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Džiaugsmas Vokietijoje del 
Taikos su Amerika 

Bet Spauda Nepatenkinta Prezi
dentu Hardingu 

DEL DARBO GRIUVO KA
BINETAS. 

AMERIKONAI BERLYNE 
TURI VARDĄ. 

Pirmukart pasirodo S. V. vė
liava. 

Berlynas, liepos b\— Kaip 
vokiečiai jaučiasi, kuomet S. 
Valstijos pabaigė teknikalį 
karą su Vokietija, prezidentui 
pasirašius taikos rezoliuciją. 

Gyvuoja čia tik vienų-vie-
nas jausmas. Tai a beinąs vo
kiečių džiaugsmas. Tas džiau-
gsmas visatinas. 

Kiekvienas amerikonas vo
kiečiuose staiga įgijo gerą 
vardą. Kiekvienas įgijo inta
ką. Kurie amerikonai seniau 
čia buvo vos pakenčiami, šian 
die yra populeriai. 

Liepos 4 d. pirmukart čia 
restoranai ir viešbučiai išs-
skleidė amerikoniškas vėlia
vas. Amerikonams visur buvo 
daromos ovacijos. 

Daugel vietose buvo groja
mas Suv. Valstijų bimnas. 
Vokiečiai vienplaukiai klausė
si himno meliodijos. 

Prikaišiojami pažadėjimai. 

Kai-kurie vokiečiu laikraš-
čiai mėgina išlieti kibirus šal
to vandens ant galvų įsidžiau-
gusių* vokiečių. 
/ Tie laikraščiai tvirtina, kad 
ta Suv. Valstijų taikos rezo
liucija, tai tuščias šovinys. 
Tas negali duoti veikiai jokių Čia daug spekuliuojama, 
geistinų pasekmių. Nes Dievas kas bus vokiečių ambasado-
žino, kada Suv. Valstijos at- rium Suv. Valstijose, 
naujins pirklybos santikius su Daug buvo kalbų apie Kru-
Vokietija. ppo įstaigų direktorių Wied-

Dar kiti laikraščiai reiškia feldt. Bet įstaigų valdyba to 
nepasitenkinimą buvusiuoju žmogaus nenori atleisti. J i s 
prezidentu AVilsonu ir prezi- reikalingas ir namie. 

dentu Hardingu. Wilsonas vi
sas laikas buvo vokiečiams 
priešas. Bet Hardingas rinki
mų metu buvo žadėjęs kuovei-
kiaus padaryti taiką su Vokie 
tija ir atšaukti iš Rhine ka-
ruomenę, kaip bus išrinktas 
prezidentu. J is išrinktas. Bet 
nepildo savo pažadėjimo, sa-
ko vokiečiai 

Visokios nuomonės. 

Vidutinis vokietis neturi su
pratimo apie atšaukimą ame
rikoniškos karuomenės iš Vo
kietijos. 

• 

Kai-kurie vokiečiai pasako
ja, kad amerikoniška karuo-
menė Rhine brangiai atsieina 
Vokietijai. Bet tie patys vo
kiečiai įsitikinę, jog ameriko
niški kareiviai yra labai po-
puleriai. Tai ne prancūzai. 

Bet tikrai pasakius, Vokie
tija del amerikoniškų karei
vių ligšiol neišsilėšavusi nei 
vieno cento. I r nežinia, ar už
mokės ką ir kada. 

Kas bus ambasadorium. 

Laikraščiai su pasididžiavi
mu paminėjo faktą, jog liepos 
4 d. prie Frederiko Didžiojo 
stovylos padėta du vainiku su 
Suv. Valstijų nacionaliais žen 
L-laic 

Madridas, liepos 6. — Atsi
statydino Ispanijos ministerių 
kabinetas, kuriam pirmininka
vo Alien de Salazar. 

Nesutikimai pakilo del ta-
rifos, įstatymo ir komerciji-
nių sutarčių su kitomis šali
mis. Finansų ministeris Ma-
nuel Arguelles įžiūrėjo, kad 
tas įstatymas ir sutartys yra 
priešingi darbininkų reika
lams. 

Todėl jis paskelbė atsista
tydinimą. Paskui jį griuvo 
visas kabinetas. 

Kalbama, kad į premierus 
bus pašauktas Jose Guerra, 
parlamento rūmų pirmininkas. 
Karalius paves jam organi
zuoti naują kabinetą. 

REIKALAUJA ATMAINYTI 
PAŠTŲ fSTATYMĄ. 

LIEPOS 4 DIENOS AUKOS 

klais. 
Abudu vainiku paeina nuo 

Amerikos vokiečių 

Italijos Karuomenę Kovoja su 
Radikalais 

TRUKUMUS KELIA ITALI 
JOS RADIKALAI. 

strijos, paskelbė apsimąs but 
užsienių reikalų ministerių 
naujame Italijos ministerių 

Katalikai patenkinti nauju i. kabinete. 
kabinetu. 

Paryžius, liepos 6. — Už 
puspenktos mylios nuo Genoa 
miestelio Sestri Ponente komu 
nistai pradėjo šaudyti į buri 
praeinančių kairiųjų naciona
listų. 

Pakilo kova. Pašaukta ka-
ruomenė, kuri tvarkos sugrą
žinimui buvo priversta šaudy 
ti į kovojančius. Keli žmonės 
sužeisti. 

Taip vakar pranešta iš Ro
mos. 

Komunistai po to atsimetė 
į savo pozicijas ir tuojaus pa
sidirbdino barikadas Darbo 
bute. Tenai juos apgulė karei
viai ir nacionalistai. 

Kol-kas to apgulimo pasek
mės nežinomos. 

Apsima but ministerių. 

Markizas Della Forreta, kur 
šiandie yra Paryžiuje, ir kurs 
dalyvavo tarybose reikale Au- ] Del to žuvusio nacionalistai 

Jam tą ministerio portfelį 
pasiųlė naujas premieras ~Bo-
nomi. 

Italų katalikų partijos va
dai išreiškė savo pasitenkini
mą nauju premieru Bonomi. 
Kadangi pirmukart katalikai 
iškovojo sau teisingumo mini
sterijos portfelį. 

Bet naujam ministerių kabi
netui aiškiai priešinasi kairie
ji nacionalistai ir konservati-
stų grupės. 

16 žmonių žuvo. 

Miestelį Grossetto, Tuskani-
joj, aną dieną puolė kairieji 
nacionalistai su tikslu išlieti 
pagiežą ant radikalų. 
. 16 žmonių žuvo ir apie 50 
kitų sužeista. 

Nesenai tenai nacionalistai 
buvo susikovę su radikalais. 
Atvykusi karuomenė pavarto
jo ginklus. Žuvo vienas naci
onalistas. 

Liepos 4 dieną Chicagoje 
žuvo 21 asmuo. Bėt ne visos 
tos aukos yra Nepriklausomy
bės dienos paminėjimo aukos. 

Iš tų visų aukų 12 žmonių 
nuskendo. Be to, keletas žuvo 
automobilių nelaimėse. Vienas 
-kitas žmogus parblokštas 
saulės spindulių. 

Taigi tiesioginiam Nepri
klausomybės paminėjimui pa
silieka vos keli žmonės. 

Policija todėl tvirtina, jog 
šįmet liepos 4 diena buvo iš
mintingiausiai' paminima. 

KAS TURI BUT TOLIAU, 
VVashiiLgton, liepos 6. — 

Prezidentas Hardingas pasira
šė taikos rezoliuciją: Su tuo 
vienu pasirašymu negalima 
apsieiti. Reikalinga kokia-
nors proklemacija ar kaskita 

Tuo tikslu tomis dienomi> 
apie tai čia bus pagalvota. 
Nes taikos rezoliucija pasira
šyta, karas pasibaigė, bet ka
ro įstatymai posenovei veikia. 

BAISI VĖSULA MANILOJE 

Manila, Philipinų salos, lie
pos 6. — Vakar čia ir apy
linkėse siautė baisi vėsula, ži
noma vardu " tyfoon". Sunai
kino miestui pristatomas švie
sos spėkas. 

Daugybė namų apgriauta, 
stogai nuplėšti, mažesni laivai 
užlajoj išmesti į pakraščius. 
Gatvekarių važinėjimas sut
rukdytas. 

Kol-kas nesužinota, ar žuvo 
žmonių. 

Reikia mokėti didesnį nuo 
šimtj. 

Sullivan, Iad., liepos 5. — 
Miliardas dolierių, kuris ga
lėtų but paleistas apyvarton 
ir prisidėtų prie industrijų 
atgaivinimo, |iandie palaiko
mas autėse arba kur kitur, 
pareiškė Čia paštų sekretorius 
Hays, paskelbdamas pienus 
pataisyti pastos taupymo ban
kų sistemos įstatymą. J is sa
ko, pataisytu įstatymu bus 
galima patraukti milžiniška 
skaitlių depozitorių. 

Paštų sekretorius turėjo 
konferenciją su viduriniai-va-
karinių valstijų bankininkais. 
J i s bankininkams pranešė a -
pie savo sumanomus pienus. 
Sakė, kad su šiandienine paš
tų taupymo sistema mūsų 
žmonės beveik išnaudojami. 
Kad tuo tarpu vyriausybė su 
padėtais žmonių pinigais da
ranti puikų pelną. 

Bankininkai sutinka. 

Paštų sekretorius savo su
manymą induos kongresui. 
Sumanymą patvirtino banki
ninkai savo suvažiavimuose 
TVashingtone, New Yorke, Te-
rre. Haute ir kitur. 

Hays intikino bankininkus, 
jog jis nekuomet neturi neį 
mažiausiojo pasiketinimo tuo 
savo žygiu pakenkti naciona-
lėms bankomt**' 

Hays reikalavo paštų depo-
zitoriams mokėti didesnius 
nuošimčius už padėtus pini
gus. Bet tie nuošimčiai visgi 
nebus d klešnių už bankų moka 
mus nuošimčius. 

Nacionalės bankos ar šiaip 
ar taip negali link savęs pat
raukti tų depozitorių, kurie 
šiandie savo pinigus palaiko 
pastoje. Nes tų depozitorių 70 
nuošimtis yra svetimšalių. Tie 
žmonės nepasitiki paprastomis 
bankomis, nors tos butų stip
riausiame stovy. Kas kita yra 
su pastos taupymo bankomis. 
Čia žmonės visais laikais tu
ri pamato pasitikėti Dėde 
Samu. 

Hayso atmainymai. 

