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Katalikų Jerarkija Padabins
Chicagos Vyskupijos Jubiliejų

BONUSAI PAŽEMINA PAT
RIJOTINĮ IDEALĄ.

Atakuoja senatorius Sherman 
telegramas.
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MATYS NEPAPRASTAS 

IŠKILMES.

Iškilmės bus dvilypės; bus du 
jubilieju.

Birželio 8—10 d., š. nu Chi
cago jiiriiiu kartu bus liūtiniu-j 
kė nepnprastu iškilmiiL apie 
kurias išanksto laikraščiai ra
šo ir žmonės kalto.

Tai ous paminėta Cl:*cago« 
vy.skup’jos 75 metų arba dei
mantinės fukaktuvės.

Tai bus Vyskupijos jubi-ic- 
jus. Tuo iškilmiiigf-snis jis bus, 
nes jMulraug bus juiininėtn ir 
Chicagos arki\yskupijos gan.v- 1 
tojo. Jo Aukštosios Malnnyto-s 
Arkivyskupo Mundvleino, 25 
metų kunigystės sukaktuvės. < 

Bažnytinės ir pasaulinės iš- I 
kilmės tęsis tris dienas. Birže I

Ilio 10 dienų iškilmės bu- ap
vainikuotum parapijų mokyklų 
vaikų pnrbdavimu. Parodavi- 

. imu piUM'i nuo aluiut:it-ui 
picr (Miesto prieplauka). Vai
kai maršuos j Lincoln parką 
verianti ir lydimi jmri '.kil
niausių muzikalių burių. Bus 

}25,000 vaikų iš 170 parapijų 
mokyklų?

į tuos vyskupijos ir Arkivy
skupo jubiliejus suvažiuos via 
Amerikos katalikų jerarkija. 
Atvažiuos Jo Augštnji Mulo-1 
uybė Arkivyskupas Bonzano, 
šventojo Tėvo delegatas Ame
rikoje. Bus Jo Eminencija 
Kardinolas Giblsins iš Bnlti- 
morės.

Be tu, dnr atvažiuos Jo Em. 
Bostonu kardinolas O’Connell: 
Jo Augšt. Mnl. New Yorko Ar
kivyskupas Hayes, ir daugelis 
kitų Arkivyskupų ir Vyskupų.

Japonija ir Siberija
JAPONIJA STOVI UŽ ATVI 

RĄ SIBERIJA.—
Taip tvirtina japonų diplomą I 

tas Okuma.-—M -

Tokyo. geg. 27. — “J«i Eu
ropa ir Amerika supranta Ja
ponijos motivus ir sutinka 
duoti moralę ]mspirtj, Jajioni- 
ja pasirengusi nusiginkluoti 
Siberijoje, mėginti pagerinti 
santikius ir šalį atidaryti jire- 
kybni. Bet jef Europa sn A- 
tuvrika nenori to, visa sup
rasti, Japonija atšauks kariuo
menę iš Sito-rijos, liet tuomet 
to pasekme^ tegu pasiima ant 
savęs pasaulis.”

Taip anų dienų vienam ko
respondentui įmsakė žinomas 
vienas iš didžiausių Rytuose 

* diplomatų markizas SHigeno- 
ha Okuuui. JaįMiuų tautoje O- 
kumn yra vadinamas “japo
niškuoju Rooseveltu.” Tni vi
suomet gj’va^ ir pinčių pažiū
rų žmogus.

Okuma yra gimęs 1833 mo
tais. tris kartus \uvcs Japo
nijos ministerių pirmininkas. 
Jia yra vienas iš tų, katrie 
J a jm ni jų pakėlė didžiulių vie
špatijų tarpa n ir jMuiarė jų 
galinga. Jin yra progresyvi*.

Nori Amerikos tarpiniu 
kavimo.

“Aš jaige i daliju,” sakė, ma- j 
rkizas, “kad policiniai ne ; 
sutikimai Suv. Valstijose kuo- 
veikinuft pasibaigtų, taip kad 
Amerika gulėtų kuoveikiaus 
prisidėti ant visuomet išrišti 
Kušjo« ir Sibi-rijos . reikalų

veikti. Ir šitiedvi talkon mie
lai pakviečia Suv. Valstijas. 
Japonija labai nori atšaukti 
savo kariuomenę iš Si tori jo*. 
Ne* toji ekspedicija vyriau
sybei atsiėjo apie $300,000,000 
ir įlangybę gyvasčių.

Japonija nenori Siberi<os.

“JnjMinija pasiuto atviras 
duris Siberijcm ir neknomet 
nemano ten sumonbpolizuoti 
prekybų. Ji nori savo prie
žastis jiadėti aiškias su tuo 
tikslu, idant kitos viešpatija- 
neintartų jos kitokiuose moti- 
vuose. Bet jei kitos viešjMili- 
jos išreiškia savo nepasitenki
nimų, tuomet Japonijai nebe- 
lieka kitokio išėjimo, kaip tik 
tuojaus apleisti Si tori jų. To 
pasekmės tegu tuomet pašinui 
nnt savo^ juLsaalis.

“Jei tolševikizmas jsilirs- 
Kiiujonrlajx>nijos jmreign bus 
duoti pageltos kinams. Kai- 
kurie taip supranta bolžerikiz- 
roo įsiveržimų Indijon it | 
nialiometanų šalis.”

MnrkiznN Oknnin yru nnn. 
uiunės, kad Rusija, nr ji butų 
tolšorikinė, ar imjterijalistmė, 
visuomet jianofėa, kad jai bu- 

j tų sugrąžintos visos teritorijos 
ir provincijos, kokių yra ui 
tekusi karės metu.

Tautų sąjungos klausimas. |

Okunut žino politiką Suv. 
Valstijose ir yra susipažinęs 
su uspiruntais, neriančiais pa
likti knndiilatairt į šalies pre
zidentus.
Tautų sąjungai markizas per

sonaliai pritaria. Be, sako, 
pritaria tik principams, katrie 
veda jmsaitlį nuolatinėn tal
kon.

.^jaa**^** -
vuos, gi viešjMitijtM ir tok*4- 
niai ginkluosi*, supranL.ina, 
sąjunga bus tik viena parodi-

i

rirohhyyis.
“Suv. Valstijos, Japonija 

ir D. Britanija yra tos viešpn-
V.-•*. !»•

veikimo gali daug, dalykų nu
veikti Rytuose. Tie nuveiki- 
mai paliestų milijonus žmonių
— didelę dalį pasuulio žino- ja ir neturės jokio» vertės. — 
n i jos. Vingi tautų sąjungos svar

“Japonijai ir D. Britanijai į blausias tikslas yra visatine 
tutinai reikia pradėti kų noftĮlaika.

jfc. aMjĘy.M - K.- ... , ■ ■ ... »
?.*..v t-v

i

Washington. geg. 27. — 
Kongresas vis dar jokiuo Ru
du negali susitaikinti klausime 
tonusų, kurių reikalauja bu- 
viuMi-m.-- karuimiuus Autenko.- 
lycgijonas. Svarbiausias daik
tas tai tas. kati negalima su
rasti versmių, knr gauti rei; 
kalingų pinigų, (ii tam tiks
lui reikia apie du milijardu 
dolierių.

Telegramos kongresui.

Senatorius Sherman iš 111- 
inoin valstijos gavo telegramą 
nuo Amerikos Legijono kuojios 
iš I-a G rangi*. III.

Telegratpoje buvo pasakyta: 
••Amerikos Legijonas reika

lauja jūsų parėmimo pravesti 
tonusų bilų, kokį reikomenda- 
vo musų naijotinlės stovyklos. 
Vjratingni prielankianjn Mor
gano biliui. Atsakykite apie 
savo pažiūras biliaus klausi
me. Jūsų ntsinešimns tamp
riai dabojamas šitam apskri- 
tyi”

Senatorius pasipiktino.

Pasipiklinn tokia telegrama 
senatorius Sherman. Ir tuo
jau* pakilo senate prieš tos 
rųšies telegramas.

Paskaitęs senate jis tą tele
gramą karčiais žodžiais pridū
rė:

“Jeigu rizikavimas kareivių 
anapus jūrių šaudymų ugnyj 
butų apmokama,'tnigais, tuo- 
met negana butų tam tikslui 
nukalto aukso visuose pasau
lio viešpatijų ižduose.

“Taigi vardu visų tų, kat
rie šaliai kareiviavo kaij»o ti
krieji pairi jotai, aš protestuo
ju prieš tokios dvasios teleg
ramas ir prieš jmėią tonusių 
biliaus dvasių, kuri yru niekas 
kitas, kaip tik samdytas pa
žeminimas nesutepto pairijo- 
tizmo.”

•■GRAŽUS” KARĖS SU 
KARTUVIŲ PAMINĖJIMAS.

G žmonės nužudyta ir daug 
sužeista.

Rymas, geg. 27. — Čin su
kraujo praliejimu pasibaigė iš- 
lalmybės, kuriomis paminėta 
peakerių metų sukaktuvės nuo 
įstojimo karėn Italijos.

Studentų būriai susikirto su 
karaliaus gvardija. Pasekmėje 
6 žmonės nužudyta ir apie 30 
kitų sužeista.

S j m ūda tu nuotikio klausi
me pasidalinusi. Vieni laik
raščiai kaltina vyriausi lię, ki
ti studentus.

PREZIDENTAS PRIĖMĖ 
ANGLUOS AMBASADORIŲ

Afaahington, geg. 27. — Va 
kar Baltuose Kuinuose prezi
dentas Wi įsomis priėmė Ang- 
♦»T._ . t. . . - » - f*__•’n jus auii»Muvi 19 tjvuuen, 
kurs prezidentui indavė likė- 
t i ruimo raštus.

Wazhington. geg. 27. — Ed- 
ward A. Brnnd paskelbė, "kad 
ateinančių žiemų ir kitų pava
sarį ėoyvrykai busip pigesni. 

a’/įibįL'-* -

\

Provizijonalė valdžia neturi 
reikalingu spėkų.

Londonas, geg. 27. — Ex- 
ilvpešoje

luini ioi jmkilnsios Marutė* 
tokios, kokius .silį pustuius ei- 

Trakijos vilėn karėm
Provizijonalė Albanijos vai- 

Tni džia, sako, neturinti reikalingų

I

Prasideda kruvini susirėmi
mai Trakijoj.

