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Lenkai Persekioja Lietuvius 
Vilniuje 

VVASHINGTON, birželio 15 (Kita). — Naktj j antrą 
birželio lenkai padarė knita Vilniuje lietuvių leidžiami] lai-
kraščių redakcijose bei spaustuvėse. 

Išbarstė raides, paėmė antgalviu klišes. Visi lietuviu 
laikraščiai "Vilnietis", "Garsas" , ir " L i t w a " , "Nasza Zie-
mia" uždaryti. IŠ redaktorių, leidėjų ir spaustuvių vedė į i 
paimti raštiniai pasižadėjimai, kad lietuviu laikraščiu ne 
beįeisią. 

Lietuvos vyriausybė yra pasiuntusi del to protestą Tau 
tu Sąjungai. 

I Š V A Ž I U O J A L I E T U V O N 

Prancija Atvieneta Rusijos 
Klausime 

BELGIJA PEREINA ANGLIJOS PUSĖN 

IR AMERIKA ĮSIMAIŠYS 1D VOKIETIJA GALI AT" 
I TURKIJOS REIKALUS. " " f u " " - , , J " * " " • ' « • 

MOKĖTI KONTRIBUCIJĄ? 
APIE TAI RAŠO CHICAGOS 

DAILY NEWS KORES
PONDENTAS. 

Tyrinės ten krikščionių padė
jime,. 

Konstinopolis, birž. 18.— 
Suv. Valstijų vyriausybė pra
nešė čia savo admirolui Bris-
tol, jog "YVashingtono valdžia 
su kitomis valstybėmis bend-
rai apsima tyrinėti krikščio-į BERLYNAS, birž. 18. —Ar 
nių padėjimų Turkijoje. ' Vokietija gali atmokėti kontri-

Jis išveda, kad negali. 

HAGUE, Olandija, birž. 18. veikiausiai nedalyvaus, jei 
— Cia prasidėjusioj ekonomi-, bolševikai atsakys pripažinti 
nė j konferencijoj Belgija vi
sai netikėtai atsimetė nuo 
Pranei jos ir prisidėjo prie An
glijos Rusijos klausime. 

Tai paliudija belgų delega
to (lattier pareiškimas konfe
rencijoje. Jis savo valdžios 
vardu pareiškė, jog Belgija 
sutinka dalyvauti derybose su 
bolševistine delegacija reikalo 
Rusijos problemų išsprendimo. 

(Taigi, tame klausime Pran
cija liko atvieneta. O juk ki-
tuomet Cienoa konferencijoj 
Belgija pirmutinė buvo pasi
priešinusi bolševikams. Tuo
met Prancija stovėjo už Bel
giją, ji rėmė Belgijos reika
lavimus. Šiandie Belgija atsi
sako senosios pozicijos ir »pri 
siglaudžia prie Anglijos. 

Tas atsitikimas ėia aiškina
mas, kaipo didis Anglijos 
politinis laimėjimas. Tuo bu-į 
du norima Prancija padaryti 
mažiau kenksminga Europai 
ir pačiai Anglijai. 

Nežiūrint to, Pranei jos dėle 
gatas Benoist pranešė, kad 
Pranei jos vyriausybė Rusijos 
klausimą rezervuoja ir galu
tino žodžio šiandie negali dar 
tarti, ar ji galės dalyvauti 

pilnai skolas, taipat grąžinti 
užgrobtas Rusijoje prancūzų 
savastis. x 

Šiandie Londone turi konfe
rencijų Anglijos ir Praneijos 
premieru. (jai jiedu nutars ką 

J nauja konferencijos klausime. 
Xuo tos konferencijos dau
giausia priklausys tolesnis 
veikimas. 

* 

Apie Ilagues konferencijos 
pavyk imą reikia labai abejo-
'ti. Ji gali pasibaigti be nieko. 

Bolševikų delegacija, kurios 
pirmininku bus Litvinov, čia 

'atvyksta birželio 26. Ta dele
gacija neturi pilno įgaliojimo. 
Visuose svarbesniuose klausi-

KUN. P. LAPELIS, Roselando klebonas, Chicago, 111. 
i 

BOLŠEVIKAI ŠAUKIA NU- ^ : ^ Š ^ S 
kontroliuoja prombicijos vyk-

SIGINKLAVIMO KONFE-1**** ***¥*ka<1 a m e r i k ° -
'n iškuose laivuose, esančiuose 
svetimose teritorijose, leidžia
ma pardavinėti svaigalus. Svai 

MASKVA, birž. 18. — R u - Į ? * ^ pardavinėjimas ir varto-sijos bolševikų valdžia pak
vietė Pabaltijos valstybes ir 

"Lenkiją nusiginklavimo konfe
rencijom 

-

fjimas uždraustas tiktai Suv. 
Valstijų teritorijose. 

AIRIAI REPUBLIKONAI 
KLUMPA. 

DUBLINAS, birž. 18. 

GIRTUOKLIŲ. BKAITUUS 
AUGA. 

NEW YORK, birž. 18. — 
Čia probibicijos ' įtaka eina 

i mažyn. Sulig miesto statisti
kas Rinkimų pasekmės Airijoj dar j kų, girtuoklių skaitlius 

j menkai žinomos. Teeiau vie- ' metai dauginasi. 
tomis patirta, kad republiko I • 

/ 
fflAI 

j muose ji turės susisiekti su MaJ ' ' 
- ! kai, mažai gavę balsų. Vis la- Į 

biau paaiški, kad Airijos gy
ventojai nori taikos. 

— 

'skva. Ir del to niekas neži
no, kokius bolševikai turi su
manymus. (Jai jie laikysis sa
vo j>ozicijos, kokią turėjo už
ėmę (icnoa konferencijoj. O 
gal Anglija su dauguma vals
tybių palinks prie kai-kurių 
bolševikų reikalavimų. 

Kad ši konferencija gali 
baigtis be nieko, tai liudija 
faktas, jog bolševikai nori 
gauti paskolų. Tuo tarpu su 
tokiu jų reikalavimu nesutin-

ty. respublikos šaliniu- NAUJAS ITALIJOS AMBA 
SADORIUS. 

LAIVUOSE BUS PARDAVI
NĖJAMI SVAIGALAI. 

WASHINGTON, birž. 18. — 

LONDONAS, birž. 18. — 
Iš Medyolano praneša, kad 
šiandieninis Italijos ambasa
dorius Suv. Valstijoms Ricci 
busiąs pamainytas kitu — Ro
mano Avezzano. 

tarybose su bolševikais. Bet ka nei pati Prancija. 

VOKIETIJOS SOCIALISTAI 
BIJO MONARCHISTĮJ 

SUKILIMO. 
BERLYNAS, birž. 18. — 

NVprigulnungųjų socialistų 
. . 

programos. 
"Die Frehei t" ant galo pa-

reiškia, kad birželio 28 d. mo-i 
narebistų paskirta abelnam 
sukilimui su tikslu paveržti 
Vokietijos valdžią. 

Socialistų partijos vadai tą 
žinia skaito labai rimta ir 

partijos organas "Die F r e - į P * * * 6 atsiliepimą j visus 
be i t" nežinia iš kur patyrė i r ;

s a v o Alininkus, perspėdami 
paskelbė tokių sensacinių y,\^ V^'^ ^ ^ ^ monavehistų de-
nių, kad jos supurtė visus so - monstracijas. 
eialistua, kurie šiandie laikosi1 Kas įdomiausia, kad nepri-
prie Vokietijos valdžios styro, gulmii^giijų socialistų organas 

, ., v . .įtaria patį apsaugos ministerį 
Būtent, tas laikraštis prane- >, 

draugavime su monarcnistais. 
sė, kad šiandie vokieeiai m o - l m . „' .* . 

. v i l a s gi socialistalns, esantiems 
narchistai ne veltui visoj sa-, . 1 J X ; . , . 

prie valdžios styro, yra bai-
Iv rengia demonstracijas, įvai-l . • . - ., 

ft i- 'šiaušias daiktas, 
riomis iškilmybėmis pagerbiau 
tioldmaršalą Hindenburgą, 
laiko dažnus susirinkimus, 

Galimas daiktas, kad mo-
narebistai gali pienuoti nau
jus sukilimus. Bet žioplas 
daiktas manyti, kad jie pasi-

Tai visa daroma monarchis- į sakytų, kuomet tuos sukilimus 
tų pagal nustatytos iškalnoiįvykdinsių. 

paroduoja gatvėmis, ir t t . 

I Š V A Ž I U O J A L I E T U V O N 

Ši žinia čia santarvės ra
teliuose sukėlė daug pasitenki
nimo ir džiaugsmo. Tuos tyri
nėjimus išpradžių žadėjo pra
vesti vienos santarvės valsty
bės. Norėta tam tikslui pa
skirti komisijų. 

Tečiaus turkai nacionalistai 
griežtai atsisakė įsileisti tokią 
komisiją. Gi jei šiandie prie 
tos komisijos prisidės Ameri
ka, galimas daiktas, nacionali
stai paliaus su išsisukinėji
mais. 

Krikščionims vargas. 

Nesenai nacionalistų iš Tur
kijos pašalintas vienas ameri
konas paskelbė žinių, kad tur
kai Anatolijoje ir kitose vie
tose baisiai apsieina su krikš
čionimis. Tenai vienur-kitur 
krikščionių skerdynės nepa
liauja. 

•Turkai nacionalistai, smar-
i 

kiai užgina savo žiaurių apsiė
jimą su krikščionimis. Bei 
nežiūrint to, pareina vis dau
giau žinių apie krikščionių 
vargus. Ypač skaitlingos grai
kų kolionijos iš įvairių vietų 
deportuojamos Mažosios Azi
jos gilumom Žmonės išvaro
mi iš sodybų kur į tyrynus ir 
žinokis* Neparupinama jiems 
nei maisto, nei drabužių, nei 
reikalingos kokios-nors pasto
gės. 
Graikų irgi nereikia glostyti. 

Gali but daug tiesos, kad 
turkai su graikais labai žiau
riai apsieina. Bet dažniausia 
jie tai daro nusižiūrėdami į 
pačius graikus. 

Graikų armija Mažojoj Azi-
Įjoj taipat pasitaikius progai 

buciją? Dumuoja dirbtuvių ka
minai ir liejąsis šampanas pa
daro įspūdį, kad ji tai gali 
padaryti. (Teciaus yra kiti 
neužginčijami faktai, lengvai 
apčiuopiami, kurie turi tamp
rų sąryšį su tuo klausimu. 

