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METAI-VOL. V. No. 128 

Atimta nuo Lenkų 
Miestas Borisov 

• N, 

Reikalauja Atlyginimo 
nuo Vokietijos 

Daugiau Anglų Kariuomenes 
Siunčiama Airijon 

B O L Š E V I K A I PAĖMĖ BO 
RISOVA. 

Iš ten jie varosi ant Minsko. 

Londoras , geg. 28. — Bolše
vikai iš Maskvos paskelbi , 
kad jų kariuomenė nuo lenkų 
paėmė Borisove ties Beresinfl 
upe, per kur eina Minsko-Smo-
Įensko geležinkelis. 

Kitam fronto ruožte bolševi-
kai sakosi atsimetę j naujas 
savo pozicijas. 

Lenkai mėginę ir dar kartą 
persimesti per Bereziną. Bet 
buvo atmušt i . 

KANADA NORI 
$1,871,000,000. 

Tiek reikalaujama atlyginimo 
nuo vokiečių. 

ARMĖNAI TARIASI SU RU- NUBAUSTAS BUVCS JUO 
, SIJOS BOLŠEVIKAIS. 

Matyt, nori apdraust i savo 
rubežius. 

DAS POLICMONAS. 

J i s buvo priežast i s mirties 
vienos baltos mergelės. 

PATARIA CUKRŲ DALINTI 
PORCIJOMIS 

Paryžius, geg. 28. — Armė
nai priėmė Rusijos bolševikų 
pakvietime pasiųsti Maskvon 
savo atstovus, sulig gautų ži
nių prancūzų užrubežinių rei
kalų raštinėje. 

Armėnams yra svarbiausias 

Dar perniai Chicagon iš 
Kansas valstijos buvo atkelia
vusi jauna farmeriukė Bertha 
\Viebeck. J i buvo atvažiavusi 
čia laimės ieškotų. 

Atsidūrusi miesto" gatvėsna 
jinai paklausė juodo policmo-
no Dorsev Cliambliss nurodyti daiktas apdraust i savo rūbe 

žius Kaukazo ir Turkijos šo- Jai tmkmiic la iknų pneg lmcfc 
ne. Nes nuo talkininkų pagel 
ba nėra galutinai užtikrinta. 

Talkininkai nustatė kitoms 
naujoms viešpatijoms rube
žius. Su xVrmenija pasielgto* 
visai priešingai. , 

o gal ir uzstenumą. 
Tasai žvėris žmogaus kūne 

paėmė mergelę ir nuvedė į ne
doruosius namus t a rp juodųjų. 
Ten 

Taippat mažiau valgyt 
saldainių. 

P R E Z I D E N T A S NEPATVIR
TINO TAIKOS REZOLIU 

CIJOS. 

L E N K A I A P I E SAVO LAI 
M Ė J I M 9 B : > r " "*' 

Paėmę nelaisvėn daug bolše
vikų. 

Londonas, geg. 28. — Su
lig žinių iš Varsa vos, lenkai 
neužsileidžia bolševikams skel
b i a m i apie savo laimėjimus 
šiauriniam karės t'ronte. 

Lenkai .sako, jog pietuose 
nuo Dauguvos, aplink. Boriso
vą ii- Minską, seka žiauriau 
šieji mūšiai. Tenai bolševikai 
pavar to ja savo a t sa rgas . 

Pietuose nuo Borisovo bol-
•ševikai ištempė savo visas jė
ga-; ir įstengė persimesti per 
upę. 

Tečiaus lenkai persimetusius 
užklupę i r didesnę kariuome
nės dalį a tkir tę nuo upės. Tuo 
būdu Šimtai bolševiku, kareivių 
papuolė nelaisvėn. 

Žymi dalis bolševikų karei
vių suspėjo pasprųs t i į miškus, 
užpakalinėse lenku linijose. 

' Ottawa, Kanada, geg. 28. — 
Čia vakar paskelbta, kad Ka
nados piniginiai reikalavimai 
nuo Vokietijos del buvusios 
karės siekia $1,871,000,000 su
mos. 

Kanados vvriausvbė tuo 
tikslu jau kreipėsi Anglijon 
pareikalaudama, kad pastaro
ji pasirūpintų išgauti pasaky
mą sumą. 

Atlyginimas paliečia šituos 
Kanadai nuostolius: 

Karės lėšos ir demobiliza
cija $1,710,000,000. 

Jvairios išlaidos $85,000,000. 
Halifaxe nuostoliai $30,(KK),-

000. 
Okupacijiniai armijai $8,-

(XX),000. 
l 'ž nelegaliai padary tus 

nuostolius $31,000,000. 

Washington, geg. 28. — Pre
zidentas Wilsonas vakar atsi
sakė patvir t int i kogreso pra
vestą taikos rezoliuciją ir su 
savo prierašu sugražino kong
resui. Bet kongresui nesug
rąžino pačios taikos sutarties. 
Aišku, sutar t is bus paduota 
piliečių balsams ateinančiais 
prezidento rinkimais. 

Prezidentas savo prieraše 
prie taikos rezoliucijos pažy
mėjo, jog rezoliucija nesutinka 
,<if pačia taikos sutart inu. 

PAKLAUSIMAI PREZIDEN
TUI ARMĖNIJOS R E I K A L E . 

I T A L I J A NORI DAUGIAU 
P E L N Y T I E S NUO VO

K I E T I J O S . 

Paryžius, geg. 28. — Sulig 
padary to talkininkų sutarimo, 
iš visos sumos* kokią Vokieti
ja turi išmokėti talkininkams 

Norima žinoti smulkmenas. 

DAUGIAU KARIUOMENĖS 
SIUNČIAMA AIRIJON. 

Anglira tu r i didelius nuosto
lius nuosavybėse. 

po buvusios karės, turi gau t i : 
Prancūzija 55 nuoš. ; Angli- | Anglai 

j a 25 nuoš. ; I tal i ja 10 nuoš . ; ' grūmojimų, idant jie atsisaky-

Įiondonas, ge. 28. — Angli
jos vyriausybė Airijon siun
čia daugiau kariuomenės su 
tikslu tenai apdraus t i vyriau
sybės nuosavybių naikinimą. 

Anglų spauda čia daug rašo 
apie nuotikius Airijoje, kur 
nerimavimai kasdien didėja. 
Pareiškia, jog vyriausybė nu
sprendusi padidinti garnizonus 
visuose Airijos miestuose. Be 
to, norima senesnius kareivius 
pamainyti jaunesniais, ener-
gingesmais ir labjaus draus-
mingesniais. 

Savo keliu, Anglijos nuosa
vybės Airijoje ^caip šienas na>-
kinamos. Deginami valdiškie
ji trobesiai, rašt inės i r senovės 
pilys. 

valdininkai aptur i 

gi likusieji 10 nuoš. tur i tekti 
Belgijai ir kitoms mažesnėms 
viešpat i joms. . 

Dabar Italija praneša, kad 

tų iš užimamų vietų. Slapti 
airių revoliucijonierių būriai 
atlieka užpuldinėjimus i r žu
dynes. Visa šalis panardy ta 

j i nepasitenkina 10 nuoš. Ne- nepaprastai! terorizmam 
gaudama jokio atlyginimo nuo Vedama kova del Airijos lai-

i 
Aust r i jos-l 'ngari jos, j i reika- svės. I r į tą kovą Anglijos vy-
lauja dide 
Vokietijos 
lauja didesnės san dalies nuo riausybė atsako ne žodžiu, kad 

Washington, geg. 28. -— 
Kongresas karės laivyno už
laikymui ateinančiais metais 
paskyrė $43^,000,000. 

j i tur i išpildyti Airijos žmonių 
troškinius, bet siunčia ten 
skaitlingą kariuomenę. 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY 
!MO% Ž E N K L E L I U S W.S.S.) 

Washington, geg. 28. — 
Kuomet prezidentas Wllšonas 
padavė kongresui pasiūlymą, 
kad Suv. Valstijos priimtų 
Armėnijos mandatą, kongreso 
atstovas Mason iš Illinois pa
davė kongresui rezoliuciją, su
lig kurios turi but paklaustas 
prezidentas įvairių smulkme
nų apie Armėniją. 

Paklausimai yra šit ie: 
Kokie rubežiai Rusijos su 

Armėnija ir Armėnijos su Tur
ki ja ; kiek reikės karininkų ir 
kareivių įvykdinti mandatą, 
kiek reikės artilerijos, pėsti
ninkų ir raitari jos;kokios prie
monės pagamintos gabent ame 
rikonišką kariuomenę Armeni-
jon; a r Suv_ Valstijų prezi
dentas yra padaręs sutart į su 
talkininkais Armėnijos reika
le; kiek kariuomenės reikės, 
jei Suv. Valstijos pakils karėn 
su Rusiją, a rba Turkija arba 
su abiem tom šalim; ar ame
rikoniški kareiviai bus pavar
todami darbui, kaip buvo da
roma Rusijoje ir Siberijoje, ar 
tik policijiniams tikslams, 
kaip šiandie daroma Vokieti
j o j ; a r tam tikslui norima pa
vartoti regulerę kariuomenę, 
laisvanorius, o gal įvykdinti 
konskripciją. 

PABRANGINTI MILTAI. 

Minneapolis, Minn., geg. 28. 
— Vietos malūnų kompanijos 
pabrangino miltus — 25 cen
tus daugiau bačkai. Šiandie 
kompanijos bačkai ima $14.85. 

Tad suvartotojas miltų bač
kai turi mokėti $16 arba dau
giau. 

New York, g^g. 28. —- Čia, 
ta ip vadiną jam Lusko komi te 
tui, kuris ieško kainų kilimo ir 
žmonių nerimavimo priežasčių, 
liudijo apie cukraus padėjime 
George Ii. Finlay, cukraus 
pirklys. 

•Ms sakė, jog šalyje cukraus 
yra neįmatoma kiekybė. Cuk
raus reikalus šioj šalyj veda 
t rys a r keturi įmonės. J i e cu
kraus didelius išteklius turi 
ne tik Suv. Valstijose. Bet ir 

linai susirgo ir p a s k u i 1 , . u . .-,.• m 
. '' . . v. • r . . . Kuboje milijoną tonu. Tas vi-

nure apskričio ligoninėje. 
J a i mirus paaiškėjo juodo 

poliemono darbas . J i s buvo 
suspenduotas. Bet kadangi už 

Kas Kalbama Anglijoje 
Apie Ameriką 

ANGLAS IŠGIRIA AMERI
KA. 

Turi gal reikalą ta ip daryti . 

savo nugaros . turėjo stiprią 
politikierų paramą, nebuvo pa
traukiamas tieson. 

Reikalą n įsimaišė moterų 
organizacijos. .Ši tos pr iver tė 
vietos autori tetus buvusį po 
licmoną patraukt i tieson. 

Prisiekusiųjų teismas po ke
lių dienų bylos juoduką at
rado kaltu. Bendrai su juo ap-
kaltinta ir viena juoda mote
riškė, jo bendrininkė. v . 

Abudu nubaus tu ' po penko-
rius metus kalėjimo ir po 
$1,000 pabauda* 

sas cukrus sukrautas su tiks
lu didinti kainas. 

Kaipo priemonę prieš augš-
tą cukrui kainą jis .pasiųlė 
per 1)0 dienų cukrų gyvento
jams dalinti porcijomis, nus
tatant kainą, paremtą išdirbi* 
mo lėšomis. I r tuo laikotarpiu 
žmonėms nepirkti ir nevartoti 
saldumvmi. 

PEDAUG SUVALGOMA 
SALDAINIŲ SUV. VALSTI 

JOSE. 

I r dar žmonės skundžiasi cuk
raus t rukumu. 

Abiejų a.lvokatas tuojans pa-i . " ^ Y o r k ' «"*• 2 į ~ S u v ; 
avė prašymą'atnaujint i Inla. V » H l - " > " * " « ? » • « *** 1 , , o t a ' dav 
Visuos* didesniuose mies

tuose nereti tokie atsitikimai. 
Tik mažiausioji^ jų dalis te
čiaus išvelkama eikšten. 

Kiek tai Chicagojc yra pa
vojaus priaugančioms merge
lėms. 

Gegužės 31 dieną, Vainikų 
dienoje, Chicagos pašto* bus
tas bus uždary tas . Tą dieną 
nei laiškai nebus išnoŠicjami. 

suvartoja už vieną milijardą 
dolierių saldainių (cukrainių) 
ir dar skundžiasi cukraus tru
kumu. 

Taip pasakė pinigyno sek
retorius Ilouston, kalbėdamas 
vietos Bond k! i ubo susirinki
me. 

Paskui pareiškė: 
"Ekspe r t a i man sakė, jog 

šįmet Suv. Valstijose gyvento
jai bus išleidę 20 milijardų 
dolierių visokiems pertekliaus 
d a i k t a m s . " 

Leeds, Anglija, geg. 28. — 
Vienam piliečių kliube čia kal
bėjo Sir Ar tbur Sliirley Benn. 
Pernai jis buvo lankęsis Suv. 
Valstijose. J i s bvo pirminin-

-kas Anglijos misijos interna-
cijonalės prekybos konferenci
joj , įvykusioj Atlantic City. 

