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METAI-VOL. VII 

Naujus Projektus 
Duoda NENORI PRIIMTI ORGANL | SLAPTOS DISKUSIJOS 

ZACIJON VOKIEČIŲ 
MOTERŲ. 

TODĖL TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA IŠNAUJO 
ATGAIVINAMA 

• 

BIULETINAS. misijų iiauiai. Susirinkime 
buvo ir bolševikai. 

I šgrobtų svetimšaliu savas-
! čių Rusijoje reikale bolševikai 

projektą savasčių reikale prie-i j . . , . 7 . J • v padavė nauja projektą, J ie 
• m 1 • t 1 1 m • • 

UŽ visas savastis 
atlyginti savininkams, jei ku-

1 rios savastys yra sunaikintos 
H AG T K, liep. 19. — Tarp- arba kokiu nors būdu negali 

tautinė konferencija Rusijos 1 b u t gražinamos savininkams. 

HAGPK, liepos 20. — Kon
ferencijos delegatai bolševiku 

1 * 

mė. Tokiu buriu, konferencija pasižadėjo 
ir vel atgaivinta. 

Prancūzės su belgėmis 
prieštariauja. 

reikale dar visai nesuiro. Te
čiaus ji gali suirti, jei bus pri
pažinta, kari nauji bolševikų 
rojektai nepriimtini. . 

-

Kaip žinoma, bolševikai de
legatai buvo kviečiami savas
čių subkomisijos sesijom Jie 
atsisakė. konferencijos pir
mininkui pasiuntė laišką su 
išmetinėjimais. Jie reikalavo 
vyriausios komisijos susirinki
mo. 

Tečiaus jie pareiškė, kad jų 
noras yra tų savasčių klausi
me ir atlyginimų, reikale vesti 
derybas tiesiog su savasčių sa
vininkais, bet ne su valstybė
mis. 

Pagaliau jie pasižadėjo sa
vasčių klausimą pilnai išspręs
ti per ateinančiu du metu. 

Susirinkimas išklausė jų 
projekto ir jiems pranešta. 
kari Europos valstybių rielega-

PARY21US, liepos '20. — 
Moterų organizacija Interna 
tional Federation of Tniversi 
ty \Vomen turi čia suvažiavi-

Svarbiausieji suvažiavimo 
aptarimai bus susimainymas 
studentais ir profesoriais tar
pe Europos ir Amerikos uni
versitetų ir vokiečių moterų 
priėmimas organizacijom 

Dalyvauja 200 amerikonių. 

Amerikos delegaciją suva
žiavime sudaro apie 200 mote
rų. Tarpe jų yra daugybė 
baigusių Chicago ir Xorth\ves-
tenv universitetus. 

Šiandie suvažiavime atsto
vaujama 24 tautos. Kad tuo-
tarpu pirm poros mėtų buvo 
atstovaujamai vos 5. 

Pramatomas kompromisas. 

APIE MANDATUS. 

Tas sukelia nepasitenkinimus. 

SANTARV* NESUTIKS SU f 
AMERIKOS NORAIS. 

tai tuo klausimu pasitarsią ir 
Europos valstybių delegatai j bolševikams atsakysią, ar jų 

atlaikė susirinkimą ir nutarė 
bolševikus patenkinti. 

Šiandie įvyko vyriausios ko

tas projektas priimtinas, ar 
ne. 
" Dėlto galutinas 'atgaivina-

\

misi jo j susirinkimas, kuriameįmos konferencijos likimas kol 
dalyvavo visų keturių subko-|kas nežinomas. 

PREZ. HARDINGAS ATSILIEPIA I GUBERNATORIUS 
KVIEČIA JUOS APSAUGOTI ANGLIŲ KASYKLAS. 

Prancūzės ir beldės grūmo
ja išeiti iš suvažiavimo, jei or-
ganizacijon butų priimtos vo
kietės. 

Tečiaus tuo klausimu pra
matomas kompromisas. Kal
bama, jog busianti padaryta 
rezoliucija, kurioje bus pasa
kyta, kari vokietės organizaci-

jjon bus priimtos, kuomet pati 
Vokietija bus priimta Tautų 
Sąjungom 

\VASHINGTON, liep. 20.-
Anglių kasyklų klausime pre
zidentas Hardinga* atsiliejv 
į visus gubernatorius tų vals
tijų, kuriose yra kasyklos. 

Prezidentas praneša apie 
anglekasių viršaičių su kasyk-, 

& lų savininkais buvusios kon
ferencijos bė^gį, kaip ta kon
ferencija įvepavyko ir prašo 
gubernatorių imti savo globon 
visas anglių kasyklas, kuriose 
bus atnaujinti darbai. 

Prezidentas pataria guber
natoriams pavartoti savo au-j 
toritetus, kad apsaugoti kasy
klas ir norinčius dirbti žmo
nes. Gi jei kur tokia apsau
ga |>asidaro neužtektina, tuo
met šalies vyriausybė duos 
reikalingą pagelbą. 

Prezidentas iš savo pusės 

Prezidentas laikosi princi
po, kad kiekvienas čia žmogus 
turi laisvę kur patinkanti ir 
kas patinkama dirbti arba no-

i dirbti. I r toksai žmogus turi 
Imt valdžios apsaugo jamas. 
Jei organizuotiems darbinin
kams valia streikuoti, tai ne-
orgamzuotiems valia dirbti. 

S. V. KARO LAIVYNO 
SEKRETORIUS VOS 

NEŽUVO. 

(Jražus tas principas. I r 
taip turėtų but. Bet prakti
koje pasirodo kas kita. 

PREZIDENTO ATSILIEPI
MAS TUŠČIAS. 

Taip sako Lewis ir Gompers. 

Skrido aeroplanu ir mašina 
sugedo. 

PEKINAS, Kinija, liep. 20. 
Čia vieši Suv. Valstijų karo 
laivyno sekretorius Denby. 

Sekretorius pakilo aeropla
nu ir skrido Pekino padangė
mis. Staiga 4,000 jxėdų aukš
tumoje sugedo mašina. 

Šiaip-taip nusileista arčiau 
žemės. Aeroplanas krizdamas 
sulūžo. Bet sekretorius išli-
ko sveikas. 

LONDONAS, liepos *20. — 
-

Tautų Sąjungos tarybos suva
žiavimas mandatų klausimą 
sumanė^cliskusuoti uždaryto
mis durimis, idant plačioji vi
suomenėj nieko apie tai neži
notų. 

Tas sukėlė didį nepasitenki
nimą visuomenėje ir nepasiti
kėjimą pačia Sąjunga- Mat, 

[tarpe suvažiavusių yra senos 
gadynės riiplomatų, kuriems 
norėtųsi grąžinti atgyventus 
laikus. Tie diplomatai įpra
tę veikti patamsėję, bijo pa-
sirodyti šviesoje. 

Galimas daiktas, kad visuo
menės opinija nusvers tuos 
jų slaptus norus. 

Suvažiavime atstovaujama 
kuone kiekviena Europos Val
stybė. Taryba nusprendė pa
kviesti Suv. Valstijas ir Vo
kietiją paskirti savo atstovus 
komitetan, kurs paskirtas pa
kelti kovą '"baltajai vergijai." 
Rekomenduota visose viešose 
vietose apsaugoti ir apdrausti 
moteris ir mergaites. 

Tarybos nariai reiškia vil
ties, kad Suv. Valstijos savo 
šalin priims žymią rialpRusi-j 

Pasiųlys mažomis dalimis at 
mokėti. 

PARYŽIUS, liepos 19, — 
Trumpoj ateity santarvės val
stybės pasiųs bendrą notą S. 
Valstijoms reikale 250 mili'o-
nų dolerių, kokių AVashingto-
no vyriausybė reikalauja kai
po išlaidų už užlaikymą Vo
kietijoje okupacinės armijos. 
Tos išlaidos Amerikai turi but 
atmokėtos iš karo kontribuci
jos abelnosios sumos arba iš 
^os, kokią vokipčiai turi išmo
kėti santarvei jos okupacinių 
armijų užlaikymui. 

IŠ GELEŽINKELIU DARBININKU STREIKO 
WASHĮNGTON, liepos 20.ivo kabineto susirinkime. Te-

Geležinkelių darbininkų įčiaus rezultatai neskelbiami. 
streike neįvyko jokių svarbes
nių atmainų, išėmus tai, kad 
kai-kur imta areštuoti strei
kuoją piketninkai, Kurie per
žengia fedefalių teismų isduo-! 
tus ' ' injunoiions." 

Šiandie prisieina pažymėti, 
jog streikui galas nepramato
mas. 

Visgi po kabineto susirin
kimo generalis prokuroras 
JDaugherty pranešė, jog tarpe 
anglekasių streiko-nr geležin
keliečių streiko turi but kas 
nors bendra. J is spėja, kad 
ar kartais nebus koks sąkalbis, 
atkreiptas prieš šalies ir vi-

Matyt, tuo Prie "šopmenų" strei-1 suomenės gerovę 
ko prisideda vis daugiau dar- klausimu bus padaryti tarriy-
bininkų. Taigi, kasdien strei- mai. 
kininkų skaitlius eina didyn. Eina kalbos, kad žada su-

Sumišimų pasitaiko visur, j streikuoti ir darbininkai dirbą 
Ir tas nestebėtina, jei strei-! prie traukinių judėjimo. Tų 
kuojančių skaitlius pereina j darbininkų streikas šiaip-taip 

Santarvės valstybės nenori į 400,000 Į sulaikomas ir slopinamas. Bet 
m o k r t i r Jos remiasi tuo,' ka.l i Prezidentas Hardingas ge-| nežinia, kaip ilgai taip galės 
* .» ' v / i r I 1 , X : . . I - , . K ^ X ^ , i o + ̂ A i l r o o n T o r o K J l - i n i l t l Amerika ' nepripažinusi Ver-
sailleso sutarties. 

