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Lenkai Rengiasi
Naujon Ofensyvon

’l

Tvarkoje jie atsimetę nuo
Kijevo
3 jr • •

LENKAI ATSIMETĘ TVAR 
KINGAI.

Varšava. birt. "15. — Izonkų 
armijos štatas dnr knrtų pa- 
reiškiu, kad lenkai iš Kijevo 
apylinkių atsimetę tvarkoje ir 
užėmę naujas |w>zicijas.

Tos naujos pozicijos eina 
nuo U|h’-s Pripot ]>er .Maliną. 
ŽitiHiiirj ligi Bordičevn.

Mūšiai seka.
Jankai sako, jog lw*lš<*vikai 

Kijevą užplovę knip vanduo.. 
Jie ton prieš lenkus pnvnrioją 
33-is divizijas.

LENKAI ATSIMETĘ Į 
NAUJAS POZICIJAS.

)--------
Tos pozicijos — tai Žitomi- 

riaus apylinkės.

Berlynas, biri. 15. — Lš pra
ncūzų vi<rsmių liesiup iš Var
šuvos apturėta čia žinią, knd 
lenkai ruošiasi kiton didedėn 
ofensyvon prieš Rusijos bol- 

; ševikus.
Naujoji ofensyva busianti 

'šiauriniam fronto, ty. Lietu
voje ir Balt gūdi joje.

Pareiškiama, knd lenkų vir
šininkas Pilsudskį šiuo kartu 
supurtysiąs Lonino-Trockiu 
valdžios pamatus.

Kuomet jis tni 
kuomet raudonųjų 
demoralizuosiąs, 
mus Rusijos gihimun, tuomet 
lenkai kreipriųsta j Anglijos 
vyriaunylię «u prašymu įsimai
šyti kariaujančių tarpini ir 
priversti abi pusi padaryti 
taikų.

Tuo keliu lenkai tikisi gauti 
sau ir ('kraitini tinkamas tai
kos sąlygas.
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LENKAI PLEKUOJA NAU
JĄ OFENSYVĄ.

Jie supurtysiu visų raudonųjų 
Rusiją.

ii

ŠV. KAZIMIERO DVASIA.
Lietuviškasis Gyvųjų Paveikslų Vežimas Chicagos Vyskupijos Jubilėjuje.

Fotografija ir klišė dienraščio Clucagn Baily Neva. Viršuje kardinolas Gibtams (su 
skrybėlė) ir arkivyskupas iMtindvlein (su birvtu).

Thrmich thr r«tuHxiqr n( tho Cblcniro Xe*m.

NELENGVA ATSIGATVE 
LIOTI VIEŠPATIJOMS.

TURKIJOS VEŽIKUI YRA 
PAVOJAUS.

BOLŠEVIKAI PRIPAŽINO 
KARELIJĄ.

Po taikos našta suklumpa 
kabinetai.

Matyt, .jis nepasirašys po su
tartimi.

Sovietams nevyksta kariauti 
Krime.

padarysiąs, 
armijų au- 
įsibriauda-

Varšava, tari. 15. — Lenkų 
kariuomenė, anot štabo prane
šimo atai metusi iš Kijevo ir 
apylinkių ir užėmusi naujas 
pozicijas.

Tos pozicijos yra Zitomirio 
apylinkėse. Pačiam Zitomirui 
grūmoja ImlŠcvikai.

Amerikos Raudonojo 
žiaus būrys ta-ndrai su 
armija apleido Kijevu.

Siauriuose
kai žiauriai 
ševiknis. Nes 
na perkirsti 
giantį Kijevu..su KorostenuJ vo ginklus ir knrės medžiagų.

Kry- 
lenkų

nuo Kijevo len- 
kaujasi su tail- 
bolševikni mėgi- 
gclež.i akelį. juu-

Tuo keliu traukiasi atgal len
kų kariuomenės.

Čia oficijaliai skelbiamu, 
kad lenkai atsimetę tvarkoje! 
Tik nepasakoma. kaip ta tvar
ka buvus didelė ir tu lenkai 
paMėme su Karimi visus sa-

BOLŠEVIKAI NUGALABI 
NO MISIJOS NARIUS.

KRASSINAS LAUKIA AT
SAKYMO NUO LENINO.

Kitus privertė valyti gatves.

Konstantinopolis, birž. 15.— , 
Iš Baku Tiflisan pabėgo ke
turi civiliai žmonės, ta r jie anų 
vienas amerikonas. Jis prane
šė, kad tonai Imi šėrikai nu
žudė lenkų misijos narius.

Kitų šaliipntaijų narius tail- 
ševikni išrengi*- ir pristatė va
lyti gatves. į

Apie tai visgi negauta pat-' 
v irt įnamių žinių.

Londonas, birt. J5. — Bol- 
šėrikų atstovas Krassinas ne
apsiimu puta etanus duoti jo
kių gvarnntijų, kokių reika
lauja Anglija.

Jis pasiuntė drpe&ų Leni
nui .Muškvon ir laukia atsaky
mo. Kol negalįs ntsakymo. n». 
galės jis turėti daugiau kon
ferencijų su talkininkų atsto
vais.

ORAS.
ITALIJA SIUNOIA'KA 

RIUOMENĘ PERSI JON.

Paryžius, birž. 15. ♦- Tomis 
dienomis suklupo net keturių 
vieš|>utijų ministerių kabine
tai. Tai Italijos, Ungarijos 
Austrijos ir Lenkijos.

Vietos oficijnlėse sferose 
"tvirtinama, jog tasai apsirei
škimas jMieina ne nuo sutarti
nos politikos ir išdėstytų e- 
konominių santikių taikos su
tartyje.

Kiekvienoj viešpatijoj kabi
netų atsistatydinimo priežas
tis jMĮsirodė vis kitokiu. B< 
užpakalyj to, sako vienas 
prancūzų d i pi c matas, gludo 
viena ir tu pati svarbiausioji 
priežastis — visose šalyse pa
kilusioji nerimavimai dėl ne
tinkamų taikos sutarties sųlv-

Taiku, rodos, jau senai pa
daryta ir, rodos, žmonija tu
rėtų aprimti. Bet taip nėra. 
Visose viešpatijose nerimauja 
liaudis. Nes jai teko didžiau
sios taikos sutarties sunkeny- 
1m-s.

Nori nui viniai pakilę ypzė 
naujom ViešpatijoM«. Italijoj 
gyventoju nerimauja dėl sto
kos duonos

Krizis kabinetui artinasi ir 
Vokietijoje. Tenai tas krizis 
Inbjailsiu ptilies talkininkus. 
Nes nuo tolesnio padėjimo Vo
kietijoje priklauso padėjimai* 
ir taikiniukų^viešpatijose.

Konstantinopolis, birž. 15.— 
Turkijos didysis vėžinis, t y. 
miniaterių pirmininkas, Kerbi 
pnša, iške&tyo Paryžiun. Te
nai jis pašauktas patvirtinti 
savo parašų taikos sutartį.

Čia nuomonitinjanin. kad 
vėžinis nepadės parašo po su
tartimi. Ne- už tai jam grtrmo- 
jama nužudymu.

Pirm iškeliaujant iš čia 
prieš jj buvo pasikėsintu. Bu
vo suimti keturi intnriarni. Ir 
tie visi apkaltinti ir viešai 
pa karti.

Jei veži ras brangins savo I 
gyvybę, jis nepasirašys po su I 
tartimi.

ITALAI BĖGA IŠ ALBA 
NIJOS.

Juos iš ten veja albanai.

Londonas, birt. 15. — Lni-* ————— I
BIRŽELIO 15,1920. ' *«*»*wo iMiljr Espress kores-

Chirngu ir pricmk-«ėiai.- i PO™1™1" » Rymo praneša, 
die nvpiurtovuN oras; gali būt lio-jj°£ Italija siunčianti kariuo- 
laiM; mala atmaina temperatu- Persijon pagelbėti ton
ruje.

Vakar augščmu«ia temperatūra 
buvo 78 laipsniai.

BIRŽELIO 15,1920.

MUELLER ATSISAKO 
ORGANIZUOTI KABINETĄ.

Anglijai.

IĖ BRIGHTON PARK.

-------------x--------
NORĖTA NUŽUDYTI JA 

PONUOS PREMJERAS.

Egiptas Nori Gauti Nepri 
klausomybę

1
Anglija Pasiųlo Tik Autonomiją

j

SIŲLO EGIPTUI AUTONO-! Gi egiptflrm svntžuim
ikliJĄ.

Londonas, birž. 15. 
kur Egipto atstovybė, 
pirmininkauja egiptėnų naci 
joualistų vadas Zagiottl paša, 
turėjo pirmutinę konferencijų 
su Anglijos kolionijų sekreto 
rimu Milner.

Anglija pusinio Egiptui nu- 
tonemijn sjHM'ijiilėmis sąlygo
mis.

Vil
ku riai

EGIPTO PAŠA LONDONE.

Darbuojasi už savo šalies 
laisvę.

(fl* trr*
.-kiliui.' yni u«*pnkiau*oiuv- 
bė.”

Sąjungt* 8-ta kuo 
|ki i*i«tya mi-nemių suMinuZimų U- 
tarninko vakar? birželio 15 d., 
1920 nu 7 i30 bažnytinė j nvc<*iaė> 

Vūd nariai kviečiami nimlauky- 
ti

Valdyba.

Honolulu, biri. 15. — Vietos 
!*•»•*£*««> ........ . ......

iš Tokyci, jog tenai praeita 
sekmadienio vakare norėta 
nužudyti .hy Minijos premjeras 
Ham. I’asikesintojns • yrn ja
ponas. Suareštuotas.

~ "“‘V kabinetų.

Berlynas, biri, 10. — tokie- 
tijos ministerių pirmininkas 
Braun rezignavo. Sus juo re
zignavo ir visi ininlsteriai.

Kandieris Mucller pnkvio 
«tn« KuorganinuHi naują kn/ 
binetų Bet jis nesutiko.

Po to, prezidentas Ebert 
pakvietė Heinzo oreaniztioti I

Paryžius, birž. 15. — Adri- ■ 
jntikos jūrių rytinius uostus j 
Aviena ir Fiuine turi italai; 
savo rankose, .lie ten Imvo 
stiprų*. Ib-t štni prieš italus 
(inkilo nlbunni ir Avlona uos
tas atsidūrė pavojun.

