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METAI-VOL. V. No. 141 

Republikonai Nominavo 
HarfingįjrCoolidge 

Am. Darbo Federacija Eina 
Prieš Republikoims 

Bolševikai atsiėmė nuo 
ijevą 

Lenkų 
K 

DEŠIMTAM BALIOTE LAI 
MĖJO OHIO SENATORIUS. 

LENKAI NETEKO KIJEVO. 

Svarbiausieji kandidatai pali 
ko ant šalies. 

Apleizdami. sunaikino dalis 
miesto. 

Rusijos Bolševikų Pedsakiais 
ŽMONĖS KANKINAMI, 
PASKUI GALABINAMI. 

laimingieji nuvedami į kitus 
jau kambarius. 

Tuomet moterys uždaromos 
vienan kambarin, vyrai gi ki
tan. Tenai nuo tų ir kitų nu* 

. Berlynas, birž. 14 (Ištrau- ^ lkami visi rūbai, išėmus a-
kos iš The Cliieago Tribūne patinius marškinius. Sakoma, 

Atkasinėjamos duobės; atran 
damos baisenybės. 

korespondencijos, rašytos pulk 
Reilly, kurs apkeliavęs atim
tas nuo bolševikų vietas šioj 
bolševiku BU lenkais karėj) .-

jog .rūbai gali pakl rudyti nu-
galabinimui. 

Ant rytojaus tie vienmar 
niai kaliniai nuvedami į tam* 

Republ ikonų konvencijoje 
po smarkios kampanijos į ša
lies prezidentus kandidatu no
minuotas federalis Ohio sena- bggti 

Londonas, birž. 14. — Iš Var
šuvos parėjo patvirtinančių 
žinių, jog lenkai' išmušti iš 
Kijevo ir pasiliko jiems tik 
vienas geležinkelis iš ten pa-

Visifose didesniuose bolševikų j s e s i l i kambarį ir sušaudomi 
valdomuose miestuose veikia Į-Žudomi dažniausia i galvas su 
"ėrezvičaika." Tai slaptoji]duin-dtun kulipkomis, taip kad 
bolševikų valdžios autorizuota | visomis pusėmis ištriška smo-
policija. ''Črezvičaikai'J virsi-, £( inys-
niūkus skiria eentralinis bol- Ir jei kartais taip žudomi 
ševikų sovietas. Pačiam Kije- kaliniai po šaudymo parodo 

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

Fotografija ir klišė dienraščio Chieago Daily Ne\vs. Viliuje kardinolas (libbons (su 
skrybėle) ir arkivyskupas Mundelein (sn biretu). 

ThoiiRh the courtesy of Chira^o Daily Ncws. 

torius AVarren G. Harding. 
Vice-prezidentu nominuotas 
Massaelittsetts valstijos guber
natorius Colvin Coolidge. 

Konvencijoje smarki buvo 
kova. Kandidatų nominavi-
mui turėta trys atskirios se-

Bolševikai buvo visai apsu
pę Kijevu. Oi ir dabai* var
giai lenkų kariuomenė suspės 
vienu geležinkeliu atsimesti. 

Pirm apleisiant Kijevą len
kams, bolševikai buvo užėmę 
IVrdičevą, per kur eina iš 

sijos. Viena sesija buvo penk- Kijevo svarbi geležinkelio ša-

gubenatorhis 

tądien; po pietų, dvi kitos šeš
tadieni. 

Pirmoje ir antroje sesijose 
iš nominuojamų kandidatų 
pirmoje vietoje stovėjo 
Wood, po jo 
Lowden. 
(ii trečiosios sesijos pradžio

je balsuojant pirmąją vietą 
IUVO užėmę tiedu abudu. Har-

lling stovėjo dar toli. 
Bet septintajam iš eilės bal

savime balsai už Hardingą ė-
mė d i; Ii uties. Devintajam žy
miai padaugėjo. Dešimtajam 
balsavime Harding gavo (174 
balsas, t y. netoli šimto dau
giau, kiek reikėjo nominaci
jai. 

Nemažai buvo nuostebos. 

Labai daug buvo nuostebos 
visiems, kuomet išvilktas pir-
mojon vieton senatorius Har
ding. Nemažas susikrimtimas 
"VVood'ui, Lowden'iri ir John
son'ui. Šitie visi trys daug 
sveikatos ir pinigų padėjo 
prieškonvenci jinei kampani -
jai. Harding labai mažai. Ma
tyt, jis nesijautė patekti kan
didatu. 

Paskutinėje sesijoje įvyko 
du balsavimai. Jau prieš tai 
AVood'o ir Lowden'o kampa
nijų vedėjai žinojo nepavyki
mus saviškiams kandidatams. 
Vedėjai jiems apie tai buvo 
pranešę. Ir buvo' pasakę, kad 
jų balsuotojai turėta persi
mesti kitų kandidatų pusėn. 

Bet tie nenorėjo nei girdėti 
apie^tokius pasiųlymus. Įsa
kė Laikyties ligi galo. Pasek
mėje neatlaikyta. 

ka. 
Iš Berdičevo bolševikai eina 

ant Žitomiro. Iš ten patrauks 
į Malinovo, per kur lenkams 
yra vienatinis kelias alsi.nes
ti nuo Kijevo. 

Anot žinių, tarpe lenkų de
dasi baisenybės, neapsakoma 
pasiauba. 

Anot žinių iš Maskvos, len
kai apleizdami Kijevą, su
griovė ten paskutinį tiltą, 
Vladimiro katedrą, geležinke
lio stotį, elektros ir vandens 
sistemas. 

Reiškia, lenkai "paliuosa-
v o " Ukraina. 

REPUBLIKONŲ PARTIJA 
NUSISUKO NUO DARBI 

NINKU. 

Taip pasakyta A. D. F. su
važiavime. 

Montreal, Kanada, birž. 14. 
- Ovganizutotas darbas bir-

Kas yra Harding. 
Senatorius 1 Tarding, kurį 

republikonų partija nominavo 
kandidatu į prezidentus, yra 
gimęs 1865 ritėtais savo tėvu
ko farmoje miestelyj Blooming 
G rovė, Ohio valstijoj. 

Sav0 gyvenime išpradžių jis 
dirbo farmoje, paskui prie ge
ležinkelių tiesimo kaipo pa
prastas darbininkas. Toliaus 
jis buvo pradinėj mokykloj 
mokytoju, raidžių rinkėju, ly
noti pe operatorium, redakto
rium, leidėju, pirkliu, banki
ninku ir pabaigoje įsileido po-
litikon. Pateko senatan atsto
vu ir baigia pirmąjį terminą. 

Senate jis yra užrubežinių 
reikalų komitete. r 

Jo tėvas yra gyvas. Sako
ma gydy to jaujas mieste Ma
riom Ohio. 

ŽUVO 193 ANGLEKASIAI. 

Berlynas, birž. 15. — Unga-
rijoj vienam anglių ir geležies 
rudos kasyklų centre eksplio-
davo sandelis su dinamitu. 
Žuvo 193 darbininkai. 

ALBANAS NUŽUDĖ AL
BANIJOS ATSTOVĄ, 

Paryžius, birž. 14. — Čia 
vienam viešbutyj albanas stu-'bininkų reikalavimus 

ei ją mieste San Franci sco. 
Darbininkai pareikalaus de
mokratų, kad šitie darbininkų 
reikalus padėtų savo platfor
mom 
Tasai organizuoto darbo nu

sprendimas įvyko, kuomet čia 
Amerikos Darbo Federacija 
metiniam suvažiavime vienbal
siai ir be jokių diskusijų pas
merkė republikonų partijos 
platforma. 

Suvažiavime paaiškinta, jog 
republikonų partijos i platfor
ma stovi tik apginime darbi
ninkų priešininkų, gi pačius 
darbininkus mėgina5 padėti 
vergijon. 
Prieš republikonus stojo pats 

Gompers. 
Apie republikonų partijos 

nesirūpinimą darbininkų rei
kalais suvažiavime kalbėjo 
pats Federacijos prezidentas 
Gompers ir vice-prezidentas 
Woll, kuriuodu buvo Chicago-
je ir buvo indavę republiko-
nams darbininkų reikalavimus. 

Su atsidėjimu išklausyta 
pranešimo ir paskui aštriai 
pasmerkta daugelis posmų re
publikonų platformoje. 

Organizuotas darbas labjau-
siai nepatenkintas tuo, kad re
publikonai užgina darbi nfm 
kams streikuoti vyriausybės 
įstaigose ir nenori rasti prie
monių nei prieš pragyvenimo 
pabrangimą, nei prieš žmonių 
išnaudotojus didžiapelnius. 

Žodžiu tariant, republikonų 
partija suignoravo .visus da**-

"DRAUGO" REDAKTO
RIUI TELEGRAMA IŠ 

RYMO, 
Rymas. birž. 12, 1920. 
Kun. Bučiui, Chicagoje. 
Vakar Narijauskas ir Ma- j ^J0 8 atstovų su bolševikų vai-

BOLŠEVIKAI PRIPAŽINO 
KARELIJA. 

% 
Sovietams nevyksta kariauti 

Krime. 

Stockholmas, birž. 15. — lt 
Revelio gauta žinių, jog Kare 

želio 12 d. atsisveikino srt i^jdiul ie gavo audijenciją p a s * N * ^ atstovais tai l^mrytsrrsf-^ ^ t o niimintfa 
publikonų partija. šiandie Sventau Tėvą. Jis oalaiminoIiMw5ba*ga8iae tuo, kmd holSevi- ; ? ' : „ „,A „:i„ £ . 
darbininkai savo reikalais 
k re s i ps i s į deiLokratų pratiją, 
katra neužilgo turės kont'ercn-

Šventąjį Tėvą. Jis palaimino 
lietuviškos kolegijos įkūrimą, i k a i P**I»*™ Karelijai neprik-
Popežius pažadėjo lietuviams Į lansomybę, kaipo atskyriai 

nuo Rusijos valstijai. 
Depašoje pareiškiama, kad 

Karelijos valstiečiai išviję iš 
savo šalies Suomijos karei
vius. 

pavesti bažnyčią su namu. 
Prapuolenis. 

ITALAI BĖGA IŠ ALBA 
NIJOS. 

ve ir to miesto apskrity j vir
šininkus skyrė Kijevo bolševi
kinis sovietas. 

"Črezvičaika" atlieka prie
dermes policijos ir paties teis
mo. Visur ji paremiama rau
donosios gvardijos. "Črezvi-
čaika" žmones areštuoja, tei
sia, kankina ir galabina. 
Suareštuotus žmones tie bol

ševikų paslaptį agentai daž
niausia uždaro i r u s i s tų na
mų, kuriuos jie turi užėmę. Ir 
visuomet tie agentai užima 
ruimingus bustus. 
Žitomiryj "erezvičaika" bu-

, XH vmu&si. vieną, bankoe -bus-
rezidenci

ją ir visą eilę kitų trobesių, 
stovinčių viduj puošnaus par
ko, kituomet prigulėjusio did-
kunigaikščiui Nikalojui Niko-
lajevičiui. 

