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Lenkai Sutinka Atiduoti Vilnių
Šventasis Tėvas Paskelbė • " M j p f

tncikhką
Sutinka, kad katalikai valdovai

lankytų Italijos karalių

GIEDOJO 3,500 VAIKŲ.
Grigalinio giedojimo kong
resas.

BET STATO LIETUVIAMS
New York, birž. o. — čia su
SĄLYGAS.
didžiausiomis iškilmėmis pra
sidėjo tarptautinis gri galini o
ežinia kokios jų tos sąlygos. giedojimo kongresas,
kurs
prasitęs tris dienas.
Per laikraštį "Darbininką''
Kongresas prasidėjo 'su pa
iš Kaupo gavome tokią indomaldomis Šv. Patriko katedro
mią kablegramą:
je. Sv. mišias eelebravo Arki
"Atvykusi Kaunan lenkų
vyskupas I lavos. 3,500 vaikų
misija siųlo Lietuvai Vilnių
katedroje/, giedojo.
ir Gardiną. Stato tam tikra;*
Pirmiau grigalinis giedoji
oąlygas.
mas retai buvo panaudojamas
Roman.''
bažnyčiose. Bet tą giedojimą
atnaujino a. a. popežius Pi
jus Dešimtasis.

POPEŽIUS REIKALAUJA [kreipė jo (popežiaus) pasikeKIEKVIENAI TAUTAI NE- \ tinimus ir trukdo jam darbąPRIKLAUSOMYBĖS.
vimąsi.
Toliaus pareiškiama, jog
*akviečia visas pasaulio tau svarbiausias Katalikų Bažny
tas brolybėm
čios tikslas — nešti pagelbą
nuvargusiai žmonijai. Atsilie
Rymas, birž 2. - - Šventasis piama į viso pasaulio vysku
Tėvas Benediktas Penkiolik- pus, kad jie jiems pavestus
tasiis paskelbė raštą vardu en ganyti tikinčiuosius mokintu
ciklika. Tuo raštu Šventasis ir pratintu prie labdarybės
Tėvas pareiškia, kad Apašta darbų ir užartuotų juos doro
Washington, birž. 2. — So
linis Sostas neatsisako nuo je atleisti savo kaltininkams. natas vakar 52 balsais prieš
Rymo provincijos valdymo j
Stovi už tautų laisvę.
23 atmetė prezidento Wilsono
teisių, kurias pirm kelių de- j
pasiūlymą, kad Suv. Valstijos
šiinčiu metų pagrobė tuometi- į ' Šventasis Tėvas paragina paimtų Armėnijo mandatą.
s
Ttis Italijos karalius. Bot ne -j visas pasaulio tautas susi
žiūrint to, šiandie Šventusi? I jungti bendron brolybėn, su- NAUJAS SMŪGIS " Š L A P I E
Tėvas jau netrukdo katalik.š- mažinti ligi mažiausio laipsŠIEMS."
ku šalių valdovams laisvai ir n i o, jei jau nebūtų galima vi
oficijaliai lankyti Italijos ka sai panaikinti visokias karės
išlaidas, kurios didžiai apsun- Augščiausias teismas stovi
ralių Ryme.
prieš referendumą.
Sakoma, kad pirmiausia tuo! kiną įvairių šalių gyventojus.
popežiaus leidimu pas i naudi
PairaHiaus reikalauja, kad ..•jJk., .
T^rrrv. •_
|
- • • • • • - - ~ • *'' • """i* --,.
^
wasliinfi *ton
biry S
ir' visi- svaigalų
siąs
karalius, atke
ku- kiekvienai
tautaibutu
a- slapieji'
„ . .
"
nu tikruoseatskinai
rubežiuose
riam Ispanijos
jau senai norėjosi
užtikrinta pilna laisvė ir ne mylėtojai panešė naują, smū
liauti Ryman.
gi
^Paskui pasinaudos tuo ir priklausomybė. Nes tautos tu
Vakar
:ar augšėiausias
augščiausias šalies
ri
pilną
teisę
atskiriai
gyvuo
kitų šalių katalikiški ^nldovai.
teismas paskelbė savo nuos
ti nuosavu gyvenimu.
Atleidžia savo priešininkams.
prendį, kad probibicijos amenEnciklika svarbus doku
dmentą neturi reikalo atskiŠituo svarbiu
dokumentu
mentas.
rios valstijos, patvirtinti re
popelius parodo, jog Apaš
šventojo Tėvo enciklika tu ferendumai. Amendmentą pa
taliniam Sostui pirmiausia ru
legisjaturos
pi žmonijos, ty. visų tautų, ri didelę tarptautinę reikšmę. tvirtina valstijų
gerovė ir krikščionybės kles , Panaikina jį katalikiškiems ir jų patvirtinimas yra teisovaldovams suvaržymus, bet tas.
tėjimas.

SENATAS ATMETA AR
MĖNIJOS MANDATĄ,

PATARIA DVIEJŲ METŲ
TERMINĄ PREZIDENTUI.
i
•
New York, birž. 3. — Tarp
tautinių įstatymų ir diplomą
tijos profesorius
Columbia
universitete,
John
Bessett
Moore, kalbėdamas
vienam
metiniam studentų organizaci
jos susirinkime davė patari
mų, kad Suv, Valstijų prezi
dentas butų renkamas dviejų
metų terminui. Be to jis pata
rė konstitucijoje įvykinti at
mainą, sulig kurios kaip ka
bineto nariai, taip prezidentas,
prisiėjus reikalui, butų pa
šaukti kongresan ir išklausinėjami.
Prof. Moore sako, kad šian
die šalies prezidentas perdaug
turįs teisių visokiuose reika
luose.

PREZIDENTUI NEREIKIA
MOKĖTI KARĖS MO
KESČIŲ.
Nuo mokesčių apdrausti ir federaliai teisėjai.
VVashington, birž. 3. — Au
gšėiausias šalies teismas nus
prendė, kad karės mokesčių
nuo įplaukų nereikia mokėti
nei šalies prezidentui, nei federaliams teisėjams. Nes-- tas
priešinga Šalies konstitucijai.
Karės metu įmokėtus mokes
čius pinigyno departamentas
turi sugrąžinti tiems žmo
nėms.
Prezidentui per metus mo
kama $75,000 algos. Iš tos su
mos pareina $16,000 mokesčių.
ŽUVO TRYS ŽMONĖS.
Miami, Okla., birž. 3. — Su
areštuota du vagiliai intariami cukraus vogime. Juos ve
žant automobiliu kalėjimau,
vagiliai išsitraukė revolverius
ir prasidėjo apsišaudymas.
Pasekmėje žuvo vienas detektivas, vienas valgomų daik
tų krautuvės valdytojas ir vie
nas i atariamas vagilius'.
Vienas vagilius pažertas. I r
jam nepavyko pabėgti.
KINIJA PRIPAŽINO MEK
SIKOS VALDŽIĄ.
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Iš Lenkų-Bolševikų Fronto
BOLŠEVIKAI NAUJOSE PO
Be to, pažymima, kad šiaurZICIJOSE.
vakaruose nuo Minsko sovietų
kariuomenė buvus' atsimotus
Atnaujintos pašėlusios atakos. iš kaikurių sodžių. Bet paskui
po žiauraus mūšio ir vėl at
Londonas, birž. 2. — Rusų siėmusi nuo lenkų prarastas
bolševikų kariuomenė, kovo savo pozicijas.
janti prieš lenkus, ir ukrainus
Tam ruožte mūšiai neper
Tarašča apylinkėse, pietuose traukiami.
nuo Kijevo,^atsimetė į naujas
Žlobin-Mozir apskrityj mū
pozicijas po smarkių musių su šiai seka šalimais geležinke
skaitlingesniuoju priešininku. lio, einančio iš Rešicos.
Taip pranešama oficijaliai
Atnaujintos atakos.
iš Maskvos.
Lenkų oficijalis pranešimas
JAPONIJA STOVI UZ LAIS iš Varšavos taip skamba:
VĄ SIBERIJOS VAISTIJĄ.
"Šiauriniam fronte prieši
ninkas atnaujino j)ašėlusias
Nesuprantamas gen. Semiono- atakas, ypač pietuose nuo Revo veikimas.
šica augštumų. Tenai bolševi
kai du kartu buvo pastūmė
Pekinas, Kinija, birž. 2. — pirmyn stiprias savo spėkas.
Japonijos atstovas Vladivos Mūsų kariuomenė, paremiama
toke, Tsuneo Matsudaira, pra šarvuotų traukinių, artilerijos
nešė to miesto rusų žemietijai ir lėktuvų, ne tiktai sulaikė.
(zemstvai), jog jo vyriausybė atakas, bet atbloškė priešinin
trokštanti Rytuose įsteigti lai ką. Paimta nelaisvių ir kulsvą ir nepriklausomą valstiją, kasvaidžių.
"Borisovo apylinkėse mūsų
kokia butų naudinga ne tik
patiems rusams, bet ir Japo lakūnas numušė vieną bolše
vikų lėktuvą. Tarpe Dauguvos
nijai.
Nauja valstija, sako Japo ir Berezinos mūsų kariuom
nijos atstovas, neturi but pa nė keliose vietose pasiv
remiama pamatais europinės pirmyn.
"Ukrainoj priešininkas at
Rusijos. Bet hn»i but pare
miama paC'ių vietos gyvento naujino atakas. Bet mūšiai pa
jų, sulig jų pačių mcijatiTos. lankus mums. >»
Reiškia, japonai nori maty
ti buforinę valstiją tolimuose BOLŠEVIKAI VEŽA RUSI
JON ŽIBALĄ.
Rytuose.
Semionov skelbiasi viršininku, \

Suareštuota anglų misija.

