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Čekai - Slovakai Gaminasi 
Prieš Lenkus

Anglai Uždare Ismido Užlają
NEPLAUKO LAIVAI ISMI- 

DO UŽLAJOJ.

Ta užlaja yra Marmoro jūrių 
viena Saka.

Konstantinopolis, birž. 10.— 
Anglų parėdynėiltunklo užlaja 
šalimais Marmora jūrių už
daryta plaukiojimui laivų.

Anglai tą pAdnrė todėl, nes 
turkai nacijunalistai pradėjo 
užimdinėti užlajos pakraščius.

Bet pirm to anglų kariuo
menė iškraustyta iš paties 
miesto Ismido pareikalavus 
turkams nacijonalistnms.

Nacijonalistų veikimas.

Praeitą pirmadienį turkai 
nacijonalistai paėmė turkų

LENKAI BIJOSI ČEKŲ— 
SLOVAKŲ.

Praneša apie jų kariuomenės I 
koucuiU'avuuą.

Londonas, birž. 10. — Len
kai oficijalėse depešose pra
neša. jog Ceko-Slovakija savo 
skaitlingų kariuomene kon- 
centruojnnti Slovakijoje.

Sako, šalimais Lenkijos ru- 
liežių sutraukta jau net septy
nios divizijos kariuomenės, 
ty. didesnė dalis visos Čeko
slovakijos armijos.

Bolševikai veikią Krime.

l.š Maskvos depešuojomaj 
jog bolševikai pradėję smar
kų veikimą Krime ir pažan-

lakūnų mokyklą arti Mnltepe, kjuoj:t vjgn frontIh Tenai jip
(arpo Tsmiilo ir Konstantino
polio.

Jiems teko ir daug lėktuvų.

pnvnrtoją šarvuotus trauki
nius ir tankas.

, Knip žiųoina, Kritne yra 
Nacijonalistai ties* Isn.inc ufcgyjĮojgjog genvr. Denikino 

armijos liekanos.' Neturima 
čia žinių, kiek ten yrn tos 
kariuomenės.
/ Tml bolševikai nusprendė 
sutrpškinti ir paskutinius tuos 
palnikns.

Sulig gaunamų žinių iš kitų 
versmių. Krime bolševikams 
sunkiai einasi. Nes msų liuo- 
sanorių armija stipriai laikosi.

Šiauriuose bolševikai atsimetę, j

Iš Maskvos pranešta, jog 
lenkų šiauriniam fronte bol
ševikai atsimetę atgal j už
pakalines savo pozicijas kai- 
kurioso vietose.

Sakosi tą jie padarę po 
žiauraus mūšio su skaitlin- 
gesniuoju priešininku.

Bet Kijevo apylinkėse bol
ševikai knikuriose vietose lai
mėję, sakoma oficijaliam pra- 1 
nešime. ,

jimus. degą Imisiausiuoju ken- , 
štu. Ir pasitaikins progai iš
lieju savo karčią pagiežą ant 
nelaisvi ų.

užlaja užėmė irKandi-Mussal.
Gauta čia žinių, jog Chica

goje išnaujo pertraukę mū
šius prancūzai su turkais. 

•'PrniM’Uzai atsimeta j llorsi- 
m*.

l

PATS PILSUDSKĮ VADO
VAUJĄS LENKAMS.
• ————

Sunaikinta dvi bolševikų 
diviziji.

Varža va, birž. 10. — lx»nk'ų 
generalis štabas pankolio, jog 
lenkams kont rofensvva linijo
je tarpe upių Dauguvos ir 
Berczinos ligšiol pasekminga. 
Bolše vikai visur Įveikiami ir 
turi trauktus j užpakalines 
savo |M>zirijas.

Lenkai sakosi sunaikinę dvi 
bolševikų diviziji ir užėmę 
Čemica ir PlissaJ nž 25 mylių 
pietvakariuose nuo Disnos.

Lenkai tvirtina, jog bolše
vikų eilėse ir pačioje jų ko
mandom pakilusi betvarkė. 
Mntydidni jie savo pralaimė-

Naujos Austrijos Padėjimas
----------------- 1 '

KAIP STOVI. AUSTRIJA. organizmo. Tai tik galva, 
nrijnniMn prU •dano fąfiiJtu, 
visai In* kūno stuobrio.

Kas imlomiausia. kad ta gal
va ir tas sąnary* nėra iš vie
nos tos jiačios mėsos. Vienuos 
gyventojai daug kuo skiria
si nuo provincijos 'gyventojų. 

Trečdalis gyventojų sostinėje.

Austrijos atokioj rytinėj dn- 
lyj stovi sostinė Vieniui, kat
ra šiandie skaito Į 2 milijonu 
gyventojų. Tai vatlimmi že
mutinė Austrija. .

Gi proivncijns yra: Augs 
trsnėji Austrija, Saizburg, 
Steiejrmark (Stirijn), Garint 
hia, Tyrol ir Verariberg. ši
tos visos prmdsrijez lUSSHi 
ruožu nusidriekia toli Į Alpų 
kalnus. Tose provincijose skai
toma 4 milijonai gyveutojų*

<- * ' • ’ ? *

Padaryta tik politikinė klaida.

Vienna. birž. KI — Talki- 
ninku |»adaryta UUkos nutarti
mi nauja viešpidjja vurdu 
Austrija — tai didžiuusioji 
pulrtiikinė klaida paauulio isto
rijoj. Tikra liaisvia-. Nauja 
vicšjiutija tiesiog Im* rt-ikiauto
—- ---------- ----------------------~
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REZIGNAVO ITALIJOS 
KABINETAS.

» - v ______

Rymas, birž. 10. — Ministe
rių pirmininkas Nitti parla
mento bute pranešė, kad at
sistatydino ministerių kabine
tas.

ANGLIJOS MEISTERIAI 
K0NFERAV0 SU KRA- 

SSINU.

ARMĖNAI SUSITAIKĘ SU 
BOLŠEVIKAIS?

Konferencija Įvyko oficijalėj 
premjero rezidencijoj.

Turkai nacijonalistai eina 
prieš sultaną.

K*
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Ssndic ir rytoj grąžui* oras; uo 
taip tilte.

Vakar augščiausla temperatūra 
buvo 90 laipsniu.

Saulė teka 4:14, leidžiasi 724
Mėnulis pateka 12 57 po pu- 

aaunakcio. '

s - ak-a- ~

Kaipir apskritis.

Kitais žodžiai tariant, vie
na trečioji dalis Austrijos gy
ventojų gyvena sostinėje.

V? imu l.iiais laikui* buvo 
sostinė imperijos, kurioj gy
veno apie 53 milijonai žmonių. 
Tuonud Vienna galėjo ir va
dint ies sostine.

Šiandie šitos sostinės reikš
mė apribota ligi paprastojo 
apskričio funkcijų.

Provincijų gyventojai savo 
didžiumoje yra tyro kraujo 
germanai.

. Kas kita Viennoje.

Pačiam mieste Vienna nėra 
to germaniško tyrumo.’ Čia gy 
venn įvairinusių tuntų ir p- 
sių žmonės, čin susimaišę fini
šai, bavarai, žydai, lenkai, če
kai. nugarai, rumunai ir kiti.

Provincijos gyventojai mu 
maža išimtimi yra katalikai, 
pildantieji savo tėnj tikėjimą.

Kas kita Viennoje. čia did
žiumą sudaro protestantai, 
žydai ir kitokio žmonės, pa
metę savo tėvų tikėjimą. Mat, 
čia viską viršija, taip vadina
ma. miestinė savos rųšies kul
tūra.

Vakaruose tik vienas gele
žinkelis.

Vic-nna šiandie skaitoma* 
i kapitalistų, pirklių ir darbi
ninkų miestas. Vietos kapi
talistai šiandie neturi ko nd- 
gyti. Bet jie turi didelius ia- 
vestinimus Čekijoj, Moravijoj. 
Dalmatijoj ir kitur.

Daugelis iš jų vargiai toles
niam naudosis tais investini- ( 
inais. Neš tos provincijos ne
priguli šiandie Austrijai.

Iš Viennos vakarų šonan, 
knr driekiasi visa Austrija, ei 
na vos vienas geležinkelis. Gi 
į šiaurius, ant Čeko-Slovaki- 
jos išeina net keturi.

Su tokia viešpatija Euro
pai nebus naudoj ir gnrliės. 
Verčiau be jos. fr todėl nešte- 
bėtina, jei Austrijos gyvento
jai nori prisijungti prie Vo
kietijos.

z

KOMPANIJA “PAPIGINO’

Londonas, birž. 9. — Ang
lijos ministerių pirmininkas 
Lloyd (Tėorge. užrultežinių rei
kalų miniateris Curzon ir vy
riausybės atstovas parlamento 
Andreu* Bona r T.:nv užvakar 
tnrėin tronforenrii•» su Rusi
jos bolševikų atstovu Krassi- 
nu..

Konferencija įvyko oficija
lėj ministerių pirmininko re
zidencijoj. r

Be to, konferencijų j ■» dar 
buvo atėję ir kiti anglų minis- 
teriai ir augštesnieji valdi
ninkai.

ŽEMUTINĖ CALIFORNIJA 
REVOLIUCIJOJE.

Nenori pripažinti naujos Mek
sikos valdžios.

I
Los Angeles, Ca!., birž. 9.

Žemutinės Chlifornijos šiauri
nė dalis pakėlė revoliucijų 
prieš provizijonalę Meksikos 
valdžią.

Valdžia ton provinrijon pas
kyrė naują guliernatorių. Bet 
šis neįmleidžiamas.

Gubernatorius šaukiasi ka
riuomenės pagelbos. Nes vieto
je jam padarius virtos ji.- at
rado revoliuciją.

GENERALIS STREIKAS 
VOKIETIJOJE.

Prag3, Čekoslovakija, birž. 
10. — Vokietijos dist rikiuose: 
Knrlesbad. Ellbogen, Falke- 
nnu, Neudeck ir Graslitz dėl 
maisto stokos paskelbta gene- 
ralis darbininkų streikas.

Visi darbai fiertraukti. Už
darytos liaukos ir mokyklos. 
Uždrausta pardavinėti svai
galus.

CUKRŲ.

San Franciaco, Cal.. birž. 10. 
— Western Sugar konųmnija 
pnskclliė, kad ji “papiginusi” 
cukrų, šimtui svarų bus ima
ma tik $25 vietoje $26.30.

HOUSE KELIAUJA EURO
PON.

Washington, biri. 10.—Pulk. 
Bonso |wir«*ikn!avo pasjiortu. 
Iškeliauju jis Europon. Sakosi 
privntininis reikalais.

