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METAI-VOL. VU 

Lenkai Pergrupuoja Kariuomene;ST™ J j p 
KEUEČIŲ. *NEW YORK, birž. 29. — Iš j Į tnos pasienius daug kariuo-

Varšavos apturėta žinių, kad menės gabenama iš vakarų, 
vieton atsistatydinusio lenkų 
premiero Ponikowskio provi-
zionalis prezidentas Pilsuds
kį į premierus pakvietė S. 
Przanowskį. 

Tečiaus »ir šis atsisakė pre-

Ar tik tas pergrupavimas 
nereiškia pozisijų stiprinimo. 
Kas gali pasakyti, kokius tik
slus lenkai turi. 

Patsai Pilsudskį smarkiai 
susikirto su Varšavos seimu. 

(CHICAGO, birž. 29. — 400,-
000 geležinkeliečių darbininkų 

'dirbančių geležinkelių įstai- h c u o m e t neklausyto policijos 

V0!1!EflS,!*u1 CHICA!°JE- Civilis K a r a s Airi joje 
BERLYNAS, birž. 29. — 

'Nužudyto ministerio Ratlie-
nau laidotuvių laiku Arms-

vtadte pakilo didelės riaušės. 

meriauti, kuomet prieš ji pa- Seimas pareikalavo, idant jis 
kėlė audra radikalai. j pildytų 'mažąja/, ty. provizio-

Taipat pranešta kad Lietu- 'riale, konstituciją. Pilsudskį 
vos ir Rusijos pasieniais len- 'reikalauja kai-kurių tos kons 
kai pergrupuoja kariuomenę, ftitucijos posmų išaiškinimo. 

Turį Gauti Kreditą arba Aplei-
sią Konferenciją 

TOKIUS REIKALAVIMUS STATO BOLŠEVIKAI 
JiAGUE, birz. 29. — Šį an->los ir svetimšalių savasčių 

tradienį konferencijos kredito ^klausimas, Litvinov smarkiai 
subkomiteto susirinkime pir- priešinosi. 

gose, sustreikuos ateinantį šeš 
tadienį, liepos 1 d. 

Taip pranešė tos unijos pre
zidentas Jewell. 

Streikų, gali, sustabdyti, sa
ko Jewell, tik pačios geležin
kelių kompanijos, paskelbda-

Į 

'mos, kad jos nemažinsiančios 
'darbininkams užmokesnies su-
'lig geležinkelių tarybos parė-
'dymo. 

Kalbama, kad po to tuojaus 
sustreikuosiančios ir kitos ge
ležinkeliečių atskirios unijos. 

šalies vyriausybė tuo strei
ku didžiai interesuojasi. Neži
nia kas čia turės įvykti. 

nu! kartu pasirodė čia atvyku
sios bolševikų delegacijos pir-

Bet kuomet jis buvo užtik
rintas, kad po skolų ir savas-

mininkas Maxim Litvinov., čių išsprendimo tikrai bus de-
Kalbėdamas jis nuolat atkar- batuojamas kreditų klausimas. 
tojo: "Mes norime kreditų; ar 
galime gau t i ? " 

Pabaigoje pagaliau pridūrė, 
kad kreditų klausimas pir
miausia turi but aptariamas.* 
Jei vakarų Europos delegatai 
neturi paruošę reikalingos Ru-

* sijai paskolos, tai neverta nei 
laiko gaišinti diskusijoms. 
Tokiame atsitikime bolševikų 
delegacija pasirengusi apleis
ti konferenciją. 

Kuomet jam pranešta, kad 
konferencijos programoje pir- [reikalaujamais bolševikų kre-
mąja vietų užima Rusijos sko- iditais 

jis sutiko, atsimdamas pirmąjį 
savo reikalavimą. 

Kaip žinoma, bolševistinė 
Rusija reikalinga milžiniškų 
sumų. Genoa konferencijoj pa
aiškėjo, jog bolševikai pagei
dauja nors trijų bilionų dol. 
paskolos ir kredito. 

Bet kuomet iš jų to reika-* 
lavimo sukelta kaipir juoku, 
tuomet jie nusileido iki vieno 
biliono dol. 

Bus vargo konferencijai su 

įsakymo išsiskirstyti, pastaroji 
atidarė įgnį į riaušininkus. 

Tas gelbėjo, kuomet 3 žmo
nės krito ir apie 25 kiti su
žeista. 

PRANCŪZŲ PROJEKTAI 
ATSTATYDINTI 

PRANCIJĄ. 

NUPIRKO ŽMOGELIS 
"MAŠINĄ". 

VIS DAR BANDITŲ 
RANKOSE. 

AUKSO-SIDABRO VAJAUS! VATIKANAS PROTES-
PRADŽIAI. 

! 
TUOJA DEL PALES 

TINOS. \YASHlNOTON, D. C , bir- j 
želio 2G d. (Elta) . — Iš Susiv. j 
L. R, K. Am. Seimo AVilkes-> ŽENEVA, birž. 29. — Tau-
Barre, Pa., Lietuvos Atstovas | t u Sąjungos taryba perkrati-
vra gavęs dvi telegrami. Vie-Į1 1^* Palot inos likimo klau-
noje reiškiama Atstovybei pa-1 s i m ? - Anglijai skiriamas Pa

lestinos mandatas. Dėlto An
glija tai šaliai pagamino kon
stituciją. 

MIvXICO CITY, birž. 29. — 
Banditų pagrobti 40 ameriko
nų vis dar nepaleisti. Bandi
tai reikalauja išpirkimo. Aiš
kiai pasirodo, kad šiandieni
nio Obregono valdžia netinka
ma, jei kelinti metai neįsten
gia patvarkyti šalies. 

Iš AVashingtono praneša, 
kad tenai laukiama daugiau 
žiflių apie amerikonų pagro
bimą. Daugelis spėja, kad 
Meksika provokuoja Su v. Val
stijas. 

Sutinka naudoti vokiečius dar
bininkus ir medžiagą. 

•Lenkas Mike Lazowski nuo 
^kažkokio sukčiaus nupirko 
'"mašiną" pinigams dirbti. 
Užmokėjo' 2,100 dol. — -viso 
gyvenimo sutaupytus pinigus. 

Kuomet "maš ina" nevei
kė, nelaimingas šešeto vaikų 
tėvas kreipėsi į policiją. 

Pastaromis dienomis tas suk
čius su savo "mašinomis" nuo 
'tamsių lenkų Chicagoje, kiek 
žinoma policijai, išvliojo 5.-

1*250 dol. 
Tas sukčius pasivadinęs 

'"baronu Witkowskiu". Len
kai tituluotais ponais daug 
pasitiki. 

DUBLINAS, birž. 29. — A-jžiuoju pasiduoti. Nepaklausy-
ną dieną Anglijos vyriausybė. ta. Kad taip, tai pakelta kova 

MIRĖ NETYČIOMIS PA-
ŠAUTAS VAIKINAIS. 

Wood gat., mirė ligoninėje. Jis 
buvo pašautas, kuomet-tėmi jo
si į nepriauglių peštynes ne-
tolies savo namų. 

BUS 125,000 VYRŲ S. V. 
ARMIJOJE. 

sveikinimą ir linkėjimų ir pa
sižadama remti ir ateityje Lie
tuvos Respublikos reikalus ne
tik moraliai bet ir materijaliai, Konstitucija duoda žymias 
dirbant visus Atstovybės Lie- privilegijas žydams ir tuo 
tuvos vardu uždėtus darbus, būdu skriaudžia ten gyve-

Antroje pranešama, kad Su- nančius kitų tautų krikščionis. 
sivienijimas pažada visą savo 
paramą Aukso-Sidabro Fondo 
'vajui, ragina savo kuopas tuo 
reikalu uoliai pasidarbuoti ir 
iš savo iždo skiria tam tiks
lui 500 dol. Be to delegatai dar 
nuo savęs aukoje sulig savo 
išgalės. 

Atstovas Čarneckis atsakė 
telegrama Susiv. L. R. K. 
Am. sekretoriui, išreikšdamas 
padėką ir džiaugsmą del gra
žių susivienijimo pasiryžimų ir 
toliau nenuilstamai ir ištiki
mai darbuotis Lietuvos labui. BERLYNAS, birž. 29. — 

Vokietijai pripažintoj Aukš
tosios Silezijos daly paskelbta 
karo padėtis. Nes tenai pradė-

PANAMA, birž. 29. — Mi- *> » e r i m au t i bavarai. Pavojin-
rė buvęs Panamos respublikos.gi JU žygiai Vokietijos respu-
prezidentas Dfr. Ciro Urriola. jblikaj. 

MIRĖ BUVCS PREZI
DENTAS. 

Vatikanas prieš tokią kons^ 
tituciją pakėlė smarkų protes
tą. Protestuoja prieš teikimą 
privilegijų Palestinoje x vie
niems žydams. Reikalauja, kad 
tenai visi gyventojai naudotųsi 
lygiomis teisėmis. 

Protestas čia įduotas Tautų 
Sąjungos tarybai. 

KARO PADĖTIS SILEZI-

YVASHINGTON, birž. 29. - -
Senatas pripa/žino sekantiems 
metams išlaidas armijai, ku
rią turi sudaryti 125,000 ka
reivių ir 12,000 karininkų. Tas 
atlikta pasitarus senato komi
tetui su žemesniųjų kongreso 
rūmų komitetu. 

SUGAUTAS PLĖŠIKAS. 

PARYŽIUS, birž. 29. - į 
Vienam korespondentui teko 
patirti naujus pienus ir pro
jektus Prancūzijos sunaikintų 
plotų atstatydinimui. Tai vi- p0lįCmono aną diena nety-
sa patirta nuo viešųjų darbų ^ i o m i s p j a u t a s 15 metų vaiki 
ministerio Yves le Trocquer.- I ) i as Antbony Dalto, 6835 So. 
Pienus sustatė premieras Po-
incare. ! 

i 

Trumpai sakant, tie pienai 
yra toki, kad sunaikintiems 
plotams atstatydinti panaudo-
jami vokiečiai t darbininkai ir 
iš Vokietijos pristatoma reika
linga medžiaga. 

Visas darbas apskaitytas at
sieisiąs apie du bilionu ameri
koniškų dolierių. 

Pienai sugalvoti, kuomet !-
sitikinta, kad iš Vokietijos ne
galima išspausti nustatytos 
aukštos kontribucijos. Negau

n a n t pinigų reikia naudotis 
tad vokiečių darbu ir medžia
ga. 