Juos iš ten veja albanai. 

dentas nužudė Essad pašą, 
Albanijos valdžįos pretenderį 
ir tos šalies atstovą į talkinin
kų taikos tarybą. Studentas 
Rustem Avni Neim suimtas. 

Jei demokratų partija pasi
rodys prielanki darbui, tuomet 
darbininkai .kaip stipriausioji 
siena per rinkimus stos už de
mokratus. 

Paryžius, birž. 15. — Adri-
jatikos jūrių rytinius uostus 
Aviena ir. Fiume turi italai 
savo rankose. Jie ten buvo 
stiprus. Bet štai prieš italus 
pakilo albanai ir Avlona uos
tas atsidūrė pavojun. 

Jei tenai,italų garnizonas 
negaus laiku pagelbos, . bus 
jam blogai. Nes uostą apsupa 
albanai. 

Italai Albanijos pakraščiais 
buvo užėmę ir kitus uostus. 
Bet iš ten pasprūdo pirm ke
lių dienų, kuomet pamatė pa
vojų. 

Italai iš Albanijos bėga ne 
del vienų albanų prieš juos 
pakilimo. Bet ypač del to, 
kad namieje pakilę nerimavi
mai tarpe kariuomenės. Kai 
kurie būriai ima kelti maištus. 
Sako, gana jau tos karės. 

Bolševikams nesieina Krime. 

Londonas, birž. 15. — To
mis dienomis bolševikų ka
riuomenė buvo pradėjusi puo
limą Krime prieš gen. Deniki-
n0 armijos liekanas. Tai liku
siai kariuomenei vadovauja 
gen. Vrangel, nes gen. Deni-
kinas yra Anglijoje. 

Dabar apturima žinių, kad 
tenai bolševikams visai nevy
ksta. (Jen. Vrangel su savo 
kariuomene muša bolševikus 
ir pažangiuoja. 

Nuo bolševikų paimta Me-
litopol ir daug karės medžia
gos. Be to, nelaisvėn papuo
lė 5 tūkstančiai bolševikų ka
reiviu. 

BUBONINĖ EPIDEMIJA 
FLORIDOJE. 

OPEROJE PLYŠO BOMBA. 

Keletas žmonių sužeista. 

Havana-, Kuba, birž. 15. — 
Praeita sekmadienį vietos Na
ci jonai iam teatre buvo lošia
ma opera, kurioje dalyvauja 
i r garsus tenoras Caruso. 

Lošimo metu ant pagrindų 
pamesta bomba. Keletas lošė
ju sužeista. 

Neapolis, birž. 15. — Bos
tono kardinolas O'Connell čia 
atvažiavo iš Rymo ir garlai
viu Canopic iškeliavo Ameri
kon 

Tai bus persimetusi iš 
Meksikos. 

Pensacola, Flav birž. 15. — 
Čia mirė George (Jardina. Pa
tirta, jog jis miręs paliestas 
buboninės epidemijos. 

Buboninė epidemija senai 
siaučia Meksikos mieste Vera 
Cruz. Sulig žinių, ten ji jau 
beveik išnykusi. Prie naikini
mo prisidėjo ir Suv. Valstijų 
valdžia. 

Ir štai epidemija apsireiškia 
jau namie. 

Washingtone laukiama tik
rų žinių apie epidemijos atsi
radimą. 

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

Kaip apsieinama su 
kaliniais. 

"ČrezvSčaikos" suareštuoti 
žmonės buvo uždaromi ten į 
paskirtus kaliniams kamba
rius, kur siautė baisus nešva
rumas. Buvo laikomi bendrai 
vyrai ir moterys. 

Tuose kambariuose nebuvo 
prietaisų nei prausties, nei 
miegoti. Neduota jokiii paklo-
dalų arba užklodalų. Pirm 
duosiant valgyti visiems kali
niams buvo padalinami medi
niai šaukštai. Po valgio šauk
štai buvo paimami. 

Mažesnieji kambariai buvo 
be jokios šviesos. Visi kam
bariai per žiemą nešildomi. 

Pav., pačiam Kijeve "čre-
zvičaika" štai kaip valgydino 
suareštuotus žmones: pusry
čiams šiltas vanduo; pietums 
sriuba iš vandens ir juodos 
duonos; 3:00 po pietų — šilto 
vandens; vakarienei irgi šil-
• 
tas vanduo. 
Rusų Raudonasis Kryžius ir 

suareštuotų namiškiai pasiųz-
davo nelaimingiems maisto. 
Bet suareštuotieji nematyda
vo to maisto. 

Patys teisdavo ir žudydavo. 
"Črezvičaika" laikosi vie

nodos bausmės. "Tai tik žudv-
mas. Teisiant nereikia liudi
ninkų. Gi kartais jei kokie ir 
pašaukiami, tai tik tie, katrie 
galėtų liudyti prieš kalinius. 

Patys tie slapti agentai žmo^ 
nes areštuoja, patys skundžia 
ir patys juos galabina. Su
areštuotus pastato prieš vy
resnįjį komisarą. To pareiga 
tik paskaityti mirties bausmės 
ištarmę. Po to paskaitymo ne-

kiek gyvybės, tuomet jie su
badomi durtuvais arba pribai
giami šautuvų apsodomis. 

Taip butą Kijeve. 

Kaip Kijeve, taip Žitomi-v| 
ryj man teko matyti kelis rų-
syse kambarius, kuriuose "ere; 
zvičaika" galabindavo savo 
aukas. Mačiau savo. akimis 
sukepusius žmonių kraujus ir 
smegenis, išdrabstytus ant sie
nų ir ant aslos. Sienose ma
čiau skylių nuo kulipkif. 

Kijeve "črezvičaikos" kam
bariuose teko matyti sulaužy-j 
tas, kruvinas šautuvų apso-, 
das. 

Savo tas aukas "črezvičai-
k a " ladodavo tik vienuose 
marškiniuose bendrose duobė
se ir kur papuolė. Bet nekuo-
met kapinėse. 

Kuomet bolševikai iš miestų; 
buvo išvyti, žmonės ėmėsi at-̂ i 
kabinėti tuos "črezvičaikos , ! 

kapus. Atrasta lavonai vyroj 
moterų ir vaikų. Didžiumoje 
baisiai subjaurioti. Tų aukų-, 
sakoma, yra tūkstančiai. 

Aukos buvo skelbiamos. 
Kijeve bolševikai išpradžių j 

visų savo tų aukų pavardes! 
kasdien viešai skelbdavo pO; 
antgalviu: "Nugalabinti rau-! 
donoio teroro įsakymu". Vie-I 
ną dieną tų aukųibuvo 127. 

Paskui jie palfcvė tą darę. 
Žmonės buvo suimami ir žudo
mi niekam nežinant. Jei kar
tais namiškiai pasigęzdavo 
vieno, kito nario, visuomatj 
būdavo žinoma, kad tie jau bus į 
papuolę "črezvičaikos" naguo 
sna. 

Žitomiryj man"pačiam teko! 
matyti, kaip žmonės, po išvi-, 
jimo bolševikų, atkasinėjo ka-| 
pus. Vienoj atkastoj duobėį] 
atrasta 5 vyrų ir 3 moterų 
laivonai. Tai buvo motina su/j 
dviem dukterim. Visi sušau-j 
dyti. Kituose kapuose irgi tas 
pat. _ 

Niekas negali pasakyti, kiek 
bolševikai bus nužudę žmonių. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigų veiv| 

tė mainant nemažiau $25,000 bir
želio 12 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95 
Lietuvos 100 auksinų 2.70̂  
Vokietijos 100 markių L\70 
Lenkijos 100 markių .00 i 
Prancūzijos už 1 dolierį 13 fr. 14 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 f r. 50 
Italijos už 1 aoL 18 1. 30 
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81TV. VALST. 
Metams - . - .> . . - . . . . . ; $6.00 
Pusei Metų 8 0 0 

Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba idedant pinigus i 
registruotą laišką. 

" D r a u g a s " Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 

Seserys Važiuoja 
Lietuvon. 

Regula sanoti Benedieti, t. 
y. Šv. Benedikto vienuolijos į-
statai daugiau padarė naudos 
j Europos kultūrai ir civilizaci
jai negu galingų didikų ir tur
tuolių priemonės. Ta garsaus 
Ustoriko mintį žinojo Ameri
kos lietuvių kunigai, ypač A. 
Milukas ir A. Staniukvnas, 

;jkad jie norėdami pakelti Lie-
Ituvių kultūra Amerikoje su-
|Įmanė įvykinti lietuviška mo-

( teriška vienuolyną. Kun. .Mi
lukas mintijo apie tai jau 1901 

|nL, kuomet jis važinėjo į Švei
cariją. Pačioje Lietuvoje po 
ruso letena nebuvo galima p ra 
dėti to kultūros darbo, todėl 
pradėta Amerikoje. Bet dabar 
ruso letenos jau nėra laisvoje 

^Lietuvoje. Todėl visi trys Lie-
jtuvos vyskupai kvietė seseris 
Kazrmierietes apsigyventi jų 
vyskupijose ir imti mokyti vai
kus. 

• 

Kodos lengvas daigtas nu
keliauti seserims į 'Lietuvi}, 
bet priėjus prie jo pildymo pu
si rodė iki tol nematomų kliū
čių. Kuo labiaus rūpintasi jas 
prašalinti, tuom daugiau jos 
augo. Kartais rodėsi, kad jau 
Lietuva turės naujai pradėti 
vienuolijos organizavimo sun
kų darbą. Galų gale kliūtys 

f (išnyko. 
Lietuvos vyskupai visi bu

lve vienos nuomonės, kad Kau
ne įsikurtų skserų novicijatas. 
Chicagos Arkivyskupas sutei-

Įfcė seserims leidimą ir palai
mi nimą keliauti į Lietuvą. 
National Catholic U'eli'are 
Council apsiėmė prižiūrėti, 
kad pasportų išgavimas neuž-

; truktų. 
Dabar belieka paskutinė 

jkliutis: iš kur seserys gaus lė
šų. Pačios seserys pinigų ne-

1 turi, o skolų turi ir statosi bu-
| tinai reikalingą namo galą, nes 
jau prisėjo vaikus mokinti su
sodinus juos ant karidorių. 

