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Sveikiname Devintąjį Lietuvos Vyčių Seimą! Nepavyko Komunistams Instei- 
gti Sovietus

Draugo Linkėjimai Seimui
Liepos 5 d. Chicagoje įvyks

ta Lietuvos Vyčiu Devintasis 
Seimas.

Lietuvos Vyčių, tai musų 
rinktinio jaunimo organizaci
ja Amerikoje, šitoje organi
zacijoje padoriausias ir svei
kiausias dvasia ir kunu musų 
jaunimas.

Vyčių obalsis: Tautai ir

žmogui brangiausia.
Tai didžiausias kiekvieno

krikščionies idealas.
Musų Vyčiai daug yra pasi

darbavę tautos ir Tėvynės, ly 
giai ir Bažnyčios gerovei. Gal 
nerastume Amerikoje nei vie
nos lietuvių parapijos, kur ne 
gyvuotų Lietuvos Vyčių kuo
pa. Ir visos tos kuopos yra

tikti su sąlygomis. Tečiau Są
jungininkų po nepavykimo 
konferencijos Londone tuo- 
jaus uždėjo bausmę Vokieti
jai — okupavo keletą indus- 
trijinių miestų.

“Paskutiniai keli mėnesiai 
parodė, kiek daug žalos pa
darė Vokietijai tų miestų o- 
kupuotė. Kaip tai dideli nuos
toliai Vokietijos ekonominiam
gyvenimui.

SUV. VALS1: 
KAI

JURININ- 
5MIDE,

GEN. SMUTS APLANKYS 
• AIRIJĄ.

SUOMIAI KOMUNISTAI 
DEPORTUOTI.

Bažnyčiai, savaimi kalba kam darbščios, energingos.
jie tarnauja. j Šis L. Vyčių Seimas tegu

Kad musų Vyčiai yra kil- dar labiaus įkaitins jaunimo
niausią idėjinė organizacija 
skelbia patys aitresni musų 
tautos priešai- socialistai. Savo 
šmeižtais ir pašiepimais jie 
tą išrodo. Jiems pikta, kad tas 
skaitlingas musų jaunimas ne- 

jų “žemiško rojaus’’

sieloje kiltų troškimų dar
buotis savo Tautai ir Bažny 
čiai. Lai jis duos gražių pase
kmių pačiai organizacijai ir 
musų išeivijai.

Kaip kas padaro pinigus.

Tolinus tas laikraštis sako, 
jog nežiūrint to, kad Vokieti
ja pilnai apsiėmė pildyti Ver- 
sailleso taikos sutartį, ypač 
paduotas ultimatume sąlygas, 
Sąjungininkai išilgai Ritine 
nutiesė tinklą muitinių, tary-

Dienraštis “Draugas’’ vi-, tunų norėdami jie tenai apsi- 
sais laikais gerbė L. Vyčius ir gyventi visados.
rėmė visus jų žygius. Taip 
bus ir ateity.

Ir todėl “Draugas” šian-

paseka 
teorijų.

Socialistai visais laikais į- 
pratę šmeižti ir niekinti, kas 1 
yra padoru ir kas priešinga dien širdingai sveikina gerb.
jų siekiams. Seimo delegatus ir delegates.

Lietuvos Vyčiai stovi už Reiškia jiems kuogeriausios 
Dievą ir Tėvynę. Tame turi kloties Seimo darbuotėje.
nyje sveika lietuvių išeivija
atranda visa kas šviesiam Vytės!

Sveiki, Lietuvos Vyčiai ir

Prezidentas Pasirašė Taikos 
Rezoliuciją

Vokietija Nori Atgauti Oku
puotus Miestus

PASIBAIGĖ KARAS SU 
VOKIETIJA.

Nebuvo jokių iškilmybių.

Raritan, N. J., liepos 5. — 
Praeitą šeštadienį po pietų čia 
Prezidentas AVilsonas pasira
šė Knoxo-Porterio taikos re
zoliuciją Tokiuo budu pilnai 
pabaigtas karas Suv. Valstijų 
su Vokietija ir Austrija.
Čia Prezidentas buvo atvnžia 

vęs paviešėtų ir švenčių pralei 
stų pas senatorių Frelinghau- 
gsen. '

Taikos rezoliuciją šeštadienį 
po pietų atvežė speeialis pa
siautėjas iš Washingtono.

Sugryžęs Prezidentas iš 
golfo žaismavietės, senato 
rians Freingbauysen namų 
prieangy atrado pasiuntėją

Prezidentas tuojaus užsi
dėjo ant nosies akinius, atsi
sėdo prieangy ir ėmėsi per
žiūrinėti dokumentą.

Po peržiūrėjimo nuėjo pir
mą jin kambarin ir pasirašė 
dokumentą.

Pasirašymo liudininkais 
buvo žemesniųjų kongreso ra
mų pirmininkas Gillette, sena 
torius Kellogg iš Minu., se
natorius Hale iš Maine ir ke
letas iš kitų asmenų, prigulėju 
šių prie Prezidento būrio.

I’asirašyta taikos rezoliucija 
atiduota atgal pasiautėjui, 
kuris tą dokumentą nuvežė 
valstybės departamentan Wa- 
sbingtone.
Prezidentas nepaskelbė jokio 

formnlio pareiškimo apie tai
ką ir taikos sutartį, kokia ne

žinia kaip ir kada bus daroma 
su Vokietija.

Prezidento, pavartota pasira 
švinui plunksna buvo prisių
sta kongreso atstovo Porte
rio. Taigi jam ta vėl sugrą
žinta, kaipo atminimas.

Iš muitiniij pasekmė tokia, 
kad daugybė Sąjungininkų 
šalių importerių daro gerus 
pinigus, pristatydami visokių 
čia daiktų. Kad tuotarpu pa
tys Sąjungininkai paneša nuo
stolius.

Markės vertės puolimas že
myn vokiečių visuomenėje pa 
kelia daug nesmagumų.

Tomis dienomis paaiškėjo 
dar vienas indomus faktas. 
Sąjungininkai nutarė toliau 
neleisti Vokietijai į Amerikos 
bankas depozituoti pinigų, 
kokius turi mokėti Sąjungi
ninkams, kaipo karo kontri
buciją.

Sąjungininkams pasirodė di 
dėlių neparankumų su bran
giais amerikoniškais dolie- 
riais.

Todėl taigi ir vokiškos mar
kės mainą eina mažyn.

VLADIVOSTOKE PRAMA 
TOMI SUSIRĖMIMAI.

VOKIEČIAI DARBUOJASI 
SUSIGRĄŽINTI MIESTUS.

Tas reikalinga jų ekonomi
niam gyvenimui.

Berlynas, liepos 5. — Vo
kietija ir vėl eina stipryn ir 
parodo, ką ji gali. Visos poli
tinės vokiečių partijos, ku
rios nekuomet nesutikdavo 
nuomonėmis, kaipo konkreto 
siena susiliejo krūvon ir rei
kalauja Sąjungininkų pabaig
ti nors kartą su uždėtomis 
pabaudomis ant Vokietijos 
miestų, kuomet Vokietija bu
vo atsisakiusi pildyti Sąjun
gininkų pastatytas taikos są
lygas.

Vokiečiai reikalauja, idant 
Sąjungininkai apleistų oku
puotus miestus Duesseldorffą, 
Duisburga ir Kubrortą.

Vokietija pildo sąlygas.
Laikraštis Vossisebe Zei- 

tung tuo klausimu rašo:
“Kuomet Vokietija atsisa

kė pildyti Londono reikalavi
mus, sugryžusį užsienių mini- 
sterį Simonsą Berlyne vokie
čiai sutiko su didžiausiomis o- 
vaci jomis. Tas reiškė, kad 
žmonės nesutinka su Sąjungi
ninkų reikalavimais.

“Kiek palaukus Vokietija 
įsitikino, jog būtinai turi su-

Pekinas, liepos 5. — Čia 
gauta žinių, kad šalimais 
Vladivostoko ptamatomi su
sikirtimai provizionalės Vladi 
vostoko valdžios karuomenės 
su gen. Semionovo karuomenę 
už pirmenybę.

Semionov su savo spėkomis 
yra mieste Grodekovn, arti 
Maneburijos mbežių.

Pranešta, jog stiprus gen. 
Semionovo kareivių būrys 
maršuoja ant Vladivostoko. 
Savo keliu provizionalė val
džia prieš ją koncentruoja 
nuosavą karuomenę. Vladivos
toko apylinkėse gali įvykti 
kruvini susirėmimai.

Tokie nuotikini bolševikus 
labai džiugina. •

Pasiųsti apsaugoti ameriko
nus.

Paryžius, liepos 5. — Ismi- 
dan,- netoli tąio Konstantino
polio, išsodintus Suv. Valstijų 
jurininkų burrs. Tas, sakoma, 
padaryta ten apsaugoti ameri
konus ir jų ; reikalus, pasit
raukus graikų karuomenei.

Be to, pranešta, kad Ismi- 
de yra ir būrys prancūzų ka
reivių. Apleidus miestą grai
kams, tenai atrasta daugybė 
musulmanų lavonų. Tai grai-

Dublinas, liepos 5. — Trum
poj ateity Airiją žada aplan
kyti Pietų Aprikos Unijos 
premieras gen. Smuts.

Sakoma, jis ten keliaus ne 
Anglijos vyriausybės siunčia
mas, bet kuipo pusiau nepri
klausomos šalies premieras. 
Visgi jo apsilankymo tikslas 
—tai sutaikinti Airiją su An
glija.

Pereitą savaitę jo sekreto
rius buvo Dubline ir matėsi 
su de Valeru.

Gen. Smuts stovi už tai,
kų aukos. Tečiau pranešta, ii(lant An«H3a padarytų žv- 
kad prancūzai išgelbėję 4,000 ni’ll nus|l(1*dimų Airijai, 
turkų.

‘ ________________ j MIRĖ GARSUS INŽINIE
RIUS.GRIUVO DIDELĖ KINŲ 
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Šiaurės įlankon pasiųsta ka- 
ruomenė.