Trumpoj ateity tuos visus 
projektus Prancijos vyriausy
bė įduos atpildymo komisijai. 

VERGAI PATENKINTI SA
VO LIKIMU. 

BAIGIASI MINKŠTŲJŲ AN
GLIŲ IŠTEKLIUS. 

WASKINOTON, birž. 29. — 
Anot nuodugnaus apskaitymo, 
šiandie streikuoja apie 600,000 
anglekasių. Šiame skaitliuje £-
ra apie 91,000 neunistų. 

Minkštųjų anglių išteklius 
nuolat eina mažyn. Už keletos 
dienų kaikur anglių stoka bus 
atjaučiamą. Kietosios anglys 
'jau senai išsibaigė. 

ANGLIŲ UŽTEKSIĄ 30-IAI 
DIENŲ. 

jSPRINGFIELD, ILL., birž. 
'29. — Pranešta, kad Illinois 
valstijoje minkštųjų anglių i iš
tekliaus užteksią daugiausiai 
30-iai dienų. * 

KONVENCIJA BAIGSIS 
RŪGS. 12. 

Iš Sprmgfieklo pranešta, jog 
'konstitucinė Illinois valstijos 
konvencija baigsis šįmet rug-
'sėjo 12 d. 

ROMA, birž. 29. — Juodieji 
'ergai žemutinė j .Nigerijoj, o ' 

Vakar policija po ilgoko plo
to vijimosi ir apsišaudymo nu
tvėrė plėšiką John Francis 
Glynn. 

Plėšikas įsikraustė į vienus 
namus So. Paliuna gatvėje. 

'Pranešta policijai. Nujautęs 
poliemonus jis dūmė bėgti. Te
čiaus nepavyko. 

Glynn jau apie dvidešimts 
metų išbuvęs kalėjimuose. 

painformavo Laisvosios Airi
jos provizionalės valdžios pre 
zidentą Collinsą, idant jis nu
ramintų Airiją, patvarkyti] de 
Valeros šalininkus insurgen
tus. Kitaipgi Anglija busianti 
priversta tai atlikti militari-
nėmis spėkomis. 

Kadangi kaip kitose Airi
jos dalyse, taip ir čia insur
gentai griežtai pasistatė prieš 
provizionalę valdžią, tad Co-
llinso parėdymu pakelta jiems 
kova. 

Insurgentai, de Valeros ša
lininkai kareiviai, kurie jau 
senai atsisakę klausyti provi
zionalės valdžios, čia turėjo 
užėmę keletą svarbesniųjų bu-
t * 

Collinso valdžia įsakė tiems 
insurgentams kareiviams gra-

vakar anksti rytą. 
Ne vien čia kulkasvaid.žiai 

vakar per dieną tratėjo, bet 
ir armotos baubė. 

tPrasidėjo tikras civilis ka
ras. 

Insurgentai vietomis stip
riai laikosi. Provizionalei val
džiai ginklų ir amunicijos pri
stato Anglija. 

Jei provizionalės valdžios 
kariuomenė neįveiks insurgen
tų arba pramatys sau pavo
jų, tuomet šauksis pagelbon 
anglų kariuomenę, kurios čia 
yra keletas tūkstančių ir ku
ri nesimaišo kovoje. 

Aiškus daiktas, kad de Va
lerą su savo šalininkais tu
rės pralošti. 

Pranešta, kad daugybė ka
reivių nukauta. 

Žinios iš Lietuvos 
SVEČIAI KLAIPĖDIEČIAI. VISUOTINAS LIETUVOS 

VETERINARIJOS GYDY-
KAUNAS. Sekmadienį bir- TOJŲ SUSIVAŽIAVIMAS. 

želio 3 d., iš Klaipėdos atvyko 
Kaunan jaunimo draugijos Susivažiavimas bus Kaune 

UŽSIMOKĖJO UŽ "NAK 
VYNC". 

Aną vakarą Martin Rowley, 
30 m., 6104 So. s State gat, te-
lefonavo policijos nuovadon, 
kad policija jį paimtų iš" na
mų. Sakėsi jis esąs girtas ir 

imant aplamai, patenkinti s avo ' I l o r į s pernakvoti kalėjime. 
likimu ir visa padėtimi. Jie 
nesirūpina atgaut laisvę, nes 
nespaudžiami savo juodųjų 
'ponų, kuriems jie priklauso. 

jKiekvienas vergas turi nuo
savą arklį ir gabalą, žemės, 
kurią sau apdirba liuosu lai
ku. 

1 Taip praneša Tėvas Grandin, 
misionorius. Apie tai paskelb
ta Vatikano laikrašty Osserva-
'tore Romano. 
/ 

Vergus, jiems sutinkant, ga
lima išpirkti. Išpirkimo kaina 
v 

MunicipaUame teisme Row-
ley užsimokėjo vieną dol. už 
pavažiavimą policijos - Težima 
I r 2 dol. už nakvynę nuovado
je. Apleido teismą švilpauda
mas. 

VALSTIJA RAGINAMA 
VEIKTI STREIKO 

KLAUSIME. 

Peoria Komercijos Asociaci
ja i r Canton Komercijos Rū
mai kreipėsi į Illinois guber-

-ra 50 ligi 100 dol. Moteris j'natorių, idant jis pasidarbuotų 
vergė verta 25 dol. Už vaiką kuoveikiai sutaikinti amdeka 
reikalaujama 12 dol. 

Vergai nepageidauja laisvės, 
sius su kasyklų savininkais. 

Kaip gubernatorius, taip 
nes jie apsaugoti savo ponų, valstijos vaMžia turi pilnį 
kuriems vergauja. . 'teisę savo valstijoje pašaukti 

tvarkon darbą su kapitalu. 
PATARIA PIRKTI ANGLIŲ 

TIK LENGVAI1 SUŽEISTA, 
Iš įvairių versmių šaukia 

m i žmonės šiandie pirkti an
glių ir pasigaminti jų žie'mai. 
Nes^peskui nebus lengva gau-

Ant Glen Ellyn kryžkelio 
Northwestern traukinis užka-
birlo pravažiuojantį skersai ke 

ti. Tuo labiau, kad dar nie- l i o automobilių. 
kam nežinoma, kuomet baig
sis anglekasių streikas. 

Automobiliu važiavo 7 suau
gę ir vaikai. Automobilius at-

" S a n t a r o s " ekskursija, iš vi
so apie 100 žmonhi. Atvyks-
tantieji norėjo susipažinti su 
Lietuvos istorija, gamta' ir gy
venimu. Jiems važiuojant per 
Lietuvą, stotyse sutiktuves 
darė Šaulių sąjunga. Jiems 
pasilinksminti miesto teatre 
buvo rengiama opera "Faus 
t a s , " grįžtant gi atgal buvo 
suruošta didelė gegužinė Ve
liuonoje. 

Svečiams priimti buvo su
daryta komitetas. Jo pirmi
ninkas Seimo narys p. Marma, 
sekretorius-vyriąusiojo gyni
mo komiteto sekretorius Ru-
seckas, o nariait St. Šilingas, 
moterų Globos atstovė — Šle
ževičienė, fizinio lavinimosi 
Sąjungos atstovė — Gąrba-
čauskienė, Šaulių Sąj. pirmi
ninkas Putvinskas, komendan
tas kapit. Brazulevičius, Sei
mo' narys Makauskas ir kiti 
kooptuoti nariai. 

fino 3—5 liepos šįmet. 

• Susivažiaviman kviečiami 
Veterinarijos Ispekcijos ir K. 
Aps. ministerijos veterinari
jos gydytojai, taipat ir priva-
čiaip raktikuojantiejL 

GYVULIŲ LIGA. 

Gautomis iš Veterinarijos 
Inspekcijos žiniomis, Lietuvo
je pasirodžius? gyvulių uode
gų puvimo liga. Veterinarijos 
gydytojų nuomone, ši liga at
siranda del kalkių ir fosforo 
druskų stokos pašare ir ben
drai del pašaro stokos bei jo 
netinkamumo. 

KYBARTAI. Gegužės 21 d. 
buvo atidarymas geležinkelio 
sodo šiam vasaros sezonui, ku
rio sutvarkymu pavesta rūpin
tis Virbalio stoties ugniageshi. 
kuopai. 

Sodas, vokiečių okupacijos 
laiku, visai buvo apleistas, da
bar sutvarkytas: takai išva
lyti, yra keli gražus klombai, 
padaryta vasarinė scena, bufe
tui pavilionas, budelė " Kėg
l i . " Viduryj sodo gražus fon
tanas, užtektinai patogių suo
lelių. 

Manoma, dar kad rengėjai į-
taisys įrankius mašininei gim
nastikai ir aikštelę "lawn-te-
nisui." Šventadieniais, grie-
šiąs dūdų orkestras. 

Ą 

Atidarymo dieną rengėjai 
nustebino publika visokiomis 

VILNIUS. Lenkų vyriau
sybė uždėjo ant lietuvių "Žai-
' bo" spaustuvės 16 milionų 
markių mokesnio. Kadangi 
spaustuvė tiek neišsigalėjo už
mokėti, tai ją lenkai užgrie
bė i r išdalino kitom spaustu
vėm. Lenkų spaustuvės mo
ką 4 kart mažiau. Žaibo spau-
tuvė buvo labai gerai įrengta. 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie išda-
lies apsiniaukę; gali but lie
taus; maža atmaina tempera
tūroje. 

blokštas -keliolika, jfcdų. Visi j ugnimis, rakietomis i r fajer-
PLATINKITE "DRAUGĄ." tik lengvai sužeista. verkais (El ta) . 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų verte, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
birž. 28 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.50 
Prancijos 100 frankų 9.12 
Italijos 100 lirų 5.24 
Vokietijos 100 markių 28^4 
Lietuvos 100 auksinų 28% 
Lenkų 100 markių .02 
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DRAUGAS Ėetvirtod., Birželio 29, lfl22 

IŠ DIDELIO DEBESIO 
t, MAŽAS LIETUS. 

prie išvadų, susiaurindami 
Centro Valdybos teises pa
skolos klausimu, o ginčijamos 
paskolos reikale, pavedė galu
tinai iš t i r t i naujai valdybai i r 

P r i eš Seimą u**ug niekų ra- specialei komisijai iŠ tr i jų na-
vienas kunigėlis savo saty- r j , u j ų pareiga i r y ra sužiu-

>s šlamštely apie dideliausių j rėtį paskolos garanti ja , pada-
ivojų Susv-nio turtui , j u o - , r v t i visa kas galima kad j i t 

Ino i r teršė katalikams brau-j nebeatneštų Susv-mui nuosto-
14 organizacija, apsčiai pasi-1 \[ųm Gera pamoka C. V-bai, 
įmaudamas laisvamaniams, 

l ia i (na kad i r seniai ne ką, 
geresni) i r pas ik lausyk kų jie 
kalba, ta i suprasi ko j ie vert i . 
.Man teko dirbt i vienoje vieto
je su grįžusiais iš kariuome
nės vaikinais. Su jais. geres
niam žmogui pabūt i negalima. 
J i e nuo p a t ryto iki vakaro 

ŠALIN UŽSIENIU PRI
KLAUSOMYBĖ! 

