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Lenko Armijos Atsimeta JE 

iš Ukrainos 
Jaunaturkiai Padare Santarvę 

NERIMAVIMAI EUROPO 
GRŪMOJA TALKI. 

NINKAMS. 

BOLŠEVIKŲ POLITIKA 
PERSIJOJE. 

Labiausia gali nukentėti 
Prancūzija. 

Jie nesikėsiną prieš Persija, 
bet—. 

ftll Rnlš*vilfAi* 

JAUNATURKIAI PADARĖ 
SUTARTĮ SU BOLŠE

VIKAIS. 

Nieko nelaukiama nuo talki
ninko. 

« • * • • < 

Maskva, birž. 18. — Djemal 
pašą įįaunaturkių partijos na-
rys,<2J>s vieši Maskvoje, pa
darė sutartį su bolševikų val
džia. Sulig to sutarimo, abi 

,«• pusi bendrai veikianti Rusijo-
jos i r Turkijos reikalais. 

Djemal paša tvirtina, jog 
jis bolševikinėj Rusijoj ma
tas vienatinę galingą viešpa
tiją, katra gali duoti reikalin
gos pagelbos 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 vienybėn su bol-
\ sevi kine Rusija. 

' -Nieko nelankiam* B«O talki
ninkų. 

Djemal pareiškia, jog Ar
mėnija ir Sirija anksčiau ar 
vėliau įsitikins, jog talkinin
kai negali jiems nieko duoti 
arba ką gera atlikti. 
- "Mes pasirengę," sakė, jis, 

"duoti Armėnijai kuogeriau-
sias koncesijas, inėmus Trebi-
zondą, Batumą, Bitlisą ir 
Van." 
. Djemal apie Turkijos liki

mą sako, jog jam nėra žino
ma, kas gali įvykti su ta vie
špatija. Nes šiandie turkai at
sidūrę tarpe gyvybės ir mir
ties. Bet jaunaturkių partija. 

BOLŠEVIKAI VEJASI LEN 
KUS. 

Matyt, lenkai negali pasit
varkyti. 

į -';-"". 

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

Pranešimuose sakoma: 
"Mūsų kariuomenė energin

guoju savo veikimu atėmė nuo 
priešininko keletą sodžių šiau
riuose ir pietuose nuo mies
telio Berezina. Linkon Koros-
tevo, netoli Kijevo, mes veja-
mės priešininką, troškindami 
jo užpakalines sargybas. « 

"Žmerinka apskrityj mūsų 
kariuomenė pasekmingai gena 
priešininką ir jau užėmė lini
ją, einančią tiesiog per Brat-
zlavą, Vapniarką ir Tomas-
phol." 

LENKAI ATSIKERTĄ BOL 
ŠEVIKAMS. 

Naikiną jie bolševikų brigadas 

Paryžins, birž. 18. — Ofiei-
jaliam lenkų pranešime iš 
Varšavos sakoma, jog lenkai 
atmušę skaitlingus bolševikų 
būrius ties upe Teterev, šiau
riuose nuo Kijevo. 

Toliaus i šiaurius, Bobruis-
ko ruožte, lenkai visai sunai
kinę penkioliktąją ir dvide
šimts šeštąją bolševikų l'.iga-
di. 
. Pagaliaus pareiškiama, jog 
išilgai upės Berezinos visi 

sako, nesipriešinsianti sovietų: bolševikų puolimai atmušti po 
valdžiai "Turkijoje. žiauraus susirėmimo durtu 

KINIJA PRIEŠ ANGLIJĄ 
IR JAPONIJĄ. 

m 
Shanghai. Kinija, birž. 18. 

— Kinijos vyriausybė e m a 
liai pranešė Anglijai ir Japo
nijai, kad jos nedarytų jokios 
santarvės su tikslu patvarky
ti Kiniją. 

Kinija reikalauja, kad \ jos 
reikalus nesimaišytų pašalinės 
viešpatijos. 

BUBONINĖ LIGA TEXASE. 

Galveston. Tex., birž. 18.— 
Čia mirė 17 iiwtų vaikinas, 
(lydytojai tvirtina, kad ji-
miręs nuo buboninės epidemi
j o j | _ _ 

ORAS. 
BIRŽELIO 18.1920. 

Ohicago ir priemiesčiai: — 
Šiandie ir rytoj pražus oras: si
rokai vėsu. 

Vakar augsčiausia temperatūra 
buvo 59 1.: žemiausia — ."1 J. 

Saulė teka 5:14; Icid/i^i S:25. 
Mėnulis leidžiasi 10:00. 

žiauraus 
vai s. 

PATARIAMA ĮSIGYTI 
DAUGIAU KAVOS. 

Nes baigiasi jos išteklios. 

Kavos trustas garsiai skel
bia, kad krautuvininkai ir sn-
vartotojai Įsigytų daugiau ka
vos. Nes už kokio mėnesio UH" 
už pinigus nebusią galima gau-
ti. Baigiasi pernykščio užde-
rėjimo kavos išteklius. 

Trustas podraug su tuo ]>a-
skelbimu pabrangina tuos 
nuodinguosius grūdus. 

PRASIDEDA PJŪTIS 
KVIEČIŲ. 

Wellington, Kas., birž. 18.— 
Kaušas valstijoje prasidedi 
pjūtis kviečiu. Dideli užderėSi
mai. Darbininkų užtektinai. 

Paryžins, birž. 18. — Aus
trijos ir kitų šalių ministerių 
kabinetuose pakilo kriziai. Ir 
tas grūmoja talkininkų veda
mai politikai Europoje, nes
kaitant jau Turkijos. 

Sulig prancūzų valdininkų 
iš užrubežinių reikalu 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 
šalj, lygiai kaip ir senoji mė
gins išsisukti iš taikos sutar
ties sąlygų ir šitų nepildyfi. 

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

Austrijoje pakilusi betvar
kė. Atsistatydino ministerių 
kabinetas. Ir ton" naujai res
publikai išnaujo yra progos 
darbuoties už susijungimą su 
Vokietija. 

Vargas sn Vokietija. 

Xuo tų visų nerimavimų 
Europoje daugiausia tenka 
Prancūzijai. Anglija, atrodo, 
visai nežiūri, ar Vokietija pil
do sutarties sąlygas, ar ne. 
Nes Anglija iš to neturi nau
dos. 

Kas kita yra Prancūzijai. 
Kuone visos svarbiausios tai
kos sutarties sąlygos nuo Vo
kietijos priklauso Prancūzijai. 
Prancūzija po karės tikėjosi 
atsigauti Vokietijos lėšomis. 

Pasekmėje pasirodo, kad di
džiuma sąlygų nepildoma. 
Prancūzijai nogėtųsi Vokietiją 

Teheranas, Persija, birž. 18. 
Kituomet Persijos vyriausy
bė buvo pakėlusi protestą 
prieš Rusijos bolševikus, kam 
i?e užima Pers*io?. uosius Ka
spijos jūrėse. » 

Bolševikų valdžia atsakė i 
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. 

BUVĘS PREMJERAS GRY-
ŽO MOKYTOJAUTI. 

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

Bavarijos ministeris pirminin
kas Hoffman išnaujo ėmėsi 
savo senosios profesijos—pra
dėjo mokytojauti vienoje -mo
kykloje Kaiserlanthene. Nes 

jis buvo mokytojas. 

S. L. R. K. A. 
• Vaimn 

UV/UIIU 
Diana i/ivua 

kietijoje 

PAKVAIŠO UNGARAS MI 
NISTERIS. 

Ici/Ioncufo 1/ico Pila Ranarhi 
jum* u ui) j t u Vidu JUIIV n u p u l t i } 

bai kenkia prancūzų politikai. 
Nes jei Austrijai pavyktų 
kaip-nors susijungti su Vo
kietija, tuomet pavojun atsi
durtų Čekoslovakija. Gi pas
taroji juk ir yra prancūzų po
litikos padaras lygiai kaip ir 
Lenkija. 

Prancūzija stovi ant plono 
ledo. 

Šiandie Prancūzija stovi ant 
gana plono ledo. Didžiuma 
prancūzų tvirtina, jog Prancū
zija jau netekusi talkininku. 
Europoje pasilikusi pati vie-

Budapestas, birž. iŠ. — Un-
garijos teisybės ministeris Fe-
rdinandyi šalies seimui pada
vė sumanymą sugautus did-
žiapelnius (profiterininkus) 
bausti kūniškai, mušant jiems 
kojų padus. 

DULUTHĄ APLEIDO KA 
RIUOMENĖ. 

Dnluth, Minn., birž. 18. -
Valstijkiė kariuomenė atšau
kta iš miesto. Mieste patvar
kymas pavestas naminei gvar
dijai. 

PAŠAUTAS JAUNAS PLĖ 
ŠIKAS. 

na. Tad būru laikas jai rim- k o įarbuo,e> 

Keturi poliemonai vedė su
areštuotą Thomas Ellis, 18 
metu. kurs intariamas plėši-

tai pagalvoti gauti naujų sau 
prietelf^TrF parėmėjų. 

Anglija apkvaišino prancū
zus Frankfurto klausime, kuo
met šitie, nepasiklausę Ang
lijos, buvo užėmę paminėtą 
Vokietijos miestą. 

Dabar Anglija taiso kjtr, 
Prancūzijai smugj mieste Spa. 
Ve kodėl Prancūzija bijosi 
tos konferencijos. 

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

Jei taip įvyktų, tuomet 

Gudruolis mėgino pabėgti 
nu0 policvnonų. Pašautas ko
jon turėjo sustoti ir pasiduo 
ti 

PERDAUG REIKALAU 
JAMA. 

Gatvekarių kompanija padi-
no užmokestj konduktoriams 
ir motormanams. Per metus 
tasai padininimas sieks ko
kius 5 milijonus dolierių dau
giau išlaidų kompanijai. 

Tuo tarpu kompanija, rei
kalaudama 8 centų, vietoje 6 

ŽUVO 200 JAPONŲ AN 
GLEKASIŲ. 

šalininkas. Ir todvl ateitis 
Tokyo, birž. iŠ. - Vubaūj Prancūzijai atrodo laba: rai-

anglekasykloso ištiko baisi ek-jba. % 

spliozijn. Anot gautu čia ži-į Ne tiek vargo vra su Aus-

Prancūzijai butų didelė pra-
priversti pildyti sąlygas. Bet I gaištis. 
sutinka visokių klinčių. Tame 
veikimo Prancūzijos nepare
mia Anclija, kuri yra svar
biausias talkininkuose fakto
rius. 