*7---------
Konstantinopolis, geg. 27. — (

IGraikų karlnninėnė okupuoja chnnge Telegrapb
vaknrinę Trakiją, gi prancūzų iš Rymo pranešama, knd AI-

| knriuiHiienė- iŠ i,<n ntkelinnja
l iMHisianUi|<>po|].

Visais vakarinės
kelinis gyvėjiiojni knip vanduo;
plaukia ant Bulgarijos, im u>;m, .-hko. nviuniiii 
dauginusia bulgarai. Gabenasi sjnikų pataisyti šalyje nls-lną 
su savimi savo mantas. Veža pudėtj. Valdžia atsilieja* į gj 1 
ir neša kasto turi. Nenori bu- veidojus įsteigti nncijomdę ar
ti graikų val-lžioje. miją. Bet to atsiliepimo nic Į

Njiecijaliais traukiniais Bul- kas neklausu.
garijon iškeliavo visi bulgarai 
valdininkai. Sūdytos jialieka- ]Misikctiiiiud 
mos tuščios.

Apturima žinių apie gyven
tojų susirėmimus su graikais. 
Bet tų žinių laluii mažai pa
duodama laikraščiuose. Nelem
toji cenzūra m-iluoda skelbti 
nuotikiu.

(*in dažnai Įvyksta skaitlingi 
turkų susirinkiinni. kuriuose 
raginami talkininkai nes-itįau
sti Turkijos, nedraskyti jos, 
nes kitaip Turkija pavirs tol- 
ševikine.

l’okie, juit susirinkinni į- 
vyksta ir visoj Trakijoj. 'I e- 
nai snsirinkiinin>s4‘ Ik- turkų 
dnlyvaujn if bulgarai, kaipo 
žymi dalis *Fiakijus gyventojų.

Susirinkimuose ten daromos
priaiegoa, knH tarkai su bui-*^nU*,t kalėjime juikilo ki- 
garais verčiau mirsią, knip tu-.,as airių kalinių badavimo 
rėšiu būt graikų valdomi. Nes (streikas. Kai-kurie stri-ikinin- 
graikų valdymas turknma be
galo žiaurus.

Prancuzų-gi-. kareiviai sttri-
rinkiuvuose tiesiog nešiojami
ant rankų. į

Visuose turkų malilnniniuosi*
(mečrdose) vrdnmn nuarki a 
gitacija prieš graikus ir talki 
įlinkus.

Graikija, kuri pirmiau buvo 
užimti šiaurinę 

j Epinis dalį, vilkimi tolinus 
savo jiasiketinimą.

TAI BUS GERIAUSIA.
- t

WashingUm, geg. 27. — Bu
vęs šalies maisto administra
torius Hoovvr tvirtina, kati jei 
ir tolinus Suv. Valstijose žem
dirbystės klausimas litis taip 
apleistas, knip šiandie, pasek
mėje musų šaliai prisieis mai
stą gabenti iš užrutožių.

VĖL BADAUJA AIRIAI KA 
LINIAI.

Dublinas, geg. 27. Virtos

•kai. sakoma, vrn blogam pndė- 
I jiinc.

MAŽAI DIRBAMA ČEVERY
KŲ DIRBTUVĖSE.

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

Haverbill. Ma-s.. geg. 27. — 
Vietos ėeverykų dirbtuvėse L- 
Imi mažai dirlmmn. Nes krau
tuvininkai mažuli- duodu užla

ikymų. Aimtai darbininkų to- 
< darbitiujn. *

THINGSJHAT4NEVER HAPPEN
CopyriirtitV

//-/z

MO F eo * Ve»i&£ MI5TAKČM 
t fAOfUT » I AomE

Rdnum. bot i dio'nt 
TKM cup. • I

. BOOCMT <T PaOM A 
Htx CASH COO KAeJ J

NEKUOMET TAIP NĖRA.
— Ne. gerbiamasis! Tamsta kiek klysti. Ai pripažįstu esu bu 
vęs iioks-toks bėgikas. Bet ai neišlošiau tos taures, tik taip 
sau paprastai nupirkau. s • •

Bolševikai Verčia Angliją
Taikon

Rusija Pripažino Latvijai
Nepriklausomybę

s

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 
PERSIJON.

LATVIJA PALIUOSUOTA 
NUO RUSIJOS.

Mūšiai seka Kijevo apy
linkėse.

Apie tai turima oficialių 
n'u Londone.

ii-

Londonas. geg. 27. — Bnlše- 
Ivikų sjiėkos nuolat didinamos 
i Persijoj. Tomis dienomis rhu- 
donoji kariuomenė užėmė ten 
RcsbCą, iš kur anglų karino- 

aneitė Im- jokio pasipriešininm 
imsit raukė nnt Teherano.

Apie tai ]*adii<>dn žinių lai
kraštis Baily Skėteli. Ir pa
reiškia, kad mieste Bntumv iš- 
sodinta būrys indėnų kareivių. 
Paskui ntią ten busią jmsiųsta 
dauginu kariuomenės.

Persijos princas Londone.
Tas pnt laikraštis rašo, jog 

Ijondonan atkeliavęs princas j 
rirouz Kliiin, Persijos užni- 
tožinių reikalų niinisturis.

Baily Skėteli patyręs, jog I 
]M*rsai pasitikį vieni npsidirls; 
t i su įsibriovusiais jų šalini ru-! 
sų bolševikais. Iš Anglijos pu
tos esąs reikalingas tik karės 
štalias, kurs jau pariiiktas- ir, 
pasiųstas Toheranan, 
Persijos princas Anglijon at

keliavęs ne tik savo šalies np- 
ginimo reiknlais. Bei jis dar
buojasi gauti čia Persijai pas
kolos.

Anglija konferuos su 
Krasstau.

A ugi i ji »s vv ri ausy I w>, 
Baily 'Skėteli, nusprendusi 
konferuoti su Rusijos bolševi
kų valdžios* atstovu Krnssinu. 
kuru laukiamus čia atkeliau
jant. Anglijn jnu. knip suži
nota. pasikctintisi atnaujinti Į 
prekylią su Rusija, jei toiše-, 
vikai atsimestų nuo artimųjų 
Rytų ir tenai n<-kcnksią Ang
lijos reikalams.

Tai pirmutinis ir svarbiau
sias Ims Anglijos reikalavi-1 ,(niuiiiiuii ,Ill.MB1I„-„llv,IMU1 
mas. Ir kuomet tolševikai gva Į Jwtrauktj r(n;.
rantuosią rainyls.- nrtiiiiieins 

į Rytams, tuomet jie turėsią nž- 
1 tikrintą jirekylią su Angliju.1

Londonas, geg. 27. — Vie
tos latvių ĮMi-iuntinyliė gavo 
žinių, kad Lntvijn jmgnlintre 
palinostiotn nuo llinijo>.

Taikos tarybose Maskvoje 
luitvijos atstovai su Rusijos 
sovietų valdžios atstovais tai
kos sutarčiai priėmė posmą, 
sulig kurio Rusija pripažįsta 
(^atvijai pilną nepriklausomy- 
lię.

GYVENTOJAMS UŽDRAUS
TA APLEISTI PETRO 

GRADA.

Mieste pradėjo trukti 
ninku.

darbi-

rnšo

Bolševikai paėmė Rešicą. 
lž 125 angliškų mylių šiau

riuose nuo Kijevo tolšovikai 
nuo lenkų ir ukrainų atsiėmė 
miestelį ltešieų, stovintį palei 
Dniepru.

Tiiippnt tolševikui skelbia,
'kad jie jau inėję* j artimas n- 
I pylinki-s tvirtovės Bubruisko. 

l’ž 1G mylių šiaurrytuoso nuo 
I Kijevo eina žiaurus mūšiai 
tolševikų su lenkais. Išilgai 
Kijevo* Poltavos geležinkelio, 
pietrytuose nuo Kijevo, tolše- 
vikni ntmuŠę lenkų atakas.

šiaurinis frontas.
Išilgai augštosios Boreziiui 

suVieių j mėmė nuo lun
kų keletą sodžių. Aitam ruož
te mūšių linija driekiasi imt 
40 mylių..

Bolševikai ne|M*rloliausis 
Minsko. Aitų miestą apginti, 
sulig žinių iš Varšuvos, lenkai 
susilaukę pageltos.

V.-.’Jį- ztv-s ---*

Copenhagen, geg. 27. — Ru
sų bolševikų laikraščiai rašo,, 
knd pnstnraišiais įnikai* iš Pe
trogrado skaitlingai kraustėsi* 
žmonės. Kasdien mieštų ap
leisdavo mažiausia pusantro 
šimto žmonių.

Pasekmėje pradėjo trukti 
bolševikų valdžiai reikalingų 
darbininkų.

Tad Petrogrado savietas pa
skelto parėdymų, kuriuo ašt
riai uždrausta apleisti miestų: 
vyrams nuo 18 ligi 50 metų 
amžiau^ ir moterims nuo 15 li
gi 40 metų amžiaus.

STREIKAS IR APSIŠAU
DYMAI.

Ere<l A. Snow Conijiany įs
taigoje, 194-2 Kiužiu gal., 
streikuoja kelios dešimtys dar
bininkų. Vnknr ties dirbtuve 
įvyko ap.-išaudyniui, kuomet 
streikininkai mėgino*stn-ikan

Į goję darbininkus.
I’iit-iijinind jiHŠimfn« -treiki, 

ninkas .luini Slikiilut.
Lengviau pašautas įstaigM 

cheiuistas Rudolpli Lorenz.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viišpntijų piniry ver

tė mainant nrmnžiau ė'25.000 rv- 
1 gūžė* 2G <1. buvo tuklu sulig Mvr- 
rhants Isum i Trust Co.:

Aneli.im Mcrlinciii svarui 
Lė'luvt* 100 auksinų 
Vokietijų* 100 markių 
Lenkijos 100 markių 
Pranruzjj<» už 1 dulierį 
fivciciirijog už 1 dolierį 
Italijos už 1 dol.

♦3.R8
3.10
3.10

.70 
tr. .10 
tr. 62

12
5

1f. L 30
I

ORAS
GEGUŽĖS 27. 1920.

Chicago,— šiandie išdalina 
apsiniaukę; rytoj giedra ir vė-^ 
siau.
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“DRAUGAS”
Kte* kaMlIm* IMijnu nNVMlmltu. 

