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Anglija ir Prancija Pradžiugtu GRAIKAI PAĖMĖ 3 MES
TUS. 

PRANCŪZAI PRADŽIUGIN 
TI AMERIKOS SUMA

NYMU. 

Vyriausybė sutinka su prez. 
Harding-o noru. 

Atėnai, liepos 13. — Graiku 
vyriausybė oficialiai patvirti-

Patsai ministeris pirminin- no žinias, kad graikai Mažoje 
kas Lloyd George didžiai pra- Azijoje pakėlę puolimą prieš 
džiugintas tuo Amerikos suma turkus nacionalistus. Tai esąs 

TMIMII RYTU RFCPNRI I- P r c k i « l n m . ' užtektinai, 
l U L i m y n I I y ntOrUDLI k r a u t u v ė per mėnesį laiko ga 

KA NETURI PINIGŲ. 
• . " 

Paryžius, liepos 13. — Pran
cūzu vvriausvbė mielu noru 
priims prezidento Hardingo 
pakvietimą konferencijon gin
klavimosi apribojimo klausi
me. Vyriausybė iš savo pusės 
nepaduos jokių sąlygų. 

Tas pasakyta prancūzų už
sienių reikalų ofiso laiške, 
koks pasiųstas čia Su v. Vai 
stijų ambasadoriui. To laiško 
turinys bus persiųstas Wa-
shingtonan. Nes tai yra atsa
kymas prezidentui Hardingui. 

Paskui apie tai kalbėjo 
parlamete premieras Briand. 
J i s pareiškė, kad Amerikos 
vyriausybės pakvietimas su b u s m i u ^ 
visa širdimi bus priimtas. 

Briand viešai išreiškė padė
ką prezidentui Hardingui už 
jo "ki l tą iniciatyvą.' ' Parla
mento nariai pakėlė ovacijas. 

Iš Suv. Valstijų ambasados 
patirta, kad kuomet Pranci
ja sutiks su tuo sumanymu, 
tuomet iš Washingtono seks 
formaiis pakvietimas. 

I r prancūzų senatas dkįžiai 
pradžiugintas ta nepaprasta 
S. Valstijų prezidento Har-

, dingo idėja. 

nymu. Ir jis reiškia norą pats 
keliauti Washingtono konfe
rencijon. 

Kuomet jis apie tą suma
nymą kalbėjo parlamente, ši
to nariai irgi buvo daug pra
džiuginti. 

Šiandie kaip čia, taip visoj 
Anglijoj apie nieką daugiau 
nekalbama, kaip apie nusigin
klavimo sumanymą. 

Patsai Lloyd George sutin-' 
ka, kad tuo klausimu konfe
rencija nebūtų ilgai atidėlio
jama. Tečiau jis nežinia kada 
galėtų iškeliauti. Šiandie pre
mieras didžiai užimtas ir gi 
svarbiuoju klausimu. Tai Ai
rijos klausimas. Nežinia kuo
met tas klausimas galutinai 

kai pi r įžanginis veikimas, 
kurs palengva vystomas į ge-
neralį puolimą. • 

Anot oficialių pranešimi], 
graikų armija pasivariusi pir
myn 15 mylių ir užėmusi 3 
nuėstus, du rytuose nuo Bru-
sos ir vieną šiauriuose nuo 
Ushako. 

DARBININKAI APMOKAMI 
MAISTO PRODUKTAIS. 

VOKIEČIAI PRIELANKUS 
NUSIGINKLAVIMUI. 

LLOYD GEORGE NORI AT 
KELIAUTI AMERIKON. 

GAL BRIAND BUS KONFE 
RENCIJOJE. 

Paryžius, liepos 13. — Pran
cūzų užsienių reikalų ofise kal
bama, kad nusiginklavimo 
konferencijon, kuomet ta bus 
įkūnyta, matyt, keliaus patsai 
premieras Briand. Supranta
ma, jis -bu* prancūzų delegaci
jos priešaky. 

-
KAS BUS ANGLIJOS VY 

RIAUSIUOJU ATSTO
VU. 

Berlynas, liepos J3. — Vo
kiečių spauda gana prielan
kiai sutiko AmeriKos vyriau
sybės pakvietimą apriboti gin-
klovimosi. 

Nors šiandie tas klausimas 
nepaliečia Vokietjos, *nes ji 
nuginkluota, bet laikraščiai 
giria prezidento Hardingo su
manymą. 

Sako, jei tas sumanymas bu
tų įkūnytas, Hardingas tupmi 
pasitarnautų pasauliui ir pats 
sau atmintį pagamintų. 

Valstiečiai reikalingi dalgių ir 
kitokių įrankių. 

Čita, Tolimų Rytų respub
lika, liepos 13. —• Tolimų Ry
tų respublikos pavieniems 
žmonėms ir pačiai vakižiai y-
ra labai reikalingi pinigai. 
Valdžia turi kiek Rusi jojos bol 
ševikų pinigų. Tečiau jie čia 
kaipir be vertės. Mažai jų*y-
ra apyvartoje. Todėl, kad val
džia tiems ipoperiniams pini
gams neturi gvarantijos. Ne
turi jokios aukso atsargos. Be 
šitos negali but paleisti apy
varton pinigai. Bolševikai iš 
Maskvos čia gali pristatyti sa 

lėtų daryti %ieną milioną do-
lierių apyvartos. Valstiečiai 

i 

pristatytų visokių maisto pro
duktų, kuriuos butų galima 
gabenti į užsienius. 

Miesto gyventojai kartais 
pasirodo su auksiniais pini
gais. Kur juos gauna, nelen
gva pasakyti. Tik tiek žino
ma, kad respublikos valdinin
kai puikiai gyvena. J ie turi 
pinigų užtektinai kaipir Mas
kvos komisarai. 

Bet darbo žmonės baisiai 
turi vargti. Jiems pinigai 
nemokami. Už darbą moka
ma maistu. 

Čitoje yra viešoji valdžios 
j virtuvė, kur duodama veltui 
žmonėms sriuba. Prie tos vir
tuvės paskirtu laiku kasdien 
keli tūkstančiai žmonių la 
kia šaukšto kažkokio skystimo. 

MASKVOJE AREŠTAVO 
LIETUVOS SEKRETORIŲ. 

vo poperinių rublių geležinke- Tai bent respublika. J i pa-

MEJCSIK0J1 GYVENA 30, 
000 AMERIKONŲ. 

> U t f e a Mto*di*w* .13, -
Immigracijos departamentas 
skelbia, kad Meksikos respub
likoj gyvena 30,000 ameriko
nų. Iš jų 8,000 gyvena šita
me mieste. 

Bet pirmiau nori apsidirbti su 
Airija. 

Londonas, liepos 13. —Kaip 
vyriausybė, taip vietos spau
da entuziastiškai sutinka su 
Amerikos vyriausybės suma
nymu apribuoti ginklavimąsi. 

* Čia tas sumanymas plačiau 
svarstomas. Čia kalbama ne 
vien apie ginklavimosi apri
bojimą, bet apie patį nusigin
klavimą. 

Londonas, liepos 13. — Bu
si mon Wasbingtone nusigink
lavimo konferencijon, rašo 
"Daily Mail ," anglų delegaci
jos pirmininku turėtų but vi-
ce-grafas Grey. J is buvo An
glijos premieru, kuomet pakilo 
karas Europoje. 

Gi premieras Lloyd George 
galėtų konferencijos pabaigo
je nukeliauti Wasbingtonan, 
sako tas laikraštis. 

CORKO MAJORAS NAMIE. 

PABALTIJA SAUGOJAMA 
NUO MARO. 

Ryga, liepos 13. — Laikraš-

PREZIDENTAS HARDIN
GAS KONGRESE. 

Washington, liepos 13. 
ty Moskovskija Izviestija Vakar po pietų prezidentas 
rašo apie siaučiančią Rusijo
je cholerą bolševikų valdžios 
sveikumo komisaras Semash-
ko. 

J i s sako, jog cholera po Ru
siją taip plinta, kad gali at
sikartoti 1891 metai, kuomet 
kai-kurios Rusijos provincijos 
buvo suspaustos choleros žny
plėmis. 

Čia ir kitur imamasi kuoaš-
triausių priemonių, kad cho
lera neįsiveržtų į Pabaltijos 
valstybes. 

KARO LAIVAI SUGRYŽO Į 
TAMPICO. 

Harding abiejų kongreso rū
mų susirinkusiems atstovams 
skaitė savo pranešimą reikale 
bonusų karo veteranams. 

Prezidentas Hardingas pri
rodinėjo, kad su tų bonusų Di
liumi senatas turi palaukti. 
Yra svarbesnių reikalų. 

71 ŽUVO SU ARMIJOS LĖ 
KTUVAIS. 

Mexico City, liepos 13. — 
Suv. Valstijų karo laivai, Cle-
veland ir Sacramento, kurie 
aną dieną buvo apleidę Meksi 
kos uostą Tampico, išnaujo 
sugryžo tan uostan. 

Bet Tampico apylinkėse pa
dėjimas yra ramus. 

Washingtin, liepos 13. — 
Pereitais metais, pasibaigu
siais birželio 30 d., su armijos 
lėktuvais žuvo 71 lakūnas. 
Tarpe žuvusių buvo 3 civiliai. 

5 PLĖŠIKAMS TEKO 
$14,000. 

New York, liepos 13. — Pen
ki plėšikai čia užpuolė Horton 
Ice Cream Company kasierių 
ir jo asistentą ir atėmė $14,-
000. Plėšikai pasprūdo auto
mobiliu. 

Londonas, liepos 13. — Čia 
patvirtinta žinia, kad Airijos 
miesto Cork lordas majoras 
O'Callaghan sugryžo namo iš 
Amerikos. 

VOKIEČIŲ MILTAI RUSl 
JAI . 

Hamburgas, Vokietija, lie
pos 13. — Du vokiečių gar
laiviu su miltais ir kitomis 
prekėmis vakar iš Čia išplau
kė Petrogradan. * 

PRISIEKĖ VYRIAUSIAS 
TEISĖJAS. \ 

Washingtin, liepos 13. — 
Paskirtas augščiaus. teisman 
vyriausiuoju teisėju William 
Howard Taft užvakar prisie
kė. 

J į prisiekdino distrikto vy- 10<S b a Į ^ m n t u
 v

s v a r u i 2 0 c 

lių vagonais. Bet jie yra be 
vertės. 

Šitoje respublikoje iš visų 
gyventojų yra 80 nuošimčių 
valstiečių. J a u kelinti metai 
valstiečiai vargsta, neturėda
mi nei drabužių, nei avalinių, 
taipat reikalingų ukėms įran
kių. Maisto jie turi. Reika
laujamą kiekybę maisto pri-

I stato ir valdžiai. Valdžia gra-
'žiuoju neprašo. Varu viską 
ima. Nes maisto produktais 
valdžia apmoka savo samdo
mus darbininkus. 