NEVYKSTA 8UFRAGIE 
GIETĖMS LOUISIANOJ.-

Baivu nvuge, 
lx>usiona valstijos 
patvirtino moterų 
amendmento.

Konstantinopolis, birž. 10.— 
5 Sulig armėnų laikraščių, iš- 
. leidžiamų Tiflise. Armėnijos 

Atstovai Maskvoje padarę san- 
, taiką su Rusijos liolševikų val- 
. džin. Tas Įvykę gegužės 21 

dionr.
Tuo tarpu iš pačios Armė

nijos apturima žinių, jog ar
mėnai ten kaujasi su liblševi- 
kaįs.

Nežiūrint Mnstnphos Kernai 
pašos užtikrinimu savo mani
festuose, buk turkai, 
nacijonalistai, kaip praneša-1 
ma, labai įnirtę prieš sultaną. | 
kam šis perdaug bičiuoliuoja-J 

■si su talkininkais.
Sakoma, nacijonalistai sto

vi už prnšalinimą sultono. So- 
stnn norima pašaukti sosto j- 
pėdinį, princą Salimą.

PAŠVENTINTA QUIGLEY0 
VARDO SEMINARIJA.

Pamokslą sakė Arkivyskupas 
Glennon.

antroji 
jubilie-

netekę? 
visuose

PAPIGINAMI ČEVERYKAI.

St., Louis. Mo.. birž. 10. — 
Vietos čeverykų dirbtuvių 
kompanijos paskelbė. jog abol- 
nmn pardavime jos atpiginu
sios kainą reverykains — nuo 
25c. ligi $2.00 ]>orai.

SUSIDAUŽĖ TRAUKINIAI.

Schenectady, N. Y., birž. 10. 
— Suridaužė du važiuojančiu 
Netv York Centrai geležinke
liu traukiniu. 8 žmonės 
mušta ir apie 60 sužeista.

VĖSULA SUNAIKINO 
MIESTELI.

už-

Fargo. N. D. birž. 10. — čia 
pranešta. jog fiakiiusi vėsula 
kuone visai sunaikinusi mies
telį Fozhohne, Minnesota val
stijoje.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
" Copyright.

birž. 10. — 
senatas ne- 
lygiateisės

. / . i<2-'‘ii-

NEKUOMET TAIP NF.RA.
— Manau, tai gana perdrąms tavo žingsni?, jei tu vienas už 
tuos pietus nori užmokėti dvyliką dolierių ir dvyliką centų. 
Susimildamas palik man pusę užmokėti, kitaip tarpe musų 
pairs draugingumas. ,

i

Birželiu 9 d. sekė
1 Chicagos vyskupijos 
jaus diena.

Pašventinta Ųuigleyo Pri
rengiamoji seminarija. Tai 
Imvo .išryto. Vakaro švento- 
jo Vardo katedroje įvyko 
dvasiškasis koncertas.
Seminariją pašventino šven

tojo Tėvo delegatas Suv. Val
stijose. .h* Augšt. Makm\bė 
Arkivyskupas Bonza no tuo
jau* |hi rtugštųjų šv. mišių.

| kurias jis pats celehrnvo.
šv. mišios buvo giedamos 

į seminarijos šv. .Jokūbo rui
mingoje koplyčioje.

Iškilmėse dalyvavo Jo b]- 
I • • • • *
mtnencija kardinolas GilJ*,n.*. 
visa eilė Arkivyskupų, Vys
kupų ir kunigų.

Paminėtoje seminarijoje 
jaunikaičiai gaus prirendamą- 
jį mokslą mokinantis į kuni- 

•gus.

Skamba vaikelių šauksmas.

St. Loniso, M o., Arkivysku
pas Jonas J. Glennon koply
čioje sakė pamoktą.

i Garbingas pamokslininkas 
sakė:

‘•Pirm kelių metų alintus-

i

DARBO FEDERACIJA 
STOJA Už DARBININKU 

TEISES,
REIKALAUJA. KAD DAR 
BININKAMS BUTŲ LEIS 

TA STREIKUOTI.

Reikalavimai statomi republi- 
konų konvencijai

at- 
Fe- 

Gom- 
Su juo atvažiavo ir Fe-

m-1

R<*pul>likoiių koiivencijon 
važiavo Amerikos Dari** 
deracijos prez.iib*ntas 
fiers.
denirijos suvažiavimo pnskir-1
bis komitetas iš kelių žmonių, i 
Gonifier.- komitetui pirminiu-1 
kuu ja.

Konvencijos rezoliucijų ko
mitetui Gompers su kilni- ko
miteto nariais imlnvė darbi
ninkų reikalavimus. Tie
reikalavimui h:is paduoti np 
tarti finčiai konvencijai.

štai tie svarbiausieji reika
lavimai. kurių rcpubiikonų 
partija neturėtų užmiršti, pa
dėdama juos savo oln-lnon 
filntfonnon.

1. Nesinurint i jokiuo budu 
darbininkam* teisės streikuo
ti, kaip ta* šiandie daroma 
Knnsas valstijoje, kur darbi 
ninknms grąžinanin vergija.

2. Panaiainti šiandie plačiai 
prieš streikus pavartojamus 
visokios rųšies fedaralins "in-. 
dLititgšiuus" arini kitokio* rū
šies federales priemones, ku
riomis darhininkai su prie
varta verčiami dirbti.

3 Patvarkyti ateivvstę &»nĮ

Imas ir savos uŽsiginimąs buvo 
musų svarbiausieji vadovui, 
ypač kuomet siautė karės vė- 
sula. Patrijoliztnii'i stovėjo 
pirm visako.

“Bet šiandie žamiuių hJun 
pagavo savo valdžion auksas. 
Šiandie durims yra 
savo prakilnumo ir
žirninių žingsniuose vadovauja 
tik auksas.

“Alkis ir •skurdas siaučia 
šalyse mm musų į rytus. Alos 
vielinis savo pinigais negali
me pagells’ti nolniini ilgą jai 
žmonijai.

“ Mažų ’ vaikelių verksmas 
dėl stokos maisto n įskiepia 
j musų ausis. Ir su vienu 
maistu neužtenka atstatydin
ti sugriautą civilizaciją EiF 
ropoja.

“Tik Kristaus Bažnyčia 
yrn vienatinė išge!l.t-t<».iu Eu
ropos. Jinai pakels Europą 
iš kraujo klanų.” •

Vyskupijos globėja.
A “ *

Tolinus pamokstininkas pa
sakojo apie Chicagos vysku
piją. Kuomet šita vyskupija 
buvo įsteigtu, St. I.ouiso vysi 
kūpi ja ją glolx>jo ir kausi 
kūdikį auklėjo pinuose jos 
dienose.

Birželio 10 d. parapiją mo- 
kyklų vaikai prisidės pria ju
biliejaus iškilmių.

šalin, ty. keliems metams vi
sai sulaikyti iš svetimų šalių 
darbininkų plūdimą.

4. Kuoveikiaus imti*** prie
monių ir sumažinti pragyve
nimo brangenybę.

.*>. Praplėsti ukėtns pasko
la* ir ūkininkus paremti viso
mis išgalėmis.

6. Visiems civilių vyriausy
bės dnpartiunentn darbinin
kams nuskirti maziiąumą aš
tuonis* valandas darini dieno
je-

7. Atmainyti įstatymą, kml 
federnlini teisėjai butų renka
mi pačių žmonių šešerių me
tų terminui.

8. Kepa vartoti amerikoniš
kos kariuomenės vidujiniam 
M e k «ii ko« pat vni*k vmui.

Tai svnrbiaiL-ieji Amerikos 
Dariu* Federacijos reikalavi-- 
nmi. Refutblikonų partija tu
rės rinitai atsinešti į tai vi
sa. Nes tai kelių milijonų dar
bininkų norai ir troškimai.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S8.).

PINIGU KURSAS.C

Svetimų viešpatijų pinigų ver
tė mainant nemažiau $25.t*00 bir- 

'Žrlio 9 d. buvo tokia sulig Mcr- 
rhanU lx<ar* & Trust Co.:

Anglijos sterlingų svarui $3.!KI 
• Mctnroš 100
Vokietijos 100 markių 
Lenkijai 100 nuirkių 
Prancūzijos už 1 dolicrį 
Šveicarijos už 1 dvlierj

■ Italijos už 1 dol.

12 fr. JM
5 fr. 49
17 L 05
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“DRAUGAS”
Etna koadlm* Ifakyraa nedibUcnlua.

PKKNU.MF.KATOS KAINA: 
CHICAGO* IB V/SIINYJE:

MrUnu ..................................   , *41.00
ltaM-1 Mrm aa*-• k-5u

8 V V. V ALSI.
Metam* .......................... -........... *5.00
PuMd Melų ................ .*............... 3.00

Prenumerata mokta likai n o. Lai
ka* aknltoal nuo utalraHymo Ulono* 
n* nuo Naujų M*tų. Norint per mai
nyti adr««4 visada reikta prisiųsti Ir 
•ena* adrosas. Pinigui *ertau*ta alų- 
■tl lAi>«rkant krn*ojc nr eipreoo "Mo- 
nei- Ordcr“ arba Idodant pinigu* | 
reslstruuta talUc*.

“Draugas" Publisliing Oo. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI.

Telefono* NcKtnlry 0114

Chicagos Vyskupija
Šiandie iškilmingai pamini- 

nios Chicagos vyskupijos 75 
metų sukaktuvės arlm jubiiie- 

. jus. Tad indoiau bus kiekvie
nam patirti apie šitos vvskn- 

- pijąs pradžių ir pirmutinius 
vyskupus.

Pirm įsteigsiant Chicagos 
vyskupiją, kn* įvyko 1845 me
tais. )>er šimtų septyniasde
šimtis metų lllinojuje jau bu
vo skelbiamas tikras Dievo žo- 
tlis neskaitlingiems tais laikai.^ 
gyventojam*.

Pirmutinis lllinojuje Dievo 
žodį atnešė Tėvas ilan|Uelte. 
Gruodžio 4, 1674 metais Tėvas 
Marųiiette su buriu jiasekėjų 
apsistojo apie tą vietą, kur 
šiandie yra Grant parkas, 
Chicagoje. Gruodžio 15 <1. tas 
kunigas vienuolis atlaikė pir
mutine* ten ftv. Mišias.

lllinojuje oficijaliai bažny
čia buvo įsteigta balandžio 11, 
1675 metais. Tais metais*tą 
dieną išpuolė Di<lysi# Ketver
ge.

Sekančiais dešimtimis metų 
čia ėmė huikvlirs vis daugiau 
kunigų. Pagaliau* geguže* 5, 
1S44 metais, Chicagon atke
liavo pirmutinis Arentojo T ė
vo paskirtas vyskiiĮias IV. Qu- 
nrtėr.