Bet Amerika tvirtina, kad 
jos reikalavimas paremiamas 
teisybe, gi apie teisybės prin-

ležinkeliečių streiką aptarė sa- i būti. 
-

LENKŲ PUOLIMAI 
PRASIDEDA. 

spaudą uždraudus, lenkai dau
g i a u matoma kreips domės į 

_ ^ lietuvių lenkinimą, nes jiems 
cipą negali but jokių diskusi- j Birželio 13 diena, 3:30 vai. j dabar nėra galimybės net pa-
« J U* ~ rytą įvyko pirmas didelis len- sisakyti apie daromas jiems 

kų puolimas ant Širvintų. K a ! skriaudas. [Tr-tas]. Pranešta, kad santarvės va
lstybės pasiųlys Amerikai iš
mokėjimą nors mažomis meti
nėmis dalimis, jei ji jau sto
vės griežtai už išmokėjimą. 

Santarvės valstybės nusi
skundžia, kad jos mažai gau
na iš Vokietijos reikalingo 
joms atlyginimo. Ir gauna-

bekovičams vadovavo Virba
lis, "buvęs milicijos vadas Kau-
ne, paskiau apsivogęs ir pabė-

N. 

gęs pas lenkus. Dabar ban
ditas Virbalis, lenkų valdžios 
lepinamas, veikia po daktaro 
Sartono pavarde. Šiame-puo
lime dalyvavo kelios dešimtys 

VISOS LIETUVOS 
GEGUŽYNĖ. 

jos pabėgėlių, imrie šiandie j mojo didžiausia dalis tenkau- J l e n k l J u l a m ] ^ 0 j formoj, ke-
Europos valstybėms yra per 
riaug snuki našta. 

GARANTIJOS KOMITETAS 
PARYŽIUJE. -

PARYŽIUS, liepos 20. —IŠ 
Berlvno čionai atvvko garan-
tijos komitetas; kuris kuovei-| 

ti Belgijai. 

C H I C A G O J E 
SESERYS NUSKENDO. 

Cliapen ežere, pietuose nuo 
Benton Harbor, Mieli., užva
kar nuskendo dvi seserys, Mrs 

kia.u pradėjo sesi.jas.su a t p i ) - ! X i c , l o ) a s j p ^ ^ ^ ^ ,T 

dynio komisija. jTariamasi 

AVASFUNCJTON, liep. 20.— 
Jvuomet prezitlentas Hąrriin-
gas paskelbė atsiliepimą \ gu
bernatorius apdrausti anglių 

pažada gubernatoriams pilną j kasyklas, kuriose bus pradėti 
vyriausybės paramą, taip kad • darbai, streikuojančią^ angle-
kasyklos turi but atidarytos irį kasių prezidentas Levis taip 
darbai turi but veriami visu į pareiškė: 
pilnumu. 

Jvairių valstijų gubernato-
riar"atsakė į tą prezidento at-

i'Šis v\riausybės atsineši-
mas neatmainys streikuojan-

t čių darbininkų pozicijos ir jis 
siliepimą. Pažada iie apdrau- i . -, • n . . . i r 9 J l riiepakens streikui. Darbiniu-* * • * 

* 

stį kaip kasyklas, taip norin
čius jose dirbti darbininkus. 
Gi anglekasiai tegu sau svei
ki streikuoja. 

Pasirodo, kad anglių kasyk
los nebus federalės kariuome
nės ąpsaugojamos, bet valsti-
jfų milicijos. Tik būtinai pri
reikus vyriausybė valstijoms 
duos pagelbą. 

Kas iš to išeis, sunku pasa
kyti. 

kai liuosu noru streikuoją ne-
gryž darban kadir todėl, kad 
kasyklos bus apstatytos ka
riuomene. Tvarkos klausi
mas čia nepaeina. N,es darbi
ninkai visur tvarkingai laiko
si' ir kariuomenė nereikalin-
ga . " 

Gi Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Gompers sa
ko: 

*'Prezidentas pakvietė ang-

ANGLIŲ LABAI MAŽAI. 

NEW YORK, liepos 2(X — 
Pranešta, kad anglių išteklius 
kaskart eina mažyn, taip, kad 
artimoj ateity bus susiaurin
tas geležinkeliais traukinių va
žinėjimas ir prekių vežiojl-

• 
mas. 

Anglių trukumas jau šian
die atjaučiamas. Kai-kurios 
geležinkelių bendrovės anglių 
ištekliaus turi vos porai sa
vaičių. Kitos — vienam mė
nesiui, dar lutos — porai se
kančių mėnesių. 

• 
moratoriumo klausime. 

ILGAS FANATIKO PAS-
NINKAS. 

OTANTON, Ky., liepos 20. 
— Čia religinis fanatikas pas
ninkauja jau 65-tą'dieną. Jis] 
vra kažkoks AVilliam Rice. 

Pradžioje jis apsiėmė išpas
ninkauti 40 dienų. Paskui sa
vo nuomonę atmainė ir pas
ninkauja toliau. 

Gydytojai tvirtina, kad jei 
jis paliautų pasninkavęs, tai, 
rasi, butų galima jį dar pa
gydyti. Už kelių dienų pra
nyks ta viltis. 

Mrs. Henry Waggon, 27 m. 
Abidvi sesenvs su savo vai-

•r 

kais nuėjo maudytis. Vyres
nioji .sesuo inėjusi į vandenį 
pataikė tiesiog duobėn. Jaune
snioji puolėsi pagelbon. 

Vaikai motinų kovą vande
ny matė. Bet jie buvo bejėgiai. 

RAMBYNAS. (Maž. Lietu
voj). 18. VI, 22, Rambyne su
si važiavo Klaipėdos ir Til
žės jaunimo ir D. Lietuvos 
šaulių sąjungos eksk-tai, Iš 

Hosdesimts V r r e n g t ų civiliais j laivo nuvyko tiesiog Ramby-

AEROPLANŲ DIRBTUVĖ. 

SUSEKTA DAUG KIETO
SIOS ANGLIES. 

lių kasyklų savininkus atida
ryti savo kasyklas ir pradėti 
darbus. 

"•Yra tečiaus faktas, kad nė
ra kam šiandie kasvklose dir-

— M&ine valstijoj atrasta di 
dėlė daugybė kietosios anglies. 
Anglis atrasta ūkiuose. / Su
prantama, bus atidarytos ka
syklos ir daugelis ūkininkų iš 
to praturtės. 

KINIJOS IŽDAS TUŠČIAS. 

bti, kaip ilgai darbininkai 
streikuos. 

PEKINAS, .liep. 20. — Ki
nijos valstybės iždas pasirodė] 
visai tuščias. Iždo ministe-

. . 

O R A S 
Juk prezidentas neturi o-į ris uždarė savo biurą ir nore-j CHICAOO. —.Šiandie pra-

Chicagos priemiestį7, May 
wood statoma pastos aeropla
nų dirbtuvė. Tai busianti vie
na didžiausių tos rųšies dirb
tuvių. Dirbtuvės pastatymas 
ir išrengimas atsieisiąs apie 
700,000 dal. 

POLICMONO PAŠAUTAS. 

Policmonas Murphy pašovė 
Patrick O'Donnell, 24 m., 547 

kareivių ir zabekoveų. Viso 
skaičiuje apie 100 žmonių iš-
netyčių užpuolė Širvintus, ap-
sisigijiklave šautuvais, ranki
nėmis granatomis ir 4 kulkas-
vairižiais. 

Širvintų, milicija užpulta 
tokios didelėm gaujos, turėjo 
apleisti Širvintus. Vieną mi
licininką Aleksandrą Molį šie 
banditai pagavo ir tuo jaus su-
šaudė, nors jo visa kaltė buvo 
tame. kad jis milicininkas. 
Kulka per sieną buvo užmuš
tas savo name bemiegąs žydas 
Jankelis Teperas. Keletas 
gyventojų buvo apiplėšta. 
Nuostolių lenkai pridarė daug. 
Pagaliaus milicija k apsigin-
klavę vietos gyventojai išvijo 
lenkus iš Širvintų. Visbalis 

-Sartonas viešai gyrės, kad 
nuolat darysiąs tokius užpuo
limus, jei Širvintai nenorės 
pasiduoti lenkams. 

Prasidela lenkų valdžios 
ruošiamieji " v y p a d y " — už
puolimai neutralinės juostos. 
Tai kibirkštys kuriomis lenkai, 
matoma, nori Lietuvą išprovo
kuoti vėl į karą! , [Tr-tas]. 

nan, kame sveikino vieni ki
tus. Iki 8 vai. klaipėdiečiai 
ir tilžiškiai linksmai žaidė, 
dainavo. Jie neknatriavo, nes 
laukė kauniečių. Tuo laiku 
pasakyta kalbų prie ąžuolų. 
8:30 vai. vak. atvyko kaunie
čiai, vos nukrapštė ąavo laivą 
nuo smėlio, ant (kurio buvo už
šokęs, per ką įr pasivėlavo at
keliauti. , 

P. Vydūnas sveikino kaunie
čius, po ko kauniečių dūdų or
kestras griežė himną ir atsa
kyta prakalbomis. 

10 vai. visi iškeliavo Klai
pėdos link. 

Šventėj dalyvavo svečių ir 
iš Tauragės. 

Viso publikos prisirinko ne 
mažiau kaip 1,000 žmonių. 

DERLIUS. 

PORTLANI), Me., liep. 2 0 . j W ^ s t E ™ st->. k u o m e t P» « 
, • I L ' i t o i c i l v i o r n / I r o i K r o i c rw.inrs\ i r kitais dviem draugais bėgo ir 

poliemono šaukiamas nesusto
jo. 