J<~( ti-IUU italų gtiilii/Amns 
negiius laiku pageltais. I»u- i 
jam blogai. Nes uostų n]i«upa 
albanui.

linini Albanijos pakraščiais 
buvo užėmę ir kitus uodus. I 
Bet iš ten jmsprudo pirm ke-1 
lių dienų, kuomet pamatė pa
vojų.
z Italui iš Albanijos ta*‘ga n<*| 
dol vienų albuuų prieš juos 
pakilimo. Bet ypač dėl to, 
kad nanriejo pakilę nerimnvi. 
Inai tar|H> kariuomenės. Kai 
kurio burini ima kelti maištus. 
Sako, gnnn jnu to* kari*-'.

X ________
Stockliolmas, birž. 15. — Iš 

Reveli,, gauta žinių, jog Kare, 
lijos atstovų su bolševikų val
džios atstovais taikos tarybos 
pasibaigurios tuo. kad Imlševi- 
kai pripažino Karelijai neprik- 
lansomyta, kaipo atskiria! 
nuo Rusijos valstijai.

Dcpašoje pareiškiamu, kad 
Karelijos valstiečiai išvijo iš 
savo šalies Suomijos karei
vius.

Bolševikams nesieina Krime.

Londonas, birž. 15. — To
mis ilienomis tailševikų ka
riuomenė buvo pradėjusi puo- 

, limų Krime prieš gen. Deniki- 
1 no armijos liekanas. Tai liku
tini kariuomenei vadovauja 

J gen. Vmngel, nes gen. Deni- 
kinas yru Anglijoje.

Dabar apturima žinių, kad 
tenai bolševikams visai nevy
ksta. Gen. Vn*ngvl su savo 
kariuomene muša bolševikas 
ir jMižangiuojn.

Nuo tadševikų paimta Mo- 
litopol ir daug knrės mislžia- 
gos. Be to. nelni'vėn papuo
lė 5 tūkstančiai bolševikų ka
reiviu.

t

BUBONINĖ EPIDEMIJA 
FLORIDOJE.

Tai bus persimetusi iš 
Meksikos.

NORĖTA NUŽUDYTI LE
NINAS.

Brnun ra kitais mlnisjeriais 
laikinai pildo aavo priedermes.

PIRKITE KARĖS TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS (W.8.S ).

Londonas, birt 15. — Iš 
Berlyno j Eschnnge Telegrnpb 
pranešta, jog Maskvoje su M-k - 
tas “anarchistų** suokalbis 
au tikslu nužudyti Ijoniną.

Pensacola. Fla.. birž. 15. — 
čia mirė George Gardinu. Pa
tirta, jog jis miręs paliestas 
buboninės epidemijos.

Bnlmninė epidemija įenni 
siaučia Meksikos nayste Vera 
Cruz. Sulig žinių, ten ji jnu 
lieveik išnykusi. Prie naikini
mo prisidėjo ir Suv. Valstijų 
valdžia.

Ir štai c]»idėinijn apsireiškia 
jau nniniu

Was|iingtone laukiama tik
rų žinių npie epidemijos abri* 
radimų.

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

Londonas, birž. 15. — Saa<l 
Zngloul paša, Egipto nacijo
nnlistų vadas, atkeliavo lx»n- 
donnn. Jį čia jmkvietė Ang
lijos vyriausybė pasitarti apie 
tolesnį Egipto likimą.

I jii k rašeių atstovams jis 
praneš***, jog jis nematąs jo
kios priežosties. kodėl Brita
nija nuturėtu teisingai pndn- 
ryti kompromiso su Egiptu.

“Kom]>romisn« reiškia 
tų.” sakė ]>aša, “jog anglų in-, 
terasai Egipte neturėtų susi- [ 
trenkt i su Egipto nncijonnlis- 
tų rei kalu vintais ir troškimais.

NEBUS STREIKO GATVE 
KARIU DARBININKŲ.

Chicagoje nebus streiko gat 
vekarių darbininkų. Nesenai, 
pnsibaigus sutarčiai su kompa
nijų. darbininkai (kondukto
riai ir midorinunai) prireikti 
lavų $1.00 valandoje.

Kompanija pasiute 8(k\ va
landoje. ty. 15c. daugiau.

I’nija tų pasiųlymų padavė 
nubalsuoti darbininkams.
. Beveik 9,000 darbininkų su 
tiko su pasiųlymų. Pasiprieši
no tik 805 darbininkui.

TURKAI NACIJONALISTAI 
TURI SAVO PINIGUS.

Konstantinopolis, birž. 15.— 
Iš Angom pranešamu, jog tur
kų naeijonaJistų valdžia lei
džianti apyvarton nuosavus 
poperiniiis pinigus. Tie pini
gai (tauiknotos) esu spauzdiu- 
ti Italijoje.
—

NORI PAMIRŠTI POLITIKĄ

Washington, birt. 15. — l‘o 
.republikoiiŲ partijos konven
cijos čia sukeliavo rvpuhliko
nų senatorių. Didžiuma iš jų 
atsisako šj-tą pasakyti npie 
buvusių konvencijų. Sako, ko
kiam laikui reika pamiršti po
litikų.

Neapolis, birž. 15. — Bos
tono kardinolas O’Connell čia 
atvažiavo iš Rytuo ir garlai
viu Cnnopic iškdiavo Ameri
kon.

Suczas — inrimacijonalis.

Toliau- S:utd Zngloul ]»aša 
pas.-ikojo, jog sulig internaci- 
jonnlė sutartie? Sueso ]>erkn- 
-as yru lai va* ir prieinamas 
kiekvienai pasauliu viešpati- 
.iai.

Šiandie jierkaso nosaugoja 
nei vienas anglu kareivis. E- 
giptus šiandie pnlsrti viena* 
gali įstengti apdrausti perka- 
-ą. Per Egiptą negrumoja pa
vojus Indijon.

rasa tvirtina, jog Egiptas 
visais žvilgsniais gali ]iat««n- 
kinti Britaniją ir šitai duoti 
reikalingų gvarnntijų apsau
goti jos reikalus.

Bet jokino budu Egiptas 
negali sutikti, kad toj šalyj. 
Imtų pnlnikotna kokia nors 
svetima armija, arba svetima 
viešpatija vestų jos politikų.

Neindomauja Turkija.

Zngloul paša tvirtina, jog 
konferencijų sn Anglijos val
dininkais dar nebūta. Tolinus 
jis užgynė, knd tarpu egiptv- 
nų nacijonnlistų ir nirių arba 
turkų bntų kokių sąryšių, 
artai siisiiiošimų.

•‘Mes neiudomaujntne tai’ ■ 
kluu-imais. Mes nesiintero* o- 
jame nei Turkijos nei kalifa
to padėtimi. Mes esame užim
ti tik savo šalies laisvės klau
simu.

“Ir kodėl mes negalėtume 
įgyti laisvės? Juk anglai yrn 

I kilti žmonės. Jie 
pii'ižndėjo apleisti musų šalj. 
Ir mes pasitikime, jog jie 

.išpildys savo t pažade j imą."

kituoiret

OPEROJE PLYŠO BOMBA.

Keletas žmonių sužeista.

1

š

Havana, Kuba, birž. 15. — 1 
Praeitų sekmadienį vietos Na- 
cijomilinm teatre buvo lošia- > 
nm opera, kurioje dalyvauja | 
ij- gjtt'tit* teimiie Cni ŠiFŪ.

Lošimo metu sint pagrindų į 
pamesta bomba. Keletas lošė- I 
jų sužeista.

ŽUVO 193 ANGLEKASIAL. j

Berlynas, birž. 15. — l'ngn- 1 

rijoj vienam nnglių ir geležte* ' 
rudos kasyklų centre eksplio- 
<lavo sandelis su dinamitu. 
Žuvo 19.*! darbininkni.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų **r- M 

lė mainant nciiuižiuu *25.000 bir- j 
želiu 14 d. buvo tokia Milių Mer- j 
chanu lxian & Trust Co.:

Anglijos Ntrriingų svarui 83.M -? 
Lietuvi* ICMI auksini) 2.57 •
Vokietijon 100 markių 
Lciiidj** 100 markių 
Prancutijoa už 1 dolieri 
Šveicarijos už 1 ddierį 
Italija* už 1 dol.

2.57 
.67 

13 fr. M 
5 fr. 50 
18 I 00

Kijevu..su


2 DRAUGAS =
Antradienis, birželis IŠ 1920

=====
Meldžiu atsakyti šitiems 

ktaubimanis.
Jirgis Stankevičius 

Olen Lyun, P#.

Kaitusiu kaip tikiu. Daug 
netikiu kunigams, o socijalis- 
tams visai netikiu.

Šori jai istas nėr taip blogas, 
bot jis neturi visos išminties. 
Yrn bedievių, išbaigusių visų 
mokslų, bet ir arklį išmokina, 
ale tik tiek jie žino, kiek iš
simokinu, o nuo savęs nieko 
daugiau. Taip ir bedieviai. 
Taip turi būti. Kristaus lai
kuose irgi buvo bedievių. 
Kristus jųjų nesniaugė, bet 
gražiai mokino. Jei ne bedie
viai, tai nebūtų nei šventųjų 
kentėtojų. Kristus atsidavė 
save ant kentėjimų. Jnk galė
jo vienu žodžiu,visus piktada
riu^ į akmenį paversti, uei 
to neitai e.

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

Maloningai ir teisingai ap
sieidamas «o visais Kristus ne- 
papyrė bedievių už bedievybę- 
Jis pasakė: “Kas neįtiki, 
tas pasmerktas yra’’ (Mork. 
16. 16). *______

Toliau bažnyčios įsakymams 
netikiu.

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

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

= =
kaip jx> ųžuoluriius katedros 
skliautais. Ir imlesni yra se
minarijos vargonai. Bet gre- 
gori janiškosiom dalis semina
rijoje išėjo geriau negu kate
droje. Čia gregon janiškojo 
giedojimo chorų vedė kun. 
Paul Sinith.

Grego r i janiškame giedojime 
yra įvairumų. .Šoriškai jį atlie
ka Chicągos Paulistai, saviš
kai benediktinai. Seredos ry
tų seminarijos koplyčioje pa
sirodė alieji. Mišios ten buvo 
giedamos, kurių melodijas su
statė kun. J. E. Turner bene
diktinas. Solistų ten buvo mi
nėtasis Dufresne ir taip-gi J. 
Monahan, P. Egan F. Schultz, 
kun. P. Mahoney.