Vyskupas Ųuartcr buvo gi
męs Airijoje, Ind mokslus ė- 
jęs Suv. Vulstijose. Vyskupu 
konsekruotus Av. Patriko ka
tedroje, New Yorke.

Chivagon ntkclraT(> pinna- 
*i*.vyskupas atrado nuižų me
dinę Imžnyčię. kuri buvo laiki
na katedra. A n! tos bažnyčios 
buvo užtraukta penki tukstun- 
čiai dolierių skolos. Vyskupas 
čia turi*jo brolį kunigų. Tas 
broli# pagelbėjo vyskupui iš
mokėti skolas.

Be to, juu buvo statyki minu: 
munnė kfikvini. Prie tos kate
drų* statymo -l.iu.; vargo pa
dėjo vvskujMi- su broliu.

Vyskupas Ųiuirter mirėl848 
metais, eidama# 42 metus am
žiau.-. Savo vyskupu limo įlie

tu jis įšventino 29 kunigus; 
savu globoje turėjo 53 kuni
gus ir 30 bažnyčių. Gi vy«ku- 
pijų buvo pnulėjęs valdyti tik 
*u 6 kunigui* ir vienu bažny
čia.

Antrasis Chicagos vyskupas 
buvo Jokūbas Olivcr van de 
Veide. Tui buvo Jėzau* drau
gijos narys. Jam vyskupau
jant įsteigta visa eilė parapijų, 
našlaičiams prieglaudos, 
kyklo* ir ligoninė. Jis 
lapkrity], 1855 metais.

Chicagos trečiuoju vyskupu 
iš eilės buvo pusk irtos vysku
pą* Antanns O'Rugan. Vysku
pijų jis užėmė 1854 metai*. 
Av. Marijos bnžnyčia tuomet

mo- 
mirė

DRAUGAS
STi=
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Kaip Atsiranda Kandidatai į 
Amerikos Prezidentus.

ka-

iai- 
Ry-

Chi- 
gaisras.

1 buvo laikinoji vyskupijos ka
tedra. Bet tais metais jau buvo 
statoma dabartinė Šventojo 
Vardo katedra. 1875 metais 
vysk upi jon atkeliavo Tėvai 
Jėzuitai. Buvo įsteigta nauja 
vyskupija Qiiincy, liet stovėjo 
neužimta. 1853 įjotais ta vy
skupija ]wigaliuus'suvienyta su 
Al tono vyskupija.

Vyskupas O'Regan rezigna
vo 1858 metais. Jis mirė 1866 
motais Tuanio arkivyskupijo
je.

l’o vyskupo O’Regan Chi
cagos vyskupijų valdė kun. Jo
kūbas Duggan. Jis 1859 me
tais konsekruotas vyskupu ir 
paskirtas Chicngon vyskupau
ti. Jam vyskupaujant čia at
keliavo Tėvai Redcmptoristai.
1869 motais vyskupas Duggan 
susirgo ir persikėlė gydyties 
vienon St. Ix>uis, Mo. įstaigon. 
Neužilgo jis ten mirė.

I*o jo sekė vyskupas Tomas I 
Foloy. Tai buvo penktasis 
Chicagos vyskupas. .Jis vysku
pijos valdymų užėmė kovo 10,
1870 metais. Tuomet jau buvo 
užbaigta šventojo Vardo 
tad ra.

Chicagos miestas tais 
kais jau skaitė 335,000 
venlojų. Bet 1871 metais 
ragą palietė didelis
Gaisre žuvo didesnė dalis pa
rapijų bažnyčių! Vyskupija 
vienose bažnyčiose panešė 
dauginu vieno milijono dolie
rių nuostolių.

Bei išliko Šventojo Vardo 
katedra. Chicagos katalikams 
ji Imvo visa atspirtis. Prisiė
jo išnaujo atstatydinti sunai
kintas Imžnyria*. Didelę pogel- 
bų davė atvažiavusieji vysku- 
pijon Tėvai Pranciškonai ir 
kiti vienuoliai kunigui.

Tais laikais buvo įsteigta 
nauja l’eoria vyskupija.

Vyskujias Foley rnirė vasa
rio 19. 1.879 motais.

1880 metais Šventojo Tėvo 
parėdymu Chicagos vyskupi
ja paaugštinta arkivyskupija 
ir pirmuoju arkivyskupu |ms- 
kirtns Patrikas Augustinas 
Foohnn.

Jani valdant arkivyskupijų 
čia katalikų atlikta dideli dar
bai. įsteigta visa eilė katali
kiškų įstaigų kaip tai pradi
nių mokyklų kolegijų ir prie
glaudų. •

189,’J metai* Chicagoje įvyko 
pasaulinė par<xln. Tais metais 
ėia taippat įvyko Kolumbo 
katalikų kongresas.

Arkivyskupas Feclian mirė 
liepos 12. 1902 m.

Antruoju Chicagos arkivys
kupu sekė Jokūbas Edvardas 
Ųuigley. Jis vyskupijų užė
mė kovo 10, 11MI3 m.

Arkivyskupijoje jis ntriulo 
252 bažnyčias ir 50 niisijines 
koplyčias. Jani arkivyskupau- 
jant buvo įsteigta daugiau 75 
parapijos. Tarpe anų buvo 
dnug ir lietuvių parapijų. Žy
miai pasiduugino ir skaitlius 
kunigų.

Mini jis li««)MM> 10. 1915 m. 
šiandie Chicagos arkivysku

pijų laimingai valdo Arkivys
kupas Jurgis V, Mundelein. 
Arkivyskupijos sostų Švento
jo Vardo katedroje jis yra už- . 
ėmę.- vasario 9, 1916 metais.

Kiekvienoje draugijoje, ka
da pareinu pirmininką.^ rinkli. 
siudrmkitDo vedėjas sako: 
“Vyrai.statykite kandidatus." 
Po to, vienas susirinkimo na
rys riklelėju vienų jMivardę, 
kitas kitų. Sekretorius užra
šo. Kada jau niekas nvjiasinlo 
daugiau kandidatų, tada pir
mininkas pagarsina, kad kan
didatų surašąs užbaigtos ir se
kretorius perskaito tų surašę. 
Taip galima daryti rinkimus 
sutelpančius vienoje svetainė
je. Bet Suvienytos Valstijos 
yrn draugija, turinti 110 mili
jonų narių. .Tuos į vienų sve
tainę nesukimši.

Šimto narių draugija .kar
tais pastato dešimtį kandida
tų. Jei tokiu budu butų stato
mi kaniHclam j Amerikos pre
zidentus, tai tų kandidutų su- 
sidurvtų keli milijonai ir ma
žiausia savaitę laiko truktų kol 
kas perskaitytų vienų jų sura
šę. Apie balsavimus jau nėra 
nei šnekos.

Knip tik Amerika išėjo iš 
jmi Anglijos glolius ir suprato 
reikalų rinktis prezidentų, tai 
sunkenybės visai nei nejMijii- 
lo. nes Jurgis WashuigtoD*as 
buvo Ameriko* paliuosuotojas, 
todėl kito kandidato į prezi
dentus nei nebuvo. Tokiu bu
du pirmutinį kandidatų į pre
zidentus sudarė nepaprasti 
IVasldngtono nuopelnai, ku
riems niekas negalėjo prilyg
ti.

Ugniniu jau prezidentų rei
kėju, o žmonių su tokiai# ne
paprastais nuopelnai.- nebuvo. 
Nors Suvienytos Valstijos dnr 
nebuvo nei dešimtos dalie* to 
ka# dabar yra, bet jos juu bu
vo nebe jmrnpijinė draugija. 
Tai-gi kandidatų *tatyma* į 
jirezidentu* buvo sunkus ir ke
blus dalykus. 1880 iu. Kong
resu# pats sutarė rinkti kele
tu asmenų Ir pavadinti juos 
kamlidatais į prezidentus.

Visi jautė, kad ta praktika 
nelabai, gero, nes konstituci
joje ta teisė Kongresui neį
teikta. Rinkdamus kandidatus 
į pr<*zidentus Kongresas lig 
užuolanka siaurino laisvę tų. 
kuriems Konstitucija pavedė 
prezi<k>nto rinkimus. Tai-gi 
nuo 1824 metų Kongresą* lio
vėsi statęs kandidatus į p re
zidentus.

Tadu tnpo įvestu, kad vals
tijų teiMitivylM-s (logislatnnis) 
rinktų kandidatus, o iš jų pas
kui Konstitucijos įgaliotieji 
rinkėjui rinkdavo prezidentų. 
Tuip buvo por šeėiolikų metų, 
t. y. iki 1840 metų. Paskui 
lupo |>uniiikiiita dėlto, kad ir 
Konstitucija ii'‘pavedė Valsti
jų teisdnvyht'dn* kištis į prezi
dento rinkimus.

valdi n<’m>B nfiniin. 
lėms įstaigoms kištis į prezi
dente kandidatų s Intymų, tus

LENKAI VAŽIUOJA Iš 
AMERIKOS.

Beveik 1000 lenkų kasdien 
Suvienytose Valstijose prašo 
pasportų j Ix*nkiję. Apie 8,000 
lenkų kas mėnesį gauna pas- 
portų. SjH'jiunu, kad j pusan
trų metų iš Amerikos į Lenki
ją grjz^ai tūkstančių žmonių. 
Spėjama, kad iš Lenkijos 1920 
matais darbininkų neatkeliami 
j Ameriką.

Spėjama. kad to lenkų išva 
žiavimo yra dvi priežasty*.

Viena, lenkai pajuto, kad ave
li inkai bi ai Amerikoje jau nėra 
taip mylimi kaip seniau lai 
<lavo. Antra, girdėti, kad A- 
merikoje ketina uždrausti vi
sus neanglišku* laikraščius, u 
dauguma lenkt) angliškai ua* 
mcka.

Tos dvi firiežoBtys ir raunu 
lietuviams rupi.

KUN. JONAS SPANNBAUER.

Jo pavarde vokiška, bet 
tautybė čekiška. 1914 iil ji* 
tapo paimta* į Auztriju* ka- 
llUUlllVItę ii vailulVv kspC.lO 
nu savo tautiečiam* čekams. 
I'ū įname stambiame ausiduri- 
mu su Rusijos kariuoiucne če
kai tapo Įiaimti nelaisvėn ir 
įgabenti į Siberiję. Tcu vie-

—
žiną savo delegatų skaičių, to
dėl visatiniai tųdviejų par
tijų suvažiavimai būva nely
gų*. Repuulikouų vi*atini» 
suvažiavimo* susideda iš 984 

į delegatų, 0 demokratų iš 1.014 
I delegatų.