Areštuotu ir kitu du jo drau 
r#u- -~~ 

PAPIGINTA GAZOLINĄ. 

\ Chicagoje papiginta gazoli
ną 2c; galionui. \ 

meny, kad patys savininkai eis 
į kasyklas ir kas anglis." 

v 

jo atsistatydinti. Tečiaus pre-jmatomas gražus oras; kiek šil 
zidentas jį sulaikė. ciau. 

DANGINA "LENKUS." 

P I N I G Ų K U R S A S . 

I Pavergtuose kraštuose len
kai stengiasi visus kitataučius 

"ipaversti lenkais. Čia vežas«a 
naujų kolonistų iš Lenkijos,gi-
lumos, čia slopinamas kitų i Svetimų šalių pinigų vertė, 
tautų tautinio susipratimo ki- "Mainant nemažiau 25,000 doL 

. LAZDIJAI. Lazdijų apy-
lenkėse javai šįmet, bendrai i-
raant, atrodo taip: Rugiai ir 
kviečiai vidutiniški ir blogi, 
gerti nematyti; vasarojus ir gi 
blogas, nes deliai sauso oro, 
net ne visas sudygo. Bendrai, 
šį pavasarį Lazdijų apylinkė
se iškrito labai maža lietaus. 
Nuo perkūnijų sudegė keletas 
ūkių. 

limas, naikiriamos jų mokyk
los. Štai dabar vėl. Iš Vest
falijos atvyko lenkų atstovai, 
kad? apžiūrėtų vietas lenkams 
apgyvendinti. I Naugardėlį 
žada atsiųsti tuojaus 170 len
kų mokytojų, kurie balt,gudžių 
vaikučius lenkins. Lietuvianis 

| liepos 19 d., buvo tokia pagl 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.50 
Pranei jos 100 frankų 9.12 
Italijos 100 lirų 5.24 
Vokietijos 100 markių .20 
Lietuvos 100 auksinų .20 
Lenkų 100 markių .02 

file:///Vomen
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UKTCTIŲ KATALIKŲ DEEJfRAiTIii 

"DRAUGAS" 
kasdiena Išskyrus nedėldientus 

PREtfUMERATOtt KAUfAt 
96.00 

Pusei i l f tu 

Prenumeratos mok&al iSkalno. LAI 
•k&itoal nuo užsirasymo dieno* 

M nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir selnaa adresas. Pinigai geriausia 
dusti išperkant krasoje ar expres# 

Mouey Order" arba Jdedant pin» 
«us ) registruota laišką. 

'DRAUGAS" PUBL. CO. 
J334 So. Oakley A ve ., Chicago 

TeL Eoosevelt 7791 
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih 

METAS SAVIMI SUSIRŪ
PINTI. 

Kelerių metų darbas Lietu
vos nepriklausomybei yra gar
bingas mūsų patriotizmo ir 
valstybinio susipratimo požy
mis. J i s dar neužbaigtas ir 
nesibaigs, pakol mes jausimės 
lietuviais esą. Gi kaip lietu
viais esame gimę, lietuviais 
norime ir mirti. 

Tečiaus mes neprivalome ir 
savęs užsimiršti. Mums reikia 
tvarkyti savo visuomeninį vi
daus gyvenimą, reikia daugin
ti savo jėgas, naujas gami
nant ir senąsias stiprinant. 
Tik savyje sustiprėję, savo iš
siblaškiusią energiją sutelkt1, 
mes kiekvieną valandą busi
me pasirengę dar didesnius 
darbus savo tėvynei nuveikti. 

Taip veikimo programą tvar 
kant išauga prieš mumis. 

Nauja veikimo kryptis. 

Pakliuvę į naujus namus mes 
dairomės kaip jie įtaisyti, pa
tekę į naująjį kelią mes da

ryti centrą mūsų veikimo. •' 

Ar gresia mums ištautėjimo 
pavojus? 

Į šitą klausimą, kurs tarsi 
juodas debesys kybo ant niu-
sų tautinės padangės, visi at
sakys: tikrai mums gresia iš
tautėjimo pavojus. 

žydus sinagogon, ten juos ap-
mušę I r galop apiplėšę. Nedo
vanoję nei sergančiam seneliui 
rabinui. 

Telegrama nesako, į a s buvę 
tie užpuolikai, tik pažymima, 
kad veikiausia lietuviat « 

Lenkai šiandie valdo Vilnių. 

ŠVENTOJO TĖVO 
DIENOTVARKE. 

Iš tenai jie vieni ir paduoda 
Kad taip yra uudųa spau- . . . v, 0 . 

* .v v < , r C « i visokių zmių. Suprantama, nuo 
j ii turėjo pasirodyti ir ta ži
nia. 

Pirm poros savaičių lenkai 

d imas einąs iš šovinistinių a-
merikonizatorių viršūnių ir iš 
nesusipratusių lietuviškų šei
mynų apačios. 

Kad lietuviai lengvai ašimi- a t l l k o P " * « » * ™ T O «W* 
liuo jasi (pavirsta kitokiais ne- \ ̂ y n e s . ^ a d įvykusiai kitas 
gu yra) , nenaujiena. Mūsų knl m ė g i n a s u v e r s t i a n t l i e t l l V 1 ^ 
turos istorija rodo kaip lietu- Nors lenkų propaganda tik-
viai pigiai pasidavė lenkybės sliai prieš lietuvius varoma, 
įtekmei. tečiaus ji begalo paika. 

patekę svetimon šalin, kur Visupirma lietuviai kadir 
mes esame tarsi mažas šapelis norėtų, tai šiuo kartu jų men-
begaliniame įvairių tautų van-1 kas būrys negalėtų pasiekti 

bojame koki yra jo patogumai, n e p a L , o m e i r n e u ž jaučiame tė-
koki pavojai. Panašiai ir vi 
suomeniniame veikime. 

Prieidami prie išvados ka i 
mums reikia pasirinkti nauja 
veikimo kryptis, dera padary
ti sąmatą to ištekliaus kur j 
turime: sužiūrėti visus savo 

denyne, negalime išvengti su-
amerikonėjimo įtekmės. Bet 
ne tame nelaimė. Mes anaip
tol i r negalime manyti apie 
sudarymą Valstybės valsty
bėje. Gyveną Washingtono tė
vynėje, besinaudoją jos kultū
ra bei civilizacija, mes jai 
dėkingi ir privalome būti išti
ki nu šios šalies gyventojai, ge
rai moką anglų kalbą, gerbia 
ir giną Amerikos įstatymu*, 
jos įpročius ir t. t, 

Tečiaus net ir Amerikos pi
lietybė anaiptol mus neverčia 
užsimiršti savo tautinę kilmę, 
leidžia pagerbti ir mylėti savo 
kalbą, savo istoriją. Plataus 
proto ir aukštos širdies ame
rikiečiai net ragina mus ne-
panuršti savo tautos idealų. 

Visa mūsų nedorybė ir pra-
>ikalthnas yra tuomet, kada 
mes niekiname savo lietuvy
bę, gėifinamės prisipažinti vi
sur ir visuomet savo kilmės 

vynės vargams, sielvartams, 
vienu žodžiu, išsižadame to 
kas yra sutapę su mūsų lie
tuviška prigimtimi. 

Prieš tokį ištautėjimo pa
vojų visupirma ir reiktų rea-

Iguoti pasirenkant tinkamu 
energijos šaltinius, patikrinti L r i e m o n i „ . 
nuostolių ar nedatekliaus spra- __ ' . . . , 

N-e mažesne skriauda muša 

Vilniaus apylinkių. Antra, lie
tuviai su žydais sugyvena 
gražiuoju, kaipo tinkama vie
nos valstybės piliečiams. 

Iš Kauno vėl pareina žinių, 
kad lenkai taikosi pasisavinti 
neutralės juostos plotus. Dėlto 
jie pramano prieš lietuvius 
visokių neteisingų ir piktų ži
nių. Patys neutralės juostos 
gyventojus smaugia ir visa 
verčia ant lietuvių. 

Tokiu būdu jie ruošiasi iš
šaukti kovon lietuvių pasienio 
sargybą (išprovokuoti) ir pa 
grobti naujus Lietuvos plotu-. 
C i kam nors sudraudus, galė
tų teisintis, buk jie ginęsi nuo 
lietuvių-, 

Ar ilgai bus mėginama lie
tuvio kantrybė? Mūsų tėvy
nės gynėjų užgrūdinta valia 
neleis savęs išprovokuoti. Gi 
iškentėjus šios valandos skau
smą, užvirs jo karžygiškas 
kraujas ir jis garbingai atly
gins savo skolą. 

NAUJOS KNYGOS. 

Ką tik išėjo iš spaudo* 
Trumpa Apologetika, 220 pus
lapių. Parašė kun. prof. Pr. 
Ručys. Kaina su apdarais 75c,, 
be apdarų 60c. 

Šventojo Tėvo Piaus XI kas
dieninis gyvenimas Vatikane 
pasižymi, taip tariant, pap
rastumu, darbštumu ir regula-
riu mankŠtimosi. 

Šventasis Tėvas paroje iš
dirba 15—16 valandų. Miega 
6, retkarčiais 7 valandas. Kas
dien dvi valandi vaikščioja 
Vatikano daržuose. 

Valgydamas peržiūri atėju
sią korespondenciją paštą ir 
duoda reikalingų nurodymų 
sekretoriams. Visus svarbes
niuosius Bažnyčios ir diploma
tinius reikalus patsai tiesiogi
niai atlieka. Liuosesnėmis va
landomis tai nuolat įsigilinęs 
į Vatikano bibliotekos kny
gas. . i , 

Tai nepaprastos energijos 
žmogus. 

