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Čekai - Slovakai Gaminasi 
Prieš Lenkus 

Anglai Uždare Isrnido Užlają 
NEPLĄUKO LAIVAI ISMI-

DO UŽLAJOJ. 

Ta užlaja yra Marmoro jūrių 
viena šaka. 

Konstantinopolis, birž. 10.— 

LENKAI BIJOSI ČEKŲ— 
SLOVAKŲ. 

Praneša apie jų kariuomenės 
koncentravimą. 

REZIGNAVO ITALIJOS 
KABINETAS. 

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

ANGLIJOS MINISTERIAI 
KONPERAVO SU KRA-

SSINU. 

i ARMĖNAI SUSITAIKĘ SU 
BOLŠEVIKAIS? 

Konferencija Įvyko oficijalėj 
premjero rezidencijoj. 

Turkai nacijonalistai eina 
prieš sultana. 

Londonas, birž. 10. — Len-
Anglų parėdyniulsmido užlaja ; k a i a f i ą į į y * depešose pra
šalimais Marmora jūrių už- j n e S a > j o g Ceko-Slovakija savo 
daryta plaukiojimui laivų. j g k a į t i j „ ^ kariuomene kon-

Anglai tą padarė todei, nes centruojanti Slovakijoje, 
turkai nacijonalistai pradėjo S a k o > Mimais Lenkijos ru-
užiniduiėti užlajos pakraščius, k ^ s u t r a u k t a j a n n e t g e p t v _ 

Bet pirm to anglų kariuo- n i o s a r i j o s kariuomenės, 
menė iškraustyta iš paties 
miesto Isrnido pareikalavus 
turkams nacionalistams. 

Nacijonalistų veikimas. 

Praeitų pirmadienį turkai 
nacijonalistai paėmė turkų 
lakūnų mokyklą arti Maltepe, 
tarpe Isrnido ir Konstantino
polio. 

Jiems teko ir daug lėktuvų. 
Nacijonalistai ties ' Ismiac 

užlaja užėmė irKarah-Mussal.L r n s 

Gauta čia žinių, jog Chica-I 
goję išnaujo pertraukę mu- j k a r i u o m e n e s . 
sius prancūzai su tu rka i^ į T a d &&,&» nusprendė 

sutrpškinti ir paskutinius tuos 
palaikus. 

mos 
ty. didesnė dalis visos Čeko
slovakijos armijos. 

Bolševikai veikią Krime. 

Iš Maskvos depešuojama,-
jog bylševikai pradėję smar
kų veikimą Krime ir pažan-
kiuoją visu frontu. Tenai jie 
pavartoja šarvuotus trauki

a u s ir tankas. 
Kaip žinoma, Krime yra 

Deni kino 
liekanos. Neturima 

čia žinių, kiek ten yra tos 

.užsilikusios £ener. 

^Prancūzai 
ne. 

su turkais. J 
atsimeta į Morsi- į 

PATS PILSUDSKĮ VADO
VAUJĄS LENKAMS. 

Sunaikinta dvi bolševikų 
diviziji. 

Varšava, birž. 10. — Lenkų 
n a s 

"Sulig gaunamų žinių iš kitų 
j versmių, Krime bolševikams 
1 sunkiai einasi. Nes rusų liuo-
• sanorių armija stipriai laikosi. 

| šiauriuose bolševikai atsimetę. 

Iš Maskvos pranešta, jog 
lenkų šiauriniam fronte bol-

generalis štabas paskelbė. jojrpevikai atsimetę atgal j už-
lenkams kontrofensyva linijo-jpakalines savo pozicijas kai-
je tarpe upių Dauguvos ir j kuriose vietose. 
Berezinos 1 i gš i oi pasekminga.) Sakosi tą jie padarę po 
Bolševikai visur j veikiami ir žiauraus mūšio su skaitlin-
turi traukties. j užpakalines | gesniuoju priešininku. 

Bet Kijevo apylinkėse bol
ševikai kaikuriose vietose lai
mėję, sakoma oficijaliam pra
nešime. 

savo pozicijas. 
Lenkai sakosi sunaikinę dvi 

bolševikų diviziji ir užėmę 
č'ernica ir Plissa, už 2.") mylių 
pietvakariuose nuo Disnos. 

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

jimus, degą baisiausiuoju ker
štu. Ir pasitaikius progai iš
lieja savo karčią pagiežą ant 
nelaisvai. 

Naujos Austrijos Padėjimas 
KAIP STOVI. AUSTRIJA. 

Padaryta tik politikinė klaida. 

Vienna. birž. >0. — Talki
ninku padaryta taikos sutarti
mi nauja viešpatija vardu 
Austrija — tai didžiausioji 
politikinė klaida pasaulio isto-fsi nuo provincijos gyventojų 
rijoj. Tikra baisybė. Nauja' 

organizmo. Tai tik galva, 
prijungta prie vieno sąnario, 
visai be kūno stuobrio. 

Kas indomiausia, kad ta gal
va ir tas sąnarys nėra iš vie
nos tos pačios mėsos. Vienuos 
gyventojai daug kuo skiria-

viešpatija tiesiog be reikiamo 
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f h i e a g o i r prii ni iesriai . 
š iandie i r ry to j «r;:ž;is o r a s : 
taip šilta. 

V a k a r aiiffSi'i.iusį;) !<>!::p<?;iT 
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Trečdalis gyventojų sostinėje. 

Anstrijos atokioj rytinėj da-
lyj stovi sostinė Vienna, kat
ra šiandie skaito Į 2 milijonu 
gyventoju. Tai vadinasi že
mutinė Austrija, 

CN proivncijos yra: Augš-
tesnėji Austrija,, Salzburg, 
Steiernmrk (Stirija), Carint-
!ii:;. Tyro! ir Verarlberg. Ši
tos visos provincijos siauru 

Kaipir apskritis. 

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

Vienna kitais laikais buvo 
sostinė imperijos, kurioj gy
veno apie 53 milijonai žmonių. 
Tuomet Vienna galėjo ir va-
dinties 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 
vena Įvairiausiu tautų ir ra
sių žmonės, čia susimaišę pru
sai, bavarai, žydai, lenkai, če
kai, ungarai, rumunai ir kiti. 

Provincijos gyventojai su 
maža išimtimi yra katalikai, 
pildantieji savo tėvų tikėjimą. 

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

Vakaruose tik vienas gele
žinkelis. 

Vienna šiandie skaitoma* 
kapitalistų, pirklių įr darbi
ninkų miestas. Vietos kapi
talistai šiandie neturi ko val
gyti. Bet jie turi dideliu? in-
vestinimus Čekijoj, Moravijoj, 
Dalmatijoj ir kitur. 

Daugelis iš jų vargiai toles-
niai naudosis tais investini-
mais. Neš tos provincijos ne
priguli šiandie Austrijai. 

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

Su tokia viešpatija fmro-
pai nebus naudos ir garbės. 
Verčiau be jos. Ir todėl neste
bėtina, jei Austrijos gyvento
jai nori prisijungti prie Vo
kietijos. 

Londonas, birž. 9. — Ang-! Konstantinopolis, birž. 10.— 

Antroji Vyskupijos Jubiliejaus 
Diena 

lijos ministerių pirmininkasĮSnBg armėnų laikraščių, iš-j ^ Y ^ ^ f į J ? ? ! ? " Y 0 m a S * ^ e s l i g i n i m a s buvo 
Llovd George, užrubežinių r e i - M ^ ™ " Tiflise, Armėnijos VARDO SEMINARIJA. rnusų svarbiausieji vadovą,, 

~ ~ ypač kuomet siautė karės vė-
Armėnijos 

kalų ministeris Curzon ir vy-! A t e t o v a i Maskvoje padarę san-
riausybės atstovas parlamente | t a i k 9 s u Rusijos bolševikų val-
Andrevv Bonar Law užvakar ! d ž i a - T a s \V>M gegužės 21 

.diena. 

Patrijotizmas stovėjo 

turėjo konferenciją su Rusi 
jos bolševikų atstovu Krassi 
nu. 

Pamokslą sakė Arkivyskupas s u 

Glennon • 
• pirm visako. 

"Bet šiandie žmonių sielas antroji Birželio J) d. sekė 
Tuo I r * iš pačios Arn . ė - , 0 1 1 1 ^^ 8 vyskupijos jubilie- - P f ^ o savo valdžion auksas. 

(jįeim> Šiandie darbas yra netekęs 
Pašventinta Quigleyo Pri-Į a a T O prakilnumo ir visuose 

rengiamoji seminarija. Tai ŽJil,,llilJ žingsniuose vadovauja 
I buvo .išryto. Vakare švento- t l k a u k g a s -

Vardo katedroje Įvyko', "Alkis ir skurdas siaučia 
dvasiškasis koncertas. šalyse nuo mūsų j rytus. Mes 

Seminariją pašventino £ven- vienais savo pinigais Mogari-
me pagelbėti nelaimingajai 

ui jos apturima žinių, jog ar- *av 

Konferencija įvyko oficija-! menai ten kaujasi su bolševi 
lėj ministeriu pirmininko re- j kais. 
zidencijoj. ; Nežiūrint Mustapbos Kėniai I 

Be to, konferencijoje darjpašos užtikrinimų savo mani-|į° 
buvo atėję ir kiti anglų minis- j testuose, buk turkai; 
teriai ir augštesnieii valdi-į nacijonalistai, kaip praneša-1 
ninkai. 'ma, labai inirtę prieš sultana,! t o J° T ( ' 'v o ( M ^ ^ Suv. Vai-

kam šis perdaug bičiuoliuoja-! s t l - ' ( k ^ J o ***> Maion> IK"-^"onijai. 
L-:. . »~:>-.,*..- Į Arkivyskupas Bonzano tuo- "Mažų "vaikelių verksmas 

jaus ]K> nugštujų šv. mišių, del stokos maisto aisiliepia 
kurias jis pats celebravo. i mūsų ausis. I r su vienu 

Šv. mišios buvo giedamos maistu neužtenka atstatydin-
seminarijos šv. Jokūbo ruF- ti sugriautą civilizaciją V.n-

ŽEMUTINĖ CALIFORNIJA 
REVOLIUCIJOJE. 

