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Bolševikai Stato Lenkams 
Griežtus Reikalavimus 

RUSIJA TURĖS SUNKIĄ į ta r i teisės maišytios į kitos ša-
VASARĄ. 

Maskva siunčia notą Varša-
vai. 

to' pilnai nusiginklavusį pa
saulį. 

Bot kit i abejoja apie tokįą 
gadynę. Nes jei pasikėsinimai 
nebus paremiami darbais, tuo
met iš to niekas neišeis. 

^ ls&i> jei valstybės notoje 
l\į V ' " - \ reiškiamą sumanymą priims, 

lies vidujinius reikalus. Kad . . : , ^ ,. 
. . . . . . . \\ aslnngtone turės įvykti di 

tuo ta rpu lenkai elgiasi prie-

PALIAUBOS AIRIJOJE, 
KETVIRTADIENĮ KONFE 

RENCIJA LONDONE. 

Kingai. 
Bolševikų valdžia notoje nu 

rodo, jog lenkai remia prieš-
bolševistinių revoliucionierių' } M»T*w-l«;\I»s*Ii e l ; ^ ^ — Jš įvairiu bolševiku rapor- _ . . . _ v

 s . v . c dono spauda Karstai s \e ikma 
?• • - v i-' • 4- • suokalbi, kurio priešaky y r a i , ^ ^ „ ^ ^ - . ^ TToWi;™«« o n m n 

tų pa t i r iama, jog bolsevistmo v. J „__._ ,__ m*.L. J l~ ^ P , e z l c»emo rianimgo suma 

Konstantinopolis, liepos 12. 

delis ir svarbus kongresas. 

Londonas sveikina sumanymą. 

Anot gautų čia žinių, Lon-

žinomas Savinkov. Tuos suo-Rusiia simet turės blogą va- _ . . . 1V. J . . , kalbininkus lenku valdžia ap 
sąra, vargiai kuomet nors to- . . " . . . . 
. . , . •' • ™ • - v v j rupmo pasportais ir pinigais km tureiusi . Plotai išdirbtų . ' . , . . . .. J ~ . 

ir leido jiems keliauti Rusi
jon propagandos tikslais. So
vietų valdžia tur i aiškių pri

miną . 
Notą Anglijos vyriausybei 

i n davė Su v. Valstijų ambasa
dorius Harvey. Notą priėmė 
patsai premieras Lloyd Geor
ge. 

ture j 
lauku tr is kar tus mažesni, 
kaip 1918 metais. Del siau
čiančių kai t rų ir stokos lie
taus dauguma javų ant kel
mo sunaikinta. Net pietinei I iT ' v ' T " T . " ' " T " , 'dento Hardingo notą užvardi-
„ . . . . . . . . . . . . !gul), lenku stabo viršininkas . . * „ . v 

Rusijai, kur i visais laikais v- r , r . . ,. . na tiesiog istoriniu UOkumen-
tu. Sako, tai svarbiausias už 
visus kitus smnaimmis . Nes 
tai atsiliepimas į pačių zmo-

rodvmu, kad su tuo suokai- i 
, . " - v A » c< i Ka i -kune laikraščiai prezi-

ibm vra suristas <rratas Nuo- i , , „ , 

ra žinoma savo derlingais plo
tais, grūmoja badas. 

Del stokos vaistų, gydyto-

ir karo ministerio adjutantas. 

Reikalauja ištrėmimo. 

Po visos eilės lenku valdžios 
jų ir atsakomojo žmonėms a p k a M n i n i ų , sovietu valdžia 
maisto miestų ir sodžių gy
ventojus smaugia šiltinė i r 
cholera. 

Pa tvs bolševikai skelbia, 
kad pietinėj Rusijoj kasdien 
cholera suserga po pnsdevin-
to tūkstančio žmonių. Bet, 
anot privat inių žinių, tų su
sirgimų kasdien busią i>o 10,-
(MR). 

Londonas, liepos 12. — Va
kar pusiaudieniu Airijoje įvy
ko anglų-airių paliaubos. Per
t raukt i ginkluoti susirėmimai. 

Pačiame Dubline iš gatvių 
pranyko anglų šarvuoti auto
mobiliai ir kareiviai. 

£tfnn-femerių vyriausias va
das de Valerą atkeliaus čia. 
Ateinantį ketvirtadienį prasi
dės anglų-airių taikos konfe
rencija. 

Bet išvakaro Belfaste įvy
ko baisus kruvinas susirėmi
mas airių su anglajs. Prieš 
riaušininkus! pavartot i šar
vuoti autombbilai su kulkas-
vatdžiais. 15 žmonių nužudyta 
ir daugiau šimto sužeista. 

NUKRITO ANT ŽMONIŲ 
DIDELIS LĖKTUVAS. 

5 žmonės žuvo, 50 sužeista. 
Moundville, W. Va., liepos 

12. — Šį sekmadienį lėktu
vų lauke iš oro tiesiog susi-
rinkusion žmonių minion kri
to didelis bombinis armijos 
lėktuvas. 

Pasekmės pasirodė baisiai 
apgailėtinos. 5 žmonės užmuš
ta ir apie 50 sužeista. Iš su
žeistųjų daugiausia apdeginta. 

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
IR MENAS. 

Paga l aprašymo "La tv i j a s 
S a r g s " No. 127, Latvių ir E s 
tų laikraštininkai, apsilankę 
Lietuvoje, tiek prisirinko me
džiagos, kad iki šioliai talpi
no savo laikraščiuose įvairias 

tos parapijiečių giesmės vir to 
diev-garbingos liturgikos im*-
nais. Tos su giliu jausmu gte-~ 
dotos giesmės sujudino net 
mūsų širdis. Mes pergyveno
me grandiozę, misteriją, kuri 
ilgam paliks atmintyje. Mes 
esame dėkingi Veliuonos kuni
gui už suteiktą galimybę ar t i -Nes po atsidaužimo į eilę au

tomobiliu ekspliodavo lėktuvo ^ m ^ a s ™ Lietuvos. Dailinin- Įjnesnio Lietuves supratimo, 
kubilėlis su gazoliną. i ^ a s P* **• ^ u t a " * j a t - Sargs* ' j Mūsų tauta nebeturi to jun-

taip aprašo savo įspūdžius: giancio elemento. Katalikų tl-
Valdžia tuo jaus iš Dayto- s 

no ir iš ki tur pasiuntė lakū
nų viršininkus atl ikti tardy
mus nelaimės vietoje. 

z ius : 
Kelios Lietuvoje praleistos 

dienos davė progą susipažinti 
su žymiaisiais valstybės dar 

niją, kad gana jau karų, ku
rie per visus amžius pasaulį 
privargino. -
Laikraščiai pažymi, jog An
glija be jokios abejonės pri-

veikalauja kuoveikiaus panai
kinti visas priešbolševistiiM's 
organizacijas Lenkuose ir tuo-
jaus deportuoti iš Lenkijos tų 

• , ;•,, ' f t j n o v™/. Qn nns prezidento tfardingo pa 
organizacijų vadus, >pac ©a-| . y o i 
vinkovą, Balakovieą ir Petlu-
ra. 

Be to, sovietų valdžia rei
kalauja Varsavoje įsteigti ru-
sų-huikų komisiją, kurios pa
reigos bus surasti kitus asme
nis, reikalingus deportuoti ir 
prižiūrėti , kad Lenkuose t o - , 

yra ptivtrJWfS; | U a n n ( . n u t u daromi jokie i > n e ^ 

Lenkams siunčia notą. 

Tokiose aplinkybėse bolše
vikų valdžiai 
Nes gali prieš ją sukilti vals- ! šbolsevistiniai suokalbiavi-
tiečiaį, su k ū n a i s nėra juo/- ;

 r j i a i i r |-a,i v i s į sovietų vai
kų. K a d ta ip , tad Maskvos Į ( l ž i o s r e ^ a i a v į m a i butų pilnai 
valdžia imasi agresivumo už- pildomi. 
sienių politikoje. Tuo būdu no Kitus, išvardintus notoje 
rimą valstiečių domą nukrei- , ( M l k u s v a i . j j n m k u s , veikusius 
pt i kur ki tur . \\me& bolšovistinę Rusiją, so-
^Lie}X)s 7 d. Maskvos vai- vietų valdžia reikalauja tuo-

Jzia pasiuntė aštrią notą Var- j a n s nubausti .-
savai, kurią kaltina visokiuo- j ^ a lenkams nota čia aiški-
se prasižengimuose. narna ta ip, kad bolševikai ga-

Notoje lenkai kalt inami ne- mina<i naujan karan prieš len-
pildyme Rygos sutart ies ])en- kus. J i e negali dovanoti savo 
ktojo skyriaus, kur iame vpasa- buvusių nepavykimų Varša-
kyta, kad nei viena šalis ne-Į vos apylinkėse. 

švietimą. 

Kaip yra Washingtone. 

(Jinklavimosi susiaurinimo 
klausimas pirm keletos mėne
sių buvo pakeltas kongrese, 
kuomet senatorius Borah se
natui patiekė tuo klausimu 

PREZIDENTAS IR KAREI 
VIŲ BONUSAI. 

Ginklavimosi Apriboti Konferencija 
_ _ _ _ _ _ — — * * 

KONFERENCIJA TURĖTŲ jnymu, tuomet Suv. Valstijų 
ĮVYKTI WASHINGTO- 'vyr iausybė paskelbs forma-

NE. d ius pakviet imus konferenci-
jon. Konferencijai laikas ga-

Be nusiginklavimo turė tų but lės but paskir tas po savitar-
rišamos ir kitos problemos. piq valstybių susižinojimo. 

Washington, ' liepos 12. - j B e nusiginklavimo klausi-
S. Valstijų valstvbes departa- m o , ^ k o m a Waslimgtono no-
mentas prezidento Hardingo toJe> prisieitij galutinai išr.s-
isakvmu pasiuntė notą Aaigli- ~ ir ki tas margojo pasaulio 
jai , Prancijai , r tali jai i r J a - (Problemas. Ypač butų pabai-
ponijai. Pasiūlo toms šalims i Sti visi reikalai su Tolimųjų 
nusiginklavimą arba ginklavi- R7^ klausimu. Tas klausimas 

Paskui rezoliuciją senatas 
priėmė. Tąja rezoliucija pre
zidentas buvo autorizuojamas 
pakviesti t iktai Angliją 

Washingt0n, liepos 12. — 
Senatas niejeo neveikia karo 
veteranams .bonusų klausime. 
Nes bonusams priešinasi pre
zidentas. . ; 

Yra žinia, kad, turbūt , pre
zidentas asmeniškai eis koiig-
resan ir tenai skaitys savo 
pranešimą tuo klausimu. 

Gal tas bus padary ta šian
die, a r rytoj . 

"MAGIŠKAS" GYDYTO 
M S . 