Kalbėdams jis pareiškė pa
sitikįs, kad Suvienytos Valsti
jos ir Anglija ir tolesniai vei
ks bendrai. Gi jei taip, tad 
su kitų viešpatijų pagelba 
Suv. Valstijos ir Anglija su
gebės ats tatydint i ir patvarky
ti Europą ir atgauti atgal bu
vusias prekybos sąlygas. 

Pasi t iki Amerika. 
Daugelis žymių žmonių bu

vo tvirtinę, jog Suv. Valstijos 
su Anglija negalinčios nieko 
bendrai veikti, kadangi abi sa
l i esanti vienodi — abidvi tu
rinti vienodą įs ismaginimąir 
a gresi vu mą. 

Bet Sir Benn netikįs to
kiems tvirt inimams. 

Si r Benn gerai Ameriką pa
žįstąs nuo 1877 metų ir ligšiol 
jis nematęs tarpe abiejų ša

lių taip didelio sutikimo ir 
draugingumo, koks gyvuoja 
šiandie. . 

Tenai, Amerikoje, sakė jis, 
y ra progermanų, sinn-feine-
rių ir kitų "puslaukinių žmo
nių, katrie mėgina panaikinti 
visą amerikonišką konstituci
ją . " Tenai buvo žmonių, ka
trie dirbo už vokiečius ir sinn-
feinerius, darė. ką tik galėjo 
prieš Angliją. Bet jiems ne* 
pavyko tie visi jų žygiai. 

Laikosi vyriausybės. 

Amerikos gyventojai yra 
pakilę iš anglo-saksų kamieno. 
I r kaipo tokie visuomet yra 
stipriai surišti su savo vy
riausybe. J ie neleis daryt i jo
kių perversmių šalyj bile ko
kiam maišvtam žmonių bu-
riui, kaip tai yra bolševikai 
ir jiems panašios rųšys, katros 
šiandie pakelia daug nesmagu
mų Amerikoje. 

Suv. Valstijų gyventojų ma
sės, sakė Sir Benn, turi stipri) 
savimi pasitikėjimą, išlaiko-
mybę ir vadovaujasi teisybe, 
lygiai kaip Anglija. 

Anglija, sakė jis, daug sko
linga Amerikai. Bet Angį' 
yra daug skolingos kitos* v« 
pat i jos. 

IŠ MEKSIKOS. 
A T K R E I P T A KOVA P R I E Š 

VILLĄ. 

Pasileido prieš jį t rys kariuo 
menės būriai. 

pametąs priešinties Carranzai 
ir apleidžiąs šalį. 

Tečiaus j is Meksikos neaplei
do W šiandie pakilo prieš nau
ją valdžią. 

IfiO miestinių darb in inkų — 
šoferių,' atšaukė streiką, š ian
die sugryžta darban. Pranešama, kad State Pub-

!lic Ptilities komisija gazui 
Lietuvos Misijos Adresas: 
257 Wes t 71 str., New York, 

kainą pakels ligi $1.25 už tūk
stantį kubinių pėdų. 

TURKAI SKIRIA D I D E L E S , Mustapha Kernai paša savo 
SUMAS PROPAGANDAI, laiške, buvo raginęs i paskirti 

kiek pinigų arabams. Bet rusų 
atstovai tuojaus pareiškė, jog 
arabams pažadėjęs duoti 2 
milijonu rublių Leninas. Tie 
bolševikiniai rubliai bus pa
mainyti turkiškais sidabriniais 
pinigais, 

Musulmanų sukilimas sutruk
domas. 

Berlynas, geg. 29. — Čia į-
vvko viešasis susirinkimas 

0 

turkų, sirijonų, arabų, egip-
tėnų i r indėnų. Kalbėtojai aš
t r ia is žodžiais protestavo prieš 
Versailleso taikos sutartį . 

P i rm to susirinkimo turkai 
buvo atlaikę dar vieną slaptą 
susirinkimą Azrni Jemal bey 
rezidencijoje. 

Pas ta ra jam slaptam susi
rinkime paskirs tyta pinigai 
reikalingi propagandai . 
Kokiais t ikslais ir kiek skirta. 

Didesnės sumos paskir ta ši 
tiems reikalams: 

200 tūkstančių dolierių su
kilimui Tunise. 

200 tūkstančių dolierių ko
munistinei propagandai Egip
te. 

10 tūkstančių Turkiįos res
publikai. 
v Be to paski r ta pinigų spau
dos propagandai Vokietijoje 
i r kitose neutralėse šalyse. Azijoj. 

nes arabai atsisako 
pri imti poperinius pinigus.' 

Raudonieji tu r i daug darbo. 

Susirinkimas pagali aus dau
gelį turkų, prielankiaujančių 
talkininkams, .pasme-rkė nii-
riop. Tarpe pasmerktų jų yra 
dabart inis turkų , ministerių 
kabineto pirmininkas Damad 
Fer id paša ir gen. Azn6vour 
paša. 

Ta l aa t paša diskusavo apie 
geoeralę padėtį. Taippat daug 
kalbėjo ir Egipto naėijonalistų 
vadas. 

Revoliucijoninis - komitetas 
pranešė, kad musulmanų su
kilimas sutrukdomas. Nes ru
sų bolševikai šiandie perdaug 
užimti su lenkais. Kuomet jie 
apsidirbs su lenkais, tuomet 
prasidės veikimas Mažojoj 

EI Paso, Tex., geg. 28. — 
Provizįjonalė valdžia apsidir
busi Meksikoje su Carranzos 
valdžios liekanomis, šiandie 
leidosi medžioti Vilią, plėšikų 
gaujų vadą, kurs atsisakė gra
žiuoju pasMuoti de la Huertos 
valdžiai. • 

Gauta čia žinių, jog Par ra l 
apskri t in į kalnuotas apylinkes 
pasiųsta net t rys st iprus bū
riai kariuomenės su tikslu pa
imti Vilią gyvą a r negyvą ir 
išblaškyti jo gaujas, katras* 
toleravo Car ran los valdžia. 

Kampani ją prieš Vilią veda 
naujai nuskir tas Chihuahua 
valstijon karinis vadas gen. 
Escobar. Šitas y ra nepermal
daujamas Vilios priešininkas. 

LONDONE CUKRAUS SVA 
RUI BUS 50 CENTŲ. 

Londonas, g<^,g. 28. — Eks
pertai tvirt ina, kad netolimoj 
ateityj čia cukraus svarui pri
sieis mokėti 50 centų. 

L'ž tai kaltinama įvesta Suv. 
Valstijose svaigalų proliibici-
ja. Nes šiandie žmonės vieto
je svaigalų daugiau suvartoja 
įvairių saldžių gėrymų. 

DIRBTINOJI VILNA IR IŠ 
JOS AUDEKLAI. 

DIAZ NEPASIDUODA # A U 
J A I VALDŽIAI. 

Vera Cruz, Meksika, geg. 28. 
— Naujai Meksikos valdžiai 
a ts i rado dar vienas vargas. 
Gen. Felix Diaz su savo ka
riuomene atsisakė klausVti 
naujos valdžios. 

Šiandie j is veikia išilgai jū
rės pakraščių valstijose Vera 
Cruz ir Nautla. J o kariuome
nė susijungusi su Carranzos 
kariuomenės išblaškytomis lie 
kanomis. I r Carranzos vardu 
pakeliama nauja kova prieš 
revoliucijonierių valdžią. 

Savam laike gen. Diaz buvo 
didis Carranzos priešininkas. 
Paskui j is buvo pranešęs, jog 

Leeds, Anglija, geg. 28. — 
Audiminiam institute padary
ti pasekmingi mėginimai pa
dirbdinti vilnonius siųlus ir 
suausti iš jų audeklą. Su che-

| mikaliu procesu mėginimai pa
vykę. I r gal netolimoj ateityj 
turėsime drabužių iš dirbtinų 
vilnų. 

Tos vilnos padaromos iš 
celulozo, kurs ištraukiamas iš 
medvilnės atmatų. 

PINIGĮI ^RSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 ge
gužės 27 d. buvo tokia suli& Mer-
ehant8 Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingui svarui $3.9214 
Lietuvos 100 auksinų 2.8© 
Vokietijos 100 markių 2.80 
Lenkijos 100 markių .66 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 90 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 f r. 62 
Italijos už 1 dol. 16 1. 80 

• 
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D R A U G A S Šeštadienis, gegužės 29 1020 
mf%* 

UETUVTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną Išskyras nedėldtenios. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR 14SIENYJE: 

Metams .. t*.W> 
Pusei Metų . ^ . . . . . . . f . . . *JH> 

§CV. VALST. 
Metams >-•-• • • $5.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iakalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti tr 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus ) 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Oo. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI 

Telefonas McKinley 6114 

tas geležinkelis turėtų tą tolu
mą nuvažiuoti j pusantros va
landos, o ekspresas į vieną va
landą. 

Korespondentas gana smul 
kiai aprašo Lietuvos atstovy
bę Kopenliagen'e Danijoje, ir 
praneša , kad danai ketina 
pradėti pirklybos santikius 
su Lietuva. 

Justinas Kudirka. 

<l)arbiiiinko" Ko-
respondencijos. 

Lietuviu Darbininkų Sąjun
gos tri>yk i savaite išeinantis 
laikraštis 4i Darbininkas" 
nuolat eina geryn ir stipryn. 
Nesakome jani tuščių pagyri
mų o šiuo žygiu parodome jo 
gerėjimo tik vieną ženklą. J*s 
tankiai ir nuolatai gauna ko
respondencijų tiesiog iš TJetu-
vos nuo žmogaus mokančio 
matyti, kas tėvynėje darosi, ir 
netinginčio parašyti. 

K et vergo numeryje, 20 ge-
guž. "Darbininko" korespon
dentas tarp kitų dalykų pra
nešė, kad Mažosios arba Prū
sų Lietuvos susivienijimas su 
Didžiąja Lietuva jau pradėtas: 
telefonai ir telegrafai jau Lie
tuvos valdžioje. Ta mus tė
vynės dalis turi teise rinkti i 
Seimą 9 atstovus. Ten taip 
pat paminėta, kad (Galvanaus
kas yra kandidatas į Lietuvos 
prezidentus. Jeigu netapsiąs 
išrinktas, tai liksiąs ministe-
rių pirmininku. 

Stebėtina tiktai, kad busian
čiam ministeriu kabinetui 
užrubežiu ministru siūloma p. 
T. Naruševičių, o su>isiekimo 
ministro kandidato vardas ne
žinomas. P-as T. Naruševičius 
yra susisiekimo inžinierius ir 
puikiai savo dalyką žino. Dip
lomatu jis nekuomet nebuvo 
nei neturėjo progos parodyti Į 
M?o gabumų tuose dalykuose. 
Jei-gu jis liktu susisiekimo 
ministru, tai žinotume, kad 
turime nors vieną ministrą 
žinantį savo dalykus. Jei jis 
bu s užruru'žio dalykų minist
rų, tai negalėsime to pasakyti. 

Korespondentas daug rašo 
apie tikybinius Lietuvos rei
kalus ir praneša, kad žadama 
Lietuvoje padaryti vieną arki
vyskupiją su sostu Vilniuje ir 
keturias vyskupijas: Kaune, 
Panevėžyje, Telšiuose ir Gar
dine. Truputį stebimės, kodėl 
pranyko Seinai Gardine, mums 
rodos, butu nepatogu, nes vis-
tiek ta šalis ilgai mums nepri
klausys. 

Korespondentas rašo, kad 
yra du kandidatu Seinų pavy-
skupio vietai: kanauninkas 
Aleksandras (Jrigaitis ir kun. 
Juozas Vailokaitis. Seinų se
minarija iš Zyplių dvaro žada 
persikelti j O ižų dvarą. Tat bu
tų geriau, nes Gižai yra arčiau 
vidurio vyskupijos (netoli 
Marijampolės). 

Lietuvos geležinkeliai jau 
eina geryn, nes švarus viduri-
je ir kelionė iš Kybartų į 
Kauną trunka tik tris valan
das, t. y. daugiau negu tris 
lietuviškas mylia* į valandą. 
Vl-iškai sutvarkytas papras-

Ne visada žmogus gali dirb
ti kaip arklys. I r arklys mėg
sta kartais pasivolioti, kada 
plėškė jo nespaudžia. Žhiogaus 
pasilinksminimas tarpodar-
hyje yra aug-štesnės rųšies. 
Nuilsę bedirbant, įvargę nuo 
nuolatinio mašinų tarškėjimo 
jaučiamės laimingi, kad vaka 

Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos 
Kronologija. 

(Tą»a.) 
1906. 

