
?*mr^ 

i 

> 

"DRAUGAS" 
rakllafa«d Bmltr Kzctpt 9ua4mn 

O M TMT M.M 
tez Maath* Ct-M 
Thur»4&7'» Cdltloa BJI 

AT KETWS-STANDS t e A COPT 
DRAIGAS PCBUSHDTG CO., Ine* 
1800 W. 4«Ui SC, CtUcago, HUnote. 

7 

— 3 

DBAU GA 
UTHUANIAN DAILY FR1END 

A 

SEGOND E0IT10N 

ANTROJI LAIDA 
*» 

PubUsbed and dtetnboted ooder permlt (Ko. 4«»), antliorized by the Act oi October t, l t l 7 . oa (Be M ihe 1 * - Ottice ot Chloro, UI. By the ©rder of tbe PresMent, A. a Bnrtesoo. r~stm»ster General. 

KAINA O 
PRICE * 

CENTAI 
CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 29 D., 1920 M. 
CMTERED AS SECOBTO-CLASS MATTER MARCB 31, 1>16, AT CHICAGO, ILUA'OIS O'DKK THE ACT OF MAitCH S. 18Tt. METAI-VOL. V. No. 128 

Kritiška Lietuvai 1 «!?»• 
Valanda 

Mevikai kviečia Lietuvius 
užpulti Lenkus 

Už tai žada sugrąžinti Vilnių 
ir Gardiną 

*!NUBAUSTAS BUVĘS JUO-
j DAS POLICMONAS 

I] r j i j į s buvo pa-Iežastig mirties 
j šios šalies gražiuoju pa- į ^enos j ^ ^ m e r g e l ė s 
Įpročiu Chicagos lietuviai jį 

PATARIA CUKRŲ DALINTI 
PORCIJOMIS. 

is 

j zimiero lietuviškose kapinė- { 
j se ne rytoj, gegužės 30. bet} 

UŽPORYT, GEGUŽĖS 31 d.! 
» 

Taippat mažiau valgyt 
saldainiu. 

New York. geg. 28. — Oia. 
taip vadiną jam Lusko komite-

j j Vainikų dieną (Decorationj D a r ntaiill chieagon 
j j day) paminės šventojo Ka- Kansas valstijos buvo atkelia-

J zimiero lietuviškose kapinė- j į ; j a u n a f a r m e r i u k ė B e r t h a įį^jg^įį ^ y 

j ! \\ lebeek. J i buvo atvažiavusi | i l u o n i l | 1K.rimavimo oriežasčių, 
, • • K , ' m laimės ieškotų. liudijo ap,e cukraus pa^lėji^ 
Kapinėse bus gedulingos į Atsidūrusi miesto gatvėsna G e o r ? e H F i , l l a v > c u k r a n s 

pamaldos. Prasidės 10:30 ry-1! jinai įk lausė juodo polienio- p i r y v s 

j se ne rytoj, gegužės 30. bet {j \viel >*,:< 

to. Bus Šv. Mišios, pamoks
las ir procesija. 

Tą dieną i kapines kuo 
skaitlingiausiai turi suva
žiuoti lietuviai ir be speci-J 
jalio pakvietimo. « 

no Dorsev Cbambliss nurodvti; 
j . . ^ : 4:_, l_ i_:i.:.... ___•_. "P? fiafce, jog salyje eacraos 

yra nei matoma kiekybe. Cuk
raus reikalus šioj šalyj veda 
trys ar keturi žmonės. Jie eu-

• jai tinkama laikina prieglauda. 
fo "ral ir užsiėmimą. 

AUSTRUOS VARGAI 
AUSTRIJAI GRŪMOJA 

NAUJAS KRIZIS. 
Tos augštos užmokesty? pa

didino kaina< visokiems daik
tams, kuriu šindie niekas ne
dali Įpirkti. Kuomet nėra 
kam pagamintu prekių pirkti, 

Vienna. geg. 29. - - Austrija dirbtuvės turi but uždaromos 

Gali sustoti darbai dirbtuvėse. 

atsiduria kitan krizin. Dirbtu
vių savininkai sudarė pienus 

Tasai žvėris žmogaus kūne 
j paėmė mergelę ir nuvedė j ne-

~— s 

doruosius namus tarp juodųjų. 
{į Ten jinai susirgo ir paskui 

LIETUVA PRAŠOMA PAKILTI PRIEŠ LENKUS. 
LONDONAS, geg. 29. — Central Ne\vs depešoje iš Berlyno 

pranešama, kad Rusijos sovietų valdžia tariasi su Lietuvos ka
rės niin'isteriu, ar kartais Lietuvos armija negalėtu pakelti 
puolimo prieš Vilnių ir Gardiną. 

Ir kuomet Lietuvos vyriausybė sutiktų taip padaryti, tuo
met bolševikai užpultų Dvinską ir lenkai atsidurtų tarj>e dvie
jų ugnių. 

Rusijos sovietų valdžia už ta. žygi žada Lietuvai sugrąžinti 
tuodu miestu, kuriuodu laikosi užgrobę lenkai ir atsisako iš ten 
pasitraukti. 

Be to, depešoje pareiškiama, kad jei Vokietija neturėtų noro 

DEBATAIGUBERNAT0-
'RlAUS'ALLENSŪ^GOMr 

PERSU. 

Debatuota streikų klausime. 

New York. geg. 29. — Čia 

kraus didelius išteklius turi 
Ine tik Suv. Valstijose. Bet ir 
i - j . . . . " 

[Kaboje milijoną tonų. Tas vi-
isas cukrus sukrautas su tiks-
'lu didinti kainas. 

ir turi sustoti industrija. 

Pramatomi nerimavimai. 

Kuomet fabrikantai uždarys 
savo dirbtuves, reikš ta, kad 
darbininkams bu< paskelbtas! 

Carnegie salėj vakar vakare j vietos autoritetus buvusi 
Įvyko senai rengiami debatai i licmoną patraukti tiesom 
Kansas valstijos gubernato-1 Prisiekusiųjų teismas po ke-
riaus Allen su Amerikos Dar-j lių dienų bylos juoduką at-

mirė apskričio ligoninėje. 
Jai mirus paaiškėjo ' juodo 

poliemono darbas. .Jis buvo 
suspenduotas. Bet kadangi už 
savo nugaros turėjo stiprią 
politikierų parama, nebuvo pa
traukiamas tiesom ^ a m ? < J a i i i i t l P°™.|oims. nus-

Reikalau įsimaišė motoru j t a t a , , t k a n , a - P«™ntą išdirbi-
organizacijos. Šitos privertė]"1 0 I W o n , l s - T r t u o į t a r p i u 

po-

KaijM) priemone prieš augs-
tą cukrui kainų jis pasiūlė 
per 90 dienų cukrų gyvento-

sustalnlyti visokius darbus vi 
sose dirbtuvėse, kol darbiniu 
kų atsinešimas i industriją ne 
)ni> atmainytas. 

L/.mokestis darbininkams, lokautas, 
tiek daug padidinta, kad fab-j Iš to pakils naujas politiki-
rikantai pagamintu prekių 'nis šalyj bruzdėjimas ir Aus-
niekur negali parduoti, jei no-'trija galės susilaukti naujų 
ri atgauti savo pinigus. j vargti. Nes šiandie ir be lo-

Be to visoj šalvj trūksta pi- į kauto agitatoriai visur cner-
• • • • v J 

nigų taip, kad vyriausyl>ė ne-.gingai darbuojasi. Paskui bus 
gaii paspėti atspauzdbti rei
kalaujamos kiekybės. 

žmonėms nepirkti ir nevartoti 
saldumvnu. 

atiduoti Lietuvai Memelio (KlaiDedos) aoskriėio, hojį>vikai i h o F e d e r a c i J ° - * prezidentu (Jo- rado kaltu. Bendrai su juo ap-
pasižada del to užpulti rytine Prūsiją ir varu Memeli pri
jungti prie Lietuvos. 

(Kritiška Lietuvai valanda. Rusijos sovietų valdžias pra
šymas yra lygus reikalavimui. Tuo labjaus jis svarbus, nes 
šiandie Lietuva veda taikos tarybas su sovietų valdžia. Bet 
lygiai Lietuvai svarbus daiktas atsiimti nuo tenka ir savo sos
tine ir Gardiną. Tą padaryti Lietuvai šiandie yra progos. Nes 
lenkai pienuoja pavergti visą ..Lietuvą. Tečiaus pakyla klau
simas, ar toksai lietuvių žygis nepakenktų Lietuvos reikalams. 
Gi su Klaipėda yra kas kita. Klaipėda yra šiandie valdoma 
talkininkų. Lietuva del Klaipėdos apskričio neturi reikalo 
derėtjes su Vokietija). 

mpersu. 
Debatuota darbininkų strei

ku klausime. 

PEDAUG SUVALGOMA 
SALDAINIŲ SUV. VALSTI 

JOSE 

Kaltinama vyr.'ausybė. 

l'ž tokią padėtj industrijos 
lauke fabrikantai kaltina vy
riausybe. ]r prieš ją tad at
kreipta kova. 
• Nes vvriausvhė, neatsižvel-

kur-ka.- arsiau. 

f 

vo daug* susirinkusių kaip»ka 
pitalistn agentų, taip darbinin
ką. 
Kaip žinoma, tuojaus po per-' 

niai žinomojo streiko minkšto
se anglių kasyklose Kansas 

i valstijoje įvykdinta istatymai. 
jdraudžiantieji darbininkams 

SUTRUKDYMAI LIETUVOS-RUSIJOS TAIKOS TARYBOSE j ^ ^ ^ ^ Š ' ^ S t 
. 'COPENUAGEN, geg. 29. — Vietos laikraščiui Berlinske [ vesti pasidarbavus pačiam 
Tidende iš Kauno pranešta, kad Lietuvos su Rusija taikos : vajctijos gubernatoriui Allen. 
tary'oos Maskvoje sutrukdytos del nustatymo Rusijos-Lietu- ; į ^ G o n i p e r s a , . t a i p i r k i . 
vos rubezių. j ^ d a r b i n i l l k u v a d a i t u o s j s t a . 

Kai-kune Lietuvos atstovai is Maskvos i š g a v o Kaunan L ^ ^ Pasakė/kad 
gauti reikalingą nurodymų nūo savo vyriausybes -rublių klau- i ̂ ^ ^ S l l g r a ž i n t a d a r b o 
*si]iip i v . . . . . . . 

! žmonėms vergija ir Uranija. 

kaltinta ir viena juoda moto 
riškė, jo bendrininkė. 

Abudu nubaustu po penkc- i Ir dar žmonės skundžiasi cuk-
rius metus kalėjimo ir po! raus trukumu. 

Salė buvo pilna žmonių. Bu- $ 1 m baQa<lS> ; 
- - • • • • • • ' Kew York. geg. 2S. - Suv Abiejų advČfcaSas tuojaus p; 

davė prašvma atnaujinti b\lą. 
Visuose" didesniuose mies-! $ u v a r t o - 5 a u ž V l e n? ™ « J « ^ | 

f tuose nereti tokie atsitikimai. \ d o 

Tik mažiausioji jų dalis te 
čiaus išvelkama eikšten. 

Kiek tai Chicagoje via pa-i T a i P Pa*ak<:> P*«r*> ? ^ -
vojaus priaugančioms merge- retorras Hoastett, kalinamas 
Įėms. I v 'e tos Bond kliubo susirinki-

i ^ į m e . J 
Paskui pareiškė: 

i Valstijų gyventojai kas metai 

ir dar skundžiasi cukrans tru
kumu. 

Austrija turi duonos. 

Iš Amerikos Austrijos atve
žama daug kviečią. Spėjama, 
kad vvri;ui>ybė greitu laiku 
gyventojams padidins duonos 
porcijas. 

Vokietija varo smarkią pro-
gdama Į pasekmes, sutiko, kad I pagundą už prijungimą Aus-
(birhininka.i dirbtuvėse gali; trijos prie Vokietijos. Tam ti-
steigti savas tarybas ir viso- kslui vokiečiai skiria milijo-
kos njšies komitetus. mis markru. 

Taippat vyriausym'' nepasi- j l'ž pinigus vietomis jau ke-
priešino darbininkų reikalavi-i liamos demonstracijos, kad 
mui gauti augštas užmokestis Austrija padarytų uniją su 
už darbą. 1 Vokietija. » 

* j 

: 

ADVOKATAI PASMERKIA 
AREŠTĄVIMŲ METODAS. 

Pakelia apkaltinimus prieš 
teisybės departamentą. 

BOLŠEVIKAI PAMUŠE 
»T TT» 
JXJl»Ą. KASETTTA 

Gyventojai išsislapstė miš
kuose. 

Pertraukta Kare Sibeįijoje 
JAPONAI SU BOLŠEVI 

KAIS PERTRAUKĖ KARĘ 
SIBERIJOJE. 

Senosios vyriausybės auksas. 