Po piutės Valstiečiai turi 
pilnai maisto i r pašartės gy
vuliams. Bet' maistas reika
lingas ir miestų gyventojams, 
kurie juk nedirba žemės ir 
neturi iš ko pasigaminti mai
sto. 

Produktais mainininkauja. 

Kuomet vienas koresponden 
tas keliavo iš Čitos į Verch 
nii-TJdinsk, jam geležinkelio 
vagone teko pasikalbėti su pa
buvusia moteriške su vaiku. 
Moteriškė su savimi turėjo ke
turis nedidelius maišiukus. 

Korespondentas juokomis 
ją užkalbino paklausdamas, 
ar ne auksą ji vežanti. 

" T a i druska," atsakė jinai. 
" A š keliauju iš miesto į so
drius ir pas valstiečius drus
ką pamainau miltais. Miltus 
parduodu arba pati sau pavar-
toju. Mano vyras tarnauja 
ant geležinkelio, taigi aš tu
riu leidimą važinėti. Kiti netu
ri leidimo." 

Kiaušinių šimtui čia moka
ma 60 centų, jautienos svarui 

Rusų Sovietų valdžia areš
tavo Lietuvos pasiuntinybės 
sekretorių Maskvoje, Svent-
kauską. Apskritai mūsų san-
tikiai su rusais paskutiniu lai
šku pablogėję. Spėjama, kad 
tai yra sąryšy su paskutiniais 
.mūsų valdžios griežtais pasiel
gimais su komunistais Lietu
voje. Mūsų valdžia padarė a-
tatinkamų žygių, kad, Sven-
kauskas butų paliuosuotas. 
Jam apkaltinimo jokio neįtei
kta. 

PRŪSŲ LIETUVIŲ MOTE 
RŲ DRAUGIJA. 

sidavė Rusijos bolševikų glo
bom 

C H I C A G O J L 
MIRĖ PASIŽYMĖJUSI 

MOTERIŠKĖ. 

RYGA. 

Vakar Chicagoje mirė Mrs. 
Jeannette Murpliy, Sįnoma fi
lantrope, mirusio 1916 metais 
garsaus Chicagos chirurgo J . 
B. Murphy žmona. 

Nabašninkė susirgo aplan
kiusi "savo nabašnintoo vyro 
pą Vaininkų dienoje. 

Mirusioji Chicagoje buvo 
pasižymėjusi visuomenės dar
buose. Daug turto tam tikslui 
pašventusi. 

Paliko trys vedusios dukte
rys. . 

Gydytojas Murphy buvo ė-
jęs mokslus katalikiškose mo
kyklose. Buvo geras katali
kas. Apaštališkojo Sosto jis 
buvo apdovanotas ordenu už 
jo garsius visame pasauly gy-
dytojavime tyrinėjimus. 

Latvių ministerių kabinetas. 
Latvių kabineto sąstatas: 

Ministeris pirm. ir užsienių 
reikalų ministeris Mejerovitz* 
užsienio reikalų vice-ministe-
ris Salnais (soc. dem.), vidaus 
reikalų — Kveesis (ūkininkų 
partr), karo — Semgals (dar
bininkų partijos), susisiekimo 
— Pauliuks (bepartinisj, švie
timo — docentas Dauge (be-
partinis), žemės-ukio Samuels 
(tautin.), valstybės kontrole
ris — Ožolins, teisingumo — 
Holeman (soc. dem.), finan
sų — Kalninš. 

Mažoje Lietuvoje, Tilžėje* 
susitvėrė Liet. Moterų Drau
gija, Kaip visose atgyjančio
se tautose ir moterjs ir mer
ginos organizuojasi, kad saVo 
reikalais geriaus pasirūpinti, 
taip ir Prūsų moterįs ir mer
ginos nors dabar susiprato, 
kad be organizacijps sunku ką 
gerą padaryti, todėl sekdamos 
kitų tautų pavyzdį, įsteigė sa
vo draugiją. Reikia dabar, 
kad kuodaugiausiai rašytųsi į 
tą draugiją. 

Į valdybą tapo išrinktos: 
pirmin. p-lė M. Raišukyte, ra-
štin. p-lė O. Jagomastaitė, iž-
din. plė O. Petrikaitė. 

Klaipėda. Javai Kla ipėda 
krašte nepergeriausiai atrodo. 
Vasarojus kaitros metu labai 
išdegė-. Bulves sodino dar iki 
gegužės galo, ankstybosios 
bulvės sušalo. 

Ar laimingai žieminiai ja-* 
vai peržydėjo, sunku dar sprę 
sti kadangi žydėjimo metu 
šalo. Daugiausia nuo kaitros 
nukentėjo dobilai ir pievos. 

GYVULIŲ MARAS. J 

TAIPGI NUSISKUNDIMAI. 

riausiojo teismo teisėjas Hoe-
hling. 

Vakare prezidento namuose 
buvo pokylis. 

DE VALERĄ IŠKELIAUJA 
LONDONAN. 

Šitos kainos tik už grynus a-
merikoniškus pinigus. Kitaip 
uždrausta parduoti. 

Reikalingi dalgiai. 

Čitoje turi savo krautuvę 
(šaką) Canadian Trading Co. 
Tos krautuvės viršininkas 

Vakar teisėjas "VVilson pa
šaukė kriminalin teisman 
policijos viršininką paaiškinti, 
kodėl detektivai daužo ir mu
ša sugautus plėšikus galvažu
džius. 

Tomis dienomis 6 plėšikai 
užpuolė ir apiplėšė Clearing 
State banką. Policija pikta
darius per laukus vijosi. Su
gavo tris. Sugautieji per sa
vo advokatą padavė skundą 
prieš detektivus, kad tie juos 
gerai apdaužę, kuomet nutvė
rę. Policijos viršininkas sa
ko, kad toks teismo pasielgi
mas pradžiugina piktadarius. 
Reiškia, plėšikus reikia gaudy-
dyti su baltomis, minkštomis 
pirštinaitėmis. 

Sako, detektivai pasižymė-

Lenkijoje ir Rusijoje siau
čia galvijų maras, todėl Lie
tuvos veterinarijos departam, 
ir krašto apsaugos minis
terijos dedamos pastangos ne
įsileisti tos ligos į Lietuvą, o 
jei kur atsirado, kad tuoj už
slopintų. Tas iš dalies ir seka-
81. 

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
KAUNE. 

—Kaune apsilankė Jurbar
ko gimnazijos mokiniai, o iš 
Kauno išvažiavo apie 100 mo
kinių aplankyti Palangą. 

VOKIETIJOS AMBASADO
RIUS S. VALSTIJOMS. 

Nuo birželio mėn. pradėjo 
eiti rusų kalba laikraštis "Vol 
naja L i tva" (Laisvoji Lietu
va). Nors naujo dienraščio 
pakraipa dar nėra aiški, bet 
iš pirmųjų numerių matyti, 
kad skleidžia neteisingas ži- [.diplomatinę vietą. 

Dublinas, Airija, liepos 13. 
—^Vyriausias siim-feinerių va
das de Valerą, kurs ligšiol 
skaitomas Airijos respublikos 
prezidentu, šiandie iškėNauja 
Londonan, kur rytoj prasidės 
konferencija su Anglijos pre
mieru Lloyd George Airijos 
nuraminimo klausimu. 

Su de Valerą keliauja trys 
kiti jo patarėjai i r airių res
publikos vadai. 

jo, atliko puikų darbą sugau-
Blumenthal parode k o r e s p o n - ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ m n ž 

deniui pigų vokišką -dalgi. ^ M&m[ 
"Uz vieną tokį dalgi kiek

vienas valstietis siųlo" 20 
syarų kuogeriausio sviesto,' ' 
sakė Blumenthal. "Taigi mes 
užsakėme 20,000 tokių dalgių 

IŠTRAUKĖ $1,735. 

Miss Pearl Czerniam, dir
banti Kliners Bros. firmoje, 

ir jas parduosime valstie- vakar dieną nešė tos firmos 
čiams — geriau sakant, su-;$1,7(35 bankon. 

Halsted gatvėje, tarpe Ran-
dolph ir Washington, du jau
nu piktadariu iš jos rankų iš
lupo pundelį su pinigais ir 
pabėgo. 

mainysime jas ant sviesto.' 
Kiekvienas valstietis, pasa

kojo krautuvės viršininkas 
reikalauja visokių įrankių, vi
sokių daiktų- J i s sakė, kad 

nias apie lietuvių veikimą 
Taip apie estų, latvių ir lietu
vių laikraštininkų pasitarimą 
Kaune prirašė nebūtų dalykų, 
sakydamas, jog nebuvo priim
ta jokių rezoliucijų, jog Suo
mija neatsiuntusi savo .atsto-
VŲ, j°& Baltijos sąjunga pasi
rodžiusi perankstyva, jog tau
tų mažumos nedalyvavusios ir 
tt. Tuotarpu, kaip žinoma iš 
laikraščių, buvo priimtos rezo 
liucijos ir pasitarimas pasie
kė savo tikslą, o kas link Suo 
mijos, tai jos atstovai nebu
vo ir kviesti. Antrame nume
ryje "Volnaja L i tva" priskai
to prie Lietuvos kuone visą 
Baltiją su Balstoge, Slonimo, 
Minsko gub. ir t t 

Iš to galima spėti, kad jo 
pakraipa bus pakenkti Lietu
vos valstybės vystimosi. 

Tai bus profesorius Brentano. 
Berlynas, liepos 13. — Iš 

pasitikimų veršinių teko patir
ti, kad Vokietijos vyriausybėj 
ambasadoriaus vietą S. V a k 
stijose pasiųlė profesoriui Lu^ 
jo Brentono, garsiam vokie
čiui ekonomistui. 

Profesorius Brentano šian-į 
die yra Florencijoje, Italijoje^ 
Nuo jo atsakymas dar negaus 
tas. Dar nėra žinoma, ar se
nyvas profesorius norės pri
imti jam tą siųlomą svarbią 

Prof. Brentano yra bava
ras. J is nuolat gyvena Muni-
įhe ir eina 77 metus. Jis pro
fesoriavo visoj eilėj universi
tetų. Vienerius metus buvo ir 
Dublino universitete, Airijoje. 

Klaipėda. Šiais metais tai 
vien tik ir girdima apie eks
kursijas. Dabar štai praneša
ma, kad Klaipėdos ūkininkai 
skaitlingai rengiasi aplankyti 
Kauną liepos mėnesio pradžio
je su tikslu susipažinti su 
Lietuvos žemės ūkiu. 

PABĖGO KALINYS. 

Vakar iš federalio busto 
nuo 8-ojo augšto pabėgo kali
nys P. Gugenberg. J i s i$u ki
tais buvo keltuvu leidžiamas' 
žemyn iš teisėjo Landis teis
mo rūmų. 

