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Šventasis Tėvas Pasveikina 
Chicagos Arkivyskupą 

* 

Paskiriamas Apaštalų Sosto 
sistentu 

NEPAPRASTOS IŠKILMĖS 
KATEDROJE. 

Nupasakoja Arkivyskupo ju-
bilianto nuopelnus. 

Šventojo Vardo katedroje 
birželio 8 d. aukštosiomis 
šv. Mišiomis prasidėjo trijų 
dienu iškilmės paminėti dei
mantinį Chicagos vyskupijos 
jubi lieji} ir Chicagos Arkivys
kupo Jurgio V. Mundeleino 
sidabrinį kunigystės jubiliejų. 

Katedros sanktuariume bu
vo du sostu. Vienam sėdėjo 
senelis kardinolas Gibbons, ki
tam — Šventojo Tėvo delega
tas Amerikoje, Arkivyskupas 
Bonzano. 

šv. mišias celebravo patsai 
jobi Ii autas, Arkivyskupas Mu-
ndeleinas. Pamokslą pasakė-
Ne\v York o Arkivyskupas Ha-
yes. . 

Sanktuariume, be to, buvo 
apsirinkusių daugelis Ameri
kos Arkivyskupų, Vyskupų ir 
Pralotu. 

Buvo daug kunigų. 

Katedroje šv. mišių metu 
buvo susirinkę apie tukstan-

•tis kunigu, keli šimtai seserų-
vienuoliu ir danu1 pasaulinių 
žmonių. 

Labai gražiai bažnytines 
giesmes giedojo choras, veda
mas Pietro Yon, asistuojant 
orkestrai ir didžiųjų operų sa
li stams. 

Xe\v Yorko Arkivyskupas 
Hayes sakydamas pamoksią 
išdėstė Bažnyčios pažangų 
Chicagos vyskupijoje pradėjus 
pirmuoju vyskupu (Juarter ir 
baigus Arkivyskupu jubilian-
tu. 

Arkivyskupas jubiliantas 
tik keturi metai darbuojasi ar
kivyskupijoje. Bet jo nuopel
nai Bažnyčiai ir šaliai labai 
dideli. 

Jubilantas paaugštintas. 

Svarbiausioj pamokslo da
lis, buvo ta, kuomet Arkivvs-

* 

kupos Hayes paskaitė Švento
jo Tėvo prisiųstą pasveikini
mą jubiliantui. 

Šv. ,Tėvo pasveikinime pa
sakyta: ' 'Tegu bus padėkonė 
Viešpačiui Dievui kadangi*to
ki uo trumpu laikotarpiu jūsų 
miesto atl iktas nepaprastas 
pažangumas ne tik žmonijos 
gerovės, bet ir Katalikų tikė
jimo žvilgsniu. Tame yra ne
maži Tavo nuopelnai. 

"Nuo pradžios Tavo gany-
tojavimo Tu nei vienos pro
gos ncpraleidęs, kad neprisi
dėti prie sustiprinimo krikš
čioniškojo gyvenimo. Todėl 
paskiria Tave Apaštalų Sosto 
asistentu ir parėdau, kad Tau 
butų pasiųstas apaštališkas 
raštas, duodantis Tau galę 
Mūsų vardu teikti laiminimus 
ir skirti reikalingas pilnas in
dulgencijas ir pagaliaus teikti 
apaštališkas benedikeijas. , r 

Pradžioje, buvo tik du kunigu. 

"Kuomet Chicagos vysku
piją buvo įkurta pirm 75 me
tu ," sakė Arkivyskupas Ha
yes, "pradžioje vyskupijoje 
buvo tik du kunigu. Šiandie y-
ra tūkstantis. 

Pradžioje buvo apie 50,000 
žmonių. Šiandie yra milijonai. 
1880 metais vyskupija buvo 
pakelta į arkivyskupiją ir tuo
met pasitenkinta maža bažny
čia. Šiandie katedros soste Chi 
cagoje yra vienas iš didžiau
sių Bažnyčios valdytojų. 

"Kardinolas Gibbons dar 
mokinosi seminarijoje, kuomet 
buvo įsteigta Chicagos vysku
pija," % \ 

Arkivyskupas jubiliantas 
didžiai patenkintas šitomis 
nepaprastomis Chicagos isto
rijoje iškilmėmis. 

VISUR VIRŠUS TURKŲ 
NACIJONALISTŲ. 

Sultano kareiviai atsisako 
kauties. 

Konstantinopolis, birž. 9.— 
— Turkai nacijonalistai paė
mė Meuemen Chauak. Su tuo-
mi jie apvaldė visą Dardane-
lių šoną Azijos pusėje ir ap
draudė sąyo armijos sparną 
įeiigianties užpulti Smirna. 

Djafar Tayar vadovaujami 
nacijonalistai Trakijoj paėmę, 
tūkstančius šautuvų, kuriu* •* 
graikų vvriausvbė tenai nore-
jusi padalinti graikams gy
ventojams. 
Nenori kariauti prieš nacio

nalistus. 

Iš Angora čia gauta perso
nai i s laiškas. Laiške praneša
ma, jog sultano kariuomenė, 
pasiųsta kariauti prieš nv»»'0-
nalistus, pastariesiems atida
vusi savo anuotas, amuniciją 
ir visokius kitus ginklus. Sa
ko, nenori kariauti. 

Laiške pareiškiama, jog 
kai-kur sultano kareiviai su
grąžina naci jonai istams pa
imtus nelaisvius. Dar kitur 
kareiviai pereina naeijonalis-
tų pusėn. 

Mažu-pamažu sultanas ne-
.tenka kariuomenės. 

Pegerėfusi padėtis Kaukaze. 

Mnstapho Kernai pašos ka
riuomenė (nacijonalistai) paė
mė Eabandja Adabazzar Gbei-
ve. Tose apylinkėse turkų 
plėšikai plėšia sodybas. Gy
ventojai persikelia į kitur. 

Anot žinių, padėtis. Kauka
ze ^pagerėjusi. Amerikoniška* 
pašelpinis komitetas pienuoja 
į Batumą pasiųsti 14 moterų 
pašei pos teikėjų, katros tą 
miestą turėjo apleisti kituo-
met užeinant bolševikams. 

ANGLIJOS MINISTERIAI 
KONFERAVO SU KRA-

SSINU. 

Konferencija įvyko oficijalėj 
premjero rezidencijoj. 

Londonas, birž. 9. — Ang
lijos ministerių pirmininkas 
Lloyd George, užrubežinių rei
kalų ministeris Curzon ir vy
riausybės atstovas parlamente 
Andrew Bona r Law užvakar 
turėjo konferenciją su Rusi
jos bolševikų atstovu Krassi-
nu. 

Konferencija įvyko oficija
lėj ministerių pirmininko re
zidencijoj. * 

Be to, konferencijoj?- da r 
buvo atėję ir kiti an^lų minis-
teriai ir aiigštesnieji valdi
ninkai. 

ARMĖNAI SUSITAIKĖ SU 
BOLŠEVIKAIS? 

Turkai nacijonalistai eina 
prieš sultaną.* 

ŽEMUTINĖ CALIFORNIJA 
REVOLIUCIJOJE. 

Nenori pripažinti naujos Mek 
sikos valdžios. 

Los Angeles, Cal., birž. 9.— 
Žemutinės Oalitornijos šiauri
ne dalis pakėlė revoliuciją 
prieš provizijonalę Meksikos 
valdžią. 

Valdžia ton provincijon pas 
kvrė nau 

Konstantinopolis, birž. 10.— 
Sulig armėnų laikraščių, iš
leidžiamų Tifiise, Armėnijos 
atstovai Maskvoje padarę san
taiką su Rusijos bolševikų val
džia. Tas įvykę gegužės 21 
diena. 

Tuo tarpu iš pačios Armė
nijos apturima žinių, jog ar
mėnai ten kaujasi su bolševi
kais. 

Nežiūrint Mustaphos Kernai 
pašos užtikrinimų savo mani
festuose, buk turkai 
nacijonalistai, kaip praneša
ma*, labai inirtę prieš sultaną, 
kam šis perdaug bičiuoliuoja-
si su talkininkais. 

Sakoma, nacijonalistai sto
vi už prašalinimą sultano. So-
stan norima pašaukti sosto į-
pėdini, princą Salimą. 

Baisus Padėjimas Kijeve 
BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 

PRAGAIŠINO DARBININ
KUS. 

Didelių algų neužtenka pragy
venimui. 

Bolševikų agentai, neva ko
kia tai policija, dienomis ir 
naktimis eidavo per apgyven
tus namus. Ieškodavo H buržu* 
jų, reikalaudavo pasportų. 
Be pasportų žmonės buvo a-
reštuojami kaip namuose, taip 
gatvėse. 

Žmonės bolševikų taip daug 
įbailginti, kad šiandie jie bi
josi pasirodyti ir lenkų kerei-
vių akyse. Tad daugelis vis 
dar neišeina iš namų rusių, 
kur jie ilgas laikas slapsty-
davosi. 

kar tus ukrainai , t r is kar tus Pirm karės; Kijevas turėjo 
bolševikai ir vieną kartą gen.-ap į e 750,000 gyventojų. Karės 

Berlynas, birž. 9 (Rašo angį. 
lai kr. korespondentas). —Ki
jevas yra vadinamas visų Ru
sijos miestų motina. Šiandie 
Kijevą turi užėmę lenkai. Len
kų užėmimas yra devintasis 
is eiles. 

Kijevą buvo užėmę keturis 
kartus 

PAPIGINAMI ČEVERYKAI. 

St. Louis, Mo., birž. 10. — 
Vietos čeverykų dirbtuvių 
kompanijos paskelbė, jog abel-

pardavime jos atpiginu ja gubernatorių. Bet . , . v ! K 

šios kainą ceverykams 
9fi 

sis ne sileidzmmas. , 
/ t . . v , • • , 25c. ligi $2.00 porai. 
Gubernatorius saukiasi ka- " " J 

nuo 

VIENI IR KITI PRANEŠA 
APIE LAIMf JIMUS. 

Lenkai atmušę bolševikus, gi 
šitie lenkus. 

Eberto Valdžia Mažai Laimi 
Rinkimuose 

EBERTO VALDŽIĄ APIMA patiriama, kad dabartinei so-
BAIMĖ. cijalistų valdžiai nevyksta 

rinkimuose. Ima viršų kitos 
Rinkimuose ima viršų prieši 

įlinkai. 

apturė tų rinkinių pasekmių 

soeijalistų, frakcijos ir opozi
cijos part i jos. 

i 
. i Kai-kas nuomoniauja, kad 

Berlynas, birž. 9. —̂ Vokie- gal, rasi, dabartinė valdžia ir 
tijoje seka rinkimai atstovų ; laimėsianti. Bet turėsianti ma-
reichstagan (parlamentan). l š ž u m ą be jokios reikšmės. 