Stockholmas, liepos 5. — 
Švedų laikraščiai padavė dau
giau žinių apie suomių komu
nistų veikimą Skandinavijos 
pusiausalio šiauriniame gale. 
Tenai bolševistiniai agentai 
buvo pakėlę smarkią propa
gandą su tikslu įsteigti so
vietų respubliką.

Be tos propagandos susek
tas suomių bolševikų suokal
bis ir Suomijoje sukelti rau
donųjų revoliuciją.
Komunistai deportuojami.

Švedų ir suomių policija il
gas laikas kaip . darbuojasi

šiauriuose. Pranešta, kad lig- 
šiol sugaudyti kuone visi ko
munistų vadai ir agitatoriai. 
Suimtieji po nuodugnių tar
dymų tuojaus deportuoti.

Vyriausią ofisą komunistai 
agitatoriai turėjo Lulea. Po
licija užklupo tą ofisą. Atrado 
daug komunistų propagandos 
raštų. Po atliktos kratos ofi
sas uždarytas ir užkaltas.

Kareiviai šiaurėje.

Švedijos vyriausybė šiaurės 
įlankon pasiuntė karuomenę, 
kuri ten pastatyta įvairiuose 
miestuose.

Taigi šiandie tenai be poli
cijos komunistai agitatoriai 
prieš save turi dar karuome- 
nę. Kurgi jiems varyti komu
nistinę propagandą.

Washington, liepos 5. — Čia 
staiga mirė plačiai žinomas 

Pekinas, K i pija, liepos 5.— civilis inžinierius Jobu F. Wa 
Čia uždaryta didelė bunka, llace, kurs prisidėjo prie per
kurt buvo žinoma vardu “Ba- 
nque Industrielle de Cbine”. 
Subankrutijo.

kasimo Panamos perkaso.

BAISUS TORNADO.

Aberdeen, S. D., liepos 5.— 
Per šitą valstijos dalį praūžė 
baisus tornadu Padarė apie 
$350,000 nuostolių.

New York. — Suv. Valsti- • • 
jos neužilgo susilauks milži
niško styrinio orlaivio ZR-2, 
kurs padirbdintas Anglijoje. 
Ateinantį mėnesį jis atskris 
Amerikon per Atlantiką, va
dovaujamas pačių Suv. Vals
tijų lakūnų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. MARŠALAS FOCH SVEIKI
NA AMERIKĄ.

CHICAGOJE. SUIMTA AUTOMOBILIŲ 
VAGYS.

Alytus. Čia iki šiolei veikė tik
tai darbininkų profesinė drau-

Paryžius, liepos 5. — Pran- 
cijos maršalas Focb, buvusis

gija, susirišusi su rusų bolše- Sąjungininkų armijų vadas, 
vi kais. Kuomet vienas jų pa- Associated Press Ameri- 
kliuvo kalėjiman, tai kiti pa- j-os nacijai pasiuntė sveikini

mą vakar Nepriklausomybės 
dienoje.

Maršalas ypatingai pager
bia Amerikos armiją,, kuri ve
dė Sąjungininkų armijas pa- 
sekmingon kovon karo laukuo

kriko.
Tenai taippat nuvyko A- 

Staugaitis, sukviltė darbinin
kų susirinkimą ir jiems išaiš
kino skirtumą tarp krikščio
nių Federacijos darbininkų or- 
gnnizncijos ir socialistų pro- se

NUŽUDYTAS POLICMONO 
BROLIS.

Ilammond.e, Ind., areštuotas 
kažkoksai .James Morgan ir

---------- viena moteriškė, kuri sakanti
Aną vakarą ant kampo 43,esanti Morgano žmona, 

gat. ir Union avė. pašautas
poliemono Tliomaso Shana- 
ban brolis, Joseph M. Sliana- 
ban, 1047 E. 42 avė.

Ant rytojaus pašautas Sba- 
naban mirė Englewood ligo
ninėje.

Policija nesuseka priežasties, 
kokiais motivais nabašninkas 
galėjo būt pašautas. Ieškomas 
kožkoksai Klassen, kur inta 
r i amas toje žmogžudystėje.

Policija yra nuomonės, kad 
jiedu esą svarbiu automobilių 
vagių gaujos vadu. Spėjama, 
kad su tuo areštavimu busiąs 
išrištas automobilių vogimų 
klausimas.

fesinių draugijų. Pabaigus 
jam kalbėti vienas iš profesi
nių pradėjo ginčus, darydamas 
įvairių priekaištų Darbo Fe
deracijai ir gindamas profesi
nius, buk jie nieką bendro su 
bolševikais neturį. Tuomet 
mokytojas Slavėnas ir pats 
Seimo naiys aiškiai susirinku 
sius įtikrino, kad jau nekartą 
musų vyriausybės su dokume 
ntais

Vokietijos pageidavimai, sa
ko maršalas, buvo kuoveikiaus 
sumalti Sąjungininkų armijas 
pirmiau, kol joms pagelbon a- 
teis Amerika.

Tečiaus Amerika apsidirbo 
taip vikriai, kad vokiečiams 
nebuvo progos įveikti Sąjun
gininkų armijas.

Maršalas pasveikinime iš>
rankose vru ' iš’rodytn, deda visna Amerikos armijos 

veikimo fazas.

PENKI NUSKENDO

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį penki asmenys nuskendo 
Chicagoje ir apylinkėse.

DIDELI KARŠČIAI

WANDERER BUS NUGA
LABINTAS.

Vladivostokas, liepos 5. — 
Vietos japomj vyriausiojo va
do ofisas užgina pasklydusias 
žinias, buk gen. Semionov iš 
vietos uosto pabėgęs su japo 
nų žinia ir buk tuo klausimu 
buvęs padarytas koks suokal
bis.

Nebuvo jokio suokalbio ir 
patys joponni jaučia nesma 
gumą, kad gen. Semionov ga
vo progos pasprųsti.

Tokyo, liepos 5. — Čia ap
turėta žinia, jog Vladivostoke 
susekta suokalbis nuversti pro 
vizionalę Merkulovo valdžią. 
Snokalbin ineina visi gen. Se
mionovo pasekėjai.

Per pereiti dvi dieni Cliica- 
gą prikankino dideli karščiai, 
kurie nežinia iš kur buvo at
ėję. Žmonės naktimis negalė
jo miegoti saulės spindulių 
inknitintuose butuose.

Oro biuras skelbia, kad šiun 
die pramatomas vėsesnis oras, 
lietus ir griausmai.

Kriminaliame teisme pasi 
baigė byla klausime, ar Wan- 
derer yra sveiko proto, ar ne 
ir ar jis turi atsakyti už at
liktas žmogžudystes ar ne.
Prisiekusieji teisėjai po nuo 

dugnaus svarstymo pripažino, 
kad Wnnderer yra sveikas 
Bus pakartas liepos 29.

.Jis seniau teismo atrastas 
kaltas už nužudymą savo žino 
uos ir nežinomo jauno vyro.

APIPLĖŠĖ BARZDASKUTĮ.

ALIEJUS EKSPLIODAVO.

Du plėšiku kareivių unifor
mose apiplėšė barzdaskutį pe
reitą šeštadienį po num. 101- 
53 Commercial avė.

Nuo barzdaskučio atimta 
$30 ir laikrodėlis ir nuo vieno 
žmogaus $60 ir laikrodėlis.

Ties 54 gat. ir Stewart avė.
Pennsylvania geležinkelio kie
man kažkas iš neatsargumo
paleido raketą. Kieme buvę Šiandie gryžta darban prie 
sukrauta visokių aliejuotų skn namų statymo karpenteriai. 
durių ir bačkutės su aliejumi, j Apie tai pranešė visiems dar- 

Kaip bematai užsiliepsnojo bininkams unijos viršaičiai, 
skuduriai ir pradėjo eksplio-
duoti bačkutės.

Pašaukti laiku gaisrininkai 
daug pastangų turėjo padėti, 
kol užgesino ugnį.

KARPENTERIAI EINA 
DARBAN

jog profesinių vadai dirba už 
bolševikų pinigus ir nori Lie
tuvą rusų bolševikams atiduo
ti.

Tą visą ginčą girdėdami 
darbininkai gerai suprato dr
augijų skirtumą. Todėl yra
vilties, kad ir čia Darbo Fede-.* , , . , .... . , • x . ! lis. Žuvo keletas kareivių irracijos skvrius bus įsteigtas, I .... , . „ , . ,... * . , . . , . civilių žmonių. Sudegė keli aptuo labiaus, kad ir mokytojas 
Slavėnas pasižadėjo tam tiks-1 
lui pasidarbuoti.

EKSPLIODAVO GRAIKŲ 
AMUNICIJA.

Smirna, Maž. Azija, liepos 
5. — Čia ekspliodavo graikų 
benzinos ir amunicijos sande-

Kaunas. Rotužės salėje soči-j 
aldemokratai sušaukė mitingą, 
kad prieš darbininkus pnsigy- 
rus kruvinąja Rusijos revoliu
cija.

Bet išėjo visai kitaip.
Tūlas nepažįstamas advoka

tas iš “raudonųjų” lagerio 
taip šiame mitinge karštai ir 
gudriai bekalbėdamas išsita
rė: “Lengviausia yra tame 
krašte bolševikams paimti val
džią į savo rankas ir visais 

'valdyti, kur darbininkai ma
žai yra susipratę!1”

Po tokio socialisto pasnkoji- 
iino, darbininkuose kįlo truk 
šunis. Tuoj keli darbininkai 
(jų tarpe buvo ir iš dvarų) 
paprašė balso ir visai vargšą 
sukirto.

Savo keliu karpenteriai dar 
kartą balsuos, ar jie visi su
tinka su arbitracijiniu teismu. 
Balsavimas prasitęs porą sa
vaičių.

nmai namai.

Dublinas. Sinn-feinerių va
idai čia turi konferenciją su 
Ulsterio provincijos vadais. 
Tariamasi apie Anglijos pre
mjero Lloyd George pakvie
timą konferencijon Londone. 
Pranešta, kad pirmieji žings
niai jau atlikti sutaikinti Ai
riją.

Automobiliaus gatvėje nu
žudytas Joseph Alex, 6 metų.