>i ^u talkininkais. 
i 

Sakoma, nacijonalistai sto-| 
~ I vi už prašalinim;j sultano. So-į 

Nenori pripažinti naujos Mek- | s t a n „ o r j n m pašaukti sosto j - ! 

• 

' 

sikos valdžios. IpėdtnĮ, princą Salimą. 

Los Angeles, Cal, birž. 9.— ! 

Žemutinės Californijos šiauri-! 
nė dalis ' pakėlė revoliucija, j 
prieš provizijonalę Meksikos 
valdžią. 

Valdžia ton provincijon pas 

PAPIGDAMI ČEVERYKAI. 

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

rojx)je. 
"Tik IJaznveia 

mingoje koplyčioje. 
Iškilmėse dalyvavo Jo E-: "Tik Kristaus 

minencija kardinolas Gil.-bons, j yra vienatinė išgelbėtoja Eu-
visa eilč Arkivyskupu. Vys- ropos. Jinai pakels Europą 
kupų ir kunigų. 

Paminėtoje seminarijoje 
. ,jaunikaičiai gaus prirenkama-

kv-rė naują gubernatorių. B e t \ ^ *?*£" f ***** j j mokslą mokinanties i kunl-
šis neisileidžiamas. s l ° s *ain'i R y k a m s - nuo, • 

Gubernatorius šaukiasi ka- L0C ' h - 1 $2-°° V°™' j c v . • > + 
,, x , . , Skamba vaJjehu šauksmas. 

nuomones p«.gelbos. jses vieto je jam paskirtos vietos ji> at
rado revoliuciją. 

SUSIDAUŽĖ TRAUKINIAI. 

Schenectady, N. Y., birž. 10. 
— Susidaužė du važiuojančiu 
HjHr York Central geležinke-
li'o traukiniu. 8 žmonės už-

Praga, čeko-Slovakija, birž. mušta ir apie 60 sužeista. 

GENERALIS STREIKAS 
' VOKIETIJOJE. 

VĖSULA SUNAIKINO 
MIESTELI. 

St. Louiso, Mo., Arkivysku
pas Jonas J. Glennon koply
čioje sakė pamokslą. 

Garbingas pamoksi: rinkas 
sakė : 

"P i rm kelių metų alimiz- biliejaus iškilmių. 

iš kraujo klanų." * 

Vyskupijos globėja. 

Toliaus pamokslininkas pa
sakojo apie Cbicagos vysku
piją. Kuomet šita vyskupija 
buvo Įsteigta, St. Louiso vys-, 
kūpi ja ją globojo ir kaipo 
kūdiki auklėjo pirmose įos 
dienose. 

Birželio 10 d. parapijų mo
kyklų vaikai prisidė:* prie ju-

10. — Vokietijos distriktuose: 
Karlesbad. Ellbogen, Falke-
nau, Neudeek ir Graslitz del 
maisto stokos paskelbta gene-
ralis darbinimkų streikas. Fargo. N. D. birž. 10. — čia 

Visi darbai pertraukti. Už- pranešta, jog ]>akilusi vėsula. 
darytos bankos ir mokyklos, kuone visai sunaikinusi mies-j 
Uždrausta pardavinėti svai- teli Foxbolme, Minnesota vai-! REIKALAUJA. KAD DAR 
^ , u s - *&>&• ĮBmrNKAMS BUTŲ LEIS-

THINGS THAT NEVER HAPPEN TA STBEIKTOTI 

DARBO FEDERACIJA 
STOJA UŽ DARBININKU 

TEISES, 

KOMPANIJA " P A P I G T O " 
CUKRŲ. 

San Francisco, Cal. birž. 10. 
— \Vestorn Sugar kompanija 
paskelbė, kad ji ' 'papiginusi" 
cnkni. šimtui svarų bus ima
ma tik $25 vietoje $26.30. 

HOUSE KELIAUJA EURO
PON. 

Washington, birž. 10.—Pulk. 
Ilouse pareikalavo pasporto. 
Iškeliauja jis Europon. Sakosi 
privatiniais reikalais. 

I THlNK IT WAS 
AH OOTRAtCiTH^T 

POR THAT DiHt^ER 
CHCCK or^-rwei»ve 

D*9«-M«tf AMO SIKTY 
CENTS- | OCMANO 
T o PAY MALT OF 

*r O T H £ R W I 5 E w e 

NEVYKSTA SUFRAGIE-
GIETĖMS L0UISD1N0J. 

Baton Rouge. birž, 10. — 
:24 

pn-
raožn nu>idriekia toli i Alpu į Lousiana valstijos senatas ne

patvirtino moterų lygiateisės 
amendmento. 

i.-oi mis Tos<̂  provincijose >kai-
t»;i!!n 4 milijonai gyventoju. 

Reikalavimai statomi republi-
konų konvencijai. 

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

4. Kuoveikiaus imties prie
monių ir sumažinti pragyve
nimo brangenybę. 

.">. Praplėsti ukėms pasko
las ir ūkininkus paremti viso
mis išgalėmis. 

6. Visiems civilių vyriausy
bės dapartamontų darbinin
kams nuskirti maximumą aš
tuonias valandas darlx> dieno-

Republikonų konvencijon a t - | j e . 
važiavo Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas Gom-
pers. Su juo atvažiavo ir Fe
deracijos suvažiavimo paskir
tas komitetas iš keliŲ žmonių. 
Gompers komitetui pirminin-

7. Atmainyti Įstatymą, kad 
federaliai teisėjai butų renka
mi pačių žmonių šešerių me
tų terminui. 

8. Nepavartoti amerikoniš
kos kariuomenės vidujiniam 
Meksikos patvarkymui. 

Ta? svarbiausieji Amerikos 
Darbo Federacijos reikalavi
mai. Republikonų partija tu
rės rimtai atsinešti i tai vi
sa. Nes tai kelių milijonų dar
bininku norai ir troškimai. 

Konvencijos rezoliucijų ko
mitetui Gompers su kitais ko
miteto nariais indavė darbi
ninkų reikalavimus. Tie rei-
rei kala viniai bus paduoti ap
tarti pačiai konvencijai, 

štai tie svarbiausieji reika-
I iavimai, kurių republikonų PIRKITE KARĖS TAUPY-
partija neturėtų užmiršti, pa- M 0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

| dėdama juos savo obelnon • 
platformom 

L N e s i a u s t i jokiuo būdu PINIGU KURSAS. 
[darbininkams teisės streikuo- • 

i 
^ 

f- i l 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
— Manau, tai gana perdrąsus tavo žingsni>:;, fei tu vienas už 
tuos pietus nori užmokėti dvyliką dolierių ir dvyliką centų. 
Susimildamas palik man pusę užmokėti, kitaip tarpe mūsų 
pairs draugingumas. 

ti, kaip tas šiandie daromn S v e t i m u v i c j p a t i j t ] p i n i g ų v c r . 
Kansas valstijoje, kur darbi tė I n a i n a n f n e m a ž i a a ^25.000 bir-
nmkams grąžinama vergija. ^ j o 9 <j. buvo tokia sulig Mer-

2. Panaikinti šiandie plačiai chams IJO&T\ & Trust Co.: 
prieš streikus pavartojamus 4 ... .. . „ „ 

, . v . , ,. , , . Ansrbjos sterlingu svarm $3.83 
V,S,>K,OS rųsies Moralius «,„- u k m m ^ ^ ^ 
dzungsinus arba kitokios rn-. V o f e i c t i j o s m m a r k i n 2.55 
sies federales priemones, k u - j ^ ^ j ^ 100 m&rkių JQ 
riomis darbininkai su prie- {Prancūzijos už 1 doiieri 12 f r. 94 
varta verčiami dirbti. j Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 49 

3. Patvarkyti ateivystę šion! Italijos už 1 dol. 27 1. 0-5 
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Chicagos Vyskupija 
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Šiandie iškihtiiii^ai pamini
mos Chicagos vyskupijos 75 
metu sukaktuvės arba jubilie
jus. Tad indoniu bu^ kiekvie
nam patirti apie šitos vysku-

j pijos pradžia ir pirmutinius 
vyskupus. 

Pirm įsteigsiant Chieagos 
vyskupiją, ka> įvyko 184o me
tais, per siuitą septyniasde
šimti? metu Illinojuje jau bu
vo skelbiamas tikras Dievo žo
dis neskaitlingiems tais laikais 
gyventojams. 

Pirmutinis Illinojuje Dievo 
žodi-atnešė Tėvas Marąuette. 
Gruodžio 4, 1674 metais Tėvas 
Marąuette su buriu pasekėjų 
apsistojo apie tą vietą, kur 
šiandie yra Grant parkas. 
Chicagoje. Gruodžio 15 d. tas 
kunigas vienuolis atlaikė pir
mutines ten Šv. Mišias. 

Illinojuje ofieijaliai bažny
čia buvo Įsteigta balandžio 11, 
1675 metais. Tais metais *tą 
dieną išpuolė Didysis Ketver
ges. 