» 

Gegužio 10 kun. A. Staniu-
kynas, gavęs Harrisburgo vy 
skupo leidimą ir palikęs para
pija rūpesčiui kun, K. Urba
navičiaus, Shamokino klebono, 
išvažiavo rinkli aukas, seserų 
kongregacijos reikalams, lietu
viškose parapijose ir kolonijo
se. 

Sausio 28 vyskupas Sbana-
hanas, gavęsMarijavičių,senos 
lietuvaičių kongregacijos kon
stituciją, klausia kaip angliš
kai skambėtų lotiniškas vaidas 
'*Maria-Vitae et Sti Lazar i " 

" a r gal geriau "Mariae Vita et 
re patenkama i linksma* muzi- j S t i L a z a r i " T>„ + „ . . : ~ \.^A ~«^ 
kos, dainų ar teatro pramogė
lę. Tada užmirštame vargus, 
atlyžta įsitempę smegenys, 
antrytojaus jie vėLdirba leng
vai ir linksmai. Tada supranta
me, kad muzika ir dainos vra 

7 v 

mums beveik taip naudingos 
kaip valgis ir miegas. 

Vyčių eboras Cbicagoje iš
moko atlikti sunkią ir gražią 
operą Kornevilio Varpai. Jos 
klausant galima buvo gėrėtis 
daugeliu gerą balsą. 

Bet užvis maloniausia būda
vo klausyti švelnaus, minkš
to ir jausmingo Justino Ku
dirkos tenoro. Nėra kalbos a-
pie tai, kad jis visuomet mo
kėdavo savo roles, nes jis yra 
sąžiningas artistas. J i s turi iš 
prigimties platų ir gražų bal
są. Tas pačias gaidas galima 
išimti teisingai, bet klausan
čiam jos nevienaip patinka. 
Kudirkos balse yra ta ypaty
bė, kad patraukia klausančio 
širdį. Kaip nevienaip skamba 
medinis barškalas, spižinis 
puodas, varinis ir sidabrinis 
varpas, taip ne vienokia yra 
žmonių bal>ų lytis. Prancūzai 
ją vadina balso tembru. Ku
dirkos tembras turi retą malo
numo ypatybe. 

Kito žmogaus balsas yra 
malonus iš prigimties, gera 
klausa, teisingai išgieda gai
das, bet giesmė išeina sau>a 
dėlto, kad jo muzika visa eina 

. Pataria, kad pa 
sirinkus populerišką vardą, 
kurį lengvai butų galima iš
versti į anglų kalbą. 

Vasario 11 J . M. Skanaha-
nas, sužinojęs, kad Šv. Kry
žiau Seserįs, Ingenbehly, Švei
carijoje, užsiima ligonių prie-
v u r a privatiniuose namuose, 
yra priešingas ne tik jų regu
los priėmimui kaip buvo ma
noma, bet net ir jų auklėjimo 
būdui, ir mano, kad lietuvai
tėms geriau butų sudaryti ša
ką jau kokios esančios kongre 
gacijos, nei kaip naują tverti. 
Tečiau įtikrintas, kad Šv. 
Kryžiaus Seserų Šveicarijoje 
pirmuoju tikslu yra jaunuo-1 kongregaciją. Vyskupas įsako 
menės auklėjimas ir tik toli- kun. A. Staniukynui. pagelus 

Kugsėjo 20 vyskupas Sha-
nahanas rašo į Šveicariją pas 
Šv. Kryžiaus seseris, kad jos 
leistų lietuvaitėms vienuolėms 
pas jas esančioms atvažiuoti į 
Ameriką ir padėti lietuvaitėms 
Šv. Kazimiero seserų kongre
gaciją steigti. 

Spalio 23 gauna atsakymą, 
kad pas jas tik viena yra lie
tuvaitė vienuolė, bet kad ir ji 
noro neturi į Ameriką važiuo
ti. Pranešdamas apie tai vys
kupas priduria, kad labai ma
ža viltis te yra įsteigti atski
rą lietuvaičių kongregaciją 
Amerikoje. 

Lapkričio 12 Scrantono -vy
skupui leidžiant, kliu. A. Sta
niukynui pavaduoti, atvažiavo 

į Mt. Carinei kun. M. Pankau-
skas. 

1907 . 

Vasario 1 J . M. vyskupas 
Shanahanas praiieša, kad jau 
jis parašė pas šv. Tėvą, p ra
šydamas leidimo įsteigti jo 
vyskupijoje naują kongregaci
ją Šv. Kazimiero seserų, su 
tikslu mokyti lietuviu vaikus. 
Taip-pat primena, kad seserų 
namas Mt. Carmely butų tin
kamai didelis su geroka ko
plyčia. 
. Balandžio 19 gauta iš Ky-

mo leidimas steigti lieuivaičiu 

Nėra saugesnes vietos da
lykams kuriuos nenori pa
mesti kaip viena iš Safe 
Deposit Dėžių mūsų dide
lėse plieninėse kelnorese. 
šiandieną-atnešk savo 

brangumynus. 
Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 

dalis pasaulio. Sifkartes par-
' duodamos ant visų linijų. 

i 

Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 
Atdara: Panedėiiais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

S< 

iš galvos, o nieko iš širdies. 
Toki dainininkai patys nejau
čia kompozitoriaus jausmų ir 
dėlto nesukelia jausmų klau
santiems. Kudirka vra artis-
tas ne vien gerkle ir ausim, 
bet jis yra artistas ir širdimi. 
Jis moka pajusti krj jautė kas 
pirmutinis dainą išdainavo; 
jis moka tuos jausmus sukelti 
ir klausytojuose. Šitos rųšies 
artistai nuo poetu skiriasi tik 
iuomi, kad poetai savo jaus
mus išreiškia žodžiais, o dai
nos poetai- juos išreiškia bal-
sa is. 

Kudirka yra nevien daini
ninkas poetas. J is taip-gi 
yra ir žmogus. Jį patraukda
vo idėjinės .draugijos, dėlto jis 
jose darbavosi ir pirmininka
vo savo kolonijoje. Draugai 
artistai rengdami vakarus 
kviesdavo jį ir jis dalyvauda
vo jų programose nei skatiko 
negaudamas užtatai, i 

Vra žmonių, kurie laiko sa
vo šaknis įleidę į katalikų lie
tuvių visuomenę, bet grynai 
nieko jai neduoda, tik čiulpia 
iŠ jos ką gal, ir pyksta, kada 
negal iščiulpti da daugiau. 
Kudirka būdamas Cliieagyp 
veikė katalikų tarpe, bet jis 
nečinlpė katalikų visuomenės. 
J is nereikalavo, kad ji jam tar 
nautų, tik jis tarnavo jai. 

Užtat pareina laikas, kad ta 
katalikų visuomenė parodytu 
>avo meilę tam geram savo 
veikėjui. Rytoj Kudirka duo
da savo atsisveikinimo koncer-
tą, važiuodamas į Italiją, į 

uiesniu tikslu yra ligonių glo
boj iiuas-neprieštaravo. 

Balandžio 15 vyskupas at
siunčia iškarpas iš laikraščių 
apie bažnyčios pasmerktą sla
ptą Marijavičių kongregaciją 
Lenkijoje ir apie riaušes, jos 
ten sukeltas ir rašo, kad ne
tinka lietuvaičių kongregacijai 
priimti vardo, kurį turi sekta, 
nuo katalikų bažnyčios a'ski-
lusL 

Balandžio 25 kun. A. S ta
ni ukynas paduoda vyskupui ki
tą vardą, būtent: Švento Kazi
miero, Lietuvos Globėjo, Sese
rų Kongregacija. Vyskupas 
atsakė: "The name o f " S t . 
Casimir" is euphonious, ap-
propriate and elegant", "Šv . 
Kazimiero vardas gerai skam
ba, yra tinkamas ir dailus." 

Rugpjūčio 11. pasirodžius, 
kad vienų metų buvimo lietu
vaitėms Scrantone neužtenka, 
atsisakė J. M. vysk. Shanaha
nas toliau už jas mokėti ir pa
lieka apie jas rupinties pa
tiems lietuviams. 

Rugsėjo 7 kun. A. Staniu-
kynas, dėkodamas J . M. vys
kupui už duosnumą, siunčia 
jam $500.(K) ėekį; tečiau vys
kupas čekį grąžina atgal ir ra
šė, kad jeigu jis nebūtų taip 
neturtingas, šelptų lietuvių 
kongregaciją ir toliau, bet da 
bar mano, kad savo dalį atli
ko ir kitiems palieka tą patį 
padarytį. Prižada taip-pat ra
šyti į Rymą ir gauti leidimą 
įsteigti lietuvaičių kongregaci
j a 

talento. 

giesmių ir dainų šalį dar to
liau lavintis. Mums gaila, kad 
velkiai neteksime gabaus ar
tisto savo tarpe. Bet žiūrime 
į ateitį. Iš Italijos Kudirka 
sugrįž išmokęs da daugiau, iš
silavinęs dar labiaus. Kas ne
pasigailės cento pirkdamas į-
eigos ženklelį į rytojaus kon
certą, tas trilinkai padarys 
naudos. 

Pirmiausia, sau suteiks ma
lonų pasilsio vakarą, antra, 
parodys geram artistui, kad 
supranta ir brangina jo talen
to ir jo širdies geruma, trečia, 
prisidės prie galutinio išlavi
nimo vieno Lietuvoje gimusio f H M O T Ę LJETUVOS VAti-

tant kun. Meuvese, džiakonui 
M t. Carmely, sustatyt sese
rims konstituciją, kurią paskui 
vyskupas perdirba. Dabartinė 
Šv. Kazimiero seserų kons.ti-
tueija yra sustatyta pagal 
" N o r m a s " arba taisykles, iš
leistas Šv. Kongregacijos vys
kupą ir vienuolių, 1901 metais, 
prie kurių privalo prisitaikinti 
naujos prastų įžadų kongrega
cijos, kurios nor turėti savo 
konstitucijos užtvirtinimą Ry
me. / 

Liepos 23 kun. V. Aleksan
dravičius pavaduoja parapi
joje kun. A. Staniukyną. 

1) Rugpjūčio 21) pjrmos 
tris lietuvaitės gavo vien uolių 
abitus ir įstojo į Šv. Kazimie
ro Seserų Kongregaciją. Jų 
vardai: sesuo Marija, sesuo M. 
linmakulata ir sesuo M. Kon-
cepta. 

2) Rugpjūčio 30 ^trįs pir
mosios seserįs padarė vienuo
linius įžadus: Skaistybės, Ne
turto t r Paklusnumo. 

3) Spalio 12 lietuviškos 
seserįs, su Motina M. Boni
face, aire, joms į pagelba, at
važiavo į Mt. Carmel ir apsi
gyveno nunuomuotame name, 
127 VV. 6th str. 

4) Lapkričio 15 d., prasidė
jo Mt. Carmely mokykla. 

5) Lapkričio 27 .ir 28. an
trame Federacijos Kongrese, 
Scrantone, buvo kilę ilgi ir 
karšti svarstymai del perkėli
mo lietuvaičių kongregacijos į 
Philadelphiją ir nupirkimo jų 
Motiniškam Namui Seserų 
Pranciškonių Vienuolyno ant 
5th & Reed Strs. Bet atsižiū
rint į tai, ar vyskupas Harris
burgo sutiks seseris perkelti ir 
ar kun. A. Staniukynas nor s 
toliau kolektuoti ir neturint 
tikrumo, visas dalykas buvo 
paliktas kun. Staniukynui 
Vyskupas Shanahanas tame 
reikale kun. J . J . Kaulakio už
klaustas atsakė, kad jis visą 
tą dalyką turėtų pavesti kun. 
Staniukynui, nuo kurio uolumo 
ir pastangos visiškai prigulė
jo, kad nauja kongregacija 
buvo pradėta. 

t(Daugiau bus). 

Dr. 1. E. MAKARAS • 
Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgą* 

I K«.,H»nde: ltMM 8*. Mlehlgaa • • « . 
1 •lrf#oju rallnutn M tr JTallrnaa S U t 
UhJcagoj: 4515 Bo. Wood Str. 

Ttk K«tT«rro vukake nuo 5:30 Iki liti 
TrtifiBM Tardą m . 
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DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

I Tek Drover 7*48 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTI8TAS 

Valandos: suo 9 ryto iki i) v ak. 
Scrcdomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 SO. ASHLAND AVfc.Nt V 
arti 47-to* Gatvės 

>9 

• 

Kamp. 49 Oourt 
Res. 1229 W. 49 Avt-oue 

Telefonai Cicero 866f 
Ofiso Cicero 49 

K ALRAME LIETUVIŠKAI 
»^^ m. ̂ m m <m mm m m m m m • » » » » • » » » » » • 

I1A5TBJ, rrsTEn 

r~ J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIKTI VIS ADVOKATAS 
4541 S. \VOOD STHKUT 

Uū W. 18th STKKKT 
ClilCAOO. 

