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Lenku Armijos Atsimeta
NERIMAVIMAI EUROPO

JE GRŪMOJA TALKI
NINKAMS.

BOLŠEVIKŲ POLITIKA 
PERSIJOJE.

BUVUS PREMJERAS GRY- 
ŽO MOKYTOJAUTI.

r

iš Ukrainos Labjausia gali nukentėti 
Prancūzija.

Jaunaturkiai Padare Santarvę 
su Bolševikais

JAUNATURK1AI PADARE 
SUTARTĮ SU BOLŠE ’ 

VIKAIS.

būL^R VlKAi VhJASl L&N- 
KŪS.

Nieko nelaukiama nuo talki
ninku.

1 /

Maskva, birž. 18. — Djemal 
pašų Oaunaturkių partijos na- 
rys.O^ės vieši Maskvoje, pa
darė sutartį j«u holševikų vai- 
džia. Sulig to sutarimo, nhi 
pusi bendrai veikianti Rusijo- 
jos ir Turkijos reikalais.*

Djenml paša tvirtina, jog 
jis bolševikinėj Rusijoj ma
tąs vienatinę galingą .viešpa
tiją, katra gali duoti reikalin
gos pagelbės už save mažes
nėms viešpatijoms.

Sako, tik viena Rusija te
galinti persekiojamas tautas 
apginti nuo vakarų kapitaliz
mo ir imperijalistų padūkimo.

Tad todėl Turkija ir susiė
jusi stiprion vienvlnm su bol
ševikinu Rusija.

Nieko nelaukiama nuo talki 
ninku.

Djemal pareiškia, jog Ar
mėnija ir Sirija anksčiau nr 
vėliau įsitikins, jog talkinin
kai negali jiems nieko duoti 
arba ką gera atlikti.
• “Mes pasirengę.” sakė, jis, 
“duoti Armėuijai kuogeriau- 
sias koncesijas, inėmus Trebi- 
zondą, Batumą, Bitlisą ir 
Van.”

Djemal apie Turkijos liki
mą sako, jog jam nėra žino
ma, kas gali įvykti sn tn vie
špatija. Nee šiandie turkai at
sidūrę tarpe gyvybės ir mir
ties. Bet jaunnturkių partija, 
eako. nesi priešinsiant i sovietų * 
valdžiai Turkijoje.

Matyt, lenkai negali pasit
varkyti.

Londonas, birž. 18. — Rusi
jos sovietų kariuomenė, pa
sak pranešimų iš Maskvos, 
varosi pirmyn ne tik Kijevo 
fronte, bet ir kitais fronto 
ruožtais.

Pranešimu'>se sakoma:
“.Musų kariuomenė energin

guoju savo veikimu atėmė nuo 
priešininko keletą sodžių Siau
riuose ir pietuose nuo mies
telio Be razina. Lirikon Koros- 
tevo, netoli Kijevo, mes veja
mos priešininką, truškindami 
jo užpakalines sargyba*. •

“Zmerinka npskritvj musų 
kariuomenė pasekmingai gena 
priešininką ir jau užėmė lini
ją. einančią tiesiog per Bra!- 
zlavą, Vapniurką ir Tomas- 
phol.”

LENKAI ATSIKERTĄ BOL
ŠEVIKAMS.

Naikiną jie bolševiku brigadas

KINIJA PRIEŠ ANGLIJĄ 
IR JAPONIJĄ.

Paryžius, birž. 18. -r Ofici- 
j aliai n lenkų pranešime iš 
Varšuvos sakoma, jog lenkai 
atmtišę skaitlingus bolševikų 
buriua ties upe Teterev, šiau
riuos' nuo Kijevo.

Tolinus j šinurius, Bobraiš
ku ruožte, lenkai visai suuai- 
kinę penkioliktąją ir dvide
šimts šeštąją lx>lftevikų Lriga* 
di.
, Pagalinus pareiškiama, jog 
išilgai upes Berezinos visi 
bolševikų puolimai atmušti jx> 
žiauraus susirėmimo durtu
vais.

*

Paryžius, hirž. 18. — Ans- 
į trijos ir kitų šalių ministerių 
į kabinetuose pakilo krizini. Ir 
. tas grūmoja talkininkų veda
mai politikai *Eu ropojo, nes- 

I kaltnilf jan Ti ’ ‘

•Sulig prancūzų valdininkų 
iš užrabežinių reikalų depar
tamento, Prancūzija tolesniai 
jau netiki, kad mieste Spa 
konferencijoje galėtų būti pa
daryta ir nustatyta kokia nors 
taikinančioji ir naudinga po
litika.

Prancūzija mato aiškiai, kad 
nauja Vokietijos vyriausybė, 
kuri veikiai ten ims valdyti 
šalį, lygiai kaip ir senoji mė
gins išsisukti iš taikos sutar
ties sąlygų ir šitų nepildyti.

Prancūzams aršiausias dai
ktas yra tas, kad Italijos vy
riausybės priešakin išnaujo 
pakilo ministerifi pirmininkas 
Giolitti. Prancūzai sako, jog 
Giolitti yra nepataisomas prie 
•vokiečių palinkęs žmogus.

Austrijoje pakilusi betvar
kė. Atsistatydino ministerių 
kabinetas. Ir tsii naujai resj 
publikai išnaujo yra progos 
darbuotiem už susijungimą su 
Vokietija.

Vargas su Vokietija.
'Nuo tų visų nerimavimų 

Europoje dauginusiu tenka 
Prancūzijai. Anglija, atrodo, 
visai nežiūri, ar Vokietija pil
do sutarties 
Nes Anglija 
įlos.

Kas kita 
Kuone visos
kos sutarties sąlygos nuo Vo
kietijos priklauso Prancūzijai. 
Prnncuzija po karės tikėjosi 
atsigauti Vokietijos lt*šorni«.

Pasekmėje pasirodo, kad di
džiuma sąlygų nepildoma. 
Prancūzijai nogėtųsi Vokietiją 
priversti pildyti sąlygas. Bet 
sutinka visokių kliūčių. Tame 
veikimo Prancūzijos nepare
mia Anglija, kuri yra svar
biausias talkininkuose fakto
rius.

Taip buvo visais laikais. Ir 
neužilgo Vokietijoje atsimai
nys vyriausybė. Tuomet ga
lės būt dar aršiau. Nes naujo-

Jie nesikėsiną prieš Persiją, 
bet —.

♦———
Teheranas, Persija, birž. 18. 

Kituomet Persijos vyriausy
bė buvo pakėlusi protestą 
prieš Rusijos bolševikus, kam 
jie užimu Pėr«»jew uostus Ka
spijos jūrėse.

R.»l.'«-viky valdžia a buku j 
protestą. Pareiškė, jog bolše
vikai tai daro su tikslu ap
saugoti savo siuntimus jūrė
mis. Taippat bolševikai nesi
kėsinsią prieš Persijos nepri- 
klausomybę tik tuomet, kuo
met persai nebusią svetimoje 
intakoje.

Ėmėsi savo senosios profesijos
Berlynas, birž. 18. — Buvęs 

Bavarijos įuinisteris pirminin
kas Hoffman i § naujo ėmėsi 
savo senosios profesijos—pra
dėjo mokytojauti vienoje mo
kykloje Kaiserlanthene. Nes 
pirm revoliucijos Vokietijoje 
jis buvo mokytojas.

Pirmoji S. L. R. K. A.
Seimo Diena

Išklausyta Visa Eile Raportų
PAKVAIŠO UNGARAS MI D • 1 » T\ 1 •• r> «1 • ■ •

nisteris 1 rarinkta Delegacija rasveikinta

sąlygas, ar ne. 
ii to neturi nau-

yni Prancūzijai, 
svarbiausios tai-

PATARIAMA ĮSIGYTI 
DAUGIAU KAVOS.

Shanghai. Kinijn, birž. 18. 
— Kinijos vyriausybė {bana
liai pranešė Anglijai ir Jajio- 
niiai. knd jos nedarytu jidtimt 
santarvės su tikslu patVn r ky
li Kiniją.

Kinija reikalauja, knd } jos 
reikalus nes i maišytų (Mišai inės 
viešpatijos.

Nes baigiasi jos išteklius.

BUBONINE: LIGA TEXASE.

Galveston. Tex., birž. 18.— 
Oia mirė 17 tuvių vaikinas. 
Gydytojai tvirtina, kad jis 
miręs nuo buboninė* epidemi
jos. 
=

Kavos trustns garsiai skel
bia, kad krautuvininkai ir an- 
vartotojai įsigytų daugiau ka
vos. Nes už koki“ mėnesio m i 
už pinigus nebusią galima gan 
ti. Baigiasi pernykščio užde 
rėjimo kavos išteklius.

Trustas podraug sn tuo )>a- 
skelbimu ]>abra ngina 
nuodinguosius grudų*.

bai kenkia prancūzų politikai. 
Nes jei Austrijai pavyktų 
kuip-nors susijungti su Vo- 
kietija, tuomet pnvojun atsi
durtų Čeko-Slovakijn. Gi pas
taroji juk ir vrn prancūzų po- 
litikos padaras lygiai kaip ir 
Lenkija.

Prancūzija stovi ant plono 
ledo.

Ėiandie Prtancuzija stovi ant 
gana plono ledo. Didžiuma 
prancūzų tvirtina, jog Prancū
zija jau netekusi talkininkų. 
EurojKije pasilikusi pati vie
na. Tad butų laikas jai rim
tai pagalvoti gauti naujų sau 
priętelrįT'ff pa rėmėjų.

Anglija apkvaišino prancū
zus Franlrforto klausime, kuo
met šitie, nvpas i klausę Ang
lijos, buvo užėmę paminėtų 
Vokietijos miestą.

Dabar Angliju taiso kįtaj 
Prancūzijai smūgį mieste Spa. j 
Ve kodėl Prancūzija bijosi i 
tos konfereucijos.

Mieste Spa konferencija 
reiškia derėties su vokiečiais. 
Tasai derėjimąsis gali pasi
baigti tuo, kad Prancūzija ga
li netekti jai reikalingo nuo 
vokiečių karės utlyginimo.

Jei taip įvyktų, tuomet | 
Prancūzijai butų didelė pra-. 
gaištis.

Budapeštas, birž. IS. — L’n- 
garijos teisybės mintsteris Fe- 
rdinandvi šalies seimui pada
vė sumanymą sugautus did- 
žiapelnius (profiterininkus) 
bausti kuniSkai, mušant jiems 
koją padus.
•

DULUTHĄ APLEIDO KA- 
RIUOMENĖ.