ORAS. — Šiandie lietus ir 
griausmai; vėsiau.

New York. — Analizuojant 
1919 metų federalius mokės 
čius nuo pajamų susekta, kad 
Suv. Valstijos turi 20,000 mi 
lionierių.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, licpna 4 
buvo tokia pagal Aterehanta Lo- 
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui 3.73
Prancijos šimtui frankų 8.03
Italijos šimtui lirų 5.C‘ <*■
VokietijoR šimtui markių l.;3

Lietuvos šimtui auksinų 1.3
I>enkijos šimtui markių Oi



DRAUGAS Antfadiems, Liepos 8, 1921

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAATIS

“DRAUGAS”
Eina k*sdJm4 'išskyrus ūt^ėldleulM. 

PRENUMERATOS KAINA:
OH1CAGOJ IK UŽSIENYJE:

Metams .................. »».00
Pusei Metų ■ .j . • ... 4.00

8UV. VALST.
Metams .................. .v... 84.00
Pusei Metų ................................. 8.00

Prenumerata mokasl likalno. Lai
kas skaitosi nuo užstrašynio dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint permal- 
Bytl adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ISperkant krušoje ar ezprese "Mo- 
nsy Order" arba Įdedant pinigus | 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791

Kun. Prof. P. Bučio Vardu Fondas.
Musų didžiai gerbiamas vei

kėjas grįžta Lietuvon. Jo pen- 
keri darbavimosi metai Ame
rikos lietuvių tarpe pasižymė
jo gražiais krikščioniškos kul 
turos darbiais. Jis tyliai, ra 
miai, nenuilstamai dirbo, pra 
kaitavo. Jo žodis ir kilnus pa
vyzdys šviesiai spindėjo tam
siuose musų išeivijos skliau 
tuose. Visiems jis mums gerai 
žinomas, pagyrimo žodžių ne 
reikalingas.

Chicagos Federacijos Aps
krities Valdyba reikšdama jam 
padėkos ir gilios pagarbos, su
manė jo negęstančius žygius 
paminėti. Tuo tikslu nori su
kurti prie Lietuvos Universi
teto teologijos fakulteto $10,- 
000 fondų.
Fondas arba bursa steigiama 

kun. prof. Pr. Bučio vardu. Su 
darytojo fondo nuošimčiai ski

NESEKITE MINIU.
Taip šaukia Amerikos psy- 

chologai.
Jie sako:
Jei jus norite pasitarnauti

savo šaliai ir aplamai civili
zacijai, nesekite minių.

Tie mokslo vyrai atranda^ 
kad, šiandie Su v. Valstijose

ją ir tuomi jai padėsime iš
leisti daugi aus gerų ir nau
dingų knygų.

Kad greičiaus sustiprinus 
Šv. Kazimiero Draugiją, karo 
metu nusilpnėjusį stovį, nuta
rė siųsti Amerikos savo Gene- 
ralį Įgaliotinį, kurs aplankytų 
visas Lietuvių kolonijas su 
prakalbomis ir įrašinėtų na
rius į šv. Kaz. Draugiją.

Tam Šv. Kazimiero Draugi
jos nutarimui, J. E. Žemaičių 
vyskupas maloniai pritarė ir 
raštu 4 d. Kovo 1921 m. N. 
595 paskyrė mane vykti Ame
rikon šv. Kaz. Draugijos rei
kalais.

Todėl atvykęs Amerikon ir 
pradėdamas savo darbą nuo 
lankiausiai prašau, Didžiai 
Gerbiamos Dvasiškijos, pa 
remti mane katalikiškos lietu
viškos spaudos platinime.

Taipat kreipiuosi į Lietuvių 
katalikų laikraščius “Drau
gą”, “Garsą”, “Darbininką 
“Žvaigždę”, “Moksleivį 
“Vytį”. “Tautos Rytų” ir ki
tus nuolankiai prašau ateiti 
man pagelbon, kad šv. Kazi
miero Dr. iš mano darbavimo
si susilauktų pageidaujamų 
vaisių

maloniai kviečiu 
visas katalikiškas 
organizacijas, vei

kėjus ir visus, kurie brangina 
katalikiškos lietuviškos spau
dos nuopelnus Tėvynei ir Baž
nyčiai.

Turiu rekomendacijas ir į- 
galiojimus: 1) Švento Kazi
miero Draugijos Centro val
dybos, 2) L. K. V. Centro, 3; 
Lietuvių Katalikų Draugijos 
“Blaivybė” Centro valdybos 
4) Amerikoje Tautos Fondo 
Gerb. Pirmininko labai prie
lankių rekomendaciją ir k.

Pasitikėdamas parama Gerb 
Dvasiškijos ir prielankumu 
Lietuvių-katalikų visuomenės,

atimtinai bent 50 dol.
Amžinojo nario vardas esti 

duodamas tam asmeniui, ku
ris neatimtinai įneša Draugi
jos iždan neniažiaus 35 dol. 
vienkart.

Metiniais Draugijos nariais 
laikoma tie asmenys, kurie 
kasmet įneša Draugijos iždan 
I>o 2 dol. vienkart.

Ką gi tie visi nariai gau
na! Jie gauna: 1) Daug dva
siškų malonių, nes kiekvienas 
kunigas-narys, kasmet laiko 
vienas šv. Mišias už gyvus 
ir mirusius Švento Kazimie
ro Draugijos narius, kunigų 
prie tos draugijos priklauso 
apie 1,000 Lietuvoje ir Ameri
koje. Visi Lietuvos vyskupai 
yra šv. Kazimiero Draugijos 
Garbės nariais.

2) Kasmet visi Draugijos 
nariai gauna puikia kart vi
suotinuosius atlaidus ir daug 
įvairių dalinių atlaidų.

3) Kiekvienas Draugijos na
rys gauna kasmet tiek gerų 
knygų, kad jas pirkdamas 
knygyne užmokėtų daug bran
giau.

Narių priedermės. 1) Nariai 
kunigai atlaiko per metus vie
nas mišias už gyvus ir mi
rusius Šv. Kazimiero Draugi
jos narius. 2) Nariai nekuni- 
gaii—kalba kasdien po 1 Tėve 
musų ir maldelę “Šventas Ka
zimierai, melskis už mus”. Bet 
nėra nuodėmė jei kas užmirštų 
atkalbėti. 3) Visi Draugijos 

, jų remia ir skaitlingiau- nariai, kiek galėdami, privalo

Tuo budu mes statydami at
minimo paminklą, savo gerbia
mam veikėjui dėsimės prie Lie
tuvos valstybės stiprinimo 
Fondo suma palieka amžinai 
prie Universiteto, o sumo3 
nuošimčiais gaminsime tėvynei 
vadų, šelpdami pašalpos reika 
lingus studentus.

Tariame širdingą padėką vi
siems musų sumanymą remian- 
tiems.

Chicagos Fed. Aps. Fondo 
Komisija.

P. S. Aukas prašome siųsti 
Draugo Redakcijom Kadangi 
netrukus musų veikėjas išva
žiuoja Lietuvon, prašome ne- 
sivėluoti. Jam išvažiuojant no
rėtume įduoti čekį bent pusės 
fondo sumos. Kas aukoja grei 
čiaus, dvigubai aukoja Auko 
tojų sąrašai bus skelbiami 
Drauge. Visi aukotojai gaus

SVEIKI KŪDIKIAI YRA TAUTOS TURTAS
Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio — 

niekad nerizikuok kuo kitu, bet duok jam

riami neturtingų studentų iš-, atsiminiman kun. prof. Bučio 
laikymui. j fotografiją. Komisija.

Šv. Kazimiero''Draugijos Kaune Įga
liotinio Amerikoje Atsišaukimas.

Jau 16 metai kaip gyvuoja 
Švento Kazimiero Draugija 
Lietuvoje, Kaune.

Jos tikslas yra: išleidinėti ir 
platinti naudingas knygas, lai-

žmoni., pažanga suparaližuoj kra5čius ir kitėjus spaUz,li
tą. Ir tautai ir šaliai grūmoja |njus, ypač tikybiniai dorinio 
pavojus. Tas yra dėlto, kad tarinio kurie daro žnl0ne6 ti.
individualistų skaičius kaskarĮ 
tas eina mažyn. Žmonių dau| 
guma gyvena minios upu. č’id 
minių jėgos auga ir jos yra 
pavojingos civilizacijai.

Aršiausias daiktas, sako 
psichologai, kad Am. žmo
nės vienodus raštus skaito, 
vienodai a-ėdosi, vienodus val
gius valgo, vienodai žaidžia. 
Iš to seka vienodas mintiji
mas ir vienodos visų pažiūros. 
Visokia pakanta pragaišta 
žmonių širdyse.

Šiandie taip jau beveik yra 
Amerikoje. Karo metu paste
bėta, kad kitaip mintiją žmo
nės čia buvo nepakenčiami, 
individualai su nuosavomis 
pažiūromis pačių minių perse
kiojami.

Iš to pavojus musų šaliai! 
šaukia tie mokslo vyrai. Ir 
pataria nesekti minių, jei no
rima pasitarnauti šaliai.

kybos ir tautos dalykuose su
sipratusiais.

Šv. Kaz. Draugija turi savo* 
didelius namus, spaustuvę, 
knygyną, taip-gi turi savo 
skyrius su knygynais Vilniu
je, Šiauliuose, Telšiuose, Vk 
mergėje, Sakinoje ir kitur.

Toji Draugija išleidžia Lie
tuvių katalikų laikraščius: 
‘ ‘Vienybę ’ “ Žvaigždę ’'

Draugijų’’ “Ganytojų”,
spauzdina “Laisvę” ir t. t.

Šv. Kazimiero Draugija nuo 
savo jsisteigimo iki šiol ats 
pauzdino ir išplatino mil. ek- 
zempliorių, knygų, laikraščių, 
vadovėlių, atsišaukimų ir vi
sokių kitokių smulkių spauz-

dinių. Žodžiu, šv. Kaz. I)r-ja 
atliko milžiniškų kultūros dar
bą.

