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Lietuvos Resp. Pripažintą Nepriklausoma 
P A R Y Ž I U S , LIEPOS 2. — SANTARVĖS AMBASADORIŲ TARYBA BIRŽELIO 30 DIENA. SUSIRINKIME LIETUVOS RESPUBLIKA PRIPAŽINO PILNAI NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE, TY. DE 

JURE. REIKIA LAUKTI, KAD TRUMPOJ ATEITY LIETUVA PRIPAŽINS IR SUV. VALSTIJOS. % 

bina Konferencijos Delegatus 
EGIPTENAI NESUPRANTA 

KAIP JIE GYVENA. 

i r HAGUE, liepos, 2. — Bolše j pertas Sokolnikov pakilo 
vjikų delegatas į^itvinov vie- atsiliepė: 
tos konferencijoje įdavė savo " N e tik mes vieni norime 
reikalavimus. pinigų. Jųs taipat jų norite. 

Bolševikai nieko daugiau Jei mums nepripažinsite kre-
nenori kaip tik vieno bilionojditų — meldžiu įsitėmyti*— 
dol. kreditais -ir pusę biliono 
dol. pinigais apmokėti s savo labai mažai progos atgauti sa-
skolas. Tiek .šiandie Rusija vo kapitalus." 
reikalinga, sakė Litvinov. Subkomisijos sesija atidėta, 

Kuomet prancūzų ir belgę , kaip ilgai bolševikai nepaduos 
delegatai išreiškė nuostebą, j raštu, ko Rusija būtinai rei-
tai bolševikų finansinis eks-į "kalinga jos atstatydinimui. 

Kalbama apie nepriklausomy
bę, kurios nėra. 

KLANO VIRŠAITIS 
APKALTINTAS. 

\VASHINGTON, liepos 2.— 
Prezidentas Hardingas vakrfr 
Baltuose Namuose atidarė aų-
glekasių ir kasyklų savininkų 
konferencija, kuriuos sukvietė 
stoti į derybas ir tuo būdu 
baigti streiką, kuris grūmoja ,'liks. 
visuomenei. *« Prezidenas sakė, kati darbas 

Tos ir kitos pusė* atstovus ' turi tiesa, kapitalas taipat tu-
konferencijon sukvietė prezi- ri tiesą, bet pirm visko Ame-
dentas. Paskirfu laiku susi- rikos visuomenė turi tiesą bu-
rinko apie 50 atstovų tos ir ti paliuosuota nuo tų visokių 
kitos pusės. Buvo io,uczen- kankinančių jų streikų, nežia-
tuojamos ir kietųjų anglių k a - r i n t jokių priežasčių. I r ta lai-

CAIRO, birž. 30. — Daug 
kalbama ir /rašoma apie Egip 
to nepriklausomybę. Kai-ku-
rios valstybės, kurių tarpe y-
ra ir Suv. Valstijos, net jau 
pripažino Egipto nepriklauso-

tai Rusijos kreditoriai turi Imybę. y 
Bet pačiame Egipte niekas 

negali sučiuopti ir atjausti tos 
tariamos nepriklausomybės. 

Matyt, nekuomet dar istori
joje nebuvo pažymėta, kad to
kia anomalė tauta gyvuotų pa
sauly. 

Nėra nepriklausomybes. 

Nacionalistų partijos lyde
riai, kurie šiandie vadovauja 
septynioms aštuntosioms da
lims Egipto gyventojų, pripa
žįsta karčiąją teisybę, kad An
glija "nedavė Egiptui tikrosios 
nepriklausomybės. 

Kiekvienas bepartyvis, žrno-
gus pj*ipažins, kad Anglija ne-

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
NUSKENDO ŠEŠI 

ŽMONĖS. 

PREZIDENTAS RAGINA BAIGTI STREIKĄ ANGLIŲ 
K A S Y K L O S E 

dentas pasakė trumpa kalbą. 
J i s aiškiai, bet griežtaj parei
škė, kad abi £usi būtinai turi 
taikintis. Nes jei paskirtu lai
ku tas bus neatlikta, tuomet 
pati vyriausybėj varu tai at-

BAKERSFIELD, CaJ., liep. 
1. — Slaptai 4r nedorai Ku 
Klux Klano organizacijai Ca-

, A.. * " . , ŠILINĖ. Šeštadieni birz. 3 
liforma ^valstijoje - darosi la- - . ,. . , ' , J 
U i karšta Kitur klanistai ^ " a k t l P U S ' a U d v y l l k t 0 S a t ' 
UVL l ftttIMa, X v . l l U I rwi t i I11JM.CII . . . __. . -. . . . 
. . \l v. . . . . eius garlaiv. ("Prezidentas") 
kaip lineiuotom ganios ramiau .v „ • _ . .. 

Z- -r* v* ?.x . 1 is Kauno bekeliant žmones per 
veikia. . Bet ei& kitaip. 

Nesenai kaukuoti klanistai, 
vedami savo viršininko Vitel-
le, užpuolė ir apmušė Dr. Ma-
son iš Taft miestelio. 

Vitelle patrauktas krimina-
lin teisman. Prisiekusių suo
las jį atrado kaltu. Gaus jis 
keletą metų kalėjimo. 

Kiti klanistai irgi bus tei-

VOKIEČIAI SU PRANCŪ
ZAIS KOVOJA SILEZIJOJ. 

Nemuną iš Šilinės į Geląaudi 
šfcį ties pat upės viduriu pri
sisėmę valtis ir nuskendo. Val-

jBERLtNAS, liepos 2. — 
Aukštojoj Silezijoj kilusioj ko 
voj vokiečių, su prancūzais žu
vo: 5 prancūzai, ̂ 8 vokiečių, 
1 moteriškė ir 2 vaiku. Susi
rėmimai įvyko ties miesteli ii 
Himdenburg ir pačiame mies> 

C H I C A G O J E . 
TRYS DIENOS ŠVENČIŲ. 

Šįmet Nepriklausomybės die 
na Chicągoje tikrai iškilmin
gai švenčiama. Miesto darbi--
ninkame paskelbta trijų dien|j 
apmokama šventė. Reiškia, va
kar, šiandie ir rytoj miesto 
jstaigos uždarytos. 

Patriotinės organizacijos ry-
4ely^ kurs stovi vokiečių-len- t o j pengįa visokios rųšies pra 

ty buvo apie 40 žmonių visi *?u pasieny. jmogas, kokios bus visose mie-
stati, nes nebuvo kur sės t i r Vokiečiai tvirtina, kad lrn- 'sto dalyse. 
Valties butą perbrinkusios nuo kų gaujos be jokios priežas-
saulės ir kiauros, todėl van- ties užpuolusios miestelį Hin-
duo ėmė sunktis^ Tai pajutę 'denburg. Vokiečių kareivių ko 

siami kaipo paprasti užpuoli
kai. 

Kitur ios organizacijos re
kordai perkratinėjami.^ 

NIEKAM NIEKO NEPA
LIKO 

syklos. 
Atidarę* konferenciją prezi-

svė visuomenei turi but įvy
kinta. 

PAKĖLĖ STREIKĄ 400,000 GELEŽINKELIEČIŲ 
CHICAGO, liepos 2. — Va

kar visgi sustreikavo apie 
400,000 darbininkų, dirbančių 
geležinkelių įstaigose. Tai tie 
darbininkai, kurie gamina ir 

tį apleisti Chicagą, bi tik nei
ti šaukiamon čia konferenci
jom Be jo negalėjo but nei 
•klausimo sustabdyti streiką. 

Streikas paliečia visas Suv. 

-NEW YORK," liepos 1. — 
Tomis dienomis čia mirė mili-
onierius William Rockefeller, 

fteismgai elsiaai su šia S a k a U * " 0 ™ 3 tnrHan. Boekefellerio 
Nes šiandie Egiptas neturi nei b r 0 , i 8 - P a l i k o . & * ^ m f l i ° -

nų turtų. Visus turtus už
rašęs savo namiškiams. Nei 
vieno cento visuomenės reika
lams, išėmus 100 tūkstančių 

taiso visokios rųšies vagonus, j Valstijas ir visas geležinkelių 
taipat gamina visokios rųšies 
kitus geležįnkeliaifis reikalin
gus-daiktus. 

v 
Tas streikas anaiptol -kol-

kas visai t-nepaliečia trauki
nių važinėjimo. Nes tie kiti 
darbininkai* priguli prie kito-

- kių organizacijų. 
Kaip geležinkelių darbo ta

ryba, taip kompanijos skel
bia, kad tas tų darbininkų 
streikas nepakenks komunika
cijai-Koks laikas bus apsieita 
ir be jų pagelbos. 

Darbo taryba, savo keliu, 

kompanijų įstaigas. Vietomis 
pasiliko darbe neunistai dar
bininkai. \ 

AIRIU INSURGENTU VA
DAS KALĖJIME. 

DUBLINAS, Airija, liepos 
2. — Puošnus Four Courts bu-
tas apgriautas ir sukilėlių iš-
dalies susprogdintas dar ir 
šiandie rųgsta. Tečiaus tos 
%'tvirtovės'' vadas Rory O'-
Connor su savo asistentais 

zdarytas kalėjime. nusprendė streikan nešimaisyyj II 
ti. J i įsitikinusi, ka<l darbi-1 B u v o s p i , j a n l a > k a d g r i u v u s 

lunkai 'ho jokio-reikalo rtrei- t a i s u k i l M i u " tv i r tovei ," Du-
kuoja, Del to jiems aiškus 
nepa vykimas*. 

Darbo t^irybą pilnai remia 
vyriausybė. Sako, visgi turi 
T ut atsakomas autoritetas 
tvarkyti darbą. 

Darbo tarybos sušauktoje 
konferencijoje visai nedalyva
vo tos sustreikavusių darbi
ninkų organizacijos preziden
tas Jewell. J is rado prieža*-

bline aprims sukilėliai. Taip 
nėra. Kai-kuriose miesto da
lyse kiti būriai pakilo kovon 
su provizionalės valdžios ka-
rmomene. 

Capel gatvėje vakar vienas 
sukilėlių būrys pasidavė. Ki
tur d a c vedama kova. Sukilė
liai kaikur plėšia gyventojus. 
Paskelbta parėdymas tuos-plė-
šikris be atodairos šaudyti. 

tiek nepriklausomybės, kiek 
jos turi tokia Kanada, Austra
lija arba Naujoji Zelandija. 

Aukščiausias įstatymas. 

Šiaadie Egipte gyvuojąs 
aukščiausias įstatymas, tai 
Anglijos karo įstatymas. 
" Gyventojų patenkinimui An-1 

glija Egiptui paskyrė karalių. 
Gyvuoja ministerių kabinetas, 
kurs gyventojų vienbalsiai ne
patvirtintas. Gyvuoja teismai, 
kuriems veikimas apribotas. 
I r pagaliau nominalis legisla-
tivis kūnas, paskirtas pirm 
dešimties/ metų. Nors tas lę-
gislativis kūnas jau aštuoneri 
metai kaip neturi jokių sesijų, 
tečiaus jo nariams mokamos 

žmonės pakėlė klyksmą, šau
kės pagelbos-, "bet vidunakty 
nebuvo kam gelbėti.. Prigėrė 
6 žmonės, tarp jų viena mo
tina su 6 mėnesių kūdikiu ir 
dar pora vaikų. 