Pirmiausia darbas. Šiandie 
Vokietijoje darbas nėra taip 
daug produktivis, kaip butą 
pirm karo. Kažkuriose pramo
nės šakose, kadir tokiose ang
lui kasyklose, darbas spaud
žiamas padidina savo produk-

įtivumą iki prieškarinės lyg-
malos. ' Bet tas anglekasių 
produktivumas nusveriamas 
darbo kitose pramonės šako
se. 

Vokietijoje gyvuoja 8-ių va
landų darbas dienoje. Ir , i-
mant abelnai, darbininkai šian 
die neatlieka darbo tiek, kiek 
atlikta pirm karo. 

Svarbiausių ^produktivumo 
sumažėjimų šiandie galima pa
stebėti vokiečių uky. Po karo 
Vokietija neteko žymios dalies 
apdirbamo* žemės. Gi liku
sioji žemė dirbama šiandie že
miau normalio saiko. 

pastangomis gali produkuoti 
vos dvi trečdali to, kiek pro
dukuota pirm karo. 

I Kur gavo pinigų. 

Vokietija jau iki šiolei san
tarvės valstybėms kontribuci
jos atmokėjo pusantro oiLiono 
auksinių markių pinigais ir a-
pie puspenkto biliono auksinių 
markių vertės visqkiais daik
tais. Tad kurgi ji gavo pini
gų tai padaryti? 

Kuone pusę tos visos su
mos surinkta parduodant po
perines markes užsieniuose. 
Didesnioji tų markių dalis pir
kta Amerikoje ir tai tuomet, 
kuomet markės kaina buvo 
dar nenupuolusi, kaip šiandie. 
Tikėtasi, kad Vokietija vei
kiai atsigausianti ir kad su to
mis 'markėmis bus gerai už
dirbta pakilus kainai. 

Toliaus Vokietija dalį pini
gų gavo užstatydama valsty
bės bankos atsargos sidabrų; 
dalį supirkdama (už poperines 
markes) auksų nuo vokiečių 
gyventojų; dalį priverst inai 
parduodant vyriausybės depo
zitus užsieniuose; dalį mažo
mis paskolomis užsieniuose; ir 
pagaliau iš pačios valstybės 
bankos aukso atsargos. 

•Tos visos minėtos operaci
jos šiandie negali but atkarto-

Ukio klausimas. ;-: _j.tps. Nes kasgi, pav., gali šian
die pirkti vokiečių poperines 
markes, nors jos ir pigiausia 
butų parduodamos. Taipat 
valstybės bankos atsargos vy
riausybė negali daugiau pa
liesti. 

Tas aiškinama įvairiai: ka
ras prarijo daugybę ūkio dar
bininkų; karo laiku apdirba
moji- žemė apleista, nebuvo 
įtrešiama; paprasti butini ja
vai pamainyti pertekliaus au
galais. Be to, dauguma žmo
nių po karo palinko labiau gy
venti industrijos centruose, 
taigi miestuose, negu ūkiuose. 

Gi ūkis Vokietijoje yra 
svarbus faktorius imant do
mėn karo kontribucijų. Je i 

(labai žiauriai apsieina su tur-jšalis negali išsimaitinti nuosa-
kais musulmanais. 

Tik skirtumas tame, kad 
• žiaurus graikų darbai visuo-
Jmet užtylimi, gi turkų nųsižen-
I girnai Kuoplačiausia skelbiami. 

Anais metais turkai labai 
j skundėsi graikų žiaurumais 
''Mažojoj Azijoj. Santarvės va
lstybės paskyrė komisiją iš
tirti tai visa. Komisija atliko 

f tyrinėjimus. Tečiaus apie 
tai raportas ir iki šiolei vie-

»šai nepaskelbtas. 
t Reiškia, kad turėjo but su-
, sekti koki nepaprasti graikų 
darbai. I r apie tai pilnai už

mylėta. • i 
Tokia nelygybė turkams na-

I eionalistams ir duoda pamatą 
/neįsileisti įTurkijon jokios ko
misijos. 

Taigi, nežinia kaip bus, kųo-
*met prie tos rengiamos komi-

*} sijo^ prisidės Amerika. 

KUN. N. PAKALNIS, birželio 14 šd. baįges sociologijos 
fakultetų Lojolos Universitete su Mjagietro laipsniu. 

SKAITYKITE IR PLATINKI
TE LIETUVIU DIENRAŠTI 

" D R A U G Ą " 

vu pagaminamu maistu, tai! 
to maisto turi parsitraukti iš ! 

kitur. Turi už tai mokėti pi
nigus, kurie galėtų but pavar
toti kontribucijai. 

Karo padaryti nuostoliai. 

Karo laiku ir Versailleso 
taikos sutartimi Vokietija pra
rado vieną aštuntąją dalį sa
vo teritorijų ir gyventojų. 
Tau ineina jos ketvirtoji da
lis anglių ir keturios penkto
sios dalys geležies rudos. Pa
galiau ji neteko apie pustrečio 
miliono vyrų darbininkų. 

Kuone visi Vokietijos tur
tai, kurie jai plaukė iš preky
bos laivyno darbuotės, šiandie 
visai išnykę. Tiesa, kad šian
die Vokietija mėgina įsitaisy
ti naują prekybos laivynų. Bet 
tas darbas suvėlintas ir iš to 
ji nepasidžiaugs dideliu pelnu. 

Kalbant abelnai, karo laiku 
Vokietija prarado vienų tre
čių dalį viso savo turtingumo. 
I r šiandie ji veikdama visomis 

Nėra daugiau pinigų. 

Pasekmėje tad pasirodo, 
kad Vokietija toliau negali 
mokėti karo kontribucijos, 
nes neturi pinigų ir jų išnie-
kur negali gauti. Gi kiek vy
riausybė pajėgia surinkti mo-
kestimis iš kitokių versmių, 
viskas būtinai reikalinga nuo
saviems valstybiniams reika
lams. 

Taigi, klausimas, ar Vokie
tija visai negali mokėti kon
tribucijos? J i gali, bet labai 
mažomis dalimis. /Tečiaus ir 

11 taip elgdamosi visa vuKiečiu 
tauta privalo ištempti visas 
savo jėgas. Turi dirbti ir tai 
sunkiai dirbti. I r ne sau, bet 
tik svetimiems. 

DEIMENTINIS KARDINO-
LO JUBILIEJUS. 

ROMA, birž. 18. — Frascati 
arkivyskupas, kardinolas Ga
gi iera, pamini deinientinį 60 
metų kunigystės jubiliejų. 
Kardinolas eina 84 metus. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
birž. 17 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.50 
Praneijos 100 'frankų 9.12 
Italijos 100 l i r į 6.24 
Vokietijos 100 markių . 31% 
Lietuvos 100 auksinų .3iy2 

Lenkų 100 markių .02 

http://9S.no
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DRAUGAS Pirmadienis, Birželio 19, 
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IŠLEISTUVĖS. , š i rmus SOCIALISTU 
^iandien išvažiuoja iš Chi-

cag'os Roselando kleb. kun. P. 
Lapelis ir kun. N. Pakalnis. 
Afcu važiuoja Lietuvon. 

Kun. kleb. P . Lapelis pa
viešėjęs tėvynėje grįž atgal, 
bet kun. N. Pakalnis pasiliks. 

Kun. Norbertos Pakalnis at
vyko iš Lietuvos 1916 m. Pir
miausiai pateko pas kun. X. 
Petkų už asistentą. Ten pusę 
metų išgyvenęs persikėlė į 
Lewiston, Maine, kame yra 
lietuvių, bet savo parapijos 
neturi. Buvo priskirtas prie 
šv. Patriko (airių) parapijos, 
kartu rūpindamasis ir lietuvių 
dvasios reikalais. Chicagon at
vyko nuo 1917 m. ir gyveno 
ligi paskutinės dienos. Asisten 
tavo didžiausioje Town of La 
ke parap., buvo paskirtas kle
bonu į Chicago liei^hts, galop 
pasiliuosavęs apsigyveno prie 
Dievo Apveizdos par. 

Kun. X. Pakalnis nemanė 
įsigyventi Amerikoje ir sten
gėsi Chicagos universitetuose 
išeiti aukštąjį mokslą. Beveik 
visą laiką lanko Chicagos ir 
Lojolos universitetus. Studija
vo politiniu? mokslus, galop 
lanko sociologijos fakultetą ir 
birž. 14 et. gavo sociologijos 
magistro laipsnį (Artium 
Magister). 

i MELAI. 
Kokio šlykštaus melo grie

biasi socialistų ir bolševikų 
laikraščiai, rodo kun. Delerme 
Montrealy — Kanadoje tardy
mai. J i s tardomas del savo 
brolio žmogžudystės. Vieną 
karta mes esame Bet tris niau
rius "Keleivio" melus tuo 
klausimu nurodę... Dabar tas 
pats "Keleivis ' ' ir bolševikų 
"Vi ln is" , vėl per akis meluo-
j a . , 

laikraščių skiltys. Rieškutėmis 
jų neišsemsi, bet vežimais rei
ktų velti. Štai delĮco mes sa
kėme ir sakome; neverta tuo 
mėšlu užteršti savo laikraštį 
ir tik retkarčiais įspėjame vi
suomenę prieš tą nuodingą 
tvaiką kurs kyla iš panašios 
lietuvių spaudos. ' 

* 

"Kele iv is" ir " V i l n i s " ra
šo, kad kun. Delorme yra ap
kaltintas žmogžudystėje. Nie
ko pasašaus nėra; jis vien yra 
tardomas ir tik ateinantį ket 

NET TRYS UKININKĮJ 
FRAKCIJOS, 

AliFRIKfft SPAUDA A P I E i ^ 1 u ž i > r o t e s ^ 0 6 i ^ p r i e š į 

ILn IUM MTIL nešt£ Jspngresan Mioliuci-ją — 
LIETUVį. 

^Lietuva — ūkio šalis. Nuo-' 
sekliai jos vidaus politika tu
rėtų daugiausiai remtis' .ūki
ninkų sluogsniu ir jo reikalus 
remti. Cet ūkininkams stin
gant prityrusių ir apsišvietu
sių vadų, juos pasigavo įvai-

. i nos partijos. Krikščionys dem. 
virtadiem psichiatrai »(dvasi-i T . . 

,. j „ . -x „ . o ;savo Ukslams įsikūrė "Ukinm-
mų hgų gydytojai) ves tos J . 
i i T> i i ™v; Jku Sąjunga , soc,-liaudimn-
bylos procesą. Pakol jokio į \ ™ W ' ' ,v. , • . . . • „„ ^0 kai "Valstiečių Sąjungą'', nuosprendžio teisėjai nėra pa~| # m * ^ ° ^ 
bkeibę ir pakol byla 

neuž
baigta, kaltinti ką nors kaipo 
pasmerktąjį, yra nesąžinga ir 
šykš taus šmeižto darbu, ku
riais ne nuo šiandien pragar
sėjo' bolševikai bei jų uodegos 
socialistai. 
' Gi socialistų žinios, buk kun. 