Blogai einasi ir pačiai cen
tro partijai. Pasekmingiausiai 
ligšiol varosi socijalistai ne-
prigumiingieji, artimi sparta
kams arba vokiškiems bolševi
kams. 

* 

Ministerių kabinetas jau 
padavė rezignaciją preziden
tui. I r pasiliks ministeriai vie
tose ligi susirinksiant naujam 
reichstagui. 

PRANEŠTA APIE TURKŲ 
TAIKINIMASI. 

Londonas, birž. 10. — Laik
raštis Times gavo depešą iš 
Konstantinopolio, buk mieste 
B rusa sultano saldžios atsto
vai veda taikos tarybas su 
turkais nacionalistais. 

Londonas, birž. 9. — Lenkų 
štabas iš vyriausios karės sto-
vykios praneša, jog tarpe upių 
Dauguvos ir Berezinos visoj 
linijoj lenkai uždavę taip di
delį smūgį bolševikams, kad 
tie pasiauboje palikę viską ir 
neatsisukdami bėgę. 

Lenkai savo puolimą nu
kreipę ypač prieš miestą Qu\ 
bokoi, už 85 mylių šiauriuose 
nuo Minsko. Įsilaužę jie ten 
bolševikų linijon ir "paeina apie 
800 ' nelaisvių ir daugelį gro
bio. 

Bolševikai vienoj vietoj bu
vo perėję Bereziną. Bet tuo-
jaus buvę atmušti. 

Taip skelbiama Varšavoje. 

Ką bolševikai atlikę. 

Tos pačios dienos bolševikų 
pranešime iš Maskvos štai kas 
sakoma: 

"Bobruisko apylinkėse mes 
atbloškėm priešininką per 
septynias mylias.* Tas įvyko 
rytuose nuo Berezinos. i 

" Šiaurrytuose nuo Kijevo 
priešininkas mėgino mus ata
kuoti. Bet atblokštas atgal. 

"Gaisin šone priešininko a-
takos taippat atmuštos. Ten 
buvo įvykęs žiaurus mušis."/ 

nuomones pągelbos. Xes vieto
je jam pat*krrtos vietos jis at
rado revoliuciją. 

SUSIDAUŽĖ TRAUKINIAI. 

GENERALIS STREIKAS 
VOKIETIJOJE. 

Schenectady, N. Y., birž. 10. 
— Susidaužė du važiuojančiu 

^iNe^' York Central geležinke
lio traukiniu. 8 žmonės 
mušta ir apie.60 sužeista. 

už-

VĖSULA SUNAIKINO 
MIESTELĮ. 

Praga, (Vko-^Slovakija, birž. 
10. — Vokietijos distliktuose: 
Karlesbad, Rllbogen, Falke-
nau, Neudeck ir Graslitz del 
maisto stokos paskelbta gene-
ralis darbininkų streikas. 

Visi darbai pertraukti. Tž -
darvtos bankos ir mokvklos. I kuone visai sunaikinusi mieš-
Uždrausta ])ardavinėti 
galus. 

Fargo, N. D. birž. 10. — Čia 
pranešta, jog pakilusi vėsula 

svai-jtelį Foxholme, Minnesota val-
jstijoje. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
\ Copyright, 

NEKU0MET TAIP NĖRA.\ 
—* Manau, tai gana perdrąsus tavo žingsniu jei tu vicnas už 
tuos pietus nori užmokėti dvyliką dolierių ir dvyliką centų. 
Susimildamas palik man pusę užmokėti, kitaip tarpe mūsų 
pairs draugingumas. 

Deni kino kariuomenė. Devin
tuoju kartu užėmė lenkai. 

Matyt, dešimtas kartas teks 
ir vėl bolševikams, kuomet 
lenkai nieko nelaimės Ukraino
je. 

Jei Kijevas butų baisiai ap
griautas arba sunaikintas, 
nereiktų nei stebėties. Bet 
taip nėra. Praktikaliai imant, 
Kijeve nesimato jokių bombar
davimo pėdsakių, išėmus prie
miesčius. 

Padėtis Kijeve. 

Bet kad miestas apleistas, 
apie tai negali but jokios kal
bos. Reikia žinoti, kad su pra
džia revoliucijos ligšiol gat
vės nevalvtos. Krautuvių lan-
gai arba išdaužyti arba lent
galiais užkalti. Krautuvės tuš
čios. Tik kuT-nekiir viena-kita 
krautuvė atidaryta ir šis-tas 
parduodama. 

Uždaryti mieste visi ręsto-
ranai ir viešbučiai. Nėra ban
kų. Visur namai, apartamenti-
niai bustai riogso tušti. Gat-
vekariai kaikada pravažiuoja, 
be paskirto laiko. Kai-kurio-
mis dienomis gatvekariai vi
sai nepasirodo. 

Ne kasdien dirba ir šviesos 
(elektros) ir vandens sistemos. 
Maisto kaipir nėra. Nukelia
vęs Kijevan žmogus arba turi 
nusivežti savo maisto arba ba
dauti. 

Trūksta kuro, ligos. 
Miestui trūksta visokio ku

ro. Medžiai mažomis kiekybė
mis atvežami ir pardavinėja
mi augštomis kainomis. Kad 
tuo tarpu Kijevo apylinkėse y-
ra dideliausi plotai miškų. Nė
ra kam ir kaip pristatyti rei
kalingo kurui medžio. 

Praeitą žiemą mieste baisiai 
siautė šiltinė. *Nes buvo gali
ma apšildyti tik kaikurius na
mus. Į tuos namus buvo su-
sispiečiusios šeimynos. Tas 
dar labjaus praplėtė visokias 
ligas. Gi apie žmonių dorą ne
galėjo but- nei kalbos. 

Teko man kalbėties gti to
kiais žmonėmis, katrie per vi
są žiemą neapleido namų, ne
pakvėpavo šviežiu oru. Del 
šalčio tūnojo užsidarę.Išeidavo 
oran tik tie, katriems rūpė
davo ganti kokio nors maisto. 

Žmonės įbauginti bolševikų. 

• Viena, su manimi kalbėjusi 
moteriškė, per praeitus septy
nis mėnesius nebuvo išėjusi 
per duris iš namų. Bijojo nu-
sišaldyti, bet dar labjaus bol
ševikų. 

metu gyventojų skaitlius pa
siekė milijoną. Nes tai buyo 
svarbus susisiekimo centras. 

Šiandie Kijeve vargiai bus 
kokie 300,000 gyventojų. 

Gyventojų skaitliaus suma
žėjimui ^ra labjausia kaltas 
bolševikų terorizmas ir pasek
mėje stoka maisto. 

Nieko nedavė darbininkams. 

Bolševikai išnaikino buržu
jus. Bet ką jie davė darbo 
žmonėms? Tik vieną skurdą 
ir nepalaimas. Jie pragaišino 
darbininkus.-

Seniau darbo žmonės tarpe 
vargų retkarčiais susilaukda
vo ir šviesesnės savo širdžiai 
valandos. Šiandie visos valan
dos jiems yra juodos ir kar
čios. Gyvenimą^ tiesiog nepa
keliamas. 

Teko susieiti ir pasikalbėti 
su vienu raidžių rinkėjų Ki
jeve. Jis nupasakojo apie dar
bininkų-vargus. 

Jis sakė, kad kiekvienoj 
darbo įstaigoj tarpe darbinin
kų visur ir visuomet yra bu
vus bolševikų šalininkų ma
žuma. Ir toji mažuma visur 
terorizuodavus didžiumą. Savo 
norus ir reikalavimus visuo
met su prievarta primezdavo 
didžiumai. Tai buvęs didžiau
sias ir nepakeliamas vargas. 

Bolševikai Kijeve mokėda
vo augštas darbininkams al
gas — 130 rublių dienoje ma
žiausia kiekvienam. Bet kas 
iš to, kad už tuos rublius ne
buvo galima nei prasimaitin
ti. 

Pav., svarui žuvų reikdavo 
mokėti 2>M) keren'skinių rublių. 
240 tų rublių buvo lygus 15 
bolševikinių rublių. 

Mėsa tam žmogui ilgas lai
kas nebuvo žinoma, Nors žmo
nėms buvo padalinti ženklai 
gauti pirkti maisto arba dra
bužių. Bet tų daiktų nebuvo 
galima gauti bei už didžiau
sius pinigus. Darbi n inkai'su 
šeimynomis buvo priversti 
badmiriauti. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų verr 

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 8 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan $L Trust Co.: 

Anglijos sterlingų evarui $3.92 
Lietuvos 100 auksinų 2.50 
Vokietijos 100 markių 2.50 
Lenkijos 100 markių .G7 
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 96 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 50 
Italijos už 1 dol. 17 1. 9.5 

I i$$U£>Mi$5JNG 
^ • • • • • • 
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Chicagos Vyskupija 
Šiandie iškilmingai pamini

mos Chicagos vyskupijos 75 
metų sukaktuvės arba jubilie
jus. Tad indomu bus kiekvie
nam patirti apie šitos vysku
pijos pradžią ir pirmutinius 
vyskupus. 

Pirm įsteigsiant Chicagos 
vyskupija, ka.< įvyko 1845 me
tais, per šimtą septyniasde
šimtis metų Illinojuje jau bu
vo skelbiamas tikras Dievo žo
dis neskaitlingiems tais laikais 
gyventojams. 

Pirmutinis Illinojuje Dievo 
žodį atnešė Tėvas Alarąuette. 
(iruodžio 4, 1674 metais Tėvas 
MaroĮuette su buriu pasekė j u 
apsistojo apie ta vietą, kur 
šiandie yra Grant parkas, 
Chieagoje. Gruodžio 15 d. tas 
kunigas vienuolis atlaikė pffc-
miltines ten fcv. Mišias. 

Illinojuje oficijaliai bažny
čia buvo įsteigta balandžio 11, 
1675 metais. Tais metais tą 
dieną išpuolė Didysis Ket\jer-
gas. 

Sekančiais^ dešimti mis metų 
čia ėmė lankyties vis daugiau 
kunigu. Pagaliaus gegužės 5, 
1844 metais, C'liicagon atke
liavo pirmutinis Šventojo Tė
vo paskirtas vyskupas W. Qu-
arter. 