FnKMUMKKAToS KAINAI 
CHICAOOJ IR I tSlENYZKi

Meram* ................................  M.00
Mėty .............. K&O 

IIV. VALHT.
Meram* .............  S&.00
I*um4 Mėty ............................ 3-00

Preuunicrata mok ori lAkaloo. Lai
ka* *kalto«i nuo ulalraRymo dieno* 
Be nuo Naujų Mėty. Norint perinai- 
njU a-lrra* rlnad* reiki* primyatl tr 
Beno* ndreitu. Plnical roriiu«l» »ly- 
■U Uparkant kraaoje ar expr«M *‘Mo> 
B»y Order" arba (dedant plnlffu* | 
rejnatrurt:) lalfky.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46tJi St Chicago, UI. 

Trlrfona* MeKinlcy 6! 14

S teigiamojo Seimo 
Atidarymas ir 
“Draugas”.

Visuose lietuvių laikrašėiuo- 
so buvo žymiose vietose at
spaustas Lietuvos Misijos pra
nešima- vardu “Steigiamojo 
Seimo Atidarymo Iškilmė*.” 
Tik “Dnuige“ to pranešimo 
:ij;huvo. Redakcija visaip min
tijo, kns čia pasidarė, kodėl 
galėjo Misija jam to praneši
mo nesiųsti. Tik štai 25 ge
gužė- ateina laišku- iš Lietu
vos atstovylM's užn d rasuota.-: 
“Draugas,” 1800 \V. B romi- 
way, S. Boston, Mass.” Gerai, 
kad Bostone atsirado gailesti
nga ranka, kuri perbraukė So. 
Boston. Mass. ir parusi- Chi
cago. UI., vietoje llroadwny 
pasėdamu 4tėth. šiaip kas žin 

' kų mes Imtume mintiję.

l prajosiant maištų, antrų syk 
' jie j] suskubo {lakclti.

Kol kas maisto gabalui Lu
tu voje yrn pasidalinę: vieni 
dirba bolševikams, kiti len
kams. Ugniniu jie sueis j vie- 
nų vagų. Tada jie taps gn- 
tingesni. Iki šiol Vokietija ne
duoda lėšų Lietuvos trnkšroa- 
dariams. Ar ji bus taip gera 
ir vėliau, kada sutvirtės, tai 
negalime žinoti.

Akylai žiūrėdami j savo rei
kalus neturime užmiršti pa
mokinimo matomo Italijos, 
Portugalijos, Meksikos tauto
se ir vietomis kitur. Tas jm- 
mokinimas yni: saugokimės 
muištudarių.

Jie moka savo žemus tiks
lus apvilkti gražiai skamban
čiais žodžiais. Jie moka tnip 
sumaningai veikti, kad teis
mu.- neguli pri* jų prikibti 
nesulaužęs įstatų apsnugojan- 
č-ių laisvę piliečiams. Todėl 
sn tokiais maištadarinis tau
ta gali kovoti tik tada, kada 
turi gerai organizuotų ir su
prantančių visuomenę.

Mokėjimu suvaldyti triuk
šmadarius visuomenės ir pri
vačių asmenų jiegmnis žymios 
yra Suvienytos Valstijos ir 
Anglija. Karės pradžioje bu
vo gana daug Vokietijos ša
lininkų. Jie savo jnu-mus ir 
veikimų mokėjo j ui rodyt i taip, 
kad teismas neturėjo prie ko 
prikibti. I'žtut visuomenė tuos 
ponus skaudžiai pritverdavo 
apsieidama su jnių kaip su vi
sų paniekintais asmenimis. 
Kartais juos apipildavo simi 
la ir plunksnomis apiberdavo, 
kartais kitokiais burinis prit
verdavo.

Mums nedera to jmmėgdžio- 
ti, ls-t saviškius budais turi
me sustabdyti tuos, kurie pa
taikys maišto dvasių tautoje, 
idant jie liktų nekenksmingi 
tautai.

Steigiamojo Seimo Atidarymo 
Iškilme.

Pirmajai posėdis Kauno mie
sto teatre.

Steigiamojo Seimo, arba Kon- 
stituantoi, pirmininkas 

A. Stulginskas.

Sekretorium karininkas 
Natkevičius.

Prancūzijos Premjero Millera- 
ndo raštas delei Lietuvos ne 
priklausomybės pripažinimo.

Gegužės 18 dienų, vakare,

Meksika ir Lietuva.

ligi*

Meksiku yni tantajonė* nv- 
prigulminga šalis, ta-t nuo 
1860 metų lenai nėr* ramyta'-s. 
Laikraščių sknitytojam* guli 
išrūdyti, knd ten lig kitokį 
žmonės, t*‘čitiu.« ir jie yra iš 
to patia* molio kiti]) ir nm*. 
Visa nelaimė, kad tenai žino- 
gus žmogaus nenori suprasti, 
dažnai nenori nei klausyti, 
kad pužiiirų įvairumus išly
ginu šūviai, kml opozicija ne
moka daryti savo darbo, o su
syk virsta n-voliurija. Per 
kelia* dešimtis metų revoliuci
ja* t«-n beveik nesiliauju.

J’nstebėta yra. kad ta pati 
revoliucijos į*isenėju*i
prasiėjo ėsti kai-kiirin> maža* 
neprigulminga* viešjuitijn* 
pradžioje devynioliktojo šimt- 

bėtu vi šiuri n ėj? ir pietinėje
Italijoje, nes joje tuoim-t Im
ta daug mažų knrnlystaivių. 
Betvarkė.n amžinų dvasių ten 
pataikė organizacija. ]Nisivadi- 
nusi “Hiiglininkuis,” itališkai i 
cartainnri. Kas palaiko ta-tvar- 
kė« Brazių Meksikoj!-, sunku 
pasakyti. Bet jau galima *|»ė- 
ti, kn<l ir Meksiku laukia ta* 
pats likimus, koki* teko n- 
no m- mažoms Italijos vie-jm- 
tijėlėuis: jus prarado savo ne- 
prigulmylM-. Sabandijos ir Pie- 
monto kunigaikšti* apvaldė vi
sa*. tu* šalį*, ir upsigursinu 
Suvienytos Italijos knraliuin.

Lietuva tuip-gi yru mnžn. 
taie Ličiu vos tuip-gi yra ir 
bus didelių kaimynų. Betvar
kė* gaivalų ut*ir*s ir mų* tau- 
•loję- Vieni jau atvirai dirlus 
rusam* bolševikam*, kiti išvien 
eina su lunkai*. Tie tatvarkės 
gMTBlat jau jurairudė. Vienų 
tart jie tapo *UMrc»tuoti prieš

Nėra Rusų Spaudos
1 ■ I ■

Svetimų mums laikraščių 
korespondentai dažnai aplan
ko tailšcvikiiię Rusijų. Paskui 
jie praneša iš ten laimi indo- 
mių žinių.

Indomiiujnmr mes Rusija 
todėl, nes ilgus im-tus gyveno
me pu jog valdžių, šiandie tuo 
labjaus mes indomuujame. 
nes Ru-i.jų valdo soeijalistai 
radikalai, šiandie Rusiju vrn 
Lietuvor kaimynė. Lietuva ve- 
da taikus tarybas su bolševi
kais.

Be nliejonės, ir ateityje l.ie. 
tuvni priseis turėti artimų 
.-antikių su Rusija, knip preky
bos, .aip politiko* žvilgsniais.

Šiuo kortu turime žinių apie 
rusų spaudos padėjimų vieš
pataujant ten socijalistnms - 
tadševi kinus.

Sulig k«irv-|>oiidentų prane- j 
Šimu. MH'ijaiiMinoj iču«ij«>j »»*>- 
lieliko jokių privatinių žmonių 
pnJiiikutnų spaustuvių ir 
džinmų laikraščių.

Bolševikų valdžia visus 
to- pakrautos laikraščiu* 
naikino ir visus spuustuves pa
glemžė savo . partijos reika
laut*. Šiundie Maskvoje ir Pe
trograde leidžiam* daug laik
raščių. Bet ji(. visi yrn tik 
cocijiilistiniai — itolšvvikiniai. 

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

Pnt-ni tailševikų valdžiom 
gaiva Leninas nėra tiek daug 
žiaurus žmogus, knip kam at
rodo. Bet jo valdžios organai 
n<>suvaldonii. Tie su visu sa
vo pašėlimu persekioja ir žu
do nepatinkamu- sau asmenis.

Kuomet bolševikam* pavy
ta paimti savo ranko-na vai-

PAŠVENTINIMAS VIETOS 
TAUTINES ŠVENTE. 

. NY0IO8.

ROOKPORD. ILL.
šiuonu pnmc4u gorbiamleji vi- 

«KMiK.i,ci bei gentim* ir pažjsta- 
mens. kad gegužio 29. Sutatc^e 
RMtfnrd, UI , Lietuvių §v. Pet
ro ir Povilo bažnyčioj atitibu* gic- 
tlulingo* pamaldų* ai dužiu A. A. 
Kunigo Ernnciikau* Turausko pa 
minėjimui metų oukaktuvių nuo 
dientM jo netamiiigo mirio Liet 
Kauno Hediboj. UtciKM parūpi 
joj-

Kviečių visu* gentix, pažį«tan>u* 
ir prietelius atminti savo maldose 
už jo dūšia nibitėtojc dienoje ir 
prašau gerbiamos vinuomcniM, kur 
kaip galiam išklamą ii mišių šven
tu. Teipogi atsišaukiu į dvariški- 
ja kad toje dienoj po pamaldų 
tnalouėritc pašvenuti nors truputi 
laiku maldose bent nor* ulriduuė- 
jimų už A. A. Kun. dušė.

Nubudę* brolis
P. P. TURAU8KIS. 

IftlftMgth Ab>

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi 
mo ir Detigniog Mokykla, t 
3fw0 Uratas Ir mokymo budu J** 
trumpo laika itaokatt* riko ama

to.
M aa turimo dldllauilua tr goriau- 

atna kirpimo, doslgning Ir rluvlmo 
•kyrltia kur klekviou** gauna roto* 
praktiko* boanuokindaiuaa

Vliutrn niūrimo akyrtuoaa inUlno* 
varomo* alektroa Haga.

Kvtefuuna ktakvian* atarti M Iv ko
ki uo laiku, diena ir ar vakarai*, po- 
elilurvU Ir pailkalbMl dai aųiyru-

Patterna daromo, auti g mlero*. vi- 
aoklo etlllaua Ir dydllo i* bal kurto* • 
madų knygų*.