Lėktuvą valdė armijos lei- buotojais. Rvškiai (aiškiai) 
tenantu Melve ir Dunton. J ie - , a t m į l l t y j e paliks ministerių 
du tik rankas apsvilo. prezidentas Dr. Grinius, ener

gingas, papras tas , ramus it 
GAISRE ŽUVO DU VAIKU, geldama a ras — t ikras Lietu

vių mitų galiūnų įpėdinio ty-
p a s ; užsienio ministeris, Dr. 
Purickis, kurio inteligentiš
kuose veido bruožuose mato
mas liūdesys, liūdesys del Lie
tuvos širdies Vilniaus, euro-
pejiškiai- kultūrinis. 

" E l t o s " direktorius Dr. 
Kretas, kurs visur įneša gyvu
mą, optimizmą, graciogišku-
mą, kuomi aiškiai išsiskiria 
iš kitų t a r p o ; nepailstantis, 

Berlynas, liepos 12. — Pie
tinėj Australi joj areštuotas ir 

i r teismo nubaustas 10,000 kro-
Japoniją konferencijon ir 
ap ta r t i t iktai ginklavimosi 
susiaurinimą jurose. 

Tuo tarpu šiandie preziden-
tas notą pasiuntė da r Pranei-
ja i ir Itajijai. Taigi jis tą 
klausimą ima plačiau, negu 
rezoliucijoje pareikšta . I r kal
ba ne vien apie susiaurinimą 
ginklavimosi jurose, bet ir ant 
>ausžemių. 

Kai-kas nepasitenkina tuo, 
kad prezidentas išeina iš ri-
bų? kad tokia Pranci ja negali 
nusiginkluoti ant sausžemio, 
kad jai reikalinga skait l inga 
karuomenė. 

Pe te r Kaznacki po num. 
3224 Wall gat. turėjo saliuną. 
Užpraeitą naktį, kuomet Kaz
nacki su žmona buvo užimtas 
saliune, užpakaliniuose kam
bariuose, kur miegojo j'ų du 
vaiku — vienas 13, kitas 3 
metų, staiga pakilo gaisras 
nuo kokios tai ekspliozijos. 

Tėvas su motiųa puolėsi į 
kambarius, kuriuose siautė 
kar tus durnai ir nebuvo gali
ma i ne Ui. 

Pašaukt i gaisr ininkai | | išne-
šė abudu vaiku. Jaunesnysis 
j au buvo miręs, vyresnysis už
troškęs. Ši tas paimtas ligo
ninėn. Bet neatgaivintas. 

Namai su saliunu kuone vi
sai sudegė. 

Kol-kas nežinia, iš ko paki
lo ekspliozija. 

kybą patenkina. I r duoda vil
tį tiems, kam gyvenimas yra 
tiktai kar t i taurė, suramina ir 
suvaldo realius geidulius. Uį j 
ta t j i Lietuvoje laikosi i r lai
kysis. P a s mus bažnyčia 
miršta (t. y. liuteronų) ir jos 
vietą turi užimti kultūra, tat 
vienintelis laidas mūsų savy-
stovvbės. Tauta vis vaduo-
jasi instinktais, bet instinktai 
reikalauja valdymo. tTž tai 
kurianti kultūra turi būti tani 
tos homo sapiens reiškėją. 
Bet-gi Lietuvoj Bažnyčios ša
knys dar labai gilios, labai ap
čiuopiamos. Tai mes pastebė : 

j ome toj pačioj Veliuonoj. Ne 
tiktai apibarstė mus gėlėmis 
Vaikai, ne tiktai moterys, »x»tJ 
i r daug pr i tyrę vyrai, kurių 
veiduose veltui i e š k o t u m e ^ darbštus žurnalistas Šalčius. 

kurio širdis plaka vien tik del , .^"tunoiitalumo, ant kelių klu-
Lietuvos ir inteligentingi j a u - ! ^ d a 1 n i P n t a r t # * * * ! 

6 NUSKENDO. 

mosi susiaurinimą. Tuo tiks- šiandie aršiausia vargina Šą
lu tos visos valstvbes galėtu jungininkus- ir ki tas viešpatį-
turė t i konferenciją Wasbing-
tone. 

Notoje pareikšta, kad jei 

jas. 
P ramatoma nauja gadynė. 

valstybės sutiks su tuo suma-

PINIGU KURSAS. 

Tan prezidento Hardingo 
_ pakvietiman nežinia kaip at

sakys pakviestos valstvbes. 
Gal ne visos jos mielai žiū
rės} tokį sumanymą. 

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000. liepos 11 vės už konferenciją, mažuma 
buvo tokia pagal Alerčhanfs Lo- turės pasiduoti daugumai. 

LLOYD GEORGE PARLA 
MENTE. 

Perei tą sekmadienį Michigan 
ežere nuskendo 6 žmonės. 

Pranešė apie prez. Hardingo 
notą. 

Londonas, liepos 12. — An
glijos minister is . pirmininkas 
U o y d George vakar kalbėjo 
parlamente apie Suv. Valstijų 
prezidento Hardingo sumany
mą nusiginklavimo klausimu. 

Premieras praešė apie gau
tą notą ir išreiškė džiaugsmą 
prezidento Hardingo norais ir 
iniciatyva. 

Pasakė, jog busimoje konfe
rencijoje apkalbant Rytų rei
kalus su Kinija bus apsieina
ma kaipo su nepriklausoma 
viešpatija. 

nu pabaudos Hans Rembacb, 
kurs pastaraisiais laikais ten 
pagarsėjo, kaipo * m a g i š k a s " 
gydytojas. 

J i s vartojo visiems sergan
tiems vienodos rųšies vaistus. 
Tūkstančius ligonių jis turė
jo, kol pagaliau jam tos pra
kt ikos nepertraukė policija. 

Teisme pat i r ta , kad jisai 
gydė paprastos arbatos vande
nėliu. Teisme sukelta jam dide 
lės ovacijos, kuomet nugirsta 
apie tuos " v a i s t u s . " ' Į K a m a s G u d u s p a u d o s b i u . 

Nubaustas už žmonių suve- j ras praneša iš Vilniaus, kad 
džiojimą, nors žmonės po ar- j tenai sugrįžo gen. Babianskis, 
batos pavartojimo jautėsi j kurį skaitoma Hymanso pro-
sveikesni. ijekto autorium. J a m atvažia-

- . ! v u s ? įvairios politikos darbo- ' 
KONSTANTINOPOLIS SAU- i tojų^ grupės pradėjo naujus 

GOJAMAS. Vilniaus klausimo išsprendi
mo projektus gaminti . J ų 

GEN. BABIANSKIO KAN
TONAI. 

Konstantinopolis, liepos 12. 
— Čia sąjugininkų autorite
tai ėmėsi priemonių apsaugo
t i Konstantinopolį nuo tur
kų nacionalistų puolimo ir 
saugiai prižiūrėti , idant pa
čiame Konstantinopoly turkai 
nesukiltų. 

TRYS PLĖŠIKAI INDENTI 
FIKUOTI. 

projektuojama trijų kantonų: 
lietuvių, lenkų ir gudų organi
zavimą maž-daug panašiai, 
kaip Šveicarijoje. 

NAUJAS ANGLŲ KONSU 
LAS. 

h 

Pagal iau u s pareiškė, nog I eciaus lei ui dauguma sto- , „ . . ^ . . , 
kalbąs visos -imperijos vardu. 

aunan atvyko naujas 
Anglų konsulas p . Dilley, ku
ris iki šioliai buvo "Anglijos 

i konsulu Taline pas Es tus . 
Policija suėmė tr is plėšikus ftjes iki šioliai konsulato pa-

iš šešių, kurie aną dieną ap i - . reigas Kaune vicekonsulas 

an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingi) svarui 
Prancijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenki jas šimtui markių 

B? to, nežinia, kokių vai-
3,71 sių duotų pati konferencija. 
i M Bet jei ji baigtųsi prezidento 
4.80 ! Hardingo norais, pasauliui iš-
1.33 austų naujoji gadynė. 
1.33 Kai-kas jau iškalno prama-
.05 I to tą naująją gadynę. Prama-

APLEIDO CHICAGĄ. 

plėšė Clearing Sta te banką 
miestely Clearing, 111. 

Suimtieji bankos viršininkų 
identifikuoti. 

Blennarbaust v ra 
0 

mas Anglijon. 

atšauk ia-

nieji dainiai Sruoga i r Kirša , 
kurie laikinai veda valdžios 
oficiozą, nekalbant apie dau
gelį kitų. Tai oficialė Lietu
va. Tautos dvasiniai vadai 
yra . 

Katal ikų Bažnyčios menas. 

Katal ikų Bažnyčia ir menas 

ŠIAULIAI 

Šiaulių-Biržų geležinkelis. 

Ta rp Šiaulių ir Biržų b a i 
giamas yra tiesai siaurasis; 
geležinkelis. Nuo Šiaulių iki 
Pasvaliu jau važinėja kelėįj 
vių ir prekių traukiniai . Maž 

y ra neatskiriamos sąvokos daug po dviejų savaičių bi 
apie Lietuvą. Neimsiuos sprę- a t idarytas tiesioginis Šiaulhį-
sti a r Bažnyčia buvo a r nebu
vo kenksminga tautos a į šv ie-
tai, bet į meną j i turėjo i r tu
ri dar šiandien gerą intaką. 
O gal panaši jos intaką i r į jį abi pušį. 
apšvietą, nes Katalikų Bažny
čia, priešingai mūsų asketiz-
mą skelbiančiam protestantiz
mui, y ra art imesnė gyveni
mui, elastingesnė savo formo
se, galingesnė dogmose ir pa
traukiančiai veiki įjJk į jaus
mus. Tai mes visi jautėme 
tiktai Lietuvoje, tai mes jau
tėme Veliuonoje, kur papras-

Biržų susisiekimas. Del atvy-: 
kusių šešių naujų garvežiui 
nuspręsta paleisti dvigubai [ 
tiek traukinių, ka ip pirmįal 

ŠĮMETINIS DERLIUS. 

Šiais metais laukiamas Lie>: 
tuvoje labai geras derlius, y-| 
pač žieminių javų; vasarojui 
sėtas anksčiau bu§ ta ip patj 
geras; vėlyvesnį turbūt, sut~; 
rukdys karščiai. Del sausu-] 
mos žolė mažai teauga. 

LANKĖSI DRAUGE. 

Vakar (liepos 11 d.) gerb. 
kun. Prof. Pr., Bučys apleido 
Chicagą 7:15 vai. vakare. 

Oras. -— šiandie prama4tomas j kė dienraščio Draugo ofisus 
gražus oras; šilta. ir spaustuvę. 

