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Pranei] a Pasiduoda Anglijos 
Norams 

SUTINKA PAMOSUOTI 
AMERIKONUS, 

Negali Siųsti Karuomenes A. 
Silezijon 

v 

LONDONAS SU PARYŽIUM ;kų ar vokiečių. Tiems ir ki-
SUSITAIKĘS. 

Tarybos susirinkimas bus 
ragp. 4. 

Paryžius, nigp. 1. — Augs-
tosies Silezijos klausime pirm 

tiems pranešti, kad jie ramiai 
pasilaikytų. 

Generolui Lerond pranešta 
prireikus, pavartoti anglų ir 
italų karuomenes. 

Ttio būdu lenkams ir vokie
čiams nurodyta, kad A. Sile-

poros dienų krizis buvo atsi-'zijos klausime aliantai veikia 
naujinęs, kuomet Pranei ja rei- išvien ir todėl nei vieni nei 
kalavo, kad pirmiau vyriau- j kiti tegu nedrįsta kelti maiš-
sios tarybos susirinkimo butu tų. 
jai leista siųsti karuomenę Si 
lezijon. 

Anglija tečiau tam Pranei-
jos norui griežtai pasipriešino. 
Angliją parėmė Italija. Tad 
Prancijai nebeliko kitokio iš- rybos konferencijos aliantai 
ėjimo, kaip tik nusileisti. bendrai pareikalaus Vokieti-

Tuo tikslu šį šeštadienį pre- jos paruošti visą eilę ,reika-
mieras Briand turėjo konfe- lingu traukinių per Vokietija 

Kiti nutarimai. 
Briand su lordu Hardinge 

be kitko nusprendė, kad pa
čioje pradžioje vyriausios ta-

Ryga, rugp. 1. -— Iš Mask
vos gauta žinių, kad bolševi
kų valdžia nutariusi paliuo-
suoti visus amerikonus iš Ru
sijos kalėjimų. 

Bolševikai tečiau tvirtina, 
kad tas paliuosavimas neturi 
nieko bendra su siaučiančiu 
badu Rusijoje. Paliuosuos ka
linius del žmoniškumo. 

Bet pirm visako bolševisti-
nė Rusija mielai priims iš A-
merikos visokią teikiamą Ru
sijai pagelbą. 

LENKAI PATYS DREBA, 
BET KITUS SMAUGIA. 

BIJOSI J I E BOLŠEVIKŲ 
UŽPUOLIMO. 

Varšava nusiskundžia plačia
jam pasauliui. 

Varšava, liepos 31. — So
vietinės Rusijos valdytojai 
bolševikai desperatiškai kovo
ja už savo likimą, kuomet Ru
sijos gyventojai vis labiau 
spaudžiami bado ir ligų žnyp- kus ieškodami maisto. Kėliau 

Baisenybės Rusijoje. 

Lenkai turi žinių, kad bai
senybės veikiasi Rusijoje. Pra
nešta, visa vidurinė Rusija 
badauja. Vienur mažai javų 
sėta. Kitur neužderėjo. Dar ki
tur neapsakomos sausumos 
viską-laukuose išdžiovino. Vai 
stiečiai neturi maisto. Tai ko
kiu būdu galės pramisti mies
tų gyventojai. 
v Po visą Rusiją be bado pliii-
*ta dar cholera ir kitokios epi
demijos. Valstiečiai palieka 
namus ir būriais bėga per lau-

F AKTAI KALBA "POSE 
NO VĖS." 

LENKAI TARIASI SILEZI
JOS KLAUSIMU. 

— 

lėmis. Bolševikams šiandie ne
apeina milionų gyevntojų liki
mas, bet ilgesnis pasilaikymas 
valdžioje. 

Tokia Rusijos padėtis daro 
daug neapsakomos baimės len
kams visoje Lenkijoje. 

Žinomas bolševikų raitari-
jos vadas gen. Budenny su sa
vo 60,000 totorių ir kazokų 

taryba liepos 23 d. Čenstaka- jau susikoncentravo Gudijoje,' 
ve turėjo susirinkimą. Čensta- išilgai Lenkijos pasienio. Ton 

Berlynas, liepos 31. — Tš 
Breslau pranerta, kad lenkai 
Silezijos reikalams , turi įstei
gę karo tarybą. Ta jų karo 

ja jie į miestus. Bet miestuos-
na jie neįsileidžiami. 

Lenino valdžiai tad grūmo
ja pavojus ir bolševikai šau
kiasi pasaulio pagelbos. 

AMERIKONAMS GERAI 
VOKIETIJOJE. 

rėnciją su Anglijos ambasado
rium lordu Hardinge. Briand 
pastarąjį painformavo, kad 
Prancija atsiima savo grūmo
jimus siųsti karuomenę be An
glijos sutikimo. 

Pranešta karuomenes vadui. 
Po šitų dviejų konferenci

jos tuojaus mušta telegrama 
talkininkų karuomenes Oppe- J dėliojimais. 
Ine, A. Silezijoj, vadui, pran- | Į rugpjūčio 4 d. čia negali 
euzų generolui Lerond. 'atvykti Italijos premieras Bo-

Vadui įsakyta imties visų 'nomi. Taigi jo vietą tarybo-
galimų priemonių sulaikyti ,je laikinai galės užimti užsie-
ten pramatomus sukilimus len'nių ministeris Torreta. 

Silezijon gabenti karuomenę, 
jei bus matoma, kad tenai 
skaitlingesnė karuomenė bu.i-
nai reikalinga. 

Anglija stipriai laikosi sa
vo nusistatymo, idant vv-

•r * 

riausios tarybos susirinkimas 
būtinai prasidėtų rugpjūčio 4 
d., kaip seniau buvo paskelb
ta. Anglija nesutinka su ati-

kavas yra palei Augštosios j pusėn siunčiama daugiau ka 
Silezijos sieną. jruomenės. Atrodo, kad bolšev 

los karo tarvbos susirinki- kų armijai ar tik neims truk 
ti maisto. Tuomet ji butų ne
sutvarkoma. 

Dreba lenkai. 

me pirmininkavo žinomas len
kų generolas Haller. Buvo ir 
prancūzų generolu Le Comte 
Denis, De G rantės ir kiti žy
mesnieji prancūzu karininkui 
iš Augšt. Silezijos. 

Lenkų karo ir finansų mi- Nes atrodo, kad bolševikai an-
nisteriai irgi dalyvavo susi-*™ k a r t u pasileis skersai ir 

Coblenz, Vokietija, rugp. 1. 
— Retas kuris amerikonas ka-
reįvis nori gryžti namo, į S. 
Valstijas. Jiems čia gyvenasi 
nei rojuje. Mažai užsiėmimo. 
Tas pat ir su karininkais. 

I . 
KLAIPĖDIŠKIŲ PADĖKA. 

Kaunas. Klaipėdiškių uki 
Lenkiją yra mirtiname p a - ! n i n k u ekskursijos priėmimo 

vojuje, kalba visur lenkai. 

rinkime. / 

13,795 AMERIKONIŠKI KA 
REIVIAI VOKIE

TIJOJE. 
—— • • 

Graikai Tikisi Nugalėti Turkus 
SUSKALDYTA TURKŲ AR-1 tas laimėjimais. Graikai šian-

MIJA ATSIMETA Į RY 
TUS. 

Graikai taisosi bazę Eski-She-
r 'e . 

Eski-Sher, Maž. Azija, rugp. 
1. — Suskaldyta, sumušta 
Mustaphos Kernai pašos ar
mija, kurios beliko gal tik vie 
na pusė, užėmė pozicijas ant 
kalvų, už 40 mailių rytuose 
nuo Eski-Sher. Ant tų pozici
jų palengva slenka keletas grai 
kų divizijų. Jos atsidūrusios 
vos už keletos mailių nuo tur
kų. 

Čia tvirtinama, jog turkai 
tose pozicijose nepasirengę gin i kelius. Pagaliau patiems ka-~ 
ties. Matyt, jų noras yra atsi
mesti dar toliaus, pasitvarky-

die jaučiasi, kad jie atsiekę 
vos dalį to žygio, ką buvo 
pradėję. Paėmus Angorą, ka
reiviai tikisi, kad jie bus pa
leisti namo. 

Bet militariniai ekspertai y-
ra kitokios nuomonės. Pasiek
ti graikams Angorą yra did
žiai sunkus daiktas. Kol grai
kai galės pradėti savo veiki
mą prieš Angorą, jie turės pa
laukti kelias savaites. Nes jie 
irgi baisiai nukentėję. Turi 
apdrausti užpakalines linijas. 
Patį Eski-Sher turi stipriai 
įrengti. Kur reikalinga, pra
tiesti nors trumpokus geležin
kelius. Kur galima, padaryti 

ti ir pradėti ofensyvą prieš 
graikus. 

Bet vargiai turkai tai pada
rys. Pastasųjų dienų kovose 
jie neteko parinktinosios arti
lerijos. Sukoneveiktas ir amu
nicijos transportas. Amunici
ja šiandie turkams kovos li
nijoj ištoli pristatoma veži
mais, vežamais jaučių. Tai ne
patogumai ir neatkeliamos 
sunkenybės šių dienų kariavi
me. 

Graikai nori baigti darbą. 

Graikų kareiviai nerimsta. 
J ie pageidauja kuoveikiaus 
traukti ant Angorą, turkų na
cionalistų sostinės, ir pabaig
ti pradėtą darbą. Tuomet jų 
tas darbas butų apvainikuo-

reiviams reikalingas atsilsis. 

Turkų sunaikinimai. 

Atsimezdarni turkai paskui 
save sunaikino tris didžiai 
svarbius geležinkelio tiltus 
tarpe Kutaia ir Eski-Sher. 
Tuos tiltus bi kaip pataisyti, 
kad butų galima jais- naudo-
ties, graikams užims gražaus 
laiko. 
Kitose vietose turkai nedaug 

sugriovė tiltų. Neturėjo laiko 
tą padaryti. 

« 

Iš paimtų nelaisvėn turką 
stovio patirta, jog turkų ar
mijai trųksta reikalingos mi-
litarės organizacijos. Kareivių 
senumas nuo 16 ligi 50 metų. 

Nelaisviai sako, kad iš tur
kų armijos daug kareivių de-
zertuoja. Sugauti dezerteriai 
tuojaus sušaudomi. 

Washington, rugp. 1., — Ka
ro sekretorius Weeks pranešė, 
kad šiandie Vokietijoje yra* 
13,795 amerikoniški kareiviai. 
Tan skaitliun ineina ir kari
ninkai, i 

Tos karuomenes pilnas už
laikymas nuo gruodžio 18, 19-
18, ligi balandžio 30, 1921, at
siėjo 275 milionai dol. arba aT-
ti vieną milioną kas mėnuo. 