U ta ruišike ir seredos ryta 
giesmės ir muzika buvo lik

1 čių gali būti 20 ajba ir 50. 
Imsime mažesnę skaitlinę. Rei
kėtų, kad Amerikos lietuviai 
visam tam mergaičių bareliai 
parūpintų lėšų pirmai žiemai 
išgyventi.
’ Lietuvoje gyvenimas pigus 
sulyginant su Amerika, liet 
mėnesį vis negalima pigiau 
pragyventi, kaip už 15 dolie- 
rių. Penkių seserų ir 20 kan
didačių pragyvenimas ntseitų 
mėnesiui 375 dol., metams $4,- 
500. Pridedant kelionės lėšų 
penkiems asmenims apie $2,- 
000. Jei galėtume surinkti apie 
10.000 dolierių, tai 3,500 do- 
lierių liktų ūkę užvesti.

Kurie prisidės prie šitos 
s uju o s surinkimo, tie bus ne 
vien seserų vienuolyno, liet ir 
visos Lietuvos geradariai. Jei 
vienas žmogus tų padarytų, 
tni Lietuvos i 
mirsią, kaip neužmirš pirmo 
lietuviško vienuolyno įsikūri
mų Kaune.
Į Lietuvų važiuoja šitos se

serys: Motina Marijn, gene
role viršininkė (Kazimiera 
Kaupaitė), Ji įkarusi Kaune 
vienuolynų grįš atgal į Amo
nių. Nuvažiavusiu* liksis: 

y. Sv. Benedikto vienuolijos į-j Sesuo Marijn Inunaculata (Ju- 
statai dauginu jmdnrė nnud<>s Idvta Dvaranauskiutė), Sukiri 
Euro]Kis kultūrai ir civilizaci
jai negu galingų didikų ir tur
tuolių priemonės. Tų garsaus 
istoriko mintį žinojo .Ameri
kai lietuvių kunigai, ypuč A. 
Milukas jr A. Staniukynas, 
kad jie norėdami pakelti Lie
tuvių kultūrų Amerikoje su
manė įvykinti lietuviški; mo
teriškų vienuolynų. Kun. Mi
lukas mintijo apie tai jau 19U1 
m., kuomet jis važinėjo į Švei- 
carijų. Pačioje Lietuvoje po 
ruso letena nebuvo galima pra 
dėti to kultūros darini, todėl 
pradėta Amerikoje. Bet dabar 
ruso letenus jau nėra laisvoje 
Lietuvoje. Todėl visi trys Lie
tuvos vyskupai kvietė seseris 
Karimi vn e tos a psi gyventi jų 
vyskupijose ir imti mokyti vai

LIETI Vlt R AT AI. IK V nlKMttAfcTlM
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Chicągos V yskupijos J ubiliejus
Greit praskambėjo trys gra

žios jubiliejaus dienos. Oras 
pasitaikė šviesus be debesėlio 
ir šiltos, kaip tilt galima no
rėti. Tarsi ir gamta pritarė 
Bažnyčios šventei S, 9 ir 10 
birželio. Nors mus dienraštis 
tajėk padavė žinias apie ju
biliejų, kaip tik kas įvykdavo, 
tečiaus dar kartų grįžtame 
prie tos iškilmės, kad vienu 
ruožu apimt ūmo visų įvykimų, 
kurios dalis jau minėjome.

Iškilmės katedroje.

Nors Chicągos katedra ga
na erdva, nors iškilmės buvo 
darbo dienoje, tečiaus rengėjai 
suprato, kad visų norinčių j 
katedrą nesntslpįs. Pusantroja pauurjt tų,--------------• 4 « • - —

istorija tn nnnf.| tūkstančio vietų reikėju nelik-

• J 
igonus orkestrą grojo ižpra- 
Į džių lėtai, bet Muolnt garsyn 
linksmas mdiodijas. Arkivys
kupui Bonznno buvo pareng
iau sostas dešinėje bažnyčios, 
kairėje altoriams pusėje, o 
kardinolas užėmė vietinio ar
kivyskupu sostų dešinėje alto
riaus pusėje. Vietini.** arkivy
skupas tų dienų apsėjo su 
faldistorija Im? semto. Arkivys
kupams ir kardinolui susėdus, 
milžiniškas, pusantro šimto 
žmonių. choras pagiedojo 
“Ecce sacerdos” pritariant 
orkestrai ir vargonams.

Giesmės ir Muzika.

Minėtoji giesmė “Ecce 
cerdos” padarė stambų Įspu-

Sa-

di. J, gurioj. tetariu.. vyriU’™’*“ f*

Seserys Važiuoja 
Lietuvon.

Regula. Minėti Bcnedicti, t.

Marija Katarina (Veronika 
Balčaitė), Sesuo Ona Marijų, 
(Jose pi n n Rnkausknitė) ir 
Sesuo Marija Angelu (Anta
nina B raškai tė).

Visi tikintieji katalikai pa
simels, kati Dievas duotų svei
katos toms keliauninkėms, ir 
kad naudingas apšvietus dar
inis joms sektųsi.

ii vien tik kunigams. Jie užė
mė kairįjį šonų vidurinės di
džiosios navos. Mažų šoninę 
navų užėmė moteriškų vienuo
lynų seserys — atstovės. Vi
sų seserų negalima buvo pri
imti į katedrų, nes jos vienus 
butų jų užpildžiusios. Dešinėji 
pusė didžiosios navos ir visa 
mažoji dėžinė ji nava buvo įmi- 
sauiieėių žmonių. Mažosios 
parapijos turėjo po du atsto
vu. didėsės jh> daugiau. Ka
dangi tų parapijų su Imžiiy- 
čiomis ir misijomis mieste ir 
šiaip Chicągos vyskupijoje y- 
ra 41)2, kadangi atstovų turė
jo taip-gi ir organizacijos iš
skirtos iš parajiijų, tai tokis 
spuius atstovavimas visgi už
pildė visų pusę didelės bažny
čios.

kus.
Rodos lengvas daigtas nu-

keliuuti seserims į Lietuvų,
bet priėjus prie jo pildymo pa
sirodė iki tul numatomų kliū
čių. Kųu labiuus rūpintasi jos
prašalinti, tuom daugiau jos
augu. Karlais rodėsi, kad jau
Lietuva turės naujai pradėti
vienuolijos organizavimo sun-
kų darbų, 
išnyko.

Lietuvos
vo vienos nuomonės, kad Kau
ne įsikurtų seserų nuvicijutas. 
Chicągos Arkivyskupas sutei
kė seserims leidimų ir palai-' 

Įminimų keliauti į Lietuvų.
National Catholic VVelfarej 
Cuuncii ajitūėiuė prižiūrėti, 
Juul pmpurtų išgavimas neuž
truktų.

"Dabar belieka paskutinė 
« kliūtis: iš kur seserys gaus 16- Į 

šų. Pačios seserys pinigų ne
turi, u skolų turi ir statosi Im
tinai reikalingą namu galų, nes' 
jau prisėjo vaikus niukinti su- 
eodinus juos ant karidorių.

Girdėjome, kad Philadeljihi- 
jojų yra gerų žmonių, nori il
čių parūpinti tų lėšų. Jie bu
vo sumanę paskelbti riešų at- 
(išsukimų, kad prie jų prisi
dėtą ir kiti tautiečiai. To at
sišaukimo tuouict nugalima 

, buvo skelbti, nes priešai butų 
; sunaudoję fiatį atsišaukimų 

» darimi sutrukdinti. Dubar jau 
(kas kito.

Siunčiant seseris reikėtų 
joms parūpinti gerų kelionę, 

[ knd nuvažiavusios nesirgtų, *>Į 
’ dirbtų. Nuvažiavusioms rci- 
■ kili įsitaisvti virtuvės indų ir 
į M*ip naminių reikmenų. Lo 
| 'U 5°* tur* nusipirkti nevien 
' ilsu, bet ir mergaitėms, kurios 
f pr>« JU prisidės. Tų mergai-

Galų gale kliūtys

vyskupai visi bu-

Prancūzija ir Joan 
na D’Ark.

Prancūzijos puri amen t o že
mesniame arlm atstovų bute 
yni taip-gi ir Maurikijus Ba
rtu*. Jis taip pasižymėjo sa
vo raštų gražumu, kad tapo 
Prancūzų Akademijos nariu.
Tiktai 40 narių tegali būti jo
je ir tiktai patys gerinusi raš
tininkai yra renkami į ją.

Panedėlyj, 7 birželio p. M.
Burres Prancūzijos utstovų
bute padavė sumanymų, kad
š\*. Joannos diena skaitytųsi
Prancūzijos tautinė šventa.
Tn sumanymų atstovų butas
priėfnė. Tni ženklas, kad I’ran-
euzijos parlamento antikleri
kalizmas mažėja.

Jis mažėja ir šiaip viešame 
gyvenime. Nedėlioję, 6 birže
lio Paryžiuje buvo susirinki
mas komiteto ketinančio pas
tatyti koplyčių ant kranto upės 
Mnnie. kurpraneilzni dukurt 
laimėjo kovų: sius karės pra
džioje 1914 ui. ir palmigoje 
1918 m. Į susirinkimų atėjo 
ir generolus Maistre, kuris 
1917 m. valdė praneuzų anui- 
jas šiušėjusias tarp Ciiaienu- 
Tliierrv ir Argonne. Generolas 
palakė ir prakalbų, kurioje 
išreiškė mintį, kad Dievo Ap
veizdi! buvo fmdėjusi prancū
zams laimėti šių karę.

Pirm |M*nkiolikos nietų Pra
ncūzijos generolas negulėdavo 
dalyvuuti katalikų stpiirinki- 
muoM*, kareiviams tekdnvo 
bausmių už dalyvavimų pro
cesijose, o apie Apveizdog mi
nėjimą nebuvo nei kalbos.

Viskas pamažėl] mainosi.

I
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LIETUVOS LATVIAI

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

Dvasiškija sueina į bažnyčių.

Seserys ir pasauliečiai užė
mė savo vietas bažnyčioje 
trumpai prieš 10-tų valandų. 
Jai mušus ii parapijinės mo
kyklos pro arkivyskupijos raš
tinę, pro katedros kielsmijų, 
apsukdami du keturkampio 
šonu, ėmė eiti kunigai į ka
tedrų. Jų pryšakyje ėjo kry
žius ir dvi žvaki. Visi kuni
gai buvo su juodomis suknio
mis i r baltomis kamšomis.
Vienuoliai dėvėjo savo abitus.