Laike L. Vyčių IX-tojo Sei
mo ir po Seimo daugelis to
limųjų kolonijų atstovų aplan-

Palanga> Amerikos Lietu
vių Prekybos Bendrovė nupir
ko Palangoje viešbutį ir Villa. 
Nuo 15 d. birželio, pradėjo 
tos bendrovės automobiliai 
vežioti keleivius t a rp Kretin
gos ir Palangos. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Kablegrama Draugui 
36-35 via H X 1215 A M. JuJ 10 

KAUNAS LITHUANIA * 
Daily Draugas Chicago 

Perlaida dvidešimts devynis tūkstančius šešis šimtus aš 
tuonesdešimts aštuonis auksinus iš Lietuvos Ūkio Banko gaH 
vau į namus. Ačiū. Sveikinu 

Jeas Lietukas. 
Tuos pinigus siuntė j>er " D r a u g ą " p. Ju rg i s Vyšniauskas 

iš Springfield, 111. 
Iš gautos kablegramos matome du daik tu : 
1) Kad Ūkio Bankas išmoka pilnai visą sumą pažymėl 

Draugo perlaidose. ' 
2) Kad Ųkio Bankas rūpinasi kuogeriausia pinigus prit 

ta tyt i . Kadangi š i tame, atsitikime buvo gana didelė pinigij 
suma, tai Bankas nesiuntė jų per paštą, bet per savo'special] 
pasiuntinį pr is tatė į naraus\ 

Pranešame šitą žinią V D r a u g o " skaitytojams, džiaugdaj 
miesi, k a 4 mūsų patarnavimas žmonėms gerai sekasi. 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, UI. 
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LBTUVTŲ KATALIKŲ DIEITRASTIS 

"DRAUGAS" 
Klkui kasdieną Išskyras nedėldlenius. 

PRENUMERATOS KADIA: 
CHK AGOJ U i UŽSIENYJE: 

|8 .00 
4.09 

Ketams 
Pusei Metą »«%««»«^ H * * 

1UV. V ALST. 
Pusei Metą . ? . 

Be.oo 
8.00 

Prenumerata mokasi tfkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dtenoa 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adrese visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant trasoje ar azprese "Mo-
ner Orojfer" arba Jdedant pinigus t 
ragtatruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve.. Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

tokios bylos nebūtų atidėlioja
mos. Kriminalistai negali nau
dotis laisve. Jiems vieta — ka
lėjimas arba pataisos namai. 

AUTOMOBILIAI, 

KAS TRUKDO NAMU 
STATYMį. 

Į t;> klausimą teisingai atsa
ko Ulinoįs valstijos įstatymų 
komisija. 

Ta komisija yra žinoma 
vardu "Dailey legislativė ko
misija *\ J i paskirta pirm ke
leto mėnesių susekti, kas truk
do namų statymą Cliieagoje ir 
kodėl taip labai pabrango na-

-4 mų statymo medžiaga. 
Komisija Chicagoje vedė 

tardynsas. Ką tik paskelbė sa--
vo darbų apyskaitą. 

Klausiman, kas trukdo na
mų statymą Chicagoje, komi
sija atsako: Darbininkų unijų 
"bus iness" agentų imami pa-

Kas šiandien naudojasi auto
mobiliais? 

Visi, kas tik tam tikslui 
nesigaili kelių šimtų dolierių. 
Automobilius turi ne tik dide
lės firmos, bet ir mažieji krau
tuvininkai. Važinėja jais tur
tuoliai ir darbininkai. 

Automobilių industrija Suv. 
Valstijose taip plačiai išsivys
tė, kaip ne vienoj kitoj šaly. 
I r vis dar labjaus vystoma. 
Dėlto automobiliai eina vis 
pigyn. Ateis laikas, kad juos 
pirksime paprastų vežimėlhj 
kaina. 

Didėjant automobilių skai
čiui, kįla klausimas, iš kur at
eity gausime kuro, kurio tiek 
daug sunaudojama. Už kelio
likos metų kuro pritruks (ga-
zolinos, kerosino), jų neįpirksi. 
Bet nėra ko rūpintis. Tuomet 

žibalinių automobilių vietą už
ims elektra varomi automobi
liai. Jau ir šiandie yra daugy
bė elektrinių automobilių. Bet 
jie brangesni už paprastuosius. 

Elektra varomi automobi
liai labai parankus. J ie vi
suomet švarus. Tik reikia ži
noti, kaip juos vartoti. 

Pereitais šešiais mėnesiais 
Illinois valstijoje išduota 511,-
935 leidimų automobiliams. 
Tai-gi apie 71,000 daugiau 
kįiip praeitais metais tuo pa
čiu laiku. Ir kasmet jų skai
čius auga. 
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Lietuvos Steigiamasis Seimas* 
(Pabaiga). 

Po pertraukos (98 posėdžio 
tąsa) 

žitinevičius (valst. sąjung.) 
didžiausia mūsų nelaime skai
to tai, kad yra pas mumis par
tijų, kurioms daugiaus sava 
programa, o ne valstybės rei
kalai rupi; del to ir interpe
liacijoms svarstyti daug bran
gaus laiko gaišinama. Kalbė
tojas sakosi nesuprantąs to 
kai-kurių darbininkų šventės 
upo, kurie vietoje ot, kaip kad 
kiti išsiliuosavimo atminimo 
šventę švęsdami daro, vieton 
margučio ant savo stalo deda 
bombas ir piroksiliną užmirš
dami tai, kad šie dalykai visų-

Soc. d-ai, rusų opozicijos 
mokyklą išėję ir įpratę visuo
met opozicijoje būti ir Lietu
vos piliečiais tapę, to liguisto 
įpročio nusikratyti negali. La
bai gaila kad mes, į s. d-ų tei
kiamas interpeliacijas, turimo 
pamato veizėti su nepasitikėji
mu, nes St. Seimo narys s. 
d-as prikalbinėja nuteistuo
sius bolševikus priimti rusų 
pavaldinybe, kad bausmės iš
vengti; taip-gi mes matome s. 
d-ą drąsinantį kalėjime užda
rytus priešvalstybinius prasi
kaltėlius. 

Simanauskas (d. fed.) visus 
soc, d-ų garbstymus ir aimana
vimus "vadino krokodilo aša

komis, nes ne kas kitas kaip 

» » r~ 

pirmu juos pačius sužeisti g a - ; t i k t į i s d . a i d a r b i n i n k i a s s u v e . 
1.. Je,gu kesmamas. prieš e B a - j d ž i o d a m i t r a u k i a J U 0 S j ž a b a n . 

l> 

I 

pirkimai. 
Už brangią medžiagą komi

sija kaltina kompanijų sutar
tis su tikslu išnaudoti visuo
menę, v 

Jeigu ne butų papirkimų 
ir pragaištingų sutarčių šian
die Chicagoje namai kaip se
novėje butų statomi ir staty-

K i mas butų pigus, sako komisi-
f j ja. 

"Business ' agentai už ky
šių ėmimą skaitomi žemiau
sios rųšies kriminalistais. Bet 
suokalbį darančios medžiagos 
kompanijos, anot komisijos, y-
ra bjauresnės už unijų agen
tus. 

Komisija baigė jai skirtą 
uiduoti. Bet pataria įstatymų 
leidimo rūmams paskirti kitą 
komisiją ir ją autorizuoti per 
sekančiu du metu vesti tos rų
šies tardymus. 

Pataria prieš tokius prasi
žengėlius išleisti naują aštrų 
įstatymą. Nes šiandie veikiąs 
įstatymas yra neužtektinas 
tiems kriminalistams. 

Pagalios pataria, kad visus 
ligšiol "grand j u r y " apkaltin
tus agentus ir kompanijų1 vir
šininkus kuoveikiausiai pa-

_ šaukus teisman, juos teisti ir 
bausti be pasigailėjimo. 

Va kas trukdo statymo na
mų darbą. 

Daugelis sąprotavo, kad a 
matninkų unijos brangina ir 
trukdo namų statymą. Nes a-
matninkai ima didesnes algas. 

į- Tečiau ne darbininkai kalti, 
bet papirkimai, besąžiniai tų 
unijų agentai ir kompanijos. 

Nesenai valstijinio prokuro-
: ro asistentas Chicagoje pra

nešė, kad kaltinamieji agentai 
ir kiti bus pašaukti teisman 
tik ateinantį rudenį, nes jis 
esąs užimtas kitokiais reika
lais. 

Prieš tokį pareiškimą pa
kelta protestai. Greitai vėl vi
si aprimo. Visuomenė turėtų 

BOLŠEVIKAMS NEPATIN 
KA PABALTIJOS SĄ

JUNGA. 

Ryga. "(Jolos Rossii" pra
neša, kad Sovietų valdžia la
bai susirūpinusi Pabaltjurio 
sąjungos sudarymu. Čičerinas 
išsiuntęs vieniems atstovams 
užsieny pranešimą stengties 
paveikti, kad butų sąjungos 
sudarymas atidėtas ir nelei-
sti, kad prie jos prisidėtų 
Suomija, Lenkija ir Rumuni
ja-

Kaunas. Iš Tolino estų so
stinės preneša, kad čekų-slo-
vakų atstovas Lietuvai e ^ 
paskirtas Jaroslov Karlia. 

mąją tvarką, prieš valstybę,tai 
tokie darbai turi būti baudžia
mi. 

Kairys (s. d.) sako, kad 
valdžios atsakymas į interpe
liaciją buvęs perdaug biuro
kratiškas. Komunistai visai 
subankrutavę ir iš jų pusės 
Valstybei joks pavojaus nebe-
gresiąs; kad komunistai dai 
šiek tiek gyvuoją tai tiktai 
kr. demokratų esanti kaltė. 

Radzevičius (d. fed.), kaipo 
į didžiausią darbininkų nelai
mę nurodo į tai, kad darbinin
kai perdaug turi globėjų, ku
rie dažniausiai darbininkų 
reikalų visai nepažįsta ir, vi 
sai ne tas jiems rupi. Hoc. d-ų 
veiklumo apsireiškimo stimulu 
ir-gi nėra darbininkų reikalai, 
bet dvelkimas iš rytų; gi kas 
darbininkus iš jų reikalų bei 
jų buvįo pagerinimo tikslaus 
siekimo vagos kreipia, yra dar 
bininkams ir jų reikalams ken
ksminga. Darbininkų visuo
menėje yra tiktai du aiškus 
uusistatymai: valstybinis ir 
priešvalstybinis - bolševistinis, 
gi s. dera. norimojo vidurinio 
nusistatymo visai nėra; ir del 
to s. d-ai darbininkų tarpe pa
grindo nesurasdami stengiasi 
jį sau interpeliacijomis suda
ryti ir lygsta antyčius išperė
jusi višta blaškosi ir nei kę 
bedaryti nebežinodami išsigel
bėjimo būdų grobstosi, bet vis-
tiek jų surasti negali, nes, kai
po nedarbininkai, negali dar
bininkų reikalų suprasti ir jų 
tarpe sau užuojautos rasti. 

