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"ELTOS" TELEGRAMOS. 
ANGLAI APIE LIETUVĄ. 

AYASHINGjTON, liepos U 
d. — Anglų atstovas Pabaltju--
rio valstybėms, Wilton'as,Mš-
reiškė vitname pasikalbėjime 
savo mis' %ebėjimą, kad lietu-
viai turi \okius stiprius ner
vas ir nesiduoda save išmušti 
iš tos tiesios politikos linijos, 
kuria jie eina. 

Prezidentas Hardingas Liepia w * * * m CHI^0JE 

PREKYBOS SUTARTIS. 

Atidaryti Kasyklas 
ANGLEKASIŲ VIRŠAIČIAI TYLI. LAUKIA, KAS BUS 

T O L I A U 
AVAKHINUTOfl, liepos 19. 

WASHINGTON, liep. 13.— 
Rengiama prekybos sutartis 
Lietuvos su Danija. 
. Suomija pareiškjė noro pa

daryti prekybos sutartį* su 
Lietuva. 

PIRMOJI LIETUVOS SU 
TARTIS SU VATIKANU 

AVASHINGTON, liep. 13.— 
Lietuvos vyriausybei pareika
lavus, Apaštalu Vizit. Lietu
vai Zecehini sutiko pasirašyti 

— Neįvykus streikuojančių 
anglekasių su kasyklų bendro
vėmis pageidaujamai taikai, 
prezidentas Hardingas paskel
bė pareiškimą, kuriuomi kasy
klų bendrovėms liepia kuo vei
kiau atidaryti kasyklas ir pra
dėti darbus su neunistais dar-
buliukais. x Kasykloms užtik
rinta federalės kariuomenės 
apsauga. 

Prezidentas Hardingas tą 
pareiškimą paskelbė, kuomet 
streikuojančių anglekasių vir
šaičiai atmetė jo pasiųlytą ar-
bi t racijos projektą, ir kuomet 
dauguma . kasyklų bendrovių 
su tuo prezidento projektu su
tiko. 

Po to prezidento pareiški-

tomis dienomis bus atidarytos 
didžiulės kasyklos Pennsylva-
nijoj, Salimais Pittsburgo. Tos 
valstijos gubernatorius tuo ti
kslu buvo Waslpngtone ir^kon-
feravo su prezidentu Hardin-
gu. Gubernatorius užtikrino 
kasykloms kariuomenės apsau
ga. Jei tai apsaugai neužtek
tų valstijos kariuomenės, tuo
met butų pasiųsta federalės 

Paskui norima kasyklas ati
daryti AVest Vilginijojc, gi 
kiek paskiau Ohio ir kitose 
valstijose. 

Kasyjvlų savininkams Išaiš
kinta, kad nei valstijos, nei fe-
deralė valdžia šiuo kartu ne-

ARMIJOJ. 
COPENHAGEN, Danija, 1. 

KOVA PROSTITUCIJAI. 

PRAMATOMA TAIKA SU STREIKUOJANČIAIS 
GELEŽINKELIEČIAIS 

"Illinois Vigilance Associa-

bolševikų arntfįoj pakilu mafš-
tai, kurie .pliįta visu smarku
mu. Maištai kilę del karei-
vių neapmotoėjimo. 

Kažkoks kareivis Petro v va
dovauja maištams. 

SANTARVĖ PASISKIRSTO 
MANDATUS. 

19. Pranešta, jog Rusijos tion>> d u ^ v o įvestigatorki 
pasiuntė pereitų šeštadienį va
kare pereiti per kai-kurias į-
tariamas užeigas, kuriose už
laikomos jaunos mergaitės u* 
parduodamos prostitucijai. 

Įvesti gatoriai susekė bai
sius daiktus. Kuone visur vie-

' šai varomas paleistuvystė* 
" business,." Baltoji vergija 
( hicagoje žydi. Baltosios ver
gijos palaikytojai padaro di
delius pinigus. Žymi tų pini
gų dalis tenka protektoriams. 

LONDONAS, liepos 19. — Bet kas yra tie protekto-
Anglija, -Prancija ir Ber i j a ; ^ kam tenka tie pinigai iš 
susitaikė kas link buvusių V o - p r o s t į t U ( , j j o s v e rsmių? • 

(Streikuojančių ir nestrei-j mišimai. Kai-kur siunčiamos 
kuojančių geležinkelių darbi- valstijos kariuomenės apsau-
nfiikų viršaičiai turi visa eile goti geležinkelių įstaigas ir 
konfereneijių. Jie tariasi sa- streiklaužius, 
vo tarpe, tai vėl su darbo ta- Štai į Bloomington, 111., siu-
rybos pirmininku. Mėgina pa- nčiama jau ir artilerija, n 
šalinti ir baigti tą negeistiną; viena infanterija nepajėgią 
streiką. 'palaikyti ramybės ir apsaugo-

Delto, daugelis tvirtina, kadi ti geležinkelių bendrovių s 
geležinkeliečių streikas arti- vasčių. 

Paduoda T. Sąjungai pat
virtinti. 

kietijos kolionijų ir pasiskirs 
tė mandatus. Ir šiuos pave-

miausiomis dienomis baigsis, 
kad bus atšauktas. Vienas-
kitas darbo tarvbos nusileidi-
mas gali dar daugiau pagrei
tinti taiką. 

Nežiūrint tų visų vedamų 

Kai-kuriuose miestuose IV-
deraliai teisėjai bendrovėms 
išduoda "injunctions" prieš 
streikininkų veikimą. 

Chicagoje aną vakarą šau
dyta į pravažiuojantį Baltimo-

konferenčTjų, derybų ir pasi- | rė & Ohio geležinkelio pasa-
tarimų, daugel vietose seka sus] žierinį traukinį. 

sutartį, sulig kurios 10 lenkui 
vienuoliu benediktinių turi ap- j m<> anglekasių viršaičiai apr 
leisti Lietuvą. Jos pasiima iš; leido AYashingtoną. Porai d ie -gaus pakankamą skaitlių at

sakomu darbininkų. Nes ka
syklose Teikia ne vien dirbti, 

mano paimti savo kontrolėn tokių, kokių anais metais no-
kasyklų. Tik kasykloms bus įėjusios Suv. Valstijos, kuo
duodama militarinė apsauga, nnet tuometinis valstybės sek-

Yra abejonės, ar kasyklos retorius Colby rašinėjo notas 

vienuolyno po 3,000 auksinų ™ <v'ia pasiliko tik ju prezi 
savo įneštų pinigų ir atsisako dentas Lewis. 
nuo visų tolesnių pretensijų 
prie Lietuvos vyriausybės ir kasyklų savininkai dabar dės-

Didžiausių minkštųjų anglių bet ir mokėti tas darbas. 

prie vienuolyno/ Tai yra pir
mas sutarimas su Vatikanu. 

DAROMA SUTARTIS SU 
ŠVEICARIJA. 

to pienus apie kasyklų atida
rymą. 

•Tokį krausimą stato tos a-
Pave^]KSOciacijos viršininkas Dr. Ya-

da čia susirinkusiai Tautų Są- į T r o w ir reikalauja kuoveikiau 
jungai patvirtinti. j t l l o reikalu sušaukti grand ju 

Pranešta, jog mandatų pas i - ; r y . Anot jo, kitaip jau negn-
skirstyme padaryta atmainų ; j m i a p a k e s t i tokios Sodomos, 

kokia veikiasi Chicagoje. 
Prostitucijos protektoriai 

turi atsidurti kriminalin teis-

santarvei, keldamas protestus 
prieš neteisotus kolionijų i š 
skirstymus. • 

Kuomet Aprikos kolionijas 

\VAS1IINGTI0N, liep. 13.— 
Šveicarijos vyriausybė yra pa 
siųlusi Lietuvai pasikeisti dek-
laracijomis del šių valstybių 
piliečių -teisių Lietuvoje ir 
Šveicarijoje, kai del jų as
mens, kilnojamojo ir nekilno
jamojo turto, jų užsiėmimo 
prekyba ir pramone, del nusi
kaltusiųjų išdavimo, del teis
minės pagelbos ir del pirmo
sios pagelbos susirgus. Lie
tuva su mažomis pataisomis 
sutiko su Šveicarijos vyriausy
bės patiektuoju projektu. 

Pranešta, kad pirmiausia kas čia bus toliau. 

BOLŠEVIKAI S U K Ę PRIEŠ HAGOS KONFERENCI-
JOS DELEGATUS 

HAGUK, liepos 19."— Va- padėties bolševikai nekuomet 
kar norėta atgaivinti apmira- nepakęsiu. 

LENKAI TAIKOSI Į NEUT
RALI ZONĄ. 

WASHING,TON, liepos 14 
d. (Elta) . — Iš Kauno gauta 
kablegrama, kad lenkai deda 
nuolatinių pastangų užvaldyti 
neutralę zoną. Tuo tikslu jie 
rengia pasaulio opiniją, sklei

sdami melagingas žinias apie 
lietuvių neva įsiveržimus į ją. 
Faktai rodo, kaip tik priešin
gai. Lietuviai tokių įsiverži
mų niekad nėra darę, o tik 
lenkai nuolat juos darydavo 
ir tebedaro. Lenkai stengiasi 
išsaukti suirutę neutralėje zo
noje, kad paskui pasauliui pa
rodžius reikalą pakeisti de
markacijos zoną vien tik de
markacijos linija. 

sią tarptautinę konferenciją 
Rusijos reikaluose. Konferen-

Streikuojančių anglekasijų nesunku buvo pasiskirstyti, 
viršaičiai tuotarpu tyli apie kas ktta paaiftfcforBu Palesti-
tai visa.# Turbūt, jie laukia, nos ir Sirijos mandatais. Ne

sutinkama del žinomų ten 
šventųjų vietų. Tas vietas no
ri saugoti Prancija. _ Bet Va
tikanas stoja skersai kelio. 

Tautų Sąjungoje Vatikaną 
pirmu kartu (oficialiai atsto
vauja Italija. Del to Italijos 
delegatai smarkiai darbuosis, 

man. 

KAS SAKO, KAD NĖRA 
GIRTŲ 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
LENKŲ ŠUNYBŽS NEUT 

RALttJ JUOSTOJ. 

UŽGINA PASKELBTAS 
ŽINIAS. į} 

Kad taip, tai K u ropos vals
tybių delegatai Nusprendė at-

cijos pirmininkas Patyn dar laikyti susirinkimą ir aptarti 
išvakaro pakvietė bolševikus' bolševikų atsinešimą. ^ Nuo to 
delegatus gerai apgalvoti ir 'susirinkimo prigulės tolesnis 
atmainyti savo nusistatymą veikimas. 
užgrobtų svetimšalių savasčių 
klausime. 

Bolševikai sutiko kaip \ra 
kar būti vyriausios konferen- susirinkimas) 
cijos komisijos susirinkime ir 
susimainyti mintimis su "ka
pitalistinių" šalių delegatais. 
Dėlto Litvinov ir kiti bolševi
kai čia ilgiau užsiliko. Užsili
ko ir dauguma kitų valstybių 
delegatų. 

