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Baltgudžiai Eina su NEBUSIANTI NUSTATYTA 
ABELNA ATLYGINIMO 

SUMA.

PROTESTAI TRAKIJOS
KLAUSIME.

Lenkais?
*

Lenkai Pavykusiai Giną Vilnių
TTNTAl PAtftLŲ NAUJĄ LENKAI PRANEŠA APIE 

LAIMĖJIMUS.
• —_____

Svarstys Persijos klausimų.

PUOLIMĄ.

Bolševikai praneša apie 
mėjimus.

lai-

jie

dio- 
tre- 

puolimų

Londonas, birž. 7. — Balt- 
gūdžių spaudos biuras Copen- 
hagene gavo žinų, jos Imlt- 
gudžiai nusprendę prisidėti 
prie lenkų ir pradėti niililari- 
oį veikimų prieš bolševikus
Baltgudžiuose, kaįp tai Min-j 
sko a pi einikėse ir kitur. 
a Gi iš Varšavos oficijaliai 
pranešama, jog praeitų tre
čiadienį lenkų armija pradė
jusi naujų puolimų prieš lsil- 
ševikus šiauriniam fronte. Ir 
ienkni trumpu laiku vienam 
ruožte kyliu pasivnrę pirmyn 
aštuoniolikų mylių.

Naikina Lietuvos plotus.

Bolševikai su lenkais kau- 
jasi Lietuvos teritorijose, ku
rias lenkai turi užėmę ir la
vinasi.

Oficijaliam pranešime
Bako:

“Po išlaikymo koleto* 
nų savo pozicijom mes 
eiadienį pakėlėme
tarpe Dauguvos, ežero Naroč 
ir Borisovo. ,

“Mes sutraškinome bolše
vikų ntknklų pasipriešinimų 
ir pasiekę užėmėm linijų, ei
nančių per upes Punią, Vili- 

Svirec ir Mardva.
•‘Nežiūrint nepaprastai su

nkių sųlygų, musų kariuomenė 
pasivarė pirmyn aštuoniolikų 
mylių. Priešininkas išilgai 
Dauguvos tikrinė foitifikuotas 
konkretihes pozicijas ir šian
die tenai laikosi.

“Rytuose nuo Danilnvica 
mes įveikėme dvi bolševikų 
brigadas.

“Kijevo uugštuiuose musų 
kariuomenė atsigavo ir paė
mė nelaisvių ir kulkosvaidžių 

“Šiuriuose nuo Dniostrn

MENKAI PADIDĖJO NEW 
YORKE SKAIČIUS GYVEN 

TOJŲ.
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Londonas, birž. 7. — Nau
jausiom oficijaliam pranešimo 
Įlenkai sakosi progresuoju 
'šiauriniam fronte. Nuo bolše
vikų ntėmę du miestu — Glu- 
bokoi ir Dokšiča. Paėmę ne- 
laisvių, anuotų ir karės me
džiagos.

Bolševikų kariuomenė, anot 
lenkų, smarkiai kaujasi. Bet 
prieš stipresniuosius skaitliu- 
mi lenkus negali atsilaikyti 
savo jiozicijosp.

ukrainų kariuomenė varosi 
i pirmyn išilgai upės Olšanka.

Nevyksta bolševikams.

Iš Varšavos sjiecijnliani 
pranešimo, kurs yrn kai pi r 
pirmojo pranešimo priedas, 

' lenkai pareiškia, knd bolSevi- 
kai įveikti Vilniaus fronte.

Šiaurvaknniose nuo miesto 
Borisovo, Baltgudijoj, liolše- 
vikai buvo dėję pastangas, sa
ko lenku, e sulaužyti lenkų 
frontų ir užtelti ant Vilniaus.

Bet jiems tas tikslas ne
pavyko. Nes lenkai laiku pakė
lė puolimų ir sukoneveikė bol
ševikų ruošiamus žygius.

Pradedant puolimų, prnue- 
šamn, fronte buvęs ir ]iatsai 
lenkų viršininkas Pilsudskis. 
Pastarasis j vlžiugęs, kuomet 
greitu laiku bolševikai buvę 
atblokšti.

Kitaip sako bolševikai.

Bolševikai savo pranešime 
iš Maskvos nieko nemini apie 
šiaurinį frontų, kur jie,'sulig 
lenkų, turėję nukentėti.

Bet bolševikai sakosi lai
mėję Kijevo fronte. Viename 
ruožte jie 600 lenkų kareivių 
įvilioję į savo pozicijas, juos 
apsupę ir iškirtę kaip Žolę.

I
SUSIRINKS TAUTŲ SĄ

JUNGOS TARYBA.

Washingtor., bii^L 7. —Cen
zo biuras ]»nskelbė, kad New 
York Gity turi 5,621,157 gy
ventojų* sulig šiuometinio gy
ventojų surašymo.

Paaiškėjo, kad nuo praeito 
atlikto gyventojų surašymo 
1910 metais, tenai gyventojų 
skaitlius pasidaugino 804, 
268 žmonėmis, arba 17.9 nuoš.

Taigi labai, mažai, Gi kai-, 
kurių buvo manoma. kad Ne* 
York City pralenks Londoną.

i

Svasstys Persijos klausymą.

Londonas, lurž. 
sujungus taryba 
čia snsirinkiman 
dienų.

Bus tariamasi 
kiomis prietponėmis apdraus-

7. — Tautų 
sušaukiama 
birželio 14

kaip ir ko-

41. - r.pi Perai jų nuo bolševikų nž- 
l plūdimo.

NEIŠRIŠTAS ARMĖNUOS
KLAUSIMAS.

BIRŽELIO 7, 1920.*
Chinųto. — šiandie fr rytoj iš-
j-i:—

Vakar augiriaumoji temperatū
ra buvo 68 laips.

Saulė teka 4 J 5. leidžiam 728.
Mrauli. p.<rt. «•« ntan.

Washmgtou. birt 7. — 
Suv. Valstijų kongresas per- 

į traukė sesijų. Bot Armėnijos 
jsasdaU hhsdmss paLkUj.

Jb

be nieko.
Seuatas tų klausimų Imvo 

atmetęs. Gi žemesnysis butas 
nepasvarstė nei rezoliucijos.

r* . .. -X.-1' - 3- ‘ -r~.- .

eiti ir duoti reikalingą prie- 
glaudą persekiojamiems žmo
nėms, gi ypač saviesiems 
nelaimingiems bulgarams.

Gyventojai pnlieka savo na
mus, apsėtus lunkus ir kurni“ 
visą mnntą. bi lik m*patekti 
graikų vergijon. Toje žmonįų 
pakilimo vilnyje baisus daik
tai dedasi. Vargas, ašaros, šiol 
vartai. Jie nežino net supra
timo, už ką jie taip skaudžini 
baudžiami. •

Iš rytinės Trakijos mažai 
žmonių iškeliauja. Anie vžn 

_____________________________ nusprendę att ginklais ’pasi-. 
ėjo 1,(XX» paliegėlių iš Traki- priešinti graikams. Nusprendę 
jos. Paskui sekė Makedonijos žilti už savo sali.

.ir Do^rogt-ano skaitlingos i Patsai Adrinno|Nilio komen- 
brolijoa. Tolinus universitetų dailins .lofnr Taynr tvirtino, 
profesūrai, studentai ir kitus knd graikai lik tuomet galė- 
įvairios organizacijos. šią inoiti tan niiestnn, kuomet

Paskiausia ėjo anglų. pran-!jia pats žąsių*.
euzų, italą ir ispanų atstovai.* 
Nebuvo ntstovanjnini ameri
konai.
Kalbos buvo sakomas ruimin- 

gosniuose mies. skersgatviuse. 
Žmonių minios buvo sustoju
sios priešais seną Amerikos 
pasiuntinystę. Pakelta kuodi- 
džiausi šauksmai. Bet iš to; 
trolmsio niekas nepasirodė.

‘Mieste ir apylinkėse buvo 
sutraukta daug kariuomenės. 
Nes tikėtasi sumišimų ir riau
šių, kuomet žmonės baisiai bu
vo įnirtę pri“š graikus. Te- 
čiaus viena JM'licija sugcls-jo 
patvarkyti ui imas.

Bulgarų gen. Vazov, kurs 
kituoniet su savo armija buvo 
paėmęs nuo turkų Adriaųppo- 
Ij, būva priverstas pakalhė’i 
į minias. Jis tad kalbėjo nuo 
Av. Aleksandro cerkvės prie
angio.

Gyventojai apleidžia Trakiją.
Graikija jau siunčia savo 

kariuomenę Trakijon. Pasek
mėje (langelis bulgarų ir tur
kų gyventojų su šeimynomis 
ls*ga iš ten ant Bulgarijos.

Bulgarijos vyrinusyls* savo 
parubežihei sargyliai įsakė ne
sulaikyti ir netrukdyti pabė
gėlių. Broliškai su jais apsi- tai atsakys!

j Nejauku darosi talkininkams.
Kardinolas Gibbons Chicagoje

Sofia, Bulgarija, birž. 4. (su
vėlinta). — čin įvyko viena 
iš didžiausio, kokią kur toko 
matyti, ribinifoatacijų. , Tai 
smarkus protestas prieš*Grai-. 
kijų, kuri, leidžiant talkinin
kams.1 pasirengė užimti Tra
kiją, Turkijai priklausančių 
feritorikl Bnlknimovo

Aiilzimškani ejime miesto 
gatvėmis dalyvavo dešimtys 
tūkstančių žmonių. Pirmiausia

i
Paryžius, birž. 7. — Vietos 

laikraštis Echo de Paris pra
neša, kad turbut. talkininkai 
atmainysiu savo plonus, sulig 
kurių norėta vokiečiams už- 

Įdėti n I įeiną karės atlyginimo 
.-ūmą. Matyt, nenorimu, kad 
Vokietija paskirtu laiku vei
kiau atsikratytų karės skolų.

Podraug 
knd turbut. 
niem laikui 
giamoji su 
rencija.

nuomomaujamn, 
bus atidėta tolos- 
mieste Spa ren- 

Vokietijn konfe-

PALIUOSUOJA SUARĘS 
TUOTUS STREIKININKUS.

Madridas, birž. 7. — Vidu
jinio reikalų ministeris įsakė 
Barcelonos, Cordobos ir kitų 
miestų civiliams guliernatn- 
riaius paliuosuoti suareštuotu* 
streikininkus, katrie Im bylų 
prnvedimo laikomi kalėjiinuo- 

z /sc.

MARŠALAS F0CH SUŽEIS
TAS.

Paryžius, birt. 7. — Mar
šalas Forb lengvai sužeistas, 
kuomet jo automobilius 
žiuojant susidauži'* su kitu 
tomobiliu.

a, .

vn- 
nu-

JAPONIJA VEDA TAIKOS 
TARYBAS SU RUSAIS.

Vladivostokas, birt.' 7. — 
Tolimų Rytų respublikos at
stovai atnaujino taikos tary
bas su japonais. Tarybos ve
damos vyriausioj respublikos 
vietovėj — Verchnjam—Vdi- 
nske.

Norveguos santikiai
SU RUSIJA.

Christiania, birž. 7..— Par
lamentas didžiuma halsų pa
rėmė savo vyriausybės suma
nymų imties priemonių kuo- 
greiėiansiu laiku atnaujinti 
snntikius su Rusija.

KIEK ANGLŲ KARIUOME
NES AIRIJOJ?

Dublinas, biri. 7. — Vietos 
augių autoritetai nepasako, 
kiek yra anglų kariuomenės 
Airijoje, žinovai tvirtina, jog 
busiu daugiau 60.000. Ir kas
dien dauginamas skaitlius. 
Anglija siunčia Airijon ne 
naujokus, liet išlavintus ir iš
tvermingus kareivius.

VEŽAMAS AUK8A8 M 
MASKVOS.