I 

I I 

gas ir į pražūtį. 
Bičiūnas (k. d.) mano, kad 

didžiausia nelaimė yra tame, 
kad darbininkai pasiduoda 
rusų pinigais gerai apmokamų 
agentų įtakai, kurie darbinin
kus stengiasi sunaudoti tam, 
kad patiems darbininkams ko
misarų jungą ant pečių užkrau 
ti. Iš rusų plaukiantis auksas, 
agentai ir literatūra verčia mu 
sų Valdžią į tam tikro upo 
.-b 
demonstracijas veizėti kaipo į 
valstybės pamatus griauti kė
sinimosi. Tie patys bolševikai 
stebiasi ir buržuazinių valdžių 
taktiką vadina lepšių taktika; 
girdi: "mes savo priešus be 
pasigailėjimo šaudome, gi jus 
interpeliacijas svarstote". V. 

i K. Min. Skipitis aiškina mi
tingų ir susirinkimų rengimo 
karo stovio metu tvarką ir pri-
rodydanias, kad Valdžia netik
tai darbininkų judėjimui nesi-
priešina, bet dar jų reikalais 
rūpinasi, nes darbininkų rei
kalus apsaugojančių ir jų bū
vio pagerinimo reikalu yra pa
rengusi visą eilę įstatymų, ku
rių dalį jau ir St. Seimas yra 
priėmęs; darbininkų šventę 
geg. m. 1 d. yra paskaičiusi 
ir-gi kitų valstybėje švenčia
mų dienų tarpe; bloga tiktai 
ltskd| prof. sąjungos tamsią ele
mentų vedamos šią šventę sten 
giasi saviems, bet ne darbinin
kų reikalams išnaudoti. 

Posėdis baigiamas. Lieka 
dar užsirašiusių 10 kalbėtojų. 

A k i s . 

09 posėdis 1921 m. Biri. m. 1 d. 
Posėdis prasideda 9 vai. 40 

m. ryto. Pirmininkauja Stul
ginskį*. 
, Tęsiamos toliaus diskusijos 
del Geg. 1-os vienos šventės 
trukdymo interpeliacijos. 

Mikšys (uk. fr.), kad laiko 
negaišinus, nuo žodžio atsisa
ko. 

D-ras Lašas (s. 1. d.) mano, 
kad del trukdymo 1 Geg. m. 
d. dieuą švęsti reikią rife val
džią, bet vietų valdininkus kal
tinti, kurie dažnai patys sau 
įstatymus rašo ir juos sulyg 
savo nuožiūros vykd^. 

Toliaus kalbėtojas tėviškai 
kr. dem. pabaręs kam, girdi, 
jie nepriėmę pono Finkelšteino 
pasiūlymo, — visas tris inter
peliacijas priimti ir svarstyti 
bendrai, reikalauja, kad Val
džia pasisakytu, kaip ji veizi 
į vietų valdininkų neteisėtus 
darbus. 

Min. Pirm. Grinius aiškina, 
kad del Geg. m. 1-os dienos 
šventės Valdžia jokių ypatin
gų instrukcijų nei įsakymų 
vietų valdininkams nėra davu
si ir kad Valdžia, visame pri
silaikydama teisės ir teisėtu
mo, jeigu tardymas išrodyta, 
kad valdininkai prieš įstaty
mus suimtųjų mušimu, ar ku
riuo kitokiu būdu, bus prasi
žengę,—bus atatinkamai ir nu
bausti. Svarbiausią bet gi blo
go priežastis yra tame, kad 
prie darbininkų ar net ir idėji
nių komunistų yra prisiplakę į-
vairųs komersantai, kuriems 
ne darbininkų reikalai rupi, 
bet turi tikslo, apkvailintus 
darbininkus stumti prie riau
šių, betvarkės, ar net per
versmo, kas paprastai yra nau
dinga tiktai tiems komersan
tams, mes tokiuose atvejuose 
šie veidmainiai sau. kišenius 
prisikimšę, darbininkams pa
lieka vien badą ir kitokias ne
laimės. 

Žigelis (s. 1. d.). Blogiausio
mis profesinėmis sąjungoms 
esančios — tai katalikų moky
tojų sąjunga ir jai panašios 
kitokios organizacijos. Kitos 
gi, — ne katalikiškos prof. są
jungos esančios tiek geros, kad 
Valdžia tik jų nurodymais tu
rėtų veikti ir jas palaikyti. 
Gina "Aušrininkų valstybin
gumą; tiktai ' Pavasarininkai' 
esą negeri. Blogiausis laik
raštis tai esąs "La isvė" . 

r 
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Plečkaitis (s. d.) sako, kad 
Valdžia į interpeliaciją beveik 
nieko neatsakiusi ir primygti 
nai reikalauja, kad pasisakyti] 
ką Valdžia mananti daryti,kad 
valdininkai butų nubausti. 

Krupavičius (k. d.) stebisi, 
kad s.'d-ai negirdėjo ar girdė
ti nenori to ką Valdžia del 
interpeliacijoje keliamų klau
simų yra pasakiusi ir ko-s. 
d-ai dar išgirsti norėtų. Val
džios atsakymą skaitydamas 
patenkinančia, reiškia jai pa
sitikėjimą ir randa, kad Val
džios Lietuvos nepriklausomy
bės ir laisvės gynimo politi
kos linija yrą gera. Pritaria 
Valdžios nusistatymui prasi
kaltusius prieš įstatymus val
dininkus bausti ir siūlo pe
reinamąją formulą: " I š Min. j 
Kab. atstovų įsakymo į St. 
Seimo interpeliaciją del Gegu
žės mėn. 1-mos dienos šventės,' 
paaiškėjus/kad Valdžios atsto-' 
vai, drausdami kai kuriose 
Lietuvos vietose Gegužės mėn. 
1 d. daryti susirinkimus, tuo-
mi nesikėsino suvaržyti darbi
ninkų teisės kovoti už savo 
teisingus reikalus, nevaržė 
profesinio ir klasinio judėji
mo, nedraudė ir nevaržė tą 
dieną švęsti, bet pavartojo tą 
uždraudimą kaipo tikslą ir bū
tiną priemonę apsaugoti pi
liečių ramybę irValstybės tvar 
ką, St. Seimas pilnai patenkin
tas Min. Kabineto atsakymu ir 
siūlydamas jam ir toliaus bu
driai sekti ir kovoti su komu
nistais ir kitais priešvalstybi
niais elementais, kurie drums
čia piliečių rdmybę ir kėsina-' j 
si ardyti Valstybės tvarką, ei- Į 
na kitų dienotvarkės punktų 
svarstyt i" . . 

Laike Krupavičiaus kalbos 
s. d-ai nerimsta: pirmininkau
jantis juos dažnai kviečia prie 
tvarkos. Šiuo karta s. d-ai ne-J 
sikolipja, bei nieko rimto. ,kal- Į 
bėtojui užmesti neturėdami iš 
vietų bent tiek stengiasi kal-
bėtojį trukdyti, kad Čapinskis 
iš vietos šaukia, kad Krupa
vičius esąs panašus į rusą, bet 
kalbėtojas, žodžiais: " O Ča
pinskis panašus į manę" (juo
kas) atsikirtęs rimtai tęsia 
toliaus ir savo kalbą užbaigia 
be svarbesnių iii s. d. pusės 
išsišokimų. 

FuropeanĄmericanRureau 
Fabionas ir Micirievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJLSAh 

lirai Estate, Paskolos, InsuriaaJ 

809 W. S5th St., Ka'mp. Halstcd St. 
TeL Boalevard 611 

Vai.: 9 lkl C kasdiena 
v ak.: Utar. Ket. ir Sub. Iki t rak. 

Ned,: iki S po piety. 

DR. S. NAIKUS 
maru vis 

GYDYTOJAS UI C H I R U R G A S 
Oflaaa Ir Gyvenimo net* 

8253 South Halsted Street 
Aut v i r i a u UnlTei-MU State B**k 

Valandos nuo l t iki 12 ryte: nuo 
a iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 

Nedėllomls nno l t iki a. 
TiiUff^į 

Dr. M. T. STRKOL'IS i 
Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgą* | 

Peoplee Teatro Name I 
,=1616 W. 47th 6tr. TeL Boul. 1 6 o | 
•Valandos: C iki 8 vak. Nedėl l t Į 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Si 

Valandos: l t lkl 12 ryto; 1 lkl 6 
po plet. t lkl 9 vakar*. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS I 
Gydytojas ir Chirurgas 
4442 So. Western Are. 

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

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais tiktai po pietų 2 iki 5. 

AISTRAS1 _ 
IŠ FRANCU KALBOS 'SULIETUVINO 

NEMUNAS 
Draugo » 

Romanas. 
NEPAŽĮSTĄSIAS. 

(Tęsinys). 

— Tas jausmas tamistą gerbia, sako kunigas. Ir atsikreip
damas į tarnų: 

— Petriuk, duok poniai antrašų savo Seimininko sūnaus. 
Senas tarnas dvejojo, paskui paklausė: 
— Vytauto gatvė, 53, atsakė. 
— A&u. 
Kunigas ją atsisveikino ir tarno vedamas buvo beišeinąe, 

kuomet jaunoji moteris paklausė: 
— Ar aš turiu laukti ponios Ralienės? 
Petriukas pagalvojęs, prisiartino prie lango ir tarė: . 
— J i ateis. Prašau ltfkterėti, aš pašauksiu. 
Paskui kreipdamasis į kunigą atsiliepė: * 
— Skubink kunige. Laikas eiti. 
Abu pasuko prieškambarin. Žiemių durys atsidarė. Ku

nigas išėjo kieman ir sodo vartelius priėjęs, greit paskendo 
medžiuose, tuotarpu nUo vieškelio pusė*s per pietibės duris 
įėjo ponia Ralienė. 

Petriukas jos laukė. 
— Ąr Marikė pranešė poniai kad viešnia tamistos laukia? 
— Taip. Kas ji yra? trumpai ir piktai atsiliepė, 
— Tai ponia kuri nori sužinoti Jurgio antrašą. 
— Al jos nepažįstu. Pasakyk kad .aš jos nepažįsta ir ne

galiu su ja pasimatyti. 

PLATINKITE ''DRAUGĄ." 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Habted Str. 

1 
TeL Ganai 2118 

Valandos: 19 ryto iki 
{Gyvenimas: 

8 vakare 

Į Tel. 
2811 W. 88rd BU. 

Prospect 8488. 

TTel. Randolpfc 289* 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas Tidumiestvj 
ASSOGIATIOH BLOG. • 

19 So. La SaUe St . 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėlials iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

* p = 

^ — Gerai Ponia, 
pakelti skardų protestą, k a d | Ponios Ralienės balsas vis murmėjo. 

t _ . t i 

— Kokia čia dabar istorija? Greičiausiai kokia liežuvnin-
kė pasisuko. 

Karštas prakaitas apipylė Rožės veidą. J i vos nešoko prieš 
kambarin su žodžiais: 

— Ne, tai ne intrigantė (liežuvininkė), tai dėkinga mo
tina už savo sūnaus išgelbėtoją! 

Bet ji nesuspėjo tam jausmui visiškai pasiduoti, kaip ki
tas virpantis balsas Šaukė: 

Skubėk!... Ponas labai silpnas!... Apopleksija!.. Ąš manau 
kad jis miršta!... 

I r ligišiol tylus rūmai pradėjo bruzdėti. Laiptai, karido-
riai, kambariai nuo skubių žingsnių dundėjo. 