Visadnuune suvažiaviin* ««- 
publikonų partiją tą apšaukiu 
savo kandidatu į prezidentus, 
kuri* gaus daugiau kaij> pu
sę nusivažiavusių balsų. Užten
ka tat gauti 493 balsus Rupub- 
likonų suvažiavime arba kon
vencijoje Chicagoje 7 hirželio. 
kud tapus jų kandidatu.

Demokratai tik tę pripažįs
ta. savo kandidatu į Suvienytų 
Valstijų prezidentus, kuris de
mokratų suvažiavime gauna 2 
trečdaliu halsų. Todėl demo
kratų kandidatu bus tas, kuris 
28 birželio niiestėSnn-Frnncis- 
co gaus 676 balsus.

Kol kas ginčai apie ksndi- 
dfitn* vidnrii*’ nnčbi par- 

KepubLikonui dur IcIm>i- 
rapublikonais 

Johnson. 
McAdiKi 
išdalins 

didžiųjų 
auva- 

viduji 
pasi- 

ginča.- 
partijos su partija: republiko- 
nų su demokratais.

Aįmet demokratuose 'labai 
tylu. Jie mažai agituoja už sa
vo kandidatus mažai ginčijie
si vieni kandidatai su kitais. 
Sunku. įspėti iš ko ta tyla. 
Jei denio k ratų konvencija pa- 
Imignje šio mėnesio pastatys 
IVilsonę trečią kart/} kandida
tu į prezidentus, tai įvyks 
smarki permaina visoje Suvie- 
nvtų Valstijų ir pasaulio |h>- 
litikoje.

dalyką* perėjo į neoficijalių 
visuomenės organizacijų rau
ku*. tiesiau sakant, toko poli
tiko* partijom*.

Dabur yra trys žymios par
tijos: Ropublikonai, Demokra
tai ir Socijalretai. Tos trys 
partijo* išrenka po vienų kan
didatę į prezidvJitus ir vieną 
į vice-prezidentu-. Tokiu budu. 
dabar Amerikoj*- ka* keturi 
metai pasirodo po tris kandi
datu* į prezidšmtus. Prieš 1892 
m. socijalistai savo kandidato 
nestatvdavo. Ir dabar jie jį 
stato lw vilties, kud bus iš
rinktas, o tik tuomi tikslu, kad 
žinotų kiek turi savo partijo
je luilsuojančių žmonių. 1892 
metais jie turėjo 21,512. 1916 
m. apie milįjon.i. Kiek turės 
šįmet, žinosime "rnod mAne 

Į sije. Savo kandidatu į prezi
dentu* socijalistai šįmet 7-14 
geguž. jiaskyrė Eugenijų Vik
torą Debs’ų.

Dvi didžiosios partijos 
Amerikoje savo kandidatu* į 
prezidentus notai p greitai pa
stato kaip socijalistai. Jiedvi 
tę dalykų kiekviena skyrium 
aptaria savo vietiniuose i>oli- 
tikos kliubnose. o jniskui pa- 
dnro valstijos suvažiavimų. 
Suprantama, kad repuhlikonų 
suvažiavime uedalyvuuja de
mokratai. nei demokratų suva
žiavime nedalyvauja republi- 
konai.

Valstijinis partijos suva
žiavimas renka delegatus j xd- 
satjnį partijos suvažiavimą. 
Demokratai jį vadina Natio- 
nal Democralic Convention, 
republikonai — Nutionnl Re- 
publican Convention.

Antrame Suv. Valstijų* 
Konstitucijos ųkinmije (arti- 
de II) pasakyta, kad kiekvie
na valstija išrenka tiek asme
nų, kiek turi aiaiovų Žemame 
Kongreso Bute ir Semite. Tie 
išrinktieji iš visų valstijų ir 
išranku prezidentą, nesusiva- 
žiuodanii knivon, tik balsuo
dami savo valstijose ir sušiu
rdami savo btdwis į senatų. 
Nei valdininkai, nei >enato- 
riai. nei Kongreso atstovai ne
gali būti prezidento rinkėjais. 
Tuo* prezi<b-nto rinkėjus iš
renka piliiH-ini tani tikroje iš 
anksto pagarsintoje dienoje, 
dažniausia, lapkričio įnėnerijt*. 

žiūrėdamos į šituos įstotus 
dvi dklžioaio* partijoj suda
ro skaičių savo delegatų į vi
satinį partijo* su važia .-imą. 
Tų delegatą kiekviena parti
ja iš kiekvieno* valstijos ran
ka dusyk <langiau negu val
stija turės rinkėjų. Jeigu, sa- 
kyhimu, Maiiuahuasetts valsti
jų turi 18 žmonių kongrese, tai 
demokratų partija iš Mnssa-
slKM*ett* valstijų* į Demokra- reikalinga Federacijos Centro 
th lionvenriin. siunčiu dusvk « darbuotojų minčių ir pajė- 
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Uju.
na linktyn su 
Louden su \Vood ir 
Demokratų partijų jo 
su Bryan’nu ir 
\ViJsonu. l’o 
arba . tautinių
žinviniij (konvencijų) 
nė? partijų lenktynės 
baigs. Tada prasidės

AM. LIET. R. K. FEDE
RACIJA.

j Am. 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 musų visuo
menės darbuotojus, negali pa
sitenkinti darbuote savo mie- 
rianis atsiekti vien tik spau
doje, liet jaučiasi turinti teisių 
i neiti j Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenę su gyva agi
tacija žodžiu ir darbui*.

Federacijos centras, turėda
mas gerinusius norus, vienas 
be nuoširdžios paramos visuo
menės darbuotojų neįstengs 
sueeutraljzuoti lietuvių katali
kiškų pajėgų tokiam svarbiam 
darliui, kokiu yra pastovus ir 
organizuotas lietuvių katalikų 
veikimas Amerikoje. Geroms 
pasekmėms išvystyti Imtinai

tiek, L y. 36 žmoni*. Repu b 
likonų jiartiju vietomis «iwm-

noje vietoje jų prisirinko 50 
t iikstoiičilj. 1! galui u Rusija b. •- 
do kuu. SpannlMiner’iui va
žiuoti namo, liet ji* liko, nes 
nebuvo kam aptarnauti čekų 
dvasios reikulus.

Uguiniu su Anui rikes karei
viai* į Sils-rijų atkeliavo Ko
lumbo Vyčiai, (Knight i of 
Coluuibu*): p. WiUmiu F. Fox 
iš Indianopoli* ir Garrv Mc

|(<arry iš Buffalo. Juodu rado 
kunigų su daug dalijo, laug 
\argo ir visai lie lėšų. Todėl 
juodu kunigų Spauubauer’j 
>—u : ir oi .irr»>w Vvgn ve.kė. 
t ——■ | •--« — •«—y •*--*
jus ir aprūpino jį medžingiš- 
kni. Jis tarnavo tol kol Sibc- 
lijojc buvo amerikiečių; pus 
kui su jais ji* utkeiiavb į A • 
ni« rikę.

gų suderinimas ir sutartini* 
darbas.

Now Yorko apielinkės Fede
racijos Torylio* nurių ir dar
buotojų jieriodjškai daromos 
konferencijos sut raukė prie 
darbo krikščioniškos kultūros 
ir politikos labui žymesnę da
lį šios upielinkės viennuučių 
darbuotojų, kurių nuomonės, 
reiškiamos įvairiais lietuvių 
gyvenimo ir tautos reikalai*, 
beubejuliės JKtakl.Vs kuoplučiau 
šia po Amerikos lietuvių nau 
jokynus ir bus tiksliu nurody
mu darbo sričių lietuvių ka
talikų visuomenių.

Bet rciigiaulie* Federacijai 
ntsistoti arčiau visuomenė* ir 
žmonių reikalų, neužtenka ma
tuoti į krūvų atakirus lietuvių 
katalikų visucincnė* darbuo
tojus, dar reikia pajudinti prie.

likų minias, kurios pajustų, 
knd jom* yra lemta Imli svar. 
Imu veiksniu Lietuvos kultūros 
ir ]K»litiko» dėsniu# sudarant 
ir juos pritaikant prie Lie
tuvos gyvenimo reikalų.

A. L. R. K. Fedin-acija, jai 
t talką atojaut prakilnios tur
tinta ir gružių norų darbuo- 
janw, lengvai galės savo tik
slo atsiekti, tik tuojau, nieko 
nelaukiant reikia:

1. Atsikreipti j visas lietu
vių katalikiškas laikraščių re
dakcija* su prašymu Federa
cijos uždavinius ir obalsiu* lu
binu jMipulerizuoti laikraščiuo
se, nurodant visuomenei ir 
darbuotojams naudų ir svarbų 
iš Federacijos lietuvių krikš
čioniškos kultūros ir politiko* 
tikslams.

2. Tuo pačiu reikalu uUi- 
šaukti j lietuvių katalikų ku
nigus ir darbuotojus. Prašyli 
jų ant vietos kolonijose aiš
kiau 1' C4MU iUJJlK, UaudUs UiaU-

t gijoms, raginant jas dėtis 
prie Federacijos lietuvių kul- 

i turus ir politikos dnrbui. 
į 3. Lietuviškų kolonijų vvi- 
t teėjai turėtų {Miairupinti iš pri- 

kluuenučių prie Federacijos 
draugijų ir kuopų sudaryti Fe 
deracijos skyrius. Jei kurioje 
kolonijoje tokių draugijų nnsi- 
rastų. tuojau sušaukti visų ka
talikiškų draugijų ir kuopų 
valdybas konferencijon. ]jųpiš- 
kiati joms Federacijos tiks
lus ir tenai sudaryti tinkamus 
pienus toms draugijoms prie 
Federacijos pritrenkti.

4. Amerikos lietuvių kata
likų kalbėtojos kviesti nors 
dnlj liuoso laiko pašvęsti Fe
deracijos reikalams, rengia
mose lietuvių katalikų pra
kalbose prisimenant apie Fe
deracijų.

5. New Yorko apielinkės 
darbuotojai Federacijos rei
kalais pu varys smarkių agita
cijų New Yorko upielinkūsc ir 
apie savo darbo pasekmes 
praneš visuomet konferenci
joms.

6. Federacijos sekretorius 
visiems atsikreipusiems j Fe- 
tkrapijoa centrų, suteiks rei
kalingų nurialymų ir žinių.

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

Tai tik apskritas musų dar
buotes plonas. Bet jei jj minus 
pasisektų gy reidine išvystyti, 
didesnė ir svarbesnė darbo da
lis butų atlikta ir Federacija 
gulėtų, kultūros ir politikos 
reikalus varant pirmyn, pasi
remti visa ir organizuota 
tuvių katalikų visuomene 
rnerikoje.