Girdėjome, kad Philadelphi-
oje yra gerų žmonių, norin

čių parūpinti tų lėšų. J ie bu-
o sumanę paskelbti viešą at

sišaukimą, kad prie jų prisi
etų ir kiti tautiečiai. To at-
išaukimo tuomet negalima 
uvo skelbti, nes priešai butų 

sunaudoję patį atsišaukimą 
fjdarbui sutrukdinti. Dabar jau 

1 

čių gali būti 20 arba ir 50. 
Imsime mažesnę skaitline. Rei
kėtų, kad Amerikos lietuviai 
visam tam mergaičių būreliui 
parūpintų lėšų pirmai žiemai 
išgyventi. + 

Lietuvoje gyvenimas pigus 
sulyginant su Amerika, bet 
mėnesį vis negalima pigiau 
pragyventi, kaip už 15 dolie-
rių. Penkių seserų ir 20 kan
didačių pragyvenimas atseitų 
mėnesiui 375 dol., metams $4,-
500. Pridedant kelionės lėšų 
penkiems asmenims apie $2?-
000. Jei galėtume surinkti apie 
10,000 dolierių, tai 3,500 do-
lierių liktų ffckę užvesti. 

Kurie prisidės prie šitos 
suinos surinkimo, tie bus ne 
vien seserų vienuolyno, bet ir 
visos Lietuvos geradariai. Jei 
vienas žmogus tą padarytų, 
tai Lietuvos istorija to neuž
mirštų, kaip neužmirš pirmo 
lietuviško vienuolyno įsikūri
mą Kaune. 

I Lietuvą važiuoja šitos se
serys: Motina Marija, gene-
ralė viršininkė (Kazimiera 
Kaupaitė). J i įkūrusi Kaune 
vienuolyną grįž atgal į Ame
riką. Nuvažiavusios liksis: 
Sesuo Marija Immaculata (Ju-
dyta Dvaranauskiutė), Sesuo 
Marija Katarina (Veronika 
Kalčaitė), Sesuo Ona Marija, 
(Jose pi na Rakauskaitė) ir 
Sesuo Marija Angelą (Anta 
nina Braškaitė). 

Visi tikintieji katalikai pa
simels, kad Dievas duotų svei
katos toms keliauninkėms, ir 
kad naudingas apšvietos dar
bas joms sektųsi. 

Chicagos Vyskupijos Jubiliejus 
Greit praskambėjo* trys gra>-

žios jubiliejaus dienos. Oras 
.pasitaikė šviesus be debesėlio' 
ir šiltas, kaip tik galima no
rėti. Tarsi ir gamta pritarė 
Bažnyčios švemtei 8, 9 ir H* 
birželio. Nors mus dienraštis 
tajėk padavė* žinias apie ju
biliejų, kaip tik kas įvykdavo, 
tečiaus dar kartą grįžtame 
prie tos iškilmės, kad vienu 
ruožu apimtume visą įvykimą, 
kurios dalis jau minėjome. 

Iškilmės katedroje. 

Nors Chicagos katedra ga
na erdva, nors iškilmės buvo 
darbo dienoje, tečiaus rengėjai 
suprato, kad visų norinčių į 
katedrą nesutalpįs. Pusantro 
tūkstančio vietų reikėjo palik
ti vien tik kunigams. J ie užė
mė kairįjį šoną vidurinės di
džiosios navos. Mažą šoninę 
navą užėmė moteriškų vienuo
lynų seserys — atstovės. Vi
sų seserų negalima buvo pri
imti į katedrą, nes jos vienos 
butų ją užpildžiusios. Dešktėji 
pusė didžiosios navos ir visa 
mažoji dešinėji nava buvo pa
sauliečių žmonių. Mažosios 
parapijos turėjo po dų atsto
vu, didėsės po daugiau. Ka
da-gi tų parapijų su bažny
čiomis ir misijomis mieste ir 
šiaip Chicagos vyskupijoje y-
ra 402, kadangi atstovi) turė
jo taip-gi ir organizacijos iš
skirtos iš parapijų, tai tokis 
spulus atstovavimas visgi už
pilei visą pusę didelės bažny-
cios. 

gonus orkestrą grojo išprą-
džių lėtai, bet nuolat įfarsyri 
linksmas meHodijas. Arkivys
kupui Bonzano buvo pareng
tas sostas dešinėje bažnyčios, 
kairėje altoriaus pusėje, o 
kardinolas užėmė vietinfo ar
kivyskupo sostą dešinėje alto
riaus pusėje. Vietinis arkivy
skupas tą dieną apsėjo su 
faldistorija be sosto. Arkivys
kupams ir kardinolui susėdus, 
milžiniškas, pusantro šimto 
žmonių, choras pagiedojo 
"Ecce sacerdos" pritariant 
orkestrai ir vargonams. 

Giesmės ir Muzika. 

P r a n C U Z l j a i r J o a n - Dv^iški ja sueiną į bažnyčią. 

na D'Ark. 

• 
kas kita. 

* 

Siunčiant seseris reikėtų 
joms parūpinti gerą kelionę, 
kad nuvažiavusios nesirgti}, i 
dirbtų. Nuvažiavusioms rei
kia įsitaisyti virtuvės indų ir 

Prancūzijos parlamento že
mesniame arba atstovų bute 
yra taip-gi ir Ma u riki jus Ba-
rres. J i s taip pasižymėjo sa
vo raštų gražumu, kati tapo 
Prancūzų Akademijos nariu. 
Tiktai 4() Tiurių tegali būti jo
je ir tiktai patys geriausi raš
tininkai yra renkami į ją. 

Panedėlyj, 7 birželiu p. M. 
Barres Prancūzijos atstovų 
bute padavė sumanymą, kad 
šv. Joannos diena skaitytųsi 
Prancūzijos tautinė šventė. 
Ta sumanymą atstovų butas 
priėmė. Tai ženklas, kad Pran
cūzijos parlamento antikleri
kalizmas mažėja. 

Jis mažėja ir šiaip viešame 
gyvenime. Nedėlioję, 6 birže
lio Paryžiuje bnvo susirinki
mas komiteto ketinančio pas
tatyti koplyčią ant kranto upės 
Maine, kur prancūzai dukart 
laimėjo kovą: šios karės pra
džioje 1914 ni. ir pabaigoje 
1918 m. J. susirinkimą atėjo 
ir generolas Maistre, kuris 
1917 m. valdė prancūzų armi
ja- stovėjusias tarp Chateau-
Tliierry ir Argonne. Generolas 
pa<akė ir prakalbą, kurioje 
išreiškė mintį, kad Dievo Ap-
veizda buvo padėjusi prancū
zams laimėti šią karę. 

Pirm penkiolikos metų Pra
ncūzijos generolas negalėdavo 
dalyvauti katalikų susirinki
muose, kareiviams tekdavo 
bausmių už dalyvavimą pro
cesijose, o apie Apveizdos mi
nėjimą nebuvo nei kalbos. 

Viskas pamažėlį mainosi. 

LIETUVOS LATVIAI 

„ Jpaip naminių reikmenų. Lo
vų jos turi nusipirkti nevien 
sau, bet ir mergaitėms, kurios 
įprie jų prisidės. Tų mergai-

Paknrsėje Lietuvoje gyve
na šiek tiek latvių. Iš jų stam
bieji ūkininkai LT dvarininkai 
kurstė žmones balsuotį už len
kų kandidatus. Lietuviai yra 
labai tuomi pasipiktinę; i r 
spėjama, jei bus kada priver
stinas kraustymas lenkų iš 
Lietuvos, tai ir latvius ar ne-

Seserys ir pasauliečiai užė
mė savo vietas bažnyčioje 
trumpai prieš 10-tą valandą. 
Ja i mušus iš parapijinės mo
kyklos pro arkivyskupijos raš
tinę, pro katedros kleboniją, 
apsukdami du keturkampio 
šonu, ėmė eiti kunigai į ka
tedra. JŲ. pryšakyje ėjo kry
žius ir dvi žvaki. Visi kuni
gai buvo su juodomis suknio
mis ir baltomis kamžomis. 
Vienuoliai dėvėjo savo abitus. 

Paskui kunigus prasidėjo 
ilga monsinjorų eilė su raus
vai lylavais rūbais. I r mon
sinjorai, ir šiaip kunigai ėjo 
poromis. Paskui juos prasidėjo 
ilga vyskupų eilė. Kiekvienas 
vyskupas ėjo skyrium, bet sa
le jo buvo du kunigu palydo
vu iš vienos ir iš kitos pusės. 
Kun.. Aleksandras Skrypko 
buvo palydovas Scrantono 
vyskupui Hobanui. Paskui vy
skupus taip pat ėjo arkivys
kupai. Visų vyskupų buvo 
28, o arkivyskupų devyni, ne
skaitant ponežiaus delegato ir 
kardinolo. Sus jais buvo vie
nuolika. , 

Paskui juos aukso rūbais 
apsitaisęs subdijakonas nešė 
puikų metropoli t Lnį. vietinio 
arkivyskupo kryžių. Pridur-
mui ėjo ir pats arkivyskupas 
su ilgu lylavu rūbu vadina
mu cappa magna. Du vaiku
čiai nešė to rūbo pavaiką. Pir
ma arkivyskupo ėjo avehidi-
jakonas su auksine kopa ir 
keturi kunigai asistentai su 
auksinėmis dalmatikomis. 

• 

Toliau ėjo Šv. Tėvo atsto
vas arkivyskupas Bonzano 
monsignorų lydimas, antgalo 
ėjo raudonais rūbais ir kardi-
noliška cappa magna apsitai
sęs kardinolas Gifcbons'as. 

Visu to ėjimo laiku pas var-

kraustys sykiu su jais. Latvi
j a dabar gena lietuvius iš sa
vo žemės ir, kas biauriausia, 
juos nežmoniškai apiplėšia. 
Tai tau kaimynai' — broliai. 

, V. K. 

Bfinėtoji giesmė "Eeee Sa
cerdos" pacfcrrė stambų įspū
dį. Ją gieekojf) keturiais vV'iš-
kais balsais du susivieniję 
cHorai: katedros giesmininkai 
ir kunigų choras. Dirigavo 
N>w Yorfeo katedros vargo
ninkas, žymus Amerikoje kom
pozitorius Petras A. Ton. 
Vargonais pritarė konservato
rijos mokintojws Mtfguelet. 