Duluth, M i n n., birž.
Valstijinė kariuomenė

18. —v
atšau

kta i- miesto. Mieste pat va r- 
kymas pavestas naminei gvar
dijai.

PAŠAUTAS JAUNAS PLĖ 
S ĮKAS.

Keturi policmonai vedė su
areštuotą Tliomas Kilis, 1S 
metų, kurs intariamas plėši
ko darbuose.

Gudruolis mėgino pabėgti 
nuo polic.nonų. Pašautas ko
jon turėjo sustoti ir pasidot* 
ti.

PERDAUG REIKALAU 
JAMA.

Gatvekarių kompanija pudi- 
no užmokestį konduktoriams 
ir motornuinams. Per metus 
tasai pa<iininimas sieks ko
kius 5 milijonu.-; dolierių dau
giau išlaidų kompanijai.

Tuo tarpu kompanija, rei
kalaudama 8 centų, vietoje 6 
c., už važinėjimą, nori per me
tus pelnyti 14 milijonų dolie
rių daugiau nuo Chicagos gy
ventojų.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE SYRNES

tuo*

PRASIDEDA PJŪTIS 
KVIEČIŲ.

Musų Arkivyskupą

ORAS.
BIR2ELI0 18,1920.

Chicago ir priemieaėiai:

WeUington, Kas , birž. 18.— 
Hansas valstijoje prasideda 
pjūtis kviečią. Dideli užderėji- 
mai. Darbininkų užtektinai.

ŽUVO 200 JAPONŲ AN

ji vokiečių vyriausybė bus 
didžiai priminga taiko* sąly
goms.

šuraau ir ryloj gražus oras; ge- * 
rokai rė®i.

Vakar ougščiauMa temperatūra 
buvo 59 L; žemiausiu — 51 L

Saulė teka 944; lcidžian 828. 
Mėnulia tfidiiak 10:09.

. r—A— -» A—

V.

Tokyo. birž. 18. — Yubari 
anglekasykloee ištiko baisi ek- 
apliozija. Anot gautų čia 
nių. žuvo 200 arurlekasių.

ii.

Su Italija.

Pasibaigu* karei ir pada
rius taikos sutarti su Vokie
tija. Prancūzija noknip sugy
veno su Italija. Nes fiastaro- 
ido»> buvęs ministeris pirminin
kas Nitti visais laikais sto
vėjęs vokiečių pusėje. Nitti 
visur tr visuomet btivn reika
lavęs, knd taikos sąlygos vo
kiečiams butų palengvintos. 
Prie tų jo reikalavimų visais 
Laikais linko ir Anglija.

Ėiandie gi pasirodo kur kus 
blogiau. Itąlijos niiriurterio 
pirūuAiūku virtą užriti'* vokie
čių šalininkas. Ir todėl ateitis 
Prancūzijai atrodo labai rai
ba.

Ne tiek vargo yra bu Aus
trija, Bet jos nerimavimai la-

Įktlkhatkauk, Curroo. Co ą y.

©—>
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you just 
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CHSHES!

NEKUOMET TAIP NĖRA.

Vyras į savo moterį: — Tu, mieloji, prizėsk ir atilsėk, gi 
aš apsidirbsiu su mazgotuve prie krano.

Lygiai devintą valandą ryto šv. Jurgio bažnyčioje Cbf- 
cagoje prasidėjo iškilmingos Mišios. Ja- laikė kun. Krušas. 
Dijakomi asistavo kun. Serafinas, subdijukonu kun. Urba, 
ceremonijorium kun. Svirskas. Pamokslą vidurije Mišių pa
lakė kun. Būrys. •

10:45 Susivienijimo viev-jurmininkas p. A. Sutkus iš 
\Vaukegan atidarė posėdį. Jis taip-gi pakvietė pp. Bendorai- 
tienę ir Madzclienę, kad prisegtu delegatams ženklelius. Pa
šaukta 253 kuopos; delegatų pasirodė 54, liet ilgalniu pri bu 
vo 'langiau. Į vakarą jų pasidarė <59.

Seimo vedėju išrinktas p. Sutkus, jo pngelbininku p. Krn- 
šinskas iš Brookiyn. sekretorium p. Klimas, jo pagelti ninku 
p. Vi rakąs iš Bostono. Jie visi išrinkti slaptu balsavimu. Pas
kui atviru balsavimu išrinkti tnnršalgos pp. Petras Gritėnns 
ir Jonas Zubavičiua, Mandatų ir skundų komisija: kun. Ke
mėšis, kun. Drisko, ir p. Janavičius. Įnešimų ir rezoliucijų 
komisija pp. Juras. Molis, Jakaitis. Spaudos ir pasveikinimų 
komisija p. Tumasonis, kun. Serafinas ir kun. Bučys. Pasta
rasis buvo n‘*dvlegi»tns, tik svečius. lw| sutartu jam duoti 
halsą komisijos reikaluose. Knygų peržiūrėjimo komisija: pp. 
Petrėnas. A. Kižy?c ir Stepnnkerieius.

Jnu buvo 1:10 kada tapo pagarsinta pertrauka iki 2:30 
jx> pietų. Paskirtu laiku prasidėjo popietinis posėdis. Į jj 
pribuvo ir Susivienijimo pirmininkas, kuris buvo rusivėli- 
nęs <lel netikėto atsitikimo geležinkelyje.

Sjmudos komisija jau bnvo parengus projektus pasvei
kinimams šv. Tėvui, prezidentui AVilsonui ir Lietuvos Kuria- 
nąjam Seimui. Tie projektai tapo priimti. Vietinį Arkivys
kupą sutarta pasveikinti delegacija. Išrinkti kun. A. Skrypko 
ir p. Vasiliauskas.

Po to ėjo valdybos narių ir komisiją raportai šitoje ei
lėje: p. Vasiliausko, p. Sutkaus, p. Molio, p. Stulgaičio (iž
dininko). Tie visi raportai išduoti buvo raštu ir priimti. 
Iždo glolx‘*ja išdavė raportą žodžiu, o p. Jarušas nepribuvo. 
Dvasiško vadovo kun. Petkaus raportas priimtas. Literatiš
kos komisijos pribuvo du narin, kun. Kemėšis ir p. Aleksis. 
Raportus juodu išdavė žodžiu. Trečias narys p. Bielskis ne
pribuvo. Iš Labdarybės komisijos pribuvo kun. K. Skrypko, 
kun. Krušas ir A. Sutkus. Jie išdavė raportus žodžiu. Visi 
raportai priimti.

Bet >S raiMirtų išskirti ir toliau atidėti šie klausimai: 
namo pirkimas, b) nuošimčių smulkioji apyskaita ir 
teismo ištarmėa užtvirtinimas.
Posėdis užsibaigė 6:30 vakaro sutaręs jjėtnveios rytą

suseiti išklausyti Mišių už nabašninkus narius 8:30 rvtmė- 
ti je ir svarstymus pradėti 9:15.

a) 
c)

GALUTINAS SKAITLIUS 
ŽUVUSIŲ PRANCŪZŲ. 

PRANCŪZŲ.

Karės mttu žuvo 1,382.872 
vyru.

Paryžius, birž. 18. — Pran
cūzų .karės ministerija paskel
bė galutinus oficijalius aps
kaitymus. kiek kareivių žuvo 
karėje.

Taigi išviso žuvo 1,362,S721 
kareiviu. Iš to sknitliaus 361,-| 
854 kareivių likimas visai ne
žinomas.

K^rės miniBtoris Lefevre, be 
to, pareiškia, kad sumažini
mas karės tarnybos mažiau 
dviejų metų jokiuo laidu ne
galimas.

Sulig minis te rio, artimuos*! 
Rytuose Prancūzija palaikanti 
70,000 kareivių. Iš jų didžin- 
ma — kolionijų kareiviai.

ITALIJOS MINISTERIŲ 
KABINETO SĄSTATAS.

Rymas, biri. 18. — Premje
ro Giolitti sutvertas jniniste- 
rių kibinėta* — tai senosios 
kairfata partijos atstovai — 
liberalai demokratai ir radi
kalai.

■ i. A

PINIGŲ KURSAS.
Svetimą viešpatijų pinigų ver

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 17 d. buvo tokia sulig Mcr- 
chanta Loan & Trurt Co.:

Lietuvi* 100 auksinų 
Vokietijon 100 markių 
Lenkijos 100 markių
Prancūzijos už 1 dolierį 
Šveicarijos už 1 dolierį 
Italija* už 1 dol.

2.65 
2:65 

.G7 
12 tr. 65 
5 fr. W 
17 L 00

M *
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Seserys Nazaretietės

atsiskirti ir sudaryti arba ne- 
prigulmingą vienuoliją, arba 
prisidėti prie kitos. Taip iš 
tarptautinės Pranciškonių 
Marijos Misijonorių kongre
gacijos visai nesenai atsiskyrė 
du namu. Vienas buvo Varša- 
voje prie gatvės želazna, ki
tas šalę Varšavos, vietoje va
dinamoje Kostoįriec. Atsisky
rusios seserys lenkės sudaro 
savo kongregacijų vadinamą 
Rodzina Marvi (Marijos Šei
myna). Lietuvių tauta nerei- 
knlauja, kad lictuvaitės-nazo- 
retietės padarytų taip pat To
kia reikalavimas butų kišimą- 
sis į naminius kongregacijos 
dalykus.

Tik iš kitos pusės mes geis
tame, kad visos seserys, dir
bančios lietuviškose mokyklose 
no vien mokėtų, bet ir mylėtų 
musų kalbų, nes tiktai tos mo
kintojos gali išmokyti lietuvių 
vaikus mylėti lietuvių kailių, 
kurios pačius jų myli.

Jeigu Seserų Nazaretiečių 
kongregacijos vyriausybė no
rėtų pagerbti lietuvių pntrijo- 
tizmą ir tam tikslui įkurtų 
lietuviškų novicijatą, kur jau
nos kandidatės butų liuosos 
nuo lenkiško auklėjimo įtek
mės. o turėtų progos, beišbai- 
giant savo budo formacijų, 
nuolat ir dildokni susidurti su 
lietuviško auklėjimo dvasia, 
tai mes nepasitenkintume se
serų Nazaretiečių apgynimu 
nuo užpuolimų ir jų darbų pa
minėjimu, liet dar ir patartu
me jaunoms lietuvaitėms įs
toti pas jas. Kol to nėra, mus 
darbščioji parama eina vienų 
tik seserų Kazimieriečių kon- 
gregncijai.