Taip buvo visais laikais. Ir 
neužilgo Vokietijoje atsimai
nys vyriausybe. Tuomet ga
lės but dar aršiau. Nes naujo
ji vokiečių vyriausybė bus 
didžiai priešinga taikos sąly
goms. 

Su Italija. 

Pasibaigus karei ir pada
rius taikos sutartį su Vokie
tija, Prancūzija nekaip sugy
veno su Italija. Nes pastaro
sios buvęs ministeris pirminin
kas Nitti visais laikais sto
vėjęs vokiečių pusėje. Nitti 
visur ir visuomet buvo reika
lavęs, kad taikos sąlygos vo
kiečiams butų palengvintos. 
Prie tų jo reikalavimų visais 
laikais linko ir Anglija. 

Šiandie gi pasirodo kur-kas 
blogiau. Italijos niinisterio 
pirmininko vietą užėmė vokie-

Parinkta Delegacija Pasveikinti 
Mūsų Arkivyskupą 

Lygiai devintą valandą ryto šv. .Jurgio bažnyčioje Chl-
eagoje. prasidėjo iškilmingos Mišios. Jas laikė kun. Krušas. 
Dijakonu assistavo kun. Serafinas, subdijakonu kun. Urbą, 
ceremonijorium kun. Svirskas. Pamokslą vidurije Mišių pa
sakė kun. Bučvs. * 

10:45 Susivienijimo vice-pirmininkas p. A. Sutkus iš 
YYaukegan atidarė posėdi. Jis taip-gi pakvietė pp. Bendorai-
tienę ir Madzelienę, kad prisegtų delegatams ženklelius. Pa-

i šaukta 2.v5 kuopos; delegatų j>asiro<lė .")4, l>et ilgalniu pribu-
I vo daugiau. Į vakarą jų pasidarė 69. 

Seimo vedėju išrinktas p. Sutkus, jo pagelbininku p. Kro-
šinskas iš Brooklyn. sekretorium p. Klimas, jo pagelbininku 
p. Virakas iš Bostono. Jie visi išrinkti slaptu balsavimu. Pas
kui atviru balsavimu išrinkti maršalgos pp. Petras Gritėnas 
ir Jonas Zubavičius. Mandatų ir skundų komisija: kun. Ke
mėšis, kun. Briško, ir p. Janavičius. Įnešimų ir rezoliucijų 
komisija pp. duras. Molis. Jakaitis. Spaudos ir pasveikinimų 
komisija p. Tumasonis. kun. Serafinas ir kun. Bučys. Pasta
rasis buvo nedelegatas, -tik svečias, bet sutarta jam duoti 
balsą komisijos reikaluose. Knygų peržiūrėjimo komisija: pp. 
Petrėnas, A. Kižys ir Stepumkeviėius. 

Jau buvo 1:10 kada tapo pagarsinta pertrauka iki 2:30 
po pietų. Paskirtu laiku prasidėjo popietinis posėdis. Į % 
pribuvo ir Susivienijimo pirmininkas, kuris buvo rusivėli-
nęs del netikėto atsitikimo geležinkelyje. 

Spaudos komisija jau buvo parengus projektus pasvei
kinimams Šv. Tėvui, prezidentui \Vilsonui ir Lietuvos Kuria-
nąjam Seimui. Tie projektai tapo priimti. Vietini Arkivys
kupą sutarta pasveikinti delegacija. Išrinkti kun. A. Skrypko 
ir p. Vasiliauskas. 

Po to ėjo valdybos narių ir komisijų raportai šitoje ei
lėje: p. Vasiliausko, p. Sutkaus, p. Molio, p. Stulgaičio (iž
dininko). Tie visi raportai išduoti buvo raštu ir priimti. 
Iždo globėja išdavė raportą žodžiu, o p. Jarušas nepribuvo. 
Dvasiško vadovo kun. Petkaus raportas priimtas. Literatiš-c . uz važinėjimą, nori per me

tus pelnvti 14 milijonų dolie-i kos komisijos pribuvo du nariu. kun. Kemėšis ir p. Aleksis. 
rių daugiau nuo Chicagos gy- j Raportus juodu išdavė žodžiu. Trečias narys p. Bielskis ne-
ventojų. 

THINGS THAT NEVER HAPPEK 
Br GENE BYRNES 

niu. žuvo 200 anglokasiu 
tiek vargo yra su 

Irija. Bei jo< nerimavimai la-

pribuvo. Iš> Labdarybės komisijos pribuvo kun. K. Skrypko, 
kun. Krušas ir A. Sutkus. Jie išdavė raportus žodžiu. Visi 
raportai priimti. 

Bet iš raportų išskirti ir toliau atidėti šie klausimai: 
a) namo pirkimas, b) nuošimčių smulkioji apyskaita ir 
c) teisino ištarmės užtvirtinimas. 

Posėdis užsibaigė 6:30 vakare sutaręs pėrnyčios rytą 
suseiti išklausyti Mišių už nabašninkus narius 8:30 rytme
tį je ir svarstymus pradėti 9:15. 

GALUTINAS SKAITLIUS 
ŽUVUSIŲ PRANCŪZŲ. 

PRANCŪZŲ. 

ITALIJOS MTNISTERIŲ 
KABDfETO SĄSTATAS. 

Karės mttu žuvo 1,362.872 
vyru. 

Rymas, b i r i 18. — Premje
ro Giolitti sutvertas ministe
rių kibinėtas — tai senosios 

Paryžius, bir i 18. -- Pran-1 kairėsės partijos atstovai — 
euzų karės ministerija paskel- j H h e r a , a i d o m o k r a t * i ir radi-

galutinus oficijalius aps-

©—> 
p\ CHA* W M O 
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6OO0 FEUl .oW 
yy^lTH V& rRlCNfrS 
/SNO r S AtS<=> 
A 6OO0 P E L L O W 
WlTH WS W « f £ 

b* 
kaitymns. kiek kareivių žuvo, 
karėje. 

Taigi išviso žuvo 1,362,872. 
kareiviu. Iš to skaitliaus 361,-N] 
854 kareivių likimas visai ne- į 
žinomas. 

kalai. 

PINIGU KURSAS. 

L1L 
iNimiATKhM. CARTOOS CO K. Y. 

NEKU0MET TAIP NERA. 
Vyras i savo moterį: — Tu, mieloji, prisėsk ir atilsėk, gi 

aš apsidirbsiu su masgotuve prie krano. 

Svetimų viešpatijų pinigą ver
tė mainant nemažiau $25,000 bir-

Karės ministeris Lefevre, be; felio 17 d. buvo tokia sulig Mef-
to, pareiškia, kad sumažini- ;chants Loan & Trust Co.: 
mas karės tarnybos mažiau . . . . ,. . *of t01/ j . . V7: , , i Anglijos sterlingų svarui $3,98V£ dviejų merų įokiuo būdu ne-'rT? iAA ? . 0 £ ; .. * J įLietuvos 100 auksinų 2.65 
galimas. ^ | Vokietijos 100 markių 2:65 

Sulig ministeno, artimuose; Lenkijos 100 markių .67 
Rytuose Prancūzija palaikanti; Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 65 
70,000 kareivių. Iš jų didžiu-1 Šveicarijos ui 1 dolierį 5 fr. 50 
ma — kolionijiĮ kareiviai. j Italijos už 1 dol. 17 1. 00 
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LIKT t V I t KATALIKŲ DEtXRA*TUS 

"DRAUGAS" 
Etas kasdiena lfckyrua nedėldleoiiu. 

PKSKTMERATOS KALKA: 
CHICAGOJ LB CiSITVYJE: 

Metane 
• • * • • 4 • • . • * * * & M 

atsiskirti ir sudaryti arba ne-
prigulminga. vienuolija, arba 
prisidėti prie kitos. Taip ii 
tarptautinės Pranciškonių 
Marijos Misijonoriu. kongre
gacijos visai nesenai atsiskyrė 
du namu. Vienas buvo Varša-
voje prie gatvės Želazna, ki
tas sale Varsavos, vietoje va-

SCV. VALST. 
Metam 96.00 
Pusei Keto *\00 

Prenumerata mokau iikaino. ut- j dinamoje Kostowiec. Atsisky-
kas A&itoai nuo už r̂aAymo dienos, msios seserys lenkės sudarė 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai-1 " 
nytl adresą visada reikia prisiųsti Ir' Savo kongregac i ja . V a d i n a m a 
• g g *?*—* " f * wg"a? t o^-,Bodzina Maryi (Marijos 6ei-
ati lsperkant krasoje ar expre*e Mo- . _ . . 
ney Order" arba Įdedant pinims l - m y n a ) . L i e t u v i ų t a u t a n e r e i -
rcpstru,:, : - , = , i kalauja, kad hetuvaitės-naze-

retietės padarytų ta ip pa t . To-

Lietuvos Laisves Paskola. 
LAISTOS PASKOLA—LIE

TUVOS VILTIS. 