Nepatiko tas gul>ernatoriui. 
Ir jis Crompersą jmkvietė i vie
šuosius debatus. 

Vakarykšti debatai tečiaus 
nieko nauja nej>asakė žmo-

Sakoma, komisaras Krassin j n 6 m s # Gompersas dar kartą 
.tarp kitko Anglijos vy r i ausy - j u ž c i t a v o ? k a d j į a n di e Kansas 
!bei pasiūlysiąs Rusijos auksą, ; v a l s t i ; ; . j £--?.;- vergija, dar-
: sustampuotą^ senosios rusų j bininkams laisvės Suvaržpnai. 
! vyriausybės ženklais. Tą auksą Į n a į s į reakcija. 

Londonas, geg. 29. - R ^ j * ° & * * « valdžia'nori paduo-t G u b A l l e T 1 s t a t e klausimą. 
terio dej>ešoje iš Vladivosto- h Al,-£?1,ios t u r «n" i r parduo-
KO sakoma, jog rusai su ja • 

Lloyd George pasimatysiąs Su 
Krassinu. 

kokiuo gi kitokiuo būdu ap
draus t i visuomenės padėjimą, 

ponais Siberijoje pertraukę; S^uHbeft tad Knesam ž̂ai« |0ftM|įB^afe.| tai nedavė paten-
karę. tv. padare annisticiją. jktas gauti Anglijos vyriausy- j įx-įna,u.i0 -atsakymo. 

įbes sutikimą liuosai parduoti i • 
caro laikų auksą. MUENSTERYJ ŽUVO 6 

gegužės 25 d. 
Ir pažymima, kad Cfctfaa 

rovskan nukeliavusi rusų-ja 
po m i aroustieijinė komisija. 

Llcrd George ir Krassinas. 

Andij 
įlinkas 1 
tvsias sn Krassmu. bolševiku 
valdžios prekybos k<-misarn. 
rašo laikraštis Times. 

Podraue: čia nlačiai 

STUDENTAI. 

nun^tenų urnų 

v 

kalba-

Londonas, geg. 29. — M ûen-
sterio universitete, Vokietijo
je, chemikalą laboratorijoj ek
sperimentų metu ištiko smar
ki ekspliozija. 6 studentai žu
vo ir daugelis sužeista. 

Laikraštis Times tame klau
sime rašo: 

"Priimdami rusų auksą nuo 
bolševikų, kurie yra aną pa 
grobe nuo senosios vvriausv-
bes, tu© patini mes pripažj-
sime sovietų valdžią. 

" Dvi iue.ii. kaip tai pn>k -
K)s santikius ir oficijalĮ pri-
]>ažinimą. negalima paskus-

ma. j op be Lloydo (Jr-nrgo ko- tyti. 
BBsaras Krassin. kurs aną "Botų absurdą* įsivaizdinti, 
dieną čia atkeliavo, pasima- jocr dvi šal>> -ra;: kita s-i I:i'a 
tysiąs ir su kirais Anglijos .'ve*! i prekybą, m t u ritamos . 
diplomatais. T? paskui Įvyk- jokių diplomatinių sąryšin." ; 

SRnri bendroji visų konfejrn-! Tin:e> > ra pi-M'šingas k;::p 
clja. preinjenii Lloyd Ceoree taip ?iai 

Anglijos užrnbežinių reikalų j ir Inilševikams. To<lel iš su-tuosf 
sekretorius jau matęsis su įmanomos prekybos Anglijos įševikų cficijalio praneš' 
Krassino. !sn Rusija tiesiog pasityčioja {Maskvos. 

Gegužės 31 dieną, Vainiką; 
dienoje, Cbicagos pastos bos-Į "Eksportai man sakė. jog 
tas bus uždarytas. Tą dieną j -5in*t Suv. Valstijose gyvento-
nei laiškai nebus išnešiojami. JaL * « išleidę 2(1 milijardų 

dolierių visokiems ^pertekliaus 
1(50 miestinią darbininkų —i daiktams." 

šoferių, atšaukė streiką, šian
die sugryžta darban. 
] . liže Utilities komisija gazui 
Lietuvos Misijos Adresas: kainą pakels ligi $1.2.") už tuk-
257 West 71 str., New York, jstantj kubinių jiėdų. 

Washington, geg. 20. — Na
tional Popular Ooverments są
junga kituomet buvo paskyru
si komisiją, ištirti kaip teisoti 
ir naudingi tie atlikti teisybės 
departamento radikalų gaiva
lų masiniai areštavimai. 

Komisijon inėjo dvylika pa-
rinktiniausių advokatu. Dabar 

• v ]>„]). į komisija paskelbė-savo tyrinė
jimų ra}K)rtą. 

Ntikaltina departamentą. 
Komisija nukaitina teisybės 

departamentą už nelegales me-
TURKAI SKIRIA DIDELES Mustapba Kernai paša savo I todas, pavartojamas prieš ra-

SUMAS PROPAGANDAI, i laiške buvo raginęs paskirti dikalus. Su «lepartamento ži-
i kiek niuiiru araluims. Ret rnsji n ; a a"-cr.ta: 

Musuimar.u suKilima'š sutruk-1 . * ' • 7* • -v.. 
* " ^ " J " 1 - - •»• atstovai tuojaus pareiškė, jog 

Copechagen, geg. 29. — Lai
kraštis National Tidende iš 
(ielsingforso gavo žinią, kad 
bolševikai pamuše visa šiau-
rinę Kareliją (šiaurvakarini 
Rusijoj). Kuone visi Karelijos 
gyventojai išsislapstę po miš 
kus. 

domas. 

-t-ja radikalų w-
ganizacijosna ir paskui provo
kuoja šitų narius. Gundo juos 
i prasižengimus, kad gauti 

arabams pažadėjęs duoti 2 
Berlynas, geg. 29. — Cia i- m i , i3o r |u r « W i » Leninas. Tie j 

vyko viešasis susirinkimas' bolševikiniai rubliai bus pa-į progos juos suareštuoti, 
turku; sirijonų, arabų. ^ c įpJ mainyti turkiškais sidabriniais j Kaltinamas departamentas 
tėnų ir indėnų. Kaftett.jai, as- jP*0**"^ n e p a r a I ) a i atsisako j už masinius areštavimus be jo-
triais žodžiais protestavo prieš 
Vcrsailleso taikos sutarti. 

Pirm to susirinkimo turkai 
buvo atlaikę dar vieną slaptą! 
susirinkimą Azmi Jema! Iicy 
rezidencijoje. 

ikių teismo \varantų 
! moterų. 

priimti popennius pinigus. 

Raudonieji turi daug darbo. 
— 

Susirinkimas pagaliaus dan-i 
gelj turkų, prielankiaujanėių; 

> talkininkams, pasmerkė mi-l Toliaus: 

vvru ir 

SENATAS PANAIKINO i2 
NUOLATINIU K0NGRES 

KOMITETU. 

Washington, geg. 29. — Se
natas nubalsavo panaikinti 42 
nuolatiniu kongreso komitetu 
ir sumažinti skaitliu visuose 
kituose komitetuose. 

l'ž tą kongrese reformą per 
eilę metų buvo darbuojamasi. 
Ir tik dabar sulaukta geistinų 
pasekmių. 

Nežmoniškas agentu pasi
elgimas. 

Pastarajam slaptam ,uri-l ? ? • ? ? * * F T " * * J*.*!*! t e i s i n g i agentą liudijimai 

ir prieš tai veda smarkią ko 
vą. 

Bolševikai varosi ant K1JG%'O. 

Bolševikai pradėjo puolimą 
prieš Kijrvą ir žiaurų? mu-

•ka lenku pozicijos- Į \ . 
nuo Kijcv -. suiig nol-

. daliartinis turku ministeriu 
rinkime paskirstvta pinigai . , . . .__. . , ^ J 

. . . . . ' , •• kabineto pirmininkas Damad 
reikafmei propagandai. i i- • i » • » 

p * l ^ . rer id pasą ir gen. Aznovonr 
Kokiais tikslais ir kiek skirta, paša. 

Didesnės sumos paskirta ši ! Talaat i>aša diskusavo apie 
tiems reikalams: ,gcneralę padėtį. Tainpat daug 

200 tukstančią dolierią m-' kalbėjo ir Egipto ftacijonafcstą 
kilimui Tunise. į vadas. -

200 tukstsnėią dalierių ko-i Revoliucijoninis komitetas 
monistinei propagandai Kgip- \ pranešė, kad musulmanų šu
te, i kilimas sutrukdomas. Nes ru 

10 tukstanėią Turkijos res-isų bolševikai šiandie perdaug 
publikai. Jmimti su lenkais. Kuomet jie 

li< to paskirta pinigą spau- apsidirbs su lenkais, tuome: 
i<!dos propagandai Vokietijoje • prasidės veikimas Mažojoj 

j ir kitose neutralėse šalyse. Azijoj. 

prieš nekaltus žmones. 
Žiaurus ir tiesiog nežmoniš

ka^ agentu pasielgimas su su
areštuotais. 

Privertimas suareštuotų liu
dyti prieš save pa»ius. T a s ' L i e t u v o s Mauksimi 
priešinga šalies konstitucijai I Vokietijos 100 markių 

PD2KITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.L 

PINIGU KURSIS. 
Svetinni viešpatijų pinigu ver

tė mainant nemažiau $25.000 ge
gužės 28 d. buvo tokia sulis? Mor-
ehants Ĵ vm & Trust Co.: 

Antrlijos stcrlins.ni svarui 

Agentų vagystės visokių i Lenkijos 100 markių 

2.60 
2.60 
.65 

brangesnių daiktų nuo suareš
tuotu. 

\ Prancūzijos už 1 dolierį 13 f r. 25 
Šveicarijos už l'dolicrį 
Italijos už 1 dol. 

Tiune, geg. 29.—Lakūno d'-
Annnnzio kareiviai Čia buvo 
pakėlę pricšvaldiškas demon
stracijas. Gatvėse šaukta: 
"Ant Rvmo!" 

5 f r. 56 
16 1.90 

GEGUŽĖS 29, 1920. 

Cbieago. — Šiandie ir rytoj 
gražus oras; rytoj šilčiau. 

file:///viel
http://stcrlins.ni
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D R A U G A S s<'šta<iif!.'>:. urfL'u/.ė» i'9 J'i 

tas geležinkelis turėtų tą tolu-
LIETUYIŲ KATALIKV MENKASTISJ mą nuvažiuoti j pusantros va-

'DRAUGAS" landos, o ekspresas j vieną va
landa. 

Korespondentas gaaa smul 
kiai aprašo Lietuvos atstovy
be Kopenhagen'e Danijoje, ir 
praneša , kad danai ketina 
pradėti pirklybos santikius 
su Lietuva. 

Etna kasdien* išskyros nedėJdienius. 
PRENUMERATOS KAISTA: 

CHICAGOa IR ( ZSIEJTYJE: 
Metams 16.00 
Pusei Meta . . . . . . _« , . . «^ . . . &S0 

6CV. VAI.SI. 
Metams $5.00 
Pusti Metų . . . . 1 S.00 

Prenumerata mokast ižkalno. Lai-
kas skaitosi nuo užsir&symo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint perinai- i 
nyti adresą visada reikia prisiųsti !r į 
senas adresas. Pinigai geriausia siu- ; 
«ti išperkant krasoje ar eiprese "Mo- | 
ney Order" arba Įdedant pinigus i ; 

registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Cbicago, DL s l a kartais pasivolioti, kada 

Telefonas McKinley 0114 

Justinas Kudirka. 
Xe visada žmogus gali dirb

ti kaip arklys. Ir arklys mėg-

Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos 
Kronologija. 

(TfM.) 
1906. 

* Rugsėjo 20 vyskutias i$ha-
nabanas rašo į Šveicariją pas 
Šv. Kryžjaag seseris, kad jos 

Gegužio 10 kun. A. Staniu- leistų lietuvaitėms vienuolėms 
kynas, gavęs Harrisburgo vy pas jas esančioms atvažiuoti į 
skupo leidimą ir palikęs para- Amerika ir padėti lietuvaitėms. 
pijtt rūpesčiui kun, K. Urba- Šv. Kazimiero seserų kougre-
navičiaus, Sbamokino klebono,j gaeiją steigti, 
išvažiavo rinkt: aukas, seserų j Spalio 23 ganna atsakymą, 
kongregacijos leikalams, lieta- kad pas jas tik vinia yra tė
viškose parapijose ir kolonijo-; tuvaitė vienuolė, bet kad ir ji Į 
•^ , noro neturi j Amerika važiuo-

Sausio 28 vyskupas Shana- Ui. Pranešdamas apie Jai vys-i 
pes e jonespau zia, gaus h&m^ ga^Mari javič ių^enos: k u p a s priduria, kad labai nia-

i ********* tarpodar- ] k l t u v a i , h j k o n g r e g a o i j o s kon-j ^ n t T t e y r i įsteigti atski-
stituciją, klausia kaip angi i š - Į^ lietuvaičių kongregacija! 
kai skambėtų lotiniškas va-das ; Amerikoje. 
•jfaria-Vitae et Sti Laza r i " Lapkričio 12 Scrantono vy-į 

ar gal geriau "Mariae Vita * t s S k u p u i leidžiant, kuu. A. Sia-į 
JSti Lazari . Pataria, kad pa-įįdukynui pavaduoti, atvažiavo; 
sirinkus populeriską vardą, j Mt. Carmel kun. i i . Paukau 
kurį lengvai butų galima iš-g^as . 
versti j anglų kalbų. 