Am. Liet. R. K. Fed. 
resnis susiorganizavtnuu 
rnerikoje atsilieptų naudingai 
ne tik j Amerikos lietuvių rei
kalus, In t j visų lietuvių tautos 
gyvenimą, prie kurio sutvar 
kymn ir mes Amerikos lietu
viai turime nemažai teisių ir 
priedermių.

Jonas E. Karosas, 
Fed. R aš L

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Deargning Mokykla. 
Muaita tateoM tr mcikyruo budu )ųa 
trumpa laika limoknie rtoo ama

to
Mt» turliuo dldltauMui Ir tortas- 

•tuo kirpimo, dooifntar Ir •lunmo 
skrrlua kur ktakvlauaa gauna gorca 
praktikui tMptmėktndiiinM

Vtouooo mūvimo okyriuaM maitino* 
varomo* *l«ktro* jioga.

KnKtamo ki*fcvt«A4 atolu bita ko- 
kluo laiku, dlan* Ir ar vakaram, pa-’ 
oitlur*u ir paalkalbrtl d*4 "41/0

Pattcrn* daromo* aallc miaroa. vt- 
•oklo .Ultaua Ir dydklo i* tet koriu 
mady ksrvo*.
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10B01 S". Mk-hljmn. Aventie '

VAlANDOe: • Ud » r*kar«.

--------- ---
T*l. Dro»«r 7H1

Dr, C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEKTD/TAS 

V«d*ado«: auo » ryto Iki • rak. 
Serodotuia nuo 4 b* • v*k*r» 

4713 SO. ASHLA.su AVE34UB 
aru 47-Um Gm«4b

JOSEPH C W0L0N 
lietuvis A0vokaias

■ M NO. LA BALU tmUCO 
Or*wumo T*l Uumbcldt »1 

Vak*r*ta Itll W. t>-a* Vu**t 
T*L KookvaU 4»>» 

caiczoa. u-u

Dr. M. T. STRIKOL’is' '
IJETt'VU

G * tl> lupu, is ClUrursa*
OM*o*: 1147 U. 41U> M., 

(47 ir W<mm1 cox.) 
Valanda*: 14 ryto Iki t po t>l*lų. 
*:>• Iki 4:14 vakar* NadėUomto 
• Iki U rytai*

Tvl. Boulr-yard 100
Rr*. 2*14 W. <Xrd Hlnrt

lt-1. MeKkili-y 343

tojns, unr remiu uajuuuiu - ------— ------- ■_—r-    - •

darbu plačias lietuvių kata-'MO 2ENKLELIU8 (W.S.S) »****,
/ , • • •

r r U • > A ė * r •
. . f > O

ASHLA.su
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
i ■ ■ ■ W ■ ■ ■ ■ ■ ■ p ■ m
PHILADELPHIA. PA.

Gegužės 30 <L Šv. Kasiuue- 
ro parapijos bažnyčioje buvo 
didelės iškilmės — primicija 
kun. K. Klevinsko. Altorius 
buvo papuošiau baltomis leli
jomis. Rupesniu gerb. Seserų 
Kaziinieriorių buvo surengta 
graži procesija, kuri tiesėsi 
nuo klebonijos durių ligi di
džiojo altoriaus. Iš šalių sto
vėjo dvi eiti mergaičių parėdy
tų baltuose rūbuose, su žaliais 
vainikais ant galvų. Rankose 
ir-gi laikė vainikus. Viskas iš
rodė lig vienas nupintas vai
nikas.

sė, kaip siųsti Lietuvon pini 
gins, kiti kaip važiuoti, treti te
iravosi apie seimų. Visiems 
aiškiai ir gražini atsakinėjo.

Kur kun. dž. Mironas lan
kysis su prakalbomis, patarti
na nei vi ei n* m lietuviui u epu- 
likti neišgirdus jo kalinis. A- 
ėiu jam už aplankymą musų 
kolonijos.

miHHnmwKJ«»)t<iiiitHiHiimmmHim» 
EZTRA PROGA. 

BIZNIERIAMS.

J. Trakželis.

būrelis, bet lx>- 
už $1,100 dol. 
kurie prisidėjo 
Laisvės pnsko-

ROSELAND. ILL.

■ n i i .■ »-X
*

i jiemdiem kalbėti, bažnytinis 
I choras užtraukė Lietuvos him

ną. Prakalbos pautarginla de- 
klemaci jomis.

Abu kalbėtoju kulis'jo apie 
musų tėvynės vargus ir kaip 
juos galiniu sumažinti, arba 
visai prašalinti. Klausytojų 
buvo nedidelis 
nų parduota 
Gurbč* tiems, 
prie Lietuvos 
los.

Noriu atkreipti domę tų lie
tuvių uiilwaukiečių, kurio dar 
nepirko R L. lamų, kad pasi
skubintų nusipirkti, nes pas
kolos laikas greitai pasibaigs. 

Išeinantį iš kletounijoa pri- Norintieji pirkti bonų prašo- 
mirijantą sutiko būrys minis- mi nelaukti kol atris kas į na- 

įiedėldieniniR, apie 1 valandų, 
ateiti lietuvių ] ui ra į ii jos 
bažuytinėn svetainėn. Ton 
šile fiaskolos komitetą ir 
(ėsite nusipirkti bonų.

• Barčų Petras.

• —

‘ tmnM hrė^’nrt *r p’iTk't4' 
mažyčių mergaičių, kurioų ran
kose laikė baltų gėlių bukietus, 
o galvas puošė geltoni vaini
kėliai. Maži vaikučiai buvo 
parengti lialtais mileliais, ku
rie rankose laikė Imltas lelijas, 

išėjus primicijantui bažny
čion. mergaitės užgiedojo gie
smę į Avenčiausiųjų Panų 
Mariją, Priėjus prie altoriaus, 
du vaikučiu padavė šilkinę 
paduškailę. ant kurios buvo 
padėtas parašas: “Tu esi ku
nigu ant amžių." Po to cho
ras užgiedojo “Ateik Dvasia 
Švenčiausia" ir prasidėjo mi
šios šv. Dijakonu buvo kun. 
L Valunčiunas, subdijakoiiu 
kun. Karalius. Kkbotmts kun. 
J. J. Knulnkis pasakė labai 
gražų ir jausmingą pamoks
lų, kuris sugriaudino visus su
si rinkusius bažnyčion žmones. 
Tarp kitko sakė: “l.aiiniugu 
ta dienu buvo, kada priėmei 
pirmųjų Šv. Komuniją; dnr 
laimingesnė antra diena, kada 
patapai kunigu.- Bet ateis 
dienos, kada sutiksi jx*niekio
ji mus, kada nedoras pasaulis 
purvais drabstys, kada sutik
si nuliūdimų vulandas. Tai gi, 
turi būti prie visko prisiren
gęs L L" Po mišių šv. kun. 
KJcvinsluis suteikė visiems 
žmonpms palaiminimų.

Kun. Klevinskas yra čia 
gimęs ir augęs. Pirmų mokslų 
gavo Kv. Kazimiero parapijos 
mokykloje. Linksmu l/uvo tė- 
vurns sulaukus tos valan
dos, kada jų mylimas sūnelis 
p«tujx> Kristaus vynyno dar
bininku. Linksma buvo ir vi
siems giminėms.
PluladeJphiečiaj kun. KJcvin- 

skui linki geriausius kloties 
darbuose Dievo garbei ir 
vyuės naudai.

Vystanti šakelė.

KENOSHA, WIS.

tė-

MILWAŪKEE, WIS.

fiitaiue miestelyj rundasi 
jiiuiažus būrelis lietuviu, tik 
jų tarpe stoka vienybė*. Dau
guma uklui tiki į žcunškųjj ru
jų ir Jaukia tokio surėdymą, 
koks dabar yca Rusijoj. Apie 
tėvynės reikalus tokie lietu
viai nė kiek nesirūpina.

Bet yra ir gerų tėvynainių, 
kurie visomis pojiegomi* dar- 
buujątM ievynus naudai.

Geg. 30 d. jMjbažuy11 iH‘j sve- 
t^r^ūj buvo prakalbos L. L. 
Paskolos reikalais. KmIImju 
pp. J. J. Elias ir Bul luti* ii 
Chicagoe. Pirm pradėsiant

II a prig*rtt • raiuonAt

A. PETRATIS & CO.

po- 
ra- 
ga-

Gegužės 19 d., šių metų,

Laisvės 
stropiai 
bulševi-

Išaroiduodai “Brangu" murini* 
nanin*. Stovi gvroje virtoje ant| 
kampu So >Vuod St. ir 46-th Str. 
arti lietuvių šv. Kryžiau* bažny
čių*. Prie gak- namo yra 2 gani-, 
gr, kuriiKMMv guli tilpti 3 automo
biliai.

Norėdami gauti informaciją 
kreipkite* šiuo adn*U:

“DRAUGAS" PUBL.
1800 W. 46th Str.

.................................... .

CO.

REIKALAUJA.

ir 
me* turėjomp progą išgirsti 
prakalbas laukiamo svečio, 
kun. dž. Mirono.

Dar prieš aštuonias vakare 
jau žmonių buvo pilna svetai
nė. Visi su nekantrumu lan
kė. Svečiui inėjus svetainėn, 
Lietuvos Vyčių choras, pri
tariant pijanu S. Stapeliui, ir 
visai publikai, užtraukė Lie
tuvon himną. Po to gerb. mu
sų klebonas kun. A. Bulinskas I 
trumpai pnpasakoju apie tai, 
kaip dar prieš karų kun. Mi- 

<rona> daug darbavos musų' 
tautoje, kaip plėtė lietuvyatę 
sulenkintuose kraštuose Vil
niaus gub. Paskui pakvietė 
kalbėti kun. Mironų. Svečiui 
atstojus kalbčd, puMika gau
sini rankomis suplojo, nes ti
kėjusi išgirsti daug žinių iš tė
vynės. Ir noapsivilė. Kun.. Mi
ronus kalbėjo net'lris vnl.; bet 
kad ir dar tiek butų kalbėjęs, 
niekuui nebūtų nusibodę. Visi 
žmonės taip klausėsi jo kai
lius, kad rodėsi lig nei vieno 
nėra svetainėj.

Pirmu žygiu kalbėjo apie 
Lietuvos valdžios pasekmingai 
nuveiktus darbus ir apie mo
kyklos, labjnusia apie nukalu 
mokyklų Lietuvos pakraščiuo
se. Papasakojo, kaip daug ‘ 
pagelbėjo Tautus Fondus, sn- 
kė, kad ir dubar reikia jj rem
ti, nes tas fondas remia įsteig
tas mokyklas Lietuvos pakraš
čiais.

