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Sovietine Rusija Nori 
Prekybos su Amerika 

t 

Washingtone viešai sudeginta 
Anglijos vėliava 

DU JURININKU PAŠAUTA, j GIEDOJO 3.500 VAIKŲ. 

Bus uždrausta jurininkams in-
eiti miestan. 

Waukegan, UI., bir i 3. — Iš 
Great Lakęs jurinimkų lavini
mo stovyklos jurininkai vakar 
čia mėgino pakelti naujas ra
sines riaušes. 

Grigalinio giedojimo kong
resas. 

PREZIDENTUI NEREIKIA 
MOKĖTI KARĖS MO

KESČIŲ. 

Nuo mokesčių apdrausti ir fe-
deraliai teisėjai. 

BOLŠEVIKAI LABJAUS 
PALANKIAUJA AME

RIKAI. 

Suv. Valstijos neduoda pas-
portu į Rusiją/. 

Londonas, birž. 3. — Angli
jos ministeriu. kabineto nariai 
ir kiti valdininkai kuone kas
dien turi konferencijas su Ru
sijos bolševikų atstovu Kras-
sinu. Tariamasi apie atnauji
nimą prekybos. 

Ofieijaliai paduodama žinių, 
kad tos konferencijos yra iš
imtinai surištos tik su vienos 
prekybos klausiniu. Politiki-

Pakeliama kova prieš 
ministeri. 

Prieš Anglijos užrubežinių 
reikalu ministerį Curzoną pa 
keliama kova. Curzon yra di
džiai priešingas padaryti ko
kius nors ryšius su bolševiki
ne Rusija. • 
Daily ilail atvirai pareiškia, 

kad ministeris Curzon priešin
gas santikiams su sovietine 
Rusija. Jis laikosi nuomonės, 
jog bolševikų valdžia stovi 
kaip ant vištos kojos ir todėl 
kas valanda gali sugriūti. 

Tad Anglija padarytų klai
dą užmegzdama santikius su 
bolševikais. 

Kadangi kiti ministeriaį vra 

Xew Yotk. birž. 3. — čia su 
didžiausiomis iškilmėmis pra
sidėjo tarptautinis grigalinio 
giedojimo kongresas, kurs 

Bet šiuo kartu jiems liepa- prasitęs tris dienas. . j p r (, ^ ; 

vyko. Xes atrado pasirengu-j Kongresas prasidėjo su pa- i , l u 0 JTja»jr, 
sią policiją. Du jurininku pa-;maldomis $v. Patriko katedro-, - ,*,••' 

• .. . . ,T. . , . • l • x ... , , , . . nei šalies prezidentui, nei fe-vojingai pašauta. \ įsi kiti ap-;je. Sv. nusias cclebravo Arki- , ,• , . . . . x. . ' i n -.—. ., Jueraliams teisėjams. Aes tas 

Washington, birž. 3. — Au-
jgščiausias šalies teismas nus-

mokesčiu I 

Trakijoje Pakeliama Kare 
SUSIRĖMIMAI TURKŲ SU:Jie apsiginkluoja ir junglisi 

GRAIKAIS TRAKIJOJ. 

Bus nauja karė Balkanuose. 

Adrianopolis. Trakija (be
vieliu telegrafu per Konstanti
nopoli), birž. 3. — Xauja ka-

i neregulerius būrius. Šitie 
būriai moderniškai kariuome
nei yra pavojingesni už ar
šiausius karės pabūklus. Xes 
jie negali statyties atvirai 
prieš priešininką. Tad visuo-

Jrė Balkanuose, kuri per M f e ] « * užpuldinėja išpasalų 

supta ir nuvaryta atgal sto- vyskupas Hayes. 3,500 vaikų' 
vvklon. katedroje giedojo. 

nių klausimų \<<mgiama. 
Bet kas čia gali P ^ ^ J k į t o ^ ^ į i ^ l i ^ D i i y 

kad konferencijose turėtų l M a i I s a k o > j o g C u r z o n > m a . 
but nepaliečiami politikimai n% tm^ ^ „ ^ 1 iš už
klausimai. 

Juk tie klausimai Anglijai 
yra svarbesni už visus 
ėmus krūvon. - , 

Nereikia pamiršti, kad bol
ševikų karmdmen?s~jau užffe-
jusios Kaukazą. Jos briaujasi 
Armėnijon ir jungiasi su tur
kais nacionalistais. 
' Bolševikų kariuomenė eina! 
Persijon, kur Anglija turi sa 

imamos vietos. 

kitus j NEDUODAMI PASPORTAI. 

Wasjjingtco, birž. 3. — A^ 
merikos prekybos butas nori 
pasiųsti Rusijon komisiją iš
tirti tenai reikalų padėti. Ko-< 
misijos nariams buvo reika
lauta čia" pa sportų. 

Bot raistybės departamente 
vo svarbius reikalus. Tai vis Į paaiškinta, kad Rusijon pas-
opiausios Anglijos vietos. iportai neišduodami. 

Tadgi tuščias, daiktas butų! — 
tvirtinti, kad tose su bolšcvi- j PIKETNINKĖS SUDEGINO 
kų atstovu konferencijose ne-j ANGLIJOS VĖLIAVĄ. 
butų paliečiami politikiniai i 
klausimai. 

Palankiauja Amerikai. 

Nors Krassin tariasi su 
Anglija, bet bolševikams lab-
jąus rupi susiartinti su Ame
rika. 

Patirta, kad tasai sovietų 
emisaras labai pageidauja tu
rėti čia konferencijų su Suv. 
Valstijų atstovais. 

Jis sako, geras daiktas Ru
sijai atnaujinti prekybą su 
Europa. Bet butų daug geriau 
užrnegsti prekybinius ryšius 
su Amerika. 

Jis pareiškia, kad iš Ameri
kos Rusija veikiau ir daugiau 
gautų Įvairių reikalingų daik
tų, gi ypač lokomotivŲ, žem
dirbystės \ mašinų ir kitokios 
medžiagos. Tai visa gauti iš 
Kuropos viešpatijų užimtu 

-daug laiko. 

Amerikonai nesusieina su 
Krassinu. 

Krassmni todėl labai norė
tųsi susieiti ir pasitarti su a 
menkomis atstovais. 

Bet šitie šalinasi 
\Vasbingtonn i.etnrima jo 
instrukcijų tuo žvilgsniu. Wn-
sluni.r1oiio v\ riausvlM'' vis dar 
nieko lvndra nenori turėti su 
sovietine Kusi ja. 

Tas pat yra iv su Prancūzi
ja, katra vi.- dar svajoja apie 
savo milijardus, kitais laikais 
sukištus biurokratinei 
valdžiai. 

Pasielgimas suristas su Airi 
jos klausimu. 

Washington, birž. 3. — Va
kar čia priešais pinigyno de
partamento bustą moterys pi-
ketninkės Airijos reikalais vie
šai sudegino Anglijos vėliavą. 

Pirm to moterys atliko de
monstraciją, atkreiptą prieš 
Angliją, kuri savo despotiz
me laiko Airiją. 
Paroduota Pennsylvttnia ave. 

su Įvairios rųšies parašais, at
kreiptais prieš Angliją, Rei
kalauta, kad Amerika duotų, 
pagelbą pavergti Airijai. 

Pabaigoje sustota prieš pi 
nigyno bustą ir sudeginta An 
glijos vėliava. 

HUERTA 
LIS MEKSIKOS PREZI 

DENTAS. 

Buvusios riaušės. 
Praeitą pirmadienį čia juri-

mnkai buvo sukėlę riaušes, j 
Riaušės pakeltos del juoduko; 
vaiko. 

Tasai vaikas metęs akmeni 
i automobilių, kuriuo važiavo 
vienas jurininkų leitenantas su 
savo moterimi. Automobiliaus 
stiklai sužeidę moters burną. 

Apie tą atsitikimą praneš
ta jurininkams, kurių čia vi
suomet buvo pilna. Šitie tuo-
jaus susispietė Į kuopas ir už
puolė vieną viešbuti, apgyven
tą juodų žmonių. Pakėlė jie 
rasines riaušes. Nes prie jų 
prisidėjo daug ir civilių žmo
nių. Juodukams padaryta 
daug baimės, keli iš jų ap
mušta. 

Antrukart nepavyko. 

, Policija pirmose riaušėse 
areštavjv keliolika jurininkų. 
Ant rytojaus juos pavedė 
stovyklos komendantui. 

Vakar ir vėl jurininkai bu
riu atėjo mušti juodų žmonių. 
Apie tai policija išanksto bu
vo painformuota. Žinojo, kad 
jurininkai užpuls Sherman 
house trobesį, apgyventą juo
dųjų. Tad ir pasiruošė. 

Kuomet jurininkai pasirodė 
nešini vėliava, policija mėgi
no juos sustabdyti. Bot tie 
drąsuoliai nepaklausė. Tad 
policija pavartojo ginklus. 
Atėmė vėliavą ir du jurinin
ku suareštavo. 

Jurininkai tad apgulė poli
cijos raštinę. Pareikalavo vė-
iavos ir suareštuotų. 

Tuo metu iš stovyklos at
vyko sargyba. Visus riauši
ninkus apsupo ir nusivarė sto
vyklom 

Stovyklos komendantas pra
nešė, jog jis uždrausiąs juri
ninkams lankytios VVankega 
ne. 

Pirmiau grigalinis giedoji
mas retai buvo panaudojamas 
bažnyčiose. Bet tą giedojimą 
atnaujino a. a. popežius Pi
jus Dešimtasis. 

PATARIA DVIEJŲ METŲ 
TERMOSĄ PREZIDENTUI. 

priešinga šalies konstitucijai. 
I Karės metu Įmokėtus mokės-
jčius pinigyno departamentas 
j turi sugrąžinti tiems žmo-
i nėms. 

Prezidentui per metus mo-
į karna $75,(XX) algos. Iš tos su 
inoą paceina $1C,(KK) mokesčių 

mėnesius kaip ant plauko ka-. Darbuojasi turkų dvasiškiai 
bojo. jau kaipir prasidėjo. 

Xuo Adrianoj)olio augštumu : T u r k u d™* i š k«» (»'<>«*•) 
turkai šautuvais ir anuoto- j k a i P . m a l d « v l e t o s e - t a i P i r 

kiekvienam žingsnyj ragina 
turkus pakilti 

Turkams 

mis pradėjo apšaudyti nedi-1 
del i graiku kariuomenės b u r j , ' t a , u s i l , ( ) s i u < 

kurs inėjo priemiestin Karą-! "***** ^ ^ - ' 
gatel. okupavimo tikslais : P^akoma. jog^graikų okupa-

New Yoit. birž. 3. — Tarp 
tautinių įstatymų ir diplomą 
tijos profesorius 
universitete, John Bessett 
Moore, kallH-danias vienam 
metiniam studentu organizaci-

ŽUVO TRYS ŽMONĖS. 

Miami, Okla.. birž. 3. — Su-
Columbia a r e ; t u o t a du vagiliai intaria-

'mi cukraus vogime. Juos ve
žant automobiliu kalėjimam 
vagiliai išsitraukė revolverius 

(iraikų armija Trakijon in--į cija reiškia turkams vergiją. 
ėjo trinius atskiriomis kolum-1 Tad y*r"an ^rbingai pnriu-
nomis. Bet j i nebuvo turku i t : ' k»»P ?™J«»ns vi.<ai laikais 
užkabinta taip ilgai, kol cia; 
buvo prancūzų kariuomenės 

I vergauti. 
Didžiuma turkų paklaoso to 

Ir kuomet prancūzai apleido 
ši miestą, turkai tuojaus ėmė
si veikti prieš besibriaujan-
čius graikus. 

Šaukiami kareiviauti. 
Trakijoje susijungė bendran 

jos susirinkime davė }>atari-| i r P ra? id< 'J° apsišaudymas, 
mų, kad Suv. Valstijų prezi- Pasekmėje žuvo vienas de 
dentas būtį renkamas dviejų j tektivas, vienas valgomų daik-į kunan turkai su bulgarais. Jie 
metų terminui. Be to jis patą- \txi krautuvės valdytojas ir vie- j į t e igė provizijonalę valdžią, 
rė konstitucijoje Įvykinti a t - i n a s ištariamas va.gilius. Šian<lie toji valdžia jau tu-
mainą, suMg kurios kaip ka-; Vienas vagilius pažeistas. Ir• ri sumobilizavusi 20,000 ka
bineto nariai, taip prezidentas, i jam nepavyko palx\gti. riuomenės. Bulgarija pristatė 

reikalingų ginklų ir amunici
jos. 

Trakijoj veikia daug h" bul
garų regulerės kariuomenės. 

Paryžius, birž. 3. — Birže- Bet to dar mobilizuojama dau-
turįs teisių visokiuose reika-dio 10 dieną čia suvažiuos at-jgian vyrų. 
luose. j stovai Anglijos, Belgijos, Da-j ProvizijonaJė Trakijos val-

;nijos. Ispanijos. Olandijos. J <lži'a savo atsiliepime šaukia 

prisiėjus reikalui, butų pa
šaukti kongresan ir išklausi-
nėjami -,'+*> 

Prof. Moore sako, kad šian
die šalies p?-ozidentas perdaug 

PAGELBA RUSIJOS KRE
DITORIAMS. 

K,V 

Vera Cruz, bitž. 3. — Xau-i Xorvogijos ir Šveicarijos. Tu-
joji Meksikos valdžia nuspren-1 rės jie konferenciją ir padą-
dė is šalies ištremti Carranzos j rys pienus apdrausti svetim-
žentą, gen. Candido Aguilar. šalins kreditorius Rusijoje. 

BOLŠEVIKAI IŠMUŠTI Iš 
ODESSOS. 

VEIKIAI SUSIJUNGS BOL
ŠEVIKŲ D2 TURKŲ 

SPĖKOS. 

Kernai paragina mnsulmanus 
vienybėn. 

SULAIKYTA BOLŠEVIKŲ 
OFENSYVA. 

Taip tvirtinama Varšavoje. 

i Buvo didelis karinis paro 
davimas. 

Mexico City, birž. 3. — Pra-
y j^ieiuj antradienį žemesniajam 

j.j., Meksikos kongreso bute'pri-
iekė provizijonalis Meksikos i 

Varšava. birž. 3. — l^nkų 
PROVIZLTONA- kariuomenė pakilo ofensyvon 

j prieš lx)lševiktts ruožte tarj>e 
Bobruisko ir Borisovo, sulig 
oficijalio lenkų armijos štabo 
pranešimo. 

Iš lenkų kareivių kovos dva
sios suprantama, sakoma šta
bo pranešime, jog bolševiku 
pakelta kituomet ofensyva su-
truškinta. 

Plesenič ruožte lenku kon-
pavy-nr,7.identas de la Huerta, | t r a t a k o s kuogeriausiai 

Buto galerijose buvo p4fcajkwa$, sakoma toliaus. Paim 
rjobUtOR. Didžiausios Žmonių ta nelaisvėn daug bolševikų ir 
minios buvo susirinkusios keletas kulkasvaidžių. 
prieg ko!!cvcso bustą. Pietuose nuo Bobruisko 

I'o iSkilmybių kongreso bu-; lenkai užpuolę bolševikų po-
rusu te, gatvėse ivvko karinis pa įziciias. Ir ten paėmė nelais-

: rodavimas. viu ir karės me<3žiagos. 

Konstantinopolis, birž."3. — 
.Nepriklausomoji Ukrainos ar
mija užpuolė Odessą ir iš ten 
išmušė paskutines bolševikų 
spėkas. 

•N 

Bolševikų aštuntoji armija 
pirm laiko buvo suspėjus: at
simesti nuo Odessos. kuomet 
pajuto besibrianjančius akiai 
nus. s 

Podraug pareina žinių, kad 
bolševikų kariuomenė progre
suoja Persijoje. 

Susijungs turkai su bolše
vikais. 

ku susijungs tos spėkos ir 
turkai su bolševikais užmegs 
vienybę. Šita svarbiausia bus 
atkreipta prieš talkininkus. 

Prieš bolševikų ir turini vei
kimą nieko nereiškia armėnų 

\ protestai. Ir Armėnijos šian-
:die nėra kam jau gelbėdi. 

Armėnai tečiaus kariauja. 

Gauta žinių, jog armėnų 
kariuomenė didvyriškai kovo
ja prieš bolševikus, kurie 
veržiasi šalies gilumom 

Tą pat daro ir georgėnai. 
Tiflise kol-kas ramu. Bet 

kas valanda laukiamas revo-
liucijinis išsiveržimas. 

Penkiolika tūkstančių geor-
genų kareivių, kuogeriausiai 
išrengtų, kieku galėdami sau
goja savo rubežius nuo bol
ševikų, kafrie maršuoja iŠ A-
zorbaidjano. 

Šaukia turkus vienybėn. 

visus gyventojus, galinčius 
vartoti ginklus, kad jie prisi
dėtų' prie apginimo šalies. 

Visoms Trakijos karės spė
koms vadovauja Jafar Tayar. 
Adrianoy)olio komendantas. 
J is yra pirmutinis sumanyto
jas ginkluotomis spėkomis pa
sipriešinti graikams. 

Daugelis žmonių apleidžia 
šąli. 

Visoj šalyj pakilusi nepap
rasta pasiauba. Daugelis vals
tiečių, ypač bulgarų, aplei
džia savo namus ir viską Tra
kijoj ir su šeimynomis l>ėga 
ant Bulgarijos. Visi keliai tik 
marguojasi nuo žmonių. 

Daugelis bulgarų palydi sa
vo šeimynas Bulgarijon ir su-
gryžta kariauti prieš graikus. 

šauksmo ir Įstoja armijon. Bet 
paskui daugelis iš jų dezer-
tuoja ir Įstoja į neregulerius 
būrius. Šitiems būriams geres
nis gyvenimas. Xes jie be vei
kimo prieš graikus užsiima 
dar ir plėšimais. 

Sodžiai liepsnose. 

Turkų-bnlgarų ginkluoti buA 

riai jau senai veikia Trakijoj. 
Dažnai išvakarėmis vienur-ki-
tur tenka pamatyti didelius 
pažarus. Tai tie būriai plėšia 
ir degina sodžius, kuriuose -
gyvena graikai j r katrie atsi
sako prisidėti ginti Trakiją. 

Būriai tokias graikų šeimy
nas išžudo ir namus sudegina. 

Visoj šalyj prisiveis galva-
žudžių-plėšikų gaujų. 

Vargas Trakijai. 

Kaip turkai, taip ir bulga
rai vadai pripažįsta, jog nau
ja karė Trakijai atneš tikrą
ją pragaištį. Xes gyventojai 
pradėjus 1912 metais dar nėra 
padėję ginklų. \ 

Bet nauja karė atidarys a-
kis talkininkams, sako Adri-
anopolio komendantas. Jis pa
žymi : 

"Trakijos gyventojai nenori 
but Turkijos dalis. Jie i 
patekti bile katros didesnes 
viešpatijos globon. Bet jokiu 
būdu nesutinka su globa to
kios Graikijos." 

(iraikija Trakijon pasiuntė 
tris divizijas, t y. 450.000 ka
reiviu. 

PERTRAUKTOS JAPONŲ-
BOLŠEVIKŲ TARYBOS. 

ROOT IŠKELIAVO LON
DONAN. 

Japonai esą palankus Semi- New York. birž. 3. — Buvęs 
onovui. senatorius Elihu Root iškelia

vo liondonan. Jis tenai pak-
Honolulu, birž. 3. — Japoni- j riestas prisidėti prie suorga-

ja pertraukė tarybas su bol-! nizavimo tautų sąjungai tarp-

Oeorgijos respublikos atsto
vybė painformuota, kad gen. 
Levandoskv. kurs sa 40.000 

Vyriausias turku naeijona- 5 < ' v i k a i s r o i k a , ° £ ? e ™ ? v a l ' 
listu vadas .Mustapba K«oaIl***" ***** . &*1?** ^ 

!sak apturėtų ei a žinių is l o -paša iš Angoros paskelrn"' ma 
nifestą. šaukia jis visus mu-| 

, ,. suimantis susivienyti ir ben-; 
bolševiku kareiviu vra uzemesi, . .. . * . . . . . , . | , \ " . . »^ j d romi s jogomis pasipriešinti J 

etinišaiių okupacijai. 
Manifeste pareiškiama, ko

kia didelė garbė laukia visus 

Azerbaidjaną. valdosi ten kaip 
* ' isv< 

namie. 
Jo įsakymu demobilizuoja

ma Azerbnidjano armija ir 

kyo. 
Tarybos pertrauktos tuo-

'jaus, kuomet japonai susekė 
suokalbiaviiną prieš kazokų a-
tamaną Semionovą ir suma-

visnr prigydoma bolševikinė D*0 8 turkus, katrie paguldo 
dvasia. Atrodo, kad. Kaukazo j MVO galvas, gindami šalį, ir 
naujos respublikos 
l>o]ševi kin tos. 

bus su- l ' s ' a n i * P r 'e^ vakarų l»esočius, 
norinčius sudraskyti Turkiją. 

Bušų bolševikų ir turkų na- Kemal išreiškia ištikimybe 
ei įonalistų kariuomenės veikia sultanatui, kurs šiandie yra 
Karšo apskrity j . Trumpu lai-[priverstinoje augių intakoje. 

nymą Baikalo apskritį pavesti 
bolševikų valdžiai. 

_A 

tautinio teismo. 
Iškeliauja garlaiviu Nieuvv 

Amsterdam. 

ORAS 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $2.").000 bir
želio 2 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 

BIRŽELIO 3. 1920 M. 
Chicago. — Šiandie ir rytoj j Šveicarijos už 1 dolierį 

gražus oras; šiandie vėsiau. Utalijos už 1 dol 

Anglijos sterlingų svarai $3.$4 
Lietuvos 100 auksiną 2.50 
Vokietijos 100 markių 2.30 
lankuos 100 markių .65 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 70 

5 fr. 48 
16 1. 60 
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U E T C T I C KATAI.IKV DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
M M kasd ien* išskyros nedėfatteatas. 

P R E S C M E R A T o S R A I N A : 
CH1CAGOJ IR 1 / - M E N V J E : 

Metams . 96 .00 
C U D 4 2 1 J A C M Į • • • • • * -f. * * «V*a>V 

SI V. VALST. 
Metams y . . . . . . . . . . $5 .00 
P n s e l Metu . . . ." S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai 
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai 
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių 
sti isperkant krasoje ar e spres* "Mo-
ney Order" arba įdedant p inigus J 
registruota laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 

Telefonas McKinley 6114 

Popežiaus Dovana. Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos 

Muzikos Šventė. 

;; buvo 
tarp

tautinis kongresas Xew Yorke 
.*sBv. Patriko katedroje, (Jrego-

Birželio J, '2 ir a u 
gregorijano giedojimo 

' 

. 

rijanu giedojimu vadinasi ta 
giesmių rųšis, kuri yra Mišių 
prefacijoje. mišparų psalmėse 
ir kitame senoviškame katali-

. ku Bažnyčioj gietlojime. 
flgus laikus ir bažnyčiose 

viešpatavo taip vadinamas fi-
guratyviv< giedojimas iš Italijos 
ir Prancūzijos prasiplatinęs 
vi>ur. Apie vidurį 19-to šim
tmečio senovės tyrinėtojai vo
kiečiai pastebėjo gregorijano 
giedojimo gražumą ir ėmė 
ieškoti dausrisu jo liekanų. Ta 
gregorijano giedojimo atnau
jinimą vedė' Ratifsbonos arba 
Regensburgo artistai — Piok^ 
slininkai. Bet jie prisilaikė 
daugiausia tiktai vienų Ryme 
likusių gaidų. 

Tą jų klaidą pastebė
jo prancūzai artistai ir 
mokslininkai. šitie buvo 
vienuoliai benediktinai 
mieste Solesmes. Jų buvo 
daug. J ie ėmė ieškiuėti senų 
rankraščių su gaidomis viso 
pasaulio knygynuose ir tų ran
kraščių užėjo gana daug. Be
nediktinai tyrinėtojai išrado, 
kad senovėje gaidos buvo tre
jopai rašomosrneumatiškai. al
fabetiškai ir kvidoniškai. 

Benediktinams tą darbą be
dirbant prancūzų ant i klerika
lai išvijo artistus-mokslinin-
kus iš Solesmes, o jų triobas 
atėmė j valdžią. Tada bene
diktinai iš Prancūzijos persike 
lė j Angliją, nusipirko žemės 
vietoje vadinamoje Quarr ir 
pasistatydinę vienuolyną vedė 
savo darbą toliau. 

Šito darbo pradėjėjas kuni
gas (rueranger (skaitosi <3e-
ranžė) mirė. Jo vietą užėmė 
kunigas Mocquereau (skaito
si Mokero). Negana ką jisai 
pats turi nepaprastą muzikali 
talentą, bet stebėtinai greitai 
ir gerai išmokina kitus. Jis. 
skaitosi geriausias gregorija-
nės muzikos žinovas pasauly
je. Jis dabar yra New Yorke 

"Vienas pasižymėjęs ispanas 
už savo nepaprastai gerai at
liktą dalyką laimėjo dovaną— 
didelę krūvą pinigų. Jis ją 
pavedė popežiui. Kitas ispa
nu., 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
mą Dievui. 

Šventasis Tėva> pirmojo au
kotojo visBg pinigus pavedė 
pavargėliams i>panų vaikams. 
Iš antros dovanos, sulig paties 
Trąuijo noro, už milijo
ną kronų pirko valgio badau
jantiems Austrijos kūdikiams, 
už pusę milijono markių ba
daujantiems Vokietijos kudi-
M«!i*>, i.»,•."•; iviŲ «ave v. «*e-
zau Širdies bažnyčiai, kurią 
katalikai dabar stato Jeruzo-
limoje ir 15,000 lyrų pavedė 
iškaščianis surištiems su Onos-
Marijos Taigi gyvenimo iš
tyrimu. Jos gyvenimas yra 
tyrinėjamas dėlto, kad žmonės 
prašo popežių pripažinti ją 
palaiminta. 

VALGOMŲ DAIGTŲ BRAN
GUMAS. 

(Pabaiga). 

1908. 

Birželio 25 d-, buvo ant par
davimo priešais šv. Kryžiaus 
bažnyčią, Mt. Carmely, 8 lo
tai nuo $6,000 iki $8,000 ver
tės, bet vyskupas neleido jų 
pirkti, neturint tiek surinktų 
pinigų. 

Rugpjūčio 12 d., mirė Olyp-
hante, Pa. Motina Boniface, 
lietuviškų seserų viršininkė ir 
pagelbininkė Mt. Carmely. | 
jos vietą atėjo Motina M. 
B<*» *fs\\ "nrm » io W»»»M I t •.•**•*•»» <-% *• į » » * » • * v i v u n i u i i c j a u n i . - i n o u irvi uo. 

lui 1909 m.; 1910 metų pirmą 
pusmetj buvo motina M. Sera
finą; antrą gi pusmetį 1910 ir 
pirmąjį 1911 buvo jau lietu
vaitė — sesuo M. Koncepta. 

Spalio 19 d. Immaculatc 
Heart of Mary seserįs pasiū
lė Šv. Kazimiero sesei*ų Moti-
ruškam Namui pirkti St. Mi-
chaels Academy netoli Readin-
go, Pa. Pasiūlytas tam tikslui 
pirmiau seserų Pranciškonių 
namas Pbiladelphijoje. pasi
rodė besąs senas, mažai- a p s 
tais kambarėliais, aplinkui na
mais apstatytas, be kiemo, žo
džiu, auklėtnamiui netinkamas. 
Šv. Mykolo Akademija ties 
Readingu buvo jau tinkames-

Kronologija. 
Gruodžio 5 d. buvo paoLrta 

pašventinimui kampinio ak
mens vienuolynai. Tečiau dėlei 
blogo oro, lietaus ir sniego, 
negalima buvo prie vienuolyno 
privažiuoti; todėl, antvysku-
piui deleguojant, kun. A. Sia-
niukynas tą apeigą atliko G-tą 
dieną gruodžio. 

1910. 

Balandžio 2 d. lietuvaičių 
auklėtinių skaičius Scrantone 
siekia nuo 27 iki 30 ir mėnesi
nis jų užlaikymas atsieina nuo 
$435.00 iki $537.00: 

Liepos 12 d. dapirkta vie
nuolynui, šalę, da penki ake-
riai žemės už $7,000. 

Rugpjūčio 2 3. šešios naujos 
lietuvaitės ' abitus priėmė 
Scrantone ir šešios uaujukės 
padarė įžadus. 

1911 

SOCIJALISTjĮ BALSAI 
RINKIMUOSE. 

Nesenai Amerikos gocijalis 
tų partija (jon priguli ir mu-' 
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-j ̂  p a r t i jos priemones, bet ir 
mas tos partijos nuolatinis u ž ^ „ g SOcijalistinius priu-

Plrui karės buvo aiškus s.)-! 
"ijalistų , pažangia v imas j>oh--
ako. lauke. Karė gi soc-ijalis-
TJS sukapojo tiesiog j skiuus. 
Šiai-die jų partija yra tikras i 

į pašarvotas skeletas. 
Pirm karės eocijalistai ture-i 

jo progos savo partijon pa- j 
traukti darbininkų minias.' 
Tam tikslui jie pavartojo žino
mus savo gausus pažadėjimus. 

Karės melu socijalistai su
siskaldę į dalis. Tos frakcijos 

į šiandie tarp savęs ėdasi ne tik 

nA5TBR^5Y5Tm 

Vym ir Ibters Rak* Kirpi
me k Puųuuų Mokykla. 
Musųs imam* Ir saokyąio būdu jųa 
Lrampu laiko Išmoksit* r išo ama

to. 

kandidatas, soeijalistų. vadas, 
Eugene Debs, kurs šfendie y-
ra nubaustas ir uždarytas ka-
lėjiman dešimčiai metų. 

Po Surinkimo jo kandidatu, 
žymesnieji socijalistai nuk3ha-
vo \Yashingtonan ir tenai pre
zidentui Wilsonui indavė pe
ticiją, kad Debs butų paliuo-

cipus. 
Šiandie, pasibaigus karei, 

sori.iaLsių partija-skeleliio ne-
į.lM jau atgauti sa i buvusios 
gyvybės. Nes trųksta pasekė
jų. Darbininkų minios, iš ku
rių seniau soeijalistų partija 
buvo rekrutavusi spėkas, už-

• v. \lcs 

Me= turtine didžiausius tr gerlau-
i.us kirpimo, designiog ir s iuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
praKtikoe beain.Qkir..1a:n«a 

Visuose siuvimo Kkyrtuoae maSinoo 
varomos elekiroa jiega. 

Kviečiame kiekvie ių ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais , pa-
sižiurėU ir pasikalbėti de! sąlygų. 

P a t i e m s daromos sulig mleros, vi
sokio stil iaus ir dydi io is bet kuriom 
madų knygos. 

MASTEE DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F . fia^niofeaų Vedėjas 

190 N. STATE STREET, CHICAOO. 
K a m p a s Lake 8t., ant i - tų lubų 

suotas is kalėjimo. Juk kandi-! •,-, • , "u- * •• r Z. 
' " . _ ,. J . , .. įsitikino, ką reiškia soeijalistų 
uatas Į ^ialies prezideutus, jiei , ~ v , . . . . . 

* 'vadų grazųs pažadėjimai, ką 
Tuojaus po Naujų Metų, 

tris Švento Kazimiero seserįs 
atvažiavę iš Scranton, apėmė 
Chieagoje Visų šventų para
pijos mokyklą. 

Vasario 28 d. pirmos šv. 
Mišios buvo atlaikytos vi.-nno-
lyne. Tą pačią dieną apsigy-

nuomoniauja, negali but kalė
jime, kuomet reikia čia vesti 
energingą priešrinkiminę kam
paniją. 
Antai, gen. Leonardas Wood, 

kurs nori patekti kandidatu i 
šalies prezidentus iš repubb-
konų partijos, kokiam laiko
tarpiui buvo paliuosuota* iš 
tarnybos armijoje. Tuomet 

? I reiškia socijalizmas praktiko-

veno vienuolyne' trįs seserįs, Įkur-kas pasekmingiau jam vy-

nis namas, gražioje vietoje pa-jdidati. 

Pėtnyčioje, atvažiavo iš Scran-.ryti ir su Debsu, soeijalistų!^" 9 milijonų balsų; repui 
ton Motina M. Gabriei, airė, 
seserinis į pagelbą ir su ja 5 
auklėtinės, Scrantone pa"siliko 
iki vakacijų da vienuolika 
auklėtinių 

kandidatu, nuonioniauja Dėbso 
šalininkai. 

Socijalistai suvažiavime 

statytas, turintis daržą \r dau2 
aplinkui žemės; ją buvo apžiu 
rėti ir \7skupas Shanabanaj 
ir npt jos pirkimo reikale bu
vo su kun. Staniukynu ]>as 
Philadelphijos ant vyskupe bet 
pirkti jos buvo negalima, nes 
pasirodė, kad testementų sa
vininkas buvo ją išlyga apribų- j gley, Chieagos aun-yskupis,, kurie juokdariai pareiškė, gi į koti Dievui, ^es tas reikš, kaa 
vęs, kad pasiliktų grynai gai- j pašventino Šv. Kazimiero Sc-jkiti sutiko kaipo rimtą deik- i darbininkai ima susiprasti r 

Stambieji ir mokintieji A-
merikos žemdirbiai įteikė sa 
vo pastabas Tautinei Atke.ei-
vių Konferencijai (National 
Conference of Immigration). 
Jų pažiūros pasirodė esančios 
vienokios su pažiūromis susi
dariusiomis Žemdirbį jos De 
partamente. 

Pasirodo, kad vyrai bėga i-* 
laukų į miestus pelnytis dide 
lių algij; tokiu būdu nėra kan; 
įgyventi žemę. J i duoda ma 
lai vfeisių, o yra daug noriii 
čių jnos pirkti. To<lel jie^bra 
gųs. Jų brangumą padidina 
mašinų brangumas. Ėemdir 
l>»ų mašinas dirbtuvės daro 
neėstuose, moka dideles algas 
savo darbininkams, neito už 
mašinas brangiai ima iš žem-
d.rbių, o žemdirbiai dėlto pa
brangina valgomuosius daig
ius. 

Norima patraukti į Amerika i m t r š v . K r ( , ; P m r n ,. ,., ž a < l u > a d a , , -
daugiau atkelei-ių mokančių ir; K o n g r e g a c i j a j c ^ ^ i r j u | R u g s ; ė j o j 
apsimančių dirb'i laukų darbą M o t i n i a r o i o x a m o įkurmiui ^ 

de^nios niaujukės ir dvi kan-

Balan<lžio 14 d.. Didžioje 

ko prieškonvencijinė partijos 
kampanija. 

Tas pat butų galima pada-

Darbininkai įsitjkino iš pii-
dėtiesv Rusijos ir Vokietijos, 
kur socijalistai savo teorijas 
vykdina praktikom 

Tai aiškiausias prirodymas, 
kad soeijalistų partija šįmet 
negaus nei pusės tiek balsų, 
kiek tikisi gauti. 1 

1916 metais prezidencijaliais 
rinkimais : Suv. Valstijose de
mokratų partija laimėjo dau-

O i J. SH1NGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4» O o « t 
R e s . Itn W. 4 f a v e n a e 

Telefonas Cloexo S(S< 
Oftso Cicero 49 

g * T H A i r B UESrCVIf iKai 

likonų partija kiek viršaus 8 
milijonų; gi soeijalistų parti
ja, kaip sakiau, vos buvo 

džiuginosi, kad šįmet preziden- jl* r š<*™ P ^ V&^ 
to rinkimais jų partija atlik- i I r Jei « a pasakyti nurody-

Liepos 2 d. J . M. J. E. Qui-įsianti didelį progresą. Kai-įmaį i§sipa<*ys, galėsime pado-

V. W. RUTMUSUS 
ADVOKATAS 
Ofisas DMmicstyl: 

29 South La SaJle Street 
Kasaterts SM 

TeL 

I Vakarais, 812 W. 33 St. 

S. O. LACHAWia 
Jetnvya Gr»bortu* pat&maolu. 
•SS* !» plsteoslB. Reikkle aaeldi 
»uktl. o mano darbo bosite nišas 

12314 W. 2S PL Ohioago, BL 

L = " 
lestingiems tikslams suvari-)ja;serų Vienuolyną, 
ma* 

BpeSe 20 d., kun. P r 
tys ateina į Mt. Camael, kari bangos pastatv-mui. 
paskui ir klebonu pasiliejo*. Rugpjūčio 2 d. vienuolyne 

priėmė abitus 9 kandidates ir 

tą, kad šįmet soeijalistų kan-
Liepos 3 d. lam. J . Kolesiu. jdidatas laimėsiąs nemažiau du, šukavimais. 

. Jakš-Iškas patlovanojo $5,000 kape-1 rwb" jonu balsų.* Į f Nes soeijaiis 

dvi naujuki padarė įžadus 

X»12 . 
Vasario 13 d. kun. A. Staniu-

kynas apsilankęs Chieagoje į 
ant auksinio jubilejaus kun. J. į Balandžio 9 d. gavo seserų 
Kolesinsko. nueina su kun. F. abitus 10 kandidačių. > 
B. Serafinu pas antvyskupį J.; Rugpjūčio 15 d. abitus gavo 

Tiedu milijonu piliečių bal
sų neišrinks socijalisto pre
zidento, sako socijalistai. Bet 
reikš didelį į partijos sustiprė-

! jin*. 
Kaip daug balsų gali gauti 

soeijalistų partija ateinančiais Kas, trys minutos viena ypa-
rinkimais, n«lengva pasakyti.'ta mii>ta Suv. Valstijose nuo 

nepasitiki tuščiais socijalktų 

. ! < • « « < ' 1 * • ••» >»j 

stų įrrraicos su
mažėjimas reiškia žmonių su
sipratimą. 

• X. 

1P.WA1TCHES 
ATTORNEY A ? LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 

DŽIOVA. 

ir gerai išskirstyti tuos dar
bininkus ten, kur jų reikia. 
Manoma taip-gi miestų dirb
tuves pripildyti darbininkais 
taip, kad visos vietos taptų 
užimtos, ir dar butų daugiau 
žmonių negu reikia Tada ir 
miestų darbininkai turės ieš
kotis niždarbio sodžiuose. 

Bet kad socijalistai negaus 
E. Quigley, kuris sutinka pri- Į 6 kandidatės ir 6 naujukės i- |R c i Pus<:i? t iek> ^ P J ie ss^°y 

negali but, jokia paslaptis. 
Pastaraisiais prezidencija

liais rinkimais, 1916 metais, 
soeijalistų partija laimėjo 
•Įdek daugiau 500 tūkstančių 
balsų, ty. nei pusės tiek, kiek 
ji buvo laimėjus 1912 metais. 

BUVUSIEJI KAREIVIAI. 

ir vedė kongreso giesmes bei 
giesmių kongresą. 

Tos pačios rūšies artistų-
mokslininkų lizdas yra Vokie
tijoje vietoje vadinamoje Be-
Uron. Mus komjKizitorius Čes
lovas Sasnauskas ten mokino
s i Tos pačio? gregorijanės mu 
zikos artistai su savotiškomis 
vpatvlW'inis \TSL ir Chieagos 
Paulistai. -

D/.iaugė>į kas galėjo girdė
ti New Yorke iš viso pasaulio 
- - i'-lkusius geriausius- rimto 
giedojimo artistus. 

Tyrinėjimai parodė, kad la
bai didelis skaičius buvusių 
kareivių negavo pastovaus 
užsiėmimo, nors jau motai 
praėjo jiems sugrįžus iš ka
riuomenės. 

Kolumbo Vyčiai (K. of C.) 
sumanė tuos vyrus įtaisyti 
žemdirbystėje, kur trūksta 
veikėjų. Keli šimtai "vyrų jau 
gavo vietą, darbą ir pelną 
rytinėse valstijose. Kolumbo 
Vyčiai įtaisė tamtikrą tarpi
ninkavimo biurą. 

Biuras balandžio mėnesyje 
Įstatė į vietas 14.536 vyrus. 
Tai dar neišteko visoms vie
toms, kur jų reikalauta. To
kių vietų buvo 19.450. Tos 
skaitlinės apima tiktai rytines 
ir vidurines valstijas. 

Iki šiol Kolumbo Vyčiai ne
siūlydavo vietos nei vienam 
vyrui, jei nebūdavo 18 dolic-
rių savaitei ir vieta su valgiu. 
Dabar ian reikalauja mažiau
siai 20 dolierių savaitei prie 
maisto ir vietos. "Vidutiniškai 

/ 

atidarytos dvi 
naujos >Šv. Kazimiero seserų 
mokyklos: Phdadelphijoje, Pa. 
ir \Vaukegane, I1L 

1913. 

Liepos 24 d. Šv. Kazimiero 
Seserų Kongregacija tapo in
korporuota Illinojaus Valstijo
je. Seserų ofieijalis vardas 
pagal čarteri yra: The Sisters 
of Saint Casimir'of Chicago. 
Šiuo vardu gal butą daromi Se
serims užrašai testamentu. 
Čarteris duoda seserims teisę 
steigti mokslo ir labdarybės 
įstaigas, jąs užlaikyti ir vesti. 

Rugpjūčio 2 d. gavo abitus 
U kandidačių ir 8 naujukės 
įžadus padarė. 

Rugpjūčio 24 d rinkimai ge-
neralės viršininkės vienuolyne. 

I Balsavime dalyvavo 9 seserįs. 
I viršininkes tapo^išrinkta Se
suo Marija. 

Spalio 1 d., atidaryta nauja 
mokykla Aušros Vartų para
pijoje. 

Gruodžio 22 d. Motira M. 
Gabriei, išbuvus prie lietuvis 
kų seserų viršininke - metų S 

imant. Vyčių įstatytieji i vie- mėnesius ir 8 dienas, išvažia-

skolinti $30.000. 
Vasario 23 d. Harrisburgo 

vysknpas sutinka seserų kon
gregaciją ]>erkelti i Chicagą ir 
rašo j>as Chieagos antvyakupj. 

Kovo 23 d. vyskupas Shana-
hanas, gavęs Chieagos antvy-
sknpio sutikimą, rašo Ryman 
gauti leidimą perkelti seserų 
kongregaciją Chicagon. 

Gegužio 21 ri. atėjo reika
laujamas leidimas iš Rymo. 

Birželio 14 d. Chieagos ant-
vyskupis davė žinią kun. A. 
Staniukynui, kad atvažiuotų i 
Chicagą. 

Rugpjūčio 14 d. tapo nu
pirkta vienuolyno pastatymui 
už $6,500 penki akeriai žemės, 
tarp 67-os ir 68-os'gatvės ir 
S. Rockwell ir Washtenaw 
ave. 

Rugsėjo 11 naujos 8 lietu
vaitės priėmė vienuolių abitus 
Scrantoue. 

Lapkričio 22 d. nupirkta ? 
lotai žemės arti vienuolyno už 
$550.00, kapelianijai pastatyti. 

tas vyrai gauna $32J0.sav«i-
toi. 

Žemdirbiai ieškantieji dar-
liirinkų vasarai gali kreiptis 
i rrtymiausią Kolumbo Vy-
čių stotį (Knights of Colum-
bus Bureau). Kas i":žino kur 

vo atgal į Scranton. 

1911 

Rugpjūčio 14 d. vienuolių a-
bitus priėmė 11 kandidačių ir 
14 naujukių padarė įžadus. 

Rag«»ėjo 1 d. tapo atidarytos 
^ rasti, turi pasibausti vie- dvi naujos mokyklos: Dievo 
tmio katalikų kunigo. Tas j Apveizdos ir šv. Mykolo para-
l isakys neabejotinai. ipijose, abi Chieagoje. 

1915. 

Rugpjūčio 15 d. abitus ga 
vo 7 kandidatės ir 8 naujukės 
padarė Įžadus. 

Vardai Geradarių aukavusių 
Šv. Kazimiero' Seserų Vie
nuolijos reikalams yra sura
šyti aštuoniose knygose. 

Skolos vienuolynas tuv da 
$57,000. 

Vaikų skaičius seserų moky
klose: Mt Carmel, Pa.: 285. 
Pbihidelphga Pa.: 285. Cbi-
cagoje — Visų Šventų parapi
joje: 250. Aušros Vartų pa
rapijoje : 150. Dievo Apveizuos 
parapijoje: '550. Šv. Mykolo 
par.: 118. "VVaukegane. UI.: 
230. 

Vienuolyne mokinu yra: 84. 
Augštoje Vienuolyno Mo
kykloje (High School): 10. 
Auklėtinių Vienuolyne uzia!-
komų: 28. 

Seserj> savo globoje tur 
1952 mokiniu. 

Seserų, įžadus padariusi n. 
yra 47; Seserų naujukių 18; 
kandidačių 10. 

Seserų adresas: 
Sisters Of St. Ca*iuux. 

67(X) S. Roflkvell St!.. 
Chicago. UI. 

K. A. S. 

džiovos. Vienas šimtas penkias 
dvvimts tuk<*,-»nčių miršta Su\*. 
V.iistijose į m vtu'. 

Vienas is ki >kvitno de-imts 
žnionių, miešta įčių Suv. V.il-
;t;.;ose, miršta nuo džiovos. 
Jrigu manai, ju;; turi u/iovą, 
r.(atidėliojęs ė;š pas įySyto-
;j >. arba i džiovos kliniką. Te
gul ten atsargiai išegzami-
nuOja plaučius. Atsimink, tas 
negali but padaryta pakol vi
sa krūtinė neatidengta. Todėl 
netikėk į gydytoją, kuris to 
nedaro, arba. dar blogiaus. jei
gu jis patarė vaistų del ko
sulio be jokio plaučių peržiū
rėjimo. 

Gydytojas su mikroskopu 
^taip-pat turi egzaminuoti sei
les: Paprastai tas gali but at
liktas veltui per State Boanll 
of Health. Vietinis sveikatos; 
ofieierius pagelbės tą atlikti, j 

• » 

aW» 1* JCM nLAAAKAa) 
MeUrriM Gydytojas tr n i a m i Į — 

Baseasads: 1S9M 8fc IOchlk-aa Ars, 

Chicago}: 4515 Bo. Woos1 
Ilk K s t i i s s vskake n t 5i38 tkl t M l 

Tel. Drovar TMS 

Dr.CZ.Vezelis 
U E T U V K D E N T E S i a s 

Valandos: suo t ryto iki i 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4713 SO. a S H I i A N P A V K T C B 
47-toe «3«Cf«6 

» — 
J0SEPHCW0LW 

lietuvis Advokatas 
M SO. LA a*liTili! 6TREB2Z 

O r n s n i n o TaL Humboldt K 
Vakarais » » i i W. U - n d 

f*L RockiraU IW9 
CHZCaOO, XXX. 

ntsmMHMimmmjtmiMuiiHimttiNiiittt; r 

PEABL P E E l i 
KONCEfiTItiOS 

. *w — «»-a M | | J « s fm.^. 

m. s. mm i 
u Krivis 

GVOTTOIAS ER OHIRrRt iAf l 
Oflnaii :r C}y\-«nlmo »li>t» 
3252 So. Haksted Str. 

Ant Viršaus T nivcrsal State Bank 
Vaiiindos nuo 16 tki 12 ryte: nuo 
C ik: 4 po piety: nuo T iki 9 vak. 

Nedo!įomis n;:o 10 iki 2. < 
TU 

I>e(*r v-s par»'rt ntos Ir varto
jamos daugumos l i e tu ' ig . kurie «trm-
jija koncsrt:Da Ir augfttal rekoroen-
diicjamt kftipc ponausią koncertui* 
padaryta Si vienytos* Valrtijoss A-
m«rtk*. Htm ga l im* Jas parupiot' 
aufsto arba i emo tono. 

Pe kaianklts katalogo, kur, !*»'un 
^taeis rtykai 

t»(-iii. Imlcpotiilrticr Hi\d. 
Telcfuno> Van l iurai 2»4 

DR, A. A. R0TH, 
Ruaae gydytojas ir chirurgas 

Spec ia l i s tas Motcriako. Vyrlaks 
Vaflc* Ir T4so chrorri&o Mcfi 

Ofisas: S 3 M So, Halated « c « b t a s « o 

6E0R61 & VITAK MtiStC CS. VALANDAS: 10—11 ryto » — t po 
tMO W. 47tk B*-. CMsago, tS. ,p i« t« 7—8 T»JL Vedettonte M — n C 
ĮlttlHMft||ttUĮtimn!WltfnilĮ|tU»HmMMr ••*»a»sj»s»s>s)«s)>»»*)sjtjsisjsjsjsjal 
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Ketvirtadie nis, birželis 3 1920 ŪMUSIS 

MŪSŲ DARBUOTE. 
(Pabaiga) 

KONFERENCIJOJE IŠNEŠ
TOS REZOLIUCIJOS. 

Lietuvos Valstybės kons
titucija. 

|Lietuvo6 Valstybės paskola. 

Į Xew Yorko apielinkių Fe-
' deraeijos Tarybos narių ir 
darbuotojų antroji konferenci
ja, atsibuvusi gegužio 17 d., 

I š. m., Apreiškimo P. fev. pa-
„ " . T,. , . „ rapajos svetainėje, Brooklyn, 

V w \OTKO apielinkių K>-, y y atsižvelgdama į tai, 
deraeijos Tarybos nariu ir j ^ ^ m a ž a i ^ ] a i k o ^ 
darbuotom antroji konferenci-1, ... T . ,- , . , . 

, "'. . . i kelti Lietuvos valstybes pas-
ia, is-dausiusi raportu ir nuo j , , A i r * • 
J ' ^ ; kolą Amerikos lietuvių tarpe 

Į ir matydama iš Lietuvos fi-
j nansinės misijos pranešimų til-

monių konferencijos darbuoto
jų, Liotuvos Vaiot/bė* kons
titucijos klausimu, suranda 
reikalinga nuoseklesniam ir 
gilesniam apsipažinimui su 
dabar esančiais Lietuvos kons
titucijos projektais išrinkti iŠ 
penkių asmenų komisija, ku
ri: 

a) Atidžiai Berskaieiusi Lic 

pusių .Amerikos lietuvių laik
raščiuose, kad paskolos pasi
sekimui trūksta dar didesnes 
pusės nustatytos paskolai pi
nigu sumos; prie to konferen
cija gerai suprasdama, kad su 
paskolos pasisekimu arti yra 

DETEOIT. MICH. 

Nepaprasta iškilmė. 

Nedėlioję, 16 d. geg. Sv. 

! uedaug. Bow§ parduota j $M). 
j Dabar mūsų kolonijoje viso 
:bomj parduota i $5.000. Toli 
1 dar nuo $20,000. 

Gegužės 2 d. mirė Anelė Bu-
! berienė. Buvo dar jauna ir tlo-
j ra moteriškė. Paliko vyrų, du 
I sunu ir tris seseris. Iškilmin
gos laidotuvės buvo gegužės 4 

T, , . . . ... .. suristas Lietuvos politinio ir tuvos Valstvbes konstitucijos , . . . . . . _ . . , j ekonominio gvvemmo ir dar-projektus ir patvrusi tu© svar- ' . • • f. ., , j, . ! oo pasekmingesni* vvstvmas biu reikalu nuomones Amen-; . L . ii , ,. , . v - J I . Ur spartesnis mūsų tautos zen-kos lietuvių zvmesniŲ darbuo- - . ., . . . , , . , . ; . , ' • i I gimas Į pilnų laisvę ir neprek-tojų (laikraštininku, socioio- į f 'F 7 , „v
v . . t . 

. - i v j lausoinvbe,— atsišaukia smogų ir visuomeninkų). nurodys . . . . . ,. x . , v ,. 7 • v . V .. ' I mi i Amerikos lietuvių katali-
busianeioms konferencijoms , . . . . . . 
, i • • • u • ! *ų organizacijas, draugijas, kame skvnasi ir kame sueina , , , . . , » . . , . ' , *, , . . , T . • darbuotoms ir plačiąją Hau-musu darbuotojų mintvs Lae-: . . . . , . . * 
. , ... -. , , . di, kviesdama juos visus sto-
tuvos konstitucijos klausime, i * , . , . . r . 

u w vZl. -TU- ti darban paskolos naudai su b) hew lorko apielmkes , . . . r ^ ." ,. • r ^ i - • \ t. vi J £ * ,• • dar didesniu pasišventimu, pa-lietnvių kataliku darbuotoja:, , . , . a * ^ . . . \*^ , . , . . . : . dvigubinta energija ir tvirtu kurie tun laiko ir progą su- r . _ T . A , , , . ... .. . , z , , i pasirjzimu Lietuvos valstvbes 
eiti artimesman kontaktan su i ., , , , , . . . v ^ 
. . , .,v». .v, . . ! reikalams kolabiausia pasidar-

hetuvių krikščioniškos pakrai-Ii ^. *^ 
, . , - . , . . , , buoti. pos liaudimi, taipgi bandys _ , .. . . . . . . 

konstitucijos reikalui - « - Konferencija >Ta giliai įsi 

Jurgio haznyčioje at&'ibuvo 
gerb. kum J. Bert !j.io pirmųjų 
mišių iškilmė. Vakare jo pa-
gerbimui%. Vyčių 79 k}), su
rengė labai puikų koncertą i r | f '° *"1^"l"'.v"3 " ' " s ^ ' ' " ' 

, . A- , -J • d., Sv. Kazamiero bazp.ycioje. 
vakariene. Vakarą atidaro tu- J 

rininga kalba gerb. kun. F . G e ^ u ž ė s ^ d' n u r ė P e t r 0 i r 

Kemėšis: Sekančiai gerb. Pri- O n o s K l ū č l u s u n e l l s K a 7 J r o i e -
mieijantui išreiškė savo linkė- ra: i- T ė v f l a b a i apgailestauja, 
jimų Dr. Karuža R Permime-^ , e s t a i ^vo ' ienutė l is sunūs, 
nė, S. Paurazas, J . Keršaus-
kis, K. Abyšala ir kitL Kon-

nors dar turi dukterę Anast?. 
ziją. Laidotuvės buvo gfgužės 
24 d. 

gražių dainų 

pasi tikinusi, kad iki šiam laikui semti minčių iš darbo žmonių. , , . T . 
ir ingvtais prityrimai* pasi- s u k e l t l L}et™0& ^ o l o s p!" 
dalins"su kitai,'darbuotojais B l g a I ' «*f t x k . f ^ l š l If-
konferencijose. Į *h 7* ******* ^ tuv ių ka-

i „ - . , . , . , . . talikų darbo nuopehin. Tode-
c) New Yorko apielmkes I w k o n f e r e a c i j a 

certo dali išpildė sekančiai. , 
1). Ilgiausių • metų ir keletą\ X ̂ ^ lfrasmi P r a n e " 

i sa. kad netoli Stcgpr miške 
rasta lietuvis Juozapas Do
menas peršautas per krutinę 
ir galvą. Pirma manyta, kad 
jis pats sau galą pasidarė, bet 
vėliau^ paaiškėjo, kad tą bai
sų darbą atliko žinomas as
muo. Sakoma, kad galvažudys 
yra gerai žinomas ir Chicftgo 
Heiglitse kaip pasižymėjęs 1*-
dievis ir kazirninkas. Dabar, 
sakoma, pabėgęs ir policija 
ieško. 

Girdėjau, kad šv. Kazimie 
ro parapija rengia iškilminga 
pikniką su išleidimu vargonų 
ir laikrodėlio. Be to bus roda
mi krutami paveikslai. Pik 

d. birže-

įjuuutu i>pnue 
choras, o nuo vyčių kuopos 
bei choro. gerb. fSolenizantui 
įteikė gražų pasveikinimą ir 
jautriai pakalbėjo mergelė 1). 
Gustaičiutė. 2) Kelias dainas 
šauniai užtraukė mišias ir vy
rų kvartetai. 3). Solo keletą 
dainų artistiškas išpildė' sim
patingas tenoras J . Kudirka. 
4). Pora klasiškų veikalų pa
lietė gabi pianistė A. Petkiu-
tė. a) Keturias rimtas dainas 
puikiai padainavo mūsų sce
nos lakštingala A. Bereckaitė. 
6).Kelis rimtus duetus jautriai 
išpildė Bereckaitė ir Kudirka. 
Sumaningai vakarą bei pro-

Tadas Laučius tą pačią nak
tį ir ant rytojaus negrįžo. 

Dumejuas buvo apie 38 m. 
senumo. Paliko du vaikučiu 10 
ir 11 metų, 3 seseris ir savo 
žmona. Jis dviem savaitėm 
prieš mirtj atliko išpažintį ir 
subatoj, gegužio 22 d. tapo 
palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis Šv. Kazimiero kapi
nėse. 

Subatoj, geg. 22 d. policija 
l*rėmė Tado Lauciaus laišką, 
siustą nabasninko žmonai M. 
Dumėnienei. Iš to laiško su
sekta, kad Laučius randasi 
St. Louise. Tapo duota žinia 
to nuėsto policijai, kuri Laučių 
suėmė, nors jis buvo pasida
vęs kita pavarde. O. Duineme-
nė gegužio 26 tapo detektyvų 
išgabenta Cldcagon. M. Dume-
nienė tvirtina, kad T. Laučius 
nekaltas. J i nori nukaitinti ki 
tų asmenį. 

Lietuvos artojas. 

Federacijos Tarybos narių i r } ^ - , , 
darbuotojų -k?»»?oT. 

į iei 
reil 

nematydama 
_ _ ir naudos atsakinėti į 

OBKffeacya,K«v«: | ̂ ^ tautjjunku laikraščių 
si raportus Lietuvos konstitu- • , 7 , . 7.1 

.. r ., , .v , . . . . ! ir darbuotojų nerimtus ir ne-
cijos reikale iš komisijos narių u • • -, , , 
. , , . d • . teismgus pnkaisiojunus, buk 
r r no oju. r s savo ouj; ^ ^ į ^ ^ fceakia paskolai, juos 

ir padarys tam tinkamus nu-' x. ,, 77*. , ! y 
pačius (tautininkus) prašo 

: . . -, . nikas bus nedėliuj G 
graim tvarko muzikas A.Į,. _ x _ , T. i' 
, , , . , . , • ' ., • • i lic, Petuceko darže. 
Aleksis. \ akanenę įjuikia? .^ . , , , , 

tarimus, kuriuos viešai pagar- gaišinamą energiją ir teiką k»-

pagamino O. Malakauskaitė. 
Meldažiutė, Tvarkmias, Oči-
kas ir kiti. Vakaras užbaigta 
su malda, vyčių ir Lietuvos 
himnais. 

Gerb. kun. Ig. Bereišiui de-
troitiečiai linki geriausios 

CHICAGO HEIOHTS. ILL. 

Kai kurie mok\klos vaikai 
rengiasi prie pirmos Šv Ko
munijos, kuri bus birželio 6 d. 

Turime naują vargonininką. 
Petrą Atkočaitj Papartis. 

TffORCBST^R. MASS. 

sins spaudoje. , ,., , . . .. 
• l4a t tų smerkimams, sunaudoti 

d) Lietuvos konstitucijos darbiausiam mūsų tautos rei-
reikalui ištirti konferencija ; k a l u i _ j^darioa sukėlimui, 
skiria komisiją iš sekančių as-1 
menų:Jonas E. Karosas. Jur- ; W * » ^ krifc8či<mių demokra-
g u Tumasonis, I^onardas Si- *9 P a ^ J 0 8 centro komitetui 
mutis, Kun. Pr. Bučys ir Knn.! • Kaune. 
F. Kemėšis. X e w Y w r k o apįelinkių A. L. 

e) Komisija savo raportus; R. K. Federacijos Tarybos, 
išduos raštu. \ narių ir darbuotojų konferen-

Pastaba: Gerbiamieji mūsų ; cija, įvykusi gegužio 17 diena, 
darbuotojai kun. Pr. Bučys ir į š. m., Apreiškimo P. Šv. pa-
kun. F. Kemėšis išrinkti į ko- į lapijos svetainėje, Brooklyn 
misiją, jiems nesant konferen- • |T. Y^ džiaugiasi Lietuvių 
ei joje, bet konferencijos dar- į Krikščionių Demokratų Parti-
buotojai, žinodami jų naošir-; jos laimėjimais rinkimuose j 
dų rėmimą konferencijoj ėxr-' Steigiamąjį Seimą ir siunčia 
bų ir sumanj-mų, tikisi, kad; visiems lietuvių krikščionių 
jie sutiks bendrai su kitais na- : demokratų darbuotojams šir-
riais, jiems pavestų reikalu pa- i dingiausių linkėjimų nenuils-
sidarbuotL tančiai darbuotis mūsų bran-

bpaudos Draugijos susi
rinkimas bus nedėlioj, birže
lio (i d., 2:30 vai. po pietų 

J pobažnytiuėje svetainėje. Visi 
Nedėlioj, 23 d. gegužės Čia! i t a r i a i i r ^{^ kviečiami tan 

buvo apsilanką:su prakalbomis Isusirinkkuan. J^ašau atsivesti 
L. L. bonų reikale kapitoną^ \ \r nmjų narįŲ K u s s v a r s toraa 
J. Bielskis ir Pov. Baltutis, j ia o a i svarbus reikalai. Visi 
Kapitonas Bielskis supran-. hggirš daug naujų dalykų, nes 
taniai papasakojo apie da- bus perskaitytas svarbus laiš-
bartinj Lietuvos . valdžios j kas. gauta* iŠ Sp.- Draugijos 
pažangiavimą. Ragino j Centro, kuri prisiuntė gerb. 
kodaugiausia pirkti bonų, nes i kun. prof. Pr/ Bučys. 
tokiu būdu tą pažangiavimą su i Vi^į nariai, katrie dar iki 

REIKALAUJA. 
MOTERYS — JAMTKKss. 

ir scrubber^ — baltose, valandos 10 
vakare iki 6:30 iš ryto kiekvieną va
karą apart subatos. 

atsišaukite 
Naktini.- 1 uruiona> 

OTIS Bl ILDl.NG 
10 SouU> La S*Uo St. 

'f^TUČ 'Z'l 
/*.. >. •^ . 7: Oltt vi itko 

' 

1! \U«A\AS. 
Parsiduoda Bučernė ir C!roserrn%, 

labai pigiai. Geroj vietoj. Priežastis 
patirsite ant vietos. 

Atsišaukite tuojaus po adresu: 
4901 W. 12th St. 

KKIKAMVGI 
Lei)s«riai, de! plieninis fandrės dar
bo. 9 iki 14 valandų, su laikų ir 
pusf po i valandų 4arbo. Gera mo
kestis. Planta randasi arti karų li
nijos. 
CJflCAGO STH3L fKK'NDRY CX>. 

372© S. Kedzic Ave. 

Telefono numeris vienos dideles fir
mos yra 7000. Kitas žmogų* k-" :o 
numeris buvo C000 skundėsi piašv 
mūsų kad pamainytume jo numeri. 
Jis skundėsi kad gaudavęs keliolika šau
kimų, nuo žmonių kurie reikalavo biz
nio firmos. 

Dalykas tame, kad dauguma žmonių tik 
spėjo numeri paduodami operatorkai 
6000 vietoj 7000. 

Kuomet mėgini spėti labai tankiai pasitai
ko spėti klaidingai ir tiktai trečias žmo
gus bereikalingai sugaišinamos. 

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

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

Greičiausias ir saugiausias būdas gauti ti
kra numerį. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

-

REIKALINGI 
2 Vyrai prie labor darbo, pakuoti. 
Pamatyk Mr. Jaiob>. 

rjfDLA P \ ( KING HiANT 
3502 South Ashland Are 

mHHimHIIWIHHHHttHlrWIIIWIHIWIHlHIIHItlHWmtUMllUUUHIIMIIHIIHUnHilltt 

| ŽVAIGŽDUTE f 
I Graži Maldaknygė 
S Ypač tinkama einantiems prie Pirmos Komunijos. Knygelė 
S nedidelė, balti kauliniai apdarai, ant apdaro V. Jėzaus paveik-
E šias. uždaroma sagutė. 
i Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje) 

i 
• 1.60(bekryaelio) 

< Norėdami gauti kreipkitės j 
"DRAUGAS" PUBLISHING C0.. 

1800 W. 46-th Street, Chicago. HL f 

REIKALINGOS MERGINOS 
Prie fabriko darbo gerof va
landos gera mokestis. 

Nepaprasta proga valandos 
nuo 8 iki 5. 

Winhotz Schell Co. 
308 So. Ganai Str. 

Matorial ir nuo štukii darlm.s 
stiprins bei užtikrins L i e t u v o s ^ ] n e g a v o t knygų, . prašomi clieeker* ant freiglit kariu. 

REIKALINGI PRIE KARŲ 
DARBININKAI. 

• 

U»»IWIIHIHMWUIiWOtUtlUIIIWNMimiiniUqiHlftlHailltU»tWII»IHUtUIIU»HtMB» 

^ IŠĖJO I š SPAUDOS 
Amerikos Katalikų Vyskupų 

Ganytojiško Laiško Ištraukos 
Kaina 10c. . 

Imant daugiau huleideiamas nuošimtis. Kas norite gau-
^ ti, tuojaus užsisak>kite« nes jau nedaugiausia atlieka. 

Adresuokite 

jf 'DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
I 1800 W. 464h St , Chicago, BL 

I 
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NAUJAS TEATRALIS VEIKALAS 1 

Mėty Smuklėje 

[ 
S 

Vertė 

Jonas M. Širvintas 

Kaina 50c 
Daugiau imant nuleidžiama.- ntUK<iuiti.< 
Adn*>!!okitc: 

"DRAUGAS" PUBL. 00 . 
1800 W 46th Str. 

neprigulmybę. Žmonių buvo 

gios tėvynės labui, dedant 
Lietuvos valstybės pamatan 
krikščioniškos kultūros dės
nius ir Lietuvos darbo žmo
nių reikalus. 

Pilnai pritardami lietuvių 
krikščionių demokratų iškel
tiems obalsiams ir taktui Lie
tuvos politinio, socialio ir eko
nominio gyvenimo reikalais, 
tvirtai tikime, kad didžiuma 
lietuvių tėvynės ir šiapus van
denyno eis petys j petį su lie
tuvių krikščionimis demokra
tais. 

Išblaškyti po platųjį pasaulį 
ir toli nuo tėvynės būdami, ne
galime šiandienų aktyviai prie 
Lietuvos valstybės kuriamojo 
darbo prisidėti, tik aplinky-

atvykti tau aisirinkiniaii ir 
pasiimti, nes valdyba negali 
visiems į namus atnešti. 

V/ B. rast. 

STEGER, ILL. 

HIIIIIIHHNNfNtlUNmmtNilIlItNIlNINttlIHIlIMNUI 

Carter's Little Liver Pffis 
Negili Būti Link*-
mas Kuomet Vi
duriai Kadata 
Maža Piguika 

>1;I/.I KatMa 

Vaistas Koris 
Reikalingas Visiems 
Tiki-H.*. turi paairatsyma-

KTBBA* nrtnrtetin n*>4<*W C 

Jau buvo pranešta apie nu
žudytų šio miestelio lietuvį 
Jonų DuiŲeiut. kuris liko gi
rioj nušauta* geg. 19 d. 

Štai priežastis: tūlas karštas 
socijalistas tadas Laučius bu
vo apie metu^ ir jusė kampi
ninku Dūmeliuose. Jono Du-
meno žmona pradėjo klausyti 
soeijalisto, persiėmė jo pažiu-
ronus, atkrito nuo tikėjimo ir 
net savo du vaikučiu atitrau
kė nuo katalikiškos mokyklos. 

Seredoj, gegužio 19 d. Jonas 
Dumenas dar dirbtuvėj išdir
bo iki šeštai valandai vakaro 

bių ir išgalių leidžiami, remia-!ir parėjęs namo, po sunkaus 
| me jų moraliai ir materijaliai,įdienos darbo, i>avalgcs vaka-
! trokšdami, kad Lietuva butųjrienę. afie sepiynias išėjo su 

Tadu uaučium jo vadinamai 
į girių pasi vai bšėioti. Juodu 
einant aiškiai matė $ ypatos. 
Abudu išėjo ir abu, negrįžo. 
Rytų metų .Tona Domenų rado 
farmerys girioje peršautų ke
turiais šūviais. Revolveris bu
vo ten pat. Tuoj buvo duota 
žinia Steger miestelio polici
jai. J i apie vienuoliktų va
landų ryto parvežė nelaimin
gų J. Dumeno lavonų (tuo-

Chicagu. 111. s j laisva ir laiminga. 

ARTEffS mON PILLS 
*nm» pageltęs, pMaegtekite « 

Lai gyvuoja nepriklausoma 
Lietuvos demefcr*tiBė respub
lika! 

Valio. Lietuvos krikščionys 
demokratai! 

Xo* Yorko apielinkių Fe-
derari.in.v Tarybos narių ir 
darbunlojų antroj konferenci
ja užsid.Tv 11:00 vai. vakare. 

L. Šimutis, 

Taippat ir leiberiai 
Atsišaukite: 

Streets Co. 
W. 48ta St. & S. Morgan. 

REIKALINGI VYRAL 
Del fabriko darbo gera mo
kestis ir banus. 

Atsišaukite: 
Western Felt Works 
4115 Ogden Ave. 

Ai-ti 22ros & Crawford Ave. 

Konft'Tonc-ijos p:nriininkas ;u iet ir jo žmonelė pasigedo 
Jon^s E. Karosas, įvyru, kuomet narnate jį sušau-

Konferencijos raštininką*, 'dytų.) 

Mos turim naktinio darbo mer
gaitėms ir vaikams suvirs 16 me
tų. Taippat moterims, ir vyrams 
mūsų išsiuntimo skyriuj. Darbas 
mergaitėms ir vaikams sudėti ka
nas ir prižiūrėti jas. Darbas del 
vyru yra užkalti boxas ir sudėti 
į karus. Taippat padirbti prie 
troko. Mums į-cikalingos mergai
tės, vaikai moteris ir vyrai del 
dieninio darbo mūsų fabrike. Pri
tyrimas nereikalingas. Darbas pa
stovus ir gera projja prasilavini-
mus geriems darbininkams. Atsi
šaukite tuojaus. 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J. J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio*' 
9-ju Vo. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
Jųsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną "Vyties" numerį. 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija, 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomene, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gamtų. 

Mėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vyt į . " Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. HaUted St. Chicago, U. 

A 
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Continental Can Company Inc. 
5411 West 65th Street 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foundrės darbo Pastovus 
darbai. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

Ką-tik Išėjo iš 
26 d. l'iegužio. 1920 m. 

naujas iliustruotas laikraštis (žurnalas) 

"ŪKININKU ŽINIOS" 
Jame miestietis kaip ir ūkininkas ras labai dau^ nau

dingų žinių, pamokinančių ir linksnių pasiskaitymų. 

Nnsipirkite ir uisirašykte 

Pavienis num. 15c. Metanvs $2.00. Užrubežyj $3.50 
Adresas: "ŪKININKŲ ŽDTCOS"; Scottville, Jfiich. " 
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D R A U G A S Ketvirtadienis, birželis 3 t920 

EE 
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Dl l fMl fAC SU KAUNO r l fVl l l IMld KERMOŠIUM 
Švento Antano Parapijos 

CICERO, ILLINOIS 

Nedėlioję, Birželio-June 6, 1920 m. 
I 

3E E£ ^ ^ 

NATIONAL GROVE DARŽE, Rtverside, III. 
Pradžia 11:30 A. M. JŽANGA 25c. 

Ko Kauno Kermošiui bus tai aiškinti nereikia tik jeigu kuris nevažiuos i Ker-
' mosiu tai tas paliks nelaimingiausiu žmo-um. 
į Bėgiu, šokimų, dainų, imtynių, valgiu gėrimu ir kosės. 
I Krečia KOMITETAI IR KLEBONAS 

± _ s. 

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

H =3? 

I CHICAGOJE. 
• S 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS i POLICIJA APSAUGOS SVE-
ČIUS NUO VAGILIU. 

Ketvirtadenis, birželio 3 d. 
šv. Klotilda karai. 

Penktadienis, birželio d d., 
šv. Pranciškus Karakė. 

PAŠAUTA APKRIKŠTYTA 
LIGONINĖJE. 

Suvažiuoja daugelis pasižy
mėjusių detektivų. 

Ir surišta moterystės ryšiu. 

Lakeside ligoninėj miršta 
pašauta jauna mergina Viola 
Carpenter. Jaunas vyrukas Ko 
bert M. Taylor uždarytas, ka
lėjimam 

Viola Carj>enter — našlaitė, 
buvo nekrikštyta. Jinai susi
pažino su Tayloru kur lai ki
toj valstijoj. Abudu atvažiavo 
Obieagon. Čia išsiėmė valdiš
ka leidimą apsivesti. 

Bet su apsivedimu rfa vil
kino ir abu gyveno kaip vyras 
su moterimi. 

Ištiko nelaimė. Anę naktį. 
kaip tvirtina Taylor, jis ja 
pašovęs netyčiomis. Mirsi tni-
ti gi mergina sako, kad jinai 
pati pasišovusi. 

Gana to, kad jinai paimta 
ligoninėn, gi Taylor kalėji-
man. » 

Ant rytojaus Taylor išreiš
kė norą imti ši i ubą su pašau
tąja. Policija sutiko. Pakvies
tas kunigas | ligonine ir ten 
atvežtas Taylor. 

Pašautai merginai reikalau
jant kunigas ją apkrikštijo ir 
kaipo katalikę surišo moterys
tės ryšiu su Tayloru. Po tu 
apeigų Taylor išnaujo paim
tas kalėjiman. 

Ateinančią savaitę Cliicago-
je prasidės naeijonalė repub-

. I ikonų, partijos konvencija. 
Be daugelio atstovų konven-
cijon čia suvažiuos dešimtys 
tuksiančią svečiu iš jvairių 
šalies miešti]. 

J tokius skaitlingus suva
žiavimus, kiek žinoma, suplau
kia šimtai ir visokios rųšies 
piktadariu, daugiausia vagi
lių, katrie užsiinidiiičja krau
stymais svetinių kišenių. 

Vietos policija neturi rei
kiamu spėkų suvažiavusius 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

L. L. P. CHICAGOS APSKR. 
SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

Šiandie, birželio 3 d. L. L. 
i'ask. Cliicagos apskričio j -
vyks dideliai svarbus susirin
kimas, šv. Jurgio parap. sve
tainėje, 7:30 vai. vakare. 

Visų stočių valdybos bei į-
galiotiniai būtinai turi suva
žiuoti šin susirinkimam Bus 
svarstoma svarbus klausimais 
L. L. Paskolos reikalais. 

J. A. Mickeliunas. 
Apskr. rast. 

A. L. R. K. MOTERŲ SĄ-GOS 
KUOPOMS. 

svečius apsaugoti nuo tų ne- n ini ^įsi rinkime kuris yra la 

Visos M. Są-gos kp., pri
klausančios prie Cbicagos Ap
skričio, turi rengties j bertai-

PLĖŠIKU BRUTALYBĖ. 

dorų žmonių. Tad imamasi 
prieš juos kitokių priemonių. 

Kitų miestų detektivai. 
Tuo tikslu tomis dienomis 

čia atkeliaus iš kitų didesnių 
aiiestų parinktiniausi detekti
vai — iš kiekvieno miesto po 
du detektivų. 

Atvažiavusieji čia detekti
vai bus brangiai apmokami. 
Kiekvienam iš jų bus mokama 
po $15 dienoje ir reikalingos 
išlaidos. 

Policijos viršininkas Gam-
ty paskelbė, jog konvencijos 
metu Wabasb gatve, tarpe 14 
ir 16-tos gatvių, bus sulaiky
tas visoks važinėjimas, išė
mus ^atvekarius. 

Tas bus padaryta pareikala
vus konvencijos rengėjams. 
Nes automobilių ir vežimų 
važinėjimas pro Coliseumą, 
kuriame bus konvencija, ken
kia posėdžiams. Perdaug esa
ma trukšmo lauke. / 

bai svarbus. Susirinkimas bus 
birželio 28 d., 1920, 7:30 vak.,| 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje. 
Labai daug dalykų yra svar

stymui, todėl geistina, kad pa
skirtu laiku suvažiuotų visų 
kuopų atstovės. 

Komisija iš buvusio Apskri
čio vakaro tepribuva su ra
portu. Bus plačiai svarstoma; 
apie busimą M. S. seimą ir 
daugyliė kitų dalykų. 

A. Jakaitė. 
M. S. Ch. Apskr. pirm. 

A. f A. 
BARBORA GREIČIŪTĖ 
nr'rė Gegužio 31, 1920; 
duktė Mykolo ir Marijo
nos Paulau&utės 38 me
tų amžiaus paėjo iš Kau 
no Gubern. Rasenių Pav. 
Jurbarko vmiesteiio Grei
čių Kaimo. Paliko nuliū
dime seseri Kotriną ir 
svogerj Izidorių Stankus, 
Lietuvoje motiną ir broli. 

Laidotuvės bus pėtny-
čioje birželio 4 d. 1920 iš 
Dievo Apveizdos bažny
čios 7:30 vai. iš ryto j 
Šv. Kazimiero Kapines. 

Velionė prigulėjo prie 
Tretininkų, Apaštalystės 
Maldos S. L. R. K. 101 
Kuopos ir visų kitų idė
jinių draugijų. 

Giminės, pažįstami ir 
Draugijų nariai nuošir
džiai kviečiami imti daly-
vumą laidotuvėse po num. 

1818 So. Peoria Str. 

Telephone: Yards 8492 

AKUŠERKA 
A. SHIfŠHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-

«kj k] laike ligos. 

S255 So. HaKtod SU, Cbioago. 111. 

Po valgiai neužmiršk, kad tariau-
•las raistą* tavo akllvlui yra EATO-
NIC. Prašalina visua nesaugumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rfi-J 
kia pamėginti rleoa. Parduodama 

i pat. risus aptlekonua. 

—• Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

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

(47 ir \\Aad gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po piety, ' 
6:30 iki 8?S0 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. lioulcvard ICO 
Bes. 2tI4 \V. 4Srd Street 

Tel. McKinley 26S 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Trlcloi ia- .Boulo. ini 919» 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Hatsted .Str. 
. Clik-aRO. III. 

VALANTDOS: 9—12 A. M. 
1—3; 7—% P. M. l 

t 
a-

įI>.M.Stapiikkiį 
3107 So. Morgtt otreet 

CB3CAGO, LXXJIOIB 
Teleiaoa* Tardt H H 

Valandos: — 8 Iki 11 U ryto; 
4 po pietų ikt S vak. Nedėlio
mis nuo S ik! 8 vai vakar* 

»" 

Du plėšiku aną vakarą už
puolė Mrs. A. J. Gamble. K<> 
gers Parko labdarybės dar 
buotoją, arti jos namų, 1260 
Columbia ave. Piktadariai iŠ-jtektivų daugiausia veiks vi-
plėšė iš jos ausų auskarius jdumiestyj, knr viešbučiuose 
kuone su mėsomis ir nuirau-j bus apsistoję atstovai ir sve-

Detektivai veiks vidumiestyj. 

Šimtai parinktiniausių de-

kė nuo piršto žiedą, pažeizdp-
mi pirštą. 

Policijai gerai nurodyta a-
biejų piktadarių išvaizda. 

SU $4.500 NEGALI PRA
GYVENTI. 

Chieagos "compensation" 
biuro viršininkas, Henry Mc 
Ourren, apleido užimamą \>e-
tą. 

Jis per metus gaudavo $4,-
500 algos. Sakosi su tiek pini
gų negalįs pragyventi. 

Keturiolika metų jis išbu
vo to biuro viršininku. 

ciai. 
Policijos viršininkas džiau

giasi, jog detektivų pastango
mis praeitą pirmadieni kuone 
milijonas žmonių buvo apdrau 
sta nuo kišeninių vagilių. 

Maršavimo metu policija 
užregistravo tik vieną vagys-

Ketvirtadienio vakare, bir
želio 3 dieną, š. m., Dievo Ap
vaizdos parapijos svetainėje,, 
(loth ir Union gatvės) 8:00 
vai. vak., Liet. Vyčių 4-ta 
kp. rengia šeiminiu} vakarėli 
pagerbti narj p-ną Justiną 
Kudirką, kuris iškeliauja j Ita
lija 

Visų kuopų vyčiai ir paša
liečiai- kviečiami atsilankyti. 
Bus išpildyta programą paga
minti užkandžiais ir t. t. 

Raštininkė. 

ANT PARDAVIMO. 
3 augščių murinis''apartment namas 
ir krautuvė S, \V. Kampas 63čios ir 
Campbell Ave. lotas 58x25. Stearn 
beat moderniškas gerai statytas. Kai
na $80.000.00 s* pirmų morgage 
$35,000.00, ims ir antra morgage. 

Agentams komisą. 

UTESCH &^ON, 
Exelusive Agents 

2423 W. 63rd Str. 

ANT PARDAVIMO 
per savininką ant S708 S. Emcrakl 
Ave. 9 kambar:;: mūrinis namas po 
5 .ir 4 kambarius naujai ištaisyta 
kaina $2,250.00. Ats*taukite pas«sa-
vininką: 

M. J. MORAI. 
5952 S. Ca*pen«fr Sm 

Telefonas Vinceroes 1195 . 

OR. 6. M, GUSER 
Praktikuoja 28 metai * 

Ofisas 3148 So. Morgan St 
i Kertė 32-ro St , Chicago, m. 

SPECIJ AUSTAS 
Moterišku, Vyrišku, taipgi chro

nišku ligru-
i OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Į iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan-
|da vakare. 
j Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet 
[ Telefonas Yards 687 

8 -

Aritmetika Parodo Jums Kodėl 
Jųs Turite Nešioti Hi-Press 

PIGUS mainiški čebatai gale visados būna 
brangūs. Hi-Press nekainuoja daugiau kaip 

paprasti debatai, bet ilgiaus negu kiti ir tokių pasi
darė pigesniais už kitus. 

Hi-Press Lebighs yra padirbti iš VIENO ŠMOTO, 
gumas juose geresnis. Hi-Press kaip tik tinkami mai-
noms. jie smagus nešioti ir ilgiau laiko negu kiti. 
50,000 krautuvininku juos parduoda. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
Akron. Ohio. 

SEATTLE BRAJSCH: 113 KIXG STREET 

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber Footwear 
rooMoto >•«• 

PRANEŠIMAS AŠTUONIO 
LIKIEČIAMS. PARSIDUODA 

L. L. paskolos bonai jau y-
ra parsiųsti. Visi tie, kurie 
yra nuo seniai pirkę ir pilnai 
užsimokėję, malonės atsilan
kyti pas ižd. Aleksandrą Dar-! 
gi, 726 W. 18th St. ketvergi}' 

{ DR. CHARLES SEGAL 
j Perkėlė savo ofisą po ntun. 

{4729 S. Ashland Avesue 
J Specialistą* džiovu, motcrii \t vy

ru liga. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki S:S0 
vakare. Nedėliomis 10 jki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 

80 akrų Ilinojaus farma su 
augančiais javais, namais, ma
šinomis, viskas geriausiam sto-

į vyj. $100 už akrą. 

te. Ir šitam atsitikime vagi-jjr sl,hatų vakarais. Tenai bus 
liūs sugautas ir uždarytas a s m n 0 t ff^fe išdalins bonus. 
kalėjimam K -

Tad yra vilties nuo vagilių 
tinkamai apsidrausti ir pačiu 
konvencijos metu. 

DAUGIAU ALGOS POLIC-
MONAMS. 

. r*BiJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

REAL ESTATE - INSURANCE 

EUROPEAN AMERICAN BUKFAU 
t i a m t l Pinigus Parduoda L.>ivekert** 

N O T A R U t Š A S 
3249 So Hiistfd Street. Cfcicigo. I I I I M I S 

T t . t P H O M BOot tVARD 611 

Aldermanas Kestii'T pas-
ilkolbė. kad jisai pradėsiąs 

kampaniją su tikslu padidinti 
poliemonams algas, mažiausia 
nors trimis šimtais obiionų 
per metus. 

Ateidami tiktai nepamirškit 
atsinešti resytes, kada pirkot 
KOMI. 

Kurie dar yra nepirke, pa
geidaujama, kad atsilankytų 
tais pačiais vakarais. Pirkda
mi galės tuojau? ir boną 
gauti, -jeigu Tik pilnai užsimo
kės. J. Grisius. 

Sako, reikia atsiminti, jog 
miestiniams darbininkams pri
pažinta kuone po $2 daujiau 
dienoje. Tad j metus išeina 

Seniau kiekvienam poliemo-įapie $600. 
nui buvo pripažinta $102 dau- Todėl ir poliemonams rei-
?iau ]XT metus. Bet ta; per-į kia didesnės užmokėsiąs, sa-
maža. I ko aldermanas. 

• Ant pardavimo gražiGO akrų 
1 Ilinojaus farma 8 kambarių 
namas, turi būti parduota. 

120 akrų Indiana farma ar
ti Cedar Lake, geri namai gra
žus sodas, auganti javai, ma
šinos ir gyvuliai. $60.00 už 
akrą. » 

N'orint daugiai, informacijų 
kreipkitės pas: 
First Nat'l Realty & Const. Co. 
840 W. 33 St Chicago. UI. 

PASPORTC BLANKAS 
FTLDOME 

OTKA1. 

Raltfc ConsultattoB Barran, Inc. 
SA So. DcarbofB St. d>k«Kr». 

- Roon 20* 

. DIDŽIAUSI* ĮIETUVIŽK* KRAUTUVE nHICASOtlE 

ItAiTL OtBBN KONCBRTJNA: 

NLMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO i 
MŪS u krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Panh'ifhisme T;Ž žcrr.:a->;ą k a ną. k*., r k.*r,r 'aip nojraiifli. 

MAJITI"-IITI laiškam? 'jruk'joti ir ofise ci2.rb2.n25. vrs nsu^sii 
s;os mados. Užlaikom visokius luikrodihus, riedus. 9iubi-
n".-:.« ;r dfinantir.ins: eramafor.iTH !iff!;viškflis Tvknrdais ir 
koncertini;} (reriansin. armor.i!rn nisiškų ir prūsiški} isdir-
bys'įų. Balalaika. e;?aru ir smuikų, koki-} tik rrikia. Dir-
h:\vrs viFokius ženklu^ draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mn;ikal'.škii> irsfn;r.ior:*ns atsakanoiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASELAND AVE.: CHICAGO, TTJL 

Tflefonas: DROVKR 7309 
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