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y METAI-VOL. VII 

Komisija Nesutinka Mažinti Vo
kietijos Kontribuciją 

Taip Nori Prancija su Belgija 
TAIGI PASKOLOS KLAUSIMAS VOKIETIJAI 

ABEJOTINAS. 

S/, 

•'• 

PARYŽIUS, bir. 8. — San-
tarvės atpildymo komisija, ku
ri kontroliuoja Vokietijos ka
ro kontribuciją, vakar čia tu
rėjo neoficialę sesiją. Sako
ma komisija galutinai paga
minusi atsakymą bankinin
kams, kurie reikalauja santar
vės valstybių sumažinti Vokie
tijos kontribuciją. . 

Komisijos atsakymo turinys 
nežinomas. Tečiaus žinovai 
tvirtina, jok komisija painfor
muos bankininkus, kad ji šiuo 
kartu nieko galutina negalinti 
pasakyti apie reikalaujamą 
kontribucijos mažinimą. 

Komisija, sakoma, apie tai 
bankininkus nutarė painfor
muoti laišku. 

, PARYŽIUS, b. 7. — Pran-
cijos premieras Poincare va
kar per atstovą Dubois pain
formavo atpildymo komisiją, 
jog Prancijos vyriausybė jo
kiu būdu nesutiks mažinti nu
statytą Vokietijos karo kontri
buciją — 33 bilionus dolerių. 

Kiek sužinota, bankininkų 
nuomone, nustatyta kontribu- [skolos. Markės kaina ima vėl 

Italijos ir Belgijos atstovams, 
taipat neoficialiam Suv. Val
stijų atstovui, jog Prancija 
tik tuomet sutiktų mažinti kon 
tribuciją, jei S. Valstijos su
mažintų Prancijos karo sko
las. ^ • 

Bet ką bendra turi Pranci
jos skolos Suv. Valstijoms su 
Vokietijos kontribucija, tai tą 
gali 'išaiškinti tik vieni pran
cūzai. Kitiems tas klausimas 
visai nesuprantamas. Nes kas 
kita yra skolos, kas kita kon
tribucija. 

Matyt, Prancija skaudžiai 
apsivilia, jei ji nenori nieko 
darvt iš skolų. 

\ 

BOLŠEVISTINĖS RUSUOS 
AUTOKRATAS SERGA. 

VOKIETIS ^SPECIALISTAS 
NUVYKO MASKVON. 

Jam vaidosi nužudyto caro 
dvasia. 

BERLYNAS,, birž. 8.—Stai
ga Londonan išvažiavo Angli
jos ambasadorius Vokietijai, 
.lordas d'Abernon. Ar tik jo 
kelionė nebus surišta su ren
giama tarptautine paskola 
Vokietijai ir su pačia karo 
kontribucija. 

Berlyne gyvuoja pesimiz
mas kas link tarptautinės pa-

RYGA, birž. 8. — Čia bolše-
vikų ambasada patvirtina bol-
ševistinės Rusijos autokrato 
Lenino sirgimą. Skelbia apie 
tai tečiaus savaip. Pažymi, 
kad Leninas susirgęs nuo "ga-
s t r i t is ," kurs pakilo nuo per
sivalgymo (badaujančioj Ru
sijoj!). Temperatūra aukštai 
buvo pakilusi, bet į keletą die-
nų ir vėl nupuolusi savo nor-
malin laipsnin. Visgi, gydy
tojų patariamas Leninas pri
valo keletą savaičių ramiai at
silsėti. 

Nežiūrint tų raminančių ži
nių, iš Berlyno Maskvon kuo-
veikiausia pašauktas gydyto
jas specialistas. 

Korespondentai turi kitokių 
žinių apie to autokrato ligą. 
Jisai visai sudribęs sveikato
je iš nuolatinės baimės, klant 
jo niekas nenužudytų. Dirks-
nių sistema visai suirusi. Ne
gali ramiai miegoti. Užmigęs 
kalba, šaukia, bėga iš lovos. 
—Jam vaidosi nužudyta caro 
ir milionų nukankintų žmonių 
dvasios. Tas jam ypač nak
timis neduoda ramybės. 

WASHINGTON, birž. & — 
Xomercijos sekretorius Ho-

over paskelbė, jog jis pats, 
taipat Darbo sekretorius Da-
vis dėjo pastangų sutaikinti 
kaip-nors streikuojančius ang-
lekasius su kasyklų savinin
kais. Tečiaus iki šiolei visoki lo barškėjimą. Puolėsi ton pu 

SUNKUS DAIKTAS SU | C HJ C A G 0 J E į VENEZBELA PRIPAŽINO LIETUVOS RESPUBLIKĄ 
ANuLtlvAoly o I K t l M J i SUDAUŽĖ KRAUTUVAS I WASH1NGT0N, birž. 5 d. (Elta). — Birželio 2 d-^ni-

nisteris Galvanauskas darė seimui pranešimą apie Genuos 
konferenciją. 

Užsienių Reikalų ministeris Jurgutis gavo nuo Italijos 
premiero Facta pakvietimą Hagos konferencijon. 

Gegužės 30 dieną lenkįų Užsienių Reikalų ministeris Skir-
"~* ~.~ . , , jmuntas atsiuntė Lietuvos Vyriausybei notą, siūlydamas už-
Netoh tos vietos buvo du L. T_ x_ v * ' .. *; 

. . . T. , . , ,., mėgsti Kaune arba Varsavoj derybas optacijos klausimu, 
detektivu. Jiedu nugirdo stik-

SUDAUŽĖ KRAUTUVAS 
LANGĄ. 

v 

Vakar rytą du piktadariu 
sudaužė muzikalių instrumen
tų krautuvės langą, 938 Mil-
waukee ave. 

žygiai nepavykę. 

LENKAI PUIKIAI ''DAR 
BUOJASI." 

\ 

LONDONAS, birž. 8. — 
Lenkams priskirtoj Aukšto
sios Silezijos daly* vargas vo
kiečiams. Lenkai sukilo juos 
terorizuoti. Santarvės komisi
ja ten dar daugiau praplečia 
karo padėtį. x 

sėn. Pamatė du vyruku ties 
sudaužytu krautuvės langu. 

Pamatę detektivu pasifeirfo 
bėgti. Vienas visgi srfgautas. 
Pasisakė esąs Peter Mikos, 
2424 Augusta st. Savo sėbro 
nenori išduoti. , ' ' 

ANGLIŲ PIRKLIAI PRIEŠ 
HOOVERĮ. 

cijos suma turėtų but nors 
perpus sumažinta. Kitaipgi 
negalimas daiktas Vokietijai 
duoti tarptautinę paskolą. 

pulti. 
Vokiečių laikraščiai pareiš

kia, jog Prancija sukoneveiks 

GAVO 100 MILIONŲ 
PASKOLOS. 

BELGRADAS, birž. 8. — 
Jugoslavija Suv. Valstijose 
gavo 100 miLįonų dolerių pas-
kolos už 8-tą nuošimtį. 

EPISKOPALAI PROTES
TUOJA. . 

Cliicagos anglių pirkliai 
Washingtone pakėlė protes
tus prieį-Hooverį, kuris pra
dėjo reguliuoti anglims kai
nas. Ėmus Ho'overiui reguliuo
ti anglis, Chicagoje anglys 
tuojaus pabrango. Pirkliai tam 
priešingi. 

>gsti Kaune arba Varšavoį derybas optacij< 

Venezuelos respublika pripažino Lietuvą de jure. 

Žinios iš Lietuvos 
MŪSŲ NOTA PAPAI. | sankrovos nelaiko atsiskaity-

jmo knygų, arba jei ir laiko, 
ROMA. Mūsų atstovas prie! tai užrašai vieniems savinin-

Vatikano įteikė notą dėlei at
silankymo Vilniuje lenkų kar-
dinolo^Dalboro (iš Poznanės) 

iams suprantami. .Nors anie 
prekiuoja daugiau už kopera 
tyvą, bet inspekcijai parodą 

Notoje "nurodoma, kad kardi- Kiek, kiek kas nori. ¥okiu bu-
nolo Dalboro vizitą Vilniun du dabartinis padėjinTas esąs 

IŠVEŽTA NEGEISTINU. 

KAIP TIK NESUVAŽINĖ 
TAS KARALIUS. 

ruošiamą paskolą. J i nenori, 
Prancijos atstovas a tpi ldy-kad Vokietija gautų pinigų, 

mo komisijoje pranešė tos ko- j Nes ji geidžia kontroliuoti Vo- tomobiliu važiavo iš 
misijos nariams, ty. Anglijos, | kietijos finansus. J j Palermo. Vos spėj 
•r 

DE VALERĄ RENGIASI KARAN SU ANGLIJA 

i 
'i 
) 

f 

LONDONAS, birželio 8. — 
Anglų kariuomenė, bekovoda
ma Ulstery su insurgentais 
sinn-feineriais, ty. de Valeros 
šalininkais, kurie nori Airijai 
respublikos, vietomis perėjo 
Laisvosios Airių valstybės sie
ną. Del to de Valeros šalinin
kai insurgentai su paskuba or
ganizuojasi pakilti prieš ang
lus ir juos išvyti iš Airijos. 
Reiškia, de Valerą rengiasi 
karan su Anglija. 

Anglų garnizonų Dubline, 
Corke ir kitur komendantai 
gavo paliepimus gaudyti ai
rius radikalus ir juos išgin-
kluoti. 

Laisvosios Airių valstybės 
provizionale valdžia pagamino 
Airijos konstituciją ir prisiun 
tė Anglijos premierui peržiū
rėti ir patvirtinti. Premieras 
atrado kai-kurių neaiškumjų i r 
gražino konstituciją pataisy
t i Pataisyta konstitucija an
trąkart čionai atvežama. De
ja, de Valerą nerimauja. 

Birželio 16 d. įvyksta Airi
jos parlamentan atstovų, rin
kimai. De Valerą tikisi lai
mėti daugumą savo šalininkų. 
I r jei jis laimės, Airijoj įvyks 
naujas kraujo praliejimas. 

Bet tuomet Airija gali netek
ti jokios laisvės. 

Provizionale valdžia fiarbuo 
't 

jasi už taiką. Pasitenkina do
minija. Nori prigulėti Bri
tanijos imperijai. Nes nėra 
kitokio išėjimo. Bet valeris-
tai viską drumsčia. J ie nori 
respublikos ir viskas. 

GRAIKAI RENGIASI PUO 
LIMAN. 

Konstantinopolisy birž. 8.—, 
Santarvės militariniuose rate
liuose turima šinių, jog grai
kų armija * Turkijoje baigia 
rengtis pulti turkus naciona
listus. 

ATSISTATYDINO LENKŲ 
KABINETAS. 

LONDONAS, birž. 8. — Iš 
Romos depešoje sakoma, kad 
aną dieną Italijos karalius au-

Anzio į 
spėjus jam 

pravažiuoti skersai vieno ge
ležinkelio, staiga praūžė greita 
sis traukinis. Per truputį ka
ralius butų žuvęs. v * 

NBW YORK, birž. 8. — A-
menkos protestantų episkopa-
lų sektos vyresnioji dvasiški-
ja pasiuntė Rusijos autokra
tui Leninui protestą del perse
kiojimų ten pravoslavų cerk
vės dvasiškių. ^ 

Vakar iš ' Chicagos New 
Yorkan deportuoti išvežta 20 
vyrų, 5 moterys* ir vienas vai
kas, kaipo negestini svetimša
liai. 

buvo padaryta tą dieną, kuo
met lenkų vyriausybė, po "in
korporavimo" akto, formaliai 
" p e r ė m ė " Vilnių savo žinion. 