Pastaraisiais laikais kaiku-
rie artimesni Vatikano rū
mams pralotai patarė Šventam 
Tėvui perdaug nedirbti, kiek-
nors daugiau domės atkreipti 
į savo sveikatą. Pins XI į tai 
atsakė: , 

" J ų s tžinote, kad kuomet 
kuris pakeltas į popežius, gy
venimas pabaigtai. Tuomet 
viskas yra Dievo rankose. Aš 
neturiu priemonės nors viena 
diena prailginti savo gyveni
mą. Turiu dirbti pakol Dievas 
nepasakys, kad jau gana to 
visa . 

Šventasis Tėvas 6:30 keliasi 
ir laiko šv. mišias privatinė
je koplyčioje. 8 vai. pusry
čiauja. Pusryčiai paprasti — 
kava su pienu, duona ir svies
tas. Pusryčiaujant atnešama 
paštą, kurią peržiūri ir pas
kirsto septyniems sekreto
riams. 

9 vai. kasdien, išėmus ant
radienį ir penktadienį, papą 

ME BEPROTYSTĖ. 
sideda vėl viešosios audienci ^ g PASIRODĖ DELOR" 
jos- Per istisią valandą pri
imami būriai maldininkų, są
jungos ir visokios rųšies or
ganizacijos. 

2 vai. papos rūmų viršila 
monsignoras Caccia Dominio-
ne Šventajam Tėvui paduoda 
patvirtinti audiencijų sąrašą 
kitai dienai. 

Pietus valgo 2:30. Visuomet 
vienas. Bet pietų laiku taipat 
sekretoriams duoda įsakymus, 
diskusuoja svarbesnius klausi
mus. Be to dar skaito užsiliku
sius laiškus. 

Pietų valgis ir gi prastas. 
Dažniausia valgo tai, kas pa
duodama stalan, be, jokių spe
cialių užsakymų. 

Kaip 3:30 papą išvažiuoja 
į Vatikano daržus. Tenai ko-

< 

kias 6 ar 7 mailes be pertrau
kos sparčiai vaikščioja. I r 
vaikščiodamas Pius XI neap
sieina be darbo. J į palydi vie
nas ar kitas pralotas i r su tuo 
vedamos diskusijos apie įvai
rius Bažnyčios ir pasaulinius 
reikalus. 

5:30 gryžta į savo kamba
rius. Išnaujo prasideda priva
tinės audiencijos, kurios tę
siasi iki 8:30 vakare, gi ret
karčiais dar vėliau. 

"Kele iv is" primelavęs kad 
Delorme nužudė savo pusbro
lį (Apie tai "Draugas*' rašė 
vakar) , toliarfs išvadžioja ko
dėl jis pateisintas. J i s teisingai 
pamini, kad teismas atrado jį 
esant nepilno proto. Bet "Ke
leivis" aiškindamas kodėl jis 
surastas bepročiu rašo: 

" O gi tuo, kad atgaben
tas teisman jis užsilaikė 
šajtai, tartum visai nepai
sytų, kas atsit iko". 
Tuo savo aiškinimu jife pa

kiša skaitytojams mintį, buk 
teismas pasielgęs neteisingai, 
nes Delorme beprotystė "užsi
laikė šaltai", anaiptol nekalba 
kad jis ištikrųjų nebūtų pilno 
proto. 

Paikas ir melagingas "Ke
leivio" aiškinimas. Delorme 
teismo metu užsilaikė "šata i ir 
nešaltai", kaip rodo smulkus 
tos bylos aprašymai. Bet ne 
sulyg Delorme teisme užsilai
kymo spręsta ar jis yra pilno 
ar nepilno proto* ir ar gali to
kiu būdu eiti teismo procesą. 

Delorme buvo tyrinėjamas 
įžymiausių Kanados gydytojų 

daktorius butų beprotis, j is y-
ra tik sąmoningas melagis-

rprofesionalas, kaip nekartą jo ** 
melai buvo " D r a u g e " paste
bėti. 

Ar prisaįkintojų suolas, tai 
yra 12 teismo narių kurie 
sprendžia kaitinamąjį buvo ka
talikai ar ne mes nieko nega
lime pasakyti, nes jų tikybinių 
įsitikinimų nenagrinėjome. 

Bet a r tuomi "Kele iv i s" no
ri pasakyti, kad 12 teismo na
rių "beveįk vienų katalikų" 
(K-vio žodžiai) išsižadėję savo 
sąžinės i r pripažino Delorme 
esant ne pilno proto žmogumi ? 

Kas išsižadėjo sąžinės — vi
si mato, nes faktai rodo. "Ke
leivis" savo purvina sąžine no
ri apjuodinti 12 prisiekusiųjų 
teismo narių ir verčiasi laik
raštiniu banditizmu, leidžia do 
rinio pagedimo nuodus savo 
skaitytojų sielon, juos dvasi
niai žudo-melą paversdamas 
tiesa. • 

— alienistų, tai yra tų, kurie 
Vakarienė kaip 9:00. Po y r a specialistai-žinovai proti

nių ir aplamai dvasinių ligų. vakarienės Šventasis Tėvas 
vėl imasi darbo. Tą laiką pa
švenčia svarbesniųjų Vatika
no pranešimų sustatymuL Pa
skui eina bibliotekon, ten 
skaito ir rašo iki pusiaunak
čio, d i kartais bibliotekoj 
šviesa matoma net iki 1 nak
ties. 

Tyrinėta ne tik patsai De-

TIKRAS TAUTININKO 
PORTRETAS. 

Tautininkai visuomet moka 
deklamuoti apie tėvynėse meilę, 
pasišventimą jos idealams, 
duosnumą jos reikalams. Šit 
nesenai grįžo iš Lietuvos tau
tininkų šulas Bračulis. Tauti
ninkų — laisvamanių laik-

lorme, bet ir jo giminė. Atras- r a ^ i u redaktoriai jį pasigavę 
ta ir faktais įrodyta, kad jo Į iškvotė kodėl jis sugrįžę 
giminė kelių kartų ir iš tėvo 
ir motinos pusės davė ne ma-

IŠ KATALIKU GYVENIMO, 
Darbininkų kongresas 

^ iepos 4 ir 5 d. Paryžiuje 
įvyko Francuzų Darbininkų 

priima valstijos sekretorių, j'Krikščionių Federacijos kon-

gas. 
Kaip prigimtis nedaro šuo

lių, lygiai ir socialis veikimą* 
remdamos senais daviniais, ve
da prie naujų išdavų. 

Įsigilinę į savo dabartie^ 
trukumus ir pažvelgę į ateitie* 
likimą* mes pastebėsime ištau 
tėjimo pavojų i r nenormalų 
laisvamanybės įsigalėjimą. 

Šituodu negeistinu apsireis-

tautos gyvybei ir sveikatai y-1 Smilčių Laikrodis, drama. 
Va laisvamanybė. Apie ją j Sulietuvino M. M. Kaina 10c. 
vėliaus. . J •• .. •• *.»*&,#+ 

I arba "Tas Nelaimingas Buic-
k ' a s" . 3 veiksmų, 4 atidengi
mų komedija. Kaįna 15c. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

G&icago. SI. 

MĖGINA MUSįJ KAN-
TnYBEi 

Iš Vilniaus paleista ypa 
tinga žinia. Sakoma, art i Vii 

kimu, mūsų manymu, turėtų niaus miestelį Badin netikėtai I 
kreipti visą mūsų domę, subur-! užpuolę kažkokį miteliai. J ų ^SAVIEJI REMKITB SAVAS 
ti visas mūsų pastangas, suda- f buvę apie šimtas. J ie suvarę j ĮSTAIGAS. 

kardinolą Gasparri. Antradie
niais tuo pačiu laiku priima 

gresasu Iš visos Franci jos da
lyvavo 150 delegatų. Daugiau-

prosekretorių ypatingiems Ba- s ] a i svarstyta propagandos ir 
žnyčios reikalams, monsignorą organizatyviai klausimai. F. D. 
Borgongini-Duca. Penktadb- K . Feder. skaito 125,000 na-
niais — valstijos sekretoriaus 
pavaduotoją monsignorą Piz-
zardo. Su kiekvienu pafpa kon-
feruoja vieną valandą. 

10 vai. prasideda privatinės 
audiencijos. Šventasis Tėvas 
priima kardinolus, vyskupus, 
pralotus, aukštuosius civilius 
žmones, diplomatus ir aukšto
sios kilmės asmenis. 

Privatinės konferencijos 
dažniausia tęsiasi iki 1 vai. 

| dienos. Nuo šios valandos pra-

ža bepročių kurie savo gyve
nimą baigė pamišėlių namuo
se. Kalbant apie patį Delor
me, visi gydytojai — ekspertai 
padarę anketą (kvotimus) pri
ėjo prie tų pačių išvadų, kad 
Delorme turi taip silpnas sme
genis, kaip aklas, kurčias yra 
savotiškai silpnas; nebeturi e 
mocijos jausmų, dorinės nuo
vokos, sveiko sprendimo ir tt. 
Dideliausi dokumentų pluoks-
tai tuo tikslu parengti prade
dant nuo jo jaunystės dieną 
ligi paskutinės valandos. 

Gydytojų tarpe skaitome 
rių, 23 apskričių unijas, 753 šias jų pavardes: D. Mc. Tag-
kuopas, veikia 78 departamen-

'tuoseu 

$5,000,000 Katedra. , 

Naujosios katedros planas 

gart, J . A. Handfield, W. De-
rome, Bellefeuille, Tetreault, 
Deolin, Porteous, Omer NoeL 
Iš jų kaip Taggart medikas— 
juristas 27 metus, Noel 14 me-

Detroit'e rodo, kad ši bažny-įtų išimtinai pamišėlių ligas 

( 

gydo. 
I r pasakyti kad Delorme 

beprotystė nuspręsta iš to kad 
jis teisme " š a l t a i " užsilaikęs, 
tegali beprotis. Bet ne. Mes ne-

pastatymas kainuos $5,000,000. manome kad "Keleivio" re-

čia bus gražiausia visoje A-
merikoje. Detroit'o katedra 
'prilygs Paryžiaus Notre Danio 
katedrai ir pralenks New Yor-
ko Šv. Patricijaus katedrą. Jos 

Bračulis nusiskundė: 

"Kaune nėra tinkamų ap
linkybių gyventi įgudusiems 
prie gero gyvenimo amerikie
čiams". 