Kad patraukti daugiau de
pozitorių į pastos taupymo 
bankas, paštų sekretorius 
šiandieninėje sistemoje to
kias atmainas sumano: 

1. Padidinti nuošimtį nuo 2 
(kaip šiandie mokama) ligi 3. 

2. Nuošimčius mokėti už 
mažesnį laiką, kaip vieneri 
metai. 

3. Prašalinti suvaržymus 
depozitoriams, neturintiems 10 
metų amžiaus. 

4. Pastos taupymo bankas 
įsteigti nors 50,000 pastose, 
vietoje 6,300. 

5. Padėtus pastos bankosna 
pinigus padalinti lokalėms 
bankoms labiau liberalėmis 
sąiygomis. 

Paštų sekretorius sako, kad 
1912 metais pastos bankos tu
rėjo 12,823 depozitorius. Kad. 
tuotarpu 1920 metais depozi
torių skaitlius nupuolė ligi 
6,314. 

Iš Lietuvos Vyčiu Seimo 
Dalyvauja Daugiau 100 Delegatų 
PIRMOJI DIENA. 

Pradėsiant L. Vyčių IX-tą-
jį Seimą » Dievo Apveizdos 
bažnyčioje Centro dvas. vado
vas atlaikė iškilmingas Šv. 

nigai ir vyčiai moksleiviai-
Išrinkta ši seimo vaidyba: 

kl. Pr. Juras — pirm.; A. A-
leksis — pirm. pag.; Pet. Čes-
nulis — I rast.; Zof. Mastau-
skaitė — II rast.; mandatų 
komisijon: kun. A. Baltutis, 

GEN. SMUTS DUBLINE. 

Konferuoja su sinn-feinerių 
vadais. 

Dublinas, Airija, liepos 6.— 
Iš Londono čia atvyko Pietų 
Aprikos premieras, gen. Smii-
ts. Nors jis sakėsi, kad čia 
keliaująs nekieno nesiunčia-
mas, bet gana aišku, kad jis 
veikia, kaipo Anglijos vyriau
sybės įgaliotinis. 

Atvykęs čia gen. Smuts tuo
jaus inėjo konferencijon su 
sinn-feinerių vadais. Tariama
si, kokiu būdu pasekmingiau-
sia sutaikinti Airiją su Ang
lija. 

Suprantama, jei sinn-feine
rių vadai konferuoja, tad a-
pie Airijos nepriklausomybę 
negali but jokios kalbos. Nes 
Anglija apie tai nenori nei 
prisiminti. 

Anot žinių iš konferenci
jos, esanti viltis susiartinti 
pažiūromis. Kuomet tas bus 
padaryta, tuomet de Valerą 
su keliais savo palydovais vy
ks Londono konferencijon, 
sušaukiamon. paties Anglijos 
premiero. 

Mišias 10-tą vai. rytą. Diako 
nu buvo kun. Čižauskas, sub- V. Jonaitis ir M. Daumantas; 
diakonu — klier. Pr. Juras. 
Pamokslą pasakė kun. Dr. Ig. 
Česaitis. Per Mišias ir palai
minimą giedojo vargonininkų 
choras su pora žymesnių dai
nininkių. Už puikų pagiedoji-
mą bažnyčioje vargonininkai, 
baigianties antrajai sesijai, bu 
vo delegatų pagerbti atsisto
jimu. 

Iš bažnyčios delegatai bei 
delegatės su būreliu svečių 
nuvyko į La Salle viešbutį,— 
Seimo vieton. 

Apie pirmą valandą klieri
kas Pr. Juras, Centro pirmi
ninko pagelbininkas, atidarė 
Seimą. Pakvietė kun. A. Bal
tutį atkalbėti maldą. Ig. Sa
kalas priiminėjo mandatus, o 
p-lės A. Aląburdaitė ir Ra-
jonaitė prisegstė ženklelius 
atstovams. A. Benaitis užre
gistravo svečius. Atsilankė 
kun. Prof. Pr. Bučys ir kun. 
M. Ambotas. Suteikta atstovų 
teisės. Jas gavo keli kiti ku-

rezoliucijų ir įnešimų komisi
jon: Al. Račkus, kun. Dr. Ig. 
Česaitis, Ig. Sakalas ir kum 
Ig. Albavičius; knygų peržiū
rėjimo komisijon: A. Linkus, 
E. Šulčiutė ir St. Junkelis; 
presos komisijon: kun. Prof. 
Pr. Bučys, Juoz. Mockus, V. 
Abračinskas, Pr. Paliulis, Z. 
Bajoriniutė ir Pr. Zdankus; 
skundų komisijon: kun. H. J . 
Vaičunas, Jonas Čižauskas. V. 
Stulpinas, A. Šlapelis ir E. Jo-
vaišaitė; tvarkos pridaboto^ 
jais: St. Šimkus, Pr. Savickas 
ir A. Mureika; kun. Ig. Al
bavičius, kaipo Centro dvas. 
vadovas, gali ineiti į visas ko
misijas; komisija pasveikini
mui J. M. Chicagos Arkivys
kupą ir miesto valdžią: kun. 
H. J . Vaičunas, M. Dauman-' 
tas ir A. Aląburdaitė. 

Organizacijoj yra 104 kuo
pos. Tik 28 kuopos teprisiun-
tė atstovus. (Kitais metais bu-

(Seka 4 pusi.). 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
KLAIPĖDOS LIETUVIAI 

KRUTA. 

BELGŲ KARALIUS ANG
LIJOJE. 

Londonas, liepos 6. — B^lgų 
karalius su karaliene ir su 
buriu palydovų atvyko oficia-
lėn viziton pas Anglijos ka
ralių. Apsistojo Buckingham 
rūmuose. 

Liepos 2, 3 ir 4 dienomis 
Chicagoje pavogta 60 automo
bilių. Iš jų vos 15 surasta 

buvo pakilę atkeršyti radika
lams. 

I r štai kokios to kerštingo 
žygio pasekmės. 

SNIEGAS WYOMINGE. 

Yellovvston Park, Wyo., lie
pos 6. — Liepos 4 d. čia smar
kiai pasnigo. 

PRISIPAŽINO PAVOGCS 
50 AUTOMOBILIŲ. 

Areštuotas Morgan pagaliau 
policijai išpažino, kad jis pra
eitais keturiais mėnesiais Chi 
cagoje pavogęs 50 automobi
lių ir už kiekviena gavęs po 
200 dol. 

Pavogtus automobilius jis 
siuntęs į Cincinnati. 

Klaipėda. Liet. spaust, akcijų 
bendrovė " R y t a s ' ' čia nupir
ko už 1,200,000 auksinų vieš
butį "Berliner Hof" nuo vo
kiečių. Čia mano intaisvti nau 
ją spaustuvę. Be to viešbutis 
pasiliks ir, toliau. Viešbutis 
yra miesto viduryje ir gerai, 
kad teko lietuviams, nes len
kai stengiasi nupirkti geriau
sias vietas Klaipėdoj. 

AIRIJA NORI GAR6INGOS 
TAIKOS 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
WASHlNGTON. — Perniai iš Chicagos pastos prašalinti 11 

darbininkų už jų veikimą pastos darbininkų unijoje,, išnaujo priim
ti pas ton. Tas padaryta paštų sekretoriaus Hays parėdymu. 

• WASHINGTON. — Sugryžo iš New Jersey valstijos Prezidentas 
Hardingas. 

RYGA. —«. Komunistų trečiojo internacionalo suvažiavime Mas
kvoje Kari Radek padavė bolševikams obalsį kas valanda but pasi
rengusiems pakilti kovon ir visą pasaulį padaryti raudonuoju. 

WASHINGTON, — Į Meksikos pakraščius pasiųsta du S. V. ka
ro laivu — Cleveland ir Sacramento. Laivai plauksią į Tampieo ap
drausti ten amerikonų reikalus, kuriems grūmoja pavojus. Tas pa
vojus pakyla iš bedarbių pusės. 

Salantai. Birželio 11 d. Sa
lantų miestelyje siautė dide
lis gaisras, kuris tęsėsi nuo 
12 vai. iki 9 vai. vakaro. Su
degė 33 gyvenimų ir 37 negyv 
triobų. Taip pat sudegė kele
tas žmonių. Spėjama, kad vai
kai žaizdami netyčia padegę 
Padaryti nuostoliai siekia 2 
milionų auksinų. Padėti gesin
ti atvyko gaisrininkai iš ap
linkinių miestelių: Skuodo, 
Plungės ir Pateikiu. 

DUBLINAS. Airija. -— Dubline ir apylinkėse pertraukti susi
rėmimai sinn-feinerių su anglais. Anglijos vyriausybė turi taikos ta 
rybas su sinn-feinerių vadais. * Vyriausybę atstovauja gen. Smuts. 

* NEW YORK. — Dviem garlaiviais iš Pranei jos čia atvežta 10,-
000,000 dol. vertės aukso. 

Biržai, Pasvalio ap. Baigian
ties gegužės mėn. Pušaloto ir 
Joniškėlio valsčiuose praūžė 
audra su ledais, kurie išmušė 
18 ar 20 kaimų visus žieminius 
javus ir labai pagadino vasa
rojų. Ledai buvo taip dideli, 
kad užmušė keletą gyvulių: 
ožkų ir ožiukų ir mažų pau-k-
v v • 

soių. 
Daug nukentėjo sodnai ir 

langai. 
Vienas piemuo tapo ledų ap

svaigintas., Ledų audros ruo
žas siekė apie 1—VĄ vtorsto 
platumo. Ūkininkai nupjovė 
sunaikintus javus ir sėjo nau 
jus. 

Liepos 4 d. daugely Ameri
kos miestų airiai turėjo paro-
davimus, mitingus ir kitokias 
pramogas. Visuose susirinki
muose išneštos rezoliucijos 
kad Amerikos vyriausybė* 
pripažintų Airijai nepriklau
somybę. 

Chicagoje irgi įvyko airių 
parodavimas. Susirinkime kai 
bėjo Airijos prezidento do 
Valerą sekretorius Boland. J i s 
sakė, kad į 700 metų pirmu-, 
kart Anglija kviečia airius 
sukilėlius taikos konferencif 
jon. Anglija siunčia Airijon 
specialiu pasiuntiniu gen; 
Smuts, Pietų Aprikos Unijos 
premierą. 

Tas daug reiškia. Airija no
ri taikos. Bet garbingos tai
kos,* sakė Boland. 

Praeitą parą Chicagoje pa
vogta 16 automobilių. 

PLATINSITE "DRAUGĄ." 

ORAS. — Gražus oras šian
die; maža atmaina temperatū
roje. 

Buvo laukiamas vėsesnis o-
ras ir lietus. Bet iš oro biuro 
paskelbta, kad vėsesnis oras 
kol-kas iš niekur nepramato
mas. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, liepos 5 
buvo tokia pagal Mercnants Lo» 
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 

3.76 
8.06 
5.01 
1.35 
1.35 
.06 
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UOETUVIV KATAIJDKV DIEJCRAfiTIS 

"DRAUGAS" 
Kinu kasdieną Išskyrus nedėldienJus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IK UŽSIENYJE: 

Sietams . . . , • • * »*& ĘS.Oi 
Pusei Meta • •£,«:• •sukiic*..** *•** 

BUV. VALST. 
Metams w . .-s-s-.. S*.<M 
Pusei Metu ...-.- •! *-0° 

Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresam Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBt. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

Afi VERTI PILIEČIŲ 
VARDO? 