Kėlikas buvęs įkaušęs ir su
leido į faltį perdaug žmonių, 
kad nereikėtų antru syk kel
tis. Argi ilgai mes kęsim gir
tuoklių beprotystes? Tikime, 
kad nelaimės priežastis bus iš
tirta ir kaltininkai bus smar
kiausiai nubaustu 

IKI GYVOS GALVOS 
KALĖJIMAS. 

RASEINIAI. Vietos gim
nazijos moksleiviai dar moks
lo metu'rengėsi ekskursijon \ 
Palangą, kiti į Klaipėdos kra-

mpanija gynė miestelį, kad 
tuotarpu prancūzų kareivių 
skaitlingas būrys apsupo vo
kiečius. 

\ £ a r smarkesnė kova prasi
dėjo. Tuotarpu vokieču] sava-

Miehael J . ConddB už savo 
moters nužudymą teismo nu
baustas kalėjimu iki gyvos 
galvos. 

Jam grūmojo mirties baus-
noriil būrys, ant greitųjų su-'rnė. Prieš jį jo vaikai liudijo. 

dolerių a4v6katui Gorver, ku- g t ę , U ž s i r a § ė 120 asmenų ir 
rį paskyrė testamento išpildy-
tojum. \ 

algos. / 

Komisionierius. 

RAUDONIEJI DEGINA 
JAVUS. 

organizuotas,* mėgino pra
laužti prancūzų liniją Iš to 
kilo kova miestelio gacvėse. 

Kuomet vokiečiai pradėjo į 
prancūzus šaudyti iš namu per 
langus, prancūzai • paleido kul-
kasvaid^iu^į darban ir be jo
kios atadairos \emė šutyti vi
somis pusėmis. 

Paskiau kova persikėlė į 
apylinkes. 

Lenkai kiekvienoj vietoj be-
gėdingai užpuola vokiečius. 

susidarė net trys- grupės. Svie- j Kuomet gi vokiečiai mėgina 

iŠ *Tečiaus prisiekę teisėjai 
Vaikų našlaičių atžvilgio mir
ties bausmę pamainė kalėji
mu. 

TŽVAS MOKINA SUNŲ 
VAGILIAUTI. 

Tai kokia čia gali but nepri
klausomybė! > 

Kalbama, kad tas legįslati-
vis kūnas susirinksiąs sesijon 
ateinantį rudenį patvirtinti 
konstituciją valstybei. Konsti
tuciją šiandie gamina komisi
ja iš 30 žmonių^ J i savo dar
bą baigsianti iki rudens. 

Anglijos aukštuoju komisio-
nierium Egipte yra fieI3mar-
šalas Allenby. Tai nrilitarinis 
žmogus. J is čia paskirtas pri
žiūrėti, kad karo padėtis butų 
palaikoma, 'kad karo įstatymai 
griežtai butų pildomi. 

Gi tie -karo įstatymai tai 
anglų įstatymai, Varžą viso
kią žmonių laisvę. 

Tokia tai nepriklausomybe 
Egiptas gali pasidžiaugtu 

HUTCHTSON, Kas., liepos 
1. *0* Žinomi Amerikoje raudo-
jiiejį "aidoblistai" (I. W. W.) 
šiose apylinkėse pradėjo tie
siog iš proto kraustytis. J ie 
ėmė laukuose deginti nenukir-
stus^ir nukirstus javus. 

, Valdžios įsaltymu tie pami
šėliai gaudomi ir uždaromi į 
kalėjimus. Juos laukia aširios 
bausmės. 

timo ministerija nesutiko duo
ti leidimo ekskursijai, nes toks 
žymus ekskursininfcų skaičius 
butą sutrukdęs patį mokslą. 

MEDINGĖNAI, Telšių aps. 
Netoli nuo Medingėnų taip va
dinamoje "Didžipįoje grrioje" 
yra pastebėta esant vilkų. An
troje pusėje gegužės mėnesio 
beganant miške tapo vilki) su
draskyti kumelys, veršis., ir 3 
avys.« Aplinkiniai gyventojai 
labai nusigandę ir susirūpinę. 

PLATINKITE • 'DRAUGĄ." 

atsiginti, tuomet lenkams pa-
gelbon eina praneuzah-

'Praneuzai Aukštojoj Silezi
joj sakosi laikomi pri.iriufėti 
tvarkos ir ramybės. Kuomet 
lenkai kelia betvarkę, pran
cūzai jų nesudraudžia, ' tik 
bendrai su lenkais puola >o-
kiečius. . i 

ARKIVYSKUPŲ SUVAŽIA 
VIMAS./ 

KEMAL PAŠA GINASI 
PRIEŠŲ. 

\ 

Nenori bolševikai paleisti tur
kų nacionalistų. 

Kalbama, jog vienoj miesto 
daly vienam sukilėlių būriui 
Vadovauja patsai da Valerą. 

Konstantinopolis, liep. 2. — 
Turkų nacionalistų vyriausia
jam vadui Mustapha Kernai 
pašai kasamos duobės «u tiks-
lu pašalinti jį iš politinio lau
ko. Iš vienos pusės jį gnai
bo Enver pašos šalininkai, iš 
kitos pusės — sultano agen
tai. 

Mustapha Kernai paša paju
to, kad jam kasamos duobės, 
dėlto nusprendė prieš save 
atkreiptą propagandą kokiu 
nors būdu sustabdyti. Tuo 
tikslu jis po visą Anatoliją 
siuntinėja propagandistus, ku
rie skelbia apie Mustapha Ke
rnai pašos nuveiktus didelius 
darbus. Turkų liaudis įtikina

ma, kad jei ne tas nacionalis
tų vadas, tai šiandie Turkija 
butą jau buvus suskaldyta į 
dalis i r išnaikinta. 

Nežinia, ar jam pavyks tuo 
keliu apdrausti savo pozici
jas. 

Bet t a i p a t M. Kemal paša 
su bolševikais gražiai sugyve-

DETROIT, Mich., liepos 1. 
— Rugpiučio 20 d. čia prasi* 
dės National Roman Catholic 
Central Society 66-as metinis 
suvažiavimas. Dalyvaus 3 ar
kivyskupai iir 12 vyskupų. 

LINČ]^ BILIAUS KLAUSI
MAS. / 

-AVASHINGTON, liepos L— 
Liuoų biliaus klausimas sena
te atnaujintas po įvykusių 
Herrine, 111., darbininkų sker-

na. Nesenai bolševikai pa-, dynių. Gal bilius bus praves-
žadėjo pasiųsti nacionalistams tas. 
pagelbon dvi submarinas, jei 
graikų karo laivai ir vėl kėsin
tųsi užpulti Anatolijos pakra
ščius. 

Bolševikų atstovas Angoroj, 
kad r|aturėti nacionalistuose 
bolševistinę įtaką, nacionalistų 
seimo narius ir kitus valdinin
kus dažnai apdovanoja auksi
niais ir sidabriniais rubliais. 
Dėlto tas seimas^ visuomet 
praveda bolševikams palan
kius įstatymus ir parėdymus. 

Teisėjas Daniei P. Trudo 
nepriauglių teisme smarkiai 
nubarė kai-kuriuos svetimša
lius, kurie šion šalin atkelia-
uja piktais tikslais. 

J is liepė areštuoti Nicolas 
Demos, italą, 1510 W. Erie st« 
18-os metų sūnaus vagiliaus 
tėvą 

Teisėnas nuo to areštuoto 
sūnaus patyrė, kad senis De
mos Amerikon atvyko pirm 
8r ių metų, gi savo sūnų čio-
nei parsitraukė trimis metais 
vėliau. I r čia tą savo vaiką 
mokino, kaip reikia plėšti ir 
apvaginėti savo tautiečius. 

Sunūs tiesiog teisėjui pasi
sakė, kad tėvas jį vertęs vog
ti. I 

"Šioj šaly yra žymus skai
tlius negeistinų svetirųšalių, 
gi Demos yra vienas iš tų. 
Pasiremiant imigracijos įsta
tymais galiu juos nubausti de
portacija. Ir, be abejonės, tai 
'padarysiii, jei tik bus aiškiai 
"įrodytas jų prasižengimas. 

i 

I 
ATSISTATYDINO IŠ TAR

NYBOS. 

i 
P I N I G Ų K U R S A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol. 
liepos 1 d., bu^>tokia pagal 
Merchants Loak & Trost Co., 

Į jųdviejų areštavimą pasidar-
^Anglijos sterl. svarui 4.50*bavo aldermanas Albert. 

Policijos seržantu Schmidt 
ir Judge iš Hudson policinės 
nuovados aną dieną įdavė po
licijos viršinįnlrui savo atsi
statydinimo raštą. Viršininkas 
patvirtįno atsistatydinimą. iš 
tarnybos. 

Jiedu pirm kokios savaitės 
buvo areštuotu ir suspenduo
tu už papirkimų ėmimą. Apie 

Prancijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 markių 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenką 100 markių* 

9.12 Jei tai tik visa bausmė 
5.24 Į atsistatydinimas iš tarnybos, 

už panašios rųšies prasižengi
mus, tai bepig daugeliui vei-

.26 

.26 

.03[kti tokius darbus. 

C 
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"DRAUGAS" 
t&skyrua nedėldleoios 

PRENUMERATOS KAINA: 
Meuuas , ^ 18.00 
rase i Metų $3.00 
Pr*numeratoa mokasi idkalno. Lal-

_ _ •kaltoai nuo uialradymo dieno* 
ne nuo Nauju Matu. Norint permai
nyti adreaa visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
slysti lšperkant krasoje ar eipress 
"Mouey Order" arba Įdedant pini-
fus į registruota laišką. % 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7701 
fllllllllllllllllilllllilllllllllllllllliuilllllr* 

JAPONIJA GINKLUOJASI. 
Nesenai Europa, gi paskui 

aną ir Amerika pradžiugo, 
kuomet naujas Japonijos pre-
mieras paskelbė stovėsiąs už 
nuolatinės Japonijos armijos 
sumažinimą. Dėlto japonams 
jau pinta laurų vainikas už 
jų palinkimą taikon. Sakyta, 
kad japonai atsisako savo im
perialistinio veikimo ir dėlto 
pasaulis gali nesibijoti žinomo 
"geltonojo" pavojaus. 

Bet štai šiomis dienomis 
AVashingtone gauta žinių, kad 
Japonija jurose energingai 
ginkluojasi. Su paskuba dirb-
dina vis naujus karo laivus. 

Kituomet Japonija su Ame
rika ir kitomis Europos vals
tybėmis padarė sutartį dešim
čiai metų negaminti 'didelių 
karo laivų. Tos sutarties Ja
ponija laikosi. J i negamina 
jokių didelių karo laivų. Bet 
j i gamina nesuskaitomą dau
gybę mažesniųjų karo laivų, 
apie kuriuos sutartyje visai 
nieko nesakoma. I r tie ma
žesni japonų laivai karo lai
kais gali pasirodyti priešui 
pavojingesni už didžiuosius. 

Suv. Valstijų vyriausybė la
bai interesuojasi tokiu ypatin
gu japonų pasielgimu. I r jo
kiu būdu negali išmanyti jų 
tikslo. 

I r nesmagu ir baugu. 
Amerika turi gerai apsi

drausti, tuomet Japonija ne-
nugązdins Amerikos. 