— Šaukit gydytoją! 
Bematant visas kiemas knibždėjo. Kumečiai vaikštinėda

mi pro langus dairosi, ką tai šnabžda, arkliai kinkoma bričkon, 
vienas raitas kaip suvis išdūmė. 

Rožė išėjo. J i prasivėrė tuos pat vartelius pro kuriuos 
durininke ją įleido. 

. Pasijuto viena plačiame vieškely. Naktis. J au gerokai su
temo. Ji'pasišalino labai nepatenkinta ir nesava. Grabo tyla ją 
priėmė, ji matė nuostabių, neišpainiotų paslapčių ir iš kur gal 
mirties buvo išstumta. 

APIE SENELĮ. 

Tą naktį mirtis savo dalgio nepavartojo. 
— Mes jos išvengėme ryto metą, kalbėjo ponia Railienė 

Jonui Vingiui, kuomet šis atėjo jos aplankyti. 
.— Kas buvo! tarė neramiai. 
Jį atsakė: 
— Vos nesprogo senis I 
Tai buvo jos vyras apie kvirį ji taip abejingai,' dagi pik

tai išsireiškė. 
I r dar ciniškiau pridūrė: 

— Jeigu nebūtų suskubęs gydytojas ir su kofeinos pa-
gelba jį paturėjęs, visi mūsų projektai butų žlugę. 

Poniutė! Reikia skubintis. Bet ar jis sutiks? 
— Kurs ne rizikuoja — nieko neturi. Bet tamista per

daug svyruoji ir baidaisi. Tokiu būdu nieks sau kelio nepra-
siskena. / 

J i barė Vingį kaip mažą vaiką. J i turėjo didelės įsravos 
į savo pakaliką. Gašli, puikybe pertekusi, be skrupulų mote
ris, ėjo prie savo tikslo nieką neatsižvelgdama. 

J is tečiaus bandė gintis. 
— Labai jautrus reikalas. 
J i pervėrė Žaibo akimis savo agentą. 
— Jautrus ar ne, reikia jį, šiandien užbaigti. 
— Šiandien!... 
— Taip, šiandien. Gydytojas tikrino, kad jam kasdien 

gręsįa apopleksija. Laikas veikti. 
— Veikti! pratarė Vingis vis dar nepasirįžęs. Bet ar tamis

ta prirengei dirvą? . . . 
— Žinoma. Tainistai palieka vien priverti atdaras duris. 
— Ponia manai? 

, — Aš esu tikra. Įsitikėk man. J is nedovanos savo sūnui 
kurs yra priešingas jo įsitikinimams. J i s nepakęs jo politiniams 
nusistatymams ir jo kaipo atstovo pareigoms. Socialistų at
stovas, pamanyk kokia gėda! Bajoro sunūs kovoja! prieš ba
jorus! Nes mano vyras.netik kad pripažįsta nuosavybę ir ne
pritaria bolševikų žemės reformai, bet jis yra klerikalas. Nors 
jis nevisuomet praktikavo religiją, bet jis palieka tikintis žmo
gus. Tai-gi nesunku buvo jį įtikinti kad jo sunūs bedievis, bol
ševikas ir tėvo paliktą mantą niekaip sunaudos. 

Jonas Vingis nusijuokia. J i s atsiliepė: 
— Įdomu! Ponia norėdama atimti nieksiu Jurgiui pavel

dėjimo teisę, pasilikai dievobaiminga! 
(Daugiau bus). 
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PRJtūSAS 

RACINE, WIS 

Birželio 26 d. įvyko viešas 
susirinkimas Lietuviu katali
ku, parapijos svetainėj. Susi
rinkimo tikslas buvo, kad pa
siklausyti protokolo iš buvusio 
Lietuvių suvažiavimo, 30 ir 31 
d. Gegužės 19*21 m. AVashing-
ton, D. C. Susirinkimą, atidarė 
ir vedė L. L. P. B. stoties 
pirm., J . Staponas-, trumpai 
paaiškindamas šio susirinki
mo tikshį. Perstatė kalbėti bu 
vusį delegatą A. Bubelį kuris 
pasižada protokolą skaityti 
aiškiai, kad kiekvienas supras
tu. Susirinkusieji išklausė pro 
tokolo rimtai ir atydžiai. 

IŠ protokolo pasirodė kele
tą- naudingu žygiu Lietuvai, 
bet keletas rezoliucijų pritai
kinta vien srovėms ir asme
nims, bet ne visuomenei ir ne 
Lietuvai. Daugelis iš susirin
kusiųjų liūdnai atsiliepė į su
teiktą Piliečių Sąjungai pir
menybe ir užgirimą jos dar-
įmotės. Ar-gi autokratinė, tri-
dolierinė organizacija turi ge
resnį vardą už tuos asmenis, 
kurie šimtus sudėjo ant Lie
tuvos laisvės aukuro ' Ar nė
ra Amerikos Lietuvių nuvei
kusių šimtą sykių daugiau 
Lietuvos labui id tą vos vakar 
šį pasaulį praregėjusia Pilie
čių Sąjungą kuri yra tik liikš-
tukas tėvynės darbuotėje. Po 
raportui vienas iš >u>irinku
siųjų atėjo prie stalo, ir paklo
jo penkdešimkę aiškindamas, 
aš daviau visada, kada tik Lie
tuva atsišaukė reikalaudama 
aukų. Aukuoju ir dabar neat
sižvelgdamas j jokią Pil.Są-gą, 
nes ji mane neapeina. Aš my
liu tėvvne Lietuva. Susirinku-
šieji išreiškė jam širdingą pa
dėką už jo uausią auką. Pro
tokole skambėjo Lietuvos kon
stitucijos klausimas, kad baž
nyčia luitu atskirta nuo vals
tijom Tas ne.-tebėtina, nes su
važiavime dalyvavo visas Mai-
kio auklėtinių štabas, kitaip 
ir negalėjo nutarti. 

Ant galo gerb. delegatas ap
reiškė savo kelionės išlaidas, 
kuriu pasirodė esų $94.70. 
Xors delegatui buvo suderėta 
$125.00 kelionės lėšų pa
dengimui, bet gerb. delegatas 
likusią sumą . pinigų, $30.30 
paaukavo tėvynės gynimo rei
kalams. Susirinkusieji delega
tui, už jo taupumą savo kelio
nėje, ir už aukas tėvynei iš
reiškė širdingą padėką gausiu 
delnų plojimu. Aukų suplaukė 
sekančiai: Stanislovas Daile-
dienas — $50.00, Anicetas Bu
lelis — $30.30. Bonų kuopo-
nais aukavo: Adomas Tvirbu-
tas — $7.50, Leo. Taujėnis — 
$5.00, Ant. Gobįs — $5.00, D. 
Dokšas — $2.50, Pet. Rungi* 
— $2.50. Išviso aukų $102.80. 

Pinigai pasiųsti Paskolo? 
skyr. prie Liet. Atstovybės. 

Reporteris. 

čios naudai. Programas buvo 
vedamas svetimtaučio muzikos 
prof. Roebilim. J is gi chorą 
lavino per kelis mėnesius. Pro
gramas buvo toks: 1) Mareli 
by Sons panelė II. Haar, 2) 
Choras dainavo paukšteliai 
mieli, 3) Deklemavo panelė A. 
Riscerage, 4) Deklamavo p. J . 
Grigaitis "God sent you back 
to m e " . panelė A. Petrauskai
tė, 5) Choras dainavo važia-
viau dieną, 6) piano solo duetų 
Hungarian Rapsodie panelė 
tlannenka ir panelė M. Pate, 
7) Soprano solo p-lė V. Dov-
noskie, 8) Solo p-lė B. Dauman 

P R O T O K O L A S . 

J . Poškienė, Philadelphia, 
Peuna. su čekiu $5.00 auka. 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI 
JOS RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 

ANTROJO SEIMO. 

taitė, pritarė pianu moksleivis Narių mokesčiai 

Buvusio 

Chicago. Illinois — Birželio 
12-ta 1921. 

(Tąsa) 

Atskaita nuo Birželio 13, 1020 
iki Birželio 12,1921. 

Liko nuo Birželio 13, 1920 $1,-
755.85. 

Dolores Šaliunaitė, prook-
lyn, N. Y. su čekių $5.00 auka. 

Iš viso $481.00. 

Draugija &v. Agotos, yra 
nutarusi sumokėti po $1.00 nuo 
kiekvienos, narės. Kadangi dar 
nevisos narės sumokėjo tat-gi 
kiek turėjo piningu ižde tuos 
ir atvežė,- t. y. $191.00. 

(Bus daugiau). 

IŠ LIETUVOS. 

M. F . Daumantas. Panelė Dau-
mantaitė savo gerai Jšlavintu 
balsų stebino publiką, 9) Dek
lamavo "Gelbėkime Tėvynę "-
moksleivis J . K. Medinis, 10) 
Solo "Your eyes have told me 
s o " dainavo p-lė S. Katraus-
kaitė, 11) Duet — Gloaming 
dainavo p-lė Matrauskaitė ir 
p-lė Donauskie, 12) Žaidė Mar-
gie Johnson ir Alice Johnson, 
13) Piano skambino solo Polo-
naise p-lė H. Morris, 14) Ant 
smuikos solo"SpringSong" by 
Mendelono p. Katrauskas vie
nas iš puikiausiai grojančiu 
tarpo, 15) Choras dainavo: 
" V a i žydėk, žydėk balta obelė
lė, 16) Solo "Some vhere a 
voice įs c^ning" A. Pate, .17) 
^' S^veetheart oi May tini e " p. 
Gamlusas, 18) Dainavo kartu 
Už jūrių Marių moksleivis J . 
K. Medinis, K. Kančius, J . 
Jaučius ir A. Stankus, 19) Už
baigta Lietuvos himnu "Lietu
va Tėvynė Mūsų". Po koncer
to buvo parduodama dėlei nau
jos Bažnyčios daiktai. Girdė
jau, daug atsirado kurie paau
kavo net ir gana stambių au
kų. Petras Ramanauskas nu
pirko už $125 Šv. Petro Baž
nyčiai Manstranciją, vienas 
pirko stacijas" už $400 
Po koncerto linksmai 
žaidė lietuviškus žaidimus. 
Tai-gi visi parapijonai ramy
bėje ir sutikime su klebonu 
gerb. kun. J . Jonaičiu kuris 
nenuilstančių darbavos kol 
Bažnyčią pabūdavo jo. Metai 
atgal pradėjo tik organizuoti 
parapiją ir jau turime savo 
naują puikią bažnyčią ir sve
tainę. Šią vasarą toje svetai
nėje bus vasariniai kursai lie
tuviškos kalbos ir rašliavos. 
Bažnyčia atsėjo apie $20,000.00 
o . tik skolos apie dešimts 
($10,000) tūkstančių nors nė
ra geri laikai, daug žmonių 
be darbo. Gali dar visi atmin
ti, kaip buvo rašyta "Drau
g e " apie pirmą šias kolonijos 
susirinkimą. O šiandien rašau 
apie pašventimą Šv. Petro 
Bažnvčios. Medelis. 