/Dalboro vizitą turėjo parodyti 
vietos gyventojams, kad ir 
bažnyčios autoritetas neva 
pritaria Vilniaus uprijungi
m u i " prie Lenkijos. Nuro
džius į tai, notoje atkreipiama 

Roosevelt gatvėje užvakar 
vakare ant tilto nušoko nuo 
bėgių gatvekaris. Apie 20 
žmonių smarkiai supurtyta. 

NEVYKO RASTI ROJAUS 
RUSIJOJE. 

PASIRAŠYTA SUTARTIS 
SU RUSIJA^ 

WASHINGTON, birž. 8 — 
Vietos čeko-slovakų spaudos 
biuras paskelbė, kad Čekoslo
vakija su bolševistine Rusija 
pasirašė laikiną taikos sutar
tį. Tai įvyko Čekoslovakijos 
sostinėj Pragoj. 

MASKVA, birž. 8. — Ko
operatyve rusų siuvėjų drau
gija, amerikoniška organiza
cija, pereitą savaitę paminėjo 
pirmąsias metines atvykimo 
Rusijon sukaktuves. Draugija 
tečiaus nesurengė iškilmybių, 
jos nariai nesidžiaugė tomis 
sukaktuvėmis. Nes nėra *rei-
kalo. 

guma jos narių visais šonais keliauti Maskvon, 1tur tikėta-

BE PASKOLOS BOLŠEVI
KŲ VALDŽIA GRIŪSIANTI. 

HAGUE, birž. 8. — Čia tu
rima žinjų, jog bolševikai pri
sipažinę, jog jų valdžia nega
li gyvuoti, jei Rusija negaus 
paskolos. Tik didelė paskolos 
suma bolševikus tegali išgel
bėti. Ve kodėl jie už paskolą 
taip aršiai kovoja. 

ŠTAI KAM KARIUOMENĖ 
PAVARTOJAMA. ^ 

LONDONAS, birž. 8. — Iš 
Varšavos pranešta, kad staiga 
atsistatydino lenkų ministerių 
kabinetas su premieru Poni- BELGRADAS, birž. 8L 
kovskiu. Pilsudskį atsistaty>^Jugoslavijos karalius šiandie 
dinimą priėmė ir patvirtino. 

Atsistatydinimo priežastis, 
sakoma, tai kilę nesutijrimai 
del procedūros rinkimuose at
stovų seiman ir senatan. 

čia veda Rumunijos karalaitę. 

Siuvėjai išsisklaidė visais 
' šonais. 

s \ 

Draugija praleido dideles 
sunkenybes gyvenime* Dau-

žinrėti ir visos tikrenybės pa
matyti. 

Dauguma iš jų dar turėjo 
gražaus pinigo — amerikoniš
kų dolerių, kuriuos reikėjo pa 
mainyti bolševistiniais rub
liais prieš ineisiant Rusijon. 

Pirmiausia visa kuopa apsi
stojo Petrograde, kur pasiro
dė sąlygos nepakenčiamos. Ne
galėjo gauti tinkamų butų, nei 
maisto. Mastui kasdien gau
davo po pusę svaro juodos 
ditonos, kažkokios sriubos ir 
retkarčiais silkės. 

Nuvyko Maskvon. 
Tos sąlygos siuvėjus pri

vertė apleisti Petrogradą ir 

netikslingas; butų teisingiau, 
nustačius sankrovų rųšis, tar-
pininkaujant savivaldybių na
riams ; vietoj esą geriau ma
toma, kiek *kas prekiaują. \ 

NEPAPRASTA VIESULĄ. 

VILKAVIŠKIS. Bal. 28 d., 
15 vai., prasidėjus lietui per 

Apaštal. Sosto domesį į tai, | miesto rytinę dalį iš pietų pu-
kaip lenkų vyriausybė išnau- sės ėjo didelė siauru ruožu 
doja aukštąjį įažnycios auto- viesulą, nešdama dulkių, šiuk-
ritetą savo grobimo politikai, šlių stulpus. Sugriovė Vilka-
pridengti ir nurodoma į ne- viskio dvaro gana stiprų muri-
geistinas tokios taktikos pa- nį* klojimą, kurs griucfeftąas 
sėkmes. [L. Ž,] sugadino jame buvusių keletą 

ūkio mažinu ir kitų ūkio pa-
BAISOGALOS KATA 

STROFA. 
dargų.' Apylinkėje irgi 
ta keletas triobėsių. 

su-

išsisklaidė. Kai-kuriems na
riams išnaujo pavyko gryžt r į 
Ameriką. Nes Rusijoje jie su
sidūrė su neįveikiamais indus
triniais santikiais. Tikėjosi 
Rusijoje^ rasti rojų, bet atra-
d*o bolševistinį pragarą." 

Bėgo nuo vilko, užbėgo... 

si rasti geresnes sąlygas. Mas
kvoje visas būrys prisiglaudė 
prie Maskvos siuvėjų bendro
vės, kuri yra bolševikų ekono
minės tarybos kontrolėje. 

Dirbo jie sunkiai, bet savo 
o!arb6 vaisiais negalėjo naudo
tis. Padirbamų drabužių pa
tys negalėjo parduoti. Jiems 

Galutinai išaiškinta, kiek 
nuostolių padarė Baisogalos 
katastrofa. 

i i 

Užmušti: 
1. Mališka Petras, 2. Bilgi-

nas Jonas, 
Sužeisti: 
3. Klemenskis. sunkiai su

žeistas, 4."Seimontas Mikas, 5. 
Neimontaite Prane, 6, Nei-
montas Adomas, 7. Kačanaus-
kaitė Elena, SL Kačanauskas 
Juozas, 9. Mažeika Domas, 10. 
Mažeikaitė Marė, 11 Čižaitė 
Malgožata, 12. Čižaitė Jadvi-
ga, 13 Lalia^uskaitė Irina, 14'. 
Novardas Stasys, 15. Bagdo
navičius Jonas ir 16. Procho-
rovas Ferdinandas. 

Tai tik nuostoliai žmonėmis. 
Nuostoliai gi materijaliniai 
bus paskelbta vėliau. [L. Ž.] 

GIRTUOKLIAVIMAS. 

OBELLAJ. Obeliuose gir
tuokliavimas pasiekė aukšto 
laipsnio. Sausio, vasario ir ko
vos mėn. š. m. koperatyvas 
vien tik degtinės yra-pardavęs 
už 350,000 auksinų, balandžio 
gi mėn. tik prieš pačias Ve
lykas išparduota degtinės už 
90,000 auksinų. Be koperaty-
vo, degtine prekiuoja daug ir 
sankrovininkų. 
• . — 

ATSISTATYDINO JAPONŲ 
KABINETAS. 

KOPERAITYVAI IR PRI
VATINĖ PREKYBA. 

Pirm vienerių metų 120 ru-fbuvo mokamos menkos bolše-
ų amerikonų siuvėjų New i vikų valdžios nustatytos už-

'Yorke, inėmus keletą moterų, 'mokesnys, 
sudėjo 32,000 dolerių, už tai į Tas privertė daugelį apleis-
susipirko naujaukias drabu- ti draugiją, pamest Maskvą ir 
žiams gaminti mašinerijas ir 
iškeliavo Rusijon su tikslu pra 
silenkti su kapitalizmo palai
koma uždarbiaVhno sistema ir 

Rusiją ir ieškoti laimės kitur. 
'Galų-gale dauguma jų neži

nia įnur išsidangė. Likę taipat 
bos priversti išsiskirstyti. Tuo 

tenai> rasti sau svajojamą ro- labiaju, kad ir Rusijoje jau 
Prie tų iškilmybių bus panai*- jų, apie kur j ^visokios rųšies j grąžinta kapitalistinė* uždar-
dota daugiau 10,000 kariuome- socialistai senai tauškija, mui-įbių sistema. Tečiaus uždarbiai 
nės ysaugoti jaunavedžius ir lindami akis darbininkams, \ yra nykštukai palyginus su a-
svečius. . ^ • idant jie negalėtų gerai pra- merikoniškais. -

OBELIAI. Vietinis kope
ratyvas, ačių parodytai ener
gijai, pastaruoju laiku žymiai 
išsiplėtė, ir žmonės pradeda 
vis daugiau susiprasti ir lan
kyti savo koperatyvą. Sausio, 
Vasario ir kovos mėn. parduo
ta prekių už 1,821,800 auksi
nų; nuošimčių už prekiavimą 
išmokėta valdžiai tuo pat lai
ku 16,200 auksinų^ 

Vedėjai skundžiasi, kad mo
kama valdžiai mokesnis už 
prekiavimą neproporcingai 
esąs skiriamas. Privatinės 

TOKYO, birž. 7. — Japo-
nijos valdžioje kilęs ypatingas 
krrzis. Premieras Takahashi 
išnaujo paskelbė savo I r viso 
kabineto atsistatydinimą. Va
kar butą visai kitokių žinių. 

O R A S 
s. 

€HICAGO. 
pastovus oras; 

P I N I G Ų 

— Šiandie ne-
v 

šilta,. 

KURSAS. 
1 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
birželio 7 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 9.15 
Italijos 100 lirų 5.30 
Vokietijos 100 mark. .35y2 

Lietuvos 100 auks. .35% 
Lenkų 100 markių .02 
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TIKRAS KERMOŠIUS, 
"Vainikų diena' ' — Deco-

ration day turi gilios prasmės 
mums katalikams ir yra tikras 
kermošius beždžionvaikiams. 

Kokį kermošių surengė geg.x 

30 d. ant tautinių kapinių bež-
džionvaikiai, liudija jų pro
grama, 

Keturakio benas groja In-
ternacionalų, Dr. A. Montvi-
das kalba vaikams žinomą, tie
są kad visi žmonės miršta ir 
reikia pagerbti mirusius už i-
dėjas. Bolševikai saukia: WM 
mirštame už idėjas, bet jus 
socialistai, šungalviai, parsi 
davėliai, Judošiai idėjos netu 
rite. Stipkite ir dvėskifce be 
jokios pagarbos. 

"Laisvės Jaunimo V. Cho-

PADĖKOS ŽODIS AMERI
KOS LIETUVIAMS. 

ras > > 

Laisvės Paskolos bonų bu
vo pasistatytu tikslu išplatinti 
Amerikoje bent už 2,000,000 
dolerių. Išviso gi jau yra už
sirašyta ant sumos prašokan
čios du milijonu dolerių. 

Todėl skaitau savo malonia 
pareiga padėkoti Lietuvos var
du Amerikos lietuvių visuo
menei už nuoširdų Laisvės Pa
skolos rėmimų. Lietuva di
džiuojasi savo išeivija Ameri
koje, tąja išeivija, kuri visuo
met sunkiuoju metu ateidavo, 
ateina ir ateis savo tėvynei 
pagelbon. 