Sekančiais dešimtimis metų 
čia ėmė lankyties vis daugiau 
kunigų. Pagaliau? gegužės 5, 
1844 metais. Chicagon atke
liavo pirmutinis Šventojo l e 
vo paskirtas vyskupas W. Qu-
arter. 

Vyskupas Quarter buvo gi
męs Airijoje bet mokslus ė-
jęs Suv. Valstijose. Vyskupu 
konsekruotas šv. Patriko ka
tedroje. Nevv Yorke. 

Chicagon atkelia,\>> pirma
sis vyskupas atrado mažą me
dinę bažnyčią, kuri buvo laiki
na katedra. Ant tos bažnyčios 
buvo užtraukta penki tukstan-
čiai dolierių skolos. Vyskupas 
čia turėjo broli kunigą. Ta< 
broliu pagelbėjo vyskupui iš
mokėti skolas. 

Be to. jau buvo statydinama 
mūrinė katedra. Prie tos kate
dros statymo iau^ vargo pa-
d(jo vyskupą; su broliu. 

Vyskupas Quarter mirė 1848 
metais, eidamas 42 metus am
žiaus. Savo vyskupavimo me
tu jis Įšventino 29 kunigus; 
savo globoje turėjo 53 kuni
gus ir 30 bažnyčią. Gi vysku
piją buvo pradėjęs valdyti tik 
su 6 kunigais ir viena bažny
čia. 

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

Chicagos trečiuoju vyskupą 

Beveik 1000 lenkų kasdien 
Suvienytose Valstijose prašo 
pasportų Į Lenkiją. Apie 8,000 
lenkų kas roėnesĮ gauna pas
portų. Spėjama, kad j pusan
trų metų iš Amerikos į Lenki
ją griž 200 tūkstančių žmonių. 
Spėjama, kad iš Lenkijos 1920 

iš eilės buvo paskirtas vysku-Į matais darbininkų neatkeliaus 
paf Antanas O'Regan. Vysku- j Amerika, 
piją jis užėmė 1854 metais.! Spėjama, kad to lenkų išva 
&v. Marijos bažnyčia tuomet ^žiavimo yra dvi priežastys. 

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

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

P 0 vyskupo O'Regan Chi
cagos vyskupiją valdė kun. Jo
kūbas Duggan. J i s 1859 me
tais konsekruotas vyskupu ir 
paskirtas Chicagon vyskupau
ti. Jam vyskupaujant čia at
keliavo Tėvai Bedemptoristai. 
18G9 metais vyskupas Duggan 
susirgo ir persikėlė gydyties 
vienon St. LouLs, Mo. Įstaigon. 
Neužilgo jis ten mirė. 

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

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

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

Tais laikais buvo Įsteigta 
nauja Peoria vyskupija. 

Vyskupas Foley mirė vasa
rio 19, 1879 metais. 

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

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

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

Arkivyskupas Feeltan mirė 
liepos 12. 1902 m. 

Antruoju Chicagos arkivys
kupu sekė Jokūbas Edvardas 
Quig.ley. Jis vyskupiją užė
mė kovo 10, 1903 m. 

Arkivyskupijoje jis atrado 
252 bažnyčias ir 50 misijines 
koplyčias. Jam arkivyskupau-
jant buvo įsteigta daugiau 75 
parapijos. Tarpe anų buvo 
daug ir lietuvių parapijų. Žy
miai pasidaugino ir skaitlius 
kunigu. 

Mirė jis liepo* 10, 1915 m. 
Šiandie Chicagos arkivysku

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

Kaip Atsiranda Kandidatai į 
Amerikos Prezidentai. 

Kiekvienoje draugijoje, ka- dalykas perėjo j neoficijašių 
da pareina pirmininkas rinkti,; visuomenės organizacijų raa-
susirinkinao. vedėjas sako: kas, tiesiau sakant, teko poti-
"Vyrai,statykite kandidatus.'* tikos partijoms. 
Po to, vienas susirinkimo na- i Dabar yra trys žymios par-
rys riktelėja vieną pavardę,; tijos: Republikonai, Denaokra-
kitas kitą. Sekretorius užra- > tai ir Socijalistai. Tos trys 
šo. Kada jau niekas nepasiūlo! partijos išrenka po vieną kan-
daugiau kandidatų, tada pir- didatą į prezidentus ir vieną 
mininkas pagarsina, kad kan- i Į vice-prezidentns. Tokiu būdu. 
didatų surašąs užbaigtas ir se- dabar Amerikoje kas keturi 
kretorius perskaito tą surašą, metai pasirodo po tris kandi-
Taip galima daryti rinkimus datus į prezidentus. Prieš 1892 
sutelpančius vienoje svetainė-' m socijalistai savo kandidato 
je. Bet Suvienytos Valstijos nestatydavo. Ir dabar jie jį 
yra draugija, turinti 110 mili- stato be vilties, kad bus iš-
jonų narių. Juos į vieną s ve- rinktas, o tik tuomi tikslu, kad 
tarne nesukimši. žinotų kiek turi savo partijo-

Šimto narių draugija Jcar- je balsuojančių žmonių. 1892 
tais pastato dešimtį kandida- metais jie turėjo 21,512. 1916 
tų. Jei tokiu būdu butų stato- m. apie milijoną. Kiek turės 
mi kandidatai į Amerikos pre- ; šįmet, žinosime gruod. mėne-
zidentus, tai tų kandidatų su- į sije. Savo kandidatu į prezi-
sidarytų keli milijonai ir ma- dentus socijalistai šįmet 7-14 
žiausia savaitę laiko truktų kol geguž. paskyrė Eugenijų Vik-
kas perskaitytų vieną jų sąra-,torą Debs'ą. 
šą. Apie balsavimus jau nėra r ^ didžiosios partijos 
nei šnekos. Į Amerikoje savo kandidatus į 

Kaip tik Amerika išėjo iš j prezidentus netaip greitai pa
po Anglijos globos ir suprato' stato kaip socijalistai. Jiedvi 
reikalą rinktis prezidentą, tai tą dalyką kiekviena skyrium 
sunkenybės visai nei nepaju- aptaria savo vietiniuose poli-

žina savo delegatų skaičių, ru
dei visatiniai tųdviejų par
tijų suvažiavimai būva nely
gus. Bepuhtikonų visatinis 
suvažiavimas susideda iš 984 
delegatų, 0 demokratų iš 1.01 i 
delegatų. 

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

Demokratai tik tą pripažįs
ta savo kandidatu į Suvienytų 
Valstijų prezidentus, kuris de
mokratų suvažiavime gauna 2 
trečdaliu balsų. Todėl demo
kratų kandidatu bus tas, kuris 
28 birželio miestėSan-Francis-

hkų minias, kurios pajustų, 
kad jums \ra lemia būti svar
biu vviks-niu Lietuvos kultūros 
ir politikos dėsnius sudarant 
ir juos pritaikant prie Lie
tuvos gyveniniu reikalų. 

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

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

2. Tuo pačiu reikalu atsj-
676 balsus. įšaukti į lietuvių katalikų ku-

Kol kas ginčai apie kandi- ™gus ir darbuotojus. Prašyti j 

i 
Vyrų ir Motenj Ribv Kirpi

mo ir Dejigpmj Mtkykla. 
Mimika tetema ir mokymo būdu Jus 
trumpa laitu ISmoksita via© ama

to. 
Mes turtine didžiausius Ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
prj.ki.kua t/tai3xokiDdainas 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiuro'-: ir pasikalba: del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydiio iš bet kuriod 
madų knygos. 

MASTEB DESIGNING 
SCHO0L. 

J. F . Kasaicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

y - . ~ ^ o . Įnirę įzt^ a n t 4 tų lubų. 

co gau 

io, nes Jurgis Washington'as 
buvo Amerikos paliuosuotojas, 
todėl kito kandidato Į prezi
dentus nei nebuvo. Tokiu bū
du pirmutinį kandidatą į pre
zidentus sudarė nepaprasti 
Waslu.ngtono nuopelnai, ku
riems niekas negalėjo prilyg
ti. 

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

Visi jautė, kad ta praktika 
nelabai# gera, nes konstituci
joje ta teisė Kongresui nei

dami savo valstijose ir susių-
sdami savo bakas Į senatą, 

teikta. Rinkdamas kandidatus , N e i v a l < i i n i n k a i n e i , e n a t o . 

datus eina vidurije pačių par
tijų. Bepublikonai dar tebei
na linktyn su republikonai s 
Lovvden su Wood ir Jolmson. 
Demokratų partijoje McAdoo 
su Bryan'nu ir išdalies 
\Yilsoim. Po didžiųjų 

jų ant vietos kolonijose aiš
kinti Federacijos tikslus drau
gijoms, raginant jas dėtis 
prie Federacijos lietuvių kul
tūros ir politikos darbui. 

3. Lietuviškų kolonijų vei
kėjai turėtų pasirūpinti iš pri-

OR. J, SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chnurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kamp. 4t Ooort 
Bes. 1X9 W. 4» avesne 

Telefonas Cicero I*M 
Oftoo Cicero 49 
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arba . tautinių šuva-! klausančių prie Federacijos _ 
žiavimų (konvencijų) vidų j i -Išaugi jų ir kuopų sudaryti F e j i 
1H' 

baigs 

tįsos KiiuDuose, o pasKui pa
daro valstijos suvažiavimą. 
Suprantama, kad republikonų 
suvažiavime nedalyvauja de
mokratai, nei demokratų suva
žiavime nedalyvauja republi
konai. 