Kam tėvynės meilė nėra tuš- 
j čias žodis, tas supranta, kad 
■ mes visuomet pasirengę pa- 
'dėti kiekvienai lietuvaitei Na-

i Se
serų Nazaretiečių kongregaci-

Lietuvos Laisvės Paskola.
LAISVĖS PASKOLA—LIE

TUVOS VILTIS.

Tarp daugelio katalikiškų 
vienuolijų yra ir organizacija 
vadinama šventoji Nazareto 
Šeimyna. Kadangi ta organi
zacija yra vienų merginų, da
rančių vienuoliškus įžadus ir 
nešiojančių vienuoliškus gru
bus, dėlto žmonės tos organi
zacijos nares vadina Seseri
mis Nazaretietėmis.

Organizacijų įkūrė lenkės 
merginos, lenkė yra ir šiandien 
generole organizacijos virši
ninkė, milžiniška ir seserų dau
guma yra iš lenkių. Bet ta or
ganizacija negali vadintis len
kiška dėlto, kad ji, kaip visos 
vienuolijos, pirmiausiai yrn 
katalikiška.

Seserų Nazaretiečių kongre-Įdėti kiekvienai lietuvaitei 
gaajoje yra žymus lietuvaičių : zarvtictei. Kas kita yra 
skaičius. Jos jau duug naudos , " - - -
padarė lietuvių kultūrai Ame- ja. Su ja mes nekovojame. Bet 
rikoje. Jos pirmutinės prade- knd galėtume jų remti, kaipo 
jo lietuviškas mokyklas Sv. | kongregacijų, tai reikia, kad 
Jurgio bei Sv. Kryžiaus para- jį, kaipo tokia, suprastų mus 
pijose, ir iki šiol garbingai tautos jausmus ir reikalus, 
tas mokyklas veda. Seserys ] 
Nazaretietės parūpino pirmu
tinius lietuviškus mokyklų Va
dovėlius čionai Amerikoje. 
Dalia r nesenai buvusiame Ar
kivyskupijos Jubilėjaus poro 
davime svetimtaučiai gerėjusi:! 
"Ana, kaip puikiai, kaip tvar
kingai ir kaip drąsiai eina tie 
vaikučiai ir mergaitės.” Sve
timtaučiai nežinojo, kad tai 
buvo lietuvių Sv. Kryžiaus

Iš Rymo
A-Lietuvos atstovui prie 

paštaių Sosto kanauninkui 
^Jurgiui Narjauskui pranešus, 

ka«i lenkai areštavo ir laiko 
užrakinę kanauninkų Aleksan
drų Grigaitį, Seinų vyskupijos 
ol'icijalų, Popežiaus Sekreto- 
rijatas telegrafavo nuncijui•*••• V MVIUViy Aki 1 AtJOUr w

mokykla. Seserys Nazaretietės Raiti j Karšuvą. Kanaunin-

> veda.
Kaip einasi toms darbščioms 

lietuvaitėms tarpe lenkių! Ži
nant lenkų neprielankumą Lie
tuviams ir žinant lietuvaičių 
nazaretiečių pntrijotiškumą ga 
Įima be abejonės spėti, kad 
toms musų tautietėms ne visi 
takeliai nušlavinėti, kur ^jonis 
priseina vuikšėioti. Galima drų 
šiai sakyti, kad lietuvaitėms 
nazaretietėins priseina kartais 
ir tylomis apsiverkti.

Kaip dalia r turi apseiti lie
tuviai su tomis savo seserimis, 
kurios norėdamos pasišvęsti 
augitiems tikslams įstojo į 
svetimų kongregacijų, kol dar 
Lietuviškos nebuvot Atsaky
mas aiškus: neužmiršti, kad 
jos yra musų seserys. Tegu 
visi, kam reikia, žino, jog už 
lietuvaites nazuretietes eina 
visa lietuvių tauta!

Lietuvių tautos sutartis 
lietuvaitėmis-nnzaretietėmis 
be rašto gali suriju ryt i 
susidarys, didumoje jau susi
darė. Reikia tiktai, kad Abi 
pusi pasisaugotų ir nesikarš- 
fiuotų. kuomet ne viskas taip 
eii.n. kaip norėtųsi

Dėl svarbių, kartais ir tau
tinių, priežasčių vienuolijos 
dali* Šv. Tėvui leidžiant gali

su 
ir 
ir

k u.s Grigaitis tapo paliuosao- 
tas ir nuvažiavo į Vilnių. Jam 
ten esant nuncijus Raiti tele
grafavo į Rymų ir Sv. Tėvo 
Sekretorijatas tų žinių prane
šė kun. NarjauskuL

Kun. Prapuolenis 1 d. ge
gužės šių metų gavo įsakymų 
iš Vieariatus Urbia ir iš Sec- 
retaria Status atiduoti len
kams Av. Stanislovo bažnyčių. 
Jis tų ir padarė. Tam sykiui 
pasiliko tiktai gyventi senoje 
vieloje tol, ko! sutvarkys sau 
naujų gyvenimą.

Kun. Kazimieras Prapuole
nis Mohylrvo Kapitulos Gar
bės Kanauninkas, ilgus mo
tus buvęs tos arkivyskupijos 
kanceleris eina 63 metus ir 
turi 35 metus kunigystės. .Pis 
yra dnug pasidarbavęs Lietu
vai. Jo rūpesčiu Petrograde 
prasidėjo pirmieji lietuviški 
pamokslai §v. Katarinos baž
nyčioje. Paskui tie pamokslai 
tapo įvesti beveik visosJ to 
miesto bažnyčiose.

Kun. Prapuolenis dauginu 
negu kas kitas prisidėjo prie 
išguviuio lietuviškos spaudos 
laisvės 1904 metais. Už tatai 
Petrogrado lietuviai jam įtai
so dovanų gražų sidabro kie- 
LiU \

Ilgus metus Jonas Lietuvai- 
nis sunkiai drrbo kaip papras
tas darbininkas. Neturėjo nei 
savo pastogės, nei savo žeme
lės. Vos svajoj išdrįsdavo 
apie tai. Tečiau, laikui bėgant 
per savo darbštumų ir ištver
mę susilaukė Jonas progos že
mės sklypų įsigyti. įgijęs Že
mės, pradėjo namėlį statyti. 
Daug vargo ir prakaito išlie
jo, betgi namelio sienas išvarė 
ir net stog^ uždėjo. Liko dar 
langai, durys įdėti, kad vėjas 
nepūstų ;lcmsnj įtaisytijrad šil
ta butų. Bet nelaimė, nebeteko 
Jonas skatiko. Susi rūpino var
gšas, bet rankų nenuleido. 
"Eisiu ir pasiskolinsiu,” nu
tarė Jonas, "negi žiemos lauk
siu. Truk, plyš, kol vasara, tu
riu pastogę sutvarkyti.” Jo
nas niekados skolos nepažinęs, 
bijojo jos kaip ugnies. Te
ėjau*, reikalui prispyrus, eina 
žydelio - vertelgos paskolos 
prašyti. Eidamas taip savo ra
mino:" Tai kas, kad skolos turė 
siu. Juk tuo da savęs nepar
duosiu. Uždirbsiu — atiduosiu, f 
Užsidirbau gi šiek tiek sveti
miems vergaudamas, nejaugi 
neužsidirbsiu dabar pats sau 
tarnaudamas.” Žydelis-vertel
ga pagyrė Jono darbštumų ir 
pinigų pažadėjo.Tik už gerada 
rystę, ko! pinigai bus sugrą
žinti, ir grudų, ir Šieno, ir 
sviesto ir kiaušinių paprašė. 
Jono sveiko proto butą: greit 
įvertino žydelio labdarybę ir 
sako: “Kų tu, sukčiau, nori, 
kad aš per kiaurus metus ta
ve penėčiau? Aš arsiu, akėsiu 
ir sėsiu, knd tau viskų atiduo
ti! Kad tau šalt butų! Nieka
dos!” Nusispjorė Jonas ir pa
bėgo nuo žydelio. Sugrįžęs na
mo, sėdos ant slenksčio ir gi
lini užsimąstė. Net juodos min
tys apie Jono galvų pradėjo 
suktis. "Buvau samdininkas, 
nejaugi dabar reiks žydbemiu 
likti?” Tik urnai Jonui akys 
prašvito: atsiminė Jonus Ame
rikoje dėdę, kuris kodais kvie
sdavo Amerikon atvykti. "Tni 
paskutinė mano viltis,” sako 
sau Jonas, "dėdė juk giminė, 
ne žydas • sukčius.“ Tuoj su
siieškojo Jonas dėdės adresų 
ir rašo: "Brangus Dėdytė, ne
pyk, kad aš nenoriu Amerikon 
važiuoti. Kol sveikas, gerai 
man ir čia; ir juoda duonn 
gardi ir miegas saldus. Ir vis
kas butų gerai, tik žiemai atė
jus šiltos pastogės neturėsiu. 
Nusipirkau sau žemės, statau 
sau namelius, noriu sau gy
venti kaip visi žmonės, noriu 
būti sau žmogumi, o ne pastu
mdėliu. Nameliai mano nauji, 
kvepėti kvepia, tik dar nėra 
langų, durų, krosnies. Kol gra
žios dienos — noriu užbaigti

statyti. N e be užtik o man pini
gų. paskolink, dėdytė. N abi jok, 
uždirbsiu — atiduosiu. Nemis- 
lvk, dėdytė, kad meluoju: no 
vien Amerikoje, ir Lietuvoje 
kas netingi — gali užsidirbti. 
Taigi paskolink bent $50.00 
ir pats atvažiuok pasigėrėti 
mano ūke ir pasiveizėti. Jo
nas.”