Stockholmas, birž. 5. — Šve
dijos garlaivis 'Gautliiod an
dai rusams į Revelį nuvežė 
visų eilę automobilių ir žem
dirbystė* mašinų. Sugryzda- 
tnas laivas parvežt'* 5 milijo
nus dol. vertės Rusijos aukso.

Gautai v ■< > kapiionns pasako
ja, kad praeitų pirmadienį 
Reveliu iš Maskvos s peri jai i u 
traukiniu atvežta aukso $22,- 
500.000.

Ką laimė graikai.
Talkininkų fiadarvta taikos 

sutartis-su Turkija Trakiją 
paveda Graikijai. Bet ar šitai 
teks pasidžiaugti ta teritori
ja? •

Prieš graikus suorganizuota 
armija iš litiosanorių trakie
čių, danginusia bulgarų "ir tur-

ikų. šita armija neskaitlinga 
it jos kokybė iiliejotiiin.

Bet prieš graikus jau pra
deda veikti organizuoti gy
ventojų būriai, katrie išpasa- 
Iii uzpiildinės graikus. Tie bu
rini jau sudeginę daug sodžių, 
buvusių apgyventų graikų. Jie 
veikiai ims <iaryti daug vargo 
ir pačiai graiku kariuomenei. 

; Sn tais- burinis graikai nelai
mės kovus ir graikų kariuo
menė susilauks pragaišties.

Trakijoje y.rn ir turkų re- 
gulerės kariuomenės. Toji kol- 
kas stovi pašaliai. Sakoma, ji 
pakils prieš graikus, kuomet, 
šitie ims panaudoti baiisniiuius 
Imrius prieš pakilusius gy
ventojus. Ji jmkils prieš vy
riausias graikų sjickas.

Pasekmėje Bnlknnuosc užsi- 
plieks nauja karė ir kns už

ATVAŽIAVO VYSKUPIJOS 
JUBILIEJUN.

Rytoj, biri. 8. prasidės 
di<nų iškilmės.

trijų

Cliicagon atkeliavo Jo 
nencijn kanlinolns GililKins iš 

jBaltimorėh. r“in km<liuolas 
dnlyvaus jubiliejinėse vysku
pijos iškilmėse ir (’hiengos 
Arkivyskupo 25 metų kuni
gystės sukaktuvės.

Ateinantį ketvirtadienį kar
dinolas GiblsHis su malda ati
darys repnlilikoriu partijos 
konvencijos sesijų C’oliseume.

Visas tas kelias dienas kar
dinolas viešės (’hieagos Arki
vyskupo rezidencijoje.

Šiandie laukiamas atkeliau
jant iš \Vasliiiigtnno Šventojo 
Tėvo delegatas Suv. Valstijo 
se. Arkivyskupas Bonzano.

Šiandie ir rytoj ryte atva
žiuos Cliicagon visa eilė 
kivyskupų ir Vyskupų iš 
Suv. Valstijų.

Pačios iškilmės.
Iškilmės prisidės birželio S, 

ryte Šventojo Vardo

Eini-

Ar- 
visų

katedroje nugštosiomis šv. mi- 
I šiomis, kurias oe|ebruos pats 
Ijuhiliaiitas. uiusų Arkivvsku- 
Į pas Jurgis V. Mundeleitias.

Po šitų iškilmingų bažnyti
nių ajieigų arkivyskupijos a 
siškijn induos reikalingus įU- 
nitnis. kaino «nvn ank". nn«tn- 
lydinti svarbiausių busią llu- 
cagoje steigiamam katalikų 
universitetui.

Gi pasauliniai atstovai in
duos $750,0X1 lalslarylM*s tiks
liuos. Pastarasis fondas su
aukotas visuomenės.

Pašventins seminariją.

Birželio 9 <1. ryte švontojn 
Tėvo delegatas )mšvontiwt 
Quiglevo Prirengiamąją se
minarijų. katrn jau kuone vi
sai pnlmigta arkivyskupijos 
lėšomis.

Birželio 10 d., kaip jau žiuo- 
mn, įvyks parudavimas para
pijų mokyklų vaikų. Parudavi
mo bus 133 spccijaliai j»rr- 
dyti vežimai (floats), kurinis 
bus atvaizdinta Cliicagot ar
kivyskupijos liažnytinė istori
ja.

i

Nesutikimai Turkijos Klausime
TARPE PRANCŪZŲ IR 

ANGLŲ PAKYLA NESUTI 
KIMAI.

Tarpe prancūzų ir anglų 
kyla neutikimai.

pa-

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Capyngtu.

NEKUOMET TAIP NĖRA.
— Klausyk, ponia, mano sveiko patarimo, neduok taisyti 
tų trijų porų fcverykų vaikams. Jie neverti nei sulūžusio 
auksino. % - ,r

z

su Imi- 
neišgn- 

skait- 
kovoti

Paryžius, birž. 7.— Kadnn- 
gi Anglijos minirterių pirmi
ninkas l.lovd George pasikc- 
tino tarties su Istlšcvikų at
stovu K rasai nu. Prancūzijos 
ministerių pirmininkas Millo- 
rand į tai atsako pripažinda
mas turkų * nacijonalistų val
džių. kurini vadovauja Mus- 
taplia Kemnl pnša.

Kuomet Llovd Georgo dar
buojasi padaryti taikų 
ševikais, nes Anglija 
Ii pasiųsti reikalingo 
liaus kariuomenės
prieš juos — Millerand parei
škia, jog jis ooąs priverstas 
padnryti armisticijų su tur
kais nnrijonalistais. Nes 
Prancūzija negali pasiųsti 
Cilicijon ir Sirijon 80,(MX> ar
mijos. I’nsfnrnii vr» rei. j

" . ' ' I
kalinga kur kitur, pav,, Ilki- 
ne fronte.

Prancūzai atsisako veikti Į 
Generolo Gourand artuisti- 

cijn su Mustapha Kėniai rei- j 
škin. knd Prancūzija iš 
žosios Azijos atšaukia 

įgiau kaip didesnę pusę 
j kariiioinvnės. Paguliau* 
kia tų, knd prancūzai turkams 
paliuosuoja kelių Egjptun ir 
leidžia jiems išnaujo užpulti 
Suozo |N*rk*sų.

Cžruliežinių reikalų ofise* 
čia sakoma, kad San Romo 
miesto padaryta taikos sutar
tis Turkijai yra tik jiaprastas 
popergaliti. Nes Prancūzija 
pri|mžjsia oiustaptiu Kemnl 
valdžią ir tuo tikslu Ims pa
daryta nauja taikos sutartis.

Atskiri taika naudinga. 
“Turkai nekuomet nesu-

Ma- 
dnu- 
savo 
reiš-

tiks atiduoti knni-nors Smir
ną arba Trakiją”, sakoma 
prancūzų užruhežinių milcnlų 
• •fise, “ir Prancūzija nekuo- 
met nesutik*- pildyti Clemen- 
eeaii sumanymo pašiurti skai
tlingi) armiją Cilicijon, kad 
tenai apdrauati anglų reika
lus.

•‘.Prancūzija didžiai priav* 
padarydama atskirų taikų su 
Turkija, patenkindama vpa« 
pastarąją.”

Reikalauja daug kariuomenės 
Tolinus, užruliežinių reika

lų ofise tvirtinama, jog mar
šalas Focli perspjęs augš- 
činusiąją tarylių. kad Turki
jos taikos sutarties Įgyvendi
nimui būtinai reikalinga tu
rėti mažiausin BtMI.iiOO kariuo
menės.

Kituoniet tą skaitlių ka- 
riuoincnės yrn buvus pasiniu- 
si Graikija. Ir Llovd George 
sutikęs su tuo pasiųlj 
Bet reikia atsiminti, kad g’<J- 
kaltis tiek kariuomenės yra 
reikalinga Trakijoje ir .Smir
noje. Taigi ginti anglų, pran
cūzą ir armėnų reikalus nėra 
kam.

Tuo tarpu Isilšcvikai užėutę 
Teheraną veikiai persimestą 
Mem>|»otnniijuii. Tenai sukel
tų arabus. Sukurstymni per
simestą Egiptau ir Anglijos 
reikalai Mažojoj Azijoj, kaip 
Isonatai, nugarmėtų vėjais; j

___ 1
Svetimų viešpatijų pinigų ver- ■ 

tė mairiHiit nemažiau Š25.000 "bir- 
žalio 5 d. buvo tokia sulig Mcr- 1 
ehanta lx**n & Trust Ca.: • b
Anglijos sterlingų svarui '

: ijietuvos Inu auksinų 
Vokietijos )O0 markių 
l>enkij<>« 100 markių 
Prauciuij<« už 1 dolerį 12 fr. 90 
Šveicarijos už 1 doiicrj 5 fr. 
Italijos už 1 dol. 16 1

J

PINIGU KURSAS.
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“DRAUGAS”
Eta* lukMilcn* I.Lkyrua ncdthllcnliK 

PKKNTMtniVT <W KAIMAI 
cuicaGOJ m ri’mEjnuE:

Metanu ..,
Pttw4 Mr-O>

SUV. VALST.
Metams .............,
Pnsci Melų ....

Pranumarata mokosi lUcalno. Lai
kas skaitosi nuo uta'raiymo dlenna 
no nuo N«uJm Motų. Norint perinai- 
■>’ti artreo* v|aa«ta reikta |>rt»lij»U Ir 
senui* ndrera*. Pinigai sorlauuln alų- 
•tl išdarkant krasoje ar exprese "Mo. 
nėr Order" arba įdedant pinigus j 
registru otallk%

= Pirmadienis, birželis 7 l!'2»)
——■■■ .  ....................—. - .

t ,

1884 m.). Tų veikalą 
sustatė ir sudarė iš 
Iro t varlėje indiktų nž-

Užmokestis už Dvarų Žemę.

“Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI.

Telefoną* McKinley SI 14

Staats 
Engels 
Markso 
rašų.

Aitą pažiūrų atmeta nuo sa
vęs Amerikos soeijalistai 1920 
m. Jie jos nepn]įeikią. Jie jos 
klaidingumo nepažymi, Imt jie 
žada Belrolio pažiūros nevy
kinti.

Todėl kaikurie laikraščiai 
šiemetinę socijalistų konven
ciją New Yorke pavadino 
konservatyve. Soeijalistai kon 
servatyms dažniausiai vadina 
atžagareiviais. Jau trisdešimt 
metų kaip Bobelis parašė “Die 
Frau”. Bernainydamaa visuo
menę jis buvo toli nuėjęs. Nuo 
jo pažiūrų New Yorkinė soci- 
jalistų konvencija grįžo atgal 
prie senovės. Ir gerai pada- 

’*. nes Beliel’is klydo.

Lenkų Okupacija 
Lietuvoje.

Prie Socijalistų 
Programo.

Ketvirtnsis šiemetines soci- 
jalistų konvencijos punktas 
sako: The socialist parlv docs 
not interfere uit h the institu- 
tion of the family. Tat reiš
kia: “Socijalistų Partija ne
kliudo šeimyninės tvarkos.” 
Kitaip sakant, socijalistų jiar- 
tija Amerikoje nekovoja su ta 
visuomenės tvarka, kurios ]>a- 
uuitc yru šeimynų, arba vyro 
ir moteries pastovus sugyve
nimas Quk lojantis jųdviejų 
bendrus vaikus.

Paprastai jairtijos nesigiria 
tuomi ko jos nedaro, o vei
kiau kreipia domų į tą ką da
ro arki žadu padaryti. Tečiuu 
socijalistų jnirtija protingai 
apsėjo paskelbdnniu. jog ne- 
nžknbina šeimyninės visuoinc- 
nės tvarkos. Socijalistiškaro 
bolševizmui įsigalėjus Rusijoje 
daugelis amerikiečių šnekėjo, 
kad Rusijoje tapo jinnaikinta 
šeimyna. TmikraŠčiai j»<> kelis 
kartus Imvo rašę, kad Rusijo
je tai vienur, tai kitur (Jaro- 
sluvliuje. . Saratove) jaunos 
moterys ir merginos tapo na-j 
eijonalizuotos.'