Sekretorius Weeks pažymi, 
kad ligi bal. 30, 1921, už tos 
karuomenes užlaikymą Vokie
tija Su v. Valstijoms buvo kal
ta 240 milionų dolierių. 

RUSIJA NORINTI TAIKOS. 

Ryga, liepos 31. — Ameri
kos sąjungos "American Co-
mmercial Association for tlie 
Promotion of T^tde with Ru-
ssia ' ' prezidentas Jennings su-
gryžo £ia iš Maskvos. J is te
nai išbuvo šešis mėnesius. 

Jennings sako, kad Rusijos 
gyventojams atsipriklinęs 
kraujo liejimas ir kontrrevo-
liucijos. Jie norį tinkamesnės 
sovietų valdžios formos. Jie 
norį taikos. * 

Kaunas. Čia atvyko Japoni
jos pasiuntinybės. Taline* sek
retorius Kitada. 

Dideli nuostoliai. 

Abiejose pusėse dideli nuo
stoliai. Graikų žiniomis, 11,-
000 turkų yra nukautų ir su
žeistų, 6.500 paimta nelaisvėn. 
Graikams teko 42 turkų ar-
motos. Be to, apie 3.000 turku 
dezertavę. 

Iš graikų pusės: nukautų 
ir sužeistų bus 7,500; paimtų 
nelaisvėn apie 2,000. 

išilgai Lenkijos. Tokiame atsi
tikime Lenkija visai butų par
blokšta ir jai dienos butų sus
kaitytos. 

Bolševikai negali lenkams 
dovanoti jų suokalbių prieš 
Lenino valdžią ir už padary
mą neparankios Rusijai tai
kos.' 

Taika su lenkais bolševi
kams verkiant buvo reikalin
ga. Kad taip, tai lenkai statė 
griežtus reikalavimus. Bolše
vikai kuone viską išpildė. Tai 

komiteto pirmininkas St. Sei 
mo narys Ruseckas gavo šią 
telegramą: 

Mes kląjpėdos ūkininkai lai
mingai ir džiaugsmingai su-
gryžę, tariame Tamstai ir vi
siems kitiems širdingą ačių 
už širdingą ir malonų vaišin
gumą. Lai stiprėja ryšiai tarp 
mūsų T " 

Ekskursantų vardu Rezulai-
tis. 

Žeimė, Ked.. apskr. Žeimės 
apylinkėje kunigai ir bajorai 

* 

dar iki šiol varo lenkinimo 
darbą. 

Kun. Paulauskas lenkų val
kų prieglaudai už.leido savo 
naują butą. Kas ką prieš tai 
gali turėki? 

Gailestingas darbas — labai 
gražu. Tik tas negražu, kad 
tas gailestingas ir lietuviškai 
pagarbinus Jėzų Kristų, neat
sako; lietuviškai prašančius 
išmaldos grūda per duris "id-
zcie do litwinow.! 

Ir tas negražu, jog 1919 m. 
per Sekminių atlaidus laike 
dviejų pamokslų agitavo už u-

i rasti. Bet dar tas negerai, 
kad lietuviai savo vaikus mo
kina lenkiškai poterius. Per-
niai per katekizaciją buvo vai
ku-

Lietuvių 16, o lenkų 160. 
Šiais metais lietuvių 12, o 

lenkų 150. Tai matyties, len
kų kunigų ir čia agitacija #va-
roma prieš lietuvių kalbą. 

Ukmergė. Birželio 28 d. 
buvo 1 pulko šventė. Miestas 
buvo gražiai išpuoštas. Šven
tė prasidėjo įgulos bažnyčioje 
pamaldomis. Į pamaldas at
vyko krašto apsaugos minis
teris su divizijos vadu. Pul
kas darė gerą įspūdį: karei
viai švariai apsirėdę, gerai 

niją su lenkais ir kvietė klau- laikosi. Po parodos prasidėjo 
sytojus lietuviams nepaduoti 
rankos; išmesti iš draugijos 
ir tt. 

Tai dar tokią agitaciją len
kų kunigai varo Lietuvoje. 

Ar gi jau čia taip daug y-
ra sulenkėjusių lietuvių? 

Renkant į St. Seimą Žeimės 

Viikuško dvare 5 "kilometrai 
nuo miesto iškilmingi pietus. 
Buvo kviesta daug svečių. 
Vaikuško dvaro namas labai 
didelis, bet baisiai sunaikin
tas : nei vienų durių, nei vieno 
stiklo. Dvaras priklausė gra
fui Kasakovskiui, dabar yra 

SVEČIAS ITALAS. 

Kaunas, VII—2. (Elta). 
Birželio 30 d. atvyko į Kauną 
Italijos laikraštininkas Gui-

buvo jiems prievarta, kuomet i sepppi Borghetti, laikraščio II 
nuo gen. Wrangelio Ukraina 
liepsnojo. 

Šiandie gi jau viskas kitaip 
atrodo. Bolševikai nori atsi
mokėti lenkams. 

Messagero ir "Iliustraziona 
I tal iana , , specialis korespon
dentas. J i s nori kai kuriam 
laikui čia pasilikti ir susipa
žinti su Lietuva. 

THINGS THAT NEVER HAPPEK 
} t+tiV* Inter-nat'l Cartoon Co., N. Y. • 

^%y*Mes 

valse, lietuvių sąrašas gavo 'valdžios žinioje. Pietuose da-
virš 14 šimtų balsų, lenkų lyvavo Tautų Sąj. kontrolės 
virš 7 šimtų balsų. Renkant komisijos narys majoras Us-
šiais metais į Žeimės valsčiaus giano. Svečių prisirinko arti 
savyvaldybą lietuvių sąrašai 100 asmenų. Po pietų prasi-
gavo 15 vietų ( kr. d. ir pavas. 
13 ir valst. sąv. 2), o lenkų vos 
2 vietos ir Burliškių 2 vietos., 

IŠ to matyties, kad ir Žei-
* • 
mės lietuviai pradėjo susip-

dėjo šokiai, kurie tęsėsi 
aušros. 

iki 

Kaunas. Liepos 8 d. atvyko 
čia iš Petrapilio 770 tremtinių. 

NESUTINKA SU JOKIOMIS i preraierą, turi svarbių reikalų, 
PRELIMINARĖMIS KON 

PERENCIJOMIS. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Tėvas siūlo vaikui pasirinkti sau tinkamų lange matomų 

žaismių. Beit vaikas sako, jis neturįs laiko žaisti, turi mo-
kinties. 

Viskas turi but aišku ir at 
vira. 

Washington, rugp. 1. — 
Prezidentas Hardingas ir se
kretorius Hughes neklausys 
jokių balsų iš jokių versmių, 
kad turėtų įvykti bent kokios 
preliminarės konferencijos 
prieš rengiamąją čia nusigink
lavimo konferenciją. 

Suv. Valstijų vyriausybė 
nusprendė priešinties viso
kiems čia pareinantiems ne-
oficialiams pranešimams, y-
pač daugiausia iš Anglijos Tuo 
se pranešimuose sakoma, kad 
nusiginklavimo konferencija 
labai interesuojasi Anglijos 
dominijų premierai. Taigi y-
pač jiems labai butų reikalin
ga preliminarė konferencija. 

Kaip prezidentas,, taip vals
tybės sekretorius labai gerai 
žino, jog tokia preliminarė 
konferencija viena, ar jų ke-' 
lios, sukeltų pasaulio nepasiti-

likėįimą. Atrodytų, kad daro
mos kokios nors slaptos su
tartys. Kaipgi jaustųsi visos 
tos šalys, kurios preliminarėj 
konferencijoj nedalyvautų? 

Neturi but pasitarimų. 

Prezidentas su sekretoriumi 
nusistatę, jog pirmiau tikro
sios konferencijos nieko pana
šaus negali būti. Turi but lo
šiama atviromis kaziromis, ar
ba visai nieko. 

Čia gerai suprantama, kodėl 
Anglija pageidauja prelimina
rės konferencijos. Ta konferen 
cija labiausia reikalinga do
minijų premierams. Tie pre
mierai, išėmus Aprikos Unijos 

tampriai surištų su Tolimą 
Rytų ir Pacifiko klausimais. 
Kadangi jų dalyvavimas nusi
ginklavimo konferencijoje y-
ra abejotinas, jie tais reika
lais norėtų įgalioti Angliją. 

Jei tų dominijų premierai 
turi paduoti konferencijai ko-
kių-nors klausimų, jie gali tie
siog atvykti Washingtonan ir 
palikti savo pareiškimus. Ga
li jie net formaliai pasikalbė
ti su prezidentu ir valstybės 
sekretorium. Jų sugestijos 
mielai bus priimtos. 

Laikas nežinomas. 

Pasirengimas konferencijon 
pažangiuoja. Tečiau laikas ti
krai nežinomas. Laikas bus 
paskirtas susitarus su kitomis 
valstybėmis. 

Prezidentas stovi už lapkri 
čio 11 d. J is sako, ta diena 
butų tinkamiausia, nes armis-
ticijos padarymo diena. Bet 
jei kitos valstybės tai dienai 
pasirodys nepalankios, tuo
met prezidentas turės atmai
nyti savo mintį. 

ORAS. — Šiandie gražus o-
ras; maža atmaina tempera
tūroje. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė 

mainant nemažiau$ 25,000 lie
pos 30 buvo tokia pagal Mer-
chants Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui . . 3.58 
Prancij08 šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.11 
Vokietijos šimtui markių 1.24 
Lietuvos šimtui auksinų 1.24 
Lenkijos šimtui markių .05 
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UKTl VU. KATALIKŲ DEEHRAJSTIS 

"DRAUGAS" 
nedėldieniu*. 

PRENUMERATOS KADTAl 
CHICAGOJ LR IfašlENYJE: 

B C H U U • • • • • • • • • • • • • • :»rj f , w v 

Pnsel Metų m . f - f *-°° 
§UV. VAJLST. 

Metams $6.00 
Pusei Metų ...* 8.00 

Prenumerata mokasi likalno. Lai
kas skaitosi nuo ufearaiymo. dienos 
ae nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
•anas adresaa Pinifai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar ezprese "Me-
ney Order" arka įdedant pinigus J 
registruota, laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 8. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
tiiiiiiuiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

IŠ SOCIALISTŲ ROJAUS. 
Ilgai gyrėsi, šukavo socia

listai, kad jie įvesią rojų visur, 
kur tik jiems į rankas tek-
sianti valdžia. 