"Darbininko" Ko
respondencijos. 

Lietuviu Darbininku Sąjun
gos trisyk i savaitę išeinantis 
laikraštis " Darbininkas" 
nuolat eina geryn ir stipryn. 
Nesakome jam tuščių pagyri
mų o šiuo žygiu parodome jo 
gerėjimo tik vieną ženklą. J-s 
jtankiai ir nuolatai gauna ko-

tarpod 
byje yra augštesnės rųšies. 
Nuilsę bedirbant, įvargę nuo 
nuolatinio mašinų tarškėjimo 
jaučiamės laimingi, kad vaka
re patenkame j linksmą muzi
kos, dainų ar teatro pramogė
lę. Tada užmirštame vargus, 
atlyžti įsitempę smegenys, 
ant rytojaus jie vėl dirba leng
vai ir linksniai. Tada supranta
me, kad muzika ir dainos yra 
mums beveik taip naudingos 
kaip valgis ir miegas. 

Vyčių choras Chicagoje iš-

1907 

j to ir jausmingo Justino Ku-

spondencij \(Urkos t e n o r a X*' r a k a l h o s a ' 
mokančio p i e t a u ka<l ^ls V l s l l 0 m e t m o " voŝ  nuo žmogau 

matyti, ka< tėvynėje darosi, ir 
netinginčio parašyti. 

Ketvergo 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-

"tuTOs valdžioje. Ta mųs tė
vynės dalis turi teisę rinkti į 
Seimą 9 atstovus. Ten taip j 
pat paminėta, kad <>alvanaus-j 
ka§ yra kandidatą: 
prezidentus. Jeigu netapsiąs. 

Vasario 11 J. M. Shanaha-
uas, sužinojęs, kad 6v. Kiy-j Vasario 1 J . M. vyskupas 
žiau Seserįs, Ingenbehly, Švei-1 Shanahanas praneša, kad jau 
earijoje, užsiima ligonių prie- j jis parašė pas Šv. Tėvą, pra-
vura privatiniuose namuose,; šydamas leidimo įsteigti jo 
yra priešingas ne tik jų regu- vyskupijoje naują kongregaci-

moko atlikti sunkią ir gražią ( i o s priėmimu' kaip buvo ma- ją Šv. Kazimiero seserų, su 
operų Korncvilio Varpai. J o s i n o m a ? j ^ n e t j r j ^ auklėjimo j tikslu "mokyti lietuviu vaikus, 
klausant galima buvo gbriMibįlabri, įr mano, kad lietuvai-j Taip-pat primena, kad seserų 
daugeliu gerų balsų. ^ m s geriau butų sudaryu ša- \ namas Mt. Carmely būtų tin-

Bet užvis maloniausia būda-! ką jau kokios esančios kongre-i kaiuai didelis su geroka ko
vo klausyti švelnaus, minkš- gacijos, nei kaip naują tverti, j plyčia. . 

Tečiau įtikrintas, kad Šv.į Balandžio 19 gauta iš Ry-j 
Kryžiaus Seserų Šveicarijoje mo leidimas steigti lietuvaičių' 
pirmuoju tikslu yra jaunuo- j kongregacijų. Vyskupas įsako 
menės auklėjimas ir tik toli- kun. A. Staniukynui. pagelbs 
mesniu tikslu yra ligonių glo
boj inias-neprieštaravo. 

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. 

Central Manufacturing Dtstrict Bank 
1112 West35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,900.00 
Atdara: Panedeliais, Seredomis ir Subatos vakarais. 

kėdavo savo roles, nes jis yra 
sąžiningas artistas. Jis turi iš 
prigimties platų ir gražų bal
są. Ta*; pačias gaidas galima 
išimti teisingai, bet klausan
čiam jos nvvienaip patinka. 
Kudirkos balse yra ta ypaty
bė, kad patraukia klausančio 
širdį. Kaip nerienaip skamba 

• K V « -

Dr. L L MAKARAS 
, LlcluTlj Gjdytojaa ir VUnĘf* 

tikslu yra jammo- • kongregacijų. Vyskupas įsako į! &„,**«; IMI S* M***.. A»* ' 
IIiktaM fMhM MS fcr —'nrr M*J 

; | Chk*gcJ: 4&13 So. Wooi • » . 
taiįt kun. Meuvese. džiakonui \ ]nk K«*<rco vatake u o s ^ u im\ 

m 
. . . . . — . . . . g * 

Mt. Carmely, sustatyt sese 
Balandžio 15 vyskupas at- j rims konstitucijų, kurią paskui Į. 

siunčia iškarpas iš laikraščių j vyskupas perdirba. Dabart inėj , 
apie bažnyčios pasmerktų sla-išv. Kazimiero seserų kensti-Įį 
ptą Marijavičių kongregaciją j tucija yra sustatyta pagal \ \ £fa-, C . Z . VezeOS 
Lenkijoje ir apie riaušes, j o s į " ^ o r m a s " arba taisykles, iš-į ' 
ten sukeltas ir rašo, kad ne-1 c is tas Šv. Komp-egacijos vys-] į „ r , v 

meilrais harškalas, spižinis tinka lietuvaičių kongregacijai j ̂ upę ir vienuofiįj 1901 melais, 
puodas, varinis ir sidabrinis (priimti vardo, kuri turi sekta. į P 1 ^ ^irių privati prisitaikinti 
varpa*:, taip ne vienokia yra!nuo katalikų bažnyčios atski-1naujos prastų Įžadų kougrega-J"^ 
žmonių halsų lytis. Prancūzai Siusi. lciJos, kurios nor turėti savo) 

DU J . SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4938 W. 13 St 

•JMBBp. M OOOlt 
Rea. t223 W. 49 Avenn* 

•reieronai Cicero §«»• 
OflBo Cioer© « 

KAI.BAME LirrrvuauU 

UIS SO. A»aLAXI> 4'.K>tE 
»rti 47-tos Omtvts \ 

: . .„ , . t 

f" • 
I 
I 
l 

,ją va«lina balso tembru. Ko-1 Balandžio 25 kun. A. Sta-i konstitucijos užtvirtinimą Ry
kas yra kandidatas į Lietuvosjd i r k o s t e m b r a s t u r i r e t c j ^ ^ n i u k y n a š paduoda vjskupoi ki- me, 

» -

numo ypatybę. 
Kito žmogaus baisa 

malonus iš prigimties, gera 

išrinktas, tai liksiąs ministe-
rių pirmininku. 

Stebėtina tiktai, kad busian-!Wo„^n *^JL—; ;~~ it<takė-
» Klausa, teisingai įsgieda gai- «<-fc<*ive • 

ciam ministerių kabinetui' 
nžrubežių ministru siųlmna p. 

das, Ivt siiesmė išeina sausa i 

T. Naruševičių, o susisiekimo 
ministro kan<lidato varda^ ne
žinomas. P-as T. Naruševičius 
yra susisiekimo inžinierius ir 
puikiai savo dalyką žino. Dip
lomatu jis nekuomet nebuvo 
neį neturėjo progos parodyti 
sav0 gabumų tuose dalykuose. 
Jei-gu jis liktų susisiekimo 
ministru, tai žinotume, kad 
turime nors vieną ministrą 
žinantį savo dalykus. Jei jis 
tmįį užrubežio 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 Vilniujf įr 
keturias vyskupijas: Kaune, 
Panevėžyje, Telšiuose ir Gar
dine. Truputi stebimės, kodėl 
pranyko Seinai Gardine, mums 
rodos, butų nepatogu, nes vis-
Uok ta šalis ilgai mums nepri-
klausy>. 

Korespondentas rašo. kad 
yra du kandidatu Seinų pavy-
skupio vietai: kanauninkas 
Aleksandras Grigaitis ir kun. 
Juozas Vailokaitis. Seinų se
minarija iŠ Zyplių dvaro žada 
pereikelti į Gižų dvarą. Tat bu
tų geriau, nes Gižai yra arčiau 
vidurio vyskupijos (netoli 
Marijampolės). 

Lietuvoj geležinkeliai jau 
eina geryn, nes švarus viduri-
įe h* kelionė iŠ Kybartų i 
Kaimą trunka fik tris valan
das, t. y: daugiau negu tris 

tų vardą, būtent: Švento Kazi-
vra1mie.ro, Lietuvos Globėjo, Sese

rų Kongregacija. Vyskupas 
Tbe name of " S t 

ap-
Šv. 

'Casimir" is eupbonious, 
dėlto, kad jo muzika visa eina!P r 0P r iate and elegant". 

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

1) Rugpjūčio 29 pirmos 
tris lietuvaitės gavo vienuolių 
abitus ir įstojo i Šv. Kazimie
ro Seserų Kongregaciją. Jų iš galvos, o nieko iš širdies, i Kazimiero vardas gerai skani 

Toki dainininkai patvs nejau-j ^ >™ timkamas ir dairus. " | vardai: sesuo-Marga, sesuo M. 
Rugpjūčio 11. pasirodžius, jImmakulata ir sesuo M. Kon-

kad vienų metų buvimo l ietu-j^Pta 
čia kompozitoriaus jausmų ir 
dėlto nesukelia jausmų klau
santiems. Kudirka yra artis
tas ne vien gerkle ir ansim. 
bet jis yra artistas ir širdimi. 
Jis moka pajusti ką jautė kas 
pirmutinis dainą išdainavo; 
jis moka tuos jausmus sukelti 
ir klausytojuose. Šitos rųšies 
artistai nuo po^tų skiriasi tiki 
tuomi. kad poetai savo jaus
mus išreiškia žodžiais, o dai
nos poetai juos išreiškia bai
sais 

Kudirka yra nevien daini
ninkas poetas. Jis 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. 

Yra žmonių, kurie laiko sa
vo šaknis įleidę į katalikų lie
tuvių visuomenę, bet gryna' 
nieko jai neduoda, tik čiulpia 
iš Jos ką gal, ir pyksta, kadn 
negal iščiulpti da daugiau. 
Kudirka būdamas Cbicag\i° 
veikė katalikų tarpe, bet jis 
nečiulpė katalikų visuomenės. 
Jis nereikalavo, kad ji jam tar 
nautų, tik jis tarnavo jai. 

Lžtat pareina laikas, kad ta 
katalikų visuomenė parodyių 
savo meile tam geram savo 
veikėjui. Rytoj Kudirka duo-

v. w. Himosus s 
ADVOKATAS * 
Ofloae Mtafest**: 5 

29 South La Salk Street S 
g ĮUmhrto $24 

" • • — • • • • • - - " • • « į - XeL Central 8S90 ip.WArrcHEs * I 
ATTORNSY AT LAW ! j Vakarais, 812 W. 33 St. j 

METI VIS A » V O K A I A S 
«HS S. WOOD STREKT 

7M IT. l*th STItKBT 
CHICJIOO. 

McKiBirj 43M 
a . . . . . . . . 

Tol. Yardi 4P81 

-A 

vaitėms Scrantone neužtenka, 
atsisakė J . M. v\sk. Sbanaba-
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 duosnumų. siunčia 

2) Rugpjūčio 30 trįs pir
mosios seserįs padarė vienuo
linius Įžadus: Skaistybės. Ne
turto ir Paklusnumo. 

3) Spalio 12 lietuviškos 
seserįs, su Motina M. Boni
face, aire, joms į pagelba, at-

JOSEPH C. W0LQN 
Jetuvis Advokatas 

S» £& LA SALUS STfcCJiT 
Gjrealcio T«L Hambolfit 91 

^lue^i :sn W. 23-o<i stiw 
.'si. KockwtU *S.S 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy^ C-eioviu.. p4trtrc;.uju. tstde-

(uvėse ko p.-- «Ls;;i. Reikale meldftn at-
•**aukt',. o r.am>C;-vj busite alvrsae<i!ati 

{2314 W. 23 PI. Cbicago, BI. 
Jcl. Oaiml u n , 

Vyrų ir Moterą Rabų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 

• Musųs iatecia ir mokymo būdu Jua 
trumpu iaika iimoksiU ri»o ama-

įto. 
Mes, turime didžiausius ir gerias-

sius kirpimo, dcslsoag ir aiurimo 
: skyrius, kur kiekvienas gauaa geroa 
, praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mažino* 
varomos elektros jiega. 

K''.0. î >Ti6 kiekTt6u% atčltl hllv kO* 
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, p»-
sižiurėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi* 
šokio stiliaus ir dydžio iš bet kurio* 
madų knygea 

MASTEE DESIGNING 
SCH0OL. 

J. F. RasĮitofca, Vedėjas 
190 N. STATE STREET. CHICAOO. 

Kampas Lak© St.. ant i-tų lubų 

1 DU, CHARLES S E 6 A L I » 

! 

L lį*Ę*0 <P 

BIZNIERIAI GARS1NKITES 
^ D R A U ^ E . " 

\ N r f M M Pvhsoaa I N C 

I Dr. P. P. ZALLYS 
i Lietuvis Dentktas 
įį 1OS01 So. MiHii^an. An-nuc 
\ n»t lMi . BL *. 
J. %AJLMX9t)St t M > lafcn . | 

PcHvėlė savo ofisą po num. i 

4729 S. Ashland Avenuej 
Specialistas džiovų, moterų ir vy- j 
ru ligą. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo] 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:581 
vakare. Nedėliorais 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 f 
X ~ ~ »*>-• »x 

•C^S^BCB9SS9R 

važiavo 4 Mt. Cartnel ir apsi- • 
jam $o00.(X) ėeki: tečiau vys-|rCyveno nnminmilMane name, 
kupas ėeki grąžina atpa! ir ra-

kad jeigu jis nebūtu taip S' 

liet aviška s mylias j valandą, j da savo atsisveikinki io koncer-
Vlsiskai sutvarkytas papras- tą. važiuoilam.'is į Italiją, 

neturtingas, šelptų lietuvių 
kongregaciją ir toliau, bot da 
bar mano, kad savo dalį atli
ko ir kitiems palieka tą pati 
paaaryti. Prižada taip-pat ra
šyti L Rymą ir gauti leidimą 
įsteigti lietuvaičių kongregaci 
h-

127 W. 6th str 
4) Lapkričio 15 d , prasidė

jo Mt. Carmel\ mokykla. 
5) Lapkričio 27 ir 28. an

trame Federacijas Kongrese. 
8crantone, buvo kilę ilgi ir į 
karšti svarstymai del perkėli
mo lietuvaičiu, kongregacijos i 
Philadelphiją ir nupirkimo jų 
Motiniškam Namui Seserų 

E j Pranciškonių A'ienuolyno ant 
5th & Rced Strs. Bet atsižiū
rint i tai, ar vyskupas Harris
burgo sutiks seseris perkelti ir 
ar kun. A. iStaniukynas uov s 
toliau kolektuoti ir neturiu" 
tikrumo, visas dalykas buvo*, 
paliktas kun. Staniukymti. į 
Vyskupas Shanahanas urac [ 
reikale kun. ,1. J. Kaulakio už-1 

I 

klaustas ats{ikėt kad ji> visą j 
tą dalyką turėta pavesti kun.; 
Staniukyuui, nuo iauao uoktuioj 
ir pastangos visiškai prigulė-; 
jo, kad nauja kongregacijai 
buvo pradėta. 

ii 

Pirmutine LietuvkĮ Vaistijine 
Banką Amerikoje 

n 

giesmių ir dainų šalį dar to
liau lavintis. Mums gaila, kad 
veikiai neteksime gabaus ar-
tbto savo tarpe. Bet žiūrime 
į ateitį, iš Italijon Kudirka 
sugijž išmokęs da daugiau, iš
silavinęs dar labinus. Kas ne
pasigailės cento j>irkdama.« į-
eigos ž*inklelį į rytojaus kon
certą, tas trilinkai . padaiy.-
naudos. 

Pirmiausia, sau suteiks ma
lonų pasiisio vakarą, antra, 
parodys goram artistui. ' kad 
supranta ir "raugina jo talen
to ir jo širdies gerumą, trečia, 
prisidės prie galutinio išlavi-j s 
nimo vieno Lietuvoje gUnu>io| P I R K I T ! LIETUVOS VAL 
talento. ' STYBfiS BONŲ. 

(Daugiau bus). 

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

Tos Bankos saugumą gali spręsti iš t kad via po Kontroic 
ir priežiūra IiiiBoiaus Valstijos, jos turtas siekia daugiau kaip Mi
lijoną Doleriu, jo? Direktorių ir šėnnmku turtas daugiau kaip 

^Dešimts 
•;•.?.: vcr'eivstcic. kurie stovi u/:»dK?";v] SŠO? 

? ! * * 

' • & . 

Visi jie yra pasel 
Bankos. 

Chicagos miestas 
r.n-,c Banke. 

Keliai: 
ko. Siun 
giu būdu. 

onų 
tov; už»ak?;v 

iCi 

C(K>K ravicias luti saNo pinigus pao 

p^s:v>rtus parupingmc per savaitę lai-
ame nuLgus ; visa? r-asauiio oaiis trumpu laiku ir sau-

Pauedėliais .Seredomis. Ketverg 
iki 4 \*al. po 
vakaro. 

AN !)( SS: 
• ? { t ! ) ) 1 W T 11 • 

iki 

http://vra1mie.ro
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£XTRA BARGENAS! 
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Lietuvos Laisves Paskola. 
pili 10 
1 > 

•-'-o ant 4."-tos ir So. 
itiehinond St. 2 blokai nuo 
U-'aviškos bažnyčios parduo-
simt lemfvu išmokesčiij arba 
mainysiu ant loto ar mažesnio 
namo. 

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

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

SALDITKAS & LUCAS 
4414 So. California Ave. 

Mušu ofisas atdaras nedėlioj 
iki 6 P. M. 

Dėlei paskolos bonų kuponų 
nukarpvmo. 

Paskelbus penkių milijo
nų dolierių Lietuvos Laisvės 
paskola, Lietuvos Misija yra 
pasakiusi, jog už Lietuvos bo
nus galima įmokėti ir Ame
rikos bondsais. Tuomet šių-
bondsų kaina ant rinkos buvo 
ar daugiau 95 dolierių, ar ma
žiau, bet nebuvo mažesnė už 
90 dol. Todėl pirmame atsi-jtis 

kitais žodžiais kalbant, tokio 
bono savininkas negaus per 
pirmutiniu du meru nuošimčio. 
Kurie-gi duos tų Liberty pa 
skolų bondsus, kurie šiandien 
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 
užlaikyta* vienų metų nuošim-

Gautus nuo žmonių A-

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliško* ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystos, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Suv. V&lst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: ano 9 ryto lkl 
4 valandos po pietų: vakarais nuo t 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

šaukime, kuris nuo vardo Lie
tuvos Misijos ir 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 
šimtą, jie vis vien gaus pilnos 
vertės Lietuvos bonų, tik to
kio bono bus kųnsaliuotas 

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 kainų mažesnę, negu 90 
dolierių. 

Nežiūrint to, Lietuvos Misi
ja yra nutarusi skaityti tuos 
bondsus ne mažiau, kaip po 
90 dol. Ir nuo visų tų žmonių, 

dviejų metų procentas. Arba, | kurie yra įmokėję už bonus ir 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKTV SPECIALISTAS 

Faifrticvms v:sy ak!;; 
tempimą k a s y r « 
priežastimi skaudė
jimo Kalvoo. svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma. skaudančios 

Ir užsidegusius karSčiu akiu kreivos akys. 
katerakto, nemleglo: netikras akis lndedam. 
Daroma epzarr.'sa* lėkt ra parodantis ma
žiausias klaida*. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo Ir vaikus eioanOIus mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. N"«-
dėllomis nuo 10 Iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drov«r 9CflO. 

FATONIC 
l ^ ^ . Y O W JTOMAOfS. įįjit 
Po valgiui neužmirSk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
KTC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškiBiino. o ta* rotSka*. kad rei
kia p&m^gloU vien*. Parduodama 
pat v. i u* aptlskonea. 

• I • • r • 
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Rengia 

Gvard. Liet. Kąr. Mindaugio No. 1 

Ned., Gegužio 30,1920 
BERGMANN'S GR0VE Darže [ 

Riverside. IU. 

Pradžia 9-tą valanda ryto įžanga 35c. Ypatai. 

iiiiiiniiii*iiitniifiifrii!iHfir*itfiiiiiiiifiiiififiiiiu«iii>iiiiiiiifniiHiiiiiMiiiiiiuiiiiiniHi 

T Dr. M. T. STRIKOL'IS 
{ UKTUVIS 
I Gydvtojas ir Chirurgas I j Ofisas: 1757 W. 47th St., 
i (47 fr Wood gat.) 
I Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų,. _ 
i 6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis ~ 
j 9 iki 12 rytais. 
Į Tel. Boolovard 160 
j Res. 2914 \V. 43rd Street. 
| TeL McKinley 265 
g . . . . . . . . . dhw— • » » » j - » » » » » i | 

nmwr.Tc utvrTvra 

Piknikas! 
• s 

- s . s 

K*- M 
pr.M.Stupnickiii 
i 3107 So. Morg&u otreet 

• • I?<T>eia •• 

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

Geo. M. Chernaucko Darže No. 1. 
LYONS, ILLINOIS 

Pradžia 9-tą vai. iš ryto. Įžanga 35 centai. = 
Kviečiame visus kuskaitlingiausiai atsilankyti ant .virš minėto S 

pikniko, nes bus vienas iš puikiausių, ant kokio dar nesate buvę. — 
Prašome nepraleisti progos. 5 
P.S: Valiuojant iš visur imkite 2? gat. karus iki 40 gat., potam 5 
Lyons karus iki daržui. 5 

prisiuntė Lietuvos Misijai A 
merikos Liberty bondsa. iki 
balandžio 1 dienos, bus nuker
pami arba vienas kuponas, ar
ba du, jeigu tų bondsų biržos 
kaina buvo mažesnė 95 dol. = 
Nuo visų gi pirkėja, kurie yra S 
užsimokėję po balandžio 1 die- į § 
nos, bus 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 KM) dol. ben$ 
daugiau negu siuitą, dolierių. 
bet ir nemažiau. Duodantieji 
Liberty bondsus, vietoj pini
gų, gali primokėti kiek sulig 
biržos kurso trūksta iki 100 
dol. ir gauti Lietuvos bonų be 
nukirpimo by kokio kupono. 

Šiaip nusimanydama, Lietu-1 
vos Misija ir nukirpinėjo ku
ponus nuo bonų, kurie šiandie j 
yra visiems išsiuntinėjami. Gaj 
Įėjo atsitikti, kad kai-ku-
riems, kurie yra pirkę ir už- Į 
siniokėję iki balandžio 1 die-! 
nos, buvo nukiBjui ir trys ku- j 
ponai, skaitant kaip dabar jų 
bondsų kaina yra. Visiems to- • 
kienis gali būti grąžintas vie- j 
na.< kuponas, tik reikia, kad! 
butų paskolos stoties aiškiai J 
nurodyta, kuomet tie bondsai i 
buvo prisiųsti ir kokiu pirkė-j 
w- i 

Koksai Amerikos Libertv! 
j t 

Bondsų yra kursas, galima 
matyti iš laikraščiu. 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 
bona. už Liberty bondsus ar
ba reikalauti, kad pirkėjai pri
mokėtų sulig kurso ir tuomet 
duoti be nukirpimo Lietuvos 
boną arba nukirpinėti sulig' 

Sį kainos du, tris ir net keturis 
| j kuponus, jeigu to Liberty bo-
|{ ndso biržos kaina yra mažesnė 
31 už 85 dolierius. 

Lietuvos Misija. 

iiĮiitiiiiiiiftiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiaiiiitiiiiiiiiiiiiitiitiiiiftiiiitiiitiiiiiitiitiiiiifiiiiiitiiifiiiiitiiiiiitiiifitiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiitiiiititiii 

KONCERTAS ! 
PIANISTES ELZBIETOS MAKARAITĖS, ir jos mokiniu Į 

NEDEUOJ, BIRŽELIO 6 d. 1920 i 
I SCH00L HALL, 48th ir Honore St., Pradžia 7:30 vai. vakare | 
g Apart virimiiu-tos artistės rengėjos koncerte dali vaiis dar p-Ies M. Korkaitr ir Ona RudauMiaite, dai- = 
5 nininkės, p. K. Sarpalius, baritonas. J. J. Zolp, tenori s. Bus duetu, uiiarutu, ir kiti namarginimai. E 
H Tikietai parsiduoda pas kiekviena mokini, p-as. J. J. Zolp. 4547 Hermitage ave.. p-lė P. okmoniute. £ 
•5 4515 Wood St., 'Draugo" ofise, Naujienų ofise. J. J. Elias Banke, l>r. Makaro ofise. E 
^ Kviečiame visus atsilankyti ant sio koncerto, nes programas bus gražus. — 
~ Po programui Šokiai. KOMITETAS. E 
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EXTRA! EXTRA! 
Didelis išpardavimas tik per dvi savaitės. Mes budavojame 75 

MURO NAMUS po 2 PAGYVENIMUS, po 4 kambarius. 
Dar septyni yra neparduoti, mes parduosime Kkusius visai pi

giai. Visi namai yra užbaigti galima tuojaus gyventi. Tie namai j -

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

Mes parduosime tuos namus ant išmokesčiu, $1500.00 pini

gais hkusius randomis išmokėsi. Ateikite šiandien ar nedėlioj ir sa

vo žmona atsivesk, tie namai bus parduodami pigiai. 