McKinlt-> 1320 
™ ~ » 

J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

19 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tai. Hnmboldt 97 

f a k s a i * 3911 W. ll-ad Suraet 
Tat Hockw«U 1999 

CHICAGO, IliL. 
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V. W. RUTKAUSKAS \ 
ADVOKATAS 
Ofisas OidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kamboria 824 

TeL Central 0890 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tcl. Yarda 4881 

• • • • 
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Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mūsus lstema ir mokymo būdu jųa 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius tr geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko* 
kiuo laiku, dieną. Ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Pattferns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioa 
madų knygos. 

MASTEB DESIGNING 
SCHOOL. 

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

Kampas Laka Su. ant 4-tu lubų 

BIZNIERIAI GARS1NKITES 
" D R A U G E . " 

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvys Grabortua patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busito. užganėdinti 

(2314 W. 23 PL Chicago, DJ. 
TeL Oanal 2199. 
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Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

1 0 8 0 1 S o . Mich iga i i . A v e u u c 
Wss<»wd. I1L 

\ A I J L N D O S J » UU » •akJM-a. 
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
rų ligų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drcxcl 2860 
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STYBĖS BONŲ. 

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banką Amerikoje 

METROPOLITAN STATE BANK 
2201 W. 22nd St., kamp. Leavitt 

Tos Bankos saugumą gali spręsti iš to, kad Ji yra po kontrole 
ir priežiūra Illinojaus Valstijos. Jos t u r t a i siekia daugiau kaip Mi
lijoną Dolerių. Jos Direktorių ir šėrininkų turtas daugiau kaip 

Dešimts Milijonų 
Visi jie yra pasekmingi vertėjystėje, kurie stovi užpakalyj šios 

Bankos. 
Chicagos miestas ir Cook Pavietas turi savo pinigus padėję 

šiame Banke. 

Keliaujantiems į Lietuvą pasportus parūpiname per savaitę lai
ko. Siunčiame pinigus \ visas pasaulio dalis trumpu laiku ir sau
giu būdu. ' 

BANKOS VALANDOS: 
Panedėiiais ,Seredomis, Ketvergais ir Pėtnyriomis nuo 9 vai. rvto 
iki 4 vai. po pietų, U ta r m u k i u įr Suimtomis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 
vakare, • . " . 

4 EXTI 
2 medil 

pinio lot| 
RMimom 
Lietuviški 
simt ]on^ 
mainysiu 
namo. 

Naujai 
kambariu* 
to ave. i: 
jausią ma| 
pygiai. 

Xaujas 
kambariui 
gal šia m 
giai. 

SALDI 
4414 S( 

Mnsu of i si 
iki 6 P. M ! 

AMER3 

O 
Mokinama: 

kalbų, arltm« 
nografijos, ty 
si ų, Suv. ValĄ 
rijos, geocra( 
mijos, piliety! 

Mokinimo 
4 valandos p̂  
Iki 10 vai. 
3106 SO. 

Dr. 0 . 
LIETUVIS 

ir užsidegusius 
katerakto, neml 
Baroma erzami 
Žiausias klaiilas.1 
erai. toli ir eiti nj 
kitę savo repejii 
kyklon. Valandoj 
dėliomis nuo 10 

1553 W. 471 

A 
GZSZ. 

Po valgiui 
slaa vaistas u 
NIC. Prašali 
suvirškinimo, 
kia pamėginu I 
pat visua apui 

— 

f Dr.M.l 
I 

Gydytoj Ofisas: 
(47 i 

Valandos: 10 
6:30 iki 8:3 
9 iki 12 rytį 

Tel. 1 
Res . 2»1< 

Tel. ] 

3107 So. 
o m o 

Telefc 
Valandos: 
6 po pietų 
mis nuo b 

GYDVTOJJ 
Ofisaa iri 

S 2 5 2 S o | 
A n t V i r š a u s 
V a l a n d o s n u o | 
2 iki 4 p o pi* 

N e d ė l i o m i 
Teiefo 

SERGĖKITI 

Smetonos gera 
bus palengvini^ 
Kuomet tų kei 
dėjimo, kuomet 
rv, kuomet sk£ 
šai, tai tuomej 
reikia Jums aki 
patyrimas pridf 
patarnavimą u| 
net taip žemai [ 

JOHN 
Akių S] 

1801 S. Asl 
Egzaminas M 

Kampas 
S-čios lubos vii 

Kam baris 14 J 
Tėmykite | | 

Valandos: nuo 
vai. vakare. 
mis ir Petnyči* 

file:///VOOD


Šeštadienis, gegužės 29 1!)'20 DRAUGAS 3 

EXTRA BARGENAS! 
2 medinėj namai ant kam

pinio loto ant 45-tos ir So. 
Riehmond S t 2 blokai nuo 
Lietuviško? bažnyčios parduo
si mt lengvu išmokėsiu arba 
mainysiu ant loto ar mažesnio 
namo. 

Naujas medinis namas po 5 
kambarius 4115 So. Saeramen-
to ave. intaisytas pagal nau
jausia mada parduosime visai 
pygiai. 

Xaujas muro namas po 4-ris 
kambarius viskas intaisyta pa 
gal šia mada parduosime pi
giai. 

SALDUKAS & LUCAS 
4414 So. California Ave. 

Mušu ofisas atdaras nedėlioj 
iki G P. M. 

Lietuvos Laisves Paskola. 
Dėlei paskolos bonų kuponų 

nukarpymo. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polĮtikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo t 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted S t , Chicago. 

Paskelbus penkių milijo
nu dolierhį Lietuvos Laisvės 
paskolą, Lietuvos Misija yra 
pasakiusį, jog1 už Lietuvos bo
nus galima įmokėti ir Ame
rikos boudsais. Tuomet šių-
bondsu kaina ant rinkos buvo 
ar daugiau 95 doliėrių, ar ma
žiau, bet nebuvo mažesnė už 
90 d oi. Todėl pirmame atsi
šaukime, kuris nuo vardo Lie
tuvos Misijos i r įvairių Ame
rikos lietuvių organizacijų bu
vo išleistas, buvo sakoma: 
"Visi, kurie už Lietuvos bo
nus duos Suvienytų Valstijų 
tuos Liberty bondsus, kurie 
šiandien ant biržos parsidavi-
nėja mažiau negu 95 dol. už 
šimtų, jie vis vien gaus pilnos 
vertės Lietuvos bonų, tik to
kio bono bus kansalinotas 
dviejų metų procentas. Arba, 

kitais žodžiais kalbant, tokib 
bono savininkas negaus per 
pirmutiniu du metu nuošimčio. 
Kurie-gi duos tų Liberty pa 
skolų bondsus , k u r i e š i and ien 
ant biržos parsidavinėja pi
giau negu po 100 dol. už šim
tų, (bet nepigiau 95 dol.), tai 
tie gaus Lietuvos bonus su 
kansaliuotu procentiniu kupo
nu vienų metų, tai yra bus 
užlaikytas vienų metų nuošim-
ti&" (Jautus nuo žmonių A-
merikos bondsus Lietuvos Mi
sija stengėsi tuoj parduoti ir 
gauti už juos pinigus, bet šių 
bondsų kaina pradėjo pulti ir 
iki balandžio 1 dienos jau pri
sėjo kitus bondsus pardavinė
ti už kaina mažesnę, negu 90 
doliėrių. 

Nežiūrint to, Lietuvos Misi
ja yra nutarusi skaityti tuos 
bondsus ne mažiau, kaip po 

,90 dol. Ir nuo visų tų žmonių, 
kurie yra įmokėję už bonus ir 

Dr. 0 . VAITUSH, 0. D. 
Ū m a AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins vlsy aklų 
tMnptmt k a a y r a 
priežastimi akaud*-
i'.nio galvos, s\aidu
lio, aptemimo, ner-
voturn^, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akiu kreivoa akya, 
ka t e rak to , nemiegi"; ne t ikras akis inrtedam. 
I>arona egzaminas lėkt ra j>aro<Jantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pri taikomi teisin
gai, toli ir eiti ma tan t i ems papeldata. Sergė
ki te savo regėjimo ir vaikus •inančius mo
kyklon. Valandom: nuo 12 iki 8 vakaro. N»-
dėHomis nuo 10 iki l vai. po piety. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas l>rov<r 9(5««. 

• • 
i 

• 
I 

Rengia 

FATONIC 
fc^TOR VOUR STOMACHT SAKI 
Po ralglul neužmiršk, kad geriau-

Bias vaiataa tavo skilviui yra EATO-
N I C Prašalina vi9us nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti rlen^. Parduodama 
pai Tlsua apuekonoa. 

• • • • • • • n 
B 
I • 
I 
1 

Gvard. Liet Kar. Mindaugio No. 1 
. Ned, Gegužio 30,1920 

BERGMANAS GR0VE Darže 
Riverside, III. 

Pradžia 9-tą valanda ryto 

• • • 
I 
I • • • • 
I • 
1 • 
I • 

įžanga 35c. Ypatai. M 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

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

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

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

Tel. McKinley 263 

8Ultl!lillIIIIIIIIIIlllllllllIlllirilllllllllllllllllllllIUilUUUIIIlUUIIIUIlilIIIIIIII!UllllllII|l 
I DIDELIS METINIS | 

Piknikas! 
Rengia 

I 

Dr.M.Stupnickij 
3107 So. Morgjiž* otreet 

CHICAGO, IZJLUrOIB 
Telefoną* Y arda 60SS 

Valandos: — 8 Iki 11 Iš rytb. 
6 po pietų tki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 5 lkl 8 vai. vakarą. 

ar— - » i 

DR. S. NA IKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vlet* 

8252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Yards «64l 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų- akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi I kru 
v.,, kuomet skaitai ar siuv« ar la -
Šai, tai tuomet yra ženklaa, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Juma geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki J3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatves. 
S-čioa labos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite Į mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
\ vai. vakare. Panedėlials, Seredo-
) rai» ir Petnyčiomis. 

Leib-Gvardijos D. L. K. Algirdo 
Nedėlioję, Gegužio ( M a y ) 30 d., 1920 M. 

Geo. M. Chernaucko Darže No. L ~ » . j 
LYONS, ILLINOIS 

Pradžia 9-tą, vai. iš ryto. Įžanga 35 centai. 
Kviečiame visus kuskaitlingiausiai atsilankyti ant virš minėto 5 / 

pikniko, nes bus vienas iŠ puikiausių, ant kokio dar nesate buvę. 
Prašome nepraleisti progos. x 

prisiuntė Lietuvos Misijai A-
merikos Liberty bondsą iki 
balandžio 1 dienos, bus nuker
pami arba vienas kuponas, ar
ba du, jeigu tų bondsų biržos 
kaina buvo mažesnė 95 dol. 
Nno visų gi pirkėjų, kurie yra 
užsimokėję po balandžio 1 die
nos, bu s nukerpami ir trys ku
ponai, jeigu įteikiamųjų Liber
ty bondsų kaina biržoje yra 
mažesnė, negu 90 dol. 

Pamatiniu Misijos noru y-
ra, kad perkantis neužmokėtų 
UŽ Lietuvos 100 dol. yboną 
daugiau negu šimtą, doliėrių, 
bet ir nemažiau. Duodantieji 
Liberty bondsus, vietoj pini
gų, gali primokėti kiele sulig 
biržos kurso trūksta iki 100 
dol. ir gauti Lietuvos boną be 
nukirpimo by kokio kupono. 

Šiaip nusimanydama, Lietu
vos Misija ir nukirpinėjo ku
ponus nuo bonų, kurie šiandie 
yra visiems išsiuntinėjami. Ga 
Įėjo atsitikti, kad kai-ku-
riems, kurie y ra pirkę ir už
simokėję iki balandžio 1 die
nos, buvo nukirprHr trys ku
ponai, skaitant kaip dabar jų 
bondsų kaina yra. Visiems to
kiems ga/i būti grąžintas vie
nas kuponas, tik reikia, kad 
butų paskolos stoties aiškiai 
nurodyta, kuomet tie bondsai 
buvo prisiųsti ir kokių pirkė
jų-

Koksai Amerikos Liberty 
Bondsų yra kursas, galima 
matyti iš laikrašėių. Kai-ku-
rie iš jų netik Šiandien ma
žiau 90 dol. tekainuoja, bet ir 
mažiau 85 dol. Todėl šiandien 
patariama L. L. Paskolos sto
tims tėmyti Amerikos bond
sų biržos kainą už Liberty bo
ndsus ir parduodant Lietuvos 
boną už Liberty bondsus ar
ba reikalauti, kad pirkėjai pri
mokėtų sulig kurso ir tuomet 
duoti be nukirpimo Lietuvos 
boną arba nukirpinėti sulig 
kainos du, tris ir net keturis 
kuponus, jeigu to Liberty bo-
ndso biržos kaina yra mažesnė 
už 85 dolierius. 

Lietuvos Misija. 
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| KONCERTAS | 
Į PIANISTES ELZBIETOS MAKARAITES, ir jos mokiniu Į 

f NEDĖLIOJ, BIRŽELIO 6 d. 1920 | 
i SCHOOLHALL, 48th ir Honore St, [Pradžia 7:30 vai. vakare | 

Apart viršminčtoR artistės rengėjos koncerte" dali vaus dar p-les M. Iforkaite ir Ona Rudauskaite, dai
nininkės, p. K. Sarpalius, baritonas, J. J. Zolp, tenori s. Bus duetu, ųuartotu, ir kiti pamargintmai. 

