnno respublika Imi- 
ftevikų užplųsta. Georgia jau y 
ra padariusi politikinę santar
vę su liolševikiiie Maskvos val
džia. Gi Armėnija, kaip suži
nota. pasiuntus atstovus Mas
kvon daryti taippat santarvę.

Juk praeitų savaitę gauta 
žinių, jog kni-kuriose Armėni
jos vi<*tos4* įsteigti lokaliai lx*l- 
ševikinini sovietai.

Bolševikai tis ant Teherano.
Iš Inūm-viKų veikimo paniški, 

knd jie mėgins brinutien ant 
'Persijos sostinės Teherano,

Ir jie atsieks savo tikslų. 
Nes kaip Persija, taip Anglija 

i neturi ton užtektinai reikalin
gų spėkų, kad galėtų pasi- 

! priešinti lxdševikų žygiams. 
| Ir j‘‘i jie |atsiektų Teheraną, 
įsakoma, žymi dalis to miesto 
, gyventojų pereitų jų pusėn.

Persijos šachas šią savaitę 
Isugryžo iš Eurojx»s Tnhera- 
. unn.

I

i
I

1

Vyriausybė atakuojama.
Times aštriais žodžiais kri

tikuoja \yrinusylx* už neaiškių 
jos jsilitikų Persijos klausime, 
yjiač praėjusi ui s laikais. •
x luiikrnščiui laitai butų gaila.' 

kad vyriausybė su ta savo po
etika prarastų intaką Persi

---■^■■3

GEGUŽĖS 21, 1920,
■ “

Chicago. — Aiandie gra w . 
oras, vėsu; rytoj taipjNit g- i J 

Irn ir šilčiau.
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mokslo mėgėjams taip yra pai
kas ir milo ras, kad negalima 
tikėti, jog jis tajio įvestas 
bolševikų respublikoje. Todėl 
reikia tikėtis, kad jie mokslų 
vadina darbu, bet dėl kas Žin 
kokių priežasčių nepaminėjo to 
savo teisdavybėje apie dnrltų.

Jeigu Sovietų teisdaviai bu
tų neminėję to svarbaus didy- 
ko dėlto, kad patiktų rankpel
niams, nesuprantantiems pro
tinio darbo sunkumo ir nau
dos, tai Imtų ženklas; kad so
vietų teisdavylię graužia žli
bins politikos liga. Baisus dai
gias yra toisdavybę rašyti 
taip, kaip yra rašomi agitaci
jų lapeliai, neminėti teisda- 
vybėje to, kas gyvenimui rei
kia.

Priverstinas Darbas
: Bolševikų Rusija skelbia A
i menkoje savo įstatus apie 
> dariu; ir darbininkus. Piru ui

ti u ė tų įstatų dalis pa vadinta 
“Article 1- On Compulsory Ln 
bor.” (Posmas 1. Apie Priver
stinų Dariui).

Išgirdus tokį vardų kaikiun 
L gali pereiti šiurpuliai per nu- 
Įgnrų. Jug priverstinasis dar

ban yra seniai žinomas iš dvie
jų ar trijų viešo gyvenimo su- 

1 tvarkymų: iš vergijos, iš bau- 
Idžiavos. iš katorgos. Katorgų 

lietuviai vadindavo prirakini- 
mu ;>rie karo.

Didžimisias darbininkų įrnn- 
p kis, būtent streikas, stovi tuo- 
| mi. kud valia darbininkams 
• nedirbti. Pilnai įvykdintu dar- 
( 1m> prievarta pauaikinu strvi- 
r <*ų. Kflip-gi tat galėjo bolševi- 
| kai. likdami socijalistaia ]m- 
daryti šitokį dalykų?

Keikiu jiems pripažinti d ru
sus, kad jie minėtume pirma

me posme pinnų punktų pa- 
rašė šitaip:

"Visi ScH-ijalistinės Rusi
jos Eederuotų Sovietų Res
publikos piliečiai, išskyrus 
tuos, kurie minėti 2 ir 3 
punktuose, yru pudubti ]><> 
priverstinu darbu.’’
Minėti imt rasis ir trečiasis 

punktai jiasako, kad duris* 
prievartos nėra vaikams iki 16 
metų, seniams jm* 50 metų, li
goniams ir sužeistiems tapti- 
sii-uib bejiegiais. Laikinus pu- 
liuusaviiiuis mm priverstino 
darini apima ligonius iki išgi- 
jaut ir moteris nštuones savai
tes prieš gimsiant bei 8 sa
vaites |m> gimdymui.

Ketvirtasis punktas pasakų, 
kad ir mokiniai mokyklose tu
ri priverstinui dirbti.

Vienas yra dalelis neaišku- 
mut» tuose įstatymuose, kad m- 
pasukyta ar siuegeuų darbas, 
kaip mokinimas ir mukniima- 
fiis vadinusi darbu Sovietų 
Bespuhlikoje. ar m-.

Jeigu mokslo ėjimas vadi
nasi darbu, tai vaikai iki 16 
mėtų yru paliimauoti nuo pri
verstino mokinimus!. Jei muk 
slo ėjimas nėia dnrluis, tai 
mokiniai sukakę 16 metų ir 
mokintojui turi savo dienų da
linti pusiau: vienų jos dalį 
pavesti rankų darbui, kitų jos 
dnlį pavesti mokslui. Tokiu 
budu Ruirietų Respublikoje su- 
suiarytų dvi rųšys žmonių 
tarp 16 ir 50 metų ainžio. Vie
ni dirbtų tik rankų darlių, o 

nuly duum, xm uuutt- 
bę raukų ilnrlui imtųsi mokslo 
vietoje pasilsio. Aišku, kad to
kiu atveju Sovietų Rusijoje 
butų daug geriau tiems, kurie 
mokslo nemėgsta

Tas sunkenybių darymas

Katalikiškos Telegramos.
•

Mes kaip ir kiti katplikų lai- dę iki pu»iau dvylikai, 
krašėiai Suvienytose Valstijų- Senelis kardinolas Juliau 
so gnvome iš Rymo, Lond *»no, Roachi nesulauk’č tų gražių iš- 
Paryžiaus, Dublino telegramų 
pnryiniiH-ių stambinusius kata
likams žinotinus tų šalii; nuo- 
tikius įvykusius paskutinėje 
savaitėje, čia trumpai ]*erpn- 
šakosime tų telegramų turinį. 

Svarbiausias dalykas įvykęs 
tarp katalikų šitoje savaitėje 
buvo Joannos d’ Ark kanoni
zacija. Ta kanonizacija įvyko 
Ryme utarninke, 18 gegužio. 
Gražiausia ir garbingiausia vi 
šame pasaulijo liažnyčin, bū
tent Šv. Petro bazilika, Ryme 
buvo pilna žmonių. Vienų 
prancūzų, sako, buvę apie 20 
tūkstančių, o vietinių gyvento
jų ir kitų tautų keleinų buvo 
kiek Hk tilpo. Chicagos laik- 

huomet lenkui pakilo ulm-|raščiai rasis kad buvę 60 tūk
stančių,. liet ta skaitlinė gal 
kiek jH-rdidelė, nes į liužnyėių 
tal|>a tiktai 4t> tūkstančių su 
viršum.
, Kanonizavimo iškilmes laikė 
pats ]Ht|>ežius Šventasis Tėvas 
Bentsliktas XV. Jis su proce
sija atėjo į bažnyčių per Šv. 
Sakramento koplyčių. Procesi
jom pradžioje ėjo. kaip pa
prastai, žemesnieji asmenys, 
paskui du šimtai aštuoniasde
šimt vyskupų visi su baltomis 
mitromis ant galvų. ]iaskui 
kiirdinuhii. Tarp tų buvo Bo
stono nrkivyskupns kardinolas 
()’ Uoniiell. paskui jj čia jau 
•'•jo greta kardinolai Amette, 
Paryžiaus arkivyskupas ir 
Bourne, \V<*stminster’o (Lon
donu) arkivyskupas, paskui 
ėjo Airijos primatas kardino
lus Izigue. Visų kardinolų bu
vo 45. Ant galo augščinu mi
nios buvo nurtyt iškeltas sus- 

'•tus, ant kuri*) sėdėjo, popo 
žilis, aštuonių stiprių vyrų 
nešamas.

Italijoje Imdavo ĮMiprotys, 
knd popežiui pasirodžius baž- ( 
nyriuje, žmonėa jam šaukdavo 
"Evivu" (lui gyvuoja). Be- 
nediktas XV uždraudė tų 
šaukimų. Todėl jam pasiro
džius bažnyčioje minia tylėjo, 
liet judrus italai neiškentė: jie 
iškėlė sk**pctaites nugščiau 
galvų ir jumis mosavo sveikin
dami. Tat nebuvo dur uždrau
sta, nes nebuvo tikėtasi, kad 
žmonės taip minintys.