(Yra žinių, kad bolševikų 
norams užganą padaryta. Su
šaukta vyriausios komisijos 

VOKIETIJOS KONTRIBU
CIJOS KLAUSIMAS. 

1 
PARYŽIUS, liepos 19. — 

Čia kaip spauda, taip visokios 
rųšies politikai gyvai disku-
suoja Vokietijos kontribucijos 
klausimą. 

Ypač karštai diskusuojaimas 
sumanymas, kad Vokietijai 

Bet bolševikai ant galo įnir
to, .kuomet jie gavO pakvieti
mą eiti ne abelnąjin konfe
rencijos subkomisijų susirin-
kiman, bet tik vienos savasčių 
subkomisijos sesijom 

Dėlto bolševikai atsisakė J & — 5° bilionų. auksinių mar-
vakar eiti tos subkomisijos ^ e - j k % iei Anglija sutiktų panai-
sijon ir konferencijos pirmi-'ki»ti Prancijos skolas i r pa-
ninkui pasiuntė pilną išmeti-'daryti ilgam laikui sutartį 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie gra

žus oras; vidutinė temperatū
ra. Saulė teka 5:30, leidžia
si 8:22. 

nėjimų laišką. Bolševikai esą\ bendrajam apsigimimu, 
įžeisti, nes su jais apsieina-^ Nežinia kuo pasibaigs tos y-
ma lyg su kokiais vaikais. I patingos diskusijos. Gi Vo-

! kieti jai moratoriumo klausimo 

Girtas Max Megocki, 33 m., 
2318 W. 19 ga t , sėdėjo prie
angy, kuomet du jaunu vyru
ku, Nowak i r Beecher, ėjo pro 
šalį. 

Girtuoklis nepadoriai atsi
liepė į praeinančiu. Tiedu jam 
atsikirto. Tuomet Megocki į-
bėgo į vidų, išsinešė revolve
rį ir pašovė Nowaką. 

Su pasaukta policija Mėgo 
i d a n \ šventosios v i e t o S' eki pakėlė kovą. Visgi jis nu-
butų pavestos išimtinai Vati
kano globai. Nes tokiam glo
bojimui Vatikanas skaitosi au
toritetas. 

ATIMA NUO ŽMONIŲ 
ŽEM? UŽ TAKSAS. 

MANILA, liepos 19. — Už 
nemokėjimą valdžiai už žemę 
reikalaujamų taksų valdžia 
Philipinų salose^ nuo žmonių 
atėmė apie vieną milioną ak-
rų žemės vertės 250 milionų 
dolerių. 

Valdžia tą žemę šiandie 
parsamdo su tikslu surinkti 
prigulinčias taksas. 

ITALIJOS KABINETAS 
VOS LAIKOSI. 

ROMA, liepos 19. — Pra-

ginkluotas ir paimtas polici
j o s stotin. 

BERLYNAS, liepos 19. — 
Sovietų Rusijos užsienių rei-

j kalų komisaras Tchitcherin, 
Lenkai vis negali atsižadėti! kuriam gydytojas liepęs ilgą 

savo idėjos-pavergti neutrali-! laiką pasitraukti nuo savo pa
neš juostos lietuvius. Tam tik-j re\m pildymo ir atsilsėti, už-
slui atsiekti griebiasi kas karti pįna žinias, kad jis turėtų but 
naujų, vis žiauresnių priemo- j pašalintas" iš komisaro vietos. 
nių, manydami kumščia nuskM . 
pinti suvargintų lietuvių dva-i NpRIMA APSAUGOTI GAR-
sią. Visur neutralniėj juos- * SŲ LAIVĄ. 
toj sutraukė gaujas-plėšifcų—| 
iandarų, kurie vykdydami sa- įTOKY'O, liepos 19. — Ja-

ADRESŲ KNYGA. 

Chicago nuo 1917 metų ne
turi adresų knygos, taigi "Ci
ty Directory" v Pranešta, kad 
viena bendrovė ligi rudens 
parūpins tokią knygą. 

PAŠAUTAS POLICMONAS. 

Užpereitą -naktį plėšikai pa
šovė poliemoną Brodie Heg-
lor, kurs tuos niekšus užtiko 
bepiėšiant vienos vaistinės du
ris t Plėšikai pa i lgo automo
biliu. 

ŽUVO PO TROKO RATAIS. 

f l / * • ' w i u , n - i .matoma, kad artimiausiomis I Troko suvažinėtas Frank nustatyti galutiną kontnbucį- " ' . I . 

PRANEŠIMAS. 

Bolševikai šaukia, kad ** ka
pitalistinių* ' šalilį delegatai 
•peržengia lygybės principą. 
Sako, milionai žmonių laukia 
konferencijos pasekmių. Tuo
tarpu "kapitalist iniai" dele
gatai varinėjasi su savo pasi
putimais. 

Litvinov pranešė, kad tokios 

išsprendimas atidėtas kitam 
mėnesiui. 

ŽUVO LAKŪNAS. 

LEADVILLE, Colo., liepos 
19. — Šioj apylinkėj su aero
planu krito žemėn armijos la
kūnas Bingham ir žuvo. 

/ 

dienomis turės atsistatydinti Benedict, 15, 2444 W. 46th St. 
Italijos ministerių kabinetas. 

Paaiškėjo, kad kabinetui 
nevyksta užsienių politikoje, 
neturi pasisekimų. /Tuotarpu 
vidujinės suirutės dar labiaus 
vargina valdžią. Tai nuolati
nė kova kraštutiniausių nacio
nalistų su socialistais. 

ŽMOGŽUDŽIU NUBAUSTU 
MIRIOP. 

X & , 

vo ponų valią, visokiais bu
dais kankina ir žudo lietuvius. 
Bet bijodami vietinių žmonoj, 
keršto, varo juos beginklius 
kas kart saugoti savo engėjų 
— ricierių. , , Įvykus kokiam 
nors tarp jų pačių nesusipra
timui, atsakomybė tenka gy
ventojų sargybai. , 

Gegužės 21 d. naktį, Rakeli-
jos kaimo gyventojai ėjo sar
gybą. Pasigėrę •" šlėktos" 
susibarė ir ėmė šaudyti. V>-
resniąjam užklausus gyvento
jų sargybos, kas šaudė, ir 
jiems atsakius, kad patys pa
sigėrę šaudėte, pil. A. Pakut-
ką pastatė už 20 .žingsnių ir 
norėjo nušauti, bet subėgus 
daugiaus žandarų, pastarasis 
tapo sulaikytas. Paskui nu
sivedė jį į kluoną " ta rdymą" 
daryti; šautuvo buože suskal
dė Pakatkai galvą ir sulaužė 
šonkaulį. Minimas pilietis sun
kiai serga ir Jgyvybė jo yra 
pavojuje. Įnirtę " r ic ier ia i" 
tuo pačiu laiku sumušė kaimo 
seniūną ir daugiau nekaltų piv 

1 * v . ^ 

iečių. 
Padleskų kaime taipat su

daužė vieną merginą šautuvo 
buo£e. jTokįu pat būdu visur 
tie budeliai kankina lietuvius, 
kurie nuolat vaitoja ir laukia, 
kad kada užtekės saulutė iš 
Lietuvos pusės ir išgelbės 

ponijoje pakelta kampanija 
apdrausti nuo nuginklavimo, 
pasiremiant AVashingtono su
tartimi, karo laivą Mikasa, iš 
kurio admirolas Togo vado
vaudamas anais metais sutra
škino Rusijos karo laivyną, 
vedamą admirolo Roždestven-
skio. 

ŽMOGŽUDŽIAI PASIDARĖ 
GALĄ. 

BRIDGEPORTAS. — ' Sv. 
Domininko Dr-stė laikys savoji110* >« plėšriųjų arų nagų. 

, LONDONAS, liepos ,19. — 
Reginald tmnn ir Joseph O*-
Sullivan, kuriedu nužudė čia 
fieldmaršalą Wilsoną, teismo 
pasmerkti miriep. 

mėnesinį susirinkimą trečia
dieny, liepos 19 d., 7:30 vak., 
Šv. Jurgio par. salė|j, 32 pi. 
ir Auburn ave. y 

Visi nariai atsilankykite 
laiku ir atsiveskite naujų na
rių. Įstojimas draugijon su
mažintas Lki 1 dol. aGli įstoti 
sveiki vyrai nuo 18 iki 45 m. 
amž. 

Ant. Bugališkis, rast. 

"r ietenai , Bet prisiminkit 
kad Rakalijos kaimas yra už 
8 gruodžio linijos, ir ne vieta 

HALLE, Saksonija, liepos 
19. — Hermamr'Fischer ir Ed-
win Kern, kuriedu nužudė mi-
nisterį Rathenau, šioj apylin
kėj policijos užtikti. Kad ne
pasiduoti, jiedu pasidarė galą 
nusišaudamu.' 

PRANEŠTA, LENINAS 
NUŽUDYTAS. 

LONDONAS, liepos 19. — 
Iš Rygos per Stockholmą pra
nešta, kad Rusijos bolševisti-
nis autokratas Leninas užnuo-
dintas traukiny maistu jam 
keliaujant gydytis į Kaukazą. 
I r jo lavonas iš traukinio iš
mestas Dono upėn, ties Rosto
vu. 

Sakoma, apie tai bolševikai 
n Ii. Vietoje Lenino pastaty
tas kažkoks komisaras, kaipo 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimu, šalių pinigų verte, 
mainant nemažiau 25,000 doL 

'manevruoti ." L l^pos 18 d į buvo tokia pagal 
Merchants l»oan & Trust Cu. 

cm jums 
silpnas krutinės subyrės jūsų 
ginklai, ir jokia jėga nepa
vogsi te lietuvių dvasios. 

[Tri-tas] 

SKAITYKITE IR PLATINKI* 
7 " D R A U G E 

Anglijos sterL svarui 4.50 
Pranciįos 100 frankų 9.12 
Italijos 100 lirų 5.24 
Lietuvos 100 auksinių .21 
Vokietijos 100 markių .21% 
Lenkų 100 marMtj .02 
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METAS SAVIMI SUSI
RŪPINTI. 

Lietuvių katalikų visuome-

KONFERENCIJA WA-
SHINGTONE, 

Šiandien iš visos Amerikos 
suvažiuoja Washingtonan Lie- ' n i n į veikimą vairuoja eentra-
tuvos Laisvės Paskolos stočių l i n ė A , L. R K. Federacijos 
a ts tovai Artimiausias konfer.' o r g a n į Z ac i ja . J i , taip sakant 
tikslas — įteikti Atstovybei ( d u o d a fo^ pakraipą visai 
aukso-sidabro vajaus aukas 
i r dalyvauti iškilmėse a. a. lei
tenantui Harrisui paminklą 
atidengiant 

Tolimesnis konfer. tikslas— 
pasitarti apie tolimesnį rėmi
mą Lietuvos reikalų. 
- Beabėjo, delegatai pasis-

musų darbuotei, palikdama 
atskiroms draugijoms bei or
ganizacijoms rūpintis vietos 
reikalais. 

i 

Ligšioliniai Federacijos 
krypsniai. 

Padarius Federacijos dar-

visokius vajus pradedant atsi
lankymu 4*ro Basanavičiaus ir 
baigiant šių metų kultūros va
jumi. 