Kaip lietuvė motina, išlei
dusi savo vaikus tolimojon A-

kos lietuvių laikraščiams už 
paskolos skelbimus ir paskolų 
liečiančius straipsnius. Tai yra 
didelė ir neužmirštama mūsų 
laikraštijos materijalė auka, 
nekalbant jau apie jos didelę paskola vykinti 

gai užbaigė, neišsiskirstyti, 
bet pasilikti naujiems dar
bams, nes netrukus prasidės 
aukso sidabro vajus, vėliau gi 
bus pradėta nauja Lietuvos 

merikon, nelaimei ištikus, tuo-
Diliaus vadovaujamas | j a u s u l a u k i a iš jų pagelbos; 

ir džiaugiasi ji pati ir savo 
kaimynams pasisako. Taip ir 
Lietuva karo skaudžiai palies
ta, išdėjusi savo geriausias pa
jėgas nepriklausomybei iško
voti ir jų nuo priešų apginti 
džiaugiasi sulaukusi iš savo iš
tikimų sūnų bei dukterų gau
sios paramos. 

Amerikiečių lietuvių pasko
la Lietuvai žymiai padėjo nau
jai atgimstančiai valstybei 
apsiginti nuo priešų, ji sustip
rino Lietuvos ekonominę padė
tį ir padėjo Lietuvai išvengti 
sunkių užsienio paskola. Pa-

sudainavo porų dainelių. Ly 
giai kaip per vestuves. 

Dundulis paagitavo už bol 
spvikus, nurodydamas kad 
dangus yra čia pat ant žemės.' 
Kaipo pavyzdį paėmė Pavol-
gės baduolius. 

Dr. Bieiis kvietė visus ru 
pintis savo sveikata ir, kadan 
gi jis dabar yra "Gydytojo'' 
redaktorius, liepė skaityti to
kį laikraštį. Geras biznierius, 
rodos, negyvėlius iš kapų pri
keltų kad tik visi jo "gazie-
tų" skaitytų. 

Laisvės Kanklių mišrus cho
ras Kvedaro vedamas dainuo
j i , Zinevičiutė solo iš raudo-

ir svarbių moralę reikšmę. 
Toliau, prie paskolos plati

nimo ir jos išpirkimo žymiai 
prisidėjo įvairios lietuvių 
draugijos bei organizacijos, 
kurios netik ragino §ayo na
rius pirkti bonus, bet taip pat 
ir savo visuotinuose susirin-
kiniuose nutardavo žymių da
lį savo ižduose esamų pinigų 
paversti Lietuvos paskolos 
lakštais. 

Negaliu eionai nepaminėti 
pasidarbavimo ir pavienių lie
tuvių inteligentų kunigų, ad
vokatų, daktarų ir kitų vietų 
veikėjų, kurie būdami patys 
apšviesti ir todei galėdami gi
liau už kitus suprasti ir at
jausti Lietuvos paskolos svar
bų, panaudojo visų savo auto
ritetų ir įtakų, kad išaiškinus 
plačiai visuomenei jos parei
gas del Tėvynės ir savo kil
niais pavyzdžiais savo ragi
nius patvirtino. 

Vienok nebūtų susilaukta 
tolių gražių paskolos vaisių, 
jei jos tikslas butų atjaustas 
tiktai visuomenės vadų inteli
gentų. Su dideliu džiaugsmu 
turiu konstatuoti, kad plačio
ji lietuvių darbininkų masė 
parodė didelį savo valstybinį 

Šios paskolos davinių tik
rosios skaitlinės bus savo lai-

merikos lietuvių visuomenės 
žiniai. ' \ ! ĮjjįvJ 

V. Čarneckis, Atstovas. 

VOKIŠKOS VIZOS. 

galiaus ji parodė pasauliui lie- susipratimų. Amerikos lietu 
tuvių tautos idealų bendrumų 

nojo internacionalo kautičkų ir Lietuvos išeivijos nenuga-
sučiulbėjo. 

Šiuo baigiasi pirmas kermo
šiaus aktas. Vieni ir kiti tur
gų gerų padarė: socialistai sa
vo kromelin vadino, o bolše
vikai dantimis griežė. 

Antras aktas nemažiaus į-
domus. Mizara prie vieno ka
po kalbėjo apie Paryžiaus ir 
Rusijos revoliucionierius ku
rie savo galvas už mus pagul
dė. Prisiminė ir Vokietijos 
spartakistus ir Lietuvos vals-

limų pasiryžimų dėti visas sa
vo pajėgas, kad išlaikius Lie
tuvos politine ir ekonominę ne
priklausomybę. 

Šios paskolos realizavime 
daugiausiai pasidarbavo pas
kolos stočių komitetai. 

Šių komitetų nariai, dažnai 
net apleisdami savo tiesioginį 
darbą, atiduodavo savo laikų 
Tėvvnės reikalams. Pardavi-

w 

nėjant bonus nekartų jiems te
ko patirti iŠ ištautėjusių ar 

tybės niekšus. Visus juos pa- nesusipratusių mūsų brolių 
kodylavo. nesmagumų, bet tas jų patrijo-

Kuomet jau visi kermošių tingų jausmų neatšaldė ir gar-
kapinėse užbaigė, tuomet vie-1 bingo darbo nesutrukdė. Tad 
ni išdūlino į girias pasilinks- paskolų stočių darbuotojams 
minti, o kiti čia pat kapinių 
komiteto surengtame piknike 
šoko, net kaulai numirusiųjų 
braškėjo. 

Štai kaip pagerbia miru
sius tie, kurie aukščiaus savo 
pilvtf nieko nemato. Tikrai 
garbingi beždžionės ainiai. Ne
pavydime, bet ir biaurimės su 
jais į jų kapines sugulti, kad 
įie suktinį ant mūsų kapo 
tryptų. 

priklauso pirmutinė ir did
žiausia padėka. 

Labai svarbių rolę paskolom 
platinimo sulošė taip pat laik
raščiai. Kur kitos valstybės 
savo paskoloms skelbti spau
doje dėdavo ir deda didelius 
pinigus, nmsų laikraščiai, no
rs ir patys neturtingi būdami 
skelbė Lietuvos Laisvės pas
kolų dykai. Nei vieno cento 
nėra išleista apmokėti Ameri-

viai darbo žmonės, savo uoliu 
dalyvavimu paskolos išpirki
me dar kartų parodė visų ne
sąmonę tvirtinimų tų, kurie 
skelbia,-kad lietuvių tautos at
budimas ir jos kova del lais
vės, nėra tai pastangos visos 
tautos, bet tiktai nedidelio bū
relio jos vadų. Savo sunkiai 
uždirbtus per ilgus metus tau-
pintus pinigus Amerikos lie
tuviai darbo žmonės nedve
jodami dėjo į Lietuvos bonus 
ir dažnai dėjo daugiau negu 
'kiti labjau už juos pasiturin
t iej i . 

Didelė pastarųjų laikų be
darbė ir įvykusieji streikai 
sulaikė kai kuriuos pasižadė
jusius nuo sumokėjimų pinigų 
už bonus, pertai kad priėjus 
prie 2 milijonų sumos, gyvais 
pinigais dar reikįa iš pasiža-
dėjusų surinkti virš šimto tuk 
stančių. 

(Tad šiuomi prašau visų pas
kolos stočių, kurios dar ne
surinko pinigus iš pasižadėju
sių ir neišpildė savo kvotų pa
trupinti tai padaryti artindau 
siu laiku, gi tų stočių, kurios 
savo paskolos darbų garbin-

Yokietijos generalis konsu
las prisiuntė šias pastabas a-
pie pasų vizavimų: 

Keleiviai, ne^okiečių tau
tos, kurie įvažiuoja ar perva
žiuoja per Vokietijų, turi gau
ti savo pasams vokiškų vizų 
nuo Vokietijos konsulo. Vo
kietijos konsulai Suv. Valsti
jose yra New Yorke, St. Louis, 
Chicagoj, New Orleans ir San 
Francisco. 

Aplikantams patiems eiti 
pas konsulų nėra reikalo. Jie 
gali pačtu prisiųsti pasų kon
sului, su/čekiu užmokėdami už 
vizų ir sugrąžinimo mokestį už 
siuntimų pačtu. 

Vizos Amerikos Piliečiams. 

Vokietijos konsulas Suv. 
Valstijose nuo Amerikos pilie
čio už vizas ima tokių mokestį 
kokių reikalauja Amer. kon
sulas vizuojant vokiškus pa
sus, tai yra $10 už kiekviena 
Smogų. 

Vaikai dar nesulaukę pen
kioliktų metų, arba jeigu ke
liauna su ar ant tėvų — gimi
nių pasų, Ii uosi nuo to užmo
kesčio. Keliaudami savo pasu 
turi mokėti $2.40. 

S P J O S KURIOSE TAR
PSTA KATALIKIŠKAS 

VEIKIMAS. 
Neužtenka pažinti, norėti, 

bet reikia drįsti, stojus į vie
ku pakelbtos per spaudų A-^ų veikimų. Drįsti tai reiškia: 

Pasirodyti visur kur dirba-
'ma opinija-nuomonė ir kur jos 
įtekmė veikia; 

Pasipriešinti, skleidžiamai 
viešai nuomonei kuri yra ken
ksminga, abejutiška ar klaidi
nanti, pasipriešinti despotų 
brutalei jėgai, bailių nuolai
doms, kritikos piktybei; 

Veikti į mases, bet ypatin
gai. į rinktinius žmones kurie 
turi įsravos liaudyje; 

Žvelgti ateitin, nes pasiten 
kinti ir užkliūti praeities lai
mėjimuose, tai vis vien kų 
pralošti. Manyti kad mes esa
me išmintingi, kuomet Uštik-
rųjų jau esame pasivėlavę, už
simiršti kad baimė daug nužu
dė žmonių ir gražiausius pro
jektus palaidojo, tai reiškia 
pasivadinti trumparegiais Del 
to žinokime, kad nėra tikro 
laimėjimo, jeigu ateitis jo ne
pripažins, antra vertus, atei
ties laimėjimas ne priklauso 
didžiumai, bet sųžiningai, įsi 
tikinusiai, drausmingai ir pa
siryžusiai kovoti mažumai; 

Žengti pirmyn, sėkmingu, be 
išrokavimų bendradarbiavi
mu gyvenimo įstaigose; savo 
laiku iškeltomis sugestijomis, 
kurias reikia gerai apsvarsty
ti, nušviesti, žengti pirmyn pa~ 
tikrintomis ir drąsiomis inicia
tyvomis, visuomet atsimenant, 
kad ne tiek savo pinigo kai
na, kiek savęs valdymo dova
na, savo išoriniu ir išvidiniu 
veiklumu, užtikriname savo 
akcijai pažangų ir plėtotę. Gi j 
ten kur mūsų tiesioginiam 
veikimui dirva neprieinama, 
palieka atviras kelias maldai... 

i r taip katalikiškoji akci

jos sentimentų, kaipo Bažny
čios nariai, Jmrios vadas yra 
Papą, Jėzaus Kristaus įpėdi
nis, i ' 

Vienu žodžiu bukime kata
likai, ne tik išoriniai, bet ligi 
pat savo esybės gelmių, ne tik 
širdimi, bet taipat savo min
timis. 
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Vizos Kitų Tautų Piliečiams. 

JJimokestis už vizų aplikan-
tui by kokios tautos, išskiriant 
amerikoniškos, yra lygus su 
užmokesčiu kurį to aplikanto 
tauta reikalauja nuo Vokieti
jos piliečio. 

Bavaria. 