Kataliku bažnyčioje yra 
cfvi gpedoJLi»o> ruj&: grejęori-
janišlk) j i , t. y. be pritarimo,, ir 
figuratyvė, kurioje įvairus 
balsai, eidami kiekvienas sa
vo keliu, sudaro ytin gražią 
sutartinę. Utarninko mišiose 
buvo progos pasirodyti abiem 
giedojimo rųšim. Paprastai 
pastovios giedamosios Mišių 
dalys lengvai prieinamos i'i-
guratyviam arba poli foniniam 
giedojimui. Tos pastovios da-
lvs vra Kvrie, Gloria, Grėdo, 
Sanctus, Benedietus, Agnus 
Dei. Utarninke buvo visos tos 
dalys. Jas pavedus polifoni
niam giedojimui, gregorijaniš-
kanr gali telikti mažai pro
gos pasirodyti, nes mainomo
sios dalys yra Introitus, Gra-
duale, Offertorium. Postcom-
munio. Visos tos dalys daž
niausiai būva labai trumpos. 
Bet utarninko Mišiose, ka
dangi tai buvo Dievo Kūno 
aktovai, prie tų dalių buvo 
dar labai ilga Seąuentia. Todėl 
ir gregorijaniškam giedojimui 
buvo kur išsitiesti. 

Polifoninis giedojimas pui
kiai sunaudojo savo progą. 
Mišių meliodijos buvo tai iš
kilmei sustatytos. Pats auto
rius P. A. Yon dirigavo cho
rą. Kartais iš choro išsiskyrė 
solistų, ypatingai minkštas, 
galingas ir įvairus tenoras 
VVilliam R. liogerson, stiprus 
bet malonus drutbalsis pran
cūzas Edonard V. Dufresne. 
Ypatingai gražiai išėjo gies
mėje "Glor i a" ta vieta, kur 
minima nuodėmių atleidimas. 
Po žodžių "Qui tollis peccata 
mundi" išgiedotų su viltingu 
liūdnumu choras Isustojo, tik 
vargonai atnešė raminantį ir 
atgaivinantį atsakymą be žo
džių vienais balsais paskleis-
dami iš augšto ateinančios pa
laimos jausmus. Tuomet var
gonavo kun. Bourget. Mat c-
sant ilgoms iškilmėms vieno 
vargoninfco neišteko: Hugue-
let ir BouTget grojo pasida-
lindamu. 

G regorijaniškasis giedojimas 
įGraduale pralenkė l'iguratyvį 
ne melodijų įvairumu, bet rini
to tikėjiminio jausmo nuošir
dumu. Tečiaus Seąuentia ne
pasisekė. J i likosi toli užpaka-
lije to kaip sietuvoje gieda
ma Devintinėse: "Ecee Pa-
n i s " etc. Matyt choras norėjo 
greitai išpildyti visą Sekvenci
ją, dėlto pametė jos gražumą. 

Taip pat įvairi, turininga ir 
puikiai atlikta buvo bažnytinė 
muzika seredoje Šv. Jokūbo 
koplyčioje įffihi i na rijoje/ Tik 
tenai "mažesnėje vietoje ne
buvo kur skambStl balsams 

kaip po ąžuoliniais katedros 
skliaustais. I r mažesni yra se
minarijos vargonai. Bet gre-
gorijaniškosios dalis semina
rijoje išėjo geriau negu kate
droje. Čia gregorijaniškojo 
'giedojimo chorą vedė kun. 
Pauf Smith. 

G r ego ri janiškame giedojime 
yra įvairumų. Saviškai jį atlie
ka Chicagos Paulistai, saviš
kai benediktinai. Seredos ry
tą seminarijos koplyčioje pa
sirodė abeji. Mišios ten buvo 
giedamos, kurių melodijas su
statė kun. J . E. Turner bene
diktinas. Solistų ten buvo mi
nėtasis Dufresne ir taip-gi J . 
Monahan, P. Kgan F. Schultz, 
kun..P. Mahoney. 

Utarninke ir seredos rytą 
giesmės ir muzika buvo tik 
priedas prie liturgijos apeigų. 
Tečiaus bažnytinė muzika y-
ra taip rinitas menas, kad 
jam reikia ir savistovybės. 
Todėl seredos vakare katedro
je tapo surengtas koncertas, 
'kuriame muzika ir giesmės už
ėmė pirmąją vietą. Visa kita 
jan buvo tik priedas prie jų. 

Tam koncertui aprašyti rei
kėtų muzikos žinovo, o ne lai
kraštininko, rašančio apie vis
ką. Koncerte dalyvavo keturi 
chorai. Tarp jų buvo Chicagos 
Arkivyskupijos kunigų choras 
ir sopraninis vaikų choras. 
Tokiu būdu koncertas parodė 
visą giesmės platumą, kurią 
gali apimti vyru gerklė jau
nystėje ir pilname vyriškume. 

Koncerte dalyvavo ir proTe-
sijonalų P. W. R. Rogerson 
yra Chicagos Grand Operos 
tenoras, broliai Edvvardas ir 
Jurgis Dufresne tenoras ir ba
ritonas yra taipgi plačiai ži
nomi ir visų mėgiami giesmi
ninkai. P-nas P. Yon yra pa-
saulije žinomas Xew Yorko 
muzikas. Koncerto turinys 
buvo įvairiu įvairiausias: ir 
laimingos Kalėdų melodijos ir 
džiaugsmingos Velykų gies
mės ir sopulingi kančios jau
smai, ypač gies^H'je *'Vidit 
Simui" ir ramiai liūdnas na-
bašninkų kareivių bei šiai]) 
žmonių paminėjimas. Kaip 
orarykštėje matyti visos spal 
vos, taip tame koncerte gir
dėjosi visi žmogaus širdies 
jausmai išreikšti gražiais mu
zikos ir giesmių garsais. Tik 
tai nebuvo blogųjų jausimi, 

Meldžiu atsakyti šitiems 
klausimams. 

Jurgis Stankevičius, 
Glen Lyon, Pa. 

Kalbėsiu kaip tikiu. Daug 
netikiu kunigams, o socialis
tams visai netikiu. 

Soeijalrstas nėr taip blogas, 
bet jis neturi visos išminties. 
Yra bedievių, išbaigusių visą 
mokslą, bet ir arklį išmokina, 
ale tik tiek jie žino, kiek iš
simokina, o nuo savęs nieko 
daugiau. Taip ir bedieviai. 
Taip tfuri būti. Kristaus lair 
kuose irgi buvo bedievių. 
Kristus jųjų nesmaugė, bet 
gražiai mokino. Jei ne bedie
viai, tai nebūtų nei šventųjų 
kentėtojų. Kristus atsidavė 
save ant kentėjimų. Juk galė
jo vienu žodžiu visus piktada
rius į akmenį paversti, bet 
to nedarė. 

Atsakymas. Nėra ką per
daug girti bedievius už ką jie 
kankina teisingus ir tokiu bū
du šituos padaro šventaisiais. 
Bet reikia sekti Kristaus pa
vyzdį ir su visais apsieiti tei
singai, neskiriant nei bedie
vių. Todėl katalikai arba kri
kščionys — demokratai ir į-
rašo į savo programą, kad vie
špatijoje butų liuosa išpažinti 
kiekvienam kokį kas nori ti
kėjimą arba ir visai be tikė
jimo gyventi. 

Maloningai ir teisingai ap
sieidamas su visais Kristus ne
pagyrė bedievių už bedievybę. 
Jis pasakė: ' " K a s neįtikės, 
tas pasmerktas y r a " (Mork. 
16, 16). 
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Vyrų k Moterų Rubų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mūsus istema ir mokymo'būdu Jui 
trumpu laiku iSmoluslt* T1«O ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

siu* kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur klekvieuas gauna gero* 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose maSinos 
varomos elektros jiega. 

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

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio ii bet kurlod 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasiiicka, Vedėja* 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų 

Toliau bažnyčios įsakymams 
netikiu. 

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

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 
Reselaade: l«90t S*. Mtehl*aa AT«. 

TdrfUM PaUrnaa Ms Ir P « l l W S1M 
ChicagoJ: 4615 6 0 . W o o « ttr. 

Tik Kctrarro vakake ano 0:30 Iki 7:Wi 
Telafaaaa Tardą lU. 
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JOSEPH C W0L0N 

Lietuvis Advokatas 
St 8 0 . liA BALLE 8TREBT 

Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 3911 W. >l-nd Btraet 

Tel. Rockwell «999 
j 
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CHICAGO, ILL. 

" Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

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

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

Tel. Boulcvard 160 
Res. 2914 W. 43rd Street. 

Tel. McKinley 268 L—i 

nei pagiežos nei ištvirkimo. 

(Pabaiga bus.). 

KLAUSIMA! IR ATSAKY
MAI. 

DANGAUS AMŽINATVĖ. 

Klausimas. Evangelijoj ran
dame Kristaus pasakyta: 
"Dangus ir žemė praeis, o 
Mano žodžiai nepraeis" (Mat. 
24, 35, Mor 13, 3 i ; Luk. 21, 
33). Kad pasaulis sudegs ir 
pasibaigs, tai žinome, bet ne
žinome kaip gali pasibaigti 
dangus. Jug dūšios jani£ turi 
būti amžinai. Nei vieno kuni
go negirdėjau aiškinant šitą. 

Juozapas Grumbinas 

Atsakymas. Žodis dangus 
turi dvi reikšmi. Vienur jis 
reiškia saulę, mėnesį, žvaig
ždes i r 11. Tie daigtai yra iš 
medžiagos taip pat kaip ir 
žemė. Jie tai})-pat kaip žemė 
gali pražūti. Apie tą medžia
ginį dangų kalba V. Jė^us 
minėtose trijose Evangelijose. 

Bet dangum taip pat vadi
nasi nemedžiaginė dušiu ir 
dvasių amžinoji laimė. Ta nie
kada nepraeis nei nepasibaigs, 
n«s bus ąm žiną s .gyvenimą^ 
k/u$^žadėjo tas pats- Kristus. 
Mat. 19, 16; 25, 46. : 

Kun. P. Bučys. 

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

Atsakymas. Tuo^ daigtus 
skelbia gamtos mokslas, o ne 
Dievo apreiškimai. Už tą ne
tikėjime nei pagyrimo nei pa
peikimo Bažnyčia netaria. 
Gamtos mokslas šiandien ne
abejoja, kad žemė sukasi apie 
saulę. Bet su didele abejone 
ji,s atkartoja spėjimą, kad že
mė yra atskilusi nuo saulės. 
Į abu tuodu dalyku tikėjimas 
nesikiša. Jei kas pervėlai pa
sėja javus ant savo lauko, tas 
tikėjimo nei pildo nei laužo. 
J is gali užtai turėti nelaimės, 
kad javai liks nenokę. Bet 
tai jau jo žemiško gerbūvio 
dalykas. TaippaUvien žemiško 
protingumo dalykas yra pripa
žinti nusistovėjusias gamtos 
mokslo tiesas ir pagerbti rim
tus spėjimus. 

DR. i . SMNGLMAN 
Gydytojai ir Chirurgas 
Ofisas 4330 W. 13 St. 