" L a i s v ė " labai vykusiai 
kalba apie panašios rųšies pa
triotus : 

"Pras ta i kalbant, tėvynė 
prasta Bračiuliui. Toliau< 
tasai ponas pareiškė: " t iek 
kunigai, tiek svietiški inteli
gentai visomis išgalėmis pi
nigų siekia". 

"Išeina, kad Lietuvos bo
sai tik aukso Mamoną ger
bia ir jai tarnauja. Bet po
nui Bračiuliui dolerinė Ame- "* 
rikos Mamona yra geresnė. 
Doleris juk dabar svietą vai 
do. Štai kodėl iš Kauno ji
sai keliasi Chicagon, % 

Vargt del tėvynės neapsi- \ 
moka. Tegul durniai varg- * 
sta. Tai tautininkų filosofi
j a *» 

Tikrai autentiška* (neprasi
manytas) tautininko portre
tus. Visi dažai ir šešėliai su
derinti, nors Kauno parodon 
vežk. 

P. Miknevičaitė. 
I 

KARAS IR AŠ. 
IR KEISTAS GYVENIMO KELIAS.. 

me žmonės viena grože sotus f būna. Kad vargo mergelė. 

Čia likimas glamonėja — čia jis skau-
džia šurpia. 

Laimė lėmė man išvysti būties stebuk
lų. Pasaulio atomas akymirksniui virto 
manimi — gyvu žmogumi. Butyj išdygau, 
akis pravėriau, žiūriu, žiūriu — liūliuoja 
minių miniom žmonių. Kas tai?., jų dau
guma nusiminę... Juk pasaulis toks gra
žus! Gyvenimas taip įdomus* Ko jie liūs
ta saulės spindulius braidžiodami, aukso 
žvaigždžių migdomi. Vargšai... 

Aš tai tik jau neliudėsiu... Visad link 
sma pievomis lakiosiu, kartu su paukš
čiais dainas dainuosiu. Amžinai su &uule 
juoksiuos! Tai bus geraL.Derve pavirsiu, 
vargstančius žmones laime apsvaigįsiu ir 
vesiu keliu, kame skausmas širdies ne-
niarma, dienos proza akių nedrėkina, k~-

buties paslaptį suseksiu, taps visa žmo
nija ištisai laiminga. 

Uuu... trinkt kanuolės vakaruose.*. Mir
ties trimitas užgaudė... Jo aidas pasaulį 
nusmelkė. Ūžesys, verksmas, keiksmas su 
malda į vieną susiliejo... 

Pasipylė ginkluoti vyrai. Iš jų rankų 
kulkos cypia. Namai liepsnoja- Gyvento
jai bruzda bėga į šalis, kame dar kardai 
nežvanga. Slaptingos jėgos vedama, bėgu 
ir aš su jais kartu., I r , šit jau aš ne tė
viškoj Lietuvoj — Gudijoj esu, dideliame 
mergaičių, tokių pat našlaičių, būry aša
rotą duonos plutą graužiu, prie knygos 
sėdžiu, mokinuos ir dūsauju: "Mama! 
mamaite... vargas mane spaudžia, o tu 
negįrdi... Deja, jos Čia nėra. J i toli toli 
Lietuvoj, gal skausmu alpsta.,, Liūdnu
mas širdį pervėrė, pravirkau, taip gailiai 
pravirkau, kaip dar niekados neveVkiau... 

Čia dingo mano svajonės, dingo links- Žengiant gyveniman jaunuolio sielą kil
iu urnas: tapau liūdna, kai rudenio rytas. { noja, drumsčia paikos svajonės, Tikru-

I r taip besvajodama deive tapti, virtau mos n-oi už grašį. Mokykla neva gyveni 

Kai kūdikį iš vystyklų, mane iš svajo
nių tinklo karo banga išpainiojo ir paveju 
nunešė savo baisenybių verpetais... ir, deja 
savaip auklėjo. Toji mano auklė begalo 
baisi: visa kruvina, nes žmonėmis minta. 
Ką ji palyti — sopuliais apkrauna, su 
kuo pasėbrauja — širdį bei dorą piešte iš
plėšia- Su manim gi stebėtinai gerai ji 
elgėsi: gyveninio tikrumą kaip delne iš
rodė, be žefcLžių 'kentėti išmokė, ilgesį pa
žinti leido, tėvynės meile širdį sukūrė... 

J inai man kuždėjo: pakilk aukščiau pa
saulio melų, ieškok idėjų tarp negęstan
čių dangaus žvaigždelių ir meile — oi tik 
niekam to neskelbk — žudyk mane pačią.. 
mane karo šmėklą-. 

SIAURAS GYVENIMO LIEPTAS. 

man rengia bet gyvenimą tik už moky
klos sienų pamatai. 

Šit mokyklos durys užsidarė. Atėjus 
prie siauro gyvenimo liepto, išgaruoja, iš
dulka visos iluzijos — svajonės. Pamatai 
kad seniaus tik sapnuota, tarsi apie koki 
tai kerą bėginėta, kas tai gaudyta ir va 
tuščiomis stovi. 

Šiurpas pakrato. Siauras-siaurutėlis 
gyvenimo-lieptas. J is persimeta per bedug
nę. Vienas jos krantas — sapnai — sva
jonės, kitas žiauri realybė (tikruma). 

Nedrąsu juomi žengti. Tik ve įgudę pa
lydovai siūlosi vadovauti man ir mi-
nioms. I r linguoja, juoduoja lieptas nuo ke 
liamųjų keleivių. Einu ir aš su savo pa
lydovu, 

BriTv. pasipurčiau visu kūnu pažvelgęs 
bedugnėn. Ten, jos gelmėse aukų-lavonų 
kalnas. I r kiekvieną sekundą vis nauįas 
aukas bedugnė rijo, vis nauji keleiviai su
diev savo draugams sakė. 

Nesuskaitoma žmonių minia vis slenka 

lieptu, vis eina tirštyn jos eilės, vis di
desnis kliksmas minios ir aukų. 

O vienok tas gyvenimo lieptas neišven
giamas, juo turi eiti. I r eina ir plaukia mi
nios ir išėjusios laimingai į krantą ple
vėsuoja skarelėmis, drąsina gyvenimo ke
leivius nepaisant pavojaus ir mirties siek
ti amžinybės tolimos... visad garbingos. 

O, kad, regis, palydovas perneštų per 
lieptą, kad saldžiai atsibustum kitame 
krante L. 

Bet ne, tik sunkiai dirbęs, prakaitavęs, 
daug vargų, pavojų nugalėjęs supranti 
kad: 

"Mano jungas yra saldus ir mano našta 
yra lengva". 

Varpas gaudžia, darban šaukia. Toliaus 
rašyti nebegaliu. Išdžiuvo plunksna, raša
las išseko. Grįžtu prie darbo skirto man... 
Atlikęs jį ir vėl stversiuos rašto, jei neuž
ges degąs žiburys ir bus kuo plunksna 
pašlakstyti. 

Bėglias 
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^ DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. W e s t e m Avenue 
Telef. Lafayette 4144 

Vaandos: 9-11 rytais, 1-2 p o į 
pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldle--^ 
niais t iktai po pietų 2 iki 5 v a l . ^ 

Tel . Canal 257. Vak. Ganai 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 

LIETUVIAI AMERIKOJL] 
PASIDARBUOTA AUKSO 

SID. FONDUI 

Dr.CZ-Vezelis 
LIETUTIS DENTISTAS 

4718 SO. ASHLAND_ A V E N U E 
ARTI 47-toa Gatvės. 

Valandos: nuo 8 ryto Iki 9 vak. 
Seredomii nuo 4 iki 9 vakarą 

Sheboygan, Wis, — Nuo 
birž. 24 d. ligi liepos 14 d. 
visi Sheboygano darbuotojai 
buvo užsiėmę Aukso-sidabro 
fondo vajumi. Šie išrinkti as
menys ėjo per stubas ir rinko 
aukas: P. Čižauskąs, V. J. Re-
Tdaitis, A. Skeris, J. Yvanaus-
kas, K. Smaidžunas ir S. Rė
klaitis, Taipat jiems ta darbą 
varyti pagelbėjo L. L. Pasko
los* Stoties valdyba. 

Bkrž. 14 d. laikytame susi
rinkime buvo išduota atskai-

&Rea. TeL Clce.ro 8654 
Ofiso TeL Cicero 49, 

DR. J. SHINGLMAN 
1825 So. 49 Conrt 

N. B. Cor. 49 Court Ir 18 Btr. 
ant viršaus vaistyničios. 
^ M ^ » a a a a a * » » a a a a a a a a » a a t 

J. P. WAITCHLS 
Lawyer 

v LIETUVIS ADVOKATAI 
Dlen.: R. 611-127 N. Dearborn 84. 

Tei. Dearborn 6998 
Vakarais: 10736 S. Wabash A ve. 
Roseland Tel. PuUman 4377 

gražiai išpuoštas. Kun. A. Ko-
dis paeina iš Truskavos par. 
Jis i-ia nuo parapijos įsteigi
mo, klebonauja ir gražiausioje 
tvarkoje veda parapijos reika
lus, u/, ką yra parapijonų labai 
gerbiamas. Kol parapijinė mo
kykla bus įsteigta praktikuo
jama sekmadieninė mokykla. 