Norint sustoti Bavarijoje 
ilgiaus kaip dvidešimts-ketu-
Vias valandas, keleiviai, ne vo
kiečių tautos, būtinai turi gau 
ti upeciališkų leidimų nuo 
' ' Bezirkspolizeibelioerdes'', to
je vietoje kur mano apsistoti. 
(Munctiene, nuo 'Polizeidirek-
tion'). 

Aplikacijos vizų blankos ne
išduodamos, bet reikia minėti 
išvažiavimo ir sugryžimo die
nas. 

(Foreign Lang-uagre Inf. Service) 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
ĮSTAIGAS. 

1$ MŪSŲ CENTRO. 
VISKĄ ATNAUJINKIME 

KRISTUJE. 

Nesenai Londone buvo nevi
sai paprastas masinis mitin
gas. Tarpe kalbėtojų buvo Ka
binėto narys, parlamento at
stovas, anglikonų vyskupas, 
jėzuitas kunigas, 1 kapitalis
tas, 1 darbininkų vadas. Visus 
juos suvedė į krūvų Kristaus 
idėja, visais vadovavo vienas 
troškimas: sukrikščioninti An
glijos gyvenimų ir veikimų. Po 
prakalbų buvo priimta tokia 
rezoliucija: 

' 'Kadangi mūsų tautas eko
nominė, pramoninė ir socialė 
tvarka įra ir griūva, ir ka
dangi dabartinis Valstybės ve
dimas yra visiškai aklas, —. 
šis masinis mitingas ragina vi
sus geros valios vyrus ir mo : 

beris pripažinti, kad nš tų var
gų viena tėra išeitis: tai pri
taikinti Krikščionystės princi
pus visose žmonių gyvenimo 
srityse. Mes pripažįstame, kad 
atkaklus atsisakymas vykdinti 
tiesos, teisybės ir broliškos 
meilės principų yra atsižadė
jimas Jėzaus Kristaus kuris 
gyveno ir mirė tų principų į-
kunijimui žmonijoje". 

Taip mano ir jaučia britų 
tautos veikėjai. Bet tos pačios 
mintys juo labjau pritiktų mū
sų tautos gyvenimui. 

Kaip nesenai dar mūsų tau
ta akis prakrapštę ir išvydo 
Krikščionių civilizacijų. Del 
lenkų sielos kreivumo, del jų 
lenkiškų poterių ir lenkiškų 

Prenumeratom mokaat tfUadno. L*i-
kaa ekaitosi nuo užsiražymo dieno* 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adreea visada reikia prielusti 
Ir seina* adreea*. Pinigai geriausia 
dųsU išperkant krasoje ar expre*e 
"liouey Order" arba įdedant pini-
«u« } registruota iaiika. 

1 'DRAUGAS" PITBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 
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platinasi. Partijos riejasi, 
pjaunasi. Del savo partijinio 
biznio meta valstybės darbų, 
nežiūrint to, kad priešas prie 
durų, ir netik prie durų, bet 
pačioje širdyje, sostinėje. 

Išeivijoje juk ir negeriau, o 
gal dar ir blogiau. Tie patys 
barniai tos pačios ligos, tik 
gal dar didesnės. Žadėjome 
būti išganinga Lietuvos re
zervą, josios gelbėtojai, rėmė
jai. O kaip mes gelbėsime, 
kad mes patys gergame. 

Ir štai visoms toms ligoms 
ų nelaimėms mūsų apjakėliai 
bedieviai vieną tik receptų te
duoda: evoliucija, paėjimas iŠ 
beždžionės, protas, mokslas 
(žinomų, kreivas-šleivas ir ku
protas, pagrįstas geiduliais, 
pamuštas dvasios ir kūno iš
tvirkimu — tikrai bezdžioni-
nis). 

O mes, katalikai, atsakome 
jiems: ne, broliai, klystate. 
Lietuvai reikia ne beždžionės 
vaikų, bet dvasios milžinų, 
žmonių tvirtų dora, mokslu, 
žmonių stiprios valios ir svei
ko kūno, žmonių mylinčių ir 
pasisvenčiančių; žmonių nebi
jančių ir gyvastį atiduoti už 
savo idealus, už tėvynę, už 
brolius. Štai kokių žmonių 

mes nesenai 
tepradėjome 

lės spinduliuose 
tepamatėme ir 
suprasti. 

Mūsų tautos dvasia dar tik 
vakar paliuosuota iš baudžiau
ninkų jungo, kyla drąsiai į 
padanges. Bet, kaipgi silpnos 
dar mūsų jėgos! O čia įvai
rios ir savos ligos ir svetimi 
priešai pastoja mums kelių, 
mūsų sparnus riša. Atgavome 
laisvę, bet negalime nugalėti 
savų dvasios vergų, suvaldyti 
vagių, šmugelninkų, dektin-

mums reikia. Kaip jųs, silp-
*• 

nadvasiai, išauklėsite tokius 
be Kristaus mokslo ir dvasios, 

intrigų ir patį Kristų, Jo mei- Lietuvai reikia naujo atgi-ja bus naši ir užkariaus pla
čiuosius visuomeninio gyveni
mo plotus, nes tiesos princi
po vadovaujama ir palaikoma 
trejopos gyvenimo galybės: 
proto, valios ir drųsos. 

ffad rūpinkimės pažinti tų 
veikimų nustatydami viešųjų 
nuomonę įtikinimo priemonė
mis, kurios iššauks bendras 
pastangas mums rupimu kryp
sniu. 

Stengkimės dvasiniais lavi-
niais prisirengti prie proto ii 
širdies vienybės Kristaus ir jo 
tiesos meilėje. 

Nuolat palaikykime savyje' miestų, o net ir sodžiaus jau-
ir kituose katalikiškos pozici- nimas tvirksta. Lyties ligos į Federacijos Sekretorijatas. 

mimo, atsinaujinimo. 
Mes, katalikai, žinome, kad 

"viskų atnaujinus Kristuje" 
tegalima arnaujinti pasaulį. 
Ir mes eisime tuo keliu. 

Ir jokios bedievių pastan
gos mus nuo to kelio nenus
tums. Ir tu©* keliu eidami mes 
nepaliausime kvietę į tų kelių 
ir savo paklydusius brolius. 

I r ar ankščiau, - ar vėliau, 
mūsų troškimai, mūsų pasi
šventimas ir darbas, pažadins 
visus mūsų brolius is dvasios 

darių. Lietuvų valdo ir veda] miego ir patrauks į tų kelia 
kyšiai. Girtybė baisiai siaučia; visus geros valios žmoąes. 

Dieve mums padėk! 

L-T 
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SPIESKIMĖS PO "GIEDRINiNKĮJ" 
VĖLIAVA. 

Kas yra Giedrininkai? 

Nors giedrininkų organizacija jau yra 
gana plačiai žinoma, bet dar yra tokių, 
kurie nėra pilnai susipažinę su giedrimn-
kais. Šiame straipsnelyje nors trumpai pa
kalbėsime apie minėtų organizacija. 

Amerikos katalikiškoji lietuvių moks
leivija buvo susispietusi į L. R. K. Moks
leivių Susivienijimų Amerikoje. Tas jųįj 
garbingas susivienijimas gyvavo per de
šimtį metų ir savo laiku jis daug gera 
padarė. 'j 

Beveik visų lietuvių kolonijų mokslei 
vija buvo susimetusi į tų susivienijimą. 
Ret ilgainiui organizacijoje atsirado ne

mažas Alumnų skaičius, kurie baigę ko
kių nors praktikos šakų ar kursų daugians 
nesimokindavo. Tie alumnai teįpogi norė
davo pasilikti organizacijoje, bet nebebu-

• darni moksleiviais negalėjo turėti tokio 
tvirto ryšio su moksleivių organizacija ir 
dažnai nuo jos pasitraukdavo. Vėliaus bu
vo pradėta organizuoti pačioje organiza
cijoje taip vadinamas "Alumnų Skyrius7'. 
Tame skyriuje pasilikdavo kai kurie, bet 
toli gražu ne visi. Tam buvo įvairių keb
lumų bei nesusipratimų, kurie nemažai 
kenkdavo pačios ' organizacijos gerovei. 

' Nors visų buvo vienokis tikslas, bet patsai 
faktas kad alumnas ne moksleivis, o mok
sleivis ne alumnas juos 'skyrė. Taigi kad 
tuos visus keblumus prašalinus ir kąd 
visas moksleivių ir alumnų bei inteligentų 
jėgas sujungus į vienų tvirtų bendia or
ganizacijų, 10-ties metų Jubilėjinis Stirnas 
vienbalsiai nutarė savo organizacijai L. E. 
K. Moks. Sus. Am. duoti bendrų vardų 
kurs tiktų visiems katalikams mokslei-
viajns-vėms, alumnams-ėms, intelį-

gentams-ėms bei jųjų rėmėjams. ^Tas 
bendras vardas yra (<Giedrininkai". Mok
sleivių organizacija turėjo organų " Mok
sleivį' ' kuris išeidavo kas mėnesį. Dabar 
tie ton Moksleivio jau nuo Naujųjų Metu 
išeina taip pat kas mėnuo "Giedra". 

Obalsis ir Konstitucija. 
L. R. K. Moks. Sus. Amerikoje priim

damas Giedrininkų vardų paliko tų patį 
obalsį: "Deus et Pa t r i a^— Dievas ir Tė
vynė. Šį organizacija buvo, yra ir turės 
pasilikti, pakol ji gyvuos grynai katalikiš
ka. Nes katalikiškoji moksleivija bei inte
ligentija žino ir mačo, kad be tikėjimo, be 
tautystės nei vienas žmogus negali pasiek
ti aukštesnio dvasinės kultūros laipsnio; 
j į negali pasiekti tikrojo' žmogaus ver
tybės, jeigu jis nepriima krikščionybės 
skelbiamų dėsnių. Konstitucija yra pama
tas organizacijos. Kadangi "Giedrininkų" 
orį. yra grynai katalikiška, tai jos ir kon
stitucija yra tokia pat. Kiekvienam ka
talikui jaok&laiviui,ei ir intelįgentul-ei 

- • 

mylinčiam tikėjimų ir tautystę reikėtų su
sipažinti su giedrininkais bei jųjų konsti
tucija ir kiekvieham-ai prie jų prisirašyti. 

Po Giedrininkų Vėliava. 

Šiais laikais Amerikos lietuvių tarpe 
yra jau nemaža moksleivijos bei inteli
gentijos. Nors nemažas skaičius tos moks
leivijos bei inteligentijos jau yrą susispie
tę po "Giedrininkų" vėliava, bet dar 
turėtų būti daugiau. Juk kasmet nema
žas jaunuolių lietuvių būrys įstoja į augš-
tesnes mokyklas ir kasmet nemaža jų bei-
gia augštesnes mokyklas bei kokių nors 
profesijų. Taigi visi tie moksleiviai-ės 
bei baigusieji galėtų būti "Giedrininkais" 
-ėmis. Bet taip nėra! O kodėl taip nėra f i 
Labai lengvus atsakymas, bet tas atsaky
mas nemalonus ir skaudus. Jis paliečia 
kiekvienų inteligentų-ę moksleivį-ę, dėl
to negalima užgauti "jųjų jausmų", nes 
tuomet jau ne tiktai nepriklausys 
prie " Giedrininkų", bet permainys 
savo gražų garbingų lietuviškų vardų ir 

atsisakys nuo lietuvių ant visados. Lai 
tad kiekvienas apie tų klausimų rimtai pa
galvoja. 