Karap. 49 Ooort 
Res. 1919) W. 49 Avenne 

Telefonas Cicero t«I« 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
* . * - . — 

[TTuilTOKAS 
• 

Kas sako, Adomas turėjo 
tris sunūs—netikiu. 

Atsakymas. Šventame Raš
te yra minėti trijų Adomo sū
nų vardai: Kainas, Ablius ir 
Setas. Paskui yra pridėta: " I r 
pagimdžius Setą pasklarė A-
domą dieną aštuoni šimtai me
tų ir gimdė sūnų ir dukterų. 
Ir pasidarė visas laikas, kurį 
atgyveno Adomas devyni šim
tai trisdešimtį; metų ir numi
rė . " (Oen. 5, 4. 5). 

3 
• • 
I • 
3 

• 
ADVOKATAS • 

/ Ofisas Didmiesty j : ! 
29 South La Salle Street g 

Kam baris 324 | 
Tel. Central 6890 | 

• i - - - - . • „ , • | | 

Vakarais, 812 W. 33 St, I 
Tel. Yarda 4681 • i 

S. D. LACHAWICZ 
LIETU VYS CRABORIUS 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Heikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busįte užjyonėdinti. 
2314 W. 23 *I . Chtcago, Hl. 

Tel. Ganai 9199. 

1 DR. G. M. OLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan S t. 
Kertė 32 -r© St., Chicago, HL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, VyriSkų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 

. iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan- ; 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards S87 

-

Knygutei apie Marijos Die
vo Motinos gyvenime — neti
kiu. 

Atsakymas. Apie Marijos 
gyvenimą, yra tūkstančiai; į-
vairių knyguqų. Vienoms ga
lima tikėti, kitoms ne. 

(Pabaiga bus). 
Kun. P. Bučys. 

PIRKITE LIETUVOS VAL-
STYBĖS BONŲ. 

F09 VOUff StOH nI»*<T' 
Po Talgiui neužmiršk, kad geriau

sias raistas taro skilviui yra EA.TO-
NIC. Prašalina visas nesmagumus 
suvirškinimo,^o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
P&i. visus aptlekoriua 

9 * * $ * / 9 « * ^ 9 * « / t * 9 « * * « * « > a * * A # 
Regid. 1139 Independenee RITd. 

Telefonas Van Biuren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Boaas gydytoja* » rtli • • • . • • 
Specialistas Notertik*, Vyviiftm 
Vaikų ir visų chrontSkų ligų 

Ofisas: 3854 So. Halsted Si., Ohiėago 
•Telefonas Drover 

VALANDAS: 10—11 ryto 9—8 po 
pietų T—8 vak. sTedėUomla 19—19 4 . 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
, — — — — — - , r • - . • . « 

DETROIT, MICH. 

Siuomi laiku, ka ip girdėti , 
Detroi to kolonijos lietuviai 
rengiasi prie įvarių pramogų, 
kaip t a i : piknikų ir pasilink-
minimų ty rame ore. Apar t to, 
laikas nuo laiko ir svetainėse 
kas no»rs naujo pasitaiko, pav. 
geg. 25 d. xia, lankėsi svetys 
iš Lietuvos, kun. Mironas ir 
pasakė indoniias prakalbas a-
pie Lie tuva nuo užsidegimo 
pasaulinio karo . Apar t to, aiš
kino Lietuvos valdžios atlik
tus žygius, ka ip suorganizavi
mą kariuomenės, finansine pa
dėtį, kary su vokiečiais, ru
sais ir lenkais; apie prekybą 
ir pramonę ir santikius Lietu
vos su įvairiomis viešpatijo
mis ir t a ip toliau. Vienu žo
džiu, buvo prakalbos, kokių 
Detroito lietuviai nebuvo gir
dėję. 

. Kalbėjo ir apie Tautos Fon
dą, kiek daug naudos jis at
nešė tėvynei. 

Pe r t r auko j yietinis klebo
nas, kun. F . Kemėšis pakvie
tė žmonės pirkti Lietuvos L. 
paskolos bonų, taipgi kas Riek 
gali paaukot i Tautos Fondui. 
Perėjus rinkėjams per svetai
nę, aukojo: Kun. F . Kemėšis 
5 dol. 

Po 2 dol.: B. Bosmaitė C. 
Šimkiutė. 

Po 1 dol.: A. Kadžius, A. 
Jasuka i t i s , J . Jamcius , J . Miš
kinis, A. Lukaševičia, R. Kan-
drotas , S. Jaul is , J . Balėiu-
na*, J . Oeikas, J . Jonuška, J , 
Prana i t i s , S. Juodvalkis , J . 
Banionas, J . Biėiunsas, P . 
Balčiūnas, 8. Stepulionis, J . 
Puetzinskas, J . J ankuuas , V. 
Matuzaitė, S. Baliu£keviėiu>. 

Viso 39.60c. 
Už kiek parduota bonų ne

teko sužinoti. 
Nedėlioj, birželio 6 d. Fede

racijos skyrius įrengė prakal
bas su koncertą &v. Ju rg io 
parap* svetainėj. 

4| Vojasiskietis. 

Broliai, sesutės! Laikas s«-
brazti ir vyti lenkus iš mu»i} 
žemės. I r tai f* fvalias j au jie 
ją prrmtTrdžiojm Juo- daugiau 
išpirksime bonų, tuo greičiau 
lenkai turės sprukti iš Lie
tuvos. Gana jiems šeiminin
kauti Lietuvoje. 

Beje, pr ie progos paminė
siu, kad prakalbose buvo ir lie
tuviškų bolševikų. Ka ip visur, 
t a ip ir čia jie netik neprisi
deda pr ie L. L. paskolos, bet 
visokiais budais ją trukdo. 

Augštolėlis. 

ttE 1 \ • '2S*= 

DETROIT. MICH. 

Iš Lietuvos Vyčių choro gy-
venimo. 

Liet.Vyčių 79 kuopos choras 
susideda iš 60 giesmininkų, 
kurį veda vargonininkas A. 
Aleksį s. Tas choras savo dai
nomis nekartą jau stebino De
troito lietuvius įrengtuose va
karuose bei koncertuose. 

Be to. choras nepamiršta nė 
tėvynės reikalų, nė narsios 
Lietuvos kariuomenės, kovo
jančios už mųs tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę. Kiek
vieną nedėldienį bažnyčioje 
ant viškų yra renkamos aukos 

;Liet . Raud. Kryžiui. Praei ta is 
motais tapo surinkta 57 dol. 
34c. Šiuosmet iki birželio 1 d. 
ponia M; Sta tk ienė surinko 
jau 105 dol. Viso tat pasidaro 
162 dol. 34c. Garbė lai būna 
choristams už tokį gražų ir 
prakilnų darhavimasi . I lgiau 
siu ipetų ir toliau nepailstan
čiai darbuotis . 

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

Choristas. 

skas, L, Blaževičius, P . Bla-
žaitienė, O. Lauke vičienė, V. 
Remčis, J . Genis, J . Blaževi
čius, P . Stankauskas, P . Pun-
džius, P . Kozis, >A. M. Sut-
kaitis, J . Btmkunas, P . Šer
kšnas, K. Stravinskienė, J . 
Tjmrretkas, J . BngaiHški9, A. 
Juododis, K. Račkauskas, K. 
Adomaitis, M. Grigaliūnas, J . 
Aleksoms, J . Žukauskas, K. 
Petkus, S. Alubickas, A. Ale-
liunas, J . Žyžys, K. Vaišnoras^ 
J . G. Milius, J . Kluonis, J . 
Bakanas, D. Rubavičius, A. 
Kaminskas, A. Aliukas, A. 
Aliukas, J . Janušonis , J . Sa
vickas, A. Laukenaitis , V. 
Vaikutis, J . Volotkevičius, A. 
Overlingis, S. Černiauskas, P . 
Sargautas , A. Tamkiavičius, 
F . Marčiukonis, J . Kizis, J . 
Gaidis, M. Grigaliūnas, V. 
Jurčukoniutė, S. Alubickas, A. 
Rastainis, A. Jagminas , J . 
Vaišius, V. Tamoliunas, K. 
Aliukonis, K. Aluža, V. Pet
rauskas, V. Karalevičius, J . 
Daukšas, V. Banevičius, T. 
BnVnaitė, A. Borkaitė. A. 
Rastokas. 

Smulkiais 27.10 
Yiso fcmit) 

A. <M Sutkait is , 
h'rit Tauč 3 Fo' .do 2 skyr. 

TAUPUMAS — IŠREIŠKI
MAS TEISIKGO PATRIJO-

TIŠKUMO. 

WAUKEGAN, ILL. 

Birželio 5 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko prakalbos. Kal
bėjo Dr. J . J . Bielskis, nese
nai sugrvžęs iš Lietuvos. Pa 
pasakojo daug indomių daly
kų apie tėvynės stovį ir š ian
dieninę jos padėtį. Sakė, kad 
Lietuvos žmonės pasekmingai 
d i rba ir smarkiai eina pr ie 
visiškos nepriklausomybės. 

Toliau pažymėjo, kad dide
lis skaičius Lietuvos vaikų 
lanko pradines mokyklas. 
Gimnazijos ir progimnazijos 
Lietuvoje gera i stovi. Lietuva 
eina ne vien pr ie laisvės, bet 
i r pr ie apšvietos. 

Sakė, kad Lietuvoje telefo
nai ir telegrafai j au sutvar
kyti. Lengvai galima susi
siekti. Pr ie jų dirba gerai 
išsilavinę, žmonės. Tam darbui 
ir mokyklos j au gerai sut
varkytos . 

Toliaus sakė, kad Lietuvos 
kariuomenė yra gerai aprū
pinta i r apginkluota. Visi žmo 
nės pasiryžę kovoti be jokio 
skir tumo. Tai-gi, sakė, rejkia 
ir mums stoti į jų eiles, idant 
i r mes pr is idėtumėm pr ie ap-
ginimo brangios tėvynės.. 

Buvo pardavinėjami bonai. 
Nemažai parduota. \Vaukega 
mečiai neapsileido ir neapsi
leis kitoms aplinkinėms kolo
nijoms. VYaukeganiečių lietu
vių širdyse daug y ra tėvynės 
Meilės. J i e remia nuvargin
tų Lietuva. Iš t ikro ne lietuviai 
būtume, jei neremtunie savo 
gimtinės šalies. 

PITTSBURGH, PA. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
KELIAUJANTIEMS EURO 

PON. 

South Side. 

Gegužės 30 d., 1920, Šv. Ka
zimiero mokyklos svetainėje, 
So. 22nd & J a n e Str. , įvyko 
prakalbos Tautos Fondo la
bui. Gerbiamas kalbėtojas, 
kunigas Mironas, vaizdžiai 
nupiešė Lietuvos ekonominę 
ir politinę padėtį . Susirinku
si publika parodė didelį pasi
tenkinimą savo gausiomis au
komis. Stambesnias aukas dar 
vė sekantiej i : 
V. Vizgirdas $10.00 
Kun. M. J . Kazėnas . . . .6.00. 