Trumpai kalbant, visos m u 
sų pastangosjnivo nukreiptos 
l 

IR m KRIMINALIAS 
MELAS. 

Jau du kartu niums teko 
pastebėti "Keleivio" nielus 

tėvynės pus?, visos jėgos | { ] e l e i k m A d e l a n l . 0 j ^ ^ ^ 
įtemptos vaduoti Lietuvos po
litine, ekonominę, kultūrinę 
nepriklausomybę. Ar mums to 
ir užtenka! Ar jau galime ran
kas sudėję ramiai ilsėtis! Ryt 
į tuos klausimus atsakysime. 

UŽ DEŠIMTIES, KITOS 
METŲ GAL... 

tengs surasti tinkamų priemo- buotės apžvalgą, tenka pašte-1 "Draugu i ' ' faktais įrodžius 
nių kaip valstybinį darbą pa- bėti kad jos visas veikimas 
tobulinus. Daug yra trukumų. 

Dalis lietuvių, dažniausiai 
pasiturinčių, ne labai paiso 
Lietuvos reikalų. Nuoširdžiau
siai mūsų Valstybę remia že
mesnieji — darbininkų sluogs-
niai. Daug yra rausų visuome
nėje rėksnių, kurie nuolat rei
kalauja reformuoti Atstovybę 
ir Finansų Misiją. Jie nuolat 
Šmeižia Atstovybės narius, 
juos kaltina be įrodymų ir ža
da aukso kalnus Lietuvai, bet 
niekad ir galėdami nesugebėjo 
savo dirbtino patriotizmo pa
remti darbais. 

buvo nukreiptas mylimosios 
tėvynės link. Didžiojo karo 
metu ir vėliaus, Federacija gy
veno Lietuvos vargais ir siel
vartais. Į savo didžiulį apara
tą ji įkinkė visas organizuotas 
pajėgas, kurios neatlaidžiai 
dirbo Lietuvos nepriklausomy-
bei. 

I r va Amerikos katalikai po 
Federac. vėliava dirba poli
tinei Lietuvos nepriklausomy
be i Įvairus Komitetai, Tary
bos veda gyvą akciją Wash-
ingtone, rastu ir asmeniškai 
kreipiasi į Amerikos Vyriau-

Delegatai turės įvertinti vi- sybę — prezidentą, senatorius 
sus jų šmeižtus, antivalstybi- ir kongresmanus. Nesitenkin-
nę propagandą ir tarti savo 
griežtą žodį. 

Lygiai reiktų aptarti L. L. 
Paskolos stočių organizacijos 
klausimą.Ligi šiol jos neturėjo 

konstitucijos ir tenkinosi vien 
Finansų M-jos pranešimais bei 
direktyvomis (nurodymais.) 

Delegatai, tikimasi, pasi
naudos atvykę Washingtonan 
ir aplankys savo valstijų se
natorius bei kongresmanus ieš 
kodami pas juos Lietuvos n-
bės de jure paramos. 

Ši konferencija, pirmoji 
šios rųšies, nors ir neduotų vi
sų laukiamų rezultatų, visti k 
bus įžymus faktas ir didelis 
žingsnis pirmyn siekiant sis-
tematingo ir organizuoto dar
bo Lietuvos Valstybei. 

Linkime jos dalyviams ge
riausios kloties. 

darni vietos politika, perme
ta ją net į Europą. Patys lei
džia Anglų kalba laikraščius 
supažindindami svetimtau
čius su Lietuvos politiniais 
siekimais, jos istorija. Ieško 
taipat paramos , pas kitų lei
džiamus laikraščius. Siunčia 
krūvas pinigų komitetams va 
duoti Lietuvą nuo priešų. 

Xe šio rašinio tikslas smul
kiai įvardinti visą eilę nuveik
tų politinei Lietuvos n-bei dar-

! bu, dėlto tenkinamės bendrais 
pasakymais. 

Lygiai rūpestingai ginama 
Lietuvos ekonominė n-bė. 
Laisvės Paskola žymiausia da
limi išpirkta lietuvių katalike, 
jų taipat gausiai aukota Auk 
so-Sidabr* vajui. 

kad šių-dienų "Nauj ienų" so
cialistai yra priešai Lietuvos 
nepriklausomybės, "N-nų" re
daktorius p. Grigaitis neturė
damas kuo pasiteisinti (prieš 
faktus nepapūsi), vistik, liepia 
savo skaitytojams nepaisyti 

į panašių kaltinimų ir tikėti 
jo pranašaujamus žodžius: 

" U ž dešimties, kitos metų Delorme yra beprotis, Keleivis 

įskundimo, buk jis nužudęs 
savo brolį. I r trečią kartą vėl 
turime visuomenei pabrėžti 
"Keleivio" n^elus, kuriais jis 
tik ir gyvena. # 

, Teismui išprendns kad Del
orme nėra pilno proto ir nega
li atlikti teismo proceso kurs 
turėtų išnagrinėti Delorme 
kaltybe "Keleivis ' ' kaip pa 
prastai šlykščiai ir vėl meluo
ja. 

Keleivis rašo: 
"Katalikų kunigas Delor

me, kuris nužudė (mūsų pa
braukta) del pinigų savo 
pusbrolį, likos pripažintas 
bepročiu.*' ^ į 
Toliaus aiškindamas kuomi 

-teisėjai rėmėsi spręsdami kad 

gal but dvasia šventa vėl ap
švies kun. Česaitį ir jisai 
pamatys, kad ir 1922 m. 
Naujienų'' redaktorius ko-
vdjo ne prieš Lietuvos ne
priklausomybę, o už ją". 
Kas bus už dešimties metų, 

galima spręsti iš to kas yra 
šiandien. Šiandien faktai rodo 
(jų p. Grigaitis ir neužgina), 
kad " N - n ų " red. varo prieš-
\ alstybinę agitaciją ir bolševi
kai nekartą jį už tai paglosto. 

Acgi " N - n ų " red. net į ste
buklus t ikit Sėdamas kūka
lius jis tikisi sulaukti kvie
čių? Telaukie, gi mums nerei
kia nei šv. Dvasios šauktis, nei 
pranašavimo griebtis, kad 
pasakius: kūkalius sėdamas 
jų ir sulauksi. 

Žinoma, anaiptol mes nema
nome kad "N-nų" socialistų 
kova prieš Lietuvos n-bę pri
vestų Lietuvą prie n-bės pra
radimo, tik pažymėjome jų 
dabartinį antitautinį ir anti
valstybinį nusistatymą: prieš 
r.-bę kovojąs, n-bės negini, bet 

kultūriniams reikalams i jai nuostolių darai, jos prie-

taip beprotiškai sako: 
" O gi tuo, kad atgabentas 

teisman jisai užsilaikė Šaltai, 
tartum visai nepaisytų, kas 
atsi t iko". 

Bet nesitenkindamas tuov 
paiku pasakymu, "Kele iv is" 
toliaus " s t ip r ina" savo argu
mentą ta ip: 

" I r prisaikintųjų suolas, 
kuris susidėjo iš vienų beveik 
katalikų, pripažino, kad Delor
me tikrai yra "pamišėlis"-

uGerbiamieji, gerai įsidėmė
kite, kad čia nėra kalbos ar į-
skustasis yra kaltas ar ne; 
jis (Delorme) yra skaitomas 
šiandien baltas kaip sniegas, 
nes didžioji anglų įstatymų 
dvasia liepia patol žmogų 
skaityti nekaltu, pakol jo pra
sikaltimas neįrodjtfas, Taigi 
šiandien nėra klausimo ar jis 
v ra kaltas a r ne" . 

Kur "Kele ivio" sąžinė aky-
vaizdoje šio pareiškimo teis
me? 

Tai ką gi teismas sprendė 
apie Delorme! -

Tas pats teisėjas toliaus sa
ko prisaikiiitiems sprendė
jams : 

"Tamistos tad privalote 
svarstyti įskųstąjį taip kas 
jis yra ir nuspręsti taip arba 
ne, sulyg įrodymų kurie bu
vo teisme daromi, ar De
lorme turi užtektinai sveiko 
proto kad galėtų savo proce
są at l ikt i" . 
Ta i ir viskas kas buvo svar

stoma teisme apie Delorme: 
ar jis turn užtektinai sveiko 
proto kad butų nagrinėjamas 
ir teisiamas, ar galima reiškia 
vesti teismo procesą. Apie tai 
kad jis butę nužudęs a r nenu-
žudęs savo pusbrolį, teismas 
nekalbėjo, nes kriminalio ko-

Susivienijimą-baigia užvaldyti 
socialistai. J ų Tėvynės Mylė
tojų Draugija baigia užmigti. 
Jų.Piliečių Sąjunga senai ne
beturi jokių įeigų, neberodo 
jokios gyvybės i r pagaliaus 
paskutiniame suvažiavime nu
tarė, kad jie tikrai yra neži
nomos šalies piliečiai, nes ly 
giai žada auklėti i r tvirtinti 
pilietybę ir Amerikos ir Lietu
vos, o ateityje gal dar ir Ar
gentinos, ir Palestinos. 

Be savo jaunimo, be" rimto 
programo, be idealo, liko 
jiems tik besvajoti apie šiltus 
biznius, apie valdžiavietes ir 
apie piktpinigius. 

Rodos nebereikėtų nei do
mės į juos kreipti, o tečiau, 
žiūrėkite, l i ek jie moka so> 
kelti triukšmo. 

Nuo laiko atvažiavimo p. 
Čarneckio — jie nepaliauna 
prieš jį kovoję. Nei protingas 
taktas, nei naudingas gražus 
atstovo darbas, nei pilna pa
garba prie visų lietuviškų sro
vių — neįstengia jų nuginkluo 
ti, nei į naudingą darbą pa
lenkti. L 

Sistematingai plūdę, Saukę 
per keletą mėnesių, įnirtusiai 
ir neatlaidžiai trukdę kiekvie* 
ną atstovo žingsnį, jie paga
liaus ruošiasi apvainikuoti 
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dekso 967 straipsnis sako, kad ; savo šmeižtus kampanija .— 
jeigu žmogus neturi pilno pro-! pasiuntinių Lietuvon, kuii 
to proceso eigai, jis paliuo-'Amerikiečių vardu (?) reika-
suojamas nuo proceso. 

Taigi sakant Keleivio lupo
mis kad Delorme nužudė savo 

i 

Meluota, meluota ligi galui s 
Mums turint po ranka gar- j Pabrolį , yra ne tik melas, bet 

šios—pasaulinėj Delorme by
los stenogramų tekstą (kal
bas surašytas žodis, žodin) ; 

tenka tuos* Keleivio melus į 
rodyti. 

kiek suaukota. Kas suskaitvs 'šas esi. 

I. Ar Delorme nužudė savo 
pusbuoSį? 

"Keleivis*' sako taip. Melas 
Delkof Dėlto ^ad apie nužu
dymą teismas netyrinėjo ir 
nesprendė, tik "Keleivis ' ' De-
tornie nuteisė sakydamas: De
lorme nužudė savo pusbrolį. 