Pasiliuosavus Lietuvai iš po ilgo ver
gystės jungot jai reikia vadų, inteligen
tų bei visokių veikėjų ne tiktai dirbti val
stybinį darbų tėvynėje Lietuvoje, bet tai 
pogi jai reikia rėmėjų iš kitų kraštų, pav. 
iš Amerikos. Dabar, kaip mes galime ti
kėtis kad kirų kraštų inteligentija remtų 
mūsų tautos reikalus, jeigu mes patys jų 
neremsime ir negerbsime? Juk tai negali
mas dalykas! Mes patys, pirmiausiai, tu-
rime mylėti, gerbti ir remti savo tautų 
bei visus jo« reikalus, o tuomet galėsime 
susilaukti to paties ir nuo svetimtaučių. 
Niekas negali mylėti bei gerbti tų ko jis 
nepažįsta. Jeigu kas nori pamylėti kokį 
nors asmenį, tai neužtenka žinoti to as
mens vardų, bet reikia artimesnės pažin
ties. Jeigu taip yra su pavieniais, tai kų 
jau bekalbėti apie organizacijas ir apie 
pačias tautas, bei apie patį tikėjimų? 

(Bus daugiau) 

/ • 
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GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 So. VVcstcru Avcnuc 

Tvlvt. Lafayette 4146 Jį 

5? Vaandos: 6-11 rytais, 1-2 po=£ 
^ pietų ir 7-8 vakarais . Nedėldie-J^ 
Janiais tiktai po piety 2 iki 5 v a t . ^ 

Tel. Blvd. 7041 

Dr, C. Z. Vezelis 
LDCTCJV1S DBNTISTIAS 

4711 « 0 . A S H L A N D A V H N U E 
ARTI 47-to« Gatves. 

Valandos: ttuo » r j t o iki 9 rak. 
Seredomiu nuo 4 iki | Tąkart. 

E • • ' ^ • I M > ^ - »» • • i r t -

LIETUVIAI AMERIKOJE 
»•• - "-."*: o*i-T--»-'*»*»w • • M • • 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

46S1 So. Ashland Are. 
Tel. Yards t t 4 
Tel. Varos 09§4 

O F I 8 0 VAI*: 
8—10 v. ryto, 1—8 ir 7—9 v. v. 
Nedėl iomls: n u o 19 T ryto iki 
1 vai po pietų, 

V i 

Rezid. tel . Van Buren 0294 
Ofiso tel . Boulevard 9693 

Dr. A. A. ROTH 
R U S A S GYDYTOJAS Ir 

C H I R U R G A S 
Special istas Moterišku, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų l igų. 

Ofisas: 3354 S. Halstcd St. 
Vai .: 10—11 ryto: 2—3 po 
piet, 7—Svak. Ned. 1 0 — 1 2 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

Telef. Pu l lman 8834 ' 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

GYDAU B E VAISTŲ I R B E 
' OPERACIJOS 

10901 South Michigau Ave . 
ROSEIiAND-CHICAGO, ILD. 

KAT. FEDERACIJOS 12 
SKYR. DARBUOTt. 

Zf 

PRANEŠIMAS. 
Mes šios kolionijos lietuviai 
norėtume turėti savo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy
venti mažesniuose miesteliuo- ;{ 

3 se, meldžiu kreiptis greitai, g 
nes turiu geroj vietoj Gydy- £ 
tojui ofisą. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS 
1444 Wentworth Avenue 

Chicago Heights, 111. 

^Cicero, IU. — Skyriaus susi
rinkimas įvyko geį. 28 d. 
Vienbalsiai nutarė išmokėti 
Apskričiui bilų. $15.00. 

Tautos Fondo 59 (viet.) 
skyriaus ižcle užkilai kusius 
$41.31 nutarė pasiųsti B/usijon, 
Odesoje badaujantiems lietu
viams, sulig jų <-pačių laišku 
atsišaukimo. 

Raportą, iš Apskričio išdavė 
J . Šliogeris. Skyrius nutarė 
išreikšti vieša, pagarbos žodį 

kesnė, reikia kad visos kolo
nijos tartų žodi vienaip ar ki
taip. Taigi nuostabu, kad iš 
kitų kolonijų nesimatyt rū
pesčio našlaitnamiu. 

Išklausius Kat . Spaudos Dr-
jos vietinės kuopos raportų 
federacijos skyrius prašo dr-
jų ir visų auginti Spaudos 
Dr-jg, nariais, spaudos plati
nimu ir t. p. \ 

Kap. iš Kultūros vajaus iš
davė St5 Tamošaitis. Dar ne
gavo iš kun. Br." Bumšos su
rašo aukojusių, kurį jis su sa
vim pasiėmė. Atsirado nusis-

— — — — 
• l * 

buvusiai komisijai, gerbs. 
kun. Dr. Ig. Cesaimu, M. Bag- S " * " * m *"* 5 1S a i n , * a 

donui; Apskr. valdybai: I s . Į * * * * " * * • " * « aukotojų su-
Sakalui ir A. Panavui, už pa-

D UNl 0S-A! 
LINIJA 9Broa<W. Nev\Srk.NY 
£5&i LIETU VV. . . 

PER HAMBUROA^ 
VAŽIUOKIT VISI P A R A N K I Ų I R 

TIESIŲ K E L I U 
Lietuviai važiuojant | Pi l iavą aplenkia 

Lenkų juostų (karidorių) 
Visa Trečia Klesa Padal inta I Kambarius 

Ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių Ltorų 
LITUANIA ^ . . Birželio 14 
POLONIA Birželio 28 

Trečios Klasos Kainos Į: 
HAMBURGĄ 3 103.50 — PILIAVA $106.50 

MEMEL ir L1EPOJU $107.00 
Dėlei lalvakor. Ir žinių kreipk, prie savo agen. 

• 8 — 8 — 8 — — — I I 

sėkminga ir pavyzdingų pasi-
danbavima, per dvi savaiti 

riniiiiiiiimimiiiiiiiimirsiiiiiiiiiiiiito fc 

I u m n i i T i / i l l O l / 1 0 S k n k s - d e m ' Part lJai- Nutarė i V. W. RUTKAUSKAS 

DR. 6. M. GLASER 
P R A K T I K U A 30 METAI 

Ofisas S14 t So. Morgan St., 
Kertė 32-nd St., Ctttcago, III, 

SPECIJALISTAS 
£ Moteriškų, Vyriškų tr chroniškų: 

Ofiso Valandos: Nuo 18 ryto: 
-*-iki S po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 
j N e d ė l i o m l s nuo 10 iki 8 po pietų. 

Telefonas Yards 637 

=E 

; DR, S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRIRGAJ 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Ualsted Street 
Ant viršaus IJuiver. State Bank ^ 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo <? 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. $ 

Nedėl iomls nuo 10—2 
. fį Oofisas ir gyvenimo vieta 

DR. CHARLES SEGAL 
'perkėlė savo ofisą po numeriu 

4733 SO. A S H L A N D A VENŲ E 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Liffu 

>VsA: ryta nuo 16—18: nuo 8—6 
}po pietų; nuo 7—8:86 vakare 
'Nedėliomls: 16 Iki 1. 

Telefonas Drezc l 1830 

| ADVOKATAS 1 
Ofisas Didmiestyj : W 

| 29 South La SaUe Street | 
p Kambaris 530 
ĮJ Telefonas: Central 6890 

g Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
Telefonas: Yards 4681 

3^jiimiiiiuii^jiiiiiiiiiiiiiyjiiiiiiiiiiiiL^J 

ANTANAS A. 0L1S 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 

1 
: 

: 

Veda bilaa visuose te ismuose 
Miesto Ofisas; 

8. Dearborn S t , Roo«n 1040' 
Telefonas: Central 1776 

Vakarais: 3251 8. Halsted St. 
Telefonas: Bourevard 653. 

š € « € « € « € « € « € € € € f € « € € € € € € t 
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D r . M . Stupnicki 
3 1 0 7 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Yards 5083 

Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto: 
I po pietų lkl 8 vak 
mis nno 6 lkl S 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Uien.: R. 611-127 N. Dearborn S i 

TeL Dearborn 6686 
Vakarais: 10736 S. vVabasb Ave. 
Roseland TeL Pul lman §377 

Tel. Randolph 4758 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
A 8 8 O 0 I A T I O N B L D O , 

l t South La Salle Street 
Room 1868 

Valandos: 9 ryto lkl 3 po pietų 
j ?Namų TeL Hyde Park 6696 

Hedėl lo 
vai. vakarą. 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Oanal 3118 
Valandos: 16 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 3811 W. 6Srd Str. 

T a i Prospect 8466. 
t — ^ > ^ f — • • • » • m « * » ą 

i • m m m m » Į 

TeL Oanal 367, Vak. Oanal 3118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvi! Gydytojai Jx 

Chirurgas 
1831 South Halsted Street 

ralandos: 16 Iki 12 ryta; 1 lki4 
po p ie tų; 6 iki • vakarą 

J T e l T B o u l e v a r d 8160fo 
i 

g: DR. A. J. KARALIUS 
I J E T U V I S GYDYTOJAS 

S3303 S. Morgan Str. 
3 CHICAGO, DLL.; 

Išdirbėjai 
i r p a r d a v ė -

Tel. Central 1289 

HAROLD 0. MULKS 
A D V O O T A S 

Veda bylas v isuose te i smuo
se. Egzaminuoja abstraktus. j J a l g e r i a u 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1611 — 1612 
155 No . Clark St. Chicago. 

Ka lbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

taipgi Lsivikšti vieša, pagarbos 
žodį gerb. veikėjams, kun. Pr. 
Garmui ir Mikui Bagdonui už 
pasidarbavimą sulig Federaci
jos Apskričio nurodymų. 

Parapijos pikniką birž. 11 
d., Bcrgmans darže, Riverside, 
111. rems visomis išgalėmis. 

Prašo visuomenės ir vis4 
draugijų, paremti skyriaus pik
niką. Pusė to pikniko pelno 
skiriama parapijai. 

^^^H^fSį t^rta i . Vainiku. 
(Decoralįon) dienoje padirbė
ti ant Šv. Kafiuiiero kapini t) 
apsiėmė St. Tamošaitis, D. Na-
rušaitis, J. Patcrabas ir J. Moc 
kus. 

Nutarė remti Labd. Sąj. 
Centro pikniką birž. 4 d. Nat
ional darže, Riverside. Darbi-.. 
ninkais apsiėmė, A. Valančius 
Pr. Vitkus, K. Gasiunas, B. 
Vitkienė, J. Mikolainis, J. 
Paterabas ir PI. Ambrozaitė. 

Laibd. Sąj. Centro projektas, 
sulig Dr. S. Brenzos nurody
mą, statyti našlaitnamį su li
gonine bendrai, iš raporto pa 
tirta kad Centro direktoriai 
pritaria. Pritaria ir Federaci
jos 12 skyrius. 

Pastaba. Kad Našlaitna-
mio ateitis taptų greičiau aiš-

rašo. Nutarė prašyti kun. Bum 
sos, kad paskubintų prisiųsti 
surašą. Kultūros reikalajns jau 
T. Fondo sk\ pasiųsta Centran 
$723.95. Dar nevisi pasižadėju
sieji išpildė savo pasižadėji
mus. 