Tikietai parsiduoda pas kiekviena mokini, p-os, J. J. Zolp. 4547 Hermitagc ave., p^lė P. Okmoniute. 
4515 Wood St., "Draugo" ofise, Naujienų ofise, J. J. Elias Banke, Dr. Makaro ofise. 

Kviečiame visus atsilankyti ant šio koncerto, nes programas bus gražus. 
Po programui šokiai. KOMITETAS. 

TriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiHiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi 

EXTRA! EXTRA! 
Didelis išpardavimas tik per dvi savaitės. Mes būdavo j ame 75 

MURO NAMUS po 2 PAGYVENIMUS, po 4 kambarius. 

Dar septyni yra neparduoti, mes parduosime likusias visai pi

giai. Visi namai yra užbaigti galima tuoj aus gyventi. Tie namai j -

taisyti sulyg šios mados. Gazas, Elektra ir visi geriausi intaisymai. 

Mes parduosime tuos namus ant išmokesčių, $1500 .00 pini

gais likusius randomis išmokėsi. Ateikite šiandien ar nedėlioj ir sa

vo žmona atsivesk, tie namai bus parduodami pigiai. 

Sandern, Wejer & Co. 
4244 Archer Av., Near Albany Av. 

Otisas atdaras visą dieną Nedėlioj 
ir "Decoration Day". 

GEO. LUCAS 
Pardavėjas Mgr. 

P.S: Važiuojant iš visur imkite 2? gat. 
Lvons karus iki daržui. 

karus iki 40 gat., potam s 
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"KANTRI ALENA" 
— Scenoje stato — 

LIETUVOS VYČIŲ 47 KUOPA 
VVaukegan, n i . 

Nedėlioj, Gegužio 30,1920 
DRAUGIJŲ SVETAINĖJE, 
Kampas 9tos ir Lincoln gatv. 

Pradžia 3 vai. po pietiį. 
— — - — 1 

Gerbiamieji Waukegano ir apielinkės Lietuviai ir Lie
tuvaitės, esate kviečiami atsilankyti ant šio veikalo, nes 
jis yra vienas iš gražiausių ir didžiausių, kuris buvo 
statytas šioje kolonijoje. 

Širdingai kviečiame visus 
Lietuvos Vyčių 47 Kuopa. 

WS.S. 
WARSAVTHGSST4MPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES 

* GOVERNMENT 

d 

ANT PARDAVIMO 
17 naujų mūrinių namų parsi

duoda u i sena kaina t. y. $3,000, 
pigiau negu šiandiena verti. Tu
rime ir senesnių medinių namų, 
bizniavų ir privatiškų namų. 

Bizniavas medinis namas su pu
se muro, beismentas 21 pėdos plo
čio 90 pėdų ilgio ant 1 floro sto
ras ir 7 kambarų ant 2 floro 13 
kambarų su visais rakandais ir 
patalinėmis, del rumerių. Randos 
neša $85.00. Kaina $7,300.00. 
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Važiuokite į Lietuvą 
I PER ! 

JDEPOSITORS STATE BANK j 
i 4633-4637 South Ashland Avenue I 

CHICAGO, ILL. f 

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrovė 
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy

ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinamus pinin
gus. ^ * #jy> 

Pabaigoje šio meto mūsų vBendrovė uždirba 10% kuriomi 
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai atsibuna kas Pir
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9 K)0 vai. vakare, Šv. Jurgio 
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Ave. 

Jurgis Žakas, Pirm. 
901 W. 33rd St. 

V. W. Rutkauskas, Adv. 
812 W. 33rd St. 

Antanas Overlingas, Rast. 
3201 Auburn Ave. 

2 augščių medinis namas randos 
menesij neša $30. Kaina tik 
$2700.00. 

Apart šitų paminėtų turime dar 
daug kitų namų. Mainome namus 
ant farmu Chieagoj ir kituose mie
stuose. 

Nereikalauji turėti daug pinin
gų, galima gauti narna ar farma 
ant išmokesčio. Jei turi C500.00 
gali pirkti, o likusius kaipo randa. 

) JOKANTAS BROS. 
Ž934 So. Rockwell St. 

McKinley 5277 

Telephone: Yards 6492 

AKUŠERKA 
OHOŠHT 

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

3255 So. Halsted St , Chicago, UI. I 

; $6,000,000.00 Milijonų Dol. Banką j 
i * i 
j Galim išpildyti jums ap- | 
{ likacijas del paspartų, f 
Į gauti jums paspartus par- Į 
S duoti šipkartes per LIE- | 
1 pojų, arba per DANZIG, I 
| ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. | 

Mes kalbame įvairiomis kalbomis: 
| Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- | 

tian, Servian ir Jewish. 
i ' f 
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DRIUGAS Šeštadieni?, gegužės 29 1920 
I IMI I 

KAPITALAS 
$200,900.00 

B PERVIRŠIS 
$25,000.00 

Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių Finansine 
Įstaiga Visoje Amerikoje 

Po Valdžios Užžiura 

UNIVERSAL STATE BANK I 
(Under State Government Supervision) 

8
S Banko Turtas Virš $2,416,000.00 

Payv/dis depozitu augime: 

1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo).. .$16,754.95 
1918, Sausio 1 427,188.81 
1919, Sausio 1 941,689.40 
1920, Sausio 1 1,625,997.43 
1920, Gegužės 11 2,051,437.11 

KATALIKŲ VISUOMENĖS ATYDAI, 
DECORATION DAY 

30 gegužės šįmet pripuola Nedėlioję. Tą dieną, ant 
kapinių jokių iškilmių nebus, Bus apvaikščiojimas Pa-
nedėlyje 31 d. gegužės. Gedulingos pamaldos prasidės 
10:30 vai. šv. Mišios ir pamokslas 11:00. Po-Miiių pro
cesija ant kapinių. Per procesiją, laike sustojimo bus pa
mokslėliai. 

Kviečiami atsilankyti visi gerbiamieji Chicagos ir a-
pįelinkės kunigai, vargonininkai ir visa katalikų visuo
menė. Kviečia Šv. Kazimiero Kapinių Valdyba. 

=se 

MUŠU DARBUOTĖ, 

i 

: 

Kiekvienas lietuvis privalo užmegsti ir palaikyti 
ryšius su šiuoni Banku, neg Bankas randasi parankiau
sioj vietoj, yra atdaras vakarais du syk savaitėje. 
ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA KUOPILNIAli-
SIAI APSAUGOTI didžiu kapitalu ir sumaniu vedi
mu bankiniu reikalu patirusiii valdininkų ir direkto
rių. 

Siame Banke padėtus pinigus galima atsiimti ant 
kiekvieno pareikalavimo. Mokame 3-is nuošimčiai. 

SIŲSKITE pinigus ir VAŽIUOKITE j Lietuvą 
per šių Didžiausia Amerikoje Lietuvių Agentūra. 

SIUNČIAME PINIGUS be sustojimo Vokietijoje 
arba Liepojuje tiesiai KAUNAN, iš kur pinigai pri
statomi į artimiausią pastą. 

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai. 

: 

BANKO VALDYBA: 
JOM ph J. Klias. President 
\\ ru. M. .Viitonisen. Vice-Pres. 

and Oashier 
Jo*». J. Kra.sa\v*ki, Vice-Pres.. 
Stasys V. Yalaiu'hauskas, Ass't. 

Cashier 

BANKINĖS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis, Ketver
ia i s ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. 
išryto iki 5 vai. po pietų. 
VAKAKAIS: Utarninkais ir Su-
batotais nuo 9 vai. išryto iki 
8:30 vai. vakare. s 

; . 

Universal State Bank 
3252 S. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Kainpas $!-čios gatvė*. 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPE*TUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 

S1MPUX UNJVERSAl. 

1551 — 53 W. Chicago Ave. 
arti Ashland Ave. 

Cash ar ant Išmokesščiu. 
Telefonas Monroc 2500 

Krautuve atdara Seredomis Ir 
Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

New Yorko apielinkių Federa
cijos Tarybos narių ir darbuo

tojų antroji konferencija. 

Antrą Federacijos Tarybos 
narių ir darbuotojų konferen
ciją, Apreiškimo P. Šv. para
pijos svetainėje, Brooklyn, N. 
Y. atidarė 8 vai. vakare, ge
gužio Yt dieną, š. m., "Garso" 
redaktorius Leonardas Šimu
tis, kurį susirinkę darbuoto
jai ir paliko būti šios konfe
rencijos vedėju. 

J konferenciją pribuvo šie 
darbuotojai: Jonas E. Karo
sas, L. šimutis, Jonas Matu
laitis, K. J. Krušinskas, Sta
sys Daunoras, Povilas Molis, 
Petras Lukas, Petras Mantvi-
la, Jonas Lukas, Juozas Ma-
čiulaitis, Ona Bendoraitienė, 
Kun. N. Petkus, V. Bendorai 
tis, Jurgis Tumasonis, Jonas 
Banys, Pranas Jakaitis, Pet
ras Juras ir Pranas Rauba 
iš Brooklyn, N. Y., A. K. Ma-
sandūkas ii Newark, N. J., 
Kun. V. Karkauskas iš New 
Haven, Conn., Antanas Stak 
nis iš Bloomfield, N. J., Juo
zapas Skardfs, Kas. Šaučiu 
lis ir V. Kasparavičius iš Jer 
sey City, N. J. ir kun. J. J. 
Jakaitis iš Worcester, Mass. 

DIENOTVARKĖ. 

Kas Jūsų Fotografas? 
Kurie norite turėt gerus ir gra

žius paveikslus, pagal savo norą 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane, o persitikrinsite. 

Traukiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrafoų pavienių 
ypatų, ir tt. Nesiunčiame jokių 
agentų augaudinet žmones. Mū
sų darbas yra mūsų agentų. 

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chicago, UI. 

Telefonas Drover 3473 

» 1 
• 

• • • • 
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AR VAŽIUOJI LIETUVON l 
Jeigu važiuosi, tai ateik į mušą dirbtuvė ir nusipirk § 

skrynia arba kufari, pakol nebrangus. Tiktai įnusų da
rytos skrynios tegali apsaugoti jūsų veščias kelionėje. 
Taipgi darome skrynias ant užsakymo visokios didžio. 

Lietuviai pirkite pas Lietuvius, neduokite žydams 
jus apgauti. 

| EAGLE TRUNK CO. * Š 
S. J. Matas, Prezidentas 

| 724 S. Halsted Str. Telephone Monroe 1603 
rTHiitiiitiiMiiiiiHiiitHiitiiiiitHiimiiriiimiiimiiiiiHiMiiiiiiiiHiiiHmimimiiiinmi 

Biznieriai garsinkites "Drauge." 

1. .Lietuvos Valstybės konsti
tucija : 

a) Kun. Dr. A. Maliausko 
Lietuvos Valstybės konstitu
cijos projektas, tilpęs "Drau
ge." 

b) Lietuvos laikinasis sta
tutas. 

»n 
1. Lietuvos Valstybės pasko
la: 

a) Kolionijų darbuotojų nu
siskundimai, 

b) Kaikurių mūsų darbuo
tojų šaltas atsmešimas prie 
paskolos sukėlimo, 

c) Tautininkų srovės laik
raščių ir darbuotojų neteisin
gi intarinėjimai lietuvių krik
ščionių demokratų pakraipos 
žmonių nerėmime ir kenkime 
paskolai. 
2. Paskolos pasisekimas: 

a) Atsišaukimas į lietuvių 
katalikų visuomenę Lietuvos 
paskolos reikalu. 

m 
1. Lietuvon grįžimas: 

a)Įsteigimas Amerikoj e 
(New Yor^e arba Brooklynė) 
inf ormacijinio biuro, kuris 
grįžtantiems į tėvynę lietu
viams patartų apie laivakor
čių pirkimą, pinigų mainymą 
ir ji) apsaugojimą kelionėje 
nuo įvairių išnaudotojų, taipgi' 
biuro priedermė butų patarti 
keliauninkams prie kokių 
draugijų, organizacijų ir par
tijų jie gali prisidėti Lietuvo
je, 

b)Tokis biuras rūpintųsi 
taipgi ir atvažiuojančiais į 
Ameriką lietuviais, 

c) Inf ormacijinio biuro ir jo 
vedėjų išlaikymas. 

IV 
Pasveikinimas krikščionių 

ina rinkimuose į Lietuvos Stei
giamąjį Seimą. 

V 
1. Lietuvos konsulai Ameri
koje: 

a)Tinkamų tam darbui as
menų parinkimas ir Amerikos 
lietuvių teisės rekomenduoti 
Lietuvos Valdžiai kandidatus 
į konsulus, kurie galėtų Ame
rikos lietuvių visuomenę pa
tenkinti. 