Po pirmos kalbos buvo ren
kamos liukus. Aukojo sekantie
ji: K. Bnliauskas $1U.OU. ’

Po $5.00: J. K ar liaus kas, P.
Jusis,

Po $2.(N): 8. Znhindanskas,
J. Mockus,

Po $LtJO: .M. Vitkauskas, »S. 
Ralys, S. Buika, V. Močius,
K. Bugdunus, S. Laurinaitis, 
P. Kodya, A. Bankus, P. Sa
vickaitė, K. Mikėnas, G. Klu 
vickaitė, S. Pinigus F. Ralys, 
J. Dobašinskas, V. Muudrav- 
ick»s, V. Stras4‘viėia, A. Moc
kų*, V. Šeštokių;, J. Jurkumis. 
J. Venbiris, J. Armėnas, V. 
žvinnkis, J. Kleiva, K. Vaiče- 
liunas, S. beteški*, A. Aleliu- 
nas. J. DapŠys, J. Norbntas, 
J. TrakšeBi;, P. Zakarevičia, 
Smulkių aukų $1427. Viso 
>68.27.

Antru žygiu gerb. svečias s 
| pajMisukojo apie santikius IJe- 
ltuvo* su jo* kaimynais. I’u > 
Įsi rudė, kud Lietuvo* valdžiai 
I gerai sekėsi. Po jirakaJbos, kn- 
Idn nuėjo nuo estradų*, tuoj ap 
stojo žmonės. Vieni ldau-

Lietuvos Laisvės Bonų 
reikalas.

Veiklus Lietuvos 
Boną komitetas čia 
darbuojasi. Vietiniui
kai ir Grigaitinini socijalis- 
tai manė, kad šioj kolonijoj 
mažai kas lionų tepirks. Jie 
vare visokiais budais priešin
gos agitacijas, kad Rosclamią 
padarius savo tvirtovė, bet 
nieko ueluiiuvju. Lieluyuc Lui-. 
svės Bodus visi jM’rka, išėmus 
pačius bolševikų ir sucijalistų 
šulus. Tiu “šulai”, girdėtis, 
ir-gi jau pradeilų j>o truputį 
maloniau atsinešti į tėvynės 
reikalus. Yra viltis, kad ir jie 
su žmonės.

Išviso turime išjMinlnvę Bo
nų jau už apie 20,(100 dol. Bir
želio 10 ii, ketverge, vakare 
7:3Ū imtu, svetainėj po pamal
dų bus didelės prakalbus ir 
Imiiių pardavinėjimas b<*i jų 
dalinimas. Tikimąsi. kad tą 
vakarą bus išparduota lamų už 
keletą tūkstančių dolierių.

Korespondentas.

SPRING VALLEY. ILL.

Bus dalinami Bonai.

Kviečiame visu* npringvallic- 
ėiu- ateiti į .susirinkimą ne
dėliojo, 13 d. birželio, 3 vai. 
|x> pietų į parapijos svetainę. 
Jhilinsime Bonus tiems, ku
riems }>arėūft,iš Misijos. Taip 
pat ir kiti, kas tūk norės, gu
lės dar Bodų užsisakyti ir 
gaus jų kaip tik parci« iš Mi 
sijos.

L. L. Paskolos komitetas.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai iš Cicero -norite 

gauti “Draugų" arba paduoti 
j jį apgarsinimą, ar koki dar
bų (jobų) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 8o. 49-th Avė.
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudokite.

A. f A.
MATAS KLI0ST0RAIT1S

33 metų pasimirė 6 d. bir
želio, 8 vai. vakare, Spri 
ngfield. IIL Įš St. John 
Sanitorium, tapo parveš, 
tas į Chicagų 8 birž. Jis 
Ižu*,,.*,., ~ A —- A»W4U V LMVVUO A-
koje; paeina iš Kauno ra
dybos, Raseinių apskr. 
Jurbarko valsčiaus, Dai
nių kaimo; paliko moti 
nų tėvynėje dvi seseris, ir 
du broliu, ir vienų.brolį 
Amerikoje, paliko visus 
dideliame nuliūdime.

Laidotuvės bus pėtny. 
čioj, birželio U, 1920. 8 
vai iš ryto ii namų 1711 
N. Ashland Avė. i iv. 
Mykolo bažnyčių, o iš ten 
į iv. Kazimiero Kapines.

Kviečiame gimines ir 
p«uųsuunus dalyvauti1 lai
dotuvėse.

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

Šv. Jurgio Parap. Chicago, DI.
Tur būti geras vargoninin

kas ir praktikuojantis katali
kas.
Klebonas Kun. M. L, Kiuriui, 

3230 Auburn Avė.

6 NAMAI, LABAI PIGIAI.
4550 S. W<vderii Avc. 3 florai 

po 4, ruimus, pirma* floras Pil
tu, ant prišokio loto galima atu- 
lyti biznio niuiin. už

4515 S. Hrrmitngc Avė. 2 Go
lfai, užpakali  j murinę garage dėl 

h 3 karu, mūrine, viršuj 4 raunu 
piųprvcjiitiuiN ui $6,700.

5706 S. Morgan xt. 2 florui tuo 
dtiiia štamui ir 4 lugyvruitnai 2 
po 4 ruimus ir 2 i»o 5 ruimu* ui 
♦5,700.

4346 
rinbi 6 
ramios 
$6,200.

1405
Storas ir 3 pagyvenimai 
banie už $3,600.

4605 S. Raeine A ve. 
mūrinis, 3 ptg/.'cninmi |x> 
mus 4 metų senas vertas 
pnrduosūu už $6,000.

Turime ir daugybes kitų 
noriiitieję pirkti nuiua kreipkite* 
DM

S. \Voo»l St. 2 florai mu- 
ptigyvcnhnai po. 4 ruimui 
neša j menesį $S3 preke

47 ih St 2 florai

MERGAITĖS
Mes jums siūlome {Mistovų dar
bą vynioti ir dirbti kalendo
riams stovybi*.

Prityrimus nereikalingas. 
Gera alga pradžiai.

Goes Lithographic Co.
42 W. 61st Street

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Dvi foundnV darbo Pastovus 
darbus.

Link Beit Co.
39lh & Stevart

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite

WESTERN FRLT W0RKS 
2115 Oė-ien Avė. 

22nd & Cravfud Avė.

*

nrdaiėjsl — KaIImžiii* LIKTI’VtAKAl 
l*An1UM«l U*1«a Motojoj •Ubili viai>Gj.
t*m«rr1fi»AA nw«kal*njrnM mc« U runk įtikime* 
Juo fv*t t*Ud’ liKSilet u.u»u HIIriM-
•tuo awl«vi UM...-K4nu*, b.*uiiAl»a» t*utų
tt u m H** IMI itOO | !•
A tollm Uiti U Mi Kuri* L 
JA>AKAJt AXI' J«»HX»hIN. fiiUŽJy Iritvo, 
roMn ll| X Ui Mr

kukai ingi t.minmi m 
inokcatl* mouldin* Cl c, J valandų 
Ir plAec«»rk. Po koletus dienų dar
bo vynai m»li iM»4ur>’ii 413 i dienų. 
įHirltas iKtatovua *r*|nr<1lvti<i* I savai
tę. Devynių* valandos | dienų. Mo- 
kasi kur aavaitk
VMElUltN IfllAKE sliOEA 11»KY. 

<K> W. Harri~on Str.

Pakakau pnwia*r»* t riuk— Minwi- 
karnit<->. paeinu |4 Hurulkų cuburnl- 
Jaa Vllkavliklo 
pirmiau ri'cno 
arba ku* apie 
Muu ntlrmui

rusi 1.1: M MAKAiLirri;
(po »>ru Grinlmė)

733 XV. 1* Mr. Cbk agu. UI.

lulratv, tinau, kad 
CMų*g«*J. !aU Ji pati 
J4 tino utalfciukitc

AJiT FAHDAVIMo KAMA* 
|xir aarllliiik.) 3SUS lauru 1.1 .br. 
* kambarių murlnla utuua* S Ir I 
nuujAl IMalaytaa Kaliu, 43.bn.eo Caah 
*uO0 00 Kalu nu kaip randu

M. J. Muilą>, 
TM3 < arjant, r Mr. 

Telefonu* Vim*nn«a Iltį

•• oih'inroiu
JIuCorn< Ir (Ir -K-rnr *vrn vieta, lila- 
bis UMlrbti-r Kaa nori ir su namu.

3733 W. 47 Mr,

AST l’AJU*AVIMO

Oruaorn^ Ir nutariu aeruj virtoj.
AtaiAiukalc Mu* adreau.

4*ili A. fi. U’ltM'lMMer Avė.

AM VAKIIAV1MO.
Nuriti!* Xu>u. iru 3 raudonu* ir 
kraųtuvv ui l ■ leUpune luiln*. geroj 
biinuivoj apn nik4j. AlaiAaukllo:

4iS3 b. LaTUti Mr.

p UtSUM <>1>A 
Murini* Kainu*. 3 (Mtovmirilų i Ir 
4 kambarių. |>»i*Ul IMaUyiaa vau..* lt- 
tbllrtal. |kar»><1uuda lubui pigiai

-a,įninku UM. VA1.I..VTAK
a:iv ixm<- Ait*.

vikiu UAMMflM'OO*.
IŽO U v npiiiiBDi) •Vlllnlu-L dai

lini vieloj, arti *V. Kulutlero Vleuuo- 
bj** ir «v*au*. mojo* narna*
l bututalou ), C katu barių, “turoac*"" 
Uldutiiaa Parduodamu* prieinantį 
kai n*

AtalSnuSttc pa* «*vtoiak*.
*. COT.BT.

S TMlman Ar*.

ZOLP & BARČUS
4547 S. Hermitage Av. Chicago

Tel. Yards 145

Telepbono; Yarda *4*3

Turiu patyrimu 
moterių Ilso**: ru- 
pcmtinEul prtifu- 
riu ligone Ir kūdi
ki laike ilso*.

AKUŠERKA 
A, SHUSHO

tlttlllll,

medinis, 
ir didele

fintai
4 tai-
$6.000

3

IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Amerikos Katalikų Vyskupų

Ganytojiško Laiško Ištraukos
Kaina 10c.

Imant duugian uuleidžiamas nuošimtis. Kas norite gau
ti, tuojau* užsisakykite, nes juu nc-dauginusin atlieka. 

Adresuokite

PARDUODANT PA 
TARNAVIMA.