Lygiai 10 vai. ryto ]s*j>e- 
žiuus procesija atėjo į bažny
čių. ftv. Tėvas užėmė vietų 
ant sosto |>nrengto pas ftv. 
Petro A | uis t ui o sostų likus) 
iš pirmojo amžių. Netoliems 
buvo estnuia Prancūzijos res
publikos atstovui Gabrieliui 
Ibmotauz. Jis yra laivę* 
Prancūzijos užrubežinių daly
kų ministras, Prancūzų Aka
demijos narys ir plačiai |»a- 

i žinomas mokslini likus 
istorikus. Kniv litiVil
šimtas Prancūzijos seuaturių 
ir pariamenvi atstovų, tarp 
kuri'.; spindėju generolus (Jau
trinau.

Tam tikra vieta taip-gi Ihi- 
vo punkirta žmunėnis. gimu- 
sirms iš ftv. JoannoK giuinių. 

Mišias laikė pats Šventasis 
Tėvas. Dijakunu pnr ju huvn 
kunliiiolas Gasquet. Lygiai 
11-tų vabindų šventasis Tėvas 
ištari* tuos žodžius, kad nit*igi
lė palaiminta Jeaiinn Arkiutė, 
išgelbėjiuii Praneuzijų iš ne
laimių 1430 metais yra Bažny
čios priskaitytn prie šventųjų.

Daugelis klausančių, ypač 
prancūzų susigraudino. Visoje 
bažnyčioje smiyk užsidegė m- 
suskaitomu daugyliė elektros 
lempučių, šv. Tėvas užgiedo
jo "Te D<*imi*’, šv. Petro 
bazilikos varpai suskambėjo, 
juos pagticls* visų Rymu baž
nyčių vai pai ir nesiliovė gnu-

Antroji Lapo Pusė

syvon (puoliman) prieš bolše
vikus, reikėjo stebėties visam 
pasauliui. N<*s lenkai tų žy
gį pradėjo ne su tikslu apgin
ti savo žemę. In*t kad užgrob
ti ir pasisavinti svetimas že
mes.

Pinu |Miro« savaičių lenkai 
krikštavo brinudamiesi Ukrai
nos gilunion. Raliavo jie nu- 
galėdami neskaitlingus liolšv- 
vikų kariuomenės būrius.

Puolus Kijevui ji,, pa-kd- 
1h\ kad jiems jau tekusi ir 
Odessa. Buvo manoma, kad 
lenkai pulsis net pačios Rusi
jos gi'unmn ir su jais skaity- 
ties nebus galimas daiktas.

Tai Imvo pirmoji lapo pusė. 
Antroji Iiijm* pu>ė jutsiroilo 

kitoniškesnė.
Pareina žinių, kad liu^vvi- 

kni prieš lenkus 
daug kariuomenės, 
sismaginimns 
tik sulaikytas, l*ct knikiiriose 
vietose lenkų legijonai 
atsimesti atgal. 
Kijevui yru pavojaus.

Tai tik pradžia. >
Roikui žinoti, kini bolčevikų 

armijai vadovauti l*blševikų 
valdžių įsistatė garsų rusų 
generolų Brttsilovų.

Nereiks stel»ėties, jei Brusi- 
lovo vedama unnija suplieks 
lenkus ir šitie jiaprašys tai
kos. Bet klausimas, ar tuuind 
Maskva norės taikus.
Vi«^ aplinkybės nurodo, kad 

lenkai pralaimės kovų. Nes 
kas parduug ko nori, tai- kar
tins gali neti-kti ir tu, kų jau 
turi. Lenkams 
žinta jų žemės, 
džaugti ir pasitenkinti jie pa
šoko* smaugti kaiiuinines tun
tas. įgijusias laisvę.

Jei Imlševikų armija kartais 
užteltų ant Vnršavo-. vargiai 
talki ui likit i njigintų lenkus. 
Anglijoje visuomenės ujias

sutraukę 
Lenkų į- 

L’kruinoj ne

turi 
Net puriam

buvo sugrų- 
Victojo pusi-

bni.-inį pakilęs prieš lenkus už saulini 
•• V ♦ i* 1 '•JI/ ItlIJR-l Ijn.IJU tllIUT- AVglU.-. 

Prancūzija turi namie vargų. 
Rumunija atsidurtų revoliuci
jos liangobiut, jei tos v\ riau- 
svbė mėgintų stoti lenkų pu
sėje.

Nėra reikalu mums <lžaug« 
ties, kad lenkams imu nesi
sekti. Nes kaip lenkai, tnip 
bolševikui yra musų tautos 
priešininkui. Tik Imlševikai, 
sulyginus su lenkais, atrodo 
lubinus jtadoresni. Neu su jais 
gulium susiknlbėti. Tuo tar
pu lenkui tiesiog nesukulbatui, 
kuomet pakehumns Lictuvo* 
uepriklauuomybėfi klausimas.

Jei lenkams pavyktų žygini 
prieš bolševikus Ukrainoj ir 
j.V tvii ūtėi.'ktų ni.Vii tik.-luii, 
tuomet Lietuvai butų pavo
jaus. Nepavykus tiems jų žy
giams, Lietuva ramiai atsik
vėptų.

Tas gana aišku kiekvienam 
ir la? platesnių jjaaiškinimų.

-lo.-

A,

kilmių. Jis ėjo 82 lietus, liet 
jautėsi gana stiprus ir daly- 
vavo i>ania]douu nedėlioję, 16 
gegužio. Sugrįžus iš pamaldų 
kardinolas staiga apsirgo ir ta 
diena (lf> geg..) numirė užva- 
knrykšėiui prieš Jounnos d’ 
Ark kanonizacijų.

Kitų kanonizacijos iškilmių 
spinduliai savotiškai atsikar
tojo Izmdone. Kadangi Imta 
vietinis kardinolas buvo Ry
me. tai We«tminstorio kate
droje iškilmingas mišias laikė 
vyskupas Butt, kardinolo pa 
gvlbininkas. Mišių klausė Pran 
euzijos amltasadorius su visu 
savo štabu. Katalikių Moterų 
Sųjungn surengė Vi* ,-ų pnr* 
davimų lAUidono gatvėse su į- 
vairiais padailinimais. Žmonių 
į kbtetlrų susirinko tiek, kad 
dauguma netilpo. Jiems tapo 
atlaikytos mišios iš lituko. Baž
nyčioje buvo vienas pamoks
lus, lauke — kitas.

Žymėtina, kad Joninių nužu
dė anglai, nes ji ]wliuosaw 
Praneuzijų nuo anglų. linhnr 
patys anglai jų pageria*!

Paryžiuje buvo didelės iš
kilmės katedroje N<»tre-I)amc 
tnip pat dėl Joanims kanoni
zavimo. Pats prezidentas į tas 
iškilmes neatėjo, liet buvo pre
zidentienė ponia Dvschnnel. 
Prczidcntų-gi atstovavo raitų 
šarvuočių majoras. Ant gatvės 
St. llonore ifetoli šv. Rokaus 
bažnyčios tapo jiastatyta siena 
ir vartai tokios išvaizdon 
kaip buvo 1429 metais, kuo
met toje vietoje Jonnnn minė
taisiais metais tR]M> 
kovojo, 
jo j tų vietų, 
klaupę bučiavo 
Paryžiaus mieat 
puošęs vėliavomis, 
atėjus žėrėto žėrėjo žiburiais. 
Yjrnė gražiai švietė ant kalno 
Montmartre juistatvloji V. Jė
zaus Širdies bažnyčia.

Paryžiuje yra ausidaręs 
Prancūzų ir Aiuerikierių Ge
rovės Centras. Jo pinnininkė 
yra markyzė De Cliambrun 
(De dambreli). Tat yra kata
likiška įstaiga. Ji turi tikslų 
palaikyti artymiis šaut iki us 
tarp prancūzų bei amerikiečių 
ir ypatingai glolmti amerikie
te- mergimis. atvažiavusias į 
Paryžių mokintis. Nedėlioję. 
23 gegužio toje įstaigoje pra
kaitu* laikys gonerolaa Cnstel- 
nau. kuris laimi pasižymėjo 
buvusioje karėje.