' 

Buvo laikas, kada į Lietu
vą įsiveržė rusai bolševikai ir 
norėjo panaikinti jos nepri
klausomybe, pavergti Lietuvos 
žmones, sugriauti jų gerovę. 

Lietuviai sumušė juos ir iš 
grūdo iš Lietuvos. 

Lietuva nusidžiaugė. Džiau
gėmės ir mes. Pavojus praėjo. į 

Bet štai dabar lietuviai bol
ševikai, gyvenantieji Lietuvo
je ir Rusijoje, už rusų bolševi
kų pinigus darbuojasi sukelti 
darbininkus, pakelti maištę 
karuomenėje, nuversti dabar 
tinę Lietuvos valdžią, išvai
kyti St. Seimą, paimti Liotu-
vą į savo rankas ir atiduoti ja 
rusų sovietų valdžion. 

Tai prirodyta St. Seimo ĮLUĄ 
kumentais. 

Tokis lietuvių bolševikų 
darbas reiškia naikinimą Lie 
hrvos nepriklausomybės, ver 
girną Lietuvos žmonių, nai 
kilsimą jų gerovės. Tai yra, jie 
dabar kėsinasi padaryti tai, ką 
norėjo padaryti seniau rusai 
bolševikai. 

Tuo žvilgsniu aš nemačiau 
tarp rusų ir lietuvių bolševikų 
skirtumo. 

Bet už tai mane labai "su-
sarmatino" " Naujienų'' re 
daktorius. Jis ėmė ir rado 
skirtumą. Ir kokį f 

O štai kokį. 
"Rusai bolševikai, tai buvo 

užpuolikai iš svetimos šalies. 
" O Lietuvos bolševikai yra 

Lietuvos piliečiai ir valdžia 
neturi teisės apsieiti su jais 
kaipo su užpuolikais, atėju
siais iš svetimos Šalies". 

Tą skirtumą reikia pripa-
; žinti. Bet tas skirtumas da la
biau smerkia Lietuvos bolše
vikus ir klampina pačias 
"Naujienas". 

Jei Lietuvos bolševikai,,jos 
piliečiai, jos vaikai kėsinami 
ją už pinigus parduoti prie
šams ir ją nužudyti, tai jie 
yra jau nepaprasti priešai, bet 
jie yra judos-parsidavėliai, jie 
yra išgamos-vaikai. 

Turbūt, ir "Naujienos" ar
tinasi prie jų nuomonių ir dar
bų, jei taip smarkiai pradėjo 
juos orinti. Lietuvos soči jai 
demokratai, "Naujienų" ben
draminčiai, jau seniai su Lie
tuvos bolševikais susiartino. 

Taipat sulyg didelės " N . " 
redaktoriaus logikos, Lietuvos 
valdžia neturėtų teisės apsiei
ti kaip su užpuolikais ir su 
Kapsuku, ir Serbentą ir su 
lenkais P. O. AV. ir su dvari
ninkais, kėsinančiais prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, nes 
jie visi Lietuvos piliečiai. 

Ar-gi Lietuvos valdžia butų 
teisinga, jei leistų tiems išga
moms, vien dėlto kad jie pi
liečiai, parduoti Lietuvą sve
timiems! Ne! 

J i turi bausti tuos išgamas, 
judas, pardavikus. Jie neverti 
būti Lietuvos piliečiais, kuo
met piliečių teisėmis naudo
damiesi, stengiasi Lietuvą 
parduoti. 

Tegina sau tokius, "pilie
čius" "Naujienos". Joms tai 
tinka. Bet "Draugas" judų 
parsidavėlių, ar jie bolševikai, 
ar krikščionys piliečiai, ne
gins. 

"Naujienos" da rašo, kad 
nerandant skirtumo tarp rusų 
bolševikų ir lietuvių bolševi
kų, turėtų Lietuvos valdžia 
būti draugiška su savo šalies 
bolševikais, nes yra taikoje ir 
draugiška su rusų bolševikais. 

Atsakome — tegu lietuvių 
bolševikai nurimsta ir nesikė
sina pfieš Lietuvos neprigul-
mybe, bus Lietuvos valdžia su 
jais draugiška, kaip ji drau
giška dabar su rusų bolševi 
kais. 

Geriau, kad " N . " redakto
rius savo kreivą logiką susi
dėtų į "bakselį" ir neklaidin
tų žmonių savo nelogiškais 
išvedžiojimais. 

V. K. 
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Laisvos Lietuvos Piliečiai, Žinokite, 
Ką Lenkai Okupantai Daro! 

Barniai Jas sau gyvenate 
savo kampeliuose be baimės 
ir sotus. 

Tiesa, gyvenimas da nevisai 

ne valdžia, bet skriaudėjų gau 
ja* 

Ten milicija ne tam, kad 
žmones saugoti nuo vogimų ir 

lengvas. Karas su priešai da plėšimų, bet tam, kad jai pa-

NEVYKĘS VARGDIENIS. 
» • • m—• »• '•» 

Žinomas Amerikos nulionie-
rius. vadinamas "plieno kara
lium", Andrew Carnegie mi
rė 1919 metais. 

Būdamas gyvas jis keletą 
Šimtų milionų dolierių paau 
kojo viešiems reikalams. Su 
savo milionais daugiausia jis 
.steigė visur viešuosius kiiygy-
nus. Rėmė įvairias aukštesnes 
mokslo įstaigas. Jo milionais 
naudojosi įvairios sektos. 

Nereikia nė sakyti, kas jam 
tuos milionus sukrovė. Krūvi 
nas darbininko prakaitas ji 
auksu apipylė. Carnegie juos 
pigiai apmokėjo. Ir jam nė į 
galvą neatėjo pasirūpinti tų 
savo darbininkų likimu ir.at
eitimi. 

Kas darbo žmogui iš tų vie
nųjų knygynų, kurie jam ne
prieinami ir dažniausia nesu
prantami f Kas iš aukštojo 
mokslo įstaigų, kuriomis dar
bininkas negali naudotis? Bet 
Carnegie tiems tikslams nesi
gailėjo milionų. 

Senis Carnegie 1901 metais 
pasitraukė iš aktivio veikimo 

nepasibaigė. Tat tenka ir jums 
visiems pavargti sumetant ne
maža mokesnių savo kraštui 
ginti nuo žiaurų atėjūnų, su
pilant javų karuomenės rei
kalams ir atliekant kitas prie
dermes valstybei. 

Bet jus ramtis esate savo 
gimtiniuose nameliuose. Jus 
žinote, kad niekas neįsiverž į 
juos, niekas neapiplėš jūsų ir 
nežudys. 

Jus nuo to visa atpratote. 
Jums rodosi, kad niekur jau 
nėra daugiau tokių baisenybių, 
kokių buvo prie bolševikų; 
bermontininkų ir kitų okupan
tų. 
Jus gal ix nenorite tikėti mū

sų balsui! 
Bet štai mes, Punsko ir Sei

nų krašto (Suvalkų gub.) Lie 
tuviai gavome patirti baiseny
bių, kokių da nebuvome matę 
nuo pradžios karo! Mes dau 
giau nebegalime ten išgyventi _ 
ir keli šimtai žmonių, daugiau
sia vyrų, turėjome pabėgti iš 
gimtinių vietų. Dabartinė oku
pacija yra daug daugiau bai 
sesnė už visas kitas buvusias 
Lietuvoj okupacijas! 
v Pas mus Lenkų valdžia tai 

čiai žmones plėšta ir kratas da
rant apvogti I 
Karuomenė ten siunčiama ne 

tam, kad žmones ginti, bet 

—^^mmĘmmmm^ 

(žemės juostoje tarp masų ir 
lenfcų karuotneaių). 

Nei vieni okupantai aedrįso 
mobilizuoti vynų laikinai už 
imtame krašte, lenkai gi . tai 
padarė! 

Žinoma, mes Punsko k Bei
nu krašto lietuviai pasiryžome 
neiti feariauti už kaž kokius 
negirdėtus kraštus, kurių mes 
nė vardų neatsimename. 

Mes nutarėme geriau žūti 

Areštavo ir prikankino dau 
gybes žmonių. Areštavo ir mu 

vi*tų, apieisdafni savo šeimy 
nas, nes negalima daugiau ten 

šė ypafc vyrus, net senhdms pasilikti. Mes pasiryžome ge-
7# metų. Masė i r kankino mar riau guolis didvyriais su gin-
gatoę 1* n&eių. Daug moterų j klu rankose, ne kaip žūti be-
išgėdino, o Marijoną Steckevi I balsėmis avimis ar paguldyti 
čaitę Bereznikų kaime (mūsų j galvas už nežinomus ir negirdė 
pusėje) užmušė už tai, kad tus kraštus lenkams užgtie 
pasisakė lietuvė esanti, ne len- biantl 

Suareštuotus, nuplaktus įmo
nes varinėja į savo štabus, j 

tam, kad juos mušti, kankinti n u o fa^ną fenkų atėjūnų, ne 
savo gimtSoJ kampelį gindami I S*iml> t a i o e t S»vaik*J kalėji-

ir šaudytij 
Vargome ir kentėjome nuo 

rudens. Manėme, kad ateis lai
mingesnis galas, bet sulaukė
me to, kad daugiau ten pasi
likti negalime! 

Kovo mėnesy prieš Vtrbų 
nedėlią pasklydo tarp lenkų 
neramumas ir baimė, kad girdi 
reikės kariauti Lenkijai su Vo
kietija del kaž kokios Aukšto
sios Silezijos ir su Čekija del 
kokio tai Ciešino. 

Ir štai atsitiko negindėtas 
dalykas! 

Lenkai paskelbė mabilizaci 
ją visų vyrų nuo 18 ligi 35 
metų amžiaus ir nė tik savo 
okupuotose vietose, bet ir va
dinamoje neutralinėje zonoje 

kaip už jų prasimanymus savo 
gaivas guldyti. 

Visi vyrai pasislėpė miškuo
se ir laukuose su ginklais ram 
koše. 

Atsiųstoji vietinė karuome
nė nieko negalėjo mums pa
daryti. 

Tuomet lenkai prisiuntė 
daugiau karuomenės ir štai 
jau dvi savaitės drasko, plėšo, 
naikina musij sodžius. 

Išdraskė ir apiplėšė sodžius: 
Vaičiuliškius, Trakiš kius, Bu 
rokus, Pristavonis, Paliūnus, 
Vaitakėnius, Ožkinius, Kam
puočius, Radziškius, Berezni-
kus ir daug kitų kaimų ne tik 
netutralinėje zonoje, bet net 
mūsų pusėje. 

mus. 
O kiek turto tapo konfis

kuota, išplėšta arba sunaikin
ta! 