Paskui kunigus

kiUS 1MU.SUAS UU oUOI VACIUJ^ 

chorai: katedros gnsnuninkai 
ir kunigų choras. Dirigavo 
\ew Yorko katedros vargo
ninkas, žymus Amerikoje kom
pozitorius Petras A. Y’on. 
Vargonais pritarė konservato
rijos mokintojas llugueieL

Katalikų btdinėiose yra 
dvi giedojimo ryši, gregori- 
jaoiškoji, L y. be pritarimu, ir 
figuratyvė, kurioje įvairus 
balsai, eidami kiekvienas sa
vo keliu, sutlara ytin gražių 
sutartinę. Utarninko mišiuse 
buvo progos pasirodyti abiem 
giedojimo rųšim. Paprastai 
pastovios giedotuosius Mišių 
dalys lengvai prieinamus fi- 
guratyviam arba polifoniniam 
giedojimui. Tos pastovios da
lys yra Kyrie, GJoria, Grėdo, 
Sanetus, Benedict us,‘ Agnus 
Dci. I’tari linkę buvo visos tos• 
dalys. Jas pavedus polifoni- 
ninm giedojimui, gr>'gorijaniš
kam guli telikti mažai pro
gos ] 
sies dah 
dualu, Offertorium. Pustconi- 
munio. Visos tos dalys daž
niausiai buvo labai trumpos.

mažai 
pasirodyti, nes mainomo- 
dalys yra Thtroilus, G ra-

Bet utarninko Mišiose,
daugi tai buvo

ka-
Dievo Kuim

aktuvai. prie tų dalių buvo
dar labai ilga Seqū(?.ntia. Todėl

prasidėjo
ilgu monsinjorų eilė su raus
vai lylavais rūbais. Ir mon
sinjorai, ir šiaip kunigai ėjo
poromis. Paskui juos prasidėjo
ilga vyskupų eilė. Kiekvienas
vyskupas ėjo skyrium, bet sa
le jo laivu du kunigu palydo
vu iš vienus ir iš kitos pusės. 
Kun. Aleksandras Kkrypku 
buvo palydovas Hcrnntuno 
vyskupui llobanui. Paskui vy
skupus taip pat ėjo arkivys- 
kujmi. Visų vyskupų buvo 
28, o arkivyskupų devyni, ne
skaitant pių^žiaus delegato ir 
kardinolo. Sus jais buvo vie
nuolika.

I «n«>H **«*!•»-*-.
4 **.^« UUJUHI 4 UiMUd

apsitaisęs sulslijakonas nešė 
puikų inetropolitinį vietiniu 
arkivyskupo kryžių. Pridur
mu! ėjo ir |mts arkivyskupas 
su ilgu lylavu rubu vadina
mu cappa magnn. Du vaiku
čiai nešė to rūtai pavalkų. Pir
ma arkivyskupo ėjo archidi- 
jakuna* su auksine kopa ir 
keturi kunigui asistentai 
auksi nėmią dalmatikomta-

Toliau^’jo §v. Tėvo atsto
vas arknyskupas Bunzaim 
monsignorų lydimas, antgalo 
ėjo raudonnis raliais ir kardi- 
liūtiška eappa mugna apsitai
sęs kardinolas Giblions'as.

Visu to ėjimo laiku pus vur-

KU

kraustys sykiu su Jais. Latvi
ja dabar gena lietuvius iš sa
vo žemės ir, kas biauriauriti, 
juos nežjuųniškai 
Tai tau kaimynai

apiplėšia.
— broliai.

V. K.

ir gregorijaniškam giedojimui
buvo kur išsitiesti.

Polifoninis giedojimas pui
kiai sunaudojo savo progų.
Mišių meliodijus buvo tai iš
kilmei sustatytos. Pats auto
rius 1\ A. Yon dirigavo cho
rų. Kartais iš choro išsiskyrė 
solistų, ypatingai minkštas, 
galingas ir įvairus trnoras 
\Villiam K. Bogerson, stiprus 
liet malonus d ru t balsis pran- 
eutus kzlunurd V. Dufresne. 
Y lietingai gražiui išėjo gies- 
ntaje “Glorin” ta vieta, kur 
minima nuodėmių atleidimas. 
Pu žodžių “Qui tollis purenta 
niundi” išgiedotų su viltingu 
liudnumu choras Bustojo, tik 
vargonai atnešė raminanti ir 
atgaivinantį at akymų be žo
džių vienais ImL-ata paskhds- 
dmni iš augšto ateinančios pa
laimos jausmus. .Tuomet var
gonavo kun. BotirgeL Mat e- 
sant ilgoms iškilmėms vieno 
vargoninko neišteko: Hugue- 
let ir Bourget grojo pasala- 
lindamiL
Grogurijanišknsip giedojimui 

Gradanle pralenki figuratp'į 
ne melodijų įvairumu, liet rim
to tikejiiniiiio jausmo nuošir
dumu. Toriam Sequentia ne- 
pasisokš. Ji likosi toli užjiOka- 
lijc to kaip Lietuvoje gieda-t 
ma Devintinėse:' “Ecct* Pa
ltis ” etr. Matyt chorus norėjo 
greitai išpildyti visa Rekvonci- 
jų. dėlto jaunėta jus gražumų.

Taip put įvairi, turininga ir 
puikiai atlikta buvo bažnytinė 
muzika servdoje ^v.. Jokūbo 
koplyčioje seminarijoje, ijk 
teu*i mažom ji- vietoje ne
buvo kur skambėti įtaisams

ra taip rimtas loeįiau, kad 
jam reikia ir savistovybės. 
Todėl aen*dos vakare katedro
je tapo surengtas koncertas, 
kuriame muzika ir grestiH-s už 
ėnu pirmąją vietų. Viaa kita 
jau buvo tik priedas prie jų.

Tani koncertui aprašyti rei
kėtų muzikus žinovu, o ne lai
kraštininko. rašančiu apie via- 

Kostt-Ttr dalyvavo krtur: 
cliorai. Tarp jų Iki v o Chieagus 
Arkivj-skupijos kunigų chorą* 
ir sopraniuis vaikų choras. 
Tokiu budu koncertas parodė 
vfsų giesmės platumų, kurių 
gali apimli vyrų gerklė jau
nystėje ir pilname vyriškume.

Koncerte dalyvavo ir profe- 
sijonnlų P. IV. K. Kogersuu 
yra (’hiengus Grand Operos 
tenoras, broliai Edvardas ir 
Jurgis Dairesne tenorus ir lm- 
ritonas yra taipgi plačiai ži
nomi ii*visų mėgiami giesmi
ninkai. P-nns P, Ynu yra pu 
aavlije žinomas New Yorku 
muzikas. Koncerto turinys 
buvo įvairių įvairiausias: ir 
laimingus Kalėdų ineJodijos ir 
džiaugsmingos Velykų gies
mės ir sopulingi kančios jau
smai. ypač giesmėje “Vidit
Suum ir ramiai liūdnas nu-
bašninkų kareivių bei šiaip
žmonių paminėjimas. Kaip
orarykštėje matyti visos spal
ius. taip tame koncerte gir
dėjosi visi žmoguos širdies
jausmui išreikšti gražiais mu-
zikos ir giesmių garsais. Tik
tai
nei

nebuvo blogųjų jausmų,
pagiežos nei ištvirkimo.

(l’almiga bus.).

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.

DANGAUS AMŽINATVE.

Klausimas. Evangelijoj ran
dame Kristaus pasakyta: 
“Dangus ir žemė praris, o 
Mano žodžiai nepraeis'* (Mat. 
24. 35. Nor 13, 31; Lok. 21, 
33). Kad jmsaulis sudegs ir 
pasibaigs, tai žinome, liet ne
žinome kaip gali ]>tfri Įmigti 
dangus. Jug dužios jame turi 
būti amžinai. Nei vieno kuni
go negirdėjau uiškinunt šilų.

Jnoeapsa Orumbinas.

Atsakymas. Žodis dangų.* t 
turi »dvi reikšmi. Vienur ji 
reiškia saulę, mėnesį. Žvaig
ždį* ir tt. Tie įtaigiai yra iš 
imdžiagos taip ]«it kaip ir 
žemė. Jie taip-pol kuip žeuiė 
gali pražūti. Apie tų medžią 
ginį daugy kaliui V. Jėzus 
minėtose trijose Evangelijose.

Bet danmnn taip pat vadi
nasi nemedžiaginė dūšių ir 
dvasių amžinoji laimė. Ta nie
kada nepraeis nei ne pa-i baigs, 
nes bus amžinas gyvenimas, 
kuip žadėjo tąa * pat*' Kristus. 
Mat. 19. 16; 25, .46. I

Kun. P. Bučya’

peikimo Bažnyčia

nesikiša. Jei kas pervėlai pa
sėja javus nnt savo lauko, tas 
tikėjimo nei pildo ari laužo. 
Jis gali užtai turėti nelaimės, 
kfld javai* liks nunokę. Bet 
tai jau jo žemiško gerbūvio 
dalykas. Taippat vien žemiško 
protingumo dalykas yra pripa
žinti nasistovėjusjas gamtos 
mokslo tiesas ir pagerbti rim
tus čpėjimns.

Kn- -ako, Ądusss turčjc 
tris sunūs—netikiu. .

Atsakymas, ftventam® Bai
te yra minėti trijų Adomo sū
nų vardai: Kaimo-, A bliu* ir 
Setas.'Puakui yra pridėta: “Ir 
pagimdžius Setų jmsidarė A- 
domų dienų oštuoni šimtai me
tų ir gimdė siinų ir dukterų. 
Ir pasidarė viso* laikas, kurį 

Aftomas df-ryni šim- 
__ trisdešimt* įimtų ir numi
rė.” (Gen. 4. 5).

Knygutei upir ^Larijos Plo
vų Motinos gyvenimų ,— n*•ti
ki u.

Atsakymas. Apie Marijos 
gyvenimų yra tūkstančiai į- 
viunų knygučių. Vienum.- ga
lima tikėti, kitoms ne. • 

(Pabaiga bus)*
Kun. P. Bučys.
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Atsakymas. Tuc^ daigius
skelbiu gamtos mokslas, o ne
Dievo apreiškimas. VI tų ne
tikėjimų nei pugyrinio nei pa-

netaria
Gamta* mokslas šiandien ne-
u liejo j u. kad žemė sukąri apie
saulę. BH su didele abejone
jie atkartoja sjiėjimų, kad že
mė yra atskilusi nuo saulės.
Į abu tuodu dalyku tikėjimas

S. D. LACHAVICZ 
likti-vys guvumu ih 

la><lMa«a«a »• tu<aua*la.
Kaliau. „.aMtlu *1*11* *8tt • ntauv 
darti* htatat. udsooMUM.
3314 W. 23 PI. <Ttkxwo. III

T«L CMaM 31M.
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DETROIT, MICH.