"Draugas" Pubhshing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, DL 

Telefonas McKinley «U4 
kis reikalavimas butų kisima-
sis į naminius kongregacijos 
dalykus. 

i ..-v l O JUVUO JJU&CO I l i C J į C . C -

tume, kad visos seserys, dir
bančios lietuviškose mokyklose 
ne vien mokėtų, bet ir mylėtų 
mūsų kalbą, nes tiktai tos mo
kintojos gali išmokyti lietuvių 
vaitus mylėti lietuvių kalba, 
kurios pačios ją myli 

Jeigu Seserų Nazaretiedių 
kongregacijos vyriausybė no
rėtu pagerbti lietuvių patr io
tizme ir tam tikslui įkurtų 

Tarp daugelio katalikiškų lietuviškų novicijata, kur jau-
vienuolijų yra ir organizacija j n o s kandidatės butų liuosos 
vad inama Šventoji Nazareto n u o ie nkiško auklėjimo jtek-

Seserys Nazaret ietės 

statyti. NebeužtsAo man pini
gų, paskolink, dierytė. Nabijok, 
uždirbsiu — atiduosiu. Nemis-

Egua metus Jonas Lietuvai- l}% d ė d y t ė > ^ m e l n o j ū : n e 

ms gunkiai dirbo kaip papras-. v i e n ^ ^ j ^ ^ Lietuvoje 
tas darbininkas. Neturėjo nei ^ n e t i n g i _ ^ ^ ^ t j . 
savo pastogės, nei savo žeme- T a i g i pa^Įį^ b e n t $50.00 
lės. Vos svajo t i iždrisdavo į i f ^ a t v a n o k pasigėrėti 
apie tai. Teėiau, laikui bėgant; m a n o ^ i r pasiTeįZeti . Jo -
per savo da rbš tumų i r ištver-į ^^ >> 

Užeikite ir į Mano Kampelį. 
Kanapinė virvė. skiria "susipratusiems." Sių-

Daug juodų, žemų dalykų St i, k ^ ^ » virve. **™ ** 
socijalUtų vadai slepia savo 
pilnos* pagiežos ir keršto šir
dys*. Nežiūrint didelio jų at-

pakenčiamienis, o progai atsi
tikus gal pakabinti juos po 
sausų šaka. Tokiu būdu soči-

sargumo neišsiduoti, vienok j f ^ ^adai tokiais išsimš-
aepasiaeka tai padaryti. Žiu- k u n m s ' k d r t e l s P " s a v o ne" 

šeimyna. Kadangi ta organi
zacija yra vienų merginų, da
rančių vienuoliškus įžadus ir 

mės, o turėtų progos, beišbai-
giant savo budo formacijų, 
nuolat ir diktokai susidurti su 

nešiojančių vienuoliškus p* hįetnviško auklėjimo dvasia, 
bus, dėlto žmonės tos orgam- t a i raes nepasitenkintume se-
zacijos nares vadina Seseri-Į s e r ų x a 2 a r e t i e č i ų apgynimu 
mis Nazaretietėmis. j n n o ^ 0 ^ i r - j u d a r b u pa-

Organizaciją įkūrė lenkės j minėjimu, bet dar ir patartu 
merginos, lenkė yra ir šiandien; me jaunoms lietuvaitėms įs-
generalė organizacijos virsi- j toti pas jas. Kol to nėra, mųs 
niūkė, milžiniška ir seserų dau- darbščioji parama eina vienų 
guma yra iš lenkių. Bet ta or- tik seserų Kazimieriečių kon-
ganizacija negali vadintis len-; gregaeijai 
kiška dėlto, kad ji, kaip visos j K a m tėvvnės meilė nėra tuš-
vienuolijos, 
katalikiška. 

pirmiausiai 

I 

y r a |č ias žodis, tas supranta, kad 
• mes visuomet pasirengę pa-

Seseru Nazaretiečių kongre- i dėti kiekvienai lietuvaitei Na-
gacijoje yra žymus lietuvaičių |zaretietei. Kas kita yra Se-
skaičius. Jos jau daug naados!^eru Nazaretiečių kongregaci-
padarė lietuvių kultūrai Ame-j ja. Su ja mes nekovojame. Bet 
rikoje. Jos pirmutinės prade-; kad galėtume jų remti, kaipo 
jo lietuviškas mokyklas Šv.; kongregaciją, tai reikia, kad 
Jurgio bei Šv. Kryžiaus para-! jį, kaipo tokia, suprastų mųs 
pijose, ir iki šiol garbingai tautos jausmus ir reikalus. 
tas mokyklas veda. Seserys1 

Nazaretietės parūpino pirmu
tinius lietuviškus mokyklų va
dovėlius čionai Amerikoje. 
Dabar nesenai buvusiame Ar
kivyskupijos Jubilėjaus paro-
davime svetimtaučiai gėrėjosi: 

Ana, kaip puikiai, kaip tvar 

Iš Rymo. 

i 

Lietuvos atstovui pr ie A-
paštalų Sosto kanauninkui 
Jurgiui Narjauskui pranešus , 

" A n a , ka ip puikiai, ka ip tvar-! k a d l e n k a i areštavo ir laiko : : ; ;, 
kingai i r kaip drąsiai eina tie: "žrakinę kanauninką Aleksan-
vaikučiai i r merga i t ė s . " S v e - | d r ^ Grigaitį, Semų v>-skupijos 
t imtaučiai nežinojo, kad t a i ! o t ' i c i ^ Popežiaus Sekreto-
buvo lietuvių šv . Kryžiaus i n 3 a t e telegrafavo nuncijui 
mokykla. Seserys Nazaret ietės \ R a t t i i Varšava. Kanaunin-
JB veda. į k a s Grigaitis tapo paliuosuo-
K a i p einasi toms darbščioms I t a s ir nnvažia%-o į Vilnių. Jam 

lietuvaitėms tarpe lenkių? Ž i - j t e n e s a n t " « n c i i n s B a t t i toli
nant lenkų neprielankumą l i e - j ? r a t V o l Bym* i r §v- T ( V v 0 

tuviams ir žinant lietuvaičiai.SekretorijaTas tą žinią prane-
nazaretiečių parrijotiškumą ga j ? ^ ^m- NarjauskuL 

Kun. Prapuolenis 1 d. ge
gužės šių metų gavo įsakymą 
iš Vicariatus L'rbis ir iš Sec-
retaria Status atiduoti len
kams Šv. Stanislovo bažnyčią. 
J i s tą ir padarė. Tam sykiui 
pasiliko tiktai gyventi senojo 
vietoje tol. kol sutvarkys sau 
naują gyvenimą. 

Kun. Kazimieras rrapuole-

lima be abejonės spėti, kad 
toms mūsų tautietė. *,c ne visi 
takeliai nušlavinėti, kurijoms 
priseina vaikščioti. Galima drą 
šiai sakyti, kad lietuvaitėms 
nazaretietėms priseina kartais 
ir tylomis apsiverkti. 

Kaip dabar turi apseiti lie
tuviai su tomis savo seserimis, 
kurios norėdamos pasišvęsti 

mę susilaukė Jonas progos že
mės sklypą įsigyti. Įgijęs že
mės, pradėjo namelį statyti. 
Daug vargo ir prakaito išlie
jo, betgi namelio sienas išvarė 
ir net stogą uždėjo. Liko dar 
langai, durys įdėti, kad vėjas 
nepūstų-^krosnį įtaisyti,kad šil
ta butų. Bet nelaimė, nebeteko į 
Jonas skatiko. Susirūpino 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-
Čiaus, reikalui prispyrus, eina 
žydelio - vertelgos pa«Kolos 
prašyti. Eidamas taip save ra
mino :" Tai kas, kad skolos ture 
siu. Juk tuo da savęs nepar
duosiu. Uždirbsiu — atiduosiu. 
Užsidirbau gi šiek tiek sveti
miems vergaudamas, nejaugi 
neužsidirbsiu dabar pats sau 
tarnaudamas.' ' Žydelis-vertel-
ga pagyrė Jono darbštumą ir 
pinigų pažadėjo.Tik už gerada 
rystę, kol pinigai bus sugrą
žinti, ir grudų, ir Šieno, ir 
sviesto ir kiaušinių paprašė. 
Jono sveiko proto butą: greit 
jvertino žydelio labdarybę ir 
sako: "Ką tu, sukčiau, nori, 
kad aš per kiaurus metus ta
ve penėčiau? Aš arsiu, akėsiu 
ir sėsiu, kad tau viską atiduo
ti ? Kad tau šalt butų! Nieka
dos!" Nusispjovė Jonas ir pa
bėgo nuo žydelio. Sugrįžęs na
mo, sėdos ant slenk§čio ir gi
liai užsimąstė. Net juodos min
tys apie Jono galvą pradėjo 
suktis. "Buvau samdininkas, 
nejaugi dabar-reiks žydbemiu 
likti?" Tik ūmai Jonui akys 
prašvito: atsiminė Jonas Ame
rikoje dėdę, kuris kadais kvie
sdavo Amerikon atvykti. "Tai 
paskutinė mano viltis," sako 
sau Jonas, "dėdė juk giminė, 

sukčius." Tuoj su
siieškojo Jonas dėdės adresą 
ir rašo: "Brangus Dėdytė, ne
pyk, kad aš nenoriu Amerikon 
važiuoti. Kol sveikas, gerai 
man ir čia; ir juoda duona 
gardi ir miegas saldus. I r 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 

rok ir išsiveržia kokis jų žie
delis. Paimkite, kad ir "Nau
jienų" Redakciją, vadovaujan
čią socijalistams. Žiūrėkime, 
kokį darbą ji skiria savo "su
sipratusiems" darbininkams. 

Kuomet socijalistai pastatė 
į Suvienytų Valstijų preziden
tus Debsą ir jam sumanė į-
taisyti visą eilę šilkinių dra
bužių, tai dienraštis "Drau
g a s " padėjo savo pastabas a-! Yis& "Naujienų" JRedakcv 
pie tai. Socijalistų Redakto-įJa neatsargi. O kad taip koki 
rini tai nepatiko ir jis Lšrėiė|ten klerikalai susitarę ir pa* 
su visu savo išdidumu savo į tat>* tu t a socijalistų redakto-
pas taba . Taip, girdi , " s u s i - ™? kandidatu į prezidentus, 
p r a t u s i e j i " darbininkai šori j a j i a i "susipratusieji 
listų pastatytam kandidatui : kai ir jam, kaipo 
perka šilkinius rūbus, o kad kandidatui, prisiųstų dovanų 

apsimąstymą, kartais tyčioms, 
talpinamais laikraštyje ir pri
veda aklai tikinčius jiems dar
bininkus, kad kilus sumiši
mams,-tie "susipratusieji jų 
darbininkai" ir pritaiko prak
tikoje, kas jiems buvo skelbia
ma teorijoje, t. y. kanapinėmis 
virvėmis ima žudyti tuos, ant 
lnirin i i p m s h n v n Aantr TOSA. 

X « - - - o - — -
ma ir kalbama. 

