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Katalikų Jerarkija Padabins 
Chicagos Vyskupijos Jubiliejų 

BONUSAI PAŽEMINA PAT 
RIJOTINĮ IDEALĄ. 

PRIEŠINASI GYVENTOJAI. ALBANIJAI GRŪMOJA CI 

Atakuoja senatorius Sherman 
telegramas. 

GRAIKŲ OKUPACIJAI. 

Prasideda kruvini susirėmi
mai Trakijoj. 

CHICAGO PIRMUKART PA 
MATYS NEPAPRASTAS 

IŠKILMES. 

lio 10 dieną iškilmės bus ap
vainikuotos parapijų rn^kyk'ų 
vaikų parudavimu. Parodavi-

jmas prasidės nuo Munieipal 
Iškilmės bus dvilypės; bus d u j p i e r (Miesto prieplauka). Vai-

jubiliejū. ;kai maršuos Į Lincoln parką 
vedami i r lydimi pari >.kti-

Birželio 8—10 d.," š. m., Chi- niausiu muzikalių burių. Bus 
eago pirmu kar tu bus limiinin- j 25,000 vaikų iž 170 parapijų 
kė nepaprastų iškilmių, apu> j mokykhv 
kurias išanksto laikraščiai ra-1 Į tuos vyskupijos ir Arkivy-
šo i r žmonės kall>a. škupo jubiliejus suvažiuos čia 

VILĖ KARĖ. 

Provizijonalė valdžia neturi 
reikalingų spėkų. 

Londonas, zeg. 27. JĖHr 

Tai ous paminėta Ck-cagos 
vyskup'jos 7:3 metų arba dei
mantinės sukaktuvės. 

Tai bus vyskupijos jubilie
jus. Tuo iškilmingesnis j ;s bus, 
nes podraug bus paminėta ir 
Chicagos arkivyskupijos gany
tojo, Jo Augštosios Malonybės 
Arkivyskupo Mundeleino, 2-"> 
metų kunigystės sukaktuvės. 

Bažnytines ir pasaulinės iš
kilmės tesis tris dienas. Birže 

Amerikos katalikų jerarkija. 
Atvažiuos Jo Augštoji Malo
nybė Arkivyskupas Bonžano, 
Šventojo Tėvo delegatas Ame
rikoje. Bus Jo Eminencija 
Kardinolas Gibbons iš Balti-
morės. 

Be to, dar atvažiuos Jo Em. 
Bostono kardinolas O'Connell: 

Washington, geg. 27. —j Konstantinopolis, geg. 27. — \ 
Kongresas vis dar jokiuo hu-1 Graikų kariuomenė "okupuoja' change Telegraph depešoje 
du negali susitaikinti klausimo | vakarinę- Tmkiją, gi prancūzų iš Rymo pranešama, kad Al-
bonusų, kurių reikalauja l»u- • kariuotiienė iš ten atkeliauja banijoj pakilusios suirutės 
vusiems kareiviams Amerikos j j Konstantinopoli. | tokios, kokios šąli pastimis ci-
Legijonas. Svarbiausias daik- y i s a i s v a j o n ė s Trakijos 'vilėu karėm 

keliais gyventojai kaip vanduo! Provizijonalė Albanijos val-
plaukia ant Bulgarijos. Tai džia, sako, neturinti reikalingų 
daugiausia bulgarai. Gabenasi spėkų pataisyti šalyje ahelną 
su savimi savo mantas. Veža padėti. Valdžia atsiliepė Į gy-
ir neša kas ką turi. Nenori bu-'ventojus įsteigti nacijonalę ar 
ti graikų valdžioje. miją. Bet to atsiliepimo nie-

Specijaliais traukiniais Bul- kas neklauso. 

ta< tai tas, kad negalima su
rasti versmių, kur gauti rei ; 

kalingų pinigų. Gi tam tiks
lui reikia apie du milijardu 
dolieriu. 

Telegramos kongresui. 

Senatorius Sherman iš Ill
inois valstijos gavo telegramų 
nuoAmerikos Legijono kuopos 
iš La Grange, III. 

Telegramoje buvo pasakyta: 
"Amerikos Legijonas reika

lauja jūsų parėmimo pravesti 
bonusų bilų, kokį reikomenda-
vo mūsų naijonalės stovvklos. 

Bolševikai Verčia Anglie 
iaikon 

Rusija Pripažino Latvijai 
Nepriklausomybę y 

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 
PERSIJON. 

LATVIJA PALIUOSUOTA 
NUO RUSIJOS. 

Mūšiai seka Kijevo apy
linkėse. 

garijon iškeliavo visi bulgarai Į Graikija, kuri pirmiau buvo 
palieka- pasiketinusi užimti šiaurinę 

Londonas, geg. 27. — Bolše
vikų spėkos nuolat didinamos 
(Persijoj. Tomis dienomis rhu-

Apie tai turima oficialių ži
nių Londone. 

Londonas, geg. 27. — Vie
tos latvių pasiuntinybė gavo 

Japonija ir Siberija 
JAPONIJA STOVI UŽ ATVI

RĄ SIBERIJA. 

Taip tvirtina japonų diploma
tas Okuma. 

Tokyo, geg, 27. — ".Teį Eu
ropa ir Amerika supranta Ja
ponijos motivus ir sutinka 
duoti moralę paspirti, Japoni
ja pasirengusi nusiginkluoti 
Siberijoje, mėginti pagerinti 
santikius ir šalį atidaryti pre
kybai. Bet jei Europa sU A-
merika nenori to, visa sup
rasti, Japonija atšauks kariuo
menę iš Siberijos, bet tuomet 
to pasekme.« tegu pasiima ant 
savęs pasaulis." 

Taip ana dieną vienam ko
respondentui pasakė žino.mas 
vienas iš didžiausių Rytuose 

'diplomatų markizas Slfigeno-iant save? pasaulis 
ba Okuma. Japonų tautoje 0-
kuma yra vadinamas "japo
niškuoju Rooseveltu." Tai vi
suomet gyvas ir plačių pažiū
rų žmogus. 

Jo Augšt. Mal. New Yorko Ar- j Ypatingai prielankiauja Mor-
kivyskupas Hayes, ir daugelis I gano biliui. Atsakykite apie 
kitų Arkivyskupų ir Vyskupų, savo pažiūras biliaus klausi

me. Jūsų atsinešimas tamp
riai dabojamas šitam apskri-
t y j . " 

1 

Senatorius pasipiktino. 

Pasipiktino tokia telegrama 
senatorius Sherman. Ir tuo-
jaus pakilo senate prieš tos 
rųšies telegramas. 

Paskaitęs senate jis tą tele
gramą karčiais žodžiais pridū
rė: 

"Jeigu rizikavimas kareivių 
anapus jūrių šaudymų ugnyj 
butų apmokamai "įmigais, tuo
met negana butų tam tikslui 
nukalto aukso visuose pasau
lio viešpatijų ižduose. 

"Taigi vardu visų tų, kat
rie šaliai kareiviavo kaipo ti
krieji patrijotai, aš protestuo
ju prieš tokios- dvasios teleg
ramas ir prieš pačią bonusių 
biliaus dvasią, kuri yra niekas 
kitas, kaip tik samdytas pa

veikti. Ir šitiedvi talkon mie
lai pakviečia Suv. Valstijas. 
Japonija labai nori atšaukti 
savo kariuomenę iš Siberijos. 
Xes toji ekspedicija vyriau
sybei atsiėjo apie $.300.000,000 
i r daugybę gyvasčių. 

Japonija nenori Siberijos. 

"Japonija pasiųlo atviras 
duris Siberijon ir nekuomet 
nemano ten sumonopolizuoti 
prekybą. Ji nori savo prie
žastis padėti aiškias su tuo 
tikslu, idant kitos viešpatijos 
neintartų jos kitokiuose moti-
vuose. Bet jei kitos viešpati
jos išreiškia savo nepasitenki
nimą, tuomet Japonijai nebe
lieka kitokio išėjimo, kaip tik 
tuojaus apleisti Siberija. To j žeminimas nesutepto patrijo-
pasekmės tegu tuomet pasimaj t izmo/' 

Epirus dali. vilkina 
savo pasiketinimą. 

toliaus 

TAI BUS GERIAUSIA. 

Washingt0n, geg. 27. — Bu
vęs šalies maisto administra
torius Hoover tvirtina, kad jei 
ir toliaus Suv. Valstijose žem
dirbystės klausimas Ims taip 
apleistas, kaip šiandie, pasek
mėje mūsų šaliai prisieis mai
stą gabenti iš užrubežiu. 

;Jei bolševikizmas įsilies-! ' GRAŽUS" KARĖS SU 
KmijomJaponijos pareiga bus!KARTUVIŲ PAMINĖJIMAS 
duoti pagelbos kinams. Kai-

Okuma yra gimęs 1833 me
tais, tris kartus buvęs Japo
nijos ministerių pirmininkas. 
Jis yra vienas iŠ tų, katrie 
Japoniją pakėlė didžiulių vie
špatijų tarpan ir padarė 
galinga. Jis yra progresyvis 

Nori Amerikos tarpinin
kavimo. 

kurie taip supranta bolševikiz-
„ _ : . : ».: T_.i:_-._ :. 

! niv p.tvt-J /.utHj iiraijvft ii Į 
mahometanų šalis." 

Markizas Okuma yra nuo
monės, kad Rusija, ar ji butų 
bolšerilrinė, ar imperijalistinė, 
visuomet panorės, kad jai bu-

v tų sugrąžintos r̂isos teritorijos 
ir provincijos, kokių yra ne 
tekusi karės metu. 

6 žmonės nužudyta ir daug 
sužeista 

valdininkai. Sodybos 
mos tuščios. 

Apturima žinių apie gyven
tojų susirėmimus su graikais. 
Bet tų žinių labai mažai pa
duodama laikraščiuose. Nelem
toji cenzūra" neduoda skelbti 
nuotikių. 

