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METAI-VOL. VI No. 181 

Prancija Susilaukė Šventojo 
Tėvo Nuncijaus 

ANGLIJA STOVI UŽ TIK
RĄJĮ SILEZIJOS PA

DALINIMĄ. 
TŪKSTANČIAI ATGAUNA TURKAI ATMUŠA ATGAL 

ATNAUJINTI DIPLOMATI
NIAI SASTIKIAI. 

Santikiai buvo pertraukti 
1904 m. 

Paryžius, rugp. 3. — Vati
kanas su Pranei ja oficialiai 
atnaujino diplomatinius "santi-
kius, kuomet čia atvyko Šven
tojo "Tėvo nuncijus. 

Juo yra Arkivyskupas Be-
neventura Serreti. 

Prancūzų spauda tam įvy
kiui pašvenčia daug vietos sa
vo skiltyse. Plačiai rašo, kaip 
^v^ntojo Tėvo nuncijų prancu 
zai džiaugsmingai pasveikino. 

Santikiai Vatikano su Pran
cija buvo pertraukti 1904 ma
tais, kuomet tuometinė maso-
niška prancūzų valdžia ir to
kia pat parlamento diduma 
nusprendė pakelti kovą kata-
likų tikėjimui. 

Tam tikslui išleistas įstaty
mas atskirti Bažnyčią nuo 
valstybės ir konfiskuoti visus 
bažnytinius turtus. Tomis kon-

Prancuzai su tuo nesutinka. 

L Londonas, rugp. 3. — Ang-
glijos ministeris pirmininkas 
Lloyd George parlamente pra
nešė, kad vyriausios tarybos 
susirinkimas Augštosios <Sile-
zijos klausime perkeltas į rug-
piučio 8 d. Tą dieną, ar kiek 
paskiau bus nutarta, ar Augs. 
Silezijai yra reikalinga, ar ne 
daugiau karuomenės. 

"Tai Anglijos reikalas," sa 
kė premieras, "prižiūrėti,'kad 

SENUS DARBUS. 
. ' • i 

Plieno dirbtuvėse gerinasi 
darbai. 

fiskatomis pasipelnįjo laisva- S i l e z i j o s p a d a l i n i r n u b u t ų pa 
mamai, bet ne valstybe. tenkinti lenkai ir vokiečiai." 

Pagaliau po tiek metų pran
cūzai susiprato ir šiandie is-
naujo palenkia galvas prieš 
Apaštalų Sostą. 

Karo Padėtis Maskvoje ir 
Petrograde 

PRANEŠTA, KARO PADE 
TIS MASKVOJE IR 

PETROGRADE. 

6.000,000 badaujančių eina ant 
§ Maskvos. 

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 
PERSPĖJAMA. 

Sakoma, prieš ją daromi suo
kalbiai. 

Ryga, rugp. 3. — Kuomet 
Rusija šaukiasi pagelbos ba
daujantiems gyventojams irtą 
pagelbą mielai priima nuo A-
nierikos ir kitų šalių yašelpąs 

Berlynas, rugp. 3. — Tiesio
ginių iš Maskvos žinių neturi
ma. Bet čia pilna įvairiau
sių gandų, apie Rusijos pad&k-ergaMzacijų, trečiojo inier. a 
Tie gandai daugiausiai pae i - l c i o n a i 0 VYkdomasis komitetas 
na iš Skandinavijos ir Pabal- bevieliu telegrafu iš Maskvos 
tijos. paslyelbė atsiliepimą į pašau-

Iš €openhageno praneša, I i o proletariatą. Tas komite-
kad bolševikų sovietų valdžia | t a s m e t a apkaltinimą Ameri-
savo tarpan įsileido socialistų j k a į i r Anglijai, kad tos ša-
menševikų vadus, kuomet pa. ] y s r u s ų darbininkams siųlo 
matė, kad vieni neįstengia ap- duonos su sąlyga, idant jie 
sidirbti su šiandienine šalies, SUOrganiznotų kontrrevoliuci-
baisia padėtimi. Sakoma, so- j ą i r s u g r į a u t ų sovietų val-
vietai savo valdžion priimsią c|žią. 
ir kitn partijų atstovus. | Komitetas atsiliepime kal-

Anot žinių, Pavlovsko pul- t į n a pr a nciją, kuri organizuo-
kas Petrograde pakėlė maiš- j a Sll0kalbį prieš sovietus. Tai-
tus, kuomet kareiviams suma- g i j i s kreįp[asi į visų šalių 
žinta maisto porcijos. Maištai, proletariatą priauti tuos suo-
pasibaigė sušaudžius daugybę ^^bius . 
savo viršininkų. 

Paryžius, rugp. 3. — Čia a-
liautų ekspertų susirinkime 
Anglijos ekspertai padavė su
manymą, kad lenkams iš visos 
Augštosios Silezijos pripažin
ti tik dvi apskriti: Pless ir 
Eybnik. Kitos visos apskri
tys turi tekti Vokietijai. 

Po to pasiųlymo prancūzų 
atstovas Laroche pašoko ir 
sušuko: 

4'Tai labai ypatingas ir ne
girdėtas pasiųlymas. Negali
ma to nei diskusuoti. PrancK 
ja nekuomet negali su tuo su-
tikti." 

Po to susirinkimas pertrau
ktas. Ir Anglijos ekspertai be 
prancūzų pritarimo nutarė sa-
v̂o sumanymą induoti vyriau

siajai tarybai. Savo sumAny 
mą ^angtų ekspertai paremia 
stipriais argumentais. į s 

Pittsburgh, Pa., rugp. 3. — 
Žinomuose didžiuose industri-
jiniuose centruose, kaip čia, 
taip Youngstowne, išnoujo 
prasideda smarkesnis veikį-
mas kaitr iose darbo šakose. 
Kai kas tvirtina, jog ištikrųjų I 
gryžta normaliai laikai. Čia^KARABEKIR EINA TURKŲ 

GRAIKUS. 
"Paryžius, rugp. 3. — Tur
kai nacionalistai skelbia, jog 
jie pakėlę kontratakas prieš 
graikus Sivrihissar fronte. 
Graikai atmušami ir su pas
kuba traukiasi ant Eski-Sher, 
paskui save palikdami tur
kams daug amunicijos ir ne-
laisvių. 

irt* —T-

Taipat pranešta, kad karo 
padėtis paskelbta Maskvoje. 
Bet neturima patvirtinančių 
žinių. 

Bolševikų valdžia/paskelbė 

HOOVER SKELBIA PAGEL 
BĄ RUSIJAI. 

Washington, rugp. 3. —Ko
mercijos sekretorius Hoover 

uždraudimą išalkusiems gy- g a v o kablegramą, kad Rusijos 
ventojams keliauti Maskvon, .bolševikų valdžia sutikusi pa-

Savo keliu patirta, kad apie liuosuoti iš kalėjimo visus a-
6 milionai badaujančių gyven- merikonus, kaip to reikalavo 
tojų traukia ant Maskvos. Ba
daujantieji jau apnyko mies
tus Tambovą, Penzą ir Voro
nežą. 

Tambove badaujančių mi
nios užpuolė raitarijos karei
vines ir pradėjo maistui muš
ti arklius. Kareiviai pabėgo. 

Cholera labiausia žmones 
smaugia Samaroj. Pranešta, 
kad daugybė žmonių pameta 
savo vaikus. 

Iš Revelio parėjo žinių, kad 
Rusijoje pramatomi sukilimai 
prieš bolševikų valdžią. Tuo 
tikslu socialistai menševikai 
Petrograde jau išleidę net 
proklamacijų. Kurstomi gy
ventojai sukilti ir sugriauti 
bolševikų valdžią. 

Del to Petrograde sovietas 
paskelbė karo padėtį.N t 

ORAS. — Šiandie pramato -
mas gražus oras ir kiek šil
čiau. 

Valstybės sekretorius Hughes. 
Kad taip, tad Hoover tuo 

jau pranešė Ajnerikos Pašel-
pąs administracijos direkto
riui Brown Londone, kad jis 
tuoj aus keliautų' Rygon ir te
nai rengtųsi šelpti badaujan
čius Rusijos gyventojus. Šel
pimo darbas turi prasidėti tuo 
jaus, kaip tik bus paliuosuoti 
iš Rusijos kalėjimų ir Rygon 
pristatyti amerikonai. 

ĮSTEIGTA RŪKORIŲ 
SĄJUNGA. 

I 

New York, rugp. 3. — Kad 
apsiginti visokių fanatikų, ku
rie pakelia kovą prieš tabokos 
rūkymą, Čia įsteigta rūkorių 
sąjunga, įregistruota ir gau
tas čarteris. Čarterį išdavė 
vyriausiojo valstijos teismo 
teisėjas Martin. r 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

visur pilna to optimizmo. Kad 
jis nebutjų nors viliugingas. 
Nes daugelis kitų spėja sun
kiuosius darbininkams laikus 
ateinančią žiemą. 

Čia per pastarąsias dešimtį 
dienų keli tūkstančiai darbi
ninkų grąžinta^ buvusius dar
bus. Sakoma taipat, kad per 
sekanti dvi savaiti tūkstančiai 
darbininkų daugiau gausią 
darbus. \ 

Tečiaus darbininkai priima
mi darban su mažesnėmis už-
mokesnimis. Daugelis žmo
nių ir tuo džiaugiasi, bi tik 
gauna darbą. 

- • 

Wilkes-Barre, Pa., rugp., 3. 
— Kietųjų anglių kasyklose 
darbai ėjo gerai, visu pavasa
riu. Gerai dirbama ir šiandie. 
Kalbama, kad kasyklose pilnai 
bus dirbama ateinantį rudenį 
ir žiemą. 

FRONTAN. 

Londonas, rugp. 3. — Kia-
zim Karabekir, vienas žymiau 
šias turkų nacionalistų armi
jos vadas keliauja turkų fron
tam 
prieš graikus siunčiamos ar
mijos iš Turkestano ir Cilici-
jos. 

GRAIKAI BOMBARDUOJA 
TURKŲ RAITARIJĄ. 

Pareiškimas Visuomenei 
I — 

Kas neveikia — tas neklysta. Gi esant gyveni
mo sūkury ir geriausių norų žmogui tenka vieną, ki
tą paklaidą padaryti. 

Pastaruoju buku ir man teko suklupti. Aš šian-
dien įvertinu savo n e t i n k a pasielgimą, ypač kai-
bant apie kuir. Prof. Pr. Bučio asmenį. įsikarščiavęs, 
susinervavęs ir savęs nesuvaldydamas užgavau bran
gų katalikų visuomenei darbuotoją. Gailiuos tai pada
ręs ir šiuomi atšaukiu savo klaidą. Atsiprašymo laiš
ką tuo tikslu siunčiu kun. Prof. Pr. Bučiui Lietuvon. 

Tikiuosi, šiuomi pranyks visi nesutikimai ir įta
rinėjimai mane esant katalikų visuomenės priešu, ku
rios aš esu vienas iš aktyvių rėmėjų. 

JOSEPH J. ELIAS. 
. » » » » • » » » • m , 

AIRIŲ DARBAS TURI KON 
GRESA DUBLINE. 