Žmonės, matydami Šv. Kazi
miero Draugijos labai nau
dingus darbus katalikų Baž
nyčiai ir savo Tėvynei-Lietu 
vais, ją remia ir skaitlingiau-1 
šiai rašosi į tos draugijos na
rius.
Nenuostabu, nes Šv. Kazimie-

platinti išleistas Draugijos 
knygas ir kitus spauzdinius.

Musų priešai nesnaudžia. Jie
ro Dr-još vrakilnus tikslas ir senai yra Įna me spaudų į savo 
dvejopa nauda verčia tai da- rankas ir skleisdami per jų į- 
ryti. . Įvairiausių melų, šmeižtų.

Draugijos nariais gali būti:kurstimų ir apgavimų, nori 
abiejų lyčių katalikai. Nariai ‘suklaidinti žmonių minias i:
yra ketveriopos rųšieš: 1) gar
bės, 2) tikrieji, 3) amžinieji it 
4) metiniai.

Garbės nario vardas duoda
ma arba už uolų ir ilgų Drau
gijos naudai pasidarbavimą, 
arba už gausią neatimtinai į- 
neštą Draugijos iždan pinigi
nę auką (nemažiau KM) dol.).

Tikruoju Draugijos nariu 
skaitomas asmuo įnešęs iždan

išplėšti joms Dievą, sukursty
ti prieš Bažnyčią, sustiprinti

ŪKĖS DARBAS.
Suv. Valstijų Komercijos 

departamento cenzo biuras 
paskelbė gražių skaitlinių a 
pie uždarbius ukėse. Dešimties 
metų laiku (1909 — 1919)
darbininkų uždarbiai padidėjo 
109 nuoš.

Vieneriais 1JJ19 metais ūkių 
darbininkams štai kokios su 
mos išmokėtos: Cftlifornia val
stija 126 milionai dol.; Tesąs 
88 mil.; Illinois 80 mil.; Iowo 
70 mil.; Kansas 67 mil.; New 
York 64 mil.

1909 metais Illinois valsti
jos ukėse darbininkams būvi 
išmokėta 36 milionai dol.

Seniau Amerikos ukėse djr 
bų darbininkai gerai buvt 
apmokami. Šiandie kur-ka> 
geriau.
Mokslus einąs neturtingas A 

menkos jaunimas k^s vasari; 
atostogas praleidžia ukėse 
Pasidaro po porą šimtų dolie 
rių. Po atostogų jis vėl lanke 
mokslo įstaigas.

Kuomet Dakotų arba Kan 
sus valstijose sunokstu kvie 
Čiai, jaunituas būriais keliaujo 
į ukes. Ūkininkai nepasidalint. 
darbininkais darbymečiu. Mo
ka didelius pinigus.

Amerika turi pasidžiaugti 
tokia ūkio kultūra.

ATSTOVASW R ALYS
/š FRANCU KALBOS SULIE.TUV/NO 

NFT1UNA5
Draugo ---------------- Romanas.

' IŠGELBĖTAS.
(Tusu.)

Jau motina buvo bekįlanti, gi vaikutis apsikabinęs jos 
kaklų, pasviro prie jos krutinės.

Kaž kas atsiliepė šalia jos:
— Bereikalo tamista jį neši. Jam sveikiau pėkščiam eiti.
Ji atsisuko, truputį nukaito iš gėdos kad jos motiniškas 

džiaugsmas užmiršo padėkoti sunaus išgelbėtojui.
Jos nukaitimas padidėjo kuomet, pažvelgusi, ji pamatė 

jauną žmogų, liesą ir aukštą, švariai apsirengusį, visą šutui,- 
kusį.

Nukabinusi nuo savo kaklo mažąjį Jonelį, ji atsikėlė ir 
veidu išraudusi ištiesė ranką nepažįstamam.

— Atsiprašau, Tamista, atsiprašau nepadėkojutsi.
Jis nusilenkė ir paspaudė ištiestą ranką.
Greit įsitiesęs, jis šaltai, karčia Šypsena atsakė:
— Su padėka būtumei galėjusi palaukti, Ponia. Būtumei 

galėjusi palaukti ligi šis vaikas išaugs į vyrus.
Nuostabus išsireiškimus sujaudino Rožę.
— Kų Tamista nori pasakyti f paklausė.
Ir nelaukdama atsakymo ji pridūrė:
Visvien kas bus, aš tamistai per visą mano amželį busiu 

dėkinga.
Jis atkirto, tarsi pajuokdamas:
— Net ir tuomet jeigu šis kūdikis paliktų nedėkingas su

nūs?
— Mano Jonelis nedėkingas? Kaip tamista gali taip nuož

miai apie jį spėlioti, tamista kurs statydamas puvojun savo 
gyvastį jį gelbėjai!

Tolinus, kuomet jis savo gestu tarsi norėjo pasakyti: 
“Kų gali žinoti?” ji tęsė:

, Gerai, net jeigu aš iš sielvarto turėčiau dėl jo mirti, aš 
amžinai tamistai busiu dėkinga, nes aš motina, ir tamista gra
žinai skęstantį sūnų.

T

Taip-gi 
pagelbon 
draugijas,

EX&Ce;'brXn0
MILK}

tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino 
šimtus tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių 
šešių dešimtų metų.

The Borden Company
Borden Building , New York

Iškirpk šį kuponų DABAR—ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 .ir gausi DYKAI muši) 
knygų Kūdikių Gerovė, kuri paaiš
kins, kaip užlaikyti kūdikį sveiku.
Taip gi gausi maitinimo instrukci
jas jūsų kalboje. 0104
Vardas .............................................. ..
Adresas................................................

MONTREAL į
HAMBURG, DANZ1G ir LIEPOJU

THIRD
CLASS CANADA-L1NE THIRD

CLASS

savo pi ieštikybines organiza- ])jwui padedant, pradedu Tė 
ei jas. Priešai vartoja prieš 
mus spaudos ginklą, tą patį
spaudos ginklą privalome at
kreipti prieš jų pačių nedoras 
pastangas kenkti Bažnyčiai ir 
tėvynei.

Tai mes padarysime įsirašy
dami į šv. Kazimiero Draugi-

vynei ir Bažnyčiai 
darbą.

Kun. Petras Raščiukas.
Švento Kazimiero Draugijos 

Generalis Įgaliotinis Ameriko
je

Šį atsišaukimą prašau ir ki
tų laikraščių atsispauzdinti.

naudingą

Tikini vienas tiesus kulias 4-lkUtiko Voltus

S. S. POLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10.
Valgis labai geras. Puikus kambariai atsilsiui ir rūkymui. Yra 

daug kambarių dviem ypatom.
Del platesniŲ iiifornuieijŲ ir kuinų atsišaukite j 

Komp. Ofisu, arba pas lokalius ngentiis 11 N. Dcarhom St. Chieago.

Šiuos žodžius ji ištarė susijaudinimo spaudžiama. Ne
pažįstamo žmogaus nuostabumas jai buvo nesuprantamas. Ji 
jam buvo dėkinga, o jis stato keistą klausimą. Ji susivaldė ir 
aprimo.

— Tamista, atsiliepė švelninus, tamista taipat reikalingas 
pasilsiu. Užeik pas mane. Sukursime ugnį. Išdžiovinsi savo 
drabužius, surasime baltinių.

Jis mandagiai ir šaltai padėkojo.
— Bereikalo, aš gyvenu arti.
— Kur?
Jis nutilo. Ji suprato, kad paslaptingi akstinai liepia jam 

tylėti. Ji tečiaus nesiliovė klausti:
— Atsakyk. Aš ateisiu pas tamistą padėkoti, priminti kad 

aš amžinai esu tamstai dėkinga.
. Jis perkirto:

— Aš gyvenu... pas draugą, ryt iškeliaunu.
Ji spyrėsi:
— Aš noriu žinoti tnmistos antrašą, pavardę. Aš noriu 

tamistai parašyti, savo padėkų pakartoti. Aš noriu pasimelsti.
— l’asimelstil
Ant jo lupų vėl užkibo kartus nusišypsojimas. Ir labai 

mandagiai linktelėjo galvų. Jis dar keisčiaus negu pirma atsa
kė:

— Jeigu tamista tiki į mukią, Ponia, melskis už neži
nomą kurs neteko motinos.

Jis nusigrįžo, įsibėgėjo ir vienu šuoliu peršokęs siaurąjį 
upelį kuriame Jonelis buvo beskemląs. Greit pranyko už kar
klų.

Rožė kuip įkasta stovėjo. Kas yra tas vyras? Ką reiškia 
jo pasluptinga usmenybė! Ką reiškia jo keisti žodžiai?

Reikėjo Onai paža\ljnti Rožę iš gilaus susimųstymo.
— Mažiulis nušals, Poniutė. Grįžkime namon.
— Tiesu.
Ji prisiartino prie Jonelio, kluusinėdama tarnaitės apie 

paslaptingąjį asmenį, užuot aukurus ugnį ir užliuliavus savo 
sūnelį šiltoj lovelėje.

— Kas gali būti tas žmogus,klausinėjo vakare savo tar
naitės kuomet. įsitikrinusi apie savo balandėlį kurs, gerai pie
tavęs, užmigo, jnuna moteris prie tampos dirbo savo darbų.

(Bus daugiau).

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS I
I Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas Į 

Feoplcs Teatro Name
Ilsis W. 47th 8tr. Tet Boul. ISO 
Ival&ndoa: « Iki 8 vak. Nedėl 14 
Ilki 12 ryte.

Res. 2*14 W. 43rd Street 
| Nuo ryto Iki plot.
(Tel. MeKlnley 2SS g

Vhono Seeley 748S Jį

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specialiai visokias tyrų Iri 

motorų lytiškas ligas 
2401 Madison 8tr., kampas Wes-

tern Avė., Chicago 
Valandos: 2—4 po plet 71—• rak.b

!■«■■■■■■■■■■■■■&
■ DR. S. BIEŽIS g

LIETUVIS GYDYTOJA*
| IK CHIRURGAS

9201 West 29nd Street 
■Tel. Canal 8222
■ Itoa. 8114 W. 48nd Street

Tel. MeKlnley 4»8i«|

J. P. WAITCHES
Lavvyer

I.IETCVIS ADVOKATAS 
4SO1 South Ilenuituge Avė. 