Po 5 dol.: F . Venslovas, B. 
Vaišnoras, K. Stravinskas , P . 
Barauekas. 

Po 3 dol.: D. Stanelis . 
Po 2 dol . : J . Šaputis , V. 

AlelrunaB, V. Žyžys, J . Ven-
eas, J . Gustait is , A. Gluobis, 
V. Andrišiunas, V. Blaževi-
čiutė, L Balčius, A. Krivickas, 
V. Kisielius, A. Prana i t i s , 
J . Janul i s , A. Radaiukinas, 
D. Gvaldą. 

Po 1 dol . : M. Bražinkas, J . 
B . ' Tamkiavičius, J . Paekevi-
čius, O. Lanauskienė, V. Stu-
čkienė, M. Abrait ienė, M. 
Stučka, J . Paleckas, P . Sta
naitis, U. Rutkai tė , J . Kriš
čiūnas, P . Zalba, J . Jucevi
čius, K. Belevičius, A. Kaze-
nauskas, L. Rastainis , J . Si-
monavičius, J . Paulauskas , A. 
Bubelis, A. Blaževičius, A. 
Pauliukevičius, J . Babravi
čius, J . Naujalis, A. Krivic-
kienė, M. Stonkienė, K. Rič-
nnas, K. Brazai t is , K. Gali
nis, A. Jagminas , A. Banei-
ka, P . Šabanas, J . Gricius, P . 
Klimait is , J . Je reminas , P . 
Stulga, L - Tešktįs, P . Valavi
čius, V. Plaušinis, J . Brazai
tis, K. Barvičius, M. Grafiu-

J t ė , S. Gedzevičius, F . Majau-

Buvo pranešta Valstijos De
partamentui , jog daugelis žmo
nių Suvienytose Valstijose, ne
žinodami pasportų reikalavi
mų, h m mokėti veržiančias 
sumas pinigų visokioms ypa-
toms, kurios siekia pagelbėt 
arba žada savo įtekme pastū
mėti gavimų pasporto. 

Pa t a r t a naturaliznotiems a-
roerikiečiams, jog legališkas 
mokestis ded pasporto, suren
kamas vientik Valstijos De
partamento, a r jos atstovų 
New Yorke ar San Francisco, 
a r teismo ra i t in inko (klerk of 
eour t ) , kuris pri ima pasporto 
aplikaciją, y r a $2.00, ir bile 
aplikantas, jeigu nieko nesiian 
da prieš jo rekordą, ir kuris 
sut inka su paprastais reikala
vimais, gali gauti pasportą be 
jokių kitų išlaidų. 

Buvo Departamentui pra-

Taupumas yra išreiškimas 
1 t ik ro patrijotiškumo šiomis 
dienomis, kaip i r buvo laike 
karės. National Association of 
Credit Men išsiuntė tų per
sergėjimą ir atsišaukimų išj £'us

a 

New Yorko savo nariams. 
"P ramonės mirties šokis, 

kuriame Amerikos žmonės da
bar dalyvauja, turėtų sustot 
pirm negu jiems prisieis pane
šti lėšas '1 sako atsišaukimas, 
kuris ragina Amerikos žmo
nes susilaikyti nuo bereikalin
go barstymo pinigų. 

" K a i p tik karė pasibaigė, 
žmonių varžymas tapo paliuo-
suotas ir tuoj prasidėjo toks 
bereikalingas pinigų barsty
mas, koks nekuomet nebuvo. 

"Žmonės, kur ie praleidžia 
pinigus nerūpestingai, pamirš
ta šalies tradicijas. Mums rei
kia iš savo išgalės bandyt sus
tabdyti šita išdykumų ir už
baigti paikystės melodramų, 
kuri atneša baimę žmonėms ir 
turi pasekmes, kurios yra ne-
morališkos ir pražūtingos. 

"Gyvenimo brangenybė bus 
sumažinta, jeigu visi prakti
kuos ekonomijų, jeigu darbi
ninkai, kaip ir kapitalistai, at
liks savo užduotį. "Žiiirėk 
k a i n o s " buvo mu.^ų slapyžo-
dis per mėnesius." 

Draugija pirmiau dirbo iš
vien su kasos Departamento 
Taupymo Skyrių. 

RHKALAUJA. 
REIKALOTGI LEIBERIAI. 
Del foundrės darbo Pastovus 
darbas. j 

Link Beit Co. 
39€h & Stewart 

j Extra Proga Biznieriams! i 
I 

užmokėjo nuo $10.00 iki $5Ų.(X) 
ir dar daugiau del darodinė-
tų"itekmių" išgavime šių 
valdiškų dokumentų. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyriai per visų šalį pa
gelbės Karės Departamentui 
paliuosuoti didumą darbinin
kų valdžios [.."trauktų Wa-
.-hingtoiio del karės darbų. 
Departamento sekretorius Ba
ker prašė pagalbos. Raudona
sis Kryžift* neatidarys darbo 
biurų, tik savo visus skyrhrs 
suvėtf darbininkus su darbda
viais. 

I I I I 

nTMY^RDAVlMoT 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais niurnų namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir 
mos klesos knygyno^ ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai-

nešta, jog daugelis nežinanėių -symaif ^ p v a i ^ į s a m e name ga-

CUKRAUS PRODUKCIJA 
LOUISIANOJE MAŽIAUSIA 

PER KELIS METUS. 

Per 1^19 metus Louisiana 
produktavo 242,000,000 svarų 
cukraus, sulyginant su 561, 
800,000 svarais 1918 metais, 
487,200,000 svarais 1917 me
ta is ir 607,800,000 svarais 1916 
metais. Dvidešimts dviejos 
cukraus dirbutės produktavo 
tik 2jį10,000 galionų sirapo, 
sulyginant su 10,793,000 galio
nais mS m. ir 5,652,000 ga
lionais 1917 m.Visa Louisia-
nos valsitja 1919 metais pro
duktavo tik 3,672,000 gal. si
rapo. Budo sirapo (molasses) 
produkcija 1919 metų buvo 
12,991,000 galionoi, sulygi
nant su 28,049,000 gal ionab 
1918 metais, 30,728,000 galio-
naįs 1917 m. ir 26,154,000 ga
lionais 1916 m. Skaitlinės bu
vo šiandien išduotos Suv. Val
stijų Agrikultūros Departa
mento, Bureau of Crop Esti* 
matės. 

1919 m. Louisianos cukraus 
pjūtis buvo trumpiausia nuo 
laikymo skaitlinių. Keblumai 
buvo pasekmės prastų sėklų, 
neprielankaus oro i r darbinin
kų t rukumo. 

Pardavėjai — Kalbantis LIETUVIŠKAI 
Parduoti lotUB inusų naujoj subdivizljoj. 
prttyriiuas nereikalinga^ mes Iš* mokiirarme 
j«a roal ostato biznio pas mūsų prityru-

us eaias maaagerius; komišinas Imtu 
$400 iki $500 i mėnesj. iš pradžios. 

Atgišaukjte Mr. Koppel, sales manager. 
JAVAHAS AND JOHNBON, subdlviderf, 
room 802, 118 N. La Salle Str. 

KEIKAUNOI LEIBERIAI 
mokestis moulding 61 c. J valandą 
ir piecework. Po koletos dienų dar
bo vyrai gali padaryti $12 į dieną. 
Darbai pastovus šešiosdienos į savai
tę. Devynios valandos j dieną. Mo-
kasi kas savaitė. 
AMERICAN BRAKE SHOE & FDRY. 

Melrose Park, 111. 
Imkite Lake Str. arba Madison St. 
Karų liniją. 

MERGAITĖS IR JAUNOS 
MOTERYS. 

del lengvo assembling darbo 
ir peržiūrėjimo, gera mokestis 
pradžiai. 

EDISON ELECTRIC APP-
LIANCE CO. 

5660 Taylor Street 

REIKALINGI VYRAI IR 
MOTERYS. 

del lengvo ir švaraus fabriko 
darbo. Pr i tyr imas nereikalin
gas, (rera p raga pakilimui. 

Atsišaukite: 

JOSEPH KLICKA CO. 
20th & California A ve. 

REIKALINGI 

Karu darbininkai pri tyrę prk4 

taisymo freiglit karų. Nuo 
štukų darbas. Pastovi vieta, 
( iera mokestis ir geros darbo 
sąlygos. Ats išauki te : . 

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

LEIBERIAI. 
Gera mokestis, ir darbo sąly
gos, pastovus darbas. 

Ats išauki te : 

STREETS CO. 
48th & S. Morgan Str. 

zas, geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pagyvenimuo
se, baseinentas, akmens pamatas 2 
pėdų ir 18 colių storas. Griudjs 
basemente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų—pir
mos klesos knygynes ir cigarų 
krautuve kampai 47-tos ir \Vood 
gatvės Grindįs muro, durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-mc pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Parsiduosiu namą ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. Atsišaukite tuojaus į 

P.« MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gatvė. Chicago, IU. 

rsrmr i 

REIKALINGI 
Vyrai prie fabriko darbo. Ge
ros darbo s;iIygosf Pradžiai 
mokama 471/2c. iki 55c. į va
landų su proga dirbti nuo štu
kų su gerų mokesčiu. 
Atsišaukite į Employment O-
ffice, 

United States Rubber Co. 
RockweU Str. & Grand Avc. 

ALBAUGH DOVER CO. 
Reikalingi Solderers 

prie torcli arba geležies darbo. 
PAGELBININKAI 

Del\ stocko ir išsiuntimo sky
riaus. Paimkite Dauglas Park 
L. arba 22ros Gatvės karus iki 

2100 Marshall Blvd. 
Albaugh Dorer Co. • 

BRASSIEPES 

-ff ^r. 
W9 1 5 0 H?I5 <?GD 
SlfNDFRl STOU7 L. 

J e i g u t a v o . k r a u t u v i n i n k a s 
n e t u r i , p r i s i u s k p i n i n g u s 
ir n i i e r a o mca p r i s i u s i m e 
v i e n a i š m e s i u i m u i. P a s t o s 
lėšos apmokamos. 
KEMO mrGIKMIC - FASHION 

INSTITUTE. 
Dept. M. 83 Irviak Place N. T. 

M M 

ELEKTROS ČEVfcRYKV 

Taisymo krautuvi- ir vtsos reikalingos 
taisės. 

175S W. 4T Str. 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir Ty
rų Ugu. 
Valandos nuo 10 Iki 12 iSryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

I • • 

• • 
I 
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Parsiduoda "Draugo" mūrinis namas. Sfofci gero
je vietoje ant kampo So. Wood St. ir 40th Str. arti 
lieuvių Šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra ga-
rage, kuriuose gali t i lpti 3 automobiliai. 