Valstijinis partijos suva
žiavimas renka delegatus į vi
satini partijos suvažiavimą. 
Demokratai jį vadina Natio
nal Democratie Convention, 
republikonai — National Ee-
publican Convention. 

Antrame Suv. Valstijų" 
Konstitucijos skirsni je (arti-
cle II) pasakyta, ka<i kiekvie
na valstija išrenka tiek asme
nų, kiek turi atstovų Žemame 
Kongreso Bute ir Senate. Tie 
išrinktieji iš visų valstijų ir j pasistačiusi 
išrenka pr 

partijų lenktynės pasi-
Tada prasidės ginčas 

partijos su partija: republiko
nų su demokratais. 

Šįmet demokratuose * labai 
tylu. Jie mažai agituoja už sa
vo kandidatus mažai ginčija
si vieni kandidatai su kitais. 
Sunku Įspėti iš ko ta tyla. 
Jei demokratų konvencija pa
baigoje Šio mėnesio pasįarvs 
Wilsoną trečią kartą kandida- d a l* l i u o s o l a i k o P * ^ 1 F H 

ivvk<< eracijos reikalams, rengia-

deracijos skyrius. Jei kurioje 
kolonijoje tokių draugijų nesi-
rastų, tuojau sušaukti visų ka
talikiškų draugijų ir kuopų 
valdyba^ konferencijom paaiš
kinti jonis Federacijos tiks
lus ir tenai sudaryti tinkamus 
pienus toms draugijoms prie 
Federacijos pritraukti. 

4. Amerikos lietuvių kata-
iybi kalbėtoms kviesti nors 

V. W . RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS • 
Ofi su Didmiestyj: m 

29 South La Salle Street | 
Kambsuis SM | 
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TeL Yardi 4«81 <jį 

tu Į prezidentus, tai 
smarki permaina visoje Suvie
nytų Valstijų ir pasaulio po
litikoje. 

AM. LIET. R. R. FEDE
RACIJA, 

Am. Liet. R. K. Federacija, 
sau tikslu su

mose lietuvių katalikų pra- * 
kalbose prisimenant apie Fe
deraciją. 

5. Nevv Yorko apielinkės 
darbuotojai Federacijos rei
kalais pavarys smarkią agita
ciją Nevv Yorko apielinkėse ir 
apie savo darbo pasekmes 

J.P.WA1TCHES 
ATTOBNKY AT LAW 

UESrCVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD 8TBKBT 

-.24 W. 18th STRKKT 
CHICAGO. 

McKBal«r 43M 

r 
Dr. P. P. ZALLYS 

lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan. Avcnuc 
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praneš 
joms. 

<5. Federacijos 

visuomet konferenci-

sekretorius Dr. L E. MAKARAS 
-s 

•ezidentą. nesusi va- j traukti Lietuvos politiniam ir visiems atsikreipusiems į Fe-jj 
žinodami -krūvon, tik baisuo- kultūriniam darbui visas Ame-j deraeijos centrą, suteiks rei- | 

Ldetorto Gydytojas ir Cbtrargae 

prezidentus Kongresas lig 
užuolanka siaurino laisvę tų, 
kuriems Konstitucija pavedė 
prezidento rinkimus. Tai-gi 
nuo 1824 metų Kongresas lio
vėsi statęs kandidatus į pre
zidentus. 

Tada tapo Įvesta, kad vals
tijų teisdavybės (legislaturos) 
rinktų kandidatus, o iš jų pas
kui Konstitucijos įgaliotieji 
rinkėjai rinkdavo prezidentą. 
Taip buvo per šešiolika metų, ka (tapyk daugiau negu vai

riai, nei Kongreso atstovai ne
gali būti prezidento rinkėjais. 
Tuos prezidento rinkėjus iš
renka piliečiai tam tikroje iš 
anksto pagarsintoje dienoje, 
dažniausia, lapkričio mėnesije. 

Žiūrėdamos į šituos įstatus 
dvi didžiosios partijos suda
ro skaičių savo delegatų į vi
satinį partijos suvažiavimą. 
Tų delegatų kiekviena parti
ja iš kiekvienos valstijos ren-

t. y. iki 1840 metų. Paskui. stija turės rinkėja. Jeigu, sa-

LENKAI VAŽIUOJA Iš 
AMERIKOS. 

tapo panaikinta dėlto, kad ir fcysime, Massachussetts valsti-
Konstitucija nepavedė Valsti 
jų teisdftvybėms kištis į prezi 
dento rinkimus. 

Paliovus valdinėms oficija-

ja turi 18 žmonių kongrese, tai 
demokratų partija iš Ma^sa-
chussetts valstijos Į Demokra
tų konvenciją siunčia dusyk 

lems įstaigoms kištis į prezi- Į tiek, t. y. 36 žmones. Repub-
donte kandidatų statymą, ta<'likonų partija vietomis suma-

Viena, lenkai pajuto, kad sve- noje vietoje jų prisirinko 50 
timkalbiai Amerikoje jau nėra tūkstančių. llgainiu Rusija !•«-
taip mylimi kaip seniau bu do kun. Spannbauer'iui va
davo. Antra, girdėti, kad A-|žiuoti namo, bet jis liko, nes 
merikoje ketina uždrausti vi-į nebuvo kam aptarnauti čekų 
sus neangliškus laikraščius, o'dvasios reikalas, 
dauguma lenkų angliškai u*, j I I g a b i u ^ A m e r i k o s k a v e i . 
m c k a * jviais į Siberiją atkeliavo Ko-

T o s d v i p r r e ž a s t y s i r m i i m s i l u m f e o V v f t a i ( K m g h t , o f 
lietuviams rupi. | C o I u m b u s į . p W i U i a m F . Fox 

iš Indiano])olis ir Garry Mc 
O&rry iš Buf'falo. Juodu rad/> 

laug 

KUN. JONAS SPANNBAUER. 

J o pavardė vokiška, bet j kunigą su daug darbo, 
tautybė čekiška. 1914 m. jis į vargo ir visai be lėšų. Todėl 
tapo paimtas į Austrijos ka-,juodu kuaigą Spannbauer'i 
įiuomenę ir tarnavo kapelio
nu savo tautiečiams čekams, 
l'iimame stambiame susidūri
me su Rusijos kariuomene če
kai tapo paimti nelaisvėn ir 

pase } Kolumbo Vyčių veikė
jus ir aprūpino jį medžiagiš
kai. Jis tarnavo tol kol Sibe-

rikos lietuvių centralines ka
talikų organizacijas, draugi
jas, parapijas ir mūsų visuo
menės darbuotojus, negali pa
sitenkinti darbuote savo mie-
riams atsiekti vien tik spau
doje, bet jaučiasi turinti teisių 
i neiti į Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenę su gyva agi
tacija žodžiu ir darbais. 

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

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

4iet rengiauties Federacijai 
atsistoti arčiau visuomenės ir 
žmonių reikalų, neužtenka ma
sinti į krūvą atskirus lietuvių 
katalikų visuomenės . darbuo-

kalingų nurodymų ir žinių. 
7. Kolonijų darbuotojai a-

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

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

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

Jonas E. Karosas, 
Fed. Rast 

MM* 8*. tOeUsaa **• , 
•M Ir 1 N S B » « SlM 

ji 
TIL Kctrarr* v a l a k e noo 8:30 tkf 7:M 

Tarša Its, 
• . . • • • • • • . g 

CttcagoJ: 4515 Se. W o o i 

I 

Tei. Drova* 7 N 1 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTOSEAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredorais nuo 4 lyg 9 vakare 

471* SU. AšBhMiū A V E K U B 
arti 47-tos Gatvės I 

DU. S. NA1KEUS 
U E T P V I 8 

GYDYTOJAS IK C H l K f K G A S 
Ot-esjs tr <Syv«lm« rtct» 
S252 So. Halsted 6tr . 

Ant Viršaus rniversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryt*-' nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedaliomis nuo 10 iki 2. 
TelefOBJM Taras S544 

) 

JOSEPU C WOLON 
-ietuvis Advokatas 

M 8 0 . LA SALLE 6 T K K B T 
Ojrranlmo Tai. Hnmboldt 9? 

Vakarais 1911 VP. IJ-nd Straat 
Tai. Roekiraii ( 999 

caioaoo. ILU 

—1 

TcU-fonas r m x e l 2MW> 

f 
S OR. CHARLES SEGAL 

Perkėlė savo ofl1* po nona. 

4729 S. Ashland Avenue 
Spc<ialistas džiova, motenj tr vy-
n.i lipu-

Valandos nuo 10 Iki 12 Išryto: nuo 
2 iki 5 po Metu: nuo 7 iki 8:30 Į 
vakaro. Nedaliomis 10 iki 1 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurens 
Ofisai: 1757 W. 47th S4., 

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

Tel. Boulcrsrd i « o 
Tits. 291 ! VV. 4.1rd Strt^t. 

Ti i McKinlcy 26:? 

t a * * # » t-»<§ »'%«**t»,tt*«a#*^aja 

i »«•—utį. li!iU'[n>:idrn, 
Trlof..>na< \ ; s 

»<l»d. 
liuren 2» 1 

n joje buvo amerikiečių: pas 
kui su jais"jis atkeliavo į A-'tojus, dar reikia pajudinti prie 

x—~ 

i'gabenti į Siberiją. Ten vie- meriką. 

PIEKITE KARĖS TAUPY-
I darbo plačias lietuvių kata MO ŽENKLELIUS (WS,S) 

OR. A, A. ROTH, 
i>'osa.<. erdytojas Ir chirargaa 

^r^'Uant*?' MotrrtSkp. Vyrišky 
Vaikų ir visų e n r o n i ^ u Urrj 

Ofisas: SSJ>4He. Halnted KC. C V c a g o 
Tplrffloa« T>ron» M f s 

VAT.Ą^nAi^r 10—ii ryto «—« po 
plPtrj 7—* vak. Ktilėttomt* t<»—13 4. 