( VI 
1. Žemės klausimas Lietuvoje: 

a)Teisingas žeme aprūpini
mas Lietuvos bežemių ir ma
žažemių, 

b)Lietuvos dvarai, 
c)Aiškus nustatymas Lietu

vos dvarininkų teisių ribų prie 
teisėtais ir neteisėtais keliais 
ingytų žemių Lietuvoje. Ko
kias žemes laikyti teisėtai in-
gytomis ir kokias neteisėtai. 

vn 
Federacijos Tarybos sekre

toriaus raportas iš darbuotės 
Federacijos naudai. 

(Dar bus.) 
i • 
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TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurtos pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu who!esale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsiiaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for fltt«ng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu speciiale eile 
siutu ir ovcrkotu po $15, 17.50, 
$$0, $22.50. $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $S0. Vaiku 
siutai ir overkotal $6.50 ir augS-
čiau. Vyru kelines $4. ir augščiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis Iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

i • 
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NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pra-
•nešų savo visiems 
pažjstamėms kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Farmu. 
Taipgi skolinu pi 
ningus ant namu 
ir farmu už maža 
nuošimti ir apsau 
gojų namus ra

kandus ir automobilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu nauji) 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant randos 
su gyvuliais ir su visais įtaisimais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Tos farniOB yra Valstijose 
Wiseon*m ir Michigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te į mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informacijos apie namus ir 
farmas. • 

GEORGE PETKUS. 
Real Estate, Loans & Fire 
Insurance, Foreign Exohange 

and Steam Ship Tickets. 
3402 S. Halsted St. Chicago. 

aEvery Pfcfcrre 
Talis a Story 

Ar Strenu Skaudėjimas 
Kankina Tave? 

AR tavo strėnos kankina tave savaite po savaitei? Ar jautiesi pavargęs anksti 
iš ryto, ir turi skaudėjimus strėnose prie kiekvieno pasijudinimo? Tam tu

ri būti priežastis? Kodėl ne surasti ir pra šalinti ją? Gal niekad nemanai, kad tavo 
inkstai gali būti ta priežastimi. Šaltis ar persidirbimas tankiai pagreitina inkstų 
ligą; tuomet rezultatas to viso galvos skaudėjimas, strėnų skaudėjimas, nereguliariš-
kas ikstų dirbimas. Nelauk ilgai, bet tuo jaus gauk vaistų, nes ilgas laukimas reiš
kia ilga liga. Vartok Doans Kidney Pilis Jos pagelbėjo tūkstančiui pagelbės ir tau. 

Pasiklausk apie jas savo kaimyno! 

Skaityk ką šitie žmones sako: 
GEKA OPINIJA APIE DOAN'S 

Mrs. Mary Polish 824 N. Ash
land Ave., Chicago, III. sako: 
"Aš ke&tėjau per tris savaites 
didelį, skaudėjimą strėnose. Ma
no inkstai nedirbo reguliariai. 
Aš negalėdavau nei. ant kojų 
pastovėti. Viena dėžutę Doan's 
mane pagydė. 

Beveik j metus laiko po tam 
Mrs. Polish sako: "Aš ta pati 

geraopiniju turiu upie Doan's 
dabar ką ir pirmiau." 

KKAL'DĖJIMO PANAIKINO. 

E. Kantrovitz, savininkas ee-
verykų taisymo krautuvėj 7283 

Manchester Ave., St. Louis Mo 
sako: "Doan's Kidney Pilis y-
ra geriausias vaistas ir ji re
komenduoju visiems kentan-
tiems nuo durimo strėnose. Be 

dirbant pasilenkus pri taisymo 
čeverykų taip mane nuvargino, 
kad ant galo negalėjau jau Tt| 
sai dirbti. Mano inkstai dirbo 
labai nereguliariai. Vienas dra
ugas man prirodijo jas." 

DOAN'K PAGELBĖJO. 

Mrs. F. Holl, 418 Oak St., 
Saginavv, Mich., Sako: "Aš vi
suomet turėjau skaudėjimą strė 
nose, visuomet jaučiausi nusil
pusi. Pradėjus skaityti apie 
Dcan's Kidney Pilis nutariau 
pamėginti jas ir šiandie džiau
giuosi, kad galiu tvirtai saky
ti, kad jos man pagelbėjo. 

Virš paduotas statementas 
parašytas 12, Spalio 1914, o 
Liepos 18, 1918 sako Mrs Ho
ll: "Aš visuomet rekomenduoju 
Doans Kidney Pilis, jos visuo
met man pagelbsti. "' 

SKAl 'DĖJIMAS STKKNASE. 

Thos. Ko/,lo\v*ki, 462 Santa Fe Ave., Albuąuer-
que, N. Mex., sako: "Aš kentėjau nuo nereguliario 
veikimo inkstų, kaip kada tokie skausmai man už
eidavo, kadpasilenkus negalėdavau atsitiesti. Vieftas 
kaimynas man patarė pamėginti šitą geriausią Do
an's Kidney Pilis, ir dabar esu sveikas ir patariu 
kiekvienam juos vartoti, nes tai tikra pagelba. 

NEI vienas pakelis nėra tikras Doan's 
Kidney Pilis jeigu jis neturi kliav-

lapio vaizbaženklį su parašu—"James 
Doan." 

D0AN 
Kidney Pilis 

Gaunamos kožnoj aptiekoj. 60c už dėžę. Foster-Millburn Co., Buffalo, N. Y., Mfrs. 

» 
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PEARL OUEEN 
KONGEHTINOS 

Tel. Yards 5379 
demokratų partijos su lairaėji- l l l l i m m i l i m n miiiiliiilliiniiiiiiiifif 

Dapar yra patvirt'ntos ir varto
jamo! daugumos lietuvių, kurie gra-
JUa koncertinę, Ir augštat rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijos* A-
merike. l i e s galime Jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} lisius-
člama dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIC CO. 
IMO W. 47th St., Chicago, DX 
iiiMitiiiititiiiiitiiiitiiiiiitiiiitiiiftiiiiiiiiii 
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P. CONRAD ! 
UETUVIS FOTOGRAFAS \ 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. | 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-

riausia. Phone Drover 6869 - ^ • • m ^ i u « u « urover «>se» 
?lIllIltHlllllllllllliIlllllllllllllllllllllIIII|||||||||||UHII!lllllllllil||||ft|||||||t|||||||||||n? 

APUDINE 
PAMĖGINK 

LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
l©c-30c-60c Buteliai ar Proskel 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. , 
DŽIAKONO KUN. MIRONO 

MARŠRUTAS PITTSBUR
GH'O APYLINKĖJE: 

Vėliau pranešiu daugiau 
sužinojęs apie tą žmogžudyste. 

Lietuvos artojas. 

***M gegužio 30 d., 2 valandą po pietų, j 
paprastoj svetainėj Šv. Kryžiaus 
parapijos. Kviečiami yra sąnariai 
susirinkti, nes randasi svarstymui 
svarbių reikalų. 

J. Legnugaris, rašL, 
4645 So. Wood St. 

lJog. 30 d. vak. 7:30 vai.— 
Pi t t sburgh, S. S. Pa . 
31 d. ryto 10 .-00 val.--Ben-
tleyville, Pa . 
31 d. vakare—Cleveland, 

()hio. 
Bi r i . 1 d. vakare 7:30 vai. 

Pit tsburgh, Wesl Kml, Pa. 

>> 

y> 

RACINE, WIS. 

(Jeg. 16 d. vietinė motei u 
pa ŠH pi nė R. P . M. dr-ja buvo 
įivngus vakarę , kuriame vai
dino veikalą "Gyvenimo Ver
p e t e / ' Veikalas gal ir gerai 
butu išėjės, jei ne netvarka, 

« > 

(Kun. \ aisnoro pa rap . ) . 
i , . - .>.. i n kokia buvo svetainėje per vai-
2d. vakare i :30 vai.—Bra- ,. „ . ^ " 

, uinimc. Per visą programa sv-
ddock, Pa . 

. ., .)(, , , , Km buvo ir vaikų įomarkas, 
txl, po pietų 1:30 vai.—Ho . . . . . . v 

, k r n e s u s ; n n k t r i e m s įmonėms 
i nedavė vaidinimu dėmėt'e.-. 
i Per tai ir vaidinimą* netuivjo 
jokios vertės. Daugelis, nete-

F A R S U U O D A K R A U T U V Ę . 
gausiai apgyventoj lietuvių kolonijoj. 
Krautuvėj randasjl sekanti tavorai: 
Aprcdalai, mokykloms jrankiai, aal-
dainės ir tt. Priežastis pirkau kitą 
biznį. 

1805 W. 46th st. 
P a o n e McKinley 6024 

-«*> m*'mi i 

UŽ 

mestead, Pa. 
b d. vak. 7 :30 vai. i)u-
ųuesue, Pa . 

Pas taba: Čionai nepaminė- kę kantrybės, ėmė garsiai šne-
tos kolonijos, <u kuriomis aš keti, kad vaidintojai negerai 
negalėjau susižinoti. Kuriosgi j atl ieka *avo roles. Xežinrint t 0 

norėtų išgirsti gerbiamąjį sve-j niekas del to n e a p r a š ė , kad 
ėią, teiksis kreipties šiuo adre- trukŠmą darantieji ramiai už

silaikytų arba kad motinos pasu: 
Kun. S. J . čepananis, 

318 Four th Ave.. 
Homestead. Pa. 

SHEBOYGAN. WIS. 

Beskaitant laikraščius nepa
stebi nė jokio* žinutės iš Slu>-
boygan, VVis. Rodos, kad nie
ko eia nekeikia, viskas apmi
rę. Ištikrųjų visai kitai]) yra. 
Kiekvieno namuose pastebi ka
talikiškus laikraščius, kaip 
" D r a u g ą , " " V y t į " ir kitus. 
Daug yra draugijų pašei pi nių 

si imtų i r pasisodintų savo vai
kus 

Pirmą sykį dar Rasino lie
tuv iu bažnytinėj svetainėj per 
i rengtų vakarų programas bu
vo tokia netvarka. Negalima 
kaltinti nė moterų, nė vaikų 
del to, kad niekas neprašė jų 
prie ramaus užsilaikymo. 

J. K. 

PADĖKOS ŽODIS. 

Teardamas širdingą aėiu 
u est pulmanieėiams, kenosliie-

ir idėjinių. Yra L. Vyėiu 5 1 f $ a i m j i r detroitieėiams už su-
kp.. kuri nemažai veikia. Vy- rengianę man išleistuvių kon-

eertų, pasilieku m gilaus dc 
i 

tai yra beveik darbščiausi: 
jaunimas. Visur jie priklau- kingumo ir pagarbos jausmais, 
so: prie L. Rauti. Kryžiaus 

PAMALDOS. 
a. a. ONA ADOMAVI

ČIENĘ. 
Aleks ir Joną šeimyna Bar-
tajiskų. 
Bus Panedėlyj, gegnės 31 d. 
(Decoration Day) Dievo Ap
veizėtos bažnyčioje, 18ta ir U-
nion Ave. 

Pamaldos prasidės 7 vai. ry
te. Kviečiu visus gimines ir 
pažystamus atsilankyti ant pa
maldų. 

Jonas Bartauskas. 

T C 

REIKALAUJA. 

3IKALINGI VYRAI. 

Del Fabr iko Darbo. Gera mo-
kestuj ir Bonus. 

Atsišaukite: 

Western Felt Works 
4115 Ogden Ave. 

Arti 22roa & Crawford Ave 

VARGONININKE DOMAI. 
Iioikalingas geras vargonininkas. 

Atlyginimus bus pilnai patenkinamus. 
Butu gerai, kad mokėtų bena vesti. 

UEV. C. VASILIAUSKAS. 
12 t u s i m i r St. ė 

\VcstficUl, Masis. 

DEL PARDAVIMO. 
ANT BRIDOEPORTO. 

Du mūriniai namai, 2 augš-
ėių/ po 2 pagyvenimu kiek
vienas, po b' kambarius. 

Vienas namas už $2,700.00. 
Antras už $2,500.00. 

, Turi būti parduota greitai. 
Pasinaudokite proga. 

A. PETRAITIS & CO. 
324 9So. Halsted Str. 

Rėmėjų draugijos ir prie kitų. 
Žodžiu sakant, vyčiai • visus 
Sbeboygano lietuvius linksmi
na. J i e rengia daug visokių 
vakarėlių. 

Štai, šio mėnesio 30 d., į-
rengė dideli vakarą. Statė see-
noje du veikalu: " D a n g u s 
B r a n g u s " ir " D a i n a be g a l o . " 
Juos vaidino gabiausi kuopos 
artistai ir artistės, kurie daug 
kartų jau nustebino Sbeboy-
gano lietuviu.-. Apart to dai-

Just. Kudirka. 

PRANEŠIMAI. 
Sv. Kazimiero Akademijos Ki>-

mėjų Draugijos 2 skyrius, Bridge-
porte, laikys priešseimini susirin
kimą nedėlioj, 30 d. gegužės, 1920, 
tuojaus po mišparų. Visos narės y-
va kviečiamos atsilankyti. 