Sandem, Weier & Co. 
4244 Archer Av., Near Albany Av. 

Otisas atdaras visą dieną Nedėlioj 
ir "Decoration Day". 

Gtu. LutAa 
Pardavėjas Mgr. 

j CHICAGO, ILUIOIS 
{ Telcfonaa Tarrts 5vSS 
J TR'PE-IOS: — ? iki 11 it rvto; 
j 4 po r'?'V 'k! « vak. Ne^eUo-
i ta.? r-JO ? ik! S vai. vakarą. 
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DR. S . NAIKELIS 
L I E T I VIS 

OTT>TTOJAS m C U l K l ' U G A S 

8252 So. Halsted Sttr. 
Ant Vir>ans l'niversal State Bank 
Val^n'i^? r*:r> ', u .k: '.2 ryto: nuo 
t :>;: 4 - - r:»t'j: r"" _ H; ? vak. 

X o d . : - : n ? r::o ". 0 ik. 2. 
TrirfoOM Y«rt1» 1544 

i 
1 

SERGĖKITE SAVO A K I S . , 

KANTRI ALENA" 
. — Scenoje stato — 

UETUVOS VYČIŲ 47 KUOPA 
rvankegan, įu. 

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

Pradžia 3 vai, po pietų. > 

Gerfaitaueji Waukegano ir apielinkės Lietuviai ir Lie-
vaiteS) eettte kviečiami atsilankyti ant šio veikalo, nes 

yra VTCBSB S gražiausių ir didžiausių, kuris buvo 
itytas šioje kolonijoje. 

Širdingai kviečiame visus 
Lietuvos Vyčiu 47 Kuopa 

K 

VARS>MNGSSIAM?S 
ISSUEO 3Y THE 

UNITED STATES 
4 GOVERNMENT 

fifllltllllllllliflffllllllllllllllfllllllflltflflllllffllftlllillltlfillfllllllllli IIIIlIflIIlIlIlIIIIIflIlIIIlIflflIISIilIlIlIflIlIIIIIIItflIflIIIflIltlflIlIlHflt I ! 
Važiuokite j Lietuvą 

ANT PARDAVIMO 
PER 

» 

17 nauju mūrinių namų parsi 
duoda už sena kaina t. y. $3.000. i 5 
pigiau negu šiandiena verti. Tu-15 
rime ir senesnių medinių namų. § 
bizniavų ir privafiškų n&mų. r 

Bizniaras medinis namas sn nn-1 ~ 
. &e muro, beismentas 21 pėdos plo-
jčio 90 pėdų ilgio ant 1 floro što-
j ras ir 7 kambani ant 2-floro 13 i B 
! kam barų su visais rakandais ir E 
j patalinėmis, del nimerių. Raudos i S 
neša $8;").O0. Kaina $7300:00. 

DEPOSITORS 0T1TT 
O I M I L BANK 

4633-4637 South Ashland Avenue 
CHICAGO, ILL. 

.- ̂ ^^K-.. ^^^^^. '^^K*'" "^Magv— 

( Sreetf'os prr.i: prit.aškint! ak^nSat 

) K-.;<M:iet t:; kenti nu^ palvos skau-
d.'r-.o. k!;;—r; T: <*.- ~ !:{.?<;! ; kn: 

c .%. kfo.-.ir: sk;!:*ai s r .« i:v' nr » E -
. >-•.. t/ii ;::r>n:f'i yr.i ^nk^n^, kn<1 
> rr:k;i J::m? .-.k '..",. M^n î ; ' metg 
/ nstyr.mns rri<i:'~^ .T'ir:r r^r iusi3 
( pi'rrr -;:~- ••'• p- • -. , - kaina 

JOHN SMETANA 
r Akių Spocijalistas 
\ 1801 S. Ashland A v. Chicago 

Egjamir3.'t,« sjitcikiaina-K įlykai. 
Kampas \Z-tos estvM. 

.; S-<Hos lubos viri PUtt'n aptJokos. 
i Ramharis U. 15, 1$. 17 Ir 18 
5 TY'irivkit*' j muin panUą. 
' Vaiandos: nuo T vai. išrrtp iki 9 
> vii vakar© F^in^df'iaia. 
< »ii Ir PetnySomta. 

LIETUVOS VYČIŲ 
Paskolos ir Taupymo Bendrovė 
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti sutaupy-
piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu prie 

• n Bendrovės kur galėsite ganti 10% už trupinamus pinin-

P;; .:>.•; i: i •' MMJ Bendrovė uždirba 10% kuriomi 
krieftM > ;<i'a • oi •;••!. Susirinkimai atsibuna kas Pir-

:;•;:: ui :;";; T :••*.(: vai vak,,;.- k, '•.'"' \ A , \-ik.>;- S< .!iiri_'... 
"̂;i'> S\'otain*> p ̂ !' -*-i I i. ir Auburn Ave. 

Jurais Žakas. Pirm. 
90 f W. 33rd St. 

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

Antanas Overlingas, Rast. 
3201 Auburn Ave. 

2 aujpeių medinis namas raudos 
menesij neša $30. • Kaina tik 
$2700.00. 

Apart šitų paminėtų turime dar j E 
daug kitų namų. Mainome namus]S 
ant farmu Chioa<roj ir kituose mio- [5 
stuose. 

Nereikalauji turėti daug pinin
gų, (jalima gauti narna ar fnrma 
ant išmokesčio. Jei turi '̂ OO.OO 
gali pirkti, o likusius kaipo randa. 

JOKANTAS BROS. 
3934 So. Rockweli St. 

McKinley 5277 

Telephone: Y&rds (492 

'KUŠEfiKA 
A. SHUSHO I 

$6,000f0O0.oo Milijonų Dol. Banką 

Galim išpildyti jums ap
likacijas del paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE-
pojų? arba per DANZIG,, 

\ 

1 
Turtu patyrlin* Į g 

motertu Hges*; ru- j g 
pcstlngal pri?.;u-' t 
riu ligone Ir kudl-IH 
kj laike Hgo*. 

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
Mes kalbame įvairiomis kalbomis: 
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- ; 

/ 

H tian, Servian ir Jewish. 

3r>:» so. HaKfrti sr. citk-ago. ni.î uHimiiiutiiMmHiMuiiMitiiiiHiiiiittnimiiirMiMMiHiniuffimfinmniiuiHnuHuiutiuimiHHiiiuHiHitiHiiiiHiHniiiunmiitH 
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DBJDBIS šeštadienis, ŝ -gim/s 20 }9L*0 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

i 

Didžiausia ir Stipriausia Lietuviu Finansini 
Įstaiga Visoje Amerikoje 

?o Valdžios Užžiura 

UNIVERSAL STATE BANK 
(Under State Government Supervision) 

Banko Turtas Virš $2,416,000.00 
Pavyzdi* depozitu augime: 

1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo) . .816,754.95 
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 

Kiekvienas lietuvis privalo užmegsti ir palaikyti 
ryšius su šiuoni Banku, nes Bankas randasi parankiau
sioj vietoj, vra atdaras vakarais du svk savaitėje. 
ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA KUOPILNIAU-
SIAI APSAUGOTI didžiu kapitalu ir sumaniu vedi
mu bankiniu reikalų patinusių valdininkų ir direkto-
rių. 

Šiame Banke padėtus pinigus galima atsiunti ant 
kiekvieno pareikalavimo. Mokame 3-is nuošimčiai. 

SIŲSKITE pinigus ir VAŽIUOKITE į Lietuvą 
per šių Didžiausių Amerikoje Lietuvių Agentūra. 

SIUNČIAME PINIGUS be sustojimo Vokietijoje 
arba Liepojuje tiesiai KAUNAN, iš kur pinigai pri
statomi i artimiausių paštų. 

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai. 

• 
m 

• 
• 
! 

KATALIKU VISUOMENĖS ATTDAi. 
DECORATION DAY 

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

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

MUŠU DARBUOTĖ. • 

New Yorko apiebnkių Federa- į mu rinkimuose i Lietuvos Stei-
cijos Tarybos narių ir darbuo- giamųjį Seimą. 

V 

BANKO VALDYBA: 
Joseph J. Elia*. President 
W n . M. Aatoaisen. Vice-Pres. 

and Cashier 
Jos. J . Krasauski, Vice-Pres. 
Sta>y» V. Yalanehaaskas Ass't. 

Cashier 

BANKINĖS VALANDOS: 
Panedėli&is, Seredomis, Ketver
iais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. 
išryto iki 5 vai. po pietų. 
VAKARAIS: r t a rn inka i s ir Su-
batomis nuo 9 vai. išryto iki 
S:30 vai. vakare. 

UniversaI State Bank S 
3252 S. HALSTED STREET CHICAGO.IU. g 

• Kampas 33-čios gatvės. 5 
UI!!!!i!!iIIIliI!II!I!5I!I!!!!3 

tojų antroji konferencija. 
Antrą Federacijos Taryba.-

narių ir darbuotojų konferen
cijų. Apreiškimo P. Šv. para
pijos svetainėje, Brooklyn, N. 
Y. atidarė 8 vai. vakare, ge
gužio 17 dieną, š. m., "Garso" 
redaktorius Leonardas Šimu
tis, kurį susirinkę darbuoto
jai ir paliko būti šios konfe
rencijos vedėju. 

I konferenciją pribuvo šie 
darbuotojai: Jonas E. Karo-

: sas, L. šimutis, Jonas Matu-
1 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-
sandukas iš Newark, N. J., 
Kun. V. Karkaūskas iš New 
Haven. Conn., Antanas Stak-
nis iš Bloomfield, N. J., Juo
zapas Skardis, Kaz. šaučiu 
lis ir V. Kasparavičius iš Jer-
sey City, N. J. ir kun. J. J . 
Jakaitis iš Worcester, Mass. 

DIENOTVARKA. 

s-

1. Lietuvos konsulai Ameri
koje: 

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

VII 
Federacijos Tarybos sekre

toriaus raportas iš darbuotės 
Federacijos naudai. 

(Dar bus.) 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KAEPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir tt . pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Cbicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokeslčiu. 

Telefonas Monroc 2500 
Krautuve atdara Seredorais ir 

Petnyčiorais iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

r Kas Jūsų Fotografas? 

w-

Kurie norite turėt gerus ir gra
žulį paveikslus, pagal savo norą 
ir už prieinama kaina užeikite 
pas mane. o persitikrinsite. 

Traukiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Nesiuneiame jokių 
agentų augaudinet žmones. Mū
sų darbas vra mūsų agentų. 

R." URBONAS 
1721 W. 47 Street Cbicago. m. 

Telefonas Drover 3473 

I I I I 
I I I 
: 

• i • 
\ i i • • 

. 

: 

U^III!UI!IIIIIUinHIIMIIH!Hi!nuHlliii!lfl!li!l!iiiH!U!{i!H!!KirUiii!UiH!!iU:HiiiHUi!!! 

AR VAŽIUOJI LIETUVON I 
Jeigu važiuosi, tai ateik j mūsų dirbtuvė ir nusipirk § 

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

Lietuviai pirkite pas Lietuvius, neduokite žydams 
jus -apgauti. 

EAGLE TRUNK CO. 

= 
1 
š 
1 

1. Lietuvos Valstybės konsti-
\ tucija: 

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

b) Lietuvos laikinasis sta-
i tūtas. 
i 

n 
1. Lietuvos Valstybės pasko
la: 

a) Kolionijų darbuotojų nu
siskundimai, 

b) Kaikurių mnsy darbuo
tojų šaltas atsinešimag 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 o 
(New Yorke arba Brooklyne) 
informaeijinio biuro, kuris 
grįžtantiems \ tėvynę lietu
viams patartų apie laivakor
čių pirkimą, pinigų mainymą 
ir jų apsaugojimą kelionėje 
nuo įvairių išnaudotojų, taipgi 
biuro priedermė butų patarti 
keliauninkams prie kokių 
draugijų, organizacijų ir par
tijų jįe gali prisidėtiSLietuvo-
j e , 

b)Tokis biuras 
ir atvažiuojančiais \ 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurio* pritinka kiekvie
nam kiSeniui. Gvarantuojama kad 

| sutaurinsime j sms 10% iki 60% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurU 
dalykai mažiau negu wie!csaJe 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirtt i ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be, for Att-ng 
ir kitokio styhaus *32.S0 iki $66 
Pamatykite mušu speciiale eile 
siutu ir overkotB po $15, 17 50. 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $85 iki $50. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.^0 ir augi-
čiau. Vyru kelines $4. ir aogšeian. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. SpecijaUs nuošimtis 5% ant 
kiekviena p:rkinio siunčiamo 
Europa 

Atdara kiekviena diena iki 3 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakarą. 

a 
f S. GORDON. 