•SSSVSSSBSSBSI • • ~.~*ra. •••*•.-.-,-. 
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Ketvir tadienis , b i r i 10 1920 

LIETUVIAI AMERIKOJE I 
- « 

PHILADELPHIA. PA. 

Gegužės 30 d. Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje buvo 
didelės iškilmės — primieija 
kun. K. Klevinsko. Altorius 
buvo papuoštas baltomis leli
jomis. Rupesniu gerb. Seserų 
Kaziniieriečių buvo surengta 
graži procesija, kuri tiesėsi 
nuo klebonijos durių ligi di
džiojo altoriaus. Iš šalių sto
vėjo dvi eili mergaičių parėdy
tų baltuose rūbuose, su žaliais 
vainikais gaivu. T » 1-

mui&usif 

s 

ir-gi laikė vainikus. Viskas iš
rodė lig vienas nupintas vai
nikas. 

Išeinantį iš klebonijos pri-
micijantą sutiko būrys rninis-
trantų su kryžium ir pulkas 
mažyčių mergaičių, kurios, ran
kose laikė baltų gėlių bukietus, 
o galvas puošė geltoni vaini
kėliai. Maži vaikučiai buvo 
parengti baltais rūbeliais, ku
rie rankose laikė baltas lelijas. 

Inėjus primicijantui bažny
čion, mergaitės užgiedojo gie
smę į Švenčiausiąją Paną 
Mariją. Priėjus prie altoriaus, 
du vaikučiu padavė šilkine 
paduškaitę, 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 Yalančiunas, subdijakonu 
kun. Karalius. Klebonas, kun. 
J. J. Kaulakis pasakė labai 
gražų ir jaugmingą pamoks
lą, kuris sugriaudino visus su
sirinkusius bažnyčion žmones. 
Tarp kitko sakė: "Laiminga 
ta diena buvo, kada priėmei 
pirmąją Šv. Komuniją; dar 
laimingesnė antra diena, kada 
patapai kunigu. - Bet ateis 
dienos, kada sutiksi persekio
jimus, kada nedoras pasaulis 
purvais drabstys, kada sutik
si nuliūdimą valandas. Tai-gi, 
turi būti prie visko prisiren
gęs t. t " Po mišių šv. kun. 
Klevinskas suteikė visiems 
žmonėms palaiminimą. 

Kun. Klevinskas yra čia 
gimęs ir augęs. Pirmą mokslą 
gavo Šv. Kazimiero parapijos 
mokykloje. Linksma buvo tė
vams sulaukus tos valan
dos, kada jų mylimas sūnelis 
patapo Kristaus vynyno dar
bininku. Linksma buvo ir vi
siems giminėms. 
Philadelphiečiai kuii. Klevin-

skui linki geriausios kloties 
darbuose Dievo garbei ir tė
vynės naudai. 

Vystanti šakelė. 

jiemdiem kalbėti, bažnytinis 
choras užtraukė Lietuvos him
ną. Prakalbos pamarginta de
klamacijomis. 

Abu kalbėtoju kalbėjo apie 
mūsų tėvynės vargus ir kaip 
juos galima sumažinti, arba 
visai prašalinti. Klausytojų 
buvo nedidelis būrelis, bet bo-
nų parduota už $1,100 dol. 
Garbė tiems, kurie prisidėjo 
prie Lietuvos Laisvės pasko
los. 

Noriu atkreipti domę tų lie
tuvių milwaukiečių, kurie dar 
nepirko L. L. bonų, kad pasi
skubintų nusipirkti, nes pas-
i kolos laikas greitai pasibaigs. 
Norintieji pirkti bonų prašo
mi nelaukti kol ateis kas i na
mus paraginti, bet kviečiami 
nedėkiieniais, apie 1 valandą, 
ateiti lietuvių parapijos po 
bažnytinėn svetainėn. Ten ra 
site paskolos komitetą ir ga
lėsite nusipirkti bonų. 

• Barčų Petras. 

DRSUGKS 
sė, kaip siųsti Lietuvon pini
gus, kiti kaip važiuoti, treti te
iravosi apie seimą. Visiems 
aiškiai ii gražiai atsakinėjo. 

Kur kun. dž. Mironas lan
kysis su prakalbomis, patarti
na nei vienam lietuviui nepa
likti neišgirdus jo kalbos. A-
čiu jam už aplankymų mūsų 
kolonijos. 

J. Trakšelis. 

iHIHItiiHtl»HHfM!Hli!IHI|IHHIIMIIIIIIIH 
EXTRA PROGA 

BIZNIERIAMS. 
Parsiduoda •Draugo" mūrinis 

namas. Stovi geroje vietoje ant 
kampo So. Wood St. ir 46-th Str. 
arti lietuvių Šv. Kryžiaus bažny-
čios. Prie galo namo yra 2 garą-

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

po 4, ruimus, pirmas floras Pil
tu, ant prišakio loto galima sta
tyti biznio nauja, u i $5,800. 

4515 S. Hermitage Ave. 2 flo
rai, uipakalij įaurine garage del 
3 karu, murinę, viršuj 4 ruimu 

ROSELAND, ILL: 

KENOSHA, WIS. 

MILWAŪKEE, WIS. 

Šitame miestelyj randasi 
nemažas būrelis lietuvių, tik 
jų tarpe stoka vienybės. Dau
guma aklai tiki į žemiškąjį ro
jų ir laukia tokio surėdymo, 
koks dabar yra Kusijoj. Apie 
tėvynės reikalus lokie lietu
viai nė kiek nesirūpina. 

Bet yra ir gerų tėvynainių, 
kurie visomis pajiegomis dar
buojasi tėvynės naudai. 

(M-;.-. 36 <i. pohažnytinėj sve
taine buvo prakalbo^ L. L. 
I'afkoios j-i-ikaiais. Kalingo 
pp. .). . j . Elia* ir Bailu* ;> i> 
Oiioagos. P i rm praars iant 

#. » e * » » T ' « S FABIJONAS 

A P E T R A T i S 8c CO. 
MORTGAGE BANK 

REAL ESTATE. INSURANCE 

EUROPEAN AMERICAN BIREAU 

H*$ S* Hihtefi Sirr.-t Oue*v> Jlbaets 

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

Dar prieš aštuonias vakare 
jau žmonių buvo pilna svetai
nė. Visi su nekantrumu lau
kė. Svečiui inėjus svetainėn, 
Lietuvos Vyčių choras, pri
tariant pijanu Š. Šiepeliui, ir 
visai publikai, užtraukė Lie
tuvos himną. Po to gerb. mū
sų klebonas kun. A. Balinskas 
trumpai papasakojo apie tai, 
kaip dar prieš karą kun. Mi
ronas daug darbavos mūsų 
tautoje, kaip plėtė lietuvystę 
sulenkintuose kraštuose Vil
niaus gub. Paskui pakvietė 
kalbėti kun. Mironą. Svečiui 
atsistojus kalbėt, purSika gau
siai rankomis suplojo, nes ti
kėjosi išgirsti daug žinių iš tė
vynės. Ir neapsivilė. Kun. Mi
ronas kalbėjo neftris vai.; bet 
kad ir dar tiek butų kalbėjęs, 
niekam, nebūtų nusibodę. Visi 
žmonės taip klausėsi jo kal
bos, kad rodėsi lig nei vieno 
nėra svetainėj. 

Pirmu žygiu kalbėjo apie 
Lietuvos valdžios pasekmingai 
nuveiktus darbus ir apie mo
kyklas, labjausia apie reikalą 
mokyklų Lietuvos pakraščiuo
se. Papasakojo, kaip daug 
pagelbėjo Tautos Fondas, sa
kė, kad ir dabar reikia jį rem
ti, nes tas fondas remia įsteig
ta? mokyklas Lietuvos pakraš-
čiaW. 

Po pirmos kalbos buvo ren
kamos aukos. Aukojo sekantie
ji: R. Baliauskas $10.00. 

Po $5.00: J. Karbauskas, P. 
Jusis, 

Po $2.00: S. Žalandauskas, 
J. Mockus, 

Po $1.00: M. Vitkauskas, S. 
Ralys, S. Buika, V. Močius, 
K. Bagdonas, S. Laurinaitis, 
P. Kodys, A. Dankus, P. Sa
vickaitė, K. Mikėnas, G. Kle-
vickaitė. S. Pinigis, F. Ralys, 
J. Dobašinskas, V. Mandrav-
ickas, V. Strasevičia, A. Moc
kus. V. Šeštokas, J. Jurkūnas, 
J. Venbiris, J. Armonas, V. 
Žvinakis, J. Kleiva, K. Vaiee-
liunas, S. Zeleskis, A. Aleliu-
nas, J. Dapšys, J. Norbut&s, 
.1. Trakšelis, P. ZakareviČia, j 
Smulkių aukų $14.27. Viso 
$68.27. 

Antru žygiu gerh. svečias 
pa pasakojo apie santikius Lie
tuvos ?u jos kaimynais. Pa-
Himir. kad Lietuvos valdžiai 
gerai sekėsi. Po prakalbos, ka-
u:i '.nėjo nuo estrados, tuoj ap 

i. 'iiės. Vieni 

Lietuvos Laisvės Bonų 
reikalas. 