Šiandie jie savo rankose tu
ri Rusijos valdžią. I r ką-gi 
atliko I Vietoje rojaus Rusijon 
jie jveįė pragarą, skurdą, ba
dą, ligas ir biaurią vergiją. 

laikraščio "Chicago Daily 
News" korespondentui Levine 
teko Rygoje susieiti su Pet
rogrado profesorium A. Jaš-
čevškiu, žinomu botaniku. J is 
keliauja į Suv. Valstijas. 

" Petrogradas šiandie yra 
baisenybių vieta", — sakė 
profesorius korespondentui. 
"Tenai visi žmonės išalkę. Tik 
turį daug pinigų kiek paval
go 

' f 

Profesorius sake, kad jis 
gaunąs kas mėnuo 30,000 bol-
ševistinių rublių algos. Tuo 
tarpu u& sviesto svarą reikia 
mokėti 28,000 rublių, už vie
ną kiaušinį 1,000 rublių. Taigi 
ir nėra mėnesinės algos! 

Seniaus buvę turtingi žmo
nės palengva parduoda užsili
kusius nuo bolševikų '.konfis-
katos savo brangius daiktus 
ir gautais pinigais vargais-
negaiais praminta. 

Daugybė mokslo vyri] priver
sti kapoti malkas, šluoti gat
ves ir dirbti kitokius fizinius 
darbus, kad tik užsidirbus 
juodos duonos plutą. 

Tokia padėtis visuose Rusi
jos miestuose ir visoj Rusijoj. 

171 visus kitus luomus yra 
nelaimingiausi darbininkaij le 
pusalkani verčiami dirbti sun
kius darbus. Neturi jie jokios 
laisvės. Uždrausti jiems susi
rinkimai. Neleidžiama jiems 
organizuoties. 

Tik vieniems bolševizmo va 
dams ir jų tarnų gaujoms yra 
tikras rojus. J ie gyvena ge
riausius laikus. Jie nemato 
skurdo ir bado. Jie savo ran 
koše turi likusią Rusijos auk
so atsargą. Turi didelius mais
to išteklius sandeliuose. 

Rusijos prajovai gal aprims 
ir visos socialistų bolševikų pa
sakos apie socialistinį rojų iš-
garos. 

SUSIPRATO. 
S. V. karo laivyno departa

mentas pastaromis savaitėmis 
atliko įdomių bandymų. No
rėjo patirti, ar su vienais or
laiviais galima apginti pak
raščius nuo priešo karo laivų. 

Tam tikslui pavartota visa 
eilė savo senų ir vokiečių ka
ro laivų. Tie laivai už šimto 
mylių nuo krašto plaukė į pa
kraščius. Prieš juos paleido 
lakūnus su bombomis. 

Pasirodė, kad iš didelės 
aukštumos nelengva pataikin
ti bomba į manevruojanti* lai 
vą. Reikalingas miklus lakūnų 
išsilavinimas. 

Visgi patirta, kad lakūnai 

Augštesnioji Lietuvių 
Amerika yra šalis kame gy

vena įvairios tautos. Čia rasi
me anglų, vokiečių, prancū
zių lietuvių ir kitų. 

Kada Christoforas Columbus 
atrado naująjį pasaulį, tada 
laisvės ir gerovės ieškotojai 
leidosi į užjūrį ir čia apsigy-
veno. 

Kiekviena tauta organizavos 
ir rupiuos savo tautiečiais su
burdama juos į įvairias organi
zacijas palaikydama savo tėvų 
kalbą, papročius ir tikėjimą. 

Lietuvių mokykla. 

Kadangi lietuvių ateivių 
skaičius į šią šalį nesimažino 
bet kas kart augo, tai lietuviai 
matydami pavojų ištautėjimo 
savo vaikams stengėsi įkurti 
savąsias mok., kame butų mok. 
lietuvių kalbos, istorijos ir ki
tų tautybės palaikymui reika
lingų dalykų. 

Tokių mokyklų šiandien ne

lietuvių vaikų nuošimtis Įąn-
ko viešas mokymas, o jeigu įr, 
lanko, tai ne lietuvių vaikai, 
bet tautos išgamų vaikai, ku
rie save vadina tautininkais 
arba socialistais, bet tikreny
bėje juose tautiškumo nė per 
juodymą nėra. 

Nes jeigu jie butų tauti
ninkai, kaip moka dažnai pa
sigirti, tai šiandien galėtų tu
rėti nors vieną savo mokyklą. 

Bet kur tau ' Jie tik bumba 
kad parapijinė mokykla nege
ra, o viešoji tikrai gera. Kur-gi 
ne! Mat parapijinėje mokyklo
je be lietuvių kalbos, istori
jos dar ir tikybos mokinama. 
Dėlto tai parapijinė mokykla 
mūsų tautiečiams netinka. 

Ar tautininkams tinka ar 
netinka parapijinė mokykla, 
bet mūsų visuomenei ji buvo, 
yra ir bus reikalinga ir nau
dinga. Mūsų visuomenė jau ne
bemažas vaikas, bet suaugęs 

ir ?i u" 

tuviai turi prie savo parapijų, i žmogus ir jau ji š i and ien iu 
ypatingai galima pažymėti 
Chicagos lietuvių kolonija, 
kuri iš to atžvilgio užima pir
mą vietą Suv. Valstijose. Čia 
mažai parapijų, kurios neturė
tų savo parapijinės mokyklos, 
kurios vra atsakančiai veda 

«r 

mos. 
Lietuviai jau suprato ir pa

žino ką reiškia parapijinė mo
kykla. Todėl šiandien mažas 
^ ^ — ^ — S B B B B B S S B S B — S — I S B B B — B » » B — B » B B » 
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bombomis ir laivams sunku 
nuo nematomų bombų išsisuk
ti. 

Tečiau tam tikslui turi but 
vartojamos vieno tono sunku
mo bombos. 

Mėginimai buvo daromi eu 
600, 500 svarų ir mažesnėmis 
bombomis. Pasirodė, kad 200 
svarų pamesta bomba dide
liam karo laivui padaro nedi
delių nuostolių. 600 svarų 
bomba ir gi didelio laivo ne
nuskandina. 

Bet vieno tono bomba, kri
tusi kad ir šalia laivo, šį aky-
mirksny skandina. Gi kritusi 
ant laivo lubų, laivą sudrasko 
į skeveldras. 

Kad taip, tad busimai nusi
ginklavimo konferencijai bus 
geras argumentas kuo veikiau i 
liautis dirbdinti karo laivus. 

pranta ir gerai numano ką 
reiškia parapijinė mokykla, o 
ką reiškia Viešoji mokykla. 
Aiškiausias priparodymas 
tam, tai statymas naujų mo
kyklų ir didinimas senesnių-

Baigusieji parapijinę mokyklą. 
Kadangi lietuvių parapijinė 

mokykla per ilgus metus buvo 
tvarkoma ir vedama gerbiamu 
Seserų Nazaretiečių ir Kaži-
mieriečių, kurios netik mokino 
vaikučius bet ir auĮdėjo su di
džiausiu pasišventimu, tas jų 
darbas atnešė pageidaujaimi 
vaisių; visuomenė suprato ir 
pamatė parapijinės mokyklos 
nauda. Todėl šiandien netik I-
I I arba I I I skyrius yra pri
pildytas vaikučiais, bet VII ir 
VIII. 
, Baigusieji aštuntąjį skyrių 
mokiniai gauna pažymėjimus 
arba "diplomą*', Aukštesniųjų 
skyrių parapijinėje mokykloje 
nėra. Tad užbaigę parapijinę 
mokyklą mokiniai vieni ieš
ko sau atsakančio darbo dirb
tuvėje, o kiti, kurie nori ir iš
sigali žengia į aukštesnę mo
kyklą. 

Svetimtaučių mokykla. 
Kasmet lietuvių parapijinę 

niojcyklą užbaigdavo skaitlin 
gss priaugančio jaunimo bųrfc-
ps, mūsų |autos žieclp; o šįmet 
jau ne keletas desetkų, bet 
keli šimtai Daige parapijines 
mokyklas. 

Su diplomais rangose Jas 
mūsų jaunimas žiuri į nesu
prantamą ir užburtą ateitį. 

Kiekviena tauta kuriai rupė-
jo ir rupi ateitis stengiasi tu
rėti netik savo parapijinę mo
kyklą, bet ir aukštesniąją, ir 
fcolęgiją, kame vieno tikėjimo 
ir vienos kalbos jaunimas ga
lėtų siekti profesinio mokslo. 

Mes neturime savo aukštes
nės mokyklos nei kolegijos, 
tad aišku, kad mūsų jaunimo 
daugumas trauks pas svetim
taučius, neš jei nori į-
gyti mokslo kitokio išėjimo nė-
ra. 

Svetimtaučių aukštesnioji 
mokykla dalinasi į du skyrių. 
Pirmoji tai ta, kuri be įvairių 
mokslų dėsto ir religijos daly
kus; antroje gi aiškinami 
vien tik gamtiniai mokslai. 

Gerai jei mokinys paklius į 
katajikišką aukštesniąją mo
kyklą. Ten nors jis apie pri
gimtą kalbą ir nieko negirdes, 
bet tiek bus gerai kad tikybą 
aiškiaus supras ir išmoks. Pa
kliuvus į mokyklą kur nei lie
tuvių kalbos nei tikyba nemo
kinama bus dvigubai nuskriau
stas. 

Wf&L « f • • ^T* 

Kun. A. Briška. 
(Bus daugiau) 

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
ATSAKO. 
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• (Liet. Inf. Biuras) 

V/aahingtonas, VJI. 26 d. 
Lietuvos Vyriausybė š. m. lie
pos m. 23 d. yra pasiuntusi 
Tautų Sąjungai sekantį atsa
kymą į jos priimtą Ženevoje 
rezoliuciją: 

J. Lietuva niekuomet nebus 
atsisakiusi nuo Suvalkų sutar
ties. Sutikdama derėtis visais 
klausimais Bruksely, specia
liai rezervavo sau teisę grižti 
prie Suvalkų sutarties, jeigu 
bendros deryboSj neduodamos 
pozityvių rezultatų, nusitęstų. 

2. Brukselio darybos po še
šių savaičių tarimosi neparodė 

lenkų poro susitarti net Hy 
riianso projekto pamatais, ipe-
rybos turėjo nutrukti dej len
kų reikalavimo kad lygiomis 
teisėmis derybose dalyvautų ir 
Vilniaus atstovai, kas priešin
ga Tautų Sąjungos priimtajam 
Paryžiuje kovo m. 3 d. nuta
rimui, kaip tai ir buvo p. Hy-
pąnso pareikšta, todėl lietu 
viai grįžo prie reservuotos tei
sės reikalaudami Suvalkų su
tarties pildymo, 

3. Lietuva gailisi kad Žene
vos rezoliucija neėmė omenin 
šio lietuvių teisingo reikala
vimo, vieton to padarė pasiū
lymus gręsinančius pavojumi 
Jjietuvos nepriklausomybei. 

4. Reikalaudama evakuoti 
Želigowskio kariuomenės ir 
administracijos ne vietos ele-
nientus Tautų Sąjunga palieka 
neliečiamus vietos elementus, 
dalyvavusius avantiūroj. Kon
trolės Komisijai siūloma suda 
ryti bet nevaldyti vietos mili 
ciją — visa tai yra tolygu to
limesniam maskuotam Lenki
jos viešpatavimui Vilniuje. 

5. Tautų Sąjunga daro vien
pusį, todei nepriimtiną, pasįu 
lymą demobilizuoti Lietuvos 
kariuomenę. Lietuva nori de
mobilizuotis bet praeities sur-
prizai ir Želigovskio avantiū
ra verčia budėti. 

6. Sąlyga kad eventualę su
tartį ratifikuotų Vilniaus Sei
mas nepriimtina tarptautinės 
teisės žvilgsniu ir formalinai, 
beto ginčijamos teritorijos gy
ventojai galėtų spręsti savo 
priklausomybės ten ar kitur 
klausimą bet neratifikuoti 
bendrą dviejų valstybių su
tartį. 

7. Todėl Lietuvos Vyriausy
bė gailisi negalinti rezoliucijos 
pamatais tęsti derybų, bet ji 
yra pasirengusi tartis del res
titucijos lenkų sulaužytos tei
sės, ir tuomi surasti būdą to-
limesnioms vaisingoms derv-
boms. 

Plačiau išdėstyti Lietuvos 
nusistatymą žodtžiu nuvyko 
Brukselin Norus ir Milašius. 
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Du bėga, du gena, du spokso, 
du riogso, du kiokso, viėnuo-
liktąšad pliekia. 

LAIŠKAS Įį LIETUVOS. 

Jau senai neberašiau Tamis-
tai. Tamįštos laišką esu jau 
senai gavęs, ir atsakiau. Mušu 
Lietuvos gyvenimas dabar to-
kis, kad turint ir geriausių 
norų žmogus nebežinai kas ir 
berašyti, nes viskas pilka, pa
prasta. Tad ir visi laikraščiai 
neturi ko rašyti,.nebent vienas 
L. Balsas, nes rietis ir... šmeiž
ti visad galima rasti tinkamos 
medžiagos. Kartais dar šiek 
tiek mus sujudina derybos 
su lenkais, bet ir tai nelabai, 
nes, matyt, esam jau perdaug 
pripratę vargti ir perdaug ge
rai jau perpratome lenkus, kad 
butų buvę galima tikėtis su 
jais kada nors broliškai susi
tarti, ir jei važiavome derėtis, 
neklausydami didelios pažan
giečių išminties, tai tik todėl, 
kad parodžius pasauliui mūsų 
norą taikintis, kas, rodos, ir 
pasiekta, bent dalinai nes net 
ir lenkų sėbrų laikraščiai 
Pranei joje, kaip "Temps" , 
gavo atšaukti lenkų šmeižtus 
apie lietuvių germanizmą ir 
bolševizmą. Bet dabar, po pa
siūlymų Genevoje, lietuviai 
nebevyks Briuselin, nes tai bu
tų bergiždžias darbas. 

Apie katalikiškąjį veikimą 
nieko ypatingo irgi negaliu 
Tamistai pranešti, o girti? 
menkniekiais nenoriu. 

Šiek tiek rūpesčių turim da
bar kurdami universitą. Jo 
statutas dar nevisas ministerių 
kabineto tepriimtas, tad ir ne
galiu pasakyti koks jis bus. 
Teologijos fakultą kabinetas 
įdėjo universito programom 
Dabar tik kombinuojame, kaip 
padarius su katalikiškos fili-
sofijos fakultų. Manom para
leles katedras įsteigti, arba te
ologijos fakultą taip sutvarky
ta kad jis kaipo iš tam tikros 
specialybės galėtų davinėti da
ktaro laipsnį iš filosofijose ar
ba pagaliaus taip, kad studen
tai gali laisvai pasirinkti klau
syti profesorių.ir teologijos fa 
kulte ir gauti laipsnį iš filoso
fijos. Kaip galutinai bus nu-
tarta-neižinau, bet tokiuos, kad 
bųs galima turėti savo filosi-
fijos profesorius. 

Laukiam ir nesulaukiam 
kun. Bučio, jis mums labai ga

lėtų padėti ir filosofiją, o ypač 
teologiją sutvarkyti. A kis. ' 

L A I K A S 18 Į-fĮjrCIJOS. 

gaįp lepjcąį šęįmini|ijcauja. 
Tarp kitko šiaip K.... iš Lom

žos gubernijos rašo apie Len
kijos padėtį: "Ta ip man ro
dos, nors ir mažai turiu ži
nių iš Lietuvos, bet pas jus 
geresnis ir lengvesnis gyveni
mas negu čia Lenkijoje. 

Blogai lenkai gaspadoriauja 
savo nepriklausomoj respubli
koj kas liko tvarkoje (plen
tų, gelžkelių, kazermių, nuo 
maskolių ar vokiečių, tai da 
laikosi iki nuo senatvės nepa
irs. Patys nieko naujo negali 
sutvert. 

Į seimą prisikimšo visokiu 
tamsuolių, tai tik erzinasi par
tijos tarp savęs, o apie visuo
menę nedaug mislija. Per tai 
finansai taip nupuolė, kad jų 
spausdinimas daugiau kaštuo
ja, nė pats pinigas vertas. 
Nežinau kokie dabar Lietuvoj 

pinigai, ar rubliai ar markės 
Pas mųs markės įvestos vokie
čių, ale taip sukudo, kad už 
vokišką markę reik duoti 20 
lenkiškų o už Amerikos dolerį 
pusantro tūkstančio markių 
lenkiškų!... Pereitą mėnesį už 
dolerį tik 8Cfo markių reikėjo 
mokėt, o šiandien-1,500 mark. 

Per tai čia viskas neapsa
komai brangu. Juodos duonos 
svaras kaštuoja 28-30 markių. 
Karvė nuo 40 iki 70 tūkstan
čių, arklys siekia 150 tūkstan
čių. Taigi kas neturi savo ūkio 
ir turi gyvent iš pinigo, tam 
didelė bėda. 

Nežinia, kaip ten pasibaigs 
barniai su Lietuva už Vilnių, 
su vokiečiais už Sileziją, taip 
O I už rytinę Galiciją. 

Lenkija turi daug rūpesčių, 
o bolševikai labai išplėšė kraš
tą kur buvo pasiekę. O čia ar
šiausia, kad viduryj nėra san
taikos, įoįtjąvt part i ja stiebįa-
si, kad paimt viršų. 

Jei rasi, kokį nors 
būdą rašyt į mane, tai prašy
čiau kad mą aprašytum pla
čiau kokia Lietuvoj dabar 
tvarka. Lenkiški laikraščiai 
apie tai nerašo, o jei ką rašo. 
tai niekindami Lietuvą, o iš 
kur kitur negaunu žinių".... 

3 T 

/Š FRANCU KALBOS SUUZTUV/NO 

Draugo ZS? 
JURGIO IŠPAŽINTIS. 

Romanas. 

(Tęsinys). 

— Ir kas galų gale? Tamista nustojai motinos jautrumo 
ir jos globos. Neatsargus ir nerūpestingas tėvas tamistą pa| i ko 
kenksmingoje savo draugo įtakoje'. Tamistą apvylė jaunutė 
mergelė pasidavusi saviems išrokayimams, paviliota neištiki 
mo draugo. Ar jau galima iš to daryti bendrą išvadą kad visas 
pasaulis tėra vien veidmainiai, pagedėliai, ka<| dangaus religi
ja, kurią mums apreiškė Dievas visų kaltybiųTVisėįas baudžiąs 
nuodėmę ir atlyginąs dorybei, butų beprasmė? 

— Aš nemanau, prisipažino Jurgis, kad mano išvados butų 
nuoseklios. Mes skeptikai, mes aplamai abejojame apie lųusų 
protavimo vertybę. Aš tuomi nenoriu Išvadžioti prieš tikybę 
kurios aš gailiuos, nė pateisįąti savo netikėjimo, fyirį aš/smer
kiu. Aš vien noriu nušviesti savo sijelos skurdą. As turiu dąu-
giaus panašių tragedijos siūlų. Leisk man tamilta pasįsakytįi 

Ji sutiko. Jis toliaus kalbėjo. * 
— Tad mano įsitikėjimas, ankstyvas džiaugsmas ?}ugo. 

Aš svajojau visą neišmatuojamą širdies bedugnę ambicija iš
kloti. Apsigyvenau Kaune kaipo advokatas. Ąš ištempiau visą 
savo inteligenciją, energiją, jaunystės entuziazmą, panaųdo 
jau savo talentą tam, kad padarius karijerą, jeigu ne pelnin 
gą, tai bent skambią. Nesvarbų kojrią; bylą teko ginti, by tik 
mano "Vardas butų joje apvainikuotas. Visos priemonės buvo 
geros, by tik mano garbę skelbė. Aš lankiau"anarch. susirink, 
kalėjimų, tarnus papįrkinėjau. Kiek kartų teisme ne tiek kal
tinamąjį gin4amas, kiek norėdamas save pagarsinti, aš kėliau 
skandalus. Su šaltu krauju, drąsiai naudojausi kiekviena proga 
atakuodamas įstatus ir jų leidėjus, socialę tvarką; nelygybę, 

gali skandinti karo laivus su1 nors ir pats nevisuomet savo širdy tam pritariau. Valdžia ne

kartą siuntė įspėjimų, bet aš tik juokiausi iŠ to. Mano vardas 
daj^ar pragarsėjo. Aš palįkaū specialistas ne kriminalių bylų, 
bet tų kurios principialiai atakuoja buržuaziją ir tas kuriose 
proletarų neapykanta išsilieja... Atsiprašau tamistoš, aš pasi
žadėjau pateisinti save, įr va priešingai, aš matau, kad aš ap
sunkinu savo kaltę tamistoš akyse. 

~ Ištikrųjų, Tamista daugini savo prasikaltimą, tarė Ro
žė ramiai ir rimtai, o net tamista smerki save. T ^v 

— Tamistoš sprendimas, nedrąsiai atsiliepė Jurgis, ture 
tų būtį gailestingas. Ne, aš nesmerkiu savęs. Ašprisiftažįstu 
ir laukiu užuojaiįtos. Leiski man užbaigti. Aš priminiau kad 
sųsJĮcĮraugąvęs* srį anarchistais, giniau revoliųcijonierių pasi
kėsinimus ant svetimos gyvybės, streikininkus. Aš nusimaniau 
kad jeigu lokia rolė kenkia mano opinijai teisėjų ir bendra-
draugių a^yse, aš pasinaudosiu politinėj karijeroj Atėjus rin-
Įcįmo metams į iįeimą, aš pastačiau savo kandidatūrą. Pakilo 
kova su katalĮkų| kandidatais. Agitacijai nesigailėjau laiko ir 
4arbb. Jfitingaiytorakalbos,v spauda panaudota. Mario obalsis: 
laisva, nepriklausoma Lietuvos darbininkų proletarijato res-
publiką, šalin buožių ir klerikalų valdžia! Tai nudėvėtas obal-
šįs, bet visuomet pasekmingas. Mano kandidatūra laimėjo. 
Kuomet vienas laikraštininkas drįso mano obalsį iŠ pamatų 
versti, nedaug rellcėjo, bučiau jį nukoyęs. 

— Va kaip, tarė jaunoji moteris, kuri labai užjautė Jur
giui, bet kurį savo tyla nenorėjo pritarti jo netikusiems dar
bams, tamista net pasikėsinai ant svetimos gyvybės kad sau 
politinę karijerą pastačius. 

— O, foniute, sušuko Jurgis, kurs smerkė savo avantiū
rą, nepaniekink manęs, 'aš pats save paniekinau! . f 

— Nėra reikalo tamistai save niekinti, atsiliepė Į^ožė. 
-v- Bet aš gi to vertas*.. 

— Taip, bet verčiaus tamista pataisyk "savo klaidas, pa-
gydyk save. 

— Save pagydyti, tamista nianai...J 
— Tamista esi pašauktas pasaulin duoti gražų pavyzcĮį... 

Nesijuok. AŠ žinau kad tamista svyruoji. Bet idėjos skepticiz
mu besiremią galimos pakeisti. 

' 

. 

i 

— Gal but mano idėjos gali pakitėti, bet ^blogom., o ne 
geron pusėn. 

- I r kodėl? 
— Nes abejonės, savęs ir kitų panieka, neįsitikėjimas pa

žintina tiesa, tarsi banga mane kelia ir vėl skandina. 
Tamista nežuvęs. Nieks nežuvęs tiesai, jeigu klaida 

jį kankina, gi tamista Jvankinies. 
• — Taip, aš kankinuos. Aš 'kenčiu ypatingai šią valandą, 

kuomet atėjęs pasiteisinti aš turiu prisipažinti prie savo 
jcaltybių. 

Tai yra prisipažinimas kurs duoda tamistai vilties. 
Kokios vilties? 
Tokios vilties, kuri veda kaltininką prie atgailos ir 

prie pataisos. 
— Ar galiu aš tikėtis! 
— Taip Dievas yra geras. J is mūsų gailestingasai Tė

vas. 
Prieš tokį tvirtinimą Jurgis Ealys neprotestavo. Gal ir 

tiesa. Argi tai nebuvo paslėpta malonė kuri jį atvedė pas 
Rožę, kur jis su panieka ir gailesčiu pasmerkė savo skepticiz
mą, savo puikybę? J is žymiai atsimainė susipažinęs su Rožė. 
Niekam jis panašios išpažinties nedrįso atlikti. J i s pats ste
bėjosi kaip jis galėjo tiek nusižeminti, savęs išsižadėti.. Užuot 
atėjus pasiteisinti, jis čia sukniubo. 

Įiukterėjus, jis atsake: 
— Jeigu malonė.veikia manyje be mano žinios, tai tamis 

tos dėka. 
Paskui beveik maldaudamas ir netikras ar jo virpanti 

malda bus išklausyta: 
— Gailestingas tėvas! sušuko Jurgis. Ar tamista nežinai 

kad mano tėvas beveik pasmerkė mane ? Kad jis man davė 
pamotėj Vietoje moterį be sąžinės? Kad mano motinos jau
trumas ir jai mano meilė tėra tolimas atsiminimas? 

— įmonės yra silpni, net tėvo asmenyje, atsakė Rožė. O 
vėį tamista nėši be kaltės atžvilgiu į savo tėvąT'iJet "Dievas 
teisingas, o drąug ir Gėrybė. Melskis prie Jo . 

(Bus daugiau). 
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l LIETUVĄ 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie-

|a. t ieraa maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
rankumai, moderniška laivo. 

^ RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaite 

Fier 58-62 North River, New York 
Gothlaml) Tiesiai i Darwiga( Rūgs. 22 
Samland) Tiesiai į Dansiga (Rūgs. 1 

Tik 3-čia klesa 

I inlaiul) New York (Rugp. 27 
Zecland) į (Rugp. f 
Kjroonland) Ant\verp'a (Rugp. 13 
l^iuland) (Rugp. 20 

\£ AMERICAN UMI 
Moagolia) New York (Rūgs. 3 
Minnekahda | (Rugp. 11 
Maachuria) Hamburg (Rugp. 25 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

MARINE CO., 
11S laivu -J- 1,250,000 tonų, 

Chicago: F . C. Brown, West Pass. 
Agent, 14 North Dearborn St., 

Arba prie vietinio agento. 

PBjflGSI 8 

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
ŠIO BEI TO. 

. 

Dr. L E. MAKARAS 
LJetavys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan ATO. 
•a i . 10 iki 11 ryte; 2 iki 4 po 

plet. i »• Iki 1:20 vakare 
Readdenctja: 10533 Perry Ave. 

Tel. Fullman 242 22 ** ' ^ « T ' ' • • • • • 2 3 

» < » « 

DR, G. M. GLASER 
ui 

Praktikuoja SO mrtal. 
Ofisas 814» m 

Kertė M-ro Bt^ 
8PECIJALI8TA8 

Moterišku. Vyriškų, taipgi 
nisku UCU-

OFISO TALANDOS: UBO 10 ryto 
iki i po pietų, ano 2 iki 2 
da vakare. 

rftdėllomis nao t lkd l pe 
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l V. W. RUTKAUSKAS 
į ADVOKATAS 

D i d m i e s t y j t 

Mm 

I 
S 
I 
I 29 South L* Baile Btrtet 

I Telefonas Central 4499 
Į • • • • • • • • • • • • • • • » • » m 

• vakarais, 812 W. 83rd 
Telefonas: Yards 4M1 

-1LL" •' ••' P " • — 

DR. A. L YUSKA 
1900 S. Hakted Str. 

Tel. Canal S U S 
Valandos: 19 ryto iki t vakare 
Gyvenimas: 

SS11 W. s3rd Stt. 
Tel. Prospect 2424. 

Furopean American R u r n u 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJT6AS 

ReaJ Estate, Pabotos , Insurtaai 
Ir tt. 

809 W. SSth St., Kamp. Halsted 84. 
Tel. Boulevard 411 

Vai.: 9 lkl 2 kasdiena 
Vak.: Utar. K e t. ir Sub. iki 9 rak. 

N e d . : i k i S p o p i e t ų . 

^ — — 
» - » ^ » « 

Tel. Randolph 2292 
A A.SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOČIATION BLDG. 
19 So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki S po pietų 
Panedėiiais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždaryta* 

Westville, !DL — šįmet pas 
mus užėjo sausuma. Reti žmo
nės teatmena tokį sausmetį. 
Net ir visos daržovės išdžiu 

• 
VO. 

L. Vyčių vietinė kuopa ne 
senai surengė vakarą, vaidino 
4 * Guminiai batai". Buvo viso
kių pamarginimų. Liepos 31 
ši kuopa surengė pikniką 8ti 
įvairybėmis ties klebonijos 
sodnu. 

Liepos 24 d. ties upe moterų 
Šv. Rožančiaus draugija su
rengė išvažiavimą. Laiką gra
žiai praleido. Turėjo užkan
džių, pažaidė, padainavo, net 
ir išsimaudė. Gaila tik kad 
ne visos moterys dalyvavo iš-
važiavime. Kai-kunos nenorė
jo, bet kai-kurias ir vyrai ne 
leido, liepė žiūrėti pečiaus ir 
vaikų saugoti. Čia tai jau ti
kra vergija, kad moteris ne
gauna nė vienos dienelės 
pasidžiaugti gamta, pakvė
puoti tyru oru ir dorai pasi
linksminti. Bet laikui bėgant 
tas atsimainys. 

Čia veikimas tautos bei 
Bažnyčios reikaluose visai ap
sistojo. 

Tai pasekmė nedarbo. Kada 
žmonės negali nei savęs nei 
Šeimynos išmaitinti, tai tada 
ir veikimas jiem nerupi. 

Mainerio pati 

IŠ LIETUVOS, 

i m m m m m »*» 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 

ar netoli j a 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baitiko Valstijos tiesiai 

į Danzig. 

PANĮIONIA Rugp. 1S 

II KJ. III KJ. 
HAMBURG $145.00 $115.00 
DANZIG $200.00 $135.00 

Taksu $5.00 
PER CHERBOURG SOUTHAMPTON 

L1VERPOOL and GLASGOW 

. . . . . . 
VASARI 
MAURETAN1A 
C ARMAN1A 
COLUMBIA 

. R u g p . 4 i 
Rūgs . H 
*Vt29>. ** 

Rugp. 1S 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 

Telšiai. 5 d. birželio Čia įvy
ko moksleivių "Ateit ininkų' ' 
organizacijos individualė šven
tė. Tai puikus organizacijos 
gyvavimo periodas, kuriuomi 
galima pasidžiaugti kaipo pir
mu įvykiu. Stebėtinai puikus 
dalykas... Ankstyvas rytas; 
mokiniai-ės (žinoma, organiza
cijos nariai) su ypatingais 
ženklais prie krutinės (žalios 
ir baltos spalvos šilkinėmis 
vėliavėlėmis) ėjo bažnyčion ir 
energingai pakilame upe auko
jo savo karstas maldas Aukš
čiausiajam. Vieni paprastai 
atsiklaupę meldėsi; suolose 
skaitė; dar kiti eilėse slinko 
prie išpažinties. Nes pildant 
šventės programą visi tos or
ganizacijos nariai turėjo at
likti išpažintį. 

Dar visai anksti tebebuvo, 
kuomet jaunų idėjos draugę-
ių Kristuje, jau buvo pilnas 
skaičius bažnyčioje. Kiekvie
nas atjaučįa tos šventės svar
bą, todėl jis era ir atsilankė. 
Jaunuose veiduose buvo ma
tyt dieviškos meilės spindu
liai. 

Kiekvienas atsilankė Dievo 
namuosną, kad pataisyti savo 
klaidas ir atitaisyti savo pra
sižengimus. Todėl kiekvienas 
rūpestingai ruošėsi prie Vie
nintelio Išganytojaus J . Kris
taus. 

Kadangi buvo dar anksti, 
lodei bažnyčioje kitų. žmonių 
kaip ir nebuvo.Gerbiamas kuri. 
J . Dagilis visą laiką, nuo ank 
stumo iki Mišių išpažinties 
klausė. Po išpažinties t. y. vi
siem atlikus savo laike laiky
ta iškilmingos Šv. Mišios. Per 
Mišias iškilmingai priėmė 
Šv. Komunija. 

Po Šv. Mišių kun. J . Dagi 
lis pasakė labai turiningą ir 
tinkančią tos dienos svarbai 
prakalbą. Dalyviai tos iškil
mingos šventės, visą tą dieną 
pašventė Dievo garbei. Todėl 
prakalbos žodžius giliai sau j 
širdį dėdamiesi net verkė atsi
minę kunigo žodžius: " J u s 

jos sargai" , jau šiandien pa 
matėte tikriausį reikalą stoti 
ir ginti Bažnyčią-motiną nuo 
užpuolikų. Karštas npras ir a-
nergija plačiai užlįepsnojo vi
sų 4ajyvių krūtinėse. 

Visi buvo sujudinti kuomet 
gerb, kalbėtojas užbaigė kalbą 
sakydamas: " Jus esate uola, 
ir ant tos uolos Krįstus pas
tatė Bažnyčią kurios nė pra
garo vartai nepergalės''. Kiek
vienas "Ateitininkas** suju 
dintas tos dieviškos srovės 
jau nuo tos valandos rengėsi 
pradėti naujai gyventi ir dau-
giaus pasišvęsti savo kilniam 
tiksjui ("Viską atnaujinti Kri
stųje"). Kiekvienas tame svar
biausiame Šventės momente 
jautė viršprigimtą energiją ir 
visų sielos širdyje tikrai su 
Kristumi gyveno. 

Nuo šios taį ypatingos va
landos dieviško patvarumo lie
psna užsidegė tūlų krūtinėse. 
' Po pertraukai beveik, visi 

organizacijos nariai (jų bus 
iki 100) susirinko vykdinti 
sekančius programos punktus, 
būtent: klausyti paskaitų, ku
rios buvo skaitytos vaikų prie
glaudos salėje. Paskaitos atsi
žymėjo ypatingu religingumu 
ir daugiausiai tai dienai tai-
kmamos. 

Pirma prakalbėjo, visai 
trumpai, bet interesingai ir 
jautriai užgaudamas visų šir
dis, tai organizacijos pirminin
kas A. Tylenis. J i s išgvildeno 
mūsų idealo svarbą; nurodė 
kaip mes turime jį siekti ir ko
kiais principais — bei moty
vais vaduotis veikimose. 

Toliau sekė paskaita p, St. 
Salio (organizacijos vice-pir-
mininko.) J i buvo pilna svar
bių, tai dienai tinkamų aforiz
mų, atsižymėjo religingumu ir 
aiškumu, kas klausytojams 
suteikė daug naudos. J is nu
rodė mūsų doros žymiausius 
priešus^ kaip nuo jų saugotis 
ir vengti jų ateistinės litera
tūras. Plačiai išguldė idealiz
mo prasmę ir t- P- Po to buvo 
daugybė ovacijų ir linkėjimų. 

I sveikinimas -

Išpardavimas! Pasinaudokite! 
Turime keletą koiųplefy pereitų 1920 m. 

DRAUGIJOS 
Leidžiamos Lietuvoje Kaune 

Kompjetas f§.QQ 
vietoje . . ! f$.0& 

pasiskubinkite ^ 
DRAUGAS PUCL. CQ. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ulinois. 
id.iBiiiiiiiiiiimiiiiiin 

Valdžios visos jėgos yra į-
temptos gynime Lietuvos že= 
mes, rūpinimosi nepriklauso
mybe ir tvarkos palaikymu. 
Todėl negali pasirūpinti kve-
damiečių bloga padžtipi. Kle
bonas šaukiasi kvedarniečių 
pagelbos aukomis sukūrimui 
parapijos. 

vasarininkų", H-ras nuo kun. 
dekono P: Karsono ir LJĮ-čįas 
nuo L. G. K. pirmininko, kun. 
J. Pagilio. Sveikinimai atsižy
mėjo kuodidžiausiu entuzias-
nm. Paskutinis šventės punk
tas buvo visų dalyvių nufo-
tografavimas. 

Šitas nepaprastas "Ateiti
ninkų" organizacijos gyveni
mo Incidentas, bus puikus pa-
vyzdis panašios idėjos ainiams. 
(H dalyviams užsiliks^ amži
nas įspūdis. 

• į 

8 d. Birželio 5 vai. Banko 
salėje, įvyko paskutinis šių 
metų "Ateitininkų*' organi
zacijos susirinkimas. Buvo ren
kama atstovas į Konferenciją 
Kaune. Išrinko I kuopos pir
mininką D. Jurkų. Buvo karšti 
raginimai nariams per vaka-
cijas parinkti aukų, susišelpi-
mo "Fondui". Gale dienotvar
kės draugas A. Salys palinkė
jo visiems linksmai perleisti 
vakacijas ir tinkamai sunau
doti liuosą laiką. Taipgi orga
nizacijos pirmininkas A. Ty
lenis ragįųo pasidarbuoti orga
nizacijos naudai if parengti tin 
karnų referatų. Susirinkimą 
apleidome kupini įspūdžių it 
entuziazmo, rigas Valančius 

• 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 

Ant. Ąfaziliauskas gavo laiš
ką nuo Kvėdarnos par.' (Tau
ragės 5aps.) klebono, kun. P. 
Bublio, dėkojant} jam už pa
rodymą užuojautos kvedarnie-
čių vargams. Karas sunaikinęs 
miestelį, podraug ir bažnyčią 

nuo "Pa- 'su visais triobesiais. 

•• 

PRANEŠIMAS. 
Liepos 26 Red Star Linija aplai-

kė kablegramą iš Antverpo prane
šanti, kad Lietuvių-tr^ Latvi<r vai
dilos davė jai pavelijimą vežti ke
liauninkus iš ir ) ten. 

Red Star Linijos laivai Lapland, 
Kroonland, Finland ir Zeeland plau
kioja tarpe New Yorko ir Antver 
po. Samland ir Gothland vėla tre
čią klesą. Nekurie laivai išplaukia 
iš New Torko, ar PhiladelphijoB 
1 Danziga ir Liepojų. (Apįf.). 

5 T - ~= 
Reikalinga lietuvė mokytoja šv. 

Jurgio parap. mokykloje. Atsišaukite 
šiuo adresu: 

Kun. J. Z. 
Salmon and Venango Str. Phila. Pa

s e 
ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda namas dviejų augštų 
po keturis kambarius, su cementuotu 
beismentu. Yra trasas, elektra, vanos. 

Kreipkitės prie savininką 
J. S. 

4432 So. Maplewood ' Ave. Chicago. 

PARDAVIMUI 
Ice Cream Parlor, Cigarų tabako Ir 

saldainiu krautuve parsiduoda labai 
greitu laiku. Biznis gerai eina par
davimo priežastis važiuoja i kitą mie
stą. 

JOHN KAWALAUSKIS 
2700 WaUacc St. Chicago, DX 

Parsiduoda farma 40 akerų tarpe 
lietuviu 3 mylios nuo Harį miestelio 
prie gero kelio yra sodnas miškas 
del kurinimo. Pardavimo priežastis 
noru važiuoti i Lietuva, del plates
niu žinių kreipkitės i pati savinin
ką. 

K. 4 
S. BOJVIDAS 

Hart .Mich. 

PARSIDUODA 
2 lotai labai geroj vietoj ant 50th 
Ave. 4 \r 5 lotas nuo 14-tos gatvės, 
Cicero, 111. Kreipkitės J savininką: 

STANISLOVAS BAKUTIS 
1435 So. 4»tli Coųrt, Cicero, DJ. 

rdavim 
ir-JRJ*f¥ 

medinis 

P-lė Morta Žukauskaitė. 

Šį metų baigė aukštųjų mokyklų- (hign school) ir iš 
Beethoveno Muzikos Konservatorijos gavo piano mokytojos 
diplomų. Abiejų mokyklų užduotis rūpestingai atlikdavo. 
Savo laikų tuštybėmis neeikvodavo, bet sunaudodavo prie 
piano, gerų knygų ir laikraščių. 

P-lė Žukauskaitė priklauso prie Šv. Mykolo par. choro 
ir orkestros kurių vedėjimi yra p. J. Brazaitis. 

J i yra viena iš gabiausių North Sidės pianisčių ir daž-
nai dalyvaudavo north-saidiečių surengtose vakaruose. Jį 
kitoms mergaitėms parodo sektinų pavyzdį. 

Linkiu jai šviesios ateities ir nenuilstančiai darbuotis 
Bažnyčios karžygiai ir religl: del tautos ir Bažnyčios. , Senelis. 

Pardavimui 4 kambarių 
namas 2 lotai karve, vištos. 

Kaina $2,700.00 
7247 S. Washtenaw Ave. 

RAILROAD TICKET BROKER 
Eikureljinej .tikietai perkami, par

duodami ir mainomi. Kainos numa
žintos. 

Lyons Licensed Tickct Office 
311 8. Clark St, Tel. Harrinon 8978 

• » • • • w * w » » » » • » » • » » « • • • « ( 
Tel. Canal S SI Vak. Canal 1118 

011. P. Z. ZALATŪRIS 
ftetuvia CfyįytpjM » 

Ohiruriraa 
1811 So. Halstei Street 

Valando«: l f iki l t ryto: 1 lkl 4 
po plet. 8 iki t vakare. • i t 

h 

8ea l«y \7 * l» : 

t H. TEINBERG ^ 
Gydo »pec«aliai Tfsokiaa jrjrų Ir 

motoru lytiškas ligas 
2401 Madissą Str., kampas 

.tena Ave., Chicago 
Valandos: 2—4 po plet 7—9 rak. 

r mtmmi 
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"Laiva" 
iijiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

"LAIVAS" eina kartą į savaitę. 
<fLAIvT|w talpinamos ^lisių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. \u 
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
"LAt tJS" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža-

4ėjo ir tollaua tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, het naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. | tokias vietas•"Laivų" turėtų plaukti 
Įcodaugiaušia. 

"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c 
, Adresas 

<"lAIVA/r' 
?3?4 go. QaWey Avemue Chicago, Ulinois. 

-

Df. M. Stapulionis 
n % • > 

GYDAU BĘ GYpUOLIŲ IE PE OPERACIJŲ 
OFISŲ VALANDOS: , 

3347 Emcrald Ave. 731 W. 18-ta Gatvė 
Kuo J. iki 8 vakare. 

BALTUOS -AMFRIKOS UNIJA 
D U O A D V 4 ^h"W Y c ^ i \ "s 

i 

TIESI Kelionė Be Persėfflmo U NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba 
. HAMBURGĄ — EITKUKU8 

I LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų paėto laivai išplaukia: 

S. S. POLDNIA Rugp. 14 S. S. LATVIA Rugp. 5 
S. S. LITU AKI A Rft$* ,:7 8. Ŝ  ESTONL\- Rugp. 17 

Pąsaiicriams^«esus pataravimas tarp LIBAl -DANZIG-Halilai, <3an, 
ym laivai tori' pulkus kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie sausu agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. KE3IPF, Gen. Western Pass. Afft. 129 N. LaSąUe St. Chicago 

Oeneralial Arentai Centnlės Ir Rytines Europos 
HORTH GERMĄK LLOYD, BREMEN 

U Ncw Yorko tiesiai \ 
B R E M E N A — D A N Z I G A —• I A E P O J U 

TleiuosinU siuUiekbaso į 1JEPOJU per Bonais*. Tiesus persimainymus nuo 
laivo ant laivo 

POTOMAC Rugp. 10. RagH. 22 
PltlNCESS MATOIkA Rusp. Ž3. Spalio 3 
^ITOSąpi — • Rugp. 30 

I i Nevv Yorko TIESIAI I (HKKBOl KG—BREMEN 
Groiciausi laivui plaukianti po Amerikos Vėliava 

AMERICA l iepos 20. Ragp. £7, Rugsėjo 88 
GEORGE HASUINGTON Rugpjūčio 3, Rugsėjo 3. Spsilo 4 

K. W. KKUJPF. Gen. WesUrn Paosenger Agentas 1X0 N. La Salle Str. Chicago 

- i 4. 

—~ = 

MONTREAL į 
HAMBUR0, J)ANZIG ir LIEPOJU 

THIRD 
CLASS 

t ik ta i vienas tiesus kelias į Baitiko Fortus 
S. S. P0LAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10. 

Valgis labai geras. Puikus kambariai atsilsiu! ir rūkymui. Yra 
daug kambarių dviem ypatom. 

Del platesnių informacijų ir kainų atsišaukite | 
Konip. Ofisą, arba pas lokalius agentus 14 N. Dearborn St. Chicago. 

•L " I I J 
= 

E _ a —»ae 
Tel. Off. Humboldt 4880 

Res. Humboldt 3393 

M, E. ZALDOKAS 
ARK1TEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Milvvaokoe Ave. 

Onicago. 
I T f - T T T H I » Į » ¥ « « B T T r l « — 

Tel. Yards 6666 
D*. V. A 

* Lietuvis Gydytojas, 

Blvd. 8448 —f 
IAQ" 

t M S B. Bąiįrted St. Okloago. 
Valandos: 10—42 iŠ ryto 1—* 
«— 8 Takais Ved. 10—11 i i 

" * T » 

••T'' S. D. LACHAWia 
LIETUVT8 GRABORIU8 

Patarnauju laldotuvooe koplglauaia. Kol
tai.- meioiia at|«»»Mktl. o BUMUI &***« 
baslU 
1S14 W. tkrd FL 

Tel. Oanal lltt 
• »'l I • J • 

iiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii 
Res. 118t Independence Blvd. 

Telefonas Vos 

DR. A. i ROTH, 
Rusas Gydytojas rl 
DpccUallstas Hoterišku, 
,-. VaUcu Ir visa chronišku ligi} 

VALANDOS: 10—11 ryto S—M P-
pietą, 7—8 vak. Kedėliomis 10—1* si 
Ofisas 8354 Bo. Halsted BL, flįlsage 

Telefonas BrmUtf —9* 
• i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i s 

= 

I I 

Telefonas Armitage 8770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

5 > 

- J 

Ar Jus Kankina 
N A U D O K I T E 
Ar Jums Galvos 
N A U D O K I T E 
Ar J ų j ų Plaukai" 
N A U D O K I T E Ąl 

A r f ą * Norite Ap*ai 
N A U D O K I T E 

Ubtliisysiiii savo plaukų _ 
i*** N A U D O K I T E Ąfti 
lftlaisy»tii galvos odos tvaikai* i»nai 

' N A U D O K I T E 
7—1 i 

Ruffies galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš įfedirpeju per pasta už 75c. bonks. 

F . A D . R I C H T E R & C O . 

* B a - W -
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DRAUGAS Pi«nadi«ih, Rugp. 1, 1921 
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• NEUŽMIRŠKITE DIENOS IR VIETOS! 
• 

s • 

DRAUGO' PIKNIKAS^ 
NEDELIOJ, RUGPIUČIO-AUG. 7 ,1921 

• . 

National Darže [Grove] 
RIVERS1DE, ILLINOIS 

i. 

VAKARE 
Naujai susitverusi Lietuvių Ko-operativė 

Teatrų Bendrove rodys 

KRUTAMUS PAVEIKSLUS 
Si bendrovė yra grynai lietuviu-ir jau pasižymėjo savo darbu ir žada lietuvių 

teatrą, paveikslus kelti augstai. Ext ra mokesčio už krutamus paveikslus nebus. Vi
si atsilankiusėję daržan galės pasigerėti. 

" D r a u g o ' ' piknikas turi tiksl4 sutraukti į vieną vietą kodaugiausia savo priete-
lių, kad jie susipažinę tarp savęs sėkmingiau galėtų kelti katalikišką spaudą ir per 
ją geriau palaikyti Kristaus dieviškąsias idėjas ir jąs giliau ižmonių protuose ir šir
dyse įšaknėti. Tikimės sulaukti kodaugiausia svečių. 

"DRAUGO" BENDROVĖ. 

» ' 

S 
: r 

& 

I 

I PROGRESO PARODA. 

Chicagos prieplaukoje did
žiai iškilmingai prasidėjo šį 
šeštadienį progreso paroda. 
Miesto gatvėmis buvo skait
lingi ėjimai. Kiekvienos mies
to dalies verteiviai turėjo at-
ckirus parodavimus su daugy
be puošniai padabinti) vežimų. 

Parodą, kaip buvo sakyta, 
atidarė Suv. Valstijų vice-pre-
zidentas. J i s viename Bostono 
viešbuty paspaudė elektros 
knypkutį. Čia tuo momentu 
prieplaukoje suskambėjo var
peliai. Atidaryta prieplaukos 
nartai. Pasigirdo iš armotų 
šaudymai. 
- Prieplaukos ruimingoje sa
lėje Darbo sekretorius Davis 
kalbėjo. Prezidento Harditigo 
vardu jis sveikino ehicagie-
čius. 

Paroda su visokiomis pra 
mogomis pasibaigs rugpiueio 
14. Kasdien angliškoje spau
doje skelbiamos programos. Iš 
jų rytais sužinoma, kas vei-
ksis per dieną. 

Kiekvienam verta pamatyti 
tą progreso parodą. Nes tai 
didžiai indomus daiktas. 

NAMŲ STATYMAS TRUK 
DOMAS. 

Teisėjas Landis vis dar ne
gali paskelbti galutino savo 
nuosprendžio, kaip didelė už-
mokesnis turi but amatnin-
kams prie namų statymo Chi-
cagoje. Painiojasi visokios 
kliūtys. Pakįla nesutikimu 
tarpe pačių unijų. 

Taigi vargiai dar šią savai
tę bus žinoma nauja užmokes-
nis. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

INTARIAMAS ŽMOGŽUDIS 
CHICAGOJE. 

ŽUVO SAVAME LĖKTUVE. 

Turtingas Jaek Stewart iš 
Klgin, 111., aną dieną nusipir
ko lėktuvą. Curtis lėktuvų lau 
ke su lakūnu Balųmbo Stew-
art pakilo augštumon. 
. Curtis laukas yra šalę Wau-

kegan. J is norėjo skristi į El-
gin. 

Pakilus 500 pėdų staiga at
sidarė oro kišenius. Lėktuvas 
pirmgaliu ėmė svirti žemyn. 
Lakūnas nesuspėjo kišeniaus 
Uždaryti ir lėktuvas smego ga
lu žemėn. 
Z, Ste\vart tuo jaus mirė. Ba-
Kimbo lengvai sužeistas. 

~ Pavasario žiedas vyšnių so
dely pražydės šį vakarą, rug
pjūčio 1 d. 

PRIIMS NAUJUS DARBI
NINKUS. 

Chieago and Great Western 
gelžkelis, (11-th St. ir 52-nd 
A ve. šį rytą (rugpj. 1). priims 
25 naujus darbininkus prie dir 
bimo freight karų. Rep. 

JUODUKŲ SKAITLIUS PA 
DIDĖJO. 

Washington, rugp. 1. — Per 
praeitus dešimtį metų Illinois 
valstijoje juodų žmonių skait
lius pasidaugino 67 nuoš., gi 
baltų — 14 nuoš. 

Veikiai Chicagon parvežtas 
iš St. Paul intariamas žmog-
žudis Tom O'Connor. Čia jis 
laikomas stipriausioj sargy
boj. 

O'Connor kaltinamas nužu
dyme detektivo O'Neill. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

A. L. R. K. Federacijos l 
skyrius laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Patėmyta , jog 
daugiausia delegatų atsilanko 
iš moterų dr-jų. Vyrai subrus-
kite, nepasiduokite moterims. 
'Tarp bėgančių reikalų nutar
ta remti " D r a u g o " pikniką, 
kuris įvyks rugpjūčio 7 d. 
National darže. Ir darbininkus 
išrinko kiek Fed. Apskritys 
reikalavo. 

Federacijos 1 skyrius labai 
puikiai gyvuoja, veikia, mes 
skyriuje randasi darbštus, 
veiklus, pilnasN energijos as
muo, gerb. kun. A. Martinkus, 
dvasios vadoras. J is ant kiek
vieno susirinkimo atsilanko ir 
duoda gražių sugestijų, suma
nymų. Visiems priduoda upo, 
energijos prie veikimo. Town 
ofleikiečiai, o ypač Federaci
ja didžiuojasi turėdami savo 
tarpe energingą žmogų, gerb. 
kun. A. Martinkų. 

Ant galo vienas iš būrio 
pasižymėjęs veikimu, Matas 
Kniukšta, atsisveikino, nes 
keliauja į Lietuvą. Federaci
ja labai apgailestauja netekus 
darbštaus nario, bet kartu ima 
džiaugties, nes ir Tėvynei rei
kalinga veiklių žmonių. 

Alumnė. 

PAIEŠKAU savo puseserės, Onos 
Aponkaitės, ( po vyro nežinau Jos 
pavardės). Paeina iš Kauno red., 
Tauragės' apskr., Kaltinėnų parap., 
Sodalės kaimo. 

Girdėjau, kad gyvena Kenoshoj, 
Wis. Jinai pati ar kiti malonėkite 
pranešu man, nes turiu svarbų rei
kalą. 

Atsišaukite šiuo adresu: 
BARBORA BARTKIENĖ, 

[4533 S. Hermitage Ave., Chieago, UI. 

s, 

Liepos 22 d. Akademijos 
Rėmėjos, laikė mėnesinį susi
rinkimą Šv. Kryžiaus parap. 
svetinėje. Šiame susirinkime 
išduota raportas iš antrojo sei
mo kuris įvyko birželio 13 d., 
6v. Kazimiero seserų vienuoly
ne. Delegatės p-lės K. Slušnai-
tė, M. Mikšaitė, p-ni M. Še-
dienė išdavė raportą gerėda-
mos seimo įspūdžiais, ir jo 
įvykiais. Raportas tapo malo
niai priimtas su delnų ploji
mu. 

Tolesniai sekė raportas iš 
Centro nepaprasto susirinki
mo, kurį išdavė M. Mikšaitė. 
Pranešė svarbius nutarimus 
buteąf, tapo nutarta iš drau
gijos Centro iždo paaukoti 
$100 kun. prof. Ęr. Bučio fon 
dan. Švento Kazimiero Sese
rims į Pažaislius kun. Pr. Bu
čiui įduota parvežti $200.00. 
Tai bus seserims sulauktuvės 
nuo rėmėjų amerikiečių. 

Išduota rapor tas apie pikni
ką, kuris bus rugpjūčio 14 d. 
šių metų, Bergmans darže, 
Riverside. M. Mikšaitė prane
šė kad Centras jau tą sutvar
kė. Išrinko komisiją rūpintis 
pikniko reikale. Išrinkta visos 
šeimininkės ir šiaip jau visos 
skyriaus darbuotojos apsiėmė 
pasidarbuoti. Šios skyriaus na-
rės apsiėmė pagaminti nami
nio alaus: B. Toleikaitė, A. 
Laurinskaitė, V. Gečienė. Šio 
skyriaus rėmėjos su nekan
trumu laukia tas dienos kuo
met įvyks piknikas. 

Galime pasididžiuoti savo 
dvasios vadovu, gerb. kun. 

j A. Martinkumi, kuris nenuils
tančiai veikia mūsų tarpe. Jo 
gražus ir malonus patarimai 
veikime daug energijos pri
duoda. J is nė vieno susirinki-
mo neapleidžia neatsilankę3. 
Juo džiaugiamės. 

Rėmėja. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

A. L. R. K. Federacijos Cen
tro raštininkas, K. Krušinskas 
permainė šios kolionijos Fede
racijos skyriaus numerį. Į vie
tą buvusio 15-to paskyrė 26-tą. 

Fed. 26 to skyr. rast. 

IŠ NORTH SIDES. 

DR. S. MIKELIS 
LIKTU V U 

GYDYTOJAS IR GHTRUROAl 
OflMui tr Gyvenimo viet» 

SlftS Boath Hslsted Street 
Ant it i iaua bniTCTMU Stato Bank 

Valandos nuo l t Iki 13 ryte: nuo 
S Iki 4 po piety; nno 7 lkl t vnk. 

Nedaliomis nno l t lkl S. 

ii ^nt^^^iZ^^^^^^'~^^^i^^^>»^r^^<i^ii^^0m^^l^^m^^il —. i^ti^• *»iįS 2 

Liepos 24 d. Moterų Są-gos 
4-ta kuopa turėjo šeimynišką 
išvažiavimą sekmadienyj, lie
pos 24 d., Jefferson Parke. 
Narės su svečiais nuvažiavo 
tuoj po sumos. Skaitlingas bū
rys žmonių suvažiavo. 

Žaidė visokeriopais budais: 
svaidinį metė, lietuviškais žai
dimais, dainavo įvairias lietu
viškas daineles. Išvažiavimas 
tikrai gyvas buvo. 

Seimininkės 'pagamino gar
daus užkandžio. Laike valgio 
pirm., p-lė Tumaitė paaiškino 
apie organizacijos svarbą Ir 
kvietė visas moterifr, ypač jau
nimą į ją įstoti. Bar kalbėjo 
kun. A. P. Baltutis, A. Bace
vičius ir Pr. Kišonas. 

Pradėjus temti visi važiavo 
namon. Ten buvusi 

j DR. CHARLES SEGAL j 
$ Perkėlė MATO ofisą po noin f 

{4729 So. Ashland AvenoeJ 
$ Specialistas | 
•D4IOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGU| 
gValandosnuo 10 Iki 1S liryto; nnof 
• S lkl S po pietų; nuo 7 lkl S : t t | 

•
•vakia* Nedėl tomis l t kll 1 

Telefone* Drexel SS8S, 

I M M M M M M M M M M M M M I 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
< < DRAUGE f > 

• Dr. M. T. STRIKOL'IS i 
Į Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I 
* Peoplee Teatro Name I 
•1616 W. 47th 8tr. TeL Bonl. 18ol 
•Valandos: • lkl S rak. Nedėl l t I 
• l k l 1* ryte. I 
f Res. M14 W. 4Srd Street | 
I Nuo ryto lkl plet | 

| T e I . McKinley MS 

' -T - '.J -JIL 'J1 U I -L ' 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LAKTU V18 DBarriSTAS 

4711 BO. A8HLAJTD AVBsTir* 
arti 47-tos Gatves 

Valandos: nuo t ryto lkt t vmk 
Šaradomis nno 4 Ils; t vakar* 

Dr. Me Stupnicki 
3107 So. Morgan.Street 

OHIOAGO, ELLIHOI8 
Telefonas Yards M M 

Valandos: — t lkl 11 U ryto: 
5 po pietų lkl 8 rak. Nedėlio-
mis nuo B iki 8 Tai. vakar* 

•u m 
^ • . . I • i • I • I— Ml • i. » IMI* — * • ' * — • • i • III ' ' i ' ' 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgas 
444S So. Westem Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: t-11 rytais 1-J po 

!

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldla-
nials tiktai po pietų I Ud I. 

NEPAPRASTAS 
BARGENAS? 

Parsiduoda 10 kambarių mū
rinis "Bungalow" ir 2 lotai 
extra 75 pėdos pločio ir 165 pė
dos ilgio gazas ir vana ir ce-
mentis basementas. Ant 92-ras 
ir S. State St. Kaina $7,500.00 

Parsiduoda 2 mūriniai na 
\ Įmai geram padėjime ant Brid-

geporto. 4 flatai po 5 kamba 
rius ir 2 flatai po 4 kambarius 
gazas, elektra ir vanos. Randos 
per mėnesi $120.00, Kaina 
$lo,oUO.UO. 

Del platesniu žinių meldžiu-
kreipkitės j mano ofisą. 

VALENTINE DRE8MAKIHG 
COULEGES 

[M05 B. Halsted, 1407 W. l fadsjon, | 
1860 H. Welks St. 

187 Mokyklos Jungt. Valstijose. J 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpi-J 

fmo, Oeslguing blsnlui Ir narnama 
[Vietos duodamos dykai. Diplomai 
[Mokslas lemrvals atmokėjimaia 
feUesos dienomis Ir vakarais. Pa-

tlkalaukit knyg-ėlėa 
Tai. 8eeley 1648 

SARA PATEK, pirmininkė, f 

^Telefonas Boulevard 91 t t 

i DR. C. KASPUTIS I 
DEBTTI8TAS 

8SS1 Sontb Halsted Bes. 
>Valaodo«: 9— l t A. M • 

1—6; 7—S P. M. 
* ej8j£*£J&*£4&*£jt£*fiJLS*fiJlfi*$ 

G. PETKUS 
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 
. 3402 

S. Halste/TSt. 
Chieago, UI. 

J. P. WAITCHES 
Lavvycr 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
« • ! • • • 

ATLETŲ DOMEI. 

Bugpjučio 2 d., Aušros Var
tų par. svet. (2323 W. 23-rd 
PI.) bus L. Vyčių Chicagos 
Apskričio atletų skyriaus svar
bus susirinkimas. Prasidės ly
giai 7:30 vai. vakare. 

Šis susirinkimas turės išriš
ti uniformų įsigyjimo klausi
ma, surengimo "bizniško" va
karėlio ateinančioj žiemoj ir 
t. t. Visi nariai atsilankykite. 
Atsiveskite naujų narių. 

M. Andriuškevičiuj pirm., 
Pr. L. Savickas, ižd. 

* , 

• 

Naujas Pagerinimas Siuntimo 
— — i — i — — — — — — m Ą • — w m i * m m m * k — — — ^ — — — • — ^ 
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Pinigų į Lietuvą per Draugą 
Lietuvos Ūkio Bankas išmoka pinigus nelaukdamas kol ateis perlaidos iš Ame

rikos. Bankui užtenka to kad gauna pranešimą iš "Draugo*' ofiso kam kiek reikia 
išmokėti ir jis tuojaus ima siuntinėti pinigus po visą Lietuvą. 

Taigi kas siunčiate pinigus per " Draugą", nereikalaujate siųsti savo giminėms 
perlaidų nei čekių; jie nereikalingi; jų daugiau mes ir nedavinėsime (jei kas labai no
rės, be abejo, galės gauti). 

Tokiu būdu pinigai bus Lietuvoj išmokami da greičiau, dėlto kad "Draugo" 
pranešiami Bankui nueina į Lietuvą kur kas greičiau kaip Jūsų laiškai. Jus stebi
tės, delko tai yra? Bet tai yra faktas. 

Kaip mes siunčiame savo pranešimus Ūkio Bankui ar submarinais, ar kokiais 
aeroplanais, ar da kaip kitaip, tai mūsų sekretas. Tą sekretą pasakysime tiktai -tiems, 
kurie labai prašys pasakyti 

Ofisas atdaras kasdieną išskyrus šventadienius nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius Ržįl 2334 S. Oakley Ave. 
- Illinois 

Telefonas: Eoosevelt 779L 

} { » » • » • » • » » 
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