Už mėnesio Jonas ne 50, 
bet 100 dolierių iš dėdės ame
rikiečio susilaukė*. Užbaigė na
mus, įtaisė visa uke, puikiai 
gyvena ir laukia dėdės iš Ame
rikos grįžtant. 

sitikimų ir nenoromis stoja a-
kyse Lietuvos padėtis. Jono 
Lietuvainio sielvartas pergyve 
na dabar Lietuvos Eespublika. 
Kuone visa Lietuvos teritorija 
atpirkta-išliuosuota. Politinė 
Krašto Neprigulmybė — tas 
naujas gyvenamasai namas, į-
vykęs faktas. Atsiekimui to 
viso lietuvių tauta, kaip tasJo- klerikalai pastatytų savo kan- • kanapinę virvę. Kažin ar pa 

Vyrų ir MoUrv Jtafci Kirpi
mo ir Desigaing Mokykla. 
Mosip fenemm ir mokymo bodu J v 
trumpo laiku itmokarta rtao ama

to. 
Mes turime didžiausius Ir geriau

si us kirpimo, de&ignmg ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gerot 
praktikos berimoklcdamaa 

Visiioaa siuvimo skyriuose ma&uoa 
varomos elektros jiega. 

Kviečiama kiekviena ateiti bile ko-
kluo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti Ir pasikalbėti dal salygu. 

Patterns daromos sulig mlerot, vi
sokio sullaoa ir dydžio ii k«t kurto* 
madų knygos. 

MASTER D S S I G N I N 0 
SCHOOL. 

t. F. Kamtcka, Vedejaa 
1SS N. STATE STREET, CBHCi.<iO. 

Kampas Lake St , ant -i -tų lubų 

darbinin-
klerikalu 

nas, visą savo energiją ir tur- didata, tai tie 

STEIGIAMOJO SEIMO 
DELEGATAI. 

.")6. 

ot. 

(Pabaiga) . 

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

Muraškai tė Ona 24 m., 
gimnazijos mokytoja. 

Natkevičius Vladas 30 m., 
karininkas. 

Purickis Juozas kunigas . 
Popel Abram 50 ra., ra

binas. 
60. Purenąs Antanas 37 m., 

mokytojas. 
61. Petkevičaitė Gabrielė 59 

m., rašytoja. 

tą padėjo. Tečiau, darbas dajj į" p rį sįųStu jam kanapinę 
neužbaigtas; atrodo lyg • Jono n r V f . j ^ j a . Gerų džiabą 
namas — be durų, laogų ir 
krosnies. Pertat Lietuvos Res
publikoj negalima pilna gero
vė, kolei kraštas neatstatytas, 
kolei jo ūkis nesutvarkytas, 
kol neįvyko normalus sauti-
kiai su kaimynais, kol viduji
nė Respublikos tvarka nenu- j 55 
sistovėjo. Del apvainikavimo 
šito neapsakomai svarbaus ku
riamojo darbo reikalingi pini
gai. Todėl Lietuvos Valstybė, 
kaip tas Jonas, yra priversta 
pasiskolinti. Joną Lietuvainį j „~ 
sušelpė dėdė — Amerikietis;! . J 
Lietuvos Respublik-ą turi da-
bar sušelpti galinga Amerikos 
lietuvių kolonija.Visa Lietuva 
žiuri šiandien į Amerikiečius 
ii- sako: "Laisvės paskola A-

susipratusie- i t i k tU ? G a I b u t ne- Nereiktų nei 
kitam kam jas siūlyti 

V. K. 

augštiems tikslams įstojo ijnis Mohylevo Kapitulos Gar-
svetimą kongregaciją, kol darjbės Kanauninkas, ilgus rae-
lietuviškos nebuvo? Atsaky-jtus buvęs tos arkivyskupijos 
mas aiškus: neužmiršti, kad I kanceleris eina 63 metus ir 
jos yra mūsų seserys. Tegu j turi 35 metus kunigystės. Jis 
visi, kam reikia, žino, jog už i yra daug pasidarbavęs Lietu-
lietuvaites nazaretietės eina vai. Jo rūpesčiu Petrograde 
visa lietuvių tauta! 

Lietuvių tautos sutartis su 
lietuvaitėmis-nazaretietėmis ir 
be rašto gali susidaryti ir 
susidarys, didumoje jau susi
darė. Reikia tiktai, kad abi 
pusi pasisaugotų ir nesikarš-
ciuotų. kuomet ne viskas taip 
eina, kaip norėtųsi. 

Del svarbių, kartais ir tau
tinių, priežasčių vienuolijos 
dalifc Šv. Tėvui leidžiant gali 

prasidėjo pirmieji lietuviški 
pamokslai Šv. Katarinos baž
nyčioje. Paskui tie pamokslai 
tapo įvesti beveik visose to 
miesto bažnyčiose. 

Kun. Prapuolenis daugiau 
negu kas kitas prisidėjo prie 
išgavimo lietuviškos spaudos 
laisvės 1904 metais. Už tatai 
Petrogrado lietuviai jam įtai
sė dovanų gražų sidabro kie-
likų. 

Toliau kun. Propuolenis 
pasižymėjo savo patrijotišku 
veikimu Seinuose ir Kaune. 
J is įkūrė pirmus Lietuvoje 
knygvedystės (book keeping) 
kursus. Jh Ryme piatino lie
tuvių vardo garbę, iueioavo 
į redakcijas ir per jas sklei
dė žinias apie Lietuvą Itali
jos visuomenėje. Niekur ne

menkoje—visa mano viltis." , ,, 
x- u u * -J v 62. Petrauskas Motiejus 30 m. 
.Na, ką but veisės vargšas i , , . 

T • • _ v i. * • • apskr. vald. narys. 
Jonas, jeigu nebūtų tureiesge-i „ _ f \ . - „ J . 

x-.j*I A-A- 1 -i • 63. Pakalka Jonas 28 m., val-
rasirdzio dėdes Amerikoje, ar- .. . . 
u •• * J - J - V . J. • dmmkas. 
ba jeigu tas dėde butų atsisa- . . _ , . • * . „ t - 1? - 1 *»nj • • A ;64. Požea Madas 39 m., ju-kęs ji sušelpt ?!Baisi nedorv ; 

bė: but reikėję eiti prie paties 
žydelio-vertelgos; but reikėję 
tam žydeliui bernauti. 

Ką turės veikti Lietuvos 
jauna Respublika, jei Ameri
kos lietuviai nepaskolins bent 
tuos 5 milijonus dolierių. Atsa
kymas aiškus: bus priversta 
eiti pas užrubežinius bankie-
rius ir parduoti save bent iš-
daiies. Tenebūna to!! Ameri
kos .Lietuviai! .Nusipirkite 
kiekvienas bent po vieną pa
skolos boną ir to atbus! 

Mūsų gerovė ir ateitis — 
mūsų pačiu rankose — kaip 
pasiklosim, taip išsimiegosim. 

P. Žadeikis. 
L. K. Majoras. 

• 

DAVATKA. 

Italijoje Ravennos mieste 
yra susidaręs komitetas Dan
tės jubilėjui rengtu Dante Al-
lighieri buvo didžiausias Itali
jos poetas. Tarp viso pasaulio 
poetų jis užima jėi ne pačią 
pirmutinę vietą, tai labai arti 
prie pirmutinės. 

Į jubilėjaus komitetą tapo 
įneštas sumanymas, kad patai
sius ir papuošus Šv. Pranciš
kaus AssyžieČio bažnyčią dėl
to, kad didžiausiasias Italijos buvo taip sunku, kaip Italijo

je, lietuviams patekti į spau-[poetas mėgdavo tankiai inels-
dą. tis toje bažnyčioj*. Taippat 

-Kumgas Propuolenis moka į ir didžiausiame savo veikale 
labai daug kalbų: lietuviškai,."La Divina Corae<&a" Dante 
lenkiškai, rusiškai, vokiškai,'puikiai aprašė Šv. Pranciškų, 
prancūziškai, itabškai ir loty- Pasirodo, kad Dante prigu-
niškai. Rusiškai jis kalba ir: įėjo prio s v. Pranciškaus tre-

* I - *. 
rašo taip gražiai, kad su juo-jtininkų draugijos. Tų draugi-
mi gali lygintis tik patys ap-'jų narius kaikurie vadina da-
šviestieji rusai. Italų kalboje j valkomis. Nėra pažeminimo 
jis ypatingai gerai yra išty--gauti vrenokį pravardžiavimą 
ręs Dante's Alighier'o raštus, su Dante Alligbieri. 

ristas. 
65. Plečkaitis Jeronimas 32 m. 

mokytojas. 
%. Radzevičius Petras 26 m., 

visuom. darbuot. 
67. Rozenbaum Simonas 51 m. 

prisiek, advokatas . 
68. Rachmilevičius Nacliman-

as 42 m., daktaras. 
69. R iauka Sikstus 33 m., ko-

perat ininkas. 
70. Ra lys Kazys 34 m., val

dininkas. 
71. Rimbą 34 m., redaktorius. 
72. Račkauskas Vytau tas 39 

m., inžin. mat ininkas . 
73. Ruseckas Petras 36 m., ka

rininkas. 
74. Ružanskis Mykolas 35 m., 

maž. ūkininkas. 
75. Stulginskis Aleksandras 

35 ra., agronomas. 
76. Staugaitis Justinas 53 m., 

kunigas. 
77. S taugai t i s Antanas 44 m., 

valdininkas. 
78. Staugaitis Jonas 51 m., 

gydytojas. k 

79. Simonauskas Antanas 33 
m., odinarčikas. 

80. Sleževičius Mykolas 43 m., 
prisiek, advokatas . 

81. S t a rkus Zigmas 27 m., vi
suomenės darb . 

82. Soloveičikas Maksas 36. 
m., daktaras . 

38. S takauskai tė Salomėja 28 
m., mokytoja. 

84. Spudaitė-Gvildienė Emil i 
j a 32 m., inokytoja. 

85. S idabras Kazys, ukinink-
S6. Sirutavičiu> Vladas 42 n \ , 

inžinieris. 
87. Snelevskis Antaną* 34 nu 

šalt kai vi s. 
88. šaul>> Kazys, 48 m., ku

nigas . 

SS. Šilgalis Antanas 34 m., a-
kininkas. 

90. Šaulys Pranas 32 m., ūki
ninkas. 

91. Šemiotas P r a n a s 26 m., 
kalvis.. 

92. Šalčius P ranas 35 m., dar
bininkas. 

93. Šmulkštys Antanas 34 im, 
kunigas. 

94. Šmulkštys Vincas 27 m., 
kariškis. 