Gal tos žinios ir buvo prn- 
nuinytos. liet aincrikic^čiui 
jomis tikėjo, vjjaė tie, kurie 
buvo skaitę socijalistų Beiro 
l’in knygą “Die Frau" (Mo
teriškė).

Moterystėje
valdu protą, o protas valdo 
lyties geismur. Bobelis ‘ Juliai 
iškalbingai kovoja au visu kas 
šiek tiek valdo lyties geismus 
žmoguje. Todėl kas Babelio 
knygą akaitė, tas jautė ir ma
tė. jog moterystė joje miiki- 
nanui visai. Moterystės vietą 
užima taip vndinaiuoji laisvo
ji meilė. Kadangi Belrolis ra
šo, kad tiktai laisvosios meilės 
ivuyV — ♦«»••• itiltvtn* • • - a a-a - 4• .y
viešpatijoje, todėl žinantieji 
Belielio nuomone* žmonės ti
ki visoms šnekoms, kad soci- 
jalizme Šeimyna nyksta. Su 
kuo kum užeina kada noras,su 
tuo tus tuomet išpildo savo 
lyties geismus. Tokiu Imdu 
niekas niekada nežino kas yra 
keuo tėvas. Tokiu budu nėra 
šeimynos.

Chieageje ta]M> atspausdin
ti žotlžiai: "No stato, for pat- 
riotisiu is a runų*. No fautily, 
for lovų is frce” ‘(Nebus vieš- 
imtijos, nes putrijbtiziuas yra 
prakeiktas, nebus šeini) nos, 
nes tueilė yru liuosa). Engels 
moterystę lygino prostitucijai 
ir tokiu Imdu griovė šeimyna. 
(Ta darė nedorame ir teudon- 
tiniame veikale, vadinamame 
“šeimynos Pradžia.” (Der 
Uraprung der Familio, dus 
Priratcigcntums und dus

(atsižadėjimas

Tarp tų sąlygų, kurias len
kai statu žadėdami atsitrauk
ti iš Vilnimis, ir kurių mes ne
žinome, gali būti reikalavimas 
atlyginti už Itolševikij išvary
mų iš Vilniaus.

Tokis reikalavimas guli iš
eiti vien iš jiegos, Im«I ih* iš 
teisės. Lietuviai nekvietė li u
kų varyti bolševikus iš Vil
niaus. Kaip išvarėme lx*lšovi- 
kns iš .Šiaulių, iš Panevėžio ir 
kitur, taip būt ui ne iškrupštę ir 
iš Vilniaus. Seinuose nebuvo 
bolševikų, kuomet lenkai užė
mė tą miestą.

Lietuviai turėtų teisės rei
kalauti iš lenkų, knd atlygintų 
Lietuvai už ką naudojosi gr 
ležinkeliu nuo Gardyuo iki 
Dvinskui. už ką valdė dide
lius Lietuvos plotus ilgiau ne
gu ištisus metus. Todėl negali 
Imti nei kalbos apie tai, kad 
Lietuvu duotų kokį nors atly
ginimų lenkams už išvarymą 
Imlševikų iš Vilniaus.

Jei lenkai nebūtų buvę per
daug gudrus, tai jie Imtų Vil
nių atidavę Lietuvai kaip tik 
bolševikai išsikraustė. Tada 
Lenkija Imtų turėjusi teisę 
reikalauti atlyginimo. Kadan
gi lx*nkija mintijo amžinai pa
silikti Vilnių sau. kadangi jo 
neatidavė daugiau negu ištisus 
metus, kadangi lenkai nesi
drovėjo išveržti miestus ir vie 
tas esančius Lietuvos valdžio
je, tai tie apsėjimai panaiki
no paskutinį šešėlį teisi" 
kalanti atlyginimo, jei 
šešėli- Imtų buvęs.

» rei- 
tokis

DARBO DIENOS ILGIS.'

Suvienrių Valstijų Viešo 
Sveikatingumo Taryba (l’n. 
St. Ilenlth Servire) tyrinėjo 
kn- nuudingiau nr 8 ar 10 va
landų darbo dienu. Tnm tiks
lui tiijM» Įuiiiutos dvi vienokios 
kuogeriausini sutvarkytos 
dirbtuvės, kuriu vienoje dar
bininkai dirbdavo S valandas 
dienoje, kitoje 10 valandų.

Astuonių valandų dirbtuvė
je darlias prasideda ir baigia
si visiioinet savo laiku. Darbi
ninkai ten dirba smarkiai ir 
linksniai. Dešinitie.- valandų 
dirbtuvėje reikalingn vrn prie
žiūra. kad darbas eitų, ir tni 
dar daug laiko sugaištama. 
Ypač thirlro pabaigoje jis da
rosi nenašus.

Pa-tebctu t.np-gi. knd dar 
bus našesniu Imva tuojaus po 
perpietės pasilsiu ir unt ry- 
tuojuii- |m> švenčių.

Ypatingai mažai nušus yra 
naktinis durbus. kuriamo dar
bininkai išbūvu dvylika valan
čių. Dur pirmutinės valundos 
eina šiaip taip, paskui kiek- 
vieiui vėlesnė valanda duodu 
nmžiau, o paskutinės darbo 
valandos daromi beveik tuščius.

\’iespatijos valdžia turi tei
sės utimi i nuo asmenų jų nuo 
savylię, kuomet to reikia aiš
kiems ir svarbiem.** visuome
nės tiksimus. Jau seniau visų 
pripažinta yra, kad laukuose 
galinin pertiesti geležinkelį per 
žmogaus dirvas nors jis to ne
norėtų, kad miestuose galinin 
nugriauti nnuius platinant gat
vę, nors savininkas griežtai 
priešintųsi.

Eksproprijacija ir Konfiska
cija.

Tokis priverstinas nuosavy
bės atėmimas vadinasi ekspro- 
prij’neijn. Jis gali būti dvejo
pos rųšies: arba su atlygini
mu už atimtą nuosavybę, arlin 
In* atlyginimo. Kada visuome
nė atima nuo asmens jo turtų 
neatlygindama už tatai, tat 
Yadinnsi kantiškai i ja.

Lietuvoje krikščionys demo
kratai ir soeijalistai pižadėjo 
išdalinti žmonėms dvarų že
mes. Žmonės išrinko 59 krikš
čionis demokratus ir 43 soci- 
jnlistus. Tai jie dabar turi 
pildyti ką pažadėjo, nes tik 10 
atstovų visame Steigiamame 
Seime nėra padarę to priža
do savo rinkėjams.

Prieš prižadų išpildvsiant 
Kuriamasis arba Steigiamasis 
Seimus turės išrišti klausimą 
ar jis darys dvarų ekspropri- 
jaciją, ar dvarų konfiskacijų. 
Dėl tu dalyko gali iškilti dide
lis nesutikimas Seime.

Ginčo Proga.

Soeijalistai stovės už kon
fiskacijų. Bet konfiskacija 
reiškia nevieną atėmimų že
mės iš dvarų Is* atlyginimo. 
Konfiskacija reiškia taip-gi, 
kad atimtoji žemė ]>riklansys 
fiskui, t. y. viešpatijai, arba 
valdžiai. Soeijalistai į tų pusę 
ir kreipia savo pastangas, kad 
asmenims nepriklausytų nei 
didelės nei mažos ukes, o kad 
jVisos butų viešpatijos nuosa
vybe. Todėl ir Itolševikai. ka
da buvo užėmę dalį Lietuvos, 
nedalino dvarų žmonėms, o 
palaikė juos fiskui, arba So
vietų Respublikos Viešpati
jai.

K rikščionys-demukratai ne
pritariu socijalistų norams 
visų ntiusavylię sulieti į fiską 
arba viešpatijų. Krikšrionys- 
demokratai nori, kad kiekvie- 
niu liežeiuis, gavęs žrmės, bu
tų tikras jos savininkas, kud 
tn žemė hutų jo, o ne respub
likos.

Ne visi žmonės galės su
prasti tuos skirtumus tarp 
krikščionių-demokratų ir so
či julistų, o Kocijalistams nebus 
naudos dalykus aišk'iili. So. 
cijalistai laimės, jei jiems pa
siseks tą dalykų aptemdinti 
ir supainioti.

Ekspropncijacijos Blogumai.

Krikščionims - d eiliok ra
tams tuij>-gi nelengvas bus už
davinys. Jei jie stos u/, eks- 
pruprijaciją, tai turės atly
ginti dvarams už atimtąsias 
žemes. Tas atlyginimas bus 
liegiilo sunkus jaunam Lietu
vos iždui, nes jis tuščias, n
dvarų žemės yra <iang. Musų dikį, jei neskaudu hutų gint- 

lirveik visi sve- dytl Išdalinę visai dovanai že 
mes pasidnrytinue tik betvar
kę savo sodžiuose. Tos žemės 
norėtų gauti it* tie, kurie ne
ketina jos i.-iirbti. Kodėl ne
imti dėvimai, jei vrn rl»in<1an-’ 
čių? Todėl musų nuomone, že
mė turėtų buti< duodama iš
mokėsimais.

Kažkurių nuomonė.

Viename krikščionių demo
kratų vado M. Krupavičiaus 
paskelbtame lapo liuvo para
šyta, kad dvarų žemė bus ct- 
inuiina ir dalinama dovanai. 
Tada mes pažymėjome, kml 
musų {lužiuros nesutinku su 
Kauno pažiūromis. Daugelis 
krikščioniškų draugijų Ame
rikoje sustatė rezoliucijas, kad 
nuo nusikaltindų dvarponių 
žemė butų atimama be atly
ginimo. o nuo kitų su atlygini
mu. Tos jiačios pažiūros guli 
imsirodyti ne vienas iš 5JJ 
krikščionių demokratų išrink
tų į 8toigiarnųjį Seimų.

Jeigu tat IJetuvos Kuria
mojo Seimo dauguma sutarė 
dvarams eksproprijacijų ne 
konfiskaciją, tai liks jai du 
nipn-ėin: nl iŠ Itnr moti phiL 
gų iivarjiomaius atmokėti ir 
h) kaip padaryti, knd atmo
kėtieji pinigai neišeitų į sve
timas žemos!

Padalintas Išmokėjimas.

Mums išrodo, kad žemės 
savininkams, nuo kurių žemė 
bus atimta, reikia atmokėti, 
bei iicsusyk, tik jmt trisde 
šimt metų įm> du kartu kas 
metai. Gaudami dukart metuo
se įniokesi’iuB žemvaldžiai ne
taps lumkrutais, kaip taptų, 
jei žemė laitų ii jų atimta Ke 
ai lyginimo. Tautai lalati nes
veika jMLsidaryti >avyje susyk 
tiek (tankmių, kiek Lietuvoje 
y ra dvarjMMiių. Banknitų gau
sybė gali n u mary ii vwą tautą.

Atlyginimas tik u&mieje.

Antras įstatas turėtų bull 
kati atlyginimus už atimtų že
mę duodiunaa tik tiems žem
valdžiams. kurie gyvena ir 
turi užsiėmimą Lietuvoje. Ai
tas įstatas sumažintų dalinį < 
išplaukimą pinigo iš Lietu
vos? nes gyvenantieji Lietu
voje buvusieji žemvaldžiai tu
rėtų didumų savo pinigo jdėti 
į užsiėmimų esant] Lietuvoje. 
Jie turėtų taipgi tų 
vartoti savo gyvenimo 
Intus.

. {mokesčiai.

Lieka dar klausimas
imti tuos pinigus, kuriuos 
iždas per 3(1 metų išmokės 
buvusiems žemvaldžiams * At
sakymas gali būti dvejopas: 
urlm iš iždo jeigu, arba iš į- 
mnkescio tų. kurie gaus žemę.

Jeigu žemvaldžianiF mokė
tume iš iždo, tai tas iždas tu
rėtų uždėti ant visų Lietuvos 
žmonių mokesčius ir ant gn- 
vusių Žemės ir ant negavusiu. 
Miestų darbininkai piktų ant 
tų mokesčių ir imt ženidirhių, 
sakydami maž<laug šitaip: 
“Mes jh'iiK dovanai ciavėiue 
žemės, o jie mums bet gi ne
duoda dovanai nei javų, nei 
daržovių, nei mėsas, nei mal
kų.” Išrietų -imku suprasti, 
kodėl miesto darbininkas tu
rėtų nešti niiAlų, o sodietis 
naudotųsi f Lygybė ir teisybė; 
turi būti visiems.

Kas dovanai gauna h'iuės, 
tas ją nemyli tiri rM’hrnmrinn. 
Nei motina netnip mylėtų ku-

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI.

Seno Įstatymo Šventieji

Klausimas. Kad Av. Jonas 
krikštijo V. Jėzų, Av. Ona jau 
hnvo mirusi. Žydai nei dabar 
moterų nekrikštija, lai ir ji 
turėjo numirti be krikšto. Tai 
kaip ji galėjo tapti išganyta ir 
Šventa t

įeika-

iš kur

Mois.

Atsakymas. Nors nėra tik
ros žinios, kada Av. ‘Ona mi
rė, bet veikių veikiausiai ji 
mirė pirma negu V. Jėzus įs
tatė krikšto sakramentų. To
kiu Hudu jos amžis užsibaigė 
Sename Įstatyme. To įstatymo 
paskutinė valanda buvo V. Jė
zaus mirtis ant Kryžiaus. Tik 
po tos mirties krikštas tapo 
sakramentu, tolei Av. Jono 
krikštą* buvo tiktai graži ap
eiga, bet ne sakramentas.

Visi šventieji žmonės miru
sieji pirma V. Jėzaus mirė 
nekrikštyti. Prie jų priklausė 
ir A v. Jonas, ir Av. Juozapas, 
ir Dovydas ir Možis (Mnižie- 
šius) ir Jobus ir Abraomas 
ir kiti.

Visas tas šventusias dužias 
pakrikštijo V. Jėzaus kraujas 
tekantis nuo kryžiaus. Kitaip 
sakant, V. Jėzaus mirtis toms 
dūšioms padarė tą gerą, kurį 
vėlesniems darė krikštas. Tos 
šventosios dūšios prieš Kris
taus mirtį nekentėjo Imusuiių, 
bet ir neregėjo Dievo veido. 
Jos buvo pnsknndoM*, nrha 
pragaruose, bet ne pragare, 
nei ne skaistykloje. Į tas pa- 
skandas arba pragarus, kur 
buvo šventųjų nekrikštytųjų 
dūšios, nužengė taipgi ir V. 
Jėzaus dūšia Jam numirus. Ji 
jas išvedė iš tenai į dangų. 
Tokiu budu tapo išganyti visi 
Seno Įstatymo šventieji, ir Av. 
Ona su kitais ir su pirmai
siais gundytojais. Ta gimdy
tojų pirmoji nuodėmė buvo už
dariusi dangų žmonėm*. Ji 
buvo (Nirėjusi ant visų. Ja pa
naikino Kristans kančia. Nuo 
to laiko ir krikštas įgijo ver
tės ir dūšios ėmė eiti j dan-
CT-

Apie pranašų Jeremijų yra 
spėjama, kml Dievas buvo jį 
palittosavęs 
nuodėmės 
(Jer. 1, 5). 
Krikštytojų
kad tapo puliuosuotas niro tos 
nuodėmės trimis mėnesiais

prieš gimsiant. (Luc. 1,41 )Jic- 
dviem tat krikšto nu bu tų 
reikėję, bet ir juodu nuo gim
tosios noodėmės tapo paliuo- 
suoti tiktai pasinaudojant bu
siančia Kristaus mirtimi. To
dėl nei juodu neregėjo Dievo 
veido, kol V. Jėzus nenumirt*.

Tokiu būdu susidaro tiesa, 
kad visus Seno Įstatymo ge
ruosius žmones pakrikštijo 
Kristaus mirtis ant Kryžiams 
visus vėlesniuosius turi krikš
tyti ^Krikšto sakrtmentas.

Kun. P. Bučys.

I

Vyry ir Motery Raky Kirpi- 
. mo ir Designing Mokykla.

talaiti* Ir raekmuta bartu Jga 
truiapu talka temokau* vtao am*.

Mm turtina rtUUiauaiua tr (ariau- 
■tua kirpimo, doelcaing tr siuvimo 
akirloa. kur tolakvioM* rauna gv^oa 
praktikos boataaokladama*

Vituose siuvimo skyriuos* tnailuos 
varomos elektros Jlorn.

K v laitams klakvMU* atolu Ule ko- 
kluo laiku. rtk'Bg Ir nr vakarai* pa- 
aUlurėU ir pasikalbėti d»l sulygo.

Pauoras daromos sulig tnioro* vi
sokio aUltasn ir Jy.iMc U bst karioi 
m*4q knygas. v .

TAUTOS FONDO REI
KALAI.

Foudo .raštinė bu
liuko gauna nusia- 
nuo kai-kurių T. F.

Tautos 
kas nuo 
kundimų 
skyrių, kad surinkus T. F.
vardu aukas tankiai siunčia
ma tiesini IJetnvon, vietoje, 
trnd vhrnttt« T F Vrrrin 
vardu tos aukos laivo surink
tos. Kai-kurių kolonijų dar
buotojai pareiškę, kad ir jie 
žino kur aukas pasiųsti, čia. 
Ik* alrojo; skriaudos Lietuvai 
nepadaroma, bet savo tarpan 
įnešama dezorganizacija. Vie
toje visiems Im1 mirai varius 
tėvynės atlmdavojimo darbų, 
mes skirstomės kas sau. To
kiu budu ]>arodome. kad ne
mokame ar nesuprautame vie' 
nybėtt reikalo. Musų priešai 
tu tik ir laukia, kad mos, ka
talikai pakriktume (jau ne
kalbant apie išlaukinius prie
šus). Tuokart daug lengviau 
galiuui išnaudoti katalikų vi
suomenę tų pačių katalikų 
pražūčiai Jei. norime,kaj musų 
durims butų nuoseklesnis, tu
rime laikytis tvirtinusios vie
nybės. Tik tuokart pasieksi
me savo tikslų ir geresne va
ga eis' šelpimo darlias. Visi 
iš viėn dirbdami, daug dau
giau gulėsime nuveikti. Tė
vynei bus daugiau naudos ir 
mums patiems bus gražiau. 
Tat. visas aukas, surinktas T. 
Fondo vardu, ir siųskimr per 
Tautos Fondų, nes tik vieny
bėj galybė.

K. J. Krūsnis kas, T. F. sekret.

I

222 South 9ih St.
Brooklyn, N. Y.

PELNAI.PELNAI.

nuo 
prieš 
Apie 
tikrai

gimtosios 
užganant 

Av. Jonų 
yra žinia.

dešimtinių, tai jis turi išmo
kėti Ci,(KK) auksinų per 39 me
tų, arba po 200 auksinų me
tams. Tiek maždaug turėtų 
mokėti žmogus, jei jis samdy
tų tų žemę. Bet šita tvarka 
goresnė už samdymų dėlto, knd 
po 30 metų žemė jau pasida
ro Kuosa nuo mokesčio.

MASTER DESIGNING 
SCH00L. r

J. r. SjLMilck*. Vedėjas
l»0 K. «TATK 8TRKET, CHICAGO.

Kampas Laka EL ant 4-tq lubų
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šeštų dalj vi«y 
Valstijose ganmunų

V. W. RUTKAUSKAS !
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ADVOKATAS
Oftana DldmiectyJ:

SOHth La Sciilč StTOrt
Kainharl* IM

TrL Centrai ««O

Vakarais, 812 W. 33 St.
Tek Vanta 441.1

S. D. LACHAW1CZ
IJMuvya 'lr» korto, tviaraauM

te. p;riaual«. Saikai, m.Milu al- 
« niaa*Mxua te»«l»« iiia.teiiTlaH
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J. P. W AITCHE5 
ATTORNEY AT LAW -

LIETI'VIS ADVOKATAS
«m> A troon Mvorr

i

•«

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistai

ĮOSOI SO. Mk-hlgan. AvrntM X

VALASDOSl » Iki » raMra

dvarininkai 
tinkančiai. Gavę jrinigus už 
dvarus, jie išveš tuos pinigus 
j Lrukijų. Rusiją ir Vokieti
jų. Musų kaimynai buvo pini- 
grsni už mus iki šiol, jei mes 
jiems <lnr pridėsime pinigų, 
tai dar tapsime silpnesni su
stiprindami juos. Tą žinant 
lengva suprasti dulko Pažan
ga ir Santara buvo ir yra pik
tos ant krikščionių demo- be nuošimčių. Jei sakysimi* 
kratų už pažadėjimą. ]>a<la- žemės dešimtinė 
liuti dvarų žemes. i

Išmokesėiai turėtų būti ne
didesni už žemės vertę, t. y. 
• I

12__ verta C00
auksinų, o žmogus gauna 10

Pinigo Nepastovumas.

Bus painios su apkninavi- 
mu. Dabar auksinas vertas y- 
ra 2 centu su viršum: itž 2» 
melų jis gal bus vertas 23 
centus. Daug painiuvus darosi, 
kad išmokesčio laiku mainosi 
pinigus. Sunku >»pėu ar Stei
giamasis Seimai iėrns būdų 
išvengti šitų tninkeuybę. Vie
nus būdas yra: pradėti žemės 
didinimą tudu, kada Lietuva 
turės sgvo pinigų taip t r irtų, 
kad j rope ra bus lygi auksui, 
kaip Amerikoje. Bet abejotina 
ar žmonės norės to laukti

Geras ir garbingas daigu* 
yra būti Steigiamojo Seimo 
nariu. Bet su ta garbe eina 
išvien tokia daugybė ir tokių 
sunkių uždavinių bei pcK*der- 
mių, kad žmogus džia*igi«d 
liesus Seime.

W. Jett Lauek Geležinkelių. 
Darhin. Valdybei išdėjo aky
vų žinių apie pelnus ir bran
gumų. KerjiuracijoH sudaran
čios 
Suv.
pelno mokesčių 1916, 1917 ir 
1918 metais turėjo 8IMI milijo
nų dolierių dougiuu pelno ne
gu trimis metai* prieš karę, 
t. y. 1912, 1913 ir 1914. Jei-gu 
sakytume, kad ir kitos kor]M>- 
ra<*iju* pasipelnė laip, kaip p. 
Lnuck’o ištirtosios, tni išeitų, 
knd korporacijos arba koin]w- 
nijos šiais trimis metais kas
met iš žmonių suėmė 4 inilijar
dus HOd milijonus dolierių 
dutigiati negu prieš karę.

Skaitant. kn<l Amerikoje y- 
ra 110 milijonų žmonių ir >- 
numl po 5 žmones j šeimyną, 
išeina 22 milijonai šeimyną, 
iftems. knd kiekviena šeimyna 
kas metai išmokėjo po 240 t|o- 
lierių daugiau negu prieš ka
rę. Bet ta skaitlinė yra daug 
|M*rnutžn. P-nns Jett-Lauck 
tiki, kml 400 dubenų akuityli 
vienui šeimynai melams yra 
nedaug.

Trumpei Mikant, gyveninius 
brangsta, o kapitalizmus tun
ka gaudamas daugiau pelno

mmvmmnmirįmįmmmmmm
PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8.S.).
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W0RCESTERTO, MASS. KATALIKŲ SPAUDOS PLATINIMO KOMITE 
TAS IR DAR BIJOTOJAI. ; ‘

Nilo kairi*- i <Mine Kwt. Senkus. Juzė lx*onni!A kun Julius <SmHka«, kun. J 
Jaauitis, kun. L. Kavaliauskus, 1. Migauskas, dievu Uimkume, K. Kartohuie. U. iatudkiu- 
vienė, B. Miliunaitienė, K. Juškienė. Ė. Roč kieno, M. Uulvničiukč, T. Tautkienė, K. Mi- 
trikienė, F. Mųnkus, M. Blkitutė, A. Zubuvičienė, P. Puišys, J. P. Vaitkius.