Iš Dublino telegrafuoja, 
kad ajiskričitiose .Kerrv ir 
Clnro katalikai nerimsta, nes 
du vietiniai kunigai K. Culli- 
gau iš Kilmibill ir kitn> gavo 
laiškų pranešniK iij, kad Knsžin 
kdds slapta; trianar jusds 
pasmerkęs mirtin. Virtinai 
žmonės s|>ėja, kad pasiiH-rki- 
mas pareinųi* nuo augių. Dar 
labiau sujudo žmonės patyrę, 
kH<l į seserų knrmeliečių vie
nuolynų KilmMi ud’e, Dublino 
apskrity jei, įsibruk vienns un 
gins ir privertė vienuole** duo
ti jam pinigų. Airiai rengiasi 
taipgi prie di<b-tių iškilmių, 
nes gavo žinių ift Ryiuo, kad 
Avrntasis Tėvas nripažįs pa
laimintu airį Ollrerų Pluu- 
ket’ų.

sužeista
Daugybė žmonių suė-

3i kurie so- 
mę. Visas 
bnv<» pa*i- 
o vnkarui

K’

ŠILTINĖ ESTONUOJ,—
Ryga. — !J. Cal. Edward 

Rya::, rirgšiudas Jteterik'’* 
Raudonojo K ry žiaus ■"Komisi
jos Vakarų Rusijoj, praneša, 
jog mirimai nuo šiltinės Esto- 
nijoj sumažėjo. Per jiepkias 
dienas ligonbin iuotM* mirimai 
nupuolė

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMER. PRANEŠIMAS.

keičiami j markes ir duodamas 
yrn įsakymas arba raštas Lie
tuvos Valstybės iždinėms, 
kiek tų markių reikia adre
satui išmokėti. Vokiškosios 
markės Ir lietuvių markė* 
(ostmarkės) arba\ruksinai yra 
lygios vertės.

Lietuvos Misija, kaip vals
tybės įstaiga, iŠ tokio patar
navimo nvdnro jokio biznio ir 
siunčia taip pinigus tik Ana* 
riko* 
šiaip 
rivms.

Vyrų ir Moterą Rnbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.Now York, 15—V—1920 

Geru. "Draugo” Redakcijai,
Clucngojr 

Gerbiamieji:— ,
Piliečiai: Juozas Vosinskis, 

Juozas Rimkus ir Al. l*ietkus 
yrr. jiasiuntę ‘ Draugo’ redak
cijai laiškų, prašydami paai
škinti, koksai yra Lietuvos 
valdžius nustatytas mokesnis 
už siuntinių per paštų Lietu
von pinigų ir kodėl Lietuvos 
paštas "laimi naikinus laiš
kus.”

Ant šių klausinių ndakcija 
sakos negalinti duoti atsaky
mo ir todėl yru |mrsiuntusi 
Misijai, kad mes duotumo at
sakymų. Tnigi atsakomo.

I Pinimi siusti nerioirinvni* 
pur pustų Lietuviai siambeii 
-negalima, m*« nėra padarytos 
tokios sutartie su Amerikus 
valdžia. Todėl negalima nei 
imskelbti. koksai mokesnis 
Lietuvos valdžios yra nusta
tytu- už tokiu* perlekiu*. Pa
čioj Lietuvoj iš vienos jos da
lies į kitų fūnigiti j»er jmštų 
yra siuntinėjami ir ten yra 
nustatyta tam tikra tuksė už 
|>erleidns. Jų galima surast 
metiniuose šių metų kalendo
riuose. o iš Amerikos siųgt 
pinigai Lietuvon paštu nėra 
gulima. Toksai būdas pinigų 
siuntimo iš Amerikos į kitas 
valstybes, kaip j Vokietijų j 
Avei<*arijų ir tt. lygiu IhhIu 
šiandien, delei nv{mstovuino 
Europos pinigų, nėra varto
jamus.

Lietuvos ]mštaF sąmoningai 
nmeriki<*ėių laiškų nenaikina 
ir esu įsitikinęs, jog Lietuvos 
vyriausybė ne konfiskuoja nei 
pinigų, kurie amerikiečių ^ra 
Munčiaint paprastuose ja r pp- 
(j raus t uos** laiškuose, lw>t to
kius laiškus gali sunaikinti 
žmonės, kurie jiadeda jmšto 
duriu; atlikti. Laiškus pats 
niė atiduoti gimiuaičiai. jie į- 
teikiami įvairiems vežėjams 
u r nešiotojams ir jeigu yra 
ganėtinai vilties, kud amvri- 
piečių laiškuose gali būti pini
gų. tai. žinoma, guli susirasti 
blogų žmonių, kurie nor iš to
kių laiškų paaipelnyti. Atplė
šę išėmu pinigus ir patį laiš
kų numeta šalin. Deltų tat 
svarbiausia ir'buvo išleistas 
ministerių Čarneckio., perspė
jimas. jug siųsti pinigui juų>- 
rastuosc ar apdraustuose laiš
kuose yra draudžiama. 
t Esame gavę patarimų, jog 
Lietuvos valdžia galinti praim
ti mokesnį, jeigu jau surastų 
tokiuose laiškuose pinigus ir 
atskaičius likusių sumų atiduo 
ti tiems, kuriems laiškas yra 
siųstas. Aš esu įsitikinęs, jog 
valdžia ir dubur atiduoda vi- 
mis t ii nitrilu. h*<t nuimti nntnr- a o » 0 -
ti taip siųsti ir nustatinėti 
mokesniu, nes pinigui l*e jo« 
žinion gali būti blog j žmonių 
išimti, o Im* to *ir sutartys su 
Amerikos valdžia delei siunti
mo nėra padarytos. „ 

liuli danui imtarnauti /.nr* 
ličius. Li-.ltivos Misija ?uo 1 ar
pu siunč'ui pinigus per Lietu
vos Va’dyliės iždines. Už 
parsiuntimų nustatyta tokia 
mokesnis: už suuių iki 10 dol. 
mokumu 50 centų, už sumų nuo 
10—*25 dol. mokamu 1 dol., už 
sumų nuo 25 iki 50 dol. mo
kama 2 doJ., mm 50—100 dol. 
— 3 dolieriai ir toliau už kiek 
vienų šimtų pridedama po 1 
dol.

Iki šiol siųsti Lietuvon sta
čiai dolieriai negalima, prisi
eina juos keisti į vokiškąsias 
markes ir sių*ti per Bcrlyuų 
Lietuvon. Testui įduoti M i-i < PLUNKSNOK
Jri duburiai >ulyg kursu R mmmmiiimimummmummuuiuuM

lietuvių giminėms ir 
nuo karės nukentėju- 

Su pagarbu,
J. Vllcižis.

PADĖKA Ifi LIETUVOS.
____ t___

Gerbiamieji tautiečiai ir 
brangus Amerikos lietuviai!

Nuoširdžiai ačiū už brangių 
Jūsų dovanų, kurių teikėte* at
siųsti vargstantiems Jūsų bro
liams ir seserims, cvvenan- 
litms Lkuzy uju. L* uuaų at
siųstų rūbų Garliavos jmrapi- 
jni teko šie:

1) 100 vyriškų paltų ir žipo- 
nų (ftvernvlių), 
HM) moteriškų žakietų ir 
jakučiy, 
11M) kelinių ir kamziulių, 
HM) kepurių ir skrybėlių, 
75 sijonai,

Muaųa Mama Ir šokimo bodo Jųa 
trumpu UI k u iftmokaito vtoo ašu

to.
Mm turtina dldZtaualu* Ir guria*, 

aluo kirpimo. dtegu’ng ir nurimo 
okyrlua, kur klokviouaa puni garus 
praktiko* boU suklodamas

Vlauaae stovima nkyrtuooo tnsMnoa 
varomo* aUktrea jio**.

Kviečiamo kiekvienų ptelt! bito ko- 
ktuo lųiku. dten* ir ar vakarais pa- 
oUHueHl Ir paMkalb*u dol šutytu.

nattertui dar omon sulig mloroe. vi
sokio atlliaue ir dydllo 14 bal kurija 
ruadų kartos.

MASTER DESIGNINp 
SCHOOL.

A ». Ka-Ucka.* Vedlto*

114 N. STATĖ STRAKT. CHICAGO.
Kampa* Lak* St, ant 4 tų lubų

2)

3)
4)
5)
6) 75 vaikams dra]*aųėiių,
7) 50 viapkių mėgstu. skepe

tu
8) 90 Imtų,
Viso labo — 750 štukų.
l-ai Dievas gausiai Jums už

moka už apturėtas dovanas. 
Tariu tų vnrdafi visų, apturė
jusių šių* aukas.

Su tikra pagarba ir nuošir
džiu dėkingumu

Kun. P. Račiūnas.
Prierašas. Tie daigtai tapo 

pasiųsti iš Ktnvancc, J U. l’adc 
ku atėjo p. MagddcnoH Kairai
tis vardu.