Mexico City, biri. 8. — Ki
Gen. Semionov, kazokų ata
Konstantinopolis, birž. 2.—
nijos vyriausybė
pripažino
manas, iš fitos paskelbė tokį Kaspijos jūrėmis bolševikai
provizijonalę Meksikos val
jau pasiuntė Rusijon 100,000
pranešimą:
džia.
' ' Vladivostoke provizi jona,- tonų žibalo.
Azerbaįjano senoji valdžia
lė valdžia pagrobė valdymą
k u susijungs tos spėkos ir sausyj ir išsilaikė ligi balan prašalinta. Toj Kaukazo res
turkai su bolševikais užmegs džio 4, veikdama bendrai su publikoj, sakoma, bolševikai
vienybę. Šita svarbiausia bus sovietine Rusija.
turį apie 60,000 kariuomenės.
Augšėiausias
teismas
pareiš
podraug
palaiko
Apaštalinio
^ e s pareiškia, jog būtinas
atkreipta prieš talkininkus.
"Šiandie gi ta valdžia įgy Bet, matyt, toji skaitlinė ar tik
kia,
kad
tame
klausime
pra
Sosto
teises
prie
Rymo.
reikalas "panaikinti visokias
Prieš bolševikų ir turkų vei vendina nuosavus įstatymus ir nebus perdėta.
vedami
referendumai
yra
VEIKIAI
SUSIJUNGS
BOL
Irnors
katalikiški
valdovai
nesutikimu sėklas, kurios pa
Mieste Baku bolševikai su
kimą nieko nereiškia "armėnų skelbia doktrinas, kurios šalį
priešingi
šalies
konstitucijai.
ŠEVIKŲ
IR
TURKŲ
lankys
Italijos
karalių,
bet
kenkia pravesti pilną taiką ir
protestai. I r Armėnijos šian veda pragaištin. Be to, ji sve areštavo, anglų ir lenkų misi
S
SPĖKOS.
jie
visuomet
turės
savo
omerimtai j)ažeidžia ne tiktai lai
die nėra kam, jau gelbėti.
timšaliams parduoda rusų gy jas ir tų narius laiko kalėji
n/je,
kad
pasaulinė
Rymo'val
kinus tautų reikalus, bet taipprirodyti, kiek ji gali duoti
me. Maža esanti viltis juos
ventojų nuosavybes.
Kernai
paragina
musulmanus
Armėnai
tečiaus
kariauja.
džia
priguli
ne
karaliui,
bet
pat krikščionybės gyvenimą ir
atlyginimo. I r sakoma, jog vo
" A š , kaipo teisėtas įpėdi greitu laiku paliuosuoti. Nes
vienybėn.
Šventojo Petro, pirmojo mūsų kiečiai sutiksią ne su daugiau,
mūsų Išganytojo pavyzdį."
Gauta žinių, jog armėnų nis buvusių tolimuose Rytuo iš Baku bolševikai neatsako į
Sutinkamai su tuo principu popežiaus, įpėdiniui.
kaip tik su 10 milijardų doliekariuomenė didvyriškai kovo se valdytojų, esu karčiai p r e bevieliu telegrafu
paklausi
Konstantinopolis,
birž.
3.
—
Ta mintis valdovuose sukels rlų, ty. apie 40 milijardų voŠventasis Tėvas enciklikoj sa
ja prieš bolševikus, kurie šingas tokiems darbams ir to mus.
Nepriklausomoji
Ukrainos
ar
ko, jog "atleidžia visiems prideramą Apaštaliniam Sos-j kiškų markių.
veržiasi šalies gilumon.
dėl šiuomi pareiškiu, jog (1)
mija
užpuolė
Odessą
ir
iš
ten
tiems, katrie karės metu iš- t ui pagarbą.
Bet jei talkininkai stovėsią išmušė paskutines bolševikų
Tą pat daro ir georgėnai. provizijonalę valdžia jau ne BOLŠEVIKAI NESIBRIAUSIĄ PERSIJON.
Tiflise kol-kas ramu. Bet begyvuoja; (2) jog visokie tos
už didesnę sumą, tuomet Vo
VOKIETIJA GALINTI IŠ- i vyksiančioj konferencijoj, ra- kietija talkininkų reikalavimą spėkas. kas valanda laukiamas revo- valdžios padaryti sutarimai,
Bolševikų
aštuntoji
armija
Londonas, birž. 1. — Persi
MOKĖTI TIK 10 MILI
si, pavyks dar vokiečiams iš- tiesiog ignoruosianti.
Hucijinis išsiveržimas.
sutartys ir koncesijos neturi
pįrm
laiko
buvo
suspėjusi
at
jos vyriausybė pakėlė protes
JARDŲ.
siderėti nuo talkininkų skait
jokios
vertės;
ir
(3)
jog
aš
Penkiolika
tūkstančių
geor#
simesti nuo Odessos, kuomet
Pasirengia vokiečiai.
lį ngesnės armijos.
pats paskirsiu nuosavus at tą prieš rusų bolševikus, kat
genų
kareivių,
kuogeriausiai
pajuto
besibriaujančius
akrai
Nori palaikyti skaitlingesnę
rie bombardavo ir užėmė Per
Busimon konferencijon su
Vokietija turi daug prie
stovus į pajūrines Kamčatkos
išrengtų,
kieku
galėdami
sau
nus.
armiją.
sijos uostą Enzeli ties Kaspi
žasčių palaikyti skaitlingesnę talkininkais vokiečiai atsto
Podraug pareina žinių, kad goja savo rubežius nuo bol ir Sachalino provincijas ir sut jos jūrėmis.
Berlynas, birž. 2. — Iš Ry armiją. Nes 100,000 vyrų ne vai iškalno pasirengia, apsi bolševikų kariuomenė progre ševikų, katrie maršuoja iš A- versiu pajūrinę žemietijų ta
Bolševikų valdžia,
pasak
rybą."
zerbaidjano.
mo užginčyta, kad butų buvus užtenka nei apsaugoti savo ginkluoja argumentais.
suoja Persijoje.
gautų čia oficijalių žinių, at
Šiandie tuo tikslu augštesatidėta talkininkų su vokie rubežius.
Šaukia turkus vienybėn.
sakė į Persijos protestą. Pa
Kieno vardu jis veikia,
Susijungs turkai su bolše
nieji
valdininkai
daro
konfe
čiais konferencija, kaip to bu
Atlyginimo klausimas.
vikais.
reiškė, jog bolševikai nesibVyriausias turkų nacijonarencijas su šalies ekonomis
K-azokij atamanas pasisako
vęs reikalavęs ministerių pir
*
riausią toliaus Persijon.
Kitas vokiečiams svarbus tais ir visokios rųšies eksper
listų
vadas
Mustapha
Kemal
esąs
augščiausias
viršininkas
mininkas Nitti.
Georgijos respublikos atsto
daiktas
—
tai
atlyginimo
klau
tais.
Patvarkomos
skaitlinės
Dopešojo sakoma, jog prem
vybė painformuota, kad gen. paša iš Angoros paskelbė* ma Rytų Siberijos. Ir todėl valdy
jeras to nereikalavęs ir kon simas. Talkininkų dar galuti apie Vokietijos finansinę pa Levandosky, kurs su 40,tXX) nifestų. Šaukia jis visus mu mas Siberijos prigulįs tik nuo
ferencija mieste Spa turės į- nai nenutarta, kaip tas atly dėtį. Daromos išvados api( bolševikų kareivių yra užėmęs sulmanus susivienyti ir ben jo vieno.
ginimas turi but didelis
ateitį.
Kai-kas^nuomoniauja, kad
vykti birželio 21 d.
Azerbaidjaną, valdosi ten kaip dromis jėgomis pasiprfešinti
Svetimų viešpatijų pinigų ver
svetimšalių
okupacijai.
Kalbama, jog talkininkai
gen. Semionov tuo būdu mė tė mainant nemažiau $25,000 bir
Konferencijos atidėliojimo
Savo keliu, Anglijos minis namie.,
Manifeste pareiškiama, ko gina uzurpuoti Siberijos val želio 1 d. buvo tokia sulig Mernenori patys vokiečiai. Nes jie panorėsią apie 30 milijardų terių pirmininkas, regis, dar
Jo įsakymu demobilizuoja
dolierių. Anglija, kiek žinoma, kartą turės konferenciją su ma Azerbaidjano armija ir kia didelė garbė laukia visus dymą. Sako, jis veikiąs nepri chants Loan & Trust Co.:
turi gana -svarbių reikalų."
Kaip žinoma, pradėjus lie stovi už mažesnį atlyginimą. Prancūzijos ministerių pirmi visur prigydoma bolševikine tuos turkui, k a t r k paguldo klausomai.
Anglijos sterlingų svarui $3.92^4
Bet daugelis sako, kad Se Lietuvos 100 auksinų
pos 10 d. Vokietija turi turė Bet Prancūzija nemano -nusi ninku atlyginimo klausime.
dvasia. Atrodo, kad Kaukazo savo galvas, gindami šalį, ir
2.38
leisti
vokiečiams.
Prancūzams
ti tik iš 100,000 vyrų armiją.
naujos respublikos bus su- islamų prieš vakarų besočius, mionov veikiąs su Japonijos Vokietijos 100 markių
2.68
norisi
kuodaugiausia
pinigų
norinčius sudraskyti Turkiją. žinia ir pastarajai pritariant. Lenkijos 100 markių
Tuo tarpu šiandie Vokietija
Vera Crus, birž. 3. — Nau bolševikintos.
.65
išgauti
iš
Vokietijos.
nepageidauja, Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr
turi tos armijos kelis kartus
Kemal išreiškia ištikimybe Nes Japonija
Rusų bolševikų ir turkų najoji Meksikos valdžia nusprendaugiau ir nenori su ana skir
Ateinančioje konferencijoje dė iš šalies ištremti Carranzos cijonalistų kariuomenės veikia sultanatui, kurs šiandie yra kad buferinėj valstijoj gyvuo Šveiearijos už 1 dolierį 5 fr
Italijos už 1 dol.
16 1.
ties. Tad pirm t o s dienos į- Vokietija turės dokumentaliai žentą, gen. Candido Aguilar. Karšo apskrityj. Trumpu lai-priverstinoje augių intakoje. tų bolševikinė dvasia.
•
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BOLŠEVIKAI IŠMUŠTI Iš
ODESSOS.

PINIGU KURSAS.

2

Ketvirtadienis, birželis 3 1920
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LUSTU VIV KATALIKŲ DEENRA#TIB

"DRAUGAS"*
• 9 * * kasdieną Išskyros nedėldleoius.
PRENUMERATOS KAINAI
OHICAGOJ IR UŽULĖNYJE:
Metams
$0.00
Pusei Metą •_...•• *»JL»»>•«» WW
BUV. VAL8T.
Metams . . . . . . . . . . . v v . . . . $5.00
Pusei Metų . . . . . . . . . . . . . . 3.00
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraaymo dienas
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
i senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Money Order" arba įdedant pinigus i
registruota laišką.

" D r a u g a s " Publishing Co.

Popežiaus Dovana.
Vienas pasižymėjęs ispanas
už savo nepaprastai gerai at
liktą dalyką laimėjo dovaną—
didelę krūvą pinigų. Jis ją
pavedė popežiui. Kitas ispa
ną* Jose M. Urąuijo turtin
gas miesto Bilbao gyventojas,
susilaukęs pačios išgijant iš
pavojingos
ligos
taip
gi daug pinigo aukojo Šven
tam Tėvui, norėdamas tokiu
būdu išreikšti savo dėkingu
me I>ievui.

Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos
Kronologija. .
(Pabaiga).
1908.
*

Birželio 25 cL buvo ant par
davimo priešais Šv. K r y | į a u s
bažnyčią, Mt. Carmely, 8 lo
tai nuo $6,000 iki $8,000 ver
tės, bet vyskupas neleido jų
pirkti, neturint tiek surinktų
pinigų.
R u g p j ū č i o 12 d., mirė Olyp-

hante, Pa. Motina Boniface,

Gruodžio 5' d. buvo paskirta
pašventinimui kampinio ak
mens vienuolynui. Tečiau dėlei
blogo oro, lietaus ir sniego,
negalima buvo prie vienuolyno
privažiuoti; todėl, antvyskupiui deleguojant, kun. A. S!aniukynas tą apeigą atliko 6-tą
dieną gruodžio.
1910.
Balandžio 2 d. lietuvaičių
auklėtinių skaičius Scrantone
siekia nuo £7 iki 30 ir mėnesi
nis jų užlaikymas atsieina nuo
$435.00 iki $537.00.
Liepos 12 d. dapirkta vie
nuolynui, šalę, da penki akeriai žemės už $7,000.
Rugpjūčio 2 d. šešios naujos
lietuvaitės
abitus
priėmė
Scrantone ir šešios naujukės
padarė įžadus.

SOCIJALISTU BALSAI
RINKIMUOSE.
Nesenai Amerikos socijalistų partija (jon priguli ir mū
sų pagarsėjusieji socijalistai)
New Yorke turėjo suvažiavi
mą.
Socijalistai, sekdami kitas
politikines šalies partijas, sa
vo suvažiavime paskyrė kan
didatą į šalies prezidentus.
Kandidatu ^paskirtas žino
mas tos partijos nuolatinis
kandidatas, socijalistų vadas,
Eugene Debs, kurs šiandie yra nubaustas ir uždarytas kalėjiman dešimčiai metų.
Po nurinkimo jo kandidatu,
žymesnieji socijalistai nukelia
vo AVashingtonan ir tenai pre
zidentui Wil šonui indavė pe
ticiją, kad Debs butų paliuosuotas iš kalėjimo. Juk kandi
datas, į šalies prezidentus, jie
nuomoniauja, negali but kalė
jime, kuomet reikia čia vesti
energingą priešrinkiminę kam
paniją.

Pirm karės buvo aiškus so
nA5TEB^5Y5TEn
cijalistų j pažangiavimas poli
tikos lauke, Karė gi socijalistas sukapojo tiesiog į skutus. Vjrų v Moterų Rubų Kirpi
Šiar-die jų partija yra tikras mo ir Designing Mokykla.
pfl šarvotas*' skelc las.
Musę* i*tema Ir mokymą trodu jųa
trumpu laiku IšmokalU vl*o ama
Pirm karės cocijalistai turė to.
*
Mes
turime
didžiausius
Ir
geriau
jo progos savo partijon pa
kirpimo, designing ir siuvimo
traukti f. darbininkų
minias. sius
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
Tam tikslui jic pavartojo žino praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose masinos
mus savo gausus pažadėjimus. varomos
elektros jiega.
Kviečiame
kiekvieną ateiti blle koKarės metu socijalistai su
kiuo laiku, dieną, ir ar vakarais, pa
siskaldę į dalis. Tos frakcijos sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų.
daromos sulig mieros, višiandie tarp savęs ėdasi ne tik š o kPatterns
i o stiliaus ir dydMo i i bet k u r i o s
už partijos priemones, bet ir

madų

Itnygros.

už. pačius socialistinius prin

MASTER DESIGNING
1800 W. 46th St Chicago, 111. Šventasis Tėvas pirmojo au lietuviškų seserų viršininkė ir
cipus.
SCHOOL.
Telefonas McKJnley 0114
kotojo vis% pinigus pavedė
pagelbininkė Mt. Carmely. Į
J. P. Rasnicka, Vedėjas
Šiandie, pasibaigus karei,
pavargėliams ispanų vaikams.
-»*<
jos vietą atėjo Motina M.
sovijalislų partija-skeletiu: ne 190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Iš antros, dovanos, sulig paties
Kampas Lake St., ant 1-tų lubų
Berchmans, kuri išbuvo iki ga
dali jau atgauti s a i buvusios
Urąuijo
noro, už milijo
lui 1909 m.; 1910 metų pirmą
gyvybės. Nes trūksta pasekė
— - M
ną kronų pirko valgio badau
pusmetį buvo motina M. Sera
jų.
Darbininkų
nunios,
iš
Jcujantiems Austrijos kūdikiams,
finą; antrą gi pusmetį 1910 ir
rių seniau socijalistų partija
už pusę milijono markių ba
pirmąjį 1911 buvo jau lietu
buvo rekrutavusi spėkas, už
Gydytoja* ir Chirurgas
daujantiems Vokietijos kūdi
vaitė — sesuo M. Koncepta.
sisuka nuo socijalistų. Nes įOfisas 4030 W. 13 St.
kiams, 15,000 lyrų davė V. JėSpalio 19 d,
Immaculate
Kamp. 49 Court
sitikino, ką reiškia socijalistų
zau širdies bažnvčiai, kuria
Bes.
1239 W. 49 Aventte
Heart of Mary seserį s pasiū
vadų gražus pažadėjimai, ką
katalikai dabar stato JeruzoTelefonas Cicero B6fl
lė Šv. Kazimiero seserų Moti
Ofiso Cicero 49
reiškia
socijalizmas
praktiko
1911
linioje ir 15,000 lyrų pavedė
mšIMŠMM
LIETUVIŠKAI
niškam Namui pirkti S t. Mije.
iškaščianis surištiems su OnosTuojaus po Naujų
Metų,
Darbininkai įsitikino iš pa
Marijos Taigi gyvenimo iš cbaels Acadeiny netoli Beadin- trįs Švento Kazimiero seserį^
•
dėt iesv Rusijos, ir Vokietijos, • • I
tyrimu. Jos gyvenimas yra go, Pa. Pasiūlytas tam tikslui atvažiavę iš Scranton, apėmė
Antai,
gen.
Leonardas
Wood,
Birželio 1, 2 ir 3 d. buvo tyrinėjama A dėlto, kad žmonės pirmiau seserų Pranciškonių
kur socijalistai savo teorijas
•
Chicagoje
Visų
Šventų
para
kurs
nori
patekti
kandidatu
į
gregorijano giedojimo tarp prašo popežių pripažinti ją namas Philadelphijoje. pasi
vykdina praktikom
I
šalies prezidentus iš republitautinis kongresas New Yorke palaiminta.
rodė besąs senas, mažais ankš pijos mokyklą.
ADVOKATAS
•
Tai aiškiausias prirodymas,
konų
partijos,
kokiam
laiko
Vasario
28
d.
pirmos
Šv.
Šv. Patriko katedroje. Orogotais kambarėliais, aplinkui na
Ofisas Didmiesty!:
^
kad socijalistų partija šįmet į
tarpiui
buvo
paliuosuotas
iš
29 South La Salle Street p
rijanu gi et lojimu vadinasi ta
mais apstatytas, be kiemo, žo Mišios buvo atlaikytos vienuo
negaus
nei
pusės
tiek,
balsų,
Rambaris 834
Tuomet
giesmių rūšis, kuri yra Al i siu VALGOMU DAIGTŲ BRAN džiu, auklėtnamiui netinkamas. lyne. Tą pačią dieną apsigy tarnybos armijoje.
kiek
tikisi
gauti.
Tel. Centrai 8990
GUMAS.
prefacijoje, mišparų psalmėse
Šv. Mykolo Akademija ties veno vienuolyne trįs seseris, kur-kas pasekmingiau jam vy
1916 metais prezidencijaliais •
ir kitame senoviškame katali
Readingu buvo jau tinkames devynios naujukės ir dvi kan- ko prieškonvencijinė partijos
rinkimais Suv. Valstijose de • Vakarais, 812 W. 33 St. !
Stambieji ir mokintieji Akampanija.
kų Bainyčio s giedojime.
I
nis namas; gražioje vietoje pa didati.
TeL Yards 4881
mokratų
partija
laimėjo
dau
merikos žemdirbiai įteikė sa
Tas
pat
butų
galima
pada
I
H
Balandžio
14
d.,
Didžioje
Ilgus laikus ir hažnveio>e vo pastabas Tautinei Atkeiei- statytas, turintis daržą ir daug
ryti ir su Debsu, socijalistų giau 9 milijonų balsų; repubPėtnyčioje,
atvažiavo
iš
Scran
aplinkui
žemės;
ją
buvo
apžiu
viešpatavo taip vadinamas fi- vių Konferencijai
(National
likonų partija kiek viršaus 8
ton Motina M. (iabriel, airė, kandidatu, nuomoniauja Dėbso
rėti
ir
vyskupas
Shanahanat
guratyvis giedojimas iš Italijos Conferenee of Immigration).
milijonų; gi socijalistų parti
seserims į pagelbą ir su ja 5 šalininkai.
S. D. LACHAW1CZ
ir
net
jos
pirkinio
reikalo
bu
ir Prancūzijos
prasiplatinus Jų pažiūros pasirodė esančios
ja, kaip sakiau,
vos
buvo
Lietuvy* Graborlus patarnauja, laido
Socijalistai
suvažiavime
auklėtinės, Scrantone pasiliko
tuvėse ko pigiausia Reikale meldilu at
visur. Apie vidurį 19-to šini- vienokios su pažiūromis susi vo su kun. Staniukynu pas
peršokusi pusę milijono.
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti.
džiuginosi,
kad
šįmet
preziden
iki
vakacijų
da
vienuolika
tmeėio senovės tyrinėtojai vo dariusiomis Žemdirbį jos De Philadelphijos antvyskupj, bet
Ir jei čia pasakyti nurody |2314 W. 23 PI. Chicago, U I
auklėtinių.
to
rinkimais
jų
partija
attik
pirkti jos buvo negalima, nes
TeL Canal 1199.
kiečiai pastebėjo gregorijano partamente.
mai
išsipildys,
galėsime
pade
Liepos 2 d. J . M. J . E. Qui- sianti didelį progresą. Kaipasirodė, kad testementų sa
giedojimo
gražumą ir ėmė
Pasirodo, kad vyrai bėga is
gley, Chicagos antvyskupis, kurie juokdariai pareiškė, gi koti Dievui. Nes tas reikš, kad
vi
ninkas
buvo
ją
išlyga
aproba
ieškoti daugiau jo liekanų. Ta laukų į miestus pelnytis dide
kiti sutiko kaipo rimtą daik darbininkai ima susiprasti ir
pašventino
Šv.
Kazimiero
Se
vęs,
kad
pasiliktų
grynai
gai
gregorijano giedojimo atnau hų algų; tokiu bndu nėra kaili
J.P.WAITCHES
nepasitiki tuščiais socijalistų
tą,
kad
šįmet
socijalistų
kan
lestingiems
tikslams
suvartoja
serų
Vienuolyną.
jinimą vedė Ratisbonos arba įgyventi žemę. J i duoda ma
ATTORNEY AT LAW
šukavimais.
didatas
laimėsiąs
nemažiau
du
ma.
Liepos 3 d. kun. J . KolesinLIETUVIS ADVOKATAS
Regensburgo artistai
m o k - l ^ į .vaisia 0 y r a d a u g l l o r m .
J
4Mt 8. WOOD STREET
Nes socijalistų intakrts su
milijonu balsų.
n t- * t
u
Spalio
20
d.,
kun.
P
r.
Jakšskas
padovanojo
$5,000
kape^
-,t« W. l t r h STRBBT
slininkai. Bet jie prisilaikė Čių juos pirkti. Todėl jie bra
CHCAGO.
Tiedu milijonu piliečių bal mažėjimas reiškia žmonių su
McKlnley 432©
daugiausia tiktai vienų Ryme gus. Jų brangumą padidina tys ateina į Mt. Carmel, kur liamjos pastatymui.
9J—ISS—
•
»
•
•
• »•» • • • » — » • » ! • » » • mį
sų neišrinks socijalisto pre sipratimą.
Rugpjūčio
2
d.
vienuolyne
paskui
ir
klebonu
pasilieka.
likusių gaidų.
mašinų brangumas. Žemdi:
X.
priėmė abitus 9 kandidates ir zidento, sako socijalistai. Bet
a*s*»$^^^$^©e^^§^$o^ s
1909
Ta jų klaidą
pastebė l)jų mašinas dirbtuvės daro
reikš
didelį
j
partijos
sustiprė
dvi naujuki padarė įžadus.
jo . prancūzai artistai
ir m« estuose, moka dideles algas Vasario 13 d. kun. A. StaniuDŽIOVA.
j a .
DrfP. t. ZALLYS
1912.
mokslininkai.
Šitie
buvo savo darbininkams, dėlto už kynas apsilankęs Chicagoje
Kaip daug balsų gali gauti
Lietuvis Dentistat
mašinas
brangiai
ima
iš
žemvienuoliai
benediktinai
Kas
trys
niinutos
viena
ypa10801 So. Michigan, Avenuc
ant auksinio, jubilejaus kun. J.
Balandžio 9 d. gavo seserų socijalistų partija ateinančiais
B s H i i i , m.
d.rbių,
o
žemdirbiai
dėlto
pa
mieste Solesmes. Jų luivo
Kolesinsko, nueina su kun. F. abitus 10 kandidačių.
rinkimais, nelengva pasakyti. tū miršta Suv. Valstijos^ nuo
VALANDOS! 8 Iki 9 vakare.
daug. Jie ėmė ieškinėti senų brangina* valgomuosius daig- B. Serafinu pas antvyskupį J.
Bet kad socijalistai negaus džiovos. Vienas šimtas penkias
Rugpjūčio
15
d.
abitus
gavo
v
rankraščių su gaidomis viso tus.
E. Quigley, kuri s sutinka pri 6 kandidatės ir 6 naujukės \- nei pusės tiek, kaip jie sako, ik iints luk<t/>nčių miršta Suv.
>n
pasaulio knygynuose ir tų ran
.Valstijose į aC.»fu> I
Norima patraukti į Amerika imti Šv. Kazimiero Seserų
negali but, jokia paslaptis.
žadus padarė.
kraščių užėjo gana daug. Be daitgiau atkeleivių mokančių ir Kongregaciją į Chicagą ir jų
Vienas iš k i ' k v k n o <le>iints
Pastaraisiais
prezidencijaDr. L L MAKARAS
Rugsėjo 1 atidaryto^ dvi
Lietuvis
Gydytojas Ir Chirurgas
nediktinai tyrinėtojai išrado, apsimaneių dirba laukų darb^ Motiniškojo Namo įkūrimui pa
naujos Šv. Kazimiero seserų liais rinkimais, 1916 metais, žmonių, miršta įėių Suv. VnlRoeelaade: lSSOt 8*. Michlga* A r e . |
kad senovėje gaidos buvo tre ir gerai išskirstyti tuos dar skolinti $30,000.
laimėjo ci\!Ose, miršti nuo džiovos. TaiefeaM Paliautu S48 Ir r a l i — S I *
mokyklos: Philadelphijoje, Pa. socijalistų partija
ChicagoJ: 4615 So. Woo4 Str.
jopai rašomos: neumatiškai, al bininkus ten, kur jų reikia.
kiek daugiau 500 tūkstančių JVigu manai, ,;o<; turi džiovą, Tik
Vasario 23 d. Harrisburgo ir YVaiikegane, 111.
Ketverge vakake ano 5:30 Ud 7:SS
Manoma taip-gi miestų dirb vyskupas sutinka seserų kon
fabetiškai ir kvidoniškai.
balsų, ty. nei pusės tiek, kiek z.(atidėliojęs ei>; pas gydyto
T e l a f H M Tardė 798.
tuves pripildyti darbininkais gregaciją perkelti į Cbicagą ir
1913.
ji buvo laimėjus 1912 metais. ja, arba i džiovos klinika. TeBenediktinams tą darbą be
taip, kad visos vietos taptų
gul ten
atsargiai išegzamirašo pas Chicagos antvyskupį.
Liepos 24 d. Šv. Kazimiero
dirbant prancūzų antiklerikaužimtos, ir dar butų daugiau
nuoja plaučius. Atsimink, tas
Tel. DroTsr 7941
lai išvijo artistus-mokslininKovo 23 d. vyskupas Shana- Seserų Kongregacija tapo in
1915.
žmonių
negu
reikia.
Tada
ir
negali but padaryta pakol vi
kus iš Solesmes, o jų triobas
hanas, gavęs Chicagos antvy- korporuota Illinojaus Valstijo
miestų darbininkai turės ieš
Rugpjūčio 15 d. abitas ga sa krūtinė neatidengta. Todėl
skupio sutikimą, rašo Ryman je. Seserų oficijalis vardas
atėmė į valdžią. Tada bene
ULKIUVIS D E i m S T A S
kotis uždarbio sodžiuose.
vo
7
kandidatės
ir
8
naujukės
netikėk
į
gydytoją,
kuris
to
Valandos:
auo 9 ryto iki 9 rak.
gauti leidimą perkelti seserų pagal čarterį yra: The Sisters
diktinai iš Prancūzijos persike
Seredxjnii« nuo 4 lyg 9 vakare
nedaro, arba, dar blogiaus, jei 4719
of Saint Casimir of Chicago. padarė įžadus.
lė j Angliją, nusipirko žemės
kongregaciją Chieagon.
SO. ASHLAND ATKOTJE
Vardai Geradarių aukavusių gu jis patarė vaistij del ko- \
1
BUVUSIEJI
KAREIVIAI.
arti 47-tos Gatvės
Šiuo
vardu
gal
būti
daromi
Se
vietoje vadinamoje Quarr ir
Gegužio 21 d. atėjo reika
Šv.
Kazimiero
Seserų
Vie
sulio be jokio plaučių peržiū
testamentu.
pasistatydinę vienuolyną vedė
laujamas leidimas iš Rymo. serims užrašai
nuolijos reikalams yra sura rėjimo.
Tyrinėjimai parodė, kad la
savo darbą toliau.
Birželio 14 d. Chicagos ant- Čarteris duoda seserims teisę
bai didelis skaičius buvusių vyskupis davė žinią kun. A. steigti mokslo ir labdarybės šyti aštuoniose knygose.
(lydytojas su mikroskopu
Šito darbo pradėjėjas kuni kareivių negavo
J0SEPH C W0L0N
Skolos vienuolynas tur da taip-pat turi egzaminuoti sei
pastovaus Staniukynui, kad atvažiuotų į įstaigas, jąs užlaikyti ir vesti.
Lietuvis Advokatas
gas Gueranger (skaitosi Ge- užsiėmimo, nors jau metai
$57,000.
les.
Paprastai
tas
gali
but
at
99 SO. LA SALLB HTRKET
Rugpjūčio 2 d. gavo abitus
ranžė) mirė. Jo vietą užėmė praėjo jiems sugrįžus iš ka Chicagą. ,
Vaikų
skaičius
seserų
moky
Gyrenlmo TeL Humboldt 97
liktas
veltui
per
State
Board
Rugpjūčio 14 d. tapo nu 11 kandidačių ir 8 naujukės
Vakarais 1911 W. Sl-nd Utr—t
kunigas Mocąuereau (skaito riuomenės.
klose \ Mt. Carmel, P a . : 285. of Health. Vietinis sveikatos
Tei. Rockw«U 9999
pirkta vienuolyno pastatymui įžadus padarė.
si Mokero). Negana ką jisai
CHICAGO, ILL.
Philadelphija,
P
a
.
:
285.
Chi
oficierius pagelbės tą atlikti.
Kolumbo Vyčiai (K, of C.) už $6,500 penki akeriai žemės,
Rugpjūčio
24
d.
rinkimai
ge
pats turi nepaprastą muzikali
sumanė tuos vyrus įtaisyti tarp 67-os ir 68-os gatvės ir ne ralėš viršininkės vienuolyne. cagoje — Visų Šventų parapi
talentą, bet stebėtinai greitai
žemdirbystėje,
kur trūksta S. Rockwell ir ^Vashtena^v Balsavime dalyvavo 9 seserįs. joje: 250. Aušros Vartų pa flIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlHHIIIIIlHflfflIlMHIIHtMI
ir gerai išmokina kitus. Jis
rapijoje : 150. Dievo Apveizdos
veikėjų. Keli šimtai vyrų jau ave.
I viršininkes tapo išrinkta Se
skaitosi geriausia* gregorijaparapijoje: 550. Šv. Mykolo
gavo vietą, darbą ir pelną
Rugsėjo tl naujos 8 lietu suo Marija.
LIETUVIS
nės muzikos žinovas pasauly
par.: 118. Waukegane, 111.:
rytinėse valstijose. Kolumbo vaitės priėmė vienuolių abitus
GYDYTOJAS
ER CHIRURGAS
Spalio 1 d., atidaryta.nauja
je. Jis dabar yra Xew Yorke
Ofiaao
ir
Gyvenimo
vieta
230.
Vyčiai įtaisė tamtikrą tarpi- Scrantone.
mokykla Aušros Vartų para
8252 So. Haisted Str.
ir vedė kongreso giesmes bei
ninkavimo biurą.
Vienuolyne mokinu y r a : 84.
Ant Viršaus Unlversal State Bank
Lapkričio 22 d. nupirkta ? pijoje. *
giesmių kongresą.
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: "nuo
Augs toje v Vienuolyno
Mo
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak.
Biuras balandžio mėnesyje lotai žemės arti vienuolyno uv
Gruodžio 22 d. Motira M.
Nedėliomis nuo 10 iki 2.
Tos pačios rųsies artistų- įstatė į vietas 14.536 vyrus. $550.00, kapelianijai pastatyti.
kykloje (High School): 10.
Telefoaaa Yards tM4
Gabriel, išbuvus prie lietuviš
mokslininkų lizdas yra Vokie Tąi dar neišteko visoms vieAuklėtinių Vienuolyne užlai
kų seserų viršininke 2 metų "8tijoje vietoje vadinamoje Be- toms, kur jų reikalauta. To imant, Vyčių įstatytieji į vie
komų: 28.
mėnesius ir 8 dienas, išvažia
uron. Mųs kompozitorius Čes- kių vietų buvo 19.450. Tos tas vyrai gauna $32.50 savaįSeserįs savo globoje tur
vo atgal į Scranton.
RcskL Indfpendmee Rlvd.
1952 mokiniu.
lovas Sasnauskas ten mokino skaitlinės apima tiktai rytines k i .
Telefonas Vau Buren 294
Dabar yra patvlrt'ntos ir varto1914.
Seserų,
įžadus
padariusių,
ir
vidurines'
valstijas.
lamos
daugumos
lietuvių,
kurie
grasi. Tos pačios gregorijanės mu
Žemdirbiai ieškantieji dar
jlja koncertiną ir augstal rekomen
ziko s artistai >u savotiškomis
Rugpjūčio 14 d. vienuolių ą- yra 47; Seserų naujukių 18; duojama kaipo geriausia kenosrtina
Iki šiol Kolumbo Vyčiai ne bininkų vasarai gali kreiptis
padaryta Suvienytose Valstijose Aypatybėmis yra ir Chicagos siūlydavo vietos nei vienam į artymiausią Kolumbo Vy bitus priėmė 11 kandidačių ir kandidačių 10.
Rasas gydytojas Ir chirurgas
menke.
Mss galime jas parūpinti
augsto
arba
žsmo
tono.
Seserų adresas:
Paulistai.
Specialistas Moterišku, Vyriškų
vyrui, jei nebūdavo 18 dolie- čių stotį (Knights of Coluin- J.4 naujukių padarė Įžadus.
Reikalaukite katalogo, knrj lssinnVaikų ir visų chroniškų ligų
Džiaugėsi kas galėjo girdė rių savaitei ir vieta su valgiu. bus Bureau). Kas nežino kur
Sisters Of St. Casimir,
Rugsėjo 1 d. tapo atidarytos
CiaĄe dykai.
Ofisas: 8854 So. Haisted St.. Chicago
ti Ne\v Yorke iš viso pasaulio Dabar jau reikalauja mažiau & rasti, turi pasibausti vie-Įdyi naujos mokyklos: Dievo
6700 S. Roekwell Str.,
Telefonas Drover 9898.
GEORGI
&
VITAK
MUSHJ
CO.
VALANDAS:
10—11 ryto 9—8 pa
Chicago, 111/
MtMtelkuMUs geriausius rimto siai 20 dolierių savaitei prie tinio katalikų kunigo. , Las Apveizdos ir Šv. Mykolo para
1540 W. 47tk St.,
Chicago, DX pietų 7—8 vak. Redėliomls 10—11 d.
giedojimo artistus.
K. A. S. lllllllllllllllinillllllllMIliillllUIIIIIIIIIIll 9****m***«**8**o*%%%9*»9/*i
pijose, abi Chicagoje.
maisto ir vietos. Vidutiniškai r.fc sakys neabejoti am.

j Muzikos Švente.

DR. J. SHINGLMAN

V. W. RUTKAUSKAS S

S

Dr. C. Z. Vezelis

PEARL PUEEN
KONGERTINOS

DR. S. NAIKELIS

•

DR. A. A. ROTH,

•

* Ketvirtadienis, birželis 3 1920

OHRUGAS
•

MŪSŲ DARBUOTE.
(Pabaiga)

Tadas Laucius tą pačią nak
tį ir ant rytojaus negrįžo.
Dumenas buvo apie 38 m.
senumo. Paliko du vaikučiu 10
ir 11 metų, 3 seseris ir savo
žmoną. J i s dviem savaitėm
prieš mirtį atliko išpažintį ir
subatoj, gegužio 22 d. tapo
palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis Šv. Kazimiero kapi
nėse.
Subatoj, geg. Ž2 d. policija
perėmė Tado Lauciaus laišką,
siųstą nabašninko žmonai M,
Dumėnienei. Iš to laiško su
sekta, kad Laučius randasi
St. Louise. Tapo duota žinia
to miesto policijai, kuri Laučių
suėmė, nors jis buvo pasida
vęs kita pavarde. O. Dumenienė gegužio 26 tapo detektyvų
išgabenta Chieagon. M. Dunienienė tvirtina, kad T. Laučius
nekaltas. J i nori nukaitinti ki
tą asmenį.
Lietuvos artojas.

Lietuvos Valstybės paskola.

KONFERENCIJOJE IŠNEŠ
TOS REZOLIUCIJOS.

New Yorko apielinkių Fe
DETROIT MICH.
nedaug. Bonų parduota j $300.
deracijos Tarybos narių
ir
Dabar mūsų kolonijoje viso
darbuotojų antroji konferenci
bonų parduota į $5,000. Toli
Nepaprasta iškilmė.
Lietuvos Valstybės kons
ja, atsibuvusi gegužio 17 d.,
dar nuo $20,000.
Nedėlioję,
1<5
d.
g£g.
Šv.
titucija.
š, m., Apreiškimo P. Šv. pa
Gegužės 2 d. mirė Anelė BuJurgio
bažnyčioje
atsibuvo
rapijos svetainėje, Brooklyn,
i berienė. Buvo dar jauna ir do
New Yorko apielinkių Fe
gerb.
kun.
J.
Berei^io
pirmųjų
N. Y., atsižvelgdama į tai,
ra moteriškė. Paliko vyrą, du
deracijos Tarybos narių ir
mišių
iškilmė.
Vakare
jo
pa
kad visai mažai liko laiko su
sunu ir tris seseris. Iškilmin
Telefono numeris vienos dideles fir
darbuotojų antroji konferenci
kelti Lietuvos valstybės pas gerbimui L. Vyčių 79 kp. su gos laidotuvės buvo gegužės. 4
mos yra 7000„ Kitas žmogus l c ^ o
ja, išklausiusi raportų ir nuo
kolą Amerikos lietuvių tarpe rengė labai puikų koncertą ir d., Šv. Kazimiero bažnyčioje.
numeris buvo 6000 skundėsi pi*a%
monhj konferencijos darbuoto
mūsų kad pamainytume jo numeri.
ir matydama iš Lietuvos fi vakarienę. Vakarą atidarė tu
Gegužės 22 d. mirė Petro ir
jų, Lietuvos Vai3tybo-t kons
Jis skundėsi kad gaudavęs keliolika šau
nansinės misijos pranešimų til rininga kalba gerb. kun. F.
kimų, nuo žmonių kurie reikalavo biz
titucijos klausimu, suranda
Kemėšis. Sekančiai gerb. Pri- Onos Kiučių sūnelis Kazimie
pusių
Amerikos
lietuvių
laik
nio firmos.
ras. Tėvas labai apgailestauja,
reikalinga nuoseklesniam i v
micijantui
išreiškė
savo
linkė
raščiuose, kad paskolos pasi
Dalykas tame, kad dauguma žmonių tik *
i nes tai buvo vienutėlis suims,
gilesniam apsipažinimui su
sekimui trūksta dar didesnės jimų Dr. Karuža P. Perminiespėjo numerį paduodami operatorkai
nors dar turi duktere Anasta
dabar esančiais Lietuvos kons
nė,
S.
Pauražas,
J
.
Keršaus6000* vietoj 7000.
pusės- nustatytos paskolai pi
ziją.
Laidotuvės
buvo
gegužės
titucijos projektais išrinkti iš
nigų sumos; prie to konferen kis, K. Abyšala ir kiti. Kon 24 d.
Kuomet mėgini spėti labai tankiai pasitai
penkių asmenų komisiją, ku
certo
dalį
išpildė
sekančiai:
cija gerai suprasdama, kad su
ko spėti klaidingai ir tiktai trečias žmo
Vietiniai laikraščiai prane
ri:
1). Ilgiausių metų ir keletą
gus bereikalingai sugaišinamos.
paskolos pasisekimu arti yra
ša,
kad
netoli
Steger
miške
gražiu
dainų
puikiai
išpildė
a) Atidžiai perskaičiusi Lic surištas Lietuvos politinio ir
Labai tankiai pasitaiko •kad žmones susi
tuvos Valstybės konstitucijos ekonominio gyvenimo ir dar choras, o nuo vyčių kuopos rasta lietuvis Juozapas Do
rašo telefono numerius ant popieros ir
projektus ir patyrusi tuo svar bo pasekmingesnis vystymas bei choro gerb. Solenizantui menas peršautai per krutinę
pasikabina ant dienos, gi telefono nume
ir
galvą.
Pirma
manyta,
kad
ris tampa permainytas, o ant kortos už
biu reikalu nuomones Ameri ir spartesnis mūsų tautos žen įteikė gražu pasveikinimą ir
miršta permainyti, ir tuomi pasitaiko la
kos lietuvhj žymesnių darbuo gimas į pilną laisvę ir neprik jautriai pakalbėjo mergelė 1). jis pats sau galą pasidarė, bet
REIKALAUJA.
bai daug nereikalingų klaidų.
tojų (laikraštininkų, sociolo lausomybę, — atsišaukia šiuo- (iustaičiutė. 2) Kelias dainas vėliaus paaiškėjo, kad tą bai
Bet geriausia reikale visuomet vartoti te
MOTERYS — J VNITRESS.
gų ir visuomeninkų), nurodys mi j Amerikos lietuvių katali šauniai užtraukė mišras ir vy sų darbą atliko žinomas as ir scrubbers
— baltose, valandos 10
lefono kninga, nes ji visuomet teisinga.
ru kvartetai. 3). Solo keletą muo. Sakoma, kad galvažudys v a k a r e iki 6:30 iš ryto kiekvieną va
busiančioms
konferencijoms kų organizacijas,
draugijas,
karą a p a r t subatos.
Greičiausias ir saugiausias būdas gauti ti
kame skyriasi ir kame sueina darbuotojus ir plačiąją liau dainų artistiškas išpildė sim yra gerai žinomas ir Chicago atsišaukite
kra numerį.
•
mūsų darbuotojų mintys Lie dį, kviesdama juos visus sto patingas tenoras J . Kudirka. Heightse kaip pasižymėjęs be
Naktinis Furmonas,
dievis
ir
kazirninkas.
Dabar,
4).
Pora
klasišku
veikalų
pa
tuvos konstitucijos klausime. ti darban paskolos naudai su
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
OTIS BUILDIWG
sakoma,
pabėgės
ir
policija
lietė
gabi
pianistė
A.
Petkiub) New Yorko apielinkės dar didesniu pasišventimu, pa
10. SouUi L a SaUe s t,
lietuvių katalikų darbuotojai, dvigubinta energija ir tvirtu tė. 5) Keturias rimtas dainas ieško.
Girdėjau, kad Šv. Kazimie
BARGANAS. '
kurie turi laiko ir progą su pasirįžimu Lietuvos valstybės puikiai padainavo mūsų sce
JJIIIIIIlIflfMlllllllllllllll
illllllllllllllIlllllllllllllfltllil>ntlltlltllllIlllllllllllltllllllĮX
Parsiduoda Bučernė ir Grosernė,
eiti artimesnian kontaktan su reikalams kolabiausia pasidar nos lakštingalą A. Bereckaitė. ro parapiją rengia iškilmingą labai
pigiai. Geroj vietoj. Priežastis
6).Kelis rimtus duetus jautriai pikniką su išleidimu vargonų patirsite a n t vietos.
lietuvių krikščioniškos pakrai buoti.
išpildė Bereckaitė ir Kudirka. ir laikrodėlio. Be to bus roda
pos liaudimi, taipgi bandys
Atsišaukite tuojaus po adresu:
Konferencija yra giliai įsi Sumaningai vakarą bei pro mi krutami paveikslai. Pik
4901 W. 12th S*.
konstitucijos reikalui pasi
Graži Maldaknygė
tikinusi,
kad
iki
šiam
laikui
gramą
tvarkė
muzikas
A.
nikas bus nedėlioj, 6 d. birže
semti minčių iš darbo žmonių
Ypač tinkama einantiems prie Pirmos Komunijos. Knygelė
REIKALINGI
ukelti
Lietuvos
paskolos
pi
Aleksis.
Vakariene
puikiai
nedidelė, balti kauliniai apdarai, ant apdaro V. Jėzaus paveik
lio, Petučeko darže.
ir ingy tais prityrimais pasi-, s
Leiberiai/ del plieninės fandrės dar
slas, uždaroma sagutė.
nigai, gal tik su maža išimti pagamino O. Malakauskaitė,
Kai kurie mokyklos vaikai bo, 9 iki 10 valandų, su laikų ir
dalins su kitais darbuotojais
mi, yra Amerikos lietuvių ka Mcldažiutė, Tvarkunas, Oči- rengiasi prie pirmos Šv Ko pusę po 8 valandų darbo. Gera mo I
Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje)
konferencijose.
Planta randasi arti k a r ų li
1.60(bekryželio)
talikų darbo nuopelnu. Tode- kas ir kiti. Vakaras užbaigta munijos, kuri bus birželio 6 d. kestis.
s
nijos.
c) New Yorko apielinkės
Turime naują vargonininką, CHICAGO STEEL F O t N D R Y CO.
Norėdami gauti kreipkitės į
Federacijos Tarybos narių ir lei konferencija nematydama su malda, vyčių ir Lietuvos
himnais.
reikalo
ir
naudos
atsakinėti
į
3720
S.
Kcdzie
Ave.
darbuotojų konferencija, gavu
Petrą Atkočaitį.
Papartis.
"DRAUGAS" PUBUSHING CO.,
si raportus Lietuvos konstitu lietuvių tautininkų laikraščių
= 1800 W. 46-th Street,
Chicago, UI.
Gerk kun. Ig. Bereišiui deREIKALINGI
cijoj; reikale iš komisijos nariu ir darbuotojų nerimtus ir ne
WORCEST ,? R, MASS.
3 Vyrai prie labor darbo, pakuoti.
linki
geriausios
uiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiuiHiiiiiiiiiiHi
. f \
.
v /. teisingus prikaišiojimus, buk troit iečiai
P a m a t y k Mr. Jaeobs.
ir darbuotojų, tar s savo zodr , I ,., • , ,'.
, , • •
kloties!
Voras.
Spaudos
Draugijos susi
INDI A PACKING PLANT
.
** .. ,
' . katalikai kenkia paskolai, juos
S502 South A s h l a n d A \ c .
rinkimas bus nedėlioj, birže
ir padarvs tam tinkamus nu-i
v.
,. ,• - ,* x
,
CHICAGO HEIGHTS, ILL, lio į) d., 2:30 vai. po pietų
ISfcJO IS SPAUDOS
. f
.
. v .
pačius (tautininkus)
prašo
Amerikos Katalikų Vyskupų
pobažnytinėje svetainėje. Visi REIKALINGOS MERGINOS
tarimus, kuriuos, viešai pagar...
.. . , ., ,
Nedėlioj, 23 d. gegužės čia nariai ir narės kviečiami tau
. .
^°
: gaišinamą energiją ir laiką kaPrie fabriko darbo geros va
sms spaudoie.
,.,
,.
, x . buvo apsilankė su prakalbomis
siisirinkimaii. Prašau atsivesti landos gera ^nokestis.
tankų smerkimams, sunaudoti
L.
L.
bonų
reikale
kapitonas
d) Lietuvos konstitucijos s v a r b į a u s i a m mūsų tautos reiKaina 10b.
ir naujų narių. Bus svarstoma
Nepaprasta proga valandos
reikalui ištirti konferencija ! k a l u i _ p a s k o l o s s u k ė l i m u i . J. Bielskis ir Pov. Baltutis. labai svarbus reikalai. Visi
Imant daugiau nuleidžiamas nuošimtis. Kas norite gau
nuo 8 iki 5.
skiria komisiją iš sekančių as- Į
Kapitonas Bjelskis supran išgirs daug naujų dalykų, nes
ti) tuojaus užsisakykite, nes jau nedaugiausia atlieka.
Winhotz Seneli Co.
iiienurJonas
E. Bučys
Karosas.
Jur- Lietuvių krikščionių
Kaune. demokra- tamai papasakojo apie da Ims perskaitytas svarbus laiš
Adresuokite
mutis,
Kun. Pr.
ir Kun.
308 So. Canal Str.
tu
3 1 055
gis Kemėšis.
Tumasonis, Leonardas ŠiP - ^
centro komitetui
Lietuvos
valdžios kas, gauta s iš Sp. Draugijos
F.
Kew Yorko apielinkių A. L. bartinį
"DRAUGAS" PUBUSHING CO.
pažangiavimą.
Ragino
Centro,
kurį
vprisiuntė
gerb.
REIKALINGI
PRIE
KARŲ
e) Komisija savo raportus R. K. Federacijos
Tarybos
1800 W. 464h St,
. Chicago, IU.
kodaugiausia
pirkti
bonų,
nes
kun.
pro
f.
P
r.
Bučys.
išduos raštu.
DARBININKAI.
narių ir darbuotojų konferen
Visi nariai, katrie dar iki Material ir nuo štukų darbas
Pastaba: Gerbiamieji mūsų cija, įvykusi gegužio 17 dien^, tokiu būdu tą pažangiavinią su
safca
stiprins bei užtikrins Lietuvos šiol negavot knygų, prašomi
darbuotojai kun. Pr. Bučys ir s. m., Apreiškimo P. Šv. pa
checkers ant freight
karių. % • • • • • »
neprigulmybe. Žmonių buvo atvykti tau susirinkiman ir
kun. F. Kemėšis išrinkti į ko rapijos svetainėje, Brooklyn
Taippat ir leiberiai
pasiimti, nes valdyba negali
Atsišaukite:
misiją, jiems nesant konferen N. Y., džiaugiasi Lietuvių
cijoje, bet konferencijos dar Krikščionių Demokratų Parti gios tėvynės labui, dedant visiems į namus atnešti.
Streets Co,
V. B. rast.
buotojai, žinodami jų nuošir jos laimėjimais rinkimuose į Lietuvos valstybės pamatan
W. 48ta St. & S. Morgan.
Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė
%
dų rėmimą konferencijos dar Steigiamąjį Seimą ir siunčia krikščioniškos kultūros dės
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su " V y č i o "
STEGER, ILL.
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
bų ir sumanymų, tikisi, kad visiems lietuvių
krikščionių nius ir Lietuvos darbo žmo
REIKALINGI VYRAI,
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos
jie sutiks bendrai su kitais na demokratų darbuotojams šir nių reikalus.
Del
fabriko
darbo
gera
mo
J a u buvo pranešta apie nu
iliustracijpmis puošime kiekviena "Vyties*' numerį.
riais, jiems pavestu reikalu pa dingiausių linkėjimų nenuils
Pilnai pritardami lietuvių
kestis
ir
banus.
sidarbuoti.
tančiai darbuotis mūsų "bran- krikščionių demokratų iškel žudytą šio miestelio lietuvį
Vargu kas kita .yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos.
Atsišaukite:
Joną Dunieną, kuris liko gi
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia
tiems obalsiam s ir taktui Lie
Wėstern Pelt Works
rioj nušautas geg. 1^9 d.
/
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
JJ11111111 f 11111J111111 f 1111! IJ111111111111111111111111! 1111111111111111111111111111111111111
1 j 11 f 11«I tuvos politinio, socialio ir eko
4115 Ogden Ave.
Štai priežastis: tujas karštas
nominio gyvenimo reikalais, socijalistas Tadas Laucius bu Arti 22ros & CraVford Ave.
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios
NAUJAS TEATRALIS VEIKALAS
tvirtai tikime, kad didžiuma vo apie metus ir pusė kampi
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos
lietuvių tėvynės ir šiapus van ninku Dumenuose. Jono Dū
gamta.
denyno eis petys į petį su lie melio žmona pradėjo klausyti
Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk /
tuvių
krikščionimis
demokra
" V y t į . " Prenumeratos kaina: Metams $2<o0.
socijalisto, persiėmė jo pažiū Mes turim naktinio darbo mer
i
tais.
Vertė
romis, atkrito nuo tikėjimo ir gaitėms ir vaikams "suvirs 16 me
Išblaškyti po platųjį pasaulį net savo du vaikučiu atitrau tų. Taippat moterims, ir vyrams
Jonas M. Širvintas
ir toli nuo tėvynės Būdami, ne kė nuo katalikiškos mokyklos. mūsų išsiuntimo skyriuj. Darbas
galime šiandieni} aktyviai prie
Seredoj, gegužio 19 d. Jonas mergaitėms ir vaikams sudėti ka
Lietuvos valstybės kuriamojo Dumenas dar dirbtuvėj išdir nas ir prižiūrėti jas. Darbas del
Daugiau imant nuleidžiamas nuošimtis
darbo prisidėti, tik aplinky bo iki šeštai valandai vakare vyru yra užkalti boxas ir sudėti
Adresuokite:
bių ir išgalių leidžiami, remia ir parėjęs namo, po sunkaus į karus. Taippat padirbti prie
me ją moraliai ir materijaliai, dienos darbo, pavalgęs vaka troko. Mums reikalingos mergai
«i
tės, vaikai moteris ir vyrai del
DRAUGAS" PUBL. CO.
trokšdami, v kad Lietuva butų rienę, apie septynias išėjo su
dieninio darbo mūsų fabrike. Pri
1800 W. 46th Str.
Chicago, 111.
laisva ir laiminga.
Tadu Laucium j 0 Vadinamas tyrimas nereikalingas. Darbas pa
į girią pasivaikščioti. Juodu stovus ir gera proga prasilavina
Lai gyvuoja nepriklausoma
TilIlIlIHIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlimilllItlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIItlIHIlIlHIIIIMIIII 3
26 d. Gegužio, 1920 m.
einant aiškiai matė 3 ypatos. mus geriems darbininkams. Atna
Lietuvos demokratinė respub
naujas fliustruotas laikraštis (žurnalas)
ii būdu išėjo ir abu negrįžo. šaukite tuojaus.
lika!
Rytą metą Joną Dunieną rado
Valio, Lietuvos krikščionys farmerys girioje peršautą ke
Continental Can Gompany Inc.
demokratai!
turiais šūviais. Revolveris bu
5411 West 65th Street
Negali Būti Links
New%' Yorko apielinkių Fe vo ten pat. Tuoj buvo duota
Vaistas Kuris
mas Kuomet Vi
Jame miestietis kaip ir ūkininkas ras labai daug nau
deracijos Tarybos narių ir žinia Steger miestelio polici
Reikalingas
Visiems
duriai Nedirba
dingų žinių, pamokiirančių ir linksmų pasiskaitymų.
darbuotojų antroji konferenci jai. J i apie vienuoliktą va
Tikras turi pasirašymą*
Mažu Pijrulka
ja užsidarė 11:00 vai. vakare. landą ryto parvežė nelaimin REIKALINGI LEIBERIAI.
f
Nusipirkite ir uMraaykte
M a ž a s !»<>>a>
Maža Kaina
L. Simutis,
\ gą J. Dumeno lavoną (tuo Del foundrėį darbo Pastovus
Pavienis num. 15c.
Metams $2,00.
Uirubežyj |&50
met
ir
jo
žmonelė
pasigedo
darbas.
Konferencijos pirmininkas
Krauju* ntturinti* <.Ho/i.»
Adresas: "ŪKININKŲ ŽIMOS"; Sfeottville, Mich.
ARTER'S IRON PILLS / Jonas E. Karosas,
vyro, kuomet pamatė jį sušau
Link Beit Co.
yra prifža>timi
Ublt»ku»iu
veidu*
J u m s pagelbės, pamėginkite
dytą.)
39th &'Stewart
Konferencijos raštininkas.
*
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Ganytojiška Laiško Ištraukos

Užsiprenumeruok "Vytį"

~
*

Dešimts Mėty Smuklėje

"VYČIO" Administracija
3261 S. Halsted St.
Chicago, IU.

Kaina 50c

Ką-tik Išėjo iš Spaudos

Carter's Little UvefPilis

C

"ŪKININKU ŽINIOS'

4

T

Ketvirtadienis, birželis 3 1920

DRAUGAS

5£

E3E3E

SU KAUNO
KERMOŠIUM
Švento Antano Parapijos

NATIONAL GROVE DARŽE, Riverside, III.

PIKNIKAS
/
•

Ko Kauno Kermošiui Bus ,tai aiškinti nereikia tik jeigu kuris nevažiuos j Ker
mošių tai Tas paliks nelaimingiausiu žmoSum.
Bėgiu, šokimų, dainų, imtynių, valgių gėrimų ir košės.
Kviečia
KOMITETAI IR KLEBONAS

CICERO, ILLINOIS

Nedėlioję, Birželio-June 6, 1920 m.
fcįįj
98«» • • • •

PASARGA: Privažiuoti galima 22 iki La Grange, La Grange iki Daržui.

s

^

3E=

**.

AKUŠERKA
A.SHUSH0

BARBORA GREIČIŪTĖ

P O L I C I J A A P S A U G O S SVE- L. L. P. CHICAGOS APSKR.

ČIUS NUO VAGILIU.

^

Telephone: Yards (5492

Iš CHICAGOS LIETUVIU
^ KOLONIJŲ

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

ĮŽANGA 25C.

Pradžia 11:30 A. M.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

mirė Gegužio 31, 1920,
duktė Mykolo ir Marijo
nos Paulaučiutės 38 me
tų amžiaus paėjo iš Kau
no Gubern. Raseniu Pav.
Jurbarko miestelio Grei-