Paskutinį maistą ir sėklas 
atėmė, galvijų daug išnaiki 
no, arklius išsivarė su savim. 

Galų gale daugelio sodžių 
gyventojams uždraudė išeiti 
žemės dirbti,, pasirodžiusius gi 
lauke be pasigailėjimo šaudo 
kaipo maištininkus. 

Gyvenimas tapo negalimas. 
Tūkstančiams žmonių gresia 
badas ir žiauraus prispaudė 
jo kulka. 

Lenkai matomai griežtai pa
siryžę išnaikinti mus visai. 
Taigi mes daugiau trijų šim

tų vyrų nuo Punsko ir Seinų 
pabėgome iš savo gimtinių 

PILIEČIAI VYtAli Buki
te prisirengę, nes greitai gali 
ateiti ir j«ms tokios kovos va
landa. 

Neišleiskite ginklo iš rankos, 
nes kitaip tapsite nukankin
tais ir priversti busite galvas 
paguldyti už lenkus skriaudi
kus ir jiems užleisti gimtines 
vietas! 

Punsko ir Seinų krašto 
LIETUVIAI. 

Red. pastaba. Šį atsišauki
mą Punsko ir Seinų krašto 
lietuvių yra gavęs Jonas Sut
kus iš North Side. Jis vaiz
džiai, faktais besiremdamas 
piešia didelį Lietuvių skurdą 
pakliuvusių į Lenkų nuožmią 
okupaciją. Tikimės jis bus į-
domus Amerikos Lietuviams, 
ypač Punskiečiams ir Seiniš
kiams. Dėlto atsišaukimą, 
greičiausiai Gynimo Komiteto 
išleistą, ištisai spauzdiname. 

M 

"businessV. Apsikrovęs mį 
lionais jis apsigyveno nuoša 
liai visokios politikos. Ir tai? 
metais jis paskelbė paiviški 
mą, kad norįs įnirti vargdieni i 
ir tokiu mirsiąs. 

Tą skardų jo pareiškimą at
kartojo viso pasaulio spauda. 

Teeiaujo tie "gražus* irorai 
neišsipildė. Nes kasduta yra 
norus reikšti., gi kas-kita tuo;-
noriu? darbais paremti. 

Tik dabar paskelbta spaudo 
je, jog Andrew Carnegie min 
ne vargdieniu, bet turtuoliu 
Jis mirdamas saviškiams pa 
liko apie 23 milionus -dol. tur 
tų. Turtai teko tiems, kurh 
jo neuždirbo. Gi darbiniu 
kams-margas niekutfs. . 

Milioniertus Camegie, kair 
jis pats sakėsi, buvo kilęs i" 
vargdienių luomo. Rodos, toj 
kie žmonės neturėtų p*niršti 
tokių pat vargo žmonių. Bet 
jis nepaisant savo gerų norų, 
kitaip pasielgė. 

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS. 
Jis iš priežasties ES-jo Lietuvos Vyčiu Bemo čfa&eagoje šiandien Aryan Grotto Temple (Wabash ir 8-tos gatvių) sta 

to ' 'Kornevilio Varpus'\ . -.,. 
• • —— 

Draugo 

įš FRANCU HALBOS SUUZTišV/NO 

Romanas. 
IŠGELBĖTAS. 

(Tęsinys). 
— Kuris žmogus, Poniutė! 
— Gi tas kurs išgelbėjo mano sūnų. 
— Poniutė žinai kad aš nepažįstu šios apielinkės žmonių. 
— Tiesa... Bet kas man galėtų suteikti žinių! 
— Aš nežinau. 
Jaunoji moteris pakštelėjo sau kakton. 
— Žinau, eisiu pasiklausti pas Joną Vingį. 
Ona tylėjo. 
— Ar tamdsta nesitiki kad jis žinotų! 
— Tamistos Vingis man nepatinka. 
— Ką turi prieš j į! klausė besijuokdama jaunoji moteris. 
— Aš skaitau kad jis nėra atviras. Jis žiuri.į tmistą iš 

paniūrų. 
— Aš niekuomet to nepastebėjau. Mano vyras jį labai 

mylėjo. v 

— Nežinau ar jis to vertas. 
Ona išaugino Rožę. J i rūpinosi Joneliu ir mylėjo kaip mo-

-tina. Dėlto jaunoji moteris Onai įsitikėjo ir dažnai klausė jos 
patarimų. Bet ji taipat matė pas Oną keistybių, ypatingai at 
žvilgiu į Jurgį Vingį. Ir Kazė šiuo kart nepaisydama savo se
nos auklės, ryžosi rytojaus sulaukusi pasiteirauti apie nepažįs
tamą žmogų. J i buvo begalo dėkinga išgelbėtojui. J i nun ga
lėjo pasilenkusi prie išgelbėto kūdikio pabučiuoti jo kaktele. 

Nepažįstamas-. 

Jonas Vingis buvo gndrus žmogus> Vienturtis miestelėno 
sunūs, dar jaunas bebūdamas pasiliko našlaitis. Maža tėvo 
manta teko sūnui. Bet apsukrus, keturių klasių Jonukas, ga 
vo apskrities notaro raštinėje vietą. Kelis metus sąžiningai 
tarnaudamas, greit kilo aukštyn. Iš apskričio buvo perkeltas 
Kaunan. £ia į notaro vyriausio raštininko kėdę įsėdęs M 
daugiaus piagudrėjęs pradėjo savy stoviai darbuotis. 

Vieną kaitą jis grįžęs į savo .gimtinį miestelį jo apielin-
kėje nusipirko gražią Žimiškių sodybą. Įsigijęs ukę jis greitu 
laiku praturtėjo. 

Nuo to latko, matome jį pasidalinus tarp Kauno ir Žir-
niškių. Kai-kas kalbėdavo, kad jis Kaune turįs notaro biurą. 
Grįždamas į Žirniškius, sakydavo, .pavargęs pasilsėti norįs, bet 
ištikrųjų jis čia varė pelningą amatą. Vieną savo žemių dalį 
išporceliavo ir parduodamas gabalais pasipelnė. 

Pasistatydinęs kelis vasarnamius arčiaus priemiesčio iš-
nuomuodavo juos miesto gyventojams. 

Tokiu būdu jis įtikrino jauną našlę savo draugp, Petro 
Jurkūno, apsigyventi atostogų metu viename vasarnamy. 

Rožė, kuri jam buvo labai dėkinga uiž išpaiuiojimą neuž
baigtų savo vyro bylų, sutiko su tuo pasiūlymu. Gedulo ištik
ta, norėjo pasisalinti iš kasdieninių draugių tarpo, vienų viena 
savo skausmu gyventi. Jos vienintelis džiaugsmas buvo ma-
žasai Jonelis, labai į savo a. a. tėvelį panašus. 

Ligi vakar dienos nieks nesudrumstė jos namelių ramy 
bės. J i gyveno ramiai. Pridabodama savo Jonelį, skaitydavo 
rašydavo, siuvinėdavo ir meldėsi. Melstis ji įprato savo tėveflių 
namuoke kur gavo rimtą krikščionišką išauklėjimą. Jį visuo
met tėvams už tai dėkinga'ir savo darbus, vargus, sielvartus, 
džiaugsmus malda gaivino. 

Jonas Vingis buvo viengungis, l i s gyveno vienas Žirniškių 
sodyboje ir savo biure Kaune. Rožė net artimo savo kaimyno 
nelankė. Ji taipat nevaikštinėjo pas pažįstamus apsigyvenu
sius kituose Vingios vasarnamiuose, nė pas bajorą Ralį, turtin
gą Klevinės dvarelio savininką, taipat netoli nuo say.o name
lių, niekuomet neužėjo. 

- Žirniškių šeimininkas 4*uvo kuklus. Vos du kartu buvo 
užėjęs pas savo nuomininkę. Jis tenkinosi ją mandagiai pas
veikinti kuomet kartais ^sutikdavo. 

Bet &ožė šiandien ^buvo pasirįžusi pas jį apsilankyti. Jai 
rūpėjo su&jaoti nepažįstamo pavardę, kurs išgelbėjo jos sūnų. 
#es juo d a u g i s ji mąstė apje nepaprastą jaunikaičio išvaiz
dą, jo kalbą, atsakymą, vis karščiau norėjo paslapties uždangą 
praverti. Dėkingumas, galvojo, mano tiesioginė pareiga. Prie 
to jausmo, reikia priduiti įsimaišė nemažas smalsumo laipsnis. 
Ar yra moteris kuri panašaus smalsumo nebūtų turėjusi? Kas 
nenorėtų atspėti įdomią mįslę! 

Papusryčiavus, jaunoji moteriškė, įsakiusi save senai tar
naitei 4aboti lonelio, pasuko į Žimiškių kelią. Reikėjo eiti 
šiamėjįp lengvo vėjaiio rjueiąmi: jų paunksnis švelnino saulės 
•išilgai upelio gražiu takeliu. Karklai drebulės, gluoksniai 
spindulių kaitrą, žalios pievos margaliueja, toljaus kviečių, 
rugių bangos liūliuoja. 

©ešimts kelionės minučių, ir, iš beržyne išėjus, sodyba pa
sirodo. Sodybos triobėsiai sulyginus su gamtos įstabia grože, 
tarsi sunkios, netikusios patrankos riogso. 

Rožė įvesta seklyčion, kurios papuošimas netiko jos sko
niai, laukdama Vingio, su pasigailėjimu mąstė: Iš karto matai 
kad čia nėra moteries! 

Vos spėjo ji tą pastabą sugalvoti durys prasivėrė ir šei
mininkas įžengė per slengsti. (Bus daugiau). 

t Į 
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DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, SAU JT U* APSUPIMAS 

SU KELEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją. Ukra ina i r 
visas Bal t ike Valsti jas per 

Hamburgą. 

II klesos I1S9.00, III klesos $126. 
Taksų 5 dol. 

PIK CHEKB04RG SOUTHAMJPTON 
LIVEKFOOL AR ULASOOW 

BERENGARIA Liepos 4 
AQUITANIA Liepos 5 
UASTALIA Liepos 9 
ALBANIA liepos 12 
MAURCTAK1A LH pus 14 

1 T? 

LIETUVIAI AMEffiKOJE. 
DETROIT. MICH. 

• • > • • • • • • • » * » » . 
Tei. O n a i 257 Vak. Canal 1118 

Dlt. ? . Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
I U 1 Bo, 

T a i a a d o e : l t Iki 1 1 e r t o : l i g i 
p o p teL I ik i 9 
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Red Star Line 
N B W YORK — HAMBŲRG 

DANZIG — LIBAU 

Šiomis dienomis Šveisto J u r 
gio parap . svet. įvyko Detroito 
lietuvių stisirinkiuias sušauk
tas kun. F . Kemėšio. • 

Susir inkimo t ikslas aptar t i 
nesenai įvykusį kruviną už
puolimą vietos žydų ant lie
tuvių. 