A

»

j. p. WArrcHES 
ATTORNKY AT LAW 

UKTIVD* ADVOKATAS 
*M1 K. HOOD HTMiarr 
te W. IMt mm t 

ančiai.
Ma|UaW 4444
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Į DR.G.M. GLASER~1
‘ ėr.-’l tn -i,t

4*4* jma Mut**u e*.
K(tt6 S2-ro Si.. Chk'agu. UL

STECU AUSTAS
Mot«rUkų, Vyriten. taipgi chro- 

tU*kų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
Iki I po plotų, nuo 4 iki 4 tetos- 
d* vakaro.

Nodėliomia nuo 4 Ik! 3 po piet 
TeloTonaa Vania «I7

:■ «

’ Dr. M: T. STRIKOL’IS
, IJCTTVIS

CydjinJii!. ir C'liIrurRa*
Ofte>: 1747 W. 47 th N*.. 

(47 Ir Wood gal.)
Valaadoe: 14 irto Iki
Ci20 Iki 4:14 vakare 
» Iki lt rrtiUa 

TH. Boa k-1 art
R« Z414 W. tani Suwt.

TH. MeKinlcy 443 ]

1 PO plotu. 
NodMIotala

140

*■

r
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistai 
144*7 te, MkAlgao. *Vte»

TaL Drovor 7H1

Dr. C. Z. Vezelis
I4ETVVIS DKNT1NTAS

ValaodiMi: ouo 4 ryto Iki 4 tek.
SereSomto nuo 4 lyg 4 vakaro

4711 60. A6M1*AMI> AVENUK
aru 47-400 Gatvto

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoju ir Chirurgu
Ofisu 4930 W. 13 SS.

Kamp. 44 CUort
Ros. 12OT W. 44 Avtnaa

TeUfoaM Cicero 1114
OflM Cicero 44

IAL11ASE IJKTl'VUKAl

-a—a

Dr. M. Stupnidd
3107 So. Morgu otreet 

CHICAGO,ILUKOIS

Vatondoo: — I Iki 11 M ryto: 
4 po plotų Iki a rak. NodHio- 
a>la ubo I iki I vaL

-................ ..

Dr. L E MAKARAS /
Metate Gidytote Ir

1X1 1

LIETUVIS

ADVOKATAS

29 South La 8alle Street
Kambate M4

To*. u«unU UM

DR. S. NARELIS

uiiHmimHimiHnnnmmmiimmiiMiff

ERNEST WEINER 
ORY 000DS 

1800 W. 47 th kamp. Wood SU 
Mu duodamo dvigubo* Maa*ps* 

Kotvornua tr ftubaunrn*.
VidriU&MjA Irt rtif Įuni^m^

V tekia niauri J-Jai. telkusi* dnu>w- 
•tai. Šlaite tr M Irute.

Tate IM*
II ■ ■ j -a.ĮIŽI

'■ : "■-■-'Į .TlSL ■

JOSEPH cTvOLON 
Lietuvis Advokatas 

•4 OO. LA 0A1AJC m£BI 
Orraaimo Tai. aamboid* M 

vate—» nu w. M-se atfte 
Tai. RtekvaU <»»» / 

cmeAoe. 04.

os
79c 79e
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j LIETUVIAI AMERIKOJE.
▼AUNG8TOWN OHTO

-K REIKALAUJA. inuiiitiiiiiiiiiHmiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiBiiiiimiiin

Nuo pradžios pasaulinio ka
ro Youngetovno lietuviai dar
buojasi Lietuvos laisvės rei
kalais. Per tą laiką ' daug 
aukų sudėjo aut nepriklau
somos tėvynių aukuro/'

Geg. 2 d. čia buvo didelė 
iškilmė, kokios kaip gyvena^ 
YonngstouiKi lietuviai nematė 
ir, gal, nematys. Tą dieną 
Youųgstounan atvyko Lietu
vos atstovas Amerikoje p. J. 
Vileišis, Lietuvos Laisvės jms- i 
kolos reikalais. Pasitikti p. 
Vileišį lietuviai • pasikvietė 
vietos žydą* ir ukrainus. i 

Visus lietuvių ir ukraitiy į 
‘!£7’lK> P' 

iiemony ir tanas nuėjo pas 
Ohio viešbutį sutikti Lietuvos 
atstovą ir miesto valdininkus.

* Išeinant Vileišiui iš viešbučio 
benns užgrojo Amerikos him
ną. 200(1 žmonių apnuogino 
galva*. Hevėsuojanl Ameri
kon ir Lietuvos vūliavom*. n- 
*a parodu perėjo per miestą 
ir nutraukė svetainėn, kur tu
rėjo įvykti prakaltas, žmo
nių svetainėj buvo sausakim
šai. Dauguma anksti atėjo ir 
laukė kada bus atidarytos 
durys, knd arčiau užimti vie-

*
Prasidėjo prakali**. Pirmu 

kai bėtoj u m buvo miesto pro
kuroras Max K. Brunsviek. 
Jis pasveikino Lietuvos atsto
vą ir susirinkusius žmones.

Antru kalbėtojum buvo 
narsto majoro įgaliotiniu aL 
dennunas W. G. Rws. Jis pa
sakė., knd nmjoras jį atsiuntė" 
su miesto raktais. Suku J. 
Vileišiui: “Jus laikykite tuos 
raktus tyl, kol busite šitame 
mieste.”

Trečiu kalbėtojum buvo 
kun. B. Stetsynk, ukrainy kl°- 
tanas. Jis, laikydamas rnn 
koje Lietuvos vėliavėlę, pasa
kė gražią istorinę prakollią 
uno Vytauto laikų.

Ketvirtu kalliėtujum buvo 
žydų tubinas, Dr. J. M. Davi- 
mmi. Jis sakė, kud gari*? tu- 
rįr nutikti Lietuvos vaistytas 
ptstovą. Sukėsi, kad jij yra 
gbnęs Lietuvoje.

Paskui kalbėjo juis J. Vi- 
Icišis.

Bouy parduota pin>eais už 
1000 dol. Dauguma pirki nnt 
išmokėjimo. Jeigu m* strei
kai, tai bony Youngstoa-ne bu
tų pnrduota ne už 10UU, bet 
už 5000 dol. ir daugiau.

Nedirbantieji žtuonė' dabar
tiniame laike negalėjo pirkti 
ui dideles sumas.

Garis* Yuuiigstounu lietu- 
vi&ms, kurie prisidėjo prie su
kėlimo Lietuvai paskolos. Bet 
yra ir tokių, kurie ne tik jmi- 
tys neperka, bet dnr ir kitus 
ntkalhinėja. 2v<lai ir Ukrai
nai prisidėjo jiric išgavimo 
Lietuvai laisvėm, o savieji 
tai laisvėj kenkia. Gėda to
kiems.

DmaMnHrrie turi pipiištfnt!. kn 
kns nuveikė.Tokių buduleniniu 
stengiasi kodaugiausin parduo 
ti bony. Kiekviename susirin
kime ttukrapštome nemažiau* 
knip po $500.00 dol.'Antra, su
sirinkus, kad ir neuoruma, pri- 
M»inn daryti tarimus, ir vy
kinti juos gyveuiinan. Tuomi 

itlivobi didesnė darbuotė.
K t ai, nedėlioję, bal. 25 d.. 

Stotis Imvo surengus Stasiui 
Šimkui atsisveikinimo koncer
tą. Jame bony parduotu už 
$600.00. 4

Geg. 2 d. buvo prakalbos. 
KnilM'jo p|». Poška ir M. K. 
šiiis. Bonų pardavėm už $400 

ftiaip

REIKALINGI.
Vienas dieninis ir vienas 

naktiniu Fl*■rnnna* *n Tnfi 
mentus Licensc. Atsišaukite.

Mid — Statės Gummed
Paper Co.

25-th ir South Robey.

REIKALINGI VYRAI INDŲ 
PLAUTI.

$20.0(1 Ni\iiitėj. Ncdėlionis ne
reikia dirbti.

17 N. Statė Str. 8th floor

ltantry morgnitea 110 mi'noai'J ir 
Valgia AtalAuukltc 

mokkison uorra.
23 Koutb Ctark Str.

i—S

Joseph P. Sabe!

RACINE, WIS.

Per prabėgtudaf keletu* m- 
vai.’įy, iš priežasties didelio 
užsiėmimo visokiais darbai*, 
ntouspėjomeplačiai visnomenei 
pranešti apie my* darbuotę 
pardavinėjant R L. P. tanas.

Dabar, atsiradus liuesai va- 
įoaaoiei, apie tų darbuote jw- 
bn'šiu.

Stotis ausiri likimus laiko 
svkj j Miva'rtę, pirmadieniu va
karais. Tokie ausi rinkiniai la- 
!*i jmgenlaujnmi. ypač luinu 
pardavinėtojiŲ, nn» kiekvienam

pardavinėtojai ir-gi

vaisius tūkstančiai*

KENOSHIEČIAMS SVARBU!

iškilmingas Justino Kudirko
IŠLEISTUVIŲ KONCERTASJ

NEDELIOJ, GEGUŽIO 23 d., 1920

2

3

Prie Lai u n d re* Vyrai ir Moterie 
Gera mokestis Geros valandos At. 
atkaukite

MOHJ’.IvrlN’ NOTEI.
33 houili t teik Mr.