ORAS. — Šiandie, turbūt, 
gra'žus oras; vis šilta. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų Salių pinijra vertė, mai» 

nant nemažiau $25,000, liepos 12 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Truet Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 3.7| 
Prancijos šimtui frankų 7.94 
Italijos šimtui lirų 4.80 
Vokietijos šimtui markių 1.29 
Lietuvos šimtui auksinų 1.29 
Lenkijos šimtui markių .0$ 
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U B T U V 1 V KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eftna kasdieną išskyrus nedėldlenlu*. 

FRENUMERATOB KADIA: 
OBICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams ._., $8.00 
Pusei Meta . . ^ . . j t a ^ ^ . • • 4.00 

SUV. TALST. 
Metams fa.00 
Pusei Meta 3.00 

Prenumerata mokasl lškalno. Lai
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POLITIKU KOVA, 
Illinois valstijos respubliko

nų partijoje nėra vienybės. Tos 
vienybės nebuvo pereituose 
gubernatoriaus rinkimuose. 
Tuo mėgino pasinaudoti de
mokratai. Visgi jiems nepa
vyko. Viena respublikonų sro
vė pasirodė tiek stipri, kad, lai-į 
mėjo rinkimus. Ta srovė vali 
stijos gubernatorium pastat*} 
savo kandidatą. 
Kita respublikonų srovė nus4 

prendė neduoti ramybės išrinlf 
tam gubernatoriui. j 

Naujas gubernatorius užim
damas vietų paskelbė, kad jo 
pirmas darbas busiąs pažaboti 
visokias viešosios naudos kom
panijas, kurios plėšia visuome
nę. Prie tų skaitomos gatveka-
rių, gazo, telefonų ir kitos koni 
panijos. Jis pakėlė prieš ja< 
kovą. 

Vyriausias valstijos pro
kuroras yra kitos respubliko
nų partijos srovės žmogus. Įs
tatymų leidimo rūmai proku-
rorui paskyrė stambią pinigų 
sumą išlaidoms. Gubernato
rius apkapojo tas išlaidas. Ji> 
paaiškino, kad prokuroro ofi
sui nereikalingos tokios aukš
tos išlaidos. 

Tai buvo proga prokurorui 
susikirsti su gubernatoriumi. 
Kits kitam viešai ėmė prikai
šioti išlaidumą. Piliečiai paty 
rė daug slaptų politikų darbų 

Ta kova šiandie atsiduri? 
teisman. Abidvi srovės galin 
gos. Prokurorui pagelbon stoja 
viešosios naudos kompanijos, 
nes gubernatorius yra aršus 
jų priešas. 

Nežinia kokios pasekmės bus 
iš tos politikų kovos. Bet jos 

•daugelį piliečių pamokins gerų 
daiktų. Kitais rinkimais pilie 
čiai balsuodami vaduosis dau 

. giaus protu, negu jausmais, 
gražiais kandidatų žodžiais, 
dar gražesniais jų pažadėji
mais. 

Šiandie juk ta srovinė kovi 
vedama visuomenės pinigais 
Nėr ko stebėtis, jei valstijos 
reikalams išlaidos kas metai 
didinamos. 

: 

- INDUSTRIALIS ĮSTA
TYMAS. 

Aną žiemą visose minkštųjį 
anglių kasyklose darbininką: 
pakėlė streiką. Žiema buvo la 
bai šalta. Nuo to streiko dau 
giausia nukentėjo Kansas vals 
tija. Tenai anglis kasti buvc 
organizuojami savanoriai dar 
bininkai. Į kasyklas ėjo ir stu
dentai. Sustojo dirbtuvės.Žmo-
nės namuose šalo. 

imta galvoti, kad ateity neat
sikartotų tokios nelaimės. Val
stijos gubernatorius pravedė, 
taip vadinamą, industrialį įs
tatymą. 

Tuo įstatymu uždrausta vi 
soj valstijoj visose darbo 
šakose kelti streikus. Kompa
nijoms uždrausti 'lokautai". 
Jei darbininkų ir samdytojų 
tarpe (darbdavių) pasitaiko 
nesusipratimų del darbo sąly
gų, ar užmokesnio, abi pusi tu
ri kreipties industrialin teis
man. Tas teismas įsteigtas 
tuo pačiu įstatymu. Už įstaty
mo peržengimų laukia kalėji
mas ir piniginės bausmės. 

Žodžiu tariant, Kansas vals
tijoje suvaržyta organizuo
tiems darbininkams laisvė. 
Darbininkai pavieniui gali pa
mesti darbus. Bet organizuo
tas streikas draudžiamas. 

Tą įstatymą patvirtino pa
galiau ir pats vyriausias tos 
valstijos teismas. 

Pereitą vasarį Kansaso ang-
lekasių unijų prezidentas Ho-
wat visgi viename kasyklų 
apskrity paskelbė anglekasių 
streiką. Už tai jis areštuotas. 
Tomis dienomis jis teismo nu
baustas 6 kalėjimo mėnesiams 
ir pinigine pabauda. 

Tas klausimas, suprantama, 
turės atsidurti į aukščiausią 
šalies teismą AVashingtone. Ir 
tas teismas tars savo galutina 
žodį, ar industrialis įstatymas 
kartais nėra priešingas šalies 
konstitucijai. 

Amerikos darbininkų orga
nizacijos ir kapitalo atstovai 
šiandie domiai seka darbo su 
nelaisve kovą. Nes jei kartais 
aukščiausias šalies teismas 
kuomet-nors paskelbtų tuo 
žvilgsniu palankią nuomone, 
tuomet ir kitose valstijose bu
tų įvesta ta darbininkams 
baudžiava. 

Suprantamas daiktas, tuo
met čia jau nebebūtų vietos 
organizuotam darbui. Neorga
nizuotiems- gi darbininkams 
tektų vergauti kapitalistams. 
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ir reikmenų krautuvininkų są
junga-

Suvažiavę delegatai kits ki-
#tam nusiskundė, kad šiandie 
krautuvininkams nėra laimės 
dienos. Daugelis iš jų vos su
riša galus -su galais. 

Kodel-gif Todėl, kad žmonės 
šiandie labiau rūpinasi puošti 
savo automobilius ir automibi-
liams pašiuręs, kaip namus. 

Šiandie kas£ gyvas (perkasi 
automobilių. Yra žmonių, kurie 
už automobilių užstato savo na 
mus arba lotus. 

visa nauda gi iš automobi
lių — tai tik liuosomis valan
domis pavažinėti miestų bulva
rais, pasitrankyti gatvėmis 
ir kartais dar patirti visokių 
nesmagumų ir nelaimių. 

Žmonės darbininkai turi la
bai nedaug liuosų valandų. 
Bet ir jie perka automobilius. 
Neatsižvelgia į rytojų, automo
biliams išleidžia paskutinius 
sutaupytus pinigus. 

Ta naujos rųšies liga jau 
persimeta ir į lietuvių darbi
ninkus. Baisu, kad nuo jos ne
nukentėtų mušu tautiečiai, 
kaip šiandie kenčia daugelis 
svetimšalių. 

SE9S acasc sss •Aa*. • m 

Bažnyčios su Valstybe vie
nybės labai nenori laisvama
niai — bedieviai. Yra priešin
gi vienybei ne del to, kad jiems, 
labai rūpėtų žmonių ramybė ir 
gerovė, bet dėlto, kad dau
giau turėtų laisvės kenkti ti
kintiems tr platinti bedievybe. 
To viso jų darbo tikslas — be
dievybė. 

Už atskyrimą Bažnyčios nuo 
valstybės stoja Lietuvos ir A-
merikos lietuviai laisvamaniai 
ir nekurie veidmainiai katali
kai, kurių netrūksta. 

Laisvamanių nesąmonės. 
Bažnyčios nuo valstybės at

skyrimo reikale laisvamaniai 
lietuviai elgiasi kaip koki ap
gavikai, mielagiai. 

Jįe išranda, kad vienybė 
Bažnyčios su Valstybe bus 
"amžinas jungas ant kaimie-

Anadien Chicagoje turėjo į čio sprando, suvaržymas mies-

NAUJOS RUšiES LIGA. 

suvažiavimą naminių rakandų telėno ir profesionalo. Kunigai 

elgsis^ kaip jiems patinka* 
duoklės bus panaudojamos ap- j 
mokėjimui jų algų, statymui 
bažnyčių ir t. t /" 

Ar bažnyčias statys valsty
bė, tas pareis nuo sutarties ir 
ar kunigams mokės ji algas, 
taipat pareis nuo sutarties. 

Nevisuomet valstybės staty
mai ir algos išeina Bažnyčios 
gerovei. Tai lieka klausimas 
ar Bažnyčia norės tos pagel-
bos. 

Kas def' *• amžino jungo'', tai 
laisvamaniams nėra ko nusi
minti. 

Jungą kokį nors reikės neš
ti. .Neapsirinks žmonės Kris-
taus-tikėjimo jungo, tai vilks 
laisvamanių jungą, kuris yra] 
neapsakomai bjaurus ir sun
kus. 

To dėlei net daug doresnių 
ir neapjakusių bedievių daž
nai ima tikėjimo jungą, mete 
šalin laisvamanių. 

Daug naudingiau valstybei, 
jei joje yra bažnyčių, į kurias 
žmonės mėgsta vaikščioti, ir 
tenai dorintės, tapti tvirtos va
lios žmonėmis, pergalėtojais 
savo blogų palinkimų, pasilik
ti gerais, dorais piliečiais, tei
singai pildančiais valstybės įs
tatymus. 

Bažnyčia veda prie to ne 
bausmėmis, bet gerais pamoky
mais, perspėjimais, auklėdama 
savo narių sąžinę. 

Jaunai Uetuvos respublikai, 
kaip tik ir reiktų ieškoti Baž
nyčios pągelbos ir nesišiauš, 
prieš" ją, klausant laisvamanių 
nesąmonių. 

Jiems mat labai baisu, kad 
esant Lietuvoje vienybei Baž
nyčios su valstybe, jie negalės 
elgtis kaip jiems patinka su 
katalikais, negalės paversti 
katalikų bažnyčių teatrais ir 
varpinyčių kunigų korimo vie
ta, kaip to geidė laisvamanių 
tėvas Šliupas, kaip to geidžia 
ir jo išperos liberalai. 

Komunizmas Praktikoje. 

V. K. 

Amerikos Darbo Federacija 
dabar turi 3,906,528 narių; 
pernai turėjo 4,078,740 narių. 
Narių skaičiaus nupuolimo 

| priežastis yra nedarbas. 

Daug tomiškojo rojaus pa
sekėjų rašo ir susirie2dami 
perša žmonėms kumunizmą bei 
bendra žemės turtu valdymą ii 
naudojimasį. Štai kumunizmo 
pavy^dis praktikoje. 