Vyskupas Quarter buvo gi
męs Airijoje, bet mokslus ė-
jcs Suv. Valstijose. Vyskupu 
konsekruotas Sv. Patriko ka
tedroje, Ne\v Yorke. 

Chieagon atkel iavę pirma
sis vyskupas atrado maža m©-
dinę bažnyčią, kliri buvo laiki
na katedra. Ant tos bažnyčios 
buvo užtraukta penki tūkstan
čiai dolierių skolos. Vyskupas 
čia turėjo broli kunigą. Ta< 
brolis pagelbėjo vyskupui iš
mokėti skolas. 

Be to, jau buvo statydinama 
mūrinė katedra Prie tos kate
dros statymo l a l l . vargo pa
rijo vyskupą; su broliu. 

Vyskupas Quarter mirėl84S 
metais, eidamas 42 metus am
žiaus. Savo vyskupavimo me
tu jis įšventino 29 kunigus; 
savo globoje turėjo 53 kuni
gus ir 30 bažnyčių. (Ji vysku
piją buvo pradėjęs valdyti tik 
su 6 kunigais ir viena bažmv-
ei a. 

Antrasis Chicagos vyskupas 
buvo Jokūbas Oliver van de 
Veide. Tai buvo Jėzaus drau
gijos narys. Jam vyskupau
jant įsteigta visa eilė parapijų, 
našlaičiams prieglaudos, mo
kyklos ir ligoninė. Jis mirė 
lapkrityj, 1855 metais. 

Chicagos trečiuoju vyskupu 
is eilės buvo paskirtas vysku
pą- Antanas O'Regan. Vysku-
pi.)4 P*s užėmė 1854 metais. 
Šv. Marijos bažnyčia tuomet 

buvo laikinoji vyskupijos ka
tedra. Bet tais metais jau buvo 
statoma dabartinė Šventojo 
Vardo katedra. 1875 metais 
vyskupijon atkeliavo Tėvai 
Jėzuitai. Buvo įsteigta nauja 
vyskupija Quinoy, bet stovėjo 
neužimta. 1853 metais ta vy
skupija pagaliaus suvienyta su 
Altono vyskupija. 

Vyskupas O'Regan rezigna
vo 1858 metais. J i s mirė 1866 
metais Tuamo arkivyskupijo
je. 

P 0 vyskupo O'Regan Chi
cagos vyskupiją valdė kun. Jo
kūbas Du&gan. J is 1859 me
tais konsekruotas vyskupu ir 
paskirtas Chieagon vyskupau
ti. J a m vyskupaujant čia at
keliavo Tėvai Redemptoristai. 
1869 metais vyskupas Duggan 
susirgo ir persikėlė gydyties 
vienon St. Louis, Mo. įstaigon. 
Neužilgo jis ten mirė. 

Po jo sekė vyskupas Tomas 
Foley. Tai buvo penktasis 
Chicagos vyskupas. J is vysku
pijos valdymą užėmė kovo 10, 
1870 metais. Tuomet jau buvo 
užbaigta Šventojo Vardo ka
tedra. 

Chicagos miestas tais lai
kais jau skaitė 335,000 gy
ventojų. Bet 1871 metais Chi-
cagą palietė didelis gaisras. 
Gaisre žuvo didesnė dalis pa
rapijų bažnyčių. Vyskupija 
vienose bažnyčiose panešė 
daugiau vieno milijono dolie
rių nuostolių. 

Bet išliko Šventojo Vardo 
katedra. Chicagos katalikams 
ji buvo visa atspirtis. Prisiė
jo išnaujo atstatydinti sunai
kintas bažnyčias. Didelę pagel-
bą davė atvažiavusieji vysku
pijon Tėvai Pranciškonai ir 
kitį vienuoliai kunigai. 

Tais laikais buvo įsteigta 
nauja Peoria vyskupija. 

Vyskupas Foley mirė vasa
rio 19, 1879 metais. 

1880 metais Šventojo Tėvo 
parėdymu Chicagos vyskupi
ja paaugštinta arkivyskupija 
ir pirmuoju arkivyskupu pas
kirtas Patrikas Augustinas 
Feehan. 

Jam valdant arkivyskupiją 
čia katalikų atlikta dideli dar
bai. Įsteigta visa eilė katali
kiškų įstaigų kaip tai pradi
nių mokyklų kolegijų, ir prie
glaudų. 

1893 metais Chieagoje įvyko 
pasaulinė paroda. Tais metais 
čia taippat įvyko Kolumbo 
katalikų kongresas. 

Arkivyskupas Feehan mirė 
liepos 12į 1902 m. 

Antruoju Chicagos arkivys
kupu sekė Jokūbas Edvardas 
(įuigley. J is vyskupiją užė
mė kovo 10, 1903 m. 

A r k i v y s k 11 pi jo j e jis at rado 
252 bažnyčias ir 50 misijines 
koplyčias. Jam ark i vyskupau
jant buvo įsteigta daugiau 75 
parapijos. Tarpe anų buvo 
daug ir lietuvių parapijų. Žy
miai pasidaugino ir skaitlius 
kunigų. 

Mirė jis |iepos 10, 1915 m. 
Šiandie Chicagos arkivysku

piją laimingai valdo Arkivys
kupas Jurgis V. Mundelein. 
Arkivyskupijos sostą Švento
jo Vardo katedroje jis yra už
ėmęs vasario 9, 1916 metais. 

LENKAI VAŽIUOJA Iš 
AMERIKOS. 

Beveik 1000 lenkų kasdien 
Suvienytose Valstijose prašo 
pasportų į Lenkija. Apie 8,000 
lenkų kas mėnesį gauna pas
portų. Spėjama, kad į pusan-
trų metų iš Amerikos į Lenki
ją grįž 200 tūkstančių žmonių. 
Spėjama, kad iš Lenkijos 1920 
metais darbininkų neatkeliaus 
į Ameriką. 

Spėjama, kad to lenkų išva 
žiavimo yra dvi priežastys. 

Kaip Atsiranda Kandidatai Į 
Amerikos Prezidentus* 

Kiekvienoje draugijoje, ka
da pareina pirmininkas rinkti, 
susirinkimo vedėjas sako: 
"Vyrai,statykite kandidatus." 
Po to, vienas susirinkimo na
rys riktelėja viena pavardę, 
kitas kitą. Sekretorius užra
šo. Kada jau niekas nepasiūlo 
daugiau kandidatų, tada pir
mininkas pagarsina, kad kan
didatų surašąs užbaigtas ir se
kretorius perskaito tą surašą. 
Taip galima daryti rinkimus 
sutelpančius vienoje svetainė
je. Bet Suvienytos Valstijos 
yra draugija, turinti 110 mili
jonų narių. Juos į vieną sve
tainę nesukimši. 

Šimto narių draugija kar
tais pastato dešimtį kandida
tų. Jei tokiu būdu butų stato
mi kandidatai į Amerikos*pre-
zidentus, tai tų kandidatų su
sidarytų keli milijonai ir ma
žiausia savaitę laiko truktų kol 
kas perskaitytų vieną jų sąra
šą. Apie balsavimus jau nėra 
nei šnekos. 

Kaip tik Amerika išėjo iš 
po Anglijos globos ir suprato 

dalykas perėjo į neofieijalių 
visuomenės organizacijų ran
kas, tiesiau sakant, teko poli
tikos partijoms. 

Dabar yra trys žymios p a r 
tijos: Republikonai, Demokra
tai ir ^oeijalistai. Tos trys 
partijos išrenka po vieną kan
didatą į prezidentus ir vieną 
į vice-prezidentus. Tokiu būdu 
dabar Amerikoje kas keturi 
metai pasirodo po tris kandi
datus J prezidentus. Prieš 1-892 
m. socijaiistai savo kandidato 
nestatydavo. I r dabar jie jį 
stato be vilties, kad bus iš-

žina savo delegalų skaičių, to
dėl visatiniai tųdviejų par
tijų suvažiavimai būva nely
gus. Republikonų visatinis 
suvažiavimas susideda iš 984 
delegatų, 0 demokratų iš 1.014 
delegatu. 

Visatiniame suvažiavime re-
publikonų partiją tą apšaukia 
savo kandidatu į prezidentus, 
kuris gaus daugiau kaip pu
sę susivažiavusių balsų. Užten
ka tat gauti 493 nalsus Repub-
likonų suvažiavime arba kon
vencijoje Chieagoje 7 birželio, 
kad tapus jų kandidatu. 

Demokratai tik tą pripažįs
ta savo kandidatu į Suvienytų 
Valstijų prezidentus, kurrs de
mokratų suvažiavime gauna 2 
trečdaliu balsų. Todėl denio-

reikalą rinktis prezidentą, tai | tą dalyką kiekviena skyrium 

rinktas, o tik tuomi tikslu, kad 
žinotų kiek turi savo partijo- j k r *tų kandidatu bus tas, kuris 
je balsuojančių žmonių. 1892 
metais jie turėjo 21,512. 1916 
m. apie milijoną. Kiek turės 
šįmet, žinosime gruod. mėne
si je. Savo kandidatu į prezi
dentus socijalistai šįmet 7-14 
geguž. paskyrė Eugenijų Vik
torą Debs'ą. 

Dvi didžiosios partijos 
Amerikoje savo kandidatus j 
prezidentus netaip greitai pa
stato kaip socijalistai. Jiedvi 

sunkenybės visai nei nepaju
to, nes Jurgįs Washington ras 
buvo Amerikos paliuosuotojas, 
todėl kito kandidato į prezi
dentus nei nebuvo. Tokiu bū
du pirmutinį kandidatą į pre
zidentus sudarė nepaprasti 
Washingtono nuopelnai, ku
riems niekas negalėjo prilyg
ti. 

Ilgainiu jau prezidentų rei
kėjo, o žmonių su tokiais ne
paprastais nuopelnais nebuvo. 
Nors Suvienytos Valstijos dar 
nebuvo neį dešimtos dalies to 
kas dabar yra, bet jos jau bu
vo nebe parapijinė draugija. 
Tai-gi kandidatų statymas į 
prezidentus buvo sunkus ir ke
blus dalykas. 1880 m. Kong
resas pats sutarė rinkti kele
tą asmenų ir pavadinti juos 
kandidatais į prezidentus. 

Visi jautė, kad ta praktika 
nelabai t gera, nes konstituci
joje ta teisė Kongresui neį
teikta. Rinkdamas kandidatus-
į prezidentus Kongresas vlig 
užuolanka siaurino laisvę tų, 
kuriems Konstitucija pavedė 
prezidento rinkimus. Tai-gi 
nuo 1824 metų Kongresas lio-
vėsi statęs kandidatus į pre
zidentus. 