Norėdami gaut i informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 

"DKAUGAS" PUBL. CO. 

1800 W. 46th Str. Chicago, IU. 

• • • 
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UŽLAIKYT KŪDIKĮ SVEIKU IR TVIRTU 
Kūdikio tarpimas ir vystymąsi dikčiai priklau
so nuo užlaikymo ir vartojimo maisto. Jūsų kū
dikis tur i būti kasdien maudomas ir regulia
riai pamait inamas. Jei negalit žindyt kūdikio, 
vartokit . 

lf3ord&nti 
EAGLE BRAND 

(CONDENSED M ILK) 

Atsakaneiausias kūdikių maistas—padarytas iš ge
riausio karvės pieno ir malto cukraus, del kūdikiu. 
VkuP jį rekomenduoja daktarai dėlei jo atsakantu-
mo ir maitingumo. 
Jeigu jnsų kūdikis ne auga—jei jums reikia maisto, 
kuris jį Kudrutins ir padarys sveiku, pasiųsk mums 
šiandien kuponą išgausi dykai jusu kalboje instruk
cijas apie maitinimą, taipgi penkiasdešimts keturių 
puslapiu, knygelę apie kūdikius. 

Kam bėdavot apie stoką cukraus ir pieno jūsų stalui 
ir valgiams?* Eagle Brand, dėlei savo atsakantumo ir 
gerumo, paliuosuos jus nuo to, dar jis yra pigesnis 

i ir skalsesnis. Vartokit Eagle Brand bile reikale kur 
naudodama vaprastai cukrus ix. pienas. Bandykit su 
sosu. » 

Ji 

X 

Sis LabeUs ir Vardaa 
yra Jums G varant i ja 

INSTEIGTA 1867 M. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

ISkirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą knygutę ir prisiusk j j 
mums ŠIANDIEN. 

Mrs 
Street . - . . . . . . . • 
City 
State (8) 
. . . .Nurodymai apie Valgius 
. . . .Kūdikių Gerovė 

Kiti Borden Produktai: 
Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Borden's qondensed coffee Borden's Milk Chocolate 

33= 

Tcl l>iovoi i«.t* 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomis n u o ^ lyg 9 .vakarę 

4713 SO. ASHLAffD AVENtJB 
arti 47-tos Gatvės 

• i 
^ • » » » » » » w » « 1 W « » • • • » « • • • • • mįį 
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T e l e f o n a s I>rexel 2 8 8 0 
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BIZNIERIAI GARSINK1TĖS 
" D R A U G E . " 

DR, S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo viet» 

82152 So. Hateted Str. 
Ant Viršaus Universal State Baak 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak, 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Yards SM4 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrime 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 

32S6 So. Halsted St., Chicago, IU. 

PASPORTV BLAJffKAS 
F H J D O M S 

DYKAI. 

Balti c Consultation Bureau, b i c 
35 So. Dearborn St. Chicago, 

Room 204 

KOL DAR YRA, BAR6ENAI 
aogirdėta Chicago Jieal Estate ant north west side, arti prie 
Mokyklų ir Bažnyčių. 
Pastatysime Jums Namą, koki norėsite an t Jmą Išlyga. 

Lotai 30x125 pėdų po $435 ir aušeiau. Attikite pJB mus 
ir pasikalbėkit©. Ateikite Nedėlioj Birželio 20ta, mxi»ų Maši
nos pasitiks Jus prie Cicero ir Belmont Avės, tarpe 1-moa ir 
6 vaiaudoa. Reikalaukite Mr. Koppel. \ Downtown Ofisas. 

Javaras and Johnson 
Room 802—118 N. La Salle Str. 

file:///Vaukega
file:///Vood
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 
! • » » » » » »« } j 

IŠ CHIGA60S LIETUVIŲ I Į 
KOLONIJŲ 

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

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

CHICAGO TURI 2,701,212 
GYVENTOJŲ. 

P 6 TRUKŠMO CHICAGOJE. 

Kai kas nepatenkintas tuo 
skaitliumi. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Konvencija pasibaigė su 
karščiais. 

Šiandie Chicagoje atrodo, 
kaip po kokios atliktos did
žiosios batalijos. Per visą sa
vaitę f-ia siautė netikėta ši
luma. Ir per visą savaitę res
publikonų partija čia turėjo 
suvažiavimą. 

Jei neminėti gražiu ir pra
kilniu Chicagos vyskupijos ir 
Arkivyskupo jubiliejų, katrie 
savo skaistumu viską čia už
temdė, praeita visą savaitę 
mieste buvo vedama nepapras
toji šalies istorijoje politika. 

Buv0 eia visokių politikų. 
Buvo labai doru žmonių, tik-
i ai sakant, gerų žmonių. Bei 
buvo ir purvinu. 

Republikonų partijos kon
vencijos metu paaiškėjo, jog 
daugelis konveneijon atvažia
vo tiesiog apmokėti) delega-
tu. 

Papirkimai eia nėra naujie
na. Bet tokie viešieji ir aiš
kus kol-kas taip plaėiai nebu
vo žinomi ir suprantami. 

Konvencijos mefu tie daik
tai tik iškelta eikštėn. Dvi pa-
pirkėjai neimta nagan. Neno
rėta sudrumsti suvažiavimo 
bėgio. 

I r tik pasibaigus konven
cijai S. Valstijų senato komi
tetas imasi tyrinėti papirki
mų delegatu klausimą. 

Tai kai kuriems, norėjusiems 
patekti kandidatais j šalies 
prezidentus, tyrinėjimų pasek
mės bus labai nemalonios. 

Ir jei butų vaduojamas] tei
sybe, tai kai kuriems prisiei
tų atsidurti kaltinamųjų šuo
liui. 

Didelis buv0 trukšmas Clii-
eagoje suvažiavusių politikų. 
Bet trukšmas nepasibaigė. Jis 
dar labjaus pakils, kuomet 
prasidės priešrinkiminės kam-

, panijos, kuomet šalies pilie
čiams bus progos pasirinkti 
vieną iŠ dviejų partijų — re
publ ikonų, ar demokratų. 

Republ ikonų partija užsisu
ko nuo darbininkų. Pasirodė. 
ji su tikruoju savo veidu. Su 
sav0 platforma paliudijo, kad 
jai ne darbo žYnonės rupi, bet 
kapitalas. Ta partija mano ap-

-sieiti be darbininkų parėmimo. 
Gerai. Ateis rudenį rinki

mai. Nebegelbės jau pažadė
jimai. Nes tuos pažadėjimus 
sutruskina pati partijos plat 
forma 

Cenzo, ty. gyventojų sura
šinėjimo, raštinė iš YVasbing-
nono paskelbė, jog Chicago
je, šįmet surašant gyventojus, 
atrasta 2,701,212 gyventojų. 
Reiškia, rjer praeitus dešimtį 
metų gyventojų skaitlius mū
sų mieste padidėjo 23 nuo-
simeiais. 

Daugelis tuo nepatenkinti. 
Buvo laukę, kad Cliicago tu
rės tris milijonus gyventojų. 

Gal butų taip ir buvę, jei 
ne karė ir organizuota darbi
ninku nerimavimai. 

Iš miesto daug žmonių iš 
varė karė. Daugelis darbi:)in
kų iškeliavo kitur, kur dau
giau mokama už darbus. 

Seimo delegatams, priklau
santiems prie Sus. L. 6 . H. 
Am. pirmo Chicagos Apskr. 

Šiuomi jrašome visių 
Chicagos Apskr. seimo delega
tų susirinkti į Šv. Jurgio 
parap. svet. su šeiminiais 
mandatais 17 d. birž., 8:30 v. 
ryte. Turim atlikti svarbų pa
sitarimą, nes šauktas susirin
kimas ned., 13 d. birž. nepil
nai įvyko. 

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

Apskričio valdyba. 

Hiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiimimiiimmiiiimiim 

j TRUMPAS STORAS I T I 7 1 ? l V i r ^ Č l I T Q 1 
Į Aušros Vartų Parap. I V I - i I V l V I V / O I K J O } 
i Kermošius bus tiktai 15, 17, 19 ir 20 dienas 1 
i Birželio Mėnesio 1920 m. i 

TREČIOJI PARTIJA TTJ-
RĖ3 SUVAŽIAVIMĄ.' 

LAB. SĄJUNGOS CENTRO 
PROTOKOLAS. 

: • Šis KERMOŠIUS skiriasi nuo kitų kermošių tuomi, kad visokis išpardavimas bus yarde. Dienomis švies malo-
j nųs saulės spinduliai, naktimis mėnulis, žvaigždės ir elektros lempos. Kiekvienas turės progą išbandyti savo jė- | 

gas, nes yra įtaisytas raudonas "s t ra iker i s" su dviem kujiais. Vestsaidietės pagamino -skanių gėrimų, su ku
riais ilegali 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 pasiliriks-

< minimo nei viena diena. 
Kermošius prasidėsrNedėlioje Birž. 13 d. 1 vai. po pietų. Utarninke ir Ketverge 6 vai.,vakare, Subatoje 3 vai. 

po pietų. NEDĖLIOJĘ 20 d. nuo 1 vai. iki vidurnakčiui. Kermošiaus adresas 2329 W. 23 PI. Įžanga 5 centai. 

TillllllIlllllllllllllItlllllIICIIllllllllllllIIlllllllllltlllllllllllllllllllllll]12lllll|||||||lll|l|||Il|||l||||||lG|| lISllIlIllIlIlIlIIltBlllllIflIIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIIIlllIttItllIlIIIIIIIIIIIIlllllllllllIfllir 

Pastos keli?, nominuotam 
Eardingui. 

Republ ikonų partijos kon
vencija Chicagoje nepatenki
no proirresivių tos partijos 
žmonių. Tad tie progresiviai, 
katrie paena dar nuo mirusio 
Roosevelto, Chicagoje turės 
atskirą suvažiavimą trečiosios 
progresyvės partijos vardu ir 
aominuos kandidatu į šalies 
prezidentus ir vice-preziden-
tus. 

Suvažiavimas prasidės lie
pos 10 dieną Auditoriume. 

PULLMANO ĮSTAIGOSE 
STREIKUOJA 1.000 DAR

BININKŲ. 

Pullmano vagonu taisymo 
Įstaigose, Calumete, sustreika
vo l.Ol'l) darbininkų. Reika
lauja pripažinti uniją. 

Tas įstaigas kol-kas dar 
kontroliuoja vyriausybė. 

IŠGELBĖJO NUO NUSKEN 
DIMO VAIKĄ. 

NAUJOS GALVAŽUDYBĖS. 