6ia apsistojau ilgesniain lai
kui. Čion ir meldžiu kreiptis 
su šv. Kazimiero Draugijos 
reikalais. ^ * 

Iš vietinės parapijos į Šv., 
Kaz. Dr-ja įsirašė: garbės nu-
iv. Ona Masiliutė; amžinai
siais: Domicėle Mažunaitė ir 
Magdalena Kazlauskaitė, kili 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. Nev^rk.NYl# 

TIESI . • 
KELIONE 

ta: auksinių pinigų surinkta 
$20., aukso 4 žiedai ir 1 laik-1 metiniai. Visiems nariams reiš-

LIETUVA 
VAŽIUOKIT VISI P A R A N K I Ų I R 

TIESIU KELTU 
Lietuviai važiuojant i Pilta va, aplenkia 

Lenkų juostą (karidorių) 
Visa Trečia Klese Padal inta I Kambarius 

Ant 9-Jų. 4-rių, 4 - i lų tr 8-nių Lovų • 
LITUANIA . Liepos 26 
POLONIA Rugpj , 9 

Trečios Klasos Kainos I : 
U.4' HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.60 
l V MEMEL ir LIEPOJ U $107.00 

Dėlei lalvakor. Ir žinių kreipk, prie savo ag-en. 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

44S1 So. Ashland Ave, 
TeL Yards 994 
Tel. Yards 0994 

OFISO VAL.: 
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 
N e d ė l i o m i s : n u o ĮO • r y t o iki 
1 v a i p o p i e t y . 

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

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų. Vyriška 
Vaikų ir visų chroniškų l igų. 

Ofisas: 8354 S. Halsted S t. 
Vai.: 1 0 — A ryto; 2—S po 
piet, 7—8 vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

rodeiio auksiniai lukštai. Si
dabro surinkta $52 ir 3 sidab
riniai lenciūgėliai. Viso pini
gais surinko $72, gi daiktais 
viso 8, bet nepasverta kiek 
vertės. 

Darbas yra jau užbaikta.-. 
Užpečėtyta 35 maišeliai su au
komis ir liepos 15 d. išsiųsta 
Liet. Atstovybei Visiems au
kotojams, aukų rinkėjams, vi-, 
šiems darbuotojams kurie tik 
prisidėjo prie svarbaus IIIUMĮ 

tautai darbo L. Paskolos Sto
tis, Lietuvos Respublikos var
dan, taria didžiausios padėkos 
žodžius. L. L. Paskolos stoties 
valdyba ir aukų rinkėjai misi 
traukė paveikslus kurie bus į-
(iėti į istorinę knyga. 

Gėdai m u m s s h e b o y g a n i e -

lianis jeigu šitame mieste pri-
skaitėme apie 500 lietuvių, b 
aukų surinkom tik $72. Ko
dėl taip? 

kiu didžios padėkos ir pagar
bos žodžius.. 4 

Kun. P. Raščiukas. 

Iš SPORTO SRITIES, 
SVAIDLNINKAI VEIKIA. 

k uolių, kurie ismislija nebūtu-
daiktus ir eina per stubas au
kų rinkti mekeno neįgalioti, 
skelbia, buk tai norį pirkti au
tomobilių. Yra tokių žmonių 
kurie neištyri dalyko ir pa
aukoja tokiems kolektoriams 
Tokiems aukų rinkėjams, ku
rie ateina į namus be jokio į-
ualiojimo, vertėtų šluota pa
imti. Negana kad renka au
kas nereikalingai, bet dar į-
kalba neaukoti Aukso-sidabro 
fondui, nes ten, sako, nerei-

- Į paaukos. Jie tada turėtų dau
giau ant dabartinių laikų gi
ros įsitraukimo. 

laetuvos strielčius. 

Cleveland, Ohio. — Seniau 
eia nebuvo nė jokio "base-
ball tvirto". 6} meta L. Vyrių 
25 k p. sudarė, " tyma". Neno
rėdami užsileisti šv. Jurgio pa
rapijos kliubas sutvėrė antrą 
"tymą". Dabar ir vieni ir ant
ri stoja į rungtynes su svetim
taučių "tymais"- Dar nepra
tę, tai daugiau pralaimi, negu 
iš laimi, bet gauna progą la
vintis. 

Liepos ,<) (i. sus ik i r to a b u d u 

lietuvių " tymai" Ubrdon Par
ke, kur daugybė žmonių sueina 
žiūrėti šv. Jurgio par. kliubas 
] m darė daugiau išbėrimu, no-Mat e»a atsirodo tokių smar- L1/ . . ? . . . 

- -rav-Vyriai.-Lai gyvuoja lietu-
\ių jaunimas, 
vardą. 

| DR. S. NAIKELIS j 
U I E T U V I S 

» GYDYTOJAS ir CHIRURGAS j 
Telefonas: Yards 2544 

S252 South Halsted S t r e e t . . 
Ant viršaus Unlver. State Bank 

h Valandos; nuo 10—12 ryte; nuo » 
| [ 7—4 po pietų; nuo 7—9 vak. $ 
8 Nedėl iomis nuo 10—2 X 
<5 Oofisas ir gyvenimo vieta: § 

keldami savo 

Tėmytojas. 

POLITIKOS ŽINELĖS, 

Atsiradus Suvienytoms Val
stijoms, atsirado ir jų laivy 
nas. Jis- buvo didelis, grajus 
ir skaitlingas. J is , užėmė pir
mąją vietą pasaulyje. Vėliaus 
Suv. Valstijas pralenkė Ang
lija 

1845 m. kongresas išleido 
•v 

įstatymą mokėti Amerikos 
laivams atlyginimą už važio
ji mą krasos. Po to Amerikos 
laivynas prilygo Anglijos. Vė
liaus panaikinus tą įstatymą 
Amerikos laivvnas smuko. Ir 

•f 

iiet dabar Amerikai tenka 
samdyti svetimų šalių preki
nius laivus. 

Dabar manoma pravesti įs
tatymą, kad valdžiai priklau
santi laivai butų parduoti A-
merikonams ir kad butų skir* 
ta 30 milijonų paramos. Ir tai 
da išeitų 20 milijonų mažiau 
negu valdžia turi nuostolių ant 
laivų. 

Šalies gerovė reikalaujanti, 
kad t a s į s t a t y m a s b u t ų .grei
ta i p r a v e s t a s . (xen. Publ . s e r v . 

C H I G A G O J E 

=s= = 

"DRAUGO" AGENTAI 
SVETUR. 

Dienraštį "Draugą" galima 
gauti sekančiose vietose: 

DIENRAŠTĮ " D R A U G Ą ' 
GALIMA GAUT PIRKTI 

ANT ŠIŲ KAMPŲ: 

18-tos APIELINKiSJ. 

DR. CHARLES SEGAL 
jPerkėlė savo ofisą p o n u m e r i u ^ 

472t SO. ASHLAND A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Dilovu , Moterų tr Vyrų Liga 

ai.: ryt* nuo I I — 1 2 ; n u o 1 — 6 $ 
Įpo pietų; nuo 7—8: l t vakare, v 

edėUomis: l f lkl 1. 

Telefoną* Drexel 9880*? 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 15 ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomis 
ofisas uždarytas. 

ŠV. JURGIO PAR. — MOKY 
KLA. — ŠV. KAZ. DR-

JOS NARIAI. 

Brooklyn, N. Y. — Ta pa
rapijų suorganizavo kun. A. 
Kodis 1910 m., o 1914 m., su 
parapijonų pagalba, pastatė 
gražia muro bažnyčių, svetai
nę ir klebonijų.. Vidus yra 

* DR.A .LYUŠKA * 
o4 
oi 

ot 

i 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. f a n a i 2118 ^ 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas:—2811 W. 63-rd St. 

Tel. Prospect 3466 

2 

žeT.irrarirorra.Ti^tfiTra^K 

:z*\ 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr ; G. M. Glaser pe

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

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryv> 

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

Telefonas Yard<> 687 

DR. A. J. KARALIUS ~ 
LIETUVIS GYDYTOJAS 
3303 So. Morgan Str. 

CHICJAGO, VLL 

P R A N E Š I M A S 
DR. P. ŽILVITIS 

Parkelė !>avo ol'i->a po n u m . ' 
3241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Juciatu* l i e s t . 2 lubų. 
Pri ima Ligonius nuo 0-12 A. M. 

6-8 P . M. 
Tel. BOulevard 7)179 
R a , M o n r > < j a c T o l 1T<ni^f<*-r MMMfc 

Illinois valstijos kougresma-
oas W. J. (J raliam pagarsino, 
kas nuveikta republikoniuė< 
taldžios. 

Jie (republikonai) rad<; Ž4 
biiionus dolerių skolos, už
trauktos daugiiiiisia per de
mokratų valdžios nesupratimą. 
Sumažinę skolų pirmais jau 
metais 350 milionų dolerių. 

Jie radv netikusiai sutvar
kytų taksų sistemų, jų paUiisią 
ir sumažinę taksų apie S19 mi
lionų dpi. į įlietus. 

Jie rade; Liberty bonds par
davinėjamus už 85 centus, vie
toje dolerio, ir jų vertę atva
rę į pilnų. 

Jie radę armijų 230,000 žmo
nių, sumaižinę iki 130,000 žmo
nių. 

Jie radę jurininkų 133,765 
žmones, sumažinę, iki 96,000 
žmonių. 

Jie radę 640,175 civilius val
dininkus, o sumažinę iki 71,-
849. \ 

Jie radę šalies duris atdaras 
\isokiems vertelgoms, jas už
darę laikinėmis tarifomis, ku
riomis apginama vietinė pra
monė. 