327.7. So. HAlrtcd St. Cblracti. IU.

S. D. LACHAWICZ
lJ«tvvy, <lr,l^>r1u> n*t«rn»uju. Ulfl* 

tu,*** ko puUuM, n*kai* M.
MkiukU. onuuioCarbu buitį, u»caa*atni: 
2314 W. 23 PL Chicago, UL

TeL OmmI 91M.

K--- — -............. .................. ...............

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, 1L.IJJ4OIH 
T»hfrm*« YarAa MM

Talondoe; — ■ Iki 11 U ryto; 
4 po pietų Iki • rak. KedAIlo- 
mia nuo t iki ( vai. vakar*.

s

Po valgiui nautmlrUu kad rertau- 
*!*j valrtaa tavo skilviui yra BATO- 
NIC. Prakallua vtsus nvamayunaui 
•uvirUrlnlmo. o taa reliktą, kad rei
kia pam*<lnU viopų. I'ar d uodams 
psx visus apUeKontML

X X

::

K

D1BTAKCB-

K1OBINT pagerinti pa- 
A' tarnavimo nn* čionai* 
paduodame kelętn dalykė
lių kurie daug pagelbsti: 

Kuomet varpeli* sus- 
kniuba tuojau* atsakyk.

Pirm sauksiant visuo
met persitikrink kad butų 
tikri” numeris, pažiūrint 
1 ldelo..u kuinga.

Kalbėk aiškiai su lupo
mis arti prie tdefuno bei 
iicprilipstanL

Kuomet atsakai telefo
ną priduok savu arta fir
mos — apleidžiant 
“Heilo."

CHICAGO TELF.PHONE 
COMPANY

♦
“DRAUGAS” PUBUSHING CO.

1800 W. 46-ih SL, • Chicago, UL

niiiiHiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiHi'.uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiiMaiĮĮ

i
s

=

=

ŽVAIGŽDUTE
Gražį Maldaknygė

Ypuė tinkamu tinau tiems prie PiruMM Komunijų*. Knygelė 
nedidelė, hnlti kauliniai apdarai, unt uinlnro V. Jėzuiti* paveik- 
ritu, uždaromu sagutė.

Kaina — S1.75 (su kryželiu viduje) 
1.60(bekryželio)

Norėdami gauti kreipkitės į

“DRAUGAS" PUBLISHING CO., 
1800 W. 46 th Street, Chicago, IIL

Tmutimitmummiiiiiiiiimitmuimtiiiiiimmiminmumiiiinmiimimmnumim
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s a= NAUJAS TEATRAUS VEIKALAS

3

Ti-U-ttMia* lioulmanl 91»D

DR. C. KASPUTIS
DENTI8TAS 

asai k. h«i«i«i Kir.
CbU-*«u. IU. 

VALANDOM: »—IX A. M. 
A—»: 7—• P. M.

•«

«

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 3H nM-tal 

Ofisu 311* So. .Morran St 
K irt ė 3S-CP St. OUca*o, UL

SPECIJALIHTAS 
MotoriMcu. Vyrulių, taipgi chro- 

aukų Ilgų.
uriuu vai-M«i>u8: Nao 1* ryto 
Iki > p« pietų, ano t iki * raUa- 
dn vakare.
Kodėl lomi* nuo * Iki 3 po,p|*u 

Tumiau** YarU* 447
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PEARL QUEEN 
KONCERTINOS
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Dešimts Metų Smuklėje
Verto

Jonas M. Širvintas

Kaina 50c
Daugiau imant nuleidžiama- nuošimtis 
Adresuokite:

. “uzMsdGAS" PUBL. co.
1800 W. 46th Str.
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Chicago. IU.

Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, ]>arvržė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos ilrastracijų. Su “Vyčio" 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsins iliustracijas laikraščio skiltysnu. Dnlmr Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną “Vyties" numerį.

Vargu kns kita yra taip iškalbinga, kuip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalbu neutvuizduuja dalyku taip, kaip iliustracija.

Kai-lįurios iii us t racijos vaizduoju Lietuvos Vnldžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtų.

Mėgi Lietuvą, nori jmsigrožėti jąjn — užsisakyk 
“Vytį." Prenumeratos kuinu: .Mulams $2.5d...

“VYČIO” Administracija
3261 S. Halsted St Chicago, IIL

1—

I

• 1

J
X j

PAKroltTl' nUIMKASKCAL e*VATt iNS'JMANCE 
EuROPEM AmERICAN BuRfšU 
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CAPUDINE
rAMĖGIAK 

I.A1IA1 CEIKIS l)U. 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
10c 30c 60c Buteliai ar Proškel



1 DRAUGAS J.
Ketvirtadienis, biri. 10 1920

T

MILŽINIŠKĄ

Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskritys
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Ned., Birželio June 13,1920
NATIONAl DARŽE, Riversidė, III.

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.

2
-

3

HiiHiiiiiuiniHHniniiiHiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiniiHiiiuiHniHiluiiMiiniiiiiiiiiiHuiinf

j CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

::

«
Dar kiti linksta prie milita- 

nnt’t kandidato. Tiems rupi 
Ketvirtadienis, birželio 10 d. buv. Valstijas pakeisti stip- 

šv. Margrita. Iria milHarino šalimi, prieš
Penktadienis, biri. 11 d.. kurių lenktųsi visos kitos vieš- 

šv. Barnabas ap. Ipatijus.
r Nevienoda žmonių nuomonė. 

Tad novioiKMli jų ir noriu.
Kandidatų gi yra tinkamų 

tiems ir kitiems. Tik reikia 
]Nirinkli. Reikia intikinti savo 

(o į Mine n t us.

Frakcijų vadai tad su savo 
asistentais nukaitą darbuoja
si. Spauda paskelbia ilgiau
sius straipsnius apie peršia* 
ni.is kandidatas. Vieni laik
raščiai giria vienus, kiti kitus 
nužiunlūs kandidatus.

Daroma platforma.

Davė Dievas gražins dienas 
ir šilurnų. Tad republiknnai 
turi kno )>nsidž augti. Vid 1- 

linies’.yj taip didelis žmonių :-i - 

sibtirimns kaip dar nekuome’ 
Prie ]»n’ies Coliseumo neleng
va ir įiegntmia prieiti.

K<-i;v»*n<‘ij<,s 'delegatų nėra 
nei tūkstantio. Lrt užtaigi čia 
suvažiavę svečių dešimtys tu«j- 
stančių.

.ioiivencijus paskirt:^ komi
tetas taiso Įmrtijos jilatforuų}. 
ty. -m s t u t <> svarinusius jypi- 
įpus, kurinis jmrtijn r<”n.»s 

ateinančių priisrinkiminę kari, 
i jniiiją.
I Platforma yra svnrbus jmr- 
jtijos daiktas. Kiekvienas pi- 
Lclis tuo indoiunuja. K’*s 

|n •i’foriuoj(» pamatu, kų pc»- 
žadn atl ki* ]iaėmtui s.t 

vo nmkosna šalies viLdymo 
M -ų.

Paskelbus platformą, kon- 
vencijn rinks kandidatų-j pre
zidentus. kitą kandiijalą į vi- 
•e-pn-ridciitns.

Keži.na kam bus Jeiuta bu 
kundidntii. Bet iš visų nožiu 
ritu į knaJidatur žmot.i, ner.i 
nei vieno tikro darbininkų 
privtvlin. Kiek arlimesuis dar- 

* - r,_ bildukams gali Imt senatorių::
. <ii visi kiti — tai 

nieko. Gi ra-ikfi.kapitalistai ir militaristui
M.ei.mačiais rinkimais dar

bininkai halsu virių virtos* ų- - 
riausini išreikš savo niiomo- 
ne.

IŠ REPUBLIKONU KON 
VENCIJOS.

DUODAMA VĖJO PRF.ZI- 
DENTUI.

Kas laimės kandidatūrą?

Birželio 8 Chicagoje ntida- 
»yin narijonalė republikonų 
partijos konvencija su didelė
mis iškilinyls'-mis.

Jžanginmąją kalbą pasakė į 
delegatus ir tūkstantines žmo
nių minias senatorius lx»dge, 
didis prezidento IVilsono opo
nentas. Senatorius Lodge yra 
garsus kallėtojas.

Jin ištlėslė dabartinės de
mokratų valdžios padarytas 
klaidas valdant šalį. Nuj»eikė 
jis ir imties prezidento dar
bus ir Žygius. Apsakė, kas y- sln 
rn tinkama republikonų pnr-1 
rijai.,

Ištiesė jis paeiliui savo par
tijos busimąją programų. 
Pradžiugo susirinkusieji skait

lingai republikonni, kuomet 
buvo peikiama demokratų 
jNirtija.

Bet tai vis juiprasta politi-* 
ka. Nu kitai)) pasielgs juk ir; 
suvažiavę savo konvencijon ( 
demokratai, fiitic nupeiks re-l 
]>uidikoiių jmrtiją.

Žmonėms darbininkams tns 
nesvarbu, kad jie kiti kitus 
peikia. Nes kaip vieni, tnip ki- j 
ti nėra darbini ūkams artimi. 
Jie tik varžosi už pirmenybę.

T< kie republikonni peikia 
detnukratų administraciją. Bet 
reikia atsiminti, knd dabartinis 
koi gresas vrn republikuiiinis. 
Bet ką tns kongresas gere pa
darė žmonėms, kndir pragvve-
n:mo brangenybės klausime* plulinson.

AliKoltiėini t... .............. ,____ ..4
demokratą administraciją bite Į 
kas gali pataikyti.

Pert’aug kandidatų.

* Noi im’ių būt knmlidatnis j 
prezidentus tokia daugybė, 
knd konvencija turės daug 
<inrlw) padėti, kol parinks tin
kanti}.

•Nes delegatai konvencijoje 
|ia>i<lalinę j frakcijas. Kiek
viena iš anų turi savo nužiū
rėtų knnilvlatą. Kiekvienu 
frakcija paremiama 
kokio nors gyventojų shiogs-1 sėju jis išbuvo nuo 1907 meti). 
!»>«■.

Vn-iii nori busimąjaiiM* kan KONVENCIJOS PIRMININ 
dūlate j prezidentus matyli 
dideli vert<*ivį žmogų, palankų 
kapitalistams. Kiti reikalauja 
kandidato užvis labjaus ]>ntri- vcncijojc pirmininku parinktas 
joto. • I senatorius Lrdgr.

, •
MIRĖ TEISĖJAS PINCK 

NEY.

Užvakar Chicagoje mirė aj>- 
skričio teismo teisėjas Pinck- 
ney, įsteigėjas teismo jauni- 
inui. Pirm <lešimti<*s dienų jis 
nušalo, susirgo ir daugiau juu

atskirto nekėlė iš lovos. Ajiskričio tei- 
:.-i................  ,rw«- .......