Kai-kurios Vyčių kuopos nu
siskundžia, kad čion augęs 
jaunimas dažnai mėgsta tolin
tis HUQ Vyčių Organizacijos. 
Man esant nariu šios organi
zacijos *per keletą metų teko 
susipažinti su jų atšalimo prie
žastim ir todėl apie tai savo 
mintį išreiškiu. 

Kad čion augęs jaunimas 
kai-kuriose Vyčių kuopose ne-
prigija, tai ne jų kaltė. Jos 
reikia ieškoti kur ji yra, bū
tent pas jaunimą atvažiavusį 
iŠ Lietuvos. Ateiviai nesu
pranta čion augusių budo, dva
sios, žymiai ir papročių, o tas 
kaip tik ir yra toji kliūtis. 
Čion augusieji mėgsta draugi
ją, sportą, įvairius žaislus. Tie
sa, visa tai reiktų rasti pas 
Vyčius. (Kai-kurios , kuopos 
tuomi apsirūpino, bet, deja, 
nevisos). 

* 

Čion augusį jauaįmą nubai
do dažniausia ilgi, pilni ginčų 
susirinkimai bei šiaip įvairus 
idėjiniai Vyčių nusistatymai, 
kurie rodoma pergreiiai. Daž
nai pasitaiko, kad čion augęs 
jaunimas nemoka gerai lietu
vių kalbos. Prisirašius bernai
čiui ar mergaitei prie kuopos, 
pakviečia juos tarti žodį kitą. 
Žiūrėk vienas kitas nusikva
tojo, o tas nenaudinga Vy
čiams. Kitas sumano koki a-
merikonišką žaislą, tečiaus at
eiviai jam nepritaria, kodėl ne 
lietuviškas. Tą pat galima pa
sakyti ir kituose atsitikimuo-

se, kur čion augęs jaunimas 
neturi teisės savo gražių žais
lų parodyti. Visa tai yra sie
na, kuri skiria čion augusį 
jaunimą nuo jaunimo atvažia
vusio iš Lietuvos. 

DRAUGAS '1 V 
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KUR ŽIBA ŽIEDAS. KUR 
AUKSO RETEŽĖLIS?/ 

KUR BRANGUSIS LAI
KRODĖLIS? 

Kad čion augusį jaunimą pa
traukus prie Vyčų, reikia 
vengti ilgų susirinkimų ir as
meniškų ginčų bei šiaip už
gauliojimų, o taipgi nesišai-
pyti kad tas ar ta nemoka lie
tuvių kalbos. Lai ir jie turi j t t i y b e į i r g e rbuviui . 
progos vadovauti žaisluose, 
nors jie butų amerikoniško 
pobūdžio. Jei mes stengsimės 
prisitaikinti prie jų, jie iš savo 
pusės pasielgs panašiai. 

mą ŽVAIGŽDĖ. 
Šiomis dienomis baisu ir į 

laikraščius pažvelgti. Nuka
muotas pasaulis tartum ir pro
to pradeda stigti. Užuot grįž
ti prie tvarkos ir ramybės, 
augu neapykanta, didėja įsi
karščiavimai. Tautos beveli
ja pačios lįsti gilyn į vargą 
ir skurdą, kad tik galėtų kitą 
dar giliau įskandinti. Tie, 
kurie buvo priversti ištraukti 
savo nagus iš kitų kūnų vėl 
ruošiasi užgriebti paliuosuo-
tuosius. Pačių pasiliuosavu-
sių tarpe nėra vienybės, susi
klausymo. Kerštai, žudymai, 
konspiracijos, socialės kovos, 
-streikai jau tęsiamieji ir dar 
ruošiamieji, nauji karai ir už
kariavimai pienuojami, milio-
nų žmonių bado kančios, tūk
stančių kentėjimai kalėjimuo
se — štai šių dienų žmonijos 
paveikslas. Tamsus jisai ir 
baisus. 

I r štai tos nakties tamsumo
je žiba mūsų tautos žvaigždu
tė. Nesenai ji tesužibo, bet 
žiba skaisčiai. Jos spinduliai 
nieko nedegina, nieko nežeid
žia; bet jie žada daug žmoni
jai. 

Ramiame Pabaltįjos kam
pelyje mūsų tauta, niekam į 
kelią nepareidama ruošia ra
miai ir rimtai savo ateitį. De
da pamatus savo buities, su
naudodama savo budo tvirto 
ir doros ypatybes, savo am
žių prityrimą, savo demokra-
tingus idealus. Tiesa, dalis 
jos vaikų, nemyli savo žemės 
ir į svetimus dievus įsižiūrėjo. 
Dalis iš tų, kur stipresnieji ir 
turtingesnieji norėtų pamėg
džioti žmonijos skriaudėjų 
klaidas; Be t tai tik dalelė 
Lietuvos žmonių. Tautos di
džiuma turi tiek dvasios ir 
širdies turtų, tiek prakilnių 
norų, tiek tvirto pasiryžimo— 
užimti savo vietą žmonijoje, 
tarti savo žodį ir, kas žino, 
gal sutverti tikrą modelį pa
saulio tautų demokratijai, ra-

VISUOTINOJI BAŽNYČIA. 
Kuomet visą pasaulį blaš

ko įvairios socialės, ekonomi
nės, politinės audros, gera bus 
pažvelgti į vieną organizaciją, 
kurios ribos siekia aukščiaus 
tautų, rasių, žemės pločio — 
į visuotiną Bažnyčią. 

Turime po ranka paskučiau
sius statistikos davinius, ku
rie žadina drąsa ir kelia upą, 
nepaisant Dievo Bažnyčios 
persekiojimų ir pasikėsinimų 
ant jos gyvybės. ^ 

Šit įdomios skaitlinės: 
Viso pasaulio katalikų skai

čius siekia 265,500,000, kurių 
misijų šalyse yra 29,753,565. 

Vakar ir šiandien. 

AMERIKOS ŽYDAI APIE 
LIETOYį. 

Juk savo praeityje mes jau 
buvome sukūrę pavyzdingą 
valstybę, kurios tolerancija ir 
teisingumas traukte traukė 
prie jos kitas tautas. Ateitis 
rodo kitokius uždavinius, švie-

Devyniolika šimtmečių at
gal, dvylika vyrų susirinkę 
inaldon gavo Šv. Dvasios do
vanas ir, .be pinigų, be Įtek
mes, be mokslo, be ginklų, iš
keliavo užkariauti pasaulį. 

J ie ėjo į tautas skęstančias 
pagedimo bangose, skelbti ti
kėjimą į Dievą — Žmogų, kuįrs 
atnešė išganymą žmonijai, mi
rė ant kryžiaus it didžiausias 
prasikaltėlis ir kėlėsi iš numi
rusių trečią dieną. 

Ta naujoji tikyba ne vien 
skelbė nepaprastas tiesas dė
lei kurių piktinosi pagony*, 
ji taipat skelbė dorines parei
gas labai priešingas tų laikų 
doriniai ištižusiam pasauliui. 

O vienok, nesuprantamos ti> 
ws ir didvyriškos dorybės pa
gavo minių protą ir valfą ir 
po dvidešimts, amžių, randa
me toje pat žemėje 265 milio-
nus Kristaus sekėjų. 

Visos šalys, visokių klimato 
(oro), senasis ir naujasis pa
saulis, vises rasės, pradedant 
juodbdžiąis ir baigiant balto-
(ižiais, Kristaus religija, viena 
tikroji, viena dieviškoji, vie
na apaštališkoji, turi savo iš
pažintojų. Šit delko j i yra ti
krai visuotina, katalikiška. 

Pastaruoju laiku Amerikos 
žydai sukruto daug rašyti a-
pi e žydų santikius su Lietu
vos vyriausybe. 

"Christian Seience Moni-
t o r " įflėjo savo specialio ko
respondento iš Kauno raštą, 
kur aprašoma, kaip visos Lie
tuvos žydai yra sujudę prieš 
neva daromus pasikėsinimus 
paveržiti jų autonomines tei
ses, jii atskirą ministeriją, kas 
buvę jiems pažadėta Lietuvos 
vaklžios atsftbvų Paryžiuje. Žy
dai daro ppyvisą šalį masinius J 

"/] mitingus, išneša protestus, gi 
žydų frakcija nesirodanti St. 
Seime — irgi protesto ženklui. 

. Einantis N. Yorke žymiau-
sis ir įtakingiausis žydu. laik
raštis " T h e Jewish Tr ibūne" 
per du atveju prabilo apie 
lietuvių-žydų santykius. Geg. 
19 d. tilpo straipsnis su šiais 
antgalviais: " Sulaikoma Lie
tuvos ^ p a ž i n i m a s ' ' . "Orto
doksų rabinų unija toliau ty
rinės Kauno vyriausybę". Ta
me straipsnyje kalbama, kad 
ortodoksų rabinų uniją, išklau
siusi raporto Lietuvos rabinų 
unijos atstovo rabino Pred-
mesky — nutarusi dar toliau 
tyrinėti*padėtį pinu negu jų 
organizacija paremsianti Lie
tuvos reikalavimą, kad Amer 
rika suteiktų Lfetuvai savo 
pripažinimą. 

Philadelphijos suvažiavimo 
prezidentas rabinas B. L. Le-

gailėtina, tai kad nemato to^cės negu kokioje nors kitoje 
valstybėje •pasaulyje. 

Tuotarpą " E l t a " iš Žene
vos nesenai pranešė šit ką: 

Genujon atvyko iš Tautų 

mažosios* valstybės, iškilusios 
ant griuvėsių Austrijos ir 
Rusijos teritorijų. 

Liliputė Lietuva yra pasta-, j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
rasis tos rųšies f^si t ikimas. l^ąjungos Kolban, specialistas 

Lietuviai kurie kaipo rašė be-

. 

LIETUVIŠKAS AUKSAS 
LAI LIETUVIŠKAI IR 

SKAMBA. 

VALSTYBĖ BE SAVO PINI
GŲ, TAI BEVARDŽ 

VAU5TYBĖ. 

Amerikonėjimo bangos ne-
sustabdysime. Geriau mums j čia naujais idealais. Ar mu-
turėti angliškai kalbantį jau-1 sų tauta negalėtų parodyti 

žmonijai savo ypatingos galės 
ir tos ateities tvėrimui. Tos 

taktika įgyvendinti juose Vy- j ateities tvėrėjai — mes visi. 

nimą, negu jį visiškai prarasti 
O jei sugebėsime savo gražia. 

