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Lenkai Rengiasi 
Naujon Oiensyvon 

\ 
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Kijevo 
LENKAI ATSIMETĖ TVAR

KINGAI. 
LENKAI PLENUOJA NAU

JA OFENSYVA. 

Varšava, birž.'15. — Lenkų į Jie supurtysią visą raudonąją 
armgoę štabas dar kartą pa- • Rusiją. 
reiškia, kad lenkai iš Kijevo 
apylinkių atsimetę tvarkoje ir 
ozajnę naujas pozicijas. 

Berlynas, b i r i 15. — Iš pra
ncūzų versmių tiesiop iš Var-

Tos naujos pozicijos eina j savos apturėta čia žinių, kad 
nuo upės Pripet per Maliną, 
Žitomirj ligi Berdičevo. 

Mūšiai seka. 
Lenkai sako, jog bolševikai 

Kijevą užplovę kaip vanduo. 
Jie ten prieš lenkus pavartoja 
83-is divizijas. 

LENKAI ATSIMETĖ Į 
NAUJAS POZICIJAS. 

I 
Tos pozicijos — tai žitomi-

riaus apylinkės. 

Varšava, biri. la. — Lenkų 
kariuomenė, anot štabo prane
šimo atsimetusi iš Kijevo ir 

naujas apylinkių ir užėmusi 
pozicijas. 

Tos pozicijos yra Žitomirio 
apylinkėse. Pačiam Žitomirui k o $ g - j ™ ^ . 
g rūmoja lx>lševikai. Į • i — 

Amer ikos Raudonojo K r y - j T u o keliu t raukiasi a tga l len-
žiaus būrys bendra i su lenkų kų kariuomenės. 

lenkai ruošiasi kiton didelėn 
oiensyvon pr ieš Rus i jos bol
ševikus. 

Naujoj i ofensyva busiant i 
šiaurilųam fronte, ty. Lietu
voje ir Baltgudijoje. -

Pareiškiama, kad lenkų'vir
šininkas Pilsudskį šiuo kartu 
supurtysiąs Lenino-Trockio 
valdžios pamatus. 

Kuomet jis tai padarysiąs, 
kuomet raudonąją armiją su-
demoralizuosiąs. įsibriauda-
mas Rusijos gilumon, tųomot 
lenkai kreipsiąsis j Anglijos 
vyriausybe su prašymu įsimai
šyti kariaujančių tarpan ir 
priversti abi pusi padaryti 
taiką. 

Tuo keliu lenkai tikisi gauti 
sau ir Ukrainai tinkamas tai-

Egiptas Nori Gauti Nepri
klausomybę 

Anglija Pasiųlo Tik Autonomiją 
SIŲLO EGIPTUI AUTONO-((Ji egiptėnų svarbiausias tro-

MIJĄ. i škimas yra neprikiausomv-

Londonas, birz lo. — Va
kar Egipto atstovybė, kuriai 

|pirmininkauja egiptėnų naci
jonalistą vadas Zagloul paša, 

! turėjo pirmutinę Konferenciją į jom>^ . 
as yra laisvas ir prieinamas 

Suezas — intsrnacijonahs. 

Tolinus Saad Zagloul paša 
pasakoji;, jog sulig internaei-

su Anglijos kolionijų sekreto
rium Milner. 

Anglija pasiūlo Egiptui au
tonomiją specijalėinis sąlygo-

ŠV. KAZIMIERO DVASIA. 
Lietuviškasis Gyvųjų Paveikslų Ve žimas Chicagos Vyskupijos Jubilėjuje. 

Fotografija ir klišė dienraščio Chicago Daily Xews. Viršuje kardinolas d'ibbons (su 
skrybėle) ir arkivyskupas tMundelein (sn biretu). 

Throuph thc eourtesy of tho Ohieapo Daily News. 

NELENGVA ATSIGAIVE-
LIOTI VIEŠPATIJOMS. 

Po taikos našta suklumpa 
kabinetai 

Paryžius, birž. 15. -t- Tomis 
dienomis suklupo net keturių 
viešpatijų nrinisterių kabine
tai. Tai Italijos, Ungarijos, 
Austrijos ir Lenkijos. 

Vietos oficijalėse sferose 
tvirtinama, jog tasai apsirei
škimas paeina ne nuo sutarti-

TURKIJOS VEZIRUI YRA 
PAVOJAUS. 

BOLŠEVIKAI PRIPAŽINO 
KARELIJA. 

kū
jai. 

:v:enai ro viespati-

EGIPTO PAŠA LONDONE. 

Darbuojasi už savo šalies 
laisvę. 

Matyt, .jis nepasirašys po su- Sovietams nevyksta kariauti 
tartimi. Krime. 

- N 
Konstantinopolis, birž. 15.— Stockholmas, birž. 15. — Iš 

Turkijos didysis veziras. ty. Reveli0 gauta žinią, jog Karo-
ministerių pirmininkas, Ferid Ii jos atstovų su bolševikų val-
paša, ižkeiy/o Paryžiun. Te- džios atstovais taikos taryl)os 
nai jis pašauktas patvirtinti pasibaigusios tuo. kad bolševi-
savo parašų taikos sutar t i kai pripažino Karelijai neprik-

Čia nuomoniaująma. kad lausomybę, kaipo atskiriai 
veziras nepadės parašo po su-j nuo Rusijos valstijai, 

nos'politikos ir išdėstytų e-' tartimi. Nes už tai jam grunio- Depašoje pareiškiama, kad 

Londonas, birž. 15. — Saad 
Zagloul paša. Egipto nacijo-
nalis'tų vadas, atkeliavo Ix>n-
donan. .Jį čia pakvietė Ang
lijos vyriausybė pasitarti apie 
tolesni Esripto likimą. 

T 7* zjy ' .. ! butu palaikoma kokia nors 
Laikraščiu atstovams n< .'. , 

. * .. . .svetima armiia. arba 
pranešė, jog jis nematąs jo-' 

Šiandie ]>orkaso nesaugoja 
nei vienas anglų kareivis. Ė- ] 
giptas šiandie patsai \ienas j 
gali įstengti a|xlrausti perka- . 
>ą. Per Egiptą negru moja pa
vojus Indijon. 

Paša tvirtina, jog Egiptas : 
visais žvilgsniais gali paten
kinti Britaniją ir šitai duoti 
reikalingi] gvarantiju apsau
goti jos reikalus. 

Bet jokiuo būdu Egiptas 
negali sutikti, kad toj šalyj, ; 

kios priežasties, kodėl Brita
nija neturėtą teisingai pada
ryti kompromiso su Egiptu. 

''Kompromisas reiškia 

ija. arha svetima 
viešpatija vestų jos politiką. 

Neindomauja Turkija. 

Zagloul paša tvirtma, jog 
konferencijų su Anglijos vai

tą," sakė paša, "jog anglų in-' ( H n įn kais dar nebūta. Toliaus 

armija apleido Kijevą. 
Šiauriuose nuo Kijevo len

kai žiauriai kaujasi su lx)l-

konominių santikių taikos su
tartyje. 

Kiekvienoj viešpatijoj kabi
netą atsistatydinimo priežas
tis pasirodė vis kitokia. Bat 
užpakalyj to, sako vienas 
prancūzu diplomatas, gludo 
viena ir ta pati svarbiausioji 

BOLŠEVIKAI NUGALABI
NO MISIJOS NARIUS. 

KRASSINAS LAUKIA AT
SAKYMO NUO LENINO. 

Kitus privertė valyti gatves. 

Čia oficijaliai skelbiama, 
kad lenkai atsimetę tvarkoje: 
Tik nepasakoma, kaip ta tvar-

ševikais. Nes bolševikai mėgi- ka buvus didelė ir ai lenkai! priežastis — visose šalyse pa
na perkirsti geležinkeli, jun- j parėmę su savimi visus sa- kilusieji nerimavimai del ne-
giantį Kijevą-.su Korostenū. I vo ginklus ir karės medžiagą, tinkamu taikos sutarties j=ąly-

Taika, rodos, jau senai pa
daryta ir, rodos, žmonija tu
rėtų aprimti. Bet taip nėra. 
Visose viešpatijose nerimauja 
liaudis. Xes jai teko didžiau
sios taikos sutarties sunkeny
bės. 

Nerimavimai pakilę ypač 
naujose viešpatijose. Italijoj 
gyventojai nerimauja del sto
kos duonos. 

Krizis kabinetui artinasi ir 
Vokietijoje. Tenai tas krizis 
labjausia palies talkininkus. 
Nes nuo tolesnio padėjimo Vo
kietijoje priklauso padėjimas 
ir talkininkų viešpatijose 

jama nužudymu 
Pirm iškeliaujant iš Čia I savo 

prieš ji buvo pasikėsinta. Bu-'' *&•& 
vo suimti keturi intariami. Il
tie visi apkaltinti ir viešai 
pakarti. 

Jei veziras brandins savo 

Karelijos valstiečiai išviję iš 

teresai Egipte neturėtų susi
trenkti su Egipto nacijonalis-
tų reikalavimais ir troškimais. 

šalies Suomijos karei-; 

Bolševikams nesieina Krime. 

Londonas, birž. 15. — To
mis dienomis l>olševiku ka-

NEBUS STREIKO GATVE-
KARIU DARBININKU, 

jis užgynė, kad tarpt; egiptė
nų nacijonalistą ir airių arba 
turklį butų kokių sąryšiu, 
arba susinėsimų. 

"Mes neindomaujame tais 
klausimais. Mes nesiinteres o-
jame nei Turkijos nei kalifa
to padėtimi. Mes esame užim-
ti tik savo šalies laisvės klau-

Londonas, birž. Jo. — Bol-
i ševikų atstovas Krassinas ne-

Konstantinopolis, birž. 15.— i apsiima pats vi«na< duoti jo-
Iš Baku Tiflisan pabėgn ke-jkių gvarantiju, kokių reika-
turi civiliai žmonės, tarpe anų j ] a i v j a Anglija, 
vienas amerikonas. Jis prane-į j ^ į ^ j į ^ d o p e ^ L e n i . 

nui Maskvon ir laukia atsakv-šė. kad tenai bolševikai nu-
žudė lenkų misijos narius. 

Kitų šaliųmiisijų narius bol
ševikai išrengė ir pristatė va
lyti gatves. 

Apie tai visgi negauta pat
virtinančią žinių. 

mo. Kol negaus atsakymo, ne
galės jis' turėti daugiau kon
ferencijų su talkininkų atsto
vais. 

ORAS. 
BIRŽELIO 15.1920. 

Chicago ir priemiesčiai. — Šian
die nepastovus oras: pili but lie
taus; maža atmaina temperatū
roje. 

Vakar augšeiausia temperatūra 
buvo 78 laipsniai. 

ITALIJA SIUNČIA ^KA
RIUOMENE PERSIJON. 

IŠ BRICHTON PARK. 

Londonas, birž. 15. — Lai
kraščio Daily Express kores
pondentas iš Rymo praneša, 
jog Ttalija siunčianti kariuo
menę Persijon pagelbėti ten 
Anglijai. 

ik 

NORĖTA NUŽUDYTI JA
PONIJOS PREMJERAS. 

Vi-

i r p t * Sajunsro* 8-ta kuo- i H o ^ I n l ū . « T Į 15. - Vietos 
• s mčnesinį susirinkimą u-Į-iaP°nu " B * " ^ v o ž l n i « 
i -.ikare birželio 15 d.,j i 5 Tokvo, jog tenai praeito 
. T 40 Mnytinėj svetainė>|sekmadienio vakare norėta 
n- vieeiami atsilauky-'nužudyti Japonijos premjeras 

ITara. Pasikesintojas • yra ja-
Valdyba. p«.::;:>. Snan^tuorn?. 

Cbicagoje nebus streiko gat i <jm u 

gyvybe, jis nepasirašys po su-1 riuomenė buvo pradėjusi puo- ; v e k a r i ų darbininkų. Nesenai,,' «Tr kmlel mes ueealėtume 
•|pasibaigus sutarčiai su kompa-j jffvti laisvės? Juk anglai yra tartimi. 

n0 armijos liekanas. Tai liku- nija. darbininkai (kondukto-; k i] tį žni0nės. Jie kituomet 
ITALAI BĖGA IŠ ALBA 

NIJOS. 
šiai kariuomenei vadovauja ; rįai j r „Bormanai) pare&a- ^ i žadė jo apleisti mus* šaj | 

Deni 

Juos iš ten veja albanai. t 

MUELLER ATSISAKO 
ORGANIZUOTI KABINETĄ. 

Berlynas, birž. 15. — Vokie
tijos ministeriij pirmininkas 
Braun rezignavo. Sus juo re
zignavo ir visi minlsteriai. 

Kanclieris Mneller pakvie
stas suorganizuoti naują kay 
binetą. Bet jis nesutiko. 

Po to, prezidentas Ebert 
paknet^i Hein7ą orcranizūoti 
kabinetą. 

Braun su kitais lainisieriais 
laikinai pildo savo prie<lermes. 

Paryžius, birž 
jatikos jūrių rytinius 
Aviena ir Eiume turi italai 
savo rankose. J ie ten buvo 
stiprus. Bet štai prieš italus 
pakilo albanai ir Avlona uos
tas atsidūrė pavojun. 

Jei tenai italų garnizonas 
negaus laiku pagelbos, busi 
jam blogai. Nes uostą apsupa, 
albanai. 

Italai Albanijos pakraščiais! 
buvo užėmę ir kitus uostus, j 
Bet iš ten pasprūdo pirm ke
lių dienu, kuomet pamatė pa
voją, . 

Italai iš Albanijos bėga ne 
del vienu albanų prieš juos 
pakilimo. Bet ypač del to. 
kad namieje pakilę nerimavi
mai tarpe kariuomenės. Kai 
kurie būriai ima kelti maištus 
Sako, gana jau tos karės. 

, gen. Vrangel, nes gen 
j kinas yra Anglijoje. 

Dabar apturima žinių, kad 
tenai bolševikams visai nevy

je j ^ r ] - ; ksta. Gen. Vrangel su savo 
uostu^ I k a r ' f l o n l e n e muša bolševikus 

ir pažangiuoja. 
Nuo bolševikų paimta Mo-

litopol ir daug karės medžia-

lavo $1.00 valandoje 
Kompanija pasiūlė 80c 

landoje, ty. 15c. daugiau. 
Unija tą pasiūlymą padavė 

nubalsuoti darbininkams. 
. Beveik 9.000 darbininką su

tiko su pasiųlymu. Pasiprieši
no tik 805 darbininkai. 

Ir mes pasitikime, jog jie 
va-j išpildys savo ^pažadėjimą." 

OPEROJE PLYŠO BOMiiA. 

Keletas žmonių sužeista. 

^ £ £ £ £ £ ? £ ™ R K A I NACtfONAUSTA! 
reiviu. TURI SAVO PtNIGUS. 

BUBONTNĖ EPIDEMIJA 
FLORIDOJE. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

NORĖTA NUŽUDYTI LE 
NTNAS. 

Tai bus persimetusi iš 
Meksikos. 

Pensacola. Fla.. birž. 15. — 
Čia mirė George (lardina. Pa
tirta, jog jis miręs paliestas 
buboninės epidemijos. 

Buboninė epidemija į^nai 
siaučia Meksikos mįesto Vera 
Cruz. Sulig žinių, ten ji jau | 
l>eveik išnvkusi Prie naikini-

Konstantinopolis, birž. 15.— 
Iš Angora pranešama, jog tur
kų nacijonalistą valdžia lei
džianti apyvarton nuosavus 
poperinius pinigus. Tie pini
gai (l>anknotos) esą spauzdin-
ti Italijoje. 

Havana, Kuba. birž. 15. — 
Praeitą sekmadieni vietos Na-
cijonaliam teatre buvo lošia
ma opera, kurioje dalyvauji 
i r garsus tenoras Carus©. 

Lošimo metu ant pagrindų 
r pamesta bomba. Keletas lošė- ! 
' ju sužeista 

ŽUVO 193 ANGLEKASIAI,. 

NORI PAMIRŠTI POLITIKĄ 

Washington, birž. 15. — Po 
j-epublikonų partijos konven
cijos čia sukeliavo republiko-

I nų senatorių. Didžiuma iš jų 

Londonas, . birž. 15. — Iš 
Berlyno i Excbaiige Telegrapb 
pranešta, jog Maskvoje susek
tas "anarchistų" suokaflus 
su tikslu nužudyti I^enina. 

mo prisidėjo ir Suv. Valstiją I ftsisako ^ ^ P f ^ ^ a P i e 

v a j ( j j j a : buvusią konvenciją. Sako, ko-
' Ir štai epidemija apsireiškia! k i a , n , a i k u i **¥ ***** P°-

jau namuk 
Wasbingtone laukiama tik-

rų žinių apie epidemijos atsi
radimą. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). kon 

Ii t i ką. 

Neapolis, birž. 15. — Bos
tono kardinolas O'Connell čia 
atvažiavo iš: Rymo ir garlai
viu Canopic iškeliavo Ameri-

Berlynas. birž. 15. — UflgS 
rijoj vienam anglių ir geležies 
rudos kasyklų eentre eksplio-
davo sandelis su dinamitu. 
Žuvo 193 darbininkai. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinifcų ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 14 d. buvo tokia sulifr, Mer-
ehants Loan & Trast Co.: 

o 
Anglijos sterlingu svarui 
Lietuvos 100 auksinu 
Vokietijas 100 markiu 
Lenkijos 100 markių 
Prancūzijos už 1 dolierj 13 fr. 16 I 
Šveicarijos už 1 dolierj 5 fr. 50 f 
Italijos už 1 dol. 18 1. 00 i 

2.57 j 
.6? : 

. 
£ , * J * 

/ 
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/ 
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LIETI VA KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

•»r»in> A i I A A C M 

kssritms Išskyros neflHdlfnittg. 
PKHM.MEK.UUS KADIA: 

CHICAGOJ IR l /aJLEAYJE: 
Metama .._.; fA.00 
Pase* Met* < T — - - V » - - I T M J.W) 

SUV. VALST. 
•BBHPMB • • • • *. •. • • •.«* •• sJo.lJU 
Pusei Metą . . . . . . . . . . . . . . S.OO 

Prenumerata mokas! iAkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsdrašymo dienoa 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adroeą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba jdedant pinigus i 
registruota laišką. 

4'Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, LU. 

Telefonas McEmiey o i ia 

J 

j Seserys Važiuoja 
Lietuvon. 

... 

';•• 

v. 

U-

v; 

JO 

. . • . - * * -

Regula saneti Benedicti, t. 
y. Šv. Benedikto vienuolijom j -
statai daugiau padarė naudos 

[ Europos kultūrai ir civilizaci
jai negu galingų didikų ir tur
tuolių priemonės. Tą garsaus 
istoriko mintį žinojo .Ameri
kos lietuvių kunigai, ypač A. 
Milukas ir A. Staniukynas, 
kad jie norėdami pakelti Lie
tuvių kultūrų Amerikoje su
manė įvykinti lietuviškų mo
teriškų vienuolynų, Kun. Mi
lukas mintijo apie tai jau 1901 
m., kuomet jis važinėjo j Švei
carija. Pačioje Lietuvoje po 
ruso letena nebuvo galima pra 
dėti to kultūros darbo, todėl 
pradėta Amerikoje. Bet dabar 
ruso letenos jau nėra laisvoje 
Lietuvoje. Todėl visi trys Lie
tuvos vyskupai kvietė seseris 
Kazimierietes apsigyventi jų 
vyskupijose ir imti mokyti vai
kus. 

čių gali būti 20 arba ir 50. 
Imsime mažesnę skaitlinę. Rei
kėtų, kad Amerikos lietuviai 
visam tam mergaičių būreliui 
parūpintų lėšų pirmai žiemai 
išgyventi 
* Lietuvoje gyvenimas pigus 
sulyginant su Amerika, bet 
mėnesį vis negalima pigiau 
pragyventi, kaip už 15 dolie-
rių. Penkių seserų ir 20 kan
didačių pragyvenimas atseitų 
mėnesiui 375 dol., metams $4,-
500. Pridedant kelionės lėšų 
penkiems asmenims apie $2,-
000. Jei galėtume surinkti apie 
10,000 dolieriu, tai 3.500 do-
lierių liktų ukę užvesti. 

Kurie prisidės prie šitos 
sumos surinkimo, tie bus ne 
vien seserų vienuolyno, bet ir 
visos Lietuvos geradariai. Jei 
vienas žmogus i$ padarytų, 
tai Lietuvos istorija to neuž
mirštų, kaip neužmirš pirmo 
lietuviško vienuolyno įsikūri
mų Kaune. 

Į Lietuvų važiuoja šitos se
serys: Motina Marija, gene-
ralė viršininkė (Kazimiera 
Kaupmtė). Ji įkūrusi Kaune 
vienuolynų grįž atgal į Ame-
rikų. Nuvažiavusios liksis: 
Sesuo Marija Immaculata (Ju-
dyta Dvaranauskiutė). SUKIIO 
Marija Katarina (Veronika 
Balčaitė), Sesuo Ona Marija, 
(Joscpina Rakauskaitė) ir 
Sesuo Marija Angelą (Anta
nina Braškaitė). 

Visi tikintieji katalikai pa
simels, kad Dievas duotų svei
katos toms keliauninkėms, ir 
kad naudingas apšvietos dar
bas joms sektųsi. 

Chicągos Vyskupijos Jubiliejus 
Greit praskambėjo trys gra- j gonus orkestrą grojo išpra-

žios jubiliejaus dienos. Oras džių lėtai, bet molat garsyn 
pasitaikė šviesus be debesėlio;linksmas meliodijas. Arkivys-
ir šiltas, kaip tik galima no- kupui Bonzano buvo pareng-
rėti. Tarsi ir gamta pritarė;tas sostas dešinėje bažnyčios, 
Bažnyčios šventei 8, 9 ir 10 
birželio. Nors mųs dienraštis 
tajėk padavė žinias apie ju
biliejų, kaip tik kas įvykdavo, 
tečiaus dar kartų grįžtame 
prie tos iškilmės, kad vienu ^ _ ^ _ 
ruožu apimtume visų įvykimų, i kupams ir kardinolui susėdus, 
kurios dalis jau minėjome. j milžiniškas, pusantro šimto 

žmonių, choras pagiedojo 
"Ecce sacerdos" pritariant 

kairėje altoriaus pusėje, o 
kardinolas užėmė vietinio ar
kivyskupo sostų dešinėje alto
riaus pusėje. Vietinis arkivy
skupas tų dieną apsėjo STJ 
faldistorija be sosto. Arkivys-

Iškiimės katedroje. 
Nors Chicągos katedra ga

na erdva, nors iškilmės buvo 
darbo dienoje, tečiaus rengėjai 
suprato, kad visų norinčių į 
katedrą i«».<4n±*!riiii Pssastro 
tūkstančio vietų reikėjo palik
ti vien tik kunigams. Jie užė
mė kairįjį šonų vidurinės di
džiosios navos. Mažų šoninę 
navų užėmė moteriškų vienuo
lynų seserys — atstovės. Vi
sų seserų negalima buvo pri
imti į katedrų, nes jos vienos 
butų jų užpildžiusios. Dešinėji 
pusė didžiosios navoc- ir visa 
mažoji dešinėji nava buvo pa
sauliečių žmonių. Mažosi >s 
parapijos turėjo po du atsto
vu, didėsės po daugiau. Ka
dangi tų parapijų su bažny-
čionus ir misijomis mieste ir 

kaip po ąžuoliniais katedros 
skliautais. Ir mažesni yra se
minarijos vargonai. Bet gre-
gorijaniškosios dalis semina
rijoje išėjo geriau negu kate
droje. Čia gregorijaniškojo 
giedojimo chorų vedė kun. 
Paul Smith. 

G regorijaniškame giedojime 
yra įvairumų. Saviškai jį atlie
ka Chicągos Paulistai, saviš
kai benediktinai. Seredos ry-

jtų seminarijos koplyčioje pa
sirodė abeji. Mišios ten buvo 
giedamos, kurių melodijas su
statė kun. J. E. Tumer bene
diktinas. Solistų ten buvo nu 

orkestrai ir vargonams. 
Giesmes ir Muzika. 

Minėtoji giesmė "Koce Sa-
leerdos" padarė stambu įspū
dį. Jų giedojo keturiais vyriš
kais balsais du susivieniję 
chorai: katedros giesmininkai 
ir kunigų choras. Dirigavo 
Xew Yorko katedros vargo
ninkas, žymus Amerikoje kom
pozitorius Petras A. You. 
Vargonais pritarė konservato
rijos mokintojas Hugudet. 

Katalikų bažnyčiose yra 
dvi giedojimo rusi: gregori-
jauiškoji, t y. be pritarimo, ir 
figuratyvė, kurioje įvairus 
balsai, eidaim kiekvienas sa
vo keliu, sudaro ytin gražių 
sutartine. Utarnuiko mišiose 

šiaip Chicągos vyskupijoje y-į buvo progos pasirodyti abiem 

Prancūzija ir Joan-
na D'Ark. 

Prancūzijos parlamento že
mesniame arba atstovų bute 
yra taip-gi ir Maurikijus Ba-
rres. Ji? taip pasižymėjo sa
vo raštų gražumu, kad tapo 
Prancūzų Akademijos nariu. 
Tiktai 40 narių tegali būti jo-

Rodos lengvas daigtas nu-Ne i r t i k t a i P * ^ griausi raš-
keliauti seserims į Lietuvų, 

t 

bet priėjus prie jo pildymo pa
sirodė iki tol nematomų kliū
čių. Kuo labiaus rūpintasi jas 
prašalinti, tuom daugiau jos 
augo. Kartais rodėsi, kad jau 
Lietuva turės naujai pradėti 
vienuolijos organizavimo sun
kų darbų. Galų gale kliūtys 
išnyko. 

Lietuvos vyskupai visi bu
vo vienos nuomonės, kad Kau
ne įsikurtų seserų novicijatas. 
Chicągos Arkivyskupas sutei
kė seserims leidimų ir palai-' 
minimų keliauti i Lietuvų. 
National Catholic We!fare 
Couaeil apsiėmė prižiūrėti, 
kad pasportų išgavimas neuž
truktų. 

Dabar belieka paskutinė 
kliūtis: iš kur seserys gaus lė
šų. Pačios seserys pinigų ne
turi, o skolų turi ir statosi bū
tinai reikalingų namo galo, nesi 
jau prisėjo vaikus mokinti su
sodinus juos ant karidorių. 

Girdėjome, kad Philadelphi-
joją yra gerų žmonių, norin
čių parūpinti tų lėšų. Jie bu
vo sumanę paskelbti viešų at
sišaukimų, kad prie jų prisi
dėtų ir kiti tautiečiai. To at
sišaukimo tuomet negalima 
buvo skelbti, nes priešai butų 
sunaudoję patį atsišaukimų 
darbui sutrukdinti. Dabar jau 
kas kita. 

Siunčiant seseris reikėtų 
joms parūpinti gerų kelionę, 
kad nuvažiavusios nesirgtų, -> 
dirbtų. Nuvažiavusioms rei
kia įsitaisyti virtuvės indų ir 
šiaip naminiu reikmenų. Lo
vų jos turi nusipirkti nevien 
sau, t>et ir mergaitėms, kurios 
prie jų prisidės. Tų mergai-

tininkai yra renkami į jų. 
Panedėlyj, 7 birželio p. M. 

Barres Prancūzijos atstovų 
bute padavė sumanymų, kad 
š\. Joannos diena skaitytųsi 
Prancūzijos tantinė šventė. 
Ta sumanymų atstovų butas 
priėmė. Tai ženklas, kad Pran
cūzijos parlamento antikleri
kalizmas mažėja. 

Jis mažėja ir šiaip viešame 
gyvenime. Nedėlioję, 6 birže
lio Paryžiuje buvo susirinki
mas komiteto ketinančio pas
tatyti koplyčių ant kranto upės 
Marne. kur prancūzai dukart 
laimėjo kovų: šios karės pra 
džioje 1914 m. ir pabaigoje 
19'8 m. Į susirinkimų atėjo 
ir generolas Maistre, kuris 
1917 m. valdė prancūzų armi
jas stovėjusias tarp Chateau-
Thierry ir Argonne. Generolas 
pasakė ir prakalbų, kurioje 
išreiškė mintį, kad Dievo Ap-
veizda buvo padėjusi prancū
zams laimėti šių karę. 

Pirm penkiolikos metų Pra
ncūzijos generolas negalėdavo 
dalyvauti katalikų susirinki
muose, kareiviams tekdavo 
bausmių už dalyvavimą pro
cesijose, o apie Apveizdos mi
nėjimų nebuvo nei kalbos. 

Viskas pamažėlį mainosi. 

ra 402, kadangi atstovų turė
jo taip-gi ir organizacijos iš
skirtos iš parapijų, tai toki s 
spulus atstovavimas visgi už
pildė visų pusę didelės, bažny
čios. 

Dvasiškąja sueina į bažnyčių. 

Seserys ir pasauliečiai užė
mė savo vietas bažnyčioje 
trumpai prieš 10-tų valandų. 
Jai mušus iš parapijinės mo
kyklos pro arkivyskupijos raš
tinę, pro katedros klebonijų, 
apsukdami du keturkampio 
šonu. ėmė eiti kunigai Į ka
tedrų. Jų pryšakyje ėjo kry
žius ir dvi žvaki. Visi kuni
gai buvo su juodci-is suknio
mis if baltomis kamžomis. 
Vienuoliai dėvėjo savo abitus. 

Paskui kunigus prasidėjo 
ilga monsinjorų eilė su raus
vai lylavais rūbais. Ir mon
sinjorai, ir šiaip kunigai ėjo 

giedojimo rųšim. Paprastai 
pastovios giedamosios Mišių 
dalys lengvai prieinamos fi-
guratyviam arba polifoniniam 
giedojimui. Tos pastovios da
lys yra Kyrie, Gloria, Grėdo, 
Sanctus, Benedictus,' Agnus 
Dei. Utarninke buvo visos tos 
dalys. Jas pavedus polifoni
niam giedojimui, gregorijaniš-
kam gali telikti mažai pro-

nėtasis Dufresne ir taip-gi J. 
Monahan, P. Egan F. Sehultz, 
kun. P. Mahoney. 

Utaruiftke ir seredos rytų 

nA5TB*^5Y5TET1 

trumpu Ui* u tsurafcaita viso 

Meldžiu atsakyti šitiems 
klaus imaat&> 

Jurgis Stankevičius. 
Glen Lyon, Pa. j V y ^ k J Į , ^ g ^ g ^ 

Kalbėsiu kaip tikiu. Daug » e ir DesigMif IWfykk 
n e t i k i u k u n i g a m s , O SOcijaKs- j Mūsus istema ir mokymo būdu j«s 
tams visai netikiu. 

\ to 
Socijalistas nėr taip blogas, j 

bet jis neturi visos išminties. 
Yra bedievių, išbaigusių visų 
mokslų, bet ir arklį išmokina, 
ale tik tiek jie žino, kiek iš
simokina, o nuo savęs nieko 
daugiau. Taip ir bedieviai. 
Taip turi būti. Kristaus lai
kuose irgi buvo bedievių. 
Kristus jųjų nesmaugė, bet 
gražiai mokino. Jei ne bedie
viai, tai nebūtų nei šventųjų 
kentėtojų. Kristus atsidavė 
save ant kentėjimų. Juk galė-

giesmės ir muzika buvo tik į jo vienu žodžiu visus piktada-
Ą priedas prie liturgijos apeigų. 

Tečiaus bažnytinė muzika y-
ra taip rimtas menas, kad 
jam reikia ir savistovybės. 
Todėl seredos vakare katedro
je tapo surengtas koncertas, 
kuriame muzika ir giesmės už
ėmė pirmųjų vietų. Visa kita 
jau buvo tik priedas prie jų. 

Tam koncertui aprašyti rei
kėtų muzikos žinovo, o ne lai
kraštininko, rašančio apie vis-

f̂ ų, Kesserte dsiyvsvc keisti 
ehorai. Tarp jų buvo Chieagos 
Arkivyskupijos kunigų choras 
ir sopraninis vaikų choras. 
Tokiu būdu koncertas parodė 
\fsų giesmės platumų, kurių 
gali apimti VATU gerklė jau
nystėje ir pilname vyriškume. 

Koncerte dalyvavo ir profe
sionalų P. W. R. Rogerson 
yra Chieagos Grand Operos 
tenoras, broliai Edwardas ir 
Jurgis Dufresne tenoras ir ba
ritonas yra taipgi plačiai ži
nomi ir* visų mėgiami giesmi
ninkai. P-nas P. Yon yra pa

turime didžiausius ir geriau
sius kJrpiirio. designing ir siuvimo 
."kyrius, kur kiekrteuas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomo* elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti blle ko» 
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa-
siti urėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Paiterns daromos anlig mieros. vi
sokio stiliaus ir dydžio i£ bet kursu 
madų knygos. 

MASTĖS DESIGNINO 
SCHOOL 

J. P. Kasnkita, Vedėjas 
1*6 M. STATE aTRKET. CHICAGO. 

Kampas lak* S u ant 4-tu lubų 

New Yorko gos pasirodyti, w& mainomo-|saullJe žinomas 
šios dalvs vra Intoitus, Gra-!muzikas- Koncerto turinys 
duale, Offertorium. Postcom-jbuvo J v a i n « į m a u s i ą s : i* 
munio. Visos tos dalys daž-1 ̂ mnngos Kalėdų melodijos ir 

džiaugsmingos \ elykų gies
mės ir sopulingi kančios jau
smai, ypač giesmėje "Vidit 
Suum" ir ramiai liūdnas na-

rius į akmenį paversti, bet 
to nedarė. 

Atsakymas. Nėra kų per
daug girti bedievius už kų jie 
kankina teisingus ir tokiu bū
du šituos padaro šventaisiais. 
Bet reikia sekti Kristaus pa
vyzdį ir su visais apsieiti tei
singai, neskiriant nei bedie
vių. Todėl katalikai arba kri
kščionys — demokratai ir į-
rašo į savo programų, kad vie
špatijoje butų liuosa išpažinti 
kiekvienam kokį kas nori ti
kėjimų arba ir visai be tikė
jimo gyventi. 

Maloningai ir teisingai ap
sieidamas su visais Kristus ne
pagyrė bedievių už bedievybę. 
Jis pasakė: "Kas neįtikės, 
tas pasmerktas vra" (Mork. 
16, 16). ~ 

Dr. L L MAKARAS 
Lletoru Gydytojas ir dUrarsaa 
Baaelaads: 1MM 8*. MeUfS* Avs, 

T«lrf«—• PnllMs MS Ir falssss OM 
CfcicagoJ: 451S 80. V o o i Me. 
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Toliau bažnyčios įsakymams 
netikiu. 

Atsakymas. Bažnyčios įsa
kymai reikia veikiau .pildyti 
darbu, negu tikęti protu. 

niausiai touva labai trumpos. 
Bet utarninko Mišiose, ka
dangi tai buvo Dievo Kūno 
aktovai, prie tų Halių buvo 
dar labai ilga Sequentia. Todėl | į n i n k u kareivių bei šiaip 
ir gregorijaniškam giedojimui j žmoni ,J paminėjimas. Kaip 
buvo kur išsitiestu I orarykštėje matyti visos spal

vos, taip tame koncerte gir-
visi žmogaus 

! Kas sako, jog žemė sukasi 
apie saulę — netikiu; jog že
mė nuo saulės atskilo— neti
kiu. 

poromis. Paskui juos prasidėjo 
ilga vvskupų eilė. Kiekvienas | r i u s P* A- Y o n ^ g a v o cho-
vyskupas ėjo skyrium, bet ša-f ^ Kartais iš choro išsiskyrė 

Polifoninis giedojimas pm-,. v v. ., 
1. . , . deiosi visi žmogaus širdies 
kiai sunaudojo savo pro<ra.j. *^ . .„ .. Vi. v. . ,..,. r j - u * • -v jausmai išreikšti gražiais mu-Misių raeliodijos buvo tai \s-yi . . . ° . _,., , , . . . „ + . zikos ir giesmių garsais. Tik-kilmei sustatvtos. Pats auto- . , , , . 'tai nebuvo blogųjų jausmų, 

nei pagiežos nei ištvirkimo. 
solistų, ypatingai minkštas, 
galingas ir Įvairus tenoras 
VVilliam R. Rogerson, stiprus 
bet malonus drutbalsis pran
cūzas Edonard V. Dufresne. 
Ypatingai gražiai išėjo gies-

le jo buvo du kunigu palydo
vu iš vienos ir iš kitos pusės. 
Kun. Aleksandras Skrypko 
buvo palydovas Scrantono 
vyskupui Hobanui. Paskui vy
skupus taip pat ėjo arkivvs-

Jkupai. Visų vyskupų buvo!»^e "Gloria" ta vieta kur 
28, o arkivyskupų devyni, ne
skaitant popežiaus delegato ir 
kardinolo. Sus jai*; buvo vie
nuolika. 

Paskui juos 
apsitaisęs subdijakonas nešei 
puikų metropolitinį vietinio 
arkivyskupo kryžių. Pridur-
mui ėjo ir pats arkivyskupas 

LIETUVOS LATVIAI. 

Pakuršėje Lfetuvoje gyve
na šiek tiek latvių. Iš jų stam
bieji ūkininkai ir dvarininkai 
kurstė žmones balsuoti už len
kų kandidatus. Lietuviai yra 
labai tuomi pasipiktinę; ir 
spėjama, jei bus kada priver
stinas kraustymas lenkųj iš 
Lietuvos, tai ir latvius ar ne-

(Pabaiga bus.). 

KLAUSIMAI į ATSAKY-

DAHGAUS AMŽINATV*. 

KlaHSimas. Evangelijoj ran-

minima nuodėmių atleidimas. 
Po žodžių "Qui toHis peccataj 
mundi'' išgiedotų su viltingu . 
liūdnumu choras sustojo, t i k l ^ K r K < t a u s t~*&*: 

, • vargonai atnešė raminantį i r l " 0 8 0 ^ 8 , r ž e m ė P. r a e , s; ° 
aukso rūbais * ^ ^ * žo.i Mano žodžiai nepraeis" (Mat. 

Atsakymas. Tuo^ daigtus 
skelbia gamtos mokslas, o ne 
Dievo apreiškimas. Už tų ne
tikėjime nei pagyrimo nei pa
peikimo Bažnyčia netaria. 
Gamtos mokslas šiandien ne
abejoja, kad žemė sukasi apie 
saulę. Bet su didele abejone 
jis atkartoja spėjimų, kad že
mė yra atskilusi nuo saulės. 
Į abu tuodu dalyku tikėjimas 
nesikiša. Jei kas pervėlai pa
sėja javus ant savo lauko, tas 
tikėjimo nei pildo nei laužo. 
Jis gali užtai turėti nelaimės, 
kad javaį, liks nenokę. Bet 
tai jau jo žemiško gerbūvio 
dalykas. Taippat vien žemiško 
protingumo dalykas yra pripa
žinti nusistovėjusias gamtos 
mokslo tiesas ir pagerbti rim-

| tus spėjimus. . 

J0SEPHCW0L0N 
Jetuvis Advokatas 

l t 80 . LA BAUiB 
Gyvenimo TeL Humboldt 9T 

Vakarais MII W. M-ad 
tM. RockwaU MM 

CBKĮAan. m . 
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Pat*nwaju, !aidotB\'«(!« kė pigiausia, 
R'.-;kaU- mfliS.u atiitfiaakti, o nmnoj 
darbą husite užgonėdinti. 
2S14 W. 23 M. OticaRo. m 

TaL 

džių vienais balsais paskleis-
dami iš augšto ateinančios pa
laimos jausmui. 4Tu'omet var-

s7ilg^ M a ^ ^ ^ V l d i i m - i ^ ^ knn' B ^ L Mat e' 
' T̂ _ _.;u.. Įsant įljroms įskiaaems vieno 

Hugne-mu eappa magna. Du vaiku-f00"1 1 ?' ., ^ 
»• v. . , „ r>. vargonmko neisioko 
ciai nese to mbo pavaiką, lir-l ^ , 

, • . , . • u-»; i let ir Bourget groio i)asida-
ma arki^-skupo cio arenidi-L. . s .-» J r 
. , * , • , • ilindamu. 
,iakonas su auksine kopa ir j 

G regori janiškasis giedojimas 
Graduale pralenkė figuratyvį 
ne melodijų įvairumu, bet rim
to tikėjiminio jatiano miošir-

keturi kunigai asistentai su 
auksinėmis dalmatikomis. 

Toliaiw\jo Šv. Tėvo atsto-i 
vas arkivyskupas Bonzano 
monsignorų lydimas, antgalo 
ėjo raudonais rūbais ir kardi-
noliška cappa magna apsitai
sęs kardinolas Gibbons'as. 

24, 35, Mor 13, 31; Lok. 21, 
33). Kad pasaulis sudegs ir 
pasibaigs, tai žinome, bet ne
žinome kaip gali pateibaigti 
dangns. Jug dūšios jame turi 
būti amžinai. Xei vieno kuni
go negirdėjau aiškinant šitą. 

Jaozapas Grumbinas. 
Atsakymas. Žodis dangus 

turi *dvi reikšmi. Vienur jis 
reiškia saulę, mėnesį, žvaig
ždes ir tt. Tie daigtai yra iš 

durnu. Tečiaus Seąuentia ne-1 medžiagos taip pat kaip ir 
pasisekė. Ji likosi toli užpaka- žemė. Jie taip-pat kaip žemė 
liję to kaip Lietuvoje gieda-, gali pražūti. Apie tą medžia-
ma Devintinėse: "Eoce Pa-
nis" ete. Matyt eboras norėjo 

Visu to ėjimo laiku pas var- ^ . ^ . . p i l d j i i ^ Sekvom.į. 
ją, dėlto pametė jos gražumą. 

Taip pat įvairi, turininjra ir 
puikiai atlikta buvo bažnytinė 
muzika seredoje $v.. Joknl>o 
fcėplyėioje seminarijoje. Tik 

broliai, tenai mažesnėje vietoj ne-
V. K. buvo kur skambėti balsams 

kraustys sykiu su jais. Latvi
ja dabar gena lietuvius iš sa
vo žemės ir, kas biauriausia, 
juos nežmoniškai apiplėšia. 
Tai tau kaimynai "' ' '" 

ginj dangų kalba V. Jėzus 
minėtose trijose Evangelijose. 

Bet dangum taip pat vadi
nasi nemedžiaginė dūšių ir 
dvasių amžinoji laimė. Ta nie
kada nepraeis nei nepasibaigs, 
ues bus amžinas gyvenimas,. 
kaip žadėjo tas pats" Kristus. 
Mat. 19, 16: 25, .46. 

Kun. P. Bučys. 

Kas sako, Adomas turėjo 
tris sunūs—netikiu. . 

Atsakymas, šventame Raš
te yra minėti trijų Adomo sū
nų vardai: Kainas, Ablius ir 
Setas.'Paskui yra pridėta: "I r 
pagimdžius Setą pasidarė A-
domą dieną aštuoni šimtai me
tų ir gimdė sūnų ir dukterų. 
Ir pasidarė visas laikas, kuri 
atgyveno Adomas devyni šim
tai trisdešimts metų ir numi
rė." (Gem 5, 4. 5). 

Knygutei apie Marijos Die
vo Motinos gyvenimą ,— neti
kiu. 

Atsakymas. Apie Marijos 
gyvenimą yra tūkstančiai į-
vairių knygučių. Vienoms ga
lima tikėti, kitoms ne. 

(Pabaiga bus). 
Kun. P. Bučys. 

OB. G. M. 6 U S E R 
PraktUntoJa 38 retai 

Ofisas S14S So. Morgan SC 
(Kerti S2-ro St. Chicago, m. 

SPECIJALISTAS 
j MoteriSkų, Vyrišicų, taipgi ebro-

niškų ligų. 
f OFISO VALANDOS: Nuo 10 rytoj 

iki 3 po pietg. nuo $ iki 8 valau-Z 
da vakare. 
Nedėliomis nuo $ iki 2 po piet 

Telefonas Tards 687 

ATONIG 
tisLKiiAJ&fZzyrtYr.' •-

Po ralglni nenžmlrftk. kad geriao-
«Ja« n M M tavo •kurini m BATO-
NIC. Prateltsa riaoa n«smagumn« 
•arir&klnii&o, o ta* reiškia, kad rei
kia pamėginti nena. Pardoodama 
ps* risus apaekonoa. 

PIRKITE LIBTŪVOS VAL-
STYBĖS BONC. 

Resid. 1138 Tn^peiHlf^cr Blvd. 
Tclrtonas Van Buren 2t4 ." 

DR. A, A, ROTH, 
Rosa^ gydytojas tr chlmrgas 
RpcoUaH.«ta« Mntrrtfką, VyrlAca 
Valko ir nsn datnmUksj Mgs;, 

Ortsas: SS54 So. HiJstrd 9L. CMoago 
Telefonas DroTe* MM 

VALAMDAh: 10—U ryto S—S po 
pieta 7—S vak. VedėUomlS 10—-J > *. 
aa»aaata»aa»aaa»»»a»aaa»»<l 

^ 
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sa*^ffle-3iM? N*.? l-ytr?-. 

Antra&eats, taaelts 15 3£20 ORKBSIS 

Broliai, sesutės.' Laikas su-
; brūzti ir vyti lenkus iš įnnsų 

Šiuoini laiku, kaip girdėti,'žemės. Ir taip ivulias jau jie 
Detroito kolonijos lietuviai ją j numindžiojo. Juo daugiau 
rengiasi prie jvarių pramogų. iApirksime bonų, tuo greičiau 
kaip tai: pikniku ir pasi link- j lenkai turės sprukti iš Lie-
minimų tyrame ore. Apart to, tuvos. Gana jiems seiminiu-
laikas nuo laiko ir svetainėse kauti Lietuvoje, 
kas nors naujo pasitaiko, pav. Beje, prie progos paminė-
geg. 25 d. ^ia lankėsi svetys siu, kad prakalbose buvo ir lie-
iš Lietuvos, kun. Mironas ir tuviškų bolševikų. Kaįp visur, 
pasakė indomias prakalbas a- j taip ir čia jie netik neprisi-
pie Lietuva nuo užsidegimo deda prie L. L. paskolos, bet 

A 
i 

pasaulinio karo. Apart to, aiš
kino Lietuvos valdžios atlik
tus žygius, kaip suorganizavi
mą kariuomenės, finansinę pa- i 
dėtį, ktfrą su vokiečiais^ ru^ 
sais ir lenkais; apie prekybų 
ir pramonę ir santikius Lietu
vos su įvairiomis viešpatijo-

^mis ir taip toliau. Vienu* žo
džiu, buvo prakalbos, kokiu 
Detroito lietuviai nebovo gir
dėję. -

Kalbėjo ir apie Tautos Fon
dą, kiek daug naudos jis at
nešė tėvynei. 

Pertraukoj vietinis klebo-
jnas,\kun. F. Kemėšis pakvie
t ė žmonės pirkti Lietuvos L. 
paskolos bonų, taipgi kas kiek 
gali paaukoti Tautos Fondui. 

^Perėjus rinkėjams per svetai
nę, aukojo: Kim. F. Kemėšis 

visokiais budais ją trukdo. 
Augštoiėlis. 

DBTEOIT, BOCH. 

5 dol. 
Po 2 dol.: B. Bosmaitė C. 

Šimkiutė. 
Po 1 dol.: A. Rudžius, A. 

Jasukaitis, J. Jamcius, J. Miš
kinis, A. Lukaševičia, B.-Kan-
drotas, S. Jaulis, J . Balčiū
nas, J. Ocikas, J. Jonuška, J. 
Pranaitis, S. Juodvalkis, J. 
Banionas, J. Bičiunsas, P. 
Balčiūnas, S. Stepulionis, J. 
Puetzinskas, J. Jankūnas, -V. 
Matuzaitė. S. Baliuškevičius. 

Viso t 39.60c. 
Už kiek parduota bonų ne

teko sužinoti. 
Nedėlioj, birželio 6 d. Fede

racijos skyrius įrengė prakal
bas su koncertu Šv. Jurgio 
parap. svetainėj. 

Vojasiskietis. 

Iš Lietuvos Vyčių choro gy
venimo. 

Liet.Vyčių 79 kuopos choras 
susideda iš 60 giesmininkų, 
kurį veda vargonininkas A. 
Aleksis. Tas choras savo dai
nomis nekartą jau stebino De
troito lietuvius įrengtuose va
karuose bei koncertuose. 

Be to, choras nepamiršta nė 
tėvynės reikakj, nė narsios 

skas, L. Blaževičius, P. Bla-
žaitknė, O. Laukevičienė, V. 
rteia&s, J. Genis, J . Blaževi
čius, P. Stankauskas, P . Pun-
dzius, P. Kozis, A. M. Sut-
kąitis, J . Bimkonas, P. šer
kšnas, K. Stravinskienė, J . 
Laureckas, J. Bngailiškis, A. 
Juododis, K. Bačkauskas, K. 
Adomaitis, M. Grigaliūnas, J. 
Aleksonis, J. Žukauskas, K. 
Petkus, S. Alųbickas, A. Ale-
liunas, J . Žyžys, K. Vaišnoras, 
J . G. Milius, J . Kluonis, J . 
Bakanas, D. Bubavičius, A. 
Kaminskas, A. Aliukas, A. 
Aliukas, J . Janušonis, J . Sa
vickas, A. Laukenaitis, V. 
Vaikutis, J . Volotkevičius, A. 
Overlingis, J. Černiauskas, P . 

J Sargautas, A. Tamkiavičius, 
}F. Marcinkonis, J . Kizis, J . 
jGaiuis, M. Grigaliūnas, V. 
Jureukoniutė, S. Alųbickas, A. 
Rastainis, A. Jagminas, J . 
Vai&us, V. Tamoliunas, K. 
Alrukonis, K. Aluža, V. Pet
rauskas, V. Karalevičius, J . 
Daukšas, V. Bonevičius, T. 
Bi&;naitė, A. Borkaitė. A. 
Rūstokas. 

Smulkiais 27.10 
"Viso $200.10 

A. M Sutkaitis, 

TAUPUMAS — IŠREIŠKI
MAS TEISINGO PATRIJO-

TIŠKUMO. 

Lietuvos *vti T\ UGiiicIlcS, kovo
jančios už mųs tėvynės lais
vę įf nepriklansomybę. Kiek
vieną nedėldienį bažnyčioje 
ant viškų yra renkamos aukos 
Liet. Raud. Kryžini. Praeitais 
metais tapo s u r i k t a 57 dol. 

. '"34c. Šinosmet iki birželio 1 d. 
ponia M. Stankienė surinko 
jau 105 dol. Viso tat pasidaro 
162 dol. 34c. Garbė lai būna 
choristams už tokį gražų ir 
prakilnu darbavimosi. Ilgiau 
sių metų ir toliau nepailstan
čiai darbuotis. 

Lai ir kitų kolonijų chorai 
ima pavyzdį nuo Detroito vy 
eių choro. 

Choristas. 

>'ršt. Tane T ~ , J „ (> -1 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
KELIAUJANTIEMS EURO

PON. 

PITTSBUROH, PA. 

WAUKEGAN, ILL. 

Birželio 5 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko prakalbos. Kal
bėjo Dr. J. J. Bielskis, nese
nai sugryžęs iš Lietuvos. Pa
pasakojo daug indomių daly
kų apie tėvynės stovį ir šian
dieninę jos padėtį. Sakė, kad 
Lietuves žmonės palekmingai 
dirba ir smarkiai eina prie 
visiškos nepriklausomybės. 

Toliau pažymėjo, kad dide
lis skaičius Lietuvos vaiku 
lanko" pradines mokyklas. 
Gimnazijos ir progimnazijos 
Lietuvoje gerai stovi. Lietuva 
eina ne vien prie laisvės, bet 
ir prie apšvietos.. 

Sakė, kad Lietuvoje telefo
nai ir telegrafai jau sutvar
kyti. Lengvai galima susi
siekti. Prie jų dirba gerai 
išsilavinę žmonės. Tam darbui 
ir mokyklos jau gerai sut
varkytos. 

Toliaus sakė, kad Lietuvos 
kariuomenė yra gerai aprū
pinta ir apginkluota. Visi žmo 
aės pasiryžę kovoti be jokio 
skirtumo. Tai-gi, sakė, reikia 
ir mums stoti į jų eiles, idant 
ir mes prisidėtumėm prie ap-
gininio brangios tėvynės.. 

Buvo pardavinėjami bonai. 
Nemažai paritinta. \Vauk<'ga 
nieriai apapsil'-id" :;- Į 

kitoms aplinkipėnu 
as. Waukf"zn!,;<><"ią 
iinlysc <iaacr yra • 
>s. .?!<• rfU'-ia uuvnr^ir 
imtuvą. IŠ'ikr'' v.r- li'-invia 

ioi 

viu 

fipSi 
koln-

South Side. 

Gegužės 30 d , 1920, Šv. Ka-

Stanelis. 

zuniero mokyklos svetainėje, 
So. 22nd & Jane Str., įvyko 
prakalbos Tantos Fondo la
bui. Gerbiamas kalbėtojas, 
kunigas Mironas, vaizdžiai 
nupiešeN Lietuvos ekonominę 
ir politinę padėtį. Susirinku
si publika parodė didelį pasi
tenkinimą savo gausiomis au
komis. Stambesnias aukas da-
vė sekantieji: 
V? Vizgirdas $10.00 
Kun. M. J . Kazėnas - 6.00. 

Po o dol.: F . Venslovas, B. 
Vaišnoras, K. Stravinskas, P . 
Barauckas. 

Po 3 dol.: D. 
Po 2 dol.: J . šaputis, V 

Aleliunas, V. Žyžys, J . Ven-
cas, J . Gustaitis, A. Gluobis, 
V. Andrišiunas, V. Blaževi-
čiutė, I. BaJČius, A. Krivickas, 
V. Kisielius, A. Pranaitis, 
J . Janulis, A. Radziukinas, 
D. GvaMa. 

Po 1 dol.: M. Bražinkas, J. 
1>. Tamkiavičins, J. Packevi-
čius, O. Lanauskienė, V. Stu-
čkienė, M. Abraitienė, M. 
Stučka, J. Paleckas, P. Sta
naitis, L> Butkaitė, J . Kriš-
čiuaas, P. Zalba, J . Jusevi-
čius, K. Belevičius, A. Kaze-
nauskas, L, Rastainis, J. Si-
monavičius, J . Paulauskas, A. 
Bubelis, A. Blaževičius, A. 
Pauliukevičius, J . Babravi
čius, J . Naujalis, A.. Krivic-
kieaė, M. Stonkienė, K. Rie-
unas, K. Brazaitis, K. Gali
nis, A. Jagminas, A. Banei-

!ka, P. šahanas, J . Gricius, P. 
sį Kiimaitis. J. .Tereininas, P. 
-|Stulg,a, L. Teškus. P. Valavi

čius. V. Plaušinis, J. Brazai-

,Buvo pranešta Valstijos De
partamentui, jog daugelis žmo
nių Suvienytose Valstijose, ne
žinodami pasportų reikalavi
mų, turi mokėti veržiančia* 
sumas pinigų visokioms ypa-
toms, kurios siekia pagelbėt 
arba žada savo įtekme pastū
mėti gavimą pasporto. 

Patarta naturalizuotiems a-
merikiečiams, jog legališkas 
mokestis del pasporto, suren
kamas vientik Valstijos De
partamento, ar jos atstovų 
Xew Yorke ar San Francisco, 
ar teismo raštininko (klerk of 
court), kuris priima pasporto 
aplikaciją, yra $2.00, ir bile 
aplikantas, jeigu nieko nesiran 
da prieš jo rekordą, ir kuris 
sutinka su paprastais reikala
vimais, gali gauti pasportą be 
jokių kitų išlaidų. 

Buvo Departamentui pra
nešta, jog daugelis nežinančių 
užmokėjo nuo $10.00 iki $50.00 
ir dar daugiau del darodinė-
tų*'įtekmių" išgavime šių 
valdiškų dokumentų. 

Taupumas yra išreiškimas 
tikro patrijofiškumo šiomis 
dienomis, kaip ir buvo laike 
karės. Xational As>ociation of 
Credit Men išsiuntė tą per
sergėjimą ir atsišaukimą iš 
Xew Yorko savo nariams. 

"Pramonės mirties šokis, 
kuriame Amerikos žmonės da
bar dalyvauja^ turėtų sustot 
pirm negu jierris prisieis pane
šti lėšas" sako atsišaukimas, 
kuris ragina Amerikos žmo
nes susilaikyti nuo bereikalin
go barstymo pinigų. 

"Ka ip tik karė pasibaigė, 
žmonių varžymas tapo paliuo-
suotas ir tuoj prasidėjo toks 
bereikalingas pinigų barsty
mas, koks nekuomet nebuvo. 

"Žmonės, korie praleidžia 
pinigus nerūpestingai, pamirš
ta šalies tradicijas. Mums rei
kia iš savo išgalės bandyt sus,-
tabdyti šitą išdykumą ir už
baigti paikystės melodramų, 
kuri atneša baimę žmonėms ir 
turi pasekmes, kurios yra ne-
morališkos ir pražūtingos. 

"•Gyvenimo brangenybė bus 
sumažinta, jeigu visi prakti
kuos ekonomiją, jeigu darbi
ninkai, kaip ir kapitalistai, at
liks savo užduoti. "Žiūrėk 
kainos" buvo mūsų slapyžo-
dis per mėnesius." 

Draugija pirmiau dirbo iš
vien su kasos Departamento 
Taupymo Skyrių. 

IEKALAUJA. 
REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foundrėtj darbo Pastovus 
darbas. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

P*ir<Jav«ai — KalU»ntis LIETUVIŠKAI 
Parduoti lotu* imuaj naujoj «ulxlivi*iJo,j. 
pritynuiaa nereikalinga*, nu-* ii mokinsime 
jus real catate biaaio ].;«• meiM| i».-<ty:u-
siu« uaKa niasaserius, konusmaa butu 
nuo «*t»tl iki 1500 i iueacsj iš pradžios. 
Atsišaukite Kr. Kopi>ul. «alu« mana**.' 
JAV.U(.W AKI) JOHNSON, robdividera, 
rootn | U l i s N. La Saite Su. 

KKIK.VI.IM,! 1.KIBK1UAI 
mokestis DiouIdiKg SI c. j valanda 
ir piecework. Po keletoa dienų daf-
bo vyrai gali padaryti $12 į dieną. 
Darbas pastovus šešiosdienoa j savai-

Į *f. D v » > i i i o a vah:!id'.'s < d iena . M o -
kasi kas savaitė. 
AMERICAN BU Ak t; SHOF.&FDRY. 

MelHkie Parlf III. 
Imkite Lake Str. arba Madison Su 
Kary linija. 

MERGAITĖS IR JAUNOS 
MOTERYS. 

del lengvo assembling darbo 
ir peržiūrėjimo, gera mokestis 
pradžiai. 

EDISON ELECTRIC APP-
LIANCE CO. 

5660 Taylor Street 
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Extra Proga Biznieriams! 
Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Stovi gero

je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti 
lieuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai. 

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. Chicago, Dl 

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERYS. 

del lengvo ir švaraus fabriko 
darbo. Prityrimas nereikalin
gas, (iera praga pakilimui. 

Atsišaukite: 

JOSEPH KLICKA CO. 
20th & California Ave. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyriai per visą šalį pa
gelbės Karės Departamentui 
paliųosuoti didumą darbinin
kų valdžios patrauktų Wa-
shingtone del kerės darbų. 
Departamento sekretorius Ba
ker prast' pagelbos. Raudona
sis Kryžius neatidarys darbo 
biurą, tik savo visus skyrius 
suvės darbininkus su darbda
viais. 

CUKRAUS PRODUKCIJA 
LOUISIANOJE MAŽIAUSIA 

PER KILIS METUS. 

tintume, jei neremtume 
'.;::!n,''S ^ali^s. 

savojtis; K. Barvičius, M. Grafin
io, S. G^dzevičius. F. Majau-

Per 1919 metus Louisiaaa 
produktavo 242,000.000 svarų 
cukraus, sulyginant su 561, 
800,000 svarais 1918 metais, 
487,200,000 svarais 1917 me
tais ir 307.800,000 svarais 1016 
metais. Dvidešimts dviejos 
cukraus dirbutės produktavo 
tik 2,510,000 galionų sirapo, 
sulyginant su 10,793,000 galio
nais 1918 ra. ir 5,652,000 ga
lionais 1917 m.Visa Louisia-
nos valsitja 1919 metais pro
duktavo tik 3,672,000 gal. si-
rapo. Rudo sirapo (molas&'is) 
produkcija 1919 metų buvo 
12,991,000 galionoi. sulygi
nant su 28>049,000 galionais. 
1918 metais, 30,728,000 galio
nais 1917 m. ir 26,154,000 ga
lionais 1916 m. Skaitlinės bu
vo šiandien išduotos Suv. Val
stijų Agrikultūros Departa
mento, Bureau of Crop Esti-
raates. 

1919 m. Louisianos cukraus 
pjūtis buvo trumpiausia nuo 
laikymo skaitlinių. Keblumai 
buvo pasekmės prastų sėklų, 
neprielankaus oro ir darbinin-

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėta proga gauti gražu 

dviem pagyvenimais mūrinį namą 
ir taippat gerai išdirbtą bizni. Pir 
raos klesos knyg\iios ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas, geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pagyvenimuo
se, basementas, akmens pamatas 2 
pėdų ir 38 coliu storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų—pir
mos klesos knygynes rr cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir Wood 
gatvės Grindįs muro, durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parsiduosiu namą ir biz3iį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuo jaus į 

P. MAKARSWICZ, 
1757 W. 47 gatvė, Chicago, Dl. 

REIKALINGI 

Kani darbininkai prityrę }>rie 
taisymo freight karų. Nuo 
štukų darbas. Pastovi vieta. 
Gera mokestis ir geros darbo 
sąlygos. Atsišaukite: 

STREETS CO. 
W. 48th & So. Morgan Str. 

LEIBERIAI. 
Gera mokestis, ir darbo sąly
gos, pastovus darbas. 

Atsišaukite: 

STREETS CO. 
48th & S. Morgan Str. 

C^l 

^•Ml 

REIKALINGI 
Vyrai prie fabriko darbo. Ge
ros darbo sąlygos. Pradžiai 
mokama 47!->c. iki 55c. į va
landą su proga dirbti nuo što
kų su geni mokesčiu. 
Atsišaukite j Employment O-
ffice, 

United States Rubber Co. 
RockweU Str. & Grand Ave. 

OUNDa^LAST! 

BRASSIERES 

AJJAUGH DOVER C0. 
Reikalingi Solderers 

prie torch arba geležies darbo. 
PAGELBININKAI 

Del stocko ir išsiuntimo sky
riaus. Paimkite Dauglas Park 
L. arba 22ros Gatvės karus iki 

2100 Marshall Blvd. 
Albaugh Dorer Co. 

ELEKTROS CEVERTKV 

Taisymo krautuv<- ir visos reikalingos 
tulšės. 

175S U*. 47 S«r. 

!̂ >9 150 >I5 9GD 
S. t !» . f^ l STOU7 i -

3t*iįz» tavo kr»nl«vtn<nkas 
netari. prî "»"* piningn* 
Ir rniera o m o pris.:n>.:rap 
vten* iZmrvinimni. Fsštos 
Icšos upiiiokiimos. 

>K.MO H T C I E M f - FASHIO.V 
INSTIT(T« . 

I»••!•' W. tS >'• • - r P ' v f JI. T . 

' DR. CHARLES SEGAL 
PwkMč saro o f l» po nma. 

4729 S. Ashland Avenne 
SpoiiohM.lv <1/JO\II. moterg ir rj-
rų Mg*. 

Valandos nuo 10 \k\ U Išryto: nuo 
2 iki 5 po piety: nuo ? iki 8:M 
vakare. Nedaliomis 10 iki 1. 

Tritonas DTCXCJ 2S»0 

UŽLAIKYT KŪDIKĮ SVEIKU IR TVIRTU 
Kūdikio tarpimas ir vystymąsi dikčiai prikla i-
so nuo užlaikymo ir-vartojimo maisto. Jūsų kū
dikis turi būti kasdien maudomas ir regulia
riai pamaitinamas. Jei negalit žindyt kūdikio, 
vartokit. 

EAGLEBRAND 
(COSDENSSD M ILK) 

Atsakaneiausias kūdikių maistas— padarytas iš ge
riausio karvės pieno ir malto cukraus, del kūdikių.' 
Visur jį įtikomenduoja daktarai dėlei jo atsakantu-
mo ir maitingumo. 
Jeigu jūsų kūdikis ne auga—jei jums reikia maisto, 
kuris jį sudrutins ir.padarys sveiku, pasiusk mums 
šiandien kuponą ir gausi dykai jūsų kalboje instruk
cijas apie maitinimą, taipgf penkiasdešimts keturių 
puslapių knygelę apie kūdikius. 
Kam bėdavot apie sloką cukraus ir pieno jūsų stalui 
ir valgiams? Eagle Brand. dėlei savo atsakautumo ir 
gerumo, paliuosuos jus nuo to, dar jis yra pigesnis 
ir skalsesnis. Vartokit Eaglc Brand bile* reikale kur 
naudojama vaprastai cukrus ir pienas. Bandykit su 
sos u. 
Sis Labclis ir Vardas 
yra Jums Gvarmatija 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserią krautuv. 

The Borden Compaay 
108 Hudson SI New York 

ISkirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą knygute ir prisiysk jį 
mums ŠIANDIEN. 

. . . . . . . . . . . . • • • • . « . . ! ; Mrs . 

City 
State (8) 

; Nurodymai apie Valgius 
i Kūdikiu Gerovė 

Kiti Borden Produktai: 
Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Bordea's condensed coffee Borden's Milk Chocolate 
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Dr. C. Z.Vezelis 
unrarvn DEKTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 0 rak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 rakare 

4713 SO. ASHLAND AVENl E 
arti 47-toa Ganė* 

DR, S, NAIKEIIS 
LIET t VIS 

GYDYTOJAS VR CHIRURGAS 
Oflata Ir Oyv«Bimo vtetm 
SV.2 So. Halsted Str. 

Ant ViKaus inivcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: ntiof 
2 iki 4 po pletu: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turin patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudl-

J k; laike ligos. 

SK6 So. Hateted SL. ClUcago, DL 

PASPORTŲ BU'VNKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Cousnltatlon Barean, Inc. 
K So. Dcarborn si Chicago. 

Room 200 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
, < D R A U G E . , , 

KOL DAR YRA, RARGENAI 
negirdėta Chicago Real Kstate ant north west side, arti prie 
Mokyklų ir Bažnyčių. 
Pastatysime Jums Namą koki norėsite ant Jūsų Išlygų. 

Lotai 96x125 pėdu po $4;>."> ir ausčiau. Ateikite pas mas 
ir pasikalbėkite. Ateikite Ncdėlioj Birželio 20ta. musq raaši-
nos pasitiks Jus prie Cicero ir Belmont Avės, tarpe 1-mos ir 
6 valandos. Reikalaukite Mr. Koppel. Downtown Ofisas. 

Javaras and Johnson 
Room 802—118 N. La Salle Str. 
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D R A U G A S 
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Antradienis, birželis 15 1920 

Į * , m m m « I . . » • • -K 

t 
CHICAGOJE. i 

• • K 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Antradienis, birželis 
Šv. Vitas, kank. 

Trečiadienis, birž. 16 d 
šv. Lutgardas. 

15 d., 

CHICAGO TURI 2,701512 
GYVENTOJŲ. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
• KOLONIJŲ 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Kai kas nepatenkintas tno 
skaitliumi. 

PO TRUKŠMO CHICAGOJE. 

Konvencija pasibaigė su 
karščiais. 

Šiandie Cliicagoje atrodo, 
kaip po kokios atliktos did
žiosios batalijas. Per visi} sa
vaitę cia siautė Betikėta Ši
luma. Ir per visą savaitę re-
publikomi partija <;i;\ tarėjo 
suvažiavimą. 

Jei neminėti gražio ir pra
kilniu Chicagos vyskupijos ir 
A^a v y skapo jubiliejų, katrie 
savo skaistumu viską ėia už
temdė, praeitą visą savaitę 
mieste buvo vedama nepapras
toji šalies istorijoje politika. 

Buvo ėia visokiu politiku. 
Buvo labai doru žmonių, tik
rai sakant, gerų žmonių. Bet 
buvo ir purvinų. 

Republikonų partijos kon
vencijos metu paaiškėjo, jog 
daugelis konvencijon atvažia
vo tiesiosr nnniokėtn cfeĮMĖfc-
tų. 

Papirkimai ėia nėra naujie
na. Bet tokie viešieji ir aiš
kus kol-kas taip plačiai nebu
vo žinomi ir suprantami. 

Konvencijos metu tie daik
tai tik iškelta eikštėn. Bet pa 
pirkėjai neimta nagan, 

Cenzo, ty. gyventojų sura
šinėjimo, raštinė iš "\Vaslung-
nono paskelbė, jog Chieago-
je, šįmet surašant gyventojus, 
atrasta 2,701,212' gyventojų. 
Reiškia, per praeitus dešimtį 
metu gyventojų skaitlius mū
sų mieste padidėjo 23 nuo
šimčiais. 

Daugelis tuo nepatenkinti. 
Buvo laukę, kad Chieago tu
rės tris milijonus gyventojų. 

(ial butu taip ir buvę, jei 
ne karė ir organizuotų darbi
ninku nerimavimai. 

Iš miesto dauir žmonių iš 
varė karė. Daogefc įlarbit.'in 
kų iškeliavo kitur, kur dau 
gsau mokama už darbas. 

Seimo delegatams, priklau
santiems prie Sus. L. R. K 
Am. pirmo Chicagos Apskr. 

Šiuomi jrašome visių j § 
Chieajros Apskr. seimo delega- S 
tą susirinkti į Šv. Jurgio 
parap. svet. su šeiminiais 
mandatais 17 d. birž., 8:30 v. 
ryte. Turim atlikti svarbų pa
sitarimų, nes šauktas susirin
kimas ned., f3 d. birž. nepil
nai įvykto. 

Taigi malonėkite nepamir-

2MIintH!tlllflllttlllMntlUNllltinf;tll!linillMf!lltlllMtMirfltllMfffftfltnnillltttllMIIIItlflflllllfllllt liHIIllll|||IltillllllllttllltltlllItLltItlllllf<UlfllHMIItll(illlllllUMIIIU4llIllliWt 

1 Aušros Vartų Parap. 
I Kermošius bus tiktai 15, 17, 19 ir 20 dienas 

Birželio Mėnesio 1920 m. 

šii 4 punktualiai goariafcfc 

Šis KKRMOŠIUS skiriasi nuo kitų kermošių tuomi, kad visokis išy»ar<lavimas i>us varde. Dienomis svirs malo
nus saulės spinduliai, naktimis mėnulis, žvaigždė- ir elektros lempos. Kiekvienas turės progą išbandyti savo jė
gas, Bes yra įtaisytas raudonas "s t ra iker i s" su dviem kujiais. Vestsaidietės pairaniino skanių gėrimų, su ku
riais negali lygintis joki senoviški skystimėliai. Bus kendžių grajus "lygu-nelygu," dešiimštaris, monkės ir 11. 
Graži muzika gražiai gros; įvairius eborai dainuos; visoki spykeriai bus pakviesti kalbėti. Nepraleiskite pasilinks
minimo nei vienų dieną. 

Kermošius prasidėsJfedėlioje Birž. 13 d. 1 vaL po pietų. Utarninke ir Ketverge 6 vai vakare. Subatoje 3 vai. 
po pieta. NEDĖLIOJĘ 20 d. nuo 1 vaJ. iki vidurnakčiui. Kermošiaus adresas 2:529 VY*. 23 PI. Įžanga 5 centai. 

Yra svarbus reikalas. 
Apskričio valdyba. 

TREČIOJI PARTIJA TU
RĖS SUVAŽIAVIMĄ. 

Pastos kelią nominuotam 
Hardingui. 

LAB. SĄJUNGOS CENTRO 
PROTOKOLAS. 

Hiiiiiiiiftntfaiinui:iiiiiiiamiiHiHiiuuiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiitfiiiiiiHtiiiuiiiifiiiittiiiiiiiiiffi!iii!iti tHffifHHHi'fUinHtnHtuHisfiittttHinitutiHtKŝ tiifftHtmmtHStttntî mrir 
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NenOj 
reta sudrumsti suvažiavimo 
bėgio. 

Ir tik pasibaigus konven
cijai S. Valstijų senato komi
tetas imasi tyrinėti papirki
mų delegatų klausimų. 

Tai kaiknriems, norėjusiems 
patekti kandidatais į šalies 
prezidentus, tyrinėjimų pasek
mės bus $hai nemalonios. 

Ir jei butų vaduojamųsi tei
sybe, tai kaiknriems prisiei
tų atsidurti kaltinamųjų suo
lam 

Didelis buvo trokšmas Clii-
eagoje suvažiavusių politiku. 
Bet trokšmas nepasibaigė. Jis 
dar labjaus pakils, kuomet 
prasidės priešrinkiminės kam
panijos, kuomet šalies pilie
čiam? bus progos pasirinkti 
vienų iš dviejų partijų — re
publikonų, ar demokratų. 

Republikonų partija užsisu
ko nuo darbininkų. Pasirodė 
ji su tikruoju savo veidu. Su 
sav0 platforma palaidi jo, kad 
jai ne darbo žmonės rupi, bet 
kapitalas. Ta partija mano ap
sieit; be darbininkų parėmimo. 

Gerai. Ateis rndenj rinki
mai. Nebegelbės jau pažadė
jimai. Nes tuos pažadėjimus 
sutraškina pati partijos plat
forma. 

Jtepubiikonų partijos kon
vencija Cbicagoje nepatenki
no progresivių tos partijos 
žmonių. Tad tie progresiviai, 
katrie paena dar nuo mirusio 
Roosevelto, Cbicagoje turės 
atskirų suvažiavimų treėiosios 
progrosyvės partijos vardu ir 
•ominuos kandidatu j šalies 
prezidentus ir vice-preziden-
tus. 

Suvažiavimas prasidės lie
pos 10 dienų Auditoriume, 

Liet. R.-K. Amer. Labd. Sa
gos Centro mėnesinis susi
rinkimas buvo seredoje, jreg.' 
26 d., 1!)20., 8-ta vai. .vakare, 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, prie Union ir 18-tos 
gatvės, Cbicagoje. 

Susirinkimą atidarė pirm. 
A. Nausėda su malda. 

1). Protokolas iš praeito 
susirinkimo buvo perskaitytas 
ir priimta?-. 

PULLMANO ĮSTAIGOSE 
STREIKUOJA 1.000 DAR

BININKŲ. 

Pullmano vagonų taisymo 
Įstaigose, Calumete, sustreika
vo 1,000 darbininkų. Reika
lauja pripažinti unijų. 

Tas Įstaigas kol^kas dar 
kontroliuoja' vyriausybė. 

IŠGELBĖJO NUO NUSKEN 
DIMO VAIKĄ. 

NAUJOS GALVAŽUDYBĖS. 

Tomis dienomis mūsų mies
te įvyko naujos galvažudybės. 
Du žmogų nužudyta ir keli 
sužeista. 

Tai vis aukos piktų ir išbju
rusių žmonių, kaip tai viso
kios rūšies plėšikų ir vagių. 

Nužudyta yra: Paul G. To
lina ir juodas žmogus llartan 
Braneb. 

Bernr.rd Hcrwich, 11 metų, 
ties Ohio gatve įkrito ežeran 
ir pradėjo >kęsti. 

(Jelbėti vaikų ežeran puo
lėsi J . E. Spanier. 1131 Rusb 
gat. Nutvėrė jis vaikų užpl^ur 

kų ir tempė prie kranto. 
Bet smarki vilnis šniokšte

lėjo ir abudu atgal panardino 
gilumon. 

Tuo metu kažkas suspėjo 
ežeran Įmesti golbėjimuisi lan
kų su virve. 

Spanier paskutinėmis jė
gomis nusitvėrė lanko ir abu
du buvo ištraukti. 
du buvo ištrauktu. 

POLICIJOS SĄJUNGOS SU 
VAŽIAVIMAS. 

Vakar Cbicagoje 
metinį suvažiavimų 
Police Association 

pradėjo 
Illinois 

ŽUVO VAIKAS. 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL ESTATE -INSURANCE 

Eu»o°Ean AMERICAN BURFAU 
Stu«C'» Pinigui P*rduo4* L»ivoliort»t 

N O T A R U t Š A S 
iUi Se Hjlsttd Street. Chi-.jrs IMmou 

TlLf fHO»l€ BOUCtVAKD 6 1 ' 

William Nelson, 9 metų 
1927 Balmoral ave., kaip ir 
dausrolis kitų vaikų, mėgino 
užsikabinti ant parvažiuojan
čio sunkaus automobiliaus. 
Bet šokdamas paslydo ir pa
puolė po užpakaliniu ratu. Žu
vo ant vietos. 

A \ T PARDAVIMO: 
3 kampinis 4. 5 ir 10 loti; kiekvie
nas, tnipjri vienas S kambarių m o -
lerniškas namas sū S lotais, taip 
kaip maža farmiukė bet mieste: 
•savininkai parduos pigiai iŠ priežas
ties važiavimo Europon. Lietuvii; ap-
įelink'"' arti. Atsišaukite: 
6«T>2 So. Airiier Ave. urna 

1315 W. 18 Strcot 

2). Raportas komisijos nuo 
pagaminimo ženklelių kapinių 
dienai. P-lė Jad. Steponkaitė, 
perstatydama ženklelius (ku
rių dalį turėjo atnešusi) pra
nešė, kad jų padaryta 20,560. 
Kada buvo paklausta apie iš
laidas, tai p-lė J . Steponkaitė 
pasakė, kad už medžiagų, 
tiems ženkleliams ji nereika
lauja grąžinimo išlaidų, nes 
tas išlaidas aukoja Labdarin
gai Sųjungai. Už gausių 
auką ir pasidarbavimų Lab
darybei, 'Centro susirinkimas 
išreiškė širdingą padėką. 

Taipgi labai dėkingas Cen
tro susirinkimas buvo Šv. 
Kazimiero Vienuolyno sese
rims už padirbimą dovanai 
ženklelių. 

3). Kapinių dienoje, priešv. 
Kazimiero kapinių, pasižadė
jo pardavinėti lengvių gėrimu 
ir užkandžių 2-ta, 5-ta ir 8-ta 
kuopos. 

4). Tikietai pardavinėjimui 
po vienų dol. jau randasi pas 
Bernardų Nenartonį, 4412 So. 
Riehmond St.Jų padaryta 20,-
000. 

o). Antspaudos kopijas ap
siėmė patikrinti ir pataisyti 
St. Jueeviėia, 726 \V. I8th Št. 

6). Organizatorius, St. Ju-
cevičia, pranešė, kad tapo at
gaivinta 14-ta kuopa, Spring 
Valley, III. / 

7). Pranas Veriga, 4539 
So. Marshfield Ave., pasiža
dėjo surasti antspaudų ir pri
duoti Centro susirinkimui. 

8). Iš direktorių susirinki
mo. Architektas Žaldokas per
statė direktorių susirinkime 
pieną Labd. Są-gos prieglau
dos namo iš trijų (3) skyrių. 

Kad patirti, kuris pienas bu 
tų tinkamiausias, tapo išrinkta 
komisija iš sekančių asmenų: 
Kun. Pr. Bueys, kun. Kudir
ka ir Ant Nausėda. 

Tinkamiausius pienus nu
tarta peržiūrėti direktorių su
sirinkime ir vėliaus perstaty
ti Centro susirinkimui. 

9). Pranešta, kad Chicagos 
miesto valdžia leido uždaryti 
Fairfield ir \Vashtenaw gat
ves, einančias per Labdaringos 
Sąjungos žemę, su sąlyga, 
kad žen>ė mis naudojama La
bdarybės tikslui. O jeigu žemė 
hutų naudojama ne Labdary
bės tikslui, tai uždarymas 
gatvių butų panaikintas. 

1Q). Raportas iš kuopų dar

buotės. Pakalbėjus apie Chi-' 
cagos kuopų darbuotę, buvo 
indomu išgirsti raportai iš 
tolimesnių kuopų atstovų. 17V 
tos .kuopos," Kenosha, Wis.,^ 
atstovas V. Varanavičius pra
nešė Centrui smagių naujienų, 
kad 17-toje kuopoje įstojo į 
garbės narių skaitlių sekau-1 
tieji asmenys l»ei draugijos: 
Uršulė Mildintienė, Petronėlė f 
Savickaitė, Susiv. R.-K. A. kp. 
"Birutes" draugija, Liet. Vy
čių kp., Šv. Petro draugija 
ir šv. Benedikto draugija. 

Susirinkimų uždarė pifm. 
Ant Na,nsi>cLa Malda atkalbė
jo kun. Ign. Albavičius. 

J. Purtokas, 
L. S. Centro rast. 

4441 So. AVashtenaw Ave. 
Chieago, UI. 

BUVUSIEMS KAREIVIAMS. 

PASKUTINE PROGAI 
Kas nori išgirsti naudingų, sveikų prakalbo, tegul ateina 

Seredoj, Birželio 16, 7=^ vai. vak. 
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje v 

32nd Place ir Auburn Avenue . 

Kalbės visiems žinomas Kun. H, Vaičiūnas ir dar du atstovu Liet. Valstybės 
bonu — reikalais iš Nevv Yorko — ir "Garso" redaktorius. Jau kelios dienos 
likosi tiktai pardavimu. L. V. Bonus. Kas tiktai jaučiatės Lietuviais ateikite. Isgir 
sitė daug naujo iš Liet. Steigiamojo <§eimo — Pasveikinimų — Chicagos Lietu
viams. Lai gyvuoja Laisva ir Neprigulminga Lietuva. 

Bridgeporto Stoties Bonų pardavimo Komisija. 

Lietuviai tarnavusieji Ame
rikos kariuomenėje ir pri
klausantieji Town of Lake 
Park No. 322 meldžiami ateiti 
į Cornel Park Auditorium ant 
kampo 51-tos gatvės ir W*ood 
šiandien, utaminkė 15 birže
lio, 8:00 vakaare. Susirinkimo 
priežastis: Komendantas mi
rė. Reikia išrinkti jam jpėdi-
nis. 

Wm. O. Benstey 
Tarnybos Karininkas. 

I 

I 
Dr. M. Stupnicki 

3107 So. Morgszt Street 
CHICAGO, nxnroi8 

N d M M YaadB M M 
Yalandoe: — S lkl 11 U ryto; 
t po p*etv Ud 8 rmk. N e d a l o 
mi* nuo 6 lkl 8 TRI. vmksr*. 

•i J.P:WATTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

L I E T I VIB ADVOKATAS 
4642 S. WOOD STKBST 

:tt W. l«th STRBR 
CHICAGO. 

MeKialer 4SM 
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ERNESTWEINER 
DRY 0 0 0 D 5 

1800 W..i7th taunp. Wood Sta. 

4— • • •ijy 

I Telef<Mias Boulevard 9199 

— 4 TLttrtrtai* ir Subfttomla. 
DMetism* p«tfrtBkim* g s a a m a l , 

= 'Ttookl« tfttarUolai. valksme tntm-
' ž U i , H«b«a Ir Mk«tM 

ROSELAND, ILL. 

L. Vyčių 8-tos kuopos dojnei. 
Pusmetinis susirinkimas bus utar
ninke, birž. 15 d., 7:30 vakare, 
Bažn. svet. Turime labai daug rei
kalų svarstymui, būtent apie išva
žiavimą., seimą ir k. Taipgi yra 
kviečiami nauji nariai, kurie nori 
įsirašyti L. Vyčių organizacijon. 

J. R. pirm. 

Dr. P. P. ZALLTS 
lietuvis Dentistas 

10801 So. Mich igaa . Avenue 

VAJLAKDOS: • U t 

DR. G. KASPUTIS j m m 

79c DENTISTAS 
8531 S. Halstrd Str. 

Chieago, m . 
VALANDOS: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. PLUNKSNOS. 
uuiiiiiiMiiiaiifHiHNffiiiiHiimiinHitnir 

A?nr PARDAVIMO 
Grosernė ir B:c?ernė g-eroj vietoj. 
AtsiSankite šiuo adresu: 

4825 So. W&Kbestcr Ave. 

FARMy BARBENAI. 
Pamatyk sekančias farmas pirm 

pirkimo nes tai yra mūsų didžiau
si bargenai. Sekančios farmos ran
dasi Visconsin Valstijoj, tikėtas 
$4.00 nuo Chicagos, 

Parsiduoda 165 akrų su budin-
kais> mašinomis., ir gyvuliais 17 
galviju, 4 arklai, 10 kiaulių, 130 
paukščių. įof akrų ariamos, su 
užsėtais lankais, prie upės gražio
se vietose. 

Parsiduoda 180 a£rų su naujais 
budinkais, mašinomis, 36 galvijai, 
6 arkliai, 34 kiaalies, taipogi 150 
paukščiu, 120 ariamos, likusioji 
ganyklą ir miškas, su užsėtais lau
kais jvairiais javais. § 

Parsiduoda 110 akru su budin
kais, mašinomis, gyvuliais, 60 ak
rų ariamos. 20 galvijų, 3 arkliai. 
12 kiaulių. 100 paakšeiu. Šios far
mos. parsiduoda pigiai, ar maino
ma j Chicagos naiuus, žeme yra 
juodžemis auga visokio augalai. 
Del platesnių paaSkinimų kreip

kitės pas ^ 

MILDA REAL ESTATE C0. 
751 W. 31st Str. Yards 6296 

Ant Pardavimo 
i 

didelis bargenas Piet-vaka
rinis kampas 45 - tos ir 
Paulina gatves, 50x125 p€-
dų. 

Dviejų 2 augščių mediniai 
namai, labai gera^ vieta biz
niui. 

J. C VLASAK ^ 
N Pardavinėjantis Agentas 

Peoples Stock Yards State Bank 
47ta gatve ir Ashland Ave. 
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