Delorme yra prisipažinęs e-
sąs kaltas detektyvui Jurgiui 
Lajoie, tėra grynas vieno an
glų laikraščio ("Keleivrų" 
jiems taipat netrūksta) 'prasi
manymas. Patsai detektyvas 

Jo prietelingas ir lipšnus! J . Lajoie, kaip tik pamatė tą 
būdas, sutelkė apie save di- melagingą žinia kuri jam pris-
tieliausią draugų būrį. Dėlto kaitomai dienrašty " L a Pres 
šiandien visi nuoširdžiai jo 

Agailisi, juoba jaunimas, su 
kuriuo jis artimai buvo susi
pažinęs, savo karšta iškalba 
.įtekaiią jų sielas prie idealo 

s e " griežtai ir tvirtai užgin
čijo. Taipat biršelio 8 d. tei
sėjas Dom. Monet teismo pre
zidentas su pasipiktinimu at
metė sensacinę išpažintį, ku-

;džadinęs. Gaila ypač dabar,Irioje neva kun. Delorme pri-
nes jis baigęs aukštąjį moks- j sipažinęs detektyvui J . Lajoie 
lą butų galėjęs visa širdimi prie savo kaltės. 
darbuotis išeivijoje, kur pla
čiausia veikimo dirva, bet ma
ža prisirengusių darbininkų. 

paižangininkai "Žemdirbių Są 
jungą". Akyli partijos vadu 
akis matė, kad norint save 
iškelti, negalima aplenkti sti
priausio šalies elemento. 

Tokia ūkininkų padėtis, daž 
nai jiems žalinga, tebuvo tik 
provizorinė-laikina. J ie paleng 
va pradeda sprukti iš įvairių 
partijų globos i r įtekmės. Pa
skutinėmis dienomis St. Seime 
stusidarė iš kelių žmonių nauja 
frakcija, būtent žemdirbių 
partijos frakcija. Ligšiol j i 
'prigulėjo į krikš. demokratų 
bloką. 

p H vilties, kad "Ūkininkų 
Sąjunga" ir "Žemdirbių Są
junga" "susiblokuos prieš rin
kimus į parlamentą, nes juos 
bendri uždaviniai ir krikščio
niškoji pasaulėžvalga riša. Jie 
nebent tuomi skiriasi, kad 
žemdirbiai yra labiaus storka
klių ūkininkų šalininkai. Gali
ma taipat manyti, kad kai-
kurie Valstiečių Sąjungos na-
riai| kurie pakliuvo į socia-

Gegužės pabaigoje Amerikos 
žydai laikė Philadelphijoje sa
vo suvažiavimą. Žydų veiki
mų garsas paprastai toli ei
na; tad ir šiuo kartu laik
raščiai plačiai rašė apie tą 
suvažiavime. Tarpe kįtų daly
kų visi laikraščiai pažymėjo 
žydų rezoliucija, sveikinančią 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą, 
kad jisai patikrinęs Žydų au-
tonomines teises, ir žadančią 
nuolatįaę prįetelystf lietuvių 
tautai. 

Kai-kurie laikraščiai dar •pa
minėjo, apie 24 milijonus mar
kių, ąiųstų Lietuvos žydams 
jų atsistatymui/ pažymėdami, 
kad tie pinigai bus sunaudoti 
atstatymui sugriautų žydų na
mų Lietuvos miestuose ir mie
steliuose. Vpač plačiai tuo 
klausimu rašė "Detroit Jewi-
sh Chroaiele". 

Gegufcės 19 d. New Yorko 
žydų laikraštis; "American 
Hebrew" įdėjo tris žinias pa-

j Lietuvos pripažinimo reikalu, 
toji rezoliucija niekuomet ne
pereitų (šita žinia neatatinka 
tikrenybei, nes p. Chandleris 
tuo reikalu nėra kalbėjęs su 
sietuvos atstovų.) 

New Yorko dienraštis 
" W o r l d " geg. 28 d. redakci
jos pastaboje "The Economic 
Interdependence of the 
Wor ld" kritikuoja kalbą pa
sakytą atstovo Andrė Tar-
dieu, ^Trancų^zų parlamente, 
kurioje jisai nupeikė elgimąsi 
Anglo-Saksų tautos: Britų ir 
Amerikos. 

Redakcija pastebi, kad Fran-
cija nėra kompetentingą kri
tikuoti Ąnglo-Saksų, nes jai 
toli iki bešališkumo; ji labai 
karštai remianti lenkų aspi
racijas prieš vokiečius, bet 
nuduodanti negirdinti lietuvių 
ir ukrainų .skundų prieš len
kus. 

biliono dolerių. 
Amerikos skola sumažinta 

900 milionų, pastaraisiais me
tais, ir tuo būdu dabar siekia 
23 bilionų. , t 

Kadangi Suv. Valstijos turi 
paskolinusi Europos Valsty
bėms pusvienuolikto biliono, 
beto nuo karo laikų susižėisė 
apie 60 nuošimčių pasaulinio 
aukso, galime drąsiai sakyti, 
kad Amerikos finansai puikiai 
stovi. i 

Dabar imant domėn biudžeto 
peraugą, nepaisant dabartinio 
krizio, vien savo skolininkų 
nuošimčiais kasmet galės vie
nu bilionu sumažinti savo 
skolą. 

Ekonominiu žvilgsniu, išori
nė prekyba žymiai subliūško, 
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Kas. Vidikauskui iš Phila-
delpfaios, Pa. — M Paragini
mas ' ' eilėmis surašytas netirpi 
Gražios mintys, bet neturi ei-

• * Boston Transcript ' ' geg. 17 
4. padavė žinią apie Lietu
vos p rekyba i Laikraštis ga-

l i e č i a ^ Lietuv,. Vienoje I v * s *""" ' ^ f ° " * * ^ 
Lietuvos prekybos su ugsieniu 

liavimo formos. Prašome siun-
tečiaus 1921 m. eksporto skai- | t inėti koresp. iš savo krašto. 

* 'Keleivis ' ' ar 'Vilnis ' turėjo 
rasti teisėjo Dom. Monet ir pa
ties detektyvo Lajoie pareis-

Antra vertus, mes nujaučia- j * imą, bet tas jiems nenaudin- I l t inę varią, pereis į * Ūki
me jo liepsnojantį patriotiz- j'ga. Juk ju skaitytojai negu j " " M * Žemdirbių" frakcija, 
mą, sakytume jis sirgo tėvy-! patikrins ar tiesą rašo ji) Priešrinkimų agitacija, ar-
nės pasiilgimo liga, jis vyto Į laikraščiai. Parašyta, atspauz- Į*ba geriaus sakant, visuomenės 
tvankiame Chicagos ore, dėlto! dinta ir šventa: tikėk ir ty- 'pulso plakimą, jau gaudo par-
tegaiime linkėti laimingos ke
liones tėvynėn ir sėkmingo? 
kloties jo darbuose. 

lok. Tuotarpu Keleivio ir Vil
nies redaktoriai per akis me
luoja. Kad tai butų p i rm^ 
kartą, bet tų melų pilnos jų 

t i jų lyderiai. i 
SAVIEJI RBMKITE SAVAS 

ĮSTAIGAS. 
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sakoma, kad Lietuvos prezi
dentas atsiuntęs kablegramą 
Kabinų Sąjungai, kurioje jisai 
tikrinęs jogei *'Žydij teisės jo 
respublikoje busią užtikrin
tos" . • i 

Kitoje kalbama apie tai, 
,kad Lietuvos vyriausybė at
sisakiusį priimti D-ro Solovei-
čiko, žydų reikalų. ministerio, 
rezignaciją, nes tikisi -kad 
žydų teisių klausimas, del 
kurio dabar einąs ginčas, bu
siąs laimingai išrištas. Chris-
tiąn Science Monitor dar pri
deda, kad Dr. Soloveičikas vis 
dėlto laikąsis ir neatsiimąs sa
vo rezignacijoSj nesą 2ydų 
Tautos Taryba liepusi jam 
taip padaryti ir jisai turįs jos 
klausyti. 

Pagaliaus trečioje žinutėje 
pranešama, kad žydų kongre
sui paprašius, kongreso atsto
vas p. Chandleris aplankęs 
Lietuvos Atstovą Washingto-
ne, kad pareikalavus (to ur-
ge) pripažinimo žydų teisių 
Lietuvoje. P-as Chandleris, 
pasikalbėjime su Lietuvos at
stovu, pareiškęs, kad jeigu tik 

esą vokiečių rankose (tai yra 
padauginta L. I. B.). Priežas
tys esančios: geografinis ar
timumas, tie patys pinigai, ir 
politiniai geografinė padėtis. 
Lietuvos Informacijų Biuras. 

SUV. VALSTIJŲ BIUDŽE
TAS. 

čius siekia trijų bilionų aš
tuonių šimtų milionų dolerių, 
g i j ų importas (įvežimas) sie
kia dviejų bilionų penkių šim
tų milionų. Tuo būdu balan
sas persvėrė jų naudai vienu 
bilionu trimis šimtais milionų; 
už tiek jie daugiaus pardavė 
s a v o p r e k i ų , n e g u p i r k o i š 

svetur. 
Jdomu pastebėti, kad ' iš tri

jų bilionų ir aštuonių šimtų krikščioniškos pasaulėžvalgos 

Kuomet viso pasaulio Vals
tybės velka sunkų skolų jun
gą, Suv. Valstijos vienų vie
nos netik kad savo biudžeto 
galą su galu suduria, bet dar 
turi įplaukų. • 

Žiūrint į oficialų Suv. Vai-
.stiju raportą paskelbtą Wash-
ingtone, matome, kad pernai 
metais jos turėjo apie keturis 
bilionus išlaidų, gi įeigos sie-

milionų eksporto (išvežimo), 
vien žemės ūkio produktų par
duota daugiaus nei už du bi
lionu dolerių. 

Suv. Valstijos išvežė už aš
tuonis šimtus milionų " javų ir 
jų išdirbinių", vatos už 534 
milionus, mėsos maždaug už 
300 milionų, tabako už 226 
milionus. 

Taigi nepaisant namų rin
kos kuri begalo daug panau-

Lenkiškos eilutės daug ge
riaus nusisekusios, bet nors 
jos ir patriotinės, lenkų kal
ba mums netinka. 