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

teisininkas. 
97. Tamošait is Antanas 27 m„ 

mokytojas. 
98. Tijūnaitis Stasys 31 • m.. 

mokytojas. 
99. Untulis Matas 30 m., ju

ristas. 
100. Valait is J o n a s 27 m., ko

operatininkas. 
101. Vailokait is Jonas 34 m., 

banko direktorius, 
Vait iekūnas Klemensas 
31 m.T gydytojas, 

Venclauskis Kazys 39 m., 
prisiek, advokatas. 

Varnas Juozas 50 m., u-
"kiniukas. 

105. Vailokaitis Juozas 41 nu, 
kunigas. 

106. VolodkeviČius Juozas 50 
nu, ūkininkas. 
Valickis Jonas 28 m., mo
kytojas. 

Zaremba Romanas 46 nu, 
teisininkas. 

Žitmevičius Jurgis 49 m., 
ūkininkas. 

110. Žukas Konstantinas 36m., 
karininkas. 

111. Žoromskis Antanas 28 m. 
vaistininkas. 

112. Žebrauskis Juozas 32 m., 
siuvėjas. 

1 Į Dr. L E. MAKARAS 
Į — < • ! UM9 8*. Mkhlca* Ara 
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JOSEPH C W0LON 
lietuvis Advokatas 

N HO. U sajLIiE UTRRR 
Orvanlmo T«L Humboldt 97 

» l l W. M-ad atrmt 
Ta*. R«ckw«U «8»i 

CHICAGO, RX. 

• • •» »•—•••»»»»>•<»——»» 
Rosid. 11S» Iadependencc Blvd. 

Telefonas Van Buren 2*4 

DB.A.A.R0TH, 
f|it|fuja< Ir ehtiurgas 

•IMIIIMŲ, Vyrt*a 
Valku ir vlaą dmeMką Hgų 

SSS4 So. Haloted 81, Cbltaęo 
Telefonai TJtŲiu K*3 

VALAKDAS: 1»—11 ryto »—« po 
rniWiMni*i ia—n a 

mm^mm90tm%9tmmmmWt0m^ėtmmt 

102. 

103. 

104. 

DR. 1 S Į K S U U N 
Gydytojas ir Cnirurgas 
OTvm 4S80 W. 13 St, 

4» Oonrt 
Bea. IMt W. 49 ATeane 

Talefoaaa Cicero 1651 
Oflso Cicero 4t 

unruvtsavai 

/ 

• • ' • • • • ' f 
Tti. ©rorar 7MS 

Dr.C.Z Vezelis 
M M I DEjrnsTAS 

Valandos: n * » ryto lkl » vaje 
SeredomU nuo 4 lyg S vakare 

471* SO. ASHLAITD AVSTtJK 
47-toe Gatvėe 

• • • • « 

107 

108. 

109. 

VAIKAS PĖKŠČIAS KELIA 
VO ljOOO MYLIŲ. 

M . S, NAIKEUS 
UBHJVEg 

GYDYTOJAS I B GHZBCBOA8 
Oflaaa Ir Gjmilio* «t«ts 

SSftS 80. Salrted Btr. 
Ant Viršans UnJrefsal State Beak 
Valandos t*a*J 10 Iki 12 ryte: ttno 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 9 vak. 

Nedėliomis nno 10 iki 2. 

Belgradas . — Danilė Toma-
saviteh. penkiolikos metu vai
kas, pėkšeias kHiavo iš Petro
grado i Amerikos Rand. Kry 
žiaus vyriausią buveinę B«'lg 
radę, kur j is daba r prižiūri
mas, pakol atsiras giminės. 
Tėvai nesenai mirė nuo šilti
nės ir vaikas vienas keliavo 
tūkstanti mylių surast i gimi
nes. Amerikos Raudonasis 
Kryžius mogina surasti dėde 
ir teta, kuriuos vaika« nema
tęs per fK>nkis metus. 
• j » e » e e * » w » o > Į > a > a o a i a - e < | l 

Dr.M.Stupnidd 
3107 So. Morg&a Streot 

GHICAGO. nUTJTOU 
Yaaft 

Valandos: - 8 lkl 11 a ryto: 
• po pietų lkl t vmt INMelto-
inis DOO 5 *1 t v«L 

UIIIIIIIIIIUIIIIIIKIUlUHItlUIIHmilIlIlIlII 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp . Wood Sts, 
M « duodame dTta-nbe* atetaeat 

Ketveriais Ir Subatociia. 
Dideliame paslrlnkltne pannami. 

Visokie majterljoULL, r ū k u s i dracn-
tlal, fiebes Ir jalrate*. 

J. P. WAI7CHES 
A T T C R N E Y A T LAW 

Lrnr rv is APVOKATAS 
i-iit s. WOAD MTumrr 

fm W. !X(h sTKKKT 

JtrRiniey 43W 

PLUUKSHOS. 
iiMini:iiiii.inmiiiinmn»mnniimww 

PIRKITB 
LIETUVOS PAJTK0LOS 

BONUS 

î 
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i 
LIETUVIAI AMERIKOJE. 

CUSTER, MICH. patrijotai pirko, kiek kuris 
: galėjo. Bonų pardavinėtojai 

Custer yra nedidelis ukinin-; daugiausia darbą. Jie nepaiso 
kų miesčiukas, daugiau šimto priešu išjuokimą, paniekinimu, 
mylių nuo Grand Rapids i.biie tik daugiau parduoti bo-
šiaurius, kur randasi gerokas nų, pa v. vienas vertelga, nu
skaičius lietuviu, ūkininkų, tu-;sipirk^s boiią už 50 dol., sako: 
rinčių puikias ukes ir gražiai j ' J a u ir aš esu pusė durniaus.' 
gyvenančių.Ūkių voje apielinkė Nors liūdna darosi girdint 

tokius išsireiškimus, bet 
džiaugtis reikia, kad dėlto pir
ko boną. Gal nusipirks dar 

ninku ukci 

je yra daug pardavimui. Kas 
nori nusipirkti sau gerą ukę ir 
teisingai, tegu kreipiasi prie 
Šv. Antano draugijos, Custer, J už kitą $50.00. Su tokiais dar 
kuri rūpinasi gauti nuo savi-J pssė feėdos. Bet ką. daryti su 

kopigiausia kaina j tokiais, kurie netik kad neper
ka, bet visokiais budais dar 
stengiasi kenkti. Mes tikime, 
kad ant galo ir jie susipras, 
pamylės Lietuvą ir paskolins 
j _ : _ • _ . : i_^_i_ i i _ u . 
j tu p i l u g ų , ivitra. iv.au as g a i e s . 
Juk ir jie yra tos pačios Lie
tuvos vaikai. 

Visiems žinoma, kad Lietu
va ištikrųjų žengia prie visiš
kos neprigulmybės. Tik ji pra^ 
šo amerikiečių paspirties — 
paskolinti pinigų. Niekas ne
gali pasakyti, kad paskola žus. 
Tai" kam pavydėti jai būti ne-
,prigulminga ir turtinga vio» 
patija! Kaip malonu W„ų, 
kad visi mes iš vieno dirbtu-; 

ORINIS KRASOS SIUNTI 
MAS. 

jfflHMBHmfflft»witimuthHwimimimtiiMiMiitHt^ 
I v i 

• 

/ 

ir naujai pribuvusius ūkinin
kus pradžiai aprūpina kito
kiais reikalingais dalykais. 

Šv. Antano draugija parda
vinėti ukes įgaliojo p. K. Dau
norą, nes jis gyvena arti mies
to ir kiekvienam pribuvusiam 
svečiui yra patogiausia užei
ga. 

Už trijų mylių nuo čia yra 
kitas ūkininkų miestas Seott-
viUe. Ten taipgi gražios ir 
derlingos ūkės, bet jas parda
vinėja agentai ir labai netei
singai. Nekartą žmogus davęs 
kelis šimtus dolierių agentai į 
ranką nemato nei pinigų nei 
ūkės, arba taip neteisingai su
daro poperas, kad žmogus tu-

*r i pabėgti nieko nelaimėjęs. 
Agentai, daugiausia, bedieviai 
socijalistai ir t. p. Tai ką-gi 
galima nuo jų gero norėti f 

Lietuviai katalikai savo baž
nyčios dar neturi, bet ketina 
statyti. Per tris metus jų dva
sios reikalus aprūpino kun. 
L Kelmelis. Pamaldas laiky
davo anglų bažnyčioje ir rink
davos pinigus statymui nuosa
kos. Bet kadangi buvo mažas 
lietuvių skaičius, tai neįsten
gė}, jos pastatyti. Dabar kas 

viš"*daūgiau liet? pribūva 
ir tikisi nepoilgam pasistatyti. 

Lietuviams, kurie myli ukę 
ir neketina važiuoti Lietuvon, 
patartina kreiptis prie minė
tos draugijos, kad parūpintų 
šmotfi derlingos žemės, kur 
galėtų kvėpuoti tyru oru ir 
geriau gyventi negu miestuo
se arba kasyklose dulkes ger t i 

i ***ęs. 

į į d l C M l C b U K l l I U C N Uft. Į I V I C S I I C 

me ir džiaugtumės 
vaisiais. 

to darbo 

se;.j< 
—tek 

Taigi, meskime visus ginčus, 
nes dabar laikas susiprasti, 
kad niekas negalėtų užmesti, 
jog nežinojom ar nesupratom 
Lietuvos reikalų. Kad viskam 
visiems butų aišku ir supran
tama, mūsų L. L. P. stotis 
birželio 20 d., 3-čią valandą 
po pietų, šv. Petro para p. 
svetainėj rengia priešužbai 
girną L. L. Paskolos. Bus di
delė programa. Yra pakviesta 
geriausi kalbėtojai. Visi turėiu 
ateiti pasiklausyti prakalbų 
apie Lietuvos reikalus. 

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

J. Trakšelis, 
L. L. P. S. Pirai. 

Per dviejus metus orinis i I 
krasos siuntimas turėjo stebė- į S 
tinas pasekmes. Gegužės 15 i 
d. buvo dvimetinės sukaktuvės 5 
orinio krasos siuntimo. Pabai- S 
goję tųdviejų metų randame | 
kelius orinio krasos siuntimo j S 
nuo AVasliingtono lig New Yor | 
ko lig Chicagos ir nuo Chica-įS 
gos lig Omaha, (Nebraskoje). | | 

Į savaitę laiko siuntimas § 
bus tęstas lig St. Louis. Yra § 
daromas ištyrimas ir apžiurė- = 
jimas užmanyto kelio į San S 
Francisco. Manoma, jog pirmą i 
dieną naujų metų bus įsteigti = 
i—*- . v r — -\7__i v;_ n _ i Š 

lifornijo6, kaip tik sustojimo 
laukai bus tinkamai pabaigti. 