Tada tapo įvesta, kad vals
tijų teisdavybės (legislaturos) 
rinktų kandidatus, o iš jų pas
kui Konstitucijos įgaliotieji 
rinkėjai rinkdavo prezidentą. 
Taip buvo per šešiolika metų, 
t. y. iki 1840 metų. Paskui 

aptaria savo vietiniuose poli
tikos kliubuose, o paskui pa
daro valstijos suvažiavimą. 
Suprantama kad republikonų 
suvažiavime nedalyvauja de
mokratai, nei demokratų suva
žiavime nedalyvauja republi-
konai. 

Valstijinis partijos suva
žiavimas renka delegatus į vi
satinį partijos suvažiavimą. 
Demokratai jį vadina Natio
nal Democratic Convention, 
republikonai — National Re-
publican Convention. 

Antrame Suv. Valstijų 
Konstitucijos skirsnije (arti-
cle II) pasakyta, kad kiekvie
na valstija išrenka tiek asme
nų, kiek turi atstovi] Žemame 
Kongreso Bute ir Senate. Tie 
išrinktieji iš vfeų valstijų ir 
išrenka prezidentą, nesusi va
žiuodami krūvon, tik balsuo
dami savo valstijose ir susių-
sdami savo balsus į senatą. 
Nei valdininkai, nei senato
riai, nei Kongreso atstovai ne
gali būti prezidento rinkėjais. 
Tuos prezidento rinkėjus iš
renka piliečiai tam tikroje iš 
anksto pagarsintoje dienoje, 
dažniausia, lapkričio mėnesije. 

Žiūrėdamos j šituos įstatus 
dvi didžiosios partijos suda
ro skaičių savo delegatų į vi-
'satinį partijos suvažiavimą. 
Tų delegatų kiekviena parti
ja iš kiekvienos valstijos ren
ka dusyk daugiau negu val
stija turės rinkėjų. Jeigu, sa-

28 birželio miesteSan-Francis-
co gaus 676 balsus. 

Kol kas ginčai apie kandi
datus eina vidurije pačių par
tijų. Republikonai dar tebei
na Imktyn su republikonai s 
Lowden su Wood ir Johnson. 
Demokratų partijoje McAdoo 
su Bryan'nu ir iŠdalies 
\Vilsonu. Po didžiųjų 
arba tautinių suva
žiavimų (konvencijų) viduji
nės partijų lenktynės pasi
baigs. Tada prasidės ginčas 
partijom su partija: republiko
nų su demokratais. 

Šįmet demokratuose labai 
tylu. Jie mažai agituoja už sa
vo kandidatus mažai ginčija
si vieni kandidatai su kitais. 
Sunku įspėti iš ko ta tyla. 
Jei demokratų konvencija pa
baigoje šio mėnesio pastatys 
VVilsoną trečią kartą kandida
tu į prezidentus, tai įvyks 
smarki permaina visoje Suvie
nytų Valstijų ir pasaulio po
litikoje. 

tapo panaikinta dėlto, kad ir feysime, Massaehussetts valsti 
Konstitucija nepavedė Valsti
jų teisdavybėms kištis į preei-. demokratų partija iš Massa 
dento rinkimus. 

Paliovus valdinėms* oficija-
lėms įstaigoms kištis į prezi
dento kandidatų statya*^ tas 

j a turi 18 žmonių kongrese, tai 

AM, LIET. R. K. FEDE
RACIJA. 

chussetts valstijos į Demokra
tų konvenciją siunčia dusyk 
tiek, t. y. 36 žmones. Repab-
1 ikonų partiją vietomis suma-

Viena, lenkai pajuto, kad sve-
timkalbiai Amerikoje jau nėra 
taip mylimi kaip seniau bu 
cfcavo. Antra, girdėti, kad A-
raerikoje ketina uždrausti vi
sus neangliškus laikraščįus, o 
dauguma lenkų angliškai ite-
meka. 

Tos dvi priežastys ir mums 
lietuviams rupi. 

KUN. JONAS SPANNBAUER. 
Jo pavardė vokiška, bet 

tautybė čekiška. 1914 m. jis 
tapo paimtas į Austrijos ka
riuomenę ir tarnavo kapelio
nu savo tautiečiams čekams. 
Pii maine stambiame susidūri
me su Rusijos kariuomene če
kai tapo paimti nelaisvėn ir 
išgabenti į Siberiją. Ten vie

noje vietoje jų prisirinko 50 
tūkstančių. Ugainiu Rusija k«-
do kun. Spannbauer'iui va
žiuoti namo, bet jis liko, nes 
nebuvo kam aptarnauti čekų 
dvasios * reikalus. 

Ugainiu su Amerikos karei
viais į Siberiją atkeMavo Ko
lumbo Vyčiai (Knights of 
Columbus): p. William F . Fox 
iŠ Indianopolis ir <3arry M c 
O&rry iš Buffalo. Juodu rado 
kunigą su daug darbo, dmig 
\argd ir visai be lėšų. Todėl 
juodu kunigą Hpannbaue'r'į 
j rašė į Kolumbo Vyčių veikė
jus ir aprūpino jį medžiagiš
kai. J is tarnavo tol kol Sibe-
r i joje buVo amerikieoių; pas
kui su jais jis atkeliavo į A • 
merika. 

luta. Liet. R. K. Federacija, 
pasistačiusi sau tikslu su
traukti Lietuvos politiniam ir 
kultūriniam darbui visas Ame
rikos lietuvių centralines ka
talikų organizacijas, draugi
jas, parapijas ir mūsų visuo
menės darbuotojus, negali pa
sitenkinti darbuote savo mie-
riams atsiekti vien tik spau
doje, bet jaučiasi turinti teisių 
ineiti į Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenę su gyva agi
tacija žodžiu ir darbais. 

Federacijos centras, turėda
mas geriausius, norus, vienas 
be nuoširdžios paramos visuo
menės darbuotojų neįstengs 
sucentralizuoti lietuvių katali
kiškų pajėgų tokiam svarbiam 
darbui, kokiu yra pastovus ir 
organizuotas lietuvių katalikų 
veikimas Amerikoje. Geroms 
pasekmėms išvystyti būtinai 
reikalinga Federacijos Centro 
ir darbuotojų minčių ir pajė
gų suderinimai ir sutartinis 
darbas. 

New Yorko apielinkės Fede
racijos Tarybos narių ir dar
buotojų periodiškai daromos 
konferencijos sutraukė prie 
darbo krikščioniškos kultūros 
ir politikos labui žymesnę da
lį šios apielinkės vienminčių 
darbuotojų, kurių nuomonės, 
reiškiamos įvairiais lietuvių 
gyvemmo ir tautos reikalais, 
beabejonės pasklys kuoplačiau 
sia po Amerikos lietuvių nau
jokynus ir bus tiksliu nurody
mu darbo sričių lietuvių ka
talikų visuomenei. 

Bet rengianties Federacijai 
atsistoti arčiau visuomenės ir 
žmonių reikalų, neužtenka ma
sinti į krūvą atskirus lietuvių 
katalikų visuomenės • darbuo-. 
tojus, dar reikia pa judint i prie 
darbo plačias lietuvių kata-
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likų minias, kurios 'pajustų, 
kad joms yra lemta būti svar
biu veiksniu 'Lietuvos, kultūros 
ir politikos dėsnius sudarant 
ir juos pritaikant prie Lie
tuvos gyvenimo* reikalų. 

A. L. R. K. Federacija, jai 
į talką stojant prakilnios šir
dies ir gražių norų darbuo-
jams, lengvai galės savo tik
slo atsiekti, tik tuojau, nieko 
nelaukiant reikia: 

1. Atsikreipti į visas lietu
vių katalikiškas laikraščių re
dakcijas su prašymu Federa
cijos uždavinius ir obalsius la
biau populerizuoti laikraščiuo
se, nurodant visuomenei ir 
darbuotojams naudą ir fcvarbą 
iš Federacijos lietuvių krikš
čioniškos kultūros ir politikos 
tikslams. . 

2. Tuo pačiu reikalu atsij Į 
šaukti į lietuvių katalike ktpĮ 
nigus ir darbuotojus. Prašyti 
jų ant« vietos kolonijose aiš
kinti Federacijos tikslus drau
gijoms, raginant jas dėtis 
prie Federacijos lietuvių kul'-
turos ir politikos darbui. 

3. Lietuviškų kolonijų vei
kėjai turėtų pasirūpinti iš pri
klausančių prie Federacijos 
draugijų ir kuopų sudaryti Fe 
deracijos skyrius. Jei kurioje 
kolonijoje tokių draugijų nesi-
rastų, tuojau sušaukti visų ka
talikiškų draugijų ir kuopų 
valdybas kontereneijon, paaiš
kinti joms Federacijos tiks
lus i r tenai sudaryti tinkamus 
pienus toms draugijoms prie 
Federacijos .pritraukti. 

4. Amerikos lietuvių kata 
likų kalbėtojus kviesti nors 
dalį liuoso laiko pašvęsti Fe
deracijos reikalams, rengia
mose lietuvių katalikų pra
kalbose prisimenant apie Fe
deraciją. 

5. New Yorko apielinkės 
darbuotojai Federacijos rei
kalais pavarys smarkią agita
ciją Ne\v Yorko apielinkėse ir 
apie savo darbo pasekmes 
praneš visuomet konferenci
joms. 

6. Federacijos sekretorius 
visiems atsikreipusiems į Fe
deracijos centrą, suteiks rei
kalingi] nurodymų ir žinių. 

7. Kolonijų darbuotojai a-
pie * svarbesnius žygius daro
mus Federacijos naudai, taip
gi apie prisidėjusias prįe Fe
deracijos draugijas ir įsikū
rusius Federacijos skyrius 
praneša Federacijos sekreto
riui, kuris tuojau užmezga ar-
timesnus ryšius su tomis drau 
gijomis ir skyriais. 

Tai tik apskritas mūsų dar-
buoties pienas. Bet jei jį mums 
pasisektų gyvenime išvystyti, 
didesnė ir svarbesnė darbo da
lis butų atlikta ir Federacija 
galėtų, kultūros ir politikos 
reikalus varant pirmyn, pasi
remti visa ir organizuota lie
tuvių katalikų visuomene A-
merikoje. 