1415 So. Halsted Street 

| taipgi 
1\ Ameriką lietuviais, 

Bi 

S. J. Matas, Prezidentas 
724 S. Halsted Str. Telephone Monroe 1603 1 c)Informaeijinio biuro ir jd 
iH!!iiiiH!ii!!ii!Mii!itii:Hiiiiiii!iiiitiiiiiiiiiim!ii!H!!iii!iiii!!!iiiiiiii!ii!i,iimi!!iiT vedėjų išlaikymas. 

Pasveikinimas krikščionių įznieriai garsinkite* "Drauge." 

m» 
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NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pre
savo visiems 

pažįstamoms kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Farmu. 
Taipgi skolinu pi 
singus ant namu 
ir farmu ui maža 
nuošimti ir apsau 
gojų namus ra

kandus ir autoifbbilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant r-a rdaviao ir ant randos 
su gyvuliais ir su visais įtaisimais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Tos fannos yra Valstijose 
Wiseonsin ir Miehigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te j mano ofiso ir gakerto gauti di
desnes informacijos apk namai ir 

rūpintųsi farmas. 

Ar Strenu audejimas 
Kankina lavę; 

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 jai Gal niekad nemanai, kad tavo 
inkstai gali būti ta priežastimi. Šaltis ar persidirbamas tankiai pagreitina inkstų 
ligų; tuomet rezultatas to viso galvos skaudėjimas, strėnų skaudėjimas, neregaiiariš-
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: 
GERA OPINIJA APIE DOAN'S 

Mrs. Mary Polish 824 N. Ash
land Ave., Ohicago. 111. sako: 
"Aš kentėjau per tris savaites 
dideli skaudėjimą strėnose. Ma
no Inkstai nedirbo 'reguliariai. 
Aš negalėdavau nei, ant ko ji} 
pastovėti. Vieną dėžutę Doan's 
mane P^-gyd-t. 

Beveik į metus laiko p© tam 
Mrs. Polish sake: "A8 t a pati 

geraopinija turiu apie Doan's 
dabar ką ir pirmiau." 

SKAUDĖJIMO PANAIKINO. 

E. Kantrovita, savininkas če-
verykrj taisymo krautuvės 7283 

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

dirttaat pasilenkus pi i taia.> 8*8 
čeverykų taip mane nuvargino, 
kad ant galo negalėjau jau vi
sai dirbti. Mano inkstai dirbo 
labai nereguliariai. Vienas dra
ugas man prirodijo jas." 

DOAN'S PAGELBĖJO. 

Mrs. F. Holl, 418 Oak. S t , 
Saginaw. Mich., Sako: "Aš vi
suomet turėjau skaudėjimą strė 
nose. visuomet jaučiausi nusil
pusi. P raė ju s skaityti apie 
Doan's Kidney Pilis nutariau 
pamėginti jas ir šiandie džiau
giuosi, kad galiu tvirtai saky
ti,' kad jos man pagelbėjo. 

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

SKAUDĖJIMAS STRĖNASE. 

• — 

Thos. Koalbvski, 4«2 Santa Fe Ave., Albuųuer-
que, N. M-ex., sako: "Aš kentėjau nuo nereguliari© 
veikimo inkstu, kaip kada tokie skausmai man už
eidavo, kadpasilenkus negalėdavau atsitiesti. Vienas 
kaimynas man patarė pamėginti šitą geriausia Do
an's Kidney Pilis, ir dabar esu sveikas ir patariu 
kiekvienam juos vartoti, nes tai tikra pageiba. 

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

^kpio vaizbaženklj su parašu—"James 
Doan." 

R A /I HT'C VVJUI u 
Kidney Pilis 

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

taiHiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiHiinnfii: 

FtAKL y u t t n 
K O N C E f i T I N O S 

GEORGE PEIPUS 

»*rt.: Pibftj yrfi patvirt 'ntoi 
'ar.ios Ąt. :g;;Tri -s ':?*-;T"-J. k;:r;e srs, 
::» kon-?ert!na :r 5 ;į.-n~< rrk^n i-n 
du.Va—a ka.;>c f f r u .a-r> k - n c e n -
^id^rrlft f::'.-,p,^T;,'.i.« "71'* *!.'••• vu* 

Real Estate, Lotas & Pire' m«rtke KM raiiM JM pšmpiot 
' . atgyto s.rba žer.,- tono. 

Insurance. Foreign Eschange 

^nri:i!;ifui:iUMffiiii!i!iifiH!!iii;n[truiimiHi!!Įiit!(iiiiimiiiiiiiiiiiiHHHHiiiHHl 

P. CONRAD 
UETIA'IS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St.. Oncagc. Iii. 
Kurie gnunato paveikslus iš L:et«VM 

neatideliodami pasidarykite daugi;am ttmt 
didelius. Mes perimame senus padarom* 
riidclius. Sudedam ant vieno iš kelia sklr-
tingu.. 

Traukiame paveikslas •amuose, rric 
r.r,7n\\-ioa. ;-•;:•-.>«( vcscrisr . cr:spes, 
pavienius ir t t Darba tUiekam* kv.^ec-

rtausia, • :• o-e Prcver 6SR9 

>!ii>.niintiiiiHiiiiiiiiiirii>iiinMnifiinHfiiii!iiit!!iniiiuimiimit)iuuniiniiiiii!i 

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

Tel. Yards 5379 

Reikalauk 
Maras dyka'. 

to *\t&\ctįO, t'7\ iSs';,-

demokratų partijos su laimėji- „„„„„„„„„„HRHimniHuinuHin mu 

SEORGI & VlTlK MUSIG CO. 
\h*0 w, 4Ttk *t.. Ctioago, Dl 

it!Mf!i:'ii(fU>Sti(ltJ)»»IMtlll{{iKJlim»»HI 

rAPUDINE 
į ^ ^ P\MFGJ\K 

•' GALVOS SKAUDiII»K) 
IOC-JOC^OC Buteliai ar Proskei 

... 
. , 
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DĖIAKONO KUN. MIRONO 
MARŠRUTAS PITTSBUR-
GH'O APYLINKĖJE: 

30 d. vak. 7:30 vai— 
Pittsburgh, S. S. Fa. 

M 31d.rytolOKX)vaL-lkn-
tleyville, Pa. 

" 31 d. vakare-^Cleveland, 
Ohio. 

K3Y*V 1 S* V T T O I T « * * » « vai.' 

PAMALDOS, 
už a. a, ONA ADOMAVI

ČIENĘ. 
Vėliau pranešiu daugiau į Aleks ir Jooa šeimyna Bar-

suzinojęs apie ta žmogžudystę. į tauškų. 
Lietuvos artojas. Bus Panedėlyj, gegužės 31 d. 

(Decoration Day) Dievo Ap 
veizdos bažnyčioje, 18ta ir U-
nion Ave. 

Pamaldos prasidės 7 vai. ry
te. Kviečiu visus gimines ir 
pažystamus atsilankyti ant pa
maldų. 
*V-.--. Jonas Bartauskas. 

PAIiNimO*>A 
gausiai apgyvento. 

J Krautuvėj randa*, 
i Aprėdalai. mokyk: 

KAIOCIVE. 
liotuvjŲ koloni jo j . 
sekanti tavoraa: 

nis įrankiai, sal
dainis ir tt- Priežastis pirkau kitą 
biznį. 

iMĘt AV. 4«th s t 
Ptoone MoKintap • J 4 

jEBeiggMlBlMlMMlMIimm'ggagM—MlMHMlMl 

RACINE, WIS. 

Geg. 16 d. vietinė moterų 
I pa.šelpinė R. P. M. dr-ja buvo 

"uengut- vakarą, kuriame vai
dino veikalą "Gyvenimo Ver-

gerai , s. uete. \eikala^ gal ir 
Pittsburgh, W est End, Pa. T™ + 

. f . » , butą išėjęs, jea ne netvarka, (Kun. Vaišnoro parap.) 
2d. vakare 7:30 vs*.—Sra 
ddock, Pa. 
6d, 
mestead. Pa. 

iscjęs, 
kokia buvo svetainėje per vai
dinimą. Per visą programą sy
kiu buvo ir vaikų jomarkas, 

po pietą 1:30 vai.—Ho , . . , . V x 
• kurte susmnku-'ems aaeaems 
4 nedavė vahiinanu dėmėties. 

" 6 d. vak. 7:30 vai. — JL)U- D . . . . . . . . . . 
i Per tai ir vaidinimą^ neturėjo 

x * e s ' j jokios vertės. Daugeli:?, nete-
Pastaba: čionai nepaminė-įkę kantrybės, ėmė garsiai šne-

toe kolonijos, su kuriomis aš keti, kad vaidintojai negerai 
negalėjau susižinoti. Kuriosgi' atlieka >savo roles. Nežiūrint t© 

I neretų išgii"sti gerbiamąjj sve- niekas del to nepaprašė, kad, 
čia, teiksis kreipties šiuo adre 
su: 

Kun. S. J. fiepananis, 
318 Foartfa Ave., 

Homestead. Pa 

SHEBOYGAN W1S. 

trukšmą darantieji rainiai už
silaikytų arba kad mo&nos pa
siimtu i r pasisodintų savo vai
kus. • 

Pirmą sykį dar Rasino lie
tuvių bažnytinėj svetainėj per 
j rengtų vakarų programas bu
vo tokia netvarka. Negalima 
kaltinti nė moterų, nė vaikų 
del to, kad nieką* neprašė jų 
prie ramaus užsilaikymo. 

J. K. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

I DEL PARDAVIMO. 
ANT BREDGEP0RTO. 

Du mūriniai namai. 2 augs-1 
" eių, po - pagyvonimu kiek
vienas, po*6 kambarius. 

Vienas narna> už $2,?00LOQ. 
Antras už $2,000.00. 
Turi būti parduota greitai. 

Pasinaudokite nrnsja. 

Tūkstančiai žmonių 

tą sako apie 

,<-
Del Fabriko Darbo. Gera mo
kestis ir Bonus. 

Atsišaukite: 

Western Felt Works 
4115 Ogdeu Ave. 

Arti 22ros &, Crawford Ave. 

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

f eoples Stock Yards 
Kampas 47th ir Ashland Avenue 

aiil 

PADĖKOS ŽODIS. 

Beskaitant laikraščius nepa 
stebi nė jokios žinutės iš She- ] 
boygan, Wis. Rodos, kad nie- i 
ko čia neveikia, viskas apmi
rę. Ištikrųjų visai kitaip yra. ' 
Kiekvieno namuose pastebi ka-1 
talikišku? laikraščius, kaip i 
"Draugą," "Vyt į " ir kitus, j Tardamas širdingą ačiū 
Daug yra draugijų pašelpimų we^tpulBianieeiams, kenoshie-
ir idėjinių. Yra L. Vyčių 51 b i a m s i r detroitiečianis už su-
kp.. kuri nemažai veikia. Vy- j rengimą man išleistuvių kon-
čai yra beveik darbščiausis j ^ . . ^ pasilieku s u gilaus &;. 

kingumo ir pagarbos jausmais. jaunimas. Visur jie priklau
so: prie L. Saud. Kryžiaus 
Rėmėjų draugijos ir prie kitų. 
Žodžiu sakant, vyčiai visus 

' ' Sheboygano lietuvmiTrfnksni!-
He. Jie rengia daag viskių 
vakarėlių. 

Just. Kudirka. 

PRANEŠIMAI. . 

Šv. Kazimiero Akademijos Re-
Štai, šio mėnesio 30 d., i-. mėjų Draugijos 2 skyrius, Bridgc-

rengė didelį vakarą. Statė sce- Porte, laikys priešseimini susirin-
noje du \teikalu: ' ' Dangus I J™* " ^ ^ 3 0 d. gružės, 1920. 
Brangus" ir "Daina be galo"." 
Juos vaidino gabiausi kuopos 
artistai ir artistės, kurie daug 
kartų jau nustebino Slteboy-
gano lietuvius. Apart to dai
navo kuopos solistai ir solis
tės. Garbė Vyčių kp. šitas va
karas buvo parapijos naudai. 

Mųs miesčiuke lietuvių ne-
daugiausia. Kiek esu sužino
ję*, tai yra apie perą šimtų 
šeimynų. Daug yra jaunimo. 
Visi priklauso prie katalikiš
kų draugijų ir noriai veikia 
Bažnyčios k Lietuvos labui. 

Yra keletas ir nesusipratu-
•dty, kuTiniE? netinka " Vyčių-

darbuotė. Jie tveria nauja-
dramos draugijas, bet sutvėrė
jas ir patys užmiega. Verčiau 
ra šy tusi prie-vyeių ir iš vieno 
darbuotųsi. 

Lietuvis Kriaučius. 

tuoj&us po mišparų. Visos narės y-
va kviečiamos atsilankyti. 