MA8TER DE8IGNING 
SOHOOL.

. J. F. KaKolrka. Vad<Jaa
1»« N. ETATE 8T11HET. CHICAGO.

Kampa* Laka 8u anl 4-tų labi* ,

Wa*Wngtmi, P. C. gegul 17. 
— Tų dienų buvo šventinama 
vieta, ant kurios į trumpų lai
kų turės išaugti“Tautos Šven- 
taviotė ” Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Marijos Panos Bažnyčia. 
Jos kertinis akmuo bus padė
tas rugsėju mėn. 23 d. Šven
tinimų ntliko Apaštališkasis 
Delegatas, Arkivyskupą* Bon- 
zano, dalyvaujant skaitlingam 
susirinkimui žmonių, apie 6,- 
000.

Pašventinęs vietų. Apašta
liškasis Delegatas laikė Šv. Mi- 
šins ant mažo medinio alto
riaus, pastatyto 1774. Jį var
toju Kun. J. Carroll, vėliaus 
tapęs pirmuoju Suvienytose 
V:d‘> - v; ’ Ju. Kun. J 
Carroll yra jiasirašęs ant Su
vienytų Valstijų neprigulmy- 
bės apgarsinimo. Tas altorius 
stori po baltinki nm notoje, 
kurioje turės būti naujos baž
nyčių* altorius. Altorių puuaė 
Amerikos ir popežiaua vėliavos 

ši nauja bažnyčia bus viena 
sesių didžiausių pasaulyje baž
nyčių. Ji Ipis 420 jM-dų ilgio ir 
194 pėdų pločio. Stambios A- 
merikos vėliavos plevėsavo vie 
tose, kuriose, bus Imžnyčios 
muro kampui iš lauko.

Po mišių vyskujuis Tarnas 
J. Skabau, Kiitalikų Universi
teto Rektorius sakė pamoks
lų, kuriame susirinkusiems iš
aiškino tos bažnyčios reikšmę. 
Jis pasakė, kad ji bus gruži 
auka iš Amerikos Kataliku 
pusės Dievo Motinai, šios ša
lies Globėjai ir gružus ženklas 
jų tikėjimo ir dievotumo.

Šventinant tažnyėios vietų 
Apaštališkasis Delegatas pa
šventino ir sluvylų Joninius 
Arki ulės, kuri tame pačiame 
įnikę buvo kanonizuota Ry
me. Ši stovy ta yrn pirmoji 
Jotuuios Arkintės stovyta, pa
statyta unt altoriaus viešoje 
Šios šalies bažnyčioje. Ji dabar 
bu* laikoma koplyčioje “Sal
ve Regina,” o vėliau bus per
kelta j naujųjų bažnyčių.

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

Šios HĮH'igos užinteresavo 
visuomenę. Gulima tikėtis, kad 
rudenyje, kada bus 
mns kertinis akmuo, 
daugybės žmonių iš 
menkos ir Kanados.

” Pirmiausiai Steigiamasis 
Seimas vienbalsiai priėmė pil
nų Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo fonnuln. Tat nuti
ko tnikšmingų pritarimų 
šauksmais valio skaitlingos 
inteligentijos ir viso pilninte
lio tentro. Steigiamojo Seimo 
prezidentu išrinkta* Stulgins
kis, krikščionis demokratas, 
sckrotoriiiin Natk<<vičius-*oci- 
jnlistas liaudininkas. Steigia
mojo Seimo prezidentas yra 
paprašęs ir įgaliu.ięs Valsty- 
Ih<.“ prezidentų, Šmetonų,' mi- 

valstvbč*/ 
kontrolių* ir vyrijausiųjį karo 
vadą eiti ir tolian saro parai-

•’ ' ’’ • •’ ■ • • 1 
ino ir padėkojo Valstybė* Ta
rytai ir lnikinųjai vyriauzy- 
tat. Steigiamojo Seimo d<*kln- 
racijoj tarp kitko Seimo pre
zidentas yra paatkęs, jog-Sei
mas vykinsiu* žemės reformų, 
rūpinsiu* agrikultūra, pramo
ne ir ypatingai darbininkų bū
vio pagerinimu ir visiems ly
giai prieinančiu švietimu ir 
stengsiantis sūdanti gerus 
šaut i knis su kaimynų vnlsty- 
Itėini*. Posėdis pasiliaigė de
vintų valandų vakare. Sekan
tis paskirtas pirmadienį 17 
dienų gegužė*. Vnkara minis- 
torių kabinetas priėmindjo 
Steigiamojo Seimo narius iš
kilminga vakariene. Sekmadie
nį vakare ligi velyta* nakties 
Kauno gatvėse pilna žmonių, 
l’pns pakilęs, įvairiose vieto
se leierverkai, visuotina iliu
minacija. Atidarant ^Steigia-, 

■ mojo Seimo susirinkimų buvo 
saliutuojama artilerijos. So 
diiuint ųžuolu* kalbėjo Biržiš
ka, Vidunns ir Tumas. Iškil
mėse dalyvavo Jonas Basana
vičius. Biržiška yra atvežęs 
Vilniau* miesto ir npskririe* 
lietuvių pasveikinimą Steigia
mų jam Seimui. Sekmadienį va
kari' Steigiamojo Seimu nariai 
buvo jiakviesti iškilmingon vn- 
knriunėn prie anglų konsulio 
Vardo ir komisaro Talleiit- 
*n.”

I'ų pačių dienų nuo Lietu
vos ntstuvo Prancūzijoj. Oš

iką ro Milašiaus, gauta buvo 
fokui kablegramn:

“Gavome nuo Prancūzijos 
premiero Millernndo raštų de
lei pripažinimo Lietuvon de 
tarto nepriklausomybė* ir 
drauge pasižadėjimų granai 
išrišti klausimą delei pripaži
nimo Lietuvos de jure.” Pa- 
rirošęs Milašius.

J. Vileišis.
Liet. Atstovo* Amerikoje, 

iriai kaimuse. ut talkui iv ru- 
1 >ų mokslininkui ‘ už galuilų 
duonos priversti tarnauti bol
ševikiniu.

Prikankino Rusiją, tandrai 
n* Lietuvą, ni*ų biurokratų 
valdžių. Buvo ji žiauri. Bet 
biurokratų žiaurumą- yra tik 
Ši-Mis prieš -aaiialistų ta»l- 
ševikinės valdžios žiaurtiniuri 
Ru*ų soeijalistai žadėjo rusų 
tautai laisvę ir ‘gerbūvį. Bet 
vtatojo t n štan*He Rusijon į- 
vesta biutokratų vergija. 
Biurokratų valdžia buvo at- 
remta ant rororisvijo*. Dfl- 
tartirii“ sacijalįstų valdžia — 
ant tadševikostavijos.

Togu datai r buf aišku ir g*** 
ra pamoka ir iuuius paiiein*. 
Nes ka* iš lietuvių geidžia 
Lietuvai socijaliatų valdžios, 
tasai godžia Lietuvai pragai
štie*. Ka- iiui-ų darbininkus 
ir liaudį traukia socijaliMų 
jmrtijun, tarai nori jirapuldy- 
ti musų tautų. <

Lietuvos Atstovybė Amerikoje kabinetų,
yra gavusi iš Knuno nuo agen
tūros “Elta” tokį pranešimų:

“Gogu/.ė» penkioliktų, dienų 
visa Lietuva, ypatingai Kau
nas, iškilmingai šventė Stei
giamoje Šeinio arbn Konstitu 
nulos atidarymo dienų. Kau
lins pasipuošė vėliavomis, vy
čiais, vainikais, iškilmingais 
vaitais. Visų rusiu kariuome
nė parodavo Viešoj Aikštėj 
akivaizdoje Steigiamojo Sei
mo narių, Valstyliės Tarybos, 
Lietuvos prezidento, ministe
rių kabinėto ir užsienin atsto
vų. Visų tikėjimų bažnyčiose 
buvo iškilmingos pamaldos. 
Svarbiausios pamaldos buvo 
katedroje, visų valdžių atsto
vams, Seimo nartams ir už
sienio atstMvams dalyvaujant. 
Visuomenė* organizacijos, nm- 
kvkios ir žmonių minios sn mn 
nifcstacijoini* Ttnkeliavi. -de- 
vintan Kauno fortan. kur Val
stybės prezidentui. Seimo at
stovams, vyriauKyls's nariams 
ir užsienio atstovytaius daly
vaujant, tapo iškilmingai ]>a- 
sodinti atminties ųžuolai. Šeš- 
Vj valandų vakare miesto te
atre tapo iškilmingai Steigia
mojo Seimo susirinkimą.“ ati
darytas. Vaistyta** prezidentas 
Smetonų jiadarė Valstybės 
Tarybos ir laikinosios vyriau
sybės durbų atskaitų ir jiarei- 
škė, jog ntiduisla Steigiamų- 
iam Seimui visų .-nvo ir Vals
tybės Tarytas, ministerių ka
linėto, vaistyta’“* kontrolių ir 
vyriausiojo karo vado kompe
tencijų. Steigiamojo Seimo 
nariai atsistojimu pagerbė žu
vusių karžygių atmintį. Šio pu- j 
sėdžiu pirmininku buvo pa- 
cviesta Gabrielė Petkevičaitė, 
caipo seniausias Steigiamojo 
Šeinio narys, sekretorimugi 
Muraškaitė, kaipo jauniausias 
narys.

••Steigiamasis Seimas yra 
gavęs laimi daug pasveikini- 
litų. Tarp kitko nuo anglų 
cunsulio, augių komisaro Bal
tijos valstybėms Tallentso ir 
t uUg kitų.

Teiephoae: Y*rd» *<*>

Chlcųv, IIL

šventinu- 
Kuptauk* 
visos A-

Turtu patyrimu 
moterių ligoae: ru- 
pratintai prltlu- 
riu ligoti* ir kūdi
ki laiko Ilgo*.

«
DR.G.M.GLASER

Praktikuoja 2X nxtal 
OflMi. Zi4X Ko. Morkau *L 

Krrt^ S2-n> SL. Chtrjųm. Ilk
KPECIJALI8TA8 

MoterlftkŲ. VyrUUnj. raiprt chrs- 
ntAkų Ilgų.

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
>kl 3 po pletg. nuo * Iki I valan
da vakaro.
Nedėliotu!* nuo 3 iki 2 po pioL 

Telefono* Tarti* CIT

X-

X

x

X

DR. GHARLES SEGAL
Perkėlė aavo olisa po uum. 