ŠV. PETRO IR POVILO PAR. SVET., Kenosha, Wisconsin
■ Pradžia 3čią vai. po pietų.

Dainininkas Just. Kudirka išvažiuoja j Italija užbaigti pasauline dainavimo mokykla. Ją užbaigęs grjs 
Tėvynę Lietuva. Virš paminėtoj dienoj, Nenoshio lietuviai kelia didžia dailės quotą, 
jam koncertą. Šiame koncerte dalgaus iš Chicagos žymiausio solistes, pianistės, garsi 
aunas ir patsai išvažiuojantis Just. Kudirka. Po koncerto Europiški ir Lietuviški Šiokiai.

S . r • uJ&u m Kviečia visus neilgėjai.

idirka išvažiuota j Italija užbaigti pasauline dainavimo mokykla. Ją užbaigęs gqs 
inėtoj dienoj, Nenoshio lietuviai kelia didžia dailės auotą, surengdami iškilminga *••*•--*•*• - • • •• • •! • • I ft-

—rsus smuikininkas p. di-

išgirdomo, knd jau

nokusius 
skaito.

Daliar
Imnai atspausdinti. Pildydami
Lietu vos Misijos prašnną, są
rašus pilnai užsimokėjusių už 
bonus pasiuntėui L. M. geg. 8 
d. Dabar laukdami bony, ir 
kflil tinkamai juos priėmus, 
ueg. 22 <11 yra rengiama šei- 
niininė vakarienė. Prasidės 
7:110 vai. vakare, Lietuvių jta- 
rapijinėj svetainėj. Bus dide
lė ir Įvairi programa. Po to 
Ims didinami prisiųsti L. L 
P. bouai. Todėl .visi būtinai 
atsilankykite pasiimti Iranas, 
o prie progos kuiuns galėsit 
]ms i linksmint i ir pamatyti 
gražią programą.

Laikytame susirinkimo, geg. 
10 <1.. klotis padarė nutarimą 
resgti dar vienas- iirakalhas, 
gavus gerą kalbėtoją. Nutarta 
pasiysti laiškus dr-jy pirmi 
uinkuui-, kud išrinktuosius į 
L L. P. Stotį atstovus para
gintų sjiarėiaus darbuotis nes 
kaip kurie, pradėjo tinginėti 
jr nesilankyti j stoties laiko
mus posėdžius. Iš ji radžiu dar- 
Imvosi. gi dalmr pradeda lig 
atšalti.

Vyrai, kad ir įrėaus oras, j- 
invilkime iš žieminių ruby ir 
varj kilu darbą. Musų kvota 
rioiiinža. Turime išparduoti py 
$l!l,(MKi.OO.Sušilsiuie dirbdami. 
Gal km-kas pasakys, kad ne
galima už tiek parduoti. Aš sn 
kau, kad galima. Ir mažiauKĮ 
duria; pradedant dirbti akys 
Žmogų gurdina, bet rankos 
dirlm ir padaro, jei tik nori 
11M'.

Noro mums kenkia komu
nistai, prisidengę* dviejų dr-jų 
vardais, kurie rengia prie# 
paskolą prakalbas ir jose 
kalbu žinomi mum*
Liet, imisvės paskolos priešai, 
kario visai* budais daru užme
timu* ir trugdo darbą labui- 
inoriutė*, Lietuvos, bet uepai- 
avkime ru. Lietuvos kareiviai 
nebijo statyti krutino* prieš 
priešu plieno kulkas, tai mes 
i>e|Miisykime visokių agitaturė- 
liy. Jie dirlia paroidavą. Todėl 
jie užsi]M*lno>kad vadintume 
tėvynės laisvės priešais. Išgir
dę priešų žodžius, kenkiančius 
L. L. paskolai, laidau peroiim- 
kime lytu vystės dvasia ir, iua*- 
ko nepaisydami, ž<»ngkinie pir
myn, kodą ilgiausiai jiarduoda- 
mi bony. Tuomi atsieksime sa
vo tikslą ir tikri bukime, kad 
mes, riMŪnicčiai, savo kvotą iš
pirksi mo. Paskolinkkn Lietu
vai $25.000 do!., tuomet savo 
darlią apvniiiikuuaiuM.* žaliu 
rūtų vainikėliu.

M. Kasparaitis.
L. L. P. Stoties rašL

ttitmuinniinmiiiimiiiintiiiiiiunimnu
PIRKITE

LIETUVOS PASKOLO8 
BONUS 

‘jniiiiiimHiiiiiiHuuuitiuiHiiMiimiim

Indu 
Burdaa

liovėjai 141.0* kambarį* 
AtaiBnuklia
MOKIUNON NOTEI.
33 bouth llnrk Str.

Ir

Charnbermuld* 143.00 | nimfai,
kairi baris ir Kurila*. Atsišaukite 

MOItlUM»X HOTEt.
23 South į tark Str.

SHKET METAI. DM1H1NINKM
Dienu Ir Kaktį Darbas Dora 

kęst K
Ule Pyta Nailonai Co. 

1334 X. Kartucr Avė.

si o-

KUKAI J.NUOK.
■ ir umtrrta >30.00 aurai-, 

tvariam fabrike, lengva* darbe*.' 
HomHi Vilkta Co.

2301 So. Paulina Mr.

Meram 
tej.

I'nteBktiK **vo dė<j<-* Petrą Ir bro
lio Juno Petkų parjanfių 14 Kalino 
redyboa T*nru».-*e np*krlrio AUbUh įni
ršti Aliu kalnia. Girdėjau kad m- 
rena tr dirba .uaIiiovo meldiių atw- 
fcauktl lamstu nr ka* apld Juo* Kna
te mrldklų prnncMI man o busiu la
bai di-klnts*

K. PETKA S
20011 W. 33 St. (Iik-agi'. IU

ANT RANKOS
Mala tarme • akrų, narna*. viltom* 

yarda* netoli nuo įniršio Mt. Grcen- 
srood.

, UlUiam Atitirpta
104 lasaailnh- Ase.

Parsiduoda Groe« ra. pikiai Kietu- 
viii nprvvmlej Viet<-I liriekaeti 
duvhuo iHitirelt anl virto* 

G. Jakulmu-kl- 
3113 Apkurti Ate.

mir

V tani puriai parsiduoda krautuvė 
l-i(laikos, mokyklos reikmenų. teisių 
valkams ir kitų reik menų

Goru vietų arti prie mokyklos 
Xrirta*Ua. savininkus įkvatluoja J 
i Jr t tiro.
lOM'h Mhlilgatt Ase. llilearo. III.

ANT PAKI'IVIMO.
S kambarių medini* namas, su 

''omenimių l.aaameotų. uiodernlMma. 
buku U daugiau kaip H akro. Ka
lima nutrinti dArtovoa. raminsi arti 
Archrj- Aro. karų linijos turi būti 
parduota srcltei nes piningai reika
lingi.

Sfavta
I34& W. Ik Klm-l Cliicago.

k/'tiuniiniiua

Prakalbos
L. Pask. Bonų Reikale

i , ------BENGIA

West Sides Kolonija
Petn. Gegužio-May 21 1920
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVET., 

2323 W. 23rd Pl-ce
Pradžia 8:00 vai. vakare

Atvažiuos L Misija 
K?lbe« Dr. J. Bielskis ir kiti

EXTRA BARGENAS!
2 medinėj munai ant kum- 1 

pinui lut<> ant 43-tus ir Su. 
Richinond St. 2 blokai nuo 1 
Lietuviškos lužnyėios jiarduo- i 
>imt lengvu išmokesėiy arlm j 
mainysiu unt loto ur mažesnio 
namo.

Naujus medinis namas jk> 5 
kambariui- 4115 So. Sucrumen- 
to uve. intaisytus pagal nau
jausiu mada parduosime visai 
pvgiai.

Naujas muro namu* jx> 4-ris 
kumbariu* viskas intaisyta pa 
gal šin mudu jMirdiiusime pi
giai.

SALDUKAS & LUCAS 
4414 So. California Avė.

Musu ofisu- atdarus nedėliuj 
iki 6 P. M.

x

t

GERBIAMIEJI!
Kam rupi Tėvynės gerovė ir liuosybė, lai atšilau- | 

ko ant šių prakaioy. Išgirsite daug ką naujo ir žin- f 
geidaus apie dabartini Lietuvos stovj.