1 skyriaus $86.00 
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į, Viso . . , ' . . . . . , . . . . . $962.91 
M •< , < . , • - • ' j į 1 
Aukų gcM& R UI $4*.09 
Likę nuo vakarėlių . . 1,499.67 
Už konstitucijas 9.55 
Amžinos Narės įmok. 750.00 
Draugystės 999.86 
Už ženklelius 184.00 

• 

Įeigų iš viso . . . . $4,862.08 

Išeigos: 

Gėlės dovanoms . .* $10.00 
Kun. P. Bučio dovana 20.90 
Šv. Mišių auka 10.00 
Seserims į Lietuvą 400.00 
Kun. J . Meškauskui . . 200.00 
Kalėdų Dovanos 98.00 
Stipendija Mokinėms 148.00 
Mokyk. kamb.Kakandai 806.40 
Kraitys kandidačių . . 455.00 
Rakandai Muz. kainb. 499.45 
Rakandai Motinos Per-

dėtinės kambario . . 192.20 
Už ženklelius 457-07 

IŠ SESERS LAIŠKO. 

Gamta. 

Karšta. Pavasaris sausas. To
kios kaitros, kajp per Šv. Oną. 
Daržoves turi laistyti pora 
kartų .per dieną, kad prigytų. 

Dangus pilkas. Trošku. Lie
taus laukia visa prigimtis-pra-
dedant žmogumi baigiant, vos 
gegužės saulės prikelta iš tam
sios žemelės gelmių, žalia pie 
va. 

Derlius. 

Vasarojus žemas, tik rugu
čiai žiemos šalčių matę, ne
boja gąsdinančio sausmečio. 
Jie iškėlę pilnutytės varpas lin 
guoja, ir kugėdėdami vienas 
antram, kaip žiemos meteliai 
šįmet maža jos glamonėjo, o 
pavasario lietutis negailestin
gai prausė. 

Bet dabar jie rimti-aukštai 
išaugę lewia,iderlingą pintį. 
Vos '-ūlmatfr Akys jfi beribį* plo
tą',* it nudžiunga, prasiblaivo. 
Gardžios duonelės pakaks. 

Katalikybė. 

Lietuvą-kataUkų šalis. Vel
tui jai nersi ant katalikybės 
kaklo virvę — socialistų gijo
mis pintą. Šaknys įleistos gi-
liai, nelengva išrauti. 

Rinkimai. 

niliillllllMillllilllillllillllllllIlIfiiiiffl -

| Laivakortes Tiesiog Į Lietuva I 
$107.10 iš Montreal'o iki Klaipėdos(Memel) f 

(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxc) . 

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUOJAUS. I 
S 

Pinigus siųstus per mūsų ofisą išmokame į 26 dienas 
visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo. . 

5 
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ- j 

i kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė i 

S Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo | 
ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais § 

j kreipkitės pas t ft**:*-

f PAUL P. BALTUTIS & CO. I 
1901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. | 
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiifiiiiifiiEf? 
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DETROIT, MICH. 
——> 

.» 

Liepos 3 d. 1921 m. buvo su
rengtas didelis koncertas Šv. 
Petro parapijos svetainėje prie 
Longworth Lr Mullane gatvių. 
Sis koncertas buvo vienas iš 
geriausių Detroite, nes koncer
te daug dalyvavo svetimtau
čių Anglų ir visi buvo užganė
dinti girdėdami dainuojant 
lietuviškas dainas.Šio koncerto 
surengimui daug pasidarbuota 
klebono gerb. kun. J . F. 
Jonaičio ir jaunimo L. B. K. 
Draugijų. Tie visi jau porą 
metų darbavos naujos Bazny-

PITTSBUROH. PA. 

17 d. Birželio gerb. kun. kle
bonas J . Sutkaitis po ilgos li
gos netikėtai mųs aplankė. Vi
siems vaikams buvo didelis 
džiaugsmas vėl sueiti su gerb. 
kun. klebonu. Visi mokiniai jį 
Širdingai pasveikino, nes jau 
visi buvo jo labai išsiilgę. Di
desnieji vaikai padainavo, o* 
viena iš mokinių visų vaikų 
vardu ,pasakė linkėjimo eilės 
ir įteikė gėlių bukietų. Po to 
kalbėjo gerb. kun. klebonas iš
reikšdamas daug gražių linkė
jimų visiems mokiniams. 

Didžiausia linksmybė mums 
buvo kada gerb. kun. klebonas 
pradėjo dalinėti saldumynų 
dėžutės kurių kiekvienoj buvo 

Viso $3.315.02 
Lieka ižde . . . . $3,302.91 

Toliaus s,ekė skaitymas pa
sveikinimų, gauta pasveikini
mai nuo: 

Draugystės 6v. Agotos (To-
wn of Lake) su čekiu $191.00 
(dr-ja amžina narė). 

Draugystės Šv. Elzbietos 
(Town of Lake) su čekių 
$100.00 (vir-ja amžina narė). 

Draugystės Šv. Pranciškos 
(To\vn, of Lake) su čekiu 
(dr-ja amžina narė). 

Amer. Liet. Dukterų Kliu-
bas (Town of Lake) su čekių 
$25.00 (garbės 'narė). 

Dr-ja Saldž. Širdies (Town 
of Lake) su čekiu $25.00 (gar
bės narė). 

Foresters skyrius 962 (Town 
of Lake) su čekiu $10.00 auka. 

Dr-stė Božancavos (North-
side) su čekiu $5.00 auka. 

Draugystė Nek. Pras. Šv. M. 
(Brighton Park) su čeįių 
$10.00 auka. 

F. Šimkienė (BrightonPark) 
su čekiu $5.00 auka. 

1 ,' •—LL 

KELIAUJANT LIETUVON! 
Suvirs 1,000 šį meta iškeliav 

por mūsų Agentūrą LIETUVO 
Visi džiaugiasi parkeliavę saugiai 
ir laimingai. Parduodame laiva
kortės ant visų linijų ir didžiųjų 
laivų. Padarome cašportus. Patin
kame keleivius ant visų Now Yor-
ko stočių, parapinam nakvynes, 
nuvedame į Custom House, aprū
piname su vizomis, pristatome ba-
gažius ant laivų ir palydime žmo
nės j laivus. Siunčiame pinigus 
Lietuvon žemiausiu dienos kursu. 
Rašykit reikalaudami išplaukian
čių laivų surašo ir auksinio kurso. 

AMBRAZIEJUI IR 

DANIELIUI 

168 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
' i . I I . I I 

SPE81 ALIS BABGENAS. 
Nepapras ta , progą. Ji^darytL pininga 

Ant pafdayimV pigiaf ąfclitjnaw feii prt>-
perte ir\t8a.i& įtaisymais geroj apie-
linkėj apgyventa lietųvig, slovakų, 
hungorų ir lenkų. Kampinis mirrinis 
namas an t 2 pagyvenimų arndos da
bar neša $180.00 J menes}. Vertas 
$26,000.00 bet parduosiu už $21.000.-
00 nes mano žmona nori važiuoti 
Europon, namas randasi 4800 Seeley 
Ave. Informacijų reikalaukite po šiuo 
adresų: 

4512 Ko. Marslificld Ave. 
Tel. Yards 4255 

t, ' • ! = — ^ww-p»*»» 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
«'» B k 0 4DWA^ N1.W \ Gi, K N Y 

TIESI Kelionė Be Persėdimo I i KEVV YORKO Per LIBAVA Artm 
9 HAMBURGĄ — FTTKUNUS 

l L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sr iuba pacto laivai išplaukia: 

"LTTUANIA" Liepos 20 * "POLONTA" Rugpjūtis 17 
"ESTONIA" Rugpjūčio S * "LITUANIA" Rugpjūčio 31 
Pasažicriaras tiesus patarąvimas t a ip LIBAL-DANZIG-Halifai , Gan, 

Visi laivai tu r i puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste a rba -pas 

K. K E M P F , Gen. Viestem Paas. Agt. 129 Tff. LaSalle St. Chicago 
= sa 

Dabar prasidėjo bruzdėji
mas šioks toks visoj Lietuvoj 
renkant vietos savivaldybes. 
Partijų anagonizmas atgyja. 
Tamsi minia fanatizuojama. 
Priimta žiūrėti į inteligentą, 
kaipo aukštesniojo luomo žmo
gų, o ne tą patį valstietį. Ypa
čiai tas žymu Kibartuose kame 
veikia "Profesinė Darbininkų 
Sąjunga". Pažangos, tikroj žo
džio prasmėj negreit sulauk
sim. 

Įvairus rėksniai, kurie moka 
drauge su rinkikais girtuok
liauti Lietuvoje turi pasiseki
mo. Inteligentas ,,— buržujus 
Nors ir butų tinkamas ir ga
lėtų kraštą, pagerinti ir patai
syti spragas — nieks nerenka. 

Abejonės — debesėliai 

Ant pardavimo grocer.ne su pro-
perte, parsiduoda iŠ priežasties ligos. 
Atsišaukite: 

4619 So. Uermitage Ave 
Tel Yards 5624 

) 
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. . ,*Negreit su saule išaus dar 
rytas. Miega aplinkui nakt is" . 
Vienas rytas išaušo. Bet pilki 
ukai aptraukė žmonių protą. 
Nemoka, tad iš didelės lais
vės, kaip ir elgtis. Kokios -die
nelės laukia Lietuvos pryšaky-
je stovintieji, sunku įspėti 

Nelinksmos mintys ir svajo
nėlės kyla, žengiant nežino
mon, ateitin. Ką žinai, gal ir 
vėl reikės traukti svetimą 
jungą. O jaunutė Lietuvos pri
gimtis tarytum nejaučia to, 
ji visuomet laisva jauna... 

Aviete. 

Reikalinga mergina prie generalio 
ofiso darbo, tur i mokėti angliškai. 
Atsišaukite 

DR. C. Z. YKZKL1S 
4712 S. Aslumnd Ave. Chicago. 

Tel. 7042 

Parsiduoda biznio namas labaipigiai 
lietuvių apgyventoje apylinkėje, 8 
metai kaip statytas, šešių pagyvenimų 
atsišaukite 

Jonas Puikia 
4354 S. Wood St. Chicago. 

P. S. savininkas yra an t trečiu lu
bų iš galo: 

PARSIDUODA Groserne ir bučerne, 
taip-gi dvieji kampiniai biznio namai 
abie namu, geriausioje Lietuvių ap 
gyventoje vietoje an t West-Sides, 
priežastis senatvė ir nesveikata. 

Del platesniu žinių kreipkitės pas 
savininką 

A. W. Radomski 
2257 West 23-rd Place 

" • • n 

žŽŽfcasžs 

įdėta dovanėlę kaipo atmintis 
užbaigimo mokslo metų. Po 
apturėjimui dovanėlių atsisvei
kindami visi jam širdingai už 
jas dėkojo. ' 

VlII-to skyr. mokinė. 

= 

Reikalingos Power-Sewing machine 
operatorkos, gera mokestis pastovus 
darbus. 