Raporte iš antrų kun. Gar
maus prakalbų geg. 21 d. pa
aiškėjo kad jos puikiai nusi
sekė. 0 

L. R. Kryž. Rem. Dr-jos 59 
skyi*. -susivienijimo su Feder. 
12 skyriumi reikalas stovi: 
protokolų ir finansų knyga y-
ra padėta Šv. Antano parap. 
knygyne sykiu su Tautos Fon
do 59 skyr. knyga. Pinigų L. 
R. lvryž. Dr-jos ižde dar ran
dasi $27.00. Juos nutarė pa
siųsti į kautos Fondo Centrą, 
L. R. Kryž. sekciją. 

Aukso ir Sidabro vajaus rei
kale skyrius pataria visuome
nei iš kalno" prisirengti, kad 
butų galima JKT porą dieną tą 
darinį atlikti, Auksas įr si
dabras prašomas atnešti į vė
liaus nurodytą vietą. Auksas 
ir sidabras bus priimamas 
pinigais ir daiktais. Auksiniai 
daiktai turi turėti mažiausiai 
10 iki 14 karato. 

\ Skyriaus koresp. 
ST)LAIKO ŠERT/ PARDAVI-

ilIlIlIMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIII 

S. D. LACHAWICZ i 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja la idotuvėse kuopi - £ 
Sffiauala. Reikale meldžiu a U l š a u - s 
=kti , o mano darbą busite a i g a - 3 
=nėdlnti . % 

2 2 3 1 4 W. SSr i r L Chleaco. D L = 
Telefonas Canal 1271—2169 

• i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu 

VALEMTINE DRESMAKIMG 
COLLEGES 

2407 W. Madlson, 1850 M. WeUs, 
6301 S. Halsted Street* 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternu kir

pimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai, 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjlmais . Klesos dienomis iri 
vakarais. Reikalaukit knygelės . 
TeL Seeley 1643 

S A R Ą PATEK, pirm.; 

siu armoni
kų visam pa 
šauly j , už pi 
gcsnt'S kai
nas uegu 
kokios kitos išdirbystės. Reikalauk 
katalogo dykai. Perkantiems armo
nika mokiname dykai. Reikalau
jant informacijų rašykite angliš
kai. 

RUATTA & SERENELLI 
Accordeon Mfg. Co. 

817 Blue Island Av. Chicago. 

NĖJIMĄ. 

Lietuvių Prekybos B-vės 
direktoriai savo paskutiniame 
susirinkime, įvykusiame gegu
žio 23 d., nutarė sulaikyti to
limesnį šėrų pardavinėjimą, i-
dant palikus platesnę rinką 
tiems L. Prekybos B-vės šė-
rininkams, kurie del svarbių 
priežasčių savo šėrus nori par
duoti. L. Prekybos B-vė par
davinės seniau atpirktus šėrus 

l is rasti pirkėjus tiems 
serams, kuriuos šėrininkai no
rės parduoti. , 

Pr. Gudas I-mas vice-prez. 
Jonas E. Karosas, sekr. 

J. A. POŠKA 
UŽSIIMU MALIAVOJIMU NAMŲ. 

Malavoju ir Popieruojų. Atlieku darbą gerai, teisin
gai ir už žemiausias kainas. Kas mylite švariai gyven
ti ir švarius kambarius turėti. Atsišaukite šiuo antrašu: 
4458 So. Francisco Ąye. Brighton Park. 

Telefonas Lafayette 5608 
:*rsr^8wm^e-¥e^3Y*o^^ 

I ' • • l - l f l 

Šiandie Pfntgy Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
42 centai už 100 Auksinų 

— arba — 

240 Auks. už vieną Dolerį 
PlgasniH kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame l a i k a 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

u 

GRAŽUS, MARGAS VAKA 
" RAS. 

Sioux City, Iowa. — Gegu
žio 28 d., vietinis vargonin
kas, su savo žmona, surengė 
gražų vakarą užbaigimui mok
slo metų Šv. Kazimiero pa
rapijos vaikų mokyklos. Pro
grama buvo gan įvairi ir turi
ninga. J i susidėjo iš visokių 
gražių gabalėlių, k. t dekla
macijų, daigelių, piano skam-
iujutuo, <mMy> ir vaidinimo, 
kurį labai gfnžiai atvaidino 
mokyklom vaikai. To veikalėlio 
vardas buvo "Užkerėta Merge 
lė" , dviejų veiksmų. P-ia 
M, Simonaviėicnė, išvertė jį iš 
anglų į lietuvių kalbą. Šis vei-

Publikos atsilankė daug ir vi
si labai gražiai užsilaikė, nes 
kiekvienas su dideliu smalsu
mu viską tėmijo. Už surengi
mą šios gražios programos pa
rapijos naudai visi yra labai 
dėkingi p.p. Simonavieiams. 

J. Ž. 

GIGEROS JOMARKAS. 

u dideliems yra tinkamas vai
dinti.' Butų pageidautina kali 
p. Simonaviėienė šį veikalėlį 
išleistų sp., arba kam kitam 
daleistų jį išleisti, nes tuomi 
padaugintų mūsų scenoje vie-

Cicero, ĮU..-r- P^bar ciceric!-
f'iai į apie . ftita^'ka/ ir iiekaiba 
'kaip tik apie savo parapijos 
pikniką. Ant gatvių, mėsiny-
eiose, aludėse ir kur tik ne
kasi suksi, vis tik užklausi
mas: " A r jau rengiesi į savo 
parapijos jomarkąf , , " 0 ką 

kalelis yra gan įdomus ir juo manai, ar tai aš namie busiu", 
kingas. Nevien mažiems, bet Antai jau ir mano moteris ruo 

^šiasi prie šimtkišeninės ma
inos " . Kiti dar pridūrė saky-
Vlami: "Šįmet mūsų garbi-
niukš ketina dar Šumniau gei-
mes sutaisyti. Sako ir Žulikow 
skis turės pult — do Waršava 

nu veikalėliu, kurie yra labai xiš Vilniaus. Na da ir su pap-
pageidaujami lietuviii dailės > šiais pieną gert reikės. Tai su-
srityje. 

Po vaidinimo buvo lietuviš
ki, driliai, kuriuos labai gra
žiai atliko mokyklos vaikai. 
Vaikai, driliams buvo aprėdy
ti Lietuvos spalvos drabu
žiais: raudonais, 'žaliais ir gel-

. tonais, kurie darė didelį įspū
dį į žiūrėtojus, o ypatingai 
kada sustojo pabaigę drilius. 
Ant jų krūtinių buvo išsiūta 
po vieną raidę. Kaip visi su
stoja eilėn,', tada iš tų raidžių 
I)riešakinėj eilėj susidarė Lie
tuvos bimno žodžįai: "Lietu
va, tėvynė inusų , , . Tada visi 
sustoję užtraukė Lietuvos him
ną ir užbaigė šį gražų vakarą. 

mislumas (suprask, garbiniu-
'ko). 

Beabėjo, kad nei vien© cice-
riecio namie j 11 d. birž. ne
liks, visi pietaus Bergman's 
G rovė darže. 

Cicerietis. 

GRAŽIAI DARBUOJASI. 

• • • — • 

TeL Lafayet te 4323 

+ » » • € > • » « « « 
Rssk TeL Cicero 3656 

OfJko TeL Cicero 46 

l 
DR. J. SHINGLMAN 

1323 So. 43 Court 
H. B . Cor. 49 Court i» 1$ 8tr,< 

ant v irtaus valstyničioa 

P L U M B I N G 
Kaipo Uetuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogerlausia. 

M. YDftHA 
3338 W. 3ft-th, Street 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G, MEZLAISK1S 
Oeneralis Kontraktorius, staty-
tojaa ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti SS clo Place. 
y%% s«— I M . M . M H . O I 

• 
Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

Gary, Ind. — Kaip kitui 
taip ir čionai lietuviai neatsi
lieka darbštume ir naudingų 
pramogų rengime. 

|Geg. 21 d. jaunimas, L. Vy-* 
čių vietinė kuopa surengė gra-' 

^Telefonas Yards 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS U t į 
Balsamnotojas 

Tūrių automo- : 

bllius visokiems] 
j reikalams. Kainai 
j prieinamos. 

3319 Aubum 
Ave. Chicagoj 

HIANEŠIMAS UETUVIAMS 
kurie nori pirkti narna 

parsiduoda namas 4 kambarių ir 
du lotai po 30 pčdų pločiai ir 131 Yz 
ilgio ir penkios barnės gal ima lai
kyti dvi karves, arkli. kiaulių, vistų, 
ančių, ž4sų. Gauyklos už dyka ir 
stena gal ima už dyka prisipiauti 
taipgi daržas dideles apsėtos daržo
vėms dar ir sodnas visokių vaisin
gų medžių ir visi medžiai pilni vai
sių, ta vietą, randasi arti Summit, 
111. ir labui žema prekė tik tai apio 
$2,160.00 priežastį pardavimo pa
tirsite pas savininką ta vieta yra 
prie karų linijos atsišaukite 

IG. NOREIKA 
4534 S. Caiifornia Ave. 

Chicago, IU. 
• ' ' *•"' » ' 

Telefonas Boulevard 4138 

\j$m 
A. Masalsl 

Graboriufl 
Patarnauju, lai-? 
dotjivesa, vas-i 
tnvese. krik*-
tynose Ir kituo-j 
•e raikai aose j 
Kainos prieina- Į 
moc, 

Auburn Ave. Chicago. 

KELIAUK Į LIETUVĄ. 
BIRŽELIO 17 d. Jiolland-A-

merican linijos laivų "ROT-
TERDAM" iš New Yorko kartu 
su konipozitoriuiii p-nu NAUJA-
LIU. 

BIRŽELIO 20 d. Cunard lini-
jis laivų "Berciigaria" iš New 
yorko kartu su KUN. AUGUSTI
NU PETRAIČIU, Athol, Mass. 
lietuvių klebonų. 

LIEPOS 8 d. IIollaud-Ameriean 
linij(>« l a i v u " N E W A M S T E K -
DAM" iš New Yorko,kartu su Lie 
tuvių Prt'kvvas Bendrovės Vkse-
Prezidentų, VINCU STULPINU, 
kuris visus lietuvius keliauninkus 
palydės iš New Yorko iki Kauno. 

LIEPOS 26 d. Cunard linijos 
laivų "Samaria" î  Bostono kar
tu su'daktarų JUOZU LAJSU-
ŽIUM, kuris savo globoti paims 
visus lietuvius keliaujančius per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę. 

Tuojaus išsirink vieną iš šitų 
kelionių ir nieko nelaukdamas pra
nešk Lietuvių Prekybos Bendrovei 

žų vakarą ^bažnytinėj svet. Vai k a d a 

y B 

" • * / / >• .* 11* 

I P E A R L Q U E E N K O N C E R T I N A 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena ii didiiausių Ohioagojt 
Parduodame ui žemiausią kaina, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiakams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau-
tios mados. Užlaikom visokiua laikrodžius, žiedus, filiubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir
by sčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakandiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DR0VER 7309 

dino veikalą. Buvo pamargini 
mų. Gerai nusisekė. Vyčiai y-
ra p. A. Šlapelio gražiai lavi 

rnami. 
Greg. 28 d., bažnytinėj svet.. 

ouvo taipat kitas vakaras. Lie
tuvės moterys surengė gar-

\lžių vakarienę parapijos nau-
'dai. Puikiai nusisekė. 

Abiejais vakarais ^buvo kuo 
'pasigėrėti. 

Čionykščiai lietuviai kata
l ikai yra energingi, gražiai 
darbuojasi. 

( Parap. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

Parsiduoda "hardware" krautu
ve su geriausiomis įtaisomis, apgy
venta lietuviais. Savininkas svetim
tautis ir dėlto nori parduoti. Atsi
šaukite: . 

5291 So. Kedzie Ave. I 
Telef. Prespect 2112, 

Lietuvon. Lietuvių Prekybos Ben
drovė Tamstoms aprūpins visus 
reikalingus kelionei dokumentus ir 
suteiks reikalingų nurodymų, 
kaip galima greit ir lengvai į ke
lionę Lietuvon išsirengti. 

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION 

414 West Broadway, 
Boston 27, Mass. 

- D E L GREITAUS PARDAVIMO: 
Dviejų aukštų murini "Business Pro-
perty"; storas 75 podų gi lumo ir du 
pagyvenimai. Nepraleiskit" šitos retai 
atsit inkančios progos. Turi b»t par
duota sekančioje savaitėj . Atsiranda 
8527 S. Halsted str., — Vertė tiktai 
žemės $10,000. — Kaina už viską 
$12.000. 

M. J. KIRAS 
3331 S. Halsted St. Chicago, IU. 
r , ,. i ,' i " J i i •• 

BARGENAS CICEROJ 
,Ant pardavimo pigiai mūrinis na

mas ant 4 pagyvenimų po 5 ir 6 rui
mus, geroj vietoj, turi cementini ba-
sementą po visų namu, yra elektra, 
vanos ir tėra tik 7 metai kaip sta
tytas, šv iesu iš visų pusių. Kartu par
duodama ir gretimai esąs 4 ruimų 
namel is su lotu. 

Savininkas nori išvažiuoti Lietuvon. 
1530 So. 50-tfi Court 

f «cero, JUL 
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GRAŽIAI LAIKĄ PRALEI-

^J 
\ 

GELEŽINKELIEČIAI BAL 
' SUOJA STREIKO 

KLAUSIMU. 

DO. 

Dievo Apveizdos Par. — 
Birž. 4 d., L. Vyčių 4 kuopos 
(Dievo Apveizdos parap.) eįio-
ras surengė šeimyninį išva-

Bridgieportas. - 5 d, birž. 
š. m. apie 9 v. v., staiga pa
kilo gaisras miegamajame 
kambary viršuj kareiamos, 
prie 34-tos ir Halsted gatvių.' 
sudegė visi drabužiai ir ap-

>&gė rakandai. 
Žmonės meta kaltę ant "na

mines •>•) 

Geležinkelių darbo taryba ž i a v i m f J R i v e r s i d e ; j j , S u v a . 
pastaromis dienomis sumaz.no ž i a v o g r a ž u g b u r e l i s ^ ^ 
geležinkelių darbininkams už-
ntokesnius, kuomet tarpvalsti-
jinė komisija papigino trans-
portaciją. Sumažinta darbinin
kams užmokesnis turės bu t 
vykinama pradėjus liepos 1 d. 
Tas turės paliesti apie 600,000 
geležinkelių darbininkų. ** 

Kad taip, tai darbininką 
unijų eentralė valdyba paskel
bė darbininkų referendumą 
streiko klausime. Balsavimo 
pasekmės turės but žinomos 
birželio 30 d. Del to liepos 
pirmomis dienomis ar tik ne-

.iurėsime streiko ant geležinke
l i u 

AREŠTUOTAS FlftMOS 
KASIERIUS. 

Mason & Hanson firmos, 
529 So. Franklin st., kasie-
riiis Blumer areštuotas. Jis 
kaltinamas 16,000 dol. nusuki
me. 

EŽERE ŽMOGAUS LA 
VONAS. 

(Ties Belmont ave. ežere at
rastas plūduriuojąs žmogaus 
lavonas. Neidentifikuotas. Tu
rįs api«e 35 m. Sakoma, eže
re išbuvęs apie penkis mė
nesius. Paimtas lavoninėn, 31-
76 No. Clark st. 

I 
ŽMOGŽUDIS PASIDARĖ 

GALĄ. 

rapijos kunigai ir keletas sve 
c i ų . 

Varg. J . Balsiui vadovau
jant linksmai žaidė, dainavo, 
gardžiai šeimininkių priruoštų 
užkandžių valgė, prakaibėlcs 
sakė. Įvairiai linksminosi. Lai 
kas buvo linksmai, sveikai ir 
naudingai tyrame ore praleis
tas. 

Daugelis narių buvo nuvy
kę ir į Labdaringos' Są-gos 
pikniką tų dieną įvykusio Na
tional darže. ^ 

Svečins. 

\ 

Cicilikėliai nusiskundė, kad j VJ| | | | | | | | | [ [* | | | | ! | | | | | | | ^ 
Ciceros policijos viršininkas ^gĘ 

xsaX&x^ 

VAIKŲ PIRMOJI KOMUNI 
JA. 

West Side. — Birž. 4 d., į-
ėjus į Aušros Vartų bažnyčią, 
galima buvo pastebėti ko tai 
nepaprasto. Altoriai papuošti 
gyvomis gėlėmis ir apstatyti 
daugybe žvakių. Žmonių buvo 
pilna bažnyčia ir [ kiekvieno 
veide buvo matyti kokis tai 
ypatingas džiaugsmas. 

"amžinai*' uždaręs jiems sve
tainę ir dabar iš to turį nuos
tolio. J ie iš miesto tarybos rei 
kalavo leidimą daryti svetai
nėj tą ką norį ir t. p. 

Kad miesto taryba žinotų ko 
norima «u tąja "vožn^ja" pe
ticija, p. J . Stankevičius, mies
to valdybos narys, paaiškino 

Inkaras. *kas privedė cicilikėlius prie 
tos peticijos ir kas norima su 
ja atsiekti. (Mat, geg.' 19 d. 
"biblijos, s tudentai" norėjo 
rodyti kokius ten "cudaunus" 
"moving pictures , , tqj Liuo-
sybės svet. Miesto valdžia da-
žinojus apie tai ir gerai žiūrė
dama tvarkos ir apsaugodama 
žmonių dorą sulaikė tuos "bib-
l i s tus" nuo rodymo tų moving 
pictures". Dabar tie soci-
'alistėliai manydami, kad svet. 
Visai uždarė ir norėdami užter-
ti < ibiblistus , ,

) pagelbėti jiems, 

Aš Važiuoju 

LIETUVON 
Ar Tamsta 
Važiuoji su 

M a n i m ? 

PAGERBKIME DARBUO 
TOJĄ. 

James Keller, 937 East 
42 place, kurs gegužės 20 d. 
nužudė savo pačią, pasidarė 
galą nusiskandindamas perka
se ties Argo. 

CHICAGOS VYČIŲ DOMEI. 

Birž. 18 d. įvyksta nepap-
Tastas L. Vyčių Chicagos Ap
skričio piknikas X metų or 
ganizacijos gyvavimo paminė
ti. Šitas piknikas bus traukia
mas į judamus paveikslus. 
Del to rytoj, penktadieny, bir 
želio 9 d., 7:30 vai. vak. Mark 
TVhite Sąuare Parko svet. į-
vyks žaidimo, šokių pamoka. 

Todėl kviečiami visi Chica
gos Vyčiai suvažiuoti. Be to, 
komisija pikniką įrengti da
rys platų pranešimą. 

Rengimo Komisija. 

VYČIŲ PIKNIKO RENG. 
KOM. DOMEI. 

Šeštadieny, birž. 10., lygiai 
7 vai. vak, prieš patį L. Vy
čių Chic. Aps. susirinkimą. 
Šv. Antano par. mokyklos 
kambary, įvyks L. Vyčių Chic. 
Apskr. pikniko rengimo komi
sijos susirinkimas. Visi Ap 
skričio komisijos nariai ir 
kuopų darinkti atstovai į ko
misiją malonėkite tikrai ir 
laiftu pribūti. Turime sužino 
tį kas yra visos komisijos vei
kiama ir reikia sudaryti tin
kamą raportą Apskričio sus-
m u i . K o m i s i j a . 

L. Vyčių Chic. Apskr ren
giamas vakarėlis pagerbimui 
įžymaus darbuotojo, gevb. 
kun. N. Pakalnio, ivvlcv si va-
karą, birž. 8 d., (Jreat North
ern viešbuty, Crvstal Room. 
Prasidės lvgiai 8:30 v. v. 

Šį vakarą" viešbuty dar bus 
galima priimti apie penkioli
ka žmonių norinčių dalyvau
ti vakarienėj virš skaičiaus 
parduotų tikietų ir paduoto 
viešbučio uzveizdai del kiek 
vakarienės priruošti. 
- Del geresnės tvarkos, su i-

vėlavę bet norintieji dalyvau
ti toj puotoj, iš pat ryto kreip
kitės prie rengimo komisijos 
nario, p. Justo Balsio, tel Ga
nai 4652, kad jis žinotu kiek 
dalyvaus toj vakarienėj ir del 
kiek užsakyti viešbuty. 

Padarykime tą pagerbimo 
vakarėli tikrai gražiu ir ma
loniu skaitlingu nariu ir prta-i 
teliu atsilankymu. 

Mat tą dieną 83 vaikučiai 
rengėsi įriimtv.Dieviškąjį Iš-* kreipėsi į miesto tarybą su tą-
ganytoją į savo širdį dar pir
mu kartu savo gyvenime. 
Cerb. kleb,. kun. F. Kudirka 
išėjo su procesija jų pasitik
ti ir įvedė juos bažnyčion. 

Per Šv. Mišias vaikučiai ar
tinasi labai gražioj tvarkoj 
prie Šv. Komunijos. Mergai
tės buvo pasirėdžiusios baltai 
ir dėvėjo baltus velionus ant 
galvos. Ėjo po dvi ir iž salią 
lydėjo dvi kitos mergaitės su 
gėlių bukietais. Taipat ir ber
naičiai ėjo po du; ir juos ly
dėjo du 'Bernaičių nešančiu po 
'gėlių bukietą. 

Po Mišių gražų ir jausmin
gą pamokslą pasakė kun. Dr. 
Ig. Oesaitis. * 

V>% gražų vaikučių jnnrengi-
mą prie Šv. Komunijos pri
puola širdinga padėka gerb. 
kleb. kim. F. Kudirkai ir sese
rims Kaziniierietėms, kurios 
nenuilstančiai darbuojasi. 

Žmonių tą dieną prie šv. Ko
munijos priėjo virš penkių 
šimtų. Žvalgaitis. 

ja peticija). \ 
Miesto taryba pasakė sočiai-

laisvamanėliams, kad jiems 
leistina toj svetainėj daryti šo
kius, pasilinksminimus, tą kas 

'dora, bet kokiems "biblis-
t a m s " ir "velnių kupciams" 
nėra vietos Ciceroj.. 

Cicilikėliai norėjo užtarti sa-
vo bičiulius J1 biblistus" ir 
"velnių kupČins", bet miesto 
valdžia perdaug griežtai jiems 
doros taisyklių prisilaiko. 

Nosis nuleidę ir nukutino 
sau namo, laimėje nelaimėję EE 
nieko. "Tovarišč". S 

' 

V. M. S T U L P P N A S 
Lietuviui Prekybos Bendrovės Vi-
ce-prezidentas Ir Chicagos Sky
riaus Vedėjas. S ; 

Dabar turite nepaprastą progą važiuoti su manim Lietuvon.- Aš Jums patar
nausiu kelionėje Lietuvon iki pat Kaunnui. Mano ilgas patyrimas transportaci-
jos biznyje užtikrina Tamistai geriausį patarnavimą be jokio ekstra mokesčio. 

Šitos ekskursijos keleiviai išplauks iš New Yorko Liepos (July) 8 d. 

GERJAŪSIU IR GREIČIAUSIU 
HOLLAND AMERIKOS LINIJOS LAIVU 

" N E W AMSTERDAM" 
LAIVAS 31,000 TONŲ ĮTALPOS. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė aprhlko šj laivę del .Tamistos kelionės. Mūsų Ben
drovės ofisas Bostone ir Wilkes Barre turės dideles partijas keleivių ant to laivo. 
Kelionės Kainos: Trečia Klesa iki Piliavos $106.50 

Antra Klesa tki Piliavos - $135.00 
Karo Taksai $5.00 ekstra. 

Jei nori greit važiuoti į Lietuva if turėti sau už palydovą VINCĄ STULPINĄ skubiai kreipki
tės laišku ar ypatiškai J 

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE 
414 W. Broadway, \ 
Boston 27, Mass. . 

L i 

« * 
<< 
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ATIDĖJO PAGERBIMO VA 
KARĄ KURSŲ VEDĖJUI. 

i 
WAl KEGAN, IXL. 

A. J. Sutkus. 
811 S. Victory St., 

A. S. Precinauskaa, 
•o« S. Sherklan Rd. 
SPRING VALLEY, ILL. 

Ant. Stulga, 
101 E. S-rd St. 

Alb. Pilinaitis, . 
227 VVest 4-th St. 

WEST PULLMAN, II.L. 
A. I. Vainauskas, 

715 W. 120-th St. 

3313 So. Halsted St., 
Chicago, IU. Tel. Yards 6062 

Arba kreipkitės pas savo kolionijos agentą. 

I, 

NORTH SIDES DAPwBUOTĖ. 

GRAŽUS PAVYZDIS. 

L. Vyčių 5 kp. rengia pasi
linksminimą su šokiais Šešta-

Rengimo Komisija, j ( ] i e n i 0 v a k a n j ( b i r f K ) d > g 

vai. vak., Humboldt l 'arko 
svet., ant Humboldt Blvd.» ne
toli North Ave. Visi žmonės 
yra prašoMi įsigysi tikietus 
ivšanksto ir atvykti į šj gražų 
vakarą. 

Town of Lake. — Birž. 1 d. 
Sv. Kryžiaus mokyklos vaiku-
čiai lankė Šv. Kazimiero Vie
nuolyno bazara. Vaikelių abie
jų lyčių susirinko virš 60, tai 
labai mažai. Mokykloje ran-
/dasi suvirs 800 vaiki}, o tik 
maža dalelė tenuvažiavo. ir pa
rėmė gerb. seserį} Kazimierie-
eių bazarą. Keista. Kaltės ne
ieškosime. 

,Musų darbštus veikėja5?, 
kurs visa širdimi remia Šv. 
Kaz. Vienuolyną ir visados 
prisideda prįe visų prakilnių 
užmanymų, tai gerb. kun. J . 
Čužauskas. Gerb. kun. Čužaus 
ko pastangomis, pasidarbavi
mu surinkta tie vaikeliai ir su 
jais jis nuvažiavo į Šv. Kaz. 
Vienuolyno bazara, gražiai 
prižiūrėjo vaikelius^Karpo ti
krai geras auklėtojas. 

O kur seserys Nazarietės 
dingo! Kodėl kartu su vaike
liais jos neatvažiavo kaip pra- '_kukar , , kaipo palydovais. 
eitą bazara .... Liūdna žiū
rint j tokį pasielgimą. 

Širdingai tariame, ačluvgerb. 
kun. J . Čužauskui už jo pasi
šventimą. Taipgi ačiū tėve
liams kurių vaikeliai dalyva
vo ir parėmė naudingą darbą. 
' / M o k i n ė . 

L, Vyčių 5 kp. šeimyninis iš 
važiavimas bus s e k m a ^ n y , 
birž. 11 d., Brummel Paik, Jef-
ferson, 111., "Toj pae.vj vietoj 
kur pernai buvo. B n? gardžius 
užkandžių, gražių Paulinui ir 
daug tyro oro. Ėtyno. 

SOCIALISTŲ PUSTI MA 
NEVRAI. 

Cicero, UI. — Birž. 5 d., apie 
15 vietinių b'olševikėlių, lais-
manėlių, su kai-kuriais "Liuo-
sybės namo" šėrininkais vyko 
miesto salėn, pas miesto va^dy-
'bą kuri laikė susirinkimą, įtei
kti šiai kokią savotišką peti
ciją. Ją labai "pabažnia i" ne
šė J. Žutaut su keliomis bobe
lėmis ir "atstovnoj aptekor-

Aš maniau, kad tąja petici
ja prašys sumažinti taksus, 
kokius žymius pagerinimus 
mieste įvesti, bet kai pasirodė 
tai buvo tik burbulas. 

Po 9 vai. miesto tarybos 
raštininkas skaitė tą ,"pet ic i -

birž. 15 d. 
L. Vyčių 24 kp. valdyba. 

PRANEŠIMAI, 

^Nuoširdžiai kviečiame visus at 
silankyti, nes yra svarbia rei
kalų svarstymui. Valdyba. 

• 

West Side. — Kadangi pa
sitaikė kad L. Vyčių Chic. 
Apskr. rengia išleistuvių va
karėlį gerb. kun. N. Pakalniui 
tą pačią dieną, birž. 8 d., kuo
met ir L. Vyčių 24 kp. vakaras 
rengiamas pagerbimui lietu
vių kalbos kursų vedėjo, gerb 

?kun. Dr. Ig. Cesaičio, tai Vy-, BRIGHT0N PARKAS. - L. 
eių 24 kp. atideda sav0 vakav V y - i ų 3 6 k u o p a . J a i k y g raėneein| 
rėlį ant kito ketvirtadienio, j^8 i r inkimą ketvirtadieny, 8 d 

"birž. (June), McKinley Parko 
svet. 

Choro praktikos nebus. Visi pra 
somi į susirinkimo atsilankyti, nes 
"bus tariamasi apie daug svarbių 
'reikalų. 

Atletams taipgi svarbu atsilan 
kyti. i \ 

Susirinkimas prasidės punktua
liai 7:30 vai. vakare. 

Valdyba. 

A. Bružas, 
3303 Aubum Arą, 

BRIGHTOIf PARK 
CHICAGO 

A. Andrei iunas 
44S6 S. Fairfiold Ave. 

18-TH STREET CHICAGO 
M. J. Tanan^vicz. 

736 W. 18-th St. 

CICERO, ILIi. 
B. B. Posanka, 

1422 6o. 49th Ave. 
J. Mockus, 

1301 S. 50th Ct 

ROSELAND FLL. 
J. Ramanauskas, 

10808 Michigan Ave 
ROCKFORD, ILL. 

P. Kubo, 
1012 S. Main Str. 

KENOSHA, WIS. 
J. Trakšells, 

464 N. Shcrtdan Rd. 
CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
M. Survila 

303 East 14-th Street 
DETROrr, MICH. 

F. MikuchonLs, 
9185 Cardoni Ave. 

... 

I 

CHICAGOS GIEDRININ 
KAMS. 

Chicagos Gitedrininkų (mok-
'sleivių) susirinkimas įvyks šį 
'vakarą, birž. 8 df, Šv. Mykolo 
parap. svet., 7 vai. v^ikare. į 

*> 
I 

-

ją.". 

The Letter You Did 
• . -

Not Send 
Gal ne vienas žmogus 

yra padėkojęs savo laimėj 
nuo susilaikymo ir pasiun
timo laiško kuris butų pa
daręs jam daug bledes. 

Long-distance telefonas 
visuomet tą klaida gali pa
taisyti, nes duoda proga 
pilnai išsiaiškinti abiem 
pusėm. 

/ 

Bell Lines Reach Everybody 
* • - • i 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ"'šIE ASMENIS: 

V9lontaviįius Tadas \ 
Kybartas Stasys (^fary, Ind.) 
Balsevieienė Juzefą 
Žonsenas Juozas (Port Washington, Wis.) 
Adamonis Kastantas 
Veliczko Stanislovas (Cicero, 111.) 
Meškinis* Morkus 
Jonikis Leonas " 
Samoška Juozapas 
Anglickis Jonas (Cicero, I1L) 
Jasutaitė Anielė 
Kasparas Jonas (Taylorville, 111.) 
Banaitis Jonas 
Sterbis Liudvikas (Klein, Mont) 
Malekauskis Pranciškus 
Juškienė Marijona 
Skipitis Jonas 
Zubė'Juozapas (West Pullman, UI.) 
Šu^is Kazimieras 
Bartkus Juozas 
Lamanauskiene Veronika. * 
Linkevičius Jonas 
Žiaubrienė Uršulė 
Teniukas Juozapas 
Rupsis Juozapas 
Mikalaitienė Ona (Waukegan, UI.) 
Blauzdis Kazimieras 
Armolavičius Antanas 
Oksas Karolis 

7 

* • 

;-

t i 

V 

% 

i 
Tručinskas Jurgis 
Savickaitė Ona 
Bąrakauskas P. 
Šaltenis Anicetas 
Žvibienė Paulina 
Linkus A. 
Žiaubra Petras 
Prascevičius Antanas 
Jurgaitis Staniskvas 
Stasiulis Kazimieras 
Benešiunas Petras 
Zupkienė Ona 
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AMERIKJ 

PRAI 
PARYŽI 

kininkų kd 
riusi atpil< 
ta atsakyi] 
sakyti duo 
skolą Voki 

Kad duu; 
lą, rcikaliii 
tu: 1. Idj 
butų vieiuij 
su tuomi 
valstvtes, 
pildymo k< 
aiškiai bul 
kredito pa^ 

Bankiniu 
rė apie tai 
komisijai, 
luojamas., 

PARYŽI 
Kaliau Su\ 
stojo su d 
komisijos n 
kieti jai nu 
bucija — .' 
yra p<-rau 
tinai reiki 

Tai j vyk 
pildymo k 
nie, kuonie 
ir Belgijoj 
rė savo ba 
legatą klau 
ninku komi 
statvtos k( 
ir ji pati 
kontribucija 
mokėti. 

Šis baisa 
tuo, kad j 
kontribueij< 
to, pati at 
pripažįsta, 
turi didesn 
tyti kontril 
ją pačią. 

Atpildym 
Valstijos t 
gatą. Jis 
su daugum 
Bet jis atv 
33 bilionų 
peraukšta. 
jon neįska 
čiai. Jo pi 
tas komisij( 

Nors ati 
pranešime 
Valstijų d( 
nuomonę r< 
taigi ne vyr] 
čiaus eia jtj 
aiškinamas 
stijų pareisi 

Amerikos 
ganąs, kurij 
komisijos 
t a d t o l i a u 

paskolos da] 
ktas, kad 

http://sumaz.no