Paėmus Lietuvos valdžiai 
Naryškino dvarus savo globon 
Žagarėje: Švetpolio, Bružų,Pe-
traičių ir kitų; taipgi Butie-
rio Senoje Žagarėje, tuos dva
rus pavedė-darbininkams ben
drai dirbti ir darbo vaisiais 
naudotis. Jiems buvo pavesta 
naudotis įvarų gyvu ir negyvu 
inventorių. 

Išaušo 1919 pavasaris. Rei
kėjo laukus išdirbti ir užsėti. 
Jų trečdalis liko neišdirbtas, 
kita dalis šiaip taip kartą iš
arta liko užsėta. 

Nuolat darbininkų tarpe tę
sėsi barniai ir piktumas; atėjo 
ruduo pradėta valyti javai. 

Kiekvienas darbininkas gal
vojo :—Ir be manęs laukai bus 
nuimti. — Todėl pasitikėdami 
vienas kitu, sutrukdė javų su-
valymą ir iš to buvo daug nuo 
stolio. 

Pradėjus kulti dar daugiaus 
buvo nesutikimų ir net mušti
nių kuomet pradėjo dalintis 
javais. -

Viena kartą atsidūriau tarp 
tų dvarų darbininkų ir pradė
jau klausinėti, kaip sekasi dar
buotis visiems bendrai. Dar
bininkai vienbalsiai tarė: — 
Apsaugok, Dieve, nuo kumu-
nistų ir jų tvarkos; jei taip il
giau dirbtume, tai liktume be 
duonos, be -rnbijf ir mas\| tarpe 
nuolatinis butų pragaras :keik-
smai, užvydai ir muštinės. 

Kaip tai, juk jų s patys tokį 
darbavimosi, būdą apsirinkote, 
tariau. — Taip, tiesa, mes nuo 
Lietuvos valdžios paėmėme 
dvarus dirbti ir pilną turėjo
me liuosybę juos valdydami. 
Galėjome sklypais išsidalinti ir 
kiekvienas atskirai dirbti, bet 
atsilankė, prie mūsų poneliai 
patarė vykdinti kumunizmą ir 
bendrai dirbti dvarus. Jie sa
kė, juk taip dirbti bus leng-
viaus ir didesnė nauda, bet] 
apsirikome ir daugiaus mųs 
prie kumunizmp niekas nepri
kalbės. 

Vienas 4arbininkas pasive
dęs manę nuošaliai aiškino, 
kokios neteisybės ir skriaudos 
yra iš komunistų tvarkos. Jis 
sakė: — Aš turiu 2 sunu, 8 
dukteris ir pats nuolat dirbu; 
kits pastato piemeniukus bei 
piemenes darban, trečias nuo
lat serga arba apsimeta ser
gąs ir retai stoja darban; at
ėjus rudeniui visi nori gauti 
lygią dalį: Kur-gi čia teisybė? 

Tikrai rudenyje 1919 m. tuos 
pačius dvarus išsidalino darbi
ninkai atskirai ir iki šiol juos 
dirba. Pranyko barniai pešty
nės ir visi laukai liko išdirb
ti ir užsėti. Viens kitą vejasi 
kad geriaus žemę išdirbus ir 
daugiaus iš jos gavus pelno. 
Tie patys darbininkai ir tą 
pačią žemę su tais pačiais gy
vuliais, . greičiaus apdirba ir 
daugiaus turi pelno. Tai mat 
kaip praktikoje atrodo ko
munizmas. Žagarietis. 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
L.AIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 
» 

Ton yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijos tiesiai 

į Danzig. 

ŠAXONTT~rr^ 
n Ki. I I I K i. 

HAMBURG $145.00 $125.00 
HA.V/1G $200.00 $135.00 

Taksi} $5.00 
PER CHERBOURG SOUTHAMPTON 
AUBANIA Liepos 12 
MAURETANIA Liepos 15 
COLUMBIA Liepos 16 
OAKMANIA Liepos 16 
AQUITANIA Liepos 26 

<< HERALD" APIE VILNIŲ. 

Dienraštyj "The Washington 
HeraM", tilpo rašinėlis apie 
Lietuvą. Jį parašė Thomas 
Shamis- (Turbūt Tomas Šei 
mis). Jis atsako Frank H. Si-
monds'ui, kuris viename to 
paties dienraščio straipsnyj 
užkliudė Vilniaus, klausimą, 
sakydamas, kad jis paliks Len
kų kontrolėje. 

Shamis išrodinėjo, istorir 
niai, kad tarp Lietuvos ir Len
kijos tebuvo tik asmeniriė uni
ja. Ir Lublino unija buvo para
šyta priešingai Lietuvos no
rams. Lietuviai, prie pirmos 
progos, ją panaikino. 

Trumpai palietė Lietuvi ų 
santikius su Rusija ir jos ca
rais. Paminėjo, kad Lietuva 
pasiskelbė nepriklausoma Vas. 
16 d., 1&J8 m. ir kad ją pri
pažino Didžioji Bretanija, 
Francija, Suomija, Latvija, 
Norvegija, Lenkija, Švedija, 
Ęstonija, Rusija, Argentina ir 
Meksika. 

Baigdamas priduria, kad 
rašinėlis taikomas Vilniui, dėl
to kad jis yra senobinis Lie
tuvos Sostapilis. 

• Dr. M. T. STR1K0L1S I 
I Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas I 

S Peoples Teatro lt ame 8 

1$16 W. 47tH Str. TeL Boul. l « o j 
•Valandos: < iki 8 rak. Nedėl 181 • ik i 12 ryta 
1 Res. 2814 W. 43rd 
B Nuo ryto iki piet. 
• T e L McKinley 263 

Street 
I 
I 
I 
I 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

1 DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietavis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 8o. Halsted Street 

{Valandos: l t iki l t ryto; 1 Iki 4 
po plet 8 iki 9 

• • 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgai 
4442 So. VTestern Are. 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty J: 

| 29 South La Salle Street 
Kambarls Z24 

Telefonas Centrai 6390 S 
• Vakarais, 812 W. 33rd S t J 
£ Telefonas: Yards 4881 I 
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ATSTOVAS 
Draugo 

/š FRANCĄ-KALBOS SULIZTUV/NO 
MEDIUMAS 

Romanas. 

! 

(Tęsinys). 
J i visuomet einikė, atšovė: r 
— Aš einu prie to, ir visomis man įmanomis priemonėmis 

stengiausi savo vyrą įtikinti. 
— Aš tamistos nepeikiu, pritarė Vingis. Mane džiugina 

tokia taktika. 
Pasikeitę savo mintimis abu pasirįžo ranka rankon eiti nu

statyta linija. 
Prieš penkerius metus, ta kuri nun vadinosi ponia Ralienė 

buvo našlė. Gyveno triukšmingai ir pakrikusiai. Jos pirmojo 
vyro turtas greit tirpo. Cet kadangi tas turtas turėjo daug įta
rimų, daug vargo ir bėdos dabartinė Ralienė turėjo. . 

Jai pagelbon atėjo Jonas Vingis, suktas spekulantas, vi
nis Kauno plyšius gerai apuostęs. Jis ją " išgelbėjo.'' Nuo to 
laiko juodu gerai susipažino. Žinoipa, Vingis dovanai netarna
vo, o Ralienė taipat buvo jam dėkinga. * 

Bet ji galvojo apie kitus praturtėjimo šaltinius. Antrasai 
ištekėjimas už Ralio, turtingas ir naudingas, jai atrodė pilnai 
pasisekęs. J i buvo dar jauna, graži, jeigu žiūrėsime į jos švel
nius ir taisyklingus veido bruožus, į jos karališką eiseną. J i no
gėjo ištekėti. J i stengėsi pasigauti jaunesnį už save. Tai bu 
vo Jurgis Ralys. 

Pasižymėjęs advokatas, kurio garbė augo darbininkų tar
pe, pateko į Seimo atstovus. Stebėtasi jo gabumais, jo iškal
ba. Paprastai žmonės įvertinami ne sulyg idėjų gerumo, bet 
sulyg to kad jos ginamos sumaniai. Jo drąsios idėjos, daryda
mos kontrastą su jo išauklėjimo dvasia, pas visus žadino smal
sumą. Flegmatikas, žavėjo Ir elektrizavo minias skelbdamas 
larbininkams revoliucinius obalsius. Abejingas pasisekimo 
sutikimas, jo vardą minia į padanges kėlė . 

Būdama liudininkė to atsitikimo, manydama kad jaunas 
Šdaip-taip pravargus 'žiemą! advokatas eina tuo keliu prie turtų ir garbės, sumanė jį savo 

tinklan pasigauti. Vi«as moteries vyliaus priemonės panaudo 
jo. Pasirįžo būtinai patikti Jurgiui Raliui. 

Aišku, visos jaunystės paslaptys' jai buvo žinomos. Ji 
sugebėjo bent penkiolika m. pajaunėti. Tečiaug greit atmainė 
savo taktika. Jurgiui galima buvo greičiaus įtikti dvasios pri
valumais. J i prisiartino prie jauno atstovo tardama baime iv 
kuklumu. Pradėjo neva peikti jo įsitikinimus vien tam, kad pa
lengva nusileidus ir išgyrus jo argumentacijos galybę, pasiro
džius "atversta' ' . 

Jurgis Ralys vos nepaliko to vyliaus auka. Bet gerai iš
tyręs našlės praeiti, pažinęs kad jos didžiausias skonis — lie
žuvavimas, kokia didžiai abejotina spekulacija ji savo vyro 
turtus atkovojo, patyręs jos tikrą amžį kurį ji gudriai paslėpė, 
apsivarstė. Veždamas ją jis kvailai pasielgtų, vienu kirčiu su
griautų visus savo pienus apie kuriuos svajojo. 

Vieną vakarą daug su ja ginčijosi apie politiką,* iškalbą, 
meną. Kalba galutinai taip susimezgė, kad ji tikėjosi gero įs
pūdžio padaryti, jeigu ir aiškiai savo norus išreikš. 

—- Kaip tamista mane pakeitei! Pirm negu tamistą paži
nau ir girdėjau neapkenčiau tų idėjų, jų baidžiausi, Gi dabar, 
aš pati nežinau, kaip aš jas pamylėjau. 

— Aš giliai tą atjaučiu, tarė flegmatiškai Jungis. Maty
damas kad tamista atsivertei, aš labai džiaugiuos. Leiski man 
ponia pasakyti, aš tamista labai gerbiu, lygiai kaip sunūs savo 
motiną. , 

Tie žodžiai, tarsi perkūnas trenkė į jius menus. J i tikėjosi 
kitokio atsakymo. J i norėjo kad jis paprašyta jos rankos, jos 
gyvenimo draugas paliktų, o jis ją vadina motina... Aštuonias 
dienas'sirgo po to pasikalbėjimo. Jos apsivylimas pasikeitė 
neapykanta. Pasirįžo jam atkeršyti. 