Veiklus Lietuvos Laisvės 
Bonų komitetas čia stropiai 
darbuojasi. Vietiniai bolševi
kai ir Grigaitiniai socijalis-
tai manė, kad šioj kolonijoj 
mažai kas bonų tepirks. Jie 
varė visokiais budais priešin
gas agitacijas, kad Roselanda 
padarius savo tvirtovė, bet 
nieko nelaimėjo. Lietuvos Lai
svės Boiius visi perka, išėmus 
pačius bolševikų ir socijalistų 
šulus. Tie "šulai", girdėtis, 
ir-gi jau pradedą po truputį 
maloniau atsinešti į tėvynės 
reikalus. Yra viltis, kad ir jie 
sužmonės. 

Išviso turime išpardavę Bo
nų jau už apie 20,000 dol. Bir
želio 10 d., ketverge, vakare 
7:30 bažn. svetainėj po pamal
dų bus didelės prakalbos ir 
bonų pardavinėjimas bei jų 
dalinimas. Tikimasi, kad tą 
vakarą bus išparduota bonų už 
keletą tūkstančiu dolierių. 

Korespondentas. 

ge, kuriuose gali tilpti 3 automo-; Papvamnas už $6,700. 
biliai. Į 5 7 0 6 S. Morgan s t 2 florai rae 

emiuai 'i 
ruimus už 

! $5,700, 
" D R A U G A S " PUBL. CO. j 4346 S. Woud St. 2 florai mu-

1800 W. 46th Str. Iriais 6 pagyvenimai po 4 ruimui 
luiiimiiniimiimniHmminimiHiHiitn;raudus lie5a ; m.lu;, $SJ preko 

Norėdami gauti iuformacijų, j **""*• § t o r a s i r 4 ¥ * • " "*' 
kreipkitės šiuo adresu: | p 0 _ 4 r u " u u s * 2 po 5 ruimi 

REIKALAUJA. 

VAUGONI 

$8,200. 
1405 47th St 2 florai medinis. 

Storas ir 3 pagyvenimai i r didele 
barne už $3,600. 

4805 S. Racine Ave. 3 flatai 
mūrinis, 3 pig/.emirai po 4 įui 

„ . .. • . . į mus 4 metų seaas vertas $8,000 
TZ hJ^J'!&L^SamV:\Parduosim u i $6,000. 

Turime ir daugybes kitų namu, 

NINKAS. 
Šv. Jurgio Parap. Chicago, DJ. 

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

3230 Aubum Ave. 

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

Prityrimas nereikalingas. 
Gera alga pradžiai. 

Goes Lithographic Co. 
42 W. 61st Street 

norintieję pirkti narna kreipkitės 
pas 

ZOLP & BARČUS 
4547 S. Hermitage Av. Chicago 

TeL Yards 145 

Telepbone; Yards 6492 

REIKALINGI LEI6ERIAI. 
Del loundrėj; darbo Pastovus 
darbas. 

Link Beit Co. 
SSth & Stewart 

mm 
Turiu patyrimą 

moterių ligrose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 

3255 So. Halsted St.. Cbicago, IU. 

SPRING VALLEY, ILL 

Bus dalinami Bonai. 

Kviečiame visus springvallie-
čiu's ateiti Į susirinkimų ne
dėlioję, 13 d. birželio, 3 vai. 
po pietų į parapijos svetainę. 
Dalinsime Bonus tiems, ku
riems parėjai^ Misijos. Taip 
pat ir kiti, kas tik norės, ga
lės dar Borių užsisakyti ir 
gaus jų kaip tik parei< iš Mi
sijos. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Dranga" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So, 49-tn Ave. 
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

roic» 
— - ^ OISTANCC-

PARDUODANT PA
TARNAVIMĄ. 

"M ORINT pagerinti pa-
tarnavime mes čionais 

paduodame keikta dalyke-
\\\\ kurie daug pagelbsti: 

Kuomet varpelis sus
kamba tuojaus atsakyk. 

Pirm šauksiant visuo
met persitikrink kad butų 
tikr-'. numeris, pažiūrint 
į tdtežmiį) kninga. 

Kalbėk aiškiai su lupo
mis arti prie telefono bet 
neprilipstant. 

Kuomet atsakai telefo
ną priduok savo arta fir
mos — apleidžiant 
"Hei lo ." 

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY 

*2L 

M 

tg&*& 

^ ( 4 

??>i 

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite. 
WESTERN F?.LT WORKS 

2115 Ogtlen Ave. 
22nd & Crawfo;d Ave. 

* 

A-t A. 
MATAS KtlOSTORAITIS 

33 metu pasimirė 6 d. bir
želio, 8 vai. vakare, Spri-
ngfield, IU. p Št. John 
Sanitorium, tapo parvež
tas i Chicagą 8 birž. Jis 

§ išgyveno 9 metus Ameri
koje; paeina iš Kauno ra
dybos, Raseinių apskr. 
Jurbarko valsčiaus, Dai
niu kaimo; paliko moti
ną tėvynėje dvi seseris, ir 
du broliu, ir vieną*brolį 
Amerikoje, paliko visus 
dideliame nuliūdime. 

Laidotuvės bus pėtnyr 
čioj, birželio 11, 1920. 8 
vai iš ryto iš n&mų 1711 
N. Ashland Ave. i Sv. 
Mykolo bažnyčią, o iš ten 
i Šv. Kazimiero Kapines. 

Kviečiame gimines ir 
pažįstamus dalyvauti5 lai
dotuvėse. 

Pardavėjai ;-- Kalbantis LIETUVIŠKAI 
Parduoti lotmš niuSlĮ ncujoj suhdiviiijoj. 
t>ritv:inia» n««yika!inKas. mes ii mokinsime 
jus rea! estate liznio pas mūsų prityru
sius salos m«;.aeer3us; koniisinas hutų 
nuo t4')Q iki .<:.'"> j mėnesį iŠ pėdž ios . 
Atsišaukite Mr. Koppel. salos manajter. 
JAV ARAS AXI> JOHNSON, subdividers, 
room S«J, I U X. La S*He Str. 

KK1K.M !v<:i LK1BKRI.M 
mokestis moulding 61 c. j valandą 
ir piecevrork. Po keletos dieni} dar
bo vyrai pali padaryti $12 į dieną. 
Darbas pastovus šešioedienos i savai
tę. Devynios valandos į dieną.. Mo
kosi kas sava'tė. 
AMERICAN ItKAKE SHOK&FDRY. 

60 W. HUurison Str. 

Pfli^skau prses'Crps X'r$»jlė< SnilM-
karaitčs. paeina iš Su%~alku puberni-
jos Vilkaviškio mieste, žinau, kad 
pirmiau gyveno Cbicagoj. Lai ji pati 
arba kas apie ją žino atsišaukite 
šiuo adresu: 

URšl/LE SUMAKARAITE, 
(po v yni Grišieno) 

7S2 \V. 19 Sir. Chicaffo. 111. 

S. D. LACHA YIKZ 
Lietuvy* Graborloa patarnauju, lalto-

tuvtae ko pigiausia. Reikale meldilu at-
I Isišauku. o mano darbu busite BiganMlDti 

ĮĮ2314 W. 23 PL Chicago, HLj 
TeL Onai M * . 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, OLUMOIB 

: i 

Valandos: — 8 iki 11 Ii rrto; 
t po pietų iki S rak. KedAlio-
mla nuo 5 iki 8 v» i vakar*. 

I 
I 

IŠĖJO Iš SPAUDOS 
Amerikos Kataliku Vyskupų 

Ganytojiško Laiško Ištraukos 
Kaina 10c. 

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

Adresuokite 

I 
(i DRAUGAS" PUBUSHING CO. 

I 1890 W. 464fc St , Chicago, UL y 
t, y k ^ R ( * k . . j i g m & _ - J C ^ ^ ^ S S * . . . S ^ ^ R V M . .<3S8»^-
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Po ralglni nevimlrfik. kad serUn-
alafl vaisu* tm.ro •kllvlul yra EATO-
N1C. Prašalina viane Mnnacnmna 
suvirškinimo, o ttui reiškia, kad rei
kia pamėginti Tiesa. Parduodama 
pa* Yl«ua apUekonsa. 

ŽVAIGŽDUTE 
Graži Maldaknygė 

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

Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje) 
1.60(bekryželio) 

Norėdami gauti kreipkitės j 

"DRAUGAS" PUBLISHING GO, 

1 i 
= 

—...s 
Telefonas 5V-y.il-var.-i 8188 • 

DH. G. KASPUTIS 
DENTISTAS ! 

S3:?l S. Kalstomi Str. I 
Cbirafco. Bl } 

VALANDOS: 9—12 A. M. « 
^—5; 7—8 P. M. { 

ANT PARDAVIMO NAMAS 
per savininką 3X88 EmcraUl Ave. j JJ""" 
9 kambariu mūrinis namas 5 ir 4 
naujai ištaisytas. Kaina $2.50.00 Cash 
$500.00 Ikdansa kaip randa 

M. .1. MORAN, 
7952 (^arpentrr Slr. 

Telefonas Vin<€Mie* 1195 

PARSIDIODA 
Bučerno ir (;r<isernė grera vieta, biz
nis išdirbtus. Kas nori ir su namu, 

2722 W. 47 Str. 

ANT PARDAVIMO 
Grosern*'- ir Hučernė geroj vietoj. 
Atsišaukite šuia .adresu: 

4Sth & S. U'inclicsler Ave. 

ANT P.\RDA\1MO. 
Mūrinis Namas su 3 randomis ir 
krautuvv už i-iietaama kaina, geroj 
bizniavoj apiciinkėj. Atsmaukite: 

t.->.'.:; s. Laflht Str. 