-L- '!" " • y * * 

riuo mes iki šiol veržiamės — 

Uz&ienis mus smaugia. 

kuri bus atsargesnė su pasko
la i r išvengs panašių priekai
štu bei nemalonumų. 

— 

J A U N I M A S , 
š ia i s laikais kur nueisi, kur 

nuvažiuosi, visur išgirsi kal
bant apie jaunimą. Paimsi 

K a s dabar "Lietuyoje neži
no, kad užsieniai su savo po-

pįiovoja prieš dorą ir tikėji- i Jitika atsistojo mums skersai 
mą. Vienas " g r a ž i a i " kalbapkelio: norime a tgaut i mūsų 
kitas dar " g r a ž i a u " i r ta ip 'va ls tybingumo lopšį Vilnių, už-
vienas ki tam neužsileisdami 
visą, dienele paleistuvystę ir 
garbina. 

Pažvelgkime kad i r į ma
žesnius ir ten tų, patį atrasime. 

sienis pasirodo ne t ik bejėgis 
'prieš gen. Želigauskio avantu
rą, (spėjama, kad ne be žinios 
tų -pačių užsienių a ts i radi tas 
generolas), bet dagi piršo 

Ka ip s tat is t ika parodo, Chica- mums nepriklausomybės pra
žudymą — Hymanso projek
tų; norime susijungti su savo 
Mažosios Lietuvos broliais — 

i e džiaugdamies ištisus 
Įtraipsnius iš jo pasiskolino i r 
Lėjo į savo laikraščius. Mat 
|is teisinosi labai branginus 
iusivienijimų ir saugojas jo 

furtų. Meškos patarnavimų 
italikams t ikrai suteikė. Už 
ii jį garbina soc. liberalai, gi 
les vien pasigailėti jo galime. 
Seime tuo klausimu laukta 

Įidelės audros. Suklaidinti 
lariai visaip galvojo ir įvai-
ių nuomonių turėjo. 

Pr iė jus prie tos žaizdos, vi
jai be reikalo, paprašyta paša
linti asmenų ir neužsiregistra-
rusių laikraščių reporterių ap

leisti sale. 
P radė jus uebatuoti apie 
),OO0 paskolų, Valdyba įro-

tinėjo kad tie pinigai nežuvę, 
•pozicija gi stengėsi Įkalbinėti 

Kad žemė kuri atsako už tų 
r" , jaunimų, tas turi ir ateitf. kvstes bus auklėjamas k n k s - vinie akyvaizdoje valstybes 
taaskolų nėra tiek verta ir \ - -. 

goję, kasmet į pataisos na
mus yra išvežama suvirs 600 
vaikų i r mergaičių nuo 8-nių 
iki 14-kos metų amžiaus, už I užsienis sudaro prancūzų pro-

knygų a r laikrašti ir ten ra- i j prasižengime, prieš dorų. Tai - ! tektoratų—ir š iandienjau , Ma-
daug skilčių pašvęsta jauni- j g j phvukai šiaušiasi ant galvos, | žųjų Lietuvą jiems globojant 
nuii. Taigi , kas gi tas jauni- 1 > a m į n t i jus kokia bus v tautos j ten susidarė galingų 
i.'ias apie kurį ta ip , visi kai- ateitis, jeigu jaunimas tokis y-1 amžinų mūsų tautos priešų 
ba ir rašo* ra. lš t iknjjų, mirties pi įvojaus 'par t i ja , kuri svajoja apie 

Ištikrųjų, sunku yra suras- šmėkla žiuri tautos ateičiai į Klaipėdos krašto visiška sava-
t« definicijų, kad t inkamai akis... 

kuomet neru jpėjo, kurie nie-
, m i š k a i — y ra išsememas, neat-1 kuomet ja i p i rma nesidarba-
stos aukso i r mūsų ūkio i r vo — rankomis atėjūnų — 
pramonės nepakels. Anot 
autoritetingų Žemės Ūkio mi-
nisterio įžodžių, jų j au dabar 
geležinkelių i r kitiems reika-

praervių (savų i r svetimų), 
netikinčių į Lietuvos ateitį, 
žiūrinčių t ik formales pusės i r 
dirbančių tik tiek, kiek jįiems 

lams ker tama daugiau, negu naudinga. Todėl nestebėtina, 
gali priaugti!.~. O užtekti jų kad puikus valdžios sumany-
gali — kaip spėja ministerij; 

t ik 10—15 a r 18 metų!...; Grūst i t ikri Lietuvos sunųs. 
O kas po to? — pražūt is Lie
tuvai!... Beturčiai ir nuskur
dę t ikrai patapsime ekonomi
niais užsienių vergais , o po 
to.... — juk nuo ekonominės 
Vergijos tik vienas žingsnis į 
politine vergiją! Vos va
kar nusikratę jos, rytoj vėl 
galime ats idur t i jo je ! Kieno? 
— a r ne visvien! Jungas lieka 
jungui Tat neturime užsimir
št i ! 

Esame verti iškovotos 
laisvės. 

mai žuvo. Į tų darbų tur i su-

Tokios didžios Lietuvai reikš
m ė j darbas tur i but visuome
nės rankose, Su pasigėrėji
mu tenka pranešt i visuomenei, 
kad tokių pastarųjų j au 4 a r ° -
m a ; šiomis dienomis, valdžia 
užtvirtino bendj-ovės " Galy
b ė " projektų hydroelektrotek-
uiškos intvaros palei Kaunu 
ant Nėrio upės. Pr is ta ty t ie
j i projektai ir tyrinėjimų re
zultatai rodo, kad, sunaudojus 
Nerio vandens kri t imo jėgų, 
galima gauti iki 3,000 P s ark
lių jėgų, pakėlus vand. į 3 me-

rankumų. Versalės sutar t imi 
išreiškus jaunimų. Vieni va j Kas-gi gali jaunimui padėti pažadėtos mums Mažosios Lie-
dina jį pavasar io žiedu, k i t i ' atsikelti iš to purvyno j j jį pa- tuvos su jos uostu mes da r 

1 tautos viltimi ir ateitimi, ki-: daryt i laiminga tautos viltimi iki šiol neturime!... Norime šalin užsienių jungas ! Iš-
ii vėl vadina jį tautos namų ir ateitimi? Man išrodo, kad t v a r k y t i s viduj, kuriame tauti- kėlę nepriklausomybės ir lais-
pamatu i r ' t t . Ine kas kita?*, ka ip tik tikėji- nes autonomijas —: užsienis• vės obalsius, parodome, jog 

Jš t ikro , jaunimas yra tai tau nms tegali išgydyti tas žaiz- reikalauja tautinių mažumų 
tos viltis ir ateitis. Kas turi das. Jeigu j a u n i m a s ' i š kncli-' leisiu garanti jų — ir mes sto-

Kitų kar tų manau kiek pla
čiau pakalbėt i apie pat į suma
nymų ir jo įvykdymo galimy
bes. Čią t rumpai tik t a r s iu : 
sumanymas pilnai įvykdomas 
tur i didžių ateitį, įdėtam kapi
talui užtikrins gerų pelnų, o 
kraštui siūlo neabejotinų pra
monės ir gerovės pakilimų i r 
ekonominį pražydinių. Tai-

Taįgi, užsienis y ra mums j t rus aukščio. Išgavimas iš ga-1 gi, mūsų i r Lietuvos ateitis 
prješingas; j is kliudo mūsų ne- n*tos čia pa t mūsų pramonės mūsų rankose! Tik sukruski-
priklausomybei i r varo mus į centre tokios didžios jėgos pi- me i r tverkime tų ateidį; pą 
jungų.... Šalin tokia padėtis g į a kaina reikštų musiį pramo-
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"DRAUGAS" 
PKEJILftLEKATOe KALS A: 

Metanu **'°° 
Pu*el Metų • * • • 
Prenumeratom mokaai iškalno. Lai

kas •kaltos! nuo užslrašymo dieno* 
ae nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir šalnas adresas. Pinigai gaflausia 
siusti lfiperkant krasoje ar azprese 
"Moue? Order" arba Įdedant pini-
gna . | registruota lalaka. 

"DEAUOAB" POTL. CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

Tcfl^RooaeveH 7791 
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[ba esanti kalta. 
Veltui butų ginčytasi ir ke-

llias savaites, o dalykas nebu-
|tų paaiškėjus. 

K a i p anam nuodingos saty-
Iros Šlamšteliui ta ip lygiai ir 
no šalininkams galima pasaky
t i ačiū kad jie ta ip sielojosi 
fcusv-nio turtu, tik ne dėkui 
už jų priemones einant prie 

[klausimo nušvietimo. Po trum
pos audringos diskusijos, pri
e i t a p r i e rimtų išvadų. 

J u k visvien kaip butų bloga 
Įsu tų paskola (nors i'aktinai 
ta ip nėra) , tai gera linkįs Su-

tsv-nmi tegali kųlbėti apie prie-
[aiones kaip išgelbėjus pavojun 
patefcu.4us pinigus ir ka ip ap-
draudus ]>anašius atsitikimus 
k a d tokia nelaimė ateity ne-
atsitiktų. Gi visokį asmenų 
šmeižtai, kriminaliai jų kalti
n i m a i šiuo atveju naudos Su-
sv-mui negali atnešti . Atpenč, 

š iand ie i r jaunimas vaikai — čioniškoje katalikiškoje dva-
ryt bus tėvais ir motinomis, šioje ir bus t inkamai prižiūri 

valstybėje tuo metu, kada Vil
niuje leidžiama smaugti lietu-

Senieji įniršta, o jų vietas už- mas, (ai jaunimas bus tautos vyste. Norime kelti savo ge 
ima jaunieji . Jauniej i stoję ei-
lėsna, turį vesti sunkių gyve
nimo kova. Uitai jaunimas 
nuo pat kūdikystės dienų turi 
ruoštis prie tos sunkios kovos, 
kad laimėjus ja . 