— Jo motina, pakartojo, jis nori kad aš bučiau jo motina!.. 
Ir vieną dieną pareiškė: » 
— Gerai, tebūnie, aš busiu jo motinai., Aštuoniolika mė

nesių vėliau, savo gudrybės dėka ji atkeršijo. 
Jurgio tėvas, atšalęs krikščionis, daug kentėjo matydamas 

savo sūnų persimetusį į jam svetimas idėjas, palikusi savo įsi
tikinimus ir šeimynos tradicijas. Kuomet jaunas žmogus pateko 

į atstovus, jis pranešė, kad negyvens po tėvo stogu. Sunūs 
J turėjo apleisti tėvo namus ir persikėlė Kaiman. 

Gudri moteris sugalvojo paguosti pažeistą tėvo širdį, pa
įvairinti jo liūdnas valandas. J i apskaitė kad Jurgis padffks 
iš piktumo, ir kad ji pasinaudos gražiu senio palikimu. 

J i savo planą greit vykino. Pasinaudodama Jonu Ving
iu, senio Ralio kaimyu, pasiekė savo tikslą. 

Vingis apsilankė pas nuliūdusį kaimyną, peikė Jurgio 
nuožmų pasielgimą, įtikrinėjo senį Ralį apsivesti, kad nu-
baudus savo vienturtį sūnų ir atradus šeimyninį džiaugsmą. 

Senis pradėjo juoktis. Jis siekė beveik šešiasdešimties 
metų, buvo našlys nuo Jurgio gimimo ir niekuomet negalvojo 
apie naujas vestuves. Vėl, kokia moteris norėtų apsigyventi 
kurčiame kaime, toli nuo miesto ir gyventi atsiskyrėlė kaip 
jis mėgo gyventi. 

Bet silpnadvasis senis pradėjo rimčiau galvoti apie Vingio 
pasiūlymą. Vingis piršo tą pačią moterį kuri seleno prie jo sū
naus Jurgio, kaipo nuostabią moteriškę, pašūkausią kaimo 
tylos ir pasišventimo norinčią. 

— Sutik, Tamista, pasimatyti su ja pas mane. Tas dar ne
saistys tamistos. Galop, ji nieko nežino apie mano pasiūlymą. 
Ateisi ir pamatysi. 

Jis atėjo ir pamatė. 
Kaip pasielgs poniutė kuri prisipažino Jurgiui išpažįstanti 

socialistų programą? Kaip visuomet jaunystės šydu prisiden
gusį reikia juk vyrams pasidaboti, bet rimta, tikra matrona 
pasirodė. Ji skundėsi miesto pakrikusiu, išblaškytu gyvenimu, 
svajojo apie kaimo ramybę. Visa jos laimė butų suradus myli
mą žmogų, ilgus žiemos vakarus prie ugnies ir lampos pasi
šnekučiuoti. 

Senis Ralys klausėsi ir laižėsi./Jis negalvojo nei apie savo 
praeitį, nei apie sūnaus likimą. Ryto metą jis pasišaukęs Vingį 
tarė: 

O, mano drauge! sužinok ar aš jai neišrodau perdaug ap
kerpėjęs L. 

Komedija sulošta. Beregint našlė nusilenkė aukso veršiui. 
Tų aukso pinigėlių, šiandien, jį bijojo prarasti* 

(Daugiau bus). 
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Red Star Line 
NEW YORK — HAMBURG 

DANZIG — LIBAU 
SAMLAND Liepos 16 

S-<i» Kliasa Tiktai 

American Line 
Tiesus Patarnavimai 

NEW YORK - HAMBURG 
Parankiausias Kelias Rusams ir 

Lietuviams 
Dideli ir Moderniški Twin-Screw 

Laivai 
MANCHURIA . . . . Liepos 14 
MONGOLLA Liepos 28 

S-eia Kliasa Tiktai 
Atsišaukite į Kompanijos Ofisą. 

14 N. Dearborn St. Chicago. 
Arba pas Lokalius Agentus. 
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CLEVELAND, OHIO. 
• >> ziai". Iš vissij pasaulyje kry-

z\ų\ kaip tai^ turto, gražybės. Birželio 30 i i h- L. P* BOJIŲ 
stoties atsibuvo visuotinas su-Jpuikybės, mokslo, garbės leng-
sirinkimas. J . Jonuška, buvęs 
atstovu suvažiavime Wash-
ingtone, perskaitė visus nuta-
rimus. Daugumas labai bjau
rėjosi iš tokių partyviškiį nu
tarimų ir aiškiai pamatė kad 
tautininkai-liaudininkai pada
rė suvažiavimą savo partijai 
ant naudos. Visokiais budais 
nesiskaitydami su katalikais 
atstovais privertė A. L. R. K. ; 4 S 0 i ė» . Didėlesnių mergaičių 
IT»_ J : : : _ _ • A ..L ~ ^ A ^ 4 — . ^ . U _ . . . . _ . _ . 

j DR. CHARLES SEGAL; 
Perkėlė aeavo ofisą po į a m 

JJ4729 So. Ashland AvenueJ 
Specijalistas 

• DUOVV, MOTERŲ tr TYRŲ LIOl j 
JValandosnuo 10 iki 1) Išryto; n a c i 
m: iki 6 po piety: nuo 7 iki 8 : I t | 

•
rakai e Nedėliomls l t kii 1 

Telefonas Drexel 38&t 
(••••••iianaHaBiii) 

JUNG j 

MadtoooJ 

VALENTINE DRE.SMAJUNG 
COLLEGES 

•205 8. Halsted, 2407 W. 
1850 IT. Wells St. I 

137 Mokyklos Jongt. Val*tlJo«e. < 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-J 

mo. Designing bisniui ir narnama' 
Vietos duodamos dykai. Diplomai.1 

Mokslas lengvais atmokė j i mala, 
Klesos dienomis ir vakaraia Pa-« 
eikaiaukit knygelės. \ 

Tel. Seeley 1S4S « 
SARA PATEK, pirmininkės 

f?ž~5fS5ža: I I ^ —•• S3 Į^3ŪH 

Phone Seeley 7439 
DR. I. M. FEINBERG g 

Gydo specijallai visokias vyru Ir 
moterų lytiškas ligas 

2IOi Ma/lison Str., kampas Wes 
tena Ave.. Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 rak.v 

,TeL Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. &LMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Cklrorgaa tr 
Akuseras, 

MOS B. Halsted St. Chioago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—1 hr 
t—8 rakarf Ned. l t — 1 1 i i ryto. 

Tel. Drovar 7 04 a j 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETI VIS D E i m S T A S 

4711 SO. ASHLAND AVKNUB 
arti 47-tos Gatvės 

V& landos: nuo 9 ryto lkl 9 v ak 
Seredomi* nuo 4 lig 9 vakarą 

Federaiijos atstovus pasitrauk 
ti iš suvažiavimo. Po perskai
tymo nutarimų, vienas iš atsi
lankiusių smarkiai kritikavo 
liberalus-laisvamanius už nele-
gališkus pasielgimus suvažia
vime. Reikalavo kad but įsimes
tas protestas prieš jų tokius 
darbus. Toliaus likosi išrinkta 
komisija sutaisymui neparty-
viškos rezoliucijos, kuri liko 
priimta ir bus paskelbta laik
raščiuose. Buvo pora laisva-
maniuku kurie ausis suglau
dę tylėjo. Matyt jiems 
patiko toki nutarimai. Ketins 
dienas atgal buvo išrinkta ko 
misija per stoties valdybos su 
sirinkimą iš M. Šimonio, J . Ku-
.zo ir J . Versiacko sutaisymui 
rezoliucijos papeikiančios tau-
tiiiinkus-liaudininkus už party 
viškus tarimus. Daugumas lau
kė toj* rezoliucijos ir beabeJo
nės but buvus priimta visiems 
prieš du. Bet rezoliucijos visai 
neskaitė, o gal nei neturėjo, 
Kame priežastis, tik jie žino, 
kaip visados, taip ir dabar, ka
talikai perdaug nuolaidus ir tą 
užtylėjo. Laikas mums susi 
prasti ir naikinti votis — tau
tininkus, nuo katalikiškos vi
suomenės kūno ir netylėti, 
kuomet jie mųs kandžioja. 

A. Z. 

viausias yra neturto kryžius 
T$ kryžių už visus kitus lalb-
jaus pamylėjo lošėja ir pasi
ėmė jį nešti iki mirties valan
dai. Tas darė publikai didelį 
įspūdį. 

Po perstatymui p-lė O. Al-
selaitė pasakė eilės. Po tam 
prasidėjo mažųjų mergaičių 
dainelės. Dainavo: "Plaukia 

iuošimėlis: "Gyvenimo Rry- Federacijos % senojo- nusistaty
mo pildydami Jos nutarimus. 

3) Remsimr, kaip* remėme, 
visas prie Federacijos pri
klausiančias įstaigas. 

Reiškiame gilios padėkos žo
džius Federacijos įgaliotiniams 
nž sumanų nusistatymą, gyni
me mūsų niinėių minėtame 
suvažiavime. 

A. L. Yį K. Federacijos 8-to 
skyciaus 

D. Rupainis, pirm., 
J. Brasas, rast. 

choras gražiai padainavo dvi 
linini: " K a d a noriu verkiu" ir 
"Žolynų darželis", po to V. 
Darmaitis pasakė eilės, ir vėl 
dainavo visi sykiu "Pasėjau 
kanapę". Po trumpai per
traukai išeina ant scenos po
romis bernaičiai ir mergaitės 
su lietuviškais tautiškais rū
bais ir su Lietuvos vėliavomis 
ir atliko visokius gražius dri-
lius..Tas publikai labai pati
ko. Ūselis dar padeklamavę 
eilės ir vėl lošimas: "Pašėlęs 
dantis" . Tas publiką prijuoki 
no iki ausų. Buvo tai|>-gi lietu
viški šokiai, kurie publikai la 
bai patiko. Buvo gražu ir juo 
kinga, kaip mažutėliai poromis 
gražiai šoka visokius šokius. 
Už tokį gražų vaikučių iŠmo 
kinimą visi parapįįonys yra 
labai dėkingi, p. Simonnvi 
f-ui i. Visų tėvų vardu p. N. 
Darmaitienė įteikė p. Simona 
viriui gražių gelių bukietą. 
Ant galo visi vaikučiai išėjo 
su Lietuvos vėliava ir užlmigė 
savo gražų programa, Lietuvos 
himnu. .. J . Z 

SI0UX CITY, I0WA. 

f—; - • • — i 
i J. P. WAITCHES 

Lavvyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4601 South Hermitage Ave. 
Tel. Boulevard 8080 

11005 S_ MJi-higan Ave. 
Rosdand, IU. 

{ « « • - , . , - - - -
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DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Ganai 2118 
8 vakarą Valandos: 1# ryto iki 

Gyvenimas: 

M I I W. fSrd Str. 
Tel. Prospect 8*48. 

: DR, G, M. 6LASER 
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisą* 8148 So, Morgas St. 
Kena 82-ro St., Oaieaco, UI. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi sfero-

ni&kų Ilgu. 
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki B po pietų, nuo • lkl 8 valan
dą vakare. 

Nedėllomiu nso 1 Utt | po piet. 
Telefonas Yards MT 

AMERIKOS UETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirkly boa tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politiklnės eokno-
aarjos, pilietystos, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandoa po pietų: vakarais nuo 8 
iki l t vai. 

Šv. Kazimiero par. mokyk
los mokinių mokslo metų už
baigimui vakaras. 

Kitose senesnėse lietuvių 
kolonijose daugiausia Lietuvių 
mokyklos veda ir prižiūri se-
servs Kazimierietės arba Na-
zarietės, kurios su pasišventi
mu dirba ir triūsia, skiepinda-
mos mažutėliams Dievo ir 
Tėvynės meilę. Jos prirengi.i 
naują gentkartę tam prakil
niam darbui. Mūsų kolonijoje 
tų gerb. seserį} iki šiol dar 
neturime ir klebonas nėra Lie
tuviu tautos. Prašėme vyskupo 
duoti mums Lietuvį — kunigą. 
Vyskupas prašo turėti biškį 
kantrybės, jis turįs seminari
joje du Lietuviu. 

Tai-gi turime vilties, kad 
neužilgo susilauksime Lietuvio 
klebono ir savo vadovo. 

Iki šiol mokyklą veda ir 
mokina vietinis vargoninkas 
gerb. S. Simonavieius su savo 
žmona. Tai-gi jų triūsu bu
vo surengtas gražus vakaras 
užbaigimui mokslo metų su i-
vairiu programų ir visokiais 
pamarginimais Birželio 26 d. 
Paskirtame laike t. y. 7:30 pu
blikos prisirinko nemažai ir 
visi su nekantrumu laukė lyg 
ko nepaprasto. Tėvai ir moti 
•uos nori savo vaikelių pama
tyti, ko jie išmoko, pašaliečiai 
— ką, gali parodyti, tie maži 
vaikai, o dar Lietuvių mokslai-
nės. 

Tuojaus pasikelia uždanga. 
Išeina p-lė Balčiūnaitė ir pa
sako eilės. P-lė Apaeiankiutė 

j paskambina pianu.Po tam pra 

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI. 
• • ' • 

PAREIŠKIMAS NEWARKO 
FEDERACIJOS 8 TO JO 

SKYR. 

3106 S. HiJsted S t , ChicagO* '*ideda gražus ir įspūdingas 

• 
Mes, A. L. R. K. Federacijos 

8-tas skyrius, savo metiniame 
susirinkime, 21 d. Birželio, 
1921 m^ nuodugniai apsvars
tėm buvusį "YVashirigtone, 1). 
C. "Lietuvių Suvažiavimą", 
Geg. 31-ma ir Birž. 1-ma, 1921 
m. 
, Būdami dalis Federaeijos, 

kuri buvo kviesta ir dalyvavo 
minėtame suvažiavime, mato
me būtiną reikalą, varde at
stovaujamu, draugijų ir kuopų, 
pareikšti savo viešą mintį. 

Kadangi Suvažiavimas ėjo 
partijiniais keliais, visa prezi-
dija išrinkta iš vien tautinin-
kų-liberalų ir social-liaudinin-
kų veikėjų, kurių dalis atsto
vavo vien save, ir mūsų įga
liotiniams nebuvo pripažinta 
proporcijonalis atstovavimas 
mūsų įstaigų, bet atpenč, nuo 
suvažiavimo pradžios Iki ga
lui, nebuvo prileidžiama iš
reikšti mūsų minčių, o priešin
gai buvo rėžiama visokios ne
teisingos, niekinančios mūsų 
įstaigas, kalbos. 

Tad žinome kad tas suva
žiavimas buvo, ne bendrų visų 
Amerikos Lietuvių suvažiavi
mas, bet grynai partyviškas 
tautininkų-liberalų ir social-
Jiaudininkų ir tokio suvažia
vimo nutarimų nematome jo
kio reikalo imti domėn ir pil
dyti. 

Todėl, pareiškiame 1) Kad 
niekur, nei kame nesiskaitysi-
me su to suvažiavimo tais nu
tarimais kurie likosi padary
ti po oficiališko pasitraukimo 
Federacijos įgaliotinių iš su
važiavimo, 

2) Kad visame sutinkame su 
Federacijos įgaliotinių viešu 

Tautų Sąj. Taryba svarsty
dama savo posėdyje Genevoje 
lietuvių-lenkų ginčą Birželio 
mėn. 28 d. buvo abiem pusėm 
pasiūliusi: tesii pertrauktas 
Briukselio derybas toliau pra
dedant k m* Liepos 15 d.> 
įvesti į abiejų šalių delega
cijos atstovus nuo Vilniaus, 
be to lenkai privalėtų ligi s. 
m. Rugsėjo mėn. Ištraukti is 
Vilniaus Želigovskio kariuo
mene, lietuviai-gi ligi š. m. 
Rugpjūčio 1 d. turėtų savo ka
riuomene demobilizuoti,, ginči
jamoji teritorija turėta feuti 
\iildoma iki klausimaaj buJš ga
lutinai išspręstas Tautų Są
jungos kontrolės komisijos, 
kuri turėtų iš vietos gyvento
jų sudaryti 5 tūkstančių žmo
nių miliciją. Pasirašytoji tarp 
Lietuvos ir lfenkų sutartis tu
rėtą būti ratifikuota [(užgirt< 
netik abiejų valstybių, seimų, 
bet ir busiančio Vilniaus sei
mo. Tarp Lietuvos ir lenkų 
turėtų būti tuojaus užmegsti 
diplomatiniai ir prekybos san-
tikiai. Lenkai su šiuo pasiū
lymu principaliai sutiko. Lie
tuviai gi tokias sąlygas pri
imti atsisakė. 

VII, 9 d. 1921 m. 

lutinai aptars atsakymą Tau
tų Sąjungos Tarybai. 

Vilnijos lenkų liaudies tary
ba š. m. Liepos m. 3 d. savo sla 
ptame posėdyje nutarė steigti 
Vilniaus, Švenčionių ir Trakų 
apskrityse ginkluotas gyven
tojų " kovos kuopas". Ašme
nos ir Vileikos apskričių gin
kluoti gyventuojai lenkams 
neištikimi. Tenai lenkai suda
rė iš civiliai persirengusių .Ze-
ligowskio kareivių poznanie
čių miliciją. 

Kaunas, VII, 8 d. (Elta), š . 
m. liepos m. 6 d. Ministerių 
kabinetas priėmė Užsienių 
Reikalų Ministerio Puryc 
kio motivuota negativą j 
atsakymą į Tautų Sąjungos 
pasiūlymą. 
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GRIGAS 
KRASAUSKAS 

TIESUOTAS 
AGENTAS VISC 

GARLAIV1NIU 
UNIJŲ 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

Steigiamojo Seimo posėdyje 
š. m. <liepos 6 d. buvo pers
kaitytas lenkų frakcijos atsto
vo Grajevskio skundas ant 
Lietuvos Vyriausybės dei ta
riamojo lenkų persekiojimo 
Lietuvoje; skundą jisai buvo 
padavęs Tautų Sąjungos Kon
trolės Komisijai. Skaitant tą 
dokumentą kilo Seime didelis 
pasipiktinimas. Keli atstovai 
puolėsi prie lenkų frakcijos 
atstovo Liauso su kumštėmis. 
VII, 9 d. 1921 m. 

GICEROS UETUVIŲ DO-
MEI. 

Su visokiais, dienraščio 
"Draugo" reikalais galite krei 
pties j t ^ t ^ l ^ H , A. VA
LANČIŲ. Pas jį taippat ga
lima gauti knygų. 

"Draugą" 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 Ct. 

N. TAMAŠAUSKIENĖ, 
4839 W. 14-th Str. 

Lietuvos Delegacijos nariai 
Galvanauskas ir Soloveičikas 
š. m. Liepos m. 3 d. grįžo iš 
Ženevos Kaunan. Š. m. Liepos 
m. 4 d. Ministerią kabinetas 
svarstė Vilnijos klausimą. 
VII, 9 d. 1921 m. 

Birželio mėn. 27 d. tapo įs
teigtas "Lietuvos Paskolos 
Komitetas", susidedąs iš Ame
rikos lietuvių visuomenės dar
buotojų; Paskolos Komiteto 
tikslas yra padėti neišpirktąjį 
dar •"Laisvės paskolos" dalį 
(300,000 dolierių) išplatini 
Amerikos lietuvių tarpe. Nu
tarta yi*a visą priruošiamąjį, 
darbą užbaigti ligi Rugpjūčio 
m. 1 d.? kad paskui galima bu
tų Lietuvos prašomąją pasko
lą realizuoti trumpu laiku. 
VII, 9 d. 1921 m. 

Reikalingas geras virėjas. Geras 
darbas ir gera užmokestis. 

"KAUNO" RESTORANAS 
» 2 5 So. Leavitt Str. Chlcago. 

Paie&kau savo giminių. Aleks ir V. 
Stonkų paeinančiu iš Kauno ed. Kre
tingos Aps. Platelių parap. ir mies
telio. Ji© pirmiau gyveno po num. 
52 i So. Mill Str., Rockford. III. Jei
gu kas apie juos žinote praneškite 
šiuo adresų: 

JOI-: B A I J T R U K A S 
R. F. O. 2 Ros 180 Aurora, IU. 

E 

E 

LAIVAKORTES [ LIETUVA 
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur
gą, Bremena, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir. Liepoją ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems j LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainynus j>agal dieninj kur
są. Išvažuojant į Lietuvą mainytį pinigus nė priverčiame. Atva
duojančius iŠ kitų miestų patinku ant stoties ir baga&us pristatau 
ant laivo. * 

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
pas seną ir užtikrintą agentą. 

Visuotiną užsitikojimą įgijau teisingumu ir uiai^o geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. 

S G. KUNASAUSKAS 
179 East 3-rd Street New York, M. Y. 

E * 
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MONTREAL i 
HAMBURG, DANZIG ir LIEPO J U 

THIRD 
CLASS i1 LINE THIRD 

CLASS 
Tiktai vienas tiesus kelias į Bali i ko Portus 

8. S. POLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10. 
Valgus labai geras. Puikus knmbartai atsiisiui ir rūkymui. Yra 

daug kam^arių^ dviem ypatom. 
pel platesniu jnf£rmąrijų ir 'kainų atsišaukite . f 

Komp. Ortas, A H M |*»S lokalius' agentus 14 N. Dearborn St. Chicago. 
=> 

S 
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DIRBTUVE 1 

Vėliavų, Kartinų, Šaipų ženkle
lių ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų. 

51 A. J. POŽĖLA i 
1 9 0 8 W . Division Str. Chicago. | 
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U . S . M A I l-ŽS&KSag| 
General lai Agentai Centrales fa- Kjtiues Enrvpos 

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ 
Veža tiesiai J Liepojų via Danzig. 