Am. Liet. R. Iv Fed. ge
resnis susiorganizavimas * A-
merikojė atsilieptų naudingai 
ne tik į Amerikos lietuvių rei
kalus, bet į visą lietuvių tautos 
gyvenimą, prie kurio sutvar
kymo ir mes-Amerikos lietu
viai turime nemažai teisių ir 
priedermių. 

Jonas E. Karosas, 
Fed. Rast. 
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Vyrų ir Moterų Rubu Kirpi
mo ir Designmg Mokykla. 
liusųa iatemu Ir mokymo būdu Ju» 

' trumpu laiku iSmokaita riao ama
to. ' v 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna g*roi 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomas elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko« 
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos aulig mieros, Yi« 
šokio stiliaus Ir dydilo iš bet kurio* 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

4, F. Kaanicka, Vedėjas 
180 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake S t . ant 4 tų lubų 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S I 

Kamp. M Court 
Bes. 1229 W. 4» Avenne 

Telefonas Cicero t€6f 
Ofiso Cicero 49 
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V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

I 
1 

29 South La Salle Street | 
Kambaris S24 | 

Tel. Central 6896 I 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
TeL Yards 4681 • 

ii 
* — 
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J.P,WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
454* 8. WOOD STBKBT 

"J26 W. lHth STRKKT 
CHICAGO. 

MeKlaJer 4380 — ~ K 

T«lef0OM Fullmaa M 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

lOS01 So. Micliigan. Avcnuc 
— r t — S , LLL 

VAULNDOSt » Iki v n t a n . 

a . . , . . . . . . . . . _ _ m _ _ _ « - « 
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo- ofisą po n tini. 

4729 S. Ashland Avenue 
-

Specialistas džiovu, moterų ir vy-į 
»-U ligų-
• 

;] Valandos nuo 10 lkL12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nVo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drcxcl 2880 I 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* 

I 

Mtrhlraa Are. 
l'Ql)m*o S4S i r 

Rofletende: lt9W S* 
j IMcfeaM Pultam S4S Ir F I U M U SUS 

Chlcagoj: 451K So. Woo4 Btr. 
Tik KetT«rKc raluke nuo 5;3« Iki lsft« 

jį. TcktMM T»rd. 1SS. 

g > — W — < W « M » » » i 

Dr. C. Z Vezelis 
Tel. Drover 784S 

M 
v - * i 5 

LIETUVIS DEHTI6TAS 
vak. Valandos: suo 9 ryto iki 9 

Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 
— , . ~ ~ 4712 SO. ASHLAMD AVEJil E 

arti 47-tos Gatvės 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R O H I R F R G A S 
Ofisas ir Gyvenimo riet* 

• S252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Univcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Toros B644 

J0SEPH C. W0L0N 
. Jetuvis Advokatas 

l t SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

• •karais t t l l W. la-nd Itreet 
TeL RookvreU C999 

CHICAGO, ILL. 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

(47 ir Wood gat.) , 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:80 iki 8:3© vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 180 
Res. 2914 W. 48rd Street. 

Tel. McEinlcy 263 
• • • « * ' ) 

i ' i •» 

tTOKITE KARAS TATTPY. 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S). 

Ręski. IiMlependence Blvd. 
f Telefonas Vau Burtu 294 

DR.A .A .R0TH, 
Rasas gydytojas h* chirurgą* 

Spedjalistas Moteriškų. Vyriokų 
Valkų Ir vteu chroniškų ligų 

Ofteas: 8854 So.< Hatated st~, Cfaioago 
Telefonas Drover 8888 

VAI/ASDAS: 16—11 ryto: 2—I po 
pietų 7—8 va*. We4Mfc*tff «#—19 C 

f 
i , 
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Į LIETUVIAI AMERIKOJE 
P H I L A D E L P H I A . PA. 

Gegužės 30 d. Šv. Kazimio-
r o parapi jos bažnyčioje buvo 
didelės iškilmės — primicija 
kun. K. Klevinsko. Al to r iu j 
buvo papuoš tas baltomis leli
jomis. Rupesniu gerb. Seserų 
Kazimiermėių buvo surengta 
graži procesija, kuri tiesėsi 
nuo klebonijos durių ligi di
džiojo a l tor iaus . Iš šalių sto
vėjo dvi eili mergaičių parėdy
tų baltuose rūbuose, su žaliais 
vainikais ant galvų. Rankose 
ir-gi laikė Vainikus. Viskas iš
rodė lig vienas nupintas vai
nikas. 

Iaoiuantį iš klebonijos pr i-
micijantą sutiko būrys minis-
t rantų su kryžium ir pulkas 
mažyčių mergaičių, kurios ran
kose laikė baltų gėlių bukietus, 
o galvas puode geltoni vaini
kėliai. Maži vaikučiai buvo 
parengt i baitais rūbeliais, ku
r ie rankose laikė baltas lelijas. 

1 nėjus primH'ijantui bažny-
<-i»>n, mergai tės užgiedojo gie 
sme į Švenčiausiąją I'aną 
Mariją. Priėjus prie al toriaus, 
du vaikučiu padavė šilkinę 
'paduškaite , ant kurios buvo 
padėtas pa ra ša s : " T u esi ku
nigu ant amžių ." Po to cho
ras užgiedojo " A t e i k Dvasia 
š v e n č i a u s i a " i r prasidėjo mi
šios šv. Dijakonu buvo kun. 
I . Yalančiunas, subdijakonu 
kun. Kara l ius . Klebonas, kun. 
J . J . Kaulakis pasakė labai 
gražų ir jausmingą pamoks
lą, kuris sugriaudino visus su
sir inkusius bažnyčion žmones. 
T a r p kitko sakė : "La iminga 
t a diena buvo, kada priėmei 
pirmąją Šv. Komuniją: dar 
laimingesnė a n t r a diena, kada 
pa tapa i kunigu. Bet ateis 
dienos, kada sutiksi persekio
j imus, kada nedoras pasaulis 
purva i s drabs tys , kada sutik
si nuliūdimą valandas . Tai-gi, 
tu r i būti pr ie visko prisiren
gęs t. t . " P o mišių šv. kun. 
Klevinskas suteikė visiems 
žmonėms palaiminime. 

Kun. Klevinskas y ra čia 
gimęs ir augęs. P i rmą mokslą 
gavo Šv. Kazimiero parapi jos 
mokykloje. Linksma buvo tė
vams sulaukus tos valan
dos, kada jų mylimas sūnelis 
pa tapo Kr i s t aus vynyno dar
bininku. Linksma buvo i r vi
siems giminėms. 

Philadelphiečiai kun. Klevin-
skui linki geriausios kloties 
darbuose Dievo garbei rr tė
vynės naudai . 

Vystant i šakelė. 

j iemdiem kalbėti, bažnytinis 
c h o r a s u ž t r a u k ė L i e t u v o s l i i m -

na. Prakalbos pamarg in ta de-
klemaci jomis. 

Abu kalbėtoju įkalbėjo apie 
mūsų tėvynės vargus i r kaip 
juos galima sumažinti, a rba 
visai prašal int i . Klausytojų 
buvo nedidelis būrelis, bet bo-
nų parduota už $1,100 dol. 
Garbė tiems, kurie prisidėjo 
pr ie Lietuvos Laisvės pasko
los. 

Noriu atkreipti doinę tų lie
tuvių milwaukiečių, kurie da r 
nepirko L. »L. bonų, kad pasi
skubintų nusipirkti , nes pas
kolos laikas greitai jpasibaigs. 
Norintieji pirkt i bonų prašo
mi nelaukti kol ateis kas į na
mus paragint i , bet kviečiami 
nedėldieniais, apie 1 valandą, 
ateit i lietuvių parapi jos po-
bažnytinėn svetainėn. Ten ra
site paskolos komitetų ir ga
lėsite nusipirkt i bonų. 

Barčų Petras . 

sė, kaip siųsti Lietuvon pini
gus, kit i kaip važiuoti, t ret i te
iravosi apie seimą. Visiems 
aiškiai i r gražiai atsakinėjo. 

K u r kun. dž. Mironas lan
kysis su prakalbomis, patar t i 
na nei viemtni lietuviui nepa
likti neišgirdus jo kalbos. A-
čiu jam už aplankymą mūsų 
kolonijos. 

J . Trakšelis, 

ROSELAND, I L L 

KENOSHA, W I S . 

M I L W A U K E E , W I S . 

Ši tame miestelyj randas i 
nemažas būrelis lietuvių, tik 
jų t a rpe stoka vienybės. Dau
guma aklai tiki j žemiškąjį ro
jų ir laukia tokio surėdymo, 
koks dabar y r a Rusi joj . Apie 
tėvynės reikalus tokie lietu
viai nė kiek nesirūpina. 

Bet y r a i r gerų tėvynainių, 
kurie visomis pajiegomis dar
buojasi tėvynės naudai . 

Geg. 30 d. pobažnytinėj sve
ta inėj buvo prakalbos L. L. 
Paskolos reikalais. Kalbėjo 
pp . J . J . Klias i r Bal tut is iš 
Chicagos. P i r m pradėsiant 

P E T B A T ' S S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

R E A L E S T A T E I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BURBAU 
Siunčia Pinigus Parduod* Laivonort** 

ISiOT A R I J L Š A S 
3249 So Halsted Street, Chicago W'W«M 

T C L f ^ H O N f BOULCVARD 6 1 1 

Gegužės 19 d., šių metų, ir 
ims turėjome progą išgirsti 
prakalbas laukiamo svečio, 
kun. dž. Mirono. 

Dar prieš aštuonias vakare 
jau žmonių buvo pilna svetai
nė. Visi su nekantrumu lau
kė. Svečiui inėjus svetainėn, 
Lietuvos Vyčių choras, pr i 
tar iant ,pijami S. Šiepeliui, ir 
vksai publikai, užtraukė Lie
tuvos himną. Po to gerb. mū
sų klebonas kun. A. Balinskas 
t rumpai papasakojo api." tai, 
kaip da r prieš karą kun. Mi
ronas daug darbavos mūsų 
tautoje, kaip plėtė lietuvystę 
sulenkintuose kraštuose Vil
niaus gub. Paskui pakvietė 
kalbėti kun. Mironą. Svečiui 
atsistojus kalbėt, publika gau
siai rankomis suplojo, nes ti-
ki'josi išgirsti daug žinių iš tė
vynės. J r neapsivilė. Kun. Mi
ronas kalbėjo net | r i s vai . ; bet 
kad ir dar tiek butų kalbėjęs, 
niekam nebūtų nusibodę. Visi 
žmonės taip klausėsi jo kal-
b o s , k a d r o d ė s i li<? n e i v i e n o 

nėra svetainėj. 
P i rmu žygiu kalbėjo apie 

Lietuvos valdžios pasekmingai 
nuveiktus darbus i r apie mo
kyklas, labjausia apie reikalą 
mokyklų Lietuvos pakraščiuo
se. Papasakojo, ka ip daug 
pagelbėjo Tautos Fondas , sa
kė, kad ir dabar reikia jį rem
ti, nes tas fondas remia įsteig
tas mokyklas Lietuvos pakraš
čiais. 