Tos bylos teisėjas D. Moner, 
tą klausimą teisme aiškiai pa 
statė sakydamas: 

me. 

lautų, kad Lietuvos valdžia 
skaitytusi su Amerikiečių opi
nija (?) ir kad duotų tokį at
stovą, kokio jie reikalauja. O 

ir kriminalis prasižengimas, I kas jie? Keletas išgverusių rė-
už kurį džela kvepia. KitUs | ksnių ? Taip, bet gerklės jų di-
Keleivio melus ryt nurodys^ dėlės. O kas tos gerklės? O gi 

jų keli savaitraščiai, rėkian
tieji iš Bostond, Worcesterioj 
Brooklyno, Clevelando. Tų pa
laidų burių, tų didelių gerklių 
priskaitonve net 5. I r rėkia jos 
puikion sutartinėm Šiaip jau 
gyvenime juos nedaug kas ri
ša. Dažnai pešasi, bizniais ne
pasidalina. Bet katalikų Baž
nyčios ir tikėjimo neapykanta 
visus juos sustumia į krūvą, 
visus įkvepia. 

Bet kas jiems gerkles išau
gino? Tai mūsų silpnieji svy-

IŠ MŪSŲ CENTRO. 
i—> '••m i * » • • • 

YRA APIE KĄ PAGALVOTI. 

įMes, katalikai, turime da
bar puikios progos įsitikinti, 
kokią didelę svarbą; turi spau
da. 

Mūsų laisvamaniai galutinai 
parodė, kad jie yra bejiegiai 
ką nors gera, naudinga nu
veikti. Jų vienatinę tvirtovę 

ruokliai, mūsų tamsieji katali-
kėliai, kurie nesuprato to, kad 
ne vis viena, kokį laikraštį imi 
ir remi. Savo centais jie jiems 
biznius išaugino, jie jų gerk
les išplatino ir ištepė, kaip 
tuos Grigo ratus, ir dabar gali 
pasidžiaugti vaisiais. 

Laisvamaniai jaučia, kad 
jie ant tiek galingi, gali taip 
stipriai šūktelti, kad net Lie
tuvos valdžia juos išgirs. Jie 
sakys, kad katalikui Lietuvą 
atstovaujant, išeivijoj kilo su
irutė. Kame ji apsireiškė ? Kas 
ją sukėlė? J ie to neaiškins; 
bet kad riksmo buvo, to ne
užginčys nfekas. Rėkė sutarti
nai visi laisvamaniai, rėkė iš 
penkių gerai pateptų gerklių. 
O tų gerklių tepėjai-mūsų ne
laimingi katalikai. 

YRA A P I E KĄ PAGALVO
T I 

Yra kuo susirūpinti. 
Katalikų spaudos tarp ka

talikų žmonių išplatinimas — 
Štai mūsų didžiausias uždavi
nys, švenčiausia mūsų prieder
mė. Galvokime *rpie tai ir ruoš
ia i mfs^dįdel į darbą, kuris gal 
neužilgo laukia mūsų. 

Federacijos Sekretorijatas. 

NAUJOS KNYGOS. 

„ Ką tik išėjo iš spaudos 
Trumpa Apologetika, 220 pus
lapių. Parašė kun. prof. Pr. 
Bučys. Kaina su apdarais 75c,, 
be apdarų 60e. 

i Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

i Chicago, BĮ. 

SAULĖ. 

Plačiame erdvių okeane, be irklų ir 
buriij dangiškų kūnų pulkai plaukia ra
miai migloje* Galinga tamsybė apsiautė 
mūsų žemelę. Viskas, tarsi, butų be judė
jimo, be energijos, be gyvybės. Gamra 
miega. 

Ten, toli rytuose, už kalnų šviesos spin
duliai pasirodo. Jausmai, energija, Širdys 
ima plastėti — gyvybė pradeda rodyti sa
vo jėgas. Išbudęs paukštelis ant medžio 
šakos sparnais plasnoja, harmoningą 
giesmę užtraukęs sveikina rytą. Tolimose 
erdvėse skęsta žvaigždės ir blokšdamos į 
šalis šešėlius ir nakties tamsybes, nuo 
šviesos spindulių, tarsi, pačios sutirpsta. 

Iš užukalnės, visoje savo gražybėje, pra
dėdamas naują dienos kelionę, išeina švie
sos kamuolys — besišypsanti saujė. 

Viskas kas gyva sujudo, sukruto. Gamta 
darban pakįlo. 

Saule, gamtos dievaite! Neveltui dainiai 
su ypatinga pagarba tave apdainuoja; 
tavo įtekmę jaučia ir tyrų gyventojai; ir 
jie džiaugsmingai tave sveikina. Moksli n 
čiai stebėdamies į tave veizi, nes jie žino 
tavo galybę gamtoje. Tapytojai sveikina 
tave kaipo harmonijos šaltinį gamtoje; 

tario organizmo širdį. 
Nenuostabu kad žemės gyventojai ne

klydo nuo savo Sutvėrėjo. Statydavo 
šventyklas i r duodavo priklausomą Die
vui garbę. Žydai, Aigiptiečiai, Graikai, 
Skandinavai, Persai, Romiečiai, Finikie
čiai, Medai, Maobitai, Druidai ir dauge
lis kitų savo maldos namuose garbino Jį. 

Jau žiloje senovėje žmonės pažino sau
le iš jos įstabaus veikimo, bet tyrinėti jos 
nedrįso. 

Anaksagoras palygino saulės didumą 
su Peloponeso dydžiu. Už tokią drąsą 
pažeminti saulę jis buvo nuteistas mirti n 
ir tik per valdovo Perikleso užtarymą, 
mirties bausmė buvo pakeista ištrėmimu iš 
Graikijos visam amžiui. 

Mūsų laikais žmonės neveizi į saulę 
kaipo į dievaitę, bet kaipo į šviesos, ši
limos ir gyvybės šaltinį. Mūsų tžemės gy
vybė, spalvos ir harmonija gyvuoja pasi-
dėkojant saulei. Jeigu saulė atsakytų 
mums savo spindulių, mūsų žemė labai 
trumpo laiko bėgy pavirstų į tamsų le
dyną. 

Kad lengviaus suprastume kokią. įtek
mę saulė turi savo sistemoje, pavyzdin 
paimsime voratinklį. Daugumai teko ma
tyti kad tas mažas gyvūnas — voras pada
ro apie save tinklą iš labai plonų siūlų, 
ir to didelio rato vidury patsai sėdi. Ma
žiausias jo pasijudinimas sudrebina visą 
tinklą. Iš to matome, kad tinklo eksisien-
cija t(laikymos) priklauso nuo voro. Sulyg 
kosmogonijos (pasaulio kūrimosi mokslą), 
tokiu pat būdu, kaip Laplas nurodo iš visų mūsų planetos gyventojai, suvienijo 

sav0 balsus sveikina tave kaipo plane- debesuolių, susk'ormavo ir saulės sistema 

iš tos pat medžiagos kaip ir kitos plane
tos. Tik pastarosios yra mažos ir negana 
kad tokiu būdu jos nepadaro įtekmės į 
saulę, bet da pačios paliko centralinio švie
sos teikėjo įtekmėje. 

Saulė yra 750 kartų didesnė už visas 
kartu suimtas planetas. 

Saulė ne stovi ant vietos. J i kartu su 
visomis planetomis, planetoidomis, mete
orais ir kometomis plaukia erdvėse link 
žvaigždžių kuopos vadinamos Herkulus i-
ki 100 milionų geogTafiškų mylių greitu
mo per metus. i 

Saulė taipat sukasi apie savo ašį arba 
centrą su greitumų nuo 25 iki 29 dienų: 
ties ekvatorium apsisuka per 25 dienas, 
o prie poliusų — per 29 dienas. 

Sužinoti, ar ištiesų saulė sukasi apie 
savo ašį, galima labai lengvu būdu. Tik 
reikia kantrybės ir darbo. 

Ant saulės paviršiaus tenka matyti juo
di taškai, kurie, atsirandus, laikosi dvi ar 
tris savaites, o kartais du ir net tris mė
nesius. Šre taškai ir pagelbsti susekti sau
lės sukimąsi apie jos ašį. 

Taškai pasirodo periodiškai per vienuo
lika metų. Kada pradeda artintis taškų 
periodas, observuojant (tyrinėjant) sau
lę/ galima pamatyti nors ir mažą tašką įv 
kas kartą jų vis daigiau atsiranda. Taš
kai dažniausiai pasirodo krūvomis ir gan 
didėli: kartais taip dideli, kad žemės ka-
muolys galėtų lengvai nugrimzti jame. 

Penkiems metams pfcėjus taškų skaičius 
pradedą marintis iki visai išnyksta. 

Apie poliusus ir ant ekvatoriaus taš
kai labai retai pasirodo. Itežniausia jie 

yra matomi tarp polisų ri ekvatoriaus. 
Taškai ant saulės paeina iš vulkaniškų 

išsiveržimų, kurie, eksplodavus saulės pa
viršiui, lekia su dideliu greitumu, kartais 
net iki pusės miliono verstų, kur, apsis-
toje, laikosi keletą dienų iki pradeda pa-j 
lengva grįsti prie šaltinio, iš kurio išėjo. 

Kada ant saulės yra daug taškų, tan
kiai pasirodo Šiauriuose šviesa, vadinama 
šiaurine šviesa. Taipat tankiai atsitinka 
žemės drebėjimas. 

Vainikas Apie Saulę 

Saulės kamuolys yra taip karštas, kad 
visoki metalai yra sutirpę ir 
yra pavidale gazų, apsupančių saulę. To
liau apie saulę randasi lengvesni — "vo-
dorodo" garai; jie yra miglos arba debe
sų pavidale, ir prie pilno saulės užtekėji
mo matomi visokiose formose ir spalvose 
spinduliai vadinami saulės vainikas. 

Milionus metų pirm saulė buvo taip di
delė, kad užėmė visą erdvę saulės siste
mos. Paskiaus ji buvo matoma nuo že
mės po kampu 90 gradusų (laipsnių). Da
bar ji matoma po kampu pusės (Vz) gra-
duso. Taigi saulė eina kas kart mažyn; 
per 25 metus jos diametras susimažina 
pusantro versto. Ateis laikai,) kada pasku
tiniai žemės gyventojai regės ją ka ip 
tamsiai raudoną žvaigždę. T a d a ' ji nus
tos šildžiusi žemę ir gyvybė, kariavusi 
durtuvais ir šautuvais už žemės plotus, 
bus palaidota snieguose ir bus soti. Bet 
kol tas viskas įvyks, praslinks milionai 
metų. 