Jis stovi de Valeros pusėje. 
7-

Dublinas, Airija, rugp. 3. — 
Airių darbo partija čia Man-
sion namuose turi metinį kon
gresą. ' Partijos prezidentas 
Thomas Forran, kalbėdamas 
kongrese pareiškė, kad darbas 
apimtas vilties šiandieninėmis 
taikos tarybomis su Anglija. 
Xes tarybos Airiją pagaliau 
apvainikuos laisve. \ Bet jei 
kartais tarybininkai atmestų 
šalin Anglijos paduotas sąly
gas, tuomet darbas stos airių 
pusėje. 

Airių tautos vadas de Va
lerą taipat kalbėjo kongrese. 
Jis išreiškė pagarbą darbui 
už jo gyvą pagelbą Airijos ko
voje už laisvę. De Valerą pa
žymėjo, jog viso pasauliof dar: 

bas remia Airijos troškimus. -

GALI BUT VELTUS DŽIAU 
GSMAS. 

Chicagos majoras džiaugia
si, kad progreso paro<Ja mies
to prieplaukoje skaitlingai lan 
koma ir ligi rųgpiučio 14 d. 
gali duot pelno apie 2 milio-
nu dol. Nes nuo žmonių už in 
ėjimą imama po 50c. 

Tuo tarpu atsirado vienas 
pilietis, kurs kreipiasi teisman 
ir reikalauja uždrausti progre 
so parodos komitetui imti mo
kestį nuo žmonių už lankymą 
miesto prieplaukos. 

Tai Eugene L. MeGarry. 
Jis reikalauja teismo "injunc-
tion." Jis sako, kad priep
lauka padirbdinta miesto gy
ventojų pinigais ir; jon inėji-
mas turi but liuesas. Tenai 
negalima varyti jokio biznio. 

/ -

Rochester, MT. Y., rugp. 3.-— 
Čia keli tūkstančiai darbinin
kų prie statymo namų nuo ba
landžio 1 d. nedirbo, kuomet 
kontraktoriai atsisakė mokėti 
augštas užmokesnis. Dabar 
darbininkai gryžo darban, kuo 
met arbitracijinė komisija 
svarsto, užmokesnio klausimą. 

Atėnai, rugp. 3. — Oficia
liame pranešime sako, jog 
graikų lakūnai bombardavo 
turkus iš oro tarpe Ffium-Ka-
rahissar ir Konies, išilgai ge
ležinkelio. 

Bombos, sakoma, pamestos 
į turkų raitelių stovyklą ir ki
tose vietose. < 

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIKI
MAS. 

UNGARIJA PRIĖMĖ TAI
KOS SUTARTĮ. 

Lenkai — besočiai, kurie 
jau ir taip daug turi užėmę* 
svetimų žemių, dar savo ran
kas kelia, kad ir Klaipėdos 
šalį pagrobti. Dabar jų spau
da užimta šio krašto klausi
mu. "Czas" rašo, buk Klai-

LIETUVIŲ NUOMONĖ VIL
NIAUS KLAUSIME. 

pėdos apskrities taryba prie
šinasi prijungimui prie Lietu
vos, kaip tai projektuoja Hy-
mansas. • 

"Nowa Reforma" tuo klan-
Budapeštas, rugp: 3. Un- simu rašb: "Kaip naujas vei-

^arijos vyriausybės oficioze į ksnis lietuvių-lenkų santikiuo-

Sioux C i t y , * ^ rugp, 3. — 
Čia Chicago, St. Paul, Minne-
apolis ir Omaha geležinkelių 

|darbavietėse pagerėjo darbai, paskelbta taikos sutartis Un-'se iškyla Klapėdos krašto 
Išnaujo gavo darbus 250 dar- gari jos su aliantais. Sutarties j klausimas. Tautų Sąjungos na 
bininkų. tekstas vapvestas juodais ap- rių sluogsniuose gauta žinių, 

vadįtis. Sutarties sąlygos jau,kad Klaipėdos kraštas nenori 
įgyvendinamos. 

Baltimore, Md., rugp. 3. — 
Čia namų statymo darbininkai 
sutiko su mažesne 10 nuoš. už-

•v 

mokesnimi. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ITAIJJO JE. 

Roma, rugp. 3. —Pietrytinėj 
Italijoj įvyko smarkus žemės 
drebėjimas. Žuvo 8 žmonės, 
anot pranešimų. 

SUSPENDUOTI 3 
MONAI. 

POLIC-

Chicagos policijos viršinin
kas už prasižengimus suspen.-
davo policijos leitenantą Cot-
ter ir cfofĉ seržantu — ,Casey ir 
"Milliter. 

ANGLIJA SUTINKA SU 
LAPKUI. 

Londonas, rugp. 3. — Ang
lijos vyriausybė paskelbė, kad 
ji atsisako nuo visokių pre
liminarių nusiginklavimo kon
ferencijų ir sutinka su konfe
rencija Washingtoneį Konfe? 
rencija turi prasidėti lapkri
čio 11 d. į 
Su tuo sutinka ir Italijos vy

riausybė. 

MIRĖ GARSUS TENORAS 
CARUSO. 

Neapolis, Italija, rugp. 3. — 
Čia po padarytos operacijos 
mirė garsus operų tenoras 
(dainininkas) Enrico Caruso, 
kurs nesenai buvo parvykęs iš 
Amerikos. ^ 
— — — • — l l I I I i — — — 
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SUĖMĖ BOLŠEVIKŲ PAR
TIJOS CENTRO KOMI 

TETĄ. 

susidėti su Lietuva, nes skai
to tą kraštą peržemai stovin
čiu kultūros atžvilgiu. Memo-

Rygos "Jaun. Žinios" 143 
num. šitaip apie lietuvių-len
kų klausimą išsireiškia: 

"Yra permatoma ir Vilniaus 
konflikto išrišimas, o kad lau: 

kiama teisingas apreiškimas, 
tą rodo lenkų nacionalistų ne
rimastis, ypač po Olandų sa
los nutarimo. 

Lenkai bijodami prarasti 
Vilnių, bando šį klausimą iš
imti iš Tautų Lygos konfe
rencijos, bet sąjungininkai, 
reikia tikėti, to nedaleis. f» 

NAUJAS VARŠAVOS NUN
CIJUS. 

• » Roma. Italų laik. "H Temp 
savo kronikoj pažymėjo, kad 
į kardinolo Ratti vietą nu-. 

riale, kurį žymus Klaipėdos n c į j u į Varšavą popiežiaus 
krašto piliečiai įteikė Tautų j y r a skiriamas italas, Mgr. Lo 
Sąjungai, pasakyta, jeigu Klai r e nzo Lauri. Jis yra parodęs 

Kaunas. Baigian<ies birželio 
mėn. Kaune suimta bolševikų 
partijos centro komitetas. J-
vyko šitaip: \ 

Vienas milicininkas, vaikš
čiodamas po Laisvės Alėją, 
tėmijo vienę. nuo~ seniau įta
riamą asmenį. Tasai asmuo ne
šė po pažastim dėžutę. Mili
cininkas, eidamas paskui, dė-
žutę lazdele pakrapštė ir klau
sia: "Ką čia neši?" Asmuo 
'fuojaus labai paraudonavo. 
Milicininkas ir sako: "O, tai 
turbūt, gerą daiktą neši, kad 
raudonuoji. Gal užeisime į 
atskirą kabinetą pasišnekė
ti?" Nuėjo, žinoma, į milici
jos kabinetą. Dėžutėj pasirodė 
esą antspaudos: parapijinės, 
milicijos, latvių vizos ir tt. 

IŠ viso kelios dešimtys. Ant
spaudų savininkas, pasišnekė
jęs kurį laiką su nuobodžiu 
tardytoju, išpasakojo visas pa
slaptis. Jo nurodymais ir su
imta centro komitetas. Rasta 
tiek medžiagos, kad reikėjo 
pasiųsti parvežimui gerą au
tomobilių. 

pėda bus prijungta Lietuvai, 
banga analfabetų užlies Klai
pėdos kraštą ir užims jos kul
tūrą. Klaipėdos gyventojai la
bai norėtų susidėti su Lenki
ja, ar bent > sudaryti iš Klai
pėdos laisvą miestą ir uostą 
santikiai, kurie su Lenkija 
butų panašus į Danzigą su 
Lenkija santikius." 

Ar reikia didesnio prasima
nymo ? 

UŽSIENIO POLITIKA NAU 
JO LATVIŲ MINIST. 

KABINETO. 

daug sveiko proto ir prakti
k o j savo nuncijato valdyme 
ir daug taktingumo lenkų 
godume del Lietuvos ir Aug-
gstosios Silezijos. 

SUKILIMAS GUDUOSE. 

Gudai sukilo ne tiktai prieš 
lenkus, kurie jų žemes yra už
ėmę, bet taipat ir prieš Rusi
jos Sovietus, ypatingai Mins
ko srityje. Ten baltgudžiai 
turi savo raitelių ir ginklų. 
Sovietų valdžia pasiuntė prieš 
sukilusius dvi raudonas divi-: 
zijas. Sukilėliai veikia Mins
ko, Borisovo, Slucko ir Bobrui 
sko rajonuose. 

Raudonieji priversti atsit
raukti iš kai-kurių vietų. 

Min. pirm. p. Meyerovič sa
vo dekleracijoje, kalbėdamas 
apie užsienio politiką; tarp ko 
kito taip išsitarė: 

Pirmojoje eįlėje numatoma 
ekonominė ir politikinė sutar- Bauskė, (Latvijoje). lietu
tis su artimiausiais kaimynais Vos vice-konsuliu yra paskiri 
Estija, Lietuva ir Suomija, tas vietos kat. kunigas Mak-
nes latvių reikalai labiausiai s vitis, kurs neužilgo ketina-
supuola 

Panevėžys. Per šv. Petro ir 
Povilo atlaidus, čia Lietuvių 
Katalikų Moterų Dr-jos sky
rius surengė "Gėlių dieną, 

pradėti savo veikimą. 

PINIGŲ KURSAS, 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

kurios pelnas pavestas šv. V i n ; m a i n a n t nemažiau^OOO dol 
cento Paulio Dr-jos Senelių >ugp. 2 buvo tokia^pagal Mei 
ir Vaikų Prieglaudai ir Pan. 
Liet. K a t Moterų Dr-jos glo
bojamam "Lopšeliui." Gryno 
pelno liko 7,224 auksinai. Pu
sė aukų įteikta šv. Vincento 
Dr-jos pirmininkui ir pusė 
"Lopšelio , , vedėjai. 

chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterl. svarui 3.58 
Prancijos'šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.11 
Vokiečių šimtui mark. 1.22 
Lietuvos šimtui auks. 1.22 
Lenkijos šimtui mark. .05 
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UKTUTIŲ KATALIKŲ MĖNRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
• ta* w-n»«+ i&kyraa nedėldlenlu*. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CEDCAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Pusei Metų 
iCV. VAISO. 

Metama . . . . . . * . - . ••.•>:•• $6.00 
Pusei Metų . . . : . .....A «••$ 

prenunranrta moka* iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresam Pini**! geriausia sių
sti išperkaat trasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
re«istruota lalska. 