čių dvasią, kartu ir tėvynės j Tik ar visi esame įsižiūrėję į 
meilę jų širdyse uždegsime, i savo tautos žvaigždę! Ar vi-

Kaikštis. ' si dedamės į tautos kūrimo 
— — u - • - » 
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O vienok, atsiminus kad sep
tyni aštundaliai ižmonijos dar 
yra klaidatikiai, pagonai, kad 
nauji žabangai tiesiami iš pu
sės mūsų brolių atsimetėlių, 
reikia tarti dirva plati, gi dar
bininkų maža! Kiekvieno tad 
mūsų pareiga yira plėsti Baž 
nyčios visuotinumą. 

veik nieko neprisidėjo prie 
civilizacijos, netikėtai ir pa
tys labai nustebę pasijuto ka
rui pasibaigus esą be valdyto
jų. Aiškiai matydami savo vi
sišką bejėgumą gauti sau pa
saulio pripažinimą ir ta ip pat 
patiems valdytis — be prisi
dėjimo ir geros valios gyven
toji} žydų, kurie sudaro mies
tiečius ir kultūringąją dalį' 
gyventojų — jie pažadėjo 
jiems kultūrinę autonomiją, ir 
nuėjo net taip toli, kad įkūrė 
Lietuvos kabinete žydų a t s - | 
kirą ministeriją. Žydai, visa
da dėkingi tiems, kurie šiek 
tiek padoriai su jais elgiasi, 
pamylo Lietuvos reikalus ir 
dėjo visą energiją, kad/ padė
jus .įsisteigti naujai valstybei 
tvirtais pamatais ir kad ga
vus jai tautų pripažinimą ir 
prietelystę. , ^ 

Kurį laiką buvo viskas ge
rai ir žydai visur Lietuva 
garbino labai garsiai. Tečiau, 
kada tasai kraštas vyriausiai 
del žydų įtakos gavo pripaži
nimą visų valstybių (išskyrus 
Suv. Valstybes), pasigirdo 
balsų, protestuojančių prieš 
suteikimą specialių teisių Lie
tuvos žydams.' Tieji balsai vis , Sukruto Lietuvos vaikai ne 
daiigėjo ir pagalįaus nesenai, 
kaipo jų pasekmė, atsirado 
slaptas judėjimas atimti iš žy-

| dų jų autonomiją* nieko nepa-
venthal kritikavęs prezidento l l l i n i a p i e j a i r &pię žydų mi-
Stulginsko telegramą Lietuvos n i s t ! P r į j a ( i a b a r ruošiamojoje 
atstovui VVaslnngtone, kuri L į e t u v o s konstitucijoje, taip 
buvusi jiems perduota. 'Jele-
giramoįe buvę nurodyta, kad 

jogei kada ateis tinkamas mo
mentas tai galėtų būti panai-

Lietuvos vyriausybė nemanan-; k i n t a > nereikalaujant konsti-
ti mažinti žydų teisių. Bet toji į tucijos taisymo. 

darbą. 

Aukso sidabro vajaus die
nos jau baigiasi. Ar aukų tar
pe yra jau ir mūsų dovanėlė? 

telegrama nieko nesakiusi a 
pie įžydų mažumos teises ypa
čiai ir ypač apie atskirą žydų 
ministeriją. 

Birželio 9 d. tame laikraš
tyje "The Jewish Tr ibūne" 
randame redakcijos pastabą 
"Midget Metternichs" (Nykš
tukai Mettemikai). Kaipo la
bai karakteringą, cituojame ją 
ištisai: 

"Galima butų manyti, jo
gei vokiečių baisus nugalėji
mas pagydys ant visuomet tau 
tos ištroškimo varyti "Real-
politik' , ir elgties su savo iš 
kilmingais pažadais tarsi f su 
popiergaliais. Kad tosios pa
mokos neišmoko pergalėtojai, 
tai deja, labai gerai yra ži-

Čia jųs turite "realpoli t ik" 
su kerštu, varomą nykštukų 
Metteraikų, kurie pamiršta, 
kad jie tik ir atsirado todėl, 
kad jų didysis vakai*ų kaimy
nas parpuolė, ir parpuolė dėl
to, kad negerbė iškilmingų 
pažadų ir pasaulio opinijos., 

Tiek "Jewish Tr ibūne" 

i r vedėjas mažumų reikalų 
Tautų Sąjungoj. Kalboj su lie
tuviu delegacija del mažumų 
teisių laidavimo Lietuvoy Kol
ban pareiškė pilną pasitenki
nimą Lietuvos vyriausybės i-
teiktają Tautų Sąjungoj dek
laracija. Tautų Sąjungai te
rūpi garantuoti mažumoms 
kultu rimo plėtimosi galimy
bių minimumą. Todėl jis ma
no, kad visi kiti žydų reikala
vimai Lietuvoj yra perdėti ir 
neturi jokio pamato, nes įsta
tymai ir projektuojamoji kons
titucija pilnai ir plačiai tą "mi
nimumą garantuoja. Negalima 
esą rimtai svarstyti tų reika
lavimų, kuriuos įvykinus susi
darytų valstybėje valstybė ir 
uždėtų sveikam valstybės au
gimui pančius". 

Liet. Informacijų Biuras. 

MANO PLYTELĖ, 
Broliai lietuviai sumanė su

dėti Lietuvai gražią dovaną į 
Aukso-Sidabro Fondą. 

Lietuvos Atstovas kvietė vi
sus į gražų darbą. 

Ar aš prisidėjau, prie to su
manymo, a r paklausiau to 
kvietimo f 

šti motinai savo dovanas. 
O aš ar atidaviau jai savo 

dalelę f 
Nešė mano draugai ir pažį

stami kas ką turėjo ir kas ką 
galėjo. 

Ką aš nunešiau! * 
Nesigailėjo kiti paaukoti, ką 

jie turi brangiausio: ^ u k s ą , 
sidabrą, deimantus. 4 

0 aš ar apžiurėjau visus 
savo stalčius, skrynias ir len
tynas, visas savo dėžutes? Ar
gi tenai nėra tokių daiktų, ku-
rie man nors ir brangus, bet 
be kurių aš galėčiau apsieiti, 
o kurie taip patiktų mano tė
vynei ir butų jai naudingi. 

Skambės brolių ^ir *sesėlilų 
dovanėlės. Girsis Lietuvos 

apie Lietuvą. Nesigailima* pa- žmonės, džiaugsis Lietuvos 
niekos mūsų tautai, nesidrovi-; dvasia. Bet ar džiaugsis ma
ma mus bauginti savo taria- no širdis? 
rnąja galybe, pamiršdama, kad Ar išpildė jau ji savo prie-
vis dėlto su tais lietuviais rei- dermę f t 
kės ateityje gyventi, ir kad Ar prisidėjo ji savo plvte-
ti«-nis lietuviams labai sunku le Tautos rūmams pastatyti, 
bus # užmiršti tuos įžeidimus [Tautos valiutai sukurti? 
kuriuos žydai lietuvių tautai 
darė bekovodami už savo tei- LIETUVOS KURAJŲ VAR 
scs kurios jau pačių lietuvių DAS — YRA GARBINGIAU 
^ ^ ^ ^ ^ | I A S PASAULYJE. 
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§j vyrus. Tu savuosius gini, o aš savąsias, 
ir niekad neužbaigiam dalyko. Kaip nori 

\ 

ž/š. š. zč • i &a-pfe.r. ,Sc;;^;r5^^5gagg: 

Cbicago, 111. Atvelykis, 1922. 

Gerasis Broleli, 

manyk, vis tik neužginčysi, kad moterys,)* dabai- gyvybė visais šonais kalasi, sau-

&įryt gavau tavo meilųjį laiškelį. Per 
vandenyną atplaukęs atnešė man lauktų 
žinių apie tave. Ačru. Džiaugiuos gavusi 
tavo laišką ir tuoj atsakau. 

Nenorėjau, kad taip labai užsigautum 
jnano pasakymu apie vyro silpnybę —^ta/ 
vo ašaras važiuojant is Amerikos. Motei 
ris visuomet statoma kaipo silpnybės pa-
vyzdis. Mano nuomone, ji tik fiziniai silp-

snė už vyrą, bet ne savo dvasia. Mote-
neužsigina kad ji silpna. Juk amžiais 
liepiama taip manyti. Nors faktai daž

nai kitaip kalba, negu šimtmečiais jai kar
tojama. Dovanok, nepastebėjau, kad vėl 
muchi pradedame ginčus apie moteris ir'[ 

turi daug gerų ypatybių, kuriomis •pra
lenkia vyrus, ir vyrai turi tokių priva
lumų, kurie prašoka moteris. Šita yra 
tema dėlei kurios ginčijavos netik mu
du, bet i r kiti, tema visuomet įdomi ir 
niekados neužbaigiama. 

Teresytė i r aš buvome nuvažiavusios 
pas tėvelį Velykų atostogoms. Tėvelis 
sveikas. Pradeda senti. Žili plaukai ma
tosi. Bet jo gerumas, duosnumas mane 
vis stebina. Kiek jisai išsižada kad kitus 
pagelbėjus. Aleksų šeimyna ta ipgi sveįka. 
Teta tokia gera kai visados. Mudviejų 
atostogos pas ją buvo linksmai praleis
tos. Juozas šįmet užbaigs medicinos kur
sus. Man labai gaila kad jisai mažai lie-
tuviškai moka. pikiuos kad šią vasarą 
teta pasistengs j į šiek tiek daugiaus lie
tuvių kalbos pamokinti. 

Kelionė ten ir grįžtant Chicagon mud* 
viem buvo linksma. Didelis skirtunias 

tarp Kalėdų ir Velykų gamtos. Tuomet 
šalta, žemė šalčio pakąsta, apmirus. Gi 

noma, bet kas ypatingai ap- laisvu noru yra duotos dides-
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lutės siekia. Sesutė jau pradėjo mokintis 
gamtos mokslų ir visokių paaiškinimu 
reikalauja. J i taipgi pradeda do
mėtis ir savimi, savo teperamen-
tą, badą tyrinėti. Bet , gyveni
mo vargai jai svetimi. Gyyenimo karty
bės taurė nepalietė jos lupų. Bodos pasau
lis nevertas jos grožės, nekaltybės... Tere
sytė man kasdien brangesnė. J i man iš
rodo kai gražios gėlelės pumpurėlis pra
dedąs lapelius skleisti. Žiuri ir nori žinoti 
kokia gėlele iš jos išaugs. Žinoma, jai 
reikia, ypatingai dabar pereinamojo u^io 
metais, išmintingos globos. 

Aš gyvai atmenu-motinėlės paskutines 
valandas, kurias primeni savo laiške, ir 
jos žodžius: VAiKELIAI, BUKITE ŽM0-
MfcMIS. Jie man padarė didelio įspūdžio. 
Labai daug mąsčiau apie tuos tris žodžius. 

Ką reįškia butiižmogumi? Pasakyk man, 
kas yra tavasai "žmog*uV\ >Kame yra 

žmogaus vertybė? Ar jo protas tave ste
bina, ar jo valia tave žavi f Juk y r a lubai 
daug įvairių ir ' sau priešingų nuomonių 
apie tą mažąjį pasaulį — inikrokosmosą, 
kurį vadina žmogumi f Man regis, kad ne
lemta šiandien, "žmogų" surasti. 

Skaitau, klausau, tėmiju, svarstau, bet 
kaž ko tam žmogui trūksta. Kiekvienos 
dienos prietikiai traukia žmogų toli nuo 
jo aukšto paskyrimo kaipo žniogaus. Bei-

/kia labai stiprios valios kad galėtum at
remti masinančius blizgučius įr nepasi-
nertum nežmoniškumo jūron... Mintis i r ] 
domė kreipiami į išorinį kultūros lukštą, 
o vidinė aukštesnioji žmogaus dalis ap
leista. Dažnai tad turime tuščią žmogaus 
kevalą, gi jo dvasinės galybės nei su ži
buriu nesurasi. Iš to gausiu upeliu sriu-
vena materialistinė pasaulėžvalga. Gana 
tik pažvelgti į šių dienų pasilinksmini
mus. Kaip jie skiriasi nuo tų kurie turė
tų juos linksminti. Ką gali pasakyti apie 
šių dienų muziką? 31 tik pakutena jaus-
mu^ bet sielos neužgauna, kilnių jausmų 

neiššaukia, kai tikra muzika. Kartais pra-
dedu manyti k.ad visi y ra tos dvasios pa
vergti. Gal klystu, bet tiesiog jau sunku 
susigaudyti. 