Tel. Doulerard 8080 
11005 8. Mtclilgan Avo. 

Ronelniul, III.

C
Telefonas Armitage 8770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKO8 DIREKTORIUM 

Mokytojas Plano, Teorijos Ir 
Komposlcljos 

9081 N. Westora Arą, 
Chlea«o, III.

Tel. Drorar 7*48

Dr. C. Z. VezeBis
LIETUVIS DEMTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVNNUN
arti 47-toa Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki * rak.
Seredomls nuo 4 11* B rakara

Dr. I. L MAKARAS
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Mlrhlgan Are.. 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

plėk 4:84 Iki 8:80 rakara 
Kesldcncija: 10583 Perry Are. 

Tel. Pullman 848
N-

j DR. CHARLES SEGAL j
g Perkėlė seavo ofts« po ntua |

{4729 So. Ashland AvenueJ
Spedjallstaa

|I)ZIOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGUjg
gValandorauo 10 Iki 12 ISryto; nuofl 
■2 Iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:SS| 
Svakaie Nedaliomis 1S kll 1

Telefonas Drend 28A«

įVTrutkaIŠkas S
■ ADVOKATAS

Ofisas nidmlettyjtį 29 South La Šalie StrMt J
Kambarls 894

Telefonas Central 4290fl- - - - - - - - - - - - - - - - gJ VeJcaraie, 812 W. SSrd lt ■g Telefonas: Yards 4481

iii

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJĄ
--------------------- NFW YORK NV»> BPOAl)W\y

T1E81 Kelionė Re Persėdimo Iš NE\V YORKO Per LIIIAVA Arba 
HAMBURGU — E1TKUNC8

I LIETUVA
Laivai Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų nrlubu paėto laivai lAplankla: 

“POfiONIA” I.lep<*S «• S“E8TONIA” Rugpjūčio 3
••LITUANIA” Ltopns 90 * “POLONIA” RugpJnllR 17

Pasailerlaras tiesus pntera.lnius tarp LIBAU-DANCIG-Hallfaz, Can, 
Visi Iširai turi pulkas kambarius tredlos kllasoa keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų Jūsų miestų arba pas
K. KEMPF, Gen. Vfeslem Pas*. Agi. 129 N. I,aSallc Rt. Chicago
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Ir paukšteliai SAVO namų tu 
ri, Ir kožnas žvėrelis SAVO 
namų turi — Tai kodel-įi 
Tamsta SAVO NAMO turėti 
negalėtum?

Mes parodysime Tamstai, kaip 
lengva įsigyti savo namas, atidedant 
po keletą, centų kožną dieną.

Tamistai laikas pradėU mokėti ran
dą pačiam sau ir tuomi išgelbėti sa
vo šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių 
ir kitų šmėklų, tai reiškia paliuosuoti 
nuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei 
kalauja linksmų vietų, gražių i tarkų, 
mokyklų ir bažnyčių, čysto oro, ge
ros transportacljos, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų vaikučiai išaugtų tikrais 
žmonijos draugais. Tokiomis vleto-y 
mis yra šios apielinkės: 79-ta gat
vė ir . Ashland Avė., 69-ta gatvė ir 
VVestcni Avė., 63-ta gatvė Ir Kcdsle 
Avė., arba “Parkliolme”, “Portagc 
Park”. “Wcstficld”, “Westwood”, ir 
taip toliau. Padaryti savo gyveni
mą taip gražiu yra labai lengva.

Mes priimame labai mažus {mokė
jimus ir mėnesines sąskaitas suren
giame be jokių kliūčių. Gaunate 
“deed” ir gvarantuotą “tltle policy' 
su gvarancija visoj Amerikoj žinomos 
Chicagos Title & Trust Kompanijos. 
Duodame namus kokių tik Tamstos 
širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
jų pagyvenimų. Dabar jau pradėjo
me statyti daug namų.

Kas norite pasinaudoti abelnais 
pienais atsišaukite pas mane ypatiš- 
kai nes tokiu budu sučėdysi daug 
pinigų. Rašyk arba telefonuok —

ADAM MARKŪNAS
Sales Manoger

847 First National BąųH Bldg.
68 W. . Monroe 8L, 

Chicago, III.
Telephone: Itandolph 7400

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiimiiiiiiiii

Red Star Line
NEW YORK — HAMBURG 

DANZIG — LIBAU 
SAMLAND............. Liepos 16

3-čia Kliasa Tiktai

American Line
Tiesus Patarnavimas

NEW YORK - HAMBURG
Parankiausias Kelias Rusams ir 

Lietuviams
Dideli Ir Modemiški Twin-8crew 

Laivai

MANCHURIA .... Liepos 14 
MONGOLIA...........Liepos 28

S-čia Kliasa Tiktai 
Atsišaukite j Kompanijos Ofisą

14 N. De&rborn St. Chicago.
Arba pas I-okalius Agentus.

...............................immiiiiiiiiiiiimiiiimiii

TeL Canal 267 Vak. Ganai 111$

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgu 
IMI 80. Halsted Bticrt

Valandos: 10 Iki II ryto: 1 Iki 4 
po plot. 6 iki • vakaro.

TrUraoiM Pullmas
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10X01 Ho. Mlchlgan Atmm 

RaMlaiMl. III.
▼AI^NDOMt • ryta Iki • vafctoa. 

OI. Pullinaa M1 tr I1M.

UCTIVYR ORABORIUI

I
Patarnauju laidotuvėm kaplrlaaela.

2814 W. IW PL
M. dfeoal 9199

LIETUVIAI AMERIKOJE.
PITTSBURGH, PA.

Linksmiausia šiuosmet diena 
buvo birželio 22, nes tų dienų 
buvo užbaigimus mokslo metų. 
Tani tikslui surengta įdomu* 
vakaras, kurio programoj da
lyvavo maži ir dideli bernai
čiai ir mergaitės.

Pirmiausia mokiniai padai- 
“ Star Spangled Ban - 

uer". Po to sekė “Pasveiki
nimas”, kurį pasakė J. Januš- 
kauskaitė, ir padainavo “Gi
rioj”. Paskui sekė “Raudonos 
Kepuraitės”. Jų kalbėjimas 
apie vilkų publikai labai pa
tiko. Paskui įvairių skyrių 
mokiniai-ės , driliavo, šoko ir 
deklamavo.

‘ ‘ Moksleivės Pagundos ’ ’ 
vaidino aštunto skyriaus mo
kinės. Tai įspūdingas bei pa 
mokinantis perstatymas. Pas
kui mokiniai 7 skyr. perstatė 
labai juokingų ir pamokinantį 
veikalėlį “Jums yra Lengva 
Juokties.”

Ant galo mokiniai padaina
vo “Calm Is The Wave.” At
sisveikinimo kalbų pasakė O 
Žimnickiutė.

Po to kalbėjo gerb. kuli. 
Kazėnas. Ragino visus aštun
to skyriaus mokinius stoti į 
aukštesnes mokyklas. Beto 
dar išreiškė daug gražių lin
kėjimų.

Gerb. kuų. Kgzėnas. suteikė 
diplomus šiems mokiniams:

A. Kukliui, P. Kunigoniui, 
V. Kalioniui, V. Juozevieiutei, 
B. Arbašauskaitei, V. Žimnic- 
kiutei, A. Poeevičiutei, J. Ta- 
kauskaitei, V. Linikaitei, O. 
Androlaičiutei, A. Naujelaitei, 
A. Riškiutėi, J. Šidlauskaitei. 
E. Slančauskaitei, E. Baknurs- 
kaitei, C. Maceikaitei, M. Dep- 
kevieiutei.

Po to dalinta dovanos-auksi- 
niai medeliai. Dovanas gavo: 
pirmų — V. JuozeviČiutė, an
trų — B. Arbašauskaitė, tre
čių — O. Žimnickiutė.

Vakare buvo ir gerb. tėvas 
Alfonsas. Jis pasakė gražių, 
įspūdingų prakalbų ir išreiš
kė daug gražių linkėjimų. Ra
gino visus baigusius aštuntąjį 
skyrių mokinius-ės stoti į 
aukštesnes mokyklas.

Scena buvo gražiai išpuošta. 
Žmonių buvo labai daug. Visi 
gorėjusi musų mažu, bet pui
kiu perstatymėliu.

0. Z

navo 
>»

KENOSHA, WIS.

[uropean Ąimrlciii Burini

Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir H. L Pablonas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, paiport&i ir tt.
MOTAltllHAH

Ir tt.
84)9 W. Jt.Mh kuip. Halsted M. 

Tel. Bnulevard 411 
Vai.: 9 iki 4 kasdieną 

Vak.: Utmr. Ket. Ir Bvb iki 9 vok. 
Med.: iki 8 po pietą.

K

kailis žinomu veikėju muziku 
A. Aleksiu.

Keturis metus gyvendamas 
Detroite muzikas A. A lėksi.- 
daug pasidarbavo ypač muzi
kos srityje.

Muzikas Aleksiu išvažiuoja j 
Springfield, Ilk, kur būdamas 
toliau nuo viešojo gyvenimo 
daugiau galės pasišvęsti giles
niam muzikoje tobulinimuisi, 
o po metų žada važiuoti Vo
kietijon siekti aukštesnio mok
slo. Vargo žiedelis.

Reikalaujamo 4-to partnerio prie 
gerui išdirbto biznio kuris gulėtų 
atlikti agopto "saletmono" durba Tu
ri Įnešti į bizni >1,600.00. Atsišau
kite laišką arba ypatižkai nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vakare.

1804 W. Di vieton Street

Ant pardavimo grocerne su pro- 
perte, parsiduoda iš priežasties ligos. 
Atsišaukite:

4619 So. Hermltage Avė 
Tel VanL 5624

METI VIS l’.Vim.VVIEJAS.
fti uotui turiu laimė pasigarsiti Lie

tuviu visuomenei kad ua esu Lie
tuviams patarnautoju pas L. KLEIN 
prie 14-tos ir Halsted gatvių, tai-gl 
brangus tautiečiai esute kviečiami J 
L. KLEIN dideliu krautuvė ir pas 
mane reikalaudami JOE SHIMKUS 
arba Numeris 4-tas.

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

i Laivakortes Tiesiog į Lietuva
$107.10 iš Montreal’o iki Klaipėdos(Memel)

(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų).

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUO JAUS.!
Pinigus siųstus per musų ofisų išmokame į 26 dienas 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo.

GYVENIMO PAVOJAI.

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiau:)

Kelionė jūrėmis mažas pa 
vojus. Net ir tuomet, kuomet 
Vokietijos submarinai lankė 
Atlantikų, nes skaičius nus
kendusių laivų visai mažas 
sulyginus su šimtais tuks., ku
rie perplaukė vandenynų.

Kiekviena civilizuota šalis 
turi įstatymus kaslink aprūpi
nimo laivų ir prietaisų apsau 
goti jurininkų ir keliauninkų 
gyvybes. Į tuos atsarguniutf 
mes žiūrime kaipo į naturalį 
dalykų. Nepaisėjimas jų pa 
kelia pasipiktinimų.

Bet pavojus kelianti jurėmi 
labai mažas sulyginus su kas 
dieninio gyvenimo pavojui) 
Nelaimė nepaiso asmens ir , 
neskelbia savo kelionės kelio

b i u • <•-- *
Srojn i s, t dienomis, ftUttp* 

apsatigojimas. Kiekvienas' pto 
tingas žmogus stengias apsiru 
pinti save ir savo šeimynų 
kad nepatirtų vargo, jeigu ji 
numirtų arba liktų sunegalė 
dintas.

Kiekvienas pramoninkas ri
zikuoja. Suprasdamas tą, iš 
mintingas žųiogus pradės tau 
pyti pinigus.

Reikia atsargiai taupyti pi 
nigus. Geras kapitalo įdėjimas, 
tai pirkti valdžios taupymo 
certifikatus. Oertifikatai at 
perkami už tiek pinigų, kiek 
už juos užmokėta ir dar su 
nuošimčiu. Tie certifikutai ne 
gali likti blogesniais. Jeigu lai
kyti ligi pilno laiko, jie neš 
ketvirtų nuošimtį ir visuomet 
pašte gali būti išmainyti.

Parsiduoda groserno ir pieno stotis 
(Mtlk Depot) su visa mašinerija 
elektrlkinis motoris štima boileris 
Sterlizing baksas pieno pilama ma
šina 2 arkliai 1 pieno vežimas Ex- 
preso vežimas ir boge. Lietuviai pa
sinaudokite šita proga kuri neša 
dideli pelną, priežastis pardavimo 
važipojų Lietuvon.
150 Kenslngton Avė. Uoscland, 111.

ANT PARDAVIMO
Bučctnė ir Groserno geroj vietoj, 
biznis išdirbtas per 5 metus Prie
žastis išvažiuoju į Lietuvą. Atsišau
kite:

930 VV. 85 Placc

Parsiduoda groserne ir bučerne 
geriausioj Lietuvių apgyventoj vie- 
tej ant VVest Sides priežastis par
davimo nesveikata. Atsišaukti

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

(A. lt)

Parsiduoda namas iš priežasties 
mano vyro išvažiavimo į Lietuva, la
bai puikioje vietoje namo kaina tik 
$3,300.00 teiksitės atsišaukti.

AKTON1NA JUŠKIENE 
4053 So. Rockivcll St, , Chicago

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CfllCAGO, ILIANOIH 
Telefonas Varde MM

Valandos: — < Iki 11 18 ryto 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlin. 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare

VALENTINE DKESMAKING 
COL1.EGES 

6205 S. Halsted, 1407 W. Madleon, 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų KlrpK 

m o, Designlng bizniui Ir narnama. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimale 
Kiesos dienomis ir vakarais. Pa 
Reikalaukit knygėlės,

Tel. Seeley 1648
SARA PATEK, pirmininkė

Tel. Itandolph 2898

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj
AHSOCIATION BLOG.
19 So. La Šalie SU

Valandos: 9 ryto iki G po pietų 
Panedėllals Iki 8 vakare 
Nedėliotais ofisas uždarytas

SENAS VETERANAS PA
GELBĖS NAUJIESIEMS.

Parduodame laivakortės ant visų linijų į LietuVų ir iš Lietuvos. Padarome legališ- g 
5 kus dokumentus, davemystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė s 
| AVasliingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo § 
| ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais 
5 kreipkitės pas

I PAUL P. BALTUTIS & CO.
1 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III. |
iilIlIilIlIlIiilIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIUIIIIIIIHHIKIIIItlIilIlIRlIlHllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilHllltlIlIllllliiiiiiiiKiiHfuiiT
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KAIP JUSy AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, Jei taip, tuojaua tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 16 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą.

JOHN J. SMETANA
1801 So. Ashland Avė., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 3 lubos 

Kambarys *14-lBr4®rl7
Viršui PLATO’? Ąpticltos 
Tėmykite mano parašą..'

Valandos: Nuo 16 ryto iki -9 
va. Nedėliotais nuo 9 ryto iki 
12 dien

5

DIDMAl’SI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNI S APSIEJIMAS

SU KELEIVLUS.

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo.

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir S 
visas Baltiko Valstijas per

Hamburgą.

SAX0NIA............... Liepos 21

ii kiesos $180.00, III kiesos $125. 
Taksą 5 dol.

PER CI1ERBO1 IlG SOUTHAMPTON 
LTVERPOOL AIt GLASGOW

Birželio 28 d. lenko smukli
ninko salėj įvyko neva pra
kalbos. Kalbėjo kokis tai S. 
Doneckas, pasivadinęs save 

“biblijos studentu”. Iš jo pa
sakojimo galima suprasti, kad 
jis tų savo studijų (mokslų) 
yra pasėmęs iš klaidingos 
protestonų biblijos. Kai-kas 
spėja, kad ir jis pats yra pro 
testonas, nes gyrė jų tikėjimų.

Katalikai turi būti atsar
gus su tokiais “studentais”

Pranas.

New York. Majoras James 
S. Uolines, armijos oficierius 
ir vienas iš šios šalies pirmu
tinių ekspertų apie Karės Ap
saugų ir kareiviams užmokes
čius, liko paskirtus specialiu 
patarėju Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Biure, Fox Ilills li- 
gonbutyje, Staten Isiand, ku
ris gelbsti 1,(XH) kareivių su
tvarkyti savo reikalus. Majo
ras Uolines trisdešimts metų 
tarnavęs armijoj ir pasitraukė, 
bet kuomet Suv. Valstijos ėmė 
dalyvumų pasauliniam kari’, 
jis vėl įsirašė. Tapo paskirtas 
dirbti prie (lovernor’s Island, 
kur jis organizavo ir vedė ka
ro apsaugos darbų dėl suvirs 
4tX),000 vyrų. Savo užduotį at
liko kopuikiuusia.

8xa^'Lta#a<a#u.ta*axa#axa#fi»
3Tel. Canal 6221 *

i DR. C. a. CHERRYS |
I.IICTIVIS DENTISTAS X 

5)2201 We«t 22-n.I A Ho. Leavltt St *
# Chicago #
^Valandos: 9:80 A. M. to 12 N į 
3 1:09 P. M. to 8:90 P. M. fc
* *aAS«=siA.s =»a i

DR. S. NAIKELIS
METI VIS

GYDYTOJAS IR CHTRI'nGAa 
OfltiKn Ir Gyvenimo viela 

8352 South Halsted Street 
Ant virtom 1'nlTenal State **—*- 

Valandos nuo 14 iki 12 ryte: nuo 
S Iki 4 po pietų: nno 7 iki 8 rak. 

Nedėliotais nuo 14 iki 8. 
Trlefeom Tardė S644

DETROIT, MICH.

Nepaprastos išleistuvės.
Birželio 28 d. vakar* pobuž 

nytinėjo svetainėje įvyko ne
paprastos išleistuvės.

l’irmiaus būdavo įrengda
vome išleistuves tik šiaip jau 
veikėjams bei nariams Lietu
vos Vyčių organizacijos. Šiuo 
syk išleistuvės buvo daug į- 
žymesnės, nes jose turėjom at
sisveikinti su netik vietoje bet
ir visoje Amerikoje - katali- kūdikį.

AR TAVO KŪDIKIS GERAI 
MIEGA?

Jeigu ne, tai kas nors yra nege
rai su juo. Gal neduodi jum tin
kama maistu. Kūdikių vidurėliai 
turi guuti tinkama muistą, ir užtat 
jio nemiega.

Ant 2-ro puslapio šios dienos lai- 
rusite apgarsinimą Bordens Eaglc 
Brand Condenscd Pieno. Iškirpk 
ta kuponą šiandiona ir pasiųsk 
o gausi dykai kningntė Baby Wel- 
far* Book kf.ip maitinti ir auginti

DR. G, M. GLASER
Praktikuoja 36 metiki.

Ofisas 8149 Ho. Morgan 81. 
KerU 89-ro 8L. Ghleago. UL

BPECIJAI.IOTAN
Moterllkų, Vyriškų, taipgi ehro- 

nlikų ligų,
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki I po pietų, nuo ( lai I ralan-
dą vakare.
Nedėliomls nuo 9 iki I po plot. 

Tedefonee Virti 887

dlllUMHIIIilIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIHIIilIlIlIlIU 
Itee. 11X9 lodcf.cndenoe Blrd. 

Tclcfonae Vou Rnren 194

DR. A. A. ROTH,
Ruses Gydytojas rl (lilnirfU 
SpocIjAlfartAS Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir Tisų chroniškų Ilgų 
VALANDOS: 10—Ji ryto 9—9 p> 

pietų, 7—8 vak. NedėUomle 10—19 8 
Ortone S8&4 8o. Halsted RL, (Utie** 

. . . Telefonas Drotnr 9«98

ItERENG ARIA 
AQITTANIA .. 
CASTALIA ... 
AI.BAM \ ....
MA1 ItETANIA

Deltos 4
Liepos 5 
Dcpos 9

Liepos 12 
Liepos 14

Tel. Yards 6G66 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS

Detnrta Gydytojas, CBlrargM Ir 
Akniera*.

MOS 8. HalRtixl St. Cbicacn. 
Valandos: 16—12 18 ryto 1—I ir
9—I vakar*' Ned. 19—11 14 ryto

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Hakted Str.

Tel. Ganai 9118

Valandos: 16 ryto Iki S vakarą 
Gyvenimas:

2X11 W. «Srd 8<r.
Tel. Proepect 9464.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas 
4412 8o. tVestcrn Avė.

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po 

plotų Ir 7-8 vakarais. Nedėldle- 
nlais tiktai po pietų 2 Iki S.

»QAQ*41j8#lLB.y*2Jka*a<a4MilA4 < 
£relbfonaa Roulevąrd 9199

I DR. C. KASPUTIS
* DENT78TAN
• 8891 South Gatetad ttv. ot
^Valandos: 9—12 A. M. •
J 1 —l: 7—8 K M. 5
•a>a4iAii<L»aflja*P-'LQ # - n &

I

Laivakortes į Lietuvą 
per Klaipėdą

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10

Laivakortės iki Liepojuj $114.06 iki Kauno $117.00.
nh. t į. y
į LIL T U VĄ • nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per 

Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi 
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va
žiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome Ineoine Taksus veltui.

I
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROV E siunčia pinigus 

perlaidomis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia laaipirkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtosc arba Lankose

S
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 3 

Bendrovės šėni dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI- 1 
kO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba daugiau s 
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo S 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da- 5 
bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kainapakils iki $8.00 nuo 5 
Liepos 1-moB dienos.

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau 
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:

Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St. 
Chicago Tel. Yards 6062

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre, Pa.
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki G:00 vaka

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.

IIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllllllllllllllllllll

1 "I-N ■> STEAMSHIP■mCOMpany.is
Onlnil#. ir Itytlnm Kur«p<w

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ
Vežė tleeiel | I.lepojų via Henris.

72^55 tr"f"R2r,*°iJa '* I l»tvų
13. ICnspJurto 30. Spalio 15 

t KSH MATOIKA l iepos t3. Rusvojo 7, 
l’OTO.MAt: ZS Rusiėjn lt, Spuli.t g(i

VMViJi.7'Ti ‘.'f l!,,1 » < HKIIUOI R(. _ IIRKMRN
AMEIIMA l.lc|w>s Kn«|»Jii6i<, •>< |r |<„irMjo

■ e Gm. »«.tern l*nwrii«r Aernt.ie i„>o N. l« -Hllr Mtr..Chle

Ar Jus Kentu na 01«,«karu>e ’ 

NAUDOKITE 
Ar Judu Gelvue Odą Nieltl? 

,naudokite Rnfflej 
J*H4 Plaukei SUnke? 

NAUDOKITE 
Ar Jų» Noriis Ap •sujfolr J* 

NAUDOKITE 
WU.kym.u ssvo plaukų gresi

NAUDOKITE Ruffle*

. Ucleikymui /atvoe odot svvikai a tvanai 
' NAUDOKITE

įt

f(riiuu9 tr tacuGMUS

Ruflles galime gauti vhoso eptiekose po Me. honke, arba tiesiog 
W ikdirbejaper paStą ui 75e. bonkf.

F. AD. RICHTER 
3rd Avn. A 3Eth ?L

A CO.
Bruoitlm, N. V.

SKAIIYKUE IR PLATINKUE “DRAUGA"
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Varpai
Tri-akte Komiška Operette

illiiilliilliiliiillill

Ąjitra&ęiiis, Liepos 5, 1921

muimnmiiHHiHintiiiHumiiiiHiiimiinHinmamiiimmHummnnHunHimnitmiHtnimiftnffltHiHiyui

Rengia Liet. Vyčiu Chicagos Apskritys
Trečiadieny, Liepos 6,1921

Aryan Grotto Temple, 8ta ir Wabash Avė.
Pradžia 8tą valandą vakare

Tai paskutinė bus proga pamatyti šį veikalą. Ji vaidins 107 L. V. C. Apskr. choro na
riai. Teatras yra įrengtas su modernišku vėsinamo sistemų. Tat karštis jus nevargins. Įsigyk ti- 
kieta iš kalno nes gali jų pritrukti.
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CHICAGOJE.
L VYČIŲ SEIMAS.

Jau prasidėjo Lietuvos Vy
čių IX-tasis Seimas La Šalie 
viešbutyj. Jį laukia daug 
riintaus darbo. Savo nuveiki- 
mais šis Seimas virs istoriniu 
organizacijoj. Ir tas organiza
cijų iškels ant augšto laipsnio 
visuomenės akyse.

Laipsnių klausimas jau ke
lintų seimų vargino. Dabar ko
misija (kun. Virmauskas, Pr. 
Juras ir J. Karosas) turi rū
pestingai išdirbtų projektų pri 
ėmimui pirmojo laipsnio. Už
tvirtinimas laipsnių sutvirtins 
tų pačių narių dvasių, apvalys 
organizacijų nuo negeistinų 
gaivalų ir bus patraukimu 
naujų kilnesnės dvasios narių. 
Tada niekas jau negalės da
ryti jokių užmetimų šiai orga
nizacijai.

Iškilmingas priėmimas na
rių rišasi su laipsniais.

L. Vyčių organizacija yra 
nekartų susidūrus su mokslei
vių klausimu. Mažai kų juos 
rėmė, ir perniai seime nutarė, 
kad moksleiviai turi duokles 
mokėti lygiai su kitais. Šįmet 
kai-kurie delegatai rengiasi su 
giliai apmąstytais projektais 
šelpimu moksleivių. Labai tuo 
susidomėjęs yra kun. N. Pa
kalnis. Jis nori, kad L. Vyčių 
organizacija išrastų būdų su- 
šelpimui moksleivių. Jis pats 
dės visas savo spėkas, kad 
tas darbas pažangiuotų, dėl to 
butų Vyčiams garbė ir išsi
auklėtų inteligentų-prietelių.

Dar kitas klausimas, tai 
Spaustuvės. Reikia seimo pa- 
antrinimo, kad' ji reikalinga, 
užgirtų Chicagos Apskričio 
pradėtų darbų kėlimų pasko
los ir ši didelė organizacija 
įsigytų sau pastovų centrų — 
spaustuvę, kuri narius gal 
dar stiprinu prie vienas kito 
pririštų.

Kas daugiau bus seimui rei
kalinga apdirbti, paaiškės sei
mo laiku. Šiais viršuj mi
nėtais darbais Chicagos aps 
kričio kp. buvo labai susido 
mėjusios, už tai čia gerai ži
nomi. F

LIET. VYČIŲ CHICAGOS 
APSKR. IŠVAŽIAVI

MAS.

IŠ CICERO. ILL.

Liepos 3d. A. L. R. K. Fede- 
racijos 12-tas skyrius sukvietė 
viešų susirinkimų į Šv. Antano 
svet. pasitarimui ir prisiruo
šimui prie Antrosios Liet. 
Laisvės Paskolos .Amerikoje 

Suorganizuota stotis ir iš 
rinkta šie į valdybų: Aleks 
Krencius—pirm., kun. II. J 
Vaičunas — pirm. pag., St. Ta 
mošaitis rašt., Juoz. Mockus 
jžd., J. Narauskas ižd. padėj.

Šis sąstatas valdybos pasių 
stas paskolos vedėjams prie 
Liet. Atstovybės.

Liepos 4 d. buvo L. Vyčių 
Chicagos Apskričio išvažiavi
mas Beverly Hills. Didžiuma 
kuopų suvažiavo trokais dai
nuodamos.

Nedaug buvo galima ant 
auko žaisti, nes saulė visai 

nemaloningai kepino. Ir me
džių pavėsyj buvo karšta. A- 
jie antrų valandų po prakal- 
ių pasakė V. Stulpinas ir kun. 
L J. Vaičunas.

Susitarė du būreliai iš aš- 
uonių kuopi) žaisti “base-ba- 
1.” Smarkiai žaidė, bet drau
giška dvasia pas juos viešpa
tavo. Vienas “tymas” gavo 
eptynis punktus, kitas tik 

šešis. Kun. H. J. Vaičunas bu
vo vienas teisėjų (umpire).

Paskiau visi valgė, kuopa 
šalę kuopos.
Po to L. Vyčių Chicagos Ap

skričio choras padainavo kele- 
ų lietuviškų dainelių puikiai.

, Pocius dirigavo. 
Vidurdienyj L. Vyčių 5-ta 

<p. susėdus po medžiu ir gra
žiai padainavo. L. Vyčių 4-ta 
<p. pasekė pavyzdį.

L. Vyčių 24ta kp. atsivežė 
armonikų ir jų tampant jauni
mas dar gavo ant žalios vejos 
pašokti, irgi lietuviškai.

Jau ir svečių, seimo delega-
ų buvo atvažiavę iš kaikurių 
toliom jų.

Patėmytina, kad didesnis
draugiškumas tarp jaunimo
šįmet, negu pernykščiame iš
važiavime buvo. Jau dvasia ir 
ūpas yra daug pakilesnis. Tai 
malonus apsireiškimas. Rep. 

PO KUMŠTYNIŲ.

Amerika visgi užima pasau- 
y pirmųjų vietų. Kadir pngi- 
istikos žvilgsniu. Pereitų šeš
tadienį Jersey City, N. J., į- 
vyko didelės kumštynės Ame 
rikos šampiono Dempsey su 
Europos šampionu Carpentier. 
Mūsiškis trumpu laiku laimė
jo. Prancūzų kumštininkų su
mušė nei obuolį. Tai atliko 
į dešimtį minutų.

Dempsey apskelbtas viso 
pasaulio pugilistn šampionu.

Tų dienų Amerikai buvo 
didelė šventė. Pasirodė, kad 
Dempsey yra tiek stiprus, 
kad su juo ne bi kas gali su
silyginti.

Abudu kumštininku gerai 
apsidaužė. Bet už tai gavo 
krūvas pinigų.