Po pirmos kalbos buvo ren
kamos aukos. Aukojo sekantie
j i : K. Baliauskas $10.00. 

Po $5.00: J . Karbauskas , P . 
Jus is , 

P o $2.00: S. Žalandauskas, 
J . Mockus, 

Po $1.00: M. Vitkauskas, S. 
Ralys, 8. Ruika, V. Močius, 
K. Bagdonas, S. Laurinai t is , 
P . Kodys, A. Dankus, P . Sa
vickaitei, K. Mikėnas, G. Kle-
vickaitė, S. Pinigis, F . Ralys, 
J . Dobašinskas, V. Mandrav-
k-kas, V. Strasevičia, A. Moc
kus, V. Šeštokas, tT. Ju rkūnas , 
J . Venbiris, J . Armonas , V. 
Žvinakis, J . Kleiva, K. Vaiče-
liunas, S. Zeleskis, A. Aleliu-
nas, J . Dapšys, J . Norbutas, 
J . Trakšelis, P . Zakarevičia, 
Smulkių aukų $1-4.27. Viso 
$68.27. 

Antru žygiu gerb. svečias 
papasakojo apie santikius Lie
tuvos su jos kaimynais. Pa
sirodė, kad Lietuvos valdžiai 
gerai sekėsi. Po prakalbos, ka
da nuėjo nuo estrados, tuoj ap 
stojo .žmonės. Vieni klau-

Lietuvos Laisvės Bonų 
< -reikalas. 

Veiklus Lietuvos Laisvės 
Bonų komitetas čia stropiai 
darbuojasi. Vietiniai bolševi
kai ir Crigait iniai socijalis-
tai manė, kad šioj kolonijoj 
mažai kas bonų tepirks. J i e 
varė visokiais budais priešin
gas agitacijas, kad Roselandų 
padarine savo tvirtovė, 1x4 
nieko nelaimėjo. Lietuvos Lai
svės Bonus visi perkar, išėmus 
pačius bolševikų i r socijalistų 
Šulus. Tie " š u l a i " , girdėtis , 
ir-gi j au pradedą po truputį 
maloniau atsinešti į tėvynės 
reikalus. Y r a viltis, kad i r j ie 
su žmones. 

Išviso turime išpardavę Bo
nų jau už apie £0,000 dol. Bir
želio 10 d., ketverge, vakare 
7:30 bažn. svetainėj po pamal
dų bus didelės prakalbos ir 
bonų pardavinėjimas bei jų 
dalinimas. Tikimasi, kad tą 
vakarą bus išparduota bonų už 
keletą tūkstančių dolierių. 

Korespondentas. 

SPRING VALLEY, ILL. 
— 

Bus dalinami Bonai. 
•.. 

Kviečiame visus springvallie-
Čius ateiti į susirinkimą ne
dėlioję, 13 d. birželio, 3 vai. 
po pietų į parapijos svetainę. 
Dalinsime Bonu* tiems, k u 
riems ]>arėjo iš Misijos. Tai]) 
pat ir kiti, kas tik norės, ga
lės dar P>onų užsisakyti ir 
gaus jų ka ip t ik pareis iš Mi-
>ijos. ' 

L. L. Paskolos komitetas. 

CICERO L I E T U V I Ų DOMAI! 
Kas t ik ta i iš Cicero norite 

gaut i " D r a u g ą " a rba paduoti 
1 Ji apgarsinimą., a r koki dar
bą (jobą) kreipki tės pr ie p . 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pa s jį galima gau t i malda-

knygriS i r ki tokių knygų. 
Pasinaudokite. 

A. į A. 
MATAS KLIOŠIORAITIS 
33 metų pasimirė 6 d. bir
želio, 8 vai. vakare, Spri-
ngfield, IU. Įš Št. John 
Sanitorium, tapo parvež 
t a s į Chicagą 8 birž. J i s 
išgyveno 9 metus Ameri
koje; paeina iš Kauno re-
dybos, Raseinių apskr . 
Ju rba rko valsčiaus, Dai
nių kaimo; paliko moti
ną, tėvynėje dvi seseris, ir 
du broliu, i r vieną, brolį 
Amerikoje, paliko visus 
dideliame nuliūdime. 

Laidotuvės bus pėtny-
čioj, birželio 11, 1920, 8 
vai. iš ry to i š namų 1711 
N. Ashland Ave. j Šw. 
Mykolo bažnyčią, o iš ten 
į Šv. Kazimiero Kapines. 

Kviečiame gimines ir 
pažįstamus dalyvaut i lai
dotuvėse. 

I M R D M H H B H M i 

PASPOItTŲ BLANKAS 
P I L D O M E 

DYKAI. 

Balt ic Consultation Bųreau, Inc. 
8* So. Dearbora St. Chicago. 

Room 206 

I U H I 
ifim 

E X T R A PROGA. 

BIZNIERIAMS. 
Parsiduoda *'Draugo" mūrinis 

namas. Stovi geroje vietoje ant 
k a m p o S o . W o o d S t . i r 4 6 - t h S t r - . 
arti lietuvių Šv. Kryžiaus Dažny-' 
čios. Prie galo namo yra 2, garą-
ge, kuriuose gali tilpti 3 automo
biliai. 

Norėdami gauti informacijų, 
kreipkitės šiuo adresu: v 

"DRAUGAS'> PUBL. 0 0 . 
1800 W. 46th Str. 
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REIKALAUJA. 
R E I K A L I N G A S VARGONI

NINKAS. 
« 

Šv. Ju rg io Parap . Chicago, IU. 
Tur būt i geras vargoninin

kas ir praktikuojantis katali
kas.* * 
Klebonas Kun. M. L. Krušas, 

3230 Auburn Ave. 
• » • • 

MERGAITĖS 
Mes jums siūlome pastovų dar
bą vynioti ir dirbti kalendo
riams stovylas. 

Pr i ty r imas nereikalingas. 
(Jera alga pradžiai. 

Goes Lithographic Co. 
42 W. 61st Street 

R E I K A L I N G I L E I B E R I A I . 
Del foundrės darbo Pastovus 
darbas. 

• Link Beit Go. 
39th & Stewart 

R E I K A L I N G I L E I B E R I A I 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite, 

V7ESTERN F E L T W 0 R K S 
2115 Ojden Ave. 

22nd & Cravvfci'd Ave. 

Vaiduvivjai _ K a l l m n t i s l . l E T r V T s K A I 
P a r d u o t i t o tu s IIIUMS n a u j o j KUIMIIS izijo.J. 
pi ii v i imaK IMM « ika Imt'Kfi, n u H \Ū m o k i n s i m i ' 
ju.s r«:il <si . i tc l)itnii» i>a« m ū s ų p r i t y r u 
si UH «ali-«* m a n a * r e r i u s ; komiSinaa bu tų 
n u o $400 iki $G0<» | im'-ui-KJ is priidžutH. 
AtMirtKUkiic Mr. K o p p c l , suk'H m s o n | ^ i ' . 
J A V A U A S AN1» J tU lN 'SON, subtUvidera , 
room 302, 118 K. I<a S a l l t Htr. 

KKIKAIJNGI l l i l l l >ftlXI 
mokcstin inoulilingr 61 c. j valundy 
ir pieccwork. I'o ke lc tos dierni dar
bo vyrui gali padaryti $12 j dieną. 
I>arba.s pastovus Sesiosdienos j savai-
tę. I>cvynio!> valandos j dieną. Mo-
ka,ssi k a s siLvaitt**. ^ 
AMERICAN KKAKF. S H O E & F D R Y . 

60 W. Harrison Str. 

l'aieskatl puseser«-s I'i"šulės Suma-
karaitės, paeina iŠ Suvalkij guberni
jos Vilkaviškio miesto, žinau, kad 
pirmiau gyveno Chicagoj. Ijai ji pati 
arba kas apie ją žino atsišaukite 
šiuo adresu: 

PPUCfeiS S I M A K A I I A I T E , 
(IK> vyru Grišittiė) 

732 W. 19 Str. Cliieago, IU. 

6 NAMAI, LABAI PIGIAI. 
4550 S. Western Ave. 3 florai 

po 4, ruimus, pirmas floras Pli-
tu, ant prišakio loto galima sta
tyti biznio narna, už $5,800. 

4 5 1 5 S . H e r m i t a g e A v e . 2 f lo - į 
ra i , u ž p a k a l i j m u r i n ę g a r a g e d«J ( 

3 k a r u , m u r i n ę , v i r š u j 4 ruiami 
pagyvenimas už $6,700. 

5706 S. Morgan st, 2 florai me 
dinis. Storas ir 4 pagyvenimai 2 
po 4 ruimus ir 2 po 5 ruimus už 
$5,700. 

4346 S." Wood St, 2 florai mū
rinis 6 pagyvenimai po 4 ruimus 
randos neša į mėnesį $83 preke 
$8,200. 

1405 47th St 2 florai medinis. 
Storas ir 3 pagyvenimai ir didele 
bar ne už $3,600. 

4805 S. Racine Ave. 3 flatai 
»• 

mūrinis, 3 pHg.;»eniipai po 4 rui 
mus 4 metų senas vertas $8,000 
parduosim už $6,000. 

Turime ir daugybes kitų namu, 
norintieję pirkti narna kreipkitės 
pas 

Z0LP&, BARČUS 
4547 S. Hermitage Av. Chicago 

v Tel. Yords 145 

Telephone: Yards 6492 

AKUŠERKA 
A.SHUSH0 

Turiu patyrimą 
moterių Ilgose; rū
pestingai prižiū
riu l igonę Ir kūdi
ki laike ligos. 

3255 So. Halsted S t , Chicago, 111. 

HB —m—* 

S. D. LACHAWia 
I.letuvys Oraborlua patarnauju, 

tuvėae ko pigiausia. Reikale meldiiu at-f 
•Įšaukti, o mano darbu bualte užganėdinti 

|2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 
• 1 M . 

• - " 

K-
f 

• • • • — ' •*• 

Dr. M. Stupnicki 
,3107 So. Morg&B Street 

CHICAGO, TLIAUOtS 

Talandos: — S iki 11 1* i r t o ; 
t po pietų fkl 8 rak. Nedal io
mis nuo 6 Iki 8 ra l . 