Sakiau, kad jaunimas yra 
tautos viltis, ateitis ir jus pa ! tai. .Jeigu jaunimas ar t intųs 

žiedas iŠ kurio visi džiaugsis. I rovė, mums stoja priešais tų 
Jaunys tės laikas gražiau-! užseinių nepakeliamoji valiu

ta, kuri neleidžia plėtotis pas 
mus pramonei i r gerovei: su
perfosfatas, angliai ir maži
uos, kurių mes neturime y ra 
sverįami auksu — ir , todėl 
mums neprieinami.... Tokios 

šias, bqt i r sunkiausias. 'Bet y-
ra priemonių kurios sustabdo 
įniršusias audras i r padeda 
ramiai perplaukti jaunystės 
j u ra s ; tai yra Šv. Sakramen-

matas. Bet, deja, arčiau prisi-1 pr'u' šv . Sakramentų kas mė- |sųlygos, aišku', neleidžia i r ne-
žiurėjus 4 jaunimų, negalima f nuo, tai galėtume užtikrinti, leis lcilti mūsų ūkiui ir pramo-
sakyti, kad jis visas yra tiri- ' kad jis yra tvir tas tautos «pa- j neL... 
karnas pamatui ant lairio tau-

tuine žiūrėti Į ateitį. los namus statome. 'Juk mes 
negalime pamatau dėti >>upu-

Gedimino sunųs esame! Bet 
dar reikia visam pasauliui j -
rodyti, kad tos laisvės esame 
verti, kad mokame jų sunau
doti savo kultūros i r gerovės 
pakėlimui. Tik tuomet pa-
sauuVmus vertins!.. . Bet tos 
vertybės mums niekas nesuda
rys — mes pa tys ją turime 
sau sudaryti . Nusikratę vien
ka r t politinio jungo — kraty-
kimės ekonominio. Gerovę i r 
pramone mes galime kelti be
veik be užsienių malonės. Be 
miškų gilinta mums davė ki
tus t u r t u s : pelkės ir upės šio
je gadynėje mus ta ipat turi 

nei perversmių; juk aišku, kad 
" G a l y b e " savo pigia elektriš
kąja energija pr ivers mūsų 
fabrikas ir dirbtuves, dirban
čias varikliais, kurie ėda mal
kas, brangiai atsieinančias, ar
ba da r brangesnius anglius ir 
nafta,gabenamus iš užsienių, iš 
sižadėti tokių variklių i r per
eiti ant elektros variklių, va
romų " Galybės" energija, 
gaunama čia-pat, an t \ftetos, iš 
Dievo duoto vandens . 7 

Tat butų: paleistas didžiai 
reikšmingas del Lietuvos i r 
mūsų tautos ateities obalsis: 
"pagaį lėkime miškų" ir " š a 
lin brangus užsienių anglis ir 
n a f t a ! " 

Toks obalsis neabejotinai 

gausime t ada gerovę, kultūrų, 
vertybę ir galybę. 

Inž. VI. Pauliukonis. 

AUKSO-SIDABRO FON
DAS LIETUVAI, 

vusios, sugedusios medžiagos,! Į organizaeijas ir prat int is 
J aun imas _turi burtis, dėtis ] \ ių ir anglų kalbos, geografi

ne veikti Tautai ir Bažnyčiai. Ot, 
mes. kaip tik ir turime tokia 

ant^ jo nesilaikys namai. 
Taip lygiai ir jaunimas toli 

gražu nevisas yra t inkamas, jaunimo organizacijų kuri tam 
nes jo didelė dalis, nors iš pa-1 0 h a l s iu i di rba: tai yra Lietu-
viršiaus atrodo graži ir sVei-fvos Vyčių-organizacija." Prie 
ka, bet jos vidus yra sugedęs j ( ) S priklauso praktikuojantis* 
ir supuvęs... Taigi , tokiu jau-J katal ikiškas abiejų lyčių jau
nimu mes negalime pasidi- ; ftįnms. Vaikinai ir mergino;:. 

j ie žemina V-bos autoritetų, džiuoti, bet tik tegalime nusi-j [J# Vyčių organizacijoje, jau
nėja neįsitikėjimo organizaci- skųsti ir apgailestauti . ' | nQ9m galį išsilavinti ka ip mo
j a ir jo* plėtotę kliudo, jai 

k e n k i a - 4 WJ:f| wsur y m laMau* i š t v i rkę s , o ; kiekviena U \ 'yčių kuopa turi 
£ Ta kryptimi rinitai debata-j ypač Amerikoje. Nueik į d i rb- |vakar in ius kursus,kuriuose yra 
5Vo Seimo dalyviai ir priėjo I tuvę, kur dirba vieni jaunuo- mokinama: matematikos, lietu-

wmm 

matas ir be baimės mes galV-! Vienintelis mūsų tur tas , ku-1 išgelbėti, kaip išgelbėjo ki ta- 'duotų impulsų naujai mūsų 
pramonei, pajudintų kraštų iš 
pat pamatu, i r paskatintų vi
sus į ekonominės kūrybos dar
nų.... 

" G a l y b ė s " steigėjai apskai-
tliuoja, kad toks elektros ener
gijos gaminimas suteiks gy
ventojams i r pramonininkams 
energijų, 4 kar tus pigesnę, ne
gu dabar, o akcioninkams ne
mažiau 40 nuoš. dividendo. 
J a u šitas t rumpas žvilgsnis į 
" G a l y b ė s " sumanymų ir kele
tas čia paduotų reikšmingų 
skaičių rodo, kad ver ta \uo 
dalyku susidomėti plačiai vi
suomenei. 
-' 11 — C M 

jos i r kitokių dalykų. Taipgi 
jie turi dramatiškus ratelius, 
kuriuose lavinasi scenos daly
kų. L . Vyčiai tu r i įsisteigę at
letiškus ratelius ku r mankšti
nasi ir lavinasi fiziškai. Tai
gi, jaunimas pr iklausydamas 
prie L. V. organizacijos sus
tiprėja moraliai ir fiziškai. 
Cžtai lai nelieka nei vieno 
jaunikaičio nei mergaitės kuri 

dos mūsų tautų nuo priešų 
pražudęs . Į pelkių galybę jau 
buvo atkreipusi savo akį mū
sų valdžia, bet kaip beveik vi
sur valdžios sumanymai nie
kais pavirsta , t a ip pavir to i r 
pas mus! į durpynus ir marme
ladus sukišta nemaža pinigų, 
o valstybė vistik netur i nei 
durpių, nei marmeladų i r pa
galios kada padary ta kraštui 
dideliausi nuostoliai, mūsų o-
ficioze tilpo žinutė, ka<J iš var-

Gal šioje gadynėje jaunimas | raliai, t a ip ir fiziškai. Beveiki a r kuris nepriklausytų pr ie |žyt in ių išparduodama įtaisai. 
laip prakilnios L. Vyčių orga-1 Ne paslaptis , kad šio darbo 
nizacijos. n imtasi nemokančiai ir ranko-

Žvalgaitisv I mis tų, kuriems Lietuva nie-

(Aukos pr i imtos " D r a u g o 
ofise) 

Marijonų Kongregaci ja Chi-
čagoje $1,00.00 auksu, 

Antanas Aitut is $10.00 auk
su, i 

P . i r M. Tumasonių Šeimyna 
$6.00 sidabru. 

Mykolas i r Morta Braząus 
kai įlO.OO auksu. 

J ų va ika i : Edvardas , Ger
t rūda, Eleonora, J u r g i s $1.00 
sidabru. 

J o n a s Mikulėnas $5.00 auk
su. 

Kazim. Budris $1.00 sidab
ru. 

Kazim. Juozafpaitis, New 
Canaan, Cpnn. $2.50 auksu. 

Mykolas i r Ona Juozapai-
čiai i r jų duktė Mildrida $5.00 
auksu. . 

Alena Zaloga, Sycamorc, 111. 
$5.00 sidabru. ; 

$145.50 
P i rmiau paskelbta 102.00 

iy 

Viso $247.50 

m* 

Al. Slepoov'o. 

NEMARUMO BEIEŠKANT. 

(Pabaiga) 

— Gyvenimas geras, bet neilgai aš f£ 
gyvensiu. 

— Kaip?., kų tas reiškia?... 
— Gyvenimas geras, bet neilgai aš te

gyvensiu... Norėčiau aš giedoti amžinai... 
ka ip rožė gimęs ir kaip rožės t rumpas 
mano gyvenimas... o gyventi noriu am
žinai.... j 

'• — Mirtis.. 

durnų ir, tikėki manim, sut ikt^ kad mir
tis turi būti. 

— Aš ieškau gyveninio, o ne pus^yvy-
bės, ne ilgo amžiaus, bet nemarumo (am
žinumo) ! su pasitikėjimu ir tvirtu balsu 
atsakė Madžijani. — Je i man reiks nu
mirti, a r ne visvien: anksčiau, a r vėliau... 
Je i sutikčiau mirtį — namie pasilikčiau! 

• numirsiu 
čia i r jos esama?... 

j ,Priėjo briedis prie upelio vandens atsi- j 
gertų. Atsiminė Madžijani nebe pirma-
tMiį girdėtų pasakojimų apie briedžių gy
venimą. 

— Oj , tu girių grože, vėjams lygus, 
greitakoji briedi!... Pasakyk, briedeli, a r 
amžinai tu gyvensi, paklausė keleivis. 

— Nerasi amžinojo ant žemės. Pasilik 
betgi su manim, aš pamokinsiu ilgai gy
venti . Tu pamatysi daugelio giminių a*-

Toliau ir toliau j is keliauja, o laikas 
taipat bėga ir savo atmainomis veikia į 
jį. Vaikas tampa jaunikaičiu, jaunikait is 
tampa vyru. Štai, jau kelios raukšlės pa
gražino jo kaktų r plaukai pražilo... J i s 
prieina didelę pievų, neapimamus laukus, 
laiškus, dykumas, upes, ežerus, kalnus; 

mir t is?! pastebi visokius agmenis, žvėris ; sutinka 
visokias t a u t a s ; mato žmonių vargus , 
skurdų, galybę... Visur ir visų gyvenan
čių žmonių, gyvulių, turtuolių, beturčių, 
patenkintųjų ir nuskriaustųjų — visur 
klausia jis:-

— Argi nėra ant žemės amžino gyve
nimo? Bet visur vienų i r tų patį gauna 
atsakų: • 
* •— Nėra! 

J a u pražilo Madžijano galva, kuomet 
jis galop pasiekė Gimalajų kalnus. J i e 

mainų, pažinsi žemės linksmybių vienuo- jam pasirodė it kokia neįmanoma siena; 

už kitus kalnus aukštesnė; kuriuos jis 
kada buvo matęs. 

— Kam gi aš klausiu gyvenimo tų, ku
rie įniršta: štai "žemės-sargai, kurių tiek 
ieškoma, — amžinumas jų turbūt visiem 
žinomas!.... 

Žvilgterėjo aukštyn—ar nepamatys vir-
šukalnio už debesų; atsigrįžę žemyn — 
i r neužmato galo tamsios bedugnės.../ 

— O, tu, dangaus parama, pi rmaprad-
^įos Viešpatie! |Tu savo neužmatoma vir
šūne mata i daugelį kraštų, j u rų ! Pas*akyk, 
sti' yra nemarumo šalis, a r amžina tavo 
esybė? 

— Niekas an t žen*ės neamžimt — at
sakė kalnas. Bereikalo i r mane vadini 
" p i r m a p r a d ž i a " .Tiesa, daug tūkstančių 
metų praslinko nuo to laiko, 'stovint man 
ant rubežio. turt ingų šalių ribos, graikš-
čių pakalnių, dykų plokščiakalnių... Bet 
buvo* laikas kuomet manęs nebuvo pa
sauly. Kadangi tur iu pradžių, argi ga
liu tikėti netųrėsiųs pabaigos? * 

Aui'e-, ant vandenyno, nesenai dar, iš 
vandens kyšojo, didžįos salos pavidale, 
mano bičiulis — milžinas, kalnagūbris. 
Gausiai buvo apaugęs nepraeinančiomis 
giriomis ir gyvių pilnas. Daug i r žmo-

* 
nių ten įsigyveno,.. Bet, štai, vienų* syk ; 

pasikėlė vilnys, jfffa baisiai sušniokštė, 
prasivėrė t a r tum kokia žiotis.... i r sala 
pasinėrė. Mirtis — tai visų likimas aut 
žemės.... 

Keleivis nuleidęs gaivų i r nusiminęs 
keliavo toliau. — J e i j u r a skandina kal

enus, turbūt jį galingesnė u£ juos. Ta ip 
manė kareivis juros link eidamas. 

I r štai, prieš jį — begalinė jura- Oia, 
tar tum gelsva juosta plečiasi smėlių kraii-

^ tai. Antrapus , j u r a apsupta neprieinamo
mis uolomis. Vienok, vandens nudilyi-

# 

tos ir paraustos vienos iš tų uolų — pa
krypusios i r gresia kr i s t i ; kitos gi, vil-
nių nuveiktos, j au pavirto, toli nuo pa
šalio. Bet vilnys ir čia neduoda joms 
ramumo: plauna, dilina, puldamos ir 
t raukdamos gr iauna jų pasalius. Ban
guoja, siaučia gyvuojanti jura . Akys ne
mato kraš tų ; mintis neapima jos galy
bės. 'Štai neliaujamasai judesys.... Štai 

-c 

begalinė esybė!... — Ak, jura, pasakyk, 
a r amžina tavo būtybė? 

Atlėkuij atliuliuja skubėdama ir vis di-
dėdama banga i r po kojų išsiskaido į 
•purkšmenas, ženklindama pašalį ir baltu 
ruožu — putomįs,. 

— Ne, šniokščia jura, — nepažinau aš 
nemarumo! Nei. mažiausia srovelė, nei 

" ' • - * H . J i m u m j u m " 

vandens lažas — neamžina: gema, išga
ruoja i r pranyksta . O pa t i j u r a tulcstan-
tį metų a tgal buvo platesnė i r gilesnė. 

"Dabar susitraukė savo ribose. Ta ipa t i r 
j u ra turėjo savo pradžia, todėl i r jos lau
kia galas. 

Nustojęs vilties, keleivis parkr i to an t 
žemės. ^ 

— Ak, žeme, mano motinėle, sušuko 
jis. Arg i j au nieko nė ra tavyje amžino? 
Tuoj jom pasigirdo duslus iš po žemės 
balsas : — Nėra. I r daugiau pasakysiu 
t au : argi gali kas amžina būti manyje, 
kadangi aš pa t i neamžina!.... Ras i pa
saulis amžinas ; aš jame tik maža dulkė. 
Ilgai — ilgai, pasaulinėj erdvėj klajoja 
mano dalelės, iš kurių as esu sudėta^ 
Kaska r t jos maino savo pavidalų, todėl 
aš nežinau, kas manęs laukia ateityje. 
Praeis tūkstančiai , milionai metų, kas 
žmogaus protui rodysis amžinumu, be t 
visgi prieis tas laikas, kuomet tapsiu be 
g y v y b ė j kaip mėnuo, *o gal sutrupėsiu į 
dulkes... Nežinia, kokia mano a te i t i s ; 
taipat, kaip tau nežinoma, kokia bus ta
vo mirtis.... 

Viena mums težinoma: niekas neamžina 
ant žemės, neamžina i r pa t i žemė... 

B rusų kalbos vertė Smilgių Butkus. 
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DARBUOJASI AUKSO- SID. 
FONDO REIKALE. 

i 

Gary, Ind. — Biri. 25 d., po 
pamokslo, gerb. kun. kleb. J . 
S. Martišiunas ragino žmones 
prie 'aukojimo Aukso-sidabro 
Fondan. Po pamaldų, gerb. 
klebonas skyrė rinkėjus ir 
rinko aukas tani kilniam rei
kalui, š ie asmenys pasižadėjo 
pasidarbuoti šiam vajui: Ant. 
Pažėra, Kaz. Pažėra, Pov. Mi
siūnas rr p-lė Zof. Gedvilaitė. 
Pramatoma gerų pasekmių iš 
šių pasižymėjusių darbuotojų 
j uisiilarbaviiuo Aukso-sidabro 
vajui 

Šie darbuotojai yra tiki i 
tėvynainiai, daug savo tėvy
nei pasidarbavę, pav. P . Mi
siūnas net už $500.00 L. I*. 
Pask. bonų pirko. J ie visi \-
vairiuose organizacijose dirba, 
kilnios idėjos vedami. Yra ir 
kitų lietuvių daug savo tau 
tai dirbančių. Užtai vietiniai 
lietuviai katalikai niekad nuo 
kitų kolonijų neatsilieka kil-

T 
niuose savo tautos ir Bažny
čios reikaluose. 

Jiems prijaučiantis. 
, 

LIETUVIAI STIPRIAUSIAI 
LAIKOSI. 

> 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIKl RGAS 

4481 So. Ashland Ave. 
Tel. Yartja H 4 

Tel. Yards 08-84 
OFISO VAI*: 

8—10 T. ryto. 1—$ ir 7—9 v. r 
Nedėliotais: nuo 10 T ir to iki 
1 vai po pietų. ' 

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

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų Ir Tisų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—S po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 0 — 1 2 d. 
Res. U 29 Independence Blvd. 

Chicago. 

DR. S. NAIKEL1S 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street . . 
Ant virkaus Univer. State Bank 
Valaiidoa: nuo 10—12 ryta; nuo 

<£ 2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 
J* Nedėliomis nuo 10—2 
C Oofisaa ir gyvenimo vieta: 

Sheboygan, Wis. — Nors lie
tuvių svaidininkai yra jaunes
ni už kitus lygoje, vienok sve
timtaučius sumušė. Lygą, sut
vėrėme neperseniai, tris savai
tes a tgaį ir gerai gyvuoja. 

Birželio 25 d. lietuviai išlai-
mėjo rungtynes su slovakais. 
Slovakai pastiprino savo rate 
lį ir tikrai manė kad nuo lietu
vių išlaimės. Stojo j rungty
nes ir pradėrjo žaisti. Pradžioje 
žaidimo (pirmą inningą) slo
vakai padarėm vien$ punkte. 
Jau buvo girdėt: "Mes jums 
parodysime kaip (žaisti. Pažiū
rėsime ar ilgai pirmoje vieto
je stovėsite". Lietuviai nepai-
•s° JlWlJ kalbos. Ant syk stojo 
ir lietuviai svaidininkai pradė
jo sviedinį mušti po visus kam 
pus. Slovakams davė progij 
biskį išsilavinti. Pabaigoje 
žaidimb rašytojas išdavė savo 
raportą: Lietuviai padarė 14 
punktų, gi slovakai — 7 punk
tus. 

Žaidime pasižymėjo visas 
* * team 'as ' ' , bet ypatingai Pet
ras Norius, lietuvių gaudyto
jas, kuris iš 5 progų sviedinį 
išmušė -i kartus. 

Nors tiktai pradžia, bet ti
kimės kad mūsų kolonijos 
svaidininkai ir to liaus pasis
tengs tuos, pačius sumušti. 

Šv. Petro parapijos svaidi
ninkai išlaimėjo nuo Šv. Var
do parapijos svaidininkų. Šv. 
Petro padarė 12 punktų, Šv. 
Vardo — 6 punktus. 

Lietuviai, remkite savo rate
li. Ateikite į Greendale ir pa
sirodykite. Nesėdėkite namuo
se. Matęs. 

GRĮŽTA TĖVYNĖN. 

DR. CHARLES SEGALI 
'Perkėlė- savo ofisą po numerii 
4728 SO. ASH&AMD AVENUB 

SPECIJALISTAS 
Džiovu, Motera ir Vyrų Iiffn 

VaL: ryte nuo 10—12: nuo S—5 
įpo pietų; nuo 7—8:»». vakare. 
!NedėHumi»: l t iki 1. 

Telefoną* Drezel 8880 
S 

Dr. M. Stupni< 
3107 So. Margiui Street 

CH1CAGO, ĘLUMOIB 
Tėheiomju Vssds 8053 

Landos: — • Iki U Ii ryto:| 
| l po pietų Iki S vak. Hsdėlio-f 
Imia otiaus uždarytas. 

Oicei^ JU. — Šiomis dieno
mis šia. kolonija apleidžia, iš
keliauja Lietuvon p-lė Albina 
Gečaitė, įžymi darbuotoja jau 
nimo tarpe, ypač L. Vyčių. 14 
kuopoj, kur pildė fin. rast. pa
reigas. Linkime laimingai su
grįsti savo tėvynėn ir ten pase
kmingai darbuotis krikščioniš
kojo jaunimo tarpe, pavasari
ninkuose, kaip ji jrati išreiškė 
norą su jais darbuotis. 
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Savo Šeimos 
Labui Šitie Faktai 

Apie Pieną Reikia Žinoti 
Tūkstančius metų pienas buvo pripažintas patim pirmuoju būtinu 
maistu. Bet, nors ^ s vis dar skaitomas vienu didžiųjų maistų, vėles
niuoju laiku žmonėis nepasitenkina bent kokiu pienu — jie stengiasi 
sužinoti, KOK[ pieną jie vartoja savo namuose. . t \ 

G ERAS pienas praaideda tiesiog 
nuo pieninės, iš kurios jis paei

na. Jis turi būti iš švarių, sveikų 
karvių — iš sveikas gausios pieninin
kų šalies. Jis turi būti melžiamas į 
švarius kibirus, prideramai at vėdi
namas ir tuoj aus nugabeuamas i ga
nyklą ir supilstomas. 

.V 

^ „> - V 

Š ITA pramonė išaugo į didelę — 
ir šitoj didelėj pramonėj Bor-

deno vardas stovi augšeiausia. 

PER tris gentkartes Bordens da
rė tik vieną dalyką — tarnavo 

Amerikos žmonėms parūpindamas 
jiems gerą, švarų pieną ir pieno 
gaminius. 

M ILIONA1 vaikų tapo užauginta 
Bordeno "Eagle Brand" pie

nu ir kas metai nauji šimtai.tūks
tančių jų užauginama šituo nuosta
biu pienu. 

Šiandie Piiigy Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
36 centai ui 100 Auksini} 

280 Auks. už vieną Dolerį 
Plfesnis kursas siunčiant 

didesnes šamas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpam* lalk*. 

Central Manufaoturing 
ūistriet Bank 

Stats Bank—Clearlng frouse 
Bank. 

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

'Telefonas Yards 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABOKIC8 TR] 
Balsam uoto jas 

Turiu šutomo-: 
bilius visokiems; 
reikalams. K&ins 
prieinamos. 

3319 Auburo 
A ve. Chicago.į 

l.W 

Be to, visoj saly milionai žmonių taipgi laukia, kad iiarden aprūpin
tų juoe Uaruodintn Pienu -r- Bordeno (laruodintasis Pienas nėra salį 
dintas. Tai yra ne kas kita, kaip puikiausis ir riebiausis Bordeno 
pienas, atskyrus dadį vandens ir sudėjus į sanitarines skardeles. J is 
galima gauti per apskritus metus. J i gaunį šviežia, ir tyrą, nes Bor-
dfeno gamyklos tolydžio dirba, kad .parūpinus pieną, kuris butų švie
žias ir sVeikas. J is yra tyras karvės tpienas su paviršiais, tik vandene 
dalis išimta. (Jali jį vartoti taip kaip šviežią pieną, išskiriant tik,- kad 
jis dvigubai skalsesnis. Kitaip sakant, vienas puodelis Bordeno Ga-
rupdinto pieno ir vienas puodelis vandens yra lygus dviem puodeliam 
iš bonkij 'pieno. s 

THE BORDEN COMPANY 
Borden B ui! din g New York 

r* 

* Įsitėmyk šį pakelį gerai. Tu turi pilną 

teisę prie Borden rūšies. Kitokio neimk. 

Gali gauti pas savo krautuvininką. 

Prašyk jo Bordeno Garuodinto Pieno. 

J 
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I V. W. RUTKAUSKAS 1 
S ADVOKATAS i 

Ofisas Didmiesty j : 

I 29 South La Salle Street | 
p Kambaris 530 
Į2 Telefonas: Central 6390 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. § 
jS Telefonas: Tardą 4681 
i^IIIIIIIIIiilAllllll l lUIlLTJllllll l l l l l l^ 

TeL CcuCral 1288 
By^ąpLn o. MULKS 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose teismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda, patarimus. 

Rooms 1911 — 1612 
*155 No. Clark St. CbJcago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

••-••.:' • . ' m 
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UNSVVEETENEP 
EVAPORATE^ 

M I L K 

ANTANAS A. OLIS 
(ODSZEWSKI, JK.) 

ADVOKATAS 
Veda biias visnose teismuose 

Hieato Ofisas: 
S. Dearborn St., Room 1040 

Telefonas: Central 1774 • 

t 

Vakarais: 8251 8. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard B5S. 

Tel. RandolpU 4758 

A. A. SL A K I S 
ADVOKATAS 

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

l t South La Salle Street 
Room ĮSOS 

Valandos: 0 ryto iki & po platų 
Namų Tel. Hyde Park 1895 

= 

^•^žp 
m": 
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GRAŽUS PIKNIKAS. 

timm m w » ' 

I DR.A.LYUŠIA 
tsss 

Valandos: l t ryto iki t 
ayvaalmas: — 2811 W. OSrd Str. 

Tai, Prospect S4<0. 
I ' " • * • • mm m M Į t > » « - • • • • mm% 

I DR. A. J. KSAUIJS0 

Pittsburgh, Pa. — Liepos 
2 d., Eiwyn Park,, Castle 
Slianon, L. Vyčių 62 kuopa 
rengia pikniką, pirkiniui L. L. 
Pask. bonų. Bus įvairi, graži 
programa ir kitų ypatingų da
lykų. Prasidės 12 vai. dieaij 
ir trauksis iki vakaro vėlu
mos. Rengėjai. 

AUKOS KRIKš. DEM. 

J J E T t r n S OYDYTOJAS jo 

;3303 8. Morgan Str. | 
*t»W6*>î B5 r i t m m m i $50.00. 

Cieero, 111. — Oicieriečių 
aukos Ldetuvos Kr. Demokra
tų partijos reikalams sudėtos 
2ti d. bal. gerb. kun. Pr. Gar
maus ir p. M. Bagdono pra
kalbose. 

Petras Balčinas L. L. P. bo-
ną $100.00. 

Kun. H. J . Vaičiūnas boną̂  
$50.00. 

Vladas Vaitkus bou4 $50.00. 
Juozas Ališauskas bona 

Petras ir Ona llašinskai 
bon$ $50.00. 

Mykolas Masilionis bon<7, 
$50.00. 

P . Petraičiutė boną, $50.00. 
M. Pečiulis bonų $50.00. 
Ona Krencienė bonų $50.00. 
Jonas Barčius bonų $50.00. 
Kun. Pr. Vaitukaitis $10.00. 
P. Vaitaitis $10.00. 
St. Tamošaitis 410.00. v 
Po $5 dol. aukojo: A. Šlia.u-

teris, V. Kučinskas, J . Mila-
šauskas, J . Jakaitis. 

Po $2 dol. aukojo: J.. Rai
lienė, J . ValaitiSj A. Kuizinas, 
J . Brazauskas, J . Zubavičius, 
J . Ulinskas, J . liudys. 

Po $1 dol. aukojo: O. Nau
sėdaitė, D. Jakštienė, O. Ben-
kienė, F: ^treičiunas, P. Bes-
galius, M̂  Urbienė, J . Tarvi-
dienė, O. Stašaitė, P. Virbic-
kienė, P. L4tvinavičie»ė, V. 
Bukauskas, 8. Baltadouis, O. 
Kukanauskienėf •A. Bubliaus-
kas, T. Miltinienė, V. Brazaus
kas. P . Stanaitis, B. Valančie-
nė; J . Vaičiūnas, R Zemingai-
tė, S. Bakutis, J . Kližentas, p. 
Jakštas, p. Balsys, p. Lazaus
k e , J . Šliogeris, 8. Vasaitis, 

Z. Šeškevičius, P. Ligutienė, 
P. Garbinčaitė, L. Tamoš&us-
kaitė, M. Mareinkevičienė. T. 
Lukauskienė, M% Petraitienė, 
A. Petrošienė. J. Brazaitis, Ų. 
lšganaitė, U. Mickevičienė, A. 
L»/*S. Dovidauskas, J . Patera-

s, A. Zaremba, J . Sudintas 
. Makvitienė, P .fetronis, M. 
ikulis, B. Kelpšas, J . Vait-
fe. B. Kelpšas, P. Perskau-

J. Pavilionis, J . Kava
liauskas, p. Bukauskas, P. 
(Jrubys, D. Morušaitis, A. Gar
mus, M. Garus (;), M. Zaka
rauskas, f. Rumšas, VV. Kace-
vičia, P. Bedminas, Z. Martin-
kus, J . Balčiūnas, S. Batavi-
čia, M. Martinkus, A. Jurevi-
čia, J . JunčiusJ" p. Breveekie-
nė. 

Viso su smulkiais $700.4$. 
Prie L. L. P. bonų kuponų 

$5.00. 
P. M. Bagdono pirmiau su

rinktų aukų /$160.00. 
Viso K. Dem. partijai € k e -

ros lietuviai sudėjo $874.45. 
Uz taip gausias aukas, Lie

tuvos knkš. Visuomenė yra dė
kinga ciceriečiamsk 

S. T, 

C H I C A G O J E 
RUNGTYNĖS. 

• We$t Pullmano L. Vyčių at
letų 35 kuopos pirmas pasiro
dymas su, svetimtaučiais at
letais įvyko 25 d. birželio, W. 
Pullmane.„ 

Visai negalima buvo tikėti, 
kad mūsų kuopos atletai bu
tų aut tiek gabus. Bet kada 
pamatėme atsilaikančius prieš 
svetimtaučius, gerai išsilavi
nusius, tada netik Vyčiai 
džiaugėsi, bet ir pašaliečiai gė
rėjosi iš mūsų Vyčių sporto1, 
ištikrųjų, galiu aiškiai pabrė
žti, kad pirmu kartu niekas 
geriau negalėjo padaryti. Y-
patingai^ atsižymėjo miklumų 
Stepas Krasauskas, Jonas Ma
čius ir P. Damikaitis. Visi ge
rai grūmėsi. 

nes. Pirmos rungtynės. Vyčiai 
padarė 13 runs prieš svet., 16, 
bet trumpoj ateityj žada at
keršyti k- išplakti kailį savo 
priešui. 

Valio Vyčių atletai, nepasi
duokime kitiems; mes turime 
būti pirmaisiais. 

/ J . 0. K. 

kad Vyčiai išlaimės rungty 

SU VISAIS KATILAIS. 

Dievo Apveizdos Par. — Aš
tuonioliktos kolonijoje polieis-
tai pradėjo gaudyti "moonšai-
nierius ,>. Girdėtis, kad vienur 
tai kitur užklumpa. Šeštadie
ny, birž. 24 d., vidurdieny, 
stuboje 731 W. 18-tos ^g-vės, 
užklupo kokį ten Norkų. Dė
des išsigabeno jį su visais ka
tilais, turbūt į Maxwell poli
cijos stotį. 

Žinąs. 

AUKSO-SIDABRO VAJAUS 
Žinoma, nebuvo nei minties, fSHBMOMIS VW VIRSKIME 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Martison Slroet 
1S7 Uokyklos Buv. ValsUjoss. 
Moko Siuvimo, Patterąu kir

pimo, Designin* bizniui ir na-< 
mams. Vietos duodama dykai.1 

Diplomai. Mokslas lsnarvals at-
mokėjimais. Klesos dienomis Ir j 
'vakarais. Reikalaukit knygelės, i 

STeL Seeley 1648 
# SAJELA FATEX. pirm. 

Tel. Lafayette 4223 a 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvy s, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriaasla. 

M. YCŠKA 
•' 2228 W. 88-th Street 

U' ^ « 

/ 

JTelefonas Canal 5396 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generali^ Kontraktoriui, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
1338 S. Oakiey Ave., Ohicago 

Arti 23 6io Place. 
-4\ m ^0»m 

•Telefonas Boulevard 

r ^ A 
I 4188 

. Masalski^ 

AaifA,TORUISa 

Graborius J 
Patarnauju lai-^ 
dotuvėss, ves -* 
tuvsss, kriki-
lynoss Ir kltoo-y 
is rsikalnossj 
Kainos prieina-j 

3307 Aubum A?#. CblcifO, 

S i 
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SVAIDININKŲ KAPITONAS 
CHICAGOJE. 

SPRINGFIELDE, ILL. Yra 
'^pagarsėjęs L. Vyčių 48-tos kp. 
svaidinhj ratelis. Ateinanti se
kmadienį Chicagoje tas rate
lis stos į rungtynes su Atkins 
and Freund baisbolininkais. 
Springfildiečių vadas J . Mille 
ris jau atvyko Chicagon. J is 
matomai turi sužiūrėti kovos 
pozicijas, surasti atatinkamus 
kambarius savo draugams ir, 
žinoma, rungtynes laimėti. 

P . J . Milleris vakar buvo ap 
lankęs Draugo Redokeija. J i s 
tikisi j savo ratelio laimėji
mą. Reikia tik laukti skaitlin
gos publikos atsilankant į žai
dimo vietą. Atkins and Freund 
Boseball Park, 50-tos i r Oak-
ley gatvių. 

AŠTUONIOLIKTOS KOLO
NIJOS LIETUVIAMS. 

Dievo Apveizdos Par. — Ka-

MAŽAI BUS SUMAŽINTA 
UŽMOKESNIS. 

Pranešta, kad gatvekarių 
kompanijos viršininkai turi de 
rybas su gatvekarių darbi
ninkų viršaičiais reikale už-
mokesnio sumažinimo. 

Kontraktas kompanijos su 
darbininkais baigiasi liepos 2 
d. Kompanijai norėtųsi nu
mušti nuo šiandieninės užmo-
kesnies 20 nuoš. Bet sakoma, 
ffad ji sutiksianti su mažes
niu nuoš. I r prieš tai vargiai 
protestuosią darbininkai. 

VYČIŲ TRADICIJINIS 
IŠVAŽIAVIMAS. 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio tradicijinis išvažiavimas 
liepos 4 d. įvyks Beverly Hi-
Hs, pietuose iš Chicagos. Vie
ta paimta, leidimas išvažiavi
mui gautas. . 

Išvažiavimas bus pamargin
tas didele ir įvairia programa. 
"Dalyvaus Vyčių Apskr. Cho
ras ; sporto sekcija rengia dve
jas svaidininkų rungtynes: 
Springfield'o Vyčių su Chi
cagos Vyčiais, ir vytes prieš 
vytes. Dar tikimasi ir kitokių 
dalykų programoj turėti. 

.Visos Chicagos Vyčių •kuo
pos turėtų skaitlingai atvykti 
į šį tradicijinį išvažiavimą. 

Pikniko reng. kom. 
• I 

7 ' • 
PAIEŠKOJIMAI. 

. . i 

PAIEŠKA U SAVO PUSBROLIU: 
ANTANO KAROLI ir STASIO KRA
SAUSKUS, paeinančius iš Kauno rė
dytos, Šiaulių apskrities miest. Rud-
viliškio. Jau 10 metų, kaip Ameri
koje. Kas apie juos žinote, arba jie 
patys malonėkite atsiliepti sekančių 
antrašu, nes turiu svarbų reikalą. 
Lithuania Kauno rctlybos, 

Šiaulių apskr. miest. Radviliškis 
Didžoji g-vė N. 15, 

Dominikos žalgevloius. 

PAR9AVLMUI. 
« p i ^ * — — • — • " • " '" •• i i — 

ANT PARDAVIMO bučerne 
ir gTocerne geroj vietoj. Par-
siduos pigiai. Atsišaukite: 

704 West 69 Street 
Chicago, 111. 

dangi mušu kolonijoje dabar 
yra Aukso-sidabro vajus tai 
daugelis atneša aukso bei si
dabro daiktais ir pinigais. Bet 
visgi toli nevisi. Privalėtų kie-1 

kvienam prisidėti prie šio svar 
bau? mus tėvynės reikalo. Lai
ko jau nebedaug, bėra vos tik 
kelios dienos. Taigi turėti} visi 
pasirūpinti sunešt aukso bei 
sidabro. Neturėdami auksiniu, 
sidabrmiri daiktų, tai nors po 
sidabrinį dolerį atneškite. Pa-
sirodykime, kad mums Lietu
va yra brangesnė už dolerį, 
Jeigu jau daug prisidėjom 
prie įvairių mųs tėvynės rei
kalų, tai ir šiame svarbiame 
momente, labiau turime neatsi
sakyti nuo prisidėjimo. Vieta 
priėmimui daiktų arba pinigą 
yra 726 W. 18-ta g-vės, A. 
Dargio raštinėje. Visada pri
iminėja, dieną ir vakarais. 

Komisija. 

jų ir darbuotojų pasišventimu. 
Bet sunku taip ilgai dirbti. 
Nes pasišventimas gali išsi
semti ilgainiui. Taigi sudary
mui iždo Apskritys ir rengia 
gražų išvažiavimą (pikniką). 
Sakom gražų. Taigi, jei tik 
viena parapija pajėgia suren
gti gražų ir linksmą išvažiavi
mą, tuo labiau galima tikėtis 
iš Apskričio, kuris susideda iš 
daug parapijų. Daug parapi
jų, daug ir pajėgų. 

Taigi Apskritys ir deda vi
sas pastangas, kad svečius pil
nai patenkinus visokiais įvai
rumais. 

I r čia kiekvienas, senas ir 
jaunas, pasinaudodamas tyru 
oru, draugiškumu, proga pa
silinksminti, atsilankęs pikni-
kan parems taip prakilnų dar
bą, kad Federacijos Apskri-

|llllllllllll®llllllllllll@llllllllllll®IIH^ 

I Milžiniškas PIKNIKAS ~= 

RENGIAMAS 

1 AŠTUONIOLIKOS DRAUGIJŲ 
I DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS NAUDAI 
| NEDĖLIOJĘ 

I Liepos-July 2,1922 

National Darže 
Riverside, 111. 

Pradžia 10 vai. Ryte. 

B 

Griež puikus benas. Bus duodamos puikios dovanos. 
Taipgi daug kitokių j vairių, lenktiniavimų ir žaislų. 
Šis piknikas bus vienas iš puikiausių, nes ji renga visos 
draugijos, ir kiekviena nori pasirodyti su savo gabu
mais. Jame kiekvienas galės rasti su tinkamą, progą rFj 
pasilinksminti. 55 

Kviečia DRAUGIJOS. =§ 
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i-iui šiek-tiek pelnius ir pasi-jniai, ar sidabriniai. Lygiai 
darius iždą, o iždas būtinai 

ktus, bet lygiai ir senus (nu- BRIGHTON PARKAS.. — L. 
dėvėtus), bile tik Butų auksi-"1 Vyčių 36 kuopa laikys savaitini 

susirinkimą ketvirtadienio vakarą 

TIK AUKSAS SKAMBA, SI
DABRAS ŽVANGA, O PO

PIERIAI ŠLAMA. 

ŽIUREK ČIA!! 
Ant pardavimo 4 kambarių puikus 

nauji rakandai po viena arba visus 
sykiu. Parsiduos pigiai. Atsišaukite 
šiuo adresų: 

4551 S. Fairfiekl Are. 
2-ros Lubos 

Chicago, 111. 

GERAS BARGENAS. 
Ant pardavimo lotas 31-125 pė

dų ant 67-tos ir Campbell Ave. At
sišaukite pas savininką: 

4034 S. Montgomery St. 
(Brighton Park) 

Taip Bridgeporte prarič.jo 
vaizdintis nuo pereito šešta
dienio — Universal State Ban
ke, o su sekmadieniu persikėlė 
pas P. P. Baltutį, po num. 901 
W. 33-rd St. ir toj vietoj te
besitęsia iki šiolei ir taip bus 
iki 4 d. liepos. 

Vieni atnešė auksiniu, pini
gų, auks. laikrodėlių lukštų, 
žiedų, lakštelių ir kitų auksi
niu daiktų, tik skambt ant 
skobnio (stalo); kiti-gi si
dabrinius pinigus, taipgi viso
kius daiktus, kad meta ant 
skobinio net žvanga. O treti 
atnešę popierinius pinigus 
net skobnį nukloja, o priėmė
jai kai sukemša į vokelius, 
net šlama, lyginai lapai ant 
medžio. 