Tiesi t ranspor tac i ja ie laiv* J laivą 
RTDSOtf . Liepos 13, Rugp. 30. Spalio 3. 
PRlNCf^SS MATOIKA . Rugp. 25, 
POTOMAO Rugp. 10. Kug>. 22, 
u W ) H « i : WASHINGTON , . . Rugp. 3, Rūgs. S.j 
AMERICA Liepos 26, Rugp. 27 Rūgs. 2«, 

K. W. KKMPF. Gen. We*teni l*aw«en«:er Ageotaa 120 N. l a SaUe Str. Chlcac*. 

Kaunas, VU, 7 d. (Elta). S: 
m. Liepos m. 6 d. Lietuvos De
legacijos pirmininkas p. Gal
vanauskas darė 'Steigiamajame 
Seime pranešimą apie Tautu 
Sąjungas Tarybos pasiūlymus 
lietuvių-lenkų ginčui išrišti. 
Laike pranešimo, kuomet pra
nešėjas paskaitė Tautų. Sf.-
jungos pasiųlymą. Seime kilo 
didelis triukšmas ;visų frakcijų 
atstovai protestavo prieš to
kias nepriimtinas sąlygas, ko
kias yra Tautų Sąjungos Ta
ryba pasiūliusi. Visų partiįų 

Ant raudos kambarys geroje vie
toje. AtsiSaukite tuojaus. Galima ma
tyti po 6 vai. vakare. 

ANTANAS SALTENAS 
3448 Kmerakl Ave. 

SP12C1ALIS BARGENAS. 
Nepaprasta proga padaryti pininga 

Ant pardavimo pigiai saliunaa su pro-
perte ir visais jtaisymais geroj apie- j 
linkėj apgyventa lietuvių^ slovakų, 
hungarų ir lenkų. Kampinis mūrinis 
namas ant 2 pagyvenimų arndos da
bar neša $190.00 į mėnesį. 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: 

4612 So. Marshfield Ave. 
Tel. Yards 4255 

Parsiduoda biznio namas labaipigiai 
lietuvių apgyventoje apylinkėje, 3 
metai kaip statytas, šešių pagyvenimų 
atsišaukite 

Jonas Pulkte 
4354 S, Wood St. Chicago. 

P. S. savininkas yra ant trečiu lu
bų iš fa lo : 

John Ruski n 
B E S T A N D B I G G E S T C I G A R 
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk mūsų Katalfogo No. 4. 
I. L L«wis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij. 

r. 

spauda yra griežtai nusista-
pareiškimu visuomenei <tilpu Čiusi prieš tą'pasiūlymą. Mi
šių spaudoje) ir laikysimės ^isteriiį kabinetas šiandien ga-

« * • • • •MM 
relefoaas Armitage t t ? « 

MARYAN S. ROZYCKI 
MUZYK06 DIREKTORIUS 

« • F i a m o , 

ioai n. Weifl(ern AvC 
m. 

Tel. Randolph 28S8 
A ASLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofisas vldumlestyj 

A^SOGIATION BLOG. 
19 So. Da Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 
Panedėllais iki 8 vakare 
Nedėliomls ofisas uždarytas 

»r> 

! • • 

DR. S. NAiKEUS 
i 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 
Ir Orvaatmo vieta 

Halsted Street 

Valandos »u« l t iki l t ryte; nao 
2 lkl 4 po pietų; IUO 7 lkl 9 vak. 

Nedėliomls tino l t Iki t . 

L = • i . i Si 

Dr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards BOSI 

Valandas: — 8 lkl 11 Ii ryto: 
S po pietų iki S rak. Nedėlio
mls nuo i IU I vai. vakare. 

• •» ' ' , . - « * 

*ojtft#aaa#ižJia#a*a*a*A*i2Aa#4 
^STelefoaas Boulevard t l t t 

I DR. G. KASPUTIS 
w DENTISTAS 
# U S l Soath Halstesl Str. 
^Valandos: 9—12 A. M. 
5 i—t: t—i p. M. 
* & J t & t f 4 * £ * £ J t £ * £ * £ * £ i a * £ A £ * 4 

S Svvedish American Line į 
8 4 SšM4*= S.tr^t-4 K f l v Torte 

TeltfMMM P o n m a i S8t 

Dr. P. P. ZALLTS 
Lietuvis Dentiatas 

įsast Ho. Misk^st AT«MS 
UL 

VAULNBO81 • r y t * lkl t 
Pullman 843 tr S18S. 

84 Sta<e Street 
OieilaS piisa^ieriams pstaraavimas iš Ne v Vorsco ; 

L I E P O J U 
S. S. DROTTNINOHOLM . . .* Liepos 23 
S. S. STOCKHOLM . . . .̂  . . . Rugpjočio 90 
I r ^ i a Kliasa tikietas i Liepojų $146.00, Ryga $150.00 ir $5 taxų. 

Trečios Jvliasos pasažieriamd kaDin^tas po %—4—5 lovas. 4ve-
dfSlcos ^ s o s nereikia. 

Noimt inior nacija ar tikietų atsisauk:ta pas lokalius agentus. 

• 
8 • • • • 

• 
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D R A U B A S 

WEST S I M S KOLONIJA. 

Liepos 3 d. Aušros Vartų 
svetainėje, 2323 W. 23 PI., su
sirinko 18 moterų ir nutarė 
sutverti R. K. Moterų Sąjun
goms kuopų. Valdyba išrinkta: 
Pirm. E. Labanauskienė, 2317 
\Y. 22 PL, Raštin. M. Luekie-
nė, 2313 W. 22 PI., Iždin. J. 
Šiaulienė, 2145 W. 23 PI. 

Prie draugijos apart valdy
bos prisirašė: O. Milašienė, 
M Laueaitė, M. Kalasinskienė, 
M. Petrauskienė, O. Lipniekie-
nė, O. Aleknavičienė, K. Zau-
rienė, J. Staškunienė, EI. Sto
nienė, M. Mikšienė, Ad. Šiau-
liutė. EI. Petrulaitienė, K. Mi-
kšiutė, St. Mikšiutė, Alb. Mik
si utė. 

Ateinantis susirinkimas pa
skirtas liepos 17 dieną, 3:30 v. 
po pietų, Aušros Vartų para
pijos svet., 2323 W. 23 PI. 

Valdyba užkviečia visas 
"NVest Sidės moteris ir mergi
nas^ prigulėti prie R. K. M. 
terų Sąjungos. 

IŠ NORTH S I M S . 

Naujas klebonas kun. A. 
Baltutis, sušaukė pirmą para
pijos susirinkimą, sekmadie
nyje, liepos 10, bažnytinėj sve
tainėj į kurį parapijonys skai
tlingai atsilankė. 

Matyt, kad parapijonys 
džiaugiasi darbščiu klebonu ir 
klebonas stengiasi visur kur 
tik yra kokių trukumų juos 
prašalinti. Jau bažnyčios al
toriai pagražinti ir elčktrbš 
šviesa įvesta į altorius. Da
bar vi.̂ ai kitokis įspūdis. Ti
kimės, kad, ir toliaus mūsų 
klebonas taip darbuosis kaip 
ir dabar, gi parapijonys uo-
liai rems jo pastangas. 

Jonas Guzikauskas buvęs 
parapijos komitetas apleido 
Ameriką, išvažiuodamas Lie
tuvon, keletas savaičių atgal. 
Jo vieton komitetu tapo išrin
ktas Jonas Ramoška, žymus 
darbuotojas. 

Taip-gi A. Bacevičius būda
mas susirinkime pakvietė 
ten buvusius, kad prisidėtų sa
vo aukomis prie steigimo sti
pendijų fondo prie Lietuvos 
universiteto teologijos ir filo-
zofijos fakulteto, kun. Prof. 
Pr. Bučio vardu. Aukavo šie 
asmenys: $4.00 — A. Bacevi
čius; $3.00 — A. Rugienius; 
po $2.00 J. Lebedzinskas ir J. 
Gerdžiunas; po $1.00 — P. 
Sriubas, A. Kumšlitis, P. 
Maskolaitis, P. Kišonas, J. 
Naujokas, A. Keleemtė, J. 
Kriminskaitė, A. Ignotavičle-
nė, P. Vaškuiias, O. Čepaitie
nė ir O. Ančiukaičiutė. 

Po pietų vėl žaidė įvairias 
lietuviškas žaismes ir taip pa
našiai visi gražiai linksmino
si. 

Atsibodus žaisti, sudainuota 
keletas gražių lietuviškų dai
nelių. Dainuojant nemažai su
bėgo svetimtaučių klausytis iri 
net kaikurie klausė kokios 
tautos tie dainininkai. Jie ste
bėjosi, kad taip gražiai dai
nuoja. 

Kadangi toks išvažiavimas 
visiems patiko ir visi buvo 
užganėdinti, nes iki valiai pri-
silinksmine, prie to dar ir ty
ru oru iki soties pakvėpavo, 
tai dabar choras ir vėl žada 
turėti išvažiavimą su įvairia 
programa. 

Kuomet bus choro tikrai 
nutarta apie antrą išvažiavi
mą, tai ' 'Drauge' ' pranešime, 
kada ir kokioj vietoj. 

I. 6—lis. 

CICERO, ILL. 

POLICIJOS VIRŠININKAS 
PRIEŠ AUTOMOBILI

STUS. 

Illinois automobilistų kliu-
bas kol-kas negavo dar "in-
junction , , prieš miesto tary
bos parėdymą, kad visi Chica-
gos automobilistai turėttj iš 
policijos rekordų knygeles. 

Tuo tarpu policijos viršinin
kas įsakė savo spėkoms stab
dyti visus intariamus automo
bilistus ir patikrinti, ar jie už
siregistravę policijoje. Neuž
siregistravę bus pašaukti teis
man. 

Viršininkas tvirtina, kad 
tuo parėdymu policijai bus 
galima sugauti automobilių va
gius. 

-

ŠV, MYKOLO PAR. CHORO 
IŠVAŽIAVIMAS. 

IŠ NORTH SIDES. 

A. L. R. K. Federacijos pas
tangomis už trumpo laiko bus 
atidarytas knygynas Šv. My
kolo par. kur bus galima nueiti 
arba į namus parsinešti viso
kių naudingų knygų pasiskai
tymui. 

Šv. Cecilijos giesmininkų dr-
ja rengiasi prie išvažiavimo 
(basket-picnic) kuris įvyks, 
sekmadienyj Liepos 17, Jef-

ferson Parke. 
A. L. R. K. M. Są-gos 4-ta 

kp. neužilgo turės išvažiavimą 
Jefferson* Parke. Diena bus 
pranešta vėliau.' 

O. R. P. 

POLICIJA RADO PAMESTĄ 
KŪDIKI. 

Liepos 10 vi., š. m., Šv, My
kolo par. choras turėjo šei
mynišką išvažiavimą Jefferso-
no miškuose. 