I š r inkta komisija iš trijų 
asmenų: kun. Kemėšio, K. 
Krespaieio i r v S. Ambrozo, ku
rie nuvyks pas miesto majorą 
su paklausimu kodei Detroito 
policija nesistengė numalšinti 
įsiutusią žydų minią atakuo
jančią lietuvius. 

Beto p. Ambrozas, p . Aby-
Šaila i r k i t i kalbėtojai nurodi
nėjo reikalą remti savus "b iz 
n i e r i u s " ir nepenėti savo pra
kaitu žmonių persiėmusia to
kia neapykanta prie lietuvių, 
jog nesidrovėta surengti .tokį 
žvėriškų užpuolimą sužinota 
jog vis-gi kit i žydukai mušei
kos tapo suimti i r teisino nu
bausti/ po 60 dienų kalėjimo. 
Keturi guli l igonbuty ir kuo
met pasveiks bus teisiami. 

A. J . P . 
P. S. Pereitą ka r t ą aprašy

me apie šį nuotikj invyko klai
da kurią šLuomi atitaisome P. 
Ambrozą neišmetė žydui per 
langą 14 . t rokų atvažiavo ne 
policijos, bet žydų mušeikų. 

Klimas, J . Andrišiunas, V. Pe
trauskas, A. Pepšat tė , Ona O-
gaitė, M. Kavatojai tė , A, <Įi-
neckas, j . Puškai tė , l>r. A. 
Graičiunas, D. Šulckaitė, K. 
Briedis, A. Stulginskas, Tru
pinys, J . Ž i b ą s , K. liapikie-
nė, J . Šliogeris, B. Tamošait is 
$3.00, J . Gribauskas, J . Nara-
kas, Į. Brazauskas , T. Vįlimas, 
Į. S&ulgiiiakks, Į. ŽaJitis, V. 
Daugėla, M. Lukošaitienė, V. 
Bukauskas, J . Paterabas , J . 
Mikolainis, J . Klizentas, St. 
Maksvytis, K. Gasiueas $2X10, 
X Žalagėnas. 

J . J agminas 10.00 
A. Girdžius (laisvės boną) 2.50 
Kun. J . Šeštokas aukojo 100.00 
Marijona Šeštokiutė . . 100.00 
Kuu.Daniunas pasižadėjo 25.<$ 

Po $1 dol : M. Andriuškevi-

' 

S AMLAND Liepos 16 
3-Cia Kliasa Tiktai 

KUN. PROF. PR. BĮJČIp 
VARDU F O N D Ą * P^LE L I Ę 

TUVOS UNIVERSITETO 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS. 

American Lina 
Tiesas Patarnavimas 

NEVV Y O R K - H A M B U R G 
Pąxaąfeiaq»įąs^^eUi4i_.K^sain^ir , 

Lietuviams 
Dideli ir Moderniški Twūi-Screw 

Laivai 

MANCHURIA Liepos 14 
MONGOLIA Liepos 28 

3-eia Kliasa Tiktai 
Atsišaukite i Kompanijos Ofisą. 

14 N. Dearborn St. Chicago. 
Arba pas Lokalius Agentus. 

IIIUHmilnlIHIlUMIHIlIllIlIlIlIlIlIllIlUiHI 

S. D. LACHAWICZ 
LLETUVVS GRABORIU8 

Patarnauju laidotuvėse koplgiauals. Rsi 
kai* msldiiu aUrtšaaktl. a n a n o darbi 
bortu as*aaė41aU. 
8314 W. ISrd FL 

• " 
ilIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUtllUIIKi 
£Tel. Canal 257 

I OR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DEJTTISTAS 

=1834 So. Halsted St., Chicago, ID.S 
Kampas 18th St 

Svaland.: 9—12 ryta, ir 2—9 vak.S 
aiiiHiimiiiimiiHMMmtiiiiiuiiiuiiiMiim 

• 

Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. tOZYCKI 
MUZTKOS DIREKTORIUS 

Mokytoja* Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

•091 M. Weatera Ąv* 
Chicago, HL 

• • • !• 

Tel. Kandolpb £898 
A.A.SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyl 

AUSOCIATIOir B*CtfL 
13 So. La Salio SC 

valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
PanedėUals iki t vakare j 
Nedėllomls ofisas uždarytas 

Į t i - r _ . ' ~ ~ - — — — -* . * 

Dr. L E. MAKARAS 

4 po 

Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10*00 So. MJehigan Ave^ 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 

p i et, 6:20 Iki 8: M 
Fteaideucija: 105*3 9e*ry A*e. 

Tel. Pullman 242 
• • • • • » • • • • • - • K 

* — J. f. WAITCHJES 
Ls\wy6r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4601 South Hennrtage Ave. 

TeL Boulevard 6080 
11005 S MJehigan Ave. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
PėmėJŲ dr-ja (per pirinininko, 
p-nią A. Nausėdiene) pasiža
dėjo $100.00 

Kun. JT. „Pakalnis paaukojo 
100 fWi 

• • s • • • • • • • • » ' * * • • • • -a, \J\S9 V / \ ' 

Kun. prof. Pr . Bueys 106.00 
Kun. II . J . Vaičiūnas pasi
žadėjo 100.00 
Kun. Juoz. Čužauskas paau
kojo 100.00 

Metropolitan State Įmuko prez 
Adv. Jonas Brenza paaukojo 

*V0 00 
Aietropolitan Steite banko virš. 

J . Kro tkus paaukojo 5000 
M. Žaldokas paaukojo 50.00 
Kun. A. Deksnis paaukojo 

30.00 
pasižadėjo 20.00 
Kun. Ig . Aibavi^ius paau 
kojo 25.00 
Po 10 dol.: Bern. Nenartonis, 

Juoz. Šimkus. Dr. A. Rutkaus
kas, Pe t ras Cibulskis Kun. 
Pr . Vai tukai t is . 

Po $5 dol.: Alek. Srupša, P . 
Kutkienė, M. Frerayn, Kun. P . 
Kasėiukas. J . Naujalis, Kun. 
M. Ambotas, O. Nugarai tė , O. 
Kiniulaitė, Kun. A- P . Baltut is , 
S. Šlusnius, A. Dargis, Pr . 
Zdankus. 

B. Sekleekas $3.00. 
Po $2 d o l : J . Pabijonas, P e t 

Gritėnas, A. Budris , M. Ja tu -
zis, J . Simanavičius, A. Benai-
tis, P . Valaieiutė, Košt. ir 
Leok. Saboniai. Ona Tamšai-
tė, A. Gairaitė, S. Jakubaus
kas, Bap. Andreliunas, M. Že-
niaitikė, A. Pocius, B . Pan-
kauskienė, A. M. Banis, J . 
Sagnorius. 

P o $1 dol.: J . Grisius, Pan-
kauskartė^ Jakšt ienė, S. Jace -
vieia, J . Pet rul is , M. Stanke-
vičia, J . Valaitis, ,J. Šileika, 
V. M. Stulpinas, St. S ta tkaus 
kaitė, J . Lukosaitė, M. Benai-
tė, M. Panavas , B. Abromaitė, 
S. Šimulis, A. Sasnauskai tė , 
J . Vilimas, A. Baltutienė, V* 
Butkienė, Ona Gaklaitė, Pr . 
M. Ju ra s , A. Vincalavas, O. 
Aleliunienė, A. Andriš iunas, J . 
Zaulevielutė, Ona Sautulai tė , 

, |M. Jarominai tė , J . ^ a k a s ; J . 

" ~ " n J m 

būdu eikvojama jų skysti-' 
mas, jkuris t a r i savyje dau£ 
cukraus. Bet jeigu galėtume 
šitą skystimą, apie 35 afba 
50 galonai kožnam vaisių ,i*)-l 
n a i suvartoti* sakykime, da- į 
rydami uog-ų a rba vaisių ki-,1 
sielių (jelly), ta i užsimokėtų^ 
kaulelius išimti. 

Džioytnimo procese, kuomet 
yyšnės įdėtos į džiovintoją, 
džiovintojas neturi but karš
tesnis už 120 laipsnių F a h r e n 
lieit i r nekuoaaet aukščiau 150 
Jaips«ių, nes perdidelis kaiti
nimas sugadins vyšnes. 

C1CER0S LIETUVIŲ D 0 -
MEI . 

. ' . 
0 
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ii Draugas" siunčia Pinigas j Lietuva 

Su visokiais dienraščio 
" D r a u g o " reikalais galite kr ei 

eia, A. Janušauskas , J . Pet ra i - j p t i e s | y į ^ agentą, A. VA 
tis, R. Hausėdienė, V. Mače-
konis, J . Valait is , V. Dovydai
tis, G. Stankevičienė. 

Po $2 dol.: VI. Vaitkus, V. 
Daugirdienė, 

jšioiui komisija kreipiasi j 
visus netik Chicagos lietuvius, 
bet i r visos' Amerikos tautie
čius kurie vert ina ir brangina 
kun. prof. Pr . Bučio darbus 
niusų katal ikiškai * visuomenei, 
siųsti aukų į kuriamąjį jo 
vardu fondą. Kapi ta las pasi
liks prie Lietuvos universiteto 
teologijos ir filosofijos fakul
teto, o iš fondo nuošimčių kas
met naudosis neturt ingi teolo
gijos fakultetą lanką studen
tai. 

Kadangi norima, grei t išva
žiuosiant,«Jc-ai^^fg?."Bučiui į 
duoti surinktos, ; sumos ^ e k i s . 
dėlto prašome nesivėluoti. Pa
sižadėjusių aukoti prašome at-
silygbtL 

Visiems aukotojams tarianiei 
širdingiausią aČių. 

Aukos siunčiamos Draugo 
nHlakcijon. ^ 

*Čhi»t#0B Ffd . Ape. 
Fondo Komisija 

Kai-kurie ir smulkesni au
kotojų t ik pasižadėjo, bet rin
kėjai nepažymėjo. Užtai suau
kota pinigų suma nesutinka su 
aukuotojų sąrašu, i ia l ima tik
rai pasi t ikėt i pasižadėjimus iš
tesės, ir kuogreičiausiai savo 
auką atsiųs Draugo redakci
jom 

LAN6IŲ. Pas jį ta ippat ga
lima gaut i knygų. 

" D r a n g ą " galima gauti šio
se vietose: 

A. VALANČIUS, 
1522 So. 49-th Ave. 

DARBININKŲ UŽEIGA, 
1447 So. 50-th Ave. 

JONAS ŠILEIKA, 
1505 So. 49-th Ot. 