"DRAUGAS ' PUBL. CO. 
8334 a Oakiey Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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Ženevos Paradoksai. 

NESUVALDOMOS GAUJOS 
Pastaromis dienomis Hat-

tiesburge, Mississippi valstijo
je, žmonių gauja užpuolė kalė 
jimą. Išlaužė kalėjimo duris, 
išvilko laukan teismo pas
merktą, miriop kalinį Casey 
Jonės ir kalėjimo kieme pa 
korė. 

Jonės buvo apkaltintas už 
nužudymą Mrs. J . Mosely. Lie
pos 18 d. jis turėjo but nuga
labintas. Teeiau padavus ape
liaciją egzekucija buvo atidė
ta. 

Aplinkiniams gyventojams 
tas nepatiko. J ie susiorganiza
vo į paprastą gaują ir nus 
prendė patys apsidirbti su pa 
smerktuoju. I r savo tikslą at
siekė. 

Pietinėse valstijose toki ne
suvaldomų gaujų (minių) pa 
sielgimai yra paprastas daik
tas. Tose valstijose gaujos kaa 
metai nužudo (nulmeiuoja) po 
kelias dešimtis juodų žmonių 
už visokius prasižengimus. 
Kartais gaujų aukomis krinta 
nekalti žmonės. Nes kuom e: 
jos įsiunta, kas gaM jas per
kalbėti. 
Šiomis dienomis Texaso vai s 

tijoj nežinomos piktadarių 
gaujos užpuldinėja žymesniuo
sius žmones. Nelaimingieji ar
ba brutaliai apmušami, arba 
išrengiami, apliejami derve ir 
apibarstomi plunksnomis. 

Toki ir kitoki daiktai įvyk
sta ne kokiame nors Afrikos 
užkampy, kurio dar nepasiekė 
kultūros spinduliai, bet kultū
ringoj visais žvilgsniais šaly. 
Tokie atsitikimai užtraukia 
baisią gėdą ne tik pietinėms 
valstijoms, bet visai šaliai. 

Ilgus metus čia vienur-kitur 
tos gaujos siaučia, peržengia 
įstatymus ir kultūrinio žmo
gaus teises. Bet ligšiol į tuos 
piktadarmgus darbus tik pro 
pirštus žiūrima. Vieno kongre
so geras noras gali tas gaujas 
išnaikinti. Kongresas gali su
ardyti ir visais keturiais vė
jais išnaikinti visokius čia gy
vuojančius " k l a n ' u s " — slap
tas piktų žmonių organizaci
jas, visokius naktimis raitei i vi 
užpuolimus. 

Teeiau kongresas to n e d a r i 
Nes tai visa yra tampriai su
rišta su nesąžiningai vedama 
politika. 

Prezidentas Hardingas už
imdamas augščiausią šalies o-
fisą žadėjo pasidarbuoti panai
kinti tuos visokius sauvalius 
gaujų teismus, jų piktus da:*r 
bus. Nežinia, ar tuo tikslu k r s 
veikiama. 

Teeiau jau butų laikas tą 
įsisenėjas} anarchizmą panai
kinti. Nes kur žmonių gaujos 
nepripažįsta įstatymų ir vcl-
fdžios, jos eina anarchizmo k*-
[iiais. Tų gaujų /vienatos turi 
;but sugaudytos ir kuoaštrias-
liai nubaustos. Jos turi gerV 

\ii įstatymus ir pripažinti Vy 
lusybės teisingus įsakymus. 

Galima nusiskųsti mūsų lai
kraštininkams, kad dažnai įdo
mus Lietuvos tarptautinės po
litikos įvykiai Amerikos lietu
vius vėlai pasiekia. Lietuvių 
telegramų agentūra neįstengia 
informuoti išeivijos ir Atsto
vybės. Nebent stambiausios, 
sugrumuliuotos rezoliucijos pa
kliūva į Naująjį pasaulį kiek 
anksčiaus. 

Va prieš mus' galutinas 
Lietuvos Vyriausybės atsaky
mas Tautų Sąjungai į gudrią 
Ženevos tarybininkų rezoliuci
j a 

Šiuo kart , gal aiškiausiai, 
tarsi iš kantrybės išvesta Lie
tuvos Vyriausybė, be jokio 
vingiavimo davė griežtą, aiškų 
Tautų Sąjungai — lenkų ad
vokatui atsakymą. 

Ligi šiol nevienam atrodė, 
kad mes nedrįstame aiškiai 
prisipažinti prie to kas su mū
sų Valstybės gyvu organizmu 
suaugę, nedalinama. 

Skaudu buvo skaityti Lietu
vos laikraščiuose apie projek
tuojamą kantonalę sistemą 
prie kurios šiaip ar taip linko 
mūsų jauni diplomatai, vis la-
biaus painiojo, atidėliojo Vil-
nijoi likimą. 

Galutinai sprogo patvinkusi 
svyravimo pūslė, atviromis 
kortomis politinis vistas su
lošta. Ačiū p. Hymansui — 
Tautų Sąjungos pirmininko 
rezoliucijai, pasipurtė Lietuvos 
delegacija, pasipriešino Lietu
vos visuomenė, atmetė mūsų 
Vyriausybė. 

Nors nelogingoje tvarkoje 
dedame Ženevos derybų doku
mentus, nes šiandien jau esame 
skaitę Vyriausybės atsakymą 
į Hymanso patiektą * rezoliuci
ją (žiur. rugp. 1 d. Draugą). 

Tečiaus ir tokia dokumentų 
eilė paliks ryškus paminklas 
kovoje už tėvynės politirfę lai
svę ir nepriklausomybę. 

Tautų Sąjungos Tarybos re
zoliucija. 

Tautų Sąjunga š. m. birže
lio 28 d. Lietuvių ir Lenkų de 
legacijoms tolimesnėms dery
boms tęsti padarė šį pasiūly
mą: 

Taryba, susipažinus su Hy-
mans'o pranešimu del Briuk-
selio derybų, vienu balsu suti
ko su Hymans 'o pasiūlytu pro

jekto sumanymu, kurį abiem: 
delegacijom sutikus, paruošė 
p. Hymans'ais. 

Taryba mano, kad tas pro
jekto sumanymas yra toks, ku
ris galėtų privesti prie galuti
no Lenkijos ir Lietuvos susi
tarimo. 

Išklausius abi delegacijas, 
kurios pareiškė, kad jos ga
lėtų priimti sumanymo pro
jektą, kaip bazę diskusijoms* 
Taryba daro šiuos pasiūly
mus: * 

1. Pradėtos tiesioginės dte> 
rybos Briuksely tęsis ir to
liau, Hymans'ui pirmininkau
jant, nuo liepos 15 d., dedant 
pamatan Hymanso projekto 
sumanymą 

Kad užtikrinus įvairioms 
tautinėms suinteresuotų- gyven 
tojų grupėms, jog bus atsi
žvelgiama į jų jausmus ir rei
kalavimus, vienas ar du atsto
vai nuo kiekvienos grupės*. 
Hymansui sutikus, siūlant bent 
kuriai pušiai, galės būti dery
bose išklausyti informacijom 
tikslu. 

Sutartis, abiejų valdžių pa
sirašyta, bus įteikta ratifikuo
ti abiejų Seimams, o vėliau 
Vilniaus seimui, kurio sušau
kimas yra numatomas Hyman
so projekto sumanyme. 

II . Pirm rugsėjo pirmos 
dienos, kada prasidės sekanti 
Tarybos sesija 

a) visi generolo ZeIigowskio 
kariuomenės elementai, kurie 
nėra kilę iš ginčijamo krašto^ 

•pat progpisingai išeiti, prade
dant liepos 15 d. 

I I I ) Lvgh rugsėjo 1 d. lietu
vių kariuomenė turės atsi-
traukti ir apsistoti šalies v£ 
!duj, kaip taikos metu. Kariuo 
menės atsitraukimo smulkme-
nOs ture* būti praneštos Tau
tų Sąjungos Tarybai dar pirm 
•rugpjūčio 1 d. ir tuo pačiu lai
ku turi būti imamasi prieino* 
nių kariuomenei sumažinti. 

IV. Taryba šiulo abiem Val
stybėm užmegsti konsularinius 
santykius ir tuoj pradėti tirti 
priemonės laisvam susisieki
mui tarp Vilniaus ir kaimyni
nių teritorijų nustatyti. 

V. Abi Vyriausybės pasiža
dės Militarinei Komisijai pa
dėti kontroliuoti priemones, 
nfumatytas šiame pasiūlyme, 
ypatingai milicijos organkavi 

u r JIE stumiNSL 
Seniaus lankai svajojo apie 

įLenkiją su 60 mrlionų gyven
tojų. Bet kuomet tie jų norai 
pasirodė vaikiški, jie sutiko 
turėti nors 40 milionų,, ty. kiek 
daugėliau, kaip Prancija. 

Šiandie lenkai tenkinasi sa-
i 

kydama, turinti 30 milionų 
gyventojų. ' 

Gali Imt. Jie prie savo val
stybės priskaito užgrobtas sve
timas žemes. Nes jie šiandie 
valdo rytinę Galiciją. Turi 
neteisėtai, pagrobę kuone vi
są Gudiją, Lietuvos dalį ir 
didelius Rusijos plotus. Tai vi-
jsa sudėjus krūvon su Lenki
ja , suprantama, pasidarys 30 
įaiRonų gyventojų. 

joj, ta ip w jos pakraščiuose. 
Militarinė Komisija atskirai 
nustatys prieš rugsėjo 1 d. 
laiką, kada galėtų būti eks
ploatuota gelžkelio linija Vil
nius — Gardinas". 

» i 

2. Lietuvos delegacijos atsa
kymas. 

Apsvarsčiusi $ia rezoliucija 
Lietuvos delegacija pateikė 
Tautų Sąjungos Tarybai raš
tu tokį atsakymą': 

"Tautų Sąjungos Tarybos 
rezoliucija mėgina sudaryti vi
sai naują padėtį, kuri neatsi 
žvelgia į Lietuvos prašymą 
tuoj įvykinti Lietuvos Lenki
jos sutartį, padarytą 1920 m. 
spalių m. 27 d. Suvalkuose, 
lenkų sulaužytą 

Susidėjus tokioms sąlygoms,. 

Bet tai ne lenkų. Iš to skai-
mą, kaip I ginčijamo j teritori- fčiaus lenkų nebus daugiau 

jeigu bus neskystas seimo da
lyviais. ALumnams gal neto-
kia bėda atkeliauti į seimą kad 
ir iš toliau,, bet mokslus einan
tiems, daugumui, kelionės lė
šos ir pragyvenimas atvykus, 
tai gyva bėda. Kad palengvi
nus moksleiviams atvykusiems 
seiman. Chicagos moksleiviai 
pasirūpins surasti vietos prie 
geros valios žmonių, laike sei
mo, tiems moksleiviams, ku
rie neturi Chicagoj draugu, 
nė kur prisiglausti. Deltoj 
moksleiviai, kurie jau rengia* 
si išxtoliau atvykti į seimą ir 
neturi vvietos kur- apsistoti 
Chicagoj1, prašom iš anksto 
dtroti žinią kreipiantis šiuo 
adresu: 

A. Linkus, 
717 W. 18-th St/, 

Chicago, 111. 

gamino vaizdų reginių, maldi
ninkų ėjimus ir kitų vaizdų, 
kurių Amerikoj greitu laiku 
parodys. 