Saulė, tekėdama ir nusileisdama, mums 

rodosi daug didesnė, negu kada ji yra pie
tuose; tas pat yra su mėnuliu ir žvaigž-
dėmis^ Bet teisingai saulė yra didesnė, 
kada ji yra pietuose, nes tuomet ji yra 
arčiau prie mūsų norint tas mažai žymu. 
Prie tekėjimo ir leidimosi jos vaizdą pa
didina spindulių laužimos. Oras, apsupąs 
žemę, daug turi savyje vandens. Stovė
dami aukštoje vietoje ir turėdcmi prieš 
save giedrą orą, matome erdves per van 
deninį uždangalą, susidedantį iš 12 pėdų 
storumo. Tas spindulių laužimos ore pa
didina saulės paveikslą ir pagreitina jos 
matymą... Iš tos priežasties mes matome 
saulę kada ji dar nėra užtekėjus, arba 
jau nusileidusi, tai yra užėjusi už hori
zonto 18 gradusų (laipsnių). Ši gamtom 
tiesa galima ištirti šiuo būdu: 

Jdėk į lėkštę metalinį pinigą ir žiūrėk 
nuo 20 pėdų tolumo kad jį matytumei 
gulintį ant tuščios lėkštės dugno. Įsi
žiūrėk vietą iš kurios matai. Paskiaus 
pripilk į lėkštę vandens ir nusileidęs 18 
gradusų žemyn, lygiai matysi pinigą gu
lintį ant lėkštės dugno ir suprasi kokią 
įtekmę į spindulius daro vanduo. 

Saulė, anot mokslo apskaitymo, yra be
galo didelė. Skersai ji turi 1,300,000 var
stų, aplinkui daugiau per 4 milionus. Mok
slas taipat surado saulės svorį ir dydį. Už 
žemę sunkesnė 324,000 kartų; už žen>ę di
desnė 1,280,000 kartų. 

::-
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DR. A, R. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS D t CHIRURGAS 

4442 So. W l H u n Avenue 
Telef. Lafayette 4146 

Vaandoa: 9-11 rytais, 1-2 po-
| pietų ir 7-8 vakarai*. Ne«ėldie- : 

l^niais tiktai po pietų 1 IKI 6 Vai. 
3S ; , , :oč^c^°n"^yV^iyi^ffiywyffyįFįĮaB^ 
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LIETUVIAI 
» • • « • « » s^^tm* 

Tel. luinai 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandoa: 10 iki 12 ryte: 1 iki -
po pietų: 6 iki 9 vakare 

Ž I N E L E S A P I E D E T R O I T Ą 
• • • • » • • « . -

Detroit , Mich. — Gal nėra 
pasauly kito panašaus mies
to, kuris ta ip greit plėtotus!, 
ka ip Detroitas. 

1910 m. gyventojų skaičius 
'buvo 465,766, o 1922 nu siekė 
Iki 1,025,000. 

D A R Ė A I . — V E I K I A . 
N A U J I B I Z N I E & I A I . 

Amsterdam, N. Y. — Mūsų 
mieste darbai gerai eina, ir 
žmonės dirba pilna laikų su ne
blogais uždarbiais. Amsterda
me yra privažiavę perdaug 
žmonių iš kitų miestų. Todėl 

* 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-toa Gatves. 

Valandos: nuo • ryto iki 9 
Seredomia nuo 4 Iki 9 vakare. 

— 

i TeL Cicero 8856 
Ofiso TeL Cicero 4ti 

DR. J . SHINGLMAN 
1828 So. 4* Ooort 

N B. Cor. 49 Court ir 18 Bti 
i «nt TirSana valstyničios. 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETU 
Dlen.: R 

Tel. 
Vakarais: 
Roseland 

t 

— » X 

1 

511-127 N. Dcarborn B*. 
Dearborn 8996 

10738 S. Wabasb 
Tel. Pullman 

A\e . 
•277 
— 1 

Neužtenka namų gyvenimui. * u l l k u S a u t į d a r b a ^ ° n a m u 

^ i s miestas apima 7,562 ket- a u t r e n d o s suvisam nėra. 
'virtaines mailes. Bankų lui
tas siekia $4,515,920,674.00. 

Vandens ir elektros sistema 
verta $18,700,000; parkai ir 
bulvarai vertės $32,575,852.00. 

Mūšų kolonijos jaunimas 
puikiai darbuojasi: turi viso-
'kių išvažiavimų ir balių. Čio
nai randasi daug visokių drau
gijų, kurios puikiai darbuoja
si, daugiausia rengimu pikni-

Belle Isle sala apima 707 kų ir pasil inksminimų įauni-
ketvirtainius akerius 'žemės. 

Viešų mokyklų 161, o priva-
t iškų 75. Parapijinėse mokyk- naujų profesionališkų biznie-

'lose vaikų yra 115,000. Baž- 'r ių: vaistininko Juozo Šidlaus-
nyėių visokių tautų ir religijų f ko ir fotografo Klemenso A* 

sies vedžioja. 
O juk susv-me yra nemaža 

gerų katalikų ir jie vergavo 
laisvamaniams. 

B e t Vėliausiais laikais, ma
tyt ir ten katal ikai susiprato, 
iiebesiduoda laisvamaniams sa 
vęs išnaudoti. Kad Bridgepor-
to draugijų "sus iv i en i j ime" 
katalikai nebesiduoda Taisva-
maniams vadovauti , tai parodo 

ir tas faktas: — sekmadieny, 
liepos 2 d., parapijos s v e t , į-
v y k o parapijonų susirinkimas, 
I>asitarti pikniko reikale, kurs 
buvo liepos 16 d. ir išrinkti 
darbininkus. Pasirodė, kad iš 
"sus iv i en i j imo" atsilankė ne-
mažai atstovų ir pranešė, kad 
"sus iv ien i j imas" pritaria pik
nikui ir parems jį — apsiėmė 
dirbti. Klebonas taipgi atida-

mui. Birželio 7 if. š. m. mūsų r y d a m a s susirinkimą įžangine 
kolonijoje susilaukėme dviejų [ k a l b a p a g y r ė a t e t o v i w i r s a k c ^ 

"je i mes visi katalikai išvien 
darbuosimės, tai daug nuveik-

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4821 So. Aabland Are. 
TeL Yards §24 
Tel. Yards 0224 

OFISO V AL.: 
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 r. v 
Nedėliomis: nuo 19 v ryto iki 
1 vai po pietų. —m 

*273; katal ikiškų bažnyčių su 
koplyčiomis 83. Dabar statoma 
seminarija vertės $8,000,000. 
Trumpu laiku bus statoma 
katedra vertės $5,000,000, pa
naši į New Yorko. 

Du metu atgal masonerija 
'mėgino panaikinti katalikiš
kas mokyklas, bet katalikai at
silaikė. Balsuojant gavo 80 
nuoš. balsų. 

Darbininkai per dienų pa
dirba 3,066 automobil ius; dar-

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

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaiky ir visu chroniškų ligų. 

Ofisas: 2354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 13 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS jj| 
Telefonas: Yards 2544 g 

3252 South Halsted Street . . g 
Ant virSaus Ųniver. State Bank Į | 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 6 
2—4 po pietų; nuo 1—9 vak. Ę 

Nedėliomis nuo 10—3 $ 
Oofisas ir gyvenimo vieta: 1 

Jaso. 
Amsterdamietis . 

IŠ SPORTO SRITIES, 
K E U A L I E T U V I Ų VARDĄ. 

Hartford, Conn. — Šiuo tar
pu čia jaunimas -žengia pir
myn: puikiai ve ikia basebal-

'ninkai, dažnai matyti anglų 
laikraščiuose sporto skyriuje 

LIKTUVIAI SVAIDININ-
KAI LAIMĖJO. 

.apie Knights ot Litliuania. 
bininkams išmoka algų i d iena . . m • » ,• ,. • i 
^ r *» ™^ • • , • luomi kelia l ietuvių vardų. 
$1,52^,000; m a t e r i a l o per d i e - , Valdyba 
nų iš varto ja už $82,445,000. 

Išdirbysčių priskaitant ir 
mažesnes yra apie 3,000. 

Miesto ligoninių yra 12. 

T a i p tai maždaug stovi gar
susis Detroitas su Fordu. 

Negal iu praleisti nepažymė
jęs,, kati vieno Fordo dirbtu
vėse dabar dirba 60,000 dar

bininkų. 

Harriaon, N. J. — Liepos 2 
d. Vyčių svaidininkai buvo su
sirėmę *u ArHtigtono Ereliais 
(Arl ington Kagles) . Lietuviai 
laimėjo rungtynes gaudami 10 
punktų prieš svetimtaučių 1. 
A. Makarauskas, svaidinio mc 

įStatoma naujos dirbtuves, • . 
taip, kad Fordas turės ap i e ; 
100,000 darbininkų. 

J. Bizauskas. 
• 

S K E B A I PABŪGO. 

•tėjas, išmetė 14 mušėjų. A. 
Sultikas pasirodč geriausiu 
svaidinio mušėju. 

Lietuvių sportas gyvuoja. 
( Koresp. 

VVestville, 111. — Skeb.j 
(streiklaužių) dabar čionai 
imglekasyklose nesiranda, v-

= 1 

¥ ŪR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu* 
4739 SO. ASHLAJfD AVENUE 

S P E C I J A L I S T A S 
Džiovu, Moterų 1* Vyrų Ligų 

VaL: ryto nuo 19—13; nuo 3—Bl 
po pietų; nuo 7—8:39 vakare. 
NedėUomU: 19 iki 1. 

Telefoną* Dreael 2880 

pač po baisenybių Herrin, 111., 
į kur daug skebų išžudyta. 

* Maineris. 

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5022 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

• 

S A o ^ t ^ a A M A a ^ S A * * ^ ^ ^ * * * * 
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DR. A. L. YUŠKA 
2 1900 8 . Halsted Str., 

TeL Ganai 3118 
£J Valandoj: 19 ryto Iki 8 vakarą g 
2 JyvaJlmaa: - » U W. SSrd 8 t r . | 

Talr Pfospeet 9419. S 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAI 

§3303 S. Morgan Str. 
°5 OHtCAOO. USJ.% 

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

Palengvina visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
tini i skaudėjimo 

gulvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą. skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras 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. ValanUos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

1545 W. 47 St. i r Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7589 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe

reina Ą rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai apiaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

SI49 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

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

Telefonas Yards 687 

• T 

P R A N E Š I M A S 
DR. P. ŽILVITIS 

Parkele savo oTlsa po num. 
3241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Juiiaus Kęst. 2 lubų. 
Priima Ligonius nuo 9-12 A. M. 

6-8 P. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencija* t e l . Fairfa* &»?4 

C H I C A G O J E 
K A T A L I K A I P R A D E D A 

S U S I P R A S T I . 

Bridgeportas. — Keletu mo-
1 ii atgal Bridgeporte buvo ki-
1<; nesusipratimai tarp parapi
jom}. Tada beveik visos kata
likiškos draugijos išbėgo iŠ 
parapijos svetainės. — Kai-
kurios nusikraustė su visomis 
" š ė p o m i s " į smukles, ir pa-
• 

rapijos naudai nieko nebedir
bo. Tenai visokios rųšies lais
vamaniai tuo pasinaudojo; 
pradėjo tverti įvairias " p y p -
korhj tarybas", "susivienij i
mus", " s ą r y š i u s " ir t. t. Čia 
taipgi katalikiškų draugijų 
nemažai prigavo. Bet kai-ku-
rios draugijos greitai susipra
to; nepasidavė rėksniam* ir 
sugrįžo prie parapijos. Kitos 
vėl pradėjo viena po kitos iš 
"pypkorių t a r y b o s " pasitrau
kti taip kad šiandie " pypko-
rių taryba" jau nebeatstovau-
ja draugijų, o tik pavienius 
kelius narius. T i k vįenas dar 
iki šiolei Brdgeporto "susi 
v ien i j imas" katalikus už no-

A O T P A E D A V I M O 
Grocerne ii* bučerne senoj apgy-

ventoj vietoj. Pai*siduos pigiai grei
tu laikd. . 

Pajaukite 
Lavrndale 7067 

Chicago. m . 

sime savo tautai ir Baznv-
w 

e i a i ' l lšt ikro, mes džiaugia
mės, kad katalikai pradeda su
siprasti. Mes tikimės, kad 
"sus iv i en i j imas" ir ant toliau,.; 
rems sykiu su mumis katali
kiškus ir tautiškus darbus. 
'4 Bridgeporto parapijonas'' 
nesenai rašė, " je i mes katali
kai susivienytumem, tai lais
vamaniams nebūtų vietos mū
sų tarpe ." Dar ir aš tą patį at
kartosiu. Bridgeporto katali
kai, paduokime vienas kitam 
rankty ir ant toliaus, ta ip kaip 
dabar; tada nebus mūsų'tarpe 
vietos visokiems nazaliežni-
kams, "ve lnių kupčiams", 
pypkoriams, laisvadnaniškiems 
susivienijimams, biblistams ir 
kitiems panašios rųšies gaiva
lams. 

Val io , katal ikai! , 

Senas parapijonas. 

"DRAUGO" AGENTAI 
SVETUR. 

Dienraštį " D r a n g ą " gal ima 
gauti sekančiose vietose: 

Darbininkų Užeiga 
1447 So. 50-th Ave . 

Cicero, SI . 

J. Mockus, 1301 So. 50-th 
Ct v Cicero, BĮ. 

M. Abračinskas. 
187 Ą m e s Street, 

Brockton, Mass. 

Rev. J. J. Jakait is , 
41 Providence Str., 

VVorcester, Mass. 

The Lithuanian Store, 
Athol , Mass. 

Rev. Pr. Virmauskas, 
94 Bradford Str., 

Lawrence. Mass. 

A. Aleksis . 
815 n. 8-th Street, 

Springfield, SI . 

Rev. B. Franch, 
1101 23-rd Street, 

Melrose Park, IU. 

J. Matulėnas, 
906-908 Lincoln Str. 

Wautegau, 111. 
St. Petrauskai , 

726 So . Loncoln Str. 
Waukeg^n, Ui' 

Rev. J. Svirskas, 
285 E. 14-th Str. 

Chicago Heights , 111. 

J. Vasil iauskas, 
3 Spaulding Ave. , 

Spriag Valley, SI . 

DRAUGIJŲ ATYDAII 
T\lV»Vlf n\fOvėll«vv, kukkrfų, visokiu Ženkleliu, Guzikučiį, Ant-
JLylI U l U V C spaudu ir kitokiu Draugystėms reikajingu dalyky. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampala, pažymėkite ir jusu dr-tes vardą. 
S T R U P A S O C , d O - # l F * r r y S t . IMewark, M. J . Į 

Rev. J. čiuberkis, 
3901 P ir Str. 

Ind. Harbor, Ind. 

J. J. Auškalnis , 
1604 Jeffersoti Str., 

Gary, Ind. 

St. Kolainis , 
1529 Garfield Str., 

Gary, Ind. 

. " A r t o j a s " 
E. 79-th & Superior, 

Cleveland, Ohio. 

V. Staupas, 
2120 St. Clair Ave! 

Cleveland, Ohio 

P. A. Seukys , 
2345 St. Clair Ave. , 

Cleveland, Ohio 
* • . 

J. Butkus, 
127 W. Saratoga Str. 

Baltimore, Md. 

ff. Fil ipovich, 
437 So. Pacą Str., 

Baltimore, Md., 

A. Kurelaitis, 
834 Holl ins Str., • 

Baltimore. Md. 

A. "Ramoška, 
514 % . Saratoga Str., 

Baltimore, Md. 

J. Daukšys , 
90 W a r w i į k Str., 

Newark, N. J, 

P. Lukšis , 
190 Van Buren Str. 

Newark, N. J. 

Lith. Industrial Corp. 
1503 N. Main Str., 

Scranton, Pa. 

Rev. J. Kaulakis , 
324 VTharton Str. 

Philadelphia, Pa. 

J. P. Križanauskas, 
38 E. Center Str . 

Shenandoah. Pa. 

Pr. Statkus, 
453 N. 1 3 4 h Str., 

Philadelphia, Pa. 

S. Taraila, 
3221 Edgemont Str. 

Philadelphia, Fa. 

Rev. J. Zimblys, 
Salmon & Venango, 

Philadelphia, Pa. 

M. Vaikšnoras, 
532 Ammon. 

Homestead, Pa. 

M. Vetartis , 
937 "VVashington Ave. 

Braddock, Pa. 

J. Mikėnas, 
235 E. Main Str. 

Amsterdam, N. J. 

P. Karpaitis , 
127 E. Main Str. 

Amsterdam, ff. Y. 

A. J. Pateckis , N 
494 Park Str. 

Hartford, Conn. 

J. P. Vasil iauskas, 
820 Bank Str. 

WaterbttTjr, Gonn. 

J. Rasimas, 
2503 Cartville Rd. 

Sioux City, Iowa. 

S A V I E J I R E M K I T E S A V A S 
I Š T A I G A S . 

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

pleiskanų mirtinąjį priešą. -
Suvilginkite Rufiles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaite, laiko ir pleiskanos 
tuoiaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuO būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųs-
kite 75c. tiesiai [ labaratortją. 

P. AD. RICHTEfc & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 

ANCHOR- DONALDSON 
L I E T U V O N | 12 D I E N Ų 

Greičiausiu vandeniniu keliu. 
Ypatiškai vedalma ekskursija su 

greitu persėdimų Southampton j 
Danzig Piliava, Memel ir Liepojų ant 
vieno iš trijų greičiausių jurų mil
žinų, išplaukiančiu iš Ncw Yorko kas 
Utarninka. 

Visi trečios kliasos pasažieriai turi 
kajutos. 
MAURETANIA AQUrTANL\ 

BERENGARIA 
Via Livcrpool Ir Gl&sgow 

SCYTHIA liiepos 20 
COLLMBIA 7 . . . . Liepos 22 
LACONIA Rugp. 3 

Norint laivakorčių ir informacijų 
kreipkitės pas agento savo mieste ar 
apielinkėj. 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon perimus: 
25 centai už 100 Auksina 

arba —„v^ 
400 Auks . už vieną Dolerį 

Pigesni* kursas edunčlajtt 
dldflHiaji •amas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpam* lalks. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearlng Houss 
Bank. 

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

Telefonas Yards 11S8 
S T A N L E Y P.į 

MAŽEIKA 
GRABORIU8 IR] 

Balsam uoto jas 
Tūrių automo

bilius visokiems^ 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn 

Ave . Chicago.' 
# « = j ^ # * * * * * * ^ 
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i V. W. RUTKAUSKAS i 
g ADVOKATAS I 

Ofisas Didmiestyj: įį 
| 29 South La Sal le'Street | 
p Kam bari s SSO 
g Telefonas: Central 6390 " 

Į *^^mi^^ ! 
I Vakarais , 812 W. 33rd St. | 
3 Telefonas: Yards 4681 
^niiininiic&iiiiiiiiiiiii^iimiiiHiitzj 

Tel. Central 128i 
KAROLD O. M U L K S 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose teismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — 1612 

i 

155 No. Clark St. Chicago. 
Kalbama Lietuviškai. 

VAL.: 9 ryte" iki 9 vakare 
į . . . . . • • • » « 

• • » • » • * » ! » < . • • . • . • • • . • • • % 

LIETUVIU 
PREKYBOS MOKYKLA 

3106 So. Halsted S t. 

»- . . . . . . . . . . . . . . . • . ^ Į 
Tel. Randolph 4758 • 

A. A. S L A K 1 S 
* ADVOKATAS 

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

10 eonth La SaUe Street 
Room 1S01 

Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų 
amų TeL Hyde Park tS96 

A S 

{ ' 
I Valą 
IN am 

Mokina: lietuvių ir anglų kai 
bų, skaitliavimo, greitrašystės, J 
knygvedystėą, pirklybos teisių, ! 

1 abelnos Istorijos, iškalbumo, lie- $ 
tuvių kalbos gramatikos. I 

Mokykla 
iki 10 vak. 

atdara: nuo 9 ryto 

įįm . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J V . 

Išdirbėjai 
ir pardavė
jai geriau
sių armoni
kų visam pa 
•aulyj, už pi 
gesnes kai
nas negu 
kokios kitos Išdirbystės. Reikalauk 
katalogo dykai. Perkantiems armo
nika mokiname dykai. Reikalau
jant informacijų rašykite anglis-

R U A T T A & S E R E N E L L I 
Accordeon Mfg. Co. 

817 Blue Island Av. Chicago. 

GELŽKELIO" TIKIETU BROKERIS 
Ekskursijiniai tikietai perkami par
duodami ir mainomi, žemos kainos. 
LYONS LICENŠED TlCKET OFFICE 
S l l S. Clark St. Tel. Harrison 8078 

R E I K A L I N G I 
karių taisytojiai ant mediniu 
freight —• karių. Darbaa pastovus, 
duodama nuo štukio darbas. 

T H E S T R E E T S CO. 
W e s t 48 & So. Morgan Strs. 

R E I K A L I N G A S 
Staloriaus pagelbininkas. 
Atsišaukite 

2322 So. Hoyne Ave. 
Chicago, m . 

_ Lt » 

REIKALINGA 50 merginų del len
gvo fabriko darbo. Darbas nuo Stu-
kų. Gera mokestis. Atsišaukite : 
AMERICAN INSfcLATED WTRE CO. 
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i S. D. LACHAWICZ i 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvės* knopi- * 
ogiausia. Reikale meldžia atsisaa-S 
Sktl. o mano darbi busiu tifta-E 
f"~aėdlntl. 
_2I14 W. 98ri FL Ghl«a«n. OLE 

Telefonas Canal 1271—21M 
llllllllIUllTIIiilIlIlIlIlIfllIlIlIlIllIlIlHIIII 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Madtson Street 
1S7 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, . Patternų klr-, \ 

^pimo, Designins bizniui ir na-i \ 
|mams. Vietos duodama dykai.' J 
^Diplomai. Mokslas lengvais at-j į 
^mokėjimais. Klesos dienomis i r ' 
•vakarais. Reikalaukit knyvslės. 
jTeb Seeley 164S 

SARA PATEK, pirm. 

TeL Lafayette 4223 

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

M. YUŠKA 
8228 W. 88-tk Street 

5Ž» » • — • » . . . - » » . 
Street 

Telefonas Canal 5395 
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JOHN G, MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriui, staty
tojas ir senų namų taiiytojaji. 
2338 S. Oakley Ave. , Chicago 

Art i 23 čio Place. 