4729 S. Ashland Avenue 
HlurSalMB* drk.vv. mot.-rv Ir vy
ry Ilgy.

Valnsdos buo 10 Iki IS tftryto; nuo 
2 Iki t po piety; nuo 7 Iki 8:30 
vakare. NedėHotni* 10 iki L

Tvk-fona* Krvvcl 2WtO
-  ---------------- |

l! Dr. M. T. STRKOL’IS ’
LIETI VM

GydyToja* ir (.'iUrurjta*
OClaaa: 17Z7 W. 47 Oi su.

(4T ir Wrwxl gaL) 
Valsuotus: 10 ryto Iki 
4:30 Iki 3:30 vakar*
•

|| s. d. LACHAVICZ ll

3o mano rarta Vurni. ntaaaMlatl
2314 W. 23 PL Chicago, 1 

TnL Oaaal tlM.

———I
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistai
IBM? So. Mh-hlya*. Aras*

VALANDOS! • AJ • ralmra.

J. P. WATTCHES 
ATTORNEY AT LAW

IJKTtn.S ADVOKATAS 
4M1 K WOOD MTU«T 

TN W. lUh.STIUUrr 
oucaoo.

McM*«Uy UN

» •«

' X- 4

x> -M
JOSEPH C W0L0N

Jetuvis Advokatas
•B MO. LA MALLE hTRKET 
Orra&UBo Tat. Bumboldt S3 

“atarais llll W. Jl-afl atrast 
TeL RockvMl <•»» 

CHICAGO. ILL.
........................................ — -ė

H---.■..-.X 
Dr. L E MAKARAS

Lietuvi* GjdjrtoJa* tr CMrarcaa
I1«.ilra*.i 1MM B*. Mlrldraa Ava.

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoju ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 Bt 

Kaaop. «• OoBft
Re*. 13M W. 4B Avenae 

TalaTooM Cloaeo «»• 
Onao Clearo 4» 

KALBAME LlKTfVMEAI

■X

n

j V. W. RUTKAUSKAS
leo

Iki 13 rytai*.
Tcf. ItoctevMTl

Rcm. Mil W. 4Xrd Htmct.
TrL MefUnlcy 5C3

3 po plotų. 
Nedėliotai*

*

Amerikoje katalikų dvasia 
kylu. Jų vardas via garbiu- 
ginu pasaulyje skamba. Jie da
ro intekmę j plačiųjų žmoniją. 
Juo jų dvasiu bu* sveikesnė ir 
l*akil<*i»nė, Inu sveikiau ir ge
riau bus visam krikščioniškam 
pasauliui ir žmonijai.

Tarp vyskupų ir kunigų, 
taip iiVacišaijūš if Iii .viii į Jio-

• •

ADVOKATAS
Oflaaa DMmlectyj:

I 29 South La Šalie Street 
Kambarį* M* ' 

Sn. TbL deotral aito
a---------------------------------------
J Vakarais, 812 W. 33 BL 

T«L Tania 4Mi

«***«+»»*»+«**>«•
1i džius si y j u. uuu in taiku im 

šiol Rusijoje neišleidžiama jo
kių mokslo ir pasiskaitymo 
knvg-ų. Sunaikinta visokią 
knygomis apyvarta. Knygų 
krautuvės stovi tuščiu*. 'Ienai 
mitinguoju žeminuriij jausmų 
bolševikui.

Patys talševlkai neparaio 
ir neišleidžia jokių knygų. 
Ne* jų larjie nėra nei moksli
ninkų. nei autorii/. Bet bolše- 
viltai sugahini veri* sam įnik- 
raičius, kntrie pasižymi tik 
agitntivin(l jmkraipa.

Bolševikai pagamina labai" 
dailg brošiūrų ir lupelių npie 
savo “išganingąjį” dnrbinin- 
kani* nidikalj >onjnlixnių. 
Tam liksim jie nesigaiii nei 
lėšų, nei kitko. Nes nuo to 
jų ngitMtivio veikimu priguli 
jų vaidžiog ateiti*.

Reiškia, kad šiandie nuų 
spauda virai pragaišinta. Gar
sus rašėjai ir laikraštininkai į 
arta kenčia vargus, arta il-| 
sii > i - z 4- ‘ ■ ■'.* •: ?

I

lei-

ki-
JMl-

HMMIH

saulių vienybė kograŽinuHia. 
Pasauliečiai katalikai nebė

ga Halių nuo savo dvariškijos, 
nesistengia veikli sau skyrium 
ir slapta. Pas juos yra susiži
nojimai ir iš vien veikimas. 
Tame jų jiega ir gnlvbė. Iš to 
jų at si stengi ma« prie? visus 
priešus ir kliūtis ir graži in- 
tekmę j kitus. Tūkstančiai 
prutestonų kas metai anaivie- 
nija su katalikais, priimdami 
jų tikėjimų. Tai daro ne dėl 
savo naudos, liet dėl katalikų 
dvasios skttisluino ir sveikumo.

HT».

LIET. PILIEČIŲ DR-JOS 
VAK. PA. 

Pittaburgh, PA

V. K.

LIETUVOS MISIJOS
MARŠRUTAS.

surengtas Liet. L. P. Chicagos 
ir apicl. Apskričio

llarvry, III. — 27 d. geg. 
J. A. MickeUumu,

L. P. Chicagu* Ajiakr. rast.

Valdybos Antrašai:
J. F. l'etrajtui—pirnuiuniu**.
J. Janauskns—-viet-pirmiiduka*.
J. W. r*tduvieh, nutarimų raš-

J. Daukšj's -finnnsų raitininkas.
B. W. Wo*hDnr—iidtainkz*.
Direktoriai ?—S. Simanavičius, 

J. Pakrosni*, 8. Lintinaku, F. 
Venai cnos. J. Msemnkrvich, P. 
Bardrilanekos.

Ligonių dirckionsi i—J. Kybar-j 
tu. P. Narmulcas.

*■ *

DR. S. NAiKELIS
iazruvu

GYDYTOJA* m CHTRVRGAM 
OflM Ir Orvealmv vUt* 
ma *o. iikirtH 

Abi Virtau* laivenal 
VaUnAra nuo 10 Iltį 1
: nu « po i>i«ib: nuo T iki a vak. 

Nedkiiotni* nuo 10 Iki >.
YeMMua Tarta 3M4



VARGONIN'INKV DOMAI.
Itrlkalinini* rrrn* varsotUnlnkaa. 

Atiminima* bu* pilnai palanktnamu*. 
Hutų goral. kad mokėtų brny vcatl 

REV. C. VASIEIAfhKAS.
13 Caalmlr Nt.

Wt-»tfleld, Ma*..

LIETUVIAI AMERIKOJE.
gary, ind.

Atleis mnn.

REIKALAUJA.E. ST. LODIS, ILL.

REIKALINGI VYRAI.

CICERO, ILL

& •*

ANT PARDAVIMO

ANT PARDAVIMO.
1‘an.lduiMla picini labui geri vargo

nai. Kam relkallnru utalAuuktta nuo 
t iki 7 vakarui* po num.

1837 b. llrniitucį- Avr.

Prie puikios muzikos 
proga parilinkminti.' 

Komitetas

Sv. Antano parapijos beno 
koncertas.

po

.......

mmiiiiiiitiiiiniiimiiiiimi'jiimnimmniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimifmiiiiimtiiiiiiimiii

Pirmas Didelis |

tnunų 
modų 
boa b 
touju (urmonų.
dariai prle atatyi

Geg. 16 d. L. Vyčių 82 kp. 
vaidino juokingą komedijų 
“Vagis.”

Nors musų mieste dar jauna 
ir neskaitlinga lietuvių koloni
ja, bet darbuotėj nei kiek ne- 
pasiliekn nuo kitų tokio didu
mo kolonijų.

Išgirdę žmonės, knd čin Ims 
lietnviškos vakaras, prisirin
ko pilna svetainė ir nekantriai 
laukė pamatyti vaidinimų, ku
rie geriau atliks savo rolės.

Abelnai imant, visi vaidinto
jai verti pagyrimo. Kai-ku- 
riuos galima butų juivadinti 
nei galinus luicntuoūua, k.
J. Liultauski]. A. Pažierų, Z. 
Gedvilaitę. Maloniu dainavi
mu |Migyrinio užsitarnavo Ma
rytė Sakalauskaitė. KiĮi ir ki
tos ir-gi gerai vnidinu. Verta 
fmgirti ir rezisorių A. Šlape
lį. nes jei viskas nusisekė, tai 
jo iiuo]M-]uas. Smagu butų tan
kiau atsilankyti į savus lietu
viškus vakarus. Gaila tik, kad 
jie retai teesti.

Po vaidinimo laivo šokiai 
ir visokie žaidimai. Girdėjau, 
jog jMijaiuų buvonpie $400.00.

Reikia tikėtis, kad ir jielno 
nemažai liko, kuris .skiriamas 
pusiau: vienarūšė vyčiams, 
kita parapijai, nes visi giedo- 
riai vietinio klebono kun. Da
niam* yra (Miliuosuoti nuo 
visokių jairajiijos mokesčių?

Nesenai Vyčiai turėjo kon
certų, kuris ir-gi gerai nusi 
sekė, tik ktausytojų nedail
giausiai atsilankė. Bet į šį va 
karą <bmg dangina susėjo. Jei 
dar kų nors Vyčiai surengs, 
tai, 1k> abejonės, ilnr daugiau 
publikos susilauks. .

Svetj’s.
—- 1 <

HRAUGAS

Po prakalbos sekė dainos. 
Išlavintas choras A. Z. Vte- 
tmnio grašiai padtdnnvo Ame- 
rikos ir, Lietuvos 
Paskui tiang įvairių 
kurios publikų žavėt<

mokyklos 8 ukyriads dnhmvo 
ir deklemavo,

Keturios draugijos buvo ža 
|dėjum*w “in mrpiirc” daly 
I vstiti, bet tik viena* Mat.-Dievo 
Sopulingo^ d r-j n prižadėjimų 
išpildė.

I Muzrkn sustatyta U Krikš- 
Ičiuno (tano vado.) Reikta pn- 
I žymėti, kad 1*. Krikščiūną? y- 
ra vedęs vienų niiJiikantų bū
rį Suv. Valstijų kariuomenė
je jMisaulinio kąra metu.