J'IQ radę farmerius visiškai 
apleistus, "jiemfe įstatymais irx 

paskola pagelbėję pakilti. 
Jie ra4<f sarį karo stovyje 

su Vokietija ir jį panaikinę. 
Jie įvedę ekonomija valdy

me, parūpinę daug geresniu. 
įstatymų ir t. t. 

N u o d e m o k r a t ų už t a i p e l n ą 
kritikii ir pasipriešinimą. 

Maxwell & Halsted St. 
' N. E. Corner 

Maxwell & Halsted St. 
S. E. Corner 

14-th & Halsted St. 
18-th & Halsted St. 
12-th & Jefferson St. 
12-th & Halsted St. 

BRIDGEPORTE 

31-st & Halsted St. 
35-th & Halsted St. 
Halsted & Archer 

GARFIELD PARK 

Homan & 12-th 

NORTH SIDĖJE 

Milwaukee & Paulina St. 
Milwaukee & Girard St. 

• N .E. Oorner 
Milwankee & Robey'Ut. * 

N. E. Corner 

T0WN 0F LAKE. 

47-th & Robey St, 

WEST SIDĖJE 

Blue Island & Western Ave. 

VIDURMIESTY 

Van Buren & Wells St. 
State & Madison St. 
State & Van Buren St. 
Clark & Van Buren St. 

S. W. Corner 
Wells & Madison St. 

S. W. Corner 
Franklin & Madison St. 

S. E. Oorner 

A. J. Pateckis, 
494 Park Str. 

Hartford, Conn, 

Rev. J. Valantiejius, 
46 Congress St., 

% Waterbury. Conn. 

J. P. Vasiliauskas, 
820 Bank Str. 

Waterbury, Conn. 

Darbininkų Užeiga 
1447 So. 50-th Ave. 

Cicero, Dl. 

J. Mockus, 
1301 So. 50th Ct., 

Cicero, OI. 

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

Springfield, Dl. 
Rev. B. Franch, 

1101 23-rd Street, 
Melrose Park, 111. 

J. Matulenas, 
906-908 Lincoln Str. 

Waukegan, Dl. 

St. Petrauskas, 
726 So. Lincoln Str. 

Waukegan, Dl 

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

Chicago Heights, 111. 

J. Vasiliauskas, 
3 Spaulding Ave., 

Spring Valley, Dl. 

B. Genišauskas, 
3823 Fir Str. 

Ind. Harbor, Ind. 

J. J. Auškalnis, 
1604 Jefferson Str., 

Gary, Ind. 
V. Deksnis, 

1515 Grant St., 
Gary, Ind. 

J. Rūkas, 
1521 Garfield St, 

Gary, Ind. 

J. Rasimas, 
2503 Carrville Rd. 

Sioux City, Įpwa. 

J. Filipovich, 
437 So. Pacą Str., 

Baltimore, Md., 

A. Kurelaitis, 
834 Hollins Str., 
. Baltimore, Md. 

M. Abračinskas, 
187 Ames Street, 

Brockton, Mass. 

PAIEŠKOJIMAI. 
l 'AIEŠKAU savo brolių, Motiejaus 

ir Andriaus/Dail idunių. Abu yra auk-
£*i vyrai, Andrius 38 m. amžiaus, o 
Motiejus 33 m., veido nė taftnsaus, nė 
šviesaus, vidutinio. 1914 m. jų antra
šas buvo: 515 Lecand St. East, Ash
land (Wis. ?) , North America. Dabar 
aštuoni metai kaip nesusirašau su 
jais. Jie patys, arba leurie žino apie 
juos lai duoda žinią, kur jie yra, ar 
dar gryvi, ar jau mirę. 

Ona Dailluunaįtė, 
S u v a l k ų R ė d y b o s 

Mar!anapolės Miestas, 
-vVytauto g -ve num.*S8< 

K. Abyshala, 
9258 Cardoni Ave., 

Detroit, Mich. 

S. Stepulionis, 
9574 Cardoni Ave., 

Detroit, Mich. 

Rev. J. J. Jakaitis, 
41 Providence Str., 

Worcester, Mass. 

The Lithuanian Store, 
Athol, Mass. 

Rev. Pr. Virmauskas, 
94 Bradford Str., 

Lavvrence, Mass. 

B. Lukšis, 
* 190 Van Buren Str. 

Newark, N. J. . 

F. Karpaitis, r 
^27 E. Main Str." 

Amsterdam, N. Y. 

J. Mikėnas, 
235 E. Main Str. 

Amsterdam, N. Y. 

Rev. J. židinavičius, 
260 E. Main St., 

Amsterdam, N. Y. 

<< Artojas" 
U. 79-th & Superior. 

Cleveland, Ohio. 

V. Staupas, 
2120 St. Clair Ave. 

Cleveland, Ohio 

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

Cleveland, Ohio 
* 

M. Vetartis, 
937 Washington Ave. 

Braddock, Pa. 
M. Vaikšnoras, 

532 Ammon. 
Homestead, Pa. 

Rev. J. Kaulakis, 
324 Wharton Str. 

Philadelphia, Pa. 

Pr. Statkus, 
453 N. 13-th Str., 

Philadelphia, Pa. 
S. Taraila, 

3221 Edgemon* Str. 
Philadelphia, Pa. 

Rev. J. Zimblys, 
Salmon & Venango, 

Philadelphia, Pa. 

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

Shemandoah, Pa. 

f 

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

REIKALINGA 50 merginų del len
gvo fabriko darbo. Darbas nuo štu-
kų. Gera mokestis . Atsišaukite: 
AMERICAN INSULATED AVIKE CO. 

954 21st St. 

JONAS VITKAUSKAS 
(John VYitt. Waltcr Reed Hospital , 

\Vard 85 Wasli ingto». D . C.) 
a p r a š o Silvestro Sargcdos — 40C1 

Campbell Ave. Cecilijos Pl iušnyčtos— 
1914 metais ištekėjusios ir AYilUam 
Rėksnio — kad jie jam rašytų laiš
kus, vraneštų žinių apie jo tėvus. 

ANT PARDAVIMO 
Grocerne ir bučerne senoj apgy-

ventoj vietoj . Parsiduos pigiai grei
tu laiku. 

Pašaukite 
Laumla le 7067 

Chicago, Iii. 

EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda pigiai Pa ige touring 

car .1918 m. 7 sėdynių puikiam sto-
vij atrodo kaip naujas vertas $700 
parduosiu už $400 priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos. 

Matyti gal ima nuo ̂ ,9 *ryto iki 3 
vai. vakare. 

4053 So. Maplevvood Ave. 

FARMA ARBA BIZNIS. 
Pardavimui groeerne ice cream ir 

kendžiu krautuvė taipgi ii bučerne 
gal ima uždėti, biznis gerai daromas 
prie pat mokyklos lietuviais apgyyen-
ta.arba mainysiu ant "Ford" karo 
O kad norėsi te , tai t'anna. b aki Ų pai-

j duosiu prie Chicagos. Savininkas. 
3537 So. Wa!iao© Slyeet 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietnvori u«p mna: 
25 centai už 100 Auksiną 

arba 
400 Auks. už vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes .sumas. 

Pristatymas (žt ikrintas 
Trurai>ame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — Clearing House 
Bank. 

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

| Telefonas Yards H M 

STANLEY P.] 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR'i 
Balsamnotojas 

Tūrių automo-j 
bilius TisokJemsS 
reikalams. KAina^ 
prieinamos. 

3319 Aubura 
Ave. Chicago.] 

nfiiimiiiuiirziiiiuiiiiiiirziiiiiiiiiiiiinsn 

I V. W. RUTKAUSKAS I 
g ADVOKATAS I 

Ofisas Didmicstyj: 
I 29 South La Salle Street i 
•B — 
p Kambaris 530 
į3 Telefonas: Central 6390 

I Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
p v Telefonas: Tards 4681 
l^iiiiiiitiiiiffiHiiiiiimii^iiiiiiiiiiiira 

Tel. Central 1289 
HAROLD O. MULKS 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose te ismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1611 — 1619 
1 5 5 N o . Clark St . C l i i cago . 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

i " • ' . - . . S5SS 

Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K I S 
^ ADVOKATAS 

Ofisas vidumiesryje 
A S S O C I A T I O N B L D Q 

19 South La Salle Street 
Room 1808 

Valandos: t ryto iki i po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 8116 

Hiuiiiifiiiiiiiitfniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiy. 
I S. D. LACHAWICZ 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi- rs 

Sgiausia . Reikale meldžia a ta l šau- s 
Sktl , o mano darbe b a s i ų n ž c a - S 
Snėdlntl . 
SSB14 W. S8rd Fl. Ghieeco. I B . S 

Telefonas Canal 1271—3199 g 
i i is i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i iMii l i i i i iUii i i l iu 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Madison Street 
137 Mokyklos Suv. Valstijoee. 

Moko Siuvimo, Patternų kir-j 
pimo, Designing bizniui tr na
rnama Vietos duodama dykai.' 
Diplomai. Mokslas lengvais at-J 
mokėjimais . Klesos dienomis ir< 
vakaraia Reikalaukit knygslėa.< 
TeL Seeley 1643 

SARA PATEK, pirm.i 

TeL Lafayette 4228 

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

M. TCŠKA 
stas w. ss-tk 

•m 

- « 

~T 
Telefonas Canal 5396 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorim, staty
tojas ir senų namu taisytojas. 
2338 S. Oakiey Ave., Chicago 

Arti 2S-&0 Plaoe. 

^Telefonas Boulevard 4119 

A. Masaiskii| 
Oratorini g 

Patarnauju l a l - # 
dotyvfse . Tes - r 
tttvese. kriks-j 
tynoae Ir kltno-] 
•e reikaluose < 
Kainos prieina-) 

^

07 Aubura Ave. Chicago. 
mtmm 
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DRAUGAS Kefrririadien., Liepos 20, 1**2 

CHICAGOJE. 
mš*me*Ė0++*:*-• . • • ą t j i ą i > 4 » * « 

GATVEKARIU DARBININ
KU STREIKO KLAUSIMAS, 
STREIKAS PRAMATOMAS 

ATEINANTĮ SEKMADIENĮ. 

gas 

Bet gali įvykti ir veikiau. 