X ditiorti laiku, kaip girdėti, 
Detroito kolonijos, lieturiai 
rengiasi prie įvadų pramogų, 
kaip tai: piknikų ir paritink* 

L minimų iyraine ore. Apart to, 
laikas nuo laiko ir svetainėse 
kas nors naujo jAsitaiko, pav. 
gvg. 25 d. *ia lankėsi svetys 
iŠ Lietuvos, kun. Mironas ir 
pasakė indomias prakalbas a- 
pie Lietuvų nuo užsidegimo 
pasaulinio karo. Apart to, aiš
kino Lietuvos valdžios atlik
tus žygius, kaip suorganizavi
mų kariuomenės, finansinę pa
dėtį, ktfrų su vokiečiais, ru-‘

Uruliai* aeaute*! Laika* «u-. 
brūzti ir vyti lenku* iš mnsų 
tania. Ir taip įvaltas jau jio 
jų pri mindžiojo. Juo daugiau 
iš pirksim c bonų, tuo greičiau 
lenkai turės sprukti iš Lie
tuvos. Gaus jiems šeiminin
kauti Lietuvoje.

Beje, prie progos paminė
siu. kad prakalbose buvo ir lie
tuviškų bolševikų. Kaip visur, 
taip ir čia jie netik neprisi
deda prie L L. paskolos, bet 
visokiai* budais jų trukdo.

Augžtolėlis.

t

DETROIT, MICH.
——————— w

sais ir lenkais: apie prekybų, Ii Lietuvos Vyčiu choro gy-
n piaiuuiię tr ^lelu-
vo* su įvairiomis viešpntijo- 

^mi* ir taip toliau. Vienu* žo- 
Mžiu, buvo prakalboj, kokių 
Detroito lietuviai nebuvo gir
dėję.

Kalbėjo rr apie Tautos Fon 
dų, kiek daug naudos jis at
nešė tėvynei.

Pertraukoj vietinis klebo- 
■n»z*\kun. F. Kemėšis pakvie- 

K5te žniunėr pirkti Lietuvos L. 
paskolos bonų, taipgi kas kiek 
gali jiaaukoti Tautos Fondui, 

gerėjus rinkėjam* per svetai
nę, aukojo: Kun. F. Kemėšis 
5 doL

Po 2 dol.: B. Bosmaitė C. 
feirnkiutė.

Po 1 dol.: A. Rudžius, A. 
Jasukaitm, J. Jamciu*, J. Miš
kinis. A. Lukašcvičia, R.. Kun
drotas, & Jauti*, J. Balčiū
nas, J. Ocika*, J. Januška, J. 
Prunaitrs, S. Juodvalkis, J. 
Baniamus, J. Biriunsas, T. 
Balčiūnas, b. IStepulionis, J. 
Puetzinskas, J. Jankūnas, «V. 
Matuzaito, & Baliuškevirius.

Viso ................................ 39.60c.
Už kirk parduota bonų ne

teko sužinoti.
Nedėlioj, birželio 6 d. Fede

racijos skyrius įrengė prakal
bas su koncertu 6v. Jurgio 
parap. svetainėj.

Vojasiskietis.

Vėlumu.

Liet.Vyčių 79 kuopti* choras 
susideda iš 60 giesmininkų, 
kurį veda vargonininkas A. 
A Iv k sis. Tas choras savo dai
nomis nekartų jau stebino De
troito lietuvius įrengtuose va
karuose bei koncertuose.

Be to, choras nefiani irsta nė 
tėvynės reikalų, nė narsios 
Lietu r or kariuomenės, kovo- 
jnrtčios už mus tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę. Kiek
vienų nedėldionį bažnyfioje 
ant viškų yra renkamos aukos 
Liet. Baud. Krj’žįui. Praeitais 
metais tupu surllkbi 57 dol. 

7J4c. ftinosmet iki birželio 1 d. 
ponia M. Statkienė surinko 
jau 105 doL Viso tat pasidaro 
162 dol. 34c. Gariiė lai būna 
choristams už tokį gražų ir 
prakilnų darhavimųsi. Ilginu 
rių metų ir toliau nepailstan
čiai darbuotis.

Lai ir kitų kolonijų chorai 
ima pavyzdį nuu Detroito vy
čių choro.choro.

Choristas.

PITT8BURGH. PA.

WAUKEGAN, ILL.

Birželio 5 d- rietuvių sve
tainėje įvyko prakalbos. Kal
bėjo Dr. J. J. Bielskis, nese
nai sugryžęa iš Lietuvos. Pa
pasakojo daug indomių daly
kų apie tėvynės stovį ir šian
dieninę jos pudėtį. Sakė, kad 
Lietuvos žmonės juAekmingai 
dirba ir smarkiai eina prie 
visiško* nepriklausomybės.

Toliau pažymėjo, kad dide
li* skaičius Lietuvy.- vaikų 
tanko' pradines jnokykias. 
Gimnazijos ir prugiiunazijo* 
Lietuvoje gerai stovu Lietuva 

-.—t- «<4 Jiv fine uucrCT, utn

ir prie apšvieti)*..
bake, kad Lietuvoje telefo

nai ir telegrafai jau sutvar
kyti. Lengvai galima susi
siekti. Prie jų dirba gerai 
ižai lavinę žmonės. Tam darbui 
ir mokyklos jnn gerai sut- 
vtrkvtos.

Toliau* sakė, kad Lietuvos 
kariuomenė yra gerai aprū
pinta ir apginkluota. Visi žmo 
nės pasiryžę kovoti be jokio 
skirtumo. Tai-gi, sakė, reikia 
ir mums stoti j jų eiles, idant 
ir mes prisidėtumėm prie ap
gulimu braugius UA’ynŪM..

Buvo pardavinėjami Bonai. 
N'einaŽMi j m r d uotu. Waukegn

- -------

svetainėje, 
Str., įvyko 
Fondo Iš
kalbėto jas, 

vaizdžiai 
ekonominę 
Susirinku-

South Side.

Gegužė* 30 d., 1920, fiv. Ka
zimiero mokyklos 
So. 22nd & Jane 
prakalbos Tauto* 
mi? Gerbiamas 
kunigas Mirono*, 
nupiešk Lietuvos 
ir politinę padėtį.
si publika parodė didelį pasi
tenkinimų savo gausiomis au
komis. Stambesnio* auka., dar 
vė sekantieji:
VT Vizgirda* ................ $10.00
Kun. M. J. Kazėnas ... 6.00.

Po 5 dol-: F. Veoriovus, 
Vaišnoras, K. Stravinskas,

■* 
D. Kranelis. 
J. deputis,
žyžys, J. Ven-

B. 
P.

_______ ________ t-: J- r- —. — įii»i iu_________________ ia
leia kitoms aplinkinėm* kolo
nijom*. Uaukegan iečių lietu
vių iirdyae daug yra tėvynė* 
meilėj’. Jie remia nuvargin
tų Lietuvų. Itiikm ne lietuviai 
botume, joi nerealumo saro 
gimtinė* Šalie*.

Buraudm*
Po 3 dol.: 
Po 2 dol.: 

Alcliona*, V. 
eaz, J. Gustaitis, A. Giuobi*. 
V. Auuritiuuan, V. Biaževi- 
čiulė, L Balčius, A. Krivicką*, 
V. Kisielius, A. Pranaitis, 
J. Januli*, A. Badziukiuas, 
D. GvaMa,

Po 1 dol.: M. Bražinkas, J. 
1>. Tamkiavičias, J. Packevi- 
čius, O. Lanauskienė, V. Sto
nkienė, M. Abraitienė, M. 
Stučka, J. Paleckas, P. Sta
naitis, U.' Rutkaitė, J. Kriš
čiūnas, P. Z ai ha, J. J u se vi
rius, K. Bdevičins, A. Kazc- 
nanakaB, L. Rastainis, J. 8i- 
monavičius, J. Paulauskas, A. 
Babelis, A. Blaževičius, A. 
Pauliukevičius, J. Babravi
čius, J. Naujalis, A. Krivic- 
Idouė, M. Stonkienė, K. Rič-

jjiaMuu

v.

u:**®iui>, cu vali
nis, A. Jagminas, A. Banei- 
ka, P. dabanas, J. Gričius, P. 
Klinuutis, J. Jereminas, P. 
Stulga, L Teikus. P. Valavi- 
tnus, V. Plautini*, J. Brazai
tis, K. Bamčros, M- Grafa- 
te, S. Gedzevifius, F. Majau-

■ ■ i T-r—j.-.-'--------
_ akas, L. Blaževičius, P. Bln- 
žaitianė, 0. IJankevičienė, V. 
Iteinčia, J. Genis, J. Bląžeri- 
riaa, P. 8tankamka*, P. Pun- 
rhhip, T*. Koris, A. M. Sut 
kaitis, J. Rimkuna*, P. Šer
kšnas, K. Stravinskienė, J. 
lAureekab, J. Bugailiškis, A. 
Juododis, K. Račkauskas, K. 
Ailomaitis, M. Grigaliūnas, J. 
Aleksoms, J. Žukauskas, K. 
Petkus, S. Alubickas. A. AJe- 
liunas, J. Žyžj s, K. Vaišnoras, 
J. G. Milius, J. Kluunis, J. 
Baka n n s. D. Ruliavičius, A. 
Kaminskas, A. Aliukas, A. 
Aliukas, J. Janušonis, J. Sa
vickas, A. Laukcnaitis, V. 
Vaikutis, J. Volutkevičius, A. 
O veri i ngi s. J. Černiauskas, P. 
Sargautas, A. Tamkiavičiu*, 
F. Marčiukonis, J. Kizis, J. 
Gsidi*, M. Grigaliūnas, V.
T • ’

Raslanu*, A. Jagminas, J. 
Vaišius, V. Tamoliunas, K- 
AJiukonis. K. Aluža. V. Pet
rauskas, V. Karaleričius, 
Daukšas, V. B.mevičius, 
Bik'naitė, A. Borkaitė, 
itibtolcas.

Smulkiais ................... 27.li1
Viso ......................... $2W.1O

A. M Sutkaitis,
št. Tau: ; Fo :do 2 skjr.

•J. 
T. 
A.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
KELIAUJANTIEMS EURO 

PON.

,Buvo pranešta Valstijos De- 
parlamentui, jog daugelis žmo
nių Suvienytose Valztijose, ne
žinodami pašertų reikalavi
mų, tori mokėti veržiančias 
suma* pinigų visokioms ypn 
toms, kurios riekta pagelbėt 
arim žudą savo įtekme pastų 
mėti gavituų jiasjiorto.