Paminėti’visu* asmenis, da
lyvavusius tame koncerte, 
užimtų daug laiko. Todėl tikiu,

hinimis.
da’.iųj

kurios publikų žavėto žavėjo. 
Antru kalbėtojom buvo 

gerb. advokatas A. Mileris, 
kuris pirmiausia aiškiai iri 
gražini kalbėjo apie dailę. Pa 
skni ragino pirkti L. L P. 
lamus. Pagalinus kuibėjo apie ....
Randvnųji Kryžių. Papaaako- PiM< . ncPaHlln‘di < i» asmenj * 
jo keletu atsitikimų iš karės 11 5 ,nnn"
taikų, kaip jia tuoin syk pats Koncertas pavyko pilnoje to 
buvo Lietuvoje. Aiškino. M ^?fpr®^ėjJe-,,Visid^Va: 
jau tada R. Kryžius veikė. Į 
Padėjęs pate pirmų aukų L.

t. ii. K., įogiuo viciUb aukoti. 
Prasidėjo aukų rinkimas. Su
rinkta 82 dol. su centais.

Garbė užtai chorui, kuris 
užjaučia 1*. Rand. Kryžiui ta*i 
nuvargintai tėvynei, taipgi ir 
1*. R. Kr. i 
valdybai, kuri kiekvienų gerą ĮI1 
progų stengiasi išnaudoti pra-H 
kilniems tikslams. išsireiškė.

L. R. K. Koresp.l _______

vusieji savo dalis pagirtinai 
atliko. Net Uetuvo> valdžios

| kun. Mironas, stebėjosi gražiu 
programos išpildymu ir džiau
gėsi, matydamas lietuviuose 
tokį jiamylėjinių muzikos ir 
dailės. .Jis pažymėjo, knd 

rėmėjų sk veikliai! ’nuzika ir dilina, tai lietuvio 
.............. ' prigimtas dalykas. Gerb. kun. 

Allmvičius ir-gi panašini 
(Pabaiga bus.).

J. Šliogeris.

p ATIMA ’S geras skonis yra, rezultatas su
maišyme gero Turkiško tabako su gera pro

porcija parinkto naminio tabako. Tas pervir
ši> skonio turtingumų taip žymų cigaretuose

. išimtinai, iš Turkiško tabako.

Nedėlioję, gegužės 30 d., 
pietų, Lietuvių parapija ren
gia didelį piknikų su vaidi
niais ir kitokiais paritinkKmi- 
nimais ]*ansdow»e Park’e.

širdingai kviečiami kaip 
vietiniai, tnip ir iš apielinkės 
miestelių lietuviai atsilanky
ti.
bllS

Dėl Fabriko Darbo. Gera mo
kestis ir Bonus.

Atsišaukite:

Western Felt Works
4116 Ogden Ave.

Arti 22 rus & Cravford Ave.
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HART MICHIGAN

Pas mu» lankėsi gerk kun. 
A. lh’ksnis iš Grand Rapids. 
Dvi dieni katalikiškoj bažny
čioj laikė pamaldus. Pasinau
dodami tuo ilart ir apielinkėa 
lietuviai skaitlingai suvažiavo 
ir atliko savo ' priedermes. 
Kun. Dekmiis pasakė graži] 
pamokslų apie artimo meilę. 
Girdėdamas, kad musų apie- 
linkėj letuviuj gražiai tarp sa- 
vęA sutinka, ragina ir toliau su
tikime ir meilėj gyventi, šelpti 
vienas kitų. Dėkihgi esame 
kun. Deksniui. *

Vardan visų Jlart apielin- 
kėb. lietuvių,

, NrdėHoj, gegužės 9 dienų, 
1920 m., parapijos Bretanėje 
6v. Antano parapijbs bene*, 
vadovaujant p. L. Krikšėin-. 
nui. ciceriečiams dnvė progo.- 
t-magiai, jirnleisti vakarų ža- 
vėjanėiame koncerte.

£v. Antano ]>urapijos t'«na* 
vos keli mėnesiai kaip «u»t 
vėrė ir tai tik iš kelių asmenų.

‘ 25 nantis, 
muzikoje

ItoieAknu gorų karpindenu prit 
j statymo (tik namų. <> nr ko- 

dirbimo). Mokosi!* gera, dar- 
rai. dienoje. Taip pat reika- 

kuri* gulėtų vesti 
mo namų.

Atsiliepdami prancAklte klok no
rite ulgua. kur ir kuip ilgai dirbot.

Kreipkitės adrceu:
N. lt ADA Virt A. 

13® Woo*lcr Ate.
.Akinu. Ohio.

Turi Daugiau Turkiško 
Tabako Negu Kiti Tur
kiški Maišyti Cigaret ai

1
V. M.

WORCE8TER. MASS.

Gegužio 16 dienų buvo di- 
dells k<MMtM*tn* trnri ;*vuujA 

Sv. Kazuniero parapijos cho
ras L. L. Pusk. Imjuu ir Lie
tuvon naMaiėių naudai. Prie 
koncerto buvo prisidėjęs ir L/ 
lis ud o nu jo Kryž. It skyrius, 
koris įrengė p raka II no.

Pirnūuusia • grojo orkest ra, 
vaitaujant J; Knvrckni. 
Choro pirui. P. Milius, pasa
kęs t rampų prakalbėlę, pers
tatė gerk kun. L. Kavaliaus
kų, L. R. K. Rėm. piruiinin- 
kų^nnn taipgi trunųMU prakal 
bėjęs perstatė savo vieton 
kalbėtojų gerb. knn. Vasi- 
fiatmkų. Jis kalbėjo apie Ua- 
tuvy, jog kareivius ir naftai- 
ėiu*. Aiškino, kų Amerikiečiai 
vra liuroike dcl l.i«7nw»a ir 
ragino savo aukomis neHunti 
šelpti tėvjnę. Tarp kit ko sa
kė: “Nora jao ir daug auko
jome. bei visgi genaus mums 
aukoti, negu jilins padėl: gai
viu. Ar mes geriau norėtume 
aukoti, ar nelėkti rankoj, lo
jo* bei gyvasties.”

Žfmr ft)-Lt-.VT-r '

o šiandie jau turi 25 
gerai išsilavinusiu^ 
ir mylinčius dailę. Kadangi 
minėtas bonus dur jaunutis, 
tai ciceriečini nors ir žinojo, 
kud jis rengia koncertų, bet 
netikėjo, knd bus toks, koks 
buvo. Čia nors trumpai pab
iriu to koncerto prayramų.

Pirmiausia tanas' imsveiki- 
no publikų puikiu maršu. Pro
gramų atidarė tano pirminin
kas, v i t* t. klebonas kun. J. Ii. 
Vaičiūnas. -Savo trumjKije 
piakaJIs/jy išreiškė džiaugsmų 
ttml ■nvitv/.m* Konge taip epo.

liautu naijvs rix ji Moli. 
SODA FOI MTAMT

eu Saratoga baru ant pardavimo, 
truėdaJl* numuM* nuo rrguliarės kai- 

I noa. Vt*ka* aluolo. Inftnlkluula. Ilnl.
to uiamiulo. dideli* grafus veidro
di*. elektros Ivteaii.

Talppst stalai ir kėdės, ant par
davimo dyku!.

2310 W. 37 Ntrrct

PARKimotlA ITIRHAN 
Welu*la* IM*. G M-dynių. Ilrudo 
kaip lik mauta* lt, •i<ėmq*ln| Vn- 
tluėtaa Prekė |G<®, kam tokaul au. 
tomoblllua reikalinga* atailaukltc 
nodėlluj 11 ryto ar vakare.

CSW S. Sto.

REIKALINGI LEIBERIAI. 
<lel fabriko darbp. Darbas pas
tovus.

Link Beit Co. 
39th & Stcwart 

REIKALINGA

Vlaal pigiai |mr*ldu<Hlu krautuvė 
muzikali, mokykla® reikmenų, tolilų 
vaikoma Ir kitų reikmenų.

Gera vieta arti prie mokyklos 
l-rletnvlla savininką* išvaduoja j 
IUet uvn
luMia Miililgari Ave. (lilrago. Ilt.

HIJKAIIM PARAI, 
prie kcoavlmn genu* djrba*. 
darbo *ų]ye<>T ,

Atafhuukllo:
iismi n inon ro.
4 Pili A Hal*Uxl.

Kurtdi ANT PARDAVIMO.
medini* tumiu, t> kiunVarių cax*i o- 
lektru Ir vanos.

Autsauktte:
3110 W. 17 Mr.

NekJnlrj- 3ld»

Renato

Šv. Kazimiero Lietuvių Rymo Katalikų 
PARAFUOS NArn?A! Raetae, Wta

rėuu auga. Vakaro vedėjam 
buvo A. Krencius.

Programa pralieta Ameri
kos ir Lietuvos himnais, prie 
išskleistų Amerikos ir Lietu
vos vėliavų. Amerikos vėlia
vų laikė p. Karkas, Amerikos 
kareivio uniformoje, o Lietu
vos vėliavų laikė p. Garimtas, 
Lietnvoa kareivio uniformoje.

Rengiant šj koncertų buvo 
padėta dung triūso ir rupeščio. I 
l ai rodė programos sustatv- Į 
ma® ir jos išpildymas.

Programa susidėjo iš 221 
muzikalių šmotelių, dviejų, 
trumpų, liet gražių prakalta- 
lių, kurtas pasakė gerb. kun. 
I <lhj. Visit** tr rll**J><***<tu Irtis I 

Mironas.
Apart tautinių himnų, lamas 

išpildė penkis maršus,šeštas o- 
verturns, tris vaitus, vienų 
fantazijų, vienų serenadų. Ik* 
iot grojo “hrass” kvartetas, 
*olu ant klarneto ir durta.*.

> Mergaitės Br. Antano parap.

Telefoną* IToepect l«7« 
—.  ..........-a

AKT llAMnrs
Mala farmn 1 akrų, tutinau viltom* 

garda* netoli nuo lulcato Mt tirccn- 
wood.

H llltam Amtrtrti 
104 * aan*l*lr Avr.

-... — r ~a=

etlUtalM. KOItW*W
statas, .--■-•ss. mi.-, m u ciii- 

vngca fvlkn^iuju gero "rlualug 
tcrnuin" toki* kuria gall-tų pat* to
li* ulilaryti. g, ra progų j»a*tovua 
darbą*, illeldiiiitit upl« 1000 »■*•*£>“ 
kuly j savaite.

Hnkyk ui»v «.iro puv-rtniu* Iluo 
adr«®«;

V • *sM*«** w *4 ja r • 1FARSIIM oHA Ai ioMoiiU.tl n. 
labui pigiai.' Vitos* geram pad*-)tui* 
nauji Tajcrial <•’*'•' labai gerai por- 
vldliuda ui lęOO.OO. galima Gaudo*

1M3 U . 4® M. i
Tstefonaa Vsrda 7121

JAM 
c-o lleon llur^t K MiTNmui-ll 

Gartaml iudg. (lalr-ogu.

pASlry niorguitca 1*0 tn«-nes«J 
Valyta A Uito ūkite

MtiKitiMiT mrrn.
33 Sotllh l'UrV NU*.

ir

Ti UIT PARIilim MODERNIKKEK 
KAKAXDt*6<—

l'arloa notų. Oining-rootn *otų. plie
ninė lova. Plvona*. plaer Plonu* VI- 
rtomla. Ptronognfa*. Kamoda. titirn- 
ry atalas grindim tampa. Iiaturo tr 
IU vitoa* |>ur*lduu* labai pigiai.

910® t>o. 3® Ave. Uuero, III.

i
Nedelioj, Gegužio 30, 1920-
KLINKERT'S DARŽE prie Douglas Ave. Racine, Wii.

Pradžia 1:00 vai. po pietų

DĖL PARDAVIMO.
ANT BRIDGEPORTO

Du mūriniai namai. 2 Bugš
čių, po 2 p:i?yv*mhnif kh-k- 
vit-niis, f»o t> kttnlhariuf.
.Vienus namas už $2,700.00.
Antra* už $2.300.00.
Turi bifti parduota greitai. 

Pasinaudokite proga. *

A. PETRAITIS & CO.
324 98o. Httlstcd Str.

Prie Isntidri- Vyrai Ir Mideli* 
Ucr* mokeatl* Heros valandos 
■ilsu kits

MORUI*'HOTEI.
33 Noutli Clark Str.

At.

Indų Plovoj*t 1ID.O® k*u:barta Ir 
Burda* Ataltauklc

MORIUmiV IIOTF.I
33 Kuufli < tarti ®-r.

Vhiunborniiiil* KS OO J uiuaėol. 
karutuiri* tr Burdaa. Alsitoukite

MOKHI«iX BOTU
33 tamtb 'lark Str.

Parafduodu Bi«*rrM Ir Grucara* 
lietuviu apsjventej rieto], birai* yra 
gerai iMtrbtaa |xr daug metų, turi 
tonu menai parduoti M* asvininka* 
•Ina l kitų busi bu* parduota ut 
triua** paaiulyjlrua

UK Nu. Paulina NL

ANT PAHUAVImA.
! pagyvenimų narna*, rlcktro* Rvto- 
■o. dideli* minsi ulpakalyj rali m a 
runflavotl kaipo 'gruadlių. (nalnl* pe- 
ėtua. irs tan. Ir- kiti dalykai kartu 
•u namu parsiduoda , ui 1000 00 
Caab.

3*113 Nu. Ikn kneU Mr.
Telcf-na* McKinley :«G»

ANT TARDAVIMO. 
37M* No. Izn«-r*l<l Avr.

Kriokiame via u. Flatlnu Ir .pMiluk.a lietuviu* ir lietuvaite*. 
kuoakaltllnKU>uaU.i ot*nunk)tl | Aj pulkų Piknikų. nc« po ilga Ils
ino* laiko tur^aito progu vrutlat paallvkll ir pkkvicpupli tyru oru.

Urlcl grnluuala' muzika Įvairiu* lokiu*: anirrikomlkii* Ir lie
tu vilk u*. Tulpei bu* rardliy utkaodily ir Irnrvy Kerimu Taigi 
noprielaklle lito* progos

Maloaiul kvluito vt*u» PARAPIJOS KOMITETAS.

I=
uiniiiiimmiiimrmiiiimiifiiiinumiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiHiiiiniminmiiiiiiimm

■ 0 v > • » M * * 4 ■

Carter’s Littlė’Liver Pilis I

ANT l’AHIUVIMO.
Turi parduoti greitai 11* kambarių 
keturių tįstų n,raini namų Uera Mt- 
tilo neto ant <?toa sru Asblsnd 
Ave Garam atovj) tems katoa.

Aiaitoaklt* pa* sartainkų.
MII No. Hoamre Mr.

* Kumtmnų murmi* namu* po 4 
ir & kambariu*, naujai ilUiityLu Kai
na »:.:ioo» ca»h 1500.

I.lku*iu* kaip rondo.
M J. MORAM

7333 K Otrpctitrr Kt.

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 
Tikra* turi |>a*lr*iyBi*.

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Mato l'igulka 
M*i«» IkM<

Mato Kaina

31
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS AR TIK NEPERDAUO 
KALBAMA.

Justino Kudirkos Išleistuvių
Ketvirtadicnis. geguž. 27 d., 

šv. Bsdag kan.
Penktadienis, geguž. 28 d., 

šv. Augusi nas. vysk.

Kalbos be darbų niekam 
tinka.

ALDERMANAI PRIELAN 
KŲS DIENOS ŠVIESAI.

sąjunga, 
vietos l'i 
dariai įu-

Parėdymus gal bus pripažin
tas birželio 2.

l’raktįkalini imant, Cliicatrn- 
je dienos šviesos taupumas jau 
kaipir užtikrintas visos vasa
ros laikotarpiui, pradėjus an- 
♦niobi birželiu sekmadieniu ir 
baigus paskutiniu spulių sek
madieniu.

Nes tikrai patirta, knd 36 ai 
derinami prielankus dienos 
šviesai. Ir savai susirinkime jie 
įtaisuos už tu sumiinvma. (ii B • •
pravesti sumanymų yra reiks 
linga turėti tik 36 halsai.

Dienos šviesos sumanymų 
taryta galutinai švaistys iri 
balsuos birželio 2 dieną. . i 

Sakoma, kad ir u 
Tliutnpson nepriešginianja mi- 
nianymui.

NEPAVYKUSI “GARBĖS 
SISTEMA“ VALSTIJOS 

KALĖJIME.

RENGIA

JUSTINAS KUDIRKA (tenoru).

M a rl»l»
Ii w Vz 1 M ’hr M y *»>• Maa H N^A

P1LSEN AUDITORIUM 
1655 Blue Island Avė.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

s

KONCERTAS
' „zzzzz

Chirngu llmitdlig 
kurion priguli heli 
t<nnsiaini ir didelių 
taigų savininkui, pietinėj mie
sto dnlyj tiiščiiiose plot nosc, 
Stale ir 88 gat., pastatydini, 
jau apie portj šimtų namų it 
:tuos pnvcdė darbininkams iš 
siuiukėjiino aųlygoinis.

Daliar tn jinti sąjunga tvir- 
jtinn, jog «hir tokių im-
Imu pasiniv«|in*iauti ir pove- 
Muiill dm bimiu.aim- i<ur;.ojui.' 
sųlygoii*i.<.

Apie du šimtu įminu itąjun- 
ga statydino ilginu vienenų 
metų. Tai kiek laiko jai iižim- 
pasintyilinli kelis tūkstančiu* 
muiielių!

Iš jMit pavasario pradžios 
Cliicagojc buvo daug kulluiinn 
apie statydinimų naujų mimų. 
Buvo steigiamo- įvairios kom
panijos .r sųjungiM. Pili 
miesto valdyba turčj> tmrų 
įingdliėti žmonėms įsigyti,ko- 
k'us nors namukus, kokią nors 
t 'įknmą pa.uogę jinh iotrns 
renidoms.

, Bet tai visa j>niik«» tik ant 
ipoperos. (ii žmonės ka'p var
go taip vargsta įvairiose lin
dynėse. - .«

Bet tomis kallMimis ir skel
bimais dnug pelnė visokie* 
“geraširdės” knmpamjos ir 

i sąjungos. J«»s plačiai apgarsi
no savo reikalus.

Taip yra ir su šita turčių 
sąjunga. Plačiai skelbiasi, 
rors ir tie |*orn šimtų mitini 
dnr visai nepaliaigtn statydin
ti * 1

Taip sako kalėjimo viršinin
kas Murphy.

Valstijinio kalėjimo Jolictc 
viršininkas Miirpliy pranešė. | 
kad taip vadinamoji kaliniams 
pritaikoma “garbės žodžio sis 
tema“ visai nepavykusi. Nes 
kaliniai duoto žįslžio nepildo 
ir paliėga nuo kalėjimo far- 
mos.

Hj pavasarį nuo fanuos pa- 
’bėgo net 27 kaliniai.

Garliės žodžio sistema y rn 
tame, kad gerai ir pavyzdin
gai pasielgiantiems kaliniams 
leidžiama kasdien liuosui. Im 
jokios sargybos eiti kalėjimo 
fnnnon ir tenai dirbti nurody
tus darbus. Bet visi tie k:di- 
nini kas vakaras ]iask<rtu lai
ku turi ir vėl sugryžii kalėji
mui, kur gauna nakvynę.

■Taigi dienomis jie yra
si, kaipir kiti žmonės, gi nak
timis dažniausia uždaryti 
imprastoso kamerose.

Tokie kaliniai pirm leidimo 
jiems naudotieji laisve turi pa
sižadėti, duoti garbės žodį ka 
Ujimo valdybai, kad jie iš fal
ines nepabėgsiu.

Daugelis kalinių išlaiko gur- 
bės žodį. Kiti iš to nieko ne
daro.

Daug buvo jiasidarbuoUi. kol 
buvo įvesta toji sistema, (ii 
•isndic jnu norima j:; ru 
griauti dėl kitikurių nepatrii- 
soiuų žmonių.

liuo-

IU1VO

NUŽUDYTAS POLIC- 
MONAS.

Juodas policinėmis Vilimui 
King už kėlimų truksimi gnt- 
veknrvj suareštavo ‘Jpp.it 
juodų žmogų I'redand Beito..

Kuomet nnt kampo Stato ir 
37 gatvių policnmims telefnna- 
vo jHilic ijos nuovadui i pasiųsti 
|M»li<-ijirij vežimų, suareštuotas 
tuo metu išsitraukė revolveri 
ir aut vietos nužudę poliemo 
nų.

Tcčinns žmogžudis veikiai 
buvo suimtas.

ATRASTAS NUŽUDYTAS 
ŽMOGUS.