Budai, apimant orlaivių 
problemas krasos siuntimui, 
buvo kuopuikiausia išrišti ir 
pasekmingumas užbaigė visus 
abejojimus, o pirklybinė nau
da žengė ciraryn. Kuomet ori
nis krasos siuntimas buvo įs
teigtas gegužės 15 d., 1918, bu
vo abejojimų, ar galima bus 
tai daryti del neprielankaus 
oro. Krasos Departamentas 
kasdieniniu siuntimu parodė, 
jog krasa gali but nešta orlai
viu oro neprielankumais, ne
paisant ar tai žiemoje ar vasa
roje. 

Antruose metuose orlaiviai 
apėmė abelną mylių skaitį iš 
498,664, nešant 538,734 svarų 
krasos. Nuošimtis lėkimų, in-
imant ir tuos padarytus po ne
prielankiais oro padėjimais, 
buvo 87%. Veikimų kaina bu
vo daug mažesnė negu suma- i REIKALINGI LEIBERIAI. 
artojai perspėjo ir krasos siun Del foundrės darbo Pastovus 

LMINGAS PIKNIKAS 
• 

PARENGTAS 

Lietuviškos Tautiškos Draugystes "Vienybes" 
Ned. Birželio [ June] 20 d. 1920 

Geo. M. Chernausko Didžiam Darže No. 1 

I 

Lyons, III. 
Pradžia 9 vai. ryte 

i 
i 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio mušu Iškilmingo Pikninko. Muzyka užganėdins visus, šokiai | 

Visus kviečia KOMITETAS. 1 
fiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimimiiHiiiiMfliiiim 

Telephone: Tardą 8492 

t 
V.-JMP.I ;>r..llt-MI VISMIUI* 

A. 0 L S Z E W S K I 0 
P A S K E L B I M A S 

kad a* panttnuiktau i> KaiikOR Salin ir dauflau ai. ko 
..v <ii-.. -u juomi ni-iunn 

'> kodėl pasitraukiau, tai .'įa ne virta apie tai kalbėti. eia tik tiek nona 
pasakyti, kart- as dabar atidariau Itauja Oflsa antroj g-atv»s i-ua*J. i>ne*ai» 
l»ankw. _ _ 

f o .V*. 3J51 S. HAI >TEI> STRRET 
Ir r.a biunčiu 

l ' I M M , : s K ŠMFKORTBS 
ln Lietuvai ir kK»* dula* svlfto 

I*arupiuu Fatnpertu* ir T a m Kiiporrns. Padarau v i l i o s VoturijaJUkna Kas-
tas, Kontraktas. laKaliojimn- <l>o\ien»\»fV.) pirkime ir pardavime »kl« ir da
lia Meto. oje Ir Amerikoj,-. Parduodu narni*., skatinu Plaiiru». podurau ir 
priliuraa \h»as popeivs pirkime ir pardavime Namu ir Kiinlu. Padarau 'ln-
«~-.-~e** ant Xamu, Forai.Uj. Miklg ir t t 

T.iiRi Suomi Kviesiu visus senus kostumenus ir draugus, kuriem., ai ksr .S 
motus teisingai tarnavau siuntimo Piningu, ir gipkori-iu, atsilankyti l mano 
fcauja Ofisą po No. 3251 S. Halstrd !*., o aš ir dabar teisingai ir istikamal 
S i tamaus iu vi«u<>.A Jusg reikaluose. . . ' ., . , 

OFISO VALANDOS: Panedeliais. SereUomis ir P ė t n y d o m s nuo S ryto iki 6 
vak. l'tarninkais, Keti-t-rarais ir Suhatoms nuo 8 ryto iki 9 vakaro. Nedtlioms 
nuo « ryto iki 1 po pietų. Insitėmyirite mano nauja adresą: 

A. OLSZ£WSKIS 
CHICAGO. HiL. S 2 5 1 S O . H A L S T K D S T K K K T 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oftet po num. „ 

4729 S. Ashland Avenue 
SpecbKi, tas diiovTj, moterų ir TV-

VftlandoB nuo lt iki i: iSryto; nuo 
2 ik: j po pietij; nuo 7 iki 8:30 
T&kare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drciel 2880 

AKUšERKA 
A.SHUSH0 

Turtu patyrtm* 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-

| j ki laike Ugoa, 

3255 So. Halsted S t , Chicago. m. 

R ^ . . . . , . . , , , . . . . . . . . 
Telefonas BouU-vard 9199 

REIKALAUJA. «-
t 

KENOSHA, WIS. 

I 

Nedaug j&ū. laiko liko iki už
baigimo didelio mųs tautos 
darbo—Lietuvos Laisvės Pas
kolos. Bet daug dar turime pa
sidarbuoti, jeigu norime savo 
priedermes atlikti. Taigi, su-
kruzkime, kenoshiečiai. Paro
dykime, kad nors maža mūsų 
kolonija, bet̂  supranta, k^ip 
svarbu palaikyti iškovotą jau 
tautos nepriklausomybę. Iki 
šiol nebuvom paskutiniai au
kodami stambias aukas, ne
busime paskutiniai ir duoda
mi Lietuvai paskola. Nors 
daugelis dar nepirko bonu, bet 
yra vilties, kad pirks. Didelė 
viltis gludi ir mūsų vertelgo
se. Jie laukia užbaigimo. Jie, 
turbūt, mintija sukirsti pir
muosius pirkėjus. Sako, tai 
buvo tik pradžia. P-as St. Jo
cius įsitaisė jau Lietuvos vė
liava iš paskolos bonu. Atsi
ras ir (iaugiau tokių tėvynai
ni;;. s--nramai:<:\ savo parei-

Darbininkui žmonos. i:kn 

GAKY, nro. 

A. P E T R A T I S & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

REAL E S T A T t 1MSJRANCE 

Eito?*** AMERICAN BURFAU 
i«tgus P*r6iio4» 'i_aivO*.oM«i 

N O T A P I . U S A N 
*j;4^ z~ 'VAV^Č S?fret, Chicajto IHHIOII 

; . ; r - ^ ^ r f? oi i L r V a * r> 6 ' * 

Birž. 4 d. į Gary, Ind. buvo 
atvykęs Dr. J . Bielskis. Vieti
nė L, L. P. stotis visais bu 
dais stengėsi sukviesti kodau-
giausia žmonią. Mūsų klebo
nas, kmL Daniunas ir bažny
čioje sakė ir per plekatus, jo 
lėtoms atspauzdintus, ra
gino visus, nes tikėjome, kad 
Dr. J . Bielskis, nesenai sugrį
žęs iš Lietuvos, daug naujo 
papasakos apie mųs tėvynės 
dabartinę padėti. 

Neapsiriko, kurie atėjo. Nors 
ir pilna salė prisirinko, bet 
visi ramiai sėdėdami klausė, 
gaudė kiekvieną kalbėtojo žo
dį. 

Kalbėjo apie trys vai., bei 
nei vienam nenubodo klausyti. 

Kas indomiausia, kari. su
lig Dt. J . B. pranešimų, ~\«a-
kame dabar Lietuvoje didelė 
pažanga.Po prakalbos vi^i-- -* 
skyriaus ižd., Kazim. Pažėra, 
išdalino L. L. bonus ir ant 
vietos parduota dar už k«-•'• 
liką šimtų dol. Čia išpardura 

v/, virš $6.000 dol. 

Tpr.ffėsi išduoti aUkav 
kiek ik- šiol Tianhiofa 

;r kirk s:ir:nk* i aukii L. 
ar:.-, š̂ ei Or. .' Įleisk!.; 
: atveju kalbė.į<> apir suin 
piniaru I/ 'tuvon. 
tvirti: o. Ka<i ;v ^A%. nu-

f»i»a LiPtinoi:. jot t-sv »arKai i> 
,\mi>rikos juos pasiunčia, kad 
Lit*nvoj€ bankai t>k išiu-'-ka. 

time nuo Wash. j New Yurką 
ir Chieagą sutaupė $100,000 j 
metus. Kuomet kelias Nev 
York Friseo bus pradėtas, ori
nis krasos siuntimas, kuris pa
liks New Yorka anksti ryta, 
pasieks Omahą ta patį vakarą. 
Krasa iš New Yorko panedėlio 
rj-te pasieks San Franoisco de
vintą valandą seredos rytą. 
Traukiniu kelionė užima ketu
rias dienas. Orinė krasa gali 
vėlinties 12 valandų nuo Xew 
Yorko į San Francisco ir vis 
pralenks traukinį, dasiek^ant 
San Francisco 20 vai. aukš-į 
čiau. 

Tik yra pradžia pirklybinės 
orplaukystės Suvienytose Val
stijose. 

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

darbas. 
Link Bc:t Ce. 

39th & Stew;:rt 

šaut 
amv 

ĮtimŲ 
i . 

Penkiasdešimts tūkstančių 
kapų Amerikos kareivių pa
laidotų Prancūzijoje, buv0 pa
puošti Atminties Dienoje A-
merikos Legijono Paryžiaus 
skyriaus narių. Kiekvienas ka
pas Prancūzijoje-buvo aplan
kytas ir prižiūrėtas gegužės 
30 d. Amerikos Raudonasis 
Kryžius pristatė automobilių 
vežti veteranus į kapines. Ka
rės Departamentas prisiuntė 
tūkstančius vėliavų, kurias 
Su v. Valstijų oficierai Kapų 
Registracijos Biuro Prancūzi
joje dėjo po vieną ant kiek
vieno kapo. 

RK1K.YI.IXGI VYRAI 
keletą gerų — del varčios ir fabri
ko darbo. Pastovus darbas. Atsi
sukite pas: 

.1<>HX A. STI \ X VARMSH CO. Į J 
375» Shiclds Avc. 

. Į 
REIKALINGI SOLDERERS 
Prie toreh arba geležies darbo 
Pagelbininkai del stocko ir 
supply room. 
Imkite Douglas Park Eleve-
torių arna 22ros Oat. Karus. 

.2100 Marshall Blvd/ 
ALBAUGH DOVER CO. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kiieniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; aekurie 

, dalykai mažiau negu wholesale > 
kainos. 