Prie to. ptvež L. Misija Paskolos bonus. Koskait- f 
. lingiausiai atsilankykite. Kvitai* Reneėiai.

Kimw^imfnMHmHiimumiitiiiiiimiitmntmiiiimmiiiiHiiHmiiifiiimmtmi7
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TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Kalnu* kurios pritinka kiekvie
nam klAcnluL Gvarantuojame kad 
•utauplnalm* Jums 10% Iki 10% 
ant kiekvieno 
dalykai 
lesino*.

Vyru 
drabužiai padirbti ant utaakymo 
bet neatal*auktl siutai tr overko- 
tai su dirgeliais 
Ir kitokio styllaua 
Pamatykite musu 
siutu ir overkotu 
iro. i:i.&o. i:b.

plrktnlo: nekuria 
m»tau noru whole«al»

Ir Jaunu valkynu gatavi

FARMOS z ŪKĖS.
Jau iIIdKuma* net nustojo viltie* 

kad nrbu* atritinta* rrarrvenlniaa 
Ir bevelk tiem, ore net petį vyrlau- 
•jbe nuirtojo darbavuri nofial.-dum* 
■uraatl būda. Kų salima daryti kad 
to iBvensu* yra dau* įmonių kad 
to nekenčia kaa-pl urt fermeriai 
n ra farmorial neperka malate bot 
da parduoda ui k* šaunam reta 
kaina Ir muaų turtą* aura kasdien 
Ir tnea turim linksma syvenltn* nes 
nesigirdi aimanavimai t airi Ger
biamieji* tuutlefiąl Jei kurie norite 
ramaus yyvenimo' tai mayriklt aau 
farma £ct kur jnUlma surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
patinkama knlt> kad valkmaa ren*-' 
dnmasls vesti o renkasi mtrcini Jei- 
ru tamsta nusipirkai kur farma o 
potam nebusi utranėdlntaa tai yra pa 
tyria Ima* ryvenlmo kad arsi vedus 
blora pačia tulrl mca patnndm kur 
ralima surasti linksma vieta uc MI- 
c.hlrnno lietuvių ūkininkų tarpe me* 
flonal turim auaivlanUlmus ir drau- 
rrst>-e tr parapijas Ir visokius paal- 
linksmlnlmuB tnusu kolonijoj Jau y- 
ru ir runa tortinru lietuvių ūkinin
kų mes rctvo tarpe turim visokių 
nuiBInorlJų kaip tai IcmdlrbyaUo 
malinu. Inilinų malūnų automobHIų 
ir taip toliau, 
kretai la prie 
kad ko kam 
gelbstim viena
f lai stebeal matldaml lietuvių darbt- 
tuma ūkininkavime kada lietuvis nu- 
alfwrka farma tai | pora metų Jau 
tas namas atrodo daur kitoks mo* 
porvldaujanie kad ko daurlauala do
rų Ir darMčių Įmonių atvnMuotų ir 
ils apairyventu pas tuua. Gar b Le
mi e kas norėdami pirkti ūke kroip- 
kltles prie dorų irteisinru įmonių o 
ne prie itnaudotojų arentų kurie no 
paJJsla Dievo no svieto tik doreli 
Ui iri krelpkitlea prie *v. Antano 
lirnuryat**. Custer Mlrhimn kur 
visi dori Ir teisinti ūkininkai pri
klauso me* turim tam tikslu nus
kirto komisija kuri jum* patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad arentas 
aprašo ant j $oo ar iluurteu kur 
luti Įgausiu taip atsitinka, su daurtau 
infurmacMu kreipkite* Buo adrenu:
8V. ANTANO DRAUGIJA 

c-o Kaz. Daunoras 
Custer, Michigan.

Ir be. for fitt-n* 
333.60 Iki 140 
spocljale eile 

po 314. 17 40. 
ir 430. Juodi 

Hlutal po 34B Iki IC6 Molino* vil
nos siutai po 336 Iki 340. Vaiku 
siutai Ir overkotal 4< !>0 tr augi- 
ėiau. Vyru kelinta 34 Ir sutrikta n 
M ei Inos pusvilno* kelines 33.30 Iki 
317.30. FpecIJalta nuoBtmtia 6% ant 
kiekviena 
Europa.

Atdara
vai. vakare Suimtomis 10 vai. Ne
daliomis iki 4 vai vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

pirkinio Aiundiamo J

kiekviena diena iki 9
Jau mo* neprivalom 
■nrvtlmtauMy reikalą 
pritruk*** mo* pati
kliam net artum tau-

iiiniiiiniHiiiiimiHiniHiiiiiniiiiiiniiiiii 
NAUJAS BUSINESS IR TEI 
SINGAS PATARNAVIMAS

Su šiuonit pra
nešu savo visictnR 
pažįRtaniėnu kad 
nš užsidėjau ofisą 
nanm pardaulie
jinio ir Furiuu. 
Taipgi skolinu pi 
ningua nnt namu 
ir farmu ui maža 
nuuMiiiiti ir iipMU 
imju namu h ra* 

kanduM ir uutumubiliua nuo ugnie* 
ifriausiuac konipuiiij<x-. Aš turiu 
nnt purdnvimo daug nnniu naują 
ir M*nu brangiu ir pygią mūriniu 
ir medinio. Taipgi turiu ir gražiu 
fnrtnu unt parduvimo ir ant rando* 
ku gyvulinis ir su visai* įtabdrnai* 
ku* tik vra reikalinga prie gvve- 
uirna T<* tarines yra V alst i jone 
tVimniisbi ir Michignn. Todci ne
prabilkite to* gero* progos kad 
vėlinu neiti gailėtu mete. I**t ateiki- 
le j manu ufiao ir galenite gauti di- 
iliMies in f ui-mar i jom apie namu* ir 
furmaa.

GEORGE PETKUS.
Real E statė, Loans & Pire 
Insuranoe, Foreign Exchangc 

ond Stcam Ship Tiekėte.

34ūž 0. Haūtea 8t. Chicago.
Tel. Yards 5379

5
K X

Tolaphona: Yarda Cit:

Turiu patyrimą 
moterių ligose: TU- 
partiniai pridu
riu ligone Ir kūdi
ki talke llgoa

Chtearo, III

W'XfeSg, !.-> >1-1
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Dykai Rašomoji Mašinuke .■
K n ui tttti rMjtl .u |>lttak*B*. kailan*! ■ ĮlVLftl —1. — ____ -T I “

»<lv (Typ.trrttcr l kuri parota profili t ir 
Mllkl.i. n«*u *u plutihin*. Ant tn. mn- 
Ain>>l«* na>| Mickui tiu- ii'telngai ir *»<•!• 
tul raBrtl l«14ku* ir <b>hi>u>etiHia lAbai 
p«r«1lW Ūmu*, kurie n<«*4| **r*l rn»»U 
mi flunkana l*a«lnr> t:. .-r.itUu, tvirtai Ir nie- 
budo, neutetkaria. m*<> *4Mrtel. tari rj. 
■a* Ittcraa, numeriu, u ralttliu. tenklur 

T* uiatlnluk, tutini turėti ki.lrrlcna* 
Ir bruafiau. mat J* d u oriam t Ilil>un*ru DYKAI, k a.JI tvaru)d 11 oda r-o »l *0 

pirk* inuaų laikrodi !].

turi roijU »u plunkami. I_____
DYKAI gali Įuršti Itrrų >lruklx»j»Jiu, uiaAI- ■ 
fu lt« > Icttrl naarAA*. *r*r.a4Mt t»

i
■
■i

TAM GR.lM'a luUJUtlMNaJM TIK M.w!
Jeigu norite tur«-tl graly ir įvirto lalkroaidi. prie 
duri-n nrtw kventadlvnUiiii*. tni nelauk. Ir prirūkyk 
ttioinu* f) Tai laikrodėlis yra taip vndltuiin** ae- 
n-telort Mite alMoHute IIo«*u|h>" Kalenta*, kuru 
yra a M ulinio dMumu. laimi (virio moelinnlamo Ir 
liuk* talko iki minutoa* turi graliu* tvirtus virtim, 
su graliu uforbtalu ir rail -taikyti daug moty &'io 
kur nogaualt goreoarn. laikrodriio prte darbo 1 
■ yį.i.a ra* r— iranu-v >ar*a
dol autmMndUHmo pubitkea pa t dū oda m r po 14.13. 
ir 4«tedo ktokvtenam duaaimo DYKAI vatormi irta 
fctnMc- Jeigu ndrito turMi u* r art Inga luikrod.ii 
lt nteAtaM*. tai ligai nelauk, tik priaiųnkJic ald»b 
rin) neita oiaangotni* rcnkpmigiy n likusiu* l« M 
ul*uok"ott ttamidaml talkrodėil ir cnaMnlukf. 1U»- 
*»*»t* tuojana tr adroouokita:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 Nortb Irving Avė., * Dept. 118 Chicago, 11L‘

rrannK. ****, 4«ų> m« *«i- 
} titMuUM ■MMr-Jiaer,

iHsiiau, asilsHaut — ir .uiu, to, 
■ur* pnr m- r. i,...,, *1-**- 
tm«_ *•« r-'*a mi *otw< 

lIJHt. "As, tti 1«M ls» ir»l te. 
rriteltersl‘ •*«•« 1,1a.-
1»< rnitar, i.daar <z 4»«l- (> tat
t«U/l, U rs-trj. fttrtM f

Ka» tai yra Rl' FFLF.S? Ar 
'• '.r kve-

tu«ii11» »anduo? Nr!! R UF- 
rl.KS iva tai papra-ėhuat* 
plaukų ir odo* »natiprmtojt«. 

kuru prigclbi gamtai suteiki žmogui priklausanti gfoij O ka* gal 
būt gražesnio už ilgus, blizga nėra*, švelniu s plaukui? Ka* gal būt 
smagesnio ui žy»ų ncnicžrnčų gaivu* odg r

K UFFLEM
panaikina pleiskana* I Su jotnit nereikia krlių mėnettų galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų Wgvjc RUFFLLS prade* mažinti 
pleiskanas, o savaitė* laike jo jau nei žymi* nrliki! Pa ii. ui tik retkar
čiais suvilgant palva bus nrtrirrim.^ b*,l «4y4-*rte» mijĮsisjistę. ’ 

Nusipirkte šiųnakt Rl'FFLES butikutę aptiekoje. Kaštuos tik 
6$c., bet jųa sakyiite. kad jo* verto* daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvieno* bonkciės Jei negausite jūsų aptiekoje, ui 
atarųakite mum* 75c pačio markėmis, ar money order šiokiu adrem: 
----- — r. AD. R1CHTER 6 CO.. 316-330 Broadvay. Nnr York —------4

lt

TEATRAS IR BALIUS
Rengia
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AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
Subatoje, 22 d. Gegužio-May, 1920 

M. Meldažio Svetainėje, 2242 We»t 23rd Place
PIRMU KARTU WEST SID£JE LIET. VYČIŲ 13ta KUOPA 

8TAT0 SCENOJE

“GIMS TAUTOS GENIJUS"
DRAMA 2 DALYSE 7 ATIDENGIMŲ

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

ĮRANGA VAIKAMS 25c.; DIDELTEM8 35c. ir A UOSČIAUS POP^t^SBOKU!

Kviečia iirdingai atsilankyti KLEBONAS ir KOMITETAI.

■
■
■

■
■

E
■

■■
■■■
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y Pirmas Didelis Simphonijos y

ORKESTROS KONCERTAS
Po vadovyste Prof. Roman Girvin is Amer. Conserv. of Mušte ir Veikalas

“SMILČIŲ LAIKRODIS”
(kurį suloš šv. Kazimiero A kad. Auk^^nės) rengiamas

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-jos 2 Skyriaus

Penktadieniu, geg. 21 1920
___________---TL-? r-—

Nedėlioj, Gegužio 23, 19-20 m.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., 32ros ir Auburn Avė. Pradžia T vaL vakare.

- - - - - ------------------------- ■- - - -i - -1 - -1 - -• -

Tie. kone buvo per ‘Vakarienbutf* negalėjo atsidžiaugti gražu, 
ši pati orkestrą išpildys dalį programo, kitę dali išpildys Šv. Karimi 
lėtinės.

Kurie dar neturite tikietų, tai tuojaus nušiurkite, nes gali pritrukti. Tikielai gaunami 
pas: nares, "Draugo” ofise, J. Nausiedą 917 w. 33 St.

Kviečia visus Šv. Kazim. Akad. Rėm. Dr-jos 2 Skyrius.

ažumu muzikos. DaLatgi 
iero Akademijos Auk-

Visas pelnas skiriamas
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO naudai. ’

E
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CHICAGOJE.
»>■ ■ ........................................................

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Penktadienis, gegužės 21 d., 
šv. Timotiejus.

sesUuiienis, gegužes 22 d.. 
Šv. Julija.

------------------—----———-K 
FITZPATRICK PRIEŠ SAU 

LĖS ŠVIESĄ.
 B

Girdi, iam mnis ūkininku liki
imis.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

IŠ WEST SIDĖS.

■
■■

■
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NEŽINOMAS ŽMOGUS PA- 
ŠOVĖ BUVUSĮ KA- 

REIVĮ.

Pašautasis paimtas ligoninėn.

Eduin Sbevnan. buvęs Ka
nados kareivis, per keturis 
metus išbuv<> Europoje knri*s 
laukuose. Tr tenai ji* išliko 
sveikutėlis.

I»<*t šiai aną dieną visai n<*- 
(ikėtai jj pašovė kažkoks žmo
gus. sakoma, koks klajūnas, 
kurio {Milicija nesuranda.

Sbevnan gyveno Johno 
Price nninuose jmi num. 1353 
Madison gat. '

Vakare vėlokai į dūri* pa
beldė* koks žmogus. Duris ati
darė Price. Nepažįstamas ma-- 
tyt. Apygirtis, paklausė kokio 
tai moteriškės vardo. P,L# 
atsakė, kad npie tokį vnhlą 
jis nieko nežinąs.

Bet žmogus varu Yuėgino 
ineiti vidun į mimus.

Sli<*vn»n tuo melu buvo 
nnmk ir jis {atšoko šeimiuiu- 
kui pagvllmn. Nejaižįsta.*m; 
žiimyiis išsitraukė revolverį iš 
JcišerJans ir {M-ršovė Slicvna 
ną. Po šovinio nepažįstamn* j 
pni ėgo.

Giringojo išnaujo pakeltas 
dienos (saulės) šviesos klau
simas. Juridinis miesto tnry- 
ho„ komitetas tą klausimą ga
lutinai išrišti jau padavė ta
rybai.

Dienos šviesai didžiai prieši
nasi Jobu Fitzpatrick, Chica
gos Darini Federacijos galva, 
kuris visuomet kalba tos fe
deracijos vardu.

Dienos šviesa, t v. pavnrymns 
pirmyn laikrodžių vasaros me
tu, sako Fitzpatrick.nekenkiąs 
miesto darbininkams. Rot tas 
yra kenksmingas daiktas ūki
ninkams. Gi jam, esą, ir ūki
ninkų likimas turįs apeiti.
Dienos šviesos klausimas šian 

die priguli nuo miesto tary
bos. Jei sumanymas bus pri
imtus. antrąjį birželio sekma- 
dienį Chicagoje laikrodžiai 
bus nustatvti viena valandoj 
pirmiau.

<ii jei taryba pasipriešins, 
laimės Fitzpatrirkas.

DUODA VĖJO AGENTAMS.

Seredoje, gegužio 12 d.. 1920 
iwkn •ncnnrfncinc nmriknNs 
vakaras, kurį surengė p-lėa C. 
Pilipaviėiutės mokiniai. Vaka
ras pavyko. Žmonės, mntyt. 
intemsavosi tuo vakarti, uostą 
rislo skaitlingas jų atsilanky
mas. Programa susidėjo iš 
daugelio dalykų. Dalyvavusie
ji joje kogeriausia atliko savo 
uždavinius. Dauguma dalyva
vusiųjų programoj gavo gėlių 
bukietus, taipgi ir p-lė Pili- 
paviciutė, mokintoja, gavo di
delį ir gražų gėlių bukietą. 
Svetainė buvo išpuošta įvai
riomis gėlėmis ir spalvuo
tomis pojiemmis.

Po programos buvo šokini, 
(larliė tėvams, kurie savo vai
kelius leidžia mokinties muzi
kos. Tuo parinkime, kad ir 
mes. kaipir kitų tautų žmonės, 
mylime muziką, knd ir lietu
viai nėra užmigę muzikos sri
tyje.
Kodidžiausin pasisekimo p-lei 
Pilipavičiutei ir jos* muziko? 
mokiniams. Kud ir toliau* ne
užmirštų palinksminti mus sa
vo gabumais ir gražu skambi
nimu nnt piano. ,

Petras Šliogeris.

■

■
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PALTUOSUOTAS ŠOFERIS.

buferisJoscph Bitei, kurtu* 
tomoliiliu pavažinėjo galvažu
džius katrie jinšovė* darbinin
ką oiganizatoriii Kikulsk}, p,, 
lin motas policijos.

Sakoma, į silici jn patyrusi, 
jog Bitei nekaltas, jei jo val
domą automobilių buvo n tst 
saridę galvažudžiai. Nes fo\- 
ri,i težinojęs kokiais ti*:-1.’!- 
tas daroma, nei nepažines tu 
,i*k ų žmonių.