UŽ mėnesio Jonas ne 50, 
bet 100 dolierių iš dėdės ame
rikiečio susilaukt Užbaigė na- 
mus, įtaisė visų ūkę, puikiai 
gyvena ir laukia dėties iš Ame
rikos grįžtant

Kalbant apie šį akyvų aL 
sitikiiną ir nenoromis stoja a- 
kyse Lietuvos padėtis. Jono 
Lietuvainio sielvartas pergyve 
na dabar Lietuvos Respublika. 
Kuone visa Lietuves teritorija 
ntpirkta-išlinnsnofn. Politinė 
Krašto NepriguUuybė — uu> 
naujas gyvenamam! namas, į- 
vykęs faktas. Atsiekimui to 
viso lietuvių tauta, kaip losjo
nas, visų savo energijų ir tur
tų padėjo. Tečiau, darbas da 
neužbaigtas; atrodo lyg Jono 
namas — be durų, langų ir 
krosnies, Pertai Lietuvos Res
publikoj negalima pilna gero
vė, kolei kraštas neatstatytas, 
kolei jo akis nesutvarkytas, 
kol neįvyko normalus santi- 
kiai su kaimynais, kol viduji
nė Respublikos tvarka nenu
sistovėjo. Dėl apvainikavimo 
šito neapsakomai svarbaus ku
riamojo darbo reiknlingi pini
gai. Todėl Lietuvos Valstybė, 
kaip tas Jonas, yra priversta 
pasiskolinti. Jonų Lietu vai n j 
sušelpė dėdė — Amerikietis; 
Lietuvos Respublikų turi da
bar sušelpti galinga Amerikos 
lietuvių kolonija.Visu Lietuva 
žiuri šiandien į Amerikiečius 
ir sako: “Laisvės paskola A- 
merikoje—visa mano viltis.”

Na, kų būt veikę- vargšas 
Jonas, jeigu nebūtų turėjęs ge
raširdžio dėdės Amerikoje, ar
ba jei^u tas dėdė butų atsisa
kęs j] sušelpt .“Baisi nedory
bė: būt reikėję eiti prie paties 
žydelio-vertelgos; būt reikėję 
tam žydeliui bernauti.

Kų turės veikti Lietuvos 
jauna Respublika, jei Ameri
kos lietuviai nepaakolins bent 
tuos 5 milijonus dolierių. Atsa
kymas aiškus: bus priversta 
eiti pas užnibežinlns bankie- 
rius ir parduoti save bent iž
dai ies. Tenebūna tol! Ameri
kos Lietuviai! .Nusipirkite 
kiekvienas bent po vieną pa
skolos bonų ir to nebus!

Musų gerovė ir ateitis — 
musų pačių ranka— — kaip 
pasiklosim, taip išsimiegosiu.

P. Žadeikis 
L. K. Majoras.

DAVATKA.

Toliau kun. Prapuolenis 
pasižymėjo savo patrijotilku 
veikimu Seinuose ir Kaune. 
Jis įkūrė pirmus Lietuvoje 
knygvodyrtėr (book kecping) 
kursus. Jis Ryme platino lie
tuvių vardo garbę, iuoi<ia»o 
į redakcijas ir per jus sklei- 
dė žinias apie Lietuvą Itali
jos visuomenėje. Niekur ne
buvo taip sunku, kaip Italijo
je, lietuviams patekti į spau
dų.

Kuihgas Prapuolenis moka 
lnhni dnug kalbų: lietuviškai, 
lenkiškai, rusiškai, vokiškai, 
prancūziškai, itališkai ir loty
niškai. Rusiškai jis kalba ir 
rašo taip gražiai, kad su juo- 
mi gali lygintis tik putys ap- 
šviestieji rusai. Italų kalitojej 
jis ypatingai gerai yra išty-’ 
ręs Dante’s AJighier’o raštu*.’

v

iie; f .... 'i.

Užeikite ir į Mano Kampelį. ___ •
skiria "araupratusiems.” Sių
sti kanapines virves savo ne
pakenčiamiems, o progai atai- 
tikus gal pakabinti juos po 
sausą šaka. Tokiu budu soci
jalistų vadai tokiai* išsiredš- 
kimais, kartais per savo ne- 
nps imąs tymą, kartais tyčioms, 
talpinamais laikraštyje ir pri
veda aklai tikinčius jiems dar
bininkus. kad kilus smniši- 
nuims, tic "susipratusieji jų 
darbininkai” ir pritaiko prak
tikoje, kas jiems buto skelbia
ma teorijoje, t. y. kanapinrmi^ 
(virvėmis ima žudyti tuos, ant 
kurių jiems buvo daug rašo
ma ir kalbama.

Visgi "Naujienų” Redakci
ja neatsargi. O kad taip koki 
ten klerikalai susitarę ir pas 
tatytų tą socijalistų redakto
rių IruTutirtatn i r»rcridentn«.

■ lui " susipnUiuurji uurbutui- 
kni ir jain, kaipo klerikalų 
kandidatui, prisuptų dovanų 
kanapinę virvę. Kažin ar pa 

; tiktų? Gal būt ne. Nereiktų nei 
kitara kam jas siūlyti.

V. K.

Kanapinė virvė.

Daug juodų, žemų dalykų 
socijalistų vadai slepia savo 
nifnnse pACiolna fr keršto šir
dys*- Nežiūrint didelio jų at
sargumo neišsiduoti, vienok 
nepajo&eka tai padaryti. Žiū
rėk ir išsiveržia kokis jų žie
delis. Paimkite, kad ir "Nau
jienų” Redakciją, vadovaujan
čią MMŪjftlistams. Žiūrėkime, 
kokį darbų ji skiria savo "su
sipratusioms” darbininkams.

Kuomet socijalistai pastatė 
į Suvienytų Valstijų preziden
tus Debsų ir jam sumanė į- 
taisyri visų oiię šilkinių dra
bužių. tai dienraštis "Brau 
gas” padėjo savo pastabas a- 
pic tai. Socijalistų Redakto 
riui tai nepatiko ir jis išrėžė 
su visu savo išdidumu' savo 

’T’nlp eird’.' **°t’c5. 
pratusieji" darbininkai socija 
listų pastatytam kandidatui 
perka šilkinius rūbas, o kad 
klerikalai pastatytų savo kan
didatų. tai tie 
ji”
virt’f. Ja, ja.

"susipratusie-
prisiųstų jam žaatrpNtę

Gerų džiabą

STEIGIAMOJO SEIMO
DELEGATAI.

*

55.

58.
59.

go.

ap-

62.

63.

64.

65.

<56.

(Pabaiga).

Meilius Vincas 33 m., 
skr. valdyb. narys.

56. Murašknitė Ona 24 m.,
gimnazijos mokytoja.

57. Natkevičius Vladas 30 m., 
karininkas.

Purickis Juozas kunigas. 
Popel Abram 50 m., ra

binas.
Purenąs Antanas 37 m., 

mokytojas.
61. Petkevičaitė GabrieK* 59 

m., rašytoja.
Petrauskas Motiejus 30 tn. 

apskr. vald. narys.
Pakalka Jonas 28 m., val

dininkas.
Požėla Vladas 39 m., ju

ristas.
Plečkaitis Jeronimas 32 m. 

mokytojas.
Radzevičius Petras 26 m., 

visuom. darhuot.
67. Rozenbaum Simonas 51 m. 

prisiek, advokntas. 
Rachmilevičius Nachman- 

as 42 m., daktaras.
Riauka Sikstus 33 m., ko- 

peratininkns.
70. Ralys Kazys 34 m.,

d minkąs.
71. Rimbą 34 m., redaktorius. 

Račkauskas Vytautas 39
m., inžin. matininkas.

Ruseekns Petras 36 m., ka
rininkas.

Ružanskis Mykolas 35 m., 
maž. ūkininkas.

75. Stulginskis Aleksandras
35 m., agronomas.

76. Staugaitis Justinas 53 ra.,

68.

69.

70• «*•

73.

74.

•f vni-

T\

»

i

89. Ailgalis Antanas 34 m., u-
kininkas.

90. Šaulys Pranas 32 in., ūki
ninkas.

91. Seiniotas Pranas 26 m.,
kalviu

92. Šalčius Pranas 35 m., dar
bininkas.

93. Šmulkštys Antanas 34 hl,
kunigas.

9į. Šmulkštys Vincas 27 m., 
kariškis.

95. Šlekys Vincas 35 ul, ūki
ninkas.
96. Tumėnas Antanas 40 m.,

teisininkas.
97. Tamošaitis Antanas 27 m.,

mokytojas.
98. Tijunaitis Stasys

mokytojas.
99. Untulis Matas 30

ristas.
100. Valaitis Jonas 27 

operatininkas.
Vailokaitis Jonas 34 
banko direktorius. 
Vaitiekūnas Klemensas 
31 m.r gydytojas. 
Venciauskis Kazys 39 
prisiek, advokatas. 
Varnas Juozas 50 ul, u- 
kiniukas.

JOSEPH C W0L0N
lietuvis Advokatas

SO. LA RMSAT WWg.' 
<3r»«ntn>o T«L Humboldl IT

W. Roctw«U IIM
CHICAGO. ILL

31 m..
Gydytojas ir Chirurgai 
Ofi8M 4930 W. 13 St 

luuap. 4* Ootirt
Rm. IBM W. 4B Avnme 

Clc«ro liti
Ofiso Cloaro 41 

KALBAME UETVVUKAI

DR. J. SHINGLMAN

ra.,

tn.,

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

ju

ko-

ru.,

Vailokaitis Juozas 41 hl.
kunigas.
Volodkevičius Juozas 50
iil, ūkininkas.
Valickis Jonas 28 m., mo
kytojas.

108. Zaremba Romanas 46 ul,
teisininkas.

109. ŽitinevičniM Jurgis 49 m

T^l. Dror«r 7441

Dr. C. Z. Vezdis LtETVVlB PVmnAS 
taUsdoa: » ryt® iki • v*k.(

Ser*domla nuo 4 lyg I rtk*r*
47 Ii BO. AsaiA-fD AVCrrr 
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Italijoje Ravennos mieste 
yra susidaręs komitetas Dan
tės jubilėjui rengti. Dante Al- 
lighieri bnvo didžiausias Itali
jos poetas. Tarp viso pasaulio 
poetų jis užima jei ne pačių 
pirmutinę vietų, tai labai arti 
prie pirmutinės, t

J jubilėjaus komitetų tapo 
įneštas sumani mas, kad patai
sius ir papuošiu Sv. Pranciš
kaus Assyžicčin bažnyčių dėl
to, kud didžiausiasis* Italijos 
poetas mėgdavo taukiui mels
tis tojo bažnyčioje. Taippat 
ir didžiausiame savo veikale 
"Ln Divina ('moMa” Dante 
puikini aprašė Av. Pranciškų.

Pasirodo, kml Dante prigu
lėjo prie Av. Pranrišksns tre
tininkų draugijos. Tų draugi
jų narius kaikurio vadina da
vatkomis. Nėra juiieiniinnio 
gauti vienokį pravardžiavimų 
su Dante .Uligbieri.