^Telefonai Boulevard 41SS 

A. Masals 
Graboriūs 

Patarnauju lai
dotuves*, v«i-J 
tnvssa, krikl-į 
tynos* Ir kituo-j 
M ralkalnoMK 
Kainos prieina-* 
mos, 

)7 Auburn Avė . Chicago.! 

S A V I E J I R E M K I T E S A V A S 
I Š T A I G A S . 
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DRAUGAS ^Trt&adienis. L!epp«.-I9, >Ji«^ 
te 

L CHICAGOJE, 
t 

GATVEKARIU BENDROVĖ 
SIŪLO KOMPROMISĄ, 
BLAIR SAKO NORĮS IŠ. 

VENGTI SjTREIKO. 

NORTH SIDES {VAIRUMAI. 

Sekmadieny, Šv. Mykolo baž 
nyeioj įvyko Šv. Onos stovy-
los šventinimas. Kun.* P. An
dziulis, Marijonu kongregaci
jos vienuolis, pasakė Jabai 
jausmingą pamokslą, pritai
kindamas šventei. Šv. Onos 
stovyla, kaip girdėjau, tai pa
rapijos Onų dovana. Gražiai 
ištaisvta bažnvčia, stovvlai ai-

dentas ir kiti viršininkai v a - | l o r i l l s P"oSnus... tai tik akį vo-
' ria. Tai gerb. kun. kleb. A* P. 
Baltučio nuopelnai. 

Nutarė padaryti išvažiavime BRIDGEPORTO DTDVVRTAI 
su troku į miškus, Lyons, 111., 

Gal bus pavesta darbininkams 
balsuoti. 

(Gatvekarių bendrovės prezi-
entas ir kiti viršininkai va

kar turėjo konferenciją su ke
liais darbininkų unijos viršai
čiais. 

Bendrovės vardu Blair, kad 
išvengus streiko, darbinin
kams pasiūlė 1") centą mažes
ne užmokesni darbo valando-
je. 

Pirmiau norėta sumažinti 
20c valandoje. Bet šiuo kar
tu Blair tą sumažinimą labiau 
sumažino. Taigi, vietoje 80c. 
darbininkams butų mokama 
65c. darbo valandoje. 

Darbininkų viršaičiai pasi
salino j Įeitą kambarį. Ten a-
pie dvidešimts minutų pasita
rė jie bendrovės prezidentui 
pranešė, jog negalėje nuspręs
ti, ką turį padaryti su tuo na u 
ju pasiūlymu. Jie sakė, kad 
pirmiau apie tai pasitarsią sa
vo susirinkimų salėje ir pra-
nešią prezidentui Blair. 

Iki vakar vakaro dar nie
ko nebuvo žinoma, ar darbi
ninkų viršaičiai priims tą kom 
prooaisą. 

Jei jie priims, tai tomis die
nomis tą klausimą paduos dar
bininkų referendumui. Tegu 
patys darbininkai nubalsuoja, 
ar jie sutinka su dešimties 
centų sumažinimu. 

Be to, bendrovė atsisako 
daryti kontraktą su darbinin
ku unija kad i r vieneriems me
tams. Bendrovės prezidentas 
sako, kad jei bus padarytas 
kontraktas, pa v., 65c. valau-
doje, gi kuomet bendrovė bus 
priversta dar daugiau suma
žinti ratą už važinėjimą, tuo
met jai išeisią nesveikaton. 

M to visa matosi, kad ne
turima dar jokio užtikrinimo 
apie streiko išvengimą. Darbi
ninkų viršaičiai atmes komp
romisą, streikas neišvengti-
nas. 

Viršutinių geližinkelių dar
bininkai streiko klausimu nie
ko neveikia. Jie laukia, kaip 
pasibaigs gatvekarių darbi
ninkų reikalai. 

Jei gatvekarių darbininkai 
pakeltų streiką, tai ir tie tuo-
jaus sustreikuotų. Taip bent 
sutarta; 

Paskiau pranešta, kad dar
bininkų viršaičiai nieko nenu
tarė. Šaukia Chicagon inter 
nacionalį prezidentą Mahon iš 
Detroito. I r šiam bus pa
vestas tas visas reikalas. 
Streikas ar taika prigulės nuo 
Mahon. 

.._ i . •_ 
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Šv. Mykolo Dr-ja, savo mė
nesiniame susirinkime, Aukso-
sidabro fomhii paaukojo $10 
nuksu. kirmi auka, bet dar gra 
žesniš draugijos atsinešimas į 
savo Tėvvnės reikalus. 

%. • • • i 
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Aukso-sidabro vajus ipasi-
baigė su gražiais rezultatai^. 
Netik pavieniui, bet ir drau
gijos šį prakilnų reikalą rėmė. 
Vįm surinkta netoli $370.00. 
Tai vien kataliku-čionvkščia 
auka. Kur tautininkų (pypko-
rių) aukos? 

Moterų Są-gos 4 kp. turėjo 
išvažiavimą Jeffersono miš
kuose liepos 16* d. kuris gra
žiai pavyko. Tik kad pačių 
sąjungiečių ne taip skaitlingai 
dalvvauta. 

Užpereita sekmadienį L. Vy
čių penktos kuopos svaidinin-
kai smarkiai supliekė Vyčių 
8-ta kp. Roselande, padaryda-
mi 31 išbėginių prieš Roselan-
db svaidininkų 3. Tad šį sek
madienį A. Daugirdas, ratelio 
adminitsratorius, davė 5 k p. 
svaidininkams "day off". 

Jaunutis. 

JAUNIMAS MOKINASI MU-
ZIKOS. — ATLETAI. 

liepos 23 d. Mėgins kuodau-
giausia publikos sukviesti į šį 
išvažiavimą. 

P a s Gaubis, L. Vyčių 36 
kp. choro vedėjas, apsiėmė 
mokyti, duoti pamokąs muzi-

'koj. Šitos pamokos yra labai 
pigios, tik $2.50 už dešimts 
pamokų. Tadgi gera proga vi
siems nariams pasinaudoti 
Kiek tik galėjo tiek apsiėmė 
mokytis. Mokinimo dienos bus 
kiekvieną ketvirtadienį. Pa
mokos prasidės punktualiai 
7:15 vai. ir tesis ligi 8:45 vai. « 

-Po šios valandos bus kuopos 
susirinkimas. 

Kazys Ivinskas, baseball ra
telio kapitonas, išdavė rapor
tą iš veikimo sporte. Jis sakė, 
kad turėję žaista baseball sii. 
Gary, Tnd. Vyčių 82 kuopa, bet 
ga riečia i nepasirodė. Paskiaus 
sakė, kad dabar yra gerai su
stiprinęs tynfą, gaudamas nau-
.MJ jėgų, ir tikisi laimėti at
einančias rungtynės su north-
sidiečių Vyčių 5 kuopa. 

Šios kuopos atletai dabar y-
ra gerai išsilavinę ir gali mik
liai žaiMi. 

Po susirinkimo buvo lietu-
• v i • v • 1 • • 

viski žaidimai 
s. 

Mokinys. 

Jonas. — Iš kur pareini, 
Jurguti. 

Jurgutis. — Na$i, iš Pypko-
rių Tarybos susirinkimo." 

Jonas. — Ar buvo skaitlin
gas susirinkimas? 

Jurgis. — (ant pirštu skai-
tliuoja) Puvo: daktaras su 
graboriaus titulu, S. Valančius 
su padu ir senis kurs pasira- Place. 
šė po Pypkorių Tarybos lape
liais prieš "Draugą". 

Jonas. — O kas pčvr paukš
tis tas SL Valančius, su padu? 

Jurg. — Gi t#s, kurs balan
džio 24 d. H. m., Mildos svet., 
griebėsi pado niekinti katali-

'kus. 
Liberalas. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

"DRAUGO" AGENTAI 
CHICAGOJE. 

Dienraštį "Draugą" galima 
nusipirkti šiose vietose: 

VVEST SIDĖJE 

P. Šliogeris 2141 W. 23-rd 

W. Sabaliauskas, 2337 So. 
Leavitt St. 

TOWN OF LAKE 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
. PIKNIKAS PILNAI 

NUSISEKĖ. 

Parapijos komitetai malia-
voja svetainę. Sako, nori pa
daryti siurprizą gerb. kleb. 
kun. Ig. AlbaviČiui. Kaip par-
'važiuos iš Lietuvos ras viską 

;ražiai. 

Bridgeportas. — Liepos 16 
dM Bergman's darže, Riversi-
de, 11 L, įvyko Šv. Jurgio pa-
rap. metinis piknikas. Oras vi
są dieną buvo nepastovus, net 
buvo pradėję lynoti. Rengėjai 
bflvo biskutį nusiminę, kad su
gadins biznį, bet kur tau, bri-
dgeportiečius nei perkūnas ne
ri u baidys nuo gerų darbų. Žino 

Jau visos, jdraugijos prade
da rengtis prie didžiulio ba-
zaro, kuris bus rudenv. 8a-

'ko, jame bus labai daug keistų 
dalykų. Tame reikale jų susi
rinkimas bus trečiadieny, \\o-
'pos 19 d. š. m., mokyklos kam 

Į bary. Visų draugijų išrinkti at 
stovai prašomi neatbūtinai at
silankyti. 

Alfa. 

Z. Aukškalnaitė, 4535 Her-
mitage Ave. 

O. Katauskaitė. 4423 S. Ho 
nore St. 

O. Martinkaitė, 4549 South 
Hermitage Ave. 

A. Norkaitė, 4544 Paulina 
St. 

J. Setikas, J805 W. 46-th St. 
šambaras; 5100 S. Paulina 

St 

BRID6EP0RTE 

CHICAGOS VYČIŲ KUO 
POMS 

Pirmadienio (17 d liepos) 
"Dpaugo" laidoje tilpUsiame 
"Pranešimas CM Vyčių kuo
poms", įvyko klaida; vieton 
vi 3 <L turi būti 20 d. rugpjūčio 

Brighton Parkas. -— L. Vy
čių 36* kuopa laikė savo susi
rinkimą ketvirtadieny, liepos 
13 d. Pirmininkavo St. Pieža. 
Kuopon įstojo dvi naujos na
rės: p-lės S. Gečaitė ir S. Še-
putaitė. 

įvyks L. Vyčių Chicagos Aps-
nių karais ir šimtais automo- fkr. choro 'išvažiavimas. Ka-
bilių privažiavo minios, pilni ^angi rugpj. 13 d. įvyksta 

Labd.Są-gos Ceptro piknikas 
tad, išvengimui susidūrimo 
'dviejų didelių' išvažaaviiyj 
vieua diena, Apskr. choro iš
važiavimas tapo nukeltas sa
vaite vėliau. Visos kuopos, o 
ypač atletai, privalo , rengtis 

Kom. 

A. f A. 
ZOFIJA LETUKAITĖ 

3 metų, 2 mėnesių mirė 
liepos 17 d., 10 vai. vak. 

Laidotuvės įvyks liepos 
20 d., iš namų 4523 So. 
YVood Str., į šv. Kryžiaus 
baž., o iš ten į šv. Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir pažysta^ 
mus dalyvauti laidotuvė
se. 