Jurkoniui iš Livingston. Iii. 
— Šelpti pavargėlį — gailes
tingas ir pagirtinas darbas. 
Juo labiaus, kuomet jis mūsų 
tautos žmogus ir buvęs švie
tėjas. Minimas asmuo nėra 
mūsų įsitikinimų žmogus, net 

Suv. Valstijos už 'pastaruosius 
padaro didžiausią eksporto a 
py vartą. * ( 

priešas, bet dėlto neprivalu 
savo širdies užgniaužti. Tik 
tiek keista, kad tas būrelis 
kuris rūpinasi tuo reikalu, tu
rėdamas pinigingų žmonių, 
nedrįsta plačiaus savo pinigi
nės atidaryti ir pagelbėti sa
vo idėjos Žmogų. 

U. B A , iš Grand Rapids. 
Mich. — Prie koresp. prašo
me visuomet prisiųsti savo ti
krąją pavardę mūsų ž>niai, 

doja žemės ūkio produktų, p r į e s į ^ a i mes negalime kor. 
talpinti. 

Matęs iš Sheboygan. Wisc. 
— Gavę tą pačią dieną talpi-

REDAKOIJOS ATSAKYMAI.? name. Ačiū. Mes būtume labai 
dėkingi, jeigu Tamsta kiekvie-

A. Valančiui — Cicero. Ga
lima pasidžiaugti ciceriečių u-

kė puspenkto biliono, tuo bu- pu ir manyti kad viskas įvyk-
du penki šimtai milionų pa
lieka ižde. T-

Reikia pastebėti, kad pas
kutinių metų biudžetas sutau
pė pusantro biliono, palyginus 
su užpereitais metais, kuomet 
išlaidos siekė penkių. su puse 

tų, jeigu minėtas garbingas as-

ną svaidininkij aktą mums 
prisiųstumei. Gal ir pačių 
svaidininkų atsirastų koresp. 
kurs mus pastoviai informuo-

muo atvyktų Amerikon. B e t , ^ 1 P r i m e s Tamista padary-
apie tai nėra jokios patikrin- S I *cas Kalima, 
tos žinios, dėlto nebūtų tikslu Garietė, ten buvusi, Gary. 
dienraštyje jo pavardę minėti,) Įnd. Ačiū labai, bet šiuo kar-
juoba kad tie gandai gandais, 
regis, ir pasiliks. 

. • . • — 

tų_ koresp. suvėlinta. Panaši til 
po " D r a u g e " birž. 5 d. 
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SUSIVIENIJIMO ARDYMAS IR 
JO ARDYTOJAS. 

Labai kenksminga agitacija yra varoma 
išardymui Sus-mo L. R. K. A. Laikau už 
savo priedermę del gerovės mūsų tikybos 
ir' katalikų vienybės pareikšti, kas man y-
ra žinoma apie priežastis ir tikslą šitos 
agitacijos. Yra viskas agitatorių prirengta 
p a l e i s t i b o m b ą a t e i n a n č i a m S e i m e . K e l i 

mėn. atgal, pareikalavo manęs Vyskupas 
išversti jam, katalikystei papiktinančius, 
straipsnius "Vanage" . Tą mielu noru at-
likau. J . M. Vyskupas nusistebėjo, kad ka
talikų kunigas galėt g taip darkyti kas 
yra abelnai katalikų visuomenės gerbia-

'ma. Uždraustas toliąus dirbti panašiai, 
neva vįešai atsisakė nuo visos atsakbmy-
bės ir tolesnio veikimo "Vanage" . Betgi 
naujasis " V a n a g o " snapas dar vis atsi
duoda ta pačia smarve, kaip ir senasis. 
Šeškas vis šešku dvokia. Nesitikiu, kad 
taip. greitu laiku but galėjęs išperėti kitą 
tokį šešką .krone. Turėdamas progą ar
čiau susipažinti su " V a n a g o " tėvu, laikau 
m, priedermę pranešti visuomenei, ką aš 
žinau apie priežastis šito pragaištingo 
darbo. • 

Jąu trečias metas, kaip įpiršau kun. 
Janusą į Akroną. Atvykusiam pas mane, 
visai jo nepažįstamas, pasigailėjęs jiusf-
vedžiau pas Vyskupą, kuris man prašant 

ir priėmė. Buvo netekęs pirm to vieto*, 
nežinau iš kokios priežasties, per ilgą lai 
ką visur važinėjo. Regimai jo Vyskupas 
neišsiilgo, laukdamas jo pargrįžtant. Buvo 
tuomet parvažiavęs iš'Detroit, kur tikėjosi 
Šv. Jurgio parapiją užimti, nes Vy&kupas 
buk jam pažadėjęs tą parapiją. Bet, de
ja, jau tenai rado kunigą Kemešį klebo
naujant. J a u nuo seniau neapkentė kun. 
Kemėšio, o dabar tai suvis įtūžo ir nuo 
tos dienos prasidėjo bombardavimas. Už
taigi: Federacija, Vyčiai, Tautos Fondas, 
Raudonasis Kryžius, L. D. S., ir viios or
ganizacijos, prie kurių prisidėjo nors kiek 
kun. Kemėšis, gavo kiek tiktai kun. Ja
nuso apmaudinga širdis įstengė. Jeigu bu
tų gavęs parapiją Detroite, tai, be abejo, 
butų ta viesulą visai neiškilus. Giriasi, 
kad bedieviai džiaugiasi iš jo darbo. Pil
nai tikiu, nes esmi įsitikinęs, kad pats 
Lucipieris iš to darbo po pragarą volio-
damos kvatoja. Pajuokt, pašiept, išardyt, 
bile koks kvailys sugebi. Pats atlik nors 
dešimtą dalį to, ką nuveikė kun. Kemė
šis Amerikos Lietuvių labui, tai ir tu busi 
vyras. Iš šito paaiškės delko " V a n a g a s " 
taip begėdiškai ėmė ryt kun. Kemešį. 

Belojant ant kun. Kemėšio, štai įsikan
do ir kitą asmenį, p. Vasiliauską iš Balti-
morės, kurį ėmė draskyt su tokiu pat ait
riu pasišventimu. Man'yra gana gerai ži
nomos priežastys ir to užsikirtimo. Jau 
trečias metąs, kaip Clevelande pradėjo 
tvertis "Sta tymo Jtendrovė". Tikslas bu

vo neva prigelbėt Lietuvai, ją atsiatyt. neaiškumų. Knygos netvarkoje, žodžiu sa 
O iš tikro visai kitaip išėjo. Prisirašė ir 

Ik 

keletas tokių kurie užjautė Lietuvai, ir 
manė, kad ištikr6 galės kas gero išeiti 
€(el Lietuvos. Bet trumpu laiku, fisa dar
buotė buvo perkelta į " V a n a g o " sostainę. 
Užpirko farmelę, ant kurios pienavo pas
tatyti bažnyčią ir sukurti Lietuvių koloni
ją. Ir prasidėjo statymas ne Lietuvos, bet 
Akrono. Jįmonės pamatę visko pakrypi
ma, visai tani neprijautė, ir nieką* ne
pirko šėrų. sup i rk ta žemė už labai dide
lę kainą, o čionai nėra iš kp mokėt. Vie
natinis išėjimas, pasiro4ė susivienijimas 
su turtingesne kokia Bendrove, galop, vos-
ne-vos įpiršo tą viską Baltimorės " Pra
monės Bendrovei". Be kun. Janųšo vįs-, 
ką tvėrė ir'prižiūrėjo S. Radys, arba Ra-
davičius, arba Rokiovicb. Girdėt, kad 
daugelis žmonių įį pažino Chicagos apy 
linkėję laike Taaaneyičiąus bąbko suban-
krutijimo, taip pat gerai yra žimfnias apie 
Grand Rapids. Kai^ jis tenai vadinosi, aš 
to nežinau^Atmdu atvykę į Baltimorę su-' 
planais ir aprašymais, prikalbėjo, kad' su
vienytų abi bendrovi, nes uždarbis aiškiai 
bus milžiniškas. "Užsibaigus viskam gerai, 
gavę pinigų daugiau iž Baltimorės Ben
drovės, ėmė toliau Akrone darbą vesti. Ą-
budu iš džiaugsmo, kažįn ką butų p. Vasi
liauskui padarę. Pradėję ir bažnyčią sta
tyt labai lengvomis išlygomis. Su laiku 
pačiam p. Vasiliauskui pribuvus į Akro
ną viską peržiūrėti/'" ėinė rodytis d#ųg 

kant, yiskas baisiai supainiota. Žiuri, kad 
vietoje tiek ir tiek lotų, jau keletas ge
riausių priguli neva kokiam tai "Billy 
Schmit". Išsigandęs ima ieškoti teisybės 
ir tik su pagelba teįsmo, atima tuos lo
tus nuo "&chmittų". Pasirodo, kad Radys 
nekokis yra "menadier is" , i r j is buvo at
statytas. Pareikalaują p. Vasiliauskas nuo 
kun. Januso |«nigų toliau statytt bažny
čia, ir čionai visokie keblumai. Užbaigk 
darbą tada gausi, pinigus. Jau tiek tūks
tančių sukišta į bažnyčią Bendrovės pi
nigų, baisu daugiau kišti. Tyrinėjant, pa
sirodo, kad pinige nėra. Vietoje rankioti 
pinigus bažnyčiai, kunigas drabsto purvus 
ant kitų žmonių su pagelba "Vanago" . 
Kaip. tik tai norėjo uždėt " l i e n " ant baž
nyčios, tai tada kad ims ir tą žmogų bai
siai draskyt, ir šmeižt. Dabar rėkia, kad 
tie lotai, kuriuos verkdami patys įsiūlė, 
niekam neverti. Vasiliauskas Bendrovę 
pragaišins, prapuldys Susivienijimą, vie
nu žodžių ima jį diskredituoti visam pa* 
šauliui, Dabar prieš Busivienijimo Seimą 
davė atspausdinti net 1,300 " V a n a g o " 
kopijų agitacijai ^rieš p. Vasiliauską ir 
dalina Susivienijimo nariams. Kokiam 
tikslui šitas daroma, lengva suprasti. 