.Al

ūkininkas.
110. Žukas Konstantinas 36nu,

karininkas.
111. žoromskis Antanas 28 m. 

vaistininkas.
112. Žebrauskis Juozas 32 ui.,

• . .
Ii............................................  -H 1
Dr. M. Stupnicki

3107 So. Morg&c Street
cbjcago, lllimou

t

kunigas.
77. Staugaitis Antanas 44

vnld Įninkąs.
78. Staugaitis Jonas 51 

gydytojas.
79. Simona u^kas A n tapai-

m., odinarčikas.
80. Sleževičius Mykolas 43 

prisiek, advokatas.
Starkus Zigmas 27 m., 

suomenės dar b.
SoJovcičika* Maksas 36. 

nu dak tarki.
3S. Stakauskaitė Salomėja 28 

ut, mokytoja.
Spudnifč-Gvildienė Eibtlt- 

ja 32 m., mokytoja.
Sidabras Kary.-, ukinink- 
Sirutavičrus Vladas 42 m., 

inžinicris.

m.,

m..

33

ra..

81.

82.

vi-

M.

So.
86.

siuvėjas.

VAIKAS~P£KŠ0IAS KELIA 

VO ljOOO MYLIŲ.

Belgradas. — Daniie Toma* 
ravitch. penkiolikos metų vai
kas. pokšėjai* kdisvo iš Petro- 
gra<lo j Amerikos Raud. Kry 
J.nus vyriausią buveinę l»*-lg 
radę, kur jis dabar prižinri- 
tnas, įmkd atsiras giminės. 
Tėvai nesenai mirė nuo šilti
nio ir vuikaa vienas keliavo 
tūkstantį mylių surasti gimi
ne.’*. Amerikos Raudonasis 
Kryžių* mėgina snnudi dėdę 
ir tėty, kuriuos vaikas nema
tęs per penki* melus.

87. Snelovikis Antanas 34 iil,
šaltkalvis.

88. Aaulys Kazys. 48 oi., ku
nigai.

A

ERNEST WEINER 
[>RY GOOD5 

1800 W. 47th kanzp. Wood Sta.

Vlaokl* ruUmi
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LIETUVOS PAJ'KOLOS 
BONUS
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ORINIS KRASOS SIUNTI 

MAS.

Per dviejus metus orinis 
krosus siuntimas turėjo stebė
tinas pasekmes. Gegužės 15 
d. buvo dvimeti nė s sukaktuvės 
orinio krasos siuntimo. Pabai
gųje tųdviejų metų randame 
kelius orinio krasos siuntimo 
nuo WashingtOno lig New Yor 
ko lig Chicagos ir nuo Chica
gos lig Omaha, (Ncbroskoje).

Į savaitę laiko siuntimas 
bus tęstas lig St. Louis. Yra 
daromas ištyrimas ir apžiūrė
jimas užmanyto kelio j San 
Francisco. Manoma, jog pirmų 
dienų naujų metų bns įsteigti 
keliai nuo New Yorko lig Ca- 
lifornijoa, kaip tik sustojimo 
laukai bus tinkamai pabaigti.

Budai, apimant orlaivių 
problemas krasos siuntiniui, 
buvo kuopuikiausia išrišti ir 

visu® 
abejojimus, o pirklybmė nau
da žengė pirmyn. Kuomet ori
nis krasos siuntimas buvo įs
teigtas gegužės 15 d., 1918, bu
vo abejojimų, ar galima bus 
tai daryti dėl neprielankaus 
oro. Krasos Departamentas 
kasdieniniu siuntimu parodė, 
jog knisa gali but nešta orlai
viu oro neprielankumais, ne
paisant ar tai žiemoje ar vasa
roje.

Antruose metuose orlaiviai 
apėmė n beinu mylių skaitj iš 
498,664, nešant 538,734 svarų 
krosus. Nuošimtis lėkimų, in- 
iiuant ir tuos padarytus po ne
prielankiais oro padėjimais, 
buvo 87%. Veikimų kaina bu
vo daug mažesnė negu siuna- 
nytojai perspėjo ir krasos siun 
time nuo Wash. j New Y-.-rkų 
ir Chicagų sutaupė $100,1)00 į 
metus. Kuomet kelias Nc?w 
York Frisco bus pradėtas, ori
nis krasos siuntimas, kuris pa
liks New Yorkų ankstį rytų, 
pasieks Oinalių tų patį vakarų. 
Krasa iš New Yorko panedėlio 
ryte pasieks San Francisco de
vintų valandų serodos rytų. 
Traukiniu kelionė užima ketu
rias dienas. Orinė krasn gali 
vėlinti**® 12 valandų nuo New 
Yorko į San Franeiseo ir vis 
pralenks traukinį, dasiekiant 
San Francisco 20 vai. ankš
čiau.

Tik yra pradžia pirklybiuės 
orplaukvstės Suvienytose Val
stijose.

Laike dviejų metų orinio 
krasos siuntimo, tik šeši sty- 
rininkai palydėjo savo gyvas
tis.

I
CUSTER, MICH. pot rijo tai pirko, kiek kuris

į galėjo. Bonų pardavinėtojai 
daugiausia darbu. Jie nepaiso 
priešų išjuokimų, paniekinimų, 
bilo tik daugiau parduoti bo
nų, pav. vienas vertelga, nu
sipirkęs bonų už 50 dol., sako: 
'Jau ir aš esu pusė durniaus.’ 
Nors liūdna darosi girdint 
tokius išsireiškimus, bet 
džiaugtis reikia, kad dėlto pir
ko lionų. Gal nusipirks dar 
už kitų $50.00. Su tokiais dar 

. pusė būdau. Bet kų daryti su 
tokiais, kurie netik kad neper
ka, liet visokiais budais dar 
stengiasi kenkti. Mes tikime, 
kad ant galo ir jie susipras, 
pamylės Lietuvų ir paskolins 
jai pinigų, kiek katras galės. 
Juk ir jie yra tos pačios Lie
tuvos vaikui.

Visiems žinoma, kad Lietu
va ištikrųjų žangia prie visiš
kos neprigulmybės. Tik ji pta- 
So amerikiečių paspirties — 
paskolinti pinigų. Niekas ne
gali pasakyti, kad paskola žus. 
Tai' kam pavydėti jai būti ne- 
jiriguliuinga ir turtinga vicA 
pstijaf Kaip malonu ^lų, 
kad btu-
me ir džiaugtumės \o dnrbo 
vaisiais.

Taigi, meskime visus ginčus, 
ms duliar laikas susiprasti, 
kad niekas negalėtų užmesti, 
jog nežinojom nr nesupratom 
Lietuvos reikalų. Kad viską.- 
visiems butų aišku ir supran- 
tuma, musų L. L. P. stotis 
birželio 20 d., 3-čių valandų 
po pietų, šv. Petro parap. 
svetainėj rengia priešužbai 
girnų K L. Paskolos. Bns di
delė programa. Yra pakviesta 
geriausi kalbėtojai. Visi turėtų 
ateiti pasiklausyti prakalbų 
apie Lietuvos reikalus.

Birželio 27 d. yra rengiamos 
didelis susirinkimas Dounu- 
baks miške. Bus kalbėtojai ir 
visokie pamarginimai. Stotis 
deda pastangas, kad viskas 
kuogeriausia išeitų.

J. Trakšelis, 
I-. L. P. S. Pirm.

Cuater yra nudūlulis akiniu- 
kųmieačiukaa, daugiau šimto 
mylių nuo Grand Rapids j 
Kiurius, kur randasi gerokas 
skaičius lietuvių ūkininkų, tu
rinčių puikias ukes ir gražiai 
gyvenančių.Ūkių (oje apielinkė 
jo yra daug pardavimui. Kas

PARENGTAS

f 1 -
\ nori nusipirkti sau gerų ūkę ir 
> i ■ . ■ ■/. ‘‘

Sv. Antano draugijos, Cnster, 
kuri rūpinasi gauti nuo savi-, 
ninku ukes kopigiausia kaina 
ir naujai pribuvusius ūkinin
kus pradžiai aprūpina kito
kiais reikalingais dalykais.

ftv. Antano draugija parda
vinėti ukes įgaliojo p. K. Dau
norų* nes jis gyvena arti mies
tu ir kickueuuui pnbuvu&uun 
■rečiui yrn jiatogiausia uŽei-

Už 
kitas 
ville. 
derlingos tikės, liet jas parda
vinėja agentai ir labai netei
singai. Nekartų žmogus davęs 
kulis šimtus dolierių agentai į 
rankų nemato nei pinigų nei 
ūkės, arba taip neteisingai su
daro poperas, kad žmogus tu- 

'ri pabėgti nieko nelaimėjęs.
Agentai, daugiausia, bedieviai 
Mcijalistai ir t. p. Tai kų-gi 
galima nuo jų gero norėti f 

Lietuviai katalikai savo baž
nyčios dar neturi, bet ketina 
statyti. Per tris iuėtus jų dva
sios reikalus 'aprūpino kun. 

X L Kelmelis. Pamaldas laiky- 
i davo anglų bažnyčioje ir rink- 

fiavos pinigus statymui nuosa
kos. Bet kadangi laivo mažas 
lietuvių skaičius, tai neįsten- 

įjos pastatyti. Dabar kao 
vis^iiaugimi het? pribuvo 

ir tikisi nepodgam pasistatyti.
Lietuviams, kūne myli ūkę 

ir neketina važiuoti Lietuvon, 
patartina kreiptis pne minė
tos draugijos, kad parūpintų 
šmotrj derlingos žemės, kur 
gaivtų kvėpuoti tyru oru ir 
geriau gjventi negu miestuo
se arba Kasyklose dulkes gerti. 

Buvęs.

teisingai, tegu kreipiasi prie

|
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X

'I trijų invlių nuo ėia yra 
ūkininkų miestas Scott- 

Ten taipgi gražios ir

r

t

I

A

KENOSHA, WIS.
OARY, IND.

Lietuviškos Tautiškos Draugystes “Vienybes”
Ned. Birželio [ June] 20 cL 1920

Geo. M. Chernausko Didžiam Darže No. 1
Lyons, III.

Pradžia 9 vai. ryte

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio musų Iškilmingo Pikninko. Muzyka užganėdins visus, šokiai 
uždyka, galėsite šokti kiek tik norėsite.