N. TAMAŠAUSKIENĖ, 
4839 W. 14-th S t r . 

I 
WIMIIIi«m^llHIMIiWIM»Mtt«Ui»i«lim 

Ant pardavimo errocerne su pro-
perte, parsiduoda iš priežasties ligos. 
Atsisuukito: 

4«19 Ho. H^mritegc Ave > 
Tel VHrds 5«*4' 

• V ; »' l 
Lll-ilil V 1*S PAllDAviCJAS. 

dluomi ttkriu Jatjai;' pualcar»ttf U c 
tuviu . ^*mo^n6B4i5 Ona ai tBsU''"L!te* 
tuviams^pa^touutoju pas L. ĮCLIJIÎ  
pri/e 14 -tea' fr K«lst<ed gatv i u. - tol-Ji 
brangus tautiečiai «aa*c kviečiami \ 
L. KLKIN dldolia krautuvė ir pas 
mane reikalaudami JOE SHIMKUS 
arba Numeris 4-las. 

DŽIOVINTOS VYŠNĖS. 

I I W . f l - !!•• • .1 ' I I I 

Parsiduoda 2 pagyvenimu medinis 
namas, lietuviu apgyventoj vietoj ant 
bianiavos gatvė#. Apačioj randasi 
barber-shop, labfįl gera pro##a bar-
beriul, elektra toveeta. Atsišaukite 
pas 

Antaua Janauska 
4563 Weiit\vurtli Ave. Chicago. 

Parsiduoda biznio namas labaipigiai 
lietuvių apgyventoje apylinkėje, S 
metai kaip statytas, šešių pagyvenimų 
atsišaukite 

Juliai PvdkiH 
4554 S. \Vood St. Chicago, IU. 

P. S. savMainkas yra ant trečiu lu
bų iš galo: 

Visiems įdomu žinoti 
Paskelbus pinigų^ siuntimą ėmė iš Visur plaukti užklausimai, kokiu būdu, ko

kiais keliais " D r a u g a s " persiunčia pinigus, a r gvarantuoja kad nepražus ir t t . 
Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių l a ž i n i n k ų , be Jokių agentų kad butų 

pigiau i r greičiau, tiesiog per Lietuves Ūkio Bag£ą. To Banko vedėjai y ra Broliai 
Vailokaičiai: vienas jų kaa , Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie
tuvoje, y ra Banko ^wryk«« ftmtmntevs, o ant ras J o n a s Vailokaitis, žymus finansi
nių dalykų žinoras, y r a Bank® Mana^eris Ūkio Bankas tur i po visą Lietuvą daugy
bę savo skyrią | r teaartorų, t a t lengvai gali pinigas pr is ta tyt i , k u r nėra jo skyriaus, 
ten išmoka per paštą, o paštų daba r LSetuvoj y r a beveik kiekvienam miestelyj. 

s i e tuvos Ukie Bankas i šmokės pi lnai įrisa suma pažymėtą mūsų kvitoje, neat-
^ damas nei vieno auJcsjBfiL 

Už pristatymo tikrumą atsako "Draugo" Adniinistracija.* 
Klauskite pinigų kurso "Draugo" Ofise, ffe Cfcieagoje gyvenantiems tą pačią die-

ną išsiunsime atsakymą laiškeliu. H H H H H I « A # - r . ^ * 

( Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius | 
f 2334 Setith Otkley Avenue ;•; . Chicago, 111. Į 

<M*< mmmmmmmmm 
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FuropsanAiMficaiiBtiriau 
* • M9 m, • i • * m • i 

Fabionas ir Mkkievics ved 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pa ipor ta i i r t t . 

NOTARUC&AS 
Ileel EMMe, FMkoloe, lMwrl»nt 

Ir tt. 
809 W. 35th St., Ėmą iSMfted t*. 

TeL Boulevard Ali 
Vai.: » iki f kasdieaa 

Vak.: Uttur. JKet. ix Šute. m 9 rak. 
Ned.: iki 8 po pietų. 

'r. M. Stupmcki 
31 #7 So. Morgan Street 

OHOAiao, nAAsoifi 
Yards CWU 

Valandos: - t iki U U ryto: 
* po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
[mis nuo 6 iki 8 vai. Takare 

Tel. Yw*ds 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

G y d y t o j a s , 

SS08 a Halsted 8C 
-S ir V a l a n d o s : 1 0 — 1 2 1S r y t o 1 

«—f Takaw Ned. lf-^-H H wj%». 
> > # » m mm ^<Ti» '« mum »»t*»~w mimm «<»>H 
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i V. W. RUTKAUSKAS 
• ii • 

otum 

29 BonUi U Salto Street 
Telefonas Central 6A00 

» • • • • • • » 00mW0t » » » • • » • 

i Vakarais , 812 W. SSrd 8 t . 

Telefonas: Tards 4681 

IlSIBlUil 

rei. Capal 6221 

DR. C. ]L CHERRYS 
LIEV17VIS BCimSTAS 

S'iaoi We«t 23-nJ & So. Leavltt St. 5 
# Cbloaso t 
2Valandos: 8:88 A, M. to 11 N. 1 
3 1:08 P. SC. to 8:8# P. M. J6 

. • . 11 " r 1, » . . . » 

Parsiduoda groserne ir pieno stotis 
(Milk Depot) su visa mašinerija 
elektrikinis motoris Stima 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 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Birželio i r Liepos mėnesiai važiuoju Lietuvon 
-tai vyšnių laikas Amerikoj. 
Visi mėgsta vyšnes dėti į bon-
kas žiemai, bet mažai šeimy-
ninkių žino, jog vyšnių džio
vinimas yra lengvesnis ir eko
nomiškesnis būdas, negu dėji
mas į bonkas. 

Saldžios vyšnės, ypatingai 
kietos, tamsiai raudonos, kaip 
tai Tar tar ian, Bing, Lambert 
arbaDikeman gali bu t vartoja-
iines rezinkų vietoje. Bugščios,; 
a rba })aji«ės, vyšnės lengvai 
džiovinanios.Piriniaiisia neikia 
nuplaut vyšnes, nuskint i kote
lius ir išmest negeras. Paskui 
padėti jas atskira i an t lentelės 
ir lentelę įdėti į džiovintoją. 

Je igu vyšnės vįidelės, galima 
išimti jų kaulelius, bet tokiu 

11 H ii «mmm, m, 

150 Kcnsiiigton Ave Koseland, DL 1 
AKT PARDAVIMO 

Bueeroė ir Oroserno Keroj vietoj, 
biznis išdirbtas per 5 metus. Prie
žastis išvažiuoju į Lietuva. Atalšau-

•30 W. 35 Place 

Parsiduoda namas iš priežastips 
mano vyro išvažiavimo į Lietuva, la
bai puikioje vietoje namo kaina tik 
$8,300.00 teiksitės atsišaukti. 

ASTON1NA JUŠKIENE 
4853 So. RockweU St. Chicago 

SK 3 5 = sr n 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
• Lietuvis Gydytojas Ir Obirorgas 

' Peoplea Teatro Hame 
1818 W. 47t|i Str. TeL BouL *8f 

•Valandos: 8 11d 8 vak. Nedėl 18 
12 ryte. • 

8814 W. 43rd Stre* 
u o ryto iki piet. 

•Va 
•iki I S 
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u Nereikia daugiau kankintis be jniego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu," 
j i pareiškė, "nes aš jam dt*ftu BAMBINO 
ir pajuldau | lovą." 

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvaą, pe^uliii 
vuduriai euteikm-iuažy-
čiui bereikalingą nes. 
magumą. 

B A M B I N 
paialina šiuos ne«magoia«j. KndlUsJ soiesta jį! Jie prsfo 
dangaus . Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- j 
siųstumem per paštą, tai reikia siųsti 60c. į 

F . AD. RICHTER & CO. 
t*i šmmme 4c SS* ttsML ***** <i •—fcfro, VUymY^k Oty 

DR. S. NAIKELIS 
11 

DR. G. M. GLASER 
/ 

Praktikuoja 30 metai. 
S18S So. Morgmo at. 

Cbioago. 11L 
BPECUALISTAS 

MoUriiku, Vyrišku, taipgi saro-
nišky Ilgi}* 

OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
tki i po pietų, nuo f lai 8 valan
da vakare. 
IfedėliomlB nuo i iki t po piet. 

f* OSMS Varas 
O t ^ y » • • 1 

G YDYTO/AS IB OHTRURGA8 
Oflaaa ir Oyvanlmo vi«tt» 

8253 emm Balsted Street 
nt TiriMU %alv«rasl Bfats Bvk 

Valandos nuo 18 iki l t ryte; nno 
t iki 4 po pietų; nuo f 18d S rak. 

KedeUomU nuo l t iki a 
m^į^^mmrmm^^mmm^mmmmmmw m^ ^ j y ^m •mr %mmmmm^ m™^ 
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• DR. CHARLES S E G A L : 
I Perkėlė seavo ofisg po num 

,4720 So. AihUfld A M S M I 
Bpocijelistas 

įDŽIOVŲ, MOTE»IJ ir VYBŲ LIGrJ j 
alandosnuo 18 lkl JIS iSryto; n n e | 
iki € po pietų; nuo % iki l : M | 

I 
I 

Nedėliomis 10 kli 1 
Telefonas Drezel 

' • • • • - ' mmmmmtm = asp 
•gir^J.'H=airfa; »5:££: •astašaeJj;"; 

Phone Seeiey 743 

DR. L M. FEINBERG 
specljaliai 
anoterų lytiškas Ugas 

8401 Mndiaon Str., kampas 
tem Ave,, Clilpupe 

Valandos: 3—4 po plot 7—8 Tak. 

. , w i i " y ; i n 1 1 11 m , j i 1 " W i i . i i i 

DR. S. BIEŽIS 
lilKTUVlS PYPYTOJAB 

9381 West 33nd Btceet 
ei. Canal t t t t 

|Res . 8114 W. 42nd Street 

11 I I S n i p i e • 11111 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ąte»| 
nografijos, typewriting, pirklybos tei-

,sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, .geografijos, poliUkinės -eokpo-
paijos, pittafcystės, dailiarasystės. 

Mojcinimo valandos: puo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 8 
iki 10 v»I. 

3106 S. Htfeted St , Chicago. 

llllllllllllllllllllllltHIIH i 
1188 Lu4epe««ejaoe Btfvd. 
Beleloaas W<m Bn*m SSS 

uiii Ai Ai nUliii 
Husas Gydytojas ri Chirurgas 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. HaUted 5 b . 

TeL Alanai 2118 • 
[Valandos: 18 ryto lkl 8 vakare 

rėkimas: 

Sti: ,.P|fesp8Pt. ,jt4« •* 
-

»^i mm mvm ~ » . » » » w • n . , . » . f n . . | 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 

N 

Gydytojas ir Chirurgas 
4442 So. Westcrn Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais 1-3 pc 

; pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais tiktai po pietų 2 iki 6. 