Nuliūdę, 
Tėvai Juozapas ir Joa

na ir trys sesutės. 

miškai. , „ 
v Vieni vaišinos prie stalų, 
kiti prie visokių žaidimų, dar 
kiti gražiai šoko. Šv. Jurgio 
parapijos choras, vadovaujant 
p. J. Sauriui, puikiai sudaina
vo, o Bridgeporto biznieriai 
prie baro puikiai biznį darė. j prie šio išvažiavimo. 
Malonu buvo pažiūrėti į dide
lę minią o visi taip gražiai 
linksminosi, kaip viena dicįelė 
šeimyna vaišinosi, linksmino
si, žaidė ir krutėjo. Šeiminin 
kės pp. Vainauskienė ir Laz-
dauskienė, su savo pagelbi-
nįnkėniis, visus svečius ir 
darbininkus visą dieną vaišino 
ir nemažai pejno padarė su jų 
pačių surinktu įvairiu valgiu 
nuo Bridgeporto biznierių, ne-
padarydamos nei kiek parapi
jai iškaščių, bet daug pelno 

s 

u • 

A. t A. 
TADEUŠAS CHEPUTIS 

mirė liepos 17 d. 3:15 po piet, 63 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime sunų> Julių ir dvi dukterį Julę 

ir Oną. . -
Lavonas randasi 1526 S. 49 Court, Cicero, HL Lai

dotuvės įvyks ketverge, bepos 20 d. šv. Antano 
bažnyčioje, i i ten į Šv. Kazimiero kapines. 

Gimines ir pažįstamus širdingiausiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse. 

Sunūs — Julius Gaeputis. 

Viso įplaukų buvo virš $2,-
300.00, liks nemažai pelno. 
Širdingai dėkoju parapijos 
trustisams, komitetams, vi
siems ir visoms darbininkėms, 
šeimininkėms, Bridgeporto 
biznieriams ir Visiems para-
pijonams, už jųjų darbą, pui
kų užsilaikymą ir rėmimą šio 
puikaus pikniko. Lai Dievas 
jiems atlygina. , 

Kun. M. L. Krušas. 
Klebonas. 

r PAIEŠKOJIMAI. 

TIK APIE FEDERACIJOS 
PIKNIKĄ. 

Cicero, Dl. — Ciceriečiai 
šiandien tik ir kalba apie Kat. 
Federacijos Chic. Apskričio 
garsųjį pikniką, kuris įvyko 
liepos 23 d., National darže. 

Kurie dar nenusipirkote ti-
'kietus, tai dar galite gauti jų 
'pirkti L. D, S. Užeigoje, 1447 
So^ 50-th Ave.; Cicero. Nes 
'tik iš kalno pirkęs tikiefą, tu
rėsi progą gautT dovaną $5.00 
vertės, arba $5.00 auksu. 

Pasiklausęs. 

PAIEŠKAU savo brolių, Motiejaus 
i r Andriaus Dailidunių. Abu yra aufc-
S«i vyrai, Andrius 38 m. amžiaus, o 

l^lotiejus 33 m., veido nė tafcnsaus, nė 
šviesaus, vidutinio. 1914 m. jų antra
šas buvo: 515 Lecand St, Kast, Ash
land (Wis. ?), North America. Dabar 
aštuoni metai kaip nesusirašau su 
jais. Jie patys, arba kurie žino apie 
juos lai duoda žinią,' kur jie yra, ar 
dar gryvi, ar jau mirę. 

On* OaUidunaitė. 
- Su vilk u Rėtiy bos 

Mariampolės Miestas, 
Vytauto g-vė num. SS. 

PINIGAI B ROSELANDO 
UETUVON. 

* 

Pinigus iš Boselando ir a-
pielinkės galima pashjsti Lie-
tuvon per J. Bamanauską a-
gentą Lietuvių Prekybos Ben
drovės. 

Iš čia pinigai yra pasiun
čiami greičiau ir pigiau negu 
kur kitur ir,pilnai atsakoma. 

Parduodamos laivakortės 
ant visą linijų. 

Visais reikalaia kreipkitės 
pas: 

J.RAMANAUSKAS 
Agentas Lithuanian Sales 

P.\ P. Baltutis, 001 W. 33-rd 
St. 

Lith. Sales Corp. 3313 So. 
Halsted St. 

J. šiuris, 928 W. 33-rd Str. 

- 18-tos APIELINKĖJ. 

P. Varakulis, 731 W. 18-th 
St. 

J. P. Mally, 633 W. 18-th 
St. 

C. Kahler, 1930 Čanaiport 
Ave. 

10808 Michifan Avenue 
Roseiaiid, 111. 

PATARIMAI . 
Kada siųsi pinigus į Lietu

vą, ir kada prisieis reikalas 
greitai priduoti pinigą Lietu
von, tada 'siųsk per Federal 
Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija geriausiai ir 
greičiausiai priduoda pinigus 
adresantams Lietuvoje auksi
nais ar doleriais ir kursas y-
râ  žemiausi s ir visi pinigai y-
ra užgvarantnoti Amerikos 
doleriais. 

Jeigu kada norėsi atsikvies
ti savo gimines ar pažįstamus 
iš Lietuvos Į Ameriką, tai pirk 
laivakortę ir daryk visus at-
kvietimui reikalingus doku
mentus per Federal Bond & 
Land Company, nes žioji kom
panija turi geriausius sutvar
kymus kaslink išgavimo pas-
portų ir kelionėje niekur ne
trukdoma. 

Kada pats važiuosi j Lietu
vą, važiuok per Federal Bond 
& kand Company, dėlto kad 
šios kompanijos linijų laivai 
yra parinktinai geriausi ir nie
kur nereikia persėsti arba 
mainytis ant traukinių ar lai
vų. 

Jeigu nori investuoti sau
giai ant didesnių nuošimčių 
pinigus, tai pirk Federal Bond 
& Land Company real estate 
bojidsus. į 

Jeigu nori pirkti žemės u-
"kei arba gatavą ukę, ar namą 
mieste, tai pirk nuo Federal 
J3ofid & Land Company, nes 
šioji kompanija turi* daugiau
siai žemės,\ farmų ir namų ir 
parduoda pigiai ir ant leng
viausių išlygų. 

Jeigu'turį žemės, farmą, na
mą ar kokį gerą biznį, del grei
to pardavimo, kreipkis prie 
Federal Bond & Land Compa-' 
ny, nes šioji kompanija grei
čiausiai nuperka ar kitam 
greitai parduoda. Kada bus 
reikalas gauti visuose reika
luose teisingų informacijų ar 
legališkų patarimų kreipkis j 
bile katrą šios kompanijos o-
fisą. 

FEDERAL BOND & LAND CO., 
666 W. 18th Street, Chicago. 
1£39 So. 49th Ct., Cicero, BĮL 

602-604 Association~BIdg., 
Chicago. (Apg.) 

BRIGHTON PARK ENGLEWQOD 

Bučiunas ir Kuzma Co. 
2859 W. 40-th Street 
J. DeitSko, 4409 S. Fairfield 

Ave. v 
V. Gečaitė, 2502 W .45-th 

Place. 
V. Krauklis, 4111 So. Rich-

motfdSt. 

P. Lapša, 6002 So. State St. 

ROSELAND, ILL. 

M. šlikas, 10524 Waba^i Av 
V. Kaušilas, 

119 E. 107 Street 
J. Ramanauskas, 

J. Šimkienė, 4358 S. Pair- \ 10808 So. Michigan Ave. 
field Ave. 

J. Smith, 3813 S. Kedzie Av. 
J. Tumšis, 3953 vSo. Rock-

well St. 
A. J. Vish, 4107 So. Rock-

well St. 

WEST PULLMAN, ILL. 

M. Kiupelis, 12137 Emerald 
Ave. 

J. Žolinas, 4063 So. Maple 
wood Ave. 

MARQUETTE PARK 

KENSINGTON 

J. Nikšas, 6612 S. Artesian 
Ave. 

' ATLANTIKE 

A. Janauskas, 4563 Went-
worth Ave. 

B.' Misevičius, 314 E. Ken-
sington Ave. 

SO. CmCAGO, ILL. 

J. Cheruski, 8847 Houstan 
Ave. 

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

SIENŲ POPIEROS, DAŽAI, VARNlSlBS. 
Padaryk savo namus patogumo ir grožės namais. O 

Hai įgysi lengviausiu būdu. Tiktai pasirink tau tinkamų 
dažų ir viską sulig noro turėsi. Kiekvienas namo savi
ninkas tuos reikmenis gaus; jei tik atsilankys pas: 

SAMUEL HELMAN, 
VVALL PAPERS, PAINTS IR VARNJSHES 

1421 So. Halsted St. Chicago, 111. 

cenos Mylėtojų 
D O M E I . 

* Ką tik išėjo iš spaudos trijų veiksmų d r a m a 
" U Ž T Ė V Y N Ę M A L O N U K E N T Ė T I " 

Kaina 18 centų. 

Tai šių dienų veikalas. Jj skaitant ne
vienam ašaros per skruostus ritasi. 
Šiame veikale parodo lietuvių ir lietu
vaičių pasišventimą, ir lenkų žiaurumą. 

" A R E S I Č I A M A N O J Ė Z A U " ? 
Drama. Kaina 10 centų. 

ŠVENTOS AKVILINOS KANKINĖS MIRTIS. 
Triįų veiksmų tragedija. Parašė kun. 
J. Židanavir-ius. 
Kaina _. 20c. 

MILDA MEILĖS DEIVĖ. Mytologijos Pasaka. 
Parašė Petras Vaičiūnas. Lošime daly
vauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart to, 
dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. 
Viskas dedasi Senų Senovėje, Baltijos 
pajūryje. Pusi. 67 35c. 

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 
joje du teatrališki veikalai: ŽODŽIAI ir 
ATBALSIAI, 3-jų veiksmų drama.-Ir 
SIELOS VIRPĖJIMAS, 3-jų atidengi
mų vaizdelis. Kaina 50c. 

"NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE" Sulietuvino 
Žibuoklė ir "LIETUVOS ATGIJI
MAS '' misterija. Parašė P. Miknevi-
čaitė kaina 15c. 

AVINĖLIS NEKAUTASIS, 4 veiksmų komedija. 
Sulietuvino Aišbė 30c. 

KOMEDIJOS Sof. iČurlionienė-Kymantaitė. Šioje 
. knygoje yra keturi veikalai: 1. "Pini

gėliai", 2. "Karalaitė", Tikroji Teisy
be, 3. "Gegužis" ir 4. " K u p r a s ože
l i s" ! : . . . . 75c." 

JŪRIŲ VARPAI, triveiksmė mysteria. Parašė Vi-
dunas r. 50c. 

MARCELE, keturių veiksmų scenos vaizdelis. Pa
rašė A. Giedrius 15c. 

SNIEGO KARALAITĖ. Keturių veiksmų, penkių 
paveikslų drama vaikams su dainomis. 

* Vertė V. Plaušinaitig 25c. 
VAIKŲ TEATRAS. Komedijeiės: Cyp.. cyp. . 

cyp.. Miau.. miau.. miau.. 'Grybų 
•barnis. Barbutė piemenėlė. Parašė So
fija Čiurlionienė 25c. 
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