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METAI-VOL. VII 

TURBŪT PASIBAIGS HAGOS 
KONFERENCIJA 

ANGLIJA LAUKS P R A N 

C I J O S . 

Gal atsižadės karo kontri
bucijos. 

i HAGUE, Olandija, liepos j gaivinti Rusija, jie atsako, į LONDONAS, liepos 13. — 
13. —Matyt , tomis dienomis! kad tas priguli nuo paskolos Anglijos ministerių kobinetasj 
be nieko turės pasibaigti tarp- sumos didumo. atlaikė posėdį Vokietijos klau-
tautinė konferencija Rusijos n , , , L .,'sime. Nieko ypatinga nenu-

., . Pasirodo, kad ne Europai! , . m., v . . . A atstatvmo reikale. i . , v ' . *\ . į tarta. Tik pažymėta, jog An-
meko nežada. Tik nori gauti 

KALBAMA APIE TAIKĄ 
GELEŽINKELIŲ IŠTAI

GOSE. 
i ^ 

PREZIDENTAS HARDING 
PADUODA TAIKAI 

PLEKUS. 

PREZIDENTO HARDINGO 
PROKLAMACIJA, 

Bolševikų delegatai svetim
šalių savasčių klausime pai-

pinigų ir paskui nieko nedary-
glija pirmiau lauks Prancijos 
veikimo. Pranei ja kontribu
cijoje turi didžiausią dalį, tai-ti iš Europos valstybių. 

moja atsakymu*. Savasčių 
reikale subkomisijos kai-kurie Savasčių reikale subkomisi-j gi nuo jos pirmiausia ir pri-
nariai praneša, jog su bolševi- • J a nori pertraukti tas derybas, guli veikimas Vokietijos ne-
kais negalima nei susikalbėti kurios visvien neduos jokios laimėje. 

S 
nei pasitarti . 

Kuomet bolševikai klausia-
naudos. Dėlto turės suirti 
visa konferencija. N< s kon-

mi apie savasčių grąžinimą, ferencija daugiausia vedama 
jie kalba tik apie paskolos rei- su tikslu atgauti nuo bolševi-
kalingnmą. Kuomet klausia- kų užgrobtas svetimšalių sa
mi, kaip daug laiko užimtu at- vastis Rusijoje. 

Skiria Vokiečiams Mažiau 
Mokėti 

BIJOMASI CENTRALINIŲ VALSTYBIŲ SU2LUGIM0 

Bolševizmo pavojus. 

PARYŽIUS, liepos 13. — lėtų padaryti lenkuose Įtakos 
Ateinanti šeštadienį Vokietija ir juos sutaikinti, 
turi išmokėti 50 milionų auksi-j 
nių markiu kontribucijos. At- | 
pildymo komisija tečiaus už-: Prancūzų. generalis s talas 
tikrino Vokietiją, kad nuo tos kaip patirta, labai bijosi b o 
sniuos trečioji dalis bus at-( kieti jos finansų griuvimo. Nes 
mušta. Reiks^ užmokėti pini-jtuomef bolševizmo dvasia ap-
gais tik 32 milionai auksinių! imtų Bulgariją, Austrija, Len-
markių. Gi 18 milionų auksi-ikiją, Rumuniją ir pačią Vokie-
nių markių vokiečiams duoda- tiją. 

v 

f 

ma kaipir kreditan. Už tuos 
pinigus vokiečiai savo skolin
tojams pristatys prekių. 

Gatavais pinigais kontribu
cijai moratoriumo atpildymo 
komisija negali paskelbti pir
miau, kol iš Berlyno negry-
siąs garantijos komitetas. 
Bus veikiama pasiremiant to 
komiteto patarimais. 

Centralirrių valstybių padėtis. 

Vokiečių markės puolimas 
ir pokarinio atpildymo krizis 
prancūzų vyriausybės akyse 
užtemdė pavojingą centrai i nė j 
Europoj padėtį. Tuotarpu del 
kilusio krizio Vokietijoje toj 

. daly Europos veikiasi pavo
jingi daiktai. Centralinės 
valstybės nei kaziros kaip 
bematai gali sugriūti, kuomet 
finansinė katastrofa paliestų 
Vokietiją. 

Jacques Bainville laikrašty 
La Liberte rašo, jog Anglijos 
premieras Lloyd George did
žiai susirūpinęs apie politines 
konsekvencijas centralinėj ir 
vakarinėj Europoj, kokios ga
li sekti ištikus finansinei ka
tastrofai Vokietijoje. 

Austrijoje ir Lenkijoje tai-
pat bloga padėtis. Lenkuose 
kilę naminiai nesutikimai del 
prezidento Pilsudskio, kurs 

Kilusi centralinėj Europoj 
betvarkė reikštų visų taikos 
sutarči u puol imą. 

237 MILIONŲ DOL. PASKO 

LINTA ŪKININKAMS. 

AVASHINGTON, liepos 13. 
— " U . S. Finance Corpora
t ion" generalis direktorius 
skelbia, jog korporacija 1921 
fiskaliniais metais ūkininkams 
ir pramonininkams paskolinu
si 237 milionus dolerių. 

KŪNO BAUSMĖS PROJEK
TAS BELGIJOJ. 

PARYŽIUS, liepos 13. — 
Belgijos senatoriai liberalai 
pakėlė projektą įstatymui, 
idant vagys ir sukčiai butų 
baudžiami kūno bausme. 

PRANCŪZAI PASILIEKA 
KONFERENCIJOJE. 

Premieras Lloyd George 
pranešė, kad Anglija galinti 
beveik ignoruoti Vokietijos 
krizį. Tas daugiausia turi rū
pėti prancūzams. 

Pranešta, kad trumpoj at
eity abu premieru turės kon
ferenciją. Toje konferenci
joje, matyt, Anglija atsižadės 
savo dalies iš Vokietijos kon
tribucijos ir visą Tokietijos 
krizį paliks vienai Pranei jai. 
Tegu ji sau žinosi. 

Geležinkelių darbo taryba 
veda derybas su streikuojan
čių geležinkelių' įstaigų darbi
ninkų viršaičiais. 

Plačiai kalbaįrna, jog strei
kas turės baigtis artimiausio
mis dienomis. ' Nes taikai pie
nus telegrafu pfaduoda patsai 
prezidentas Hardingas. 

Prezidentas Hardingas yra 
nuolatiniame susinėsime su 
darbo tarybos pirmininku Ho-
oper, -kuris veda taikos dery
bas. 

Savo keliu smarkus sumiši-

AVASHINGTON, liepos 13. 
— Užvakar vakare preziden
tas Hardingas paskelbė pro
klamaciją "šopmenų" streiko 
reikale. 

Proklamacijoje pažymima, 
kad geležinkelių darbo taryba 
yra valdžios agencija, įsteig
ta kongreso pravestu įstaty
mu. I r todėl "šopmenai" 
streikuodami blogai elgiasi, 
nepasiduodami tarybos iuris-
dikcijai. 

Be to, prezidentas perspėja 
tuos streikininkus netrukdyti-
traujrinių, kuriais vežiojama 
pasta. Taipat nekenkti tarp-
valstijinės pir^dybos transpor-
tacijai. Vietoje streikininkų 
bus pastatyti kiti darbininkai, 

L E N K U P L Ė Š I M A I L I E T U V O J E 
ŠKLĖRIAI, Merkinės vals. 

Čia atvykę lenkų legioninkai 
baisiausiai apiplėšė žmones, 
tuštindami kluonus ir svirnus, 
lauždami užraktus bei duris. 

Atėmė: 4,110 pūdų šieno; 

Irų, 7 paršiukus, 131^višta, 6 
pud. mėsos, 4 pud. sviesto, 97 
sūriu*, 12 kapų kiaušinių ir 5 
vežimu*. 

Pinigų atėmė: 3,793 ost ru
blius, 2,110 rus. rublių,. 17 si-

1,580 p. bulvių; 1,3 p. rugių ir ^ ^ į ^ ^ m y^g^ 
143 p. kitų javų; 6 poras ba
tų, 9 poras pusbačių, marš
kinių po keletą porų nuo kiek 

markių. 

Be to, isplese 3 bičių avi-
vieno ūkininko, 12 skarų šilki-Hius; atėmė 3 auksinius laikro-
nių, 28 paprastas skaras, 7 j džius ir 7 auksinius žiedus, 
kailinius, 70 aršinų audeklo,!Labai sumušė dvi moteris: 
milo 20-čiai eilių rūbų ir kele-1 Kristiną Svirskienę ir Oną 
tą kepurių; 16 karvių ir ver- jKaulonienę, kurios nedavė 
šių, 6 arklius, 7 avis, 18 kiau-' plėšikams raktų. 

Žinios iš Lietuvos 
I sako prezidentas. I r tie dar

niai atsikartoja kaip Chicago-!,. . , . , . ,. , . . 
... i bimnkai turi teisę dirbti, taip 

je, taip ir kituose miestuose. , • .. . ., 
A . . v ¥ .v „ . , I kaip anie -streikuoti. 

Apie riaušes praneša iš Mil- • T , , . ,,*• . .,. v. . 
Lokales valdžios ir piliečiai waukee, Wis., Sayre4, Pa., Orr-

ville, Dennison, Tex., ir iš ki-
Kabineto posėdy nuspręsta;. u r* 

kuoveikiau pasiųsti Anglijos 
delegatus AVasbingtonan karo 
skolų patvarkymo reikale. An
glija per delegatus painfor
muos Suv. Valstijų vyriausy
bę, kad trumpoj ateity anglai 
ims mokėti nuošimčius už sko
las. Ateinantį rudenį bus 
siunčiamas Amerikon auksas. 

Bloomingtone, 111., kur vei 
kia valstijos kariuomenė, net 

kviečiami pagelbon vyriausy
bei, idant šaly. tvarka butų 
palaikoma. 

Proklamaciją be prezidento 

BUVO AREŠTUOTAS GEN. 
LUDENDORFF. 

Vokietijos respublikai apsau
gos įstatymas. 

, . . ; pasirašo ir valstybės sekreto-'T , . x . . , J s a Vn T 
patys traukinių patarnauto-' \ J V , lenkų viešpatavimu kas kart j8™ o i 
jai, kaip tai konduktoriai i*j ' daugiau aiškėja, ir išvesti i š^ ik p n 

^«^ioldel st 

ŽANDARAI—PARTIZANAI, (lietuvių 886, žydų 244, lenki] 
— j 12, vokiečių 4, rusų 2. Visose 

Gyventojų žiniomis atvykti- Į mokyklose dirba 40 mokytojų: 
šieji paskutiniu laiku lenkų; iš jų 34 vyrai ir 6 moters, 
žandarai yra partizanų ins-Į Tautybės žvilgsniu 36 lietuviai 
truktoriai iš Poznanės, tik del ir 4 žydai. Nuosavus namus 
akių užsimautieji žandarų vie- turi tik 8 mokyklos, kitos gi 
tas. telpa samdomuose bustuose, 

Žmonių nepasitenkinimas kurie daugiausia neatatinka 
reikalams. Žemės vra 

prie 10 mokyklų. Ar tai 

inžinieriai, atsisako nuo dar-, 3 Q ŽJJyĘ E KSPUOZĮJOJ] 
bo, kuomet kariuomenė apsta
tyta aplink gele&vnkerių įstai
gas. Del kareivių buvimo at-, 
si sako eiti į stotį ir imti vesti į 
traukinius. Pati publika ne-, 
palanki kariuomenei. 

kantrybės gyventojai pradeda 
kilti prieš savo valdovus. Štai 
gegužės 21 d., Lydos apskr. 