Kai-kurie žmonės kalba: 
turbūt mažai teliks tokių ku
rie neprisidės, šiokiu ar tokių 
būdu prie šio garbingo darbo. 
Ir pamatysime kiek jų beliks. 

Tėmytojas. 

reikalingas. 
Bet, kad šis išvažiavimas at

neštų Federacijos Apskričiui 
(geriau sakant, visiems kata
likams) pageidaujamus vai
sius, tai reikia ir darbininkų. 

Birželio 13 d., š. m., ALKK. 
Federacijos Chicagos Apskri
čio susirinkime skyriai pasi
žadėjo minėtam išvažiavimui 
duoti darbininkus sekančiai: 

Prie tikietų ir kitų biznių: 
'Brigbton Park skyrius—8 vy
rus. 

Už baro, Cicero skyrius — 
12 vyrų. 

Prie saldainių ir šaltakošės, 
Xorth Sidės skyrius — 6 mer
ginas. 

Prie įvairių ratų, Town of 
Lake skyrius — 12 vyrų ir 
merginų. 

Prie žuvavimo ir kitų biz
nių, West Sidės skyrius — 12 
vynj ir merginų. 

Šeimininkes ir naminį alų 
(na'm. alų pasižadėjo padaryti 
l>-lė Benai tė ) , Dievo Apveiz-
dos parap. skyrius — 12 mo
te rų ir merginų. 

Prie ekstra darbų, Bridge-
porto skyrius — 10 vyrų. 

Skyriai minėtus pasižadėji
mus prašomi būtinai išpildy-
ti. 

Rengimo komitetas. 

CICERIEČIŲ DOMEI. 

ATSIŠAUKIMAS Į KAT. 
FEDERACIJOS. 

Chicagos Aps Skyrius. 

Gerbiamieji: — Liep. 23 d., 
National darže, Kiverside, UI., 
Chicagos Kat. Federacijos 
Apskritys rengia pikniką, sa
vo naudai. Nes, kaipo tokia 
organizacija, turi ir įvairių lė
šų. Federacijos Apskritys iki 
šiol tautos ir Bažnyčios labui 
jau daug nuveikė ir vientik 
savo atstovaujamų organizaci-

Cicero, III. — Aukso-Sidab-
ro Fondo vajus Lietuvos va
liutai iki šiol eina gan pasek
mingai. Bet dar nevisi Ci-
ceros lietuviai aukojo. Pasis-
tengkime, kad kitos kolonijos 
mūsų "nesubytintų. ' ' 

Taigi ir prašomi visi dar ne 
aukojusieji pasiskubinti su au
ka. Vieta auka; atnešti vi
siems žinoma, t. y. Šv. Antano 
parapijos svetainė. J i bus 
atdara iki 4 d. liepos, kas va
karas nuo 7 iki 9 vai. vaka
rais. 

Prašome atnešti netik nau
jus auksinius, sidabrinius dai-

Jubilejinis Piknikas 
Rengiamas 

DRAUGYSTĖS ŠV. ANTANO IŠ PADVOS 
Cicero, Illinois 

NED., LIEPOS 2 D., 1922 
M. BERGMAN'S DARŽE, Riverside, Illinois 

Cicero, Cicero, visi į šį garsų pikniką. Nes šis pik
nikas, tai jubėlijinis, Jame bus lenktynių ir 
kitokių ' ' monkey-biznis''. • *FijH: f i'; * 

Kviečia šv. Antano Pikniko Rengimo Kom. 

geri ir pinigai auksiniai, ar | 7:30 vai., McKinley Parko svet.' 
sidabriniai. Kas jų neturi, ga-: Visi narįai prašomi atsilankyti. 
Ii aukoti ir popierinius pini-jTaipat norintieji įstoti į kuopą 
gus; mes juos išmainom ant esate kviečiami ateiti ir prisirašyti. 
auksinių arba sidabrinių pini
gų. 

L. L. Pask. Komitetas. 

BAZARAS PRASIDEDA 
ŠEŠTADIENY. 

West Side. — Katalikų 
Spaudos Draugija rengia ba-
zarą Aušros Vartų par. darže. 
Bazaras prasidės ateinantį šeš
tadienį, t. y. liepos 1 d. ir tę
sis iki liepos 4 d. Pusė bazaro 
pelno skiriama parapijos nau 
dai, kita pusė krikščionių-de
mokratų partijai Lietuvoje. 

ir T 

Žvalgaitis. 

PRANEŠIMAI. 
L. VYČIŲ CH. APSK. ATLE 

TŲ DOlrfEI. x 

L. Vyčių Ch. Apsk. Atletų 
ir svaidininkų lyg'os susirin
kimas įvyks penktadienio va
karą, birž. 25 d., McKinley 
Park svet., prie Archer ; r 
H'estern gatvių, punktualiai 
8:15 v. v. 

Susirinkimas yra begalo 
svarbus. Be svarbių reikalų 
bus padaryta tolimesnių žaidi
mų programa (schedule). To
dėl svaidininkų ratelių vedėjai 
(managers) arba jų pavaduo
tojai yra prašomi neatbūtinai 
dalyvauti susirinkime. Taipgi 
kviečiame naujai suorganizuo
tų ratelių, t. y. Vyčių 13 kuopą 
ir Vyčių 35 kuopą į šį susirin
kimą. 

Pranas J. Paliulis, pirm. 

Ona Ivinskaitė, rast. 

AUKSO SIDABRO GABALĖ
LIS MŪSŲ NENUBIED-

NINS, O LIETUVĄ SU
KURS. TIK DĖKIME 

VISI. 

REIKALINGOS — Opera-
torkos turi turėti prityrimą 
'ant po\ver siuvamų mašinų. 
Darbas pastovus gera mokestis 
garantuojama. Atsišaukite 

2322 N. Seeley Ave. 

1 blokas i vak. nuo Robey St. 

THE DANDYLINE CO. 

i 

Reikalingi karų taisytojai 
prie mediriių freight-karių,Ndar 
bas pastovus duodama dirbti 
nuo štukio. 

STREETS CO. 
West 48-Ųi Ave. & Morgaai St. 

Reikalingi Leiberiai ir "chi-
periai , ' dirbti foundrei. Atsi
šaukite Employment Dept. 

LINK BEM C0. 
329 W. 39-ts St. 

Į vakarus nuo Wentworth Av. 

REIKALINGI VYRAI 
CHICAGO RAILWAY 

EQUIPMENT 
1928 W. 46-th Street 

Chicago. 

"Trouble on the Line?" 
Užpakalij tavo telefono yra planta 

— tai painaus mechanizmo ir elek

tros išrengima& susidedantis iš stul

pų "cabe]ių" dratų, "switehboar-

dų", instrumentu, ir tt. rūpestingai 

suvesti ir prigulinti nuo tobulo susta

tymo ir palaikymo. 

Telefono kompanija palaiko gabius 

darbininkus kuri? pasirengė patar

nauti reikalui priėjus. 
•v 

Pranešk mums jeigu kas yra pasi

darė negera su jūsų telefonų. Pašauk 

"Repair d e r k " . 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

i 
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f DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
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» • » • » » — • » • • » « A 

I C Y U Y T O J A S I R C H I R l ' R G A S įt 
4443 So. Westem Avenue ::;; 

Telef. Lafayctte 4146 
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S. D. LACHAWICZ i 
METCVIS GRABORIU8 

Patarnauja ktldotuvėsa kuopi- 2 
srlauMa. Reikale meldžia aulfiau-s 
=kti. o mano darbą budte mžg&-X 
=nėdintl. E 
S1S14 W. « r d M. Gkleaco. DLS 
S Telefonas Ganai 1271—3199 S 
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J. P. WATTCHES ' 
Lawycr 

LIKT V VIS ADVOKATĄ* 
Dlen.: R. 511-127 N. Dcarborn 8t. 

Tel. Dearborn »0»« 
Vakarais: 10786 9. Wabash Ave. 
Roseland Tel. Pullmaa 6877 

H » » > « • • » • « . » » • • • • » » » » » » » » — t 

Parsiduoda bučerne ir grocer-
ne. Apielinkė apgyventa lietu
vių ir amerikonų, biznis išdirb
tas per ilgus metus. Parduodu 
nes einu j kitą biznį*., 

716 W. 31-st St. 

ANT PARDAVIMO biznia-
v a propertė 739-741 W. 47 St. 
4 flatai ir 2 storai. Įeigu $3,-
000.00 per metus. Atsišaukite 
741W. 47 Str. Arti Halsted St. 

I 
l^pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-3C 
Ainiais tiktai po pietų 2 iki 5 val .# 

# Vaandos: 9-11 rytais, 1-2 p o § 

TeL Ganai 967, Vak. Ganai 21U Į 

OR. P. Z. ZALATORIS 
l ie tuvi* OydTtojai I r 

Ohirnrgas 
1891 Bontb Halsted Street 

Valandos: l t iki 18 ryte: 1 <ki4 < 
po pietų; C iki 9 vakft»* 

+• 

RALTIJ08AMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. N e v e r k N Y U , 

S'^eiLIETUViV 
P E R h l A M D U R G ^ P l L i a ^ 1 

A R b A . JL1EPQ JR. 
VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ LB 

TIESIŲ KEIilU 
Lietuviai važiuojant f Pi 1 lavą aplenkia 

Lenkų juostą (karldorių) 
Visa Trečia Klesa Padalinta J Kambarius 

Ant 2-jų, 4-rių, C-šių ir 8-nių LOTU 
LATVIA Liepos 5 
ESTONIA ' Liepos 12 

Treeios Klasoe Kainos Į: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.60 

MEMEL ir LIEPOJU $107.00 
Uelel laivakor. Ir žinių kreipk, prie savo acen. i 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISrTAS 

471J 8 0 . ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-to» Gatrea 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 tak. 
Seredomli nuo 4 lkl 9 vakare 

;Rea>^TeL Cicero 8666 
Otlao TeL Cicero 49, 

DR. J. SKINGLMAN 
1626 So. 49 Oourt 

N. H. Cor. 49 Court Ir 11 Btr.| 
ant TirfiauB raiattynlčloa 

( i 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTLYA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena Iš didžiausių Ohicagojt 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laifikamt drukuoti ir ofiso darbams yra naujan-
lios mados. Užlaikom Tisokdui laikrodžius, žiedus, filiubi-
nius ir deimantinius; gramafonus Uetuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DROVER 7309 