Tomis dienomis mūsų mies
te įvyko naujos galvažudybės. 

žmogu nužudyta ir keli Du 
sužeista. 

Tai vis aukos piktų ir išbju
rusių žmonių, kaip tai viso
kios rųšies plėšikų ir vagių. 

Nužudyta yra: Paul G. To
lina ir juodas žmogus Hartan 
Brandi. 

Bernard llorvvich, 11 metų, 
ties Ohio gatve įkrito ežeran 
ir pradėjo skęsti. 

Gelbėti vaiką ežeran puo
lėsi J. E. Spanier, 1131 Rush 
gat^Nutvėrė jis vaiką užplau
ką ir tempė prie kranto. 

Bet smarki vilni,s šniokšte
lėjo ir abudu atgal panardino 
gilumom 

Tuo metu kažkas suspigo 
ežeran įmesti gelbėjimuisi lan
ką su Virve. 

Spanier paskutinėmis jė
gomis nusitvėrė lanko ir abu
du buvo ištraukti. 
d u 'JUVO ištrauktu. 

POLICIJOS SĄJUNGOS SU 
VAŽIAVIMAS. 

Vakar Chicagoje pradėjo 
metinį suvažiavimą Illinois 
Police Association 

ŽUVO VAIKAS. 

9 metų 
kaip ir 
mėgino 

Ii P C T R A T I S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortcs 

N O T A R I J L Š A S 
3249 So Halsted Slreei. Chicago. IHinois 

T C L E P H O N E B O U L E V A R O 6 1 1 

\Villiam Nelson, 
1927 Balmoral ave., 
daugelis kitų vaikų, 
užsikabinti ant parvažiuojan
čio sunkaus automobi liaus. 
Bet šokdamas paslydo ir pa
puolė po užpakaliniu ratu. Žu
vo ant vietos. 

ANT PARDAVIMO: 
3 kampinis 4. 5 ir 10 lotu kiekvie
nas, taipgi vienas 5 kambarių mo
derniškas* namas su 8 lotais, taip 
kaip maža farmiukė bet mieste; | b u t ų n a u d o j a m a n e l a b d a r y 

bes tikslui, tai 

Liet. R.-K. Amer. Labd. Sa
gos Centro mėnesinis susi
rinkimas buvo seredoje, geg. 
26 d., 1920., 8-tfį vai. vakare, 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje, prie Union ir l&tos 
gatvės, Chicagoje. 

Susirinkimą, atidarė pirm. 
A. Nausėda su malda. 

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

2). Raportas komisijos nuo 
pagaminimo ženklelių kapinių 
dienai. P-lė Jad. Steponkaitė, 
perstatydama ženklelius (ku
rių dalį turėjo atnešusi) pra
nešė, kad jų padaryta 20,560. 
Kada buvo paklausta apie iš
laidas, tai p-lė J . Steponkaitė 
pasakė, kad už medžiagą, 
tiems ženkleliams ji nereika
lauja grąžinimo išlaidų, nes 
tas išlaidas aukoja Labdarin
gai Sąjungai. Už gausią 
auką ir pasidarbavimą Lab
darybei, Centro susirinkimas 
išreiškė širdingą padėką. 

Taipgi labai dėkingas Cen
tro susirinkimas buvo Šv. 
Kazimiero Vienuolyno sese
rims už padirbimą dovanai 
ženklelių. 

3). Kapinių dienoje, priešv. 
Kazimiero kapinių, pasižadė
jo pardavinėti lengvių gėrimų 
ir užkandžių 2-ta, 5-ta ir 6-ta 
kuopos. 

4). Tikietai pardavinėjimui 
po vieną dol. jau randasi pas 
Bernardą Nenartonį, 4412 So. 
Richmond St.Jų padaryta 20,-
000. 

5). Antspaudos kopijas ap
siėmė patikrinti ir pataisyti 
St. Jucevičių, 726 W. 18th St. 

6). Organizatorius, St. Ju-
cevičia, pranešė, kad tapo at
gaivinta 14-ta kuopa, Spring 
Valley, UI. 

7). Pranas Veriga, 4539 
So. Marshfįeld Ave., pasiža
dėjo surasti antspaudą ir pri
duoti Centro susirinkimui. 

8). Iš direktorių susirinki
mo. Architektas Žaldokas per
statė . direktorių susirinkime 
pieną. Labd. Są-gos prieglau
dos namo iš trijų (3) skyrių. 

Kad patirti, kuris pienas bu 
tų tinkamiausias, tapo išrinkta 
komisija iš sekančių asmenų: 
Kun. Pr. Bučys, kun. Kudir
ka 'ir Ant Nausėda. 

Tinkamiausius pienus nu
tarta peržiūrėti direktorių su
sirinkime ir vėliaus perstaty
ti Centro susirinkimui. 

9). Pranešta, kad Chicagos 
miesto valdžia leido uždaryti 
Fair.field ir Washtenaw gat
ves, einančias per Labdaringos 
Sąjungos žemę, su sąlyga, 
kad žemė bus naudojama La
bdarybės tikslui. O jeigu žemė 

įmotės. Pakalbėjus apie O r i - " 
cagos kuopų darbuotę, buvo 
indomu išgirsti raportai iš 
tolimesnių kuopų atstovų. 17-
tos kuopos, Kenosha, Wis.,! 

atstovas V. Varanavičius pra
nešė Centrui smagią naujieną, 
kad 17-toje kuopoje įstojo į 
garbės narių skaitlių sekan
tieji 'asmenys bei draugijos: 
Uršulė Mildintienė, Petronėlė 
Savickaitė, Susiv. R.-K. A. k f). 
''''pirate*'? draugija, Liet. Vy
čių" kp., Šv. Petro draugija 
ir Šv. Benedikto draugija. 

Susirinkimą uždarė pirm. 
Ant. Nausėda. Maldą atkalbė
jo kun. Ign. Albavičius. 

J. Purtokas, 
L. S. Centro rast. 

4441 So. Washtenaw Ave. 
Chicago, UI. 

i 

BUVUSIEMS KAREIVIAMS. 

Lietuviai tarnavusieji Ame
rikos kariuomenėje ir pri
klausantieji Town of Lake 
Park No. 322 meldžiami ateiti 
į Cornel Park Auditorium ant 
kampo 51-tos gatvės ir Wood 
šiandien, utarninke 15 birže
lio, 8:00 vakare. Susirinkimo 
priežastis: Komendantas mi
rė. Reikia išrinkti jam įpėdi
nis. 

Wm. O. Benstey 
Tarnvbos Karininkas. 

L 

Kas nori išgirsti naudingų, sveikų prakalbų, tegul ateina 

Seredoj, Birželio 16, 7l^9 vai. vak. 
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje 

32nd Place ir Auburn Avenue 

Kalbės visiems žinomas Kun. H. Vaičiūnas ir dar du atstovu Liet. Valstybės 
bonŲ — reikalais iš New Yorko — ir "Garso" redaktorius. Jau kelios dienos 
likosi tiktai pardavimu. L. V. Bonus. Kas tiktai jaučiatės Lietuviais ateikite. Išgir 
sitė daug naujo iš Liet. Steigiamojo Seimo — Pasveikinimų — Chicagos Lietu
viams. Lai gyvuoja Laisva ir Neprigulminga Lietuva. 

Bridgeporto Stoties Bonų pardavimo Komisija. 

11 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgasi Street 

CHICAGO, CLLTU OI8 
Telefoną* Vardą MSI 

Yalendos: 8 iki 11 11 ryto; 
I po pietų liti 8 va.k. Ifedello-
mla nuo 5 Iki 8 Tai. •akara 

J. P. WAITCHES 
ATTOBNET AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4548 8. WOOD STRKKT 

728 W. IKth STRKKT 
CI1ICAGO. 

McKinley 43*0 

ROSELAND. ILL. 

L. Vyehj 8-tos kuopos domei. 
Pusmetinis susirinkimas bus utar
ninke, birž. 15 d., 7;30 vakare, 
Bažn. svet. Turime labai daug rei
kalų svarstymui, būtent apie išva
žiavimą, seimą ir k. Taipgi yra 
kviečiami nauji nariai, kurie nori 
įsirašyti L. Vyčių organizacijom 

J. R. pirm. 

T*lef«oM Pol iau* 8 M $ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistai 

10801 So. Michigan, Avenue 
Btttleml. UI. 

TALANDOHi • Iki • vakar*. 
K 

Telefonas Boulcvard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS * 

3331 S. Halsted Str. 
Chicago, 111. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l III 1UIHI1IIMIII 

ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mea duodame drimba* atempma 

Ketrerfaja ir Subatomia. 
Dideliame pasirinkime raunami, 

Visokie materijolal, valkam* drana-
žiai, ilebėe Ir Jakutėa. 

Pluksnos 
7 9 c 

Pluksnos 
7 9 c 

PLUNKSNOS. 
iiiuniiiiiiiiiiiiiiiitiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

M 

saviuinkai parduos pigiai iš priežas
ties važiavimo Europon. Lietuvių ap 
ieiinkė arti. Atsišaukite: 
«6.">a So. Archer Ave. arba 

1315 W. 18 Street 

uždarymas 
gatvių butų panaikintas. 

10). Raportas iš kuopų dar-

ANT PARDAVIMO 
Grosernė Ir Bučernė geroj vietoj. 
Atsišaukite šiuo adresu: 

4825 So. Winchester Ave. 

FARMU BARGENAI. 
Pamatyk sekančias farmas pirm 

pirkimo nes tai yra mūsų didžiau
si bargenai. Sekančios farmos ran
dasi Wiseonsin Valstijoj, tikėtas 
$4.00 nuo Chicagos. 

Parsiduoda 165 akrų su budin-
kais, mašinomis, ir gyvuliais 17 
galvijų, 4 arklai, 10 kiaulių, 130 
paukščių, 100 akrų ariamos, su 
užsėtais laukais, prie upės gražio
se vietose. 

Parsiduoda 180 akrų su naujais 
budinkais, mašinomis, 36 galvijai, 
6 arkliai, 34 kiaulies, taipogi 150 
paukščiu, 120 ariamos, likusioji 
ganyklą ir miškas, su užsėtais lau
kais įvairiais javais. 

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

Del platesnių paaiškinimų kreip
kitės pas 

Ant Pardavimo 
didelis bargenas Piet-vaka
rinis kampas 
Paulina gatves, 
dų. 

4 5 - t o s ir 
50x125 pe-

Dviejų 
namai, 
niui. 

v v 2 augščių mediniai 
labai gera vieta biz-

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31st Str. Yards 6296 

/ 

J. C. VLASAK 
« TT 

Pardavinėjantis Agentas 

Peoples Stock Yards State Bank 
47ta gatve ir Ashland Ave. 
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