Gatvekariu darbininku uni
jos viršaičiai nesutiko su pa
d u o t o m s naujomis gatvekariu 
bendrovės salvgomis. 

namie, kuomet miestui 
grūmoja gatvekariu darbinin
kę s t re ikas . 

Prieš miesto valdyba kelia
mas trukvšmas del siaučiančios 
mieste "bal tos ios vergi jos, ' • 
kuri, ka ip sakoma, esanti po
li t ikierhj apsaugoje. 

SVAIDININKŲ RUNGTY
NĖS. 

BRIDGEPORTO ĮVAIRENY
BĖS. 

Bendrovės prezidentas 
darbininkams pas ta tė tokias 
sąlygas: 15c. mažiau1 darbo 
valandoje, taigi vietoje 80c. 
tik 65c. valandoje. Pusan t ro 
laiko už darbo viršlaikį, kuris 
tor i skaitytis išdirbus regu-
leriai 9 valandas vietoje 8 va
landų. Pagal iau bendrovė su
t inka padaryt i su unija sutar
ti t ik su sąlyga, kad sutart is 
bile kokiu laiku gali but pa
keista, jei įvyktų bent kokios 
atmainos važinėjimo ratose. 
Sutar t i s tedaroma vieneriems 
metams. Tur i ji veikti pradė
jus liepos 18 d. vieton liepos 
2 d., kaip seniau bnta. 

Darbininkų viršaičiai tų są
lygų nepriėmė. I r apie tai pra
nešė internacionaliam * prezi
den tu i Mahon, Detroit, Midh.. 
idant j is atvyktų Cliicagon ir 
patsai spręstų tą klausimą. 

Tuo tarpu iš Detroito pra
nešta, jog Mahono ten nėra. 
J i s iškeliavęs kažkur į lyt i 
nes valstijas. Suprantama, j is 
kuoveikiau bus painformuotas 
apie padėtį Chicagoje> I r neži
nia, kuomet j is galės čia at
vykt i . 

Taigi , klausimas, ar darbi 
ninkų viršaičiai t ikrai lauks 
a tvyks tan t Mahono, a r gal jie 
i r be pasi tarimo su juomi pa
skelbs streiką. 

Cbicagos gatvekariu unijos 
prezidentas užtikrina, kad 
streikas nebus paskelbtas ne
t ikėtai . Apie tai bus pranešta 
24-mis valandomis anksčiau. 
Del to streikas gali įvykti ry
toj, o gal kTek vėliau. (lai li
nijos viršaičiai pasitenkins tik 
painformavimu internacionale 
prezidentą apie streiką ir strei 
ką skelbs patys. 

K a i p ten nebūtų, bet a r t i 
miausiomis dienom, reikia lau
k t i streiko. Vargiai abi pusi 
sutaikins ir a tvykęs interna-
cionaiis prezidentas, kurs , 
k a i p žinoma, yra taikingumo 
salininkas. 

Bridgeporte pasklido naujas 
gandas : kalbama, kad " a u k š 
tajai y p a t a i " reikia " r a n d ą " 
atsakyt i , nes jo šeimininke 
prtfdėjo kištis kur nereikia.* 

Piknikas. 

Bridgeporto parapijos pik
nike liepos 16 d. buvo labai 
daug žmonių. 

"Buvo daug automobilių. 
Automobilių buvo tiek daiia: 

privažiavę, net kelios eilės dar
že stovėjo. Mat " s p o š e l a i " dar 
neįstengė lietuvių nubankni -
t v t i 
i y ii. % . 

Holsterio graboriaus nebuvo. 

Xors daug ir įvairių pažyal 
gųv žmonių buvo suplaukę į 
pikniką, bet Holsterio tituluo
to graborįaus (kur nesenai ga
vo titulą iš gydytojaus j gra-. 
būrius) nebuvo. 

H 

Brighton Parkas. — Pereitą 
sekmadienį, liepos 16 d., 3 vai. 
po pietų, ant 42-ros i r Cali-
fornia 'Ave. įvyko svaidinink'j 
rungtynes t a r p L. Vyčių 36 
kuopos iš Brighton Parko ir 
L. Vyčių 8 kp. iš Roselando. 
Laimėjo brighton-parkiečiai 
gaudami 23 " r u n s " , o rose-
landiečiai tepadarė t ik 3 rims.. 

Kažin ka^ roseiandiečiai Vy
čiai tą dieną be jokio upo žai
dė. Bet kjtą kartą, tikimės, jie 
daugiau energijos parodys. 

raportą mylinčios publikos 
nemažai atsilankė, ka ip lietu
vių ta ip i r svetimtaučių. 

J. B. 

T_*r j — 
A. I>rakas, P. Matijošaitis, K. | Delegatai-ės skaitlingai atsilan-
Kazlauskienė. ! kykite. 

Po $3.00: O. Ruskienė, N. N. Z. Jurgaitė^ tpit. 
Po $2.00: J. Oaraekas, A. Kaz- | ' Jį 

lauskiefiė. i BRIGHTON P A R K J \ S . — L. 
Elena ir Jonas Strazdauskučini f Vyčių 36 kuopa laikys snsirin-

$1.50. / 
Po $1.00: P.JŠvavlionė, A. Alc-

lhmiukas, J . Staskonis, M. Tala-
kauskaitė, M. Puišicnė, J. Tručins-
kas, J. Adomaitis, M. Vainauskie
nė. 

A. Aleliunaitė 50o. 
Smulkių aului $f.75. 
Viso $274.75. 
LU't. Kat. Universitetui Apolo

nija Mikšiutė aukojo $105.00. 
Viso laho $379.75. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — mus ir rinksime delegatę X Sei-

! kimą ketvirtadieny, liepos (July) 
20 d. š. m., McKinley Parko sve-
tumėje. Pirm susirinkimo, nuo 
7:15 val.Hnas muzikos, pamokas, 
kurios tvsis ligi 8:45. Paskui pra
sidės susirinkimas. 

Patartina kad ant pamoki} tik 
vieni mokiniai atsilankytu. Taipgi 
mokiniai nepamirškit atsinešti D'ii 
šelį ir popierjos. Pageidautina yra 
kad mokiniai duokles užjsimokėtu-
met tuojaus šiame vakare. Atlc-

Liet. Vyčių 4-tos kuopos svarbus 
priešseiminis susirinkimas bus ket
virtadieny, Jiepos 20 d. š. m., pa-
rap. svet., lygiai 8 vai. vakare. 

Be kitų dalykų išgirsime įneši

mui. 
Visi prašomi neatbufluai atsi

lankyti. 
Alb. C. Alaburdaitė, rast. 

Pinigus oriėmė .M. Bagdonas, tams taipgi svarbu pribūti. 

IŠVAŽIAVO VAKACIJOMS. 

Dievo Apveizdos Par. — Va 
karf liepos 19 d. vakacijoms Į 
Scranton, Pa . išvažiavo įžy
mus mūsų kolonijos darbuoto
jas, p. A n t Benaitis. 

Rep, 

Kr. Dem.' At&tovas. 
V. Petrauskas, 

Fed. 26-to *k. ižd. 

PRANEŠIMAI, 

Baras 

Kadangi diena buvo šilta, 
todėl žmonės labai gėrė mink 
Štus gėrimus prie " b a r o " . 
Munšainės ant " b a r o " nepar
davinėjo, tik po " b a r u " . 

Buvo ir girtų. 

Mačiau keletą vyrukų vaikš
čiojo po daržą svyruodami — 
apsigėrę. Tai atleistina, mat da 
bar yra " m u n š a i n ė s " sezonas. 

AUKOS. 
0 

\ ( >RTH SIDE. — Aukų rinkė
jos Vainikų dienoj, &v. Kazimiera 
kapinėse. 
K. Rauskinienė surinko . 
M. Sutkienė surinko 
O. Kavaliauskienė surinko 
M. Pociūtė surinko 

$24.07 
. 12.88 
.. 9.17 

TOWN OF LAKU — A. h. R. 
K. Federacijos 7-to skyriaus svar
bus mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadieny, liepos 21 d., Šv. Kry
žiaus par. mokyklos kambaryje 
7 :30 vai. vak. 

Pirmininkas. 
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Važiuojantiems į Lietuvą 
Perkeliame Pinigus 

DOLERIAIS 
į Lietuvos Bankus. 

/ 

"DRAUGO" AGENTAI 
CHICAGOJE. 

2.09 I 

K Vei ter i s" . 

MAHON SURASTAS BOS 
[TONE. 

Gatvekariu unijos internaci-
©nailis prezidentas Mahon, a-
not žinių, a t ras tas Bostone, 
Mass. J a m tad tenai įteikta 
Chicagos gatvekariu darbinin
kų viršaičių telegrama, idanr 
j is a tvyktų Chica£on. 

Savo keliu, gatvekariu ben
drovės prezidentas Biair pas
kelbė, jog bendrovė paskelbu
si darbininkams galutinas są
lygas i r daugiau nenusileisian 
t i, nežiūrint streiko, kurs vei
kiai gali bu t paskelbtas. J 

Vienas iš ' ' v e i t e r i ų " ' buvo 
ta ip prisi traukęs, kad vos ant 
kojų pastovėjo. Bet savo dar
bo pareigas pildė gerai. 

Buvo ir kova. 

Nežinau del kokios priežas
ties, sakė, kad vyras su mote
rimi buvo "sus i įa i taves" . . 

Biznieriai remia parapiją,. 

Susirinko biznierių būrys 
prie " b a r o " , kad ