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Sovietine Rusija Nori
Prekybos su Amerika

- ” •

Washingtone viešai sudeginta 
Anglijos vėliava

DU JŪRININtu PAŠAUTA.

Bus uždrausta jurininkams in- 
eiti miestan.

GIEDOJO 3.500 VAIKŲ.

BOLŠEVIKAI LABJAUS 
PALANKLAUJA AME

RIKAI.

Suv. Valstijos neduoda 
portą j Rusiją.

pas

Londonas, hirf. 3. — Angli
jos ministerių kabineto nariai 
ir kiti vaidininkai kuone kns- 

. dien turi konferencijas su Ru
sijos bolševiką atstovu Kras- 
ainu. Tariamasi npie atnauji
nimą prekyhos.

Oficijalini paduodama žinių, 
kad tos konferencijos yra iš
imtinai surištos tik su vienos 
prekvlms klausimu. Politiki- 
nių klausinių vcąigiama.

Bet kas čia gali pasakyti,' 
kad konferencijose turėtų 
but nepaliečiami politikiniai 
klausimai.

Juk tie klausiniai Anglijai 
yra svarbesni už visus kitus 
ėmus krūvon.

Nereikia pamiršti, ,ka<l bol
ševikų kariurtmvhW’jhu užJfe 
jusios Kaukazą. Jos briaujasi 
Armėnijon ir jungiasi su tur
kais nacijonalistais.
• Bolševikų kariuomenė eina 
Persijon, kur Angliju turi sa
vo svarbius reikalus. Tai vh» 
opiausios Anglijos vietos.

Tadgi tuščias daiktas butų 
tvirtinti, knd tose su Ijolšovi- 
kų atstovu konferciM’ijose ne
būtų paliečiami politikiniai 
klausimai.

Palankiauja Amerikai.

Nors Krnssin tariasi su 
Anglija, liet bolševikams Jais 
jiųis rupi susiartinti su Ame
rika.

Patirta, kad tasai sovietų 
emisaras laimi pageidauja tu
rėti čia konferencijų su Suv. 
Valstijų ntstovnis.

Jis sako, geras daiktas Ru- 
(sijai at naujinti prekybą su 

Europn. Bet butų daug geriau 
užmegs t i prekybinius ryšius 
su Amerika.

Jis pareiškia, knd iš Anieri-1 
kos Rusija veikiau ir dnuginu- 
gautų įvairių reikalingų dnik< 

gi ypač lokomotivų, žem
dirbystės mašinų ir kitokios 
medžiagos. Tai visa gauti j*| 
Europos viešpatiją užimtų 

-daug laiko.

Amerikonai nesusieina su 
Krassinu.

Krassinui todėl laimi 
tusi susieiti ir pasitarti su ą- 
tnrrikonnis atstovais.

Bet šitie šalinasi jo. Nes iš

» Pakeliama kova prie*

nunisterį.

Prieš Anglijos užrutežtnių 
reikalų ministerį Curzoną pn 
keliama kova. Cnrzon yrn di
džiai priešingas padaryti ko
kius nors ryšius su bolšnviki- 
ne Rusija.
l>aily Mnil atvirai pareiškia, 

knd ininisteris Ctirzon priešin
gas smuikiniu* su sovietine 
Rusija. Jis laikosi nuomonės, 
jog bolševikų valdžia stovi 
kaip ant vištos kojos ir todėl 
kas valanda gali sugrimi.

Tad Anglija padarytą klai
dą užmegzdama sa n tikins su 
bolševikais.

Kadangi kili ministerini. yra 
kitokios nuomonės, tad Baily 
Mail sako, jog Cnrzon, 
tvt, turės pasitraukti iš 
imamos vietos.

nia- 
uŽ-

NEDUODAMI PASPORTAI.

Waahiagton, birž. 3. — A- 
Tneriko# prekylios hutas nori 
[atsiųsti Rusijon komisiją iš
tirti tenni reikalą padėtį. Ko-) 
misijos nariam# buvo reika
lauta čia' [įasjKirtų.

Bet valstybės departamente 
I paaiškinta, kad Rusijon pas- 
i [Mirtai neišduodami.
— 

PIKETNINKĖS SUDEGINO 
ANGLIJOS VĖLIAVĄ.

Pasielgimas surištas su Airi 
jos klausimu.

Washington, birž. 3. — Va- 
kur čin priešais pinigyno de- 
parlamento bustą moterys pi- 
ket įlinkės Airijos reikalais vie
šai sudegino Anglijos vėliavą.

Pirm to moterys ntliko de
monstraciją, atkreiptą prieš 
Angliją, kuri savo desjiotis- 
me laiko Airiją.
Paraduota Pvntisyh'ania avė. 

su įvairios rųšie> parašais. at
kreiptai* prieš Angliją. Rei
kalauta, knd Amerika duoti}, 
pagrlLą psvvigtt zitiijttt.

Pabaigoje sustota prieš pi-
į uigyno bustą ir sudeginta An
glijo. vėliava.

Waukegan, IU., birž. 3. — Iš 
Great luikes jurininkų lavini
mo stovyklos jurininkai vakar 
čia mėgino jiakclti naujas ra-. 
si nes riaušes.

Bet šiuo kartu jiems nepa
vyko. Nes atrado pasirengu-1 
sin policiją. Du jurininku j>a- 

jrojtngnt pn*niitn. Visi kiti ap- 
Įsupta ir nuvaryta ntgal sto- 
vA'klon.• *

Buvusios riaušės.
Praeitą pirmadienj riu juri

ninkai buvo sukėlė riaušes. 
Riaušės jiakeltos dcl juodulio 
vaiko.

Tasai vaikas metęs akmenį 
į automobilių, kuriuo važiavo 
vienas jurininkų leitenantas su 
savo moterimi. Automobiliai)* 
stiklai sužaidę moters burną.

Apie tą atsitikimą praneš
ta jurininkams, kurių čia vi
suomet buvo pilna, ftitie tuo
jaus susispietė j kuopas ir už
puolė vieną viešbutį, apgyven
ta 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 
areštavo ta-Uoliką jurininkų. 
Ant rytojaus juo* pavedė 
stovyklos komendantui.

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

Kuomet jurininkai |>asirodč 
nešini vėliava. ]>oUcijn mėgi
no juos sustabdyti. Bet tie 
drąsuoliai nepaklausė. Tad 
jiolicijn jmvartojo ginklus. 
Atėmė vėliavą ir du jurinin
ku suareštavo.

Jurininkai tad apgulė poli
cijos rastinę. Pareikalavo vė
liavos ir suareštuotų.

Tuo metu iš ątovyklos at
vyko sargylia. Visus riauši
ninkus apsufio ir nusivarė sto
vy klon.

Stovyklos komendantas pra
neši’-, jog ji*- uždraustą# juri
ninkams. lankytiem \Vnukegn- 
ne.

augalinio giedojimo kong-
resas.

A.

New York. birž. 3. — Oia su 
didžinnsiomis iškilmėmis pra
sidėjo tarptautini* grigalinio 

1 giedojimo kongresas, 
prasitęs tris dimias.

Kongresas prasidėjo su pa
maldomis Av. Patriko katedro
je. sv. nusiųs (vlelirnvo Arta- 
vvsku|«is Mayes. 3,500 raiką 
katedroje giliojo.

Pirmiau grigalini* giedoji
mas retai buvo panaudojamas 
liažiivčiose. Bet tą giedojimą 
ntnnujino a. a. jsipežius Pi
jus Dešimtasis.

kurs

PATARIA DVIEJŲ METŲ 
TERMINĄ PREZIDENTUI.

New York. birž. 3. — Tarp
tautinių įstatymų ir diplomą 
tijos profesorius 
universitete, John 
M nore, kalliedainas
metiniam studentų organizaci
jos susirinkimo davė patari
mų, kad Suv. Valstijų prezi
dentas butą renkamas dviejų 
metų terminui. Be to jis pata
rė konstitucijoje įvykinti at
mainą, sulig kurios kaip ka
bineto nariai, taip firezidentas, 
prisiėjus reikalui, butų pa
šaukti kongtesan ir išklausi- 
nėjami. --Mk

Prof. Monro sako, kad šian
die šalies prezidentas perdaug 
turįs teisių visokiuose reika
luose.

HUERTA — PROVIZUONA- 
LIS MEKSIKOS PREZI 

DENTAB.

norė-

Buvo didelis karinis paro 
davimas. ,

Sulaikyta bolševikų
OFENSYVA.

PREZIDENTUI NEREIKIA 
MOKĖTI KARĖS MO

KESČIŲ.

Nuo mokesčiu apdrausti ir fe- 
deraliai teisėjai.

Washington. birž. 3. — Au- 
gščiaiisias šalies teisinas nus
prendė. knd karės mokesčių 
nuo įplaukų nereikia mokėti 

i no» Sjibo« prezMontui. mu r 
. dmilianis teisėjams. Nes tas 
( priešinga šalies konstitucijai. 
, Karės metu įmokėtus ni<>k<‘s 
. čius pinigyno departamentas 
į turi sugrąžinti tiems žmo- 
i nėms.

Prezidentui per metus mo
kama $75,000 algos. Iš tos šil

imoj parei»a $16.000 mokesčių.

ŽUVO TRYS ŽMONĖS.

Miami, Okla., birž. 3. — Su-
Columbia nr,*,uo,n ’l“ vagiliai intarin- 

Bessett !M1’ <’u*crn,,!t vogime. Juos vo- 
žaut automobiliu kalėjimai), vienam

■ vagiliai išsitrauki* revolverius 
ir prasidėjo apsišaudymas.

Pasekmėje žuvo vienas d«*- 
tekt i vas, vienas valgomų (įnik
tų krautuvės valdytojas ir vie
nas i nt ariamas vagilius.

Vienas vagilius pažeistas. Ir 
jum nepavyko paliėgti.

1

PAGELBA RUSIJOS KRE 
DITORIAMS.

Trakijoje Pakeliama Kare
SUSIRĖMIMAI TURKŲ SU 

GRAIKAIS TRAKIJOJ.

Vera Cruz. birž. 3. — Nau
joji Meksikos valdžia nusjiren- 
<lė iš Salios ištremti Carranzos 
žentą, gen. Candido Aguilar.

Paryžius, birž. 3. — Birže
lio 10 dieną čia suvažiuos nt- 
stovai Anglijos, Belgijos. Da
nijos. Ispanijos, Olandijos, 
Norvegijos ir Šveicarijos. Tu
rės jie konferenciją ir pada
rys pienus a|xlrauali svetim- 
salius knsiitorius Rusijoje.

BOLŠEVIKAI IŠMUŠTI Iš
ODESSOS.

VEIKIAI SUSIJUNGS BOL
ŠEVIKŲ IR TURKŲ 

SPĖKOS.

Kernai paragina musulmanus 
vienybėn.

SVashingtono neturima jokių 
instrukcijų tuo žvilgsuiu. Wn- 
ehmgtoiio vynausylM* vis dnr 
nieko liendrn nenori turėti su 
sovietine Rusija.

Tas jkii yrn tr su l’raiicuzi-
Jn. katra via dnr svajoja apie 
savo milijardus, kitais laikais
sutašius biurokratinei rusų i tą, gatvėse įvyko karinis 
valdžiai. Į rodnvimas.

Merico City, biri. 3, — Pra
eitą antradienj žemesniąjnni 
Meksikos kongreso bute" pri
siekė prortnjonalis Meksikos 
[irezidenta# de la liuerla.

Buto galerijose buvo pilna 
publikos. Didžiausios žmonių 
minios tiuvo s mn rinkusios 
prieš kongreso bustą.

I‘n iskihnybią kongreso Lu 
pa

I

Taip tvirtinama Varšavoje.

Variava. birt 3. — Lenką 
kariuomenė pakilo ofensvvon 
prieš Isilševiku* ruožte tarp* 
Bobrįlinko ir Borisovo, sulig 
ofidjalio lenkų armijos štabo 
pranešimo.

Iš lenką kareivių kovos dva
sios suprantama, sakoma šta
bo pranešime, jog iKilševiką 
pakelta kilimine t ofensyva su
traškinta.

Plesoniė ruožte lenką kon
tratakos kuogeriausiai pavy
kusios, sakoma toliau*. Paim
ta nelaisvėn daug bolševiku ir a . % A'1 * > *
keletas kulkasvaidžių.

Pietuose nuo Bobruisko 
lenkai užpuolę bolševikų po
licijas. Ir ten paėmę nelais- 
vių ir karės medžiagos.

Konstantinopolis, birž. 3. — 
Nepriklausomoji l k ra i no* ar
mija užpuolė Otleasą ir iš ten 
išmušė paskutines IsJL-vikų 
spėkas.

Bolševikų aštuntoji armija 
pirm taiko iiuvo suk)m*jiia: at
simesti nuo Odossos, kuomet 
pajuto lK*sibrintijnnėius ūkiai 
utis. \

Podraug pareina žinių, kad 
Isilsevikų kariuomenė progre
suoja Persijoje.

Susijungs turkai su bolše 
vikah.

Georgijus respublikos at«to- 
vvbė painformuota. knd gen. 
Levandosky, kurs su 4(bh00 
bolševiku kareivių yra užėmę# 
Aserbaiojaną, valdėsi ten knip 
namie.

Jo įsakymu demoluhzuojn- 
ma Azcrlmidjano annija ir 
visur prigydoina bolševikinė 
rt V n irta A frivĮn^ V~.L HauJlSZU 

naujos respublikos bus su- 
iKilsevikintos.

Rusų bolševikų ir turkų na 
cijonalistų kariuomenės veikia 
Kanto apskrity j. Trumpu lai-

Bet
ruvo-

ku susijungs tos spėkos ir 
turkai su bolševikais užmegs 
vienvlię. Hitą svarbiausia bus 
atkreipta prieš talkininkus.

Prieš liolševikų ir turkų vei
kimą nieko nereiškia armėnų 
protestai. Ir Armėnijos šian
die nėra kam jau gellk-ti.

Armėnai tečiaus kariauja.

Gautn žinių, jog armėnų 
kariuomenė didvyriškai kovo
ja prieš liolševikua, kurie 
veržiasi šalies gilumoii.

Tą pat daro ir georgėnni. 
Tiflise kol-kas rainu, 

kas valanda Jaukiamas 
liucijinis išsiveržimas

Penkiolika tūkstančių geor
gikų kareivių, kuogeriausiai 
išrengtų, kieku galėdami sau
goja savo ruliežius nuo bol
ševikų. katrie martuoja iš A- 
zorbaidjanu.

šaukia turkus vienybėn.

Vyriausias turkų nacijona- 
listų varias Mustnphn Kernai Į 
paša iš Angoms paskelln'1 ma- < 
nifestą. Kimkia ji* visu* mu-i 
.-u Ima mis susivienyti ir is-ii-l 
drouiis jėgomis ]>asipriešinti 
svetimšalių okupacijai.

Manifeste {lareiškiuma. ko
kia didelė gari ė- laukia visus 
tuos turkus, katrie paguldo 
(uivn gftlYaą, gindami žalį, ir 
isbuną prieš vakarų liesočius, 
norinčius sudraskyti Turkiją.

Kernai išraiškia ištikimybę 
sultanatui, kurs šiandie yra 
priverstinoje augių intnkoje.

Bu3 nauja karė Balkanuose.

Adrianopolis, Tinki ja (be. 
vieliu telegrafu jht Konstanti- 
nojiolį), birž, 3. — Nauja ka
rė Balkanuose, kuri nėr kelt-’ 
m< neMii- kaip ant plauko ka- 
Imjo. jau knipir prasidėjo.

Nuo Adrianopolio augštuiuą 
turkai šautuvais ir anuoto
mis pradėjo apšaudyti nedi
delį graikų kariuomenė- Imrj. 
kur- i nėjo priemiestin Kara- 

j gatcli okupavimo tikslais.
Graikų armija Tnikįjmi in- 

ėjo trimis atskiriomi* kol įmi
nami*. Bet ji nebuvo turku 
užkabinta taip ilgai, kol ėia 
buvo prancūzų kariuomenės. 
Ir kuomet prancūzai apleido 
šį miestą, turkai tuojaus ėmė
si veikti prieš tiesi brianjan- 
riu* graikus.

šaukiami kareiviauti.

Trakijoje susijungė bendran 
kilimu turkui su bulgarais. Jie 
įsteigė provizijonalę valdžių.

šiandie toji valdžia jau tu
ri sumobilizavusi 20,000 ka
riuomenės. Bulgarija pristatė 
reikalingą ginklų ir aniunici- 
joa.

Trakijoj veikia daug ir bul
garą rvgulvrės kariuomenės. 
Bet to dnr mobilizuojama dau
ginu vyry.

ProvizijonaJė Trakijos val
džia savo atsiliepime šaukia 
visus gyventojus, galinčiu- 
vartoti ginklus, knd jie prisi
dėtų prie apginimo šalies.

Visoms Trakijos kūrė, spė
kom# vadovauja Jnfar Tnyar, 
Adrianopolio komendantas. 
Jis yra pirmutinis sumniiyto- 
jti* ginkluotomis spėkomis pn- 
sipriešinti graikams.

Daugelis žmonių apleidžia 
šalį.

Visoj šalyj pakilusi nepap
uola pasiaulm. Daugeli., viils- 
tieėių, ypač bulgarą, aplei
džia mivo namus ir viską Tra
kijoj ir su šeimynomis liėga 
ant Bulgarijos. \'isi kelini 
marguojami nuo žmonių.

Daugelis bulgarų palydi 
vo šeimynas Bulgarijon ir 
gryžta kariauti prieš graikas.

tik

*a-
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PERTRAUKTOS JAPONŲ- 
BOLSEVIKŲ TARYBOS.

Japonai esą palankus Semi 
onovui.

Honolulu. birž. 3. — Japoni
ja |M*ihnukė tan Ims su l»ol- 
ševitati* reikale buferinės val
stijos rytinėj Šiite rijo j. jmi- 

[snk apturėtų ėia žinių iš To 
; kyo*

Tarybos pertraukto*
J jaus kuomet japonai susekė 
suokalbinviiną prieš kazokų a- 
tnmaną Semionovą ir suma
nymą Baikalo apskritį pavesti 
bolševiką valdžiai.

___________________________

tU<>

ORAS
BIRŽELIO 3. 1020 M.

Chicago. — Šiandie ir rytoj 
gražus oras; šiandie vėsiau.

Jie apsiginkluoja ir jungi 
j nen-gtilerius būrius, ftitie 
būriai moderniškai kariuome
nei vrn pavojingestfi už ar
šiausiu* karės (inbnklus. Nes 
jie negu!; *tntvties atvirai 
prieš priešininką. Tad visuo
met užpuldinėja išpasabi.

Darbuojasi turką dvasiškiai.

Turkų dvasiškiui (moliai) 
kaip maldų vietosi*, taip ir : 
kickvienuni žingsnyj ragina 

' tamsiuosius turku* fiakilti 
•‘švi-ntojnn knrėn.” Turkams 
pasakoma, jog graikų okupa
cija reiškia turkams vergiją. 
Tad verčiau garbingai pražū
ti. kaip graikam- visai Įnikai#'* 
vergauti.

Didžiuma turku }«iklauso to 
šauksmo ir įstoja armijon. Bet 
paskui daugelis iš jų dezer- 
tuoja ir įstoja į neregtdvritts 
buriu*, šitiem* būriams geres
nis gyvenimas. Nes jie lic vei
kimo prieš graikus užsiima 
dar ir plikimais.

Sodžiai liepsnose. U

Ttirką-bnlgarų ginkluoti Im1-'A 
riai jau senai veikia Trakijoj. 
Dažnai išvaknrėmi* vienur-ki- 
tur tenka pamatyti dideli n* i 
pažaru*. Tai tie būriai plėšia 
ir degina sodžius buriuosi* 
gyvenu graikai ir katrie atsi
sako prisidėti ginti Trakiją.

Burini tokia* graiką šeimy
na- išžudo ir namus sudegina.

Visoj šalyj prisiveis gnlva- 
žudžių-plėšiky gaujų.

Vargas Trakijai.

Kaip turkai, taip ir bulga
rai vadai prijiažj-ta. jog nau
ja karė Trakijai atneš tikrą
ją pragaištį. Nes gyventojai 
pradėjo* 1912 metais dnr nėra 
padėję ginklu.

Bet nauja knrė atidarys ri
kis talkininkams, sako Adri- 
ano|>olio komendantas. Ji# jwi- 
žynii:

“Trakijos gyventojai nenori 
but Turkijos dalis, 
patekti bile katros 
viešpntijos glohon. 
budu nesutinka *u 
kio* Graikijos.’’

Graikija Trakijon pasiuntė 
tris divizija#, ty. J.'HMMM) ka
reivių.

j

i

Jie j. H 
didesni-# 

Bot jokiu 
glolai to-

ROOT IŠKELIAVO LON 
DONAN.

|
New York, birž, 3. — Buvęs 

senatorius Eliliu Root iškelia
vo l/ondonan. Jis tenai pnk- 
viestu- prisidėti prie suorga- < 
iiizavimo tautų sąjungai tarp- j 
tautinio teismo.

Iškeliauja garlaiviu Nieuw 
A msterdain.

PINIGĮI KURSAS.
I Svetimų viešpatijų pinigų ver- 
tė mainant nrinažinti $2-'<,000 blr- 

Iželio 2 <L buvo lakia sulig Mer- 
chnnta Luan & T mist Co.:

Lietui o« 100 n likai m, 
Vokietija* 100 niurkiu
Iz'iikijos 100 markių 
I'ranraaijoe. už 1 dotierį 
šveiearijan už 1 dolierj
Ttnlijot ui 1 tini.
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UTTVVIV KATAUKV PILIMIASTIS

“DRAUGAS”
Ubu kuMUeo* tfakymu ncdtaltaata*. 

PRE3KMF.RATOS RAINA: 
GHICAGOJ IR 1 talENVJK: 

McUuiui ...........
Pu-ci Mrcg .

irv. VALKT.
Metama ..... 
Ptoacl JUetg ..

PranumcratA tuokaal Likai no. Lai
kau akaltoal nuo utairalymo dtono* 

nuo Naujų Molų. Norint permai
nyti adroa« viaada reikta prUdųaU tr 
uan»a adreaaa. l*tnl*al *orlauala alų- 
•U lAporkant kraaoje ar ezproao "Mo- 
»«y Ordcr’" arba j Jodant plnirua ) 
rurtatruotų laLlkų.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 4fith St Chicago, UI.

Tvk-fnnivi McKlnlcy 6114

Muzikos Šventė.
. Birželio I, 2 ir 3 d. buvo 

gnjgurijuno giedojimo tar|s 
tautini- kongn*sa> New Vorke 

<^nr. Patriko kab*dtx>j<*. Grego- 
rijanu giedojimu vadinasi tu 
giesmių nišis. kuri yrn Mišių 
prafncijoje. mišpanj psalmėse 
ir kitame senoviškame katali- 

. kų Bažnyčios giedojime.

Ilgus laikus ir bažnyčiose 
viešpatavo taip vadinamas 41- 

guratyvis giedojimas iš Italijos 
ir Prancūzijos prasiplatinę*- 
vi»ttr. Apie vidurį 19-to šim
tmečio senovės tyrinėtojai vo
kiečiai pasteliėjo gTugorijnno 
giedojimo gražumų ir ėmė 
ieškoti danginu jo liekanų. Tų 
gregorijano giedojimo atnau
jinimų vedė' Rntidiono^ nrlm 
Regen<bnrgo nrti«tai — mn)r^ 
slininkni. Bot jie prisilaikė 
dauginusia tiktai vienų Rymo 
likusių gaidų.

Tą jų klaidų pastcliė- 
praneuzui arti-tai ir 

Aitie buvo 
benediktinai 
Jų buvo 

ieškinėtj s**nn 
rankraščių su gaidomis viso 
pasauliu knygynuose ir tų run- 
kraščių užėjo gana daug. Be
nediktinai tyrinėtojai išrado, 
kad senovėje gaidos Imvo tre
jopai rašomos: neumatiškni, al
fabetiškai ir kviiloniškai.

Benediktinam.- tą dnrhų Iš
dirbant praucuzų nntikl«*rikil
iui išvijo artistito-niokslinin- 
kus iš Solosmes, u jų triobas 
atėmė j valdžių. Tudu lieue- 
diktimū iš Prancūzijos persike 
lė į Angliją, nusipirko žeiuės 
vietoje vadinamoje t^uair ir 
pasistatydinę vienuolynų vetlč 
savo darbų tolinu.

Aito darbo pradėjėjas kuni
gas Guenmger (ricaitoid Ge- 
nuižėj mirė. Jo vietų užėmė 

| kunigas Mocųuereau (skaito- 
tei Mokero). Negana ką jisai 

paG turi nepaprastą muzikiilj 
talentą, bet steliėtinni greitai 
ir gerai išmokiiui kitus. Jis 

$ skaitosi geriausias gregorija- 
nėg muzikos žinovas pn*nuly- 

Eje. Jin dabar yru Nrw Yorke 
ir vwlė kongreso gieanos l»’i 
giesmių kungreMj.

Tos pačio.- rųšies artistų- 
mokUutiukų lizdą,, yra Vokie- 
fijoje virtoje vmiinnntoje Be- 
urvn. Mus kompozitoriis f’es- 

_ lova* Aftsnnnzkss ten mokino- 
tfci. To* pučias gregorijiuiės mi:_ 

rikos artintai su savotiškomis 
ypatybėmis yrn ir Chicago® 

Pritllistai.

Džiaugoi kas galėjo girdė
ti N’rw Yorke iš 5i»o jMtoaulio 
suMtdku.-ins geriausiu* rimto 
giedojimo artistus.

B"’.

L 
!

j° 
mokslininkai.
vienuoliai 
mieste Sulesinęs, 
daug. Jie ėmė

Popežiaus Dovana.
Viena- inmižymėjųs i*pana.- 

už savo ncĮMipiiudui gerai at
liktų dalykų laimėjo dovanų— 
didelę krūvų pinigų. Jis jų 
pavedė popežiuL Kitus ispa- 
n.:h J o.-*■ M. L’rųuijo turtui- 
gas miesto Bilbao gyventojas, 
susilaukęs pačios išgijant iš 
pavojingos ligos taip
gi daug pinigo aukojo šven
tam Tėvui, norėdanum lokiu 
budu išreikšti savo dėkingu
mų Dievui.

Šventasis Tėvas pirmojo au
kotojo visu* pinigus ]>avedė 
pavargėliams isjinnų vaikams. 
Iš antros dovanos, sulig paties 
l'nr|uijo noro, už milijo
nų kronų pirko valgio badau
jantiems Austrijos kūdikiams, 
už pusę milijono markių Iš
dalijantiems Vokietijos kūdi
kiams, 15,01X1 lyrų ttiivė X . Jė- į 
zau Širdies liažuyėiai, kurių 
kululikui dalmr stato Jeruzo- 
linioje ir 15.(XM) lyrų pavedė 
iškašciain*. surištiem* sn Onos- 
Murijos Taigi gyvenimo iš
tyrimu. .Tos gyvenimas yni 
tyrinėjama* dėlto, kad žmonės 
praŠ4j |m|iežių pripažinti jų 
jmi laiminta.

VALGOMŲ DA1GTU BRAN
GUMAS.

Stambieji ir mokintieji A- 
merikos žemdirbiui įteikė sa
vo pastabas Tautinei Atkalei- 
vių Konferencijai (National 
Conference of Imniigration). 
Jų pažiurus pasirodė esančios 
vienokios sn pažiūromis susi
dariusiomis Žemdirbijos De
partamente.

Pasirodo, knd vyrai l»ėga i* 
laukų j miestus pelnytis dide 
hų algų; tokiu budu nėra knn; 
įgyventi žemę. Ji duoda ma 
Im Aiisių, o yra daug norta 
čių juos pirkti. Todėl jie,bra 
gus. Jų brangumų padidina 
mažinu brangumas. Žemdir 
b.ų mašinas dirbtuvės daro 
įmestuose, moka dideles algas 
savu darbi ninkama, dėlto UŽ 
mušinas brangiai ima iš žom- 
d.rbių, o žemdirbiai dėlto pa
branginu valgomuosius daig- 
tus.

Norima patraukti j Ameriką 
daugiau atkeleirių mokančių ir 
npr imančių dirbti laukų darbi 
ir gerai ifcskirs‘vti tuos dar
bininku,. ten. kur jų reikia. 
Manoma taip-gi miestų dirb 
tavęs pripildyti darbininkais 
taip, knd visos vietos taptų 
užimtos, ir dar butų daugiau 
žmonių negu reikia. Tadu ir 
miestų darbininkai turės ieš
kotis uždarbio sodžiuose.

BUVUSIEJI KAREIVIAI.

Tyrinėjimai parodė, kud la
bai didelis skaičius buvusių 
kareivių negavo jiastovans 
užsiėmimo, nors jau metai 
praėjo jiems sugrįžus iš ka
ri uomeitės.

Kolumbo Vyčiai (K. of C.) 
sumanė tuos vyrus įtaisyti 
žeimlirbystėjc, kur trūksta 
veikėjų. Keli šimtai vyrų jau 
gavo vietų, darbų ir pelnų 
rytinėse valstijose. Kolu'Ubo 
Vyčiai įtaisė tamtikrų tarpi
ninkavimo biurų.

Biurus balandžio mėiiėsyje 
įstatė j vieta- 14.536 vyrus. 
Tai dar neišteko visoms vie
toms. kur jų reikaluutn. To
kių vietų buvo 19.450. rl'os 
skaitlinės apima tiktai rjlhtes 
ir vidurines valstijas.

Iki šiol Kolumbo Vyčiai ne- 
siulydai'o visto* asi viss&m 
vyrui, jei nebūdavo 18 dolic- 
rių savaitei ir vieta su valgiu. 
Dabar jau reikalauja įauitau- 
siai 20 dolierių savaitei prie 
maisto ir vietos. Vj5dutini«kai

Z

Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos 
Kronologija.

(Pabaiga).

1908.
I

Birželio 25 d., imvo ant par
davimo priešais dv. Kryžiaus 
bažnyčių, Mt. Carmcly, 8 lo
tai nuo $6,000 iki $8,000 ver
tės, bet vyskupas neleido jų 
pirkti, neturint tiek surinktų 
pinigų.

Rugpjūčio 12 d., mirė Olvp- 
hante, Pa. Motina Boniface, 
lietuviškų seserų viršininkė ir 
pagclbininkė M t. Cannely. Į 
jos vietų atėjo Motina M. 
Bcrchmans, kuri išbuvo iki ga 
lui 1909 m.; 1910 metų pirtį*) 
pusmetį buvo motina M. Sera
finą; antrų gi pusmetį 1910 ii 
pinnųjį 1911 buvo jau lietu- 
vaitė — sesuo M. Konc»*pta.

’-iifiKn to ,1 YTnmn<m1rPr

Heart of Mary seserįs pasiū
lė Av. Kazimiero seserų Moti
niškam Namui pirkti St. Mi- 
rbrnds Acadeiny netoli Readin- 
go, Pu. Pasiūlytas tam tikslui 
pirmiau seserų Pranciškonių 
namas l'hiladelphijoje, pasi
rodė beaųs senas, innžai® ankš
tais kaniliarėliais, aplinkui na- 
tnnis apstatytas, be kiemo, žo
džiu. auklėtlininiui netinkamas. 
Av. Mykolo Akademija ties 
Readingu buvo jau tinkamus, 
uis namas, gražioje vietoje pa
statytas, turintis daržų ir dnu^z 
aplinkui žemi*s: jų buvo apžiu 
rėti ir vyskupas Shannbuna.* 
ir nyt jos pirkimo reikale bu
vo su kun. Staniukynu jhis 
Philadeljihijos antvyskupj, liet 
pirkti jos buvo negalima, ne* 
pasirodė, knd tusteinentų sa
vininkas buvo jų išlyga apriba- 
vęa, kad pasiliktų grynai gai
lestingiems tikslume suvari iju 
ina.

Spalio 20 <L, kun. Pr. Jakš- 
tys ateina j Mt. t.’anuel, kur 
[įaskui ir klelionii pasilieka.

1909

Vasario 13 d. kun. A. »Staniu- 
kynas apsilankęs Chicagoje 
ant auksinio jubilejaus kun. J. 
Kolesinsko. nueina su kun. F. 
B. Serafinu ]>as antvyskupį J. 
K. Quiglev, kuris nutinka pri
imti Av. Kazimiero Seserų 
Kongregacijų į Chicagų ir jų 
Motiniškojo Namo įkūrimui jai 
skolinti $30.<XM).

Vasario 23 d. llarrisburgo 
vyskupas sutinka seserų kon
gregacijų perkelti į L'hicagų ir 
rašo pas Chicago* antvyakupį.

Kovo 23 d. vyskupas Shana- 
hanas, gavęs C'hicagus antvy- 
skupio sutikimų, rašo Ryman 
gauti leidinių jicrkelti seserų 
kongregacijų Chicagon.

Gegužio 21 d. atėjo reika
laujamus leidimai iš Rymu.

Birželio 14 d. Chicago* nut- 
vvakupis davt’t žinių kun. A. 
Staniukynui. knd atvažiuotų j 
( ’llitMUrr**

Gruodžio 5 d. tev<> paskirta 
| pašventinimui kampinio ak- 
imms viemiolymri. Teeinu dtžei 
blogo oro, lietaus ir sniego, 
negalim* buvo prie vienuolyno 
privažiuoU; todėl, antvysku- 
piui deleguojant, kun. A. Sta- 
niukynas tų apeigų atliko 6 tų 
dienų gruodžio.

1910.

Balandžio 2 d. lietuvaičių 
auklėtinių skaičius .Scrantonc 
siekia nuo 27 iki 30 ir mėnesi
nis jų užlaikymas atsieinu uuo 
$435.00 iki $537.<X).-

Lie|x»s 12 d. dapirkta 
nuolyniii. šule, da in-nki 
riai žemės už $7,000.

Rugpjūčio 2 d. šešios naujos 
lietuvaitės abitus priėmė

SDCIJALISTp BALSAI 
RINKIMUOSE

Nesenai Amerikos sueijalis- 
tų partija (jon priguli ir mu
sų pu£ur«ujuitieji sveijainttai) 
New Yorke turėjo suvažiavi
mų.

Sočijalištai, sekdami kitas 
politikines šalies partijas, sa
vo suvažiavime paskyrė kan
didatų į šalies prezidentus.

Kandidatu paskirtas' žiuo- 
ma* to* partijos uuolalinia 
kandidatas, socijalistų vadas, 
Eugene Dobs, kur* šhmdie y- 
ra nubaustas ir uždarytas ka- 
lėjiman dešimčiai metų.

Po n u r i n kimo jo kandidatu, 
žymesnieji socijalistai nukelia
vo IVashingtonan ir tenai pre
zidentui Wilsonui indavė pe
ticijų, kad Debs butų paliuo- 
«nn!n« iš kalėiimo. Juk kandi- i 
■uiiub | sunūs prejudejilut, jte 
nuomoniaujn, negali būt kalė
jime, kuomet reikia čia vesti 
energingų priešrinkiminę kam- 
mmiją.
Antai, gen. Leonardas W\.od, 

kurs nori patekti kaudidatu į 
šalies prezidehtus iš republi- 
konų partijos, kokiam laiko
tarpiui buvo paliuosuotas iš 
tarnybos armijoje. Tuomet 
kur-kas pasekiningiau jam vy
ko prieškonvoncijinė partijos 
kampanija.

Tas pat butų galima pada
ryti ir su Debsu, socijahutų ‘ 
kandidatu, nuomoniauj* Dėbso 
šąli niakai.

Buuijalistai suvažiavime 
džiuginoši. kad šįmet preziden
to rinkimais jų partija attik
sianti didelį progresų. Kai- 
kurie juokdariai jiareiškė, gi 

pašventino Av. Kaziniiero Sc- i kiti sutiko kaipo rimtų deik- 
serų Vienfmlynų. tų, kad šįmet socijalistij kan-

Liepos 3 d. kun. J. Koloaiu didatas lai mėsių* nemažiau du. 
ska* paiiovanųjo $5.000 kape [n,ibjanu baisui ri .H- • .*.
»:—::---------------------s j Tiedu milijonu piliečių bal

sų neišrinks socijalistų pre
zidento, sako aorijalistai. Bet 
reikš didelį (partijos sustiprė
jimų.

vie- 
ake-

‘SernrtnT’o tr ?r»8tns- 
padaru j /jutus.

1911

Tuo jaus po Naujų 
trįs šventu Kazimiero seseris 
atvažiavę* iš Scrantmi. apėmė. 
Chicagoje Visų Šventų para
pijos mokyklų.

Vasario 28 d. pirmos šv. 
Mišios buvo atlaikuos vi -’iuo- 
lyne. Tų pnčių dienų ajisigy-' 
veno vienuolyne’trįs seserį**,j 
devynios nnujukės ir dvi kan- 
didnti.

Balandžio 14 d.. Didžioji* 
1‘ėtnyčioje, atvažiavo iš Scran- 
ton Motina M. Gabrio!. airė, 
seserinis į pagelbų ir su ja 5 
auklėtinės. Scrant<»ue jufsiliko 
iki vakacijų da vienuolika 
auklėtinių.

Liepos 2 d. J. M. J. E. Qui- 
gh*y, Chicagos antvyskupis,

Metų,

Pirm karė* buvo aiškiu so- 
rijaiistų , pažangiai ima* ]«oh- 
Ūkos lauže. Kari* gi aorijatis- 
tus sukapojo tiesiog į skutus. 
šiai*die jų partija yru tikras 

, pašarvotas skeletas.
Pono karės rocijalistai turė

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

Karės melu socijalisltu su- 
siskaldė į tiulis. Tos frakcijos 
šiandie tarp savęs ėdasi ue Lik. 
už partijos priemones, Imk ir 
už jiačiuK socijalistinius prin
cipus.

Šiandie, paaibaigu* karei, 
sovijahstų ]>artija-skele*.iu ne- 
pJi jau atgauti sai buvusios 
gyvybės. Nes trykšta pasekė
jų. Darbininkų minios, iš ku
rių seniau soęijalistų . partija 
buvo rekrutavusi spėkas, už- 
r.ir.uka uuo socijaGstų. Nes j- 

tif.uiu, 1... roPkia <*.

vadų gražus (mžadėjimai, kų 
reiškia sodjaliznuis praktiko- 
>-

Darbininkai įsilįkino iš pa
de t i eto Rusijos ir Vokietijoj 
kur socijalistai savo teorijas 
vykdina praktikom

Tai aiškiausias prirodymas, 
kad socijalistų partija šįmet 
negaus nei pusės tiek Įtaisų, 
kiek tikisi gauti. i

1916 metais prezidcncijaliais 
rinkimais . Suv. Valstijose de
mokratų partija laimėjo dau
ginu 9 milijonų balsų: ropub- 
likonų įtarti ja kiek viršaus 8 
milijonų; gi socijalistų jmrii- 
ja. kaip sakiau. vos buvo 
peršokusi pusę priiiijuno.

Ir jei čia )iasakyti nurody
mai išsipildys, galėsime ]>adė- 
koti Dievui. Nes tas reikš, kad 
darbininkai ima susiprasti ir 
nepasitiki tuščiais socijalistų 
šukavimais.

Nes socijalistų intakos su
mažėjimas reiškia žmonių su
sipratimų.t

i

Mu. luitui* dldilauutua ir rurUu- 
•luu kirpimo, doatsniii* Ir aluti tuo 
•kyriiM. kur kiukvtuuM <nuua cvrau 
prukUkou bunltuokinlatnaai

Vlauouu aluvltno ukytluort maAlno. 
varomo* ataorou Jiaca-

K»loč4atna klukvton* alulU bito ko
ki uo taku, diraa ir ar vakarato. pa- 
eiti urulį tr polkai b* 11 dėl aųly<ų.

Patiem, daromo* aull* rulero*. »t- 
•ckto aUllana ir dydtlo U tat kartoj 
madų knyRoa

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. P. karkto. Vedėta

IH N. STATĖ KTJIEET. CHICAOO.
Kampa. Lak* 81.. ant l-ių lubų

DR. J.SHINGLMAN 
| Gydytojas ir Chirurgas 
1 Ofisas 4030 W. 13 St.

kaduy. 4M Vuurl
Rea. im W. 4» Arenu*

Ttd*foiuM Ctaro S4if 
Ofl»o Cteoro 4* 
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- «e»V-
Rugpjūčio 14 d. tapo nu

pirktu vienuolyno pastatymui 
ui $6.5tai penki akermi žemės, 
turp 67-o* ir 68-os ’ gatvės ir 
S. Rockvell ir VVashtenavv 
n ve.

Rugsėjo 11 naujo* 8 lietu
vaitės priėmė vienuolių abitui! 
Senmtoue,

Lapkričio 22 d. nupirkta :* 
lot ’ žemės arti vienuolyno u> 
$550.00, kapeliam jai pastatyti.

imant, Vyčių įstatytieji j vie
tas vyrui gauim $32JiO savai- 
t ei. , * (

Žemdirbiai ieškantieji dnr- 
lurinkų vasarai gali kreiptis 
• ta ••!««* X**g 4" A * J 4A4**AM**««f •

čių stotį (Knight* of Colum- 
bus Burcaui. Kas i»*žin<* kur 
X rasti, turi pams’ausu vie
tinio katalikų kunigo. 
Išsakys neabejoti.mi.

las

linui jos pastatymui.
Rugpjūčio 2 d. vienuolyne 

priėmė abitus 9 kandidates ir 
dvi nnujuki padarė įžadus.

1912.

Balandžio 9 d. gavo si-serų 
abitus 10 kandidačių..

Rugpjūčio 15 d. abitus gavo 
6 kandidatės ir G naujukas j- 
žndus padarė.

Rugsėjo 1 aiidary’tos dvi 
naujus -Av. Kazimiero seserų 
mokyklos: Piuladelpliijoje, Pa. 
ir U'aukegane. llt

1913.

Liepos 24 d. Av. Kazimiero 
Seserų Kongregacija tapo in
korporuota lllinojaus Valstijo
je. Si*serų ofieijalis vardas 
pagal čarterį yni: The Sisters 
of Suint Casimir’of Chicago. 
Šiuo vartlu gal Imti daromi Se
serims užrašai testamentu. 
Čnrteris duodu -cscrim.- teisę 
steigti mokclo ir lalaiarybės 
įstaigas, jus užiaikyG ir vesti.

!>., . ♦» » •__ t *•$*u^pjuvim «, u. uuHun
11 kandidačių ir 8 naujuke* 
įžadus padarė.

Rugpjūčio 24 d. rinkimai ge- 
neraliis viršininkės vienuolyne. 
Balsavime dalyvavo 9 s<*serps. 
J viršininkes tapojšrinkta Se
suo Marija.

Spaliu 1 d., atidaryta nauju 
mokykla Aušros Vartų para
pijoje.

Gruodžio 22 <1. Mot i ra M. 
Gabriui, išbuvus prie liatuviš 
Icų seserų viršininko metų 8Į 
mėnesius ir 8 dienas, išvažia
vo atgal į Srrniitau.

1914.

Rugpjūčio 14 d- vienuolių a-
MIIMC jjrtavutv a.A •«

14 naujokių padarė įžadus
Kugnėju 1 d. ta)M> atida ryto, 

dvi miujiH- inukykĮof: Dievu 
ApveudM ir Av. Mykolo para
pijose, abi Chicagdje.

I

DŽIOVA.

«
X.

Kaip daug balsų gali gauti 
socijalistų ]>urtiju ateinančiais 
rinkimais. nelengva pasakyti. 
Bet kad soeijalistai negaus 
nei pusės tiek, kaip jie sako, 
negali būt, jokia paslaptis.

Pastaraisiais prendeucija- 
liais rinkimais, 11116 metais, 
socijalistų partija laimėjo 
■kiek daugiau 500 tuksiančių 
lialrų. ty. nei pusės Gok, kiek 
ji buvo laimėjus 1912 melais.

1915.

Rugpjūčio 15 d. abitus gir 
vo 7 kandidatė* ir 8 iu uj ūkės 
jiadnrė įžadus.

Vartau Geradarių aukavusių 
Šv. Kazimiero’ Seivrų Vie- 
nuolijos reikalams yra sura
šyti astuoniose knygose.

Skolos vienuolynai tur da 
$57,000.

Ka*. trys minu tos viena ypa
tų miršta Suv. Valstijose nuo 
džiovos. Vienas šimtas ]>enkias 
ta.'tarta tuk4* sočių miršta Shi*. 
Veisti jose į .n*t-t;

Viena* iš kbkvhno <lc*jwrts 
žmonių, milžta įčių šuv. Vnl- 
<i:,’*vse, mirk!.-* nuc džiovos. 
Jeigu manai, ju»; turi džiovų, 

atidėliojęs eit pas gydyto
ji. arba j džiovos klinika. Te
gul ten atsargini išegzami- 
nucrjii plaučius. Atsimink, tas 
negali būt jaidaryta pakol vi
sa kratinė neatidengta. Todėl 
netikėk j gydytojų, kuris to 
nedaru. arba, dar blogiam, jei
gu jis jMitarė vaistų dėl ko
sulio Ik* jokio gaurių peržiū
rėjimo.

Gydytojas su mikroskopu 
Jaijj-pat turi egzaminuoti aei- 

Punru-Uai tas indi Imi oi-• ... --- ...

Dr. P* P. ZALLTS
Lietuvis Dentistas 

10*01 tjn. Mlfti'.rnn AifflM

▼ALAXIKMl • ta • rak>r«.

..i...................

Dr. L E MAKARAS
XWuvii Gydytoja* ir OtUtaBta
Kwta4.i l«M4 ta. Mtahta* Ava

Cbktaoji 4*18 ito. Mota Rtr. 
Tik A*4vwt. .aluta aa. AiM iki 11M

«

Trl. Drovor 7U41

Dr. C. Z. Vezelis
UETUVU DEKTUTaS 

Valanrto.: auo • ryto Mu • mk.
ttorodomi* nuo 4 be * rokam i 

4741 80. ASHLAMD AVKKLR
arti 47-to. tart

| JOSEPH C WOLON
Jetuvis Advokatas

DR. S. NAIKELIS Į| 
LIKTI "Viii 

orrmvuM m citmtrnuM 
ufM*a tr UrrlMt «•<» 
nn to. N*SM Str.

Ant Virtai* VnltmaJ Hl»lr Bank 
Valandų* nuo Itt Uit U ryto: nuo 
: iki 4 po pūty: nuo 7 Iki k rak.

NodAIlomia nuo 14 Iki t.
Trtataa. Tart* MM

H. .M
Inta

Vaikų skaičius seserų «mky- liktas veltui per Stale Boanl 
klose: Mt. Canuel, l‘a.: 285. of Vietinis sveikatos
l’hi Indeliu ja, p#.: 285. Ou- oficieriik. pagelliės tų atlikti, 
eaguji* — Visų Aventų parapi
joje: 250. Aušros Vartų pa
rapijoje: 150. Dievo Apviūzdos 
parapijoje: 550. Av. Mykolo 
par.: 118. H'aukegam*. 11L: 
230.

Vienuolyne mokinu yra: 84. 
Augštoje Vienuolyno Mo
kykloje < lligh Scbool): ll 
Auklėtinių Vienuolyno mua 
komų: 28.

Seser}* snvo glul»oje tur 
1952 mokiniu.

Seserų. įžadus padariusių, 
yrn 47; Seserų naujukiy 18; 
kandidačių 10.

Seserų adresas:
Sisti-r* Of St. Caaiuur. 

6700 S. Boakucll Slrw 
Chicago, UI.

K. A. 8

DR. A. A. ROTH,

TEARI ŲUEEN 
KONCERTINOS

MotaUkp. VyrUkq
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REIKALAUJA.
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Lietuvos Valstybės kons
titucija.

MUSŲ DARBUOTE.
(Pabaiga)

KONFERENCIJOJE IŠNEŠ 
I0S REZ0I4UCU0S.

MOTERYS — JAKITKESS.
Ir MCrubOar* — IkiIIom:. valanda* 10 
vakare Ik: <: JO ii ryta klokvian^ ut- 
kara apart aubataa.

auiiauklts

Kaktlnla l'urnraMaK

mis nmiaiiNG
iu U SaUc SI.

Nepaprasta iškilmė.

►

New Yorko apielinkių Fe
deracijas Tarytas narių ir 
darbuotojų antroji konferenci 
jn, išklausiusi raportų ir nuo 
monių konferencijos darbuoto
jų, Liotuvos Vajjtyta* kons
titucijos klausimu, suranda 
reikalinga nuoseklesniam ir 
gilesniam apsipaŽinimui su 
dabar esančiais Lietuvos kons- Į 
titacijos projektais išrinkti iš ’ 
penkių asmenų komisijų^ ku- 
n:

a) Atidžiai nentkaifinai Lie '

projektus ir patyrusi tuo svar- 
hiu reikalą nuomones Ameri
kos lietuvių žymesnių darbuo
tojų (laikraštininkų, sociolo
gų Ir visuomenintų), nurodys 
busiančioms konfercncijonn 
kame skyriasi iy. kame sueina 
musų darbuotojų mintys Lie
tuvos konstitucijos klausime. |

b) Nev Yorko apidinkės J 
lietuvių katalikų darbuotoja:, 
kurie turi laiko ir progą su * 
eiti artimesniu*! kontaktan su 
lietuviu krikščioniškoj; pakrai-

*pos liaudimi, taipgi bandys 
konstitucijom reikalui pasi
semti minčių iš dnrbo žmonių 
ir ingytai.* prityrimais pasi
dalins su kitais darbuotojais 
konferencijose.

c) Ncw Yorko apielinkės 
Federacijos Tnrvhos narių ir 
darbuotųjų konferencija, gavu
si raportus Lietuvos konstitn- 
cijoa reikale iš komisijoj narių 
ir darbuotojų. tnrs savo žodį 
ir padarys tam tinkamns nu
tarimus, kuriuos viešai pagar
sins spaudoje.

d) Lietuvos konstitucijos 
reikalui ištirti konferencija 
skiria komisijų iš sekančių as
menų .Jonas E. Karosas, Jur 
gis Tumasonis. Leonardas Si 
mutis, Kun. Pr. Bučys ir Kun. 
F. Kemėšis.

e) Komisija savo raportus 
išduos raštu.

Pastaba: Gerbiamieji musų 
darbuotojai kun. Pr. Bučys ir 
kun. F. Karoėšis išrinkti į ko
misijų, jiems nesant konferen
cijoje, bet konferencijos dar
buotojai, žinodami jų nuošir
dų rėmimą konferencija* dar
bų ir sumanymų, tikta, kad 
jie sutiks bendrai su kitais na
riais. jiems pavesto reikalų pa
sidarbuoti.

%

Lietuvos Valstybės paskola.

New Yorko apielinkių Fe
deracijos Tarybos narių ir 
darbuotojų antroji konfervnri- 
ja, atsibnvnri gegužio 17 d., 
š. Aptviškituo P. 6v. pa
rapijos svetainėje, Bnuuklyu, 
N. Y., atsižvelgdamu į tai, 
knd visai mažai liVo laiko su
kelti Lietuvos valstyl>ė*s pas
kolų Amerikos lietuvių tarpe 
Ir matydama iš Lietuvos fi
nansinės misijos pranešimų til
pusių .Ameriko* lietuvių laik- 
r»ščiuqj-e, kad fmskolos pasi
sekimai trūksta dnr didesnes 
pusės nustatyto paskolai pi
nigų sumos; prie to konferen
cija gerai suprasdama, kad su 
paskalos 1 pasisekimu arti yrn 

t Linrnvno rmH<*wtn ir
, uKuuuuiuiiu g> veuuuo ir dur
ta pasekmingesnif vystymą* 
ir spartesnis musų tautos žen
gimas į pilnų laisvę ir neprik- 
lauftontybę, — atsišaukia šiuo- 
mi j Amerikos lietuvių katali
kų orgiuMtmcija*. draugijas, 
darbuotoju^ ir plačiųjų Imu 
dį, kviesdama juos visus sto
ti darban paskolos naudai su 
dar didesniu pasišventimu’pa- 
dvigubinta energija ir tvirtu 
pasirįžimu Lietuvos valstyljės 
reikalams kolnbiausia pasidar
buoti.

Konferencija yra giliai įsi
tikinusi, kad iki šiam laikui 
sukelti Lietuvos paskolos pi
nigai, gal tik su maža išimti
mi, ym Amerikos lietuvių ka 
talikų darbo nuopelnu. Todc- 
lei konferencija numatydama 
reikalo ir naudos atsakinėti į 
lietuvių tautininkų laikraščių 
ir darbuotojų nerimtus ir ne- 
teisingUp -prikaišiojimus, buk 
kala Lekai kenkiu paskolai, juos 
pačius (tautininkus) prašo 
gaišinamų energijų ir laikų ka
talikų smerkimams, sunaudoti 
svarbiausiam musų tautos rei- 

i kai ui — paskolos sukėlimui.