LIET. RAUD. KRYŽ. RĖMĖJŲ KAMPELIS.
Adreso reikalus.

Norint Simivionijimo L. R. 
K. Amerikoje rastinė jau ir 
persikraustė į naujų namų, 
bet Liet Raud. Kr. Rėmėjų 
rastinė tebėra dar toje pačio
je vietoje ir kol kas su visais 
reikalais prašome kreipties 
«etnu adresu: 456 G rami Str.. 
Brooklyn, N. Y. Kada galuti
nai permainysime vietų, tai 
kiekvicTiBin nkyrnn apie tai 
pranešime.

Kareiviams dovanų reikale.

Kiekviena kolonijų, rinkusi 
kareiviuins dovanus, iaj pasis
kubina kuogreičiuua prisiųsti 
jas Centran. Podraug prašĄ - 
tume irisų Liet Raud. Kr. Rė
mėjų skyrių, taipgi ir kitų, 
kad jie surinktų paprpstų 
drapanų mums daugiau* ne
siųstų. Kadn mes jas galėsi
me vėl rinkti ir išsiųsti Lie
tuvon, tai apie tai pranešime 
per laikraščius. Gi dabar butų 
vien pageidaujama, kad kiek- 
vieiut lietuvių kolonija parink
tų vien kareiviškų drabužių ir 
juos kuugrvičiaus mums pri
siųstų.

Iš Lietuvos auišaukimaa.

Gavome per musų draugijos 
atstovų Lietuvoje, Dr. Rut
kauskų, atsišaukimų nuo Vai
keliu Jėzaus Draugijos, kurį 
čionai ištisai ir patalpiname.

“Vaikelio Jėzaus Draugija. 
-Vasario 25 d. 1D20 m.

J. M. Gerb. Amerikos Li&a- 
viy Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų delegatui, Daktarui Rut
kauskui, Kaune.

Kuune Gailestingųjų A smė
lių Vaikeliu Jėzaus Draugijos 
pmnnnshr Pr; P. Janušcvi- 
čmus pranešimas L. K. K. R. 
Draugijai Amerikoje.

Gerbiami Tautiečiai, Mylimi 
Broliai Aiuenktečiai.

Siunčiame J ums visukarš- 
čmusių pasveikinimų ir linkė
jimų iš mylimosios ir iiqiri- 
Idnusomosios jau nmrų tėvy
nės Lietuvos. Lietuvą-tėvynė, 
tiek amžių kitataučių varžyta 
ir niekinta, visas savo priešus 
apgalėjusi, k<*Hasi augstvn ir 
aite eina pirmyn be jokio at
žvilgio į kliūtis jai statomas.

Tarp prakilnių asmeny ir 
veiksmų, kurie ginto gynė jr 
tebėgi na musų tėvynę, Lietu
vy. kurie jųjų kelte kėlė ir te- 
'nekriia augštyn. pirmose tatese- 
stovite Jus. Gerbiami Tautie
čiai, Mylimi Broliai, Amerikie
čiai. Jus pirmieji susipratote 
]H>!itik<>s žvilgsniu, nurytlami 
ausirinkimns. ’ “

J

i Jus milžiniškai esate pasidar- 
i havę mnsų literatūros atgiji
me ir jos padidinime, išleisda
mi tiek knygų, laikraščių ir tt. 
Jus amžinę sau garbę užsitar
navę karo metu gausiomis au- 
komis savo, gindami visa iua- 

1 sų tėvynę, Lietuvę, nuo bado 
ir pražūties. Kad ne Jus, Tau
tiečiai, kad nebūtų jūsų aukų, ■ 
vargiai turėtumėm šiandien: 
Lietuvę-tėvynę savistovų, ne
priklausomų vulstybę, kuria 
dabar galime visi pasigerėti ir 
net pasididžiuoti. Jūsų auko
mis ta]H> įkuria Lietuvoje mo- 

■kyklus; Jūsų aukomis tapo ap- 
|rūpintos ligoninės; Jūsų, ne
įkurtų gal kruvinų rankų ska
tiku, tapo aprūpinu musų 
karžygiai, Lietuvos—tėvynės 
gynėjai; Jūsų aukomis tapo 
Lietuvoje įkurta daug maiti
nimo punktų, vaikų prieglau
dų; kad ne Jus, gerbiamieji, 
kad ne Amerika, tūkstančiai 
Lietuvos piliečių, ypač betur
čių našlaičių, vargšų, butų žlu
gę, mirę; Jus Lietuvos pilie
čių, ypač beturčių vargšų naš
laičių, vaikų, karu dantimis 
apdraskytų, nuvargintų, aje 
nuogiui ų, badu ir vargo varo
mų grabam išgelbėjote iš bai
sius mirties ir pražūties; Jus 
nusluuetėte ue vienam, bet 
tūkstančiams ašaras ir išgydę 
te mirtingas žaizdas, Jus upru- 
pmote ne vienų, bet tūkstan
čius, maistu, drabužiais, ajai- 
vu. pneglaudumis ii muky- 
kluims. «ių pastarųjų prie
glaudų musų tėvynei, Lietu
vai, labai ir gyvai truku ir da
bai- dar jų tebetrūksta, nea 
daug dur vaikučių akiuteta be 
jokios glulx>s ir auga be jokios 
priežiūros; daug dar senelių 
***•*«•«* r<**imA ***»*o««^^*• «** v M<M» w »*
yėse: laimės-nelaimės likimui.

Aėių Jūsų išsiųstam Gerto 
Daktarui A. Rutkauskui, ga
vome ir musų naujai įsikuriu- 
siųjai beturėių-vargšų-nasbu- 
čių nuolatinei prieglaudai 
PKNKIASDEA1MTS TUKS- 
TANO! U MARKIŲ. Ačių 
Jotus ir labai ariu. Duok Die
ve Jums sveikatos ir ilgo gy
venimo. Bet, kai rodo prie šio 
prisegtos priegbiudos išlaidų 
sųmatos, delei brangumu iri 
trukumo iš karo priežasties 
viešpataujančių visame musų 
krašte, nors ir gausi yra ta 
Jūsų, Gerbiamieji, auka, vie- 1 
nok neužteks jos nei dviem 
iaikyjnu lučomiaui- Tuuiarpu

ir aptaisymui; ncvicii jųjų 
auklėjimui, liet ir įrankių l,wi 
mašinų ingijuiiui, būtent: dni- 
lidystei, sliesorj'stei, siuvi- 

! mams, audimams ir kitų ama
tų mokinimui. Kreipiuos todėl 
į Jus, Gerbiamieji Tautiečiai, 
Mylimi Broliai, Amerikiečiai, 
su tvirta viltimi, dėlei Jūsų 
geros šildies, tvirtai pasitikiu 
Jumis, kad jus padėsite mums 
ir tolinus varyti tų prakilnų 
darbų Dievo garbei ir tėvynės 
Lietuvos labui. Giliai esu įsi
tikinęs, kad Jus ir tolinus ne
atsisakysite suteikti mums pa- 

' geltos , vanta n tos tėvynė-, 
1 Lietuvos, augančios jos jaunos 
'kartos, kuri gerai nustatyta ir 
išauklėta, nevien naudi ligai 

į darbuosis Dievo gartaū ir tė- 
;vynės, Uetuvos, labui, bet dar 
per kartų kartas nuneš Jus 
ir j>er amžių amžius bus Jums. 
Gerbiamieji, dėkingi ir melsis 
už Jus.

Kamiu G. Asai. Vaikelio Jė
zaus Draugijos Pirmininkas 

Povylas Januševičius,
Žemaičių Kapitulos Prelatas, 

Kaune.

Kauno Šv. Trejybės jmrapi- 
jos “Vaikelio Jėzaus” Druu 
gijos beturčių našlaičių prie
glaudos dviem mėnesiam su
mala huI nuolat laikytinų 60 
vaikų.

Duona 4500 rėblių; pienas 
4320 rb.; kruujios 1080 rb.; 
miltų 1080 rb.; bulvių 1440 rb.; 
taukų 3840 rb.; katilus 100 rb.; 
puodų 30 rb,; bliudelių 180 
rb.; puodelių 120 rb.; bliudų 
150 rb.; šaukštų, šakučių, ]n*i- 
lių 600 rb.; prausykla 600 rb.: 
muilu 120 rb.; lovų 6ou rb.; 
bionikų 1800 rk; pūgai ves 600 
rb.; paklodės 7200 rb.; marš
kiniu! 3600 rb.; kelmučių 2700 
rb.; ploščiukai ir viršutinės 
L - lr --* * *4<w» ,,l .MilMUlVfi cTVMV 1 U. t UpUtUt 
ib.; kepurės 300 rb.; vedėjai 
600 rb.; virėjui 300 rb.; tur- 
nuitei 400 rb.; mulkos (2 siek
snių) 600 rb.; šviesa 100 rb.; 
remutui ir smulkus reikalai 
300 rb.; nusaunlymui buto 200 
rb.; skalbimas 240 rk; pasiu- 
viinas drabužių 300 rb. Visu 
per du mėnesiu 49.300 rk

Draugijos pirmininkas 
Povylas Juuševičias, 

. Kaune.

.t*

Prie iio tai darbu neužgin
čijamai gali, ir turėtu, prisi
dėti \irUb lietuviu Amerikoje 
draugijos. Jos su savo auka 
pastatytų amu Lietuvos Misti- 
♦- ’ - — u.* *>**»««» ■ *««« **»^**t*l —
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norėtus pastatyti ir vesti bei kur jų vardas, kaipo gerada
rių, *katiilx‘lų por amžius. 
Taigi, kreipiamasi prie jus su 
prašymu prisidėti prie to taip 
garbingu darini. Kiekviena lie-

laikyti prieglaudas naujau pa
matais, ty. darbo ir amatų ]>a- 
grindais. Tam tikslui reikia 

seimus ir lt lėšų nevien vaikų išlaikymui
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WORCESTER. MASS.

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

virš ,'KMI įdomiausių Lietuvos ilinstracijų. Rti “Vyčio” 
9-ju Xo. išleistu už gegulės 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yru taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gailinusia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba nealvniztliioju dalyko taip, kaip iliustracija.

Kni-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Vuldžios 
žmones, kariuomenę, kitur ,'a turiningų Li<*tuvos
gamtų.

Mėgi Lietuvy, nori pasigrožėti jųja — užsisukyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

; virtiniai dvasiški Vadovai va
rė smarkių agitacijų už kata- 

ilikiškų spaudų..
ftv. Povylo .Draugija šir- 

į dingai dėkoja visiems dnrbi- 
Ininkams. draugijoms ir jų at
stovams už piiridėjimų prie 
platinimo sveikų ir įuudingų 
raštų. Kviečia ji taipgi prisi- 

įlieti kiekviena lietuvį katali
kų. Būti nariu tos draugijos 
atsieina j metus tik $1.00, o 
nauda yrn nepaprastai dide
le. n<*s kiekvienas narys gau
na už tai $2.00 veriios knygų. 
Visi tat lietuviai rašykite# į 
Kat. Spaudos Draugijų, o ne
sigailėsite 1

Beje, jei dar kas nori gau
ti gerų knygų, lai kreipiasi j 
Av. Pnvvlo Kai. Snaudės 
Draugijų.

Juzė Leonaitė prot. rast. 
Kaz. Senkus. — f. rast.

tur- 
nei 
ka
na-

Nitu s|u!io mėn. 1919, iki 
kovo 1926 vietini- Katalikiš
kos Spaudos Platinimo komi
tetas varė smarkių agitacijų 
už. genis laikraščius ir geras 
knygas. Surengė net keturias 
vien tik tam tikslui praknHias. 
Apart to. platino gerus ništus 
per kitų katalikiškų draugijų 
rengiamus vakarus ir prakal- 
lias. net po namus komiteto 
nariai vaikščiojo ir ragino 
kiekvienų užsisakyti gerų lai
kraštį ar bent nusipirkti gerų 
knygų. Yra manoma, kad. 
Imt, neliko Wi»rccsteryje 
vieno lietuviško namo, 
ritime komiteto narys ar
iv neliutų atsilankę. \Vorceste- 

lii luieju labui 
įgyti naudingų 

laikraštį ar knygų, ir jei ku
rie to nejiadarė, tai, žinoma, 
yra patsai kalias.

Darbas komitetui sekėsi 
giyia gerai. Knygų iš “Darbi
ninko” spaustuvės jmrduotii 
už $118.90, iš “Draugo” už 
$12.00. Kur_ J. J. 
maldaknygių ‘Ramybė Jums 
už ,74.00. 
$3.00; 
$2.50: 
$2.00. Išviso knygų parduota 
už $212.40. Apart knygų, dar 
užrašyta daugel laikraščių. 
Pelnas, kokis liko nuo prakal
bų ir nuošimtis uŽ puri!uotus 
rastus sumoje $45.88 yra ski
riamas Tėvams Marijonams.

Čia reikia priminti, kad 
šitas spaudos platininio dar
bus įvyko pr. - langėmis Kata
likų Spaudos ZVaugijos, p<> 
globa Av. l*ovylf>. .Ji sukvietė 
srknnčins katalikiškas organt- 
začijaa: L. D. Sųjungų, Blai
vybės Draugijų, Marijos Vai
kelių d-jų, ftv. Onos d-jų. Mote-, 
rų Sujungi] ir Vyčius į pagel
toj ir darbų pradėjo. Buvo 
kviečiamus taipgi ir kitos ka
talikiškos draugijos prie nau
dingo darbo, bet atsisakė ja
me dalyvauti. Gaila!

Iš visų virš minėtų drau
gijų atstovų susitvėrė Kata!. 
Sjiaudos komitetas ir darbų 
pradėjo. į valdybų Lo komite
to pu teku sekanti asmenys: 
p. Jonas P. Vaitkus — pirm., 
p. Jieva Grikšienė—vice-]iirin., 
p-lč J. Leonaitė — rast, prot., 
p. K. Senkus — fin. rast., 
p. T. Migauskas — iždiniu., 
p-uius A. Zubuvičienė ir Vait
kienė — ižd. giob. ir pp. K. 
Mitrikieuė ir K. Juškienė 
tvarkdarės.

Dar reikia nepamiršti, kad 
platinime geros spaudos ypa
tingai puslžimėjo p-uia M. 
Elkienė, kuri pardavė už $53 
ir 48 e. knygų ir daug surinko 
prenuuL laikraščiams. Taipgi 
nemažai pasidarbavo ir po
nios L. Tatulienė, M. Kapkie- 
nė, 0. Lantlžiuvieuė, J. Poš
kienė ir visi kiti, kuriems tik 
buvo paskirtas darbas ir ku
rie prijautė geram tikslui. Ne
galima pamiršti, kad musų

rio tut lietui 
gerų progę

t.,!—.-•* «••*•»»* •• •
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“Moksleivių” už
“Moterų Dirvos” už 
“Tautos Ryto” už

I
tuvių draugija, prisiuntusi 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų Centran savo aukų 
Uetuvos pavargėliams, pra
dėjus nuo 25 doL, gMUs taui 
tikrų (uiliudijtūtų ir auksinį 
ženklelį. Lauh-ifhe, kuri iš jų 
bu> pirmesnė. Kiekvienų tokių 
gailiai!rdingų draugijų, gavę 
nuo jos atikų, pagarsinsime lai 
kraJM !iuo*o.

Visais L. R. K. R. Draugi
jos reikalais kreipkitės

J. Tumasonts,
456 Gran<l Str., 

Brooklyn, Xt Y.

pa*:

SO. BOSTON, MASS.

Geg. 23 d., š. m., šv. Petro 
parapijinis choras įrengė baž
nytinį koncertų, kuriame daly
vavo vienas lietuvio kompozi
torius ir vienas dainininkas. 
Koncertas buvo šv. Petro jmv 
rapijos bažnyčioje.

Bažnytinis koncertas — tui 
viešoji malda prie Augščiati- 
siojo. Tų maldų atlieka ir jos 
klausosi tie. kurie Jį išpažįsta 
ir garbiniu Pametusių katali- 
kiškųjį tikėjimų asmeny daly
vavimas tokiose* pamaldose y- 
ra pakenčiamas tik tada, kada 
tiems asmenims netrūk
sta išauklėjimo. Dalyvavi
mas tame koncerte dviejų pus
girčių 
sukėlė
Per . 
tarėsi

muziko ir dainininko 
pasibjaurėjimų. 

Iialaiiuiniinų juodu 
ar priklaupti ar 

ne. Kunigui užgiedojus “Te
gul Ims pagarbintas”, daini
ninkas, užsidėjęs rankomis 
burnų, juokėsi iš kunigo, kad 
netai]) išlavintas balsas ir 
silpniau gieda negu jis. Tvar
te užaugę dainininkai nežino
jo, kuip žmonės apseina baž
nyčioje. Susirinkusių domų 
juodu kreipė į save gnrsiai 
kalbėdama.

Koncertan atsilankė labai 
maža žmonių, gal buvo koks 
150. Užsikvietęs du žmogiško 
išauklėjimo neturinčių tinimu, 
ku, Šv. Petro juirapijinis cho
ras, gal. ir nuostolius turės 
jauicšti.

WA ŪKE GAN, ILL.

Paskutiniu laiku atsilankė 
ir musų kolonrjon kun. dek V. 
Mironas ir geg. Itf d., 1920 
m., sakė prakalbas.

Svečiui pribuvus svetainėn, 
sudainuota Lietuvos himnas 
P«» <«» kleb., ku::. J. B.
Kiuris, susirinkusiems jiers- 
tatė kun. dek. V. Mironų.

Pirmu žygiu kalbėjo apie 
politinę ir ekonominę Lietuvos 
pn<l«*tį. Pertraukoje buvo ren
kamos aukos.

Antru žygiu kali o* jo apie 
lietuvių vargas ir kiek nuken
tėjo Lietuva iki pradėjo ženg
ti prie pilnus laisvės ir nepri- 
gulmybės. Pasakojo apie Lie
tuvos priešus vokiečius, rusus, 
lenkus ir jų darbuoti*. Tokių 
priešų ir per amžius negali
ma bus užmiršti, kurie musų 
tėvynę plėšt: ir naikino.

Nors nedaug žmonių buvo 
prakalbose, nes daugelis ne- 
4innė». vienut u'auketranira’iin 
kaip visuomet, taip ir dabar 
(tesirodė tikrais Lietuvos pi
liečiais.

Sekantieji aukojo Tautos 
Fondan:

“VYČIO” Administracija
3261 S. Halsted S t Chicago, III.

JS— X

M. Skirtus, B.Po $5.00: 
Austiniutė.

To $2.00; 1 
J. Grevas.

Po. $l.(lO: I 
Stanislovai t is. 
loškis, A. Viselgiutė, J. Auksi

ni burka, J u oz. Šal
čius. A. Raškauskus, J. Peš- 
kau .'ras, K. Pocius, Vik. Čio
pas, Vi n. Čiopas, A. Salut- 
liauakan, J. Bakšis, A. Jan
kauskas J- Petrošius, J. Ka
počius, F. Kapturauskas, P. 
Dalinsi nskas, F. Amhroziuniv- 
nė, J. Jocius, J. Maroząs, J. 
Voveris, LL Sudeika, A. Bak
ais, A. Sutkus, P. Bagdonas, 
J. Kukantis, F. Alekna, P. 
Ličkus, J. Rimša, P. Navar- 
dauskas, J. Macaitis K. Ka- 
dela. P. (inkštas. Z. Žekienė, 
D. Pazarackienė, P. Kaspara
vičių, A. Kasparavičių.

Viso labo surinkta $68.85.
J. F. Kapočius, 

Raštininkas.

P. JuilUbUU>kxi6,

S. Urbonas,- A. 
, J. Raila. J.

REIKALINGI VYRAI.
Dėl fabriko darbo gera mo- 
kęsti* ir biuiiib.

Atsišaukite:
Westcrn Felt Works
4115 Ogden Avė.

Arti 22ros & Cravford Avė.
tis, St.

RED. ATSAKYMAI.

Shetoigčz actui (Shetoy- 
gan. Wis.) Koret-janidcncijui' 
negalime talpinti dėl to, kad, 
apart slajiivartlės, neparašėte 
pilnos pavardės.

REIKALAUJA.

MOTKKYS — JANITKEMŠ.
ir m-ruf.bcrs — baltose, valumlus to 
vakare Iki 3:30 t* ryto klekvtcaq va- 
kurt) apart aubutoa.

aUlia ūkite

Naktinis Furmuuas,

OTlk UI 1W1NU
10 tioutb La Šalie SL

HUKAIJNC.I

Lelbortat. dėl plienines fundrė* dar. 
bo, • Iki ]• valandų, au laikų ir 
l>u»f po C valandų darbo. Gera ino- 
kooti*. P limta rimduai arti karų ll. 
nljoa.

CHICAGO ŠILĄ--
3730 S. Kiilzk- Are.

co.

MERGAITES
Alės jums siūlome pastovų dar
bų vynioti ir dirbti kalendų- 
rimus stovylas.

Prityrimas nereikulingas.
4 ,»l/s>*»

išarta į/» aata^maat.

Goes Lithographic Co,
42 W. 61st 8treet

Me* turini naktinio darbo mer
gaitėm* ir vaikinu* auvirš 16 me
tų. Taippat moterim*. ir vyrams 
tnuaų įšaiuntuuo skyriuj. Darban 
mergaitėm* ir vaikam* nudėti ka- 
iuut ir prižiūrėti jau. Durint* dėt 
vyru yra ožkai t i boxM ir sudėti 
j karti*. Taippat padirbti prie 
truko. Mum* reikalingi* mergai
tės, vaikai moterį* ir vyrai dd 
dieninio darlio nuiaų fabrike. I’ri- 
t y rimas uvredialtugaa. Darba* pa- 
*lov u* ir gi ra progų pramini ini- 
tu u* geriem* darbininkams. Aui- 
iaukite tuojau*.

1

Continental Can Company Ine. 
5411 Wėst 65th Street

REIKALINGI PRIE KARŲ 
DARBININKAI.

Material ir nuo štukų darbas 
chcckers ant freigbt 
Taippat ir leiberiai

Atsišaukite:
STREETS CO.

W. 48ta St. & S. Morgan.

kuriu.

REIKALINGI LEIBERIAL 
De! foundrėg darbo Pastovus 
darbas.

Link Beit Co.
39th & Stewart

ICE1MAIJNGAK
Lieluvi* Eotogmftotaa, •'relouchiag" 
gera tnokroU* Ir ilurba. ant viralo* 

AUUMuklto
YA88O.V STVDIO.

31 E. M»ta Mr.. Oik-agu Hrighta. IIL

« REIKALINGI
Vyrai prie lengvuti* ir .šva
raus darlio prie paveikalinių 
rėmų mouldings; prityrimas 
nereikalingas; gera proga pa
kilimui.

The Joseph Klicka Co. 
20th * Calforma Avė.

REIKALINGOS MER
GAITES.

16 mėty ainžaus. Taippat mer
gaitės suvirs 16. Lengvas šva
rus darbut!. Geru mokestis iš 
pradžių.

John Baumgarth Co. 
1414 W. Raadolph St.

ZZ \Z2-Z ^ZIBERIAI 
Gera mokestis ir bonus.

Atsišaukite,

WESTERN FELT W0RK8 
2115 Ogden Avė. 

22nd & Craivford Avė.

AMT PARDAVIMO.
Mūriniu Narna* ra 3 ramiomis tr 
krautuvė til |insin*iu* luin*, citroj 
Luniai oj m.telink.'J Atsmaukite:

45X3 K. I ainiu Mr.

ANT PARDAVIMO
pulki ir irrnil rr<»»rnv. rutula pigi 
Ili.00 apgyventu lJc-ttivly Ir ranki). 
J’rlriaMl. npleidliu A.nurikiy

<333 Sa. HrtTOtUp Ale.

MITAS ANT PAKDAVIMO
Gan. Inil. aavunnkaa rreitai lira- 
AiuoJ* ) Eurofsi lodai pl*i»4 pardoo- 
aiU. kainu Cuah ICOO. ant Um«k» 
i'lo 17*0. Ataikaukitc kuo adroau:

M R. V. NTANIONIS.
101G S. U i-Mi-rti Al r. Clik-*)to. IIL

ANT PARDAVTMO
> oucM'lv murini* u>mrtai*at aaom* 
ir krautu** S. W. K*un** *3Mo* ir 
ramsIoHl An. lota* *tx3L l*t*sm 
bent iiHMtermika* amai Matyta* Kai
na »*v.vv«.*« «u pirnrv aturaa** 
Ilt.GMGO, Itfia Ir aatn, morgalt*

Affvntama konilaa.

UTESCH & S0N.
Exclxuive Agents 

2423 W. 63rd Str.
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Pirmadieniu, birželiu 7 1./20

CHICAGOJE.
n—........ ............ — ■ ■ ■ ----------
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Pirmadienis, birželio 7 d., 
šv. Robertas

Antradienis, birželio 8 d., 
šv. Medardas

IŠ REPUBLIKONŲ KON 
VENCIJOS.

CHICAGOS ARKIVYSKU 
PUOŠ JUBILIEJUS.

POLITIKAI NETURI LAIKO 
NEI MIEGOTI.

Begaliniai intarinėjimai ir 
siskundimai.

nu-

SUVAŽIUOJA LABAI DAUG 
DVASIŠKUOS.

Per tris dienas tęsis iškilmės.

Chicagos vyskupijos 75 me
tų sukaktuvių paniinėjinias, 
surištas Jo Augšt. Mųlonylx'*s 
Arkivyskiųsi Mundeleino 25 
metų kunigystės sukaktuvė
mis. prasidės rytoj, birželio 
į> d., eiliojo Vurdo kuteli ro
ję iškilmingomis šv. mišinmis.

.Mišias colebruos pats Ari 
kivyskupas. Pamokslų pasa
kys Arkivyskupas llayes iš 
Xrw Yorko.

Iškilmės katedroje prasidės 
10 vai. ryto.

Biržulio 9 d. iškilmė? įvyks 
Quigley Prepąrntory semina
rijoj. ftv. Jokului koplyčioje 
bus šv. mišios. C<*lebruos 
ftventojo Tėvo įlelegntas. Ar
kivyskupas Bonzano. Pamok
slų sakys St. Louiso Vysku- 
pas Glennon.

Vakaro tą pačią dienų ftven
tojo Vardo kntodroje įvyks 
bažnytinis koncertas. Paskui 
seks palaiminimas.

Birželio 10 d. Ims iškilmės 
jiarapijos mokyklų vaikų. 25,- 
000 vaikų iš 183 parapijiniu 
mokyklų nuo Municipal Pier 
maršuos į Lincolii parką.

__ _____________ $ 
KONVENCIJOJE BUS 98$

kon-
Bet 

Žinovai

ni

DELEGATAI.

Republikonų partijos uaci- 
jonalėj konvencijoj, kuri pra
si* lės rytoj, bus išviso 982 de
legatu. Paskirti kandidatų 
bus būtinai reikalinga 492 
ImVn. •

ORKESTRŲ VADAI REI 
KALAUJA DIDESNIO UŽ 

MOKESČIO.

Republikonų ]Nirtijos 
vencijn dar neprasidėjo, 
konVencįjn čia pat. 
tvirtina, kad bus laitai truks 
minga. Nes frakcijos kitos ki
tas jnu kaltina papirkimuose 
delegatų. Intarin nuleistiivi 
ir neteisėtą pinigų išleidimų 
sn tikslu patraukti savo pusėn 
delegatus.

Republikonų frakcijos, gal, 
tarp savęs nekeltų penŲdeHų 

dorių. TM visas vargas
lamo, kml demokratai spau 
doje daug rašo apie kaikurių 
republikonų vadų neteisingus 
žygius.

šiandie suvažiuoja pm-kuti- 
nini valstijų delegatai. Atva
žiuoja vis dnr daug ir paša
linių žmonių, kairio tampriai 
surišti su konvercija.

Visas viduiniesJs kaipir in- 
kaitos. Kiek tai truksimi, kal
bų. agitacijos susirinkimų. Vi
sas miestas paskendęs poliii- 
l:on.

Iškalno nužiūrėti kandidatai 
neturi laiko ramiai pamiego
ti. atsils<’-ti. I’ri.'a’o konferun- 
ti sn kiekvienos valstijos par
tijos vadais, agsntrur-.

Viešbučiai pilmitėliai. Už 
patogesnius knmbnrins Inbn: 
brangiai mokama. Nesigailima 
pinigii. Nes tam tikslu’ kapi
tulas pašvenčia milijonus.

Bet ir tarjs* pačių kapitalis
tų nėra snsiklnusimo IS jų 
vieni paremia viena nužiūrė
tų kandidatų, kiti gi kitų. Bet 
visi siekia prie vien<xlo tiks
lo. Visi nori, kad busimieji 
kandidatai į prezidentus butų 
kapitalo apginė.in*

Partijos srovės iškelia jnu 
aikštfn papirkimus. Supran
tama, j teisybę primnišonu 
daug ncteisylx’*s. Negi supili- J 
svsi, kas jų knlliama.
Konvencija atidaroma ryto,;.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

FEDERAŲIJOS CHICAGOS 
APSKRIČIO SUSIRINKI

MAS.

A. L. R. K. Federacijos 
(Katalikų Vii«nylM'*!< bendro) 
Chicagos Apskričio mėnesinis 
susirinkimas bus <nntradienvj, 
birželio S d„ vakare. Dievo 
Apveizdos imi rup. svetainėj, 
Chicago. Kviečiami j šį susi
rinkimų nevien atstovai bei 
atstovės,
bėjai ir veikėjos.

Valdyba.

bet ir katalikai vei-

IŠ BRIDGEPORTO.

Truputį gal kitaip.

“Draugo“ 1'29 nuin, kores
pondencijoje iš Bridgeporto 
p. S. A rnšn, knd Imk Bri- 
dgepurto vertelgos atšalę mm 
tėvynės reikalų ir neperka Ij. 
bonų. Yra. be al»ejo, musų ko
lonijoje vertelgų atšalėlių, liet 
ae visi. l<am-gi tada visus 
kaltinti, jog išimčių nsur 
randasi.

l’-ns S. A. gųzdina, kad, gir
di, vertelgos iš lietuvių gyve
na. Tai kas, jeigu lietuvis lie
tuviui patarnauja vietoj sve
timo! Lai p. S. A. nebijo, lie
tuviai savųjų ant tiek nere
mia. kad jie perdaug pratur
tėtų. Svetimtaučiams jie iš-' 
stato milijonines krautuves. 
Lai ir pats p. S. A. mušasi į 
krutinę. Jeigu lietuviai kų jau 
remia iš savųjų, tai Falini.i- 
ninkus, bet jiems išmetinėji
mų m*daro, nei priekaištų, 
nors ir ]mskutines “buksvas“ 
ton paliktų.

Gal kas sakys, kur 
Bridgeporto “išimtys, tie 
rieji“ vertelgos! O, štai
Nausiedas ne tik pats pirko 
L. Bonų, liet jo krautuvėje jie 
irgi pardavinėjami. Bonų ten 
parduota už su virš $2200.00. 
Pirko ir Ilalsted str. vertel
gos ir tai patys pirmutiniai. 
Jiems |«rdav<* p. Kirienė, 
nors jie 
prakalbų.

Gerai
< i jas, lx*t 
tei --ingai. ,

tos
ge
lt.

Ifi BRIGHTON PARKO.

Tautos Fondo 60 skyr. su
rengė prakalba- geg. 10 <L 
192d. Dviem atvejais knn. da. 
Mironas kalbėjo «!>’•<• Lietuvos 
ūkę, miesto gyveninių ir tėvy
nė* padėtį l*ei *nn tikus su kai
mynai*.

Pertraukoje buvo ivnknmos 
aukos Tautos Fondnn. Auko
jo:

Po 10 •dol.: *
K. Goštautas.

Po 5 <|ol|:
K. Zaniiuslcis,' B. Pranckcvi- 
ėicnė, R. An-Indiunas, ir 
J. Petraitis. V. Znromsknitė 
3 dol.

Po 2 dol.:
II. Ncruirtonis. S. Bogevičia, 

J. Raudis, B. Mennrtonia, K. 
Kilki?, F. Atroska.

Po 1. dol.:
J. Vaiskiu, J. l’udžvelis, A. 
AerpetienėĮ A. Žilienė, F. ži
lius. J. A. Poška. O. Sakunio- 
1H', T. AK.sUiuis, A. AeJlUllU- 
uis A. Barsčius, Z. Baraus
kas. J. Svenciškas, J. Micke- 
liunas, T. Sakalauskus, M. 
Bl tulžius, M. Piežienė, P. Sto
nis. F. Barsis, A. ftriiųišn, J, 
Raškauskas, A. Jcnčins, P. A 
lijaiiskns, P. Zauhris, K. Ap- 
ėeluuskas, A. Rudokas, P< 
Linugaidas, P. Bartkuj B. Jo
vaišas, E. Statkienė.

Smulkių aukų 4.21, Viso la
bo su pažadėjimais l(ML2e.

Visiems aukotojams širdin- 
ačiu.

T. F. 60 skyr. rašt.

mogan, daug nyiudc? galima 
atnešti dr-jai. Taki dalykai aut 
virtiną dvasių, sužadina ener- 
gijų, pakelia tipų. O juk ne
kartų musų d raugi jo* užmin
ga. Gavęs viršų snaudulys'ima 
slopinti pa t j draugijos tikslų.

I Y. M.

RED. ATSAKYMAI.

P nui Legnugariui (Town of 
Lake, Chirngo), Pranešimų 
gavome suimtoj, kada nuboti- 
nis “Draugo’’ numeris* jau 
buvo išėjęs.

gai

IŠ BRIDGEPORTO.

LAIŠKAS IA LIETUVOS.

P-a9 Juozas Mozeris, 1430 
So. 49 Are., Cicero, III. pra
šo paskelbti, knd pas jj yra 
atėjęs laiškns iš Lietuvos Ne- 
kodemui M oze ri ui nuo brolio 
Antano Mozerio iš Gauraicių 
kaimo, Tauragės apskričio. . •

Stanialovas Sipavičius, 

jo žinonn Alena ir duktė gy
venusieji pirm karėF Rygoje 
prašomi atsišaukti į “Drau
go“ Redakcijų (1800 W. 46lli 
Str. Chicago. 111.). Turime ži
nių nuo jūsų giminaičio Vik
toro Dineikos iš Lietuvos.

Petras Remeikis.

paeinu? iš Jurbarko valšč. Ra
seinių apskričio tarnavęs A- 
merikos kariuomenėje prašo
mas pats, arba kns apie jį ži-.
no, atsišaukti pas brolį Vincų 
Remeikį, šiuo adresu: Skirs- 
nemnnės miestelis, Raseinių 
apskr. Li t įmania.

Ii
I
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=NAUJAS TEATRALIS VEIKALAS

Dešimts Mėly Smuklėje
Vertė

Jonas M Širvintas

Kaina 50c
Danginu imant nuleidžiamas nuošimtis 

Adresuokite: *

“DRAUGAS“ PUBL. CO.
| 1800 W. 46th Str. * Chicago. IU.

..............................

=
=
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ŽVAIGŽDUTE
3=Graži Maldaknygė

Ypač tinkama cinnnticinn prie Pirmo* Komunijos- Knygrlč 
nedidelė. Imi t i kauliniai apdarai, ant apdaro V. Jėzaus paveik- 
slns, uždaroma sagutė.

Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje)
1 60fbekrviWio>

* Norėdami Rauti kreipkitės j . į .
“DRAUGAS’’ PUBLISHING 00,

1800 W. 46 th Street, Chicago, HL =
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PINIGUS | LIETUVĄ SIŲSKITE 

----------- Per-------------

European-AnjericanBureau

The Chicago Fedrratinn of 
Musicians nuo teatrų 'savinin
kų pareikalavo 75 nuoš. dides
nio užmokesčio. .

Orkestrų vadams teatruose 
Šiandie mokama $75 savaitėje. 
Jie nori gauti $1.31 savaitėje.

Orkestrų nariams mokama 
$42. Jie nori $75.

pardavė
' ir neklausė visokių 

nes
rašyti 
reikia

laiko neturi, 
koresjioiiden- 
viską rašyti

ŽMOGŽUDIS PADUOTAS 
TEISMAN.

Bešali etis.

ŠAUNUS PIKNIKAS.

GALUTINAS NUSPRENDI
MAS GATVEKARIŲ KLAU 

SIME.

Statė Publie Vtililies komi
sija paskvilio, jog galutinus 
savo argumentus komisijai tu
ri j»adu*'>t< komjmmjos ,r 
sto advokatai birželio 17 die
nų. Po to komisija galutinai 
pnskirs nuolatinę ir pastovių 
mokestį už važinėjimų gatve- 
karinis.

Birželio 28 dienų prasidės 
byla kriminniinm teisute Mur- 
phy, (’nrrozzo ir ('osmano, 
kurie kaltinami už nužudymų 
Enrigiito.

<. PCTftAYIB • s FABUOMU

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

REAL ESTATE- INS'JRANCe 

EuropeanAmericamBureau

Mm AHIJl NA-J

ŠIO is MjHIrl JlsMl. Ck>c«t« 
Ttvtntohi Bouulss.o EtlII
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. Suimtas žmogžudis Gene 
Geary buvo pastatytas prieš 
grand jury ir tuojau? paduo
tas kriniinalin teisman.
. Kaip žinoma, Geary yra nu
žudęs llarry Rėčkas vienam

i stilium* ties Ilalsted gat. Per 
■visų savaitę jam pavyko slap
stytieji. Buvo kalbama, kad 
jis gražiuoju nopasiduosiųs 
policijai.

Bet susektas vieno sėbro 
namuose ir lx> mažiausio pa-

• • • • • • • ••T f*
Rytoj jis jiastatytas teis

man. Tenai bus pranešta, kuo
met Ims teisiamas ir koks tei
sėjas 'pirmininkaus byloje., 
Atsakyta jam visokia paran
ka. Tnri būti kalėjime.

G«*ary nrprisi|*nžįsta nužu
dęs Rėčkų. Nors kiumiškinu- 
siai prieš jį liudija keli lindi- 
įlinkai. Tarpe šitų yra ir ad
vokatas Fell, po kurio akių 
lb-ckns nužudytas ir vos pats 
nebuvo kritęs to svaigalų ver
go ir tnikšinadario auka.

Sakosi esu* nekaltas. Savo 
“nekaltumų“ jis prirodysiųs 
bylos metu.

Bet į jo tuos išsisukinėjimus 
m*ntkrcipinmn domn Su byla I 
norima pasiskubinti, kad jier-1 

_gS|W<ti kitus trukšmndarins, ko ! 
kių miršti* nestingn.

Birželio 29 d. Tautiškame 
darže (Nationa) grove), Ri- 
versidėj. yra rengiamas dviejų 
L. Vyčių (13 ir 36) kuopų 
bendras piknikas. Apart to, 
kas Imva dideliuose pikni
kuose, tųdviejų kuopų pikni
ke dalyvaus daug atstovų ir 
svecių-vyčių iš visų Amerikos 
lietuvių kolonijų, kurie bus 
.nuvažiavę Chiragon į Sus. L. 
Rymo Kai. seimų. Tas 
seimas pasibaigs kaip tik 
prieš piknikų ir visi seimo at
stovai. svečiai-vyriai, kad pa
kvėpuoti tyru oru, patrauks 
Tautiškai! daržan. Daržas bus 
papuoštas Amerikos ir Lietu
vos vėliavomis. Bus paimta 
vienų iš didžiausių ir geriau
sių orkestrų.

įžangos ženkleliai jau par-, 
darinėjami. Iš nnksto perkant 
jie yra j>er pus pigesni. Be 
to, kas iš anksto nusipirks į- 
žnngos ženklelį, tas netik ga
lės ineiti daržan, bet bus pri
leistas prie laimvkio, kokis y- 
ra ant ženklų jiarašytas. Tose 
dviejose knojuise įžangos žen
klelių galima gauti pas visus 
narius. Kitose Chicagos ir 
apielinkių kolonijose irgi ga
liom gauti vyčių kuopose.

Sparnas.
'f •

Gegužės 26 d. ftv. Kazimie
ro kapinėse tajwt {mlaidotas a. 
a. Juozapas Kai ris, kuris pa
simirė geg. 23 <1., 3:30 vai. po 
pietų. Gedulingos pamaldos 
buvo ftv. Jurgio lmžnyčioje, 
kurias laikė lo»n. Zaikauskas.

A. a. Juozapas buvo 26 m. 
amžiaus, paėjo iš Panevėžio 
apskričio, Kuodžių kaimo. Bu
vo karštas tėvynmylis, 
visus tautos reikalus ir 
pasiryžęs 
nėn.

Lai lengva jam būva ši sve
tima žemelė.

rėmė 
buvo 

grįžti savo tėvy-

Dalyvavęs.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

L. Jj. Paskolos bonų lx«nd- 
ras komitetas laikys ertra su
sirinkimų panedėlio vakare, 7 
d. birželio. 8 valandų parapi
jos mokyklos kambaryj (Uni- 
on Avė. ir 81 gatvėn). Visi 
tie, katrie esate paėmę knyge
les ir einate pardavinėti bo
nus. būtinai turite atsilnnky- 
ti, nes labai daug y m naujų 
dalykų svarstyti kas link 
L. paskolos.

Jonas Grišius.

I

IŠ TOWN OF LAKE.

Praeitų sekmadienį vietos 
Blaivininkų 21 kp. turėjo su
sirinkimų. Susirinko gana 
skaitlingas būrelis narių. Vnl- 
dylia išdavė rn]x>rtus iš sa
vo darbuotės. Pasirodė, knd 
ibiug dar reikia ĮKtdirls'ti 
hlaivylx*s srityje kol bus at
siekta gniutinaa. tik-ln*.

Rinkta nauja valdylm. ku
rion pateko: dvasios vadovu 
kun. N. Pakalnis, pirm. — P. 
Durša. vice-pinn. B. Ružkulio- 
nė, prot. rast.* — A. Met rikis, 
fin. rašt. — VT. G^lnnitė, ižd. 
— A. haltutlenč, ižd. glob. — 
B. Toleikaitė. P. Ijiakss ir V. 
< Jocienė.

Greitai Inikn mu« knnn<w• . • A
blaivininkai žada turėti išva
žiavimų. Rengiant ižvažiavi- 
mus. vakarėlius ir ki*okias pra.

■■ ■ ■■ I |I

A. PETRATIS & CO., Vedėjai
3249 S. Halsted Street. Chicago, lllinois.

K' ■X

DR. CHARLES SEGAL
IVrlcrlė imto cOmi po nuin. 

4729 S. Ashland Avenuc 
Spo«4all«ta* illkni;. mnjrrt) Ir ry- 
nj Hkv.

Va lando* nuo 10 Iki 12 lAryto; ano 
2 iki 6 po pietį): nuo 7 Iki 2:2* 
vakare. Nedt-lionila 10 Iki 1.

Telefonai I»n-xel 2KS0

.  ......................... .--II

■ 
I
■

?■

Pinigus išmoka paštu gyvaie pinigais ir pristato siun
tėjam.* kritų >n parašu gavusiu.

Pinigai siunčiami pagal dienos kursų.
Ijoivnkart« parduoda iut Liepojaus, Danzigo ir 

visų kitų portų*.

PADARO PASPORTUS:

Biuras atidarytas: nuo 9 ryto iki G vakare. Utar- 
ninkais. Ketvergais ir Suimtomis, vakarais, iki 9 va
landos. Nedėlomis iki 3 po pietų.'

I■ į■ ■■
■
I

ŠV

1428

1626

KAZIMIERO DR-TE. 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai:
T. Grigaliumui. pirm, 1437 So 

lltfa St,
Jurgiu Bataitia, viec-pirm, 

So. 1 lth St,
Aug. JukniaJin, fin. nuh, 

Nrw Jenų*? avė.,
Prot. aekr. Kazimierui Smni- 

džiunAa, 1017 Swifta Avė. .
Ižd. Antanu Cižaucku, 1318 

Now York Avė.
Kaa* irlob. Kazimiera* Lukži* 

ir Jonai. Jočia.
Muršuika Pranu Daugirda.
Susirinkimai atsibnva ku antra 

nedėldienį mėjieno.

TroJAi s PARsintonA.
Uotu vii) a|>Kyv«nloJ apylinkėj. 4aJ- 

lioj ridoj, aru Ar. Kuimlw> tf<>nut>. 
Iljna Ir |u>rk<> «r*»un. naujo namu 
(bunnJor), • k-vnitaurių. "fumare” 
Mlrfotnaa 1‘ardU'dauiaa t'Helnatno

Atatkauklla l*aa navininką,
4. COEBT.

O»sa H. Talman Avr.

I

K

Trlcfonai* IkMimard $IH

Turtu patyrimą 

motartų n*ooa: rt>- 
paAincai pr|U»- 
rlu ligone tr kūdi
ki talka Ilgo*.

oriau HM So. Morgu M.
i Kert* St-ro NC. llUca«o. IIL

AUSTAS 
MotorUkų, VyrUkų, talpai cfcro- 

nllkų 11*1).
oFUK) VALtaJSIiOS: Nuo 14 ryto 
iki 2 po platų, nuo • Iki 2 valan
da vakare
Nodėllotfiia ano f Iki t po plok 

Telefoną* T arda <17

X------------------------------------------------------------------ j Į

, IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Amerikos Katalikų Vyskupų

Ganytojiško Laiško Ištraukos
Kaina 10c.

Imant dauginu nuleidžiiunas nuošimtis. Kas norite gau
ti, tuo jaus užsisakykite, nes jau nedaugiausia atlieka.

Adresuokite

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
1800 W. 46-th SL, Chicago, DL

tUl K Hahlrt Mr. 
I1L 

VAUNDOg: »—U A. M.
: 7—• P. M. •

Į
I

JOSEPH C W0L0N
Jetuvls Advokatas 

h m. ia kai.i.s vnuarr 
Gyveniteu Tai R.«atwX41 M 

Vekaraia 2»11 «• St-ad PtrM
Tel <»»»

CHICAGO. ItX

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgu. otreet 

(Mioaoo, tmuioui 
Tdrfottju Tarti MES

Valandoe: — I tkl JI U ryta. 
I pa pietų IM • vak. Nedtllo- 
ai Ii noo t iki • ril vakar*

==================3=======

’ Dr.M.T. STRIKOL'IS '
UETlVIIi

Oydytoja* Ir fTUrarsaa 
UJImh: 17S7 W. 4?Cb 8A.

(47 ir W<xkJ pt)
VaUi>4m: 10 ryio IU I po pietg.
4:M un t;M vokan ModHiatn>»

IM U rytai*.
TVL BouJc-vart IM

Re*. »14 W. 4Xrt StreeL
Trl MrKtaJry SU

DYKAI

• 1'AJ.POHTV HI.ARRAS 
PI1.DOMF

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS W.S.S)

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

ANT PA11DAVIMO 
ponlrtflml* t Statai voroj vtrtĄj. Al- 

,atA* ūkite-
ia«O W. »<h Strrrt • 

ameNunia* MrKsntry ava t

s
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