Valdyba. 

Nedėlioj. ;>0 d. gegužės, tuojau 
po pamaldų šv. Jurgio parap. 

navo kuopos solistai ir solis- svet., ant 3 lubų Įvyks Katalikų 
tos. Garbė Vyčių kp. Hitas va
karas buvo parapijos naudai . 

\ Jųs miesčiuke lietuvių ne-
daugiausia. Kiek esu sužino
jęs, tai yra apie porų šimtų 
šeimynų. Daug yra j aun imą 
Visi priklauso prie katalikiš
kų draugijų ir noriai veikia 
Bažnyčios ir Lietuvos labui. 

Yra M e t a s ir nesusipratu
sių, kuriems netinka Vyčių 
darbuotė. J i e tveria naujas 
dramos draugi jas , bet sutvėrė
jas ir patys užmiega. Verčiau 
rašvtusi prie vvčiu ir iš vieno 
darbuotųsi . 

. Lietuvis Kriaučius. 

Spaudos Draugijos 4-tos kp. mė
nesinis susirinkimas. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti pažymėtu 
laiku, nes yra daug svarbių reika-* 
lų, kuriuos turėsim aptarti. 

Kurie dar nepriklausote prie K. 
S. D., bet norite priklausyti, ma
lonėkite atsilankvti. 

Valdyba. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
del fabriko darbo. Darbas pa* 
tovus. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

Pantry mergaites $60 ivu-nesėj ir 
Valgis. A t s i š auk i t e 

MORRISON U O T E L 
23 South Clark Str. 

T I R U * PAJUM OTl MOOK4iM.sh.rS 
R A K A N D I S . — 

i'arios setą, Dining-room setą, plie
ninė lova. Divunas, Plaer Pianas VI-
ctorola, Pnonogaias , Kainoda, libra-
ry stalas grindinė luinpa, fixtur« ir 
tt. viskas paraiduos labai pigiai. 

2100 so . 5« Ave. Cicero, I1L 

NEGIRDĖTA PROGA. 
Parsiduoda Brighton Parke, pigiai 

bizniuva vieta, namas, 4 metai kaip 
pats savininkas statė, apačioje yra 
grosern*', pelninga, ketvirtas metas 
kaip uždėta su ruimais. Viršui di
deliu 6 kambarių t'latas, elektros 
šviesa vanos ir gazaa visame name. 

Iv o nk rito beismautas. Didelis tvar
tai; ir lotas gražiai aptaisytas. Vis
kas vertės (8,000. parduosime už 
$7,000. atsišaukite per telefoną McK
inley 5559. 

Kas pirmas to laimė. 

TVIRTAS 
— s — — — a 

SS 

Tūkstančiai žmonių 
tą sako apie 

8 
es Stock Yards State Ban 
Kampas 47th ir Ashland Avenue 

• " j - . - - 1 " := • - -——T- ' ~ ~ r ^ 

n 

IŠ BRIGHTON PARK. 

S T E R E R . I L L . 

Baisus atsi t ikimas. 

Geguže 30 d. Šv. Kazimiero 
Akademijos rėmėju susirinkimas 
bus 1 vai. ]>o pietų. Meldžiu visas 
narės atsilankyti, nes bus svars
tomi labai svarbus reikalai. Susi
rinkimas bus name po numeriu: 
4356 So. Fairt'ield Ave. 

Valdyba. 

Prie Laundres Vyrai Ur Moteris 
Gera mokestis . Geros valandos At
sišaukite 

MORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

Indu Plovėjai $4 5.00 kambaris ir 
Durdau Atsišaukite. 

MORRISON HOTEL 
.23 South Clark Str. 

Chambermaids $4 5.00 i menėsi, 
kambaris ir ISurclas. Atsišaukite 

MORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

MOTERYS •¥- J A M T R E S S . 
ir scrubbers — baltose, valandos 10 
vakare iki 6:30 i.š ryto kiekvieną va
karą apart subatos. 

atsišaukite 
Naktinis Furmona^. 

UTIS B l ' l L D I N G 
10 South La Salio St. 

SVARBU CICERIEČIAMS. 

L. R. K. Federacijos skyriaus 
Gsguįės 20 d., apie pietus, susirinkimas bus nedėlioj ê<?. 

a t ras tas sušaudytas Jono Du- 30 d.. 1920 m.. Šv. Antano parap. 
įnėiio lavonas. j svet., Cicero, 111., 4 vai. po pietų. 

Tas ImiMis darbas a t l ik tas ! V i s i l draugijų atstovai ir katali-
gir ioj , apie dvi maili į v a k a - k a i v e i k ^ a i k v i ^ ' į a i n i koskaithn-

REIKALINGI 
\'yrai rjorteriai dirbti fabrike. 
WHITE STOKES CO. INC. 

3615—23 Jasper Place 
Arti 37tos ir Ashland Ave. 

I 

REIKALINGOS 
Dešimts moterų prie r inkimo 
regsų ir popieros. Pastovus 
darba>s. 6Heim mokestis. Atsi
šaukite tuojaus gatavas prie 
d a r b o . 

BIRK MILL & SUPPLY C0. 
2100 So. Morgan St. 

PA HM l»l Ol>.\ I-HJROAJS 
Welastas 1919, & sčdynių. Iši-odo 
kaip tik naujas^^3 ^ mėnesiai va
žiuotas. Prokr $540, kam toksai au
tomobilius reik. \ /mjas atsišaukite 
nedi'iioj Iš ryū> įi* vakaru. 

«00 i Su a o . . . : v M*. 
Telefonas Protya^ct 1424 

P A R S M R O D A (OTTOM) 
K o m e t a s kaip naujas pu.rHiduos labai 
pigi i i j is fiianrtionu kainuoja $150.00 
parduosiu už $6S.00. Taipgi muzika-
liškas siutai- ir ktpuro už $25.00. 

Kam reikalingi atsišaukite: 
6001 So. I lonore Stroct. 

Telefonas Prosp«oC 14 24 

" A N T PAROAVIMOT 
Negijpdčtp pn^a gauti gražų 

dviem pitgyvęnimais muniiį nlimą 
ii- iaipp.it girai išdirbta biznį. Pir
mos klesos knygynos ir (Mgarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
z*s, geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pagyvenimuo
se, basementas, akmens pamatas 2 
pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
basejiiente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų — pir
mos klesos ' knygynes ir cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir \Vood 
gatvės Grindįs muro, durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
duris ir langai taippat ąžuoliniai. 

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

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gatvė, Chicago, 111. 

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos 

Ji yra State Bank po kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos 
Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu. 

. Jos Stockhoideriai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai sto
vinti užpakali j bankos" ir vyrai turtingi ir su didelių biznio prity
rimu. 

B i 

ŠIŲ vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonų Dolieriu. 

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 
Ceok Pavietas ir 26,000 darbininku turi 

savo pinigus pasidėję šiame Banke. 

• • • 
5 
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DR. 6. M. 6LASER j 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St.. Chicago, 11L I 

SPECIJ ALISTAS 
Moteriškų, Vyrišky, taipgi chro

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

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

A. P E T R A T I S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

K-

INS'JRANCE 

EUROPEAN AMERICAN I H E A I 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortcs 

N O T A R I J L Š A S 
3249 So Halsted Street. Chicago. Illinois 

TELEPHONC B O ' j L t V A R O 611 

— - S 

Resid. 03.1 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas I laymarket 3544 

0R.A.A.R0TH, 
Rusaė gydytojas Ir cbirMrgas 

Spec ia l i s tas U o t e į i l k o . Vrcidk« 
Vaiky Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St.. Chicago 
Telefonas Drover 9a*3 

VA1..UTDAS: 10—11 ryto 3—3 po 
pieta 7—8 vak. MedėUomis 10—13 d. 

' 

^mmmn 

DIDELIS BALIUS 
A. L. R, K, Mot. Sa-o-os i KT>. 

i 

NEDĖLIOJ, 30 d. GEGUŽIO-MAY, 1920 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ Prie 32-tro PL ir Auburo Ave. 

Pradžia 7:00 vai. vakare. ĮŽANGA 25c. YPATAI 

Kviečia visus atsilankyti A. L. R. K. Mot Są-gos Ima Kuopa 

rua liiio šio miestelio. Priožas 
tis žmogžiulysto> dar re^ino-
nm. 

Jonas Dumėiias buvo senas 
šio miestelio gyventojas ir vi
sų lietuviu žinomas kaipo ge
ras ir teisingas žmogus. Nie
ko neužgaiulavo. 

JSeredoj. 19 <L, šio mėnesio 
jis (litlM> iki vakarui ir !»} pa-
ėi«> naktį liko žmogžudžio au- ' ^LJI.IL.U 
Na.. 

Yra intariama> vienas žmo
gus, kuris ardė jo 
gyvenimą. 

gausia atsilankyti, kad bendrai 
galėtume aptarti daug svarbių rei-
kahj. Stfelčiunas, 

rast. 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

OYBA1. 

Baltlc Consultation Bureaa, Inc. 
3 5 So. Dcarborn St. Chicago. 

R o o m 206 
• i • i » -.— 

lllllllllllflllllllliuilllllllllllllllllllllillllll 
PIRKITE KARĖS TAUPY-

šeiminini MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
iiUiliiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PA1KŠKOJIMAS. 
PaiešJąau pusoserės. Elz. Baltru-

naitės. po vyrų Latvienės, paeina iš 
Kauno rėdybos, Ukmergės pavieto, 
Kupif-kio valsriaus, kaimo K e l i n i Ų. 

Seniau ji g y y f į b Io\va Valctijoj. 
Turiu labai svarbu reikalą. 

Meldžiu atsišaukti po adresu: 
Mary KriautHeuicnė, 

l o«lt» Kdbrooke Ave. 
C h k a g o , 111 

6^*^ '."^8 

U 

y 
Iškilmingas Piknikas! 

--̂  Rengiamas — 
n 

. A » t P A R DAVIMO. 
Parsiduoda rakandai , ' "Furniture" 

už labai pigią kainą. Kam yra rei
kalingi rakandai tuojaus atsišaukite 
pas savininką: 

STANISL. MVLAKALSKIS. 
3328 s . Halsted Str. 

PIGIAI IK GERAI. 
Parduodam ir mainom namus, l o ' 

tus, farmas ir visokius biznius. Pas 
miu> gal ima gauti visokių pasirinki
mų. 

Atsišaukite pas: 
A. GRIGAS & CO. 

'3111 S. HaKsted st.. Chicago, 111. 

i 

ALTORINES DRAUGYSTES 
NEDĖLIOJ, GEGUŽIO 30, 1920 

Nekalto Prasidėjimo Šv. Mar. Panos parap. Darže, -Brighton Parke 

Širdingai kviečiame visus atsilankyti ant šio pikninko, nes tai bus pirmutinis šjmet. Muzyką bus viena iš 
puikiausiu, galėsite* smagiai pasišokti, linksmai laika praleisti ir paremsite mušu draugiją.. Kviečiame visas drau
gijas, pavienius parapijonus ir svečius iš kitų parapija, o mes užtikriname kad busite užganėdinti. 

Nuoširdžiai visus kviečių v KOMISIJA. 
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D R A U G A S Šeštadienis, gegužės 20 1920 

! 

* • 

SU KAUN 
KERMOŠIUM 

i t 

Švento Antano Parapijos 
CICERO, ILLINOIS 

i 

Nedėlioję, Birželio-June 6, 1920 m. 

NATIONAL GROVE DARŽE, Riverside, III. 
Pradžia 11:30 A. M. IŽANGA 25c. 

Ko Kauno Kermošiui bus tai, aiškinti nereikia tik jeigu kuris nevažiuos i Ker
mošių tai tas paliks nelaimingiausiu žmoKum. 

Bėgių, šokimų, dainų, imtynių, valgių gėrimų ir košės. 
Kviečia KOMITETA1IR KLEBONAS 

B£ ^ ^ L«ft« mmmmm mm H C J 

PASARGA: Privažiuoti galima 22 iki La Grange, La Grange iki Darž"i. 

E3E * — ^ B " m 
s * 

CHICAGOJE. 
S !—»»»»» » » » *»"? 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Šeštad.enis. geguž. 29 d., 
Šv. Marija Magdalena 
Sekmadienis, gegužės 30 d., 
Šv. Ferdinandai 

Pirmadienis, gegužes 31 d.. 
Šv. Petronėlė 

•V * • ' • • • — • m* m m. m mt mm m» •»*»»••» m* 

Nuo 
Administracijos.. 

i 
Panedėlyj, 31 d. geguž.} 

Decoration day. "Draugo"; 
ofisas bus uždarytas. Laik-į 
rastis tą dieną neišeis. 

buvo buvęs vienas dektivas. 
Hv\ tasai nesulaikė ir neares-
tavo piktadario. 