KAS LODGE.

i Nuolatiniu repuiilikunų kon-

I senatorius l>»dgo.

GERAI BRYANUI ATSA 
KITA.

Chicagoje vieši ir žinomas 
vienas “sausųjų” vadas Bry- 
nn, kituomet buvęs valstybė* 
sekretorius jr jau duų; kar
tų kandidatas j šalies prezi
dentus iš demokratų panijts.

Kuomet nugščinusias teis
mas patvirtino’ prnhllncijo.s 
nrnendinentą. Bryan’tii buvo 
daug džiaugsmo. Vienam su
sirinkime kalindamas j;s pa
reiškė, kad didžiausias nuo- 
pelnas už prohibicijos įv- li
nu} priguli kongresui.

Vienas iš susirinkusių tuo
met atsiliepė:

“Kituomet kongresas tolo 
rnvo čia vergiją. Ir paskui 
kongresas tų vergiją panaiki
no. Tnip gali būt ir su prohi- 
bicijn.”

Bryan prieš tą nerado argu
mento, nr gal ignoravo, kad 
nieko neatsakė.

ku<ioji publika viskuo hutui 
patenkinta. Bus įvnirių iado- 
mybių. Žaidimai ir kitokie da
lykai. Gros pn-įžymėjusi or
kestre, Bus Šaltų ir šiltų už
kandžių. Be to. ui u Įėjau, kad 
tume jnkmkc dalyvaus dauge
lis Susivienijimo seimo atsto
vų ir svečių vyčių iš kitų li<*- 
tuvių kolonijų. Chicagos vy
čiams ir kitiems Ims gere pro
ga susipažinti su kitų koloni
jų vyčiais — jaunuoliais 1>ci 
jaunuolėmis.

Tikiuosi, kad chicagiečiai 
nepraleis pasitaikiusios pro
gos.

Visas trūkimas |>iknik<* prn 
sidės 10 vhl. ryte.

Korespondentas.

Į visai ncuŽsirašė, vistiok atei
kite užsirašykite ir imkite Bo
nus visi, l»e skirtumo tikėjimo, 
gimtios,* amžiaus, partijų, jm- 
kraipą ir nuomonių.

^inomn. kn« metrAin nioirn’1 
kitosu stotyse, tas tenai turi > 
ir Bonų reikalauti.

Ne Chicagoje gyvenantieji i 
prisiųskite money orderį iš-1 
rašytų “Draugo’’ vardu ir 
tuoj gausite Bonų.

"Draugo” stoties iždininkas. 
1800 W. 46th Str. Chicago. UI.

PADĖKA.

Mes, Aušros Vartų parapi
jos komitetai, U V. 13 kuo- 
p*i nuo Towu oi Lake už at- 

J vaidinimų “Gims Tautos gc- 
km**-.huyp.geg. -- J-, 

1920 in., Moldnžio svetainėj, 
išreiškiame ši n liūgą padėkų. 
Aušros Vartų parap, komitetai

PRANEŠIMAS.

Dr-ja Sv. .Jono Krikštytojo, 
prie hv. Jurgio parapijos.

i

Bridgeporte, laikys pusmetini 
susirinkimų nedėlioję, birželio 
13 d., S. nu, susirinkimų salėj. 
Kviečiami visi nariai atsilan
kyti. Reikės apkalbėti dide
li fo svarbos reikalai

\uidybu; J. Jjereuai, rašL 
32411 S. Emimld avė./

RED. ATSAKYMAI.

GOMPERSAS CHICAGOJE.

15 Amerkos Darbo Federa
cijos suvažiavimo Kanadoje 
čia ntvažiavo tos Federacijos 
prezidentas Gotnpersas.

Jis čia reptiblikonų kon
vencijai induos darbininkų 
reikalavimus ir troškimus.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

AB SĄJUNGOS KUOPŲ 
DOMEI.

ar. K. E. (Brighton Parke, 
Chicagoje) žinia jau gerokai 
pasenus. Dedame truput) su
trumpinę.

IŠ BRIGHTON PARKO KOL 
LIETUVIŲ DARBUOTĖS.

$33.50

*43.50

$53.50
=

=

TOM HOEKSTRA THEO. WERNER

=
I 
E
=

=;

Didelis Drabužių Išpardavimas
=x~

4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
Telefonas: DROVEĖ 7309

Ii priežasties fabrikantų negalėjimo iln-rtaty
li paviuoiriiuų drabužių j laikų. mes dabar ran
dame knd musų morkas |N-rpiJdytaa, ir turime 
parduoti šiuos drabužiu.*, nežiūrint ant uždar
bio,* nes mums piningai dabar reikalingi. Štai 
kaip mcM darysime:

Alos sutaisėme kovo Ktocka j keturias. grupa* 
Vyrų ir Jauny Vaikytų puikus Siutai, tarpe 
kurių ir "Sotie t y Brand” kr kitų gerui žino- 
mų iadirliišcių, kaip tai:

Grupa 1. Pardavimo kaina
Rcgulare kaina iki $35.00

Grupa 2. Pardavimo kaina
Rcgulare kaina iki $45.00

Grupa 3. Pardavimo kaina
Rcgulare kaina iki $60.00

Grupa 4. Pardavimo kaina
Rcgulare kaina iki $72.50

Kita sezoną tie patys drabužiais kninuun kur 
kas daugiu u. taigi dabar geriau^a proga įsi
gyti tinkamus drabužių už taną kainu.

Kreditai iiamr pardavime urbus duodam"*. 
nž patnisyn^j kokis bus reikalinga*, reikės kiš
kuti dnmoketi.

Gerinusia jeigu gulima tai dienomis otsiląn- 
kyti, nes muši; krautuve atdara tik dų vaka
rus savaitėj būtent (Scrrdomia ir Subatomui.)

Kaip visur, tnip ir pas mus 
abclna darbuotė buvo kaipir 
apsnūdus, nes ]m> kiekvieno 
sunkaus <larl>o reikia nors 

Į truputį ir pasilsėti. Bet šiais 
laikais, kada L. L. P. Urną pnr 
dnvinėjimo laikos jau baigiasi, 
o toli gražu dar neišpirkome 
tiek, kiek muiiia^yru paskirta, 
t. y. $6d,(MKI.O0t. todėl ir vėl 
Brighton Parkai pradiniu kru
tėti.

Geg. 17 d. čia lankėsi Lie
tuvos Misijos nariai: kun. Ži
lius ir Dr. Bielskis. Prakallsis 
įvyko MeKinlev parko svet. 
Nors oras buvo ne]H*rpiii klau
sias, liet žmonių sutūrinko l>r- 
veik pilna svet. Brightonpa’r- 
kiečiai <lar nebuvo girdėjo to
kių prakalbų, todėl visi atidė
ję klausėsi. Na, ir buvo ko 
klausyti. Po prakallios kun. 
Žilins paklausė, nr neturi kn> 
kokio klausimo apie Lietuvą 
ir jos paskolą. Vienas užklnu 
sė: “Kas yra Lietuvos di 
džiausiu priežu: ar lenkai, nr 
vokiečiai, nr boHbvikai.” Kun. 
Žilius į tų klausinių labai gra
žini nlsnkė.

Kadangi tą patį vakarų pra 
kullms buvo ir Dievo Apv. pa
rapijoj, tni kuiu Žilius išva

i 
I

fiv.

J. J. STONKUS

Theodore Werner & Co
ROSELANDO PARANKIAUSIA VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE 

11140—44 Michigan Avė.

Birželiu 13 d. išpuola 
Antano diena. Kadangi ta die
na yra paskirta rinkimui nu
lių našlaičiams ir seneliams 
visom* mus vyskupijos lietuvių 
liažnyciose, todėl šiuo prašau 
visų Igib. Sųj. kuopų valdybų 
nueiti pas savo gerb. kun. kle- 
1. .tms ir .paprašyti, kad tą 
dieną per jmmaldns butų ren
kamos aukos našlaičių prio- 
glaudes namui.

Podraug atsišaukiu ir j lie-1
tuvių katalikų visuomenę, prn- žiavo ten, o čia iš Dievo Apv. 
švelninąs nerignilėti aukų taui parap. atvažiavo Dr. J. liiels 
prakilniam tikslui, kuomet jos kis, kurio kalba buvo ir-gi la
bus j enknmos bažnyčiose. 1 pudingą.

Visų gerb. lietuvių lęlebonų Į Atvažiavęs Dr. Bielskis atsi
prašau pnniškinti žmonėms, vežė su savim ir bonų, tai tų 
kaip svarbu yra tautai turėti vakarų nemažai jų buvo par- 
prieglntidos namas.

Kuoširdinginusia paremkime šų surink ta $21.91. 
Ijtlalaringąją Sujungi).

A. Nausėda,
L. S. C. Pirm. KAS TIK U2SIRA6Ė BONŲ

IŠVAŽIAVIMAS — PIK
NIKAS.

duota. Auką Įiadengimui lė-

J. K. Encheris. rašt.

PER • DRAUGĄ*’, JAU VISI 
GALI GAUTI JŲ.

Ir tie, kų buvo ėmę iš jin t 
adžių jier Prekybos Ben- 
<»vę, tai ir jiems jau yra

nėr tokio žino
M

Lietuvos Vyčių dvi kaimynini 
kuopi — 13ta ir 3C»ta rengia 
Is-ndrą išvažiavimų — pikni- Bonų, 
kų. kuris įvyks nedėlioję, hir-1 Tat dalmr 
žalio 20 d., .\ntionnl G rovę, gaus, kas negalėtų “ Drauge
Rivefaide. III. įgauti Lietuvos Bonų neišski-

6is piknikas bus vienas iš'riant nei menševikų, nei ai- 
pnikinusių ls-i imlomiausių. ’doblistų, nei Itolševikų, tiri j<> 
Bendrasis komitetas darbu o ja- kių kitų. Ar kas pasenai užsi- 
si, knd pavyktų, knd atsilan- j rašė Bonų, nr pirmiau, ar <in

niDŽUUSIl I lETtlVISKI rfliUTIIVF CHICAGOJE
m--------------- l—L—_: w-------------- v-----------------

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALOj
Mnsų krautuvė—-viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame Ui tamsumų kaine, kur kitur taip negaun. 

Mašinėlių laiškams drukunti ir ofiso darbėmį yra naujnu 
ame niadoa. Uflaikom visokius laikrodžiu*, žiedoa, iliubi-
nitu ir deimantinius: gramofonui ŲęturiUuii rekordais ir 
koncertinių geriausią, armonikų nunfirų ir pnumikų iSdir- 
bysfių. Balalaiką, gitarų ir įonnikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome la'krodžius ir 
m atikai iškuH instrumentua atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
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