Valdyba. 

Nedėlioj. 30 d. gegužės, mojau 
po pamaldų šv. Jurgio parap. 
svet., ant 3 lubų įvyks Katalikų 
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 atsilankyti. 

Valdyba 

\ Vi;(rt)MMXh! DOMAI. 
Reikalingas geras vargonininkus. 

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

RĘV. C. VASILIAUSKAS, 
12 Casimir si. 

Westfield, Mass. 

REIKALINGI LEIBEBIAI. 
del fabriko darbo. Darbas pas
tovus. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

Pantry mergaites $60 mėnesėj ir 
Valgis. Atsišaukite 

MORRISOX HOTEL 
23 South Clark Str. 

TIRU KUOM/Oli MODKKMŠK.I.S 
KASAM)l S.— 

I'arlos setą, 8ta:r.i.--Foom setą. plie- j 
nint% lova. Diveoas, i'h^er Pianaa Vi- I 
ctor^la, i'iionogaf.:.- Kumoda. libra- ' 
ry sta4as grindiat' lainpa. fucture ir | 
tt. viskas u»r8ldUk'> labai pigiaL 

•2. ux> SOL 56 Ave. Cicero. IU. I 

NEGIRDĖTA PROGA. 
Parsiduoda Brigaton Parke, pigiai H 

bizhiava vieta, Ba:uas. 4 metai kaip \\ 
pats savininkas šute. apači*je yra 'Ą 
grosernė. pelniaga. ketvirtas metas į j 
kaip uždėta su ruimais. Viršui di- U 
dėlių 6 kambarių flatas, elektros i 
šviesa vanos ir gazas visame name. C 

Konkrito bewwantas. Didelis tvar- [1 
tV.s ir lotas graii. aptaisytas. Vis- j | 
kas vertės S8,«00. parduosime už ji 
?:. atsišaukite per telefoną McK- g 
intey 5559. {̂  

Kas pirmas to iaimė. \ 

V v 

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos-

Ji yra State Bank po kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu. 

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai sto

vinti užpakali] bankos" ir vyrai turtingi ir su dideliu biznio prity-

i 
rimu. 

&u vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonu, Dolieriu. 

. Į . . . J Į , 
Prie Laundres Vyrai ir Moteris 

Gera mokestis. Geros valandos At- PAKKHH-l)2> \ KORDAM 1 
sišaukite ! Welastas ltM$r "^ sėdynių. ĮSrodo 

MO«WSOX HOTEL < j ko.ip Uk naujas S u mėnesiai va-
2S South CUrk Str. žinėtas. Prekė f&40. kam toksai »u-

tomobllius rei&c^tigas atsišaukite 
v;ikare. 

Indų Plovėjai $45.00 kambaris^ir 
Burdas Atsišaukite. 

MORRJSON HOTEL 
TS South Clark Str. 

Chambermaids $45.00 į tnenėsi. 
kambaris ir Burdas.- Atsišaukite 

MORRISON HOTEL 
2S Sooth Clark Str. 

nedėiioj ii ry»o 4 
w»i s. ko.. 

Telefonas -PMA<A-X 
re Str. 
1424 

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

savo pinigus pasidėję šiame Banke, 
tA*±*-± % \+ 

MOTERYS — 4A.MTRESS. 
ir scrubbers — baltose, valandos 10 
vakare iki 6:30 iš ryto kiekvieną va
karą apart subatos. 

atsišaukite 
Naktinis Pnnnoni»s. 

OTIS BCIIJDIYG 
10 South I.a Sallv St. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

STEREK ILL. 

Baisus atsitikimas. 

G«gužės 30 d. šv. Kazimiero 
Akademijos rėmėjų susirinkimas 
bus 1 vai. po pietų. Meldžiu visa? 
narės atsilankyti, ms bus svars: 
tomi labai svarbus reikalai. ŠHSI-
vinkimas bus aanic p© numeriu: 
4356 So. Fairfield Ave. 

Valdyba. 

REIKALINGI 
Vyrai porteriai dirbti fabrike. 
WHITE STOKES CO. INC. 

3615—23 Jasper Place 
Arti 37to.< ir Ashland Ave. 

REIKALINGOS 
Dešimts moterų prie rinkimo 
regSŲ ir popiero.^. Pastovus 
darbas.' Gera mokestis. Atsi
šaukite tuo jaus gatavas prie 
darbo. 
SIRK MILL & SUPPLY CO. 

2100 So. Morgan St. 

KoiTičmr* 5**»jt n;:':j*t» pursluos hroai 
pigiai jis šiandi' na kainuoja $150.00 
parduosiu už i68 00. Taipgi muiika-
liškas siutas ir kepurė už $25.00. 

K.'ii!) reikaiir.-- atsišaukite: 
6C01 So. Honore Strrct. 

Telefonas Prcspect' 1424 

mnmm,'; 
Negirdėta proga gauti gružu 

j dviem pagyvenvnais murini namą 
!ir taippat gerai išdirbtą biznj. Pir- j 
mos klesos knyg -̂aos ir Cigaru 
krautuvė. Nariuose naujausi įtai
symai, kaip va : visame name ga- Į» 
zas, geriausi elektros įvedimai, j -
maud\*nes abejuose pagyvenimuo- į *; 
se, bąsementas. akmens pamatas "2 
pėdų ir 18 colių .storas. Grindįs 
basemente eonu ntines. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-ma.s pagyvenimų — pir
mos klesos knygynes ir cigarų Į 
krautuve kampas 47-tos ir "\Vood 
gatvės firindis n»nm rti»ris ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pag}-venime 
duris ir langai raippat ąžuoliniai. 

Parsiduosiu namą ir bizni vidu-
itine kaina d<:ltn kad išvažiuoja i 
Europa. Atsišjiukite tuojausį 

SSSlBBS&SS^SallSU' 

» — 

M, 6. M, GLASER 
Pntktiknoja 28 metai 

Ofisą- SUS So. Morgan S t. 
Kertė 32-ro St- ChJcago. IIL t 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro- i 

n«ki; ligv-
• OFISO VAIANDOS: 
f 

S riBUONAS 

Xuo 10 rytoj 
j iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valau- j 

da vakare. t 
Kedėliomis ntio 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

Į A. PETRATIS 8c CO. 
"ORTGAGE B A N K 

:STATt I N - 5 J R A N C E 

! EUROPEAN AMERICAN BURFAO 

3249 So Hi\s\t( Streci. Clucijo |Wno« 
Tei.e»HONE B O U L C « A « B 6J1 

Restd. BSS So. Ashland Blv. Cbu-ago. 
ToJefonas Hayraarkel S544 

DU A. A. ROTU, 
Rusas gydytoja* ir cfrirorca* 
Spoci.:.iKta- Mrr.r+Skij. Vyriškų 
Vaikę Ir visn chronL*8ką Ugą 

Ofisas: SS:>; So. Haisted St. Chlca«o 
Telefonas Drover N W 

VALAJTDAH: 10—11 ry»o 2—a pa 
pietų 7—8 vmk. HeiKIlomto 10—ta d. 

P. MAKAREWICZ. 

SVARBU CICERIKIAMS. 

Cfcgūž<''s 2B d„ a ^ e pietas, 
atramas sušaudytas Jono Du-! 
mene lavonas. 

L. R. K. Federacijos skyriaus 
sssrinkimas bus TiedėKoj geg. 
30 <L. 1920 m.. Šv. Antano parap. 
svet.. Cicero. 111.. 4 vai. po pietti. 

Tas baisus darbas at l iktas 'V i s i } draugijų atstoki ir katah-
girioj, apie dvi maili j vaka-Jkaį veikėjai kviečiami koskaūiin-
rus nuo šio miestelio. Priežas- [giausia atsilankyti, kad bendrai 
tts žmogžudystės dar nežino- galėtume aptarti daug svarbių rei

kalų. Strelčiunas, 
.'e'.-,.> Dmuėnas buvo senas 

šio miestelio gyvenfojas ir vi-
i . 
K, :> ge-

avo. 
9 4., -&0 
vakarui i 

PAJKšKOflM VS. 
TaleSkau puset^rės Klz. Baltru-, 

BRit̂ s, po vyrų Latvienės, paeina ift i 1 7 5 7 W . 4 7 g^tVČ, Chicag"0. I i i . 
Kauno rėdybos, L"kmcr(?ės jvavieto. j 
KupiSkio valsčiaus, kaimo Keglnių. į .., . . .-. "•" , ,1?T^^. 

Seniau ji gyveno Iowa Valstijoj. 
Turiu Jabai svarbu reikalą. 

Meldžiu atsišaukti po adresu: 
Mary KrtetK-kaiieitė, 

10610 Edbrookc Ave. 
ChicaffO, 1!! . 

DIDELIS BALIUS 
A. L R. K. Mot. S -̂froe I K»\ 

NEDEL10J, 30 d. GEGUŽIO-MAY, 1920 
ŠV. JURGIO PARA?. SVETAINĖJ Prie 32-tro H. k- Aubura Ave. 

Fradžia 7:00 vai. vakare. JŽANGA 2 5 c YPATAI 

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

•W5Ę*.:-j*WBBS>. . < . - ^ ^ * O « N K ^ ^9VBa-..^^9SB^-. .««s^^Pvs. .-^^^F-s-. ,<^^F;.-. .-«į^^^V, ^J^ĘMss., Ji^^Ęr-r^ ^ ą f ^ P u w « ^ ! » . J « ^ R * . » * . 

AJfT PARI#t>VJMO. 
Parsiduoda rakandai, "Kurniture" 

už labai pigia kaiiu}. Kam yra rei
kalingi rakandai tuujaus atsišaukite 
pas .savininką: 

ST.VNIST,. MALAKAISKIS. 
s. Hatstcd Str. 

rast. 

IŠ TOWX OF LAKE. 

.K' liko 

ti vardija D. L. K. V\-tauto lai-
jk>s niėncsiiii yusirinkimą nedėiioj. 
| p'taiŽK) 30 G„ 2 valandą po pietų. 
•-.-i}':-«s-oj svainėj šv. Kryžiaus 
; ;:;;:vj,v l^iečiami yra sąnaiiai 

jjmsirinkti, ne« randasi svarstymui 

/ /.-- v- ftris. rmt., 
4643 įto. "VTood «t. 

PIGIAI IB GTKAI. 
Parduodam ir mainom ruimus, lo

tus, furman ir visokiu* biznius. Pas 
mus galima gauU visokiu pasirinki
mų. 

Atslftaiikite pas: 
A. ( .Hl ( . \ s * CO. 

M14 s. ;;,-:-;•-; -<.. <•:„.;,_•• ;=; 

I Š l d l m i I l ^ D S A JaHk£llXV< 
— Rengiamas — 

ALTORINES DRAUGYSTES 
>, 

NEDELIOJ, GEGUŽIO 30, 1920 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Mar. Panos parap. Darže, -Brighton Parke 

J 

i 

I 

PASPORTV BL.\WKAS 

DY1LM 

• u - - - - - . . • 

Širdingai kviečiame visus atsilankyti ant šio pikninko, nes tai bus pirmutinis šjmet. Muzyka bus viena iš 
puikiausiu, galėsite smagiai pasišokti, linksmai laika praleisti ir paremsite niusy draugija.. Kvieč^mc^visas drau
gijas, pavienius parapijonus ir svečius iš kūų parapijų, o mes užtikriname kad busite užganėdinti. 

Nuoširdžiai visus kviečiu KOMISIJA. 
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SU KAUNO NATIONAL GROVE DARŽE, RiversMe, III. 
KERMOŠIUM Iii '-'""""'"̂  JUNGA 25c. 

Švento Antano Parapijos 
CICERO, ILLINfaS 

11 
11 
M 
I t 
I I 
M * * I 

! ! ! 
• i ! 

Nedėlioję, Birželio-June 6, 1920 m. 
HE r?r; •^s* 3E=: E3E 

Ko Kauno Kermošiui bus tai aiškinti nereikia tik jeigu kuri* nevažiuos j Ker
mošių, tai tas paliks nelaimingiausiu žmoAum. 

Bėgiu, šokimy, dainy, imtynių, valgiu, gėrimu ir kosės. 
Kviečia KOMITETAI IR KL EBONAS 

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

a = 33 < - * - = 3 5 
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CHICAGOJE. . ;gEEgSieKEfEEEBII»»IIIIBIIIIilRII»IIgg£SIISIllliaiIlllKIIIHIiSiIIIfI»IHBHIi 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Šeštadienis, geguž. 29 d., 
šv. Marija Magdalena 
Sekmadienis, gegužės 30 d., 
Šv. Ferdinandai 

Pirmadienis, gegužes 31 d.. 
Šv. Petronėlė 

i buvo buvos vienas dektivas. 
i »i 
Bet tasai nesulaiko ir nearęs-{j 
tavo piktadario. į 

Tokiu blogų žinomų daug i 
policijai yra žinoma. <>ct jų j 

į negali nei suareštuoti, nei nu- { 
įginkluoti. .I^i katras poliemo- j 
inas drĮStų pasielgti priešių-. I: 

gai, politikieriai toki nu<mUų j 
i ten, kur pipirai auga, anot pa- | 

Justino Kudirkos Išleistuvių 

Nuo J taries. 
I 

Administracijos. • CHICAGO SUSILAUKSIAN-
TI ANGLIŲ. 