I*atarta natūra Vizuotiems a- 
merikiečiam*, jog leguliskas 
mokesti* d«l pasporto, suren
kama* vientik Valstijos De
partamento, ar jo* atstovų 
Ncw Yorke ar San Franciscv, 
ar teismo raštininko (klerk of 
oourt), kuri* priima pasjiortu 
aplikacijų, yra $2.00, ir Bile 
aplikuotas, jeigu nieko nesiran 
<la prieš jo rekordą, ir kuri* 
nutinka su ]mprastais reikala
vimais, gali gauti pasportų be 
;okių kitų išlaidų.

Buvo Depurtauieutui pra
nešta, jog daugeli* nežinančių 
užmokėju nuu $10.00 iki $50.00 
ir dar daugiau dol darodinė- 
tų‘ ‘įtekmių" išgavime 
valdiškų dokumentų.

Ši U

CUKRAUS PRODUKCIJA 
LOUISIANOJE MAŽIAUSIA 

PER KELIS METUS.

Pvr 1919 metu* Loui*iana 
produktavo 242,000,000 svarų 
cukraus, sulyginant su 561, 
800,000 svarais 1918 metais, 
4872200.000 svarai* 1.017 nuu 
tais ir G07.SW.000 svarai* 1916 
metais. Dvidešimts dvieju* 
cukraus dirimtės produktsvu 
tik 2,510,000 galionų rirapo, 
sulyginant su 10,793,000 galio
nai* 1918 m. ir 5,652,(XK) ga
lionai- 1917 m.Vtaa lzmisia- 
no* valsitja 1919 metai* pro
duktavo tik 3,672,000 gal. ai- 
raĮK>. Rudo sirupo (mulas.*'*) 
produkcija 1919 metų buvo 
12.991,000 galiūnei, sulygi
nant su 28,1)49,<JOU galionai* 
1918 metais, 30.728,000 galio
nai* 1917 m. ir 26,154,000 ga
lionais 1916 nt -Skuitlinėh bu
vo šiandien išduotos Su v. Val
stiją Agrikultūros Departa
mento Rnneau nf (’rnn FaH- r • •
matės.

1919 m. Louiaiano* cukrau* 
pjūtis buvo trumpiausia nuo 
laikymo skaitlinių. Keblumai 
buvo pasekmė* prastų sėklų, 
upnelaakaus oro ir darbinin
kų trukumo.

DRIUGAS 3
TAUPUMAS - IŠREIŠKI- 
KAS TEISINGO PATRIJO- 

TISKUMO.

Taupumas yni išreiškimas 
tikro imtrijotiškumo šiomis 
dienomi*, kaip ir buvo laike 
karės. National Association of 
Credit Men išsiuntė tų per
sergėjimų ir atsišaukimų iš 
New Yorko savu nariams.

“Pramonė* mirties šokis, 
kuriame Amerikos žmones ita
lui r dalyvnujni, turėtų sustot 
pirm negu jients ]irisi<*i* pane
šti lėšas" sako atsišaukimas, 
kuris ragina Amerikos žmo
nos susilaikyti nuo bereikalin
go barstymo pinigų.

“Kaip tik karė pasiliaigv, 
žmonių varžymas tajx> paliuo- 
suota* ir tuoj prasidėjo tok* 
bereikalinga* pinigų har.-tv- 
uuls kuKs iiukųoiucl nebūvu.

“žmonės, kurie praleidžia 
pinigus nerūpestingai, pamirš
ta šalie* tradicija'^. Mums rei
kia iš savo išgales bandyt sus
tabdyti šitų išdykumų ir už
baigti iMukyriės melodramų, 
kuri atneša baimę žmonėm* ir 
turi jMisekmvs, kurios yra ve- 
morališkos ir pražūtingus.

“Gyvenimo brangenybė bus 
sumažinta, jeigu visi prukti- 
kųps ekonomijų, jeigu darbi
ninkai. kaip ir kapitalistai, at
liks savo užduotį. “Žiūrėk 
kainos" buvo musų alnpyžo- 
dis jM?r mėnesius.’*

Draugija pirmiau dirbo iš
vien su kaso* Departamento 
Taupymo Skyrių.

Amerikos Raudonojo Kry
žiui!* .skyriai js*r visų šalį pa 
gelbės Karės Departamentui 
paliuosuoli iliduinų darbinin
kų Valdžius p.’ trauktų Wa- 
rhinglonv dvi kerės darbų. 
Departamentu Mokretorius Ba
ko r prašė pageljioti. Itaudonų- 
iis Kryžių* neatidarys darbo 
biurų, tik savo visus skyrius 
suvės darbininkus su darbda
viais.

ANT PARDAVIMO.
Negirdėta proga Kauti gražų 

dviem pagyvenimai* m u riti j namų 
ir taippat gvrai išdirbtu biznj. Fir 
mos kluacM knygynu* ir Cigarų 
krautuvė. Namuote naupuuri įtai- 
vynuu, kaip va: visanic name gn- 
za*. geriausi elektros įvedimai, 
maudytu* abejuose pagyvcniuiuo- 
kc, buaemcntaa. akmeu* pamato* 2 
pėdų ir 18 colių Moras. Grindį* 
bascDicntc cementinė*. Garu šildo
ma* viidui iianiH*. Suros naujausio 
jtoiinnio 1-ma* pagyvenimų—pir
mu* klcaus kn.iio'nes ir cigarų 
krautuve kampa* 47-to* ir Wood 
gatvė* Grindj* muro, durį* ir lan
gai ąžuoliniai. 2-mc pagyvenime 
durį* ir langai taippat ąžuoliniai.

ParriduiMUU namų ir biznį vidu
tine kaina drito kad išvažiuoja į 
Europą Atanuuikite tuojau* j

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

rOUNDatLAST!
I S^l-F - AD- iiSTING 

r Ąuuspul 
BRASS1EDES

REIKALAUJA.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dėl foundrės darbo Pastovus 
darbas.

Link Beit Co.
39th & Steuart

»rtev*Jai — Kalboaiu IAFT(A'l«KAt 
>Xa)wu l*U» uiuay nuy,) MM-llfi.lJ*). 
nrn, įtinu uoiįkalina*. tr>-« X n>oku»u»* 
>ua rral valale iMaai* ,►*» u>tMų erų yru- 

m|.« ni*M*vrt«>. kMi»*raa» i>hi* 
toto l*M iki IH I iu*a.«| l* iaa.i*i«a 
AiMOankit, Mi Kuki-L mIm rnati«**r. 
JAVAHAK ANI> Ji'HM. >X «ut><li <<4rta 
ro.ni ML II* X La •*>!« *U.

KMKAI4NGI I.KI1IF-KIU 
mokortla mouldlng <1 c. J valanda 
Ir plceevrurk. Po keleto* dienų dar
bo vyrai rali padaryti *13 I dienj. 
Įtartum paatovun L>~ktii*dlenui ) erai- 
ly. valandų* | dienų. Mo
kosi kas aavalt*.
A.M1CR1CAN B KAK E SlIOEL l’DRT. 

MrlrtM- Parlc UI.
Imkttr lAkc Str. arba Madlson SL 
Kary linija-

MERGAITES IR JAUNOS 
MOTERYS.

dol lengvo u&seuibiing darbu 
ir jieržiurėjimo, goru mokestis 
pradžiai.

EDISON ELECTRIC APP- 
LIANCE CO.

5660 Taylor Street

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERYS.

dėl lengvo ir švaraus fabriko 
dūrio. Prityrimas nereikalin
gas. Gera proga jiakilimui.

Atsišaukite:

JOSEPH KLICKA C0. 
20th & Califomia Avė.

REIKALINGI

Karų darbininkai prityrę prie 
taisymo f neigiu karų, 
štiikų darbas. Pastovi 
Gera uiokeriis ir geros 
sųlygoų. Atsišaukite:

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

Nuo 
vieta, 
darini

LEIBERIAI.
Gera mokestis, ir darbu suly
go*, pastovu* darbus.

Atsišaukite:

STREETS CO.
48th & S. Morgun Str.

REIKALINGI
Vyrui prie fabriko darl>6. Ge
ro# darbo sąlygos. Pradžiai 
mokama 47’/*c. iki 55c. j va
landų sn proga dirbti nuo Mu
kų nu gert; mokesčiu.
Atsišaukite į Eniploymerit O- 
ffice,

United Statas Rubber Co. 
Rookwell Str. & Grand Avė.

ALBAUGH DOVER CO.
Reikalingi Soldererg 

prie tureli arba geležies darbo.
PAGELBININKAI

Dėl utoeko ir iLuiintimn sky
riau*. Paimkite Daugins l’nrk 
L. ariat 22ros Galvė* karus iki

2100 Marshall Blvd. 
Albaugh Dorer Co.

■ 
I

M
■
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Extra Proga Biznieriams!
Parsiduoda “Draugo" mūrinis namas. Stovi gero 

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

Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:

“DRAUGAS" PUBL. C0.

1800 W. 46th Str. Chicago, DL

r

Cteco*®, IU.

PASPOKTŲ BLAŠKAM 
PILDOME

Tuno patyrini* 

aaaw**»J**š STS”
pastln<aJ pritiu-
nu ligone ir kūdi
ki laika ll«o«.

UEIlA’lh 
GYDYTOJA* IK CHIItCTlGA*

Utim* te Or***Ua>* 
SSL3 Ko. lUlstod Str.

Ant VIKaur Cal»rroal Stale liauk 
Valandos nuo J» IMI lt ryta: nuo 
1 iki 4 po ploty: nuo J Iki t vak. 

Nodftliombi nuo 1* Iki 3.
tartta S»M

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

EAGLEBRAND
(CVKDk lMD .V/LKI

AlKokančiaunas kūdikių maisto*—padangas iš ge
riausio karves pienu ir malto cukraus, dvi kudikių. ’ 
Visur jį n-koiiiciiduoju daktarai dėlei ju atsakantu- 
m<» ir maitinguiuo.

Jeigu jūsų kūdikis ne auga—jei jums reikia maisto, 
kuris jį sudrutius ir.|aulnrja sveiku, pasiųsk niurna 
šiandien kilpinių ir gausi <i> kai jūsų kalboje insiruk- 
eijas apie maitinimų, tnipgl Įienkianduiiinu keturių 
puslapių knygelę apie kūdikiu*.

Kum bėdavot apie Mukų cukraus ir pieno jum; stalui 
ir v aitriams! Eagle Brand. d<*!ci savo atsakantuiiio ir 
Ifrnuno, pnliuuMjus jus nou to, dar jis yra pigesnis 
ir skalsesni*. Vartukit Engle Hnuul bile rokuJi kur 
naudojama vnprastai cukrus ir pienas. Bandykit su 
sos u.

fil» rabciu lt Vanln-
yra Jum* GtaraaUJa

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kose ir groserių krautuv.