D“har j s iii: • ja iešk > pm-ių 
•..ii.a/inlžių. ’-r stebėfna, knd 
taip alga* negali ją rasti.

Kikulski, kaip pran<**aina iš ! 
Ii"o:t'iiė*s, malyi, pasveiksiąs.

Didelis Piknikas
----------PARENGTAS-----------

ŠVENTOS ONOS DR A
NEDELIOJE, GEGUŽIO-MAY 23, 1920

GARDNER’S PARK, 123rd Michigan Avė., Chicago, III

• * ir

DAR VIENAS SMOGŽUDIS 
PASMERKTAS MIRIOP.

Dabar Che. .-goję m:r«op 
bausti septyni.

uu

Teisėjo Scanlan kambaryje 
(kriminaliam tbisme*) prisie
kusieji teisėjai nukaitino iro** 
pažino mirties ler.isieę Jobu 
Henry Roesn, ji.odukni, 3d-»S 
Rn. Walm-.li avė., kurs nužad'» 
‘•a.u motrij praeit; gruodį.

Mėnesiu laiko šL septintas 
Cliicagoj? žmogus teismo pa- 
nnrrkms iniriop nz žmogžu
dystę.

i■

■

■■■■i
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Pradžia 1:00 vaL po pietų : : įžanga 35 c. ypatai. ■

Kviečiame visus lietuvi u si r lietuvaite koskai tingiausiai atsilankyti ant laukų, tai nereikia praleisti šios geros ■ 
progos. Bu* puikiausias ir smagiausias piknikas, kokį kuomet nors pirjpiinu Chicagos lietuviai yra matę.

Bus įvairaus turinio žaislų. Muzika bus puikiausia ir gros naujausius angliškus ir lietnviškus šokins. Taipgi g 
bus visokiu užkandžių. Nepraleiskite šio smagaus Pikniko. ■

Nuosinftiai Inuecia KOMITETAS. ' ■

1
Po pamaldų svetainė atida

ryta. Atėjo vienas narys. De
rintą valandą—antras. Pusė 
po dešimts ateina trečias. Dnu- 
giau ir nesulaukta. Iš tos 
priežasties susirinkimas neįvy
ko.

Skaitant laikraščius paste
bi, kad prie L. Vyčių 4tos kp. 
prikluuso 120 narių/ J susi
rinkimus atsilanko trys. o kad 
dešimts, tai labai didelis bū
rys. Paklausk* ar e i vytisf 
Tui kad pradės didžiuotles, 
net saldu klausyti. Visi ne
šioja vyčio vardą, liet dalia r- 
tiniu laiku visoje kuopoje, 
manau, nėra daugiau kaip
penki, kurie tikrai atsako tam l 
vanlui. • .?

Kaž kod<4 4tos kp. vyčiai 
yra toki silpni, it rudens gė
lė. Papūtė* šiaurės vėjas ir 
nurinko visus lapelius. Lieka 
stielias.

. Argi negalėtų j susirinki
mus atsilankyti mažiausia 
penkiasdešimt* narių! O kaip Į 
tada butų malonn visiems iš- 
vieno darbuotis.

Tikiuosi, kad pas 4tos kp. 
vyčius atsiras daugiau energi
jos. Girdėjęs

Aną dieną teisėjas Landis 
pasikvietė teisman pmhiliici- 
jos. įvedimo viršininką Dnl- 
ryniplP keliais jo agentu*- 
ir visus nubarė.

Teisman buvo |»aduotas pro- 
liihieijt • įstatymus peržengę* 
žmogus, pas kurį namuose bu- 
Vq konfiskuota daug svaigalų.

Prasidėjus bylai teisman 
prirodymui atnešta tik mažas 
svaigalų “džiugulis” ir net 
pats agentas nestojo liudyti.

Teisėjas |ia reiškė* kad tokia 
metodą negali Imt pakenčiama. 
Visi konfiskuoti svaigalai tu
ri Imt pristatyti teisinau.

PRAŠALINTU DU POLIC- 
MONU.

Polirijinė taryba iš tarny
bos prašalino visai du poli c- 
llionii: Gallnirlicr iš 5li irntv.'.u 
nuovados ir Ganey if (Irand 
Crossing nuovados.

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

DARBUOJASI TARPVALS- 
TIJINĖ KOMISIJA.

If AVashingtono pranešama, 
jog tarpvalstijinė prekybos 
komisija pradėjo veikti su 
tikslu patvarkyti jMidėjima ant 
geležinkelių.

Prikrauti prekėmis vagonai 
kuoveikians visuose miestuose 
turiu Imt ištuštinti ir tušti vn- 
gunai pasiųsti į reikiamas vie
tas.

Ypač darbuojamasi paliuo- 
'*uoti anglinius vagonns ir 

Kiti pamerkti yrn: Brishinc, tuos knoveikiaus pasiųsti į 
jCagar, CamjHon, Erriro, Viana kasyklas, kad miestams prjsta- 
ir Haensel. Jtyti reikalingo kuro.

i

IŠ T0WN OF LAKE.

Gegužė# 15 <1. p. J. Elias 
Kvetuinėje kalbėjo gerb. kun. 
dz. V. Mironas. Žmonių j 
pniknlba* suplaukė* daug.

I’irininiisia svečio pagerbi
mui parapijos mokyklos aš
tunto skyriaus mokinių skait
lingas būrys padainavo keletą 
pritaikintų dainelių, kurios 
gražiai išėjo. Po dainų moki
nė J. K u nišai t«* {aidėk leinavo 
pritaikintas originnJes sese
rų eiles ir tuo laiku įteikė kun. 
Mironui gyvų gėlių .bukietą.

Mažiukams daininkanig ap
leidus estradą, kun. V. Miro
nas pirmiausia prabilo į mo
kinius ir {Milinkėjo jiems augti 
ir bujoti dvasioje: Bažnyčios, 
tauto? ir tėvynės.

Pirmąją kallios dalį gerb. 
kalliėtoiitu krciiM** eknn<wnijn« 
sritin. Antroje knlhos dalyje 
{Mijiasakojo, kaip tvarkėsi visi 
Liet, valstyls*# reikalai. Pa- 
Įiasakojo apie lietuvių meilę ir 
prisirišimą prie savo tėvynės 
ir kaip jie kovoja su priešais, 
žodžiu sakant, gerb. kalbėto
jas išdėstė vistu stambiuosius 
nuotikius, kurius teko mūsiš
kiems jM-rgyventi tėvynėje bė
gyje šešetą metų. Jo knllm 
buvo rimta ir aiškiai nušvie
čianti vistu dalykus.

Pertraukoje buvo rinkliava. 
Aukų Tautos Fondan surink
ta $174.00 Y.

I

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

LINKSMAS VAKARAS.

Jums Star Kumpi

ARMOU R ^COMPANY

M

A rnSATIS B fABl/OHAS

A. PETRATIS & CO.
Mortgage • Bank

8'JRšheg -

European AmericamBureau
Siužetą Rinigva UMtrMart+ft

NOTAHIJl $A8
IKI ll Rihltl Slrert. C*«car» IHia>u 

TritFMOht 8oulc»a»d 6tl

Star Lašinukai Primena

T urbuI esi patėmijęs, kad vardas
“Star" kuris randasi ant ge
riausios rušiesuHam What Am” 

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

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

dami pietums ir vakarui.

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

Gegužės 15 <1. A. Knulaki? 
įrengė puikų vakari*!į jmininė- 
jhnui keturių metų sukaktu
vių nuo įsteigimo spaustuvės.

Skaitlingas būrelis jaunimo 
linksmai žaidė. Vėliau pak
viesta svečiai prie skonio* va
karienės, laike knrios ispil 
dyla trumpa programa. Pir
miausia programos vylėjas J. 
Vilimus jierstatė vakarėlio 
tiksią ir pasakė prakalbėlę a- 
pie :ai, kokią rolę žmonių gy j 
Veninie lošia spaustuvė ir ki- 
kį darbą atlieka. Po to kai lie
jo p. V. G re i <’i imas.. U nė Ba- 
bieknitč. • ,

P-lė* S. Mastauakaitė padai-, 
navo porą lietuviakų dainelių. 
Try? mergaitė* pašoko rožių 
šokį.

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

/vių

P.

Ketvirtadienio vakare, ge
gužio 13 d., 5. m., turėjo įvyk
ti L. Vyčių 4tas.kp. mėnesi
nis susirinkimas.

PASPOKTV BUAMKAS
F1I.DOMK

S. D. LACHAWICZ
UMnt OialMMlaa taM*

(»<«■> »• ptrvauai*. M*
«4*uau • buata
2314 W. 23 PL Chicago, Bl.
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