Po žaismių ir pasilinksmini
mo, kelios mergaitės pradėjo 
rengti užkandžių stalą ir kuo
met buvo viskas . gatava, pa
vadino visus eiti prie gardžių 
pietų. Tie, kurie neturėjo at
sivežę su savimi jokių užkan
džių, nenorėjo eiti, bet čia pa
sirodė tikras draugiškumas 
tarp choristų bei chorisčių, 
nes visi lygiai pasidalino už
kandžiais kiek tik turėjo at
sivežę. 

10 d. Liepos, pavakaryj, ar
ti Au'burn a ve. ir 33-eios gat
vės atrasta taip žolių pamestą 
mažą kūdikį kelių dienų a r 
valandų senumo. Tuoj buvo 
pašaukta policija, kuri kūdiki 
nusigabeno. Ašis. 

Apaštalystės Maldos Drujos 
susirinkimas įvyko Liepos 2 d. 
Reikią pažymėti, kavi ant to
kių susirinkimų, kaip Apaš-
tal. ^a\d. Dr-ja, žmogus atsi 
lankas pasisemia pilną mierą 
brangių įspūdžių. Šalę dr-jos 
bėgančių reikalų, čia reikalau
jami raportai iš atstovų skir
tų į Federaciją, Labd. Są-gą, 
Tautos Fondą ir Šv. Kazinjie 
ro Akademijos Rėm. Dr-ją. 

Perskaityta atsišaukimo lai
škas Labd. Są-gos 3-čios kp. 
kuriame prašoma darbininkų 
ir darbininkių rengiamai vie
šai rinkJiavaiRugsėjo 5 d. 1921 
m., €iceroje. Laiškas vienbal
siai priimtas ir ant prašymo 
laiške pasižadėjo 9 rinkėjas. 
Labd.* 3 kp. tikisi dar bent ki-
tatiek-darbininkų gauti Ap. 
M. Dr-jos sekančiame susirin
kime. Garbė Dr-jai. 

Perskaitytas taip-gi atsi 
šaukimo laiškas iš Federaci
jos 12 skyriaus. Laiškas vien
balsiai priimtas. Laišku Fede-
rac. 12 skyrius prašo prisidėti 
padengimui išlaidų padarytų 
didžiai gerb. prof. kun. Pr. 
Bučiui atsisveikinimo vakarie
nę rengiant su brangia dova
na atminčiai. Ši dr-ja skyrė iš 
iž^o $5.00. Feder. 12 skyrius 
taria širdingą ačių Ap. M. Dr-
jai. v 

Kilo klausimas link įvairių 
gan4ų, buk Labd. Są-ga ren
giasi parduoti žemę. Už žemę 
buk -gaunanti $85,000.00 ir 
kad brik Labd. Są-ga pardavus 
žemę žada pirkti farmą Naš
laičių Prieglaudai. 

Tie garniai yra neteisingi. 
Pardavimui žemės buvo pasiu-
lijimas pirmame Labd. Sei
me. Pasiulijimas buvo pakar
totas praeitame Sausio mėn., 
Centro susirinkime. Ir seime 
ir Centro susirinkime žemės 
pardavimo pasiulijimas liko 
vienbalsiai atmestas su pažy
mėjimu to klausimo daugiaus 
nebekartoti. Nebent kuopų 
didžiuma to reikalautų. Todėl 
nereikia nei manyti apie Labd. 
žemės pardavimą. 

J. Šliogeris. 

W=3f 5=5 

Parnešinkite naujo. 

Su airtfUtouotn TaistMfenklia Saf. V*l«t. 
Patentu Biur*. 

Nanjame mėlyname pakelyje. 
Visoi tvirtos, gemalus užmnlan-

2ioa ypatybes fiiame rante idetos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo. m 

Euffles ym laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas— begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gacniau-
siaiypatai. 

• 
Aptiokose 
parsiduoda 
po 63c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime, 
per paštą 
tiesiog i i 
labara-
torijos, 

4 
Bitinai 
relkalaa. 
kitę 
šitokio 
pakelio. 
Žinrekite, 
tad batu 
INKARO 
Tals-
bažeaklis. 
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1 Kaip "Draugas" siunčia Pinigus i Lietuva 1 
— — — ^ — I I » M ^ t — — — — • — — — - ^ — l • — — — • — . » — m, , — — • ^ — > — — — — — i — — — 

| Visiems Įdomu žinoti 
s 
E Paskelbus pinigų siuntimą ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu būdu, ko-
| kiais keliais "Draugas" persiunčia pinigus, ar gvarantuoja kad nepražus ir tt. 
| Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių tarpininkų, be jokių agentų kad butų 
= pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Banką. To Banko vedėjai yra Broliai 
= Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie-
| tuvoje, yra Banko Tarybos Pirmininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žymus finansi-
E nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą daugy -
E bę savo skyrių ir kantorų, tat lengvai gali pinigus pristatyti, kur nėra jo skyriaus, 
E ten išmoka per pastą, o paštų dabar Lietuvoj yra beveik kiekvienam miestelyj. 
E Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visą sumą pažymėtą mūsų kvitoje, neat-
5 imdamas nei vieno auksino. 

E 
I 

Už pristatymo tikrumą atsako "Draugo' ' Administracija. 
Klauskite pinigų kurso "Draugo" Ofise. Ne Chicagoje gyvenantiems tą pačią die

ną išsiunsime atsakymą laiškeliu. s 

CICERO, ILL. 

Moksleivių Domei. 
Susirinkimas visų Cieeros Lie

tuvių moksleivių įvyks Liepos 14 
d., 7 vai. vakare, Šv. Antano mo
kyklos kambaryj. 

Dvi savaiti atgal čionai suorga
nizuota Lietuvių R. K. Moksleivių 
kuopa, bet tik susiorganizavome, 
daugiau nieko. Todėl , moksleiviai-
ės priklausiantiejai ir nepriklau-
s iantiej i , v is i kurie lanko arba 

žada lankyti augštesnės mokyklas 
teiksities pribūti ant šio susi
rinkimo. Valdyba. 

"Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem I*1 

Kūdikiai mėgsta j i ! 
Jie prašo daugiaus Į 

Net ir mažyčiai žino, kad 

BAMBINO 
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos. 

F. AD, RICHTER & CO. 
3cd ATMMM k, 3S& Sto«fe Boroogh of Broofctyo, New York Ctty 

— — » 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvy. Gydytoja* ir Chirurgas 

Oflsaa lOfOO So. Micnigan Ave, 
Vai. 10 11d U ryta; 1 lkl 4 po 

plet. « ! • lkl 8:1* vakarą 
fte*td*nctja: 105S3 Perry Ava. 

Tel. Pullman S4S 
' • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • » » » W 

| Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius 
Į 2334 South Oakley Avenue chieg., a j 

Furopean American R u r l a u 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvo A. Petraitis ir 8. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ii*tt. 
NOTARIJUSAS 

Real Estate, Paskata* faai iaial 
I r tt. 

80» W. S6tb St., Kamp. Halsted St. 
TeL Boulevard 611 

Vai.: 9 lkl C kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. Ir Su b. lkl • vak. 

Ned.: lkl S po Pietų. 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETUVVS ORABORIU8 

laldat«T4M kopiclaasl*. R*l 
ta fttsllaaku, a 

m. 

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
Itea. l l S t Independenoe Blvd. 

Teleronas Voo Boraa MM 

DR. A. A. ROTH, 
Rosas Gydytojas rl 
HpeoJJalistas Moterišku, VyriAka 

Vaikq Ir visų dirooJAkQ Ugų 
VALANDOS: 10—11 ryto 1—9 f* 

pietų, 7—S vak. Nedėllomls 10—114 
Ofisas SS54 So. Halsted St., Okiaagr 

Telefonas Drover aaas 
fllIHIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllK 

Už Visus Pinigus Padėtus Pirmiaus Liepos 
20tos, Procentus Gausite nuo Liepos 1 
Central J^nufacturing District Bankas yra vienas iš didžiausių ir stipriausiu įstai

gų Bridgėporto apielinkėje mokės depozitoriams pilna procentą už piningus padėtus 
net iki Liepos 20. Šis Bankas yra visiems gerai žinomas kaipo VALSTIJINIS BANKAS 
ir kaipo saugiausia vieta žmonių pinigams. Šiame Banke darbuojasi net šeši lietuviai 
darbininkai ir todėl jeigu nekurie depozitoriai nei vieno žodžio angliškai nekalbėtų 
vistiek gali atlikti savo reikalus LIETUVIŠKOJE KALBOJE. 

ATKREIPKITE ATIDĄ { TĄ. 
Kad šis Bankas priima pinigus ir ant šešto procento su pilna atsakomybė ir sau

gumu klauskite platesnių informacijų nieko nelaukdami. 
« 

Central Manufacturing 
District Bank 

A State Bank 

1112 West 35-th Strret Arti So. Morgan Street 
Bankas atdaras kasdien iki 3 po pietų, Serėdomig vakarais 
nuo 6 iki 8 vai., Subatomis f>er visa dieną iki 8 vai. vakaro. 

STATK BANK 7 , ^ T«ttt VlYŠ $6,000,000.00 
Siuntimas pinigų, Pašportai ir Laivakortes ant visų Linijų 

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 pasanlije didžiausios permainos. Kada daugelis iš pavergtųjų 
tautų, tampa neprigulmingom, ir kada visos tos neseniai paliuosuotos tautelės eina lenktinėn organizavimo darbe. Todef ir mes kaipo 
sunūs Lietuvos, tos didvyrių žemės neprivalome pasilikti nuo kitų tautų, mums-reikia organizuotis reikia iš vieno veikti reikia žiū
rėti kad ijįes galėtum dasiekti nors kitų tautų kultūrinio stovio ir but neprigulmingais pilnoj tojo žodžio prasmėj. 

Iš svarbiausių tautišku išsivistymo apsireiškimų yra dailė. Dailė stovį antra nuo žinystės. Kuri tauta augštai išsivisčiusi dai
lėje yra kultūringa tauta. Teatras, paveikslai, muzika, skulptūrą yra tai kultūros šaltiniai, ir mes Lietuviai privalome šioje mūsų 
tautos atgimimo valandoje kodaugiausia prisidėti prie įkūnijimo tųjų dailės įstaigų. Kaip jau visų autoritetų yra pripažinta, ir 
ko plačiausia išnaudoti teatrų dailė. Teatruose sulosią dramas tragedijas farsus ir 1.1. 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 šėrinirikam. 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 parodžius 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] 

(COMMON LAW TRUST) 

GENERAUS OFISAS 
Atlantic Theatre Bldg, 3946 W. 26th Street 

TeL Lawndale 1700 
Chicago, Illinois 

1 

S 
I I 
• • • 
• 
• • • • • 
• 
9 • I 

i 
• 
• 
I 
I 
! 

! • • • • 

S 
I 
i • 
S 

/ 