- • - » 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Amerikos Katalikų Vyskupų 

Ganytojiško Laiško Ištraukos 
Kaina 10c. 

Imant daugiau nuleidžiamas nuošimtis. Kas norite gau
ti, tuojaus užsisakykite, nes jau nedaugiausia atlieka. 

Adresuokite 

"DRAUGAS" PUBL1SH1NC C0. 
1808 W. 46-th St., Chicago, UI. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiMiuiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiinMHMiiiitiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiimmmi 

ŽVAIGŽDUTE 
Graži Maldaknygė 

Ypač tinkama einantiems prie Pimios Komunijos. Knygelė 
nedidelė, balti kauliniai apdarai, ant apdaro V. Jėzaus paveik
slas, uždaroma sagutė. 

Ka ina — $1.75 (su kryželiu viduje) 
. , 1.60(bekryželio) 

i 
s 
i i 

ANT PARDAVIMO NAMAS 
per savininke 3708 l .nuraUl Ave. 
9 kambarių mūrinis namas 5 ir 4 

maujai ištaisytas. Kaina $2,50.00 Cash 
$500.00 Balansą kaip randa 

M. J. MOKAN, 
79r>2 Can'e**^!' Str? 

Telefonas Vincennes 1195 
m r 

PARSIDUODA 
Bučernė ir Grosernė gera vieta, vbiz-
nis* išdirbtas. Kas nori ir su namu. 

2722 W. 47 Str. 

F^VOyĮLSTOMĄSSSBD 
P o Talglal oeužmlrik, kad gerian-

• las vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. PrašaUna visus nesmagumu* 
suvlrSklnlmo, o tas raiškia, kad rei
kia, p&mAsrintl vi«&%. Parduod&ms 
pab visus aptieaorius. 

' • Į i ' 

T 
i Telefonas Boutcvard 0199 

DR. G. KASPUTIS 
D E N T I S T A S 

3331 S. Halsted Str. 
OUcago , 111. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

— = 

ANT PARDAVIMO 

Grosernė ir Bučernė geroj vietoj. 
Atsišaukite š iuo adresu: 

48th & S. Wmehe^tcr Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Mūrinis N a m a s su 3 randomis ir 
krautuvė už prieinamą kainą, geroj 
bizniavoj apiel inkėj. Atsišaukite: 

4533 S. Lariin Str. 

PARSIDUODA 
Mūrinis Namas , 2 pagyvenimų 2 ir 
4 kambarių, puikiai ištaisytas vanos ir 
toiletai,, parsiduoda labai pigiai per \ 

savininką W>1. VALENTAS. 
3219 Lowe Ave. 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 28 meta i 

Ofisas 3148 So. Morgan St . 
Kertė 32-ro St., Chicago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo € iki 8 valan
da vakare. 

Nedčl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 
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Norėdaoii ^auti kreipkitės į 
" D R A U G A S " PUBLISHING OO., | 

1 1800 W. 46-th Street, Cbieag^, BĮ. | 
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£ NAUJAS T E A T R A L I S VEIKALAS | 

Dešimts Meti; Smuklėje j i . Ver tė 

Jonas M. Širvintas 

Kama 50c 
Daugiau imant nuleidžiamas nuošimtis 
Adresuokite: 

i I 

I " D R A U G A S " PUBL. CO. 
| 1800 W. 46th St r . Chicago, BĮ. = 
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PEARL IjUEEN 
I0NGERTIN0S 

Tl'OJAUS PARSIDUODA. 
Lietuvių apgyventoj apylinkėj, dai

lioj vietoj, arti Šv. Kazimiero v ienuo
lijos ir parko gražus, naujas namas 
(bunga low) , 6 kambarių, "furnace" 
šildomas. Parduodamas prieinamą 
kainą. 

Atsišaukite pas savininką, 
S. COIiBY, 

6935 S. Talman Ave. 

Dabar yra patvirtintos ftr varto
jamos dau«Tunio8 lietuvių, kuria gra-
jl}a konoertiną ir augStai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ima jas parūpinti 
augSto arba i e m o tono. 

Reikalaukite katalogo, kur] išsiun
č iame dykai. 

GEORBI & VITAK MUSIC €8. 
\%m W. 47tH St.. Obtoago. DL 
JIIIIIIIIII1III1IUIIIJIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J . J . Bielskis, gr įždamas iš Lriemvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su " V y e k r : 

9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias il iustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį. 

Vargu kas ki ta y r a ta ip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė ^gabiausia pa rašy tas straipsnis , nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko ta ip , kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuva, nor i pasigrožėti jąja — užsisakyk 
" V y t į . " Prenumera tos ka ina : Metams $2.50. 
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"VYČIO" Administracija 
3261 S. Haktod St. Chicago, UL 

PAPUDINE 
TAMEGINK 

LABAI GEROS D E L 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
10c-30c 60c Buteliai a r Froškel 

http://si.itc%20l)itnii�%20i


D R A U G A S Ketvirtadienis, birž. 10 1920 

MILŽINIŠKĄ 

: 

n 

i 

NeA, Birželio June 1 3 , 1 9 2 0 
NATIONAL DARŽE, Riverside, III. 

Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskritys 
mintu 

Bus: Šokiai, Dainos, Žaidimai, Lioterijos, {vairios lenktynės, Virvių traukimas ir tt. Gros 
didžiausia Chicagos orkestrą. ĮŽANGA 35c. 

PASARGA: Pikniko dienoje perkant tikietą prie kasos langelio, reikės mokėti 50 CENTŲ 
Tat iš anksto įsigyk tikietą. 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Ketvirtadienis, birželio 10 d. 
Šv. Margrita. 

Penktadienis, birž. 11 d., 
Šv. Barnabas ap. 

IŠ REPUBLIKONU KON
VENCIJOS. 

DUODAMA VĖJO PREZI 
DENTUI. 

Dar kiti linksta prie mi Ii ta
riniu kandidatu. Tiems rupi 
Suv. Valstijas pakeisti stip
ria militarino šalimi, prieč 
kurią lenktųsi visos kitos vieš
pa t i jo j 

Nevienoda žmonių nuomonė. 
Tad nevienodi ju ir norai. 

Kandidatu tfi vra tinkamų 

GERAI BRYANUI ATSA 
K) TA. 

tiems ir kitiems. Tik reikia 
parinkti. Keikia intikinti savo pelnas už prohibicijos jv 

Chicagoje vieši ir žinomas 
vienas "sausųjų" vadas Bry-
an, kitnomet buvęs valstvbės 
sekretorius ir jau daug kar
tų kandidatas į šalies prezi
dentus iš demokratų pnrrij'-s. 

Kuomet augšeiausias teis
mas patvirtino proiulncijos 
amendmenta, Bryan'ui buvo 
daug džiaugsmo. Vienam su
sirinkime kalbėdamas j ; s pa
reiškė, kad didžiausias nuo-

!i-

Kas laimės kandidatūra? 

Birželio 8 Chicagoje atitla-
iv i a naeijonalė republikonų 
partijos konvencija su didelė
mis iškilmybėmis. 

Įžangiamąją kalbą pasakė į 
delegatus ir tūkstantines žmo
nių minias senatorius Lodge, ' turi kuo pasidžiaugti. Vid i-
didis prezidento AVilsono opo-imiesiy.i taip didelis žmonių :i;-
nentas. Senatorius Lodge yra 'sibarimas, kaip dar nekuome* 

oponentus. 
Frakcijų vadai tad su savo 

asistentais nukaito darbuoja
si. Spauda paskelbia ilgiau
sius straipsnius apie peršia-
miis kandidatus. Vieni laik
raščiai giria vienus, kiti kitus 
nu/juiv tus kandidatus. 

Daroma platforma. 

Davė Dievas gražias dienas 
ir Mlunią. Tad republikonai 

ma priguli kongresui. 
Vienas iš susirinkusių tuo

met atsiliepė: \ 
"Kituomet kongresas tole

ravo eia vergiją. I r paskui 
kongresas tą vergiją panaiki
no. Taip gali Imt ir su prohi-
nieija. 

Bryan prieš tą nerado argu-
mentd, ar gal. ignoravo, kad 
nieko neatsakė. 

kusioji publika viskuo butų 
patenkinta. Bus įvairių indo-
mybių, žaidimai ir kitokįe da
lykai. Gros pasižymėjusi or
kestrą. Bus šaltų ir Šiltų už
kandžių. Be to, girdėjau, kad 
tame piknike dalyvaus dauge
lis Susivienijimo seimo atsto
vų ir sveeįų vyėių iš kitų lie
tuvių .kolonijų. Cliieagos vy
čiams ir kitiems bus gera pro
ga susipažinti su kitų koloni
jų vyčiais — jaunuoliais bei 
jaunuolėmis. 

Tikiuosi, kad cliicagiečiai 
nepraleis pasitaikiusios pro
gos. 

Visas trukšmas piknike pra
sidės. K) vai. ryte. 

Korespondentas. 

IŠ BRIGHTON PARKO KOL. 
LIETUVIŲ DARBUOTĖS. 

visai neužsirašė, vistiek atei
kite užsirašykite ir imkite Bo-. 
ims visi, be skirtumo tikėjimo/ 
gimties, amžiaus, partijų, pa
kraipų ir nuomonių. 

Žinoma, kas mokėjo pinigus 
kitose stotyse, tas tenai turi 
ir Bonų reikalauti. 

Ne Cbicagoje gyvenantieji 
prisiųskite money orderį iš
rašytą " Draugo" vardu ir 
tuoj gausite Boną. 

Draugo" stoties iždininkas, <r 

PADŽKA.. 

Mes, Aušros Vartų parapi
jos komitetai, L. V. 13 kuo
pai nuo Towri of Lake už -at-
vaidinimą MGims Tautos ge
nijus," kuris buvo geg. fc2 d., 
1920 m., Meldažio svetainėj, 
išreiškiame širdingą padėką. 
Aušros Vartų parap. komitetai 

PRANEŠIMAS. 

D r-ja Šv. Jono Krikštytojo, 

Bridgeporte, laikys pusmetinį 
susirinkimą nedėlioję, birželio 
13 d., š. m., susirinkimų salėj. 
Kviečiami visi nariai atsilan
kyti. Keikės apkalbėti dide
liai svarbus reikalai. 

Valdyba: J . Sereika, rast. 
3246 S. Emiraad ave. 

RED. ATSAKYMAI. 