Čia dažnai nyksta skaitlingi 
turkų susirinkimai, kuriuose 
raginami talkininkai neskriau
sti Turkijos, nedraskyti jos, 
nes kitaip Turkija pavirs bol
ševikine. 
. Tokie, pat susirinkimai i-j 
vyksta ir visoj Trakijoj, l e 
nai susirinkimuose be turkų] 
dalyvauja k bulgarai, kaipo j 
žymi dalis Trakijos gyventojų. ' 

Susirinkdmtiose ten daromos Dublinas, geg. 27. — Vietos 
prisiegos, kafc turkai su bul-' ^"M* Joy kalėjime pakilo ki-
garais verčiau mirsią, kaip tu-j tas airių kalinių badavimo 
rėsią but graikų, valdomi. Nes | streikas. Kai-kurie streikinin-
graikų valdymas turkams he- j kai, sakoma, yra blogam padė-
sralo žiaurus. ijime. 

Prancuzų-gi kareiviai susi-j 
rinkiuruiose tiesiog nešiojami Į MAŽAI DIRBAMA ČEVERY-
ant rankų. KŲ DIRBTUVĖSE. 
Visuose turkų maldnamiuose 

donoji kariuomenė užėmė t e n ' z i n i u - kad Latvija pagaliau? 
Roshfą. iš kur anglų karino-j pamosuota nuo Rusijos. 
menė be jokio pasipriešinimo j Taikos tarybose Maskvoje 

Latvijos atstovai su Rusijos 
sovietų valdžios atstovais tai
kos sutarčiai priėmė posmą, 
sulig kurio Rusija pripažįsta 
Latvijai pilną nepriklausomv-
be 

VĖL BADAUJA AIRIAI KA-
LDHAI. 

pasitraukė ant Teherano. 
Apie tai paduoda žinių lai

kraštis Daily Sketch. Ir pa
reiškia, kad mieste Batume iš
sodinta būrys indėnų kareivių. 
Paskui aną ten busią pasiųsta 
daugiau kariuomenės. 

Persijos princas Londone. 
Tas pat laikraštis rašo, jog 

Londonan atkeliavęs princas 
Firouz Khan, Persi jos užru-j Mieste pradėjo trukti darbi-
bežiniu reikalu ministeris. • 

. 

GYVENTOJAMS UŽDRAUS
TA APLEISTI PETRO 

GRADA. 

Daily Sketch patyręs, jog 
persai pasitiki vieni apsidirlv-
ti su isihriovusiais jų šalini ru-

ninkų. 

Copenhagen, geg. 27. — Ru-
u bolševikų laikraščiai rašo., 

sų bolševikais. Iš Anglijos pu-1 k a ( ] p a , t a r a i s i a i s l a i k a i s i š ^[ 
sės esąs reikal ingas t ik karės į t r o g r a d o skaitlingai k r a u ? * ^ 
štabas, kurs jau parinktas- k i ^ ^ K a s < i i e n m k s U a p . 
pasiųsta, Teheranan, j J e i s ( l a V o m a ž į a U s į a p u , a n t r o 
Persijos princas Anglijon at-1 ^mto žmonJU_ 

Haverbill, Mass., geg. 27. — 
Vietos čevervku dirbtuvėse 1̂  

(mečetose) vedama smarki a-
gitacija prieš graikus ir talki
ninkus, bai mažai dirliama. Nes krau-

tuvininkai mažai'duoda užs;i-i 
Lietuvos Misijos Adresas: kymų. Šimtai darbininkų t»-
257 West 71 str., New York, darbiauja. 

THINGS/rHATANEVXR HAPPEN 

T-L-; 

Tautų sąjungos klausimas. 

Okuma žino politiką Suv. 
Valstijose ir y r a susipažinęs 
sn aspirantais, nokiančiais pa-i 

Aš pageidauju," sakė, ma-
rKiias, " k a d poiįtikiniai ne-
sutikimai Suv. Valstijose kuo-
v.ikiaus pasibaigtų, taip k a d j ^ ^ i kandidatais į Šalies pre-
Amerika galėtų kuoveikiaus j zidentus. 
prisidėti ant visuomet išrišti 
Kini.;o> ir Siberijos reikalų 
proh)fipiav. 

"Suv. Valstijos, 
ir IX Britanija yra 

":atros savo 

Rymas, geg. 27. — Cia su 
kraujo praliejimu pasibaigė iš-
kilmybės, kuriomis paminėta 
penkerių metų sukaktuvės nuo 
Įstojimo karėn Italijos. 

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

Spauda to nnotikio klausi
me pasidalinusi. Vieni laik-

jraščiai kaltina vyriausyl>ę, ki
ti studentus. 

Vi • i K 1 .11 
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veikti Rytuose. T 

Japonija 
a« viešpa-
bendnioju 
i . - i ' ivku i m -

i! w»<t' i l i i mai ]\T!!e<tų niMnoniiN 
—- i l i i ! i - ! i ; <!;;li !>;>.\:: i: . ' 

n įjos. 
"Japoni ja j ir D. r»;i 

kutinai reikia pra(iėti b 

'!OTl! 

ŽUii 

Tautų sąjungai markizai per
sonaliai p r i ta r ia . Be, sako, 
pritaria tik principams, katrie 
veda pasauli nuolatinėn tal
kon. 

Bet jei tautų sąjunga gy
vuos, gi viešpatijos ir toles
ni n i ginkluosi.*, suprantama. 
N ; . : ! 1 " - ; ! h;:> t•'•< vien;; naredi-
.į;i ir neturės jokios \>-''< 

\ " ] < ! r i ?:) i; ' i ! s;i ji;;iii"ns 

P R E Z I D E N T A S P R I Ė M Ė 
ANGLIJOS AMBASADORIŲ 

Washington, geg. 27. — Va 
kar Baltuose Rūmuose prezi
dentas Wilsonas pr iėmė Ang
lijos ambasadorių Ge<!des, 
kurs prezidentui imfavė tikė
t inumo raštus . 

Pasekmėje pradėjo trukti 
bolševikų valdžiai reikalingų 
darbininkų. 

T a d Petrogrado savieta* pa
skelbė parėdymą, kuriuo ašt
riai uždrausta apleisti miestą: 
vyrams nuo 18 ligi 50 metų 
amžiaus ir moterims nuo 15 li
gi 40 metų amžiaus. 

S T R E I K A S IR APSIŠAU
DYMAI. 

V/ashing-tor.. ir--. 27. — Ed-
ward A. Brand paskellx'-, kad 

t i i n u M a ? 

taika. 
,-,a- yra visjiiina ateinančią žiema ir k!::j pava

sari čeyerykai busip pigesni. 

keliavęs ne tik savo šalies ap-
ginimo reikalais. Bet jis dar
buojasi gauti čia Persijai pas
kolos. 

Anglija konferuos su 
Krassinu. 

Anglijos vyriausyl>ė. rašo 
Daily Vketch. nusprendusi 
konferuoti i?u Rusijos bolševi
kų valdžios' atstovu Krassinu, 
kurs laukiamas čia atkėliau- į 
jant. Anglija jau. kaip suži-; 
nota. pasiketinusi atnaujinti! ^ 
prekybą su Rusija, jei lx>!še-1 F m l A g ^ Companv j*p 
vikai atsimesią nuo ar t imųjų j taigoje, 1942 Kinzie gat^ 
Rytų i r tenai nekenksią Ang- s t r o i k u o j a k e i į o s dešimtys dar-
lijos reikalams. bininkų. Vakar ties dirbtuve 

Tai pirmutinis i r svarbiau- ]yxko apsjšaudvmai. kuomet 
į šias bus Anglijos r e i k a l a v i - U t ^ i k i n i n k a i m<-,gino«streikan 
jmas. I r kuomet bolševikai gva j p a t m i k t i k e & ūkusias istai-
| rantuosią ramybe ar t imiems į g o j e d a r h i n i n k u s . 
i Rvtams. tuomet j ie turėsią už- n . v . . •, • 

.; . , , V.-'"- Pavojingai pašautas stresB-
j tikrintą prekvlv} su Anglija.1 . , , , o , , „,„+ \ * *T~ nmkas John Shkalat. 

Bolševikai paėmė Rešicą. Lengviau pašautas Įstaigos 
Už 125 angliškų mylių šian-į chemistas Rudolpli Lorenz. 

riuose nuo Kijevo liolševikai 
nuo lenkų ir ukrainų atsiėmė 
miestelį Rešicą, stovintį palei 
Dnieprą. 

Taippat bolševikai skelbia, 
kad jie jau inėję* į artimas a-

PINIGŲ KURSAS. 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
— Ne. gerbiamasis! Tamsta kiek klvsti. Aš pripažįstu esu bu
vęs šioks-toks bėgikas. Bet aš neišlošiau tos taurės, tik taip j sulig žinių iš Varšavos, lenkai 
sau paprastai nnpirkau. 

Svetinių viešpatijų pinipu ver
tė mainant nemažiau $25.000 gc-

pylinkes tvirtovės Bobruisko. i fružės 26 A buvo tokia sulig Mer-
Pž 16 mylių šiaurrytuose nuoįchants Lean & Trust Co.: 

Kijevo eina žiaurus mūšiai j A l l r f i j o s s tp r l inOTi s v a r u i 
bolševikų su lenkais. Išilgai 
Kijevo-Poltavos geležinkelio, 
pietrytuose nuo Kijevo, lx>lše-
vikai at mušę lenkų atakas. 

šiaurinis frontas. 
Išilgai augštosios Berezina 

sovietų spėkai paėmė nuo len
kų keletą sodžių. Šitam ruož
te mūšių linija driekiasi per 
40 mylių. m 

Bolševikai neportoliausia 
Minsko, š i tą miestą apgint i . 

$3.88 
Lietuvos 100 auksinų 3.10 
Yokjftijos 100 mai-kių :>.10 
Lenkijos 100 markių .70 
Prancūzijos nž 1 dolierį 12 fr. ."»0 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 62 
Italijos už 1 dol. IRI. 30 / 

\ . 
[susilaukę pagelbos. 

ORAS 
GEGUŽĖS 27. 1920. 

Chicago,— Šiandie išdalies 
aps in iaukę; rytoj giedra ir vė
siau. 

i 
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LEETUVTC KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Ktnm. kasdiena Išskyros nedėldleoius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams ..: l»-0© 
Pusei Mem „ ..fr..,..._.. S.50 

6UV. VAL&T. 
Metams , : . . . . . . . . . 1S.00 
Pusei Meta 3.00 

Prenumerata mokasd lskalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiražymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
st: isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, IU. 

Telefonas McKmley «H4 

I 

\l 

Steigiamojo Seimo 
Atidarymas ir 
"Draugas". 

Viduose lietuvių laikraščiuo
se buvo žymiose vietose at
spaustas Lietuvos Misijos pra
nešimas vardu "Steigiamojo 
Seimo Atidarymo Iškilmės." 
Tik "Drauge" to pranešimo 
išbuvo. Redakcija visaip min
tijo, kas čia pasidarė, kodėl 
galėjo Misija jam to praneši
mo nesiųsti- Tik štai 25 ge
gužės ateina laiškas iš Lietu
vos atstovybės užadresuotas:i 
"Draugas,'*5 1800 W. Broad-' 
way, S. Boston, Mass."Gerai, 
kad Bostone atsirado gailesti
nga ranka, kuri perbraukė So. 
Boston, Mass. ir parašė. Chi
cago, Ilk, vietoje Broad\vay 
padėdama 46-tli. Šiaip ka,s žin 
ką mes būtume mintiję. _ 

pradėsiant maištą, antrą syk 
jie jj suskubo pakelti. 

Kol kas maišto gaivalai Lie
tuvoje yra pasidalinę: vieni 
dirba bolševikams, kiti len
kams. Egainiu jie sueis į vie
ną vagą. Tada jie taps ga
lingesni. Iki šiol Vokietija ne
duoda lėšų Lietuvos truksma-
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 pa
mokinimas yra: saugokimės 
maištadarių. 

Jie moka savo žemus tiks
lus apvilkti gražiai skamban
čiais žodžiais. Jie moka taip 
sumaningai veikti, kad teis
mas negali prie jų prikibti 
nesulaužęs Įstatų aj»augojan-
čių laisvę piliečiams. Todėl 
sn tokiais maištadariais tau
ta gali kovoti tik tada, kada 
turi gerai organizuotą ir su
prantančią visuomenę. 

Mokėjimu suvaldyti triuk
šmadarius visuomenės ir pri
vačių asmenų jiegomis žymios 
yra Suvienytos Valstijos ir 
Anglija. Karės pradžioje bu
vo gana daug Vokietijos ša
lininkų. Jie savo jausmus ir 
veikimą mokėjo parodyti taip. 
kad teismas neturėjo prie ko 
prikibti. Užtat visuomenė tuos 
ponus skaudžiai pritverdavo 
apsieidama su jais kaip m vi
sų paniekintais asmenimis. 
Kartais juos apipildavo sma 
la ir plunksnomis apiberdavo, 
kartais kitokiais budais prit
verdavo. 

Mums nedera to pamėgdžio
ti, bet saviškais budais turi
me sustabdyti tuos, kurie pa
laikys maišto dvasią tautoje, 
idant jie liktų nekenksmingi 

Steigiamojo Seimo Atidarymo 
Iškilme, a 

Pirmasai posėdis Kauno mie
sto teatre. 

Steigiamųjų Seimo, arba Kon-
stituantos, pirmininką?; 

A. Stulginskas. 

Sekretorium karininkas 
Natkevičius. 

Prancūzijos Premiero Millera-

" Pirmiausiai Steigiamasis 
Seimas vienbalsiai priėmė pil
ną Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo formulą. Tat suti
ko trukšmingą pritarimą 
šauksmais valio skaitlingos 
inteligentijos ir viso pilninte
lio teatro. Steigiamojo Seimo 

'prezidentu išrinktas Stulgins-
į kis, krikščionis demokratas, 
sekretorium Natk Kevieius-soei-

ndo raštas dėlei Lietuvos ne- Ijalistas liaudininkas. Steigia-

priklausomybės 

tautai. 

»« , ., • t - Nėra Rusų Spaudos Meksika ir Lietuva. _____ 
* i * 

Svetimų mums laikraščių 
Meksika yra beabcjonės ne- Į korespondentai dažnai aplan-

prigulminga šalis, bet nuo 

Gegužės 18 dieną, vakaro, 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
yra gavusi iš Kauno nuo agen
tūros " E l t a " tokį pranešimą: 

"Gegužės penkioliktą dieną 
visa Lietuva, ypatingai Kau
nas, iškilmingai šventė Stei
giamoje Seimo arba Konstitu-
antoe atidarymo dieną. Kau
nas pasipuošė vėliavomis, vy
čiais, vainikais, iškilmingais 
vartais. Visų rųšių kariuome
nė parodavo Viešoj Aikštėj 
aky vaizdo je Steigiamojo Sei
mo narių, Valstybės Tarybos, 
Lietuvos prezidento, ministe-
rių kabinėto ir užsienio atsto
vų. Visų tikėjimų bažnyčiose 
buvo iškilmingos pamaldos. 
Svarbiausios pamaldos buvo 
katedroje, visų valdžių atsto
vams, Seimo nariams ir už-

iinojo Seimo preadentas vra 
pripažinimo. T - • • »• T- ,", 

paprašęs ir įgaliojęs valsty
bės prezidentą, Smetoną, - nn-
nisterų kabinetą, valstybės 
kontrolius ir vyriausiąjį karo 
vadą eiti ir toliau savo parei
gas ligi Konstitucijos nustaty
mo ir padėkojo Valstybės Ta
rybai ir laikinajai vyriausy
bei. Steigiamojo Seimo dekla
racijoj tarp kitko Seime pre-
zidontas yra pasakęs, jog-Sei
mas vykinsiąs žemės reformą, 
rūpinsiąs agrikultūra, pramo
ne ir ypatingai darbininkų bū
vio pagerinimu ir visiems ly
giai prieinančiu švietimu ir 
stengsiantjs sudaryti gerus 
santikius su kaimynų valsty
bėmis. Posėdis pasibaigė de
vintą valandą vakare. Sekan
tis paskirtas pirmadieni 17 
diena gegužės. Vakare minis-
terių kabinetas 

PAŠVENTIKIMAS VIETOS 
TAUTINĖS ŠVENTE-

. NYČIOS. 

pnenunejo 
sienio atstovams dalyvaujant. Steigiamojo Šeinio narius iš-
Visuonienės organizacijos, mo-' k l l m i , , * a vakariene. Sekmadie-

VTashington, D. C. geguž. 17. 
— Tą dieną buvo šventinama 
vieta, ant kurios j trumpą lai
ką turės išaugti" Tautos Šven-
tavietė " Nekalto Prasidėjimo* 
Šv. Marijos Panos Bažnyčia. 
Jos kertinis akmuo bus padė
tas rugsėjo mėn. 23 d. Šven
tinimą atliko Apaštališkasis 
Delegatas, Arkivyskupas Bon-
zano, dalyvaujant skaitlingam 
susirinkimui žmonių, apie 6,-
000. 

Pašventinęs vietą, Apašta-
liškasisDelegatas laikė Šv. Mi
šias ant mažo medinio alto
riaus, pastatyto 1774. Jį var
tojo Kun. J. Carroll, vėliaus 
tapęs pirmuoju Suvienytose 
Valstijose vyskupu. Kun. J . 
Carroll yra pasirašęs ant Su
vienytų Valstijų neprigulmy-
bės apgarsinimo. Tas altorius [ 
stovi po baldakimu vietoje, 
kurioje turės būti naujos baž
nyčios altorius. Altorių puošė 
Amerikos irpopežiaus vėliavos 

Ši nauja bažnyčia bus viena 
šešių didžiausių pasaulyje baž
nyčią. Ji b.us 420 pėdų ilgio ir 
194 pėdų pločio. Stambios A-
merikos vėliavos plevėsavo vie 
tose, kuriose, bus bažnyčios 
muro kampai iš lauko. 

Po mišių vyskupas Tarnas 
J. Shahan, Katalikti Universi
teto Rektorius sakė pamoks
lą, kuriame susirinkusiems iš
aiškino tos bažnyčios reikšmę. 

ROCKFORD ILL 
Šiuorui praaesu gerbiamieji vi

suomenei bei gentinis ir pažįsta-
mems, kad gegužio 29. Subatoje 
Roekford, 111., Lietuvių Šv. Pet
re* ir Povilo bažnyčioj atsibus gie-
dulingos pamaldos už dūšia A. A. 
Kunigo Franciškaus Turausko pa
minėjimui metų sukaktuvių nuo 
dienos jo nelaimingo mirio Liet 
Kauno Rediboj, Utenos parapi
joj. 

Kviečių visus gentis, pažįstamus 
ir prietelius atminti savo maldose 
už jo dūšia mintėtoje dienoje ir 
prašau gerbiamos visuomenės, kur 
kaip gulima išklausyti mišių šven
tu. Teipogi atsišaukiu j dvasiški-
ja kad toje dienoj po pamaldų 
malonėsite pašvensti nors truputi 
laiko maldose bent nors atsidūsė
jimu už A. A. Kun. duše. 

Nuliūdęs brolis 
P. P. TURAUSKIS, 

1510—18th Ave. 

5TET. 

Vyrų ir Moterų Rnbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Husus totemą ir r^okys-c tu iu Jus 
trumpu laiku išmoks. :e viso I M -

to. 
MM" turtine didiiauaius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masino* 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko» 
kluo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurk» -
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

. J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N- STATE STItEET, CHICAGO. 

Kampas Lake Su. ant 4-tų lubų-

Telephone: Yards 8492 

AKUŠERIU 
LSHOSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudi-
kj laike ligos. 

S. D. LACHAWICZ 
Llecuvya Graborliu patarnauju, laido-

tuv&ae ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
£ianktl, o mano darbu busite užganėdinu. 

2314 W. 23 PL Chicago, UI 
TeL Gus i 9199. 

\ Taletoatas Pullms* SMi 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10*57 So. Mrenigan, Avenoe, 
ta. 

kyklos ir žmonių minios su ma 
nifestaeijomis nukeliavo de-
vintan Kauno fortan, kur Val
stybės prezidentui. iSeimo at
stovams, vyriausybės nariams 

Rj vakare ligi vėlybos nakties h i s p asakė, kad ji bus graži 
Kaimo gatvėse pilna žmonių. a u k a i g Amerikos Kataliku 
ipas pakilęs, įvairiose vieto
se feierverkai, visuotina illu-
niiuacija. Atidarant JSteigia-. 

ir užsienio atstovybėms daly-J ̂ J 0 S e i m o susirinkimg buvo 
vaujant, tapo iškilmingai pa- Nl^tuojama artilerijos. So-
sodinti atminties ąžuolai. §eš 

' 1860 metų tenai nėra ramybės. 
Laikraščių skaitytojams gali 
iŠrodyti. kad ten lig kitokį 
žmonės teėiaiis ir jie yra iš 
to paties molio kaip ir mes. 
Visa nelaimė, kad tenai žmo
gus žmogaus nenori suprasti, 
dažnai nenori nei klausyti, 
kad pažiūrų Įvairumus išly
gina šūviai, kad opozicija ne
moka daryti savo darbo, o su
syk virsta revoliucija. Per 
kelias dešimtis metų revoliuci
jos ten beveik nesiliauja. 

Pastebėta yra, kad ta pati 
revoliucijos Įsisenėjusi liga 
pradėjo ėsti kai-knrias mažas 
neprigulmingas viešpatijas 
pradžioje devynioliktojo šimt
mečio. Pirmiausia^ tat paste
bėta vidurinėje ir pietinėje 
Italijoje, nes joje tuomet bu-
b« daug mažų karalystaicių. 
Betvarkės amžiną dvasių ten 
palaikė organizacija, pasivadi-
nusi ,4anglininkais.*' itališkai i 
carbanari. Kas palaiko betvar
kės dvasią Meksikoje, sunku 
pasakyti. Bet jau galima spė
ti, kad ir Meksiką laukia tas 
pats likimas, kokis teko a-
noms mažoms Italijos viešpa
tį jėlėms: jos prarado savo ne-
prigulmybę. Sabandijos ir Pie-
monto kunigaikštis ar>valdė vi-

< <— A 

sa,< tas šalis ir apsigarsino 
Su\ienyto? Italijos karalium. 

Lietuva taip-gi yra maža. 
Šalę Lietuvos taip-gi yra ir 
bus didelių kaimynų. Betvar
kės gaivalų atsiras ir mųs tau-
4oje. Vieni jau atvirai dirbn 
rusams bolševikams, kiti išvien 
cinu su lenkais. Tie betvarkės do nepatinkamus saa asmenis 
gaivalai jau pasirodė. Vieną 
kart jie tapo suareštuoti prieš 

ko l>olševikinę Kusiją. Paskui 
jie praneša iš ten labai indo-
mių žinių. 

Indomaujame mes Rusija 
todėl, nes ilgus metus gyveno
me po jos valdžia. Šiandie tuo 
labjaus mes indomaujame. 
ne> Rusiją valdo socijalistai 
radikalai. Hiandie Rusija yra 
Lietuvos kaimynė. Lietuva ve
da taikos tarybas su bolševi
kais. 

Be abejonės, ir ateityje Lie
tuvai priseis turėti artimų 
santikių su Rusija, kaip preky
bos, taip politikos žvilgsniais. 

Šiuo kartu turime žinių apie 
rusų spaudos padėjimą vieš
pataujant ten socijalistams — 
bolševikams. 

Sulig korespondentų prane
šimo, soči ialistinėi Rnsiini T»P-
l>eliko jokių privatinių žmonių 
palaikomų spaustuvių ir lei
džiamų laikraščių. 

Bolševikų valdžia visus ki
tos pakraipos laikraščius pa
naikino ir visas spaustuves pa
glemžė savo , partijos reika
lam.-, šiandie Maskvoje ir Pe
trograde leidžiama daug laik
raščių. Bet jie visi yra tik 
socialistiniai — l>olševikiniai. 

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

Patsai bolševikų valdžios 
galva Leninas nėra tiek daug 
žiaurus žmogus, kaip kam at
rodo. Bet jo valdžios organai 
nesuvaldomi. Tie su visu sa
vo pašėlimu persekioja ir žu-

lįį, valandą vakare miesto te
atre tapo iškilmingai Steigia
mojo Seimo susirinkimas ati
darytas. Valstybės prezidentas 
Smetona padarė Valstybės 

dinant ąžuolus kalingo Biržiš
ka, Vidunas ir Tumas. Iškil
mėse dalyvavo Jonas Basana-

įvičius. Biržiška yra atvežęs 
Vilniaus miesto ir apskrities 
lietuvių pasveikinimą Stcigia-

Tarvbos ir laikinosios vvriau- \ n K*>m &™™- Sekmadieni va-
sybės darbų atskaitą ir parei- !k a r e" Steigiamojo Seimo nariai 
škė, jog atiduoda Steigiama
jam Seimui visą savo ir Vals
tybės Tarybos, ministerių ka
bineto, valstybės kontrolio ir 
vyriausiojo karo vado kompe
tenciją. Steigiamojo Seimo 

buvo pakviesti iškilmingom va-
karienėn prie anglų konsulio 
V.'ardo ir komisaro Tallent-
so. 

Tą pačią dieną nuo Lietu
vos atstovo Prancūzijoj, Os 

nariai atsistojimu pagerbė ž u - l k a r o Milašiaus, gauta buvo 
vusių karžvghi atminti. Šio po- Y. , . , . , 

'toKia kablegrama: sėdžio pirmininku buvo pa
kviesta Gabrielė Petkevičaitė, 
kaipo seniausias Steigiamojo 
Seimo narys, sekretorium-gi 
Muraškaitė, kaipo jauniausias 
narys. 

"Steigiamasis Seimas yra 
gavęs labai daug pasveikini
mų. Tarp kitko nuo anglų 
konsulio, anglų komisaro Bal
tijos valstybėms Taller.tso ir 
daug kitų. 

"Gavome nuo Prancūzijos 
premiero Millerando raštą dė
lei pripažinimo Lietuvos de 
i'acto nepriklausomybės ir 
drauge pasižadėjimą greitai 
išrišti klausimą dėlei pripaži
nimo Lietuvos de jure." Pa
sirašęs Milašius. 

J. Vileišis. 
Liet. Atstovas Amerikoje. 

pusės Dievo Motinai, šios ša
lies Globėjai ir gražus ženklas 
jų tikėjimo ir dievotumo. 

Šventinant bažnyčios vietą 
Apaštališkasis Delegatas pa
šventino ir stovylą Joannos 
Arkiutės, kurį tame pačiame 
laike buvo kanonizuota Ry
me. Ši stovyla yra pirmoji 
Joannos Arkiutės stovyla, pa
statyta ant altoriaus viešoje 
šios šalies bažnyčioje. J i dabar 
bus laikoma koplyčioje ' 'Sal
ve Regina,'? o vėliau bus per
kelta j naująją bažnyčią. 

Apeigas puošė daugybė į-
vairių eborų, kurie giedojo 
per mišias visokių himnų. 

Šios apeigos užinteresavo 
visuomenę. Galima tikėtis, kad 
rudenyje, kada bus šventina
mas kertinis akmuo, suplauks 
daugybės žmonių iš visos A-

,merikos ir Kanados. 

\ YALAKDOS: • Ik} » 

[gq»flOa>oeo»onoa«oo i įooo<odi 
3255 So. Halsted St.. 

a . . 

Chicago. 111. 

st 
s— 

DR. G. M, GLASER 
Praktikuoja 28 nu tai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė S2.ro St.. Chicago. III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki S valan 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki J po plet 
Telefonas Yards 687 

, g . 

J.P.WAHCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4Mt 8. \VOOD STKKBT 

7SC W. ltth.VTKEET 
CHICAOO. 

McKinley 43*0 

—H 

• K 

- S 

J0SEPH C W0L0N 
_:etuvis Advokatas 

N SO. U gALLB STREET 
Gyvenimo Tel. HumboJdt 97 

V.»«T^I . to j i -vc *<-sd Strett 
TeL RockweU MBS 

CHICAOO. I U , 

5C 

DR. CHARLES SEGAL 
Pcrki'Io savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenus 
SpcdaU«*a<! džiovu, motcrc ir vy
rų Ugą. 

V'alaados nuo 10 iki 12 ižryto; n - ° J 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:301 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Dreiel 2880 

! Dr. L E. MAKARAS 
1 Lieto vte Gydytoju Ir Chirurgas 

- 8 

1«M 8* MOeUiaa AT«. 
TticfM»« f i m — s u tr PMkMM tiaaf 
ChicagoJ: 4515 So. Wood 8tr. 

Tik RHT»IT* rakakr am M i Ud 1MJ 
Tlilafa— tmrat *!?. 

—9 
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Kuomet bo]ševikams p a ^ -
ko paimti savo rankosna val

džios stvra. nuo to laiko lig! sisi kapuose. Gi kaikurie ru-
šiol Rusijoje neišleidžiama jo- į sų mokslininkai už gabalų 
kių mokslo ir pasiskaitymo 
knygų. Sunaikinta visokia 
knygomis apyvarta. Knygų 
krautuvės stovi tuščios. Tenai 
mitinguoja žemiausių jausmų 
bolševikai. 

Patys bolševikai neparašo 
ir neišleidžia jokių knygų. 
Xes jų tarpe nėra nei moksli-

duonos priversti tarnauti bol
ševikams. 