Didelių nelaimių rodos šiuo
se atlaiduose nėra atsitikę. Te
ko sužinota kad buvę virš de
šimties sužeistų, kuriuos & 
Telšių atvažiavusi ligoninės 
dalis apžiurėjo ir rods vienas 
miręs (bet žinios nelabai tik
ros). 

Bengė socialistiskoji jaunuo
menė tuom laiku ir vakarą, tik 
vienuoliui pamokslininkui už-
gynusei tv rodos, publikos maž 
tebuvo. v 

CATARRH 
OF T H E STOMACH 

— m m imi— i iLi»a«iai i i i i imia 

apibrėžto, sienomis Hymans *o lietuvių delegacija priversta 
projekto sumanymo* turės pareikšti, kad j i Tautų Sąjun-

15 
progresingai išeiti iš tos ten 
to r i jos, pradedant liepos 
d., deryboms prasidėjus; 

b) tvarkai palaikyti bus or
ganizuota vietos milicija skai 
čiuj 5,000 žmonių, kurių 600 
raitelių. Ta milicija priklau
sys militarinei Kontrolės Ko
misijai. 

Visa. karo medžiaga, ginklai 
ir amunicija, nereikalingi kal
bamai milicijai bus evakuoti 
drauge su kariuomene. 

Militarinė Komisija galės 
modifikuoti šį nustatymą a-
biem pusėm susitarius sulyg 
Hymanso projekto sumanymo 
IX straipsniu; 

c) visų rusk) valdininkai, ki
lę ne tame krašte, turės taip 

gos priimti negali 
ir apie ją praneš savo > 
sybei". 

3. Vyriausybės atsakymas. 

i 

Jis sutalpintas į septynis 
punktus pamatuoja savo tu
rinį išrodydamas rezoliucijos 
neteisėtumą, nes neverčia Len
kų pilnai prisilaikyti juridi 
nio akto — Suvalkiį sutarties; 
pabriežia jos neteisingumą, nes 
tuomi norima įvesti į mūsų 
santikius tokių veiksnių, kurie 
netik kad neriša ginčijamo 
klausimo, bet jį da r labiaus 
painioja palaikant amžinus ne
sutikimus, riaušis Lietuvos 
respublikoje. (Atsakymas tilpo 
Drauge rugp. 1 dieną). 

,kaip 18 milionų. 
Šįmet rugsėjo mėnesį lenkai 

darys gyventojų surašymą. 
Taip yra nutaręs jų Varšavos 
seimas. Reikia laukti, kad jie 
lenkais užrašys visus savo 
valdžioj, esančius lietuvius, 
gudus ir kitus. I r paskui gi
rsis pasauliui savo skaitlingu-
mu. 

Mes iškalno galime spėti, 
kad lenkai meluos. Taigi turi
me pasirengti tuos jų melus 
sutraškinti. Lai jie netunka 
svetimu prakaitu ir nesigiria 
svetima nauda, j 

. -

ŽINIOS IŠ UETUVOS. 

• 
Nebetoli Dešimtas Mokslei

vių Seimas, kuris įvyks rug
pjūčio 23, 24 ir 25 d., Chicago, 
111. Seimas jubilėjinis ir svar
bus. 

Jau dešimts metų išgyvavo 
moksleivių organizacija; per 
tą laiką supratom ir pama
tėm kiek yra gero ir ko da 
trultsta mūsų organizacijoj 
Pradėsiant ' antrą gyvavime 
dešimtį metų, privalom rūpes
tingai atnaujintoms jėgoms su
stiprinti lietuvių moksleiviją 
Amerikoj, pataisyti ar papil
dyti moksleivių susivienijime 
trukumus ir imtis tikro darbo 
sekant savo obalsį — Dievas 
k Tėvynė. Šių laikų pervers-
mės ir nauji mūsų tautos rei
kalai spirte spiria mus paro
dyti, kad gyvenam idėjoms ir 
naudingai. 

Seimas seksis ir bus geras, 

D O C 
m 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 

Žem. Kalvarija. Visiem že
maičiam, tečiau ir aukštai
čiam, yra žinomi Kalvarijos 
atlaidai. Šįmet jie išpuolė lie
pos 1—6 dieną. Dar įžymus jie 
ir tuomi, kad čia Naujamies
čio vienuolyno vienuolis kapu
cinas tėvas Kazimieras laiko 
tomis dienomis penkių dienų 
»misijas.Kiek teko sužinoti, kad 
ši's vienuolis laikys misijas 
netik Žem. Kalvarijoj, bet va 
žinės ir po kitas parapijos 
laikys misijas. J i s savo pa 
mokslais kelia liaudį prie Die 
vo, doros, ragina mesti gir-
tuoklybę, netikėti ir labai ša-; 
linties bolševikų ir jų kaipo be
dievių saugotis. Jo pamokslai 
galima tikėti turės gerų vai 
šių ir sukels, arba bent žymiai 
suturės liaudį, nuo nupuolimo. 
O tas {Jabar yra labai svar
bu. 

Į Žem. Kalvariją šįmet at- Į 
vyko labai daug žmoniį iš vi
sų Žemaitijos kampelių. Buvo 
atėję po kelis šimtus žmonių 
trys parapijos: Telšių, Papilės 
ir Mosėdžio. Prie išpažinties 
ir net prie komunijos buvo la
bai sunku prieiti, nors kunigų 
buvo gana daug. 

Tomis dienomis lankėsi Kal
varijoje Amerikos lietuvių fil
mų bendrovės pasiuntinys 
Kručas, kuris gamina Ameri
kos kinematografams vaizdų iš 

•visos Lietuvos. Čia jis irgi pa-

Q 

CANT ENJOY LIFE 
•tom* 

ach. Food does oot oouruh. 
Instead it is a $ource of miaory, causmg 
paini, belching, dizzineM and bead-
aches. 
€[ The pcraon with a bad •tomach 
should* be satisfied wilb ncthing lea 

i than pennaaent, lartmg relief. 
% The right remedy w ill act upoa the 
Unings of the sto m ach, enrich the blood, 
aid b catting out the-catarrhal poiaont 
and atrengthen every boSlj function. 
CJ The large number of people who 
have fuccessfully used Dr. Hsrtman't |; 
famoua medicine, mcommended tat afl 
catarrhal ccnditiona, offer the įtrongot 
potsil' endoraement ior 
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ATSTOVAS 
Draugo 

/i FRANCU KALBOS^SULIETUVINO 
NET1UNAS 

Romanas, 

BYLA. 

. (Tęsinys). 
Griebtasi griežtų priemonių. Apsiginklavę milicininkai 

išvaikė minią, kaikuriems teko "nagaikų" , kitiems net šautu
vu j pašone, gi smarkiausis ir jų vyriausias vadas Juodsnukis 
pateko kalėjimam Šiandien jie buvo teisiami. 

Išlikusieji norėdami pareikšti savo protestų ir apginti 
kaltinamus draugus šaukėsi savo gynėjo — Jurgio Ralio. 

Kuomet atstovas patyrė kad jų vyriausias kaltininkas 
Juodsnukis pasisakė nenorįs į tą bylą Rištis. 

Toks atsakymas suerzino demonstrantus. Jie pasiuntė spe-["kapitalą", 
eialę delegaciją. 

Delegatai profesinės sąjungos vardu turėjo pasakyti, kad 
jeigu jis atsisakysiąs ginti savo draugų, jie sme-rkia advokatą; 
ir skaito savo idėjiniu priešu. 

Jurgis nebuvo vienas iš tų, kurie grasinami parsiduoda ir 
nedaug reikėjo kad delegacija butų nieko nepelniusi. Bet jo at
siskyrimas su Bože paliko skaudamą žaizdą jo širdyje i r jis 
pasirįžo jai atkeršyti. 

— J i atmetė mane! J i nenori man pagelbėti f Gerai, aš 
jai atsilyginsiu dar su didesniu uolumu eidamas tuo keliu 
kurį ji skaito klaidingu! 

Keršto mintis,, nes jis skaitė save paniekintu, nors iš
tiktųjų iš jos pusės to nebuvo, jį pastūmėjo ginti demonstra
cijos dalyvius, o nei ir Juodsnukį, jų kurstytoją *ir vap!av 

pusėn. Plentu riedėjo vežimas, o jame sėdėjo advokatas Jur 
gis Ralys. Visi sutkiko: 

— Lai gyvuoja mūsų atstovas! Valio! 
Pakartoję savo pasveikinimą, užtraukė darbininkų him 

ną. 
Ralys pasveikino visus kilstelėjęs skrybėlę ir kelis kart 

ja pamosavęs. Išsiritęs iš ratų įėjo j . teismo rūmus. 
Byla prasidėjo. Kaltinamieji teisinosi ir aiškinosi ramiai. 

tik Juodsnukio atsakymai buvo drpgantiški ir šiurkštus. 
Teismo pirmininkas kelis kart padarl jam pastabą. 

Publika nerimastavo ir laukė nuosprendžio. 
Teisėjai reikalavo nubausti tvarkos rr viešo gyvenimo 

taikos ardytojus, taikindami įstatais nurodytos bausmės. 
Jurgis Ralys ligšiol tylėjo ^norėdamas pagauti publikos 

upa. J is nemanė atsakyti švelniu, bausmę švelninančiu tonu. 
J is rengėsi ginti darbininkus prieš buržujų nusistatymą, pa
skelbti proletaro apologiją išsireiškimais kurie įžiebtų re
voliucijos propagandą, atsišaukimą, prieš nepakenčiamą 

; . . . . . . . v 

Jo lupos pratilo. Pirmais savo prakalbos žodžiais įis 
pastebėjo, kad jis teismo akyse neginąs vien kaltinamus, bet 
gina pavergtosios klasės "gyvybės" teisę, kaltindamas 
i skriaudikų darbus. 

Jurgis Ralys .turėjo didelį talentą. Jo iškalba nebuvo 
nei perdaug jausminga, nei perdaug šalta. Dažnai pašiep
damas, jis vienur ir kitur įspraudė gražios iškalbos figūrų. Jo 
kalba gryna, nors negalima buvo pastebėti jo mipinimasi 
gražia forma. J o gestas elegantiškas, ryškus, nesikartoją:-;. 
Jo balsas skambus, dikcija tobula. 

Salė dabar nutilo, "visų akys įbestos į advokato veidą; 
publika, kaltinamieji, policijos agentai, milicininkai, liudi
ninkai, triukšmadariai, teisėjai susitelkę klausė. Nieks ne
drįso jo kalbos pertraukti, ir, kuomet jįs nutildavo kad gi-

brielžus, vien stenografių plunksnos girgždėjo, godžiai rink
damos jx> kiekvieną žodelį, kurį ryt visa spauda turėjo pa
kartoti. Nes nors ne taip svarbi buvo ši byla, be$ drąsus so
cialistų lyderio išsireiškimai, parinktoji tema davė jo kal
bai visuotinos prasmės. J is -gynė principus, kurie jo nusi
manymu turėjo laidoti darbininkų jungą, "lygiai paliuosuo-
ti, pridūrė jis, mųs laisvos minties gynėjus nuo visų dogmų". 

J is parafrazavo socialistų programą pavojingai — sofisti
niu būdu, sava esmėje, bet savo įtikinančia i r masinančia 
forma, taktingai šaukė darbininkus prie revoliucijos, prie 
tikėjimo ir socialių santikių neapykantos. 

Kuomet jis užbaigė savo kalbą, plojimai prakiuro. Vel
tui pirmininkas grasino visus iš salės išvaikyti. Valiojimai 
pasekė plojimus vainikuodami Jurgio Ralio prakalbą. 

Tarp kitų užsidegusių veidų, niekšo Juodsnukio pavida
las spindėjo. J i s pasprukęs nuo kaltinamųjų suolo, prišoko 

,prie advokato tiesdamas ranką. 

— Bravo, atstove, bravo! šaukė jis, visiems girdint. Ma
tai, mudu esava vienodos nuomonės. Ir aš gerai padariau 
pasiteiravęs tamistos. 

— Duok man ramybę, pusbalsiai atsakė Jurgis kurs 
, rankiojo savo popieras ir dėjo portfelin. Tai ne tamistą ginda
mas aš kalbėjau. Ner už ką dėkoti. 

-i- O vienok, vistik mudu draugai tyliau i r ryg susigėdi
nęs atšovė Juodsnukis. 

Milicininkas nuvedė Juodsnukį į vietą. Tvarkdarys šau
kė: "Domės!" "Nut i lk i t " I r 'pirmininkas, triukšmui ne-
aprimus, atidėjo bylą aštuonioms dienoms. 

Publika šūkaudama apleido teismą. Prie durių vėl pra
dėjo šaukti: "Valio Ralys!" Bet advokatas-atstovas susku
bo pasprukti nuo naujų ovacijų. 

Staiga minioje pakilo triukšmas. Via -sųžiuio Kauno]liaus atsikvėpus ir savo prakalbos įspūdį dar stipfiaus pą-
\ 

(Bus daugiau). 



( \ 

Jm 
(Trečiadienis, ftugp. 3, 1&21 0RSCBAJ 

• * 

3 
f 

Paaėginkite naujo. 

Rffffi 
Saoirsgldtruotu vaisbaieukliaSuT. Vilti 

Patsnia Biurą, 
Sanjame mėlyname palelyje. 

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siame vaiste Mėtos, 
su priemaiša priimaiai švelnaus 
kvepalo. 

Ruffles yra laoai paveikiaatia 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutsiaytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypatai. 

• 
Aptiv'koee 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog ii 
labara-
torijos. 

• 
Būtinai 
reikalan* 
kitę 
Šitokio 
pakeli*. 
Žiūrėkite, 
kad kutų 
INKARO 
vais-
baženklls. 

hfVl.THYSCALP 
I:\URIANTP.\1R 

tONTtNTS J MUK) OZS 

F \D.RiCHTFK*.CO 
t P M I N A L HS.DG 5 

P R O O K I Y N 
N E W Y O R K 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 

!l> en yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijos tiesiai 

į Danzig. 

PANNONIA Kugp. 18 

II K i n i M 
HAMBl'RG $145.00 $125.00 
DANZIG $200.00» $135.00 

Taksų $5.00 

PER CHERBOURG SOUTHAMPTON 
LIVERPOOL and GLASGOW 

VASARI Rngp. 6 
MAURETAlflA Rugp. 11 
CARMANIA Rugp. 13 
COLUMBLk Rugp. 13 

UOTUI AMERIKOJE. fPBIEMM "111111110" P R O - f e ^ ; ™ ^ 
VTESTVILLB. 1LL. 

. "f ; * 

GIMNAZIJA. 
* 

& 

O.VR VIEN^VS S T E B U K L I N G A S 
DAKTARAS CHICAGOJ 

Naują Dantį Įdedu 
Naujas Akis Sudedu 

Vidurius benzinu ir pjuva-
mus išvalau 

Krumplius Alyva patepu 
Ofisą apleidęs jaučiasi kaip 

naujai padirbtas laikrodėlis 

Dr. K. NURKAITIS 
Akinių Pritaikytojas 

2201 W. 22 S t. kamp. Lcavitt 
Ant Bankos Viršaus. 

Tol. Canal 6222 

i LIETUVĄ 
* Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
rankumai, moderniško laivo. 

"^ R E D STAR LINE 
Išplaukia kas savaitę 

Pier 58-62. North River, New York 
Gothlaiul) Tiesiai į Danzigą(Rugs. 22 
Saiuland) Tiesiai i Danzigą. (Rūgs. 1 

Tik 3-čia kleaa 
(Rugp. 27 

(Rugp. 6 
(Rugp. 13 
(Rugp. 20 

LINE 

Fiiiiaud) New York 
Zeeland) i 
Kroonland) Antwerp'a 
Lauiand) 

^ 
\'A\i 

York (Rūgs. S 
(Rugp. 11 
(Rugp. 25 

Mongolia) Nevv 
Mmnekahda j 
MaiK-liuria) Hamburg 
INTERNATTONAE, MERCHANTILE 

MARINE CO., 
116 laivų -r- 1.250,000 tonų, 

Chicago: F. C. Bromu, West Pass. 
Agent, 14 North Dearborn SI., 

Arba prie vietinio agento. 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Vaiet. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
snijos, piliety stės, daUiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryte- Iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 4 
iki 10 vai. 

3106S.HabtedSt.,~-

> Vyčin piknikas. 
Liepos 31 <l L. Vyein 85 

kuopa surengė pikniką, para
pijos naudai. Daug žaiste, ch®. 
ras gražiai padainavo ir buvo 
dang kitokių paniarginimu. 
Pelno parapijai liks. 

Suorganizavo Federacijos 
skyrių. 

Liepos 31 d. čia tapo suor
ganizuota A. L. R. K. Federa
cijos skyrius. Valdybon įėjo: 
J. Slėnis — pirm., J. Ragaišis 
— pirm. pag., J. Rakauskas — 
rast., J. Karpavičiūtė — ižtt, 
A. Vendelskas ir M. Rakaus 
kienė — iždo glob., kun. L. 
S. Brigmanas — atstovu į Fe
deracijos Tarybą. 

Šios draugijos įstojo į Fede
racijos skyrių: Šv. Petro ir 
Povilo parapija, Suv. L. R. K. 
Am. 151 kuopa, L. Vyčių 83 
kuopa, Liet. Darbininkų Sa
gos 75 kuopa, Šv. Rožančiaus 
moterų draugija ir Labdarin
gos Są-gos 15 kuopa. 

Kuogeriausio pasisekimo 
darbuotėje del tautos ir Baž
nyčios. 
Suorganizuota L. L. Paskolos 

Stotis. 
Čia taipat tapo suorganizuo

ta L. L. Paskolos stotis. Išrink
ta kun. L. Brigmanas — pirm.,. 
A. Stanšauskas — rast. ir P. 
Yargonas — ižd. 

Dabar ifisi j stokime į darbą 
Lietuvai gelbėti. Mes'katalrkai 
vėl pasirodykime. Dabaigkimo 
pirkti L. L. Paskola Parem
kime savo tėvynės meilę dar
bais, pinfgu. Neatsižvelgkini'j 
į nusmukusius cicilikus ir ne
va tautininkus. Pipiras. 

Kas dabar daroma? 
Namo įrengimui reikia dar 

parūpinti medžiaga..Pernai bu
vo parūpinta medžiagos tiek, 
kad užtektų namo sienoms ir 
bent pirmąjį gyvenime įrengti 
taip,*, kad butų galima jame gy
venti. Šįmet pirkta pustrečio 
šimto medsžių, kad pagaminus 
visokios medžiagos,, ypatingai 
daug lentų, įrengti antram ir 
trečiam gyvenimam. 

Ateinantiems mokslo metams 
nuo rugpjūčio mėn. pabaigos 
1921 metais atidaroma Prie
nuose penktoji gimnazijos kla 
sė, reikia būtinai paruošti vie
tos naujai klasei ir kitiems 
gimnazijoje reikiamiems kam
bariams. Tat medžiai vežama 
iš, girios, piaujama į lentas, 
obliuojama, gaminama blan-
kos. 
Kiek kainavo "Žiburio"' pro
gimnazijos namas pinigais, a-
v pie kiek dar gali kainuoti? 

Iki šiol išleista pinigais še
šiasdešimts septyni tūkstan
čiai (67000) rublių arba šim
tas trisdešimts keturi tūks
tančiai (134,000) auksinų. Kol 
bus galima namas išbaigti 
kainuos dar apie kita tiek. 

Kiek gauta namui pinigais, 
kas gauta kitais daiktais arba 
atlikta darbą b* užmokesnio. 

Iki šiol f 1921 nV bohuidfeU). 

MOKSLEIVIŲ IŠVAŽIAVI
MAS. 

V a l p a r a i s o , I n d . L i e t u v i ų 

Moksleivių Literatiška Drau
gija rengia išvažiavimą (pik-
niką) rugpjūčio (Augusi) 14 
d. 

Mes moksleiviai kviečiamo 
chicagiečius ir iš kitų miestų 
lietuvius atvažiuoti į mūsų 
išvažiavimą. Ypatingai kurie 
nesate buv^ Valparaise, tai y-
ra gera proga susipažinti su 
gražia gamta. 

Visi svečiai bus priimami 
lietuviškame knygyne po nu
meriu 751 Cyrus street. Valpa-
raisiečiai senai rengiasi prie 
pio didelio išvažiavimo užtai 
tikiasi susilaukti daug svečių 
iš šios apylinkės. 

Komitetas. 

čiai (94,000) auksinų arba ke-
turiosdešinits septyni tūkstan
čiai (47000) rublių. Tat skolos 
turime keturiosdešimts tūks
tančių (4O,(X)0) auksinų arba 
dvidešimts tūkstančių (20,000) 
rublių. 

Iš žmonių gauta be pinigų 
maistas darbininkams maitin
ti, žmonės suvežė medžius iš 
girios į lentpiuvę rr iš lentpiu-
vės į statymo vietą, gauta be 
pinigų akmenys, daug kalkių, 
daug moterų dirbo be užmo-
kesnio lyginant vietą namui 
statyti, murinant pamatus. 

Kokioje vietoje pastatyta pro
gimnazijai namas Prienuose? 

tėvynę ir tėviškę. -Padėkite, 
MalJMiieji, savo aukomis. 
Kaip. geriausia padėjus Prie 

nu progimnazijai įsitaisyti 
namas? 

Aš, Malonieji, manyčiao*, 
kad butų, gera visose tose vie
tose, kuar gyvena bent keli lie
tuviai, kilusieji iš Prienų, para
pijos arba iš aplinkrmų, kaip 
tai: Pakuonio, Šilavoto, Plu
tiškių, Igliaukos, Gudelių, 
Balbieriškio, Birštono, Jiiezn®, 
Nemajūnų ir kitų Prienų apy
linkės parapijų, sutverti tam 
tikras komitetas padėti Prienų 
progimnazijai-gimnazijai. To
kie komitetai surastų ir dau
gintus Prienų ir apylinkės pa
rapijų lietuvių, Amerikoje gy
venančių, iš jų paprašytų au
kų, gal kartais gautų aukų* m 
iš kitų gerų žmonių IT tas vi
sas aukas su savo aukomis sių
stų į Prienus "Žiburio" pro
gimnazijai-. 

Komitetai butų, naudingi 
ypatingai dėlto, kad.daug tau
tiečių negali iš karto dau-
giaus aukoti, o po mažiaus tai 
dažniau aukotų. Kiekvienam 
skyrium nepatogu siųsti pini
gai ypač kai j,ų neperdaug 
siunčiama, taigi komitetai siu
stų jau keletos ir keliolikos 
asmenų pinigus. IJSfc' 
Ar reikėtų be gimnazijos narna 
dar kuo daugiaus padėti Pri^. 
nų "Ž^nrio'1 

V.ReiHęįų-į 
įr$ttfj*įį' 
kofc, geografijos kabinetams ir 
kitų mokslo priemonių. pabaigos) gauta pinigais de-

Vyniosdešimts keturi tukstan-1 Prienuose maža namų, tai-

Tuščiam maišui sunku tie
siai stovėti. 

—Franklinas. 
Neramiai ilsis galva kuri 

karūną nešioja. 
—Shakespeare 

Garbės takai tik prie gra
bo priveda. t 

Kadangi pinigų jau neturi
ma, o turime tik skolos, tat j 
vėl prašoma visų geros valios } 
žmonių padėti aukomis. 

Ir Jus, Gerbiamieji, kilusie
ji iš Prienų ir apylinkės pa
rapijų lietuviai, dabar gyve-

i 

nantieji Amerikoje, labai pra- ;dol.: Blažukutė * Anelė, Ause 
sau padėti Jūsų aukomis pa
dėti įrengti gimnazijai Prie
nuose namą. Jis ruošiamas Ju-

Išmintingas žmogus niekad 
nenorėjo būti jaunesniu. 

"N —&wif$hnį broliams - sesutėms, Jūsų 

gi ir mokiniams gyventi trūks
ta vietos. Butų labai gera įsi
taisyti tam tikras namas, kur 
mokiniai galėtų iš gimnazijos 
sugrįžę gyventi prdtiagai auk
lėjami ir prižiūrimi. 

Kas ir kiek pinigų yra atsiun
tę iš Amerikos "Žiburio" pro 
gimnazijai Prienuose namui 

statyti? 

Iš Bostono per Povilą Pet
rauską: 
Fr. J. Kalinauskas » . . . $5.00 
Gendruta €įabįjolienė . . 1.00 
Fr. Viraks ....> 1.50 
Ptetr. Firevi&us L00 
Andr. Zaleckas 50e. 
Ant. Asmenskas 50cv 

Namas pastatyta ant Nemu- Ign. Tarutis 1.00 
no kranto, nuo Prienų baž
nyčios į rytus už upeluko Re-
vuonos. Vieta labai graži. 
Iš kur tikimasi gauti pinigų 

įrengti gimnazijos namui 
Prienuose? 

Jon. Gleneckas 1.00 
Marijona Sakalauskaitė . . 50c. 
Stan. Noreika . . . . . . 50c. 
Ant. Kneizis . . . . , 50c. 
Domin. Antanavičius 50c. 
Bostono Kat. "Vienybė" 1.05 

Viso 14 doL 55 cent. 
Tie pinigai mainyta Ameri-

'koje ir atsiųsta į Prienus 929 
auks. 

Iš Waterbury per kleboną 
kun. Urbanavičių- gauta 100 
dolerių. Juos sudėjo: Po 20 

Kazim. ir MačmauskasKazim.; 
po 2 dol.: Blažukas Antanas 
ir Mažeika Antanas; po 1 doJ.: 
Valaitis Ant, Kaupavišiu*ė 
Kazim., Miškevičius Antanas, 
Zujus Juozapas, Daukšytė Ro/ 
žali ja, Malaškaitė Konstancija

is Brooklyno Dumblienė 
'Konstancija atsiuntė 6 dotė-

l 

rius. 
Iš Woc$ftster'i<*- Šiugždinis 

Jonas TO dolerių; per Šiugž-
dinį: Kašėta Adomas, Vaitke-
vičkK Jonas i r Sidaras Jao^ 
zapas po 1 dol. 

N 

Iš Pittstono Šalčius Jonas 
atvaižiavęs į Lietuvą davė 500 
auksinių (vasarą); balandžio 
20 d. 1921 m. draugrja "Kliu-
bas" 50 dolerių,; tuos piaiigus 
pakeitęs į 2*,50fr auksinų' at
siuntė kasininkas Pranas Žu-
rauskas. ^ 

(Bus daugiau,) 

Keliaujančių Lietuvon Domei 

ROSELANDIEČIŲ DOMBI. 
Jeigu kas negaunat regulia-

riškai džaurašgfa> "Draugo" 
malonėkite pranešti 

ANT LEVGAUDUI. 
10624 So. MichiganAve. 

Reikalinga mergina prie* abelno 
namu darbo tik dvieję šeimynoj $10' 
i savaitė valgis ir guolis, kreipkitės 
tuojaus adresu: 
354a So. Halssed- St. Chica** 

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

Girdėjau, kad gyvena Kenoshoj, 
Wls. Jioai paU ar kiti malonėkite 
pranešti man, nes turiu svarbų reif-
kalą. . / 

Atsišaukite šiuo ndrean-y r 1 

i 5 *a į^MM.^UA ' ą t *chto Įo , įto. 

P,VRSIDUOIWL FABJV1A 
160 akrų žemės 2 ^ mylios nuo 

miesto prie gero kelio. Mokykla ša
lę fanuos galo. Liotuvys kaimynas 
susiduria su šita farma. 60 akrų a-
riamos. Dveji budlnkai. Vienas na
mas 10 kambarių, antras 0. 2 bar-
nes, 2 šuliniai.' šios triobos randasi 
atstu viena nuo kilos, gali du su-
sidėja pirkti, arba parsamdyti vie
na 80. obelų sodnas, Gero miško 
randasi, visa farma aptverta pyfcine 
vielta kuri atlaiko net ir vištas. Del 
greito pardavimo palieku šiuos gy
vulius Ir javusc 6 karves, l telyčia 
metu, S veršiai. • 3 arkliai. 7 oškos, 
3 paršai apie 100 vištų, 11 triušių 
2 vežimai, S vežimukai (buggies) 
nauja žagre. 2 "cultivators". pjau
nama mašina grebiama, "cream se-
perator", akėčios dvejoa Daugybe 
mažu įrankiu pleškės. Dali naminiu 
rakandu ir indu. 15 akrų komu ant 
lauko, kūgis rugiu nupjautu dvi lio-
des šieno, bulves ant lanko daržo
ves- ir taip toliaus. Viskas už $6,000 
parsiduos ant lengvų metinių išmo-
kesčių dali {mokėjus. Atsiliepkit tuo-
jaus jeigu norite daugiau žinių arba 
atvažiuokit pasižiūrėt, nuo Chicagos 
ligi čia 9 dolieriai tikietas. 

Jonas šlegatis 
K. 5 Wnlto Cloud Midi. 

niutė Magdal., Auseniutė Ka-
tarina; po 10 dol.: Juož. Mar
cinkevičius Kaminskaitė An
tanina; po 5 dol.: Ližauskas 

. . Rytoj pjausi ką -šiandie pa
sėsi —Pavtridg<e 

Užmiršk kitų kaltes prisi
mindamas savąsias. 

—-Šv. Jokūbas 
• — — 

Supykęs žmogus atidaro sa
vo burną, bet užmerkia savo 
akis. 

PLATINKITE "DRAUGE 1 

Teisybė visad yra stipriau
sias argumentas. 

—Sophodes 
• 

«fc£3#& 

4^3 .:t 

Ant pardavimo didelė grocerne, 
namas ir 2 lotai lietuvių apgyvento j 
apielinkėj parsiduoda už labai pri
einama kaina iš priežasties ligos. At
sišaukite. 

John Wrzsenski i 
4821 S. Honore Str. Chicago. 

Parsiduoda saldainių krautuvė su 
namų labai geroj vietoj ir pigiai 
tarpe lietuvių. Randos neša $80.00 
i mėnesi, parsiduoda 13 priežasties 
savininko v važiavimo Lietuvon. * 

J. Jaslunas 
2251 W. 23-rd Place Chicago. 

Ant pardavimo grocerne lietuvių 
apgyventoj> vietoj biznis ouo seno iš
dirbtas. Atsišaukite 
3244 So. Morgan St. 

/ 
Chicago. 

Parsiduoda pigiai puikus namas ir 
geraa groceris bizuis. Sykiu arba 
skyrium. Savininką galima matyti bi~ 
le kada iš fronto, store. 

J. P . 
4627 So. PattUna Str. Chicago. 

RA1LROAD TtCKET BROKEK 
Exkurcijinej tikletai perkami, par

duodami ir mainomi- Kainos numa
žintos. 

Lyons Lkenaed Titket Office 
311 S. Clark St. Tcl. Harrison 8*78 

m* * 

MOTERIMS ir VYRAMS 

Kiltis paveikslas Prita* progimnagijos laike statymo. I ^ L 

DR. J . SKANKS 
BWTW*S Ir CNIHMMS 

Ofisai: 
|€BI1»\ M M U S M ? ^ . °> l d o T ^ U 

St. Kmp. P a u H n a > ^ V J ^ ^ , ' T , M U « » jį" 
vai. i s iKi į^ p. ^ ^ v 5 * 8 ••*• °5" 

1 iki 8 vak. ^^^i»uo«e ar B-
Bea. ofisas 3»41 F a B a s t o O ^ j B o u b t f m o i 
Av©. Kamp. Albany A ve. 

Vai. 8 iki 9:30 ryta 
8:30 iki 9:30 vak. 

Clucsjto. 04. 

Jei m»rit» Binapiai ir geriausiais laivais parkeliauti t Lietuvą, kurie parveš 
Jumis tiesio*- i Lietuvos žemėje prieplaukas, kaip tai: J PUlau, Karaliaučių ir 
Liepojit apsilenkiant lenku. Dancigo Juostą ir išvengiant daugel išlaidu, ir ne
malonumo., tai kreipkitės pas mus ypatiSkai ar per larikus užsisakymui sau 
vietos ant geriat*rių ir greičiausių laivų, išplaukiančių iŠ. New Yorko Šiuose 
vasaros mėnesiuose l viri minėtus portus. 

LAIVAKORTES PAUDl ODAME KOMPANIJŲ NUSTATYTOMIS KAINOMIS.' 
Padarome pasportus trumpame laike ir žemiausiomis kainomis. Užlaikome du 
viešuužiu parankumo delci iškeliaujančių ir atkeliaujančių, 

Kkdan«i esame didžiausiame pasaulio porte, kurio beveik nei vienas atke-
ltauiantts.; ar istoliajaiantis neapsilenkia; ir kadangi čionai visokie parankumal 
ant vietos: {vairiausios valdiškos jstaigos o net ir patys laivai po pat mūsų rtu-
rimls, suteiks jumis daugel parankumo ir sutaupys nemažai žygių ir pinigų. 

Jei nori pasiųsti pinigų-pagelbos saviems Lietuvoje ar pasidėti juos J Lie
tuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių ir tuomi pastūmėti savo tėvynę 
prie gerovės, tai be atidėliojimo kreipkitės pas mus, o mes greitai, teisingai 
ir pigiausiai darbą atliksime" ir jumis reikalingus liudijimus pristatysime be 
Jokio laiko gaišinimo. Reikalaukite mūsų dieninio Lietuvos auksinų kurso, su-

]rašo išplaukiančių laivų ir pasažieriams reikalingos informacijos. 

Atvafiave New Torkan pašaukite mus ant telefono, o mes su automobiliu 
pribusime Jumis ir jūsų basa io parsivežti. 

Telephone: Spring 9537 

GE0B6E BARTASUIS-lmiBigrant Service Corporation 
498 Washington St. (Cor. Spring St.). New York, K. Y. 

|U.S.MAI L 
OeaeraRal Agentai Centealės ir Rytines Europos 

» O R T H G E R M A N L L O Y l ^ B R E M E N 

Iš New Yorko tiesiai \ 
B R E M E N A — D A N Z 1 G A — L I E P O J U 

riesioginis susisiekimas i LIEPOJU per Danziga, Tiesus persimalnymas nuo 
laivo ant laivo 

POTOMAC Rogp. io. Rngs. z% 
PRINCESS MATOIK,! Kugp. «3. Spalio 3 
HLDSON į . . T ? T . . . R u g p / 3 0 

I i New Yorko TIESIAI l CUERUOURG-^BRE.MKN 
Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos Vėliava 

AMERICA — KugpJufte- 23, Itnghėjo «8. SpaUo 29 
t.RVKi.K WASHEN(iV0įi —- Rugp. 3, Rug*. 3, SpaUo 4 

K. W. KBMPF. Gen. Western Paseenger Agentas ISO N. La Saile Str. Chicago 

— — 

B purepeaHĄmeriCnRRu reau 
Fabiona&vįr Midtlevicz v*ed. 
į u r f JL p^w4tSs^ k L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
KOTARIJUfiAS 

Real Estaie, Paskolos, Tasns*i»l 
Ir tt. 

809 W. S5th S*., Kanp . Halssed St. 
Tek Bouleirard 611 

Vai. t 9 iki 6 kasdiena 
Vak.: Utar. Ket. i t Sub. iki • Tak. 

Nsd.: iki S po platų. i 
- • • • I I . I I • • • • • • • • — • . . . • • • • II • — i i im • ! p " f 

i ji! 

R W. RUTKAUSKAS ' 
ADVOKATAS 

įftmim m ••«•*!• • • • • i 

Tel. Canal 267 Vak. Canal J118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
i Ltetnvis Gydytojaa Ir 

Chirurgas 
U l l So. Halsted Btreet 

Valandos: l t iki U ryto; 1 iki • 
po plot. t iki 9 

29 South La Salle Btreet 

Telefonas Central 6390 
• W » » » i « H • • • • • • • • • • » • • • • » . 

I Vakarais, 812 W. S3id 8t 
Telefonas: Yards 4661 

Tak Randolpb 2898 
A. A. SLAK1S 
Ofisas TidumiestyJ 

ĄSSOCIATION BLOG. 
l » So. La Seile S*. 

Valandos: 9 ryto iki 8 po pietų 
Panedėllato Iki 8 

. NedėUomla ofisas uždarytas 
fįm » • • • • • » • » • • • • • > • * • • • » » » • 

ĮiiiiiiiiMHimtiaiiiitfHrMmiiHiriiHimiiH 
SToi. CaHal 257 

I DR. C. K. KLIAUGA | 
LIETUVIS DENTISTAS 

S1821 So. Halsted St., Chicago, IU.E 
K a m p a s 18tb. St. 

E Vai a n d . : 9 — 1 2 r y t a , ir 2 — 9 v a k S 
ūiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHUNiiiiiiiimiii 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurges 

Ofisas 10900 So. Mirhigaa Aye^ 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

piet, 6:8t iki 8:89 vakare 
Residencija: 10583 Perry Are. 

Tel. Pullznan 842 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCK1 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos l t 

Kompozicijos 
9991 K. westewa 

Ohicago, m. 

• ' 

i 

— ^ Z IMMMM 
• I H . 1 

•m 
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f GRIGAS r ~ ~ ' f 

I KUNAŠAUSKAS 
TIESUOTAS 

AGENTAS VISŲ 

GARLAIVINIU 
LINIJŲ 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

LAIVAKORTES Į LIETUVA 
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdaroą, Antverpeną, Hambur
gą, Bremena, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge-
riaueių k- giw*diausių lairų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems į LIETUVA, Pinigų siuntimas Ir mainymus pagal dieninį kur
są. ISvažuojant j Lietuvą mainytį pinigus nė priverčiame. , Atva-
žuojančiue iŠ kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau 
ant laivo. 

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

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi
mu, užganėiijau daugumą, užganėdinsiu ir,jus. 

. a KUNAŠAUSKAS 
Nevv York, N. Y. I 179 Šast 3 rd Street 

ilIl!lll!IIIUIIillIilll!!IIIIIl!IH!IIUIlllIllllllilllIllllllI!llIIIHIIII!IIIUIIIIIHIIHIIIII 
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NEUŽMIRŠKITE DIENOS IR VIETOS! 
i i • • 

: 

J-V A K A R E 

PIKNIKAS/ 
NEDELIOJ, -AUG. 7,1921 

Naujai susitverusi Lietuvių Ko-operativė 
Teatrų Bendrove rodys • 

KRUTAMUS PAVEIKSLUS 
Si bendrovė y ra grynai Metuviu i r j au pasižymėjo savo darbu ir žada lietuvių 

teatrą; paveikslus kelti augštai . E x t r a mokesčio už krutamus paveikslus nebus. Yi-
si atsilankiusėję daržan galės pasigerėti . į * 

» • » 

/ 

s 

National Darže [Grove] 
RIVERS1DE, ILLINOIS 

? : 
" D r a u g o " piknikas tu r i t iks l į su t raukt i į viena vietą kodaugiausia savo priete-

lių, k a d jie susipažinę t a rp savęs sėkmingiau galėtų kelti kata l iki įką 'spatrdą ir per 
ją geriau palaikyti Kr is taus dieviškąsias idėjas i r jąs giliau žmonių protuose i r šir
dyse įšaknėti. Tikimės sulaukti kodaugiausia svečių. 

1 ' D R A U G O ' ' BENDROVĖ. 
: 

!•••••••••• .4 

AREŠTUOTAS LNTARIA-
MAS PASTOS PLĖŠIKŲ 

VADAS. 

Chicagoje tas sukėlė sensaciją 

Federal ia i agentai visai ne
tikėtai areštavo Central Secu-
rit ies kompanijos vyriausią 
galvą Jofcn W. TVbrthingtan 
i r jo bendrininką Evans . 

Federal ia i agentai susekė, 
kad tos turt ingos firmos gal
va esąs t ikri " s m e g e n y s " 
gaujos plėšikų, kurie pastarai
siais laikais daugel vietose a-
piplėšė pastos siuntinius su 
pinigais ir laisvės bondsais. 

Tuo jaus visi kompanijos re
kordai paimti i r nugabenti fe-
deralin biuran, kur bus nuo
dugniai peržiūrėti , kad patir
ti , kaip Washington vedė fi
nansines operacijas. 

Areštuotas AVorthington pa
imtas į Waukeganą i r tenai 
uždarytas kalėjime. Teisėjas 
Landis paskyrė jam $50,000 
parankos. 

R Ū P I N A S I TAUTOS R E I 
KALAIS. 

A P I P L Ė Š T A S B A N K O S PA 
S I U N T Ė J A S . 

\ 
Sixteenth Street S ta te bati

kos pasiuntėjas Zuckerman, 
28 m., vežė automobiliu krepšį 
su $3,500 pinigais i r laisvės 
bondsai j vidumiesčio banką. 

Ant kampo Albany i r Og 
den ave. jo automobilių sulai
kė plėšikai ir atėmė krepšį su 
pinigais. 

Dr-stė Šv. Martino, Bridge-
porte, laikė pusmetinį susirin
kimą liepos 17 d. 

Priėjus-- prie naujų reikalų 
pirmininkas, T. Janul i s prane
šė, kad L. L. paskolos bonų 
pirmieji kuponai jau y ra nu
nokę. Dabar reikią ar atsiim
ti nuošimtis, arba paaukoti ko 
kiam geram tikslui. • 

Draugija nutarė $25 vertės 
kuponų paaukoti Liet. Raud. 
Kryžiui. Taipat nutarė pako-
lektuoti pinigų pas narius. Po 
dolierį aukavo šie: I. Pupau-
skas, A. ^vinakis , D. Šlenis, 
V. Malinauskas, K. Kilevičia, 
A. Mantrimas, F Tvarkus , A. 
Urbonas, P . Nausėda, A ; P ran-
cevičia, V. Genauskas ir Kaz
lauskas. Smulkiais surinkta 
$8.00. i šuos $20,000 sudėjus su 
draugijos $25,000, pasidaro iš
viso $45.00. Liepos 30 d. šie 

j pinigai išmainyta į 3,488 mar-. 
kes ir per Evaldą ir Pupaus-
ką pasiųsti Liet. Raud. Kry
žiaus pirmininkui, Dr. Rokui 
Šliupui. 

T. Janul is i r F . Bakut is 
Pinigų siuntimo komisija. 

sime kur i bus pirmutinė išpil
dyti pasižadėjimą. 

3-ji kuopa (Cicero) atsišau
kė į Chicagos kuopas, kad pri* 
siųstų j a i po dešimts rinkėjų 
per rinkliavą Ciceroje, rugsė
jo 5 d. (Labor D a y ) . Cicerie-
čiai nor i sur inkt i mažiausia 
$2,000. Dieve j iem padėk. 

Dar pakalbėta apie antrąjį 
šį metinį Labd. Są-gos pikniką 
rugpj . 28 d., Nekalto Pras . Pa
nelės Šv$. par. daužė. Kviečia
mi vis^ atsi lankyti . 

A. Nausėda. 
Labd. Sąj . Centro pirm. 

v 

Praei tą parą Chicagoje pa
vogta 19 automobilių. 

LABD. SĄ-GOS SUS. 

DARBO F E D E R A C I J A REN 
GIA I Š K I L M E S . ' 

Chicagos Darbo Federaci ja 
Darbo dienoje, rūgs. 5 d., ren
gia dideles iškilmes. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Pašventinimas Seserų namo. 
Vakarienė. 

-i-v 

/ _ 
Z Ketvir tadieny, rugpjūčio 4 
jd., 7:30 vai. vakare, bus paš-
•ventinimas naujai įrengtų 6v. 
J u r g i o par. mokyklos moky
to joms — Seserims namų. 

Po pašventinimo apeigų, Šv. 
J u r g i o par . svetainėje bus va
karienė su indomia, turt inga 
programa. Seserys — mokyto
jos rūpestingai rengė progra
mą, lavindamos vaikučius, i $20,000. Tuomet bus galima 

Labdaringos Sąjungos Cen
tras laikė mėnesinį susir inki 
mą liepos 27 d., Aušros Vartų 
svet. Daug atstovų atsi lankė. 
Šio susirinkimo didžiausiu ru
pesniu buvo, ka ip greičiau ga
lima pas ta tyt i našlaičių bei 
senelių prieglauda. 

Kad tą atsiekus, reikšta pa
geidavimai i r reikalavimai, 
kad kuopos daugiau veiktų, 
ypač, kad kuopos esančios to
liau nuo Chicagos pradėtų 
smarkiau veikti. Iigšiol pas
tarosios mažai veikimo tero
dė. 

» 

Nutarė šaukt i Labd. Są-gos 
seimą Advente. 

Taipat nutarė sušaukt i di
rektorių susirinktmą, kad iš
dirbus prieglaudus namo plo
nus iki seimui. 

Pada ry t a nutar imas kad vi
sos kp. iki pavasariui surinktų 

Programoj dalyvaus ta ipat pp. i pradėti s tatyt i namas. 
K. ir L. Saboniai, Šv. Jurgio 
par . Konklhj choras i r dar ki
tokių netikėtų pamarginimų 
busią. . Rep. 

Visos kuopos pasižadėjo iki 
Naujų Metų gaut i po- 4 ^ i m t s 
garbės narių. J a u prasideda 
tame lenktyniavimas. Pamaty-

IŠ NORTH SIDES. 
• 

Liepos 19 d. šios kolionijos 
draugijos i r Labdar ingos Są
jungos 6 kuopa bendrai laikė 
susirinkimą. Svars tė apie Lab
daringos Są-gos rengiamą pik
niką rugpjūčio 28 d., Nekalto 
Pras . Panelės Švč. par. darže 
(Brighton P a r k e ) . Nutarė pri
sidėti prie to pikniko i r i-
rengt i j ame savo būdą. 

Išr inko komisiją iš penkių 
moterų par inkt i daiktų ir pi
nigų del to pikniko. 

Visų ūpas ^čionai yra , kad 
tame piknike pelnius daugiau 
ka ip $1,000. J e i dirbsime, tą 
laimėsime. A. Nausėda. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Moksleivis V. Balanda, per-
grįžęs iš vakacijų, apsirgo. Nū
nai guli lovoj ir laukia pas
veikimo dienos. 

J i s sako neturįs laiko sirgu-
liotij turįs d a u g darbo prie 
renginufSfoksleivių Seimo. 

Z. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 

Rugpjūčio 3 d., 8 yah vaka-
re Davis $quare P a r k o salėj, 
L. Vyčių 13 kp. laikys susi
rinkimą. Koresp. 

CICERO, ILL. 

L. Vyčių 14-ta kuopa laikys 
svarbų mėnesinį susirinkimą 
trečiadienyj, rugpjūčio 3 d., 
6v.~ Antano svet. Koresp. 

CHICAGIEČIAI, A T S I I M S I 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
femiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti 

Laiškus galima atsiimti prie Ge- \į& 
neral Delivery (iš Adams, gatvei 
įėjus po dešinėj pusėj), pris 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

901—Acas J. 
903—Ambrozias W. 
905—Arelis Jonui 
908—Bagdon Prank 
909—Balsakas B. 
911—Baniulis Jonas 
9 1 2 — B a n i s Frank 
913—Barkuckas Joseph 
914—Bartkienė* Zopija 2 
920—Bilvainiuj Kazimiėruj 
928—Brazauskis Antonis 
932—Budreckis A . 
937—Capas Nikolas -

941—Daunis Isidor 
942—Dapkus Adolp 
944—Dieuncis Jonas \ 
947—Dumblavskas Vincentas 
949—Eiduk Julius 
957—Gaidelis Mikadamas 
961—Gizavicus Jonas 
965—Griksienė Jevana 
968—Gudelaitis Peatras 
981—Indrijcusskis T. 
986—Janaiti 'Stella 
988—Kabelis Jos 
989—KaHneiki Tomas 
994—Kata\£iee Juzapo 
996—Kaztauskis Julijonas 
998—Kiedaitė Johanna 
999—Kires Mike 
1003—Klimas B. 
1004—Kocis Johan 
1010—Konsewiei Juozapas 
101>—Kuniskini Antonui 
1029—Lauririos Martin 
1037—Linkieviez Boleslav 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHJCAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 60SS 

Valandos: — 8 iki 11 1S ryto: 
6 po pietų lkl 8 rak. Nedėlio
tais nuo 5 lkl 8 ral. vakare 

Dr. C. 
LIETUVIS 

4719 BO. A 6 H L A S D 
arti 47-tc 

Talandoa: nuo t 
Seredomla nuo 

> 
I 
I • I • • • • • • • • 

Išpardavimas! Pasinaudokite! 
Tur ime keletą kompletų pereitų 1920 m. 

DRAUGIJOS 7 
Leidžiamos Lietuvoje Kaune 

Kompletas $3.00 
vietoje $6.00 

Pasiskubinkite s. 

I • 

• 
• 
• 

i 

\ 

Nl 

DRAUGAS P U B L . CO. 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, DJinois. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS i 
I Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I 

Feoplea Teatro Name I 
I l t l S W. 47th Str. TeL BonL l « o l 
•valandos: 8 lkl 8 rak. Kadai 1 8 1 
I lk i 1S ryte. 

Res. 2814 W. 4Srd Street | 
| Nuo ryto Iki plet \ 
SjTeL McKJnley MS v 
• l » S » S » S » S » S S S » S » S » 

Dr. M. Stapulionis 
N A P R A P A T H x^ 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR B E O P E R A C I J Ų 
-

OFISŲ VALANDOS: 3 
v 2347 Emerald Ave. 
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-ta Gatvė 
Nuo 2 iki 8 vakare. 

\ 

* 
Ne 

& 

^Telefonas Boulevard 9199 j 

DR. C. KASPUTIS f 
DEJTflSTAS 

8381 South Halsted « t * . ^ o 
(Valandos: 9—12 A M - * 

1 _ 6 ; 7—g p. M. 4 

1038—Lomsargis Jurgis 
1042—Lukas Jozapas 
1043—Lukosjui Jonui 

iPhone Seeley 7489 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijaliai visokias vyrų 
motery lytiškas ligas 

2401 Madison Str., kampas Wes-
tern Ave., Chicago 

Valandos: 2—4 po plet 7—9 rak. 

f 7 -St 
J. P. WATTCHES 

Lavvyer 
LIETUTIS ADVOKATAS 

Dien.: R. 511-127 N. Doarborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 4500 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 1053 

DR. S. MIKELIS 
LUOTU VIB 

GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 
Oflasa !r Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
an* rtrlaoa folvsnal Stata BBS* 

Valandos nuo 19 lkl 12 ryte; nuo 
J iki 4 po pietų: nno 7 lai • rak. 

\ ifsdėliomis nuo 19 iki I. 

1 

* - • • • 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisas S14» So. Morgan St. 
Kerte SS-ro Bt., Ohicaso. m . 

SPBCIJALISTA8 
liotsrifikų, Vyrifikų, talpsl eare-

niskų llfij . 
OFISO VALANDOS: Nno i i ryto 
lkl S po pietų, nno 8 lkl 8 valan
dą vakarą 
Medėliomls nno 9 lkl S po plet. 

Telefonas Yards e s i 

Užsisakykite "Laivą" 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

t . 

"LAIVAS" eina kartą j savaitę. 
" L A I V E " talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. 
" L A I V E " telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
" L A I V E " tilps atsakymai j klausimus. Gerb. kun. Bučya ža-v 

v dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

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

2334 So. Oakley Avenue Chicago, LUinois. 
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VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8 

6205 8. Halsted, 2407 W. 
1850 M. Wells St. 

Į 187 Mokyklos Jungi. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kifpi-i 

mo, Desisning bkniui Ir namams.* 
Vietos duodamos dykai, Diplomai.] 
Mokslas lengvais atmokėjimais.! 
Kleaos dienomis Ir vakarala Pa-1 

ikalaukit knygeles. 
TeL Seeley 1848 

SARA PATEK, pirmininkė. 

4WIIII!llllillllllllimillllllllHllltllllllll» 
Res. 1158 Independenoe Bivd. 

Telefonas Von Buren t M 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri 
OpeeUallstas MoteriSkiį Vyrlskaa 

* Valku Ir visu chronišku Ilgu 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S B* 

pietų, 7—8 vak. Nedėllomls 10—19« 
Ofisas 8S54 So. Halsted St., Cfcteaff 

«JIUIIIIIIIIIinillllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»3 

JTRTISARLETŠ^GALI 
« Perkėlė seavo ofise po nnin I 

J4729 So. Ashland AvenucJ 
• SpecUalistas 
J D « O W , MOTERC Ir VYRŲ LIGŲ j 
• Vai an dosnu o 10 Iki 12 išryto; n n o | 
p2 iki 6 po pietų; nuo 7 lkl 8:S0f 

I 
I 

vakaie. Nedėllomls 18 kii 1 \ 
Telefonas Drezel 88S« ,8 

IDR. A . 1 RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgas 
4442 So. Westem Ave. 

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

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
nials tiktai po pietų J iki B. 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETTJTT8 GRABORITJ8 

Patarnauju laidotuvėse kopUrtaturta. Ral 
kala maldalu atalaankti, o B t a o darbą 
bnatts misBatdinti. 
2814 W. 28rd PL 

TeL Ganai S1M 
HL 

DIRBTUVE | 
VėliavŲ, Karūnų, Šarpy ženkle-

liy ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų. 

A. f POŽĖLA | 
1908 W. Division Str; Chicago. 

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUUIlHlfE 

Swedish American Line 
2 4 S ta t e S t r e e t N e w York , N. Y. 

/ 

Greitas pasažerinis kelias nuo New.Yorko iki 
LIEPOJOS 

Laivai eina tiesiai via GOTHENBURGO Švedijos lkl LIEPOJOS, RY
GOS ir DANZIGO. Visą laika, keliauja laivais per vandenį. 

S. S. STOCKHOLM Rugp. 20 
S. S. DROTTINGHOLM Rūgs. S 

Trečios klesos laivakortės, iki Liepojos $145; iki Rygos $150; ir 
kares taksų $o. 3-čios klesos loeleiviai turi kambarius del 2-4-6 as
menų. Švedų vizos nereikia. 

Kreipkitės pas vietos agentus del informacijų ir laivakortės 
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MONTREAL į 

HAMBURG, DANZ1G ir LIEPOJU 
fTHi RD 
JCLASS LINE ThflRD 

CLASS 
/ Tiktai vienas t i e sas kel ias i BnltJko For tus 

S. S. POLAND I Š P L A U K I A R U G S i J O 10. 
Valgis labai geras. Puikus kambariai atsilsiu! ir rūkymui. Yra' 

, daug kambarių dviem ypatom. 
Del platesnių informacijų ir kainų atsišaukite į 

Komp. Ofisą, arba pas lokalius agentus 14 N. Dearborn St. Chicago. 

SI 
įs i 

SI 

ši 
Jil 

' v -
\ 

k \ 

< 