^Telefonas Boulevard 8188 

f 8R. G. KASPUTIS 
•j DENTISTAS 

3381 South Halsted St*. 
^Valandos: 9—U A. M. 
5 1—5; 7—3 P. M. 

WBm tt Tisji chroalSkų ligų 
VALANDOS: |*—U #yto « - # pc 

pietų, 7—S vak. NedėUppiis 10—ISA 
Ofisas 8364 So. Halsted St., Chieagr 

SIIHIHIIIIlllUlIHUlUUIHIlIlIlUIIHnUlUI 
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TeL Drover T843| 

C. Z. Vezelis 
LIETUVIS PEHTISTAS 

nuo 8 ryto lkl M 
nuo 4 lig 9 

STEAMSHIP 
" 1 •uiu 

(jienontlial Arentai Centralės ir Rytine** Eurepoe 
NORTH OEEMAN LLOYD, BREMEN 

I s SktBBV J I O K K O tl€3*Llal 1 

BREM3BN — DAJTZftJ — L I B P O J Ų 
Veža tieaiai 1 Liepoją via Danzigr. 

Tiesi ti-ansportaoija ii laivo 1 laivą, 
HUDSON Liepęs 13. Ru«rpJafiio 30. «paUo U 
l'BLNC»8S MATOIKA IJepes 23. Rugsėjo 7. 
POTOMAC Liepos 88 Rugsėjo 14, Spalio SO 

H New Yorko tiesiai i CHERBOl'liG — BRKMKN 
AMBRM^A Liepos 23. Rugpjūčio 24 ir Rugsėjo SS 
URORtiK V'AHMiN<«XON jKugpjučio 3, Rugpjūčio 27. Rogsėjo 24 

K. W. KHMPF. Gea. H'eoteni I'assenger Agentas ISO N. La IšaUe «tr. Cliicago. 
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DJRBTUVŽ T 
Vetavę Karūna, %rpą ženkle- I 

[ių ir kitokia draugystėm tak*- si 
lingu <lalykų. 

A. i . POŽĖLA 
1908 W. Divisie* Str. Chicago. | 
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MONTREAL į 
HAMBURG, DANZIG ir UEPOJU 

4 T H I R D 
CLASS 

Tiktai vienas tiesus kelias i Baltlko .Portas 

« . £>. P O L A ¥ D IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10. 
Valgis labai geras. • Puikus kambariai atsilsiui ir rūkymui. ¥ra 

4aug kamfcarių dviem ypačom. 
»el platesaių «kif«reaacijų ir kainų atsišaukite | 

Eomp. Ofisą, «v*a 4>as lokalius agentus 14 *T. Dearoon St. Chicago. 
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Rengia Liet Vyčiu Chicagos Apskritys 

Trečiadieny, Liepos 6,1921 
Aryan Grotto Temple, 8ta ir Wabash Ave. 

Tri- iška Operette 

S 
• • 
S 

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. ! Iš LIET. YYČIĮĮ SEIMO 
— ———•—— 

(Iš 1 pusi). 
davo daugelis atstovų, kurie 
atstovaudavo po kelias kuo
pas). Įgaliotų atstovų yra virs 
šimtas. Būrelis kunigų ir mo
ksleivių svečių gavo atstovų 
teises. Nemažai svečių atsi
lankė. 

Padaryta pertrauka vienai 
valandai pietums. 

Popietinėje sesijoje išklau
syta Centro valdybos raportai, 
priimta presos komisijos pa
ruošti telegramų tekstai: Jo 
Šventenybei Popežiui Benedi
ktui XV-tam ( sustatyta pran 
cuzų kalboj). Lietuvos Prezi
dentui, St. Seimui ir Kabi
netui, Lietuvos Atstovui A-
merikoje V. Čarneckiui ir Suv. 
Valstijų Prezidentui Hardin-
gui. 

Kun. Ig. Albavieius perskąį-
tė kun. F . Kemėšio seimui 
prisiųsta referatą. Skaityta 
seimui atsiųsti pasveikinimai: 
kaikurie žodžiu sveikino sei
mų. Seimas daug atjautos iš
reiškė gerb. kun. Prof. Pr. 
Bučiui, kuomet jį į komisija? 
perstatė ir kuomet jis Seimai 
sveikino vardu Marijonų kon
gregacijos ir Šv. Kazimiero 
vienuolijos. 

Jau šitame Seime ne vien 
inteligentai ima dalyvumji 
svarstvmuose, bet žymiai da-
lyvauja ir darbininkai veikė
jai. Matytis, kad Seimas tik
rai demokratinis. Ne taip kaip 
praeitais laikais butą. 

Nors kaip kur ir pašnabžda
ma, bet gilaus politikavimo 
<tar neapsireikšta. Gal visas 
Seimas išlaikys draugiškumą 
ir rimtumų. Skundų bus gali
ma tikėtis. Pfrieš Seimą gir
dėta daug nepasitenkinimų. 

Dar šie " P r . " vakarykš-

MIESTO MAJORAS LIEPIA 
MAS VYKINTI "SAUSĄ

J Į " ĮSTATYMĄ. 

"LAIVAS" 

Girdi, nieko nereiškia, kad 
nepaskirta išlaidų. 

"Anti-Saloon league" sup-
eritendentas McBride paskel
bė Chicagos majorui Thomp-
sonui pareiškimų, kad jisai 
Chicagoje vykintų nesenai pra
vestų valstijos įstatymų leidi
mo buto naujų prohibicijos įs
tatymų. McBride sako, jog gu
bernatoriaus uždėtas veto ant 
skiriamų tam tikslui lėšų nie
ko nereiškia. Kaip miestas, 
taip apskritis turi nuosavas 
lėšas vvkinti kiekviena vals-
tijos įstatymų. 

McBride to įstatymo pildy
mų primena ne tik majorui, 
bet policijos viršininkui ir 
valstijiniam prokurorui. 

Indomus daiktas, kas bus 
atsakyta į McBride tokį ne
paprastų hipokritinį uolumų. 
Nes kuone visi tie, kurie sto
vi prohibicijos priešaky, turi 
rųsis prisikrovę svaigalų. 

GAISRAS, AR UGNIS? 
ŠAUK "1313". 

ei ame a Drauge" nepajudinti: 
klausimai stovi Seimui prieš 
akis: užmezgimas artimesnių 
ryšių su Lietuvos jaunimo or
ganizacija "Pavasar ininkų"; 
" V y č i o " bendradarbių fon
das, kuriuo šelptų neturtingus 
studentus bendradarbius; kiek 
vienai Vyčių kuopai užsipre
numeruoti Lietuvos "Pavasa
rininkų organų "Pavasa r į " ; į-
vedimas atletų skyrių ir išrin
kimas jam valdybos; ar Jįves
ti pašeipos ir apsaugos sky-
«rių palaikymui ir patrauki
mui čia augusį jaunimų! Iš
leidimas knygutės, ar padidin
to vieno organo numerio pa
minėjimui organizacijos 10-
ties metų sukaktuvių*. 

Seimo metu paaiškės dau
giau klausimų. Pr. 

Seniau, kuomet namuose pa
kildavo gaisras, buvo galima 
telefonuoti "Main O . " Atva
žiuodavo gaisrininkai. 

Kuomet į namus įsikraus-
tydavo neprašytas svečias, 
buvo galima telefonuoti 
"Main 13 . " Tuojaus atpyškė-
davo policija. 

Bet šiandie telefonavimas 
"Main O " ir "Main 1 3 " jau 
panaikintas. 

Telefonų kompanija paskel
bė, kad kaip gaisrininkams, 
taip policijai reikia šaukti 
"Main 1313." 

Šito nereiktų užmiršti. 

PAMETĖ AUKSIN? SA-
GUT?. 

Vakar dieną, (liepos 5 d.) 
važiuojant iš Dievo Apveizdos 
bažnyčios į L. Vyčių seimą 
viena delegatė, p-lė Albina A 
laburdaitė, pametė auksinę sa 
gntę gautą u i pasižymėjimą 
Dievo Apveizdos mokykloj. 
Jai yra brangi atmintis. Ant 
sagutės buvo išrašyta: "Albi
na Alaburda, Highest Honoi\ 
P. G. S., 1919." Kas rado, 
meldžiamas jai sugrąžinti. Jos' 
adresas: 1906 So. Union Ave., 
Chicago. 111. Ji bus didelei už 
tad dėkinga. 

PAIEŠKAU Antro virėjo, gera mo
kestis darbas an t visados. 

Atsišaukite: 
KAUNAS RESTAURANT 

2325 S. LeaviU Str. Chicago, m . 

šiuo pranešame, kad "Lai
vas" ligšiol su Draugu plau
kęs, nuo liepos 6-os dienos sa-
vystoviai iriasi į plačiąsias 
katalikų visuomenės juras. 

Už naudojimąsi Laivu me
tams $1,50; pusei metų 75 
centai; atskiras "Laivas" 5 
centai 

Visi, kurie nori, kad ir to 
liaus "Laivas" pas juos 
plauktų, prašom kuoveikiau-
siai jį užsisakyti. 
Adresuokite: "Laivas", 2334 
S. Oakley Ave., Chicago, Iii. 

NUO EKSPLIOZIJOS ŽUVO 
7 ŽMONĖS 

Standard Oil kompanijos 
sandely, Whiting, Ind., eks-
pliodavo gazoliną. 7 žmonės 
žuvo ir 26 sužeista. Nuostolių 
padaryta daugiau vieno mili-
ono dolierių. Deputy korone-
ris Newton pradėjo tardymus. 

Ne visi žuvusių žmonių la
vonai galimi indentifikuoti. 
Ekspliozija juos taip baisiai 
subjauriojo. 

IŠGELBĖTOS MOTERYS SU 
VAIKAIS. 

Vakar pakilo gaisras maisto 
krautuvėje po num. 2100 West 
21 gat. Atvykę gaisrininkai 
iš antrojo augšto išgelbėjo 5 
moteris ir 2 vaiku. 

I moję visai nejauku sėdėti sve
tainėje, pilnutėliai prisigrūdu
sioje žmonėmis. 

J a u bene trečias ar ketvir 
tas metas tenka matyti tokias 
iškilmes. Kiekvieną sykį pa-
tėmyta, kad išleidžiama daug 
jaunų energingų pajėgų, mo
kykloje išauklėtų. Prie toles 
nio atsargaus mokinimo ir 
lavinimo daug iš jų galėjo su 
sirasti savo gyvenimui skirtų 
laimę. Bet, ant nelaimės, kaž 
kodėl, tarsi, ištvermės pristi
gę, išėję per mokyklos duris, 
nelaimingai apsiautę gatvės 
kultūros žibučiais, atšąla, 
užmiršta visus pasiketinimus, 
idealus ir aukštesnio mokslo* 
troškimą. Man rodosi, kad iš 
dalies čia yra tėvų apsileidi
mas. Seserys per 8 metus iš
mokinusios vaikėzą ar mer
gaitę sugrąžina tėvams su vi
soms pradinėmis ypatybėmis 
šviesto žmogaus. Čia reikėtų 
tėvams saugesnį žvilgsnį mesti 
ant jų, kol dar jaunoka, lanks
ti valia, netaip lengvai pasi
duotų išlaukinėms aplinkybė
ms. J a i tą rupeštingiaus steng
tųsi sergėt, tikrai susilauktų 
daug geresnės, malonesnės pri
augančios šeimos. 