Po viskam Carpentier parei
škė, kad, rasi, jis Ugi rudens 
pasiliksiųR Amerikoje. Gal 
sutiksiąs kumščiuoties su ki
tais pugilistais. Bet nekuomet 
su Dempsey. Nes tas 
skaudžiai mušąs. Po kum
štynių jam prisiėjo apie 6 va
landas išmiegoti nei negyvam

MOKSLO METŲ UŽBAIGA. į vaizdų, vis tiek daro brangų 
idealį įspūdį, ypač matant ka
da tautos prieauglyje prigija 
laisvas gynimo principas.

Trečias “Lyrinis šokis” iš 
paaugusių mergaičių ir keletas 
panašių to tipo šokių.

Ši scena tvėrė aukštesnio 
tono vaizdų. Visas judėjimas, 
verpėtavimai dalimis buvo pa
našus klasikai, ar šiaip kiltes- 
niain muzikaliniam ritmiškam 
žaidimui. Truputėlis

(Bus pabaiga).

Dievo Apveizd.os parapijos 
mokyklos 1921 metų užbaigi
mo vakaras. Tariant trumpu 
žodžiu, visais žvilgsniais bu
vo pasekmingas. Svečiai, žiū
rėtojai atsilankę pilnai paten
kinti įspūdžiais. Tik visa ne
laimė, kokių reikėjo patirti, 
kad perdaug buvo šilta.Šutino, 
šilo, tarsi, puode pridengtos 
“poteitos”.

Pirmas vakaro programos 
punktas—mokyklos vaikų cho
ras su dainomis,kurių žavumas 
kėlė visuose klausi skonį 
ir norų laukti kas dar 
naujo seks. Tiesa, pradžiai 
nusisekus visuomet vyksta ir 
sekantieji iš eilės punktai. Su
dainavo “Vakaras”, “Atva
žiavo meška” ir “Našlaitėlė” 
dainas.

Antras punktas buvo iš ma
žų mergaičių su gėlių vaini- 
kais\ rankose dainuojant tų 
plačiai Lietuvos mergelių nu
mylėtų dainų “Kaip-gi gra
žus, gražus rūtelių darželis 
Žinote, nors ir menkučiais 
balseliais, kų daugiaus gali 
norėti iš tokių pumpurėlių, 
kad dievažin kaip dainuotų. 
Už tai į tų punktų reikia jau 
kitaip žvelgti, kuris turi tik
rai simbolingų reikšmę. Lietu
vaitės giliai prigimtyje turi 
tų jausmų, kad mylėti darželį 
ir juo didžiuotis kaip kažko- 
kiuo didžiausiu dvasios turtu. 
Žinoma, mažulėlės to dar sa
vistoviai negalėtų pareikšti, 
bet čia seserys mokytojos tuo- 
mi kiltu jausmu gyvendamos 
nejučiomis pratina ir mažy
tes, kurios užaugę ir-gi gar
bins ir didžiuosis kuom di
džiavosi jų mamytės ir sesu
tės.

Toliaus sekė ilgiausia eilė 
įvairių margumų: dainų, piano 
solų, deklamacijų monologų, 
dialogų, šokių ir įvairiausių 
vingiuotų drilių. Gaila, kad 
sunku visus čia išvardinti ir 
lošėjų vardus įvardinti. Per 
daug ilga eilė nusitęstų. Visi 
roles atliko gerai. Tegul jie 
jaučia, kad laukiami vėl kada 
pasirodant, progai atėjus, po 
vasaros, po diklaikio su kupi- 
nesniu saiku, energijos ir di
desniu patyrimu.

Iš karekteringesnių neminė
tų programos punktų puolė į 
akis “Ūkininkų sūnūs” (dri- 
lius). Būrys vaikėzų darbi
ninkų parėduose užsilaikė 
rimtai, kaip ir ūkininkai. Įsi
žiūrėjus į juos ima noras sva
joti, kad bent keletas jų pamy
lėtų tų “stonų”, nuo kurio 
tiek daug gyvenime laimes 
priguli. Kas laimingesnis už 
savistovų ūkininkų, kuris sau 
tik viešpats, žalių pievų, miš 
kų ir laukų valdovas.

Antras “Jūreiviai”. Matai, 
Lietuva išsigijus laisvę ir ži
nodama, kad jaunuomenė ją ap 
gynė nuo priešų, tuom atveju 
matydamas nors ir imitacijos

IŠ NORTH SIDES.

Birželio 26 d. Šv. Mykolo 
par. svetainėje Liet. R. Kat. 
Šv. Kazimiero brolių ir sese
rų draugija laikė pusmetinį 
susirinkimų. Protokolas praei
to susirinkimo perskaitytas ir 
vienbalsiai priimtas.

Išduota raportai nuo ligo
nių lankymo? Ligonių buvo 
vienas.

Po to sekė raportai iš bu
vusio draugijos pikniko. Pa
sirodė, kad. pelno liko vos keli 
dolieriai. Dėlto kitais metais 
nutarta pikniko nerengti, bet 
surengti vakarų.

Paskui išduota raportas iš 
A. L. R. K. Federacijos sky
riaus. Atstovai pranešė sky
riaus veikimų ir dar priminė, 
kad didžiai gerbiamas veikė
jas kun. prof. P. Bučys grįžta 
Lietuvon. Dėlto Federacijos 
Chicagos Apskritys, kad kun. 
Bučio veikimas neliktų užmir
štas, sumanė jo vardu įsteig
ti prie Lietuvos universiteto 
Teologijos fakultetui $10,(XX) 
fondų. Todėl kai-kurie nariai, 
prie savo linkėjimų kun. 
prof. Bučiui laimingos kelio
nės ir ilgų metų prisidėjo au
ka prie to fondo. Vladas Vait
kus ir Viktorija Daugirdienė 
aukojo po 2 dol. Po 1 dol.: 
Mykolas Andruškevičia, A. 
Janušauskas, Juoz. Patraitis, 
Rozalija Nausėdienė, Vincen
tas Mačekonis, Juoz. Valaitis, 
Vicentas Dovidaitis, G. Stan
kevičienė. Viso pasiųsta 

redakcijon $12.00 
Rep.

“Draugo” 
dol.

SKAUDŲ BRIDGEPORTO 
KARČIAMNINKAMS.

Jau kelios savaitės praslin
ko, kaip Chicagos policijos vir 
šininkas suspendavo suvirs 
pusę šimto policijantų, bet 
Bridgeporto karčiamninkai be 
veik su ašaromis dar tebedė- 
juoja, nes, girdi, tarpe Ruspen- 
duotų yra vienas labai “fai- 
nas” žmogus, kuris “probiši- 
no” reikale niekad salinnčikų 
“niebaderiodavo”. Mat jie 
(karčiamninkai)nežino,kad tas 
“gerasis” poliemonas už savo 
“gerumų” ir suspenduotas, ir 
dar drauge su kitais civilin 
teisman patrauktas.

Al ii.

Auksina i Dar Pigus

IRKITE jų dabar kodaugiau- 
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems j
LIETUVĄ.
• *

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės 
šiuo adresu:

“Draugas” Publ. Co.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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Ar Jus žinote?
Kad ateiviai nepiliečiai gyvenanti Suvienytose Valstijose gali važuoti į Europa be 

baimės, nes nauji įstatai pavelija jiems sugrįžti į Amerika.
AR JUS ŽINOTE? |

Kad iš Lietuvos, Latvijos ir Estonijo3 pagal naujų ĮVAŽIAVIMO TIESU gal at- 5 
važuoti į Amerika 34,247 ypatos. Kad Lietuviams nebereiks važuoti į Ryga dėl išgavi- a 
mo visa pasporto nes Amerikos Konsulas atvažuoja į Kauna kas mėnesį.

AR JUS ŽINOTE? Į
Kad pirkdami laivakortės per musų Biurų jusu pasažyrams patarnaus visuose rei- | 

kaluose musu agentas Kaune, kurio antraša duodame su kiekviena Laivokortė išpirkta 
per

f

— - - • r*

OARSINKlTtS “DRAUGE.”

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
S. L FABIONAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai

809 W. 35th St., (kamp. Halsted & 35 Gatv.) Chicago, UI.
PASTABA

Mes nekalbame tik ant poperos bet parodome aiškus faktus, fttnl žemiau pndiiodam vardu* nors ne
visli bet tu kurte yra daugiau žinomi visuomenei, atvažiavusiu per mušt, Itin ra Iš Lietuvos:

Veronika Sadauskaitė Iš Jonavos Valščlaus, su sesere, Barbora Bražinskas Iš Plungos Vnlščinus, Ona 
Barkauskienė Iš Itadvlllšklų Valsčiaus, Ona Paulattts Iš Jurbarko Valsčius, Liudvika. Mlkullčlenė IŠ Pane
vėžio, Vludlalovns Barkauskas Iš Radviliškio Valsčiaus, Juozapas Ir Elena Mlkullč Iš Panevėžio, Stefanija, 
Ona Ir Genovaitė Barkauskas Iš Radviliškio, Julijona Kazlauskienė Iš šlautlu, ITršula Petrauskaitė Iš Ra
guvos, Vincentas Ir Julijona Kazlauskas Iš Šiaultu Valsčiuus, Cecllla Kneizls Iš Meškulčiu Valsčiaus, 
Liudvika Juskevlčlukė Iš Pllvlšklo Valsčiaus, Stanislovas, Matilda Ir Zofija Butvilai, Iš Vllkkljos, Liudvi
ka Plllutė Iš Vilkaviškio Valsčiaus.

Jeigu norite ksd Ir Jūsų giminės atvažiuotu | Amerika tai darykit šitaip:
Ateikit | musų Biurą Ir mes padarysime, tam tikras popteras ir pasiųsime laivakorte <lelcJ atvažiavimo 

jūsų laukiamu svečiu. Kiekvienas darantis bizni su musų (staiga gauna sąžinišką patamsvlma patyrusiu 
Žmonių, Kreipkite* šiose valandose:

Kasdiena nuo » ryto Iki • po pietų, Vakarais, PtamJnke, Ketverge, SubatoJ Iki • valandai. Me- 
dėllomls nuo B ryto Iki S po pietų.