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskritis.’.
t B

%

Justinas Kudirka išvažiuoja Italijon užbaigti pasaulinę dainavimo ir dramos mokyx 
lų. ją užbaigęs važiuos Lietuvon darbuoties Lietuvos operoje. Šiame koncerte Chicagos 
publika paskutinį sykį girdės dainuojant Just. Kudirką. '

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

KOMISIJA
I

X •

ty Programoje Dalyvaus Žymiausios Chicagos Lietuvių Dainininku Spėkos, ty ty

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

• KONCERTAS.

IITKAL

PANPORTV BI.AXU.VI 
PiLitOME

I

žXlio 1 d., 8 vai. vnk. para
pijos SV«-t.

Visus kviečia Valdyba.
Pastaba. Norintieji pirkti L 

L Imiiiu, atsišaukite ]>t*r tuos 
du vakaru, geg. 27 ir biri. 1 <1., 
ininėtoj svet.

J. K. Encheris. rnšt. 
-------------- ♦r— 

LIETUVOS LAISVĖS PAS 
KOLA CHICAGOJE.

merginos, taippat labdarybės 
n;:rėš rš kitų kuopų, aplanky
tų sergančias veikėjas, šv. El
zbietos ligoninė yra 1433 N. 
Clurmont A ve. vienas blokas- 
j ryt ils nuo IVestern Avė. ir 
vienas blokas j pietus nuo Nor- 
t h Avė.

Iš DIEVO APVKIZDOS 
PĄRAPIJO&

Lietuvei* Vyčių 4-m* Iniopo* 
mėnesinis, ir ncpnpniMtas, kumi- 
rinkimas {vyks gegužės 27 d., 
1920, parapijos vvotninėje, lygini 
aštuntų valandų vakare.

Visi nariai ir narės malonėki
te atsilankyti. Yra dnug dalykų 
aptarti, nes susirinkimo nebuvo 
jnu net per tris savaites iš prie
žastim neatsilankymo narių. Todrl 
tikimės, kad viii skaitlingai atsi
lankysite.

Dainininko Justino, Kudir
kos koncertas jnu čia paty Jis 
bus ateinančioje nedėlioję, ge- 
guži'T“ 30 d. Pilsen Auditori
um. Ar turite jau bilietus! Jei 
dnr m*, tai pasiskubinkit nusi
pirkti, nes mažai jau Išliko. 
Iki nedėlios visi gali būti par
duoti ir tildo, kad ir norėsit, 
nebus galima gauti.

Kmieertas bus toks, kokius 
įrengdavo L. V. Cli. Ajiskričio 
■boras. Programoje dalyvaus 

s nmhinusios Chtcngos daini
ninkų jMijiegos, kurias Chica
gos ir npielinkės publika ge
na žino ir Ih> išvardijimo.

Be tų, pats p. Just. Kudir
ka yra jms i rengęs atlikti, ir 
INiskutinį sykį cltirngiečiainš 
lutdainuoti, sunkius jaisaulinių 
muzikų veikalus. Tnt nepra
leiskit progos.

Bilietų galima gaut, jei dnr 
neparduoti, “Draugo“ ofi«e, 
l’niversal Stato banke, viso- 

•1 • * ' • • .4 .... t -m* Muiit. sSyj. niauimi-M', 
L V. Chicagos Apskričio cho
ristu* ir visose vyčių kuo]MMUt 

Dė.

I

Kadangi ntvykę Chicagon 
Liet. Misijos nariai įteikė L. 
L. 1*. ('Ii. ir a|4el. apskričiui 
100 tūkstančių L. L. Itonų aje 
rupinimui visų apsk. stočių, 

I halei pareiga yra visų Stočių 
Į kuogreičiaiisia rengti prakal
bas ir reikalauti iš apsk. L. 
U bonų. Apsk. valdyba pa 
sižnda pampinti kallidojų ir 
atsiųsti, kurie su savim atsi- 
vež L. L. Itonų ir kiekvienas 
galės tuojntts nusipirkti.

Prašnut L. L. bonų, galima 
kreipties ir pas įgnliotinj p. 
Paul P. Baltuti, 3261 So. 
ilulstiMi St. Telefonai: Vardu 
6126 ir Vardu 4669.

V. M. Stulpinas, Pirm., • 
J. A. Midtdinnas^ražt

Pastaba. Prašydami apsk. 
vnldvlsi. luiriirūnti knlbėtuiu • B ♦
L. L. P. reikalais, prašomo 
pranešti kelių kalliėtojų rei
kalaujama. kada, kur. katrų 
vai. prasidės prakalbos ir kiek 
manoma L. L. lx>nų parduoti. 
Tuo |ialengvinrit mšt. darbų.

J. A. Mickeliunas.
L. L. P. <’h. ir apiel. apsk. 
rast. Telefonai: MeKinley 
1833 ir MeKinley 2797.

Vridtote.

Ifi BRIGHTON PARKO.
L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 60 

skyrius laikys mėnesinį susi rin
kinių nedėlioję, 30 d. gegužės, 
parapijos svrt., 44-th ir So. 
Fairfidd ,UOJ P° pamaldų.

Btr. Xtnar!o*it. Pinu., 
J. K. Enčrrit, Haftt.

Telefono numeriu vienon didele* flr- 
mon yra 7000. Kita* žmo<u* kurio 
numeri* buvo 6000 skundeai prašę 
mum) kad pamainytume jo numeri. 
Ji* *kun<lcxi kad gaudavę* keliotiko šau
kimų, nuo žmonių kurie reikalavi biz
nio firmos.

Dalyko* tame, knd dnujn”no žmonių lik 
ų»ėjo numerį juuluodoini «'p<rntork*i 
600(1 vietoj 7000.

3

Kuonnt u*g*nl spėti laitai tankiai paritai- 
k<> nprti klaidiugai ir tiktai trečia* žmo
gų* beroikidingai sugaišinamo*.

Labai tankiai paritui ko kad žnmne* Ktri- 
rašo telefono nutneriua'anl popicro* ir 
pnrikahino ant rienm. gi telefono nume
ri* tampa iternuinylaa. o ant korta* už
miršta |M-nnainyti, ir tuomi Įmrituiko la
bili daug nereikalingų klaidų.

Bet geriausia reikale viauomet vartoti te
lefono kninga, ne* ji vixuomi>t teiringa.

Gn-iriauria* ir saugiauaia* bodas gauti ti
kra numerį.

Gegužės 25 dienų rylc nnt 
šaligatvio ties mimais 241 W. 

>47 gat. atrasta nužudyta/ žino- 
'gus porą valandų gulėjęs :w 
: gyvas ir niekas jo nebuvo uZė- 
iv*-

. Sulig surastų pus lavonų po- 
t jierių put irtu, jog nužudytas 
i vrn Rieliard Schvanke, zvvi- 
Į nes |m> ulini. 465(1 \Ventworth 
avė. Ten turėjęs niisisnmdęs 
kambarį. Buvęs nevi«<|ęs, maši
nistas. • •

Policija yra mminonės, knd 
jj anksti- ryte einantį Imvo ui- 
kluĮs; plėšikai ir jam pasi
priešinus jj nužudę.

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

PLĖŠIKAI ATĖMĖ AUTO 
MOBILIU.

9 *
Albcrt Gnrfii’hl važiavo nu 

toiiHibiliu 3L-iuųja gatve į 
rytus. B<- jo nutmnobiliuje 
buvo dnr kitas vyras ir dvi 
moteriški.

Ties Brnad gatve nutom><bi-, 
lių susistabdė keturi apb'giii į 
klnvę piktadariai. Priverto jk- 
visus išlipti iš automohili.ius. 
juitvs susėdo ir nuvažiavo.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BRIGHTONPARIECIAMS.

* ri ra ai ra • r**uO«AB

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

«»t CSTATT INS'JffANCC 

European Ameiich Biieai 
I ■ >»«(<• Pta<(a« !>•'<»•*■ LarvaKarta* 

sui ARULlAB
Į »M» »t IrtTtrt itrre. C»:r«t»

Tti.tr.owt Bouit«l>o *11

r

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

25.000 PARAPIJŲ MOKYK 
LŲ VAIKŲ PARODUOS.

Birželio 10 <£ Chicagoje pa- 
ruduos 25.000 vaikų iš 170 pa
rapijinių mokyklų. Parisi įvi- 
mas bus surištas su iškilmėmis 
paminint 73 metų CLicago* 
vyskupijos sukaktuves.

e

•
Visi, kurie pilnai uždumkė- 

jot už L. L. bonus prii*š 1 d. 
Imland. ir dar neatsiėmėt bo
nų. prašomi atsiimti ketvergo 
vakare, geg. 27 d.. R vnlnndų 
|mirupijos svetainėj (prie 44 
ir So. Pairfield avė).

Norint gnuti lianą, reikia at
sinešti kvitų ir atvirutę iš cen
tro.

Kurie yra atsišaukę ir 
negavo Ismų, tie dar 
turi palaukti, nes naujų bonų 
dar negavom iš Centro. Kaip 
tik gausime, tuoj “Drauge’’ 
paskelbsime, kada bus dalina
nti.

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

DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJA.

• Čionai buvo dvi veikėjus 
Antanina Benaitė ir Anielė 
Sasnauskaitė. Jiedvi laimi 
dnug ir naudingai dirbo ypač 
labdaringosios Sąjungos vie
tinėje knoĮMije. Dabar jted 

' vieni pa<itaikš nelaimė: nbi 
HHTginos apsirgo. Jiedvi da- 
luir yni šv. Hlzhieto# ligoni
nėje nnt tr^'-ių lubų: vienos 
kambario numeHe 326, kitos 
330. I ji Imi butų narni inga ir 
grniu, jei vietinės moterys ir

t

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musą krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje

- Parduodame ui famianaią kainą, kur kitur taip negauni. 
Maiinchę laifiuma drukuoti ir ofiso darbam* yra naujau- 
«>oe mada*. Užlaikėm viookiua laikrodžiui, žiedoa, fliubi- 
tuoi ir deimantiniu*; gramaionua lietuviikaii rekordai* ir

prusnų. armonikų rusišaų ir prusnų išuir- 
aikų. gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir- 
i ženklui draugyitėmi, taisome laikrodžiui ir 
instrumentui atsakančiai

Steponas P. Kazlavvski
tfS2 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonai: D ROVER 7309 * *

%25e2%2580%2598Jpp.it
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