Truputėlis. 
r%jfJV 

PRANEŠIMAS. 

MOKSLO METŲ UŽBAIGA. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
"DRAUGE" 

ANT PARDAVIMO Automobilius 
Chandler ant T pasažierų. Automo
bilius turi butl parduotas šią. nedė-

»lią. Atsišaukite šiuo adresu: 
| 25 t9 UĮ. 45th PL (an t 2-ru lubų iš 

priešakio. 

(Pabaiga). 

Ilgėlesnis programos nume
ris buvo — komedijėlė " J o 
nukas Melagis'*. Joje lošė šeši 
lošėjai. Apie lošimą nedaug ką 
gali beparašyti. Visi gerais no
raus, o kada pas žmogų yra 
gerų norų, tai yra ir vilties, 
kad kitą sykį dar vieną, kitų 
laipsnį aukšeiaus palipęs. 

Paskutinis programos punk 
tas buvo visų svarbiausias 
todėl, kad jame dvidešimts 
jaunų bernaičių ir mergaičių 
gavo užmokesnį už aštuonių 
metų mokinimosi. Prie įteiki
mo diplomų gavo ir daug del
nų plojimo nuo svečių ir gyvų 
gėlių pluoštus nuo artimųjų 
genčių. 

Prieš įteiksiant paliudiji
mus, klebonas kun. Albavieius-
pasakė širdingą prakalbą. J is 
kaip ir visuomet nesigaili savo 
gražiųjų jausmų, ypač mokyk
lai, mokiniams — tai ir širdį 
cfovanotų, jei kas jo pareika-
lautų. 

Svečias iš Lietuvos atstovas 
Šv. Kazimiero Draugijos, kun. 
Kaščiukas fr-gi įžodį, kitą tarė, 
išreikšdamas džiaugsmo jaus
mą, kad Lietuva atgija ir eina 
sparčiu žingsniu prie savo už
sibrėžto tikslo. 

Iš visų trūkumėlių, arba, 
geriaus sakant, perdėjimų, kas 
butų galima užmesti, tai per-
ilga programa. Tokioje šilu-

L. R. K. Fed. Chicagos Aps
kričio projektų komisijos su
sirinkimas perkeltas iš prie
žasties Vyčių Seimo. Vieton 
Liepos 5-tos d. į ateinantį utar 
ninką Liepos 12 dieną. 

Rast. P. Cibulskis 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
*«emiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

1—Aliasarius Juozapas 
2—Alisauski A. 
7—Ambrozas Vladas 
8—Cattusis Jurgis 
26—Ceniko Juozapui 
33—Dailydė John 
36—Eicdrigianus Juozapa 
42—Grinis Ladislovas 
45—Gedvilas Antanas 
56—Janestesienė J. 
57—Janiūnas Danielius 
60—Jesenska Klemcntina 
63—Jesokaitis Mike 
65—Vaitieka Juozapas 
66—Jakubaitienė Marijona 
69—Kavaliauskui Juzef 
72—Keresauska8 August 
73—Klikunas Josi p 
74—Klumplevicz Joe 
76—Kruzą John 
77—Krušas John 
83—Krasucni Bronislaw 
85—Kulikauską Martin 
90—Lapusta Jonas 
103—Madeksos Petras 
104—Macejevski W. 
105—Milistei Emilijai 
108—Maselis Mr. 
111—Mielaiskis J. 
117—Grigianei Mortai 
127—Navickienė Damicele 
130—Norkus J. 
131—Pajudis Jonas 

132—Paliunas Micilavas 
135—Parmalienė Emilija 
138—Petkus Valere 
139 Petrauskis Zenon 
140—Petrauskis Zenon 
149—Poremskiui 
151—Jamisauskis Pranciškus 
152—Pranas Mr. 
153—Puciercis Vladas 
154—Prakapoviui Aleksui 
164—Rinkis Stasys 
166—Sablickas Petras 
174—Skipitis S. 
180—Stukonits K. 
187—Sudaitis Mateušas 
188—Sveikauskis Aleksandra 
189—Tamakaitis George 
191—Tamošaitis Julionas 
198—Virsulas Simanas 
199—Varnagiui Juozapui 
200—Vaitkienei Onai. 
201—Varpiotas Frank 
205—Vaitiekaitisv Stanislav 
211—Vinetish Peter 
215—Vondernis Juozapas 
217—Valanis Antoni 

221—Zadeikis Louis 
223—Zupra Jurgis 
224L-Zy8ears J. 
225—Zungulis Juozapas. 

I r paukšteliai SAVO namą tu
ri, IB kožnas žvėrelis SAVO 
namą turi — Tai kodel-gi 
Tamsta SAVO NAMO turėti 
negalėtum? 

FARMOS ARTI CHICAGOS 
Tiktai 50 mylių nuo Cicagos f pie

tus art i upės ir automobilių kelio 
davežant augalus o ypatingai anks
tyvas daržoves į čia per dvi va
landas laiko, ūkės po 40ir 80 akrų 
parsiduoda labai pigiai an t išmokeS-
Čio Tai-gi Lietuvi jeigu manai ap
sigyventi ant ūkės tai čia dabar ge
riausia proga ir laikas yra važiuoti 
ir pamatyti derlinga juodžemi, au
galus, daržoves ir t. t. o baabeiosės 
apsipirkti sau farma del permainos 
savo būvio Ir palikti neprigulmingų 
pasiturinčiu ir pralobti ateitije. Pla
tesniu žinių apie važiavimą auto
mobiliais (Excur8ion) Ateik, rašyk 
telefonuok pas 

Anton W. Radomski 
2257 W. 23rd Place 

Tel. Canal 1655 

Mes parodysime Tamstai, kaip 
lengva j si gyti savo namas , at idedant 
po keletą centų kožną, dieną. 

Tamistai laikas pradėti 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 parkų, 
mokyklų ir bažnyčių, čysto oro, ge
ros traiisportacijos, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų vaikučiai išaugtų t ikrais 
žmonijos draugais. Tokiomis vieto
mis yra šios apielinkės: 79-ta gat
vė i r Ashland Ave., 69-ta gatvė ir 
VVestern Ave., 63-ia gatvė ir Kedzie 
Ave., a r b a "Parkl iolme", "Por tage 
Parlc". "West«eld" , "Westwood'% ir 
taip toliau. Padaryt i savo gyveni
mą ta ip gražiu yra labai lengva. 

Mes pri imame labai mažus įmokė-
jimus ir mėnesines sąskaitas suren
giame be jokių kliūčių. Gaunate 
"deed" ir gvarantuotą "ti t le policy" 
su gvarancija visoj Amerikoj žinomos 
Chicagos Title & Trust Kompanijos. 
Duodame namus kokių tik Tamstos 
širdis t rokšta — vieno, dviejų ir t r i 
jų pagyvenimų. Dabar jau pradėio-
me statyti daug namų. 

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

ADAM MARKŪNAS 
Sales Manager 

847 First National Bank Bldg., 
68 W. Monroe S t , 

Chicago, 111. 
Telephone: Randolph 7400 
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PIRMAS DIDELIS PRANEŠIMAS 
Idant supažinti plačia Lietuvių visuomenė su pirmutinė ir didžiausia Lietuvių Ko-operativiška Teatro Draugija (Lithuanian 

Co-Operative Theatre Society) kuri tapo suorganizuota 18 diena Birželio 1921 metu Chieagos mieste. Su tikslu kad mūsų tauta ne
pasiliktu nuo kitų tautų. Nes šioje valandoje kada po karėj darosi pasaulije didžiausios permainos. Kada daugelis iš pavergtųjų 
tautų tampa neprigulmingom, ir kada visos tos neseniai paliuosuotos tautelės eina lenktinėn organizavimo darbe. Todėl ir mes kaipo 
sunūs Lietuvos, tos didvyrių žemės neprivalome pasilikti nuo kitų tautų, mums reikia organizuotis reikia iš vieno veikti, reikia žiū
rėti kad mes galėtum dasiekti nors kitų tautų, kultūrinio stovio ir but neprigulmingais pilnoj tojo žodžio prasmėj. 

, Iš svarbiausių tautišku išsivistymo apsireiškimų yra dailė. Dailė stovi antra nuo žinystės. Kuri tauta augštai išsivisčiusi dai
lėje yra kultūringa tauta. Teatras, paveikslai, muzika, skulptūrą yra tai kultūros šaltiniai, ir mes Lietuviaj privalome šioje mūsų 
tautos atgimimo valandoje kodaugiausia prisidėti prie įkūnijimo tųjų dailės įstaigų. Kai£ jau visų autoritetų yra pripažinta, j r 
ko- plačiausia išnaudoti teatrų dailė. Teatruose sulosią dramas tragedijas farsus ir t t . Aš manau kad teatrų industrija 
pakilo ir išsiplėtojo daugiau negu.kita Šaka ir kaipo prirodimu tarnauja faktas. Jog tūkstančiai Amerikoniškų Teatrališku orga
nizacijų išmokėjo milijonus dolierių savo šėrininkam. Pelno kiekviena meta ir gali padaryti daugiau pelno negu kokia kita indus
triją ant pasaulio. Su džiaugsmu galima pranešti jog Amerikos Lietuviškoj publika ir-gi subruzdo ir jau turi suorganizuota Te
atru draugija kurios tikslas veikti labai plačiai ir parodyti kelia Lietuviam prie pramonės kuri pakels Lietuvių tauta ir atneš 
gera pelną tam kuris stos į mūsų eilės ir dirbs su mumis iš vien, kad parodžiua kitataučiams kad ir Lietuviai gali Augštos Klia-
sos biznius užimti. Taip-gi parodyti kelia del mūsų jaunuomenės prie viešo veikimo ir parūpinti jiems vietas kur galėtų sulošti lie
tuviškus veikalus savo Teatre. Mes kviečiame.visus prisidėti ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti šita organizacija vieną iš 
didžiausių. Tolesnių informacijų kreipkitės laišku arba ypatiškai. 

lietuvių Ko-Operativiška Teatro Draugija 
[Lithuanian Co-Operative Theatre Society] 

(C0MM0N LAW TRUST) 

GENERALIS OFISAS 

Atlantic Theatre Bldg., 3946 W. 26th Street Chicago, Illinois 
t Tel. Lawndale 1700 
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