Yra laikas susiprasti Susivienijimo L. 
R. K- A. nariams, prie ko veda šitokia 
politika. Nereikia niekados klausyti piio-
vonių, kurios yra paremtos vien ant kers-

.to ir iš apmaųdos. PamąjBtykit, ar tokiems 

rupi gerovė Amerikoj gyvenančių k a t ? 
Amerikiečių dolerių prisikrovę, traukia 
sau atgal ponauti Lietuvoj, pridirbę vi
sokių šunybių. Jiems nesvarbu kas turės 
tą viską apvalyt. Pažiūrėkime, ką tokie 
patys didvyriai gero nuveikia savo dir
voje, kurie taip moka pašie*pti kitų dar
bus. Akronas šiandiena yra labai apgai
lėtinoj padėty. Lietuviai Katalikai nu
liūdę, ir laukia permainos. Visas katali
kų veikimas yra apmiręs. Sako, kad ran
dasi apie šeši šimtai lietuvių šeimynų, 
kurių tiktai 50 priguli prie parapijos. 
Bažnyčia nauja yra taip be protavimo su-
plenuota, kad pats Vyskupas pasakė, kad 
yra tiktai sugadinsiąs gero materijolo. 
Netelpa joje nei 200 žmonių. Jeigu Akro-
niečiai gaus kada kaip reikės kunigą ir 
žmonės pradės sugrįžt, reikės ją vėl iš-
griaut ir iš naujo atstatyt. Skiepe ant sce
nos negali vienu kartu du dikti žmonės 
stovėti. ' ' ^ 

Paprastai visada taip išeina: kur rasi 
milžino gerklę, ten rasi nykštuko protą. 
Girdėti, kad šita gal bus paskutinė "Va
n a g o " laida. Dieve duok, kad tas purvinas 
snapas greičiau nupūtų. Todelgi- S. L. R. 
K. A. nariai, dirbkite iš vieno kaip dirbote 
lyg šiol, ir viskas bus gerai. Taip kaip 
toki plepalai jokiam žmogui negali gero 
padaryti, taipat žmogus protingas nesi
duoda save suvadžioti tokiems demago
gam^. 

Kun. V. a . Vtffcutaais. 
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^nia i s t iktai po pietų 2 iki B val.JM 

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

4«3i So. Ashiand Are . 
Tel. Yards 904 
Tel. Tardą 0994 

OFISO VAU.: 
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėl iomis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po piety, 

Rezid. tel. Van Bure n 02 94 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. ROTH 
RCSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Chicago. 

DR. 6. M. GLASER 
PRAKT1KUJA 30 METAI 

Ofisas S149 Ko. Morgan St,, 
Kertė 32-nd St., Chicago, DJ 

SPECIJ A U S T A S 
i Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų 

l igų. ^ M 
Ofiso Valandos: Nuo 19 r y t o * 

a i 8 po pietų, nuo 5 iki 7 • * k « 3 ! 
^t fedėl lomls nuo 10 iki 2 po pietų.** 
* Telefonas Vards 987 į 
mn • • a • a • B B ira^n^fr* ^»*iiiriH# 

SHEBOYGANIEČIAN DAR 
BUOJASI AUKSO- SI 

DABRO FONDUI. 

B i r i 24 ir 25 dd. Liet. C 
Paskolos iįįįtoties komiteto 
nariai turės auksinių ir si
dabrinių pinigų. Jeigu kurie iš 
gerb. aukotojų norėtumėt -iš
simainyti pinigų į auksą arba 
sidabrą tai ateikite tomis die
nomis į pobažnytinę svet. ir 
ten L. L. P. kom. nariai iš
mainys jums. 

Stokime į tą tai!p svarbų 
darbą, ir »padėkjme Lietuvos 
pinigams. tvirtĮį pamatą. 

A. G. 

DR. S . NAIKUS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2541 

3252 Soutli Halsted Street . . 
i An* vi Kaus I'uiver. State Bank 
I Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
[ 2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: 

= 

DR. CHARLES SEGAL 
§! Perkėlė savo ofisą po numeriu , 
* 4 7 3 9 SO. ASHLAND A V E N U E < 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų L i g * 

[Vai.: ryte nuo 1 0 — 1 2 : a n o 8—-*^ 
\?o pietų; nuo 7—8:8» vakare. |r 
NedeMomis; 19 Iki 1. X 

Telefonas Dreae l 3 8 8 6 ^ 

Sheboygan, Wis. — Birž. 11 
d., tuoj po pamaldų, parap. 
svet., įvyko L. L. Pask. Sto
ties sukviestas visuotinas lie
tuvių susirinkimas. Žmonių 
atsilankė neperdaugiausia, 
bet visi labai maloniai svars
tė Lietuvos reikalus. Susirin
kimo tikslas buvo aptarti 
Aukso-Sidabro Fondo vajų. 
Vienbalsiai nutarė tą vajų pa-' 
remti i r darbą pavedė vieti
nei L. L. Pask. Stočiai. Dar : 
prie stoties darbuotis darinko [ 
šešis yyrus iš susirinkimo. 

Taipat vienbalsiai nutarė 
surengti prakalbas birž. 24 d., 
7 vai. vak., varymui to va
jaus. Kalbėtojai bus garsiausi. 

Šis susirinkimas buvo gana 
gyvas ir žmonės rodė daug 
prielankumo savo tėvynei Lie-fsTOJA UŽ LIETUVYSTĘ.-

Iš SPORTO SRITIES. 

CICERIEČIAI BRUZDA. 

Cicero, UI. — L. L. Pasko
los stoties komitetas rengia 
masinį susirinkimą rytoj, birž. 

'20 d., Šv. Antano par. svet., 
pasirupinimui su Aukso-Sidab
ro fondo vajumi, del parėmi-
'irio Lietuvos savos valiutos, 
pinigų. » Rep. 

NEPAPRASTOS RUNGTY 
NĖS. į 

t u vai. Daugelis pasižadėjo au 
koti gana didelius auksinius ir 
sidabrinius daiktus, kiti stam
bius auksinius pinigus. 

DOVANA. 

» v 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLIlIODi 
Telefonas Yards 64)33 

įValandos: — 3 iki 11 13 ryto;J 
j i po pietų iki S vak. Hedėllo-
[mis ofisas uždarytas. 

3K 
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DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

Tel. O u i l S U S 
Valandos: l t ryto iki S vakare. 

Gyvenimas: — S811 W. §3rd Str. 

T«L Prospeet 14 M. 

XeL Canal 337, Vak. Oanal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
LietūvU gydytojai I r 

Ohimrgaa 
1831 South Halsted Street 

Valandos: l t iki 13 ryte: 1 lk l t 
po p ie tų: t iki B vakare 

Tel. Boulevard 2180 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUTIS GYDYTOJAS 

;3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, DLL. 

O nelaime 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
'Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

Indiana Harbor, Ind. — Birž. 
11 d., man netikėtai teko būti 
šiame mieste. Užsukau į baž
nyčią ant šv. Mišių. Ši bažny
čia buvo labai gražiai išpuos-

'ta žuliumynais, nuo pat alto
riaus iki durių pintinaitėniis 
'.aJiumynų nustatyta. Žmonių 
buvo beveik pilna bažnyčia. 

Choras labai puikiai giedo
jo, net pavejančiai. 

Per Mišias, priešakinėse so-
'dynėse, buvo jungtuvių parėd-
kininkų apie septynias po^ 
ras. (Jražiai užsilaikė. Tuoj po 
pamuldij, gerb. kun. kleb. J . 
Ciuberkis sutuokė jaunave
džius. Per sutuoktuves, prie 
vargonų, tik vieni vyrai tegie-
dojo. Vėliau išgirdau, kad 
mergaitės choristės sustreika
vusios giedoti.. Taipat dagir-

Vlau ir priežastį delko taip pa
darė. Mat jaunavedis, B. ^Lu
koševičius, yra palinkės prie 
lenkų. Užtai ir parėdkui lie
tuvių jaimuolių negavo (išsky
rus dvi lietuvaites). 

Bet jaunavedė yra pasižy
mėjusi savo tautai darbuoto
ja. J i priklausė prie Šv. Ceci
lijos cįioro, L. Vyčių 55 kuo-

A D V O K A T A S rpos (buvo raštininke). Linki
me laimingo gyvenimo. 

Per pamokslą kun. kleb. šir
dingai dėkojo * Šv. Cecilijos 

Union Giants (juodukai), I 1 U V k O U BUSI U P 
Myers Bros , ir kitus. J ie visi, U ™ * ™ » H W I J 0 » i 
yra atsižymėję ^Illinois valsti-

pleiskanų mirtinąjj priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 65c. aptiakose, arba prisila
kite 75c. tiesiai j labaratorija. 

P. AD. RICHTER & CO. 
1 0 4 - 1 1 4 S o . 4 t b St . 

Brooklyn , N. Y. 

s s 
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I V . W . RUTKAUSKAS i 
8 . 

Ofisas Didmiesty j : £Į 

| 29 South La SaUe Street I 

i 
S Vakarais, 812 W. 33rd St. 
f? Telefonas: Yards 4681 
i3rj|||flllll||IOEJIIIIIIIIIIIIl7Jlllllllllllll£I 

Tel. Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENt 
. ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto. Iki 9 vak. 
Seredomts nuo 4 iki 9 vakare. 

t e * TeL Cicero 3656 J 
Ofiso TeL Cicero 4 9 * 

OR. J. SHINGLMAN j 
1325 So. 43 Court 

R. E. Cor. 49 Court ir 13 Str 
• ant viršaus vaistyničios. 

Kambaris 530 
Telefonas: Central 6390 

« ^ ^ M « * « * K ^ ^ B chorui už kokią ten brangią 
dovaną kurią choras suteikė 
jam paminėjimui jo 25 metų 
kunigavimo sukaktuvių. Teko 
nugirsti, kad ta dovana kai
navusi apie $35.00. 

Čia verta pažymėti, kad šv. 
Cecilijos choras yra labai ge
rai vargoninko A. Glemžos iš
lavintas. 

Čionai esama tokių tikrai 
žemos rųsies cicilikų, kurie 
landžioja po katalikų susirin
kimus ir triukšmauja ir ler-
mauja it gyvuliai. Jie visaip 
teršia katalikus, bet apsisukę, 
Įyg 'kokios kiaulės ir lenda į 

'katalikų ir tautai ištikimų 
žmonių "tarpą, ypač prie mer
gaičių. Bet mergaitės čionai 

1 yra susipratusios. Jos neis iš 
kerk) del takelio. 

Lietuvos, artojas. 

Lietuviai Prieš Amerikonus. 

Po greitų derybų L. Vyčių 
48-tos kp. (iš Springfieldo, 
111.). svaidininkų ratelio su 
Chicagos Atkins & Freund 
rateliu, galop prieita prie to, 
kad Springfieldo Vyčių base-
bolininkai, po vadovyste p. J. 
Milerio, L. Vyčių Centro At
letų sekcijos pirmininko, at
važiuos Chicagon liepos 2 d. 
š. m. žaisti su minėtu Atkins 
& Freund rateliu. 