Visus kviečia KOMITETAS.
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. A. 0LSZEWSK10
l'ASKEEBIMAH

Atomui peuurto ,!*■’. kud nl iMtolmuktoa U llonkm teito It č*mkIm alelio 
t»r<*i4r»* Mt artoriu

• > Lc-tei ’-auhtRu. tai Ala vMn tai kalliMl nk nartu
paMbHi. kad* a> «UG>av athiariaa Nauja a anoj gaitta tniUj. }*i«4aia

r« s., uat s. n-HATm -nterr
Ir .'■* olunfit,

ris ta,.t m r»< *i«-koiitk» 
lu I.IHO-m to kita. įlallo aotola

BaivtMuu Ito.partii Ir 7«,ų llniHtota*. CintorM riooltle* Sol arijai IM.«, Ra*- 
lao. Roalraliiaa »«T.n. jli«n. lito, lr*a,«.A.> įtolimo Ir ttentavlme akto Ir Ra
ito ItoTTtonJr Ir AterfikoJ,. Cantood,! narnai tenttau RMRao, iMMtorlu ir 
i.'UinriM T te* ihm—-* « torklter Ir panlaUmr Somų tr tUMlų. l-adaraa "ln- 

Manu. > ..rui/lij. Miklu Ir «. t.
Truri *rii>nxl mwu Tlour toiul kooturnrt įuo ir ilraueu*. km i«u,o ai |>ar .1 

molu* Irioinaal l*n»oi«u aiualuur Flmuiru Ir *ipllor> I*. etoIlMikrtI I itmao 
Kaule Orio* P« K" »3l *. HnlMmi M„ e o* U italiar tol«ln«»l ir lMIkanial 
nktr.rm.iMUx viru.'" Juru rtlltaluooo.

UVIHO VAUAMI".* l-anrdoltoio. ttormtiuni* ir PiMnyftunto nuo • rvto Iki < 
rak viarnlnkala Koįv.rrui* ir Kutenant* nuo a ryto Uit » vakaru. NM«liMn* 
n«« • ryte Iki 1 1'’- pietų ItiRITmrtMo manu nuuJ* a<lr**ę:

A. OLSZEWSKIS
SO. STKEET CJJICAGO. IUa

j

DR. CHARLES SEGAL '
PerkAH- aavo oftaa po nnia.t, 

4729 S. Ashland Avenue 
Sverta:! ta* iIUovų, motery ir ry- 
ey li««.

VaUndoa ano !• iki U išryto: nuo 
3 Iki 5 po pirty; nuo 7 Iki 1:10 
vakar*. NtelMlotnl* 10 iki 1.

Tvlcfonaa Ilrritl 2W>0

x

REIKALAUJA. '

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Dėl foundrės darini Pastovus 
darbas.

Link Be’’. Co.
39th & Stcu. rt

HKlkAl.IKGI VYRAI
keletą grn> — <1*i y ardo* ir tabri- 
ko darbu. J'aaluvu* durno*. Alui- 
Aukite paa: * *’ *

JOH.\ A. KT1.1_X VARSlbH CO.
3730 Mileliu Avė.

TEISINGOS DRABUŽIU 
‘KAINOS.

Nedaug jau laiko liko iki už
baigimo didelio mus tautos 
darbo—Lietuvos Laisvės Pta- 
kolos. Bet daug dar tuiunc pa
sidarbuoti, jeigu norime savo 
priedermes atlikti. Taigi, su- 
bruzkime, kenoshiečiai. Paro
dykime, kad nors niuža musų 
kolonija, bet, supranta, k*vp 
svarbu palaikyti iškovotų jau 
tautos nepriklausomybę. Iki 
šiol nebuvom paskutiniai au
kodami stambias aukas, ne
busime paskutiniai ir duoda
mi *Į_»Į*bjygi naatenlą. Nora 
daugelis dar nepirko bonu, bet 
yra vilties, kad pirks. Didelė 
viltis gludi ir musų vertelgo
se. Jie laukia užbaigimu. Jie, 
turbut, mintija sukirsti pir
muosius pirkėjus. Sako, tai 
buvo tik pradžia. P-as SL Jo- 
ciun įsitaisė jau Lietuvos vė
liava ii paskolos bonų. Atsi
ras ir daugiau tokių tėvynai
nių, supruntaiMTŲ savo parei
gas.

Darbininkai žmonės, tikri

i

HCAL ESTATC IN5J»*NCt 

Eutopfa* Americah Burfau
MTTlMt-H-’lAN

IKI t< 
TtilFttoaf BouLfVAkl* *K

Birž. 4 d. į Gary, Ind. buvo 
atvykęs I)r. J. Bielskis. Vieti
nė L. L. P. stotis visais bu 
dais stengėsi sukviesti kodsu- 
giausiu žmonių- Musų Melio
nas, kuu. Daninuas ir bažny
čioje. sako ir per plekatus, jo 
Ittuuis atspausdint uk, ra
gino vi«uB, nes tikėjome, kad 
Dr. J. Bielskis, nesenai sugrį
žęs iš Lietuvos, daug naujo 
papasakos apie mus tėvynės 
dabartinę padėtį.

Neapsiriko, kurie atėjo. Nors 
ir pilnu salė prisirinko, bet 
Ylai ioiumė oGuvuaim klteUOC. 
gaudė kiekvienų kalbėtojo žo
dį.

Kalbėjo apie trys vai, bet 
nei vienam nenubodo klausyti.

Kas indomiausia, kad. su
lig Dr. J. B. pranešimų, lau
kame dabar Lietuvoje didelė 
pažangn.Po prakalbos vi<“i - » 
skyriaus ižd., Kasim. Pažėra, 
išdalino L. L bonus ir ant 
vieton parduota dar už k®’--*- 
likų šimtų dol. Čia išparduota 
lianų už viri $6,000 dol.

Iid. rengėsi išduoti atduū- 
ig, uz kiek iki awl parduota 
hunų ir kiek surinkta atiku L. 
daaliirtiiK liet Dr. J. Bielsk*.;

• • *- • *i - .X****i antru atveju imavcjo •»p»v 
timų pinigų Lietuvon.

Jia tvirtino, kad pinigai nu
vilia Lietuvon, jei tik Imnkni iš 
Amarikna juaa puainnėi*. kad 
Lietuvoje bankai t:ek išmoka,

omitririHti

REIKALINGI SOLDERERS 
Prie torch arba geležies darbo 
Pagvlhininkai dėl alocko ir 
supplv room.
linkite Itaiighis J’ark Elevc- 
torių ariia 22ros Gnt. Karus. 

2100 Marshall Blvd.
ALBAUGH DOVER CO.

GERA PROGA ĮGYTI
PUIKIĄ. 

REZIDENCIJA.
Parsiduoda pigiai Rezidencija 
arba maža forma Aiorgnn Par
ke. Puikus ti kamlimrių na- 
iiih.< mi maudynėmis ir elek
tra garadžiiib ir kitokie bu-
dinkni ir puikus sodas vaisin
gų medžių. |)el platesnių ži
nių kreipkitės j:

MILDA REAL ESTATE C0.
751 W. 31st Str. Yards 6290 

Kampa* Halelei M-

Kalno* kurios pritinka kiekvie
nam kikeni ut. Gvarantuojamn kad 
autauplnaims j Dina 10H Iki 10% 
ant kiekvieno pirkinio: sukuri* 
dalykai maliau nerti vboleeal* 
kalno*.

Vyru Ir jaunu valkyno gatavi 
draliullnl padirbti ant užsakymo 
bet ncataikauktl alutal Ir ororko- 
tal au dlrlellala Ir 
Ir kitokio atyllaua 
Pamatykite muau 
siutu ir overkotu 
120. JJI.50. »«.
Siutai po «4( iki 100. Heiluos vil
nos siutai po *1S Iki MO. Valku 
siutai Ir ovorkotal IC.SO Ir augt- 
dlau. Vyru keline* H. ir augMlau. 
Molino* puavllnse kelines >5.(0 Iki 
117.50. Hpocljalt* nnoOltntt* 5% ant 
kiekviena pirkinio alun^iatno J 
Europa.

Atdara kiekviena diena tkt * 
vai. vakaro 8 u be lomi a 10 vai. No- 
dOUotnta iki t vaL vakar*.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

Turtu palytima 
moterių llfon*: m- 
peat ingai priilu- 
riu ligone tr kūdi
ki laike Ilgos.

Telefoną* Il<mirtanl • Itf

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

3331 8. Hal«tzxl Str. 
chic«*o. m. 

VAU5NDO8: »—U A. M.
1—»: 7—« P. M.

TalcpboM: Tardė MIS

AKUŠERIU 
A. SHUSHO

3255 So. Hslttcd St. Chicago. IU-

V. W. RUTKAUSKAS ■
ADVOKATAS
OOmm Dl<hnlr*l71l

South La Šalie Street |
Kombart* 824

TeL Centrai 8X80

Hrt. for fnt'BB 
MJ-50 Iki *<0 
metilai* eile 

po 115. 17. M. 
ir (10. Juodi

Dr. M. T. STRKOL’IS 
UBTVVU

Gydyto J ha tr Cblrarpaa 
OflaM: 1737 W. 4701 S4-, 

(47 tr Wood Rak)
Volaado*: 10 ryto Iki 3 po ploty. 
«:>0 Iki l:>0 vakar* NedAlloml* 
» Iki 12 rytai*

Tol. nouk-vard 100 
Rea. 2814 W. 43rd Street.

Tcl. MeKInley 203

..............................  ..——I

Ir Liga.
Kiurkt*, r,Iru. Tara
konai uikrtota mala

Užsikrėtimas

te lt ta klla lipte.
’ J. O tortatlrtoa J*aa Gaunama, kll 
ton* ir pratari* nrmoj. Varto- 
ntaa naku rluaaa akynuu** B V. 

'ValaUJu Veisline. Xatolui kai* ki
ti. Crerua ir aau,ua - ariojtmul- 
Par «* ounua rarujatnaa

rto. K1r4.fl teta J Vatai InyOeJ 
jOHK,orrrz tMcosroaATap

DR. G. M. GLASER
PrakUknoja W metai 

Ofisą* 3148 So. Monuui St. 
KrrtO 32-ro SU. OilcagD, m.

SPECIJALISTAS
Moterliky, Vjrrilky. taipgi ebro- 

ntftky Ilgy.
OFISO VALANDO8: Nuo 10 ryt® 
Iki 3 po piety, nuo 4 iki 3 valan
da vakare.
NotUliomi* nuo » iki 2 po plot 

Telefonu* Tard* 617

—ik

Penkiasdešimts tūkstančių 
kapų Amerikos kareivių pa
laidotų Prancūzijoje, 1hivo pa
puošti Atminties Dienoje A- 
merikos Legijono Paryžiaus 
skyriaus narių. Kiekvienas ka
pas Prancūzijoje, buvo aplan
kytas ir prižiūrėtas gegužės 
30 d. Amerikon Raudonasis 
Kryžius pristatė automobilių 
vežti veteranus į kapines. Ka
rės Departamentas prisiuntė 
tuiestančins vėliavų, karias 
8nv. Valstijų oficierai Kapų 
Registracijos Biuro Prancnzi- 
joje dėjo po vienų ant kirk- 
vieno kapo.
■ ■ , ,,, i„

kiek gauna čekį iš Amerikos 
ir jokios apgavystės ten nėra. 
Kai-kurie kiaurinvjo ar gali
ma jau iš Lietuvos vazmati 
Amerikon. Šuke, kad dar sun
ku, nes Amerikos kotMulna iš 
Rygos retai teatvažiuoja Kau
nan, o važiuojantieji Amerikon 
turi ušviauoti pasporlų pas Ą- 
t*«ribn< Imnanln ir kelvie dar 
daug sunkenybių priseina pa
tirti. Kur-kar, sakė, lengviau 
grįžti Lietuvon negu iš Lietu
vos išvažiuoti.

MAMAS AMT PARDAVIMO 
rurOlbto. 5 kuiuUulų. ImImU pigiai 
paralduoda tiktai ul 1500.00. ne* tu
rtu tovalluotl ik <*hlrsgmt

• •te• r-* 4*

FAlf>KOjmĄ<*. 
l'aleMtati kamltorto dėl vieno vaiki- 
no. Rrldaeportn pplellnkėj* t« t ai- 
Sta arba Intml irtfcsrClaui per tai 
kad turiu nekurtoia vakarai* 
rrrlBtln*. kad but U įvirau* ir 
uUoikoma* pa* rru* immo, 
ulmokertte.
M et riliu prunrJll latSku.

K. C. U®,
736 W. 1>Mh Mr. Atkaro JU.

dirbti 
gerai 
sora*

AMT PWMIIMU.
I skėriai gero* tirStO re twnr». au 
nauju * kamlwriu namu. Sulini* ir 
vtktom* gardu a rudas ant t'hleagn 
—Jollet Slorirle Unijos tarpe Argo 
Ir WUIow Bpringv Kalnu M.000.00. 
Ūkai n o 1100.00 li.tancs ant Irngvii 
Ifcmokcsflu lxwb H**l*i'l R>-aln Co. 
Satinu,km. 313 MsMiuntr UMc 
TrlcTotuu. Randolpti 873?
—------------------------------ 5-------------------------------

RED. ATSAKYMAI.

Siaubų sunui Chicagoje.
Negalime pi.įdėti npftuMliutt 

Tamistos st ra i ponio apie Šiau
lius, kid neprisiuntei palmigos■■ M ĮP

‘Būtinai mums reikia gauti už
Stabukas, ‘baigtų rankraštį.baigtų rankra*';.

ID, P. P. ZALLYS
Lietuvis Dcntistas 

io«o t Sa. MĮctilgan. Armuo į

VALaoriKMi • M • I !*■»«.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiNiliiiiiiiiiniimiiH 
NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS

Su šiuomi pra^ 
nršų Kiivo vimems 
pažįttaniėm* kad 

4KJ S* m uandrjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Farmu. 
Taipgi skolinu pi 
magas aat namu 

ir farmu už maža 
naoiimti ir ap«au 
gojų n imti h ra
kandus ir aniomobiliua nuo ugnim 
gcriaurapM* kompanija*. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir senu brangiu ir pygių mūrinio 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
fantui ant pardavimo ir ant randos 
ku gyvuliais ir su visais įiaisimsis 
ksa tik yra reikalinga prie c*70- 
nimo. T<w formos yra Valstijose 
U'iramain ir Mtchigan. Todėl ne
praleiskite tos gi ros progos kad 
vėliau nesigailėtu meto, bet ateiki
te į mano ofiso ir galėsite gauti di- 
desuca itiformarijos apie namtu ir 
fgrniM.

GEORGE PETKU8.
Real Estą te, Loans & Fire 
Insurance, Foreign Eicbange 

und Stearn Ship Ticketa.
3402 8. Halsted St Chicago.

Td. Yards 5379
tiiiuiiimuiiuinninimiiHiiiiuuiuiiniii
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4436 Wi8htenaw Avė.
Tel. McKinley 5608
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per Birželio menesį
lengvų išmokėjimų kiekvienma lengvai prieina- 

A įsišauk i te tuojaus pas:

J. POŠKA
Chicago, 111. |
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Rjimr. -ai, **> *M*rii*<

-ItM.t, «iti*,flatM — <- ta,
rlv wr*t>riW|« »> I. ylri.-
•• , M*. *Me »ri 4«-*«i .’*a
M4UK. ' X*. I* *«- ••• >Tri 5*- 
ftoKapal/ /tixJI. 5.M •••* 
i *rww. I>ū*» •' v !•>

m *1 .»«.<• itr.rrus r 
Ka* lai yn RLFFLES? Ar

r»i uyduofF.’ S'e!! Ar kve
piant}* vanduo? Nei! RUF- 
I LES yra tai p»pra*čiau»i» 
pi a ūky ir <xlo* »u*tivrtnte)i», 

kuri* priftlbi gamtai tyteikt itrtogut prtklau«antt ip-H G ka* šal 
but traūmio ai ilgu*, hite (ančių-, tvelmu* plauku*? Ka* galbūt 
unag««aio ui Zyių nenieimčų ga)vo» od}?

RUFFLRS 
panaikina pleiskana*! Su }otni* nrreikia kelty tnėiit»it> ga!*o>

«r tHin >Ulrvu» kf’FFI.ES pradė* mažinti |
plet*lunia*,o5avaiUalaikc jų jau tirt vymrt urbki! Tailiui tikretkar- 
ciaia^ tuvilgarrt galrg btn urteirtmu, kad ptrukanoi nra* tinaujintv * 

NuMptrkic aignakt RUEFLE5 bnnktitc apuekolc. Kaituo* til 
6$c.. bet jy» ukyitlc, kad jo* veru>» daug daugiau. Paaitkiniaui 
pridėti prie kiakvicno* bonkatė*. Jei negauaKe ju*tj aptiekojc, tai 
ataitpkve bumu 75c. pačio tnarkSnn*. ar mooev order atokiu adretu: 
——r. AD RICHTER 6 CO . 3tMW Br-^-*y. Nev York———»
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Milžiniškas Žmonių Susigrūdimas
Daugybe S. L. R. K. A. Seimo Atstovų ir Svečių 

Vyčių bus

1-me ir Didžiausiame L. Vyčių 13 ir 36 kp.II

PIKNIKE
fe

| CHICAGOJE
S

s

Nedelioj, Birž. 20, 1920
National Grove, Riverside, III.

Prasidės 10 vai. ryto
X

Bus šokiai, Žaidimai, Lioterijos, šalti ir Šilti Užkandžiai, t.t. Tamįsta esi kviečiamas atsi
lankyti ir pamatyti ko dar nesi matęs.
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Penktadienis, birž. 18 d., 
šv. Morkus.

šeštadienis, birž. 19 d., 
šv. Julijona Falkonietė.

---------<- t -p -ra ■ ■ rwB-«T-r—ttww---------M

SURADO PAMESTĄ AUTO- 
MOBILIŲ.

/Bet plėšiku nei pėdsakio.

GAZUI KAINA S1.15.

Ta kaina esanti laikina.

Birželio 1G d. Stote Pnblic 
Utilities komisija pradėjo ty
rinėti guzo kompanijos stovį, 
kad sužinoti, kiek daug yrn 
teisingas guzo kompanijos rei
kalavimas padidinti kaina 
gazui.

Pradėdama savo darbą ko
misija paskelbė, jog nno tos 
dienos kompanija įgaliojama 
itfiti nuo žmonių už guzą 
$1.15 tūkstančiui kubinių pė
dą vietoje R5c., kaip ligšiol 
Būdavo.

Ir pareiškė, jog ta kaina e- 
santi laikina ir visuomet gali 
bnt atmainyta.

Svarbus daiktas visiems 
tiems, katrie labai mažai su
vartoja gazo. Sulig komisijos 
parėdymo, kompanija |»er mė- 
nesį nuo guzo vartotojo Im
tinai turi gauti nemažiau (»0 
centų, nežiūrint to. knd guzo 
butų suvartota kadir nz ke- 
lėtą centų.

Dideliems gazo vartotojams, 
katrie |>er mėnesį suvartoja 
dešimtis tūkstančių kubinių 
pėdų, gazo kaina nustatyta 
$1.00 tūkstančiui kubinių pė
dų.

Kompanija nusiskundžia, 
kad ji šiandie turinti kasdien 
didelius nuostolius. Komisija 
pasitiki jos nusiskundimais 
ir skiria jai imti augštesnę 
kainą. Tuo tarpu ta pat i ko
misija imasi peržiūrėti kompa
nijos stovį, su tikslu susekti, 
kiek daug pamatuoti jos rei- 
kaiminiai.

Dabartinės miesto valdybos 
•2 majoru priešakyj visas lai
kas buvo skelbiamos obalsis: 
Pigus žmonėms gutveknriais 
važinėjimas; pigus gazas ir 
elektra; pagaliau* pigus pu- 
tarnavimas telefonų kompani
jos.

Tasai obnlsis šimulio pasi
rodo kaijio muilo burbulus. 
Nes valstijiniai įstatymai lei
džia gubernatoriui skirti Pu 
blic Utilities komisiją ir ta 
komisija patvarko kninas vie
šosios naudos daiktams. Mies
to taryl»os parėdymai ir kom
panijų su miestu pndarytos 
sutartys yra ls- jokios Vertės.

rasroirru bi-akkak
ph.dome

DYKA!.

CHICAGOS BRIDGEPO 
RT’AS.

Tokios stambios lietuvių ko
lonijos, kaip Sv. Jurgio para
pija, reikėtų tankiai paduoti 
gyvenimo peržvalgą. Bute jau 
buvo įvairių aprašymų ir ko
respondencijų, tik nei viena 
nedavė pilno nuturiu iš lo, 
kas šičia darėsi gegužės mė- 
nesije.