Dar aš negavau žurnalų kuriuos tu ža
dėjai man prisiųsti. Aš jų laukiu nes įdo
mauju moterų darbuote Lietuvoje. 

Šitas tavo paskutinis laiškas man labai 
patiko. Ne dėlto kad mane pabarei, bet 
dėlto kad tavo pažiūros eina rimtys* 4 š 
džiaugiuos iš tokios atmainos tavyje. Da
bar tavo sieloj išsivystys tos kilnios ypa
tybės, kurios pirmiaus negalėjo pilnai vei
kti . Lietuva man daug brangesnė už to
kios atmainos padarymą tavyje. Aš ne
prieštarauju sportams, pasilinksminimams. 
Jie geri savo vietoje ir laiku, bet aš vis 
norėjau, kad kas kitas, o ne tu būtum jų 
vadas. Aš pastebėjau tavo gašlumą prie 
sporto ir bijojau kad jis nepavergtų tavo 
kilnesnių ypatybių. 

Sudiev, buk geras pats sau ir mane 
palinksHiink greitu atsakymu. 

Tavoji visuomet K. H. 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS • I I 
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avenue 
Telef. Lafayette 4144 

Vaandos: 9-11 rytais, 1-2 

I 
•? i. 

S 
pog *;pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-jp-

jįniais tiktai po piety 2 iki 5 va l .^ 
K tto o a o »a m> a a § JĮMMNNNNNMMNMI 

—^— 
Tol. (anai 257. Vak. tanai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 soėth Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 4 
po pietų: 6 iki 9 vakare 

TeL Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Yezelis 
LIKT U V18 DKNTISTAS 

4T18 SO. ASHLAND AVENDB 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
. Seredomls nuo 4 iki 9 

JC9^*»»»»»9/»*/9/s/9e»«*««e»e/9 
Ke*> TeL Cicero 8656 

Ofiso T e i . Oioero 46 

1 DR. J. SHINGLMAN 
1X25 So. 46 Court \ 

N. E. Cor. 49 Court Ir l t BtrJ 
ant viršaus raistyničlos. 

PAMINĖS KUNIGYSTES 
SUKAKTUVES. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LEETIVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-117 wL Dearbom 84. 

Tel. Dearbom 9098 
Vakarais: 10736 S. Wabash A v e. 
Roseland »Tel. Pullman 6677 

K 

i\ 
DR. MAURICE KAHN 

DYTOJAS LR CHIRURGAS 
4661 So. Ashland Are. 

TeL Yards 664 
Tel-i Yards 0964 

OFISO VAJL: 
8—10 v. ryto, 1—S ir 7—9 v. v, 
Nedėliomis: nuo 16 T ryto iki 
1 vai po pietų. 

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

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyrišką 
Vaikų ir visi} chroniškų ligų. • 

Ofisas: S354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—8 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

Braddoek, Pa. — Kun. Igna-
tius Abromaitis, 726 Talbdt 
Ave., Braddoek, Ba., iškilmin
gai paminės 25 metų kunigys
tės sukaktuves. Iškilmingos pa 
maldos bus Šv. Izidoriaus baž
nyčioje, ant 8-tos ir Talbot 
Ave. 

Šv. Mišios bus aukojamos 
Dievui padėkojant Jam už vi
sas Jo malones ir už užlaiky
mą kun. Abromaičio sveika 
per tuos 25 metus. Vokieti u 
bažnyčios 'choras i ateis giedot 
Šv. Mišias. Po Mišių bus pa
laiminimas Šv. Sakramentu. 
Vokiečių choras yra geriau
sias visame Pittsburgh'e. Die 
vas buvo gausus savo malo
nėmis kun. Abromaičiui. Kun. 
Abromaičio darbai buvo apaš
tališki. J is dirbo ne vienoje 
bažnyčioje, ne viename mieste 
ir ne vienoje tautoje; jis visur 

L. Paliulionis 1). D ? 
Kun. Abromaitis darbavuosi 

Kaune septynis metus. Oia jis 
turėjo perkęsti visokiį perse
kiojimų nuo Rusų valdžiom. 
Kad ne dėlto, tai jis nebūtų 
apleidęs Lietuvos. Vasario 
mėn. 1904 atvažiavo Ameri
kon, į Harfrisburgo diocezija. 
Biskį darbavosi Mt. Cannely ir 
išvažiavo į Erie diocezija. Iš
buvo septynis metus Du Bois, 
Pa. Paskui atvažiavo į Pitts
burgh'o diocezija,. Pirma buvo 
Nortli Side, Pittsburge, kur 
nupirko žemę I F pastatė baž
nyčią. Paskui buvo Ellsuor^ 
the. Ten ir jis nupirko žemę 
ir norėjo statyti bažnyčią, bet 
jirm pradėsiant, darbą, jį iškė
lė, tai tas daibas atlikti ki
tam paliko. 

Į Braddoek, Pa. atvažiavo 
1916. Čia jis ir dabar yra. Nu
pirko Baptistų bažnyčią, per
taisė į katalikų baižnyčią ir su
organizavo lietuvių parapi ja. 

Programa svečius Jįaip su
žavėjo, kad visi užmiršo apie 
valgius, nors jie ir buvo ska
nus. Progrania ir- prakalbėlės 
nusitęsė iki po 12-ai vai. va-
karo. I r valgiai liko ant stalų 
nesubaigti valgyti, taipgi del 
vėlumo laiko. 

Programoj solose ir duetuo
se dalyvavo iš Nartsaidės L. 
Vyčių narė, vardo nepamenu, 
p-nia Lauraitienė, p. Andrie-
junas, kelios mažos mergaitės. 
Visi programos dalyviai buvo 
aplodismentais iššaukti at-
'kartoti, neįžiūrint atsiprašymų. 

Po programos trumpai ir 
"jausmingai pakalbėjo šie as
menys, gerb. ])r. A. Račkus, 
K. Račkienė, stud. J . Mockuj 
"kun. Pi*. Vaitukaitis, kun. A-
nicetas Linkus ir ant galo kleb. 
kun. H. J . Vaičiūnas. 

Kun. Pr. Vaitukaičiui, kun, 
A. Linkui i r kun. II. J . Vai
čiūnui užbaigiant prakalbas 

Columbia 
NAUJI LIEPOS - MĖNESIO REKORDAI 

Čia tai tikros vaišės jušų Grafonolių — dviejų naujų 
dainininkių rekordai — balsai gražus -*- iškalba aiški. 

Nueik pas savo Columbia krautuvninką ir paprašyk kad 
pagrotų tau tuos rekordus. Nupirk juos dovanų savo 
draugams. * -

E - 7 6 1 6 > ^ b J r o *e4atevėjb. 
) komiškas duetas. 
) Lekcija iš Biblijos. 
) Komiškas dialogas. 
) J. PlienJunas ir P. 
) Lusnakojis. 

E - 7 6 0 3 ) K a m°č*«tė padarei? 
) Kaipgi gražus, gražus. 
) Saloniija Staniuliute ir 
i Ona RudaHskaitė-Bieiis. 

E - 7 6 0 2 ) Plaukia sau laivelis. 
) Aš įsivilkeiau čigono 
) ruba. 
) Sakmrija Staniuliute ir 
) Ona Rudaūskaitė-Biežls. 

10 iach 76c. 
E-7472 

E-7478 

E-4416 

) Viena mergyte. Valoas. 
) Mergužėlė, eikš pas 
) M U K . Polka. 
) Orkfstra "Kaunas". 

) Vos tik meuvlis. 'Onyte'. 
) Gegužinė daina. 
) Brooklyno mišras į 
) Kvartetas. 

) Mylimoji. Polka. 
) Vestuvių Vafteas. 
) Celnmbijos Orkestrą. 

KLAUS.: — KAS GERIAU: Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
VOKIŠKA KILBASA. AR 

'mažos mergaitės j teikė po gra-* U * p b o d a m a s paklydu- N u p i r k o k l e b o n i j ) } . m b a . . ^ ^ g j ^ « ^ ^ 

parapijonų). Paskui įteikė po 
graaų gėlių bukietą ir dr-jos: 
Vyčiai, choras ir kitos. Sta
las taipat buvo nukrautas bu
kietais. 

dingau, Ne^įįrin t, u r gerai ar> 
hJogav)lis niejka4>, n e s ^ u n , 1 

ližtefc. Nė" ke'fefė ^artiai jam yį-
persunkus, nė koks kelias jam 
neį>ersunkus del tarnavimo 

* DR. S. N A I K E L I S 1 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3253 South Halsted Street . . 
Ant viršaus Ilniver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

# 2—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 
K Nedėliomis nuo 10—2 
O Ooflsas ir gyvenimo vieta: $ 

F. A. G. 
Red. prierašas. — Paveiks

lų negalėjome panaudoti, »es-
nėra gana iryškųs. 

=3B 
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DR. CHARLES SEGAL 
^Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4799 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų t* Vyrų Ligų 

[VaL: ryta nuo 10—12; noo 8—I 
kpo pietų; nuo J7—8:It vakare 
NedėMomlS: 10 Iki 1. 

. Telefoną* Drexel 18SO 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

»CHlC\GO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietg iki *8 vak. Nedėliomie 
ofisas uždarytas. 

siu, neaprupintų sielų dvasios bažnyčia i r klebonija turi ver-
rėrkaluose. Ki^..-AbroiuaitJ4 tės apie 50 ar 60 tūkstančių 
yra labai, meilingas ir ^ i - ; j dolerių. Šią vasarą vidus^ bus 
šventes kunigas, tikrai p a ^ - * | iSn ialiavotas. Parapija yra ki

bai puiki ir žmonės labai geri. 
Mes visi ljmkime * kun. Ab

romaičiui ilgiausių metu ' r 

prašysim Dievo, kad J is duo
tų mušta mylimam kunigėliui 

Dievui, kurs regimai, jo visuo- , .,- . . , 
^ . ° „ \ J _. dar L\) metus ^r daugiau, 

se darbuose pagelbsti. J is y-
ra labai nuolankus; retas tok
sai kaip jis. 

Kun. Ig. Abromaiti* yra la
biausiai mylimas kunigas 
Braddocke. Visi jį myli, ku
nigai ir visi žmonės, nelygi
nant kokie jie butų, kokios 
jie tautos butų. I r bedieviai 
gerbia jį. J am visi yra lygus, 
visi turi sielas, visi Dievo vai
kai. f 

Kun. Ignas Abromaitis gimė 
rugsėjo 8 d. 1874 m. Žemaičių 
Vyskupijoj. Ten ėjo ir pradi
nį mokslą. Mokinosi Palangos 
gimnazijoj, paskui lankė s*> 
nunariją, Kaune, kur ir buvo 
įšventintas kunigu birž. 7 d. 
1897 m. Tada tos vyskupijos 
valdytojum buvo Vyskupas M. 

o r k o kas 

enSEKturi 

I DR. A. L. YUŠKA 
1900 f. Halsted Btr., 

TeL CanaI 1118 

a 
•-
•-• 
2 
m valandoa: 10 ryto iki 8 
X) ̂ yvaaimaa: — «4W1 W. Mrd 

T*L Pmepeot 8468. 
KeY*s^irifc?ro^rrrttfro^ 

LIETUVON Į 12 DIENŲ 
Greičiausių vandeninių keliu. 

Ypatiškai vedama ekskursija su 
greitu persėdimų Southampton j 
Danzig l'iliava, Memel ir Liepojų ant 
vieno iš trijų greičiausių jurų mil
žinų, išptaukianeių iš New Yorko, kas 
L laniinka. 

Visi trečios kliasos pasažiel 
ka jutos. . . 
»L\l -RETANIA AQLITANIA 

BERENGARIA 
Via> Livcri>ooi ir Gkisgow 

LACONIA Liepos 6 
CAKMEMA Liepos 1^ 
AliGERIA Liepos 15 

Norint laivakorčių *ir informacijų 
kreipkitės pas agentą savo mieste ar 
apielink(\j. *' 

" -"• ' ' " ' « " • • u I I I I i • • I I 

NETIKĖTA VAKARIEN*. — 
IŠLEISTUVES IR SUTIK-

TUVtS. 

Įspūdžiai. 
* t -

(ierb. kim. kleb. Vaičiūnas 
nusiskundė netekus savo my
limo draugo kun. Vaitukaičio. 

Liūdna ir visiems parapijo
nams, kad gerb. kun. Vaitu
kaitis perkeltas į Roselandų. 
užimti klebono vietą, kad tik 
ir laikinai, todėl kun. Vaičiū
nas išreiškė viltį ateity vėl 
sulaukti gerb. kun. Vaitukaičio 
sugrįžtant. Tas parapijonyse 
sukėlė džiaugsmo. Tada cice-

Cicero, 111. Birž. 28 d. *>& butų nel>e du, bet trys 
netikėtai užkliuvau į Šv. An
tano parap. svet. Svetainė pr\-
m\ (žmonių. Klausiu, kas tai? 
(Jaunu atsakymą, kad rengia
ma vakarienė išleistuvėms di
džiai gerbiamo ir parapijonų 
mylimo kun. Prano Vaitukai
čio, ir sulauktuvėms taipgi 
jau pasižymėjusio darbuotojo 
Bažnyčios ir tautos dirvoje, 
gerbiamo jauno ir energingo 
kun. Aniceto Linkaus. Tad ir 
pasilikau vakarėly. 

Stalai jau .buvo apdėti ska
niais valgiais ir nustatyti gė
lėmis. Svečiai vis renkasi. Pa
sirodė, kad stalų net perifra-
žai butą. Taigi reikėjo stalus 
ištiesti per visą svetainę. ]ė.įo 
svetainėn gerb. klebonas, kun. 
H. J . ,Vaičiunas, su savo myii-

dvasios vadai. Taigi cieerie-
ėiams viltis dar nežlugus su
laukti sugrįžtant savo myli
mo d vas. vado, kun. Pr. Vai
tukaičio. 

Gerb. klebonas kun. H. J . 
Vairi imas taipgi išreiškė dide-

'lį džiaugsmą sulaukęs į drau
gus darbštų ir energingą kun. 

'A. Linkų. 
Laimingas kun. Pr. Vaitu

kaitis patekęs v nuo pirmų die
nų savo kunigystės prie. kle
bono kun. H. J . Vaičiūno. Lai

mingas ir kun. Anie. Linkus. 
J. Šliogeris. 

LIETUVIŠKA DEŠRA? 
ATS.: — KURKIME SAVO 

VALIUTĄ. 

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins visų 

/jk k^«l Otfn kV Akių tempimą 

> • • • ' 2=r=n 3 = ; , . - - • • - . - i . ; • • 

M O K S L E I V I A I ! 
štai jums auksino proga, pasinau

dokite ja. Pasidarykite pinige per va-
kacijas. 

Meldžiam atsišaukti prie: 

METROPOLITAN STATE 
BANK 

2201 West 22-nd Street^ 
Chicago, Ūl. 

Pirmutinė Ir didžiausia lietuviška 
Valstybine Banką Amerikoje. 

-*-— ac=a= at a. 3 = 

MOKSLEIVIŲ P I K N ^ A S . 

Valparaiso, Ind. — Liepos 
9 d., Liet. Moksleivių Litera-

mu draugu, kun. Pr. Vaitukai- J tiška Dr-ja į-engia pikniką 
čiu, ir su ką tik sulauktu gerb.T labai tinkamoj vietoj, girioj, 

Htd 

" DR. A. J. KARALIUS 
LIETUTIS 

S330Š g. Morgui Str. 
% CHICAGO, 

n 
Gera sveikata yra verta auk-1 

ainiu, dolerių, kiekvienas iš
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus BU pagalba tikrojo Pain-
£xpelle rio, kuris yra senu drau
gu daugelio Šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen-
kUu. Kama 35c . ir 76c. aptie-
koše arka pas. 

F. AD. RICHTER * CO. 
10*4H So. 4«ll SL / 

Brooktjn. n. V. * 

kun. Anie. Linkum. Čia visi 
svečiai atsistojo ir pasitiko 
juos garsiais aplodismentais. 

(Vakarienei įpusėjus, vakaro 
vedėjas, viet. varg. p. B. Lau-
raitis pareiškė vakaro tikslą ir 
kad del netikėto ir staigaus 

Piknikas prasidės 1:00 v. 
po pietų. 

Šiuo maloniai kviečia lietu
vius ir lietuvaites atsiTanky-
\v\ Valparaisotfnoksleivių pik
niką. Atsilankusieji turės ge
rą prbgą susipažinti su mok-

atsitikimo nes'pėta nėi pareng-1 slėiviais ir linksmai laiką pra-
ti tinkamos programos; kad leis tyrame ore. 
vakarienė surengta p a s t i g o - žinantieji viršminėtą vietą 
'mis L. Vyčių viet. 14 kuopos, gatf tiesiai keliaut pa's ežerą. 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvoa 

skaudėjimą, ar tamistos ak|s 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akja be
siuvant, jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tauiistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 8 lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptlekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 16 ryto iki 8 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto Bei 
18 dien. 

kas yra priežas 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; neUkras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 Iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7589 

fSS S \ 

Šiandie Pinigų Kursas 
SitiD&aMt Lfetuvon x>#r Bflrui: 
32 centų ui 100 Auksinų 

arba 
312*Anks. wk vieną Dolerį 

Pigesnis kursas stunčiaat 
dldesnas snraas 

rristatymas Uztllcrintas 
Trumpame laika. 

Gentfal Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

Teletoaas Varos 1188 

STANLEY P.] 
MAŽEIKA 

GRABORrUS IM 
Balzamuoto Jas 

Tūrių automo-;| 
bilius visokiems; 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3219 Aubum 
Ave. Chicago. 

PRANEŠIMAS. 

r^iiiiiiiiiiiiir£iiiiiiiiMiiir2iiiiiimiiiir» 

I V. W. RUTKAUSKAS i 
| ADVOKATAS I 

Ofisas Didmiestjj: ti 
| 29 South La Salle Street | 

Kambaris 580 B 
g Telefonas: Central4 6390 = 

= g Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
5 Telefonas: Yards 4681 
^JuiinittHJi^jiuHimmi^jniiiiiiim^ 

=7k 

Ofisas- pr. G. 1a. ttlaser" pe
reina J' rankas. Dr. ;Gh!as. Segal, 
žento iri. partnerio.' Visi sėniefte 
paiįirtami;*ir %&&& -ąiflaik^^ 
apžlurėJBųa ir -gyUyma /1«aip ir 
nuo paties Dr. *G. 1 :̂ Glaaer. 

3149 So. Morgan Strecft 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yartbs «87 

-

TIRE'IAI URE'IAI 

Didžiausias l i wholesale'' rat-
aplankių (t i res) išpardavimas 
Fourth ot* July švenfeėj. Mes 
esame didžiausia lietuviška 
įstaiga kuri laiko rataplankius 
i— tires. 

Visi lietuviai pas lietuvius 
ir persitikrinkite, kad mes 
parduodame pigiau negu kitur. 

L00MIS GARAGE 
, 1315-17 W. 6Jrd S t 

Tel. Engiewood 1498. 
• i") i1 

Švv Grigaliaus (parap.) ; cho
ro ir kai-kuriu kitų dr-jįj. (at
rodė Mot. Są-gos viet. kuopos 

Gi nežinantieji vietos malonė
kite pribūti prie lietuviu kny-

fc. kuopos o yno, J o t (Gyrus St., Vaipa-
ir kitu). Vienok vak. vedėjas r r a iso, Ind., o* iš ten bus nuro-
bafidė programą statyti, nors (lyta vieta, 
ji buvo ir neprirengta, del lai- - Visus širdingai kviec ia. 
ko stokavimo. Komitetas. 

Progi'ania susidėjo ik daine
lių solų, duetų, vakarui putai- SAVEEJI REMKITB SAVAS 
kinta T S T A I G A S. 

Reikalingi karų taisytojai 
prie medinių* freight-karių, 
darbas pastovus duodama 
dirbti nuo štukio. 

STREETS CO. 
West 48-th Ave. & Morgan St. 
. .m ' • • ' ••' • — • • • • • • • » • - * — B . • - • • — • • . . . i . 

ANT PARDAVIMO 6 kambarių 
medinis namas 6-J24 Xalman Ave., 
furnace, elektra, cementinis base-
mentas. Kaina tiktai $4,000.00 Cash 
įmokėt reikia $2,000 kitufe mėne
siniais mokesčiais. Atsišaukite 

McBRll>]2'8V CO. 
359 Kast 69 Street 
Tel. Weiit\vortli 1862 

, ANT I A 8 D AVIMO minkštų gėrimų 
pa.rlor, bisnis išdirbtas gerai, par-
siduos pigiai iš priežasties paruaei u 
nesutikmo.» 

4204 W. KorUk Ape. 
Chicago, lU 

e^8 Wp»t>»iB,» iMSfšt»^g>t»C^f>ty»^t»fvg .**, 

UETUVYE GRĄBORICS 
Patarnauju laidotuvėse koplglausla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAWICZ 
Telefonas Canal 1271—21»ą 

4814 W. 23rd Flace Ctiio—n, HL 

=c 

«=? 
t<' • v-

l.lm.mm,m, m » * > » » » m • • » » » » » » » • » » , % 

i.\ '{Tel, Central J289 
%»AR-0L1D O. MULKS 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose teismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — 1612 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. ivuiuai iut JJICIU» ISKMI. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

e 

r 

• 

Tel. Off. Humboldt 48*0 
Res. Humboldt 3 30 S 

M.E.ZALDOKAS 
ARiOTEKTAS 

IMS N. Paulina St. 
Kamp. Mircrankee Ave. 

Chicago. 

Tel. RandolDh 4758 iŠ 
TeL Bandolph 4758 

A. A. S L A I I S 
AOVOKATA8 

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

19 South La Salle Street 
Room 1898 

Valandos: 9 ryto iki i po plstų 
Namų Tel. Hyde Park 8895 

8?»» » » M » » ^ ^ » » » » » » W • • » » » » » mįį 

Reikalingi Leiberiai ir ' 'chi- j Valentine Dresmakino; 
periai , , dirbti foundrei. Atsi--!! College 
šauldte Employment Dept. į 2407 w. Madison street 

T TaTir HIPT T f . n !! 1 S 7 Mekykle* *«*• VW#«9ja99. 
1AML BUMUL U U . J UekQ a u v t m 0 i P a t t e r n u k,,.. 
3 2 9 W . 39- tS S t . Jpimo, Designing bizniui ir na-

TTT j . - ±* A CccmvoM. Vietos duodama dykai. 
Į vakarus mie Wentwortn A v. ; |DiPiomai. Mokslas lengvais at-; 

[mokėjimais. Klesos dienomis ir^ 
•vakarais. Reikalaukit knygelėse 

^,TeL Saeiey 4648 
SARA PATEK, pirm.* 

REIKALINGI prie medinių; 
freight ktfrų karpenteriai. Ge
ra alga. Atsišaukite: \ 
The IUintis Car & Mfg. Co. 

Chicago Heights, 111. 

GELŽKELIO TIKIETU BROKERIS 
Ekskursijlniai tikietai perkami par. 
duodami* ir mainomi. Žemos kainos. 
LYON6 1ACENSED TICKJE3T OFflOE 
311 S. Clark St. TeL Harrison 8978 
• - 1 ' i '.'' • -y • ' • • • ' " • — * ^ ^ « m PARDAVIMUI. 

GERAS BARGENAS. 
Ant pardavime lotas 31-125 pė

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

4034 S. Montgomery St. 
(Brighton Park) 

- — 

Ant pardavimo 3 augščių — 
.6 pagyvenimų mūrinis namas 
užpakalij g&radžius dviem ka
ram. Raudos neš&, $130.00 mė
nesi j . Atsišaukite 

2038 W. 22-nd Street 
»• — • 1 

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

71« W. Bl-st St. 

K ' ' ' - " • • • % 
TeL Lafayette 4228 

i 

r P L U M B I N G 
Kaipo lletuvys, lietuviams visa* 
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YCSKA 
8128 W. 88-th 

Telefonas Ganai 5395 

JOHN G, MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorids, staty
toja* ir ganų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 28^k) Plooe. 
įįm m * • • • • » » l p. • » » » » . » » • • • • » • 

Srete fonas Resdevard 4489 

I asalskil 



r I > DRAUCAS Pirmadienis, Liepos 3, 1022 
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CHICAGOJE. 
GRAŽIAI PASIRODYS. 

• • • » > » » • • • • » » • 

NOBTTH^SIDE. Svarbiausi 
kalba, tai rungtynės, tarp Spri-
ngfieldo ir čionykščiu vyčių 

ADMINISTRACIJOS 

PRANEŠIMAS. 

Rytoj Fourth of July. 
svaidinmkų. Ir kodėl ne, juk - _ ._ v . _ v 

, . , . S Laikraštis neišeis. Ofisas 
nuo sių rungtynių laimėjimo • 

Uždarytas. priklauso Chicagos Vyčių svai 
dininkų reputacija. 

L. Vyčių 5-tos kp. svaidi-
ninkai po vadovyste A. Dau
girdo, žada Springfieldc vy-

'eiams gerai "kailį išdirbti." 
Ar yra pamatas tam žadėji-; 
mui, sunku pasakyti. 

Kapitonas J. Stanevičius už
tikrina, kad šie žaidėjai bus 
Millerio oponentai.: 

J. Daugėla, X. F. 
I. Dešulskis. 3. B. 
A. Butkus, C. 
J. Daugirdas, S. S. 
M. Andruškevičius, C.F 

> A. Kaminskas, 2. B. 
P. Krivis, R. F. 
A. Narjauskas, 1. B. 

Sviedėju (Pitcher) bus tur
būt, Petras Ber/inskas. 

Katrie laimės, tai laikas pa
sakys. 

DAR BĮsKUTĮ, IR SU 
KAUPU. 

t 
Jaunutis. 

VISI Į TRADICIJINĮ VYČIŲ 
IŠVAŽIAVIMĄ 

NORTTH-SIDE. Per visus iš
važiavimus mes pasirodėme 
gražiai skaitlingai dalyvauda
mi juose, taip-gi ir šį kartą 
tikiuosi mes neatsiliksime. Tat 
manantieji važiuoti, susirinks 
rytoj apie &:00 vai. rytą, nes 
trokas mūsų lauks iki 9:45 ry
tą. Svarbu nuvažiuoti kuoan-
kšeiausiai, imant domėn, kad 
tuose pačiuose Beverly kalmio 
se bus labai daug svetimtau
čių. Atvažiavę anksti mes gra
žią bei patogią vietą turėsime 
užtikrintą. Kas pirmesnis, tas 
geresnis. K. M. S. 

Bridgeportas. — Šiomis die
nomis žmonių tik betrūksta, o 
*Šiaip viskas butų gerai, nes 
'kiekvieną dieną plaukia auk
sas, sidabras ir pinigai. Jei 
tie žmonės atneš, kurie šiai 
dienai pasiliko, ne vienas sa-
kov, kad Bridgeportas užims 
pirmą vietą; ant nelaimės, jei 
tie neatnešti}, tai butų perniek 
džiaugsmas." 

Todėl visi dar neaukojusieji 
yra pageidaujami atsilankyti 
su auksu sidabru ir pinigais 
į stotį po num. 901 W. 33-rd 
St. Tik taip galėsime išgelbė 
ti Bridgeporto garbę. 

• Tėmytojas. 

pos 4 d. išvažiavimą. Bet 16 
f kuopa pralenks visas kuopas. 

Todėl Vyčių 16 kp. nariai-
ės, norį gauti tą garbingą var 
dą, malonėsite skaitlingai su
sirinkti liepos 4 d., prie Šv. 

[Jurgio par. svet, 9:30 išryto, o 
iš ten visi kartu, su troku, 
dainuodami, važiuosime į Be
verly Hills. 

Butų svarbu, manantiems 
važiuoti, išauksto užsiregis
truoti pas kom.: V~ Petraus-

'ką, 3220 Lime St. ir J. >abi-
joną, 3309 Wallace St., dėlto 
kad šeimininkės žinotų del 
kiek pagaminti užkandžių. 
Galima ir pašaliniams daly 
vauti. 

Koresp. 

DAR PROGA. BET JAU 
PASKUTINE. 

PRAKALBOS AUKSO-SID. 

/ 
VAJAUS REIKALE 

ĮVYKO. 

AUKSO SIDABRO VAJUS 
BAIGIASI 

P 
NORTH^SIDE. TJesiog ste

bėtinus rezultatus turime šio 
vajaus. Kiek to aukso to si
dabro. Na, ir "bumaškai" gy
liuoja. Tarp jų dar yra ir žie
dų auksinių ir kitų auksui ar-

^įa. sidabrui verti daiktai. Tai 
aukos tų, kurie myli Tėvynę 
ir geidžia jai gero. Bet dar ne 
visi turėjo progą ajtnešti savo 
aukelę. Pasirodėme gražiai, i-
vairiuose vajuose, nepasi
duokime nei šį kartą. Parody
kime, kad Norts-Side lietu
viai yrfe duosnųs pilno to žo
džio prasmėje ir atjaučia sa-
co Tėvynės svarbų reikalą. 

Šį vakare bus paskutinė 
proga savo auką priduoti nuo 
/7 vai. vak. Federacijos vieša
me knygyne, prie Šv. Mykolo 
parapijos. 

Iešmas. 

NUIMS PAVEIKSLUS. 

TOWN OF LAKE. — Lie
pos 4 d., 10 vai. ryto, visi L. 
Vyčių 13 kp. teiksitės susi
rinkti prie ŠV-. Kryžiaus par. 
mokyklos, kur visa kuopa bus 
nufotografuota. Koresp. 

PARSIDUODA namas ir 2 lotai 2 
pagyvenimai po 4 kambarius »u ce 
mento skiepu ir su pastoge viskas 
vėliausios mados viduje. 5 metų se
numo. Arti šv. Kazimiero Vienuoly
no. Puiki vieta, šviežias oras. Pre
kė tik $6.000.0Q pmpertė randasi 
•833 So. Campbell Ave. Savininkas 
bus prie namo Subatoj po pietų ir 
NsKhUJOj visą diena, 

JTown of Lake. — Birž. 26 
d., J. Elias sv., įvyko prakal
bos Aukso-sidabro Fondo va
jaus reikale. Kalbėjo du iš
kalbingu kunigu: " Draugo" 
redaktorius Dr. Ig. Česaitis ir 
J. J. Čužauskas, kurie savo 
karštomis patriotinėmis kal
bomis nušvietė dabartinį Lie
tuvos stovį. 

Labai gaila, kad taip mažai 
žmonių teatsilankė, Ir ištik-
rųjų stebėtina, jog į ta visa 
taip šaltai žiūrima. 

Prakalbomis užsibaigus, 
gerb. kun. J. J. Čužauskas 
keliais karštais žodžiais atsi
kreipė į susirinkusius pada
ryti tam vajui pradžią. Pats 
aukojo $10.00 auksu. Toliau 
aukojo: V. Baltrukonis $2.00, 
N. Paukštis $2.25, A. Pana
vas $5.00, J. Grumbinas $1.00, 
J. Zbarauskis $1.00, S. Šluš-
nys $5.00, A. Radavičius $1.50, 
M. Duršienė $5.00, J. Kaniu-
šėnas $3.00, J. Judis $4.00, S. 
•Lukošius $1.50. Išviso $44.95. 

Pradžia, tiesa, nedidelė, bet 
yra vilties, kad pabaiga pa
sieks augštų skaitlinę. 

Čionai norime išreikšti nuo
širdų ačiū gerb. kun. Dr. Ig. 
Česaieiui kad nesigailėjo bran
gaus laiko supažindinti mus 
su Aukso-sidabro vajumi, gerb. 
kun. J. J. Čužauskuį už kal-

Cicero, HL — Dar proga šian
dien ir rytoj, liepos 3 ir 4 d. 
aukoti aukso ir sidabro nuo
savai Lietuvos valiutai. Kas 
dar nesuspėjo iki šiandien ką 
nors paaukoti tai šiandien ir 
rytoj teiksitės pasiskubinti su 
auka. Aukoti galima netik nan 
jus, bet lygiai ir senus auksi
nius bei sidabrinius daiktus, 
kaip tai laikrodėlių senus luk
štus, retežėlius, indus, žiedus/ 
ir t-1, bile tik butų auksiniai, 
ar sidabrin. (Auksas turi bū
ti mažiausiai 10 karato). Ne
turint aukso bei sidabro, ga
lima aukoti ir pinigus, auksi
nius, sidabrinius, bei popieriT 

nius. Nepraleiskite paskutinės 
progos, t. y. šiandien ir ry
loj. Šv. Antano parap. sve
tainė yra visiems žinoma. Ji 
atdara nuo 7 vai. iki 9 vai. 
kas vakaras, aukų priėmimui. 

L. L. Paskol. komitetas. 

/ Pranešimas 
Rytoj, liepos 4,1922 iš 

priežasties Neprigulmybes 
šventės banką nebus atdara. 

t 
s* 

Metropolitan State Bank 
2201 W. 22nd St, kamp. Learitt St. 
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B LIETUVOS KNYGOS. 

PRANEŠIMAI. 
BRIGKTON-PARKIE-

ČIAMS. 

Brighton Parkas. — Vietinė 
L. L. Pask. stotis yra prisi
rengus iki pat liepos 4 d. pa
tarnauti norintiems aukoti 
Aukso-sidabro fondan. Aukso 
ir sidabro aukas galėsite bile 
kuriuo laiku atnešti pas pp. 
Stasiulį ir Virbicką, 4448 So. 
Fairfiėld Ave. Tik aukokite. 