Aeme Sanitary Supply Co. 
819 W. 47 Street 

* A S PAMETĖ? 
Continental & Comnjercial Trust 

and Saving Bank kningutė numeris 
349791 J o h n Giuožas. Atsišaukite 

O. Tamoliunaitė, 
1S17 So. 49 Court a c e r o , n i . 

Phone Seeley 7439 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijaliai visokias vyrų Ii 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madlson Str., kampas Wee 
tern Ave., Chicago 

Valandos: 8—4 po plet 7—9 vak. 

KIEKVIENOS MOTINOS KLAUSIMAS 
Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvirti

nančio maisto jos kūdikiui. 

Lietuvė motina iš Brooklyn rašo: 
"Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš 

višką^ bandžiau — pagaliaus gydytojas man 
užrašė 

E £ G L E BRAND 
\(CONDENSED MILK) 

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, šian
dien jis yra pavyzdžiu sveikatos." 

The Borden Company 

Borden Building ' New York 

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų 
knygą Kūdikių Gerovė, kuri paaiš
kins, kaip užlaikyti kūdikį sveiku. 
Ta ipg i gausi maitinimo instrukci
jas jūsų kalboje. 0104 
Vardas 
Adresas r... 

§jfe5? 
7** 

'-

LuUeNusm 
forUtiURla" 

Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda ir uždėk 

'jTutALUfOl 

totalum 
Suša ldo i r greitai užgydo. 31 

H » » » »»•>»•»»»»• » «!•» W » • • M * | t 
• TeL Yards 6666 Blvd. 8448 

Dr. V. A. SIMKUB 
Uetuvlf Gydytojas, Gktrurgaa ftr 

SSOt 8, Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 Ir 
C—I vakare Ned. l t — I I i i ryto. 

m ^ I I - I I ^ ^ i * 

TeL Drover 79|fj 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKT L V18 DEjrnSTAS 

4711 SO. ASHIiAMD A V I I U 1 
arti 47-to» Gatvės 

[Valandos: nuo » ryto 11d 9 vak.j 
Seredomis nuo 4 lig 9 

jMiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiifiiiiiiiisiintiiiiiiii 
Vienatinis Amerikoj Kultūrinis Juokų i r Pašaipos 

Laikraštis 

I PERKŪNAS-
Leidžia garsi, visam pasauly '*Pcikuno" Bendrovė. "Pe rkūną" reda-.* 

B guoja smarkus vyrai lietuviai. 
Užsiprenumeruok "Perkūną" tuojau! Skaityk atidžiai! Prekunui 

5 dievaičiui nenusidėk! 

a i 
i 

ST. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

E ^ 
^Pe rkūno" prenumeratos kaina: ' \ 

Metams $1.50; pusmečiui 85c, pavienis numeris 15 oen- -
tų. Lietuvoje ir kitur $2.25 "Perkūno" Bendrovės šėras 
dešimts dolierių. | ^ 

*'PerĮaului , , reikalingi geriausieji juokų rasojai, piešėjai 1 
ir agentai. 

Prenumara toms rinkti, pąvieniems numeriams pardavinėti ir šėrus 
"Perkūno" bendrovei užrašinėti tuojau reikalingi smarkus perkūniš
ki agentai : kurie nesibijotu "Perkūno" trenksmy ir žaibų. Pinigus, 
prenumera tas ir raštus siųskite šiuo ant rašu: 

i 'PERKŪNAS" 
366 Broadway, Boston 27, Mass. 

liiiteiiitiiiifiiiiiiiiiiiniiittiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniieiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiituiutiiE 
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ŽMOGŽUDYSTĖ MORGAN 
GATVĖJE. 

Šį sekmadienį po pietų į na
mus po num. 3423 6o. Morgan 
gat. buvo pašaukta policija. 
Virtuvėje atrado mirtinai pa
šautą Franką Juzėną, mėsos 
krautuvės po tuo pačiu mini. 
savininką. J i s pašautas ke
turis kartus. Du kartu tie
siog per širdį. 

Namie buvo pašautojo žmo
na Anna. J inai pasakė, kad 
jos vyras visas rytmetis bu
vęs saliune ir girtavęs. Jinai 
visas laikas viena turėjusi 
dirbti mėsos krautuvėje. Po 
IKK) dieną parėjęs iš saliuno, 
ją ir du vaiku atsisveikinęs i r 
pasidaręs galą. 

Pirm to jinai jam išmetinė-
jusi, kodėl jis nežiūrįs savo 
reikalų krautuvėje. Už tai jis 
ją apdaužęs. 

Policija dar šiltą Juzėno 
lavoną paėmė i r patraukė sku
biai į artimiausią ligoninę. 
Bet vežant j is mirė. Tad la
vonas pristatytas pas grabi-
ninką Mažeiką. 

Tuotarpu M r s. Juzėnas are
štuota ir uždaryta Stockr&rds 
policijos nuovadoje. 

Paskui moteriškė išpažino, 
kad ji šaudžiusi į vyrą, kuo
met tasai ją užpuolęs ir mu
šęs. 

SKAITLINGAS SUSIRINKI-1 ŠVENTO KRYŽIAUS PARA 
MAS* 

Vakar Auditorium teatre 
atidarvtas " National Associ-
ation of Beal Estate B o a r d " 
susivažiavimas. Užsiregistra
vo apie 7,000 delegatų. Yra 
apie 200 delegatų nuo Kana
dos firmų. 

Suvažiavimas prasitęs vi
są savaitę. Penktadienį susi
rinkime žada kalbėti Komer
cijos sekretorius Hoover. j _ 

1 PUAI, AČIŲ. 

TEISYBĖS VARDAN. 
\ 

PLĖŠIKAMS TEKO $12.000. 

"Whi te Sox B a l i " parko 
ofisan, 35 gat. ir Shields ave., 
užpereita naktį įsikraustė plė-
šikai. Sakoma, jie įlindę per 
kokį tai atvirą langą. 

Nelabėliai suskaldė dvi ge
ležines spintas ir laimėjo 12,-
000 dolierių. 

Yra žinoma, kad po šešta
dienio ir sekmadienio žaismių 
surenkama po kelias dešimtis 
tūkstančių dolierių. 

Matyt, plėšikai tikėjosi pa
sipelnyti. Bet išvakaro pini
gai buvo paimti saugion* vie
ton ir tuo keliu buvo apdraus
ti nuo plėšikų. 

Policija areštavo parko pa
naktinį Thomas Amos. Spė
jama, ar tik ne su jo žinia 
plėšikai bus įlindę ofisan. 

Tečiaus pats parko savinin
kas Comiskey pasitiki panak
tinio ištikimybe ir jį gina. 

BALTOS UNIFORMOS PO 
LICIJAI. 

Chicagos automobilistai sa
ko, kad jie naktį negali rasti 
specialių policmonų, paskirtų 
neleisti automobilistams pa
statyti savo mašinų art i Evan-
stono maudyklių ežere. 

Pranešta, kad tie specialiai 
policmonai dėvės baltas uni
formas. 

IŠ NORTH SIDE. 

Mot. Są-gos 4-tos kp. prieš-
seiminis susirinkimas įvyks 
antradienyj, liepos 12, 1921 
m., paprastoj vietoj, lygiai 8 
vai. vakare. 

Tikiu, kad sąjungietės netik 
skaitlingai, bet ir punktuab'ai 
atsilankys šian svarbian susi-

* m * 

nnkiman. , 
T a i g i nepamirškite atsilan

kyti, nes reikia prisirengti 
prie ateinančio Seimo i* yra 
labai daug dalykų svarstymui. 

Ona B. Palhdiutė. 
. . . . . . . . 

1 'D raugo" No. 158 tilpo 
straipsnis antgalvių "Katal i 
kai Pasirodė Kuo esą"* ku
riame yra skaudžiai paliečia
mas Universal State Banko 
direktorių vardas. 

Autorius savo straipsnyje ap
silenkdamas su tiesa, kaltina 
Banko Direktorius suokalbyje 
neva pakenkti Šv. Jurgio pa
rapijos piknikui. 

Toks apkaltinimas įstaigos, 
kori visados remia Lietuvos ir 
abelnai lietuvių reikalus, ma
tyt yra daromas su tam tikra 
tendencija suklaidinti visuo
menę ir iššaukti klaidingą opi
niją apie tą įstaigą. 

Kiekvienas supranta, kad 
Bankinės operacijos visai ne 
paliečia jokio tikėjimo, tautos 
arba politikos, tečiaus Univer-
sai State Bankas, kaipo lietu
vių Bankas, visados prisidėjo 
su materiale parama auko
damas kaip Lietuvių, tautos la
bui taip ir grynai Katalikiš
kiems reikalams. 

I r Banko piknikas buvo su
rengtas Liepos 3 diena ne dėl 
to kad by kam pakenkus arba 
su kokiais bjauriais tikslais, 
kaip minėtame straipsnyje 
priemetama, bet priešingai, 
kad užganėdinus ir pagerbus 
Banko šėrininkus, depozitorius 
ir rėmėjus, kurių skaitliuje y-
ra gerb. kunigai, profesiona
lai, biznieriai ir didumoje lie
tuviai Katalikai. 

Nutarimas surengti minėtą 
Banko pikniką buvo padarytas 
visuotiname šio Banko šėrinin-
kų susirinkime Sausio 17 d., 
1921 m., todėl Banko valdyba, 
direktoriai ir šėrininkai tuom 
syk visai nė nežinojo kad tą 
pačią dieną bus surengtas Šv. 
Jurgio parapijos piknikas. 

Labai yra nesmagu kalbėti 
apie padarytąsias kieno nors 
klaidas tikrai nežinant dalyko, 
bet dar labiau nesmagu yra 
skaityti laikrašty neteisingus 
užmetimus, neprisilaikant tei' 
svbes. 

Apgailestaujame, ka4 abiejų 
piknikų dienos susibėgo krū
von ir dalis mūsų depozitorių, 
artimiausiųjų kaimynų, nega
lėjo sykiu dalyvauti abiejuo
se "Piknikuose". 

Tikimės kad gerbiami 
" D r a u g o " skaitytojai tikroje 
iš šio šviesoje pamatys kad nė 
vienas iš Banko Direktorių, 
rengdami Banko pikniką, ab
soliučiai neturėjo nieko nei 
prieš gerbiamą kun. M. Kru
šą nei prieš Šv. Jurgio para
piją. — Taip-gi tikimės, kad 
gerb. Draugo redakcija atleis 
mums už sunauduota šiuo rei
kalu brangią laikrašty vieta. 

Universal State Banko Vak 
dybos vardu 

Stasys V. Valančauskas, 

Prielankumui ir paakinimams 
didžiai gerbiamo klebono kun. 
A. Skripkaus, į Švento Kazi
miero Draugijos narius įsira
šė žymus garbės narių skai
čius: 1) Liudvika Jundulaitė 
ir Magdalena Šatkaitė. Į am-
žin. 1) Barbora Vitartaitė, 2) 
Bar. Tolvaisaitė, 3) Elz. Kar-
žauskaitė, 4) Ona Ru4minaitė, 
5) Uršulė" Žiaubieraitė, 6) A-
dolpina Rimidaitė, 7) Joanna 
Dautarienė, 8) Agota Rimki 
kė, 9) Agota Stubraitė, 10) 
Ona tProtašienė, 11) Petras Va-
ranauskas. 