- s 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl S. Halsted Str. 
Chicągo, m. 

VAULNDOS: 9— lt A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

—a 

ĮGYTI 

kiek gauna čekį iš Amerikos 
ir jokios apgavystės ten nėra 
Kai-kurie klausinėjo, ar gali
ma jau iš Lietuvos važiuoti 
Amerikon. Sakė, kad dar sun
ku, nes Amerikos konsulas iš 
Rygos retai teatvažiuoja Kau
nan, o važiuojantieji Amerikon 
turi užviauoirpasporlsj pas A-
merikos konsulą ir kelyje dar 
daug sunkenybių priseina pa
tirti. Kttr-kas, 

GERA PROGA 
PUIKIĄ. 

REZIDENCIJA 
Parsiduoda pigiai Rezidencija 
arba maža farma Morgan Par
ke. Puikus 6 kambarių na
mas su maudynėmis ir elek
tra garadžiiis ir kitokie bu-
riinkai ir puikus sodas vaisin-j 
gų medžių. Del platesnių ži
nių kreipkitės i: 
MILDA REAL ESTATE C0. 
751 W. 31st Str. Yards 6296 

Kampas Halstcrt st. 

• 
Vyru Ir Jaunu vaikyku gatavi 

drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet n ca t si Saukti siutai ir overko-
tai su dirželiais ir be. for fltting 
ir kitokio styliaua 832.50 iki $60 
Pamatykite mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po |15, 17.M, 
S20, 122.50. $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos n l -
nos siutai po $35 iki '»50. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 Ir augS-
čiau. Vyru kelines $4. ir augštfau. 
Molinos pusvilnes kelines $5.50 iki 

i. Specijalis naoSimtis 5% ant 
...rkviena pirkinio siunčiamo i 
Europa, 

Atdara kiekviena diena iki S 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ke-
dėUomis iki 6 vai. vakarą. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

*:-

Dr. M. T. STRKOLTS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47tfc St. 

(47 ir Wood gat) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Bonlevard 160 
Res. 2914 W. 43rd Street. * 

S 

I 

i 
I 
S 
I I I I 

Y. W. RUTKAUSKAS g 
" I • 

29 South La SaUe Street į 
Kambarta 824 § 

Tei Oeatra! n* { 

ADVOKATAS 
Ofisaa Didjnieatyj: 

Vakarais, 812 W. 33 St. J 
Tel. TaHh 4«S1 S 

Tel. McKlnlcy 203 
SS 

Užsikrėtimas 
Ir Liga. 

žiurk**. P*!M. Tara
konu u* k r*- a mais
to. I t to kilt Ilgos, 

'J. O. M&aik'.na juoa, Gauaamaa kli 
Jau» ir pcrmtmrio ornioj. Vartoja
mas ntku rino»e skyriuose S. V. 

•Valstijų VaHUios. Ketok» kaip ki
ti. Svarus Ir sausus vartojimui. 
P«r 4$ metus vartojamas. 

*V. KSskTimoJ V«htinj-«»j 
J O H N ' O P I T Z 1NCORPORATEO 

"' kLLC3c 1W1 

DR. 6 . M, GLASER 
Praktikuoja 2S metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 3i-ro St,, Chicago, BL 

SPECIJALTSTAS 
Moteriiku, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 

J iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan-

!

da vakare, 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Tards 687 

S. D. LACHAWICZ 
LIKTrVTS GR.\BORTTS 

Patcrnauju. laidotuvėse ko pigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti , o mano 
darbu husite uhronėdinti. 
2S14 XV. 2S PI. Chicago. m 

TeL Canal fff*. 

* 9 r f » * i 

Dr. P. P. ZALLYS 
uetuvaS De&tuUtf 

Mirhijran. 
m. 
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I Didelis 

ŠAMAS A \ T PARDAVIMO 
medihis, 5 kamKiriu, lahfti pigiai 
parsiduoda tiktai už 1S00.O0. nes tu
riu išvažiuoti iŠ <"hicagos. 

4056 ArtctiM Avc. 

iiiiiiimiiiiiinfiniiiiimiiniiiiiiiniHiiiiii 
NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuomi pra-

P.UEšKOJTMAS. 
Paieškau kambario del vieno vaiki
no. Bridgeporto npielinkėje be val
gio arba labai rptkarrrlaTS. per tai 
ka4 tūrių nekuriais vakarais dirbti 
geistina, kad butij Šviesus Ir gerai 
užlaikomas pas gerus žmones geras 
užmokestis. 
Meldžiu pranešti 'aiSku. 

K. r. L.KK. 
72« W. 18U» Str. Chloago. III 

I per Birželio mėnesi 
5 I 
E Ant lengvų išmokėjimų kiekvienma lengvai prieina- I 

nešu savo visiems; E ma, Atsišaukite tuojaus pas 
pažįstamoms kad -
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Farmu. 
Taipgi skolinu pi 
ningue s n t namu 
ir farmu ui maža 
nuošimti ir apsau 
gojų namus ra

kandus ir automobilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant randos 
su gyvuliais ir su visais jtaisimais 

f J. POŠKA f 
| 4436 Washtenaw Ave. Chicago, 111. | 
i TeL McKiniev 5608 I 
i f 

ANT PARDAVIMO. 
4 akeriai geros dariinės žemės, su 
nauju 4 kambarin narnu. Sulinis ir 
vištoms gardas, r.ndaai ant chicago į kas tik yra reikalinga prie gyve-
—Joitet Electric i.inijoe urpe Argo nimo. Tc» farmos ytz Valstijose 
ir WHlov.- Springs. Kaina $4,000.00. 
ISkalno $SOO00 bulanca ant lengvu 
iSmoVeecių. Lorb HoMmel Rcalty Co. 
Savininkai, S43 Mafųnetu* BMg. 
Telefonas Rfliidolph 5757 

RED. ATSAKYMAI. 

Wisconsin ir KSchigan. Todėl ne 
praleiskite tos gtros progos kad 

i vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki-
i te i mano ofiso ir galėsite gauti di-
i desnes informarijos apie namus ir 
• farmas. 

GEORGE PETKUS. 
Šiaulių sūnui Chicagoje. 9 j ^ ^ E g t a t e j j ^ & y ^ 
Negalimo pradėti spausdinti; I n s i l r a n c e ) Foreign Exchange 

sakė, lengviau Tamistos straipsnio apio Šiau- j ^ S t e a m S h i p Tickets. 
grįžti Lietuvon negu iš Lietu-!liu*. M neprisiuntei pabaigos 
voa išvažiuoti. j Būtinai ruuins reikia gauti už-

Ra^iukad. l baigta rankra «į. 

3402 S. Halsted St. Chicago. 
TeL Yards 5379 

iiiiiiiiiiiiiiiimimiiMiifiiiiiiiiiiiiiiutriiti 

SAGDE. "Ai, *mp man «i*if<gnl-

trinHmvn, mmbrii*** — t'r Hsku* Mf 
fiielo 9epageHf.ii) aao t% himnu j»l<«-
timi... MOTI cf4t %'t 4 i m > f 

MARE. ".Va, M fets. ta* »f»« h»-
fHŪūinjai! žiūrit, kokiu mno piss-
tai arnr:', ittbuu ir imti. O Uti 
taėfl, tml ai tartoj* RCfFLSS!" 

KastaiyraRUFFLES? Ar 
tai g>-duolė? Xe!! Ar kve
piantis vanduo? Ne! ! RUF-
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos snstitrinttjis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čysta nenieiiačią galvos odą ? 

R U F F L B 8 
panaikina pleiskanų! Su jomis nereikia keliu mėnesitj galvos 
trynimo: dviejų ar trijų, dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės la i e jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvi^ant galr| bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

N'uMpirkte šiąnakt RUFFLES bonkute aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai j 
atsiųskite stums 75c pačto markėmis, ar monev order šiokiu adresu: 1 

»r. Kb. RICHTIR 6 CO.. 316-330 Br*adway..N«w Y o r k - > ^ ^ * 

/ 
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Milžiniškas Žmonių Susigrūdimas 
Nedeiioj, Birž. 20, 1920 

h 

Daugybe S. L. R. K. A. Seimo Atstovų ir Svečių 
Vyčių bus 

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

PIKNIKE 
National Grove, Riverside, III. 

Prasidės 10 vai. ryto 

S £ £ J = 

Bus Šokiai, Žaidimai, Lioterijos, šalti ir šilti Užkandžiai, t.t. Tamista esi kviečiamas atsi
lankyti ir pamatyti ko dar nesi matęs. 

-ą,ri "i"'"-.-"r«- • • - • = B — a B s g, , a g m 

r CHICAGOJE. i 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

18 d.. Penktadienis, birž 
Šv. Morkus. 

Šeštadienis, birž. 19 d. 
Šv. Julijona Falkonietė. 

SURADO PAMESTĄ AUTO 
MOBILIŲ. 

<Bet plėšiku nei pėdsakio. 

GAZUI KAINA $1.15. 

Ta kaina esanti laikina. 

Birželio 16 d. State Public 
Utilities komisija pradėjo ty
rinėti gazo kompanijos stovį, 
kad sužinoti, kiek daug yra 
teisingas gazo kompanijos rei
kalavimas padidinti kainą 
gazni. 

Pradėdama savo darbą ko
misija paskelbi1, jog nuo tos 
dienos kompanija Įgaliojama 
iffiti nuo žmonių už gazą 
$1.15 tūkstančiui kubinių pė
dą vietoje 85c, kaip lisršiol 
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 per mė
nesi nuo gazo vartotojo bū
tinai turi gauti nemažiau 60 
centų,' nežiūrint to, kad gazo 
butų suvartota kadir už ke
letą centų. 

Dideliems gazo vartotojams, 
katrie per 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 nusiskundimai? 
ir skiria jai imti augštesnę 
kainą. Tuo tarpu ta pati ko
misija imasi peržiūrėti kompa
nijos stovi, su tikslu susekti, 
kiek daug pamatuoti jos rei
kalavimai. 

Dabartinės miesto valdybos 
su majoru priešakyj visas lai
kas buvo skelbiamas obalsis: 
Pigus žmonėms gatvekariais 
važinėjimas; pigus gazas ir 
elektra; pagaliau.* pigus pa
tarnavimas telefonų kompani
jos. 