The Bordeu Company 
108 Hudson St New York

iškirpk kuponą. PatyaH-k no 
rim* knygutę ir prisiysk J) 
uutiM aJANDIKN.

Mr* .
Stroot
Clty .
Stato
....Nurodymai apie Valgiu* 
.... Kūdikių GerovėINSTLJGIA IS57 M.

KiU tkarUm **roduMtai: 
Bordon'* Evaporatod Milk Bordia'* Mullod Mllk
UurdMi'a condensod ccffe* lKirdbn'a MUM Cbocvlal*

Dr. C. Z..V eželis 
niKrvviN dkxt»»ta* 

VaUadoa: auo • ryto Iki * vok.
Sorodoiul* nuo 4 ly* * vakar* 

411* SO. AMHUAND AVKJIIK 
arti 47-10* Gante

AKUŠERKA 
A. SHUSHO

’j
Baltlc CmiMiliatloti llurrau, l*c. 
U So. Išarto-ra SL <lik*<u. 

1Uxjui 2<M>

KUCKTUO* OtCVKKŽKV

Taiajrnio kraulio, ir *iao* roiMalmsa* 
tuliea

17&3 W. <f Mr.

--------- - ------------------------- a

UYMA1.

T

Room 802—118 N. La Šalie Str.

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE. ”

DR. CHARLES SEGAL
Prrk.ll M.o Dfl'a po num. 

4729 8- Ashhutd Avcnue 
hp<x.-teUikLa« Btuterv Ir vy-
OJ tisu.

Valondc* nuo 14 iki 13 ilryto: nuo 
3 iki 1 po piety: nuo T Utį (:34 
va****. x*oa<-iiuiuMi »■ im *.

Telefoną* Drcavi 3**0

KOL DAR YRA, RARGENAI 
nt'ginli'la Chicago Reni Eatotr ant uurth uut *idv, arti prie 
Mokyklų ir Bažnyčių.
Pastatysime Judu Namų kokį norėsite ant Jūsų Išlygų.

Įjotai 30x125 i>rdt| |h> M35 ir auščiau. Ateikite ua* nuu 
ir paaikalbėkitc. Ateikite Nedčltaj Birželio 20ta. inu«ų tuaši- 
u<m iMMtitiloi Ju* prie Ciceru ir Bchuunt Avoa, tarpu l-tna* ir 
6 valanda*. Reikalaukite Mr Knppd DunutoMii Ofiaaa.
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

--...........................———-g
CHICAGO TURI 2.701212 

GYVENTOJŲ.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
• KOLONIJŲ

SVARBUS PRANEŠIMA8

i

TRUMPAS STORAS KFRMOSII m 
Aušros Vartų Parap. V-/

B

Antradienis, birželis 15 d., 
šv. Vitas, kank.

Trečiadienis, birž. 16 d., 
šv. Lutgardas.

Kai kas nepatenkintas 
skaitliu mi.

tuo

PO TRUKŠMO CHICAGOJE.

Konvencija pasibaigė su 
karščiais.

Šiandie Chicagoje atrodo, 
kaip (m kokios atliktos did
žiosios Imtnlijos. I’cr visų mi 
Vttitę via siautė netikėta 
luina. Ir per visų savmtę 
publikonų partija <;i:'i turėjo 
suvažiavimų.

Jei neminėti gražių ir pra
kilnių Chicagos vyskupijos ir 
ArkivyskuĮiu jubiliejų, katrie 
•-irn *.tnvtunni vl*!:n ?*•' v* 
lemdv, praeitų visų savaitę 
niie.-tv lmvo vislnnui nepapras
toji šalies i-lorijeje politika.

Buv,, čia visokių politikų. 
Bnvo labai dorų žmonių, tik
rai sakant, gerų žirninių. Bet 
buvo ir purvinų.

Republikonu partijos kon
vencijos metu paaiškėjo, jog 
ilnugelis konvencįjon atvažia
vo tiimiog njiiiiokėtii dolegu. 
«y.

Papirkimai čia nėm nnujie- 
nn. Bet tokie viešieji ir aiš
kus kol-kas taip plačiai nebu
vo žinomi ir suprantami.

Konvencijos metu tie daik
tai tik iškelta eikštėn. Bet pa- 
pirkėjai neimta migau. Nmo^ 
reta sudrumsti suvažiavimo 
Imgio.

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

Tni knikuriom*, norėjusiems 
patekti kandidatais į šalies 
preziiientiis, tyrinėjimu pas<*k- 
iih’m Im* |4ibni nčnmlonios.

Ir jei butų vaduojamąjį tei- 
svlie, lai kaikuriems prisiei
tų atsidurti kaltinamųjų šuo
liui.

Didelis biivo trokštuos Clii- 
eagoje suvažiavusių jiolifikų. 
Bet tmkšinns nepasibaigė. Jis 
dar labjaus [<a*ils, kuomet 
prasidės priešrinkiminės kom
panijos, kuomet šalie* pilio
riams bus progos pasirinkti 
vienų iš dviejų partijų — re- 
publikonų. ar y<niokratų.

Republikonu partija užsisu
ko nuo darbininkų. Pasirodė 
ji su tikruoju savo veidu. Su 
savo platforma jial i ųd i jo, kad 
jai ne darbo žmonės rupi, liet 
kapitalas. Ta partija mano ap
sieiti Ih* diirliininkų parėmimo.

Gerai. Ateis rudenį rinki
mai. Nehcgelliės jau pažade- 
jinmi. Nes tuos pažadėjimus 
sutruškina pati partijos pint 
forma.

ai
re-
• •

Cenzo, tv. gyventojų 
šinėjimo, raštinė 
nono pa>ke|liė, 
jo, šįmet surašant gyventojui, 
atrasta 2.701.212" gyventojų. 
Reiškia, per praeitus dešimtį 
metų gyventojų skaitlius mu
sų miešti* padidėjo 23 nuo
šimčiais.

Daugelis tuo m-patenkinti. 
Buvo laukę, kad Chicago tu
ro* tris milijonus gyventojų, 

tini Imlų taip ir buvę, jei 
m* karė ir organizuotų darbi
ninkų nerimnvimai.

Iš miesto daug žmonių iš 
vare karė. Dmigdis dnrluiun 
ku isk* mvo Kitur, kur 
traiu mokama už • k. r bus.

sura- 
iš IVasIiing- 

jog Chicago*

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

Aiuomi įrašome virių 
Chicago* Apskr. seimo delvga- 
tų sūri rinkti j Av. Jurgio 
parap. svet. su šeiminiais 
mandatais 17 d. birž., 8:30 v. 
ryte. Turim ntlikti svarbų pa
sitarimų. nes šauktas susirin
kimas ned., f’l d. biri, nepil
nai jvykfc.

Tai-gi malonėkite nepamir
šti visi punktualiai susirinkti. 
Yra svarbus nukalns.

Apskričio valdyba.

LAB. SĄJUNGOS CENTRO 
PROTOKOLAS.

Kermošius bus tiktai 15, 17, 19 ir 20 dienas 
Birželio Menesio 1920 m.

ftis KERMOAHJS skiriasi nuo kitų kcnnoAių tuomi, kad visokis išpardavimai hun yanle. Dienomis Švicu mhlo-
1 nųi» nauhV spinduliai, naktimis mėnulis, žvaigždės ir dek t ros pompos. Kiekvienas turės progų išbandyti savo jc- 
= • gus, nes ym įtaisytas raudonas “atreikeris” mi dviem kujiais. V’estsaidietės pagamino skanių gėrimų, su ku- 
f riais negali lygintis joki senoviški skystimėliai. Rus kendžių grnjus “lygu-ndygu,” dešimštaris, monkės ir tt 
f Graži muzika gražiai gros; įvairius chorai dainuos; vijoki spykeriai bus pakriesti kalbėti Nepraleiskite pnsilinks- 
= minimo nei vienų dienų.

K«m<»šiiis prasidės :Nedėlioje Biri. 13 d. 1 vaL po pie tų. Utarninkc ir Ketverge 6 vai vakare. Subatoje 3 vai 
| po pietų. NEDĖLIOJĘ 20 d. nno 1 vai. iki vidurnakčiui. Kermošiaus adresas 2329 W. 23 PI. Įžanga 5 centai.

ūmimiiiiniiiHniiimiiimitiiuiiiiiiiiiininiiiiiiiiniiiiniinniiiiiiiiiiimimiiiiiiitiiiintiiiiiiiHii itiimmini!fHiiiiminiuiuiiimim<mHmimnmimmimimimmnmmiH
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Tomis dienomis musų mies
te įvyko naujos gnlvaž.itdybės. 
Du žmogų nužudyta ir keli 
sužeista.

Tni via n tikta piktų ir išbju
rusių žmonių, kaip tai viso
kios rūšies plėšikų ir vagių.

Nužudyta yra: l'aul G. To. 
tina ir juodis žmogus llurtan 
Brandi.

A rtfftAYlB • FABIJONAS

A. PETKAUS & CO.
Mortgage Bank 

RCAL ESTATE -INS’JRANCE 

European AmericanBureau

įmotės. PakallH-jns apie Chi-’.? 
cagos kuopų darbuotę, buvo II 
indoniu išgirsti rn[K»rtai iš I 
tolimesnių kuopų atstovų. 17- I 
tos kuopos," Kviiosha. Wis., I

T- 1-

n<*šė Centrui smagių naujienų, 
kad 17-tojo kuopoje įstojo į 
garls-s narių skaitlių sekan
tieji nsiiM’nys bei draugijos: 
Uršulė Mildintienė, Petronėlė l 
Savickaitė, Susi v. lt-K. A. kp. j 
<• —1» -i—.i i

I »,.♦ p K 5”’<'r T s?., 
gos Centro niėuesims susi
rinkimus buvo sorr<b»je, g<*g. 
2i» d.. 1920., /8-tų vai. .vakare, 
Dievo Ąjiveizdos jiarapijos 
svetainėje, prie Union ir 18-tos 
gatvės. Chicagoje.

Susirinkimų atidarė pirm. 
A. Nausėda su malda.

1) . Protokolas iš praeito 
susirinkimo buvo perskaitytas 
ir priimtas.

2) . Raportas komisijos nuo 
pagaminimo ženklelių kapinių 
dienai. P-lė Jad. Hteponkaitė, 
jM‘rstatydnuia ženklelius (ku
rių dalį turėjo atnešusi) pra
nešė. kad jų imdprytn 20,560. 
Kada buvo jiaklausta apie iš
laidas, tai p-lė J. Steponkaitė 
pasakė, kml už medžiagų, 
tiems ženkleliams ji nereika
lauja grųžinimo išlaidų, nes 
tas išlaidas aukoja Labdarin- 
gai Sųjnngai. Už gausių 
aukų ir pasidarbavimų Lak 
darytini. Centro susirinkimas 
išreiškė širdingų padėkų.