Prie progos reikia priminti, 
kad Atgins & Freund svaidi
ninkų ratelį sudaro svetimtau
čiai — pusmuJproresionalai 
vyrai. Visi žaidėjai yra gerai 
apmokami už dalyvavimą bi-
le kokiose rungtynėse. Tas 
savaimi parodo, kad jei kuris 
žaidėjas yra šiek-tiek silpno
kas tai jam vietos a'nt to tymo 
nėra., Beto Atkins & Freund 
ratelį sutvėrė turtingi Chica-
gos prekybininkai, kurie pa 
mylėjo "basebal l" žaidimą ir 
dabar visą savo liuobą laiką 
praleidžia tobulindami savo 
tymą. Jie jau' turi nuosayfjt 
"basebal l" parkutg (be keletą, 
krautuvių) ant 50-tos ir Oak-
loy gatvių, kur jų svaidinin-
kai praktikuoja ir sekmadie
niais žaidžia su kitais tymais. 

Nors p. Mileris kol kas ne
matė Atkins & Freund žaid
žiant, tečiaus jis jokios abejo
nės neturi, kad jo miklus ty
mas i«laimės rungtynes. I r ko
dėl ne? 

L. Vyčių 48-tos kp. svaidi
ninkų ratelis jau per virš 3 
metus lavinasi ir yra susirė
mus su stipresniais tymais ne
gu Atkins & Freund,- ir dau-
giaus laimėjo negu pralaimė
jo. Šį sezoną iš 8 sunkių 
rungtinių pralaimėjo tik vie
ną sykį ir tą vieną sykį 'pasi
taikė per klaidą. Tarpe tų, 
kuriuos Vyčiai sukūlė, galime 
pri skaityti tokius įžymius 
tymus kaip The Virden Mjer-
ohants, Springfield Indees. 
Rochester A . ,C , Loami A. C , 

joje (Springfieldo apielinkė-
je) kaipo vieni iš geriausiai iš
lavintų pusiau-profesionalų 
(semipro) tymai. Bet L. Vy
čių 48-tos kp. svaidininkai 
juos visus supliekė. Todėl nė
ra abejonės, kad ir Chicągoje 

'L. Vyčiai puikiai pasirodys 
prieš svetimtaučius. Nekant
riai lauksime šių nepaprastų 
rungtynių. j į, 

Šiose rungtynėse L. Vyčių 
48-tos kp. svaidininkų tymą 
sudarys sekanti -asmenys: P. 
Laukaitis s. s., V. Česna cf., 
Kuckailis lf., Grigaliūnas 3b.į 
Denkevičius 2b., Olišauskis. k a i P užmokestis. Vot, kaip 
lb. Caudytojumi bus J . Lau
kaitis arba p. Aleinis. Kas už
ims metėjo vietą, kuri yra 
sunkiausia ir svarbiausia po
zicija "baseball" , žaidime, iki 
šiol dar nėra žinoma, nors spė
liojama jog ta garbė teks p. V. 
Česnai arba p. Diksonyi — 
greičiausiai pas ta ra jan / j . Mi
leris taip-gi yra gabus ir ga
lėtų tinkamai užimti tą pozi
ciją, bet abejotina ar jis no
rės tą daryti. 

Šį laišką iš Rusijos gavo A. 
B., gegužio 12 d., Cicero, 111. 

Be asmeniškų reikalų rašo: 
"Esame sotus, tik visuomet su 
pasninku. Dviejuose už kvate-
rą mokame du šimtu penkias
dešimts tūkstančių rublių. 
(250,000) į mėpesį. 

Du šimtus tūkstančių (200,-
000 r.) išskaito del alkstančiu 
'badu. Mes, abudu, ant mėnesio 
uždirbame keturis milijonus, 
trisdešimts tūkstančių rublių. 
Sakė kad už balandį mokės aš-

'tuonis milijonus. 
Duona vis aukščiau kyla, ne 

abudu, nesistengiame dirbti 
daugiau, nieko negalime nusi-
'pirkti, kaip tik vienos duonos. 
Apie komunistinę valdžią, kai 

4prašei aprašyti, tai nėra ko 
'rašyti. Komunizmas yra lygi 
'"razbaininkų" kompanijai. 

Sudiev, V. J . B " . 
,Ant laiško buvo paštaženk-

ly pridėta už 45,500 rublių. 

Šios milžiniškos "basebal l" 
rungtynės lietuvių su svetim
taučiais įvyks, kaip augščiaus 
minėta, sekmadieny, liepos 2 
d., 1922 m., Atkins & Freund 
Baseball Park, ant 50-tos ir 
Oakley gatvių. Pradžia bus ly
giai 3i00 vai. po pietų.* * 

• *. t t « k » ' * . * t %* 

Visi lietuviai, ypač Vyčiai, 
turėtų, pasistatyti sau ųž prie
dermę nueiti ir pamatyti niik-
liausį lietuvių Amerikoje svai
dininkų tymą žaidžiant. Atėję 
netik ką laiką linksmai pra
leisite, bet taipgi priduosite 
mūsų j'auniems žaidėjams dau
giau upo bei energijos žaisti 
iš visų savo pajėgų ir ant to
linus kelti lietuvių vardą sve
timtaučių tarpe. Tą darydami 
mes lietuviai netik parodysime 
savo užuojautą mūsų jaunimo 
mėginimams, bet, taipgi at
liksime patriotinį darbą. Todėl 
visi Chicagos ir apielinkės lie
tuviai, neužmirškite šių rung
tynių liepos 2-roj d. 

L. V. Centro Atletų Sekcijos 
Sekretoriatas. 

Įsivesk elektrą namuose. Kai
nos žemiausios, darbas garan
tuojamas. Pašauk 

TOM HOGAN 
Telefonas JTevada 6977 

Greičiausi laivai pasauly. Puikus 
patarnavimas keleiviams. Netoli 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
I Lietuva, Rusiją, Latviją. Ukrainą 

Ir visas Baltijos valstybės 
per Hamburgą 

SAXOXIA Liepos 1 
CAROKIA . >. w. . . . . . . l i e p o s 29 
Kajuta 3184). Tremia k lesa $103.5© 
" Taksų $6.09 v 

' Per Bfvferpool ir Glafegtf* 
LAUoi t tA ' ' . . .^ Liepos 6 
C AKMENI A Liepos 13 , 
SC'YTHIA Bir ie l io 22 
Ypatiškai vedama ekskursija su 
persimainymu SouUiamptone | Dau 

rtga, Pi l iavą ir Liepoją. 
VIA SOITMAMPTON K A S 

L T A R S 1 N K A 
SIAURKTANIA AQUTTANIA 

B E R E N G A R I A 
Per Angliją ar Hamburgą \ Dan-

*i3-ą —'JIOC.50. J Liepoją $107. 
Taksų $5.09 

Aftuvyn ner mus: 
40 centų ui 100 Auksinų 

— arba — 

250 Auks. u i vieną Doler} 

PrUtatymas UžUkrtntas 
Trumpama ląlk«. 

Central Maoyfactunng 
District Bank 

State Bank—Clearlng House 
Bank. 

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

3*= = r r 

Telefonas Vardą 11S8 

STANLEY P J 
MAŽEIKA ! 

GRABORCŪ8 I R 
Balsamuotojas 

Tūrių automo
bilius visokiemsi 
reikalams. Kaina/ 
prieinamos. 

3319 Aubura 
A ve. ChicagoJ 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 

= 3 : =rr=: 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LLETUV18 ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-197 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn S99S 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Ave. 
Roseland Tol. PuUman 6377 

7 v 

PRANEŠIMAS. 
Mes šios kolionijos lietuviai 
norėtume turėti savo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy
venti mažesniuose miesteliuo
se, meldžiu kreiptis greitai, 
nes turiu geroj vietoj Gydy-' 
tojui ofisą. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS 
J 1444 Wentworth Avenue 

Chicago Heights, m 

PARSIDUODA m a ž a grocerne su 
rakandais ( furniture) už pigia kaina 
turi būti parduota į t rumpa laika nes 
važ'uoiju Lietuvon. Atsišaukite 

4141 So. Campbell Ave. 
Chicago, Iii. 

kas yra priežas 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegfo; netikras akis i n dedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
t iems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk^ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

1845 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7589 

* / ' , • . . • ! , = -
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ADVOKATAS 
Veda' bylas visuose teismuos 

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

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

Kalbama Lietuviškai. 
V A L : 9 ryte iki 9 vakare 

. . I d Ė O L D O. MULKS 
ADVOKATAS 

LEETUVVe GRABORIUS 
Patarnauju laidotuves* kopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti . 

S. O. LACHAWICZ 
Telefonas Canal 1271—2199 
9314 W. 23rd P lace Chicago, IIL 

ANTANAS A. OLIS 
(OLSKĘWSKI, JK.) 

ADVOKATAS 
Veda bil&s visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn Si.. Room 1010 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3261 S. Rals ted 84. 
Telefonas: Boulevard 651. 

*Tel." Raiidolph "4758 " 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vtdnmlestyje 
A S S O C I A T I O N B L D O . 

19 South La SaUe Street 
Room ĮSOS 

Valandos: 9 ryto *kl & po pietų 
Namų Tel. Hyde Park SS96 

GEL^KELIO M K I E T U B R O K E R I S 
Ek skursi j iniai tikietai perkami par
duodami ir mainomi. Žemos kainos. 
LVONS LICENSED TICKET O F F I C E 
311 S. Clark St. Tel. Harrison 8978 

PARSIDUODA namas su biznių ir 
svetainė, ant viršaus 9 kambariai pa
gyvenimui. Biznis išdirbtas nuo seno 
lietuvių augyventoj vietoj . Artsišaukite 

J O S E P B I. KOVARSKAS 
2458 So. Western Ave . 

Tel. Canal 2330 

PAIEŠKO DARBO. 

Senyvas, payienis žmogus paieško 
prie namu darbo prižiūrėt namus, 
vaikus ir gyvulius, gali but mieste 
arba ant farmų. Atsišaukit per laiš
ką. 

M I K E GUTOWSKlS 
2136 N. Robey Str. 

Chicago, IU. 

ANT RANDOS saliunas su visais 
naujiausiais į taisymais "fixtures" ge
roj l ietuvių apgyventoj vietoj. Kas 
norėtumėt pamatyti vieta, rakta ga
l ima gauti pas K. Čapa 1436 Went-
worth Ave. Chicago Heights , IU. No<-
rint daugiau* informacijų kreipkitės 
pas savininką: . 

F R A N K L R B I K A S 
4147 So. Kedzle Ava. Chicago, DJ. 

PAIEŠKAU EDVARDO ir KARO
LIO RUPKŲ. 7 metai atgal. Edvar
das gyveno 2257 W. 21 Str. Chicagoj, 
Karolis tuomi pkčiu la iku Brookly-
ae, jų brolis Juozapas Rupkus yra 
komendantu Kaune. Jie patys arba 
kas apie juos žinote praneškite šiuo 
adresu: 

MVKOLAS RAČKUS, 
• | 1 W. 33rd Slr. Chicago 
Telef. Yards 3552. 

VALE9JTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

3467 W. Madison, 1666 H. Weiis,J 
• 9 6 5 8. Halsted Stoeets 

137 Mokyklos Snv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-

i tplmo, Designing bizniui Ir na-
J [mama Vietos duodama dykai. 

,Diplomai. Mokslas lengvais at-' 
i (mokėjimais. Klesos dienomis ir] 
( ivakaraia Reikalaukit knygelės.* 
! [TeL Seeley 1643 
5 SARA PATEK, pirm.) 
9 ! 6 / 9 / * 9 / 9 / * S + « * « * + » * * # * 6 > » « f v » « t t 

I TeL Lafayette 4323 

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

M. YU6KA 
3938 W. 88-tii Street 

ac- ~ »• M 

i «M 

Telefonas Canal 5305 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontimktoriu*, staty-
•inJMir tena usmų (aiąy^iss. 
12388 S. Oakley Avev Oaioa^o 

ArU 23 dio Piaoe 
* • , . • • . • • . f . t - - - i 

s= 



D R AUGA S Pirmadienis , Birželio 19, WJQ 

^iiiK7iiiiiiiiiiiirziiiiiiiiiiiiirxiiiiiiiiii!iiraiiiiiiiiiiiiraiiiiiMiuii^iiii!iiinnr7 p. Juškia pridavė kuopai 
~ — - — — Bi&v. Mykolo Dr -jos metinį mo-

nuiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiraiiuiiiiiiiii^jiiiiS 

VIENA GELEŽINKELIEČIU! BAiac ™ I V E R S I T E T * -
UNIJA PRIEŠINGA 

STREIKUI. 
De Pau l universitetą Chica-

goje Šįmet baigė 125 jauni vy
rai. Gavo jie aną dieną dailės, 
teisių ir komercijos diplomus. 

ROSELANDO ŽINELĖS. 
Geležinkelių darbo taryba 

d a r vienai geležinkeliečių uni
ja i sumažino užmokesnius nuo ; g i a i s m e t a i s ^ A l e n a pe,,_ 
2 iki 6 centų už darbo valau- | i u k a i t ė b a i g 6 ^ Liudviko A-

"$• kademiją ir muzikos mokytojų 
T a s sumažinimas šiuokart Į k u r s a p _ l ė Pe (x iAkait(> m o k s l e 

paliečia "Brotherhood of Rai-, p r a l e i i k ė svetimtaa*es-gavo 
dway and Steamship Clerks, a i l g ^ į a i l s j i a i p s I 1 j muzikoje 
Fre igh t Handlers, E x č r e s s j U Ž a t s ^ A j į ^ gabume, mo

kykla suteikė ja i "Scbolar-
s h i p " , t. y. veltui teiks toli
mesnį mokslą. Linkime jau
nai abituri jantei geriausios 
kloties. 

•Šiandien, birž. 19 d., kun. 
kleb. Lapelis apleidžia Rose-

and Station E m p l o y e s " uniją, 
turinčią apie 320,000 narių. 

Užmokesnio sumažinimu ge
ležinkelių kompanijoms į me
tus bus sutaupyta daugiau 26 
milionų dol. 

Tarybai paskelbus tą suma
žinimą, tuojaus atsiliepė tos Į , a m J c __ į j v a ž i u o j a Lietuvon 
organizacijos prezidentas F i l - ! l r i i n s mėnesiams. J o vietą uži-
zgerald. J i s pranešė, kad apie j n m k u n ,,,. Vaitukaitis, buvęs 
200,000 organizacijos narių su ' C i c e r o š v < Antano par . vika-
t inka su tarybos parėdymu i r , r a s L i n k i m e k u n > P> Lapeliui 

nuo proponuojamo j l a i m i n g o s k e i i o n e S j 0 n a u j a m 

kesnį $15.00. J a u visos North 
Sidės draugijos užsimokėjo 
savo metines mokestis. Joms 
užtai ačiū. Ši liet. kolonija gal 
yra vienatinė Chicagoj ku
rios visos draugijos moka po 
$15 i r $10 metinį mokestį. 
'Taipgi visos čionykščios drau
gijos y ra Labd. Sąj. garbės 
narėmis. Malonu matyt i mūsų 
draugijose tokį gražų supra
timą kilnesnių reikalų ir tokį 
rėmimą jų. 

Taipa t draugijos tu r i išrin
kusios atstovus į Labd. Sąj. 
vietine kuopą, kurie . lanko 
kuopos susirinkimus i r kar tu 
su nariais darbuojasi. Tik ne
paliaukime darbuotis. 

A. Nausėda. 

"RUSŲ BADUOLIAMS 
"TAGDAY". PHIIIIIIII£IIIII!IIIIII®IIIIM 

Į BRIDGEPORTIEČIUS. 

CJerb. Bridgeporto darbuoto
ja i : 

Turbūt visi pastebėjote 
Liet. Atstovybės atsišaukimą 
del Aukso-Sidabro vajaus 
birž. 24 ir 25 dd. padėjimui 
pamato Lietuvos valiutai, iš

l e id imu i savų pinigų. 
atsisako 
gene ralio streiko. 

Tuomi pramatomas nemažas 
smūgis geležinkeliečių organi
zacijoms, besirengiančioms 
streikam 

Aukso, sidabro r inkimo dar-
klebonui gerų pasekmių dar-j 'bas y ra pavestas L. L. Pas-

K A I P CARAS SAUGOJA
MAS. 

J Gary, Ind., atvyko " U n i 
ted States S t e e l " korporacijos 
galva, Eber t H. (lary, peržiū
rėt i plieno ir geležies dirbtu
vių. , 

Toli dar už (Jary jį pasiti
ko -būrys ginkluotos policijos, 
k a d apdraust i jį nuo radika
lų pasikėsinimo. 

Miestan j is turėjo atvažiuo
t i t raukiniu. Tečiaus atvažia
vo automobiliu policijos ly
dimas. 

Gary y ra žinomas organi
zuoto darbo priešas. 

buotis Visų Šventų par. labui. 
Roselando socialistai t irps

ta ka ip pavasario sniegas. Tą 
parodo faktai , nes kada Nat-
kus ir Žygelis turėjo čionai 
prakalbas, tai susirinko vos 
tik penki žiopsotojai ir tie no
rėjo savo vadams kailį išpilti 
už suvėlavimą atvažiuoti į 
prakalbas. Mat prakalbos buvo 
paskelbtos 7:30, o prasidėjo 
vos baigiantis 10 vai. 

Žvalgaitis. 
' O ' 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
"DRAUGE" 

DARBUOJASI DEL NAŠ 
LAIČIŲ. 

'kolos stotims. Tam y ra reika
linga d a u g tėvynei pasišven
tusių darbininkų. Laikas yra 

'visai čiapat. Turime stropiai 
' rengtis L. L. Pask. stotis tuo 
'reikalu daro susirinkimą šį va
karą, birž. 19 d., Šv. Ju rg io 
par. mokyklos kambary. Vi
si, kuriems rupi tėvynės liki
mas, jos gerovė, atsi lankykite. 

Vaidyba. 

PAGERBĖ GARBĖS 
NARIUS. 

NUO KARŠČIO D^UG 
SUSIRGO. 

Pereitą penktadienį šįmet 
Chicagoje buvo karščiausia 
diena. Apie 4:00 po pietų bu
vo 95 laipsniai šilumos. 

Vienas žmogus mirė užgau
tas saulės spindulių. Be to, 
daugelis susirgo. 

NUSKENDO J A U N A S 
VAIKINAS. 

North Side. — Birž. 11 d., 
šv . Mykolo par. svet., Lab
daringos Są-gos 6 kuopa lai
kė susirinkimą. Narių mažai 
teatsilankė. Organizacijos rei
kalus gan nuosekliai apsvars
tė. 

Komitetas vakar iu svetainę 
paimti pranešė, kad d a r ne
gavęs svetainės. Pasižadėjo 
tuojaus suieškoti didelę sve
taine ir po Kalėdų surengti 
vakarą visoms draugijoms. 

Komitetas nuo Vainiku die-
nos aukų rinkinio Šv. Kaži-f atžvilgio nupiešė diplomu 

Town of Lake. — Penkta
dieny, birž. 9 d., Labd. Sąj. 
1-ma kuopa surengė vakarą, 
Šv. Kryžiaus parap . svet. i r 
pagerbė garbės narius. 

Žmonių prisirinko art i ke
turių dešimčių, mažai. 

Vakarui vadovavo mūsų uo
lioji veikėja, p-lė Mar. Mik-
šaitė. 

Programa. 

Ver. A. Galnaitė iššaukė 
garbės narius. Gerb. kun. Ant. 
C. Mart inkus išdalino diplo
mus, gi p-lės Z. J u r g a i t ė i r M. 
Mikšaitė kiekvienam prisegė 
po kvepiančią gėlę. Gerb. kun. 
Juoz. J. ' Čužauskas iš mokslo 

Micbigan ežere ties 22 ga*. 

miero kapinėse pranešė kad 
surinko $48.07. Ki tas tos die
nos komitetas, nuo užkandžių 
pardavinėjimo prie Šv. Kazi-

nuskendo Pranas Butkus, ]S miero kapinių raportavo. 
m., dirbęs pastos ofise. 

PRANEŠIMAS. 
Noel State Rankos Direktoriai sa
vo laikytame susirinkime nutarė 
išmokėti regularius kvoterinius di-*•« 

kad uždirbo $1(52.54. Nutarė 
pinigus priduoti Centrui, ku
rio susirinkimas įvyks pasku
tinį trečiadienį šio mėnesio. 

Centro pikniko tikietų par
davinėjimo komitetas p. Dau-

rdienė pranešė, kad nevisi videntus 2% visiems šėrininkams 
birželio 30, 1922. (Apgr.) j sugrąžino t ikietus a r pinigus. 

^ ^ i Visi, kurie esate paėmę tikie
tus. turėtumėt pasirūpinti kuo-
gVeičiausiai sugrąžinti juos, 
nes C«-ritro piknikas jau pra
ėjo. 