Tikraisiais nariais paliko: 
St. Stašauskienė ir apie 100 
metinių. Beto dar dauguma 
nori tapti Šv. Kaz. Draugijos 
nariais. 

Garbė Šv. Kryžiaus parapi-
• « jai. 

Kun. P. Kaščiukas. 

S 

kalų yra del apsvarstymo, t a i - J | 
pat bus svarstoma apie pikni- ~ 
ką kurį centras rengia Rugpjū
čio 28 d. šios parapijos darže 
ir kaip girdėtis kiekvieną kuo
pa parengsianti savo būdas. 
Turėsime pasvarstyti ką mes 
panašaus darysime. Vis-gi 
brightonparkiečiai turės kuo
mi nors pasirodyti. 

Šiame susirinkime bus pada
ryta svarbus pranešimas iš di
rektorių susirinkimo laikyto 
Liepos 5 4. Kurie norės daly
vauti šios kuopos šeimyniška
me išvažiavime Rugpj. 7 d. ga 
lės užsirašyti pas rengėjus. Y-
ra svarbu žinoti del kiek žmo
nių prisirengti. 

Kviečia valdyba: 

Į g» < • » • • » • • » » » « • » » » » * » ' 

LABDALINGOS SĄJUNGOS 
KUOPŲ DOMEI. 

Šiuomi pranešu visiems, 
kurie yra prieš kelius mėne-
sius įsirašę į Švento Kazimie
ro Draugiją ir dar negavo kny
gų, kad kreiptųsi šiuo antra
šu. Rev. P . Kaščiukas 4557 So, 
Wood St. Chicago, H L, praneš
dami pilna savo antrašą, ku-
riuomi Šv. Kaz. Draugija savo 
nariams galėtų prasiusti kny
gų, aš gi pasirūpinsiu kad ne
gavusieji knygų nariai butų 
patenkinti. 

Su t ikra pagarba 
Kun. P. Kaičiukas, 

Šv. Kaz. Draugijos genera-
lis įgaliotinis. 

15 BRIDGEPORTO 

Šiuomi tariu širdingą padė
ką Parapijos Komitetui, vi
siems mūsų prieteliams, kurie 
uoliai prisidėjo prie Šv. Jurgio 
parapijos pikniko surengto Lie 
pos 3 dieną. 

Nepaisant visų mums nepa
lankių žmonių1 kurie norėjo 
suskaldyti mūsų pajėgas, pa
kenkti parapijos reikalams, 
piknikas labai gerai pasisekė. 
Aeiu tad vyrams ir moterims 
supratusiems savo pareigas ir 
visa širdimi rėmusiems vi
siems bendrą reikalą. 

8u tikra pagelba 
Kun. M. Krušas, 

Parapijos Klebonas. 

Liet. Vyčių 16 kp. laikys pus
metinį, — po-seiminį susirinkimą, 
trečiadieny 13 d. Liepos, Vyčių 
kambaryj. 

Visi nariai-rės malonėsite skait
lingai ant laiko susirinkti ir iš
klausyti naujų pranešimų iš atsi
buvusio Vyčių seimo. 

Koresp. 

PRANEŠIMAS. 

L. R. K. Federacijos Chicagos 
Apskričio projektų komisijos susi
rinkimas bus utarninkė 12 d. Lie
pos Aušros Vartų parap. svet. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti. 

Valdyba. 

BRIGHTON PARK. 

Labdaringos Sąjungos 8-ta 
kuopa laikys mėnesinį susirin
kimą antradienio vakare Lie
pos 12 d., 7:30 vai. parapijos 
svet. ant Fairfield Ave. i r 44 
gatvės. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti į viršminėtą susi-

Asst Casbier. rinkimą, nes daug svarbių rei-

Šiuomi pranešu visojns Lab
daringos Sąjungos kuopoms, 
kad yra paimtas Nekalto Pras. 
Panelės Švč. parap. (Brighton 
Parke 44-th St. i r Fairfield 
Ave.) daržas 28 d. Rugpjūčio 
del šios organizacijos pikniko. 

Pikniko dieną žinant dabar 
visos Labd. Są-gos kuopos tu
rėtų žinoti kaip prie jo ruoš-
ties. Kiek kuopos pasidarbuos 
tiek pelno turėsime. 
Praeitame direktorių susirin

kime nutarta, kad kiekviena 
kuopa įrengtu savo būdą tame 
piknike i r padarytų visokių 
pamargini imi. Iš pikniko reikė
tų padaryti lyg kokį bazarą. 
Dabar kuopos turėtų sušaukti 
ekstra susirinkimus ir nutarti 
kuomi ir kaip 'prie to pikniko 
prisidėjus. 

Visuomenė taipat turėtų pa
remti šį prakHnų darbą. Rem
kime visu 

A. Nausėda. 

B 
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Auksina i Dar Pigus 

IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 
LIETUVĄ. 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

pinigų kursą kreipkitės 

"Draugas" Publ. Co. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III. 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4601 South Hermi tage Ave. 

Tel. Iloulevard 6080 
11005 S. Miohigan Are. 

Roscland, IIL 

v 

PRANEŠIMAS LABD. SĄJ. 
KUOPOMS. 

Labdaringos Sąjungos Centro 
pusmetiniame susirinkime nutarta : 

1) Kuopos turinčios daugiau 
kaip $50.00 ižde, turi ta perviršį 
pasiųsti Centrui, nežiūrint pažy
mėjimo konstitucijoj, kad du treč
daliai įplaukų turi patikti kuopos 
ižde; 

2) Kuopos turinčios našlaičių 
reikalaujančių pašelpos, bet stoko
jančios pinigų, teatsikreipia j Cen
trą kuris ir duos papelba; 

3) Centras kuopoms išsiuntinės 
tam tikras blankas kurias kuopos 
išpildys parodymui kiek jos turi 
pinigų. 

Šie nutarimai buvo padaryti, 
kad sužinojus, organizacijos turtą 
ir kiek kuopos bereikalingai, be 
gavimo jokio nuošimčio laiko pi
nigų savo ižduose. Dabar vienos 
kuopos ižde guli $800.00, kitoj virs 
tūkstantis dolierių be jokio reikalo. 
Visos kuopos trokšta, kad namas 
butų* pastatytas, bet dar neturima 
reikiamoji suma pinigų. Dabar 
Centro ižde yra $26,000. Del namo 
pastatymo reikia $50,000. Kuomet 
visos kuopos priduos savo pinigus 
Centrui, tai pamatysime ar dar 
galėsime statyti namą, ar ne. 

A. Nausėda, 
Labd. Są-gos pirm. 

AB NORI KAD TAVO KŪDI
KIS BUTU SVEIKAS! 

Tai turi duotų jam tinkama 
maistą. Sveikas kūdikis yra tai 
linksmybė ir pasidižiavimas kiek
vienas motinos. 

Jeigu maitinsi savo kūdiki tin
kamų maistų iš jaunų dienų tai 
jis vėliau gyvenime bus stiprus, 
nes kitaip jis visuomet bus silpnu
tis. 

Ant 3-čio puslapio šio laikraščio 
rasite pagarsinimą Bordens Eagle 
Brand Condessed Pieno, Iškirpk 
ta kuponą i r pasiųsk į Borden 
Company, o jie prisius tau dykai 
kningutė su pilnomis informacijo
mis apie kūdikių auginimą. 

(Apgr.) 

Telefonas Armitage 9776 
MARYAN S. ROZYCKI 

MTZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos iv 

Kompozicijos 
1 IT. Wcstera 

Chicsso, HL 

• ADVOKATAS • 
- Ofisas UHIli iHIjfJi -
I 29 South La Salto Street į 

i Telefonas Central 8S90 
I 
I 

• Vakarais, 812 W. 33rd S t • 

I 
ir 

Telefonas: Tards 4681 į 

Telefonas Pullmaa 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dantistas 

Caiter's Little Liver Pilis 
Vaistas Koris 

' Reikalingas Visiems 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi 
duriai Nedirba 
Maža Pigrulka 
Mažas Dosas 

Maža EŽatan 

Tikras tori pasirašymą. 

/*» prlfviaatlml UblUkiudu SS-S r'ARTER'S IRON PILLS 
^ L ^ • Jums pagelbės, pamėginkite 
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10801 So. Mlchigair A 
Wanlanrt. III. 

VALANDOS* 0 nrt» Bcf • 
Į»Tel. Pullman 54* Ir S1M 

IV''"I Dr. L L MAKARAS 
Lieturys Gydytojas ir Chirurgas 

Oflaaa 10900 So. Michigan Ave, 
Vai. 10 iki 12 ryto; 2 iki 4 po 

piet, C: M lkl 8:18 rakara 
Reaidencija: 10&S3 Perry Alfe. 

Tel. Pullman S4S 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja S0 metai. 

Ofisas S1«0 So. Morgan St. 
Kerta l i -ro St., Chicago. HL 

8PECIJAUSTAB 
Moterišku, •yrišku, talpai earo-

nišku UgU< 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
fki S po pietų, nuo • iki • ralan-
dj| vakare. 
Nedaliomis nuo • lkl I po piet. 

Telefonas Tards SSV 

S. D. LACHAWICZ 
LIET U V ¥ 8 GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėm koplflauala. 1U1-
kale maldllu ataUaaktt. e mano darbą 

114 
TeL Ganai 11 t t 

*wiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimni.ii.iiiiiM 
Rea. HSt Independenoe Blvd. 

Telefonas Ton Buren S04 

OR. A. A. ROTHP 
Gydytojas rl 

Specialistas Moterišku, Tyrisku 
Vaiku Ir visu chronišku U8U 

TAIiANDOS: 10—11 ryto 2—9 P* 
pfetu, 7—8 vak. NedeUomis 10—1S d 
Ofisas SSA4 So. Halsted St., 

dMHimiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniim 

I Laivakortes į Lietuvą 
f per Klaipėdą 
| Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
| Karaliaučiaus $107.10 
| Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. | 

Į LIETUVĄ 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 Income Taksus veltui. 

I 
3 LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus 

perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia išsipirkite mušu Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose 

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuviu Prekybos 
Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 5 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas. 

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

LITHUAMAN SALES CORPORATION I 
s 

414 Broadvvay, Boston 27, Mass. 
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius: E 

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

Lithuanian Sales Corp. 
300 Saroy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre, Pa. | 

= Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00'ryte iki 6 40 vaka- = 
s re. Vakarais: Utarninkė, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vaJ. = 
= vak. Nedėliomis: 10.-00 ryte iki 3:00 po pietų. ? 

TTlIlIIIIIIIIIIIIlItlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIllIlIlItlIlMIlIlIlIlIlHlllltflliiiff 