Taipgi laimi dėkingas Cen
tro susirinkimas buvo fiv. 
Kazimiero Vienuolyno sese- 
rims už padirbimų dovanai 
ženklelių.

3) . Kapinių dienojo, prieftv. 
Kazimiero kapinių, pasižadė
jo pardavinėti lengvių gėrimų 
ir užkandžių 2-ta. 5-tn ir 8-ta 
knopou.

4) . Tikintai pardaviliejiniui 
įk> nonų dol. jau randasi pas 
Bernardų Nenartonį, 4412 So. 
Rirlimond St.Jų padaryta 20,* 
000.

5) . Antspnudos kopijns ap
siėmė )mtikrinti ir pataisyti 
St. Jucovičin. 726 W. 18th St

6j. Organizatorius, St. Ju- 
cevičia, pranešė, kad tapo at
gaivinta 14-ta kuopa, Spring 
Valiny, III.

7) . Pranas Veriga, 4539 
So. Mnrshfield Avė., pasiža
dėjo surasti autspaudų ir pri
duoti Centro susirinkimui.

8) . Iš direktorių susirinki
mo. Architektas Zaldokas per- 
purtė diiekiutių bubii nu*i ne
plonų Lnlsl. Sų-gos prieghu- 
dos namo iš trijų (3) skyrių.

Knd patirti, kuris pienas bu 
tų tinkiiminusins, tnjx» išrinkta 
komisija iš sekančių asmenų: 
Kun. Pr. Bučys, kun. Kudir- 
kn ir Ant Nausėda.

Tinkaminurius pienus nu- 
tartn peržiureti direktorių su
sirinkime ir vėliaus perstaty
ti Centro susirinkimui.

9) . Pranešti, kad Chicngos
miesto valdžia leido uždaryti 
Fairfield ir Wnslitenaw gat
ves, einančias |M*r LabdBriugos 
Sujungus Ž4*mę, su sųlygu. 
kml ži*iim* bus naudojama Im- 
Islary bės tikslui. O jeigu žemė 
»...«.. ........

liės tikslui, tai uždarymas 
gatvių butų panaikinta*.

10) . Raportas iš kuopų dnr-

Uuu* s

TREČIOJI PARTIJA TU 
KĖS SUVAŽIAVIMĄ.

Pastos kelią nominuotam 
Hardingui.

Republikonu juirtijos kon
vencija Chicagoje nepatenki
no progresivių tos partijos 
žmonių. Tad tie progresivini, 
katrie paenn dnr nuo mirusio 
Roosevelto, Chicagoje turės 
atskirų su.važinvinių treciosios 
progresyvė* partijos vardu ir 
nominuos kandidatu į šalies 
prezidentus ir vico-prvziden- 
tus.

Suvažiavimas prasidės lie 
pos lt) dienų Auditorinnip,

••Birutca” draugija. Liet. Vy
čių kp., A v. Petro draugija 
ir 6v. Benedikto draugija.

Susirinkimų uždarė piSn. 
Ant. Nausėda. M aklę atkalhė 
jo

I

kun. Ign. Alliavičius. 
J. Putlokas,

S. Centro rašt.
4441 So. lVashtenau* Am. 

Chicago. III.

BUVUSIEMS KAREIVIAMS. *.

t t
Kas nori išgirsti naudingų, sveikų prakalbų, tegul ateina

Seredoj, Birželio 16, 7-30 vai. vak.
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje

32nd Place ir Auburn Avenue
M

f

-

Kalbės visiems žinomas Kun. H. Vaičiūnas ir dar du atstovu Liet. Valstybės 
bonų — reikalais iš Ncw Yorko — ir 
likosi tiktai pardavimu. L. V. Bonus. Kartikiai jaučiatės Lietuviais ateikite. Išgir 
sitė daug naujo iš Liet. Steigiamojo £eimo — Pasveikinimų — Giicagos Lietu
viams. Lai gyvuoja Laisva ir Nq)rigulminga Lietuva.

Bridgeporto Stoties Bonų pardavimo Komisija.

reikalais iš Ncvv Yorko — ir “Garso” redaktorius. Jau kelios dienos r

Z

PULLMANO ĮSTAIGOSE 
STREIKUOJA 1.000 DAR- 

BININKŲ.

Ptillmanu vagonų taisymo 
įstaigose, Caliimete, sustreika
vo 1,000 darbininkų. Reika
lauja pripažinti unijų.

Tas įstaigas kulkas dnr 
kont roI i uojit vyria usyI h>.

Lietuviai tarnavusieji Ame
rikos kariuomenėje ir pri
klausantieji T<»wn of Irako 
Park No. 322 meldžiami ateiti 
j Cornel Park Auditorium ant 
kampo 51-tos gatvės ir Wood 
šiandien, utAtmnkė 15 birže
lio, 8:00 vakare. Susirinkimo 
priežastis: KomendanLns mi
rė. Reikia išrinkti jnin įpėdi
nis.

Wm. O. Benstey 
Tarnybon Karininkių*.

Dr. M. Stupridd
3107 So. Morgai Street 

CHIOAGO, ILUIOIM 
Tetatceas Tani* MSS

Valandos: — 1 Iki 11 U ryto; 
« po plotu no B »*k Noaailo- 
mla nuo t Iki S vaL vakaro

-•
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J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

l.IETVSTH ADVOKATAS 
*4*1 a. trooo tmucrr 

W. IMA TllKKT 
CBKAOO.

MzKl.lr, <3M

«

4

B
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ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sta.
Mm ėoodAmo <lvl*i>bM rtompM

Krt-trEtla ir Subatomls.
MArtakltDa foanuml.

▼ laoklo nukAtna <trwb»-
ftUi. atoMo ir JAkMUa. I

IŠGELBĖJO NUO NUSKEN 
DIMO VAIKĄ. L.

ROSELAND, ILL.

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dantistas 

1UMI Ko. Mldtigan. Avcnnc 
a ul

VAJLAKDOSi • Iki • nkanu

TcMmuu lloulr*anl HM

DR. G. KASPUTIS
DENTISTA8 

asai R. HalMcd Mr.
ClucAgo, IlL

VALANDOS: »—IS A. M.
1—B: 7—B P. M.

•x

79c
Pluksnos Pluksnos

79c
PLUNKSNOS.

iiiiiiiuiiiniuuuiinniiiiniiniuiUH

Bcmr.rd llonvich, 11 metų, 
lies Oliio gatve įkrito ežeran 
ir pradėjo skęsti.

Gelbėti vaikų ežeran puo
lėsi J. E. Sjuuiier. 1131 Rusli 
gat. Nutvėrė jis vnikų užpili? 
kų ir tempė prie kranto.

Bet smarki vilnis Šniokšte
lėjo ir abudu atgal panardino 
gilumom

Tuo motu kažkas suspėjo 
ežeran įmesti gellM-jimuisi lan
ka su virve• •

Sjtanier paskutinėmis jė
gomis nusitvėrė lanko ir nhn. 
du buvo ištraukti.
du 'mvo ištrauktu

Vyčių 8-t<w kuoptai drynei. 
Pusmetinis xw<i rinkimą* bus utar- 
ninke, birt. 15 d.. 7:30 vakare, 
Bužu. svet. Turime labai daug iri- 
odų svarstymui, būtent apie išva

žiavimų. arimų ir k. Taipgi yrn 
cvicčiami nauji nariai, kurie nori 
ai rašyt i L. Vyčių organizacijom 

J. R. pirm.

AMT l’AHDAVIMO 

aroaem* Ir Bučam* geroj vietoj 
Atsibūkite Muo adresu:

No. Wltwtx-i<r Aic.

• 1

:

POLICIJOS SĄJUNGOS 
VAŽIAVIMAS.

SU V 1 ♦ • •

FARMįl BARGENAI.
Pamatyk m kančias farnum pirm 

pirkimo nes Ui yra musų didžiau
si bargrnni. S. kančios fanuos nui- 
įlaši WiiKoiiKin Valstijoj, tikėtas 

IM.00 nno GIhcamba

Vakar Chicagoje pradėjo 
metinį suvažiavimų Illinois 
l’oliee A-sociution

ŽUVO VAIKAS.

9 meti;

mėgino

Willii;i! Nelson.
1927 Bnlmornl avė., kaip ir 
daugelis kitų vnikų. 
užsikabinti nnt parvažiuojan
čio sunkaus automobilinu.u 
Bet šokdamas paslydo ir iš
puolė jmi užpaknlinin nitu. Žu
vo ant vieton.

ANT l*AKDM ISI<>:
1 kampini! 4. t Ir 10 lotu klokvlr. 
na«, IdlpKl viena* R kamluirtu m«*> 
InmiRkA* narna* iru R Intai*, taip 

tavinutkal parduo* pūrini i* prtrBaa. 
tina valiavimo Europon. lJfWuvlų ap- 
(olinkC arti. Alaiiaūkite:
<WU<3 No. Ar«-b<-r Are. arba

IBIS W. II Mrert

Ant Pardavimo
v

'H . B

didelis bargenas Piet-vaka- •
X

rinis kampas 45-tos ir
Paulina gatves, 50x125 pe- :

4

Panaduoda 166 akrų bu budie- 
kam, niuAinoiriL*,- ir gyvuliais 17 
Kalvijų, 4 n r Idai, 10 kiaulių, 130 
paukščių, akrų ariamos, su 
užsėtais lankais, prie upės gražio
se victoac.

Parsiduoda 180 ajerą su naujais 
budinkais, in.^moada, 36 galvijai. 
6 arkliui, 34 kiaobo. taipogi 130 
paukščiu, 120 ariamos, likusioji 
ganyklų ir iniikas, au užsėtam Jau 
kais įvairiais javais. »

Parsiduoda 110 akru su burtin- 
kaia. mašinomis, gyvuliais, 60 ak
rų ariamos. 20 galvijų. 3 arkliai. 
12 kiaulių. 100 paukščiu, šios far- 
mos, parsiduoda pigiai, ar maino
ma j CbieaguB namus, žeme yra 
juodžemi* auga visokio augalai.

Dėl platesnių fiaaifikininiti kreip
kitės pas

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

j

I

-J

ižviejų z augščiŲ mediniai 
labai gera- vieta biz-

*1 * f

I
namai, 
niui.

z “

J. C. VLASAK S

Pardavinėjantis Agentas

:
g:
5

Peoples Stock Yards Statė Bank
47ta gatve ir Ashland Avė.
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