Lietuvių krikščionių demokra 
tų partijos centro komitetui 

. Kaune.
I

Nev Yorko apielinkių A. L. 
R. K. Federacijos Tarybos 
narių ir darbuotojų konferen
cija, įvykusi gegužio 17 dienų, 
š. m., Apreiškimo P. 6v. pa
rapijos svetainėje, Brooklyn 
K. Y^ džiaugiasi Lieta vių 
Krikščionių Demokratų Parti
jos laimėjimais rinkimuose j 
Steigiamų jį Seimų ir siunčia 
visiems lietuvių krikščionių 
demokratų darbuotojams šir
dingiausių linkėjimų nenuils
tančiai darbuotis musų liran-
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Vertė '
Jonu M. Širvintas

Kaina 50c
Dauginu inrnnt nuU'idžinmn- nnulsmtis 

Adn>uukjle; £ ,. =

Chicago. UI.
“DRAUGAS” PUBL. 00.

1800 W 46t.h SU 
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Nialėlivje, 16 d. geg. K v.. 
Jurgio laižiiyrioje atidbuvo1 
gerb. kuu. J. Brn .žiu pirmųjų 
mišių iškilmė. Vakare jo pa- 
gerbimui^. Vyčių 79 kp. su 
rengė Intai puikų koncertų ir 
vakarienę. Vakarų atidaro tu
rininga kalta gerb. kun. F. 
Kemėšis. .Sekančiai gerb. Pri- 
micijantui išreiškė savo linki*- 
jimų Dr. Karuža P- Penninie- 
nė, 8. Pauraziu, J. K e r šaus- 
kis, K. Abyšahi ir kiti. Kon
certo dalį išpildė sekančiai: 
1). Ilginusių įuetų ir keletą 
gražių dainų puikiai išpilu*- 

įiiiuias, o nuu vjety Uuopu* 
bei choro gerk Kolenizantui 
įteikė gražų pas veiki uimų ir 
jautriai paknllh-jo margelė D. 
Gustničiutė. 2) Kelias daimu 
šaunini užtraukė mišru* ir vy
ro kvartetai. 3). Soh> krivių 
dainų artistiškas išpildė sim
patingas tenoras J. Kudirka. 
4). Pora klasiškų veikalų pa
lietė gaili pianistė A. Petkiu- 
tė. 5) Keturias rimtas tini na* 
puikini padainavo musų sce
nos lakštingala A. Bercckuitė. 
6).Kelis rimtus duetus jautriai 
išpildė Bereckaitė ir Kudirka. 
Sumaningai vakarų bei pro
gramų tvarkė muzikių* A. 
Aleksis. Vakarienę puikiai 
jMganiino O. M atakai įskaitė, 
Meldažiutė, Tvnrkunus, Oči- 
tas ir kiti. Vakaras užbaigta 
su uudda, vyčių ir Lietuvos 
ūuiuais.

Gerb. kun. Ig. Itareišiui de- 
troitierini linki geriaukios 
kluūusl Voras.

nrdsiig. Domi parduota į $300. 
Dabar musų kolonijoje viso 
bonų jmrduota j $5.000 Toli 
dar nuo $20,01 m.

Gegužės 2 d. mirė Anele Bu- 
lieriaaė. Buvo dnr jaunu ir do
ru moteriškė. Paliko vyrų, du 
sunu ir tris seseris. Iškilmin
gos laidptuvės buvo gegužės 1 
tL, Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Gegužės 22 d. mirė P< tro ir 
Onos Kiučių sūnelis Kazimie
ras. Tėvas labui .ipirailestaiijn, 

Sies tni buvo vienutėlis suims, 
' nors dnr turi dukterų Anasta 
r.ijų. Lnidotuvė> laivo gegužės 
24 d.

Vietiniai laikraščiai prane
ša. kad netoli Stcger miške 
r:*, tri ’’ ’-n ’ .Tim.mjiui Du
įnėnas peršautas |wr krutinę 
ir galvų. Pirm i manyta, kad 
jis pats sau gal t piisidaji\ l»el 
vėliauji ]»iuiiškėj(>, kad tų bai
sų darbų atliko žinotum* as
muo. .Sakoma, kad galvažudys 
yra gerai Žinomas ir Chicago 
Uviglitsc kaip pa*ižyuiėj<,> 1m»- 
dievis ir kazirninkns. Dabar, 
sakoma, pabėgu ir policija 
ieško.

Girdėjau. ka<l Šv. Kažiruie 
ro parapija rengia iškilmingų 
piknikų su išltddimu vargonų 
ir laikrodėlio. Be to bus roda
mi krutanti paveikslai. Pik 
nikus bus nedėlioj. 6 d. Inrže- 
h i, Petučeko darže.

Kai kurie mokyklos vaikai 
tengiasi prie pirmos Š’.' Ko
munijos, kuri bus birželio C d.

Turinu* naujų vargonininkų. 
Petrą Atkoraitj Papartis.

Tadas 1 .am’ius tų pačių nak- 
tį ir aut rytojau* negrįžo.

Domenas buvo upie 38 m. 
senumo. Pnliko du vaikučiu 10 

Įir 11 motų. 3 seseris ir aavo 
lūiMHių. Jis dviem savaitėm 
prieš mirtį atliko i*|»ažintį ir 
suimtoj, gegužio 22 d. topo 
Įuduiduta* su Imžnytinėmis ap
eiginiu* Sv. Kazimiero kapi
nėse.

Suimtoj, geg. 22 d. policija 
l»erėmė Tado Itatičinus laiškų, 
siųstų nalmšiniiko žinomu M. 
Dumėnienei. Iš to laiško su
sekta, kad Laučius randasi 
St. Louisc. Ta]*) duota žinia 
to miesto policijai, kuri Laučių 
suėmė, nors jis buvo |m.*ida- 
vęs kita pavarde. O. Dumonie- 
nė gegužio 26 taj»o detektyvų 
išgabenta Chicagon. M. Duinv- 
tiienė tvirtinu, kad T. Laučius 
neknhns. Ji nori nukaitinti ki
lų usmenp

Lietuvos artojas.

Telefonu numeriu vienos dideles fir
ma* yru 7000. Kiliui žmogų* k :n 
numeris buvo 6000 skundėsi prasy 
musų kad pamainytume jo numeri. 
Ji* akundcM kad gimdų vi* keliolika šau
kimų. nn<> žmonių kurie reikalavo biz
nio firmos.

Dalyku tame, kad daugiunu žmonių tik 
spėjo numeri paduodami operatoriuj 
6000 vietoj 7000.

Kuomet mėgini spėti labai tankiai pmdtni- 
ko spėti klaidingai ir tiktai trečia* žmo
gus bereikalingai sugnišiminm*.

l.nlml įlinkiui (maitaiki* Ituil žmolio misi- 
rnšu telefono numerius aut popieriui ir 
pudkabitut ant tdenos, gi telefono nume
ris tampu pcrmuinyUK, o nnt kortos už
miršta permainyti, ir tumu i pasitaiko la
itai daug nereikalingų klaidų.

Ik t geriausia reikale visuomet vartoti tc- 
lcfyno kninga, nes ji visuumet teisingn.

Greičiausias ir saugiausiu* būdas gauti ti
kru numerį.

W0RCZS2TR, MASS.

CHICAGO HEIGHTS. ILL.

Nodėlioj, 23 d. gegužės ėia 
buvo apsilankę su prakalbomis 
L. K bonų reikale kapitonių 
J. Bielski* ir Po v. Baltutis. 
Knpitouas liirinkis supran
tamoj (Mijuisakojo apie < lu
ini rtin j Mctnvos
pažangiu vuną. 
kodaugiauuia pirkti tanų, Ties 
tokiu bud u tų pažnugMvimy *u 
stiprins bei užtikrins Lietuvos 
ik-priguliu y 1 m;. Žjuonių buvo

valdžios
Ragino

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

Pilnai pritardami lictnvjų 
krikščionių demokrj/ų iškel
tiem* olialsinnijs ir taktai Lie
tuvos politinio, socialio ir eko
nominio gyvenimo reikalais, 
tvirtai tikimi.*, kad didžiuma 
lietuvių tėvynės ir šiapus van- 
unuyoo vie pelys į petį su lie
tuvių krikščionimis demokra
tais.

Išblaškyti jfo platųjį pasaulį 
ir toli nuo tėvynės Imdami, ne
galime šiandienų lŲttyviai prie 
Lietuvos valstybės kariamojo 
darini prisidėti, tik aplinky
bių ir išguliu kidžmmi, remia
me jų moraliai ir materijaltai, 
trokšdami, kad Lietuva butų 
laisva ir laiminga.

Lai gyvuoja uvpt ikiuiMKimti 
Lietuvos demokratinė reiųiub- 
likai

Valio, Lietuvos krikščiony* 
demokratai!

New Yorko upielinkių Fe-

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

BARGA3TAS.
ParaiduoUa Bučcrnė ir «roacrn<\ 

labai platai. Geroj violoj. Prielaotio 
ItatlnUlo ant vletoa.

Ataifcaūkite tuojaus po adresu:
IMI \V. 121 ll SU
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KUKAI.INGI

Leiberial. de! plieniniai tatai ros dar
bu. • Iki to vulsndu, su laikų Ir 
puar po * voUuulu Onrbu. Gora ruo- 
kestla rtanLa randasi arti karų II* 
u Uos.
CHICAGO STKKb FotSoitY CX>.

8720 S. Keltai- Air.
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KF3K.UJ.VG1
3 Vyrai prie labor darbo. |>akunti 
Pamatyk Mr dacoba.

TN'DIA VAIKI K G PI.ANT
3003 boutll AaUland A»r.

žvaigždute
Graži Maldaknygė

Y|m<- tiiikiuiin ctaruitienut prie Pirmos Komunijos. Knygelė 
mdidclė. balti kauliuiai lipdanti, nnt apdaro V. Jėzau* pareik- 
aln*. uždaroma ragutė.

Kaina — $1.75 (su kryželio viduje) 
1.60 (be kryželio)

Norėdami gauti kreipkita j

“DRAUGAS” PŪBLISHING CO., 
1800 W. 46-th Street, Chicago, HL
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MjiauduH Draugijos susi
rinkimas bus nedėlioj, birže
lio 6 d.. 2:30 vai. jki pietų 
jiohažnytiuėje svetainėje. Visi 
ainiai ir nar< * kviečiami tani Prie fabriko darbu geros vu- 
Kiutiriiikuuan. I'rašau atsivesti I* 
ir naujų narių. Bus svarstoma 
tatai svarbus reikalai. Visi 
išgirs daug naujų dalykų, nes 
bus perskaitytas svarbus laiš
ko*. gautai iš Sp. Draugijos 
Centai, kuri prisiuntė gerk, 
kttn. prof. Pr. Bučy*.

Visi nariai, katrie dar iki 
šiol negavot knygų, . prašomi 
atvykti tau Muariakiman ir 
pasiimti, ues valdyba negali 
visiems į numint atnešti.

V.’B. rašt.

REIKALINGOS MERGINOS

landos gera mokestis.
Nepaprasta proga valandos 

nuo 8 iki 5.
Winhotz Schell Co.

308 So. Ganai Str.

f—MI
Amerikos Katalikę Vyskupų

Ganytojiško Laiško Ištraukos

IŠĖJO u SPAUDOS

Kaina 10c. .
Imant daugiau nuleidžiama* nuošimtis. Kas norite gau
ti. tuojaus užsisakykite, nes jau nedaugiausm utlieka.

Adresuokite

8TEGER, ILL.

Jau buvo pranešta apie nu
žudytų šio miesteliu lietuvį 
Jonų Dunjvnų. kuris liko gi
rioj nušautas g<*g. d.

Štai priežastis: tūlas karštas 
socijalistas Tadas Luucius bu
vo apie metui- ir pusė kampi
ninku Dumrnuuse. Jono Du
rneliu žinomi pradėjo klausyti 
vucijulisto, peiriėmė ju pužiu- 
romng atkrito nuo tikėjimo ir 
net savo du vaikučiu atitrau
kė nuo katalikiškos mokyklos.

Kervdoj, gegužio 19 d. Jumis 
Dumetuu- dar dirbtuvėj išdir
bu iki šeštai valandai vakare 
ir jiurėjys mimo, jk> sunkuus 
dienos dariai, |*avalg\*s vaka
rienę, anie septynias išėjo su 
Tadu Kaurium jo vadinama* 
į girių fMtMvmkščįpti. Juodu 
einant aiškiai matė 3 ypalos. 
Abudu išėjo ir abu negrįžo. 
Rytų metų Jonų Durnelių rado 
fartueryn girioje peršautų ke
turiais šūviais. Revolveris bu
vo ten pat. Tu<»j Inivo duota

aeracijos Taryta* narių iruinin Steger miestelio polici-
darbuotojų antroj kouferenai- 
jn ulsidnrė 11:00 vai. vnknre.

L. Šimutis,
Konfervocijo* pirmininkas

Jonas E. Karosas, j vyro, kuomet pnmatė jj eušau-

c Konferencijos raštininkas, ’dytų.)

jai. Ji apie vienuoliktų va
landų ryto parvežė nelaimia* 
gą J. Durnelio lavoną (tuo
met ir jo žmuuolė pasigedo
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REIKALINGI PRIE KARŲ
DARBININKAI.

Muterial ir nuo štukų 
dii*cker«i ant ftviglit 
Tai p; uit ir leilieriai 

Atsišaukite; 
Streets Co.

W. 48ta St. & S. Morgam

darbas 
kurių.

4

REIKALINGI VYRAI.
Dd fabriko darbo geru mo
kestis ir tanu*.

Atsišaukite:
Western Felt Works 
4115 Ogden Avė.
22ro.* & Cravford Avė.Arti

U- ,

*

Mvb turim naktiniu darbo mer
gaitėms ir vuikuniH (turini 16 me
tų. Taippat moterims, ir ryraiu* 
m ūmu išsiuntimo skyriuj. Darbiai 
mergaitėms ir vaikam* sudėti ku
rnu ir prižiūrėti jas. Darba* dėl 
vyru yru užkalti boxa« ir Nudėti 
j karu*. Taippat padirbti prie 
truku. 51 urna reiksliugiK mergai
tėj vaikai moterių ir tyrai dd 
dieniuki darbo mum; fabrike. Pri- 
tyrumu tHTvikaiuųnu. Darba* J>«- 
muvui ir gera proga pnuuluviiu- 
mua geriruu darbininkams. Atsi
šaukite tuojaus.

Continental Can Company Ine. 
5411 West 65th Street

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Dėl foundrėp darbo Pastovui* 
dnr bar.

Link Beit Co.
39th & Stevart

I ‘ DRAUGAS" PUBUSH1NG C0.

I 1800 W. 46-lh St, Cbicago, IR

K
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Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, jmrvežė 

virš 3ik* įdomiausių IJctuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
p; k i a.s iliustracijas luikrušėio akiltytuia. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausiu parašytus straipsnis, nė turiningiausia 
kailiu neatvaizduojH dalyko taip, knip iliustracija.

Kai-kurius iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gamtų.

31 ėgi Lietuvą, nori Įiasi grožė t i jųjų — užsisakyk 
“Vytį.” Preuuiueratos kaiim: Metams $2.50.

‘VYČIO” Administracija
3261 S. Halsted St. Chicago, III.
-----— ........... ................. ........... ................. ..........--——it
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Ką-tik Išėjo iš Spaudos
26 <L Gegužio. 1920 m. 

nauja* iliustruota* lalhraštis (žurnalą*)

“ŪKININKU ŽINIOS
Jame uiiestiri^ kaip ir ukwinku^ ras iuimi daux nau 

dingų žinių, pamokinančių ir linksmų puniskuitymų.

Nusipirkite ir ožšrašyktc

ltavir-nis mnn. 13c. Mvtu|ns $2.0(1. Vžiuta-žyj $3.3U 

Adresas: “ŪKININKŲ EDUOSScottville. Mich.



Turiu patyrimo 
moterių Ucoee; m- 
peetlnral prižiu
rta Ilgūne tr kudl- 
%-t ’ifVr Pm»

K* •K

d..

d..

Ir surišta moterystės ryšiu.

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

------------- --------------------------------------------------------------------

POLICIJA APSAUGOS SVE- 
ČIUS NUO VAGILIU. I

Ketvirtadenis, birželio 3 
šv. Klotilda karai.

Penktadienis, birželio d 
sv. Prauciskus Karake.

Suvažiuoja daugelis pasižy
mėjusiu detektivn.

PAŠAUTA APKRIKŠTYTA 
LIGONINĖJE.

X----------- - —-------------- -------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

K Paskolos reikalais.
J. A. Mickeliunas,

Apskr. rnSt.

CHICAGOJE.

DllfNIlf AC su KAUNO r imilVAd KERMOŠIUM
Švento Antano Parapijos

CICERO, ILLINOIS

Nedelioje, Birželio-June 6, 1920 m

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

I

*
-k

NATIONAl GROVE DARŽE, Riverside, III
Pradži* 11:30 A. M. ĮŽANGA 25c.

- .... =S3

Kn Kai no Kermošiui bus tai aiškint? nereikia tik jeigu kuris nevaliuos / Ker

mošių lai tas paliks nelaimingiausiu žmogum.
Bėgių, Šokimų, dainų, imtynių, valgių gėrimų ir kosės.

Kviečia KOMITETAI IR KLEBONAS
*

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

T*l»phono: Yard* <433

Lakcside ligoninėj miršta 
IMišnutn jauna mergina Viola 
Carpcntor. Jaunas vyrukas Ko 
bert M. Taylor uždarytas kn- 
lėjimnn.

Viola Carjs'iiter — nrišinitė, 
buvo nekrikštyta. Jinai susi
pažino su Tnylom kur lai ki
toj valstijoj. Abudu atvažiavo 
(’liiragon. Čia išsiėmė vnhliA- 
kų leidimų apsivesti.

Ib«t su apsivedimu vir vii 
kino ir abu gyveno knip vj ras 
su moterimi.

Ištiko nelaimė. Anų naktj, 
kaip tvirtina Taylor, jis jų 
pašovęs netyčiomis. Mirštan
ti gi mergina sako, kad jinai 
pati pasišovusi.

Gana to, kad jinai 
ligoninėn, gi Taylor 
man.

Ant rytojaus Titvlor 
kė norą imti šliuta.i fu

tąja. !*olicija sutiko. Pakvies- 
tas kunigas | ligoninę ir ten 
atvežtas Taylor.

Pašautai merginai reik liau- 
jant kunigas jų apki ikšti* o n 
kaipo katalikę surišo moterys
tės ryftiu su Tnylorn. Po tų 
a|x*ignj Taylor išnnujo paim
tas kalėjimu n.

paimta 
kalėj i-

t

iš reiš- 
paAau-

PLĖŠIKŲ BRUTALYBĖ.

šiandie, birželio 3 <1. L. L 
Pnsk. (’hiengos apskričio j- 
vyk« Odeliai svnrhtis susirk 
kulias, .šv. Jurgio parap. sve
tainėje. 7:30 vai. vakare.

Visų stočių valdytais liei j- 
galiotiniai būtinai turi suva
žiuoti šin susirinki man. Ibis 
svarstoma svarbus klausimais 
I

ir visokios rųšies 
«įmiginusia vngi- 

užsiimdinėja krau-

A. L. R. K. MOTERŲ SĄ GOS 
KUOPOMS.

BARBORA GREIČIŪTĖ 
nr'rė Gegužio 31, 1920, 
duktė Mykolo ir Marijo
nos Paulaučiutės 38 mc 
tv ridėjo I*
no Gubern. Rasentų Pav. 
Jurbarko ^miestelio G rei 
čių Kaimo. Paliko nuliū
dime seserj Kotriną ir 
ivogerį laidorių Stankus, 
Lietuvoje motiną ir broli.

Laidotuvės dus pėtny 
čioje birželio 4 d. 1920 iš 
Dievo Apvaizdos bažny
čios 7:30 vai. iš ryto j 
šv. Kazimiero Kapines.

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

Giminės, pažįstami
Draugijų nariai nuošir
džiai kviečiami imti daly 
vuiną laidotuvėse po num. 

1818 So. Peoria Str.

3233 Ko. IlalUrt! St.. Chlcarn. III.

T Dr. M. T. STRIKOL'IS
LIETIVIS

Gydytoja* Ir Clilrunzn* 
(MIkam: 1737 W. 47th SU. 

(47 ir W*kMl s»U) 
Į! Valanda*: 10 ryto Iki

C:30 iki 3f*S vakaro
» iki lt rytai*

TH. nmtlt-rard
Re* 2014 W. 43nl Street. 

T t-l. McKinlcy 203

✓ ♦ ■ ų •

Aritmetika Parodo Jums Kodėl 
Jus Turite Nešioti Hi-Press

PIGUS mainiški debatai gale visados būna 
brangus, Hi-Press nekainuoja daugiau kaip 

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

Visos M. Sų-gos kp., pri
klausančios'prie (’hieagos Ap
skričio, turi rengties į liertni- 
ninj susirinkimą, kuris yra la
bai svarbus. Susirinkimas bus 
birželio 28 d„ 1920, 7:30 vak., 
Dievo Apveizdos jmrapijos 
.svetainėje.

Laimi daug dalykų yra svar
stymui, lodei 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. seiliuj ir 
dpugyliė kitų dalykų.

A. Jakaitė.
M. S. Ch. Apskr. pirm.

101 
idė-

Ateinančią savaitę Chioago- 
jr prasidės iiacijnnn'16 repub- 
likoiių partijos konVviirija. 
Be daugelio atstovų konven- 
cijon čia suvažiuos dešimtys 
tūkstančių svečių iš įvairių 
šalies miestų.

J tokius skaitlingus suva
žiavimus, kiek žinoma, suplau
kia šimtai 
piktadarių, 
lių. katrie
.-tymais svetimų kišenių.

Vietos policija neturi rei
kiamų s]s*kų suvažiavusius 
svečius apsaugoti nuo tų ne- 
dorų žmonių. Tad imamasi 
prieš juos kitokių priemonių.

Kitų miestų detektivai.

Tuo tikslu tomis dienomis 
čia atkeliaus iš kitų didesnių 
miestų parinktminusi detekti
vai — iš kiekvieno miesto po 
dir detektivu.

A t važiu v ilsieji čia detekti
vai bus brangini apmokami. 
Kickviėiinm iš jų Ims mokama 
po $15 dienoje ir reikalingos 
išlaidos.

Policijos viršininkas Garn- 
ty paskelta'*, jog konvencijos 
motu \Vafaish gatve, tarp* 14 
ir lG-tos gatvių, bus sulaiky-Į 
tas visoks važinėjimas, išė-j 
mu“ getvekarius. ,

Tas Ims padaryta pnreiknln- 
vus konvencijos rengėjams. 
Nes automobilių ir vežimų 
važinėjimas pro Coliseumą. 
kuriame bus konvencija, ken
kia |M»sėdzinms. Perdaug esa
ma trukšmo lauke. / 

Detektivai veiks vidumiestyj.

ftimtai parinktiniausių (te
tekti vų dnuginusin veiks vi- 
ilumiestvj, kur viešbučiuose 
bus npFistoję atstovai ir sve
čiui.

Policijos viršininkus džiau
giasi, jog detektivu pastangų- 

j mis praeitą pirmadienį kuone 
milijonas žmonių bm'o upiniu 
ut*3 H M r* V 3 UO311 et * 13 «***'**!**?

Mnršavimo metu policija 
užregistravo tik vieną vagys- 
tę. Ir šitnin atsitikimo vagi
lius sugautas ir uždarytas 
kalėjimai!.

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

Dii plėšiku aną vakarą už
puolė Mrs. A. J. Gninble, Ko- i 
gers Parko latalnryta's dar 
buotojų, arti jos namu. 1260 
Uoluinbia avė. Piktadariai iš
plėšė iš jos ausų auskarius 
kuone su mėsomis :r nutrau
kė nuo piršto ži<*«|ą, paži«ixdn-| 
mi piršti/.

Policijai gerai nurodyta 
biejų piktadariu išvaizda.

SU $4.500 NEGALT PRA 
GYVENTI.

I

I
IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS.

Ketvirtadienio vakare, bir- 
’,elio J dieną, s. m.. Dievo Ap- 
v <izdos parapijos svetainėje,. 
(16tli ir l’nion gatvės) 8:00 
vai. vnk., Liet. Vyčių 4-ta 
kp. rengia šeimininj vakarėlį 
pagerbti narį jenų Justinų 
Kudirką, kuris iškeliauja j Ita
liją.

Visų kuopų vyčiai ir ]»aša- 
iiečiai- kviečiami atsilankyti. 
Bus išpildyta programų paga
minti užkandžiais ir t. t.

Raštininkė.

PRANEŠIMAS AŠTUONIO 
LIKIEČIAMS.
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DR, C. KASPUTIS
DENTISTAS 

3331 H. HabliM Str.
< III.

VALANI»OS: 9—lj a. M
1—3; 7-M| »». M

X

%
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ANT PARDAVIMO.
3 nutrU'lŲ tauriniu ‘ apart meni nurota 
b- krautuvė K W Kampu* (3Hoe Ir 
ConpiM-ll Avy. H'taa S3xXk. Ktnant 
b<mt mcxirrnikka» gerui Matytu*. Kal
tu* 310,000.00 au pirmu morcaae 
310.000.00, ima Ir antru inumm.

Arentąja* kurni**.

UTESCH &J3ON,
Eiclusive Agents

' 2423 W. 63rd Str.

Z po pietį). 
Nekėliom la

ir,o

»■

K'....................................

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. MorgSL otreet 

chicago, nxi>oia 
THWanM M»«l

VaJiUMloa: — a Iki II U ryta: 
i po plotu Iki I oak. Nadėlio- 
mi* nuo S iki I vai vakar*

X

r

(’IiiragoF “ 
biuro viršininkas. Henry 
Hurren, apleido užimamą 
tų.

•lis jier metus gnu'lnvo
• HM) algos. Sakosi su *;i«k pini-1 
gų negalįs pragyventi.

Keturioliką metų ji.« išbu
vo to biuro viršininku. DAUGIAU ALGOS POLIO- 

MONAMS.

AKT i'VROAVIMO
par *avtnink« unt 37OH N. Ktwralil 
A«c. * kambarių murini* natnaa po 
t> -ir 4 kaiubariua naujai l*talavu* 
kaina 13,343.00. AlaMuukite paa-na- 
rfaink*:

M. J. MORAI .
0033 K. Can*r»»»čr Ktr.

Telefonu* Vin< otUNa 11*4 .

PARSIDUODA

Hi PresB Lehighs yra padirbti iš VIENO ŠMOTO, 
gumas juose geresnis. Hi Press kaip tik tinkami imti
noms. jie smagus nešioti ir ilgiau laiko negu kiti. 
50.000 krautuvininkų juos parduoda.

___  ‘_ ___•'-T *' 
THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY 

Akron. Ohio.
SF.ATTL.E BRANCH: 118 KfNG HTOKET

Goodričh 
Hi-Press 

Rubber Footvvear

DR. G. M. GLASER

r

9

Praktikuoja 2K metai 
OflKA* a l is So. .Morvau St. 

Kertė 32-ro SU. ChJcuan. UI.
SPEC1J ALINTAS 

Motcrikkt). VynAky. taipgi chro- 
nltUų Ilgų.

OFISO VALAM008 Nuo 13 ryto 
iki 3 po plotų, nuo C IM 1 valan
da vakare.
Nodėliomia nuo 3 iki 3 po pieL 

Tolefonaa Tardą 317

DR. CHARLES SEGAL 
IVrkėlė *a*o oflMi po nuip.

4729 K Ashland Avenue 
KpcclalMa* dkknų. molėtų Ir vy
rų ll«.

Valnuito* nuo 13 Iki 13 IDryto; nuo
3 Iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 3.30 
vakar*. Nrdėliotnl* 10 .Iki I.

Tt-lcfuna* IircsrJ 3MO

; j-------------------------------------------------------------------

•'Hl-PKEHH”
l.EHIGH

-----------------■'*-

80 tikrų Ilinojaus fnmia su 
augančiais javais, naiimis, ma- 
šinnti>«u viekas <Į**j*»*•»•»** •{*•- 
vyj. $100 už akrų.

----- —— v M ■ ■
Ant panlnvimo grnžiOO akrų 

Illinojaus fauna 8 kambarių 
narna*, turi būti parduota.

<*«• vm n 11. i 
o***—~’ *' niūžišuši* ĮiETliUŠU KBAUTOVĖ RHiGAŠŪJt:

L. L. paskolos tarnai jnu y- 
ra parsiųsti. Visi tie. kurie 
yra nuo senini pirkę ir pilnai 
užsimokėję, malonės atsilan
kyti pas ižd. Aleksandrų Dar
gi. 726 W. 18tli St. ketvergij

| ir suimtų vakarais. Tenai bus 
asmuo, kuris išdalins tarnus. 
Ateidami tiktai nepamirškit 
atsinešti resytes, kn«la pirk o t 
tarną.

Kurie dar yra nepirkę, pa
geidaujama, knd atsilankytų 
tais jMičiais vakarais. Pirkda
mi galės tuojau.“ ir Bonų 
gnuti, jri£ii f ik pilnai užsimo
kės. J. Gūžius.

120 akrų Itidinna fnnnn ar
ti t’iilnr I jikc, peri rmtnni trrn- 
žus sodan, inigąpti javai, ma
šinos ir gyvuliai. $60.00 už 
akrą. ,

Norint j langiau informacijų 
kreipkitės patų

Pirst Nat’l Realty & Const. Co. 
840 W 33 SL Chicago UI

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Mukt? krautuvė—viena iŠ didžiausių Ohicagoje
Parduodame už lemianti# kalną, kur kitur taip negaual 

Mašinėlių laiškim« drukuotl ir ofiso darbams yra naujau- 
aioa madot. Užlaikėm visokiu* laikrodUna, žiedea, fiiubi- 
niua ir-dei mantinius; gramafonus lietu vikiais rekordais ir 
koncertiniu geriausi n. armonikų nudfirą ir prusifirą Udir- 
byscių. Balalaikų, gitarų ir mnuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
munkališkus instrumentus atsakančiai

cu___________  ra v_____ y,
OCV//C/MCZO JT. 1\UZ1UWSM

4632 So. ASHLAND AVK, CHICAGO, ILK
Telufonaa: DROVER 7309

Aldennnnai* K ėst m* r pas
kelta-, knd jinai pradėsiąs 
kampaniją su tikslu im lidinti 
|H*li<'niunuius a i gus. iraz.ausin 
nors trimis šimtais <l'«|i< mj 
per metus.

k* • t • 3.wiurtu kiciu irimui jM’iirtno- 
tini buvo pripažinta $192 dau
giau i»er metus. Bet tai per- 

•r maža.

* srrMAVta s ,iai,ok«i

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

»EAL C*TATC-1NS JRANCE 

European American Bureau
notahuiAas

31<* U liHlel llrett. Ck*uc* UMci
Ttkr»<c).reOua>>,[, cii

• •

Sako, reikia atsiminti, jog 
miestiniams darbininkams pri
pažinta kuone |>o $2 dan/iou 
dienoje. Tad j metus išeita
npir ?uuu.

Todėl ir policmoaams rei
kia didesnės užmokės iię-s, xa 
ku aldermanas. \

ftalUc < 
M Ha.

PAM-OKTŲ BLANKAS
PILDOME

dyol
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