Panedėlyj, 31 d. geguž.}< ^ . . . ' . _ . 
»_ . . .._ JlParag.r-a mažinti drabužiams 
•Decoration day. Draugo '}! kairas 
į ofisas bus uždarytas. Laik-į 
rastis ta diena neišeis. 

GEGUŽĖS MĖNESIU NU
BAUSTA 18 ŽMOGŽUDŽIŲ. 

Iš YVashingtono pranešta, 
;ka<l tarpvalstijinės prek\bos 
'komisijos pasidarbavimu Cbi-
įeago tomis dienomis sulauk
sianti daugelio augliu. Tam ti-
ikslui busią atidaryti keliai ir 

Iš anų. šeši pasmerkti miriop. jtūkstančiai tonų anglių kas ; 
Idien suplauksią Chioagon. 

Valstijinįo prokuroro Hoync j Sakoma, geležinkelių kitan-j 
asistentas Prindiville paskel- panijoms jau pavyko pratus-! 
be, kad kuomet kriminaliu tei Į'li,iti vagonus ir pravV.yii va-i 
sman paskirta keturi teisėjai šonais užimtus lygius. Tad 
daugiau, su vienu mėnesiu at- dabar bus atlikta daug pa
likta daug darbo. lengvinimų visiems didesniems 

(Jegužės mėnesiu apkaltinta
i s žmogžudžių, gi 7 išteisinta. 
Tarpe apkaltintų 6 pasmerkta 
miriop. 

Per pirmutinius keturis mė
nesius šių metų teismuose tei
sta 868 piktadariai. Iš tų 204 
išteisinta. 

Iš apkaltintų 145 nubausta 
va3stijiT;in kalėjimam 125 Pon-j 
riac Įstaigon, 212 miesto kalė-j 
jiman, 102 pavieto kalėjimam' 
gi 284 paduota probacijai. 

miestams. 
Drabužių industrijos naci jo

nai i s prekyi>os butas prisiuntė 
čia telegramą, ragindamas sa
vo asocijaeijos narius-krautu
vininkus, dėti galimas pastan
gas atpiginti jvairios rųšies 
drabužius. 

RENGIA 

.'.lietavos Vyčių Chicagos Apskritis.', jj 
Nedelioj, Gegužio 30 d. 1920 į 

PILSEN AUDITORIUM Į 
1655 Blue Island Ave. « 
Pradžia 7 :3 0 vai. vakare. 

JUSTINAS KUDIRKA (tenoras). 

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

Sėdynės rezervuotos. Bilietai pardavinėjami. Juos galima gauti visose Vyčiu kuopo
se, visose Darbininku Sajungy krautuvėse, Universal State Banke ir "Draugo" ofise. 

KOMISIJA 

S VV Po Programas šokiai iki vėlai nakčiai. Orkestrą p. Jakaičio. X? 
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IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

ŽINOMAS POLICIJAI GAL-
VAŽUDIS NUŽUDĖ KITĄ 

ŽMOGŲ. 

KONCERTAS. 

/ 

• 

Žinomas pietinėj miesto da-
ly.į trukšmadaris Geary, kurs 

ugaujasi su jvairios rųštcs 
piktadariais ir yra artimas sė
bras politikieriams, pirm tri
jų mėnesių buvo nužudęs Yel-
low Cab šoferį TrippK Buvo 
teisiamas ir pateisintas, kaip 
to buvo norėję politikieriai. 

Dabar jis nužudė kitą žmo
gų. J. Reckas. saliuninr.iką. 
3300 Xo. Crawford ave. 

Žudynė įvyko saliune po 
num. 4165 So. Halsted gat. J . 
Reskas tan saliunan buvo už
ėjęs kaipo pašalinis žmogus. 
Norėjo jau eiti laukan. Kad 
tuo tarpu saliunan inėjo pus
girtės Geary. kurs ir susidūrė 
su Reekas. Piktadans Rec-
kas'o nepažinojo, nekuomet 
nebuvo matęs. Bet prie jo ].ri-
sikabino aštriais žodžiais. Ta
sai atsikirto ir už tai tuo jaus 
užmokėjo savo gyvybe. 

Nes tokiems politikierių glo 
bojamiems piktadariams m 

Kur tik neisi, kame nepaž
velgsi, ką tik nesusitiksi, visi 

i mūsų kolonijos lietuviai su ne-
! paprastu entuziazmu kalba a-
Ipie p. Justino Kudirkos ren-

.ulankusis jausis pilnai paten- tarnauti, aplinkybėms 
Lutas ir atlikęs lig kad savo džiant bendradarbiu, 
priedermę eilėje dailės meno. I Todėl ir laukiame nekantriai 

Jau kas, bet mes, tai labai' gegužės 30 d. vakaro, kuria-
didis skaičius žadame atva-! me paskutini kartą išgirsime 
žiuoti iš Cicero kolonijos. Jei j Justino Kudirkos žavėjanti 
iš kiekvienos Chicagos koloni- j mūsų sielas# 1 sakeli! 
jos tiek atvažiuotų, tai Pilso-! Alfas, 
no svetainė turėtų lūžti. 

Justinas Kudirka tikrai yra j I š BRIDGEPORTO. 
apgailestaujamas Chicagos iri 
apiolinkių kolonijų lietuvių.; 

- j j i 
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Nedelioj. gegužės 30 
giamą koncertą. Kalbančiųjų Apgailestauja d ė l t o jog n e - ' ~ : ^ va*- vakare, .šv. Jurgio 
gi žodžiai skamba, veržiasi iš j t e k s įžyTmo soHsto įr pasišven-' P a r a P- salėje v«* ivTk* puiki 
kiekvieno hvnu iansmo kūnini. .1 _ _V i - i>, 

uiMU t r a i u u o i o j u Vieni džiaugiasi laukdami h e ^ j ^ T0(\0S įjdalies lis? ko-i^ o n ' J o s koncertas A. R.-D. 2 
gegules 30 vakaro, nes jie ži
no, kad jų bendras tautietis 
pasirodys taip. kaip niekados 

kis smūgis užkrinta ant drū
čiai organizuotų vyčių. Bet vy
čiai, kaipo iš savo bendradar-

pirmiau, kad maloniomis d a i - , H o , k u r i g d i e n { J t i k k s i d ž i a u i r 

nelėmis sukels jausmus kruti-' s m o 

nėję ir kutens juos it pietų vė-
jalis, vakarui temstant. Kiti-gi 
apgailestauja ji tuomi. kad jų 
mylimas dainininkas savo dai
nelėmis atsisveikins su atsi-

Neviename su«.-.ngtam vyčių 
koncerte miesto teatruose Ju 

rojo sk., štai. šios kolonijos 
sąjungietės su savo vakaru. 
Sąjungietės žinomos yra tuo
mi, kad visuomet stnrengia gra
žias programas ir sutraukia 
gražios publikos. 

Gegužės 30 d. bus Mot. Są-

[ z s 3 H s « » B » n a B n * ' i i a 9 a R s n B a m 6 « E f l a a - a B 3 

Šv. Jurgio Parap. Mokyklos Mokinių 

VAKARĖLIS 
Nedelioj, Birželio 30 d. 1920 

Šv. Jurgio Parap. Svet. 32-ro Mace ir Auburn Avenue. 
Pradžia 3 vai. po pietų. 

Šiame vakarėlyje bus duodamo? diplomo$ ir certifikatai už atsiž>-mėjimą rašyme, 
58 mokiniai gau? diplomas 79 certifikatus 

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

Nuoširdžiai visas kviečia šv. Jurgio parap. mokyklos Mokiniai. 
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I gos 1-nios kuopos Moterų Są-stmo Kudirkos malonus balsas r ~, . . , \ 
gos Savaites vakaras. Janio skambėjo kaip styga ir vilgė 

Imkiusiais. o kai kuriems net:mūsų sielas it aušros rasa. 
ir ant visados paskutinį "su
diev" pasakys. Sakau ant vi
sados, nes bėgant metams vis-

teraitės, kurios visur padaro 
ijM<<furorą". kur tik dainuoja. 

,'mas j Sąjungą bus numažintas I Sakys prakalbą iškalbusis sv* 
Vyčiai sopančionrs širdimis 

rengia tą koncertą Justino iš
leistuvėms, kuriame jis pa ts ' 

|čias iš kitos parapijos, kun. 
Norbutas Pakalnis. 

kas pasaulyje mainosi, o tarp! dainuos. Apart dainininko. -.lai 
tu ir mūsų su nemirtinomis sie 
lomis gyvenimas. 
Tad-gi nenuostabu turėtų bū

ti visiems, jeigu mums neramu 

skambins ant piano Chicagos 
Kiientinga pij. ' i ish, taijucL 
dalyvaus garsios Chicagos so 

per pusę. Dabar yra organiza
cijų laikai, užtai lietuvės ka
talikės, motery) privalo irgi- (;™žų. monologą pasakys 
organizuotis. Netik organisao- vkšnia iš kitos kolonij<»s. Bus 
tis, bet ir sveikatą ir gyvastj! 'r kitko. Tyčia jų vi>ų nemi-
apdransti. Tai galima padary- nėšiu — ateisite ir pamatysite. 

'listės. Reiškia, žymiosios jie-
yca laukti to vakaro, kuriame j gos turės už garbę padėti i<-

.atsisveikins Justinas Kudirka.įpildvti koncerto programą. Ir 
kuomet negalima pasakvti ne-1 v . . . . . . „ . • ! [ _ • * • »ii* .• »• 

! lpae jaunuomene, inteligenti- kai]i-gi nepadėti, neatjausti patinkamo žodžio. 

loniai vėsi. Užtai nepraleiski of Lake susirinkimas j\yks rytoj, 
te progos gražiai pasilmks- 'gegužio 30 d.. 4 vai. po pietų. šv. 
minti ir ką nors naudingo ir | Kryžiaus parapijos_«yotainėje. 
gražaus išgirsti, pamatyti ir 
išmokai. *• 

Reporteris. 

ti jstojant j vienintelę Centra-
linę Moterų organizaciją, bū
tent Moterų Sąjung|. 

Po programos bus šokiai iki 
vėlam laikui. 

Gegužė? 31 d. bus Vainiką 
Programa šio vakarėlio bus Dieną, nereiks anksti keiti a 

PRANEŠIMAI, 
Labd. Sąj. 1 kuopos papras

tas susirinkimas bus rytoj, t. 
y. gegužės 30 d., 5-tą valandą 

ja ir įvairus profesijonalai taip 
na i liailc 

praleisti 
ant kelii 

į ji dainuojant. Kiekvienas at- gerais norais pasirengusiu pa 

mylimo dailės mokslei-
buvo 

paskutinę, net prielankiu, mums neperkamu 

Gearv nužudęs zmOgų įseic , .v ' ,. v ., " .'^į abelnai liaudis turėtų ne-v io , kadangi jis nuolat sau iš sahuno švilpaudamas. 
Policijos viršininkui praneš , , . . ,. ant kebų metų. progą išgirsti veikėju, l>et rimtu, visuomet ta, kad sev.mo metu saliune •• , • . . ,>. , . , . . . . 

marga, kaip genys. Bus "short 
but sweet". Dainuos mūsų si
dabriniais balsais apdovanoti j minti. Sąjungietės visus malo-
dainininkai, bei dainininkės:, niai priims. Nors ir šilčiausioj 
p-lė M. (iurinskaitė su p. Ra-j dienoj Šv. Jurgio pmap. <•; 
manansku. Taipgi panelės Vol J~i svetainė visuomet yra ma-

, h S "M,x x< ••' ** s VRK., »v. nryziausroarapijmej 
darbą, užtai iš vakaro! svetainei. eiti j ciarną, užtai is vasaro; svetainėj 

bus galima puikiai pa l inks - ^ • „ 
t i . 

Visi nariai teiksitės laiku huxi-
' rinkti. 

Valdyb-i 
L. D S Chicagos Apskričio 

kuopom? 
Ateinanti sekmadienį. 30 d. geg., 

2^0 po pietų bus L. D. S. 
eagos Apskričio susirinkimas >̂  
Antano parap. svetainėj. Cicero, 
111. Meldžiu visų kuopų kuodau-
giausia išrinkti delegatų šin s.s; 

',-;. •-•- v r- -1:; i, c-,)! rr-r.sr<< -- ;- .• ; K-
r.ik.. •'••• .1 J.;)->.^i.-,. 

V?lrivbn 

I 

Vald oa. 

Blaivininkr. 21 ;: OT>f>t -i^ 

PIRKITE KARfiS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.SS) . 
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