Ketvirtadenis, birželio 3 d.,
Šiandie, birželio 3 d. L. L.
Suvažiuoja daugelis pasižy Pask. Chieagos apskričio įŠv. Klotilda karai.
mėjusių detektivų.
Penktadienis, birželio d d.,
vyks dideliai svarbus susirin
Šv. Pranciškus Karakė.
kimas, š v . Jurgio pa ra p. sve
Ateinančia savaitę Chieago- tainėje, 7:30 vai. vakare.' <
je prasidės naeijonalė repubVisų stočių valdybos bei įčių Kaimo. Paliko nuliū
PAŠAUTA APKRIKŠTYTA
likonų
partijos
konvencija. galiotiniai būtinai turi suva
dime seserį Kotriną ir
LIGONINĖJE.
Be daugelio atstovų konven- žiuoti šin susirinkimam Bus
švogerį Izidorių Stankus,
cijon čia suvažiuos dešimtys svarstoma svarbus klausimais
Lietuvoje motiną ir broli.
Ir surišta moterystės ryšiu. tūkstančių svečių iš įvairu)
L. L. Paskolos reikalais.
Laidotuvės bus pėtny
šalies miestu.
J. A. Mickeliunas,.
čioje birželio 4 d. 1920 iš
Lakeside ligoninėj miršta
Į tokius skaitlingus suva
Dievo Apveizdos bažny
Apskr. rast.
pašauta jauna mergina Viola
žiavimus,
kiek
žinoma,
suplau
čios 7:30 vai. iš ryto į
Carpenter. Jaunas vyrukas Ko
šv. Kazimiero Kapines.
bert M. Taylor uždarytas ka kia šimtai ir visokios rųšies A. L. R. K. MOTERŲ SĄ GOS
piktadarių, daugiausia vagi
KUOPOMS.
lėjiman.
Velionė prigulėjo prie
liu,
katrie
nžsiimdinėja
krau
Tretininkų, Apaštalystės
Viola Carpenter — našlaitė,
Visos M. Są-gos kp., pristymais
svetimu
kišenių.
Maldos S. L. R. K. 101
buvo nekrikštyta. Jinai susi
Vietos
policija
neturi
reiRausančios
prie
Chieagos
Ap
pažino su Tayloru kur tai ki
Kuopos ir visų kitų idė
skričio,
turi
rengties
į
bertaisuvažiavusias
toj valstijoj. Abudu atvažiavo kiamų spėkų
jinių draugijų.
ninį
susirinkimą,
kuris
yra
la
Chieagon. Čia išsiėmė valdiš svečius apsaugoti nuo tų 'ne
Giminės, pažįstami ir
bai
svarbus.
Susirinkimas
bus
dorų žmonių. Tad imamasi
ka leidime apsivesti.
Draugijų nariai nuošir
birželio
28
d.,
1920,
7:30
vak..
džiai kviečiami imti dalyBet su apsivedimu vis vil prieš juos kitokių priemonių.
Dievo Apveizdos
parapijos
kino ir abu gyveno kaip vyras
vumą, laidotuvėse po num.
Kitų miestų detektivai.
svetainėje.
su moterimi.
1818 So. Peoria Str.
Labai daug dalykų yra svar
Tuo
tikslu
tomis
dienomis
Ištiko nelaimė. Ana naktį,
stymui, todėl geistina, kad pa
kaip tvirtina Taylor, jis ją čia atkeliaus iš kitų didesnių
skirtu laiku suvažiuotų visų
pašovęs netyčiomis. Miršta n- miestų parinktiniausi detekti
Telefonas Itoulevartl 9199
kuopų atstovės.
vai
—
iš
kiekvieno
miesto
po
ti gi mergina sako, kad jinai
Komisija iš buvusio Apskri
du detektivų.
pati pasišovusi.
Atvažiavusieji čia detekti čio vakaro tepribuva su ra
liana to, kad jinai paimta
DENTISTAS
portu. Bus plačiai svarstoma
vai
bus
brangiai
apmokami.
»:t»t s. Halsted Str.
ligoninėn, gi Taylor kalėj iapie
busimą
M.
S.
seimą
ir
Chlcago. III.
Kiekvienam iš jų bus mokama
man.
VALANDOS:
9—12 A. M.
daugybė kitų dalykų.
po
$15
dienoje
ir
reikalingos
1
—
5;
7—8
P M.
Ant rytojaus Taylor išreiš
•
.
i
A. Jakaitė.
kė norą imti šliubą su pašau išlaidos.
M. S. Cb. Apskr. pirm.
Policijos viršininkas Garritąja. Policija" sutiko. Pakvies
ANT PARDAVIMO.
tas kunigas į ligonine ir ten ty paskelbė, jog konvencijos
IŠ
DIEVO
APVEIZDOS
metu \Yabash gatve, tarpe 14
? augščių mūrinis apartment namas
atvežtas Tavlor.
Ir krautuvė S. W. Kampas eSttos ir
PARAPIJOS.
Pašautai merginai reikalau ir 16-tos gatvių, bus sulaiky
Campbell Ave. lotas 58x25. Steam
heat moderniškas grerai statytas. Kai
jant kunigas ją apkrikšth o ir tas visoks važinėjimas, išė
Ketvirtadienio vakare, bir na
$80,000.00 su pirmu morgage
kaipo katalikę surišo moterys mus gatvekarius.
$35,000.00,
ims ir antra morgage.
želio 3 dieną, š. m., Dievo Ap
tės ryšiu su Tayloru. Po tu
Tas bus padaryta pareikala vaizdos parapijos svetainėje,
Agentams komisą.
apeigų Taylor išnaujo paim vus konvencijos
rengėjams. ( U t h ir Union gatvės) 8:00
UTESCH & SON,
tas kalėjiman.
Nes automobilių ir vežimų vai. vak., Liet. Vvčiu 4-ta
Exclusive Agents
važinėjimas pro Coliseumą, kp. rengia šeimininį vakarėlį
2423 W. 63rd Str.
PLĖŠIKU BRUTALYBĖ. kuriame bus konvencija, ken pagerbti narį p-ną Justina
kia posėdžiams. Perdaug esa Kudirką, kuris iškeliauja į ItaANT PARDAVIMO
Du plėšiku aną vakarą už ma trukšmo lauke.
per savininką ant 3708 S. Emerald
9 kambariu mūrinis namas po
puolė Mrs. A. J . Gamble, ]v>
Visų kuopų vyčiai ir paša A\e.
5 ir 4 kambarius naujai ištaisyta
Detektivai veiks vidumiestyj.
gers Parko labdarybės dar
liečiai kviečiami atsilankvti. kaitia $2,2 5-0.00. Atsišaukito pas sa
Šimtai parinktiniausių de Bus išpildyta programą paga vininką:
buotoją, arti jos namų, 1260
M. J. MORAI.
tektivų daugiausia veiks vi- minti užkandžiais ir t. t.
Columbia ave. Piktadariai
5952 S. Carpenter Str.
plėšė iš jos ausų an.-•karius j duiniestyj, kur viešbučiuose
Raštininkė.
Telefonas Vincennes 1195
kuone su mėsomis :r nutrau bus apsistoję atstovai ir svev*
•
PRANEŠIMAS AŠTUONIO
kė nuo piršto žiedą, pažoizcta ei ai.
*>
mi pirštą.
LIKIEČIAMS.
Policijos viršininkas džiau
Policijai gerai nurodyta a giasi, jog detektivų pastango
L. L. paskolos bonai jau ybiejų piktadarių išvaizda.
mis praeita/pirmadienį kuone ra parsiųsti. Visi tie, kurie 80 akrų Ilinojaus farma su
milijonas žmonių buvo apdrau yra nuo seniai pirkę ir pilnai au^anriais javais, namais, ma
SU $4,500 NEGALI PRA
sta nuo kišeninių vagilių.
užsimokėję, malonės atsilan šinomis, viskas geriausiam stoGYVF.NTI
Maršavimo metu
policija kyti pas ižd. Aleksandrą Uar- vyj. $100 už akrą.

Turiu patyrime
moterių ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.
3255 So. Halsted St.,

Chicago, m .

i

FOR YOUR S T O M A C r f S Š A U T

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
slas vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei- i
kia pamėginti vieną.
Parduodama
pat. visus aptlekorius.

Dr. M. T. STRIKOL'IS

Chieagos
"compensatiou"
biuro viršininkas, Henry Me
Gurren, apleido užimamą \<otą.
Jis per metus gaudavo $4,500 algos. Sakosi su tiok pini
gų negalįs pragyventi.
Keturiolika metų jis išbu
vo to biuro viršininku.

PETRATIS

FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
MORTGAGE

BANK

REAL ESTATE- I N S U R A N C E

EUROPEAN AMERICAN BURFAU
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas
NOTARIJLŠAS
3249 So Hilsied Street.
TELEPHONE

Chicaga. Illinois

BOUIEVAKD

611

užregistravo tik vienų vagys
tę. I r šitam atsitikime vagi
lius sugautas ir Uždarytas
kalėjiman. .
Tad yra vilties nuo vagilių
tinkamai apsidrausti ir pačiu
konvencijos metu.
<

gį, 726 W. 18th St. ketvergų
ir subatų vakarais. Tenai bus
asmuo, kuris išdalins bonus.
Ateidami tiktai nepamirškit
atsinešti resytes, kada pirkot
bonią.
Kurie d a r y r a nepirkę, pa
geidaujama, kad atsilankytų
DAUGIAU ALGOS POLIC
tais pačiais vakarais. Pirkda
MONAMS.
mi galės tuojaus ir boną
gauti, jeigu tik "pilnai užsimo
Aldermanas Kestner pas kės.
^
J . Grisius.
kelbė, kad jisai pradėsiąs
kampaniją su tikslu padidinti
Sako, reikia atsiminti, jog
polįcmonams algas, mažiausia miestiniams darbininkams pri
nors trimis šimtais dolierių pažinta kuone po $2 dau.\i»n
per metus.
dienoje. Tad į mietus išeina
Seniau kiekvienam policmo- arrie $600.
nui buvo pripažinta $3 92 dau
Todėl ir poliemonams rei
giau per metus. Bet tai per- kia didesnės užmokės ties, sa
ko aldermanas.
maža.

P

IGUS mainiški čebatai gale visados būna
brangus, Hi-Press nekainuoja daugiau kaip
paprasti čebatai, bet ilgiaus negu kiti ir tokių pasi
darė pigesniais už kitus.

:•:

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morg*& otreet
CHICAGO, JTLUIIOI8
Telefoną* V arti. 5#SB
TRlrvndos: — 8 Ik* 11 U ryto;
* po pietų iki 8 rak. Nedėlio
mis nuo S iki 8 vai. vakarą

DR. C. KASPUTIS

PARSIDUODA

Aritmetika Parodo Jums Kodėl
Jųs Turite Nešioti Hi-Press

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 1757 W. 47th St.,
(47 ir Wood gat.)
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietį),
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis
9 iki 12 rytais.
Tel. Boulovard ICO
Res. 2914 W. 43rd Street.
Tcl. McKiulcy 263

• - - -

Hi-Press Lehighs y r a padirbti iš VIENO ŠMOTO,
gumas juose geresnis. Hi-Press kaip tik tinkami mainoms, jie smagus nešioti ir ilgiau laiko negu kiti.
50,000 krautuvininkų juos parduoda.
THE B. F . GOODRICH RTjfifiĖft COMPANY
Akron, Ohio.
SEATTLE BRANCH: 113 KING STREET

J

Goodrich

DR. 6. M. 6LASER
Praktikuoja 28 metai
Ofisas 3148 So. Morgan S t.
Kertė 32-ro St.,
Cliicago, 111.
SPECĮJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare.
4
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet.
Telefonas Yards 687

Hi-Press

Rubber Footwear
fOUNOEO ! • « •

TUM I M K

'.*«-.
»*«""^

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po num.

4729 S. Ashland

Avenue

Spoelalistas džiovų, moterų ir vy
rų Hgų.
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
Telefonas Drexcl 2880

DIDŽIAUSIA Į lETUVlSM KRAUTUVE nHICASOJE

Ant pardavimo graži60 akrų
J Ilinojaus farma 8 kambariu
namas, turi buri parduota. ,
120 akrų Indiana farma ar
ti Cedar Lake, geri namai gra
žus sodas, auganti javai, ma
sinos ir gyvuliai. $60.00 už.
akrą.
į
Norint daugiau informacijų
kreipkitės pas:
First Nat'l Realty & Const. Cą.
840 W. 33 St. Chicago, 111.
PASPORTŲ BliANKAS
PIUDOME
DYKAI.
Baltic ConsuTtation Biirean, Inc.
SS So. Dearborn St. Chicago.
Room 206

P B A K L OUBBN KONCBRTINA.

NtMOKESl PINIGUS BEREIKALO
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVE.

CHICAGO, ILL

Telefonas: DBOVER 7309