1800 W. 46th Str. Chicago, EI.i prie šv. Jurgio parapijom 

J. K. E. (Brigbton Parke, 
Cbicagoje) Žinia jau gerokai 
pasenus. Dedame truputį su
trumpinę. 

• * * • 
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Didelis Drabužių Išpardavimas 

garsus kalbėtojas. 
J i s išdėstė dabartinės de

mokratų valdžios padarytas] 

Prie paties Colisouino^nelen »-
va ir negalima prieiti. 

Konvencijos delegatų nėra 
klaidas valdant šąli Nupeikė | l l o i tūkstančio. Lel užtaigi čia 

• . - > ' 

jis ir paties prezidento da r - | s u v a ž iave svečių dešimtys tuk, 
bus ir žygius. Apsakė, kas y* stančin 
ra tinkama republikonų par-j Konvcneijps paskirtas komi-
tlJfi:* * [tetas taiso partijos platformą, 

Ištiesė jis paeiliui savo par- , y . u s t a t o s v a r l i aus ius p m -
tijos busimąją programa. įpU8j k n r i a i s } w r t i j a re**.* 
Pradžiugo susirinkusieji skait- ^ t 011 ia iuxįą p-lesrinkiminę kam 
liūgai republikonai, kuomK | i a i ,ij« 
buvo peikiama demokratų 
par ' i ja. 

Bei tai vis paprasta' poli t i- ' T 

GOMPERSAS CHICAGOJE. 

Iš Amerkos Darbo Federa
cijos suvažiavimo Kanadoje 
čia atvažiavo tos Federacijos 
prezidentas Gompersas. 

vJis čia republikonų kon
vencijai induos darbjniukų 
reikalavimus ir troškimus. 

. 

ka. Ne kitaip pasielgs juk ir 
suvažiavę savo konvencijon 
demokratai. Šitie nupeiks re-
puhlikonų partiją. 

Žmonėms darbininkams tas 
nesvarbu, kad jie kiti kitus 

Platforma yra svarbus par
tijos daiktas. Kiekvienas pi-

tuo indomauja. X"s 
p reformoje pamato, ką paT-

paėimioi ša
še, lies valdymo 

;k-' ' j , ' žada atl* 
vo raųkosna 
hl '• ą . 

Paskelbus platformą, kon 

peikia. Nes kaip'vieni, taip ki-jv" , l c i-i a r i , , k s k , a l * £ * » ' ' pre-
ti nėra darbininkams artimi, i zidrntus, kitą kandidatą i vi-
Jie tik varžosi už pirmenybe.I ^ P r < ^ n t u s . . 

Trkie republikonai peikia • Veiiiaa kam bus lemta hu 
demokratų administraciją. Bet kandidatu. Bei iš visų nežiu 
reikia atsiminti, kad dabartinisI*'tu. 1 kandidatus Jtmąuų u»^ą 
koig.esas yra republikoninis. l i e į ™>ll° t i k r 0 darbininkų 
Bet ką tas kongresas gera pa- pnetelio. Kiek artimesnis dar-
darė žmonėms, kadir pragyve- bi n inkams^ gali but senatorius 
nimo brangenybės klausime? Johnson. Gi visi kiti - tai 

Absolučiai nieko. Gi peikti j kapitalistai ir militaristai. 
demokratu administracija bile Mei.iančiais rinkimais dar-
kas gali pataikyti. jbminkai balsavimų vietose ; 

„ ,* , , . , riausiai •išreikš savo nuomo-
Perc-aug kandidatų. Į 

& ' 

MIRĖ TEISĖJAS PINCK 
NEY. 

Norinčių but kandidatais j 
prezidentus tokia daugybė, 
kad konvencija turės daug 
dnrbo.padėti, kol parinks tin
kamą. Užvakar Chicagoje mirė ap-

Kes delegatai konvencijoje skričio teismo teisėjas Pinck-
pasidalinę į frakcijas. Kiek-mey, įsteigėjas teismo jauiii-
viena iš anų turi savo nužiu-'mui. Pirm dešimties dienusis 
retą kandidatą. Kiekviena nušalo, slisirgo ir daugiau jau 
f rakei ja paremiama atskirio nekėlė iš lovos. Apskričio tei-
kokio nors gyventojų sluogs- sėju jis išbuvo nuo 1907 metų. 
mo. 1 

Vieni nori busimajame kan- KONVENCIJOS PIRMININ-
didate į prezidentus matyti! KAS LODGE. 
didelį verteivį žmogų, palankų į 
kapitalistams. Kiti reikalauja' Nuolatiniu republikonų kon-
kandidato užvis labjaus patri- vencijoje pirmininku parinktas 
joto. I senatorius Lodge. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

AB. SĄJUNGOS KUOPŲ 
DOMEI. 

I 

i 

Šv. Birželio 13 d. išpuola 
Antano diena. Kadangi ta die
na- yra paskirta rinkimui au
kų našlaičiams ir seneliams 
visose mus vyskupijos lietuvių 
bažnyčiose, todėl šiuo prašau 
visų Lab. Sąj. kuopų valdybų 
nueiti pas savo gerb. kun. kle
bonus ir paprašyti, kad tą 
dieną per pamaldas butų ren
kamos aukos našlaičių prie
glaudos namui. 

Podraug atsišaukiu ir į lie
tuvių katalikų visuomenę, pra
šydamas nesigailėti aukų tam 
prakilniam tikslui, kuomet jos 
bus renkamos bažnyčiose. 

Visų gerb. lietuvių klebonų 
prašau paaiškinti žmonėms, 
kaip svarbu yra tautai turėti 
prieglaudos namas.' 

Kuoširdingiausia paremkime 
Labdaringąją Sąjungą. 

A. Nausėda, 
U S. C. Pirm. 

IŠVAŽIAVIMAS — PIK
NIKAS. 

t i 
Lietuvos Vyčių dvi kaimynini 

kuopi — 13ta ir 36ta rengia 
bendrą išvažiavimą — pikni
ką, kuris įvyks nedėlioję; bir
želio 20 d., National Grove, 
Riverside, 111. 

Šis. piknikas bus vienas iš 
puikiausių bei indomiausių. 
Bendrasis .komitetas darbuoja
si, kad pavyktų, kad atsilan-

Jvaip visur, taip ir pas mus 
abelna darbuotė buvo kaipir 
apsnūdus, nes po kiekvieno 
sunkaus darbo reikia nors 
truputį ir pasilsėti. Bet šiais 
laikais, kada Ti. L. P. bonu. par 
davinėjimo laikas jau baigiasi, 
o toli gražu* dar neišpirkome 
tiek, kiek mums yra paskirta. 
t. y. $()0,000.00, todėl J r vėl 
Brigbton Parkas pradeda kru
tėti. 

(Jeg. 17 d. čia lankėsi Lie
tuvos Misijos nariai: kun. Ži
lius i r Dr. Bielskis. Prakaltas 
įvyko IfcKinlty parko svfet. 
Nors oras buvo neperpuįkišu
sias, bet žmonių susirinko be
veik pilna svet. Brigbtonpar-
kiečiai dar nebuvo girdėję" to 
kių prakalbų, todėl visi atidė
ję klausėsi. Na, ir buvo ko i 
klausyti. Po prakalbos kun. 
Žilius paklausė, ar neturi kas = 
kokio klausimo apie Lietuvą' 
ir jos paskolą. Vienas užklou 
sė: " K a s yra Lietuvos di
džiausiu priešu: ar lenkai, ar ! 
vokiečiai, ar bolševikai." Kun. 
Žilius į tą klausimą labai gra
žiai atsakė. 

Kadangi tą patį vakarą pra 
kalbos^buvo ir Dievo Apv. pa
rapijoj, tai kun. Žilius išva 
žiavo ten, o čia iš Dievo Apv, 
parap. atvažiavo Dr. J . Biels 
kis, kurio įkalba buvo ir-gi- įs
pūdinga. 
Atvažiavęs Dr. Bielskis atsi

vežė su savim ir bonų, tai tą 
vakarą nemažai jų buvo par
duota. Aukų padengimui lė
šų surinkta $21.91. 

J> K. Encheris, rast. 

Iš priežasties fabrikantų negalėjimo dastaty-
ti pavasariniu drabužiu į laiką, mes dabar ran
dame kad mušu stockas perpildytas, ir turime 
parduoti šiuos drabužius, nežiūrint ant uždar
bio, nes mums piningai dabar reikalingi. Štai 
kaip mes darysime: 

Mes sutaisėme savo stoeka į keturias grupas 
Vyrų ir Jaunų Yaikynų puikus Siutui, tarpe 
kurių ir "Sodely Brand" ir kitų gerai žino
mų išdirbišeių. kaip tai: 

KAS TIK UŽSIRAŠĖ BONŲ 
PER "DRAUGĄ", JAU VISI 

GALI GAUTI JŲ. 

I r tie, ką buvo ėmę iš pat 
pradžių per Prekybos Ben
drovę, tai ir jiems jau yra 
Bonų. 

Tat dabar nėr tokio žmo-
gaus, kas negalėtų " D r a u g e " 
gauti Lietuvos Bonų neišski
riant , nei menševikų, nei ai-
doblistų, nei bolševikų, nei jo
kių kitų. Ar kas nesenai užsi
rašė Bonų, ar pirmiau, ar da 

r 
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Grupa 1. Pardavimo kaina 
Regulare kaina iki $35 .00 

Grupa 2. Pardavimo kaina 
Regulare kaina iki $45 .00 

Grupa 3 . Pardavimo kaina 
Regulare kaina iki $60 .00 

Grupa 4. Pardavimo kaina 
Regulare kaina iki $72 .50 

v 

Kita sezoną tie patys drabužiai kainuos kur 
kas daugiau, taigi dabar geriausia proga įsi
gyti tinkamus drabužių už žema kaina. 

Kreditas šiame pardavime nebus duodamas, 
už pataisymą kokis bus reikalingas, 'reikės bis-
kuti damokėti. 

Geriausia jeigu galima tai dienomis atsilan
kyti, nes mūsų krautuve atdara tik du vaka
rus savaitėj būtent (Seredomis ir Subatomis.y 

$23.50 
$33.50 
$43.50 
$53.-50 

— 

TOM HOEKSTRA THEO. WERNER J. J. STONKUS 

THEODORE WERNER & Co. 
ROSELANDO PARANKIAUSIA VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE 

11140—44 Michigan Ave. 
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ĮIETUVISKA KRAUTUVE nHICASOJE 

***&&' 

PHARL OUBBN (CONCBRTINA. 

NLMOKES1 PINIGUS BEREIKALOJ 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., N CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 