Tokiu blogų žmonių daug 
policijai vra žinoma. iV; jų 
negali nei suareštuoti, nei nu-
ginkluoti. Jei katras poliemo-

. inas dristu pasielgti priešin-
_ ga i, politikieriai t (>ki t uigi n i ų 
rijĮton, Kur pipirai auga, anot pa-

IKIHERSESEEBgSIHKHEHIKBIBBHIiSIHnilIBEKIKHiaiBlIfiHIHIlIlHIlIBBlIMHBIlHIBBHk 
m 

I Justino Kudirkos Išleistuvių 
5 • ' 

taries. S 
CHICACO SUSILAUKSI AN

TĮ ANGLIŲ. 
i 

Paragina- mažinti drabužiams 
kairas. 

•.-. 

p'-anošta, 
prekybofl 

S 
GEGUŽĖS MĖNESIU NU 

BAUSTA 18 ŽMOGŽUDŽIŲ. 

I.š anų šeši pasmerkti miriop. H( 

Vatstijinio prokuroro Hoyno 
asistentas Prindiville paskel
bė, kad kuomet kriminaliu U•• 
•man paskirta keturi teisėjai 
daugiau, su vienu mėnesiu at
likta daug darbo. 

Gegužės mėnesiu apkaitinta 
13 žmogžudžių, gi 7 išteisinta. 
Tarpe apkaltintu, 6 pasmerkta 
miriop. 

Per pirmutinius keturis mė
nesius šių metų teismuose tei
sta 8(>S piktadariai. Iš tų 204 
išteisinta. 

Iš apkaltintų 145 nubausta 
vaistijn.in kalėjimam 125 Pon-
tiac įstaigon, 212 miesto kalė 
ji man, 102 pavieto kalėjiman, 
gi 284 paduota probacijai. 

Iš \\ashingtono 
kad tarpvalstijinės 
komisijos pasidarbavimu Chi-
eago tonus 'dienomis sulauk-
sianti daugelio anglių. Tam ti
kslui busią atidaryti keliai ir 

• J 

tūkstančiai tonų augliu kas 
dien suplauksią Chieagon. 

Sakoma, geležinkelių kom-'lH 
panijoms jau pavyko p ia tuš - 'g j 
linii vagonus ir pravhsi i v a - i j ^ 
gonais užimtus bėgius. Tad: 
dabar bus atlikta daug pa
lengvinimu visiems didesniems 
miestams. 

Drabužių industrijos nacijo-
nalis prekybos butas prisiuntė 

RENGIA 

čia telegrama, ragindamas sa
vo asocijaeijos na ii us krautu
vininkus, dėti galimas pastan
gas atpiginti įvairios rūšies 
drabužius. 

JUSTINAS KUDIRKA (tenoru). 

.'.Lietuvos Vyčių Chicagos Apskritis.-. 
Nedelioj, Gegužio 3 0 d. 1920 

J PILSEN AUDITORIUM 
1655 Blue Island Ave. 
•Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Justinas Kudirka išvažiuoja Italijon užbaigti pasaulinę dainavimo ir dramos moky-
lą. ją užbaigęs važiuos Lietuvon darbuotes Lietuvos operoje. Šiame koncerte Chicagos 
publika paskutinį sykį girdės dainuojant Just. Kudirką. 

Sėdynės rezervuotos. Bilietai pardavinėjami. Juos galima gauti visoje Vyčiu kuopo
se, visose Darbininku Sąjungų krautuvėse, (Jniversal State Banke ir "Draugo" ofise. 

KOMISIJA 

Orkestrą p. Jakaičio. S W W P° Programffj šokiai iki vėlai nakčiai. Urkestra p. Jakaičio. y& 
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ŽINOMAS POLICIJAI GAL 
VAŽUDIS NUŽUDĖ KITĄ 

ŽMOGŲ. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 
KONCERTAS. 

Žinomas pietinėj miesto da-
lyj tAikšmadaris Geary, kurs 
draugąujasi su {vairios rūšies 
piktadariais ir yra artimas sė
bras* politikieriams, pirm tri
jų mėnesių buvo nužudęs Yel-
lo\v Cab šoferį Tripple. Buvo 
teisiamas ir pateisintas, kaip 
to buvo norėję politikieriai. 

Dabar jis nužudė, kitij žmo
gų, J . Reekas, sali imi n i aką. 
3300 No. Cra\vford ave. 

Žudynė įvyko saliune po 
num. 4105 So. Halsted gat. J. 
Keskas tan saliunan buvo už 
ėjęs kaipo pasalinis žmogus. 
Norėjo jau eiti laukan. Kad 
tuo tarpu saliunan i nėjo pus
girtis Geary, kurs ir susidūrė 
su Reekas. Piktadaris Ree-
kas'o nepažinojo, nekuomet 
nebuvo matęs. Bet prie jo pri-
sikabino aštriais žodžiais. Ta
sai atsikirto ir už tai tuojam 
užmokėjo savo gyvybe. 

Nes tokiems politikierių glo
bojamiems piktadariams ne 
kuomet negalima pasakyti nu

olankusis jausis pilnai paten- tarnauti, aplinkybėms loi-
i ntas ir atlikęs lig kad savo džiaut bendradarbiu, 
piiedermę eilėje dailė* meiio. i Todėl ir laukiame nekantriai 

JaU kas, lx>t mes, tai labai gegužės 30 d. vakaro, kuria-
didis skaičius žadame atva-1 me paskutinį kartą išgirsimo j 
žiuoti iš Cicero kolonijos. Je i , Jus t ino Kudirkos 
iš kiekvienos Chicagos koloni-1 mušu sielas balseli 

Kur tik neisi, kame nepaž
velgsi, ką tik nesusitiksi, visi 
mūsų kolonijos lietuviai su ne
paprastu entuziazmu kalba a7 

pie ]). Justino Kudirkos ren
giamą koncertą. Kalbančiųjų 
-gi žodžiai skamba, veržiasi iš 
kiekvieno lupų jausmo kupini. 

Vieni džiaugiasi laukdami 
gegužės 30 vakaro, nes jie ži
no, kad jų bendras tautietis 
pasirodys taip, kaip niekados 
pirmiau, kad maloniomis dai
nelėmis sukels jausmus kruti
nėję ir kutens juos it pietų ve-* 
jalis, vakarui temstant. Kiti-gi 
apgailestauja jį tuomi, kad jų 
mylimas dainininkas savo dai
nelėmis atsisveikins su atsi
lankiusiais, o kai kuriems net 
ir ant visados paskutinį "su
diev" pasakys. Sakau ant vi-

s kolom-1 mūsų 
jos tiek atvažiuotų, tai Pilso-

ža vėjau t j 

Alfas. / 

no svetainė turėtų lūžti. 
Justinas Kudirka tikrai yra.' 

apgailestaujamas Chicagos ir 
amelinkių kolonijų lietuviu.! Nedelioj, gegužės 30 d., 
Apgailestauja del to, jog n e - ' 7 : 3 ° v«\į- vakare, Šv. Jurgio 
teks įžymio solisto ir pasišven 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Nedelioj, 

tusio darbuotojo dailės srity
je. ("1ia, rodos, išdalies lig ko
kis smūgis užkrinta ant drū
čiai organizuotų vyčių. Bet vy
čiai, kaipo iš savo bendradar
bio, kurią dieną tikisi džiaug
smo. 

Neviename surengtam vyčiu 
koncerte miesto teatruose Ju
stino Kudirkos malonus balsas 
skambėjo kaip styga f r vilgė 

mūsų sielas it aušros rasa. 
Vyčiai sopniičioniM širdimis 

rengia tą koncertą Justino iš-
sados, nes bėgant metams vis-' leistuvėms, kuriame jis pats 
kas pasauhjo mainosi, o tarp dainuos. Apart dainininko, dar 
tų ir mūsų su nemirtinomis sie 
lomiš gyvenimas. 
Tad-gi nenuostabu turėtų bū

ti visiems, jeigu mums neramu 
yra laukti to vakaro, kuriame 
atsisveikins Justinas Kudirka, pildyti koncerto programą. f| 
Ypač jaunuomenė, inteligenti-

skambins ant .piano- Chicagos 
Liientinga pij.ni-ir, taipgi 
dalyvaus garsios Chicagos so
listės. Reiškia, žymiosios jie-
gos turės už garbę padėti iš-

kaip-gi nepadėti, neatjausti 
ja ir įvairus profcsijonalai taip mylimo dailės mokslei-

ne -v io , kadangi jis nuolat buvo 

patinkamo žodžio. 
jearv nužudęs zmogu- įsojo . • u , . ,. ,. 

,- t. v ., r fKįl abelnai liaudis turėtų 
sau is saliuno švilpaudamas, i . . . 

| \ praleisti tą paskutinę, net prielankiu, mums neperkamu 
' | ant kelių metw, progg išgirsti veikėju, bet rimtu, visuomet 

i jį dainuojant. Kiekvienas at- gerais norais pasirengusiu pa-

Tolicijos viršininkui prai 
ta, kad šovinio metu saliune 

parap. salėje vėl įvyks* puiki 
pramoga. Ką tik praūžė sim
fonijos koncertas A. R. I). 2-
rojo sk., štai, šios kolonijos 
sąjungietės sd savo vakaru. 
Sąjungietės žinomos yra tuo
mi, kad visuomet surengia gra
žias programas ir sutraukia 
gražios publikčs. 

Gegužės 30 d. bus Mot. Sa
gos 1-mos kuopos Moterų Sa
gos Savaitės vakaras. Jame 
merginoms ir moterims įstoji
mas į Sąjungą ,bus numažintas 
per pusę. Dabar yra organiza
cijų laikai, užtai lietuvės ka
talikės, moterys privalo i r g i 
organizuotis. Netik organizuo
tis, bet ir sveikatą ir gyvastį 
apdrausti. Tai galima padary
ti įstojant į vienintelę Centra-
linę Moterų organizaciją, bū
tent Moterų Saįnng| . 

Programa šk> vakarėlio bus 
marga, kaip genys. Bus "shor t 
but sweet". Dainuos mūsų si-
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I Šv. Jurgio Parap. Mokyklos Mokinių 

VAKARĖLIS 
* - » 

Nadelioj, Birželio 3 0 et, 1920 
Šv. Jurgio Parap. Svet. 32-ro Place ir Auburn Avenue. 

Pradžia 3 vai. po pietų. 

• 
1 • 
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Šiame vakarėlyje bus duodamos diplomo*; ir certifikatai už atsižymėjimą rašyme, 
58 mokiniai gaus diplomas 79 certifikatus 

Užbaigimas mokslo metų bus Birželio 27. 
Bus labai gražių drilių, dainų ir visokių margumynų. 

Nuoširdžiai visus kviečia Šv. Jurgio parap. mokyklos Mokiniai. 

• • 
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teraitės, kurios visur padaro 
"furorą", kur tik dainuoja. 
Sakys prakalbą iškalbusis sve
čias iš kitos parapijos, kun. 
Norbutaš Pakalnis. 

Gražų monologą pasakys 
viešnia iš kitofe kolonijos. Bus 
ir kitko. Tyčia jų viŝ ų nemi
nėsiu — ateisite ir pamatysite. 

Po programos bus šokiai iki 
vėlam laikui. 

Gegužės 31 d. bus Vainikų 
Dieną, nereiks anksti kelii ir 
eiti į darbą, užtai iš vakaro 

loniai vėsi. Užtai nepraleiski 

gražaus išgirsti, pamatyti ir 
išmokti. 

of Lake susirinkimas įvyks rytoj, 
te progos gražiai pasilinks- gegužio 30 d., 4 vai. po pietų, šv. 
minti ir. ką nors naudingo ir Kryžiaus parapijos svetainėje. 

Visi nariai teiksitės laiku susi
rinkti. 

Valdyba 
L. D. • S. Chicagos Apskričio 

kuopoms. 
Ateinanti sekmadienį, 30 d. geg., 

2:30 po pietų bus L. D. S. Chi-
Labd. Sąj. 1 kuopos papras-1 c&gos Apskričio susirinkimas, Sv. 

Reporteris. 

X PRANEŠIMAI. 

bus galima puikiai pasilinks-
dabriniais balsais apdovanoti |minti. Sąjungietės visus malo-
dainininkai, bei dainininkės: jniai priims. Nors ir šilčiausioj 
p-lė M. Gurinskaitė su p. Ra- dienoj Šv. Jurgio parap. er-
manausku. Taipgi panelės Vol dvi svetainė visuomet yra ma

tas susirinkimas bus rytoj, t. 
y. gegužės 30 d., 5-tą valandą 
vak., Šv. Kryžiaus parapijinėj 
svetainėj. 

Nariai, malonėkite susirink
ti. 

Valdyba. 

Antano parap. svetainėj, Cicero, 
111. Meldžiu visų kuopų kuodau-
giausia išrinkti delegatų Si n susi-
rinkiman, nes turime daug reika-

%, o ypatingai rengties prie pik
niko 20 d. birželio. 

Valdyba. 

Blaivininkų 21 kuopos ant Town 
PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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