Tasai obalsis šiandie pasi
rodo kaipo muilo burbulas. 
Nes valstijiniai Įstatymai lei
džia gubernatoriui skirti Pu
blic Utilities komisiją ir ta 
komisija patvarko "kainas vie
šosios naudos daiktams. Mies
to tarybos parėdymai ir kom
panijų su miestu padarytos 
sutartys yra be jokios vertės. 

IŠ CMCAGOS LIETUYip 
KOLONIJŲ 

CHICAGOS BRIDGEPO 
RT'AS. 
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Policija surado pamestą au
tomobilių, kuriuo važiavo pen
ki plėšikai, užpuolusieji Dre-
ssel Comme-rcial & Savings 
oaviKĄ ir nužudziusieji banKO-1 nedavt 
je vieną pašalinį žmogų. 

Automobiliujo atrasta krau
jų. Aišku, kad vienas katras 
plėšikas bus pašautas. Tas de-
tektivams palengvins darbą. 

Automobilius buvo pavog+as 
nuo Edward J. Flemming, bu
vusio valstijinio prokuroro se
kretoriaus. 

TEISĖJAS PALIUOSAVO 
DEGTINDARI. 

Pasakė, gana įis pats save nu-
baudęs. 

Proliibioijiniai agentai su
areštavo (Just Winnerstrom. 
3224 No. Clark gat., už dirbi-

Tokios stambios lietuvių ko
lonijos, kaip Šv. Jurgio para
pija, reikėtų tankiai paduoti 
gyvenimo peržvalgą. Bute jau 
buvo įvairių aprašymų ir ko
respondencijų, tik nei viena 

pilno raporto iš to, 
kas šičia darėsi gegužės mė-
nesije. 

Nedėlioję, gegužės 2 Šv. 
Jurgio bažnyčią aplankė Jo 
Augštoji Malonybė Cbicagos 
Arkivyskupas. 540 asmenų 
priėmė Tikėjimo Pastiprinimo 
Sakramentą. Kiekvienas as
muo turėjo savo sakramentini 
tėvą ar motiną. Nežiūrint to
kios daugybės asmemj dalyva
vusių apeigoje, tvarka nei kar
tą neužkliuvo. Visiems buvo-
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 buvo 

i 

mą ir vartojimą svaigalu. At-Į i r P^es i j a tik ne su Šv. Sak-
vedė ji prieš teisėja Landis. j ramentu, o su Šv. Marijos sto-
Buvo teisman pristatytas ir bu- jvyla.Nors tai buvo šiokios die-
teliukas su degtine, kaipo pri-j1 s vakaras, tečmus žmonių 
rodvmas. 

Susiv. Liet. R.-K. Amer. 
35-to ir Pirmo Dvimetinio 

SEIMO VAKARAI: 
I Antras Vakaras Birželio 18 dieną 
hfr — Bus Sulošta — 

"SUGRYžO" 
Šį veikalą išpildys L. Vyčių Dramatiškas Ralelis Vedamas pono Balsio. Artistai L. Vyčiu 4-tos 

kuopos. SEIMO RENGĖJUI. 

j } — * — H —, J * -

tamsta 
•vaigahis?" 

padirbdinai 
paklausė tei-

Winnerst-

PASPORTV BLAVKAS 
PTLDOMB 

DVKA1. 

Raide ronsoltollon Rur.nu. Inc. 
3& 80. Dcarbora St. < ln<**o. 

ftooia 20« 

"Ar 
tuos s 
sėjas. 

"Taip," atsakė 
ra m. 

"Kaip juos padarei?" 
"Iš raziTikų ir cukraus." 
"Kiek laiko ima tą padary

t i?" 
"Apie septynias arba aš

tuonias dienas." 
" I r gėrei?" 
"Taip?" 
Teisėjas pamąstė ir dar pa

klausė: 
"Kaipgi jie veikė į tams
tą?" 
"VYinnerstrom pamojo su ran

ka ir atsakė: 
"Taip, kad ko manės nepa

laidojo." 
"Tai užtektinai esi nubau

stas," tarė teisėjas ir palino-
savo kaltinamąjį. 

GAL BUS 7c. VAŽINĖTI 
GATVEKARIAIS. 

Pranešama, kad ligi birže
lio 30 d. State Public Utilities 
komisija paskelbs naują mo
kesti už važinėjimą gatveka
riais. 

CJatvekarių kompanija rei
kalauja 8 centų. Sakoma, ko
misija paskirsianti 7 centus. 
Ir pažiūrėsianti, kaip toliaus 
seksis kompanijai. 

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

prisirinko tiek daug, kad baž
nyčiai sudėjo kolektos 80 do-
lierių. 

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

Gegužės monesije buvo Šv. 
Jurgio parapijos susirinkimas. 
Mokinių skaitlini didėjant rei
kia daugiau vietos. Sutarta į-
gyti parapijai Seserų namą, i-
dant seserims į jį persikėlus 
dabartinius seserų. kambarius 
galima butų pakeisti kleso-
mis. Susirinkimas sutarė tą 
mokytojų namą įgyti nepa
dauginant parapijos skolos. 

Tam tikslui bus didis para
pijos išvažiavimas arba pikni
kas. Matyt, daugelis nori ja-
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! TRUMPAS STORAS I f F O l M O Ž l I TQ 1 Į Aušros Vartų Parap. I V d I V l VtKJtDK KJ O Į 
I Kermošius bus tiktai 17, 19 ir 20 dienas į 
I Birželio Mėnesio 1920 m. S 

Šis KERMOŠIUS skiriasi nuo kitų kermošių tuomi, kad visokis išpardavimas bus varde. Dienomis švies malo- g 
nųs saulės spinduliai, naktimis mėnulis, žvaigždės ir elektros lempos. Kiekvienas turės progą išbandyti savo jė- 5 
gas, nes yra įtaisytas raudonas "straikeris" su dviem kujiais. Vestsaidietės pagamino skanių gėrimų, su ku- 5 
riais negali lygintis joki senoviški skystimėliai. Bus kendžių grajus "lygu-nelygu," dešimštaris, monkės ir tt. = 
Graži muzika gražiai gros; įvairius chorai dainuos; visoki spykeriai bus pakviesti kalbėti. Nepraleiskite pasilinks- £ 
minimo noi vieną dieną. |* 

Kermošius prasidės:Nedėlioje Birž. 13 d. 1 vai. po pietų, Utarninke ir Ketverge 6 vai. vakare, Subatoje 3 vai. 1 
po pietų. NEDĖLIOJĘ 20 d. nuo 1 vaL iki vidurnakčiui. Kermošiaus: adresas 2329 W. 23 PI. Įžanga 5 centai { 
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me dalyvauti, nes vieni kitų, 
klausinėja kur ir kada jis bus. 
Paklausus klebono jis pasakė, 
kad bus 11 liepos, Bergmans 
Grove darže Riversidėje. Pasi
rodo, kad tai bus nepaprastai 
didelis ir gražus išvažiavimas, 
nes rengiama daug visokių 
Įvairybių. 

Kita priemonė įsteigti se
serų namą be skolos yra ba-
zaras. Jis bus rudenyje. Gali
ma tikėtis, kad ir jis pasiseks, 
nes visi supranta jo reikalą, 
o ką bridgeportiečiai paketina, 
tą ir padaro. 

Dar yra ir trečia primonė 
tam pačiam tikslui. Ketina ei
ti per parapijiečių namus ren
kant aukas. Klebonas neabe
joja, kad ta rinkliava pasi-

SVEČIAI. 

Praeitą antradienį "Drau
go" įstaigoje lankėsi du 
svečiu iš Cleveland, Ohio p. 
Matas Šimonis, vienas įžy
miausių lietuvių katalikų dar
buotojų toje kolonijoje ir p. 
Rapolas Žitkus, stambus Cle-
velando pramoninkas, darbuo
tojas ir rėmėjas gerų suma
nymų. 

Jiedu atvyko Chicagon kai
po delegatai S. L. R. K. A. 
seiman. kuris vakar čia prasi
dėjo. 

« 
bininkų Są-gos Cbicagos Ap
skritys turės ir-gi savo pik
niką Bergman's darže, susie-
dijoje. Abu pikniku .verta pa
remti. Galima tikėties, kad 
žmonės ir vieną "ir kitą atlan
kys. Vienos organizacijos prie-
teliai prieteliškai atsineš į ki
tą lygiai prakilnią organiza
ciją. Vienu žodžiu, pasirody-
kime draugiški ir dalyvauki
me abiejuose piknikuose. 

Pr. 

duota* serijas turite grąžinti. 
Nesugrąžintos bus skaitomos 
parduotomis. 

Iš tolimesnių kuopų, jeigu 
negalės atvežti daržan, malo
nės prisiųsti sekančiu adresu: 
M. Zizas, 1817 Se. Union ave., 
Cbicago, Iti\ 

M Z. 

1 

PRANEŠIMAS. 

DU PIKNTKU SYKIU. 
Lietuviu Darbininkų Sąjun

gas Chicagos Apskričio kuo 
pų valdyboms ir visiems, ku-

ŠIPKARTES IR PINIGUS 
LIETUVON 

Geriausia Siunčia 
A. OLSZEWSKIS. 
3251 So. Halsted St. 

[sitėniykite mano nauja adre
są, nes aš jau iš Banko pasi
traukiau šalin ir su juom nie
ko bendro neturiu. O kodėl 

Lig ant nelaimės pasitaikė rie turėjo paėmę pardavinėti 
dviejų prakilnių organizacijų serijas busimam L. T). S. Chi 

seks, nes yra daug gerų žmo-1 piknikai sykiu ir dar greta eagos Aps. piknikui, knis Ims pasitraukiau, tai čia no viela 
nių. Tokiu hudū seserys Na-i Nedėlioję, birž. 20, 1920 m. birželio 20 .',. Prašome visas 
zaretietės Šv. Jurgio parapi- L. Vyčių 13 ir 36 kuopi tu paniurtas seri.ns atvežti va 
joje veikiai galės apsigvvenfi ri-< pikniką National darže jžiuoja it j pikiu Ką P»ergman> 
naujame patogiame name. X.' ir tą pačią <Yvr,r; Liet Dar- daržan. Riverside, Tll. Nepar-

kalbėti. 
Maro :mnjas adresas: 

3251 So. Halsted St., 
Priešais Bankn. 
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