PASPORTl BL/MKta 
PILDOME 

DTKAI. 

PAliSIDIODA 
Mūrinis Namas 2 pagyvenimų 2 ir 
4 kambariu, c-ukiai ištaisytas vanos iV 
toiletai. parsifliioda labai pigiai per 

savininką »M. VAI.KNTAS. 
S210 Ix>wc Ave. 

DR.6.M.GLASEI) 
Praktikuoja 38 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan S*. 
Kertė 32-r» St.. Chicago, UI. f 

SPECIJALISTAS 
i Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- i 

niškų ligų. 
OFISO VALA/nX)S: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 
Nedėliomia nuo t iki 2 po piet 

Telefonas Yards (87 

I 1800 W. 46 th Street, Chicago, UL 5 
TirtUiJMihiiHiHRUiiiiHiiiui»iiiiiiiiiiiiiiuiiiniHnniuiuminiuniHHiiiHmnurii«ni 

ĮjiniiiiiiiiniiitiuttiiiiHiiiiiifiiiiitiifntiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuitfiiHfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtdiL 

I NAUJAS TEATRALIS VEIKALAS E 
5 s 

1 Dešimts Mėty Smuklėje 1 
3 - S 
5 Verto = 
S Jonas M. Širvintas E 
S s 

i Kaina 50c i 
I Daugiau imant nuleidžiamas 
1 Adresuokite: 

! 

nuošimtis I 

I , A>xviiuGAS PUBL. 
| 1800 W. 46th Str. 

CO. 
Chicago. 111. &' 

tllilIlIilHIIIIIIIIIIHIIIimiilHIIIIIMIIIiiiilIHlUlllllllllilIlilIHIUIIIilIUIIIIIIIIUitHlllirri 

: > 

•s 
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PEABL UUEEN 
KONCERTINOS 

S ii"' !< t au-

Baltlc Consnltation Burcao, Inc. 
3* So. Dearbom St. Chicago. 

Room 20* 

H o j . M S PARMIDI <M>A. 
Lietuvių aps>ventoj apylinkėj, dai

lioj vietoj, arti šv. Kazimiero vienuo
lijos ir parko gražus, naujas namas 
(bunga!ow). 6 kambariu, "furnace" j 
šildomas. Parduodamas prieinamo j 

į kaina. 
Atsišaukite pas savininką, 

J. COLBT. 
6#3.> S. Talman Ave. 

Uabar yra parvirfntoa ir varto
jamos daugumos lietuviu, kori* gn-
jlja koncertine ir augštai tskomeo-
duojana kaipo g«riau.»ta konoartloi 
padaryt* Suvle&ytoM Valstijos* a-
merlke. Mes galima jas parūpinti 
augs t o arba žeme tono. 

Reikalaukit* katalogo, kur) Ustlus-
ciam* dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIG CO. 
1*4© W. 47tk «t_, Chicago, nt. 
timiimiiiiiiiiiiiiimitiiimiiiiiiiiiiiiiiiii! 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su " Vyčio" 
9-ju Xo. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną "Vyties" numerį. 

Varpu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba ncatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-lyirios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamta. 

Mėgi Lietuva, nori pasigrožėti jąja — 
"Vytį." Prenumeratos kabia: Metams $2.50 

"f 

I • 

užsisakyk 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted S t Chicago, IU. 

T" 
/ 

J 
I 

:: 

rAPUDINE 
PAMKUIMC 

LAKAI GEROS DEI. 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
10c-30c-60c Buteliai ar Proškei 

nm—iii ir iii'iii " 'inwi '— •* 

http://tm.ro
http://5V-y.il-var.-i
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DRAUGAS KviviriuJit-iiis, biri 10 1920 

II IMB^ISESII 

MILŽINIŠKĄ i 
i 
t Ned., Birželio June 13 ,1920 

NATIONAL DARŽE, Riverside, 1 

iru; 

- - Rengia - -

Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskritys 

• 
J 

Bus: Šokiai, Dainos, Žaidimai, Lioterijos, įvairios 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. 

c ! 
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r CHICAGOJE. 
GERAI BRYANUI ATSA- kusioji publika viskuo butų 

KITA. j patenkinta. Bu? Įvairių indo-
mybių, žaidimai ir kitokie da-

i s- • š Cbi iicasroje vieši ir žinomas 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS Dar kiti linksta prie milita-1 
iiiuii kandidatu. Tiems 

Ketvirtadienis, birželio 10 d. Suv. Valstijas pakeisti stip 

vienas "sausųjų" vadas Bry-

Šv. Margrita. 
Penktadienis, birž. 11 d. 

Šv. Barnabas ap. 

REPUBLIKONU KON
VENCIJOS. 

rin mililarine šalimi, prieš 
kurią lenktųsi visos kitos vieš
patijos. 

Nevienoda žmonių nuomonė. 
Tad nevienodi jų ir norai. 

iykai. (iro? pasižymėjusi or
kestrą. Bus šaltu ir šiltų už-

kituomet buvęs valstybės! kandžių. Be to, girdėjau, kad 
sekretorius j r jau daug kar- tame piknike dalyvaus daugė
tų kandidatas į šalies prezi- lis Susivienijimo seimo atsto-

visai neužsirašė, \istiek atei-; 
kitę užsirašykite ir imkite Bo- i 
nus visi, be skirtumo tikėjimo, j 

PADĖKA. 

dentus iš demokratų pa-tij .s. 
Kuomet aukščiausias teis

mas patvirtino" profcibieijos 
amendmentą, Bryan'ui buvo 
daug džiaugsmo. Vienam su
sirinkime kalindamas j ;s pa-

didžiausias nuo-

. j Bridgeporte, laikys pusmetini 

. i susirinkini!} nedėlioję, birželio 
Mes, Aušros Vartų parapi-; 1 3 d > ^ ^ ? u , i r m k i m ų gįįį 

gimties; amžiaus, partija pa-!Jo s komitetai, L. V. 13 kuo- Kviečiami visi nariai atsUan-
kraipų ir nuomonių. Pai nuo Town ot Lake už a t - i k v t i . j ^ ^ a p k a l b e t i d i d e . 

! vaidinimą "Gims Tautos ge- j j į į s v a r b ų s r e i k a I a i 

kuris buvo geg. 22 d., 
svetainėj, 

DUODAMA VĖJO PREZI
DENTUI. 

Kas laimės kandidatūra? 

Kandidatų gi yra tinkamų 
tiems ir kitiems. Tik reikia reiškė, kad 

j " 
parinkti. Keikia iiitikmti savo pelnas už prohibieijos įv- li-

! oponentus. j ma priguli kongresui. 
Frakcijų vadai tad su savo j Vienas iš susirinkusių tuo

met atsiliepė: 
"Kituomet kongresas tole-

• 

asistentais nukaitė darbuoja
si. Spauda paskelbia ilgiau
sius straipsnius apie peršia-
mus kandidatus. Vieni laik-

Birželio 8 Chieagoje atida- į ^ r i a i giria vienus, kiti kitus 
ryia naoijonalė repul)]ikonu- im>iur- iUS kandidatus, 
partijos konvencija su didelė
mis iškilmybėmis. 

Į/Engiamąją kallvj pasakė i 
delegatus ir tūkstantines žmo
nių minias senatorius Lodffo. 

Daroma platforma. 

ravo čia vergiją. I r paskui 
kongresas- tą vergiją panaiki
no. Taip gali but ir su prohi-
bieija." 

Bryan prieš tą nerado argu-

vų ir svečių vyčių iš kitų lie
tuviu kolonijų. Chicagos vy
čiams ir kitiems bus gera pro
ga susipažinti su kitų koloni
jų vyčiais — jaunuoliais bei 
jaunuolėmis. 

Tikiuosi, kad cliieagiečiai 
nepraleis pasitaikiusios pro
gos. 

ngus 
I 1920 m., Meldažio 
išreiškiame širdingą padėką 
Aušros Vartų parap. komitetai 

PRANEŠIMAS. 

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

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

Xe Chieagoje gyvenantieji 
prisiųskite money orderį iš
rašytą "Draugo" vardu ir 
tuoj gausite Boną. 

"Draugo" stoties iždininkas.: Dr-ja Šv. Jono Krikštytojo, į pasenus. Dedame truputį su 
1800 W. 46th Str. Chicago. UI. j .prie šv. Jurgio parapijos, trumpinę. 

n 

RED. ATSAKYMAI. 

J. K. E. (Brighton Parke, 
Chieagoje) Žinia jau gerokai 

Visas trūkimas pikniko pra- i§ 
s i dės 10 vai. ryte. | 

Korespondentas. 

aĮimiiiHMHiiiiiHimmiiniiiiiiiiiiiUiiiiiiiHiiiiiHiiitiitiiiiiiiiHtiiiitĮiiiHiiiiiiiiiiiiHiHtiiiiiiiiiHHiMiiHitimimiiimnuimmyiv 

I 
ir -durną. Tad 
turi kuo pasidž'augti. 

didis prezidento "\Yilsono opo-jmie&YJ taip didelis žmonių 

mento, ar gal ignoravo, kad 
Davė Dievas gražias dienas m e k o neatsakė 

ropublikmai 
Vid i 

•i_-
nentas. Senatorius Lodge yra į t a r imas , kaip dar nekuomet 
garsus kalbėtojas. i>ri0 p a i ies Coliseumo nolenr-

Jis išdėstė dabartinės de- va ir negalima prieiti, 
mokrntų valdžios padarytas K<mv*neijos -delegatų nėra 
klaidas valdant šalį. Nupeikė ^ tūkstančio, lo t užtaigi Čia 
jis ir paties prezidento d a r - | s ū v a ž i a v o SVP(?iu i š i m t y s tur
inis ir žygius. Apsakė, kas y-! s t ančių. ' 
ra tinkama republikonų per-j Konvencijos paskirtas komi-
ll«)ai- tf:tas taiso' partijos platformą. 

Ištiesė jis paeiliui savo par
tijos busimąją programą. 
Pradžiugo susirinkusieji skait-

iingai republ ikonai, kuomet 
buvo peikiama demokratų 
par'ija. 

GOMPERSAS CHICAGOJE. 

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

J i s čia republikonų kon
vencijai induos darbininkų 
reikalavimus ir troškimus. 

IŠ BRIGHTON PARKO KOL. l i j 
LIETUVIŲ DARBUOTĖS. =,' 

Kaip visur, taip ir pas mus Š{ 
abelna darbuotė buvo kaipirl={ 
apsnūdus, nes po kiekvieno 1} 

Didelis Drabužių Išpardavimas 

iy. sustato svariausius prtn-
ipus, kuriais partija rem.'S 

• 

ateinančią p-ltsrinkiminę kv.m 
•pani.ią. 
į Platforma yra svarbus par
t i jos daiktas. Kiekvienas pi-

Bet tai vis paprasta !>oli4i-' l idis ^ i n d o m a u j a . K s s 

ka. No kitaip pasielgs juk ir, p n-formoje pamato, ką pz 
žada atl: v paenHioi sa-

šalies vaidvmo 

suvažiavę savo konvencijos 
demokratai. Šitie nupeiks re-' 

r vo rankosna 
puolikonų partiją. 

Žmonėms darbininkams tas^ 
nesvarbu, kad jie kiti kitus 
peikia. Xes kaip vieni, taip ki- į 
ti nėra darbininkams artimi. 
J ie tik varžosi už pirmenybę. 

Tvkie republikonai peikia 
demokratu administracija. Bet .kandidatu. Bet iš visų nežiu 

'A ą. 
Paskelbus platformą, kon

vencija rinks kandidatą i pre
zidentus, kitą kandidatą į vi-
^e-prev.identus. 

N'ežuna kam bus lemta bu 

reikia atsiminti, kad dabartinis I1**** 1 kamlidatuf žmoni, ne M s ] a n d*s namui 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

." AB. SĄJUNGOS KUOPŲ 
DOMEI. 

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

koi gresas vra republikoninis. 11C1 v i o n o t i k r 0 darbininkų 
Bet ką tas kongresas gera pa- PfieieBo. Kiek artimesnis dar-

sunkaus darbo reikia nors 
truputį ir pasilsėti. Bet šiais 
laikais, kada L. L. P. bonų pa r 
davinėjimo laikas jau baigiasi, 
O ^ r \ l , n . , . . , . * , , . 1 . - . . . .-* .-.C X . . : , . i _ , . . „ •» ^ 

tiek, kiek mum*.yra paskirta. jS} 
t. y. $60,000.00,'todėl ir v ė l : I ' 
Brighton Parkas pradeda kru 
tėti. 

Geg. 17 d. čia lankėsi Lie-Įs 
tuvos Misijos nariai: kun. Ži
lius ir Dr. Bielskis. Prakalbos 
įvyko McKinley parko svet. 
Nors oras buvo neperpuikiau-
sias, bet žmonių susirinko be-'E 
veik pilna svet. Brightonpar- j | 
kiečiai dar nebuvo girdėję to-Jšj 
kių prakalbų, todėl visiatidė-J5 
ję klausėsi. Xa, ir buvo k o ! | 
klausyti. Po prakalbos -kun.'5 
Žilius paklausė, ar neturi ka? S 
kokio klausimo apie Lietuvą r 
ir jos paskolą. Vienas užklau-tl 
sė: "Kas yra Lietuvos di 15 
džiausiu priešu: ar lenkai, ar Į i 
vokiečiai, ar bolševikai." Kun. 
Žilins į tą klausimą labai gra
žiai atsakė. 

Kadangi tą patį vakarą pra 
kalbos buvo ir Dievo Apv. pa-

— 

Podraug atsišaukiu ir į lie- >rapijoj, tai kun. Žilius išva-
tuvių katalikų visuomenę, pra- ;žiavo ten, o čia iš Dievo Apv. 

darė žmonėms, kadir pragyve- hininkams gali but senatorius, šydamas nesigailėti aukų tam parap. atvažiavo Dr. J . Biels 
irimo brangenvlM-s klausime? Į-Tolmson. Gi visi kiti — ta i ' 

Absolučiai nieko. Gi peikti 

I 
demokratų administraciją bile 
kas gali pataikyti. 

Perdaug kandidatu. 

kapitalistai ir militaristai. 

10 

V 
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MTRĖ TEISĖJAS PINCK 
NEY. 

— 
Užvakar Chieagoje mirė ap

skričio teismo teisėjas Pinek-
ney, įsteigėjas teismo jauni-

! 

Ntei.iančiais Tinkimais dar
bininkai balsavimų vietos* g- -
riausiai išreikš savo nuomo-

jnę. 
* Norinčių but kandidatais į Į 
prezidentus tokia daugybė, 
kad konvencija turės daug 
darbo padėti, kol parinks tin
kamą. 

.Nes delegatai konvencijoje 
pasidalinę į frakcijas. Kiek
viena iš anų turi savo nužiu-jmui. Pirm dešimties dienų jis 
retą kandidatą. Kiekviena nušalo, susirgo ir daugiau jau 
frakcija paremiama atskirio nekėlė iš lovos. Apskričio tei-
kokio nors gyventojų smogs- sėju jis išbuvo nuo 1007 metų. 
nio. 

Vi.on nori busimajame kan-; KONVENCIJOS PIRMININ 
didate į prezidentus matyti] KAS LODGE. 
didelį verteivį žmogų, palankų! 
kapitalistams. Kiti reikalauja Nuolatiniu republikonų kon-
kaT.didato užvis labjaus patri- vencijoje pirmininku parinktas 
joto. * I senatorius Lodge. 

prakilniam tikslui, kuomet jos, kis, kurio kalba buvo ir-gi įs-
bns j-enkamos bažnyčiose. I pudingą. 

Visų gerb. lietuvių klebonų i Atvažiavęs Dr. Bielskis atsi
prašau paaiškinti žmonėms, j vežė su savim ir bonų, tai tą 
kaip svarbu yra tautai turėti | vakarą nemažai jų buvo par-
prieglaudos namas. i duota. Aukų padengimui lė-

Kuoširdingiausia paremkime 
I .alnla r i ngąją Sąjungą. 

A. Nausėda. 

SIĮ surinkta $21.91. 
J. K. Encheris, rast. 

L. S. C. Pirm. KAS TIK UŽSIRAŠĖ BONŲ 
. j PER "DRAUGĄ", JAU VISI 

IŠVAŽIAVIMAS - PIK GALI GAUTI JŲ 
NTKAS. 

Ir tie. ką buvo ėmę iš pat 
Lietuvos Vyčių dvi kaimynini pradžių per Prekybos Ben-

kuopi — 13ta ir 36ta rengia Idrovę. tai ir jiems jau yra 
l>endrą išvažiavimą — pikni- Bonų. 
ką, kuris Įvyks nedėlioję, bir- { 'Tat dabar n4r tokio žmo-
želio 20 d.. National G rovė, gaus, kas negalėtų "Drauge" 
Rivefside, Tll. 'gauti Lietuvos Bonų neišski-

Šis piknikas bus viena" iš'riant nei menševikų, nei ai-
pnikiansių bei indomiausių. doblistų, nei bolševikii. nei jo-
Bendrasis komitetas darbuoja- kių kitų. Ar kas nesenai užsi-
si, kad pavyktų, kad atsilan-; rašė Bonų, ar pirmiau, ar da 

Iš priežasties fabrikantų negalėjimo dastaty-
ti pavasarinių drabužių j laiką, mes dabar ran
dame kad mūsų stockas perpildytas, ir turime 
parduoti šiuos drabužius, nežiūrint ant uždar
bio,' nes mums piningai dabar reikalingi. Štai 
kaip mes darysime: 

Mes sutaisėme savo stocka į keturias, grupas 
Yyriį ir Jaunų Yaikynų puikus Siutai, tarpe 
kurių ir "Sociciy Brand" ir kitų gerai žino
mų išdirbišeių, kaip tai: 

Grupa 1. Pardavimo kaina 
Regulare kaina iki $35.00 

Grupa 2 . Pardavimo kaina 
Regulare kaina iki $45.00 

Grupa 3 . Pardavimo kaina 
Regulare kaina iki $60.00 

Grupa 4 . Pardavimo kaina 
Regulare kaina iki $72.50 

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

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

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

$33.50 
$43.50 
$53.50 

! ! 

J 

B«Į_ 

TOM HOEKSTRA THEO. WERNER J. J. STONKUS 

THEODORE WERNER & Co. 
ROSELANDO PARANKIAUSIA VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE 

11140—44 Michigan Ave. 
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DIDŽIAUSIA Į lETUYiSH jĘRJt'JTUVE RBĮCA60JE 

^gĮjgfc 

NEMOKĖSI P!Nir,US BEREIKAL0 
Mu?n krautuve —viens, iš didžiatisiu Chieagoje 
Parduodame Už žemiausią kainą, kur k tm U p uegutL 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso A u t m yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų nisiSro ir prūsiškî  išd'r. 
bysŽių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikr-nlžins ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE CHICAGO, ILL 

Telcfr.nas: Dfu'VKTl 7300 
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