N«lėliojo, gegužės 2 fiv. 
Jurgio bažny&ą aplankė Jo 
Augštoji Malonybė Chicagos 
Arkivyskupas. 540 asmenų 
priėmė Tikėjimo Pastiprinimo 
Sakramentą. Kiekvienas as
muo turėjo savo sakramentinį 
tėvą nr moliną. Nežiūrint to
kios daugybės asmenų dalyva
vusių apeigoje, tvarka nei kar
tą neužkliuvo. Visiems buv<»- 
išdalinti numeriai ir visi su
lig savo nTimerių ėjo iš eilės.

Per ištisą mėnesį kasdieną 
buvo gegužinės pamaldos. Y- 
patingai gražios jos buvo pas
kutinėje dienoje. Tada bnvo 
ir procesija tik ne su Av. Sak
ramentu, o su Av. Marijos sto- 
vyla.Nors tai buvo šiokios die- 

lėliukas su deg1ine,kni|>o pri-!nos vakaras, tečiaus žmonių 

rodvmas. prisirinko tiek daug, kad baž-
' nv/.ini lrr»loV4r%c fifl

“Ar tamsta padirlalinai 
tuos svaigalus?“ paklausė tei- 
M«jas.

“Taip,” atsakė Winnerst- 
ram.

“Kaip juos padarei?” 
“Iš nutinku ir cukraus.” 
“Kiek laiko ima tą padarv. 

ti?”
“Apie septynias arba as

tuonias dienas.”
“Ir gėrei?” 
“Taip?” 
Teisėjas pamąstė ir dar |»a- 

klaust'*:
“Kaipgi jie veikė j tams
tų?” 
\Vinnerstrom pamojo su rnn- 

le«a oL'mVh*• •<4 «4 «4 •- •

“Taip, kati ko manės nepa
laidojo.”

“Tai užtektinai esi nubau
stas,” tarė leisėjn- ir pnliuo- 
snvo kaltinamąjį.

Policijų surado pamestą au
tomobilių, kuriuo važiavo pen
ki plėšikai. užpuolusieji Dre- 
ssel ('oiuiuercial & Savings 
banką ir imžmlžiiisieji banko- 
je vieną pašalinį žmogų.

Automobiliiijo atrasta krau
jų. Aišku, kml vienas katras 
plėšikas bus pašautas. Tas <le- 
tektivams palengvins darbą.

Automobilius buvo pavog’as 
nuo Edu'nrd J. k’lemming. bu
vusio valstijinio prokuroro s**- 
k rot orintis.

TEISĖJAS PALIUOSAVO 
DEGTINDARĮ.

Pasakė, gana jis pats save nu
baudęs.

Probibieijiniai agentai 
areštavo Gust IVinnerstroin, 
3224 No. Clark gnt., už dirbi
mą ir vartojimą svaigalų. At
vedė jį prieš teisėją Uindis. 
Buvo teisman pristatytas ir bu-

su-

GAL BUS 7c. VAŽINĖTI 
GATVEKARIAIS.

Pranešama, knd ligi birže
lio .”41 <1. Statė Public Utilitie* 
komisija paskelta naujo mo
kesti už važinėjimu gatveka- 
rinis.

Gntvrkarių kompanija rei
kalauja S rantų. Sakoma, ko
misija paskirstanti 7 centus, 
ir pažiūrėsianti. kaip tolinus 
seksis kompanijai.

nvčiai sudėjo kolektos 80 do
lierių.

Dievo Kūno šventėje buvo 
trys procesijos. Pirmą ir pas
kutinį vakarų buvo viduje 
bažnyčios, o nedėlioję buvo 
iš lauko. Buvo prirengti trys 
tuomhiikiniai altoriai. Vieną 
buvo surengusi Altorinė drau
gija, kitą Ražancavoa dr-ja, 
o tračią vyrų draugijos. Kaip 
visuomet, taip ir tada proce
sijos tvarka bnvo pavyzdingo. 
Procesijos pažiūrėti atžioplino 
ir bedieviai, kurių Bridgvpo- 
rte netrūksta. .Juos lengva bu
vo pažinti iš jų nekulturinio 
apsiėjimo. Procesijos laiku jie 
nenusiėmė nei kepurių. Civili
zuoti laisvamaniai n rita prasi
šalina nuo tikėjiminių apeigų, 
arba stovi su pagarba, kol jos 
praeinu. Bet iš Bridgeporto 
bedievių negalima norėti ci
vilizacijos. Už tą nemokėji
mą apsieiti negalime pykti 
ant jų, kaip nepykstame ant 
galvijų, kad galvijiškai npsi- 
vina.

Gegužės mėnesi je buvo 6v. 
Jurgio parapijos susirinkimas. 
Mokinių skaitliui didėjant rei
kia daugiau vietos. Sutarta į- 
gyti parapijai Seserų namą, i- 
dant seserims į jį persikėlus 
dabartinius seserų, kambarius 
galima butų pakeisti k lėšo
mis. Susirinkimas sutarė tą 
mokytojų namą įgyti nepa
dauginant parapijos skolos.

Tam tikslui bus didis para
pijos išvažiavimas arba pikni-
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35-to ir Pirmo Dvimetinio
S u si v. Liet. R.-K. Amer

SEIMO VAKARAI
B

Antras Vakaras Birželio 18 dieną
— Bu b Sulošta —

“SUGRYŽO”
Šį veikai, išpildys L. Vyčių Dramatiškas Raiclis Vedamas pono Balsio. Artistai L Vyčių 4-tos 

Euoįjos. SEIMO RENGĖJUI.

TRUMPAS STORAS 1^17000^111 TQ
Aušros Vartų Parap.

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

X •

Sis KEBM06TUS skiriasi nuo kitų kermošių tuomi, kad visokis išpardavimas bus varde. Dienomis švies malo
nus saulės spinduliai, naktimis mėnulis, žvaigždės ir elektros lempos. Kiekvienas turės progą išbandyti savo jė
gas, nes yra įtaisytas raudonas “straikeris” su dviem kojiais. Vestsaidietės j>agamino skanių gėrimų, su ku
rinis negali lygintis joki senoviški skystimėliai. Bus kendžių grojus “lygu-nelygu,” dešimštaris, monkės ir tt. 
Graži muzika gražiai gros; įvairius chorai dainuos; v i šok i spykoriai bus pakviesti kalbėti. Nepraleiskite pasilinks
minimo nei vieną dieną.

Kermošius prasidės Nedėlioję Birt. 13 d. 1 vai po pietų. Ut&minke ir Ketverge 6 vai vakare. Subatoje S vai. 
po pietų. NEDĖLIOJĘ 20 d. nuo 1 vai iki vidurnakčiui. Kermošiaun n<1 rasas 2329 W. 23 PI. Įžanga 5 centai.
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PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). kas. Matyt, daugelis nori ja-

SVEČIAI.ine dalyvauti, nes vieni kitų 
klausinėja kur ir kadn jis bus. 
Paklausus klelmno jis pasakė, 
kad bus II lionos. RortnimiiK 
Grove darže Hiversidėje. Pasi
rodo. kad tai bus nepaprastai 
didelis ir gražus išvažiavimas, 
nes rengiama daug visokių 
įvairybių.

Kita priemonė įsteigti se
serų namą !><• skolos yra ba- 
žaras. Jis bus rudenyje. Gali 
ma tikėtis, kad ir jis pasiseks, 
nes visi supranta jo reikalą, 
o ką bridgejiortiečiai paketina, 
tą ir padaro.

I)ar yra ir trečia primonė 
taui pačiam tikslui. Ketina ei
ti per parapijiečių namus ren
kant aukas. Klebonas nealic- 
joja, kad ta rinkliava pasi- dviejų prakilnių organizacijų 
seks, nes yra daug gerų žmo
nių. Tokiu budp seserys Na< 
zaretietės Bv. Jurgio parapi
joje veikiai galės aperigvventi 
liaujame patogiame name, X

Praeitą antradienį “Brau- 
op” leivilroci «bvi——w 
svečiu iš Cleveland, Ohio p. 
Matas Šimonis, vienas įžy
miausių lietuvių ka t ai iki; dar
buotojų toje kolonijoje jr p. 
Rapolas Žitkus, stambus Cle- 
velnndo pramoninkas, darbuo
tojas ir rėmėjas gerų suma
nymu.

Jiedu atvyko Chicagon kai
po delegatai S. K IL K. A. 
šeiniau, kuris vakar čia prasi
dėjo.

bininkų Są-gos Chicagos Ap
skritys turės ir-gi savo pik
nikų Bergmnn’s darže, aiisie- 
diioie. Abu pikniku .verta pa
remti. Galima tikėties, kad 
žmonės ir vienąTr kitą atlan
kys. Vieno* organizacijos prie- 
teliai prieteliškai atsineš į ki
tą lygiai prakilnią organiza
ciją. Vienu žodžiu, pasirody
kime draugiški ir dalyvauki
me abiejuose piknikuose.

duotas serijas turite grąžinti. 
Nesugrąžintos bus Skaitomos 
parduotomis.

iš tolimesnių kuopą, jeigu 
negalės atvežti daržan, malo
nės prisiųsti sekančiu adresu: 
M. Žiras, 1817 So. Union avė., 
Chicago, It!.

M Z.

PRANEŠIMAS.

DU PIKNIKU SYKIU.

Lig ant nelaimė* pasitaikė

piknikai sykiu ir dar greta. 
Nedėlioję, birt. 20, 1920 m. 
U Vyčių 13 ir 36 kuopi tu 
ras pikniką National darže 
ir tą pačių dieną ,IJet. Dar

Pr.

IJctuvių Darbininką Sąjun
gos Chicagos Apskričio kuo
pų valdyboms ir visieiųa, ku
rie turėjo paėmę pardavinėti 
serijas liuai mam U D. S. Chi 
rago* Ap*. piknikui, kuris bu* 
birželio 2U o. Prašome visas 
parduotas serijas atvežti va 
žiuojant j pikniką Bergmano 
daržan, Riverside, III. Nepar-
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SIPKARTES IR PINIGUB 
LIETUVON 

Geriausia Siunčia 
A. 0L8ZEW8KIS. 
3251 8o. Halstod St.

pitrmykite mano nauja adre
są, nes aš jas iš Banko pasi
traukiau šalin ir su juuin nie
ko bendro neturiu. O kodėl 
pasitraukiau, tai čia no vieta

Mano naujas adresas: 
3251 So. Halstod 8L, į

Priešais Banką.
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