V. Paukštis,, rast. 

PASKOLOS STOTIES SUS. 

Roselandas. — L. L. Pasko-
los stoties susirinkimas įvyks 
liepos 3 d.. 7:30 vai. vak., pa
prastoj vietoj. Visi Pask. sto
ties darbuotojai skaitlingai su
sirinkite, nes turime xdaug svar 
bių reikalų "aptarti. 

Ona žiedaitė, rast. 

ba ir auką, p. J. J. Elijui už L T 
i Laba 

BRIGHTON PARKAS. — L. 
v T 

suteikime svetainės veltui, a-
eiu ir visiems aukotojoms ir 
atsilankiusiems. 

Vakarui vadovavo L. L. P. 
stoties pirm. J. J. Janusas. 

Patarnavimo stotis yra Šv. 
Kryžiaus parapijinėje svetai
nėje, atidarą kas vakaras nuo 
7 iki 9 vai. vak. ir tęsis iki 
liepos 4 dienai. Taipgi aukos 
galima nunešti prie p. J. J. 
Elijaus. Jis priims jas ir iš
duos resytes.* / 

Tyla. 

Są-gos 8 kuopos susirin
kimas įvyks l i e p o s 3 d., 8 vai. 

pakarę, N .P. Šv. M. P. parap: 
svet., 44 ir Fairfiėld Ave., visi 
nariai ir narės yra kviečiami at
silankyti, nes turėsime darbinin
kus skirti ateinančiam piknikui, 
kurs įvyks liepos 9 d. š. m., pa-
' rapijo^ darže, 44 ir Fairfiėld Ave. 
[Pradžia 4 vai. po pietų. 

% ' V. Paukštis, rast. 

VYČIŲ 16 KP. IR VAŽIUO 
JA. 

Bridgeportas*. — Kaip gir
dėti, visos Chicagos Vyčiv 
kuopos smarkiai rengiasi j Ue-

ROS^LANDAS. — L. Vyčių 
8 kuopa rengiasi prie Lu Vyčių 
Chic. Apskr. tradicijinio išvažia
vimo liepos 4 d. Todėl visi nariai 
kviečiami tą dieną skaitlingai su
sirinkti 10 vai. rytą, bažnytinėj 
svetainėj. Iš ten visi kartu va-

v 

žiuesime j Beverly Hills. 
i - * Pogelbtninkas. 

No. S. 2. Asmenybė Kultūros Pagrindai. Parašė t Go-
bis 37 pusi , 30c. 

Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaina 5c. 
No. S. 2. Avinėlis Nekaltasis, 4 veiksmų komedija. Su-

A lietuvino Aišbė 30c. 
No. S. 1. Bejėgis Socializmas. Parašė D. Dumbrė 10c. 
No. S. 1. Be skausmų gimdymas. Parašė A. Skinderis . . 15c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija, Parašė kun. A. Alekna. 

251 pusi l. 75c. 
No. S. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi ^ . . 25c. 
No. S. 2. Betliejaus Stainelė, drama keturiais aktais. 

Parašė kun. J. Šnapštis. Kaina 25c. 
No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 

"'Ęįržiškos. 142 pusi. Kaina 75c. 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse yra, arba apie ge

rumo dorybę 15c. 
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vertė 

M. Pečkauskaitė ^ , 75c. 
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš-

paties r dienomis ir šventadieniais. Vertė J. 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kainą . • $1.00 

No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen
tams, i vargonininkams, giedoriams, moky
tojams ir mokiniams. Sutaisė kun. Teodoras 
Brazys. Kaina v $1.00 

No. S. 3. Gamtamokslis aukštesnioms mokykloms. 
Perdirbo Dr. K. Jokūbaitis. Kaina 40c. 

No. S. 1. GiesminėHs Bažnyčių chorams, mokykloms 
ir šiaipau giesmininkams. Tekstų sutaisė 
A. Jakštas, gaidas pagamino J. Naujalis. 
Kaina V \ 

Gavėnios Knygutė. Sutaisė kun. A. D. . . 
No. S, 3. Gamtos Pradžiamokslis dalis I Negyvoja 

• gamta: xžemė, vanduo, oras, Kaina GCCvf' 
No. S. 32. Gamtos Pasakos. M. šalčius Kaina 30c. 

Graudus verksmai arba Viešpaties Jėzaus 
kančios mastymas. Vertė kun. J. Laukaitis 

No. S. 26 Haufo Pasakos su apdarais., J. Balčiukonis . 
No. 37. Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų. Julės Ver 

ne. Vertė J. Balčiukonis. 228 pusi. Kaina . . , 
No. S. 1. K$ Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pa

baigsi ir apie apokaliptiškąjį skaičių 666, 
Parašė A. Jakštas ». ^ ^ . . 10c. 

No. S. 2. Komedijos Sof. Čiurlionienė-Kymantaitė. Šio
je knygoje yra keturi veikalai: 1. "Pini
gėliai", 2. "Karalaitė", "Tikroji Teisybė", 
3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas oželis" V 75c. 

No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin
kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J. Tallat-

Kejpša r . t ^ 20c. 

No. S. 26. Kuno lavinimos klausimas Lietuvoje. Pa
rašė Kar. Dineika. Kaina 5c. 

No. S. 26. V. Krėvės Bastai Kaina 80c. 
No. S. 3 . Kaip Susikūrė Jungtinės Valstybės. M. šalčius 25c. 
No. S. 2. Karo metų eilės. Surašė ir išleido kun. St. 

Durskis * — 10c. 

60c. 
5c. 

.. 5c. 
$1.50 

$1.25 

Net,ir kūdikiai pastebėt 
I r yra taip legva visiškai iš galvos paša 
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau 
dojus _ _ ^ 

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jnsę r ^ 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio " 
ir Ruffl^ pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti!1 Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuo jaus sunaikina juos. ":/ 
Nusipirkite bonkp Ruffles gavo aptiekoje Šiandie-už C5c., arba prisiųskite 75c. 
paSto ženkleliais tiesiai į labaratoriją. . ,—•• 

P. AD. RICHTER & CO. 
104- l |44fr 4th M' Brooklyn, N. Y. 

No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksnie mysteria. Parašė 
Vidunas . . . r * ^°* 

No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbos vertė 
B. K a l t i s 7 5 c-

No. S. 2. V. Krėvės Raštai n tomas. . . . . . . . s . . . , 75c. 
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. Iš Italų kalbos ver-

Jurgis Baltrušaitis ^^c-
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti. 139 pusi < • • ^ c -
No. S. 26. Lakšt ingala i Pas Kristaus Eglelę Parašė/ 

jM". Šalčius . . . w 30c. 
No. S. 1 . Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M. 

4 Biržiškos ' 15c. 
[No.*37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamarjai mo

kyklai. Parašė J. Talliat-Kelpša 50c. 
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna 75c. 
No. S. 1. Logika. Sutaisė A. Jakštas ^ 50c 
No. S. 1. Logikas Evoliucija. A. Jakštas 10c. 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. Murjca 50* 
No. S. 1. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius , . . . . 15c. 
No. S., 1. Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo
doras Brazys • 45c. 

No. S. 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių. , 
Parinko P. Mašiotas. Kaina 25c. 

No. S. 12. Moterystės Nesuardomybę. Parašė J. Lesau-
skis 15c. 

» 

No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma
šiotas i • • 25c. 

No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmų scenos vaizdelis. 
Parašė A. Giedrius ,.' .T * . . 15c. 

No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c. 
No. S. 1.' Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių AnukasN • 45c. 
No. S. 2. Mano Taurė. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 

šie teatrališki veikalai: Žodžiai ir Atbalsiai 
kaina . . .^ 45c. 

•No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas Veikalas. Pa
rašė £ęjras VaSronas. Kaina S5c. 

N. 32. Mus mažiausiems, mus mieliausiems. Parašė Pr. 
Mašiotas, iliustravo P. Kalpokas. Kaina £0c. 

No. 32. Pasakėlės. Pr. Mašiotas SOc. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant

roji knyga. Parašė Vaišgantas. Kaina $1.00 
No. 26. Planetos ir žvaikždės, trumpas astronomijos va

dovėlis, pagal K. Flammarionų. Parašė J. 
Gerutis. Kaina 33c. 

No. S. 26. Paišymo metodikos bruožai. V. Bičiūno $1.00 
No. S. 26 Paaugusių žmonių knygelė. Parašė vyskupas 

M. Valančius Kaina . . . r 4Cc. 
No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J. v. 

Skruodys 75c. 
No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis II. Sudarė mo

kytojas S. Vaznelis. Kaina 10c. 
No. S. 2. Sniego karalaitė. Keturių veiksmų, penkių pa

veikslų drama vaikams su dainomis. Vertė 
V. Plaušinaitis 25c. 

No. S. 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Rytai 
i —Graikija. Iš rusų kalbos vertė J. Jablons-

kytė. Kalbos įžiūrėjo St. Dabušis. Kaina . . / . . . SOc. 
No. S. 1. Šventos Zitos tarnaitės iš miesto Lukas gy

venimas ir stabuklai. Parašė kun. K. Beidl, 
draug. J. Vertė iš lenkų kalbos M. Kaina . . . . 15 J. 

No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis* • 
J. Šlapelio 253. 

No. p. Sveika ir skaisti Mergaitė. Higiena I dalis. Su
taisė ir išleido Skinderis 15 3. 

No. S. 3. Sveika ir graži moteriškė Suryg gydytojų Bil-
čų ir ketais pirma dalis. A. Skinderis '.. 153. 

No. S. 1. Šiltieji ir šaltieji kraštai. Pr. Mašiotas r. 25j. 
No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė*Esmai- N 

tis ^503. 
No. S. 3 Socializmas ir Krikščionybė. Parašė pro?. 

V. Jurgutis. Kaina 5;. • 
No. S. 3. Sociologija, trumpas to mokslo vadovėlis. 

Parašė prof. kun. Šaolys N 4C \ • 
No. S. 2. Šis tas vaiku teatrai. A. <3iedrius .^2£ . 
No. S. 32. Trys Pasakos. I^abai tįnkamog vaikams. A. , 

Giedrius 25 \ 
Tijsėjimo klausimai. Parašė J. Gerutis^ 75.:. 

No. S. 2. Vainikaj. Naujesniosios poezijos antologija. 
Spaudai paruošė K. Binkis $1.03 

No. 1. Vaikų knygelė su paveikslėliais. Vaikams labai x 
.gražus pasiskaitymėliai. Kaina 15c. 

No. S. 2. sargelių žiedai, Eilių rinkinys R. Žibuntas 25:. 
N a S. 3. Vaikų Teatras. Komedijelės: Cyp. .cyp. . cyp. . 

Miau. .miau. .fniau.. Grybų barni*. Barbutė 
piemenėlė. Parašė Sofija Čiurlionėnė 25c. 

No. S. LŽinojimas ir tikėjimas fiakoje. (Lekcija skai
tyta Petrogrado-universitete pradedant rudenii i 

semestrų 1915 m.). Iš rusų tfalbos vertė J. 
Masiliūnas '. 10c. 

No. S. 2. Žvaigždžių Takai.' Triveiksmė pasakos dra
ma. Viduno 30c. 

"DRAIKUS^ PŲBL. COMPANY, \ 
2334 So. Oakley Ave. Ghteago, Ui. 
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