Nutrinkite S»T# 
skausmus 

Reamatiškus5 
Neuralgiją, 

Slubnoią, 
Niksterėjimą, 
Ištampytas 
Muskatas, 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Gaires 
Skaudėjimą, 
Peršalimą. 

Tėmykite, kad 
botų 

INKARO 
VAISBAŽEN-

vertę. Gerb. kleb. kun. Alek. 
Skrypkus, su kuriuo laikinai 
persiskyrėme, t rumpai kalbė
damas išreikė -džiaugsmą ma
tant ta ip .gražų būrelį jautr ia-
širdžių. P-nia Butkienė, iš 
West Sidės, pasakė monologą 
'Cieilikas iš gilumos Rusijos*. 
J j nudavė lyg t ikras "•ciei
l i ka s" . Ačiū \vestsaidietei, už 
pamarginimą mūsų vakarėlio. 
Gerb. kun. A. C. Mart inkus, 
savo nuoširdžioje kalboje, pa
rodė esamąjį i r busimąjį 
Labdarybei prielankumą. 

Pirmoji kuopa jokiu būdu 
negalėjo praleisti neišreiškus 
užuojautos savo brangiam na-

m 

Bolševikų nuteriotoj Rusi
joj ištiko baisus badas. Žmo
nių daugybė miršta. Pa tys 
bolševikai nepajėgia jiems pa-1 [•] 
gelbėti. Ik i kito derliaus su
lauks da r milionai rusų, vyrų, 
moterų i r vaikų išmirs. Kitos 
šalys stojo jiems gelbėti. 

Chicagos mieste bus " T a g 
d a y " birž. 26 d. rusų baduo-1 
liams sušelpti. Kur ie norėtu
mėt tą dieną aukas r inkti šiam 
tikslui, t a i galite užsiregis
truoti šiose vietose: 

Fr iends of Soviet Russia, 
Room 307, 166 W. Washing-
ton St., 

Walden Book' Sliop, 307 
Plymouth Court, 

Radical Book Store, 832 N. 
Clark St. 

Braun ' s Barber Sliop, 1640 
N. Halsted St., 

Voice of Labor, 2003 N. 
California Ave., 

Schucbter 's Book Store, 
1207 N. California Ave., 

Technical Scbool, 1417 N 
Hoyne .Ave., 

Clausen's Music Store, 31u0 
Fullerton Ave., 

P o r t e r ' s Confectionery, 3421 j S 
Armi t age Ave., 

T. B ran t Victor A r t Shop, 
3430 W. North Ave., 

Proletar ian Book Store, 1237 
W. Madison St. 

Spravedlnost, 1825 S. Loo-
irrts St., 

Znanje, 2741 % 22 nd St. _ 
"Freiheit , Room 9, 1145 B U i c I S 

Island Ave., 
Mrs. E. Kowalsky, 1501 W : 

14-th St . 2-nd Front. , 
Work ing Peoples Booksioie, 

3113 S. .Halsted SU 
Vilnis, 2613 S- Halsted St.J 
Workmen 's Circle S:bool, 

1224 S. Albany iSt., 
Levinson's Book Store, 330S 

W. 12-th St., 
Russian School, 1231 S. 

Morgan St., 
Ny Tid, Room 6, 3J04 N. 

Clark St., 
,Workmen Circle Scbool, 

'2644 La Moyne St., 
Cloak Makers Union, 1819 

W. Division S t , ' 
Daily Free Russia, 1722 W. 

Chicago, Ave., 
Je igu negalite asmeniškai 

nuvykti į bile kurią viršmi-
nėtą vietą, ta i atsišaukite per 
atvirutę ir išpildę gautą regi 3-
tracijos kortą greitai sugrąžir. 
kitę. (-jį • v 

Jo in t Tag day comittee 
Room 713, Steinway 

Hali Bldg., Chicago. 

LIETUVA TURĖS SAVUS PINIGUS 
AMERIKOS LIETUVIAI DEDA 

PAMATĄ 

LIETUVOS V A L I O T A I . 
BIRŽELIO 24 IR 25,1922 j 

VISI L I E T U V I A I SENI IR J A U N I , DIDELI IR j § 

MAŽI, VYRAI IR MOTERYS DĖS AUKAS I 1 

AUKSO-SIDABRO FONDĄ I 
KAS NEGALI AUKOTI AUKSĄ, | 

LAI AUKOJA SIDABRĄ j 
AUKAS REIKIA NESTI Į PASKOLOS KOMITETO jfj 

NURODYTĄ PUNKTĄ. W 

VISOS AUKOS BUS ĮTEIKTOS LIETUVAI PER įfj 

LIETUVOS ATSTOVYBĘ. j§ 

REIKALAUKITE KVITŲ H 

m 

• 

CHICAGIEČIAI, ATSI IMKI 
T E LAIŠKUS. 

Dar ne visos knygutės nuoj.riui rėmėjui kun. Aleks. 
laikrodėlio išduotos pereitą 
vasarą sugrįžo. Malonėkite pri 
pildyti jas ir sugrąžinkite J. 
Berkeliui. 

Kurie esate paėmė tikietų 
serijas, ant kurią teikiamos 
dovanos buvo išleistos bal. 11 
d., malonėkite jas sugrąžinti 
J . Daugirdai , 1645 Wabansia 
Ave. 

Skrypkui , Lietuvon važiuo
jant . P-lė Z. Jurga i tė , jautr iai 
pasakius eiles, " L i n k ė j i m a i " 
(ji visuomet tuo pasižymi) į-
teikė jam gėlių pluokštą 
Labd. Sąj. vardu. 

Vakaras įvyko pastangomis 
darbščios komisijos, t. y. p. M. 
Mikšaitės p. Step. Šlušnio i r o. 

Pr . Verygos. Tįrla. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

502—Andrulaitcui Antanas 
503—Armonas Antaną 
506—Balcunas Chas. 
515—Butvilavieiui Petrui 
520—Daraska Juozas 
527—Dūda Karol 
539—Gavėne John 
544—Gudžiūnas Ignacas 
634—Stelingis Adam 
637—Stakenas Jonas 
639—Sutoka* Zekon 

S 
ŠALIN SVETIMA VALIUTA! 

VALIO LIETUVOS EKONOMINE 
| L A I S V E ! 

S LIETUVOS MYLĖTOJAI-Į DARBĄ! f 
© iiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiHiiia 

641—Tinardis Nicola 
644—Trainis Jonas 
555—Jasilionis Dojninikas 
556—Jokubauskene Marijona 
559—Jurga Antoni 
560—Judas Ana 
561—Kalinaukaita Piluta 
563—Karpavicenei Tufilei • 
567—Krincevici P. M. 

>574—Kunzelis Russen 
581—Malinskas Antanas 
582—Mankus Daminikas 
583—Mazenis Pier 
586—Mikula Marija 
587—Milaszevice Joe 
588—Misevicene Marijaną 
590—Narbutt Walerija 
594—Peteris Adam 

595—Petrajtys Mieczyslaw 
602—Prakuliauskis A. K. 
603—Puceta Jos. 
604—Pukstis Mrs. A. 

613—Rujos Jonas 
614—Samoska Anna 
616—Stanulis Antanas 
617—Saltene Marijaną 
618—Sapinskae Jozapas 
621—Sedis Alex 
623—Shaulis Johsepas 
627—Siedrimas Ignacas 
628—Skirka Povilas 
629—Slikas Jadurga 
630—Sliazas Klement 
631—Stankus A. 

645—Toleikies Francisku 
647—Tukuseionu Augustinu 
649—Valinkinaitei Veronikai 
650—Vaičikauskiene Ona 
656—Wasilius Jonas 
663—Zansitis Pitar 
664—Zasinu Wincentu 
665—Zalrvvcui Alfonui 
667—Z.4mgulis Juzupas 
668—Zeukeavicius S. 
672—Zykones Jonas 
674—Zakauski Johan 

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUf 

f LENGVI IŠMOKESČIAI | 
I Tiktai $4.00 \ mėnesį \ 

605—Radzevfce Vinetas 
607—Rimkus Powilas 
612—Ruginaite L. 

ŠITA "0LIVER" RAŠOMOJI MAŠINA 
(TYPEWRITER) RAŠO LIETUVIŠKAI 
TAIP LYGIAI KAIP IR ANGLIŠKAI. 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas. kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamtstos ak)a 
ašaroja, raMės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 16 mėty patyrimo, kuris 
suteiks tau>lstai geriausia pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 

kertė 18-tos gatvės; 8 lubos 
Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PliATT'S Aptlekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo l t ryto Iki 9 
va. Nedėliomla nuo 9 ryto Iki 
18 dlen. 

Ją turi visi svarbesnieji Lietu
vių ofisai Chicagoje, ir visoj ša
lyj visi giria ją. Ji pigesnė kaip 
visos kitos standarinės rašomo
sios mašinos. 

Kiekvienas gal5, labai lengvai 
Jsigyti ją. Nėra reikalo pirkti se
ną mašiną, nes gali lengvai gau
ti naują. 

Jau parduota daugiau kaip 
950,000 Oliver rašomųjų mašinų. 
Jokia kita mašina nelaiko taip 
ilgai ir nerašo taip greitai ir dai
liai. Ji pigiau atseina kaip kitos 
mašinos. Už kiekvieną kitą Stan
dard mašiną reiktų du syk tiek 
užmokėti kaip už Oliver. 

Su Oliver mašina lengviau Iš
mokti rašyti trumpu laiku. Jeigu 
vartojote kitą mašiną, galite 
permainyti ją ant Oliver ir ga
lėsite rašyti be jokio vargo. 

Pasiklauskite ir žinosite, , kaip 
lengva jsigyti Oliver rašomąją 
mašiną su lietuviškom ir angliš
kom raidėm. 

Galite vartoti šitą mašiną kuo
met ji dar nebus išmokėta. 

Patelefonuokite Mr. Barker s 
Randolph 500 ir pasakykite jam s 
kad norite daugiau informacijg • 
gauti apio "Oliver". Jis paaiš- S 
kins Jums. ££ 

Arba galite atsiųsti per paštą j 
šitą kuoponą ir tuomet gausite j 
nuo mųs knygutės su paaiškini- i 
ui ai s. E 

OHvcr Typcwritcr Company 
C. 95 Oliver T.vi>owritor UIdg. 

Chicago, m . 
KUPONAS 

Oliver Typewriter Company 
C-95 Oliver Typewriter BIdg 
Chicago, 111. 

Malonėkite ' atsiųsti man 
visas informacijos apie ma
šiną "Oliver" su kuria ga
lima rašyti lietuviškai ir 
angliškai. 
Vardas 
Pavardė 
Adresas 

5iiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiinmiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»s - a 
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