BEKLYNAS, liepos 13: — m i n t ( X o v y D ^ - N a u j a d v a -
Amunicijos sandely Grodene, 
arti Cuxbaven, ištiko eksplio 
zija. 30 žmonių žuvo ar su 
žeista. 

23 ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO. 

PARYŽIUS, liepos 13. — 
Oficialiai paskelbta, jog Ha-
gue konferencijoje prancūzai 
ekspertai pasilieka ligi pat 
konferencijos pabaigos. 

Šis Prancijos vyriausybės 
nusistatymas įvyko tik po to, 

darbuojasi uzurpuoti šalies kuomet visų Europos valsty-
valdžią. bių delegatai konferencijoje 

Į tas valstybes sistemaeiai 
# ^ e r ž i a s i bolševizmo dvasia. 

Bainville sako, kad Lenkija 
yra naturalė Prancijos drau
gė. Taigi, a r prancūzai nega-

nusprendė laikytis vienybės 
klausime svetimšalių savasčių 
Rusijoje. Norima, idant vi
sos savastys butų grąžintos 
savininkams. 

BERLYNAS, liepos 13. — 
Visoj Vokietijoj siaučia didi 
neramybė. Policijos, agentai 
vis dar nesuranda ministerio 
Ratbenau žudikų. Aną dieną 
areštuotas gen. Ludendorff. 
Tečiaus po trumpo išklausinė
jimo jis ir yėl paliuosuotas. į 

Socialistai, sako, kad ap
drausti sau riebias vietas val
džioje, sugalvoja Reichstagui 
paduoti įstatymo projektą. 
Tuo įstatymu turėtų but ap
saugota socialistinė Vokietijos 
respublika. 

Tam projektui didžiai prie
šinasi bavarai. I r jie sako, 
kad jei Reichstagas ir praves
tų tą įstatymą, tai jis Bava
rijoje nebūtų pildomas. 

Svarbiausias dalykas tame, 
kad tokiu įstatymu iš visų vie
šųjų ir valdžios vietų turėtų 
but pašalinami visi monarchis-
tai ir įtariamieji 'monarchi
jos šalininkai. Kad tuotarpu 
pačioje Bavarijoje svarbiau
sias valdininkų vietai turi už
ėmę monarehistai. 

Jei kaip, tai tuomet Bava
rija mėgintų visai atsimesti 
nuo Vokietijos. Ja i tas pa
vyktų. Nes Prartcija senai 
darbuojasi u!ž Bavarijos atsi-
skirimą nuo Vokietijos. 

CORUNNA, Ispanija, liep. 
13. — Palencia apylinkėse su
sidaužė du pasažieriniu trau
kiniu. 23 žmonės žuvo. 

KANADOS PREMIERAS 
VVASHINGTONE. 

\VASHING,TON, liepos 13. 
— Čia atvyko konferuoti su 
valstybės sekretoriumi Kana
dos premieras King. Apsis-

ris, netoli Pilypavo kaimo, 
užmušta komendantas ir žan
daras, važiavusieji "dan inos" 
reikalais; likę gyvi 2 žandarai 
skundžiasi, kad baisu, esą gy
venti Naujadvary; gi nužudy
to komendanto, vietą lenkų 

del stokos mokytojų visoje 
Lietuvoje, ar del lenkų fronto 
artumo, ar gal del to, kad vie
tos savivaldybės tinkamai ne-
aprupina mokyklų, Seinų ap
skrityje labai jaučiama moky
tojų stoka. Del to gegužės 1 
dieną buvo 18 neveikiančių 
mokyklų. Gegužės mėn. ap
skrities gydytojas patikrino 
sveikatą 1.172 vaikų lankan-

' Čių ir seniau lankiusių (žiemą) 

M O N Į T G O M E J ^ Y , Ala., liep. ; t o J ° Anglijos ambasadoje. 
13. — Alabamos valstijos bau- ** 

"ofletenai ' J bijosi užimti. 
Sukorių kaim., Ber^ tovo v., | P r a d e d a n l « s i a s ™ * y H M i r 

lonkų kareivių būrys apie 80; r a d o sergančių iš viso 96 vai-
žmonių darė kratas ir. suėmė j 
nežinia kuriuo tikslu keliolika 

sminėse įstaigose panaikinta CHICĮAGO. — Šiandie pra-
kūno bausmė. įmatomas gražus oras; vėsiau. 

SPRINGFIELD, 111., lkp . 
13.- — Valsti joj prokuroras 
paskelbė 1,000 dolerių dovanų. 
už nurodymą jam Herrino 
žmogžudžių. 

GAlVEKARlįĮ DARBININ
KŲ STREIKO KLAUSIMAS 

Gatvekarių darbininkų uni
jos viršaičiai vakar konferavo 
su gatvekarių bendrovės pre
zidentu Blair. Konferencija 
tęsėsi apie dvi valandi. T e ^ . 
čiaus nedavė jokių rezultatų. 

Unijos viršaičiai stovi už se
ną1 maximum užmokesnį — 80 
centų darbo valandoje. Ben
drovė skiria tik 60c. 

Valstijos arbitracijos komi
sija atsiliepė į abi pusi, idant 
taikintusi, gi negalint susitai
kinti, idant visą reikalą* pa
vestų komisijai. Nes visuo
menės reikalai stovi aukščiau 
už unijos ir bendrovės reika
lus. 

Tečiaus unijos prezidentas 
pranešė, jog unija nesutinka 
su arbitracija ir su jokiu kom
promisu. Kas unijos bus 
pradėta toliaus, paaiškės tik
tai rytoj, kuomet bus žino
mos viršutinių geležinkelių 
darbininkų unijęs balsavimo 
pasekmės streiko klausime. 

Taigi, abi unijos veiks išvien. 
Viršutinių geležinkelių dar

bininkai šiandie balsuoja. 
Rytoj bus pranešta interna

cionale* unijos prezidentui 
Mahon apie balsavimo pasek
mes ir bus pareikalauta sank
cijos streikui. 

Galimas daiktas, kad Chica-
gon pirm streiko atvyks inter-
nacionalis prezidentas. 

Gatvekarių bendrovė savo 
sąlygas paremia faktu, kad 
kituose miestuose gatvekarių 
darbininkai brangiausiai ap
mokami gaudami 62ė. valando
je. Tai kodelgi Chicagoje 
turėtų but brangiau darbinin
kai apmokami. 

Tečiausta pati bendrovė vi
sai neatkreipia domės į faktą, 

vyrų, kuriuos, kelias dienas 
palaikę paleido,. 

Miestelio Ostrogina, Lydos 
apskr., komendantas valsčiaus 
apylinkėj buvo nuginkluotas. 

Užpuolikai palaikę jį pagalios 
paleido gyvą. [L. Žinios]. 

MIŠKŲ VOGIMAS. 

Valkininkų, _Nočios ir Mar
cinkonių rajonuose lenkai ėmė 
kristi medžius ir gabenti Len
kijos gilumon. Naudodamie-

Atimta iš jo viršutiniai rūbai. s i tuo girininkai susitarę su 

KAIP LENKAI 
MOBILIZUOJA. 

Gegužės 6 d., du lenku žan
darai atvyko į Vaitakiemio 
kaimą, PunsJTo valse., neutra-

vietos žandarais užsiima miš
ko spekuliacija. Kas toliaug 
bus — nežinia. Gyventojai 
nusigandę matydami neužilgo 
liksią be miškų. 

BIRŽAI. Per karą grafo 
Tiškevičiaus alaus bravoras 
buvo išnykįęs, i r tik grafo įga

lėję zonoje ir suėmė pilietį Jo-{liotinio p. Variakojo pastan-
ną Šupšinską, kuris nestojo gomis minėtas bravoras da-
šaukiamas lenkų kariuomenėn bar atremontuotas, valdžios 
įtardami jį Lietuvos šauliu* atstovų jm pažiūrėtas ir akči-
Šupšinskas mėgino pabėgti iš žės valdininkui pridėjus rei-

kad ji čia "blaro didesnį pelną 
už bendroves kituose miestuo-

Situacija pavojinga. Gali 
sustoti važinėje gatvekariai. 
Kai-kurios didžiosios firmos 
jau ruošiasi sutikti streiką, 
pasirupindamos atsakomą 
skaitlių automobilių vežioti 1 

žandarų, bet pastarieji pradė
jo šaudyti ir sužeidė abidvi 
kojas. J is parpuolė. Subė
gę kaimo gyventojai nedavė 
lenkams jį paimti. Tuomet 
žandarai pasikvietė iš Punsko 
daugiau jėgų, bet nerado au
kos namie, nes tėvas išvežė su
žeistą į Kalvariją gydyti. Po 
trijų dienų pil. Jonas Supšins-
kas mirė. [C Žinios]. 

kalingas antspaudas, pradėjo 
varyti alų. 

Bravoro direktoriumi vra 
inžinieris p. Baronas. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

LAZDIJAI . Seinų apskri
tyje yrą išviso 34 pradedamo
sios mokyklos, kuriose gegužės 

darbą ir iš darbo savo darbi- 1 d. buvo 1,146 mokiniai. Tau-% 

ninkus. tybės atžvilgiu mokinių buvo: 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
liepos 12 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sfcęrl. svarui 4.50 
Prancijos 100 frankų 9.12 
Italijos 100 lirų 5.24 
Vokietijos 100 markių .23% 
Lietuvos 100 auksinų .23% 
Lenkų 100 markių .02 

^k 
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PRIE SUVAŽIAVIMO BE
SIRUOŠIANT. 

Busimasis paskolos stoviu 
atstovų suvažiavimas 19 — 
20 liepos \Vashington, D, C , 
bus gal vienas is svarbiausių 
Amerikos lietuvių suvažiavi
mų. Viena aišku, kad tasai su
važiavimas galėtų ir turėtu 
daug nusverti Lietuvos pripa
žinimo reikalais. . 

S K A I S T Y B Ė ^ a m ' d a r b r ę s t a n ^ i a m ž m o " varnos ir pareina nuo asmens. 

Švento Kazimiero gyvenimo 
aprašyme skaitome, kad ja 
sveikatai sumenkėjus, jam sir
guliuojant kas tai pataręs ne- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
silaikyti skaistybės. Į tai sven- [ r a * e i s f i r P a d e r m ė s suau 

gui. Yra maisto, kuris suau 
gūsiam žmogui yra sveikas, 
bet pavojingas mažam. Yra 
darbų, kuriuos gali nudirbti 
tik suaugės žmogus. Kitos y-

tasai karalaitis atsakęs: to 
niekuomet nepadarysiu, kad 
laikinosios sveikatos dėlei 
turėčiau Dievo įsakymo ne
klausyti, Jo malonės nustoti. 
Jaunas tuomet dar buvo šv. 
Kazintieras, 26 metus ėjo, bet 
jo minėtame atsakyme gludi 

. . gili žmonių amžiaus išmintis. 
vyriausybės keičiama pa-v ' : . . . . . I Jo gyvenimo šventumas, jo 

elgesio skaistybė leido jam aiš
kiai suprasti skaistybės reikš
mę, jos nepaprastą galybę, jis 
visai aiškiai permatė, kad 
skaistybė negali būti nesvei
katos šaltinis. 

Pažvelgimas į žmonių gyve
nimą, į tautų praeitį parodo, 
jog tautose nėr laimės, svei
katos ir gerovės, kur nėr ger
biama tvarkinga, ištikima, 
šv. sakramentų laiminama mo
terystė, kur jaunimas negerbia 
skaistybės, nesirūpina valdyti 

Pastaraisiais laikais paste
bėta ženklų, kad Suv. Valsti
jų 
žiūra į Rusiją ir į atskilusias 
nuo jos tautas. Tokiais ženk
lais yra paleidimas Kerenskio 
valdžios atstovo Baehmetjevoį 
ir ypač nuolat didėjantis u-
pas Amerikos kapitalistų už-
megsti prekybos santykių su 
Rusija, Iš Europos pareina ži
nių, kad ir patys Amerikos 
biznieriai veda derybas su bol
ševikais, ir ypač Anglijai tar
pininkaujant, ruošiamasi į 
vesdinti Rusijon didelių kapi
talų. Visam tam darbui Lietu
va bus pakeliui, taigi galingo
sios Amerikos sferos be abe 
jo ims labiau ir Lietuva inte
resuotis. Be to įvykus alijan-
tų pripažinimui — ir Ameri
kos pripažinimas galės būti 
lengviau pasiekiamas. Prie to 
prisidės ir besiartinantieji rin
kimai, ieškojimas balsų ir t. t. 

Labai butų svarbu, kad pa
skolos stočių delegatai AVasli-
ingtonan atvykę pasirūpintų 
pasimatyt su savo valstijų kon 
gresmonais ir senatoriais. Jų 
pakalbinimas šiuo momentu 
turėtų beabcjo labai didelės 
svarbos. Tik reikėtų iš ank>to 
susinešti laiškais, pnmešant a-
pie atsilankymo dieną. Butų 
taip pat naudinga susitarti su 
savo miestų didžiųjų partijų 
komitetais, gauti iš jų reikia
mų rekomendacijų ir t. t. 

Pripažinimo reikalu reikia 
dirbti visiems, nes visų mušu1 augusiam 

lygi čia priedermė. gera ir jaunam, 

gūsio žmogaus, kitos yra 
jaunimo. 

Minimieji palyginimui nuro
do į jaunimo skaistybės rei
kalingumą. Be to, skaistybė 
daro giliausios įtakos į žmo-

v * 

gaus sielos gyveninio sutvar
kymą. Doras gyvenimas, saži-

|nės ramybė reikalauja, kad 
žmogaus sieloje butų lygsvara, 
kad tikėjimo tiesas pažinęs 
protas visuomet aiškiai nuro
dytų, kur gera, kur bloga, kur 
tiesa ir šviesa, kur klaida i r 

Šv. Kazimieras, pav., vengė 
kalboje ištarti žodį, kurs įžeis
tų skaistybę, marino savo kū
ną pasniku ir ašutinės nešioji
mu, daug meklėsi. Kiekvienam 
jo išmintis ir gyvenimo paty
rimas parodys, kas daryti, kad 
jo gyvenimas būtų 'skaistus. 
Šv. Kazimiero skaistybė tes-
pindie visam Lietuvos jauni
mui! (Viln. G-sas) P. Klevas. 

žmogaus valia visuomet suge
bėtų suvaldvti netikusias žmo-
gaus užgaidas. Geras ir doras 
žmogus greičiau pažins tiesą. 
Ne be reikalo šv. Rašte pasa
kytą: k4palaiminti grynos šir
dies, nes jie Dievą regės" . 

Neskaistybė daug, daug pri-

AUKSO-SIDABRO FON-
DAS LIETUVAI. 

(Aukos priimtos " D r a u g o " 
oilse) 

(Kazimieras Ačas, aukso žie
dą. 

tamsybė, kad dorą pamilusi lf- ,- a t , *«,** • 
* r r Martinas Soluba, $2.00 si-dafcru. 

3 . Jonikaitė, $5.00 auksu. 
Mykolas Palionis, $5.00 si

dabru. 
Bronius Lenkauskas, $1.00 

sidabru ir SV> sidabr. frankų. 
Jonas Krotkus, $5.00 auksu 

ir 2 aukso žiedu. 

žmogui, 

protu, jo nuoseklumu, jo i>a-
žadaisf Žmogui, sykį nusidė
jusiam, susidaro linkimas dau
giau nusidėti. Juk visi nusidė
jimai prasideda nuo pirmojo 
sykio. , 

Neskaistūs žmogus nustoja 
jautęs pamėgimą pamaldume, 
neskaistybė, kaip ledas, atšal
do žmogaus širdį nuo maldos, 
nuo šv. sakramentų priėmimo. 

savo pageidimus. 
Tiesa, visas žmogus yra Die-[ tuomet pasitikėti žmogunu, jo 

vo tvarinys: jo siela ir jo kū
nas. I r vėl tiesa, kad daugelis 
žmogaus palinkimų paeina iš 
jo prigimties, iš Dievo surėdy
mo, bet, kita vertus, ir tai tie
sa, kad Dievas įsteigė mote
rystę, kad Kristus pakėlė mo
terystę į sakramentus, kad mo
terystė geriausiai atatinka tik
slą žmonių giminei palaikyti. 

Kad butų norinčiųjų stoti į 
moterystę reikalingi yra tam 
tikslui palinkimai, galingi pa
linkimai, nes, jų nesant, kas 
gi norėtų dėtis į moterystę, 
kur, be a Dėjo, atsiras vienas, 
kitas nepatogumas. 

Kas yra moterystėje, gyve
na sulig moteryste, bet kas y-
ra nevedęs, tai turi gyventi 
ja imi mo skaistvbe. ' 

Ne visa, kas yra gera su
kali būti 

dai 

daro blogo. Jei -žmoguje pagei- j a m s i l < i H Nakrošaitė, $1.00 
dimas ima viršų, argi g a l i m e — d a b r u i r x s k l v o k i e č i u m a r . 

imtis gero ir nau-Nenoras 
dinffo darbo yra viena nes-

kę. 
Draugystė Lietuvos Jauni-

' kaičių Dainos Mylėtojų, $25.00 
auksu. 

Barbora Juškienė, aukso žie
dą ir 5 auks. rusų rublius. 

Pranas Kelpšas, $5.00 auk
su. 

Antanas Janaųskas, $2.00 
'sidabru. 

Dora ir Julė Janauskaitės, 
sidabro peilį. 

Draugystė Apšvietimo Bro-
kaistybės pasekmių. Kai kuo-Į ^ , $10.00 auksu, (Tai jau ant-
met net didžiausias, galutinas f "* West Sidės draugystė su-
nusiminimas apima žmogų: 
jam nebėr nieko kilnu, prie 
ko jis galėtų pririšti savo šir
dį; o jau tas, kurs nieko kil
naus nemyli, nebe žmogus. 

Svarbu, kad žmogus vartoti] 

teikusi gražią auką Lietuvos 
Valstybei). 

Julius Gaižauskas (Farming 
ton, 111.), $5.00 sidabru. 

Viso $66.00. 

augan-

'Pirmiau paskelbta $335.50. 
priemones, kuriomis jis galėta^. Išviso $40^.00. 
apsisaugoti nuo skaistybės su-j (Neskaitant daiktų ir sve 
teršimo. Tos priemonės esti į- timų pinigų). 

MUSĮĮJDtARBUOTĖ. 
Brooklya, N. Y. ~ A. L. 

R. K. Federacijos Apskričio 
susirinkimas buvo birželio 30 
d., 1922 m., kuriame dalyvau
ja gražus draugijų atstovų 
būrys. 

Direktorijato reikalu priim
ta ši rezoliucija: 

Ilgas patyrimas parodė, jog 
bendras darbas su liberalais, 
iki šiol vadinamais tautinin
kais, visiškai nėra galimas — 
kadangi jie pastaromis dieno
mis pradėjo varyti anti-vals-
tybinę akciją; 

Kadangi savo partijinių iš-
rokavimų dėlei kliudo Lietu
vos atstovybės darbams A-
merikoje; 

Kadangi jie atmetė į šalį 
Lietuvos reikalus, o įsikinkė 
grynai partijos darbą; 

Kadangi, bedirbant su jais 
bendrai, paaiškėjo, jog jiems 
ne darbas rupi, bet asmenini-
nis biznis, garbė ir pirmenybė; 

Kadangi šiomis dienomis li
beralai, atmetę į šalį Direktori-
jatą, susidėjo su aržiausiais 
Lietuvos priešininkais bolševi
kais rengiant protestą prieš at
eivy bės suvaržymo bilių ir 

Kadangi tame mitinge bol
ševikams žeminant Lietuvą ir 
jos valdžią, liberalai neužpro
testavo ir tylėjimu su viskuo 
sutiko ir tuomi pažemino gerą 
lietuvių vardą. 

Todėl, A. L. B. K. Federa : 

ei jos Apskritys, savo susirin
kime, birželio 30 d., 1922 m. 
nutarė tol nesidėti su libera
lais, prie jokio bendro darbo, 
kol jie neatitaisys savo pra
eities klaidų, kol nepadarys 
tvirto pasiryžimo neveidmai
niauti, bet nuoširdžiai dirbti 
Lietuvos naudai ir kol nepri-
rodys, jog jie yra verti ben
dro su katalikais darbo. 

Taipgi apskritys pataria e-
santį Direkorijato iždą paau-
kot Aukso-Sidabro Fondui, pa
tį Direktori jatą laikinai sus
penduoti. Visus Lietuvos rei-

^?ffT^^^WM^g 
Ketvirtadien., Liepos 13, 1922 

•I 

kalus rūpins artimoj ateity 
sutvirtintos ir naujai perorga
nizuotos Paskolos stotys. 

Amerikos-Baltikos .Draugija. 

Matydami reikalą sueiti į 
artimesnius santikiųs su ame
rikiečiais, latviais ir estais, 
^arštai remiame Liet. Atsto
vybės iniciatyva sukurtą A-
rnerikos ir Baltikos valstybių 
Draugiją, kurios darbuotę iš
plėtus daug Lietuvai gero bus 
galima nuveikti. Federacijos 
Apskritys, reikalui esant, mo
raliai ir materialiai tos dran

gos žygius parems. 
Del liberalų ir cicilkų. 

šmeižtų. 

Pasipylus liberalų ir socia
listų spaudoje šmeižtų ant 

j1 Lietuvos valdžios ir jos Ats
tovo, gerb. V. Čarneckio, mes, 
Fed. Apskričio atstovai griež
čiausia protestuojame prieš to
kią šlykščią ir Lietuvai pra
gaištingą akciją ir kartu reiš-

f'kiame gerb. Atstovui karštos 
užuojautos ir pilniausio pasiti
kėjimo žodžius, žadėdami vi
suose jo darbuose nuoširdžią 
paramą. 

Taipgi skaitome nepama
tuotais liberalų i r cicilikų ne
kultūringus ir šlykščius užsi
puldinėjimus ant Finansų Mi
nisterijos įgaliotinio dr. J . 

tiuiiutjjįJUHiMiutJjiimiiiimiiiifiiiJir 
SVTUVIV KATALIKU DlEJfRAimM 

"DRAUGAS" 
fOtas M«M«ni ItokTO* uedėldieniu* 

PRENUMERATOS KAUTA: 
Metams fe.oo 
Pusei Metų $3.00 
Prenumeratos mokasl iikalno. Lai-

tas skaitosi nuo užsirašyiuo dienos 
ie nuo Nauju Metų. Norint permal
dyt! adresą visada reikia prisiųsti 
r seinae adresas. Pinigai genausla 
dusti išperkant krasoje ar express 
"Money Order" arba Įdedant piDi-
CUM J registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBk CO. 
2334 So. Oaktey Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMAS. 

Kunigų Vienybėm Seimas šiais 
įlietais bus AVilkes-Barrc, 
Pa., Redinglon liotelyje, lie
pos 18 ir 19 dienose. Seimas 
prasidės iškilmingomis šv. 
Hišiomis 10:10 a. m. lietuvių 
bažnyčioje; tuoj ix> mišių pra
sidės sesijos. Kadangi sesijos 
bus Redington Kotelyje, už
tai, kurie kunigai turės apsi
stoti koteliuose, prašomi yra 
apsistoti tame pačiame kotely
je, nes jis tinkamiausias ir ar
ti nuo stoties. 

Kunigu Vienybės Seimas 
svarbus taip kaip ir mūsų už-
duotjs svarbios, užtai lai kiek-

r>- i i •" įTITU u i vienas kunigas skaito sau prie-Bielskio, Juriskonsulto adv. . . . . 
a ir i - i - i v. - i derme stoti i pagelba tam sei-
b. JUastausko ir dirbančio p n e f ^ " ^^^^^^ • ^ ^ ™ 
Liet. Atstyrvjd)cs "VVasJiingto-
ue, gerb. kun. F . Kemėšio.' v 

Kalbama apie Federacijos 
Kongresą, kurs įvyks rugsėjo 
pradžioj. Užgirta Fed. Centro 
valdybos sumanymas k vieš t 
|K)rų žymiausių veikėjų su 
rimtais referatais. Kitam susi
rinkime bus svarstoma dau-* 
giau įnešimų. Nuominuojama 
į-Fed. Centro valdybą šie as
menys: kun. J . Svagždys, kun. 
dr. Ig. Česaitis, kun. F. Kemė
šis, kun. J . Ambota>;, kun. J . 
Jakaitis, L. Simutis, J . Tuma-
sonis ir M. Kerbelis. 

P. Montvila, pirm., 
L. Šimutis, susir. rast. 

mm. 
Kun. K. A: Vasys, rąšt. 

LIKTUVIŲ TEATRO BEN
DROVĖ — LIETUVON. 

Wasliingtonas, liei^js 5 d. 
" E l t a " . 

Išfoinis dienoniis išvažiavo 
Lietuvon Amerikos Lietuvių 
"Teatro Bendrovės" atstovai, 
išsiveždami su savim nemaža 
j)aveikslų is Amerikos lietuvių 
gyvenimo, virįždami Amerikon 
jie žada parvežti Lietuvos 
vaizdų, kad paskui juos de
monstravus įvairiose lietuviu 
kolonijose. 

AMERIKOS PROFESORIŲ PETICIJA 
JAU ĮTEIKTA. 

1 — 

Liepos 1 d. šių 1922 metų lietuvių prie-
telius, proi". H. H. Bender'is išsiuntė Val
stybės Sekretoriui, Charles Evans Hughes, 
peticiją del Lietuvos, Latvijos ir Estonijos 
pripažinimo. Po peticija seka parašai 30-
ties žymiausių Amerikos mokslavyrių ir 
pedagogų. 

Peticija skamba šitaip: 
Garbingam Charles Evans lUighcs, 

Valstybės Sekretoriui, 
Washington, D. C. 

Žemiau pasirašę Amerikos }>edagogai su 
pagarba prašo, vardan tautos teisingumo, 
tarptautinės taikos, ramybės ir klestėji
mo pasaulyje demokratijos idealų — kad 
Suv. Vals. Vyriausybė suteiktų i'ormallo 
pripažinimo Lietuvos, Latvijos ir Estoni
jos respublikoms. 

Birželis, 1922. Pasirašo: * 
; CHARLES W. E U O T , Harvardo L i»i 

versiteto išsitarnavęs prezidentas, 
JOHX GR1ER HIBBKX, Princetono 

universiteto prezidentas, 
M. CAREY THOMAS, Biyn Mawr Ko

legijos prezidentas, 
ELLEN F . PENl>LETOX, Wellesl y 

Kolegijos prezid., 
JOHX H. MAC CRACKEX, Lafayette 

Kolegijos prezid., 
DR. CYRUS ADL^R, Dropsie Kolegi

jos prezid., , > 

^L\RY E. WOOLLEY, Hount P£olyoke 
kolegijos prezid., 

HENĘY VAN DYKE, Anglų literatū
ros profesorius Princetono universitete, bu 

vusis Suv. Valst. Ambasador. Alanduose. 
BASiL L. GILDER8LEEVE, Craikų 

kalbos išsitarnavęs profesorius John 
Hopkins univei-sitete. 

HENRY FAIRFIELD OSBORN, Zoo
logijos profesorius Kolumbijos universi
tete, Amerikos muzėjaus (ianitos Istorijos 
prezidentas, ' 

CORNELIUS COLE, šimtametis sene
lis, L. h. D. iš Wesleyan, buvusis Suv. 
A'alstijų senatorius ir 2?as iš pirmiausiai 
baigusių Amerikos UniversiteUi, 

FREDK. S. J 0 N E 8 , Yale Kolegijos de
kanas, 

W1LL1AM B. SkJOTT, geologij. ir pa
leontologijos profesorius Princetono uni
versitete, 

EmVIN R. A. SELJGMAN, politinės 
ekonomijos profesorius Kolumbijos uni
versitete, 

EDAYARI) CAPPS, klasinių kalbų pro
fesorius Princetono universitete, buvusis 
Suv. Valst. Ambasadorius Graikijoje. 

W. T. COUNCn,MAX, išsitarnavęs pa
tologijos profesorius Harvardo Universite-
te, 

L.\XE COOPER, anglų kalbos ir litera
tūros profesorius Cornell Universitete, 

EDWIX (JRAXT COXKLIX, bijologijos 
profesorius Princetono Universitete, 

O. L. KITTREDGE, anglų kalbos profe-
sorius Harvardo Universitete, 

CARL D. BUCK, lyginamosios filologi
jos profesorius Čikagos Universitete, 

DANA CARLETTON MUXRO, vidurinių 
amžių istorijos prof. Princetono Univer
sitete, 

FRANKLIN EDGĘ^TON, sanskrito 
profesorius, Pennsylvanijos Universitete, 

C. R. GRAXDOENT, profesorius romą-

nu kalbų, Princetono Universitete, 
CHRISTIAN G A U ^ , naujųjų kalbų 

prof. Princetono Universitete,^ 
ROUiND G. KENT, lyginamosios filo

logijos prof. Pennsylvanijos Universitete, 
ERNEOT H. W1UKINS, romanų kalbų 

profesorius, Chicagos Universitete, 
JOHN A. RYAN, moralės teologijos pro

fesorius, Katalikų Universitete, 
CHARLES R, LANMAN, sanskrito 

prof. Harvardo Universitete, 
E. WASHBURN HOPKINS, lyginamo

sios filologijos profesorius, l rale Universi
tete, 

HAROLD H. BENDER, Imlo-Germami 
filologijos profesorius, Princetono Univer
sitete. , , 

Kiekvienas iš profesorių rašėsi ant ats
kiro, dailiai prirengto lapo; valstybės sek
retoriui buvo nusiųstas tų lapų rinkinys 
ir drauge visų pasirašiusiųjų sąrašas ant J 
vieno lapo. Peticiją įteikė Valstybės Sek-
retor-ku jojo pagelbminkas, Mr. William 
Phillips, Valstybės vice-sekretorius, kur
sai pasižadėjo profesoriui Benderiui, jog 
peticijų įteikdamas jisai pasistengs kuo-
palankausiai tų dalykų p. Hughes 'ui refe
ruoti. 

Kartu su peticijos lapais prof. Bender'is 
nusiuntė valstybės sekretoriui laišką šito
kio turinio: 

Princeton, New Jersey, 
1922, liepos 1 d. 

Mano brangus pone Hughes: 
Skaitau sau už garbę. įteikti jums čia 

pridedamą peticiją, pasirašytą 29-įų (Tris
dešimtas parašas nusiųstas vėliau) žymių 
Amerikos pedagogų, prašančią mūsų vy
riausybės pripažinti naujas Pabalti jos res

publikas: Lietuvą, Latviją ir Estoniją. 
Tokia peticija, adresuota nepaprastai ge 

rai informuotam valstybės Sekretoriui, 
reikalinga paaiškinimo ir pasiaiškinimo 
žodžio, kad išvengus netikslumo, arba net 
nemandagumo šešėlio. 

Aš esu Princetono Universiteto pi-ofeso-
rius; mano bočiai buvo tvirti Amerikonai 
dar prieš revoliucijos laikus, ir aš iš to 
žygio neturiu jokios asmeninės nau
dos (no ax to grind in t h i s matter). 'Tais 
kraštais aš susiinteresavau visų-pinna, 
kaipo palyginamu, kalbų tyrinėtojas, stu
dijuodamas jų kalbas, ypač lietuvių, kurių 
kalbos reikalais man teko nemažai išs
pausdinti savo tyrimo rezultatų. Bet pa
sidarbavęs metus, kai Kongresas ėmė ty
rinėti Lietuvos klausimą, aš dar labiau 
susiinteresavau Pabalti jos valstijų tauti
ne ir tarptautine padėtimi. Prie to prisi
dėjo dar mano darbas karo laiku prie 
Pašto Departmento ir Creel'o $hiro. 

Aš esu giliausiai įsitikinęs, kad muša 
tiesioginė pareiga yra pripažinti tas vals
tybes. Tokiai, išvadai svarbiausios prie
žastys yra panunėtos laiške, kurį aš esu 
siuntęs pasirašiusiems peticiją, ir kurio 
kopiją čia pridedu. Tenai yra paminėta a-
pie kitų kraštų suteiktą toms valstybėms 
pripažinimą; bet vakar, kaip jumfc yra 
žinoma, iš Paryžiaus buvo paskelbta, kad 
Anglija, JFrancija, Italija ir Japonija pri
pažįsta Lietuvą de jure] Tai reiškia, kad 
visas pasaulis yra pripažinęs de jure vi
sas tris Pabaltijos Valstybes — išskyrus 
tik Suvienytas Valstijas. 

Aš suprantu, kad Rusijos sąlygos siek 
tiek komplikuoja dalykus, kurie, žiūrint 
paviršium, atrodo labai paprastais. Te-
čiau Pabaltijos valstijų teisė prie nepri-

klausomyl)ės yra "lygiai pamatuota, kaip 
ir, pavyzdžiui, l>enkijos teisė, gi Liątuvos 

- padėtis šiuo žvilgsniu yra lygiai ta pati 
kai j) ir Lenkijos. I r yra visai nesupran
tama, kad šitos valstybes su jų gyvu tau
tiniu susipratimu, su 'greitai augančiu c-
konominiu gerbūviu ir su pripažinimu Ru
sijos, Lenkijos ir iš viso pasaulio — kad 
jos kada nors butų verčiamos vėl grįžti 
prie Rusijos jungo, v ištiek kokia bus at
eityje Rusijos padėtis, ar josios norai. 

Aš kreipiu talpai Jūsų domės į nesenai 
suorganizuotą Baltijos — Amerikos drau
giją, kurios aš esu direktorius ir egzeku-
tyvio komiteto narys ir kurios troškimus* 
aš šioje peticijoje išreiškiu. Savo direkto
rių tarpe draugija turi tokius amerikonus, 
kaip: p. Hamilton Holt, " T k e Indepen-
den t " žurnalo redaktorių; p. Edward A. 
Filene, Bostono pirklį; Dr. Jolin H. Fin-
ley, buvusis edukacijos komisijonieris ir 
New Yrorko valstijos Universiteto prezi
dentas; Kongresmonas AValter M. Chand-
Ier; Stėphen P. Duggan, profesorius ir di
rektorius Tarptautinio Pedagogijos Jnfc-
tituto; Senatorius W. H. King, ir kiti. 

Priimkite šitą medžiagą Jūsų apsvars
tymui. 

Šiuomi aš pareiškiu savo gilios pagar
bos ir įsitikinimo, kad jūsų galutinoji de-
eizija, ar ji bus šiokia ar tokia, išeis tik
ron naudon ir musy krašto, ir visos žmo
nijos. 

Jūsų, 

HA&OLD H. BENDER. 

Garbingam Charles E. Hughes, 
Valstybės Sekretoriui, 

Washington. D- C 
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gDR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Weatera A s e n u e 
Telef. Lafayette 4146 

Vaandos : 9-11 rytais, 1-2 po;; 
pietų ir T-8 vakarai*. N e d ė l d i e - f 
niais t iktai po pietų 2 iki 5 vai .Ę 

£ 

^ 
Tel. Canal 257, Vak. C anai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

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

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 

. 
* • — • > • • • • « • T m: - M M i į i i i i i « * m ^ i m m m m »w»us*ssM 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
» • p f • • p »m m g,:"'; —^—-s? y ^ • • m m m tą m m a m *» i 

AUKSO IR SIDABRO VA 
JAUS ATSKAITA. 

/ 
CICEROS ŽINUTĖS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 

A R T I 47-tos Gatvės. 
Valandos: n u o 9 ryto Iki 9 vak. 
įSeredomls nuo 4 iki • vakare. 

SK«a* TeL Cicero M M 
Ofiso TeL Cicero 49] 

i DR. J. SH1NGLMAN 
1825 So. 49 Oourt 

; If. B . Cor. 49 Court Ir I I Btr. 
ant v iršaus vaistyničlos. 
: asvSv4v^^syas^^svs>%%a.sva-asKts>^i 
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J. P. WA1TCHES 
Lawycr 

LIETUTIS ADVOKATAS 
Dlsn . : R. SI 1-127 M. Dearborn 84. 

Tel. Dearborn 6991 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Ave. 
Rose land Tel . Pu l lman 4177 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL Yards t t 4 
Tel. Yards 0994 

O f I S O VAL.: 
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 
Ncdė l iomis : nuo 19 v ryto iki 
1 vai po pietų, 

Waukegan, IU. — Nuo birž. 
- 4 ir iki liepos 2 d. v i s i Wau-
kegano darbuotojai buvo už
siėmę Aukso-sidabro fondo 
\ ajuiui. Buvo išrinkti žmonės, 
kurie ėjo per stabas ir rinko 
'aukas. Surinko sakančiai: 

M. Martinaitis ir 0. Burbki
te pridavė $31.15, 6 sidabr. 
vokiečių mark. ir sid. laikr. 
lukštus; j 

O. Dabašinskienė ir B. lia-
juniutė pridavė $30.50, 5 anka. 
žiedai ir akinių rėmus; 

M. fevitarienė ir 8. Dociu-
tė nridavė $31.00, 3 auks. žie
dus, 1 bronzai ieta, sidabr. 
šaukštuką ir sid. laikr. lukš
tus; 

P. Janušauskas ir J. J. Po
cius pridavė $20.75; 

J. Raila ir Pran. Bujanaus-
kas pridavė $32.75, ir 2 anka, 
žiedus; 

M. (jJenevK-ia ir J. Bukantis 
'pridavė $32.00, ir auks. rucj 

> rublius; ** 
Ą. Kleiva-itJ. Lušas prida-

>'ė $50.00, 1 ajiks. žiedą ir 1 
•id. rus/ 3uW; 

Cicero, IU. — Kat. Federa
cijos 12 skyrius, organizuoja 
'taupymo ir skolinimo b-vę, 
(spulkų). Matyt, kad katali
kams tas darbas vyksta, tik 
ligšiol jie nedrįso paimti ini
ciatyvą ir vadovauti tokiuose 
'darbuose. 

i — i " • ' — 

DRAUGAS 
yra ištikima savo idealams ir 
daro, ką tiktai ji gali daryti, 
tai ji užsipelno pasitikėjimo. : 

Gen. Publ. Service. 

C H I C A G O J E 
Į£ FEDERACIJOS CIJIC. 

APSKR. SUS. 

"Draugo" agentas Juoz. 
Mockus gan pasekmingai 
'' Draugą" platina šioj kolo
nijoj. Dieve, jam padėk. 

Darbininkų Užeigoj, 1447 
So. 50-tb Ave., yra iš Lietuvos 
atėjęs laiškas del Tony VaT-
pucen, 1441 So. 50-th Ave. Jį 
siuntė Br. Kerkšnienė, iš Šiau
lių aps., Papilės pašto. 

Čia vis kalbama apie atle-
tiką-sportą, bet mažai tenuvei
kiama. Turime sporto mėgėjų 
ir gerų atletų, bet kaž-kodel 
taip ir velkasi dalykai sporto 
srity. 

•^įĮtadieuyi. Uejaias 8 d., dau
gelis ir neskaitytoji] ieškojo 
"Draugo" ir negavo. Mat, tą 
dieną buvo vietinės parapijos 

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

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir -

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų. 

Ofisas: S354 S. Hals ted St, 
Vai.: 10—11 ryto; 2—S po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1199 Independence Blvd. 

Caicago. 

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

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Tele fonas: Yards 2544 

3252 South Halsted S t r e e t . . 
Ant viršaus Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedė l iomis nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: <: 

\ Stoty,PUJLIAV $23.25, į a t f e . j į , mokvUlos apraSvums su pa-
ž i p ^ į ^ ^ ą ^ n z u l i e t i t , auks. I V ( . i k s l a i s t i ^ , S l "Djnoge". 
*JHK Ė ' l u ^ į si(1- rHsH-hlb-»Jloi«il Aut^buvę -nuolatiniai* 
Ij, 1 sul reteaeJi į j o s i u , sauks-Įw<ijrau >?' s į 1) 
tus. 

Viso surinkta pinigais $251.-
f40. 

Sidabru ir popieriniais 
$241.40. 

Auksiniais $10.00. 
Visiems aukotojams, rinkė

jams; visiems darbuotojams, 
kurie tik prisidėjo prie to 
darbo, L. L. Pask. stotis Lie
tuvos Respublikos vardan, 
reiškia didžiausią pagarbą ir 
viešą padėką visiems už tokį 
pasišventimą tame darbe. 

Reiškiame didžiausią padftV 
k$ flhr. Baltramiejaus parap. 
chorui, kurs nuelai dalyvavo 
programoj 2 d. liepos, užbai
giant tą darbą ir puikiai link
smino publiką savo išlavintais 
žavėjanciais balsais. Širdingai 

Draugo*? skaitytojais tai ir 
tos -dienos CiDraugą/' butuŠį'fį£ 

West Side. — Liepos 11 d., 
Aušros Vartų par. mokyklos 
kambaryje, įvyko Kat. Fede
racijos Cliicagos Apskričio 
mėnesinis susirinkimas. įSus-
me dalyvavo visų kolonijų 
draugijų atstovai. 

Pirmiausiai J. Sliogeiis ir 
B. Nenartonis išdavė raporto 
apie rengiamąjį Feder. Aps. 
\)ikniką kurs įvyksta liepos 23 
d., National darže, Riverside, 
111. Paaiškėjo, kad jau viskas 
priruošta kuopuikiausiai. Ti
kimasi, kad šis pirmas Fede
racijos piknikas nusiseks kuo-
geri ausiai. ] 

Toliau, Fed. Apskritys nu
tarė atsikreipti į žymesnius 
Suv. Valstijų politikoje vei
kiančius akmenis, kaip tai kon-
gresmonus ir kitus politikus, 
kad jie pavartotų savo įtekmę 
Suv. Vaišijų valdžioje, kad 
kaip gteixMihis*ia- pri|»ažintą 
Lietuvą t|# jure. Igaliotį.taj:i 
reikalui rūpintis: adv. J. Bren-
za, kun. Dr. Ig. Česaitis ir Ta
nias Šeimis. . * 

-^Ps»-4an: y.r»:«t^,luil)X.'t^ ą ^ 
Fed. Seihią. C'liicagos Fe^? 

LTIJOSAM 
UNIJA 9BK»4W. N«v\$rk.W T,ES1 i LIETU V KELIONE 

HAMBU 
VAŽIUOKIT VISI PARANHTU 

TIESIU K E M U 
Jjietuviai važiuojant į P i u a v * aplenkia 

Iienkų Juosta (karldorių) 
Visa Trečia BJesa Padal inta I Kambarius 

Ant 2-Jų, 4-rių, 9-šių ir 8-nlų fcovų 
ESTONIA l i e p o s 12 

IATUANIA Liepos 28 
Trečios Klasos Kainos Į : 

HAMBURGĄ | i ą s . 5 0 — ^lUTAVA $106.59 
M E M E L ir l A E P O J U 9107.90 

Dėlei lalvakor. ir žinių kreipk, prie savo a*en. 

sssssMssss«sssssssssssss^^ 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU
MAI. 

I ikrai gavę. Taip daug kartų 
apsivilia tie, kurie nėra nUo 
latiniais "Draugo" skaityto 
jais. 

Išsitiesęs. 

POLITIKOS ŽINELĖS. 

DR. CHARLES SEGALI 
Lėlė savo ofisą p o numeriu , 

4 7 M SO. ASHLAND A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Dilovų, Moterų Ir Vyrų L igų 

[vai.: r y t s nuo 19—12; n u o S—6|£ 
ipo pietų; nuo 7—8: t» v a k a r e / ' 
[Nedegiomis: l t iki 1. 

Telefonas Drcze l 1880' 

pagailėjo energijos taip tiaun-
pame laike prirengti net pen
kias gražias ir čia dar negir
dėtas dainas. 

>Darbas jau užbaigtas, užpe-
čėtyta 227 maišeliai su auko-

'mis, ir tik laukiame Liet. At
stovybės nurodymo kaip pa

lankiausia butų perduoti juos 
į Atstovybės rankas. 

L. L. Pask. Stotis. 
mim'mmm^mmm 

Dr. M. Stupnicki 
3 1 0 7 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 ^s ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomis 
ofisas uždarytas. 

ZJ 

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

TeL Ganai UIS 
įjtalandoa: l t ryto IU t vakare 
JĮ lyveaimas: — 1811 W. tSrd Str * 
l T 1 Prospect M.. . į 

i DR. A . 1 . aARALIUS 3 
U HJETUVIS GYDYTOJ. 
S930S S. Morgan Str. 

CHICAGO. ILL jj 
l»*»W5>l*^Colro^y5y»o15rM'K 

Partija negali visų prižadų 
tuo'jO'Hs išpildyti. 

Kalbama, kad Hardiugas 
turįs žmonių pasitikėjimą, nes 
t'sjus a t v i r a s . J i s s k o l b i i j s p a -
sisekimus ir nepasisekimus. 
Vienur kalbėdamas jis išsi
reiškęs : , 

**Tikiu, kad jaučiatės-šiek 
tiek užviltais. Šalis turėjo ne
pasisekimų. Aš pats jų turė
jau. Politinės partijos ne vi
suomet gali išpildyti viską, 
ką tik jos žadėjo. Partija gali 
turėti puikiausius idealus ir 
siekti juos, bet gyvenimas ne 
visuomet atsižiūri į idealus. 
0 politinis tautų gyvenimas 
taip susivėlęs, kad geriausi 
norai jo greitai nesutvarko. 
Tokiose aplinkybėse partija 
turinti šalies valdymą, Jei ji 

išnešė pageidavimą, 
kad ateinantis Seimas perkel
tų Fed. Centro valdybą į Clii-
cagą, nes Chieagos Fed. Aps
kritys geriausiai gyvuoja ir 
veikia. Pagaminti rezoliucija* 
išrinkta komisija iš šių asme
nų: A. Rakauskas, kun. Dr. 
Ig. Čtesaitis, Ig. Sakalas, adv. 
J. Brenza ir Z. Jurgaitė. 

Toliau buvo tartasi apie 
*kDraugo" pikniką kurs įvyks 
rugpjūčio (Augusto) o" d., 
National darže, Riverside, iII. 
Fed. Apsk. •pasižadėjo remti 
ir darbuotis pikniko. Išrinko 
ir darbininkus. West Sidės ko-
lonija dirba virtuvėje. Mat, 
\vestsaidietės šeimininkės vi
suomet pasižymi valgių gami
nime. Prie saldainių bus Nortli 
Sidės kolonija, prie įvairių 
ratų Cicero kolonija, prie "bo-
Irri" ir "uionlaų" Brigliton 
Parkas, prie baro Town of La
ke kolonija. Iš kitų kolonijų 
išrinkta darbininkų pYie įvai
rių darbų. 

P-lė Benaitė ir p. .Seklecka^ 
pasižadėjo padaryti skanaus 
naminio alaus. 

Žvalgaitis. 

Gavo titulą. 

Plačiai žinomas llolstričio 
populeriškas daktaras gavo 
naują "titulą", tai yra gra-
borius, nes jis rengiasi laidoti 
'k Pypkorių tarybą''. 

Neliūdėkim. 

<jerb. kleb. kun. M. Krušas 
jau sveiksta ir rūpinasi kaip 
prisirengti prie parapijinio pi
kniko. Liepos 9 d. jautėsi ne
blogiausia. 

Ką tai reiškia? 

Jeigu Labdarinėms Bą-gos 
5-ta kp., nuo saus'io>iki liepos 
meqė*io\8 d.- na^laiftanis,parin
ko $£,878.15, ir dar'$17L(X) 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 
mm 

P E A R L QCEEir K O N C E B T I N A 

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0 
Mnsų krautuvė—viena i i didžiausiu Ohicagoje 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negauti, 

liažinėlių laiakamt drukuoti ir ofito darbami yra naujau-
fiot madoa. Uflaikom viaokiut laikrodžiui, žiedut, iliubi-
niua ir ąeimantiniua; gramafpuua lietuvilkąit rekorąait ir 
koncertinių geriauaių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir tmuikų, kokių tik reikia. Dir
bame viaokiuj ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mozikalilkui instrumentus ats^kandiai 

Steponas P. ĮCązlawski 
4 6 3 2 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DR0VER 7 3 0 9 

kajp ir gauta, tai reiškia, k*ad 
l^abdarybę 'įvnua ne sau jale 
žfuonfų. \ ^M 

Bus. 

Rugpjūčio 13 d. š. 111. Brigli
ton Parko kolonijoj įvyks Lab. 
Są-gos Centro bazaras ir pik
nikas. Į tą Utligę Bridgeporto 
Lalnl. Sąj. kp. smarkiai ren
giasi. 

Skersinis. 

Noriu pirkti pilnai apmokėtus 
Co-operative Society of America se
rus. Mokėsiu po $11.00 už kiekviena 
šėra. 

Ii. J. M A T H E l t 
8807 Union Ave. 
Chk'ago, Il l inois. 

Telefonas Eitglcwood 0187 

UEIKALINGAS 
Salesmonas del I l l inojaus Valstijos 

kuris gralėtu užimti v ieta tuojaus. Ge
ra proga, geras uždarbis. Tari už
statyti $900.00 Bondsa. Kreipkitės 
tuojaus J 

"DRAUGO" OFISĄ 
2*84 So. Oaklcy Ave. Chicago. 
l V x 4 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per man: 
28 centai už 100 Auksinu 

4. 

arba •—„ r 
357 Auksinai už 1 Dolerį 

Piassnis >nrsa« sitmčUot 
diaesnee šamas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpam* laika. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing Houss 
Bank. 

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

Telefonas Yards 1188 

STANLEY Pj 
MAŽEIKA 

GRABORIU8 IRi 
Bal samaotojas 

Tūrių automo-: 
bUlus visokiems: 
reikalams. Kaina! 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago J 

-'\f —• 
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i V. W. RUTKAUSKAS i 
APVOKATAS i 

Ofisas Didmiestyj : II 

E 29 South La Salle Street f 
p Kambaris 530 
{J Telefonas: Central 6390 

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

, &iM;jni'uitr£jiiiiiiiiiiiii?j!iiiiiiiiiiits 

upėrha Naują "L" Modelį 

REIKALINGI VYRAI. 
diubti nuo dienos ir nuo štukio. 
Atsišaukite 
Chicago Railvvay Equipment 

Co. 
Kamp. S. Lincoln ir 46 Str. 

Barbora GumbuUauskienė paieško 
savo giminių Vincento ir Jono 
Venckų, turi labai svarbų reikalą. 

Meldžiu atsišaukti šio antrašų: 
ŠV. rąsTRo a* POVYXO, 

Klebonijoje 
\Ycsl \ i l le , UI. 

PARDAVIMUI. 

ANT PARDAVIMO kepykla ant 
bizniavos gatvės, Lietuvių Chekoslo-
vakų ir Lenkų apgyventoj vietoj . 
Parsiduos pigiai. 

Atsišaukite 
1741 W. 51-st Street 

Chicago, UI. 

I BVM SJS# BBSBl • % 0 ^ SBBB 

gLECTTRIC WA8HER 
Su 9 Ypatybėmis. 

1. Mašinerija nematoma. 
2. Viena metalo — sunituoti, o ne šriultuoti 
:t. Tiktai 2 vietose aliejuoiama. 
4. He jokio barškėjimo, 
5. Garantuota DuPout balto cnuiuelo tini-

šius. 
6. DubeltaVa vilnis — plaunant. 
7. OUlelts drūtas motoris, 
8. Įtall-brarinKt išimama Kratinio magina. 
9. Tinkamas' kaipo stalas drbti ar valgyti, 

Ant išbandymo 7 dienas. 
T< iefonuokite ar siųskite žemiau telpan

ti kuponą, o mes pristatyKime Jums J na
mus dykai ant "7 dienų Išmėginimui," 

Randolph 1280, Local 535 
arba nueikite i viena mūsų krautuvę: 

TlCOMMONVVEALTH EMSONri 
ELECTRIC SHOPO 

II Wwt AtluniN St. \WZ Kast 63rd st . 
4523 liruud.wa> 6245 Normai Blvd. 
UKM Kust 83nd St. 12 8. Kedzie Ave. 
448 M. I'nrksid.- A v e . 3127 loeucį B l v d . 
4730 Irving l'ark 6450 S. HalMted St. 

Blvd. 'Mm liucolu Ave. 
SIOS KKAITIVRS TURI FEDBRAI. 
KIEKTKOS sSSIALUIAMA MJJfNĄ: 

Atla»* Kleetrle ( o . 8622 No. Clark St. 
HeJ KltH-U'iv. < o. 7WM> Kxcliauve Ave. 
IVrry & Company 813 Rast 471 h St. 
Meverly Kle«tric shoy 173» W. 95th St. 
Hlu/ek and Hava 3513 W. 26th St. 
lirUUfeport Kleetrie Vo. 1619 W. 47th St. 
Itroadmiy Eletrk SIIOI», 6215 Broadway 
( abiniet Klectrlc Sliop 11115 MichtKan Ave. 
Tody Klettric <o. 4«15 W. ^adis<iii St. 
t ollseum Eleetrlc Co. 5422 So. HalKted St. 
O. H. Ihuvsoii 1031 B. 47th St, 
l>e I.uxe Lirat Co. 1745 \V. Mudison st . 
I>«TambleN ESe<tri<' ?*iiop, 2549 W, North Av 
Jolin J. Blilott & Co. 1538 No. Clark st , 
Fidelity Electric Vo. 2049 W. 22nd St. 
Kullertoii Klectrlc sbop 744 FuJlertou Ave. 
(iuno Klertric SJiop 50-52 W. 116 St. 
t.ood Iloiisekeeiunt; Electric Compuny, 

115 E. 5l»t St. 
Harper Electric Company. 1465 E. 53rd st. 
lltllineer Electric Shop 7024 N. Ciark St. 
t . and H. Elertric Vo. 2509 Archer Ave. 
Aaron l.eedy, 13253 Brandon Ave. 
I.exmirton Electric Co. 719 S. We*rtern Ave, 
lindeit Electric sliop 6031 S, Halsted St. 
The I.ion Electric Suply Co., 

9004 Commercial Ave. , 
Manor Electric <o. 3651 l.awren.ce Ave. 
Nariu Electric Shop 2534 W. Cldcano Ave. 
Marks Electric SJiop 1001 l.eland Ave. 
O. R. Martin 3158 N. Clark St. 
Meade Electric Co, 3253 W. M-.uli>on St. 
Mid City Electric Co. 3440 W. Roosevejt Rd. 
Mld-We«t Electric Service Co., 

3933 Elston Ave. 
Milford Electric Comdruction Co., 

3301 Miluaukee Ave. 
Mill«.-Sbiger CQ., 3310 Uia-rence Ave. 
Neifrkoborhood Shop, 1715 W. 63rd.St. 
Odeli Electric Shop 843 Vt. 63rd St. 
Orden Electric Shop 32S5 O^den Av«. 
Bernard O'Hare 4157 VV. >Tadi>on St. 
ratter*on Brothers*, 1930 Inlnjr Park Blvd. 
Principle Electric Co. 3306 Southport Ave. 
Radiunt Electric Co., 3314 W. Chicago Ave. 
Rev Electric Shop, 1137 \V. Taylor St. 
Rieks Electric Shop, 2734 W. IHvision st . 
Seger Electric Co. 6717 Olmsted Ave: 
Seiler'M Electric Sliop 6712 sheridan Roud 
spaaldinif Electric Vo. S248 W. N y t h Ave. 
SsyruauMki Klcctric Co, 1018 Milvvaukce Av. 
A. Majrner 1227 E. 55th St. 
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EtAEOLi) 0. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose te i smuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

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

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

J iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiuiuiĮf 
S. D. LACHAWICZ i 
L l E t C V l S GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvės* kuopi- Z 
Sffiausla. Reikale meldžiu a t a i s a o - s 
Skt i , o mano darbu b u s i u s l g a - S 
Snėdlntl . 

S2114 W. 15rs PL 
Telefonas CanaI 1271—2199 

HiiiiiiuiitiiiiiiuauiiiuKiiiimuiiuuiiiiii 

Parsiduoda didelę krautuvė lietuvių 
kolonijoj. Priežastį pardavimo patir
site ant vietos. Tavoras yra vertas 
$26,000.00i Nepraleiskite geros pro 
gos, ne visadps tokia pasitaiko. Ge
ras partneris iš pusės gali prisidėti. 

10824-26 Midi igan Ave. 
Chicago. 

Tel. iPullman 5190. 

DIDELIS B A R C E N A S . 
Pardavimui 3 flatų namas, mū

rinis, po 4 kambarius. Labai geroj a-
pielinkej. Su visais moderniškais įtai
symais. Taipgi pastogė su antaukš-
čiau. Kaina $7,500.00. N a m a s randa-

jsi>.ant , Iry ing Ave. Atsišaukite prie 
savininko. 

2210 West 22-nd S t , 
Netol i Leavltt St. 

L— — a . • = 

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

Kuponą, — Siųsk } 
OQ.VMOXWKAI.TH EDISON t o . 
72 W. Adam* st., Clueajco 1 1.1 
Aš noriu pamatyti naują Keikia! 
lot ine VVaBher. Gali prisiųsti ir de-
monstratorių kartu ir i.'lna« iufor-
macijas. Tas neuždeda ant man^a 
nei jokios pareigos. 
Vai dats 
Adreisas , 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Madison Street 
1S7 Mokyklos Suv. Valstijose. < 

M o k o S i u v i m o , P ą t t e r n ų kir
p i m o , D e s i g n i n g b i zn iu i Ir na-
mams. Vietos duodama dykai 
Diplomai. Mokslas lengvaie at-
mokėjimais . Klesos dienomis ir, 
vakarais. Reikalaukit knygelės, i 

fTeL Soeley 164S 
SARA PATEK, p i rm. > 

TeL Lafayette 4223 

P L U M B I N 8 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogerlausia. 

M. YUŠKA 
8328 W. 88-U» Street 

6^ • m m»amm^^^^a*»m***»m»m*m^»m*am<mm^ K 

Tel. Randolph 4758 

A. A. S L Ą K I S i 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
Room 130 S j 

Valandos: 9 ryto iki 8 po pietų [ Namų Tel. Hyde Park 1196 

^a=a 
a« 
Telefonas Canal 5305 

JOHN G. MEZLAISKiS 
Generalis Kontraktorin*, itaty-
tojas ir senij namų taiiytojaa. 
2338 S. Oakiey Ave., Chicago ; 

Arti 23 619 Plaoe. 

tlefonas Boulevard 41S9 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Giaser pe

reina į rankas Dr. Chas. Segal, 
žejito ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai apiaikys 
apžiūrėjimų ir gytryma Kaip 
nuo paties Dr. G. M. Giaser. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 

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

Telefonas Yards 697 
= = g 

Grabo 
Patarnauju lai-
dotuvėsa, v«s-
tavasa, kriki-J 
tynos* Ir kituo-į 
m rsikaloose* 
Kainos piialna-
mos. 

Aubųrn Ąve. Ohics\go. 

•> .j.r. 3C-

file:///Ycsl/ille
http://OQ.VMOXWKAI.TH
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DIDŽIAUSIAS METINIS PIKNIKAS-IŠVAŽIAVIMAS 
ŠVENTO JURGIO PARAFUOS l 

Nedelioj, Liepos 16 d., 1922 
BERGMANS DARŽE, Riverside, III. 

Šis išvažiavimas bus didžiausias šiais metais, 
ne juokais ruošiasi visibridgeportierdai ir kitu 
kolonijų lietuviai netik pavieniai bet ir draugijos 
tariasi dalyvauti net didžiule bridgeporto dran-
gijų sąjunga. Taigi nepraleiskim nei vienas pro-

* 

gos, kas gyvas važiuokim! Sv. Jurgio parap. cho
ras po" vadovystė p. J. Saurio padainuos. Bus 

• 

gražį muzika, gardžių valgių, gėrimų ir įvairių 

įvairiausių žaislų. Daržas atsidarys 9 vai. ryte, 

bet pats trukumas prasidės lygiai 1-ma valanda* 

Nedelioj liepos 16 d. visi į Begman's daržą. * 

Kviečia visus 

KLEBONAS ir KOMITETAI. 

i. 

NORI DAUGIAU SVETIM 
SALIŲ DARBININKŲ. 

Svetimšalių ateivystė į Suv. 
[Valstijas stipriai suvaržyta. 
Norima dar labiaus ją suvar-
žvti. 

įTuotarpu " Illinois Manu-
facturers Assoeiation,, darbuo 
jasi, idant kongresas atšauktų 
visokius įstatymus; varžančius 
ateivyste. 

Tos asociacijos komitetas 
tvirtina, kad dirbtuvėms būti
nai reikalingi svetimšaliai dar
bininkai. 

praneša Chieagos aldermanas 
Cermak, parašų rinkimo komi
teto pirmininkas. 

Referendumas turįs įvykti 
ateinantį rudenį. Referendu
mui reikalinga 300.000 pilie
čių parašų. Teeiaus surinkta 
jau apie 500,000. 

komisija išdavė raporte. Pik- komitetams, darbuotojams, ap 
nikas gerai pasisekė ir pelno lamai visiems, kas tik kokiu 

SUNAIKINTOS PRIEMONI-
NĖS UGNIS. 

AREŠTUOTAS SALIU-
NINKAS. 

Saliuno, 4528 So. AVood gt , 
savininkas lietuvis areštuotas 

, Prieš pat liepos 4 d. ir tą 
pačią dieną policija Chicago-
je konfiskavo daugybę priemo-
ninių ugnių, kokios uždrausta 
pardavinėti. Tai visa vakar 
sunaikinta ties ežeru. 

SUŽEISTA DU VAIKU. 

Vieno automobiliaus Pauli-
i - i . . . i v , ,. na gatvėje, ties Mihvaukee, su-

prombicijos agentų uz degti- " » * J ' m • 
žeista sesuo ir brolis — J o nės pardavinėjimą. 

Komisionierius Glass jam 
paskyrė 2,500 parankos iki by
los. 

REFERENDUMAS BEVEIK 
UŽTIKRINTAS. 

Del lengvojo vyno ir alaus 
Illinois valstijoje referendu
mas jau beveik užtikrintas, 

seph Sado\vski, 7 m., ir jo se 
suo Helen, 4 metų. 

SUŽEISTA NEPAŽĮSTAMA 

liko. $307.43. Į Sus-me nutarė 
ii iždo paaukoti 40 dol. dova
ną L. Vyčių 48 kuopos ir L. 
Vyčių 5 kuopos atletams, ku
rie žaidė tradicijiniame išva
žiavime liepos 4 d. P-as J. Sau-
ris davė platų pranešimą apie 
L. Vyčių Chciagos Apskričio 
chorą, kuriam jis vadovauja. 
Po ilgų svarstymų padarė nu
tarimą, kad kiekviena kuopa 
išrinktų po agitatorių, kurie 
rūpinsis choro sustiprinimu. 
Susirinkimas užgyrė choro 
rengiamąjį išvažiavimą. 

Gerb. kun. M. L. Krušas, 
Šv. Jurgio parapijos klebonas, 
tapo išrinktas L. Vyčių Chiea
gos Apskr. dvasios vadu. 

Joana Useliutė tapo išrink
ta Aps. turto raštininke. 

Sekantis, pri*eš-sėiminis su
sirinkimas įvyks rugpjūčio 
12 d., Aušros Vartų parapijos 
svet., West Side. R. 

nors būdu.prisidėjo. Ačiū. 
Tegyvuoja Šv. Kryžiaus pa

rapijos* žmonės! Omega. 

ŠV. AGNIETĖS CHORO 
IŠVAŽIAVIMAS. 

GRAŽIOS PASEKMĖS. 

Brightom Parkas. — Jau į-
\ yko mūsų ilgai laukiamas iš
važiavimas, kurs buvo kelis 
kartus atidėtas dėlei svarbių 
priežasčių. 

Liepos 9 d,, choras atgiedo
jo pirmąsias šv. Mišias, o apie 
10 vai. visi choro nariai-ės su
sėdo į "trucką" ir linksmai 
dainuodami išvažiavo gegužy-
nėn gėrėtis ir linksmintis ty
rame ore per visą dienelę. 

Visi puikiai žaidė, rodos, 
kad viliojanti gamta visus prb 
to traukte traukia. Ant galo 
visi taip jau nuvargo, kad be 
veik nebuvo galima mistovėt 
ant kojų^kaip štai šeiminin
kėlės pradėjo prašinėti visų 

BRIGHTpN PARKO LIE
TUVIAMS. 

Aukso-sidabro Fondo^waju^ 
yra pratęsiamas. Kurie norė
tų prisidėti prie padėjimo pa
mato Lietuvos pinigams, tai 
galite aukas atnešti pas p. 
Stasiulį, ofisan, 4438 So. Fair-
field Ave. 'Aukos bus priima
mos by- kada. Aukotojų var
dai-pavardės tilps "Drauge". 

V. Paukštis, ras t 

valdybos, nariai ir katalikų visuo
menės darbuotojai, malonėkite 
skaitlingai susirinkti pažymėtu lai
ku. 

Valdyba. 

SĄJUNGIEČIŲ DARBUOTĖ. 

SVARBUS-PRANEŠIMAS. 

TOWN OF LAKE. — Moterį? 
Sąjungos 21 kp. laikys labai svar
bų susirinkimą ketvirtadieny, lie
pos 13 d., bažn. svet., 7:30 vai. 

vakare. 
j 

Gerb. narės, malonėkite skaitlin
gai ir punktualiai atsilankyti, nes 
turime daufc svarbių reikalų ap
svarstymui. 

Neužilgo bus ir seimas, reikia 
prie jo rengtis, delegates išrinkti, 
priduoti gražių naudingi) sumany
mų šiai prakilniai organizaeijai. 
Taigi, nepamirškite atsilankyti. 

Zof. J įtrynite, rast. 

North Side. 

Liepos 11 d., Šv. Mykolo 
par. mokyklos kambary, Mote
rų Sa-gos 4-ta kuopa laikė mė
nesinį susirinkimą. Nemažai 
narių atsilankė. Raportų iš bu
vusio išleistuvių vakarėlio 15. 
Tumaitei išdavė pįrm. V. Dau
girdienė. Vakaras, matyt, fi
nansiškai neblogiausiai nusi
sekė, v 

prie užkandžių. Žinoma visi, sutarė rengti šeimyninį iš-
* V • * I • « t 1 1 J * rt 

MOTERIŠKE. 

JAD. NUTAUTAITĖ 
mirė liepos 10,1922 23 me 
tų amžiau*. Paliko dide
liame nuliūdime motina tė 
va ir 3 seseris Stefanija 
(Lietuvoje) Ses. M. Anto
nija Šv.Kazimiero (Vien.) 
ir Elenute namie, 2 broliu 
Vladislovą ir Vadavę,. \ 

Laidotuvės įvyks pėt-
nyčioje 14 liepos iš namų 
4636 So. Wood St. į Šv. 
Kryžiaus bažnyčia 14 lie
pos po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus giminės ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvė
se. 

Ashland gatvėje iš važhib-
janėio gatvekario išlipo ir pa
vojingai puldama susižeidė ne
identifikuota moteriškė. Pa
imta St. Mary ligoninėn. 

UŽSIMUŠĖ JAUNA 
MERGAITĖ. 

BRIDGEPORTAS. — Lie-
pos 12 d., apie 12 vai. dieną, 
p. Šlapaviėiaus namuose, 3314 
Soutb Morgan gat., nuo antro 
aukšto prieangio bežaisda
ma nupuolė 6 m. amžiaus mer
gaitė, Juoz. Ivaškevičiūtė ir 
užsimušė. Jos draugė buvo 

j numetusi pintinę nuo priean
gio, o Juozapina bežiūrėdama 

j į pintinę žemėje ir nupuolė.^ 
Ašis* 

\ 

IŠ L. VYČIŲ CHIC. APSKR. 
SUS. 

Liepos 8 d. Šv. Jurgio parap. 
svet. Vyčių kambary, įvyko 
L. Vyčių Cb. Aps. mėn. su
sirinkimas. Pikniko rengimo 

Town of Lake. — Liepos 9 
d., National darže, Riversi<lo, 
111., Šv. Kryžiaus parapija su
rengė labai didelį gražų, link
sma pikniką. 

Parapijonų suvažiavo dau
gybė, prisikimšo daržas, visai 
nesitikėta sulaukti tiek gra
žaus jaunimo ir rėmėjų. 

Šv. Cecilijos choras, vado
vaujant varg. V. Daukšai, 
linksmino susirinkusius, ir 
žmonės nedavė ramybės, plo
jo delnais, kol tik dainininkai-
ės nuvargo bedainuodami. Va
lio! Šv. Cecilijos choras ir jo 
gerb. varg. V. Daukša. 

Piknfkas pavyko. Parapijo-
nai linksmi, ūpas pakilus, gy
vumas didelis, tik nuo vienos 
budos bėga prie kitos, nė kiek 
neskupaujant leidžia dolerius 
— parapijos naudai. Tiesa, ši
tas piknikas ilgai pasiliks vi
siems atminty, nes tai buvo 
vienas iš puikiausių, gyviau
sių piknikų kokius parapija 
yra surengusi. Gražaus gry
no pelno atliks parapijai. 

Padėkos žodis priklauso vie
tiniams kunigams gerb. A. 
Martinkui ir J , Čužauskui, 

'be jokio atsisakymo, sėdo prie 
puikiai padabinto ir gardžiais 
valgiais apdėto stalo. Ten vis
ko* buvo-ir taip gardaus T Už 
tą visą tariame širdingą ačiū 
mūsų gerb. šeimininkėlėms ir 
jųjų pagalbininkėms. 

Jau kiek pavalgius, p. J. 
Poška, mūsų gerbiamas ir my
limas moksleivis, kurs niekuo
met mūsų būrelio neapleidžia, 
prakalbėjo į visus, prie stalo 
sėdinčius. Jis puikiai nupiešė 
tokių išvažiavimų įspūdžiu ne
marumą ir ragino chorą vis 
tvirčiau laikytis vienybės ir 
linkėjo choro narių skaičiui 
visuomet didėti. 

Toliau, puikiai prakalbėjo ir 
mūsų antras gerb. moksleivis 
J. Klimas, pagirdamas Šv. 
Agnietės choro puikų dainavi
mą ir veikimą. 

Ir mūsų • gerb. pirmininkė, 
Ona Žylienė, trumpai bet pui
kiai pakalbėjo. 

Po to visi vėl draugiškai 
žaidė iki vėlumos, ir ant galo, 
nuvargę bet linksmi, apleido 
malonią girelę, kurioje taip 
linksma buvo, ir išvažiavo na-
niole, visi patenkinti. 

Agnietė. 

Į1IIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIISIIM 

DIDELIS METINIS I 

važiavimą liepos 16 d., Jeffer-
son parke. Šeimininkės bei ren 
gėjos deda visas pastangas, j 
kad išvažiavimas kuogeriau-, 
šiai nusisektų. 

Pereitame susirinkime prie 
kuopos prisirašė trys naujos 
narės: O. Sinkevičienė, N. 
Kregždienė, E. Urbonavičiūtė, 
o šiame viena: M- Sutkienė. 
Malonu matyti kuopą taip 
skaičiumi augant. Northsai-
oHetės, kurios dar nepriklauso
te prie Moterų Są-gos 4-tos 
kuopos prisirašykite prie jos 
ateinančiame susirinkime. Su
sirinkimai esti kas antrą ant
radienį kiekvieną mėnesį. 

Ėtyno. 

VIEŠA PADĖKA. 

Tariu nuoširdų ačiū gerb. klebo
nui kun. Briškai, kun. Šiaulinskui. 
graboriui Ezerskiui, kapinių už-
'veizdai J. Krušai, visoms gimi
nėms ir draugams už įteikimą gė
lių ir paskutinį patarnavimą mūsų 
mylimam sūnui Stanislovui. 

Nuliūdę: 
Motina, tėvas, keturios seserys ir 

'du broliai, 
Marcinkevičiai. 

PRANEŠIMAI. 
SVARBUS SUS. 

Rengiamas 

I LIET, PILIEČIU DARB, PAŠEL. KLIUBO 
Į 

I 
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NATIONAL DARŽE 
Riverside, 111. 

Pradžia 9 vai. ryte. Įžanga 35c. Ypatai 

Muzika po vad. J. Filipavičiaus. 
Visus kviečia. 

BrigMon Parkas. — L. L. 
Paskolos bei Aukso-sidabro 
Vajaus darbuotojų, svarbus su
sirinkimas Irus penktadieny, 
14 d. liepos, parap. svet., prie 

'4-Mos ir So. Fairfield Avį*, 
VaHyba. 

BRIDGEPORTAS. — A. L. R. 
K. Federacijos 26-to skyriaus svar
bus susirinkimas įvyks Šv. Jurgio 
par., liepos 13 d., 8 vai. vakare. 

Todėl visi draugijų atstovai. 

SKAITYKITE " D R A U G E 

Lietuviu Prekybos Bendrovės 
Teisingas, greitas ir pigus patar-

- n avimas pinigu persiuntime Lietu
von vra visiems žinomas. Kurie 

w 

per mus siuntė visad buvo paten
kinti. Jeigu Tamsta dar neshmtei 
per mus, tai maloniai kviečiame 
pabandyti. 

PINIGUS IŠMOKAME 
Per Lietuvos Tarptautini . Banką, Lietuvos Ūkio Ban

ką, ir Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką ir visus 
jų skyrius. Taipgi išmokame ir per Lietuvos paštus. Pi-
nigus galite siųsti auksinais arba doleriais. 

PRIIMAM PINIGUS 
Padėjimui į Lietuvos Bankus auksinais ir doleriais. 

Už pinigus padėtus ant pareikalavimo mokame 3%, ant 
metu 5%, ant dviejų metų ir ilgiau lc/c. 

"TRAVELERS" ČEKIAI. 
jMes išduodam Traveler\s čekius ant $lfa)0, $20.00, 

$50.00 ir $10Q.00. Mūsų Travelers Čekiai yra mainomi 
visoj Lietuvoj. 

Siunčiant pinigus, ir perkant laivakortes per Lietuvi ą 
Prekybos Bendrove busite pilnai patenkinti nes Lietuviu 
Prekybos Bendrovės vedėjiai turi platu patyrimą tuoj 
biznej. 

Visais reikalais kreipkitės ypatiskai ar raštu į 

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
3313 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Tel Yards 6062 

"Depression" Is Passing 
Išlavinti biznio temytojiai praneša, 

kad biznio stovis gerėja kasdien. Biznio 
I 

yra užtektinai tiems kurie jo ieško. B$t 
visi sutinka kad nepaprastas gabumas 

pardavime yra būtinai reikalingas^ 

Mes tikime kad niekas taip greit ne
prives prie normalio biznio stovio kaip 
sumanus vartojimas Bell—Lohg—Dis-
tance Telefono. Ypatiškas pasikalbėji
mas per telefoną su kostumierų atneša 
daugiau naudos negu rašinėjimas laišku. 

Our "station-to-station" service is 
quick and reliableand the rates offer 
a saving oi about twenty-five per 
cent . Bell Lines Reach Everyvvhere 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 