Prikankino Rasiję, bendrai 
ir Lietuvą, rusų biurokratų 
valdžia. Buvo ji žiauri. Bet 
biurokratų žiaurumas yra tik 
šešėlis prieš >aeijali?tų bol
ševikinės valdžios žiaurumus.' 
Rusų socijalistai žadėjo rusų 

ninku, nei autorių*. Bet bolše-! tautai laisvę ir gerbūvį. Bef 
vikai sugabiai veda savo laik
raščius, katrie pasižymi tik 
agitativine pakraipa. 

vietoje to šiandie Rusijon i-
vesta biuT/okratę vergija. 
Biurokratų valdlm buvo at-

Bolševikai pagamina labai i remta ant cor^fvijos. Da-
dang hrošiurij ir lapeliu apie j bartinė saeijalisfeį* valdžia — 
savo "išganingąjį" darbinin
kams radikali socijalianuu 
Tam tikslui jie nesigaili nei 
lėšų. nei kitko. Xes nuo to 
jų agitativio veikimo priguli 
jų valdžios ateitis. 

Reiškia, kad šiandie rusų 
spauda visai pragaišinta. Gar
sus rašėjai ir laikraštininkai 

ant bolšetiko.vlavijos. 
Tegu dabar bus aišku ir ge» 

ra pamoka ir mums patiems. 
Nes kas iš lietuvių geidžia 
Lietuvai socijalistų valdžios, 
tasai geidžia Lietuvai pragai
šties. Ka« mūsų darbininkus 
ir liaudį traukia socijalistų 
parlijon, tasai nori prapuldy-

arba kenčia vargus, arba ii- i ti mūsų tautų. 

Amerikoje katalikų dvasia 
kyla. Jų vardas vis garbin
giau pasaulyje skamba. Jie da
ro intekmę i plačiųjų žmonija. 
Juo jų dvasia bus sveikesnė ir 
pakilesnė, tuo sveikiau ir ge
riau bus visam krikščioniškam 
pasauliui ir žmonijai. 

Tarp vyskupų ir kunigų, 
tarp dvasiškijos ir žmonių pa
saulių vienybė kogražiausia. 

Pasauliečiai katalikai nebė
ga šalin nuo savo dvasiškijos, 
nesistengia veikti sau skyrium 
ir slapta. Pas juos yra susiži
nojimas ir iš vien veikimas. 
Tame jų jiega ir galybė. Iš to 
jų atsistengimas prieš visus 
priešus ir kliūtis ir graži in
tekmę į kitus. Tūkstančiai 
protestonų kas metai susivie
nija su katalikais, priimdami 
jų tikėjimą. Tai daro ne del 
savo naudos, bet del katalikų 
dvasios skaistumo ir sveikumo. 

V. K. 

Dr. M. T. STRKOLTS 
LIETUVIS 

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

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

Tol. Bonlcvanl 160 
Rcs. 2913 IV. 4Srd Street. 

Tcl. McKmley 2«S 
* — • • - . • • • • . . . » 

PATONIC 
%m - i*n* 
Po valgiu; neužm'ršk, kad geri&u-

u vaistas tavo skilviu! yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tat reiškia, kad rel-
lt a pateisinti viena. Parduodate* 
p»>. visus apttesrornai. 

DR. J. SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kamp. 49 Court 
Bes. 122* W. 49 Avenne 

Telefonas Cicero I«SI 
Ofiso Cicero 41 

S:*T.KAMTC LIETTVIgpxAI 

j V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 
Ofisas 

• • ' 
BttmiestarJ: S. 

29 South La Šalie Street | 
Kambarį* S24 | 

TeL Central 8396 | 

Vakarais, 812 W. 33 St. ! 
Tvi. Varas 4nSi w 

f>f>»f*««««««%t««#'§^^*9^f>»ys>» 

LIETUVOS MISIJOS 
MARŠRUTAS. 

surengtas T.iet, T>. P. Chicagos 
ir apie!. Apskričio 

Harvoy. TU. — 27 d. geg. 
J. A. Mickeliunaa, 

L. P. Chicagos Apskr. ras t 

Telefonas 
o a m a r a r»i». \jtuvmgo. I ~ 
Harmarkm SM4 

DR, A. A. BOTU, 
Rasa.* gydytojas tr chirurgą* 
SpecUallst** MotertSkų. Vyriška 
Vaikų Ir visa chroniška Ugn 

Ofisas: SS54 80. Halsted St, Chlcagt 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2 - 4 po 
ptetaj 7—8 vak. JfedeUoinle 10—12 d. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgsa Street 

CHICAOO, ILLTjrOIS 
Telefonas Yards 50W 

Talsmdos: — 8 iki 11 ii ryto: 
6 po pietį; Iki 8 vak. Nedėto
mis nuo S Iki 8 vai vakar*. • 

LIET. PILIEČIŲ DR J O S 
VAK. PA. 

Pittsbūrgh, Pa, 

Valdybos Antrašai: 
J. P. Petraitis—pirmininką*. 
J. Janauskas—viec-pirmininkas. 
J. W. Patckovich, nutarimų raš

tininkas. 
J. DauMys — finansų raštininkas. 
B-. W. Woshncr—iždininkas. 
Direktoriai:—S. Snrianavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F. 
Vcnslovas. J. Mareiakevich, P. 

į Bardzilauckas. 
Ligoniij direktoriai:—J. Kybar

tas, P. Manaofcaa. 

DR. S. NAiKELIS 
LTJETTJVIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Ofisai tr Gyvenimo Tlota 
3252 So. Habted Str. 

Ant Viršaus Inivcrsal Stata. ikinU 
Valandos m:o 10 iki 12 ryti: nuo 
2 iki 4 po pieto: nuo 7 iki 9 vak 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
TritttoM Tanki S844 

J _ 

Dr. C. 
Tel. Drove 

7 U~~ 
l*i 

lis \ 
LIETUVIS DESTIOTAS j 

!Valandos: suo 9 ryto ik I <-,** j 
S«redomis nuo 4 ly-jr 6 • - ,r. • 

|4Tli SO. ASHL.\M « ,vrxrK| 

i 
Sfar-IUIlilU.'.USSsIi 
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• LIETUVIAI AMERIKOJE. 
'S 

GARY, IND. 

Geg. 16 d. L. Vyčiu. 82 kp. 
vaidino juokįngą komediją 
"Vagis." 

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

Išgirdę žmonės, kad čia bus 
lietuviškas vakaras, prisirin
ko pilna svetainė ir nekantriai 
laukė pamatyti vaidinimą, ku
rie geriau atliks savo rolės. 

Abelnai imant, visi vaidinto
jai verti pagyrimo. Kai-ku-
riuos galima butų pavadinti 
net gabiais talentuotais, k. t. 
J. Liubauska, A. Pažiera, Z. 
Gedvilaitę. Maloniu dainavi
mu pagyrimo užsitarnavo Ma-
rvtė Sakalauskaitė. Kiti ir ki-
tos ir-gi gerai vaidino. Verta 
pagirti ir rezisorių A. šlape
li, nes jei viskas nusisekė, tai 
jo nuopelnas. Smagu butų tan
kiau atsilankyti i savus lietu
viškus vakarus. Gaila tik, kad 
jie retai teesti. 

Po vaidinimo buvo šokiai 
ir visokie žaidimai. Girdėjau, 
jog pajamų buvo apie $400.00. 

Reikia tikėtis, kad ir pelno 
nemažai liko, kuris skiriamas 
pusiau: viena'lpusė vyčiams, 
kita parapijai, nes visi giedo-
riai vietinio klebono kun. Da-
niuno yra paliuosuoti nuo 
visokių parapijos mokesčių.1 

Nesenai Vyčiai turėjo kon
certą,, kuris ir-gi gerar nusi
sekė, tik klausytojų nedan-
giausiai atsilankė. Bet i ši va
karą daug daugiau susėjo. Jei 
dar ką nors Vyčiai surengs, 
. tai, be abejonės, dar daugiau 
publikos susilauks. . 

Svetys. 

Po prakalbos sekė dainos. 
Išlavintas choras A. Z. Vls-
mono gražiai padainavo Ame
rikos i r . Lietuvos liinimis. 
Paskui daug įvairių d»'\:ių, 
kurios publiką žavėte žavėjo. 

Antru kalbėtojum buvo 
gerb. advokatas A. Mileris, 
kuris pirmiausia aiškiai ir 
gražiai kalbėjo apie daile. Pa
skui ragino pirkti L. L P. 
bonus. Pagaliaus kalbėjo apie 
Raudonąjį Kryžių. Papasako
jo keletą atsitikimų iš karės 
laikų, kaip jis tuom syk pats 
buvo Lietuvoje. Aiškino, ką 
jau tada R. Kryžius veikė. 
Padėjęs pats pirmą auką L. 
R. K., ragino visus aukoti. 
Prasidėjo aukų rinkimas. Su
rinkta 82 doL su centais. 

Garbė užtai chorui, kuris 
užjaučia L. Eaud. Kryžiui bei 
nuvargintai tėvynei, taipgi ir 
L. R. Kr. rėmėjų sk. veikliai 
valdybai, kuri kiekvieną gerą 
progą stengiasi išnaudoti pra
kilniems tikslams. 

L E. K. Koresp. 

dainavo fy mokyklos 8 skyriau 
ir deklemavo. 

Keturios draugijos buvo ža
dėjusios "in corpore" daly
vauti, bet tik viena Mot. Diev0 
Sopulingos dr-ja prižadėjimą 
išpildė. 

Muzrka sustatyta L. Krikš
čiūno (beno vado.) Reikia pa-
žvmėti, kad L. KrikSčiunap v-
ra vedęs vieną muzikantų bu
ri Suv. Valstijų kariuomenė
je pasaulinio karo metu. 

Paminėti'visus asmenis, da
lyvavusius tame koncerte, 
užimtų daug laiko. Todėl tikiu, 
kad nepaminėti čia asmenys 
atleis man. 

Koncertas pavyko pilnoje to 
žodžio prasmėje. Visi dalyva
vusieji savo dalis pagirtinai 
atliko. Net Lietuvos valdžios 
siųstasis pasiuntinis,džiakonas 
kun. Mironas, stebėjosi gražiu 
programos išpildymu ir džiau
gėsi, matydamas lietuviuose 
toki pamylėjimą muzikos ir 
dailės. Jis pažymėjo, kad 
muzika*ir daina, tai lietuvio 
prigimtas dalykas. Gerb. kun. 
I. Albavičius ir-gi panašiai 
išsireiškė. (Pabaiga bus.). 

J. Šliogeris. 

B. ST. LOITIS, ILL. 

Nedėlioję, gegužės 30 d., po 
pietų, Lietuvių parapija ren
gia didelį pikniką su 'žaidi
mais ir kitokiais pasilinksmi
nimais Lansdowne Parke. 

Širdingai kviečiami kaip 
vietiniai, taip ir iš apielinkės 
miestelių lietuviai atsilanky
ti. Prie puikios muzikos 
hna proga pasilinksmint'. 

Komitetas. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

Del Fabriko Darbo. Gera mo
kestis ir Bonus. 

Atsišaukite: 

CICERO, ILL. 

HART MICHIGAN. 

šv. Antano parapijos beno 
koncertas. 

Nodėlioj, gegužės 9 dieną, 
1920 m., parapijos svetanėje 
Šv. Antano parapijos benas, 
vadovaujant p. L. Krikščiū
nui. cicerieČiams davė progos 
smagiai praleisti vakarą ža-
vėjančiarae koncerte. 

Šv. Antano parapijos ^nas 
vos keli mėnesiai kaip susit
vėrė ir tai tik iš kelių asmenų, 
o šiandie jau turi 25 nanas, 
g.'»rai' išsilavinusiu.* muzikoje 
ir mylinčius dailę. Kadangi 
minėtas benas dar jaunvtis, 
tai eicerieČiai nors ir žlr.ojo, 
kad jis rengia koncertą, bet 
netikėjo, kad bus toks,- koks 
buvo. Čia nors trumpai pab-
'.;'šiu to koncerto prayramą. 

Pirmiausia benas' pasveiki
no publiką puikiu maršu. Pro
gramą atidarė beno pirminin
kas, viet. klebonas kun. J. H. 
Vaičiūnas. Savo trumpoje 
prakalboje išreiškė džiaugsmą, 
kad susitveręs benas taip spa
rčiai auga. Vakaro vedėjnm 
buvo A. Krencius. 

tuvos našlaičių naudai. Prie Programa pradėta Ameri-
koucerto buvo prisidėjęs ir L.- kos ir Lietuvos himnais, prie 

Pas mus lankėsi gerb. kun. 
A. Deksnis iš Grand Rapids. 
Dvi dieni katalikiškoj bažny
čioj laikė: pamaldas. Pasinau
dodami tuo Hart ir apielinkės 
lietuviai skaitlingai suvažiavo 
ir atliko savo priedermes. 
Kun. Deksnis pasakė gražų 
pamokslą apie artimo meilę. 
Girdėdamas, kad mūsų apie-
linkėj letuviai gražiai tarp sa
vęs sutinka, ragina ir toliau su
tikime ir meilėj gyventi, šelpti 
vienas kitą. Dėkingi esame 
kun. Deksniui. ' 

Vardan visų Hart apielin
kės- lietuvių, 

V. M. 

Westcrn Felt Works 
4115 Ogden Ave. 

Arti 22ros & Crawford Ave. 

WORCESTER. MASS. 

Gegužio 16 dieną buvo di
delis koncertas, kuri įrengė 
šv. Kazimiero parapijos cho
ras L. L. Pask. bonų ir Lie-

Raudonojo Kryž. R, skyrius, 
kuris Įrengė prakaltas. 

Pirmiausia'grojo orkestrą, 
vadaujant J. Kaveckui. 
Choro pirm. P. Milius, pasa
kęs trumpą prakalbėlę, pers
tatė gerb. kun. L. Kavaliaus
ką, L. R. K. Rėm. pirininin-
ką.kuris taipgi trumpai prakal 
bėjęs perstatė savo vieton 
kalbėtoją gerb. kun. Vasi
liauską. Jis kalbėjo apie Lie
tuvą, jos kareivius ir ,m'la!-
čius. Aiškino, ką Amerikiečiai 
yra nuveikę dei Lietuvos ir 
pigino savo aukomis ndiauti 
šelpti tėvynę. Tarp kit ko sa
kė: "Nors jau ir daug auko
jome, bet visgi geriaus mum 
aukoti, negu jiems pad'-ii gal
vas. Ar mes geriau norėtume 
aukoti, ar netekti rankos, ko-
208 bei gvvasties. 

VARGOXIXIXKV DOMAI. 
Reikalingais geras vargonininkas. 

Atlyginimas bus pilnai patenkinamas. 
Butu gerai, kad mokėtų beną vesti. 

RĖV. C. VASILIAUSKAS. 
12 Casimir st. 

W estfield. Mass. 

Paieškau gerų karpinderių prie 
namų statymo (tik namų, o ne ko
modų dirbimo). Mokestis gera. dar-
i>as š vai. dienoje. Taip pat reika
lauju furmona. kuris galėtų vesti 
darbą prie^statymo namų. 

Atsiliepdami praneškite kiek no
rite algos, kur ir kaip ilgai dirbot. 

Kreipkitės adresu: 
S. RADAVIHA. 

1S» AVoostcr Ave. 
Akron. Oliio. 

• 
- - • 

jUflf PARDAVIMO. 
l'arsiduoda pigiai labai geri vargo

nai. Kam reikalinga atsišaukite nno 
5 iki 7 vakarais po num. 

4*37 S. Hrmitagc Ave. 

GRAŽIS. NAl'JAS PIX JUMOR. 
SODA For>T.\nr 

su Saratoga baru ant pardavimo, 
trečdalis numušta nuo reguliarės kai
nos. Viskas ąžuolo. Infinišiuota. Bal. 
to marmulo, didelis gražus veidro
dis, elektros šviesa. 

Taippat stalai ir kėdės* ant par
davimo dykai. 

2216 W. 37 Strret 

Turi Daugiau Turkiško 
Tabako Negu Kiti Tur
kiški Maišyti Cigarct ai 

išskleistų Amerikos ir Lietu
vos vėliavų. Amerikos vėlia
vą laikė p. Narkus, Amerikos 
kareivio uniformoje, o Lietu
vos vėliavą laikė p. Garbuzas, 
Lietuvos kareivio uniformoje. 

Rengiant ši koncertą buvo 
padėta daug triūso ir rūpesčio. 
Tai rodė programos sustaty
mas ir jos išpildymas. 

Programa susidėjo .iš 22 
muzikalių šmotelių, dviejų 
trumpų, bet gražių prakallv-
lių, kurias pasakė gerb. kun. 
I. Albavičius ir dzekonas kun. 
Mironas. 

Apart tautinių liirnnų, benas 
išpildė penkis maršus^ešias o-
verturas, tris valcus, vieną 
fantaziją, vieną serenadą* Be 
to, grojo "brass*' kvartetas, 
solo ant klarneto ii dueta>. 

Mergaitės &v. Antano parap. 

PARSIDUODA FORDAS 
Vt'elastas 1919, 5 sėdynių. Išrodo 
kaio tik naujas 3>į m čttM ?.i ma
žinėtas. Prekė $540, kam. toksai au
tomobilius reikalingas atsišaukite 
nedėlioj iš ryt© ar vakare. 

6001 S. Honorr Str. 
letetonas įTospeet 1474 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
del fabriko darbo. Darbas pas 
tovus. • 

Link Beit Co. 
, 39th & Stewarf 

REIKALINGA 

REIKAI.IM PTRAI. 
prie kenavimo <reras darbas, geros 
dafbo sąlygos. > 

Atsišaukite: 
BAKER FOOD CO. 

Į 4»th * So. HaNlcd. 

CI/OSING FORMA!?. 
< v i s i e m *:=c~a sesa BRS* « l l Chi-

eagos reikalauja gero "closing 
forman" tokiš kuris galėtų pats ša-

AJfT RANDOS 
Maža farma t akrų. namas, vištoms 

gardas netoli nuo miesto Mt. Green-
wood. 

YVilIiam Andrfrcn 
104 L<awndale Ave. 

DEL PARDAVIMO. 
ANT BRIDGBPORTO. 

Du mūriniai namai. 2 ansrš-
eių, po 2 papryvenimn kiek
vienas, po H kambariu?. 
.Vienas namas už $2,700.00. 
Antras už $2.500.00. 
Turi btfti parduota greitai. 

Pasinaudokite proga. 

A. PETRAITIS & CO. 
324 OSo. Halsted Str. 

Visai pigiai parsiduoda krautuvė 
muzikos, mokyklos reikmenų, žaislų 
vaikams ir kitų reikmenų. 

Gera vieta arti prie mokyklos. 
Priežastis, savininkas išvažiuoja j 
Lietuva. 
J 0808 Michigan Ave. Chicago. IU. 

AOT PARDAVIMO. 
medinis namas, 9 kambarių gazas c-
lektra ir vanos. 

Atsišaukite: 
S440 W. 47 Str. 

Mckinley 35S9 

FAKSJDi OI».\ AiTlOMūBiliItS. 
labai pigiai.' Viskas geram padėjime 
nauji Tajeriai eina labai gerai par-

^iiii iHiiii i i i i irfii i i i i i i i i i i i i i 'uiii i i i i i i iKiniiii i i i i i i i i i i i i i iniii i iti imiiii i ifi i i i i i i i iniim 

Pirmas Didelis I 

pa uždaryti, eera proga pastovus! siduoda už $6(T0.00. galima visados 
darbas, iSleldžiant apie 1000 ""sack" 
kotų į savaitę. 

Rašyk apie .<.ivo patyrimus šiuo 
adnssH: i 

JAM 
c-o Henri Hnr>.| R McDonnclI 

Garlantt Kldg. Oiioago. 

Pantry mergaites $60 mėnesėj ir 
Valgis. Atsišaukite 

MORRISO* HOTEI, 
23 Sontii Clark Str. 

Prie įAundre* Vyrai ir Moteris 
Gera mokestis. Ocros valandos At
sišaukite 

MORRISO* HOTEL 
23 South Clark Str. 

' I I - • — • • • . . * . -

Indų Plovėjai S 45.0$ kambarts ir 
Burdas At*išauk:tc. 

MOKRISOV nOTF.T. 
2S Soiith < larfc Str. 

CharcbcrmaJds $43.00 į mcnčsi. 
kambaris ir Burdas. Atsišaukite 

MORRlsoV HOTEL 
23 Sonth ("lark Str. 

ANT PARDAVIMO. 
S708 So. Emerald Avo. 

9 kambarių ir.urinis namas po 4 
Ir 5 kambarius, naujai ištaisyta. Kai 
na $2,250.09 Cash $500. 

Likusius kaip randa. 
M. i. MORAX 
7*52 S. Carpcnior 

l'arsiduoda Bučeme ir Grocerne 
lietuvių apgj-ventoj vietoj, biznis yra< A\T PARDA\1MO. 
gerti išdlrbiag por daug metų. turi ! Turi parduoti greitai 19 kambarių 
būti greit.nl parduoti nes savininkas k e t u r i 1 "«*» medini namą. Gera biz-
eina | kita biaai. bus parduoU už n i o v j . c t * a n t 4 7 / ° » " ^ A s h l a n d 
*m\ m « •>«.i.,i^;m, Are. Geram stovj-j. žema kaina. 
le<.,inn. p»*iulyj.ma. AUiteukit* pas savininką. 

4545 So. Paolina St. t MM so. Honore Str. 

IMS W. 4K St. 
Telefonas Tards 7125 

TURIT PARDIOTI MODERMSKt S 
RAK.4SDFS.— 

Parlos setą, Dining-room setą. plie
nini- lova, Divonas, Plaer Pianas Vi-
ctorola, Phonogafas. Kamoda, libra-
ry stalas grindinė lampa. fixturc ir 
t t viskas parslduos labai pigiai. 

2t0« So. M. Ave. C!icero. III. 

ANT PARDAVIMO. 
2 pagyvenimų namas, elektros švie
sa, didelis narrsjs užpakalyj galima 
randavoti kaipo 'graadžių, gazinis pe
čius, icc box. ir. kiti dalykai kartu 
su namu parsiduoda, už $4S00.00 
Casb. 

3612 So. Rockwrll Str. 
Telcronas McKinley 2450 

E Šv. Kazimiero Lietuvi" Rymo Katalikų 
| PARAPIJOS NAUDAI Racine, Wis. 

f Nedelioj, Gegužio 30, 1920\ 
Į KLINKERFS DARŽE ptie Douflas Ave. Racine, W«. " 
| Pradža 1:00 vai. po pietų 

. - . » . 

Kviečiame visus Raeino ir apielinkės lietuvius ir lietuvaites, 
kuoakaitlingiausiai atsilankyti i šj puikų Pikniką, nes po ilgo žie
mos laiko turėsite progą gražiai pasišokti ir pakviepupti tyru oru. 

Griež gražiausia' muzika j>-airius Šokius: amerikoniškus ir lie
tuviškus. Taipgi bus gardžių užkandžių ir lengvų gėrimu. Taigi 
neprlciskite šitos progos. 

1 
5 

= Maloniai kviečia visus PAR.VPIJOS KOMITETAS. E 
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Carter's Uttle UverPilis 
Vantas Kuris 

Re»kaHn?as Visiems 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedi. ha 
>Iaža Pigulka 
Mažas Dosas 

Mala Kaina 

Jį»*»M nHarurtH i~\HAr% 
n » nm»W>»l ith!Ukw«t« 

Tikras turi pasirašymą-

IRON PILIS 
Joaia pagfnS**. paakinkite 

http://greit.nl
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS i A R T I K N E P E R D A U G 

KALBAMA. 

Kalbos be darbu niekam 
tinka. 

Ketvirtadienis, geguž. 27 d., 
šv. Bedag kan. 

Penktadienis, geguž. 28 d., 
šv Augustinas, vysk. 

į Cbieago llousing sąjunga. 
ALDERMANAI PRIELAN- kurion priguli keli vietos i'i 

KŲS DIENOS ŠVIESAI. Snansistai ir dideliu darbo įs-
• — taigų savininkai, pietinėj mio-

Parėdymas gal bus pripaiin- sto dalyj tuščiuose plotaoee, 
tas birželio 2. State ir" 88 gat., pastatydina 

1 jau apie pora. šimtų namų ii 

iliaill2llllllHIBI»IIIS»i!liS^HSIlIciSlllIlfIl^l&IIIIIHIII 

Justino Kudirkos Išleistuvių 

Praktikaliai imant. Chieago- Į tuos pavedė darbininkams iŠ 
je dienos šviesos taupumas į,;;: 'simokėjimo sąlygomis. 
kaipir užtikrintas visos vasa-*] Dabar ta pati sąjunga tvir-

tk 
• 

M 
•er 

# 
A 

ros laikotarpiui, pradėjus an
truoju birželio sekmadieniu ir 
baigus paskutiniu spaliu sek
madieniu. 

Nes tikrai patirta, kad 50 a! 
dermanu prielankus dienos 
šviesai. Ir savo susirinkime jie 
balsuos už ta sumanysią. Gi 
pravesti sumanymą yra reika 
linga turėti tik 36 balsai. 

Dienos šviesos sumanyme 
taryba galutinai svarUys ii 
balsuos birželio 2 diena. 

Sakoma, kad ir u. 'Vras 
Thompson nepriešginiauja s»-1 
nianvmui. 

NEPAVYKUSI"GARBĖS 
SISTEMA" VALSTIJOS 

KALĖJIME. 

Taip sako kalėjimo viršinin
kas Murpny. 

tina, jog dar 10,000 takiu na
mų pastatydinsianti ir pave
sianti darbininkams lentomis 
snlygonfis. 

Apie du šimtu namų sąjun
ga statydino ilgiau vienerių 
metų. Tai kiek laiko jai užims 
pastatydinti kelis tūkstančius 
namelių.' 

• 

Iš pat pavasario pradžios 
Chicagoje buvo daug kalbama 
apie statydinimą nauju namų. 
Buvo steigiamos Įvairios kom
panijos ir sąjungos. I* iti 
miesto valdyba turėjo noru 
pagelbėti žmonėms [sigyti ko
kius nors namukus, koklį nors 
t nkamą pastogę pabangus 
srmdoms. 

Bet tai visa paliko tik ant 
i pope ros. Gi žmonės kaip var-

RENGIA 

'/Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskritis/* 
Nedelio]5 Gegužio 30d. 1920 

PILSEN AUDITORIUM 
1655 Blue IsJand Ave. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare. 

JUSTINAS KUDIRKA (tenoras). 

Justinas Kudirka išvažiuoja Italijon užbaigti pasaulinę dainavimo ir dramos moky : 

lą. Ja užbaigęs važiuos Lietuvon darbuoties Lietuvos operoje. Šiame koncerte Chicagos 
publika paskutinj syki girdės dainuojant Just. Kudirką. 

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

KOMISIJA 

C> fy Programoje Dalyvaus Žymiausios Chicagos Lietuvių Dainininkų Spėkos. VI y 

Valstijinio kalėjimo .Toliete 
viršininkas Mnrphy pranešė, 
kad taip vadinamoji kalimams 
pritaikoma "garbės žodžio sis
tema" visai nepavykusi. Nes 
kaliniai duoto žodžio nepikto 
ir pabėga nuo kalėjimo i'ar-
mos. 

Ši pavasarj nuo fanuos pa-
go net 27 kaliniai. 
Garins žodžio sistema yra 

tame, kad gerai ir pavyzdin
gai pasielgiantiems kaliniams 
leidžiama kasdien liuosa'., be 
jokios sargybos eiti kalėjimo 
Varmo n ir tenai dirbti nurody
tus darbus. Bet visi tie kali-

go taip vargsta jvairiose lin
dynėse. - .« 

Bet tomis kaltomis ir skel
bimais dane: pelnė visokios 
4; geraširdės" kampam jes ir 
sąjungos. Jos plačiai apgarsi
no savo reikalus. 

Taip yra ir su šita turčių 
sąjunga. Plaeiai skelbiasi, 
rors ir tie pora šimtu namu 
dar visai nepabaigia ststyd.m-
Ii 

!š CHICAGOS L IETUI 
KOLONIJŲ 

' KONCERTAS. 

NUŽUDYTAS P0LIC-
MONAS. 

Juodas poliemonas V'ilhnm 
King už kėlimą truksimo gat-
vekaryj suareštavo 'ūippnt 

mai kas vakaras pask-rtu lai- ^ ^ ^ Twąri^ H(>lf{>. 
ku turi ir vėl sugryzti kab-ji 

r 

v 

S 

i 

man. kur gauna nakvyne. 
Taifip dienomis jie yra iiuo-

si, kaipir kiti žmonės, gi nak
timis dažniausia uždaryti savo 
paprastose kamerose. 

Tokie kaliniai pirm leidimo 
jiems naudoties laisve turi pa
sižadėti, duoti garbės žodi ka 
Įėjimo valdybai, kad jie iš lat
ruos nepabėgsią. 

Daugelis kalinių išlaiko gar
bės žodi. Kiti iš to nieko ne
daro. 
Daug buvo pasidarbuota, kol j 

buvo įvesta toji sistema. Gi 
šiandie jau norima ją su- \ 
griauti del kaikurių nepatai-j 
somų žmonių. 

Kuomet ant kampo State ir 
37 gatvių poliemonas telefona-
vo policijos nnovadon pasiųsti 
policijini vežimą, suareštuotas 
tuo metu išsitraukė revolveri 
ir ant vietos nužudė policrco 
na. 

Teėiaus žinogžndis veikiai 
buvo suimtas. 

ATRASTAS NUŽUDYTAS 
ŽMOGUS. 

Oesužės 25 diena rv[o 
šaligatvio ties namais 1:41 W» 
47 gat. atrasta nužudytas žmo
gus porą valandų gulėjęs ne
gyvas ir niekas jo nebuvo u/ė-
jes. 
Sulig surastų pas lavoną po-

perių patirta, jog nužudytas 
yra Ricbard Selnvanke, gyve-

Albert Garfield važiavo nu j nes ]>o num. # 0 0 Wentwortb 
tomobiliu 3l-mąja gatve Į!ave. Ten turėjęs nusisamdęs 
rytus. Be jo automobiliuje i kambarį. Buvęs nevedęs, maši-

Dainininko .Justino, Kudir
kos koneertas jau čia pat, Jis 
bus ateinančioje nedėlioję, ge
gužės • 30 d. Pilsen Auditori
um. Ar turite jau bilietus? Jei 
dar ne, tai pasiskubinkit nusi
pirkti, nes mažai jau beliko. 
Iki nedėlios visi gali būti par
duoti ir tada. kad ir norėsit, 
nebus galima gauti. 

Koneertas bus toks. kokiu? 
Įrengdavo L. V. Cb. Apskričio 
•boras. Programoje dalyvaus 

Rambiausios Cbicagos daini
ninkų pajiegos, kurias Chica
gos ir apielinkė.s publika ge
rai žino ir be išvardijimo. 

Be tų. pats p. Just. Kudir
ka yra pasirengęs atlikti, ir 

pa raželio l d., 8. vai. vak 
pijus SVet. 

Visus kviečia Valdyba. 
Pastaba. Norintieji pirkti L. 

L. bonų. atsišaukite per tuos 
du vakaru, geg. 27 ir birž. 1 d., 
minėtoj svet. 

J. K, Encheris. rast. 

LIETUVOS LAISVĖS PAS
KOLA CHICAGOJE. 

merginos, taippat labdarybės 
narės rš kitų kuopų, aplanky
tų sergančias vejkėjaV. šv. El
zbietos ligoninė yra 1433 N. 
Clarmont Ave. vienas blokas 
j . ry tus nuo Western Ave. ir 
vienas blokas j pietus nuoNor-
th Ave. 

Iš 

Kadangi atvykę Cbieagon 
Liet, Misijos nariai Įteikė L. 
L. 1*. Ch. ir apiel. apskričiui 
100 tūkstančių L. L. lx>nų ap
rūpinimui visų apsk. stočių, 
todėl pareiga yra visil stočių 
kuogreičiausia rengti prakal
bas ir reikalauti iš apsk. L. 
L bonu. Apsk. valdyba pa
sižada parūpinti kalintojų ir 
atsiųsti, kurie s« savim atsi-
vež L. L. bonų ir kiekvienas 
galės tuojans nusipirkti. 

Prašant L. L. bonu. galima 

DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Lietuvos Vyčiij 4-tos kuopos 
mėnesinis, ir nepaprastas, susi
rinkimas Įvyks gegužės 27 d., 
1920, parapijos svetainėje, lygiai 
aštuntą valandą vakare. 

Visi nariai ir narės malonėki
te atsilankyti. Yra daug dalykų 
aptarti, nes susirinkimo nebuvo 
jau net per tris savaites iš prie
žasties neatsilankymo narių. Todėl 
tikimės, •kąd visi skaitlingai atsi
lankysite. Valdį/ba. 

I 
IŠ BRIGHTON PARKO 

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 601 
skyrius laikys mėnesini susirin
kimą nedėlioję, 30 d. gegužėj 

paskutini sykį cl.ieagiečiamš k r e i ^ t i e s i r P " Įgaliotinį p. [parapijos Svet, 44-th ir So. 
'Paul P. Baltutį, 3261 So.\Fairfield 

PLĖŠIKAI ATĖMĖ AUTO 
*. MOBILIU. 

buvo dar kitas vyras ir dvi 
moteriški. 

nistas. » • 
Policija yra nuomonės, kad 

Ties Broad gatve auton.obi-įii anksti ryte einanti buvo už-
Hų susistatoė keturi apsčiu-įklupę plėšikai ir jam pasi-
klavę piktadariai. Priverto jie'priešinus ji nužudę, 
visus išlipti iš automobilius. Į Suareštuota keli intariami 
patys sfosėdp ir nuvažiavo. <hmm(^ kuouiet policija pra-
=— ! <lo j o krėsti apylinkes. 

S FABIJONAS 

:TFETRATIS & co. 
M O R T G A G E B A N K 

^rExvESTxre~ms*jttANcc 
EmKAlAlKIICANBuREAU 
H>Mt» rt l l l f l tftWuu<» t.»<vokort** 

N O T A R M V i A * 

j | 25.000 PARAPIJŲ MOKYK
LŲ VAIKŲ PARODUOS. 

IM9 S«. 
Tcu 

, Ci.cajo llliroi* 
BOULEVAWD 6 1 ' 

Birželio 10 d. Chicagoje na-
|r(Hluos 25,000 vaikų iš 170 pa-
Irapijinių mokyklų. Parodivi-
nias bus surištas su iškilmėmis 
Į paminint 7o metų Cliicagos 
vyskupijos sukaktuves. 

padainuoti, sunkius pasaulinių 
muzikų veikalus. Tat nepra^ 
leiskit progos. 

Bilietų galima gaut, jei dar 
neparduoti, "Draugo" ofise, 
Universal State banke, viso
se Darb. Saj. krautuvėse, pas 
L. V. Cbicagos Apskričio cho
ristus ir visose vyčių kuopose. 

Dė. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BRIGHTONPARIEČIAMS 

Visi, kurie pilnai užsimokė-
jot už L. L. bonus prieš 1 d. 
baland. ir dar neatsiėmėt bo-
nų, praš/mii atsiimti ketvenro 
vakare, gog. 27 d., 8 valandą 
parapijos svetainėj (prie 44 
ir So, Fairfield ave). 

Norint gauti boną, reikia at
sinešti kvitą ir atvirutę iš cen
tro. 

Kurie yra atsišaukę ir 
negavo bonu, tie dar 

Halsted St. Telefonai: Yards 
6126 ir Yards 4669. 

V. M. Stulpinas, Pirm., • 
T" Ą TUTi nlrtsl i u t į o c« r<» c f 

<* • * * • " i i i i i į j a m n i i j * . * * * - * . . 

Pasfaiba. Prašydami apsk. 
valdybos parūpinti kalbėtoju 
L. L. P. reikalais, prašome 
pranešti kelių kalbėtojų rei
kalaujama, kada, kur. katrą 
vai. prasidės prakalbos ir kiek 
manoma L. L. bonų parduoti. 
Tuo palengvingit rast. darbą. 

.T. A. Mickeliunas, 
T.. T,. P. Cb. i r api*d- apsk. 
rast. Telefonai: McKinley 
1833 ir McKinley 2797. / 

aye., tuoj po pamaldų. 
Brr. y enartonis, Pirm., 
J. K. Enieris, Rast. 

PASPORTŲ BliAKKAS 
FILi>OME 

DVKA1. 

DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJA. 

IJaltic Oonsaltation Barcan, Inc. 
S5 So. Draikom St. Chtcaieo. 

Room 206 

Telefono numeris vienos dideles fir
mos yra 7000. Kitas žmogus kurio 
numeris buvo 6000 skundėsi prašę 
mūsų kad pamainytume jo numeri 
Jis skundėsi kad gaudavęs keliolika šau
kimu, nuo žmonių kurie reikalavo biz
nio firmos. 

Dalykas tame. kad daugr-n.a žmonių tik 
spėjo numerj paduodami opera torkai 
6000 vietoj 7000. 

* 
Kuomet mėgini spėti labai tankiai pasitai

ko spėti klaidingai ir tiktai trečias žmo
gus bereikalingai sugaišinamos. 

Labai tankiai pasitaiko kad žmones susi
rašo telefono numerius'ant popieros ir 
pasikabina ant sienos, gi telefono nume
ris tampa permainytas, o ant kortos už
miršta permainyti, ir tuomi pasitaiko la
bai daug nereikalingų klaidų. 

Bet geriausia reikale visuomet vartoti te
lefono kninga. nes ji visuomet teisinga. 

Greičiausias ir saugiausias būdas gauti ti
kra numeri. 

CHICAGO TELEPKONE COMPANY 

DIDŽIAUSIĄ liETliVlSlU KRAUTUVE CMCttME 

•rionai buvo dvi veikėjos 
Antanina Penaitė ir Auielė 
Sasnauskaitė. Jiedvi labai 
daug ir naudingai dirbo ypač 
labdaringosios Sąjungos vie
tinėje kuopoje. Dabar ji<%d 

turi palaukti, nes naujų bonų ! vįem pasitaikė nelaimė: abi f 
dar negavom iš Centro. Kaip; merginos apsirgo. Jiedvi da-1 
tik gausime, tuoj "Drauge" 
paskelbsime, kada bus dalina
mi. 

L, L. Bonų komiteto susi-

bar yra šv. Elzbietoj ligoni
nėje ant trečių lubų: vienos 
kambario numeris 3*26, kitos 
330. Unbai butų nandinga ir 

rinkimas Įvyks utarninke, bir- • gražu, jei vietinės moterys ir I 

NLM0KĖS1 PINIGUS BEREIKAL0 
Mufu krautuvė—vier.a. iš didžiausiu Cbicacoįe 
•"•.-•;•: ::.".-• u? 7P~;aT(S'ą k a ' r s . k-;- k •'-.- 'r.; nrs:v.<: 

Maši'.-'l •] la ;]•:.".—« ••įnik-;--'; ;- '-• • ; ; " h ' r ' ? y-« r^; : ;n ' : 
sios madc«. Užlaik*" riiokin iaikrodžius. ž:- .:x*. š.i:r.'\ 
nitM ir deimantinius; gramaionas lietuvis,;,: - p Icordaie ii 
koncertinių geriausių, armonikų -->>-", - -~:s-V'. išr.r 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir •nf t ' l U > | tik tmtak Kr 
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodi: • b 
Pi ' ( / . ; k , i . . sh . i s . .i> . . . "K . .« a ..-.-..-..-... v ;»i 

Steponas P Kazlawskt 
4632 So ASHLAND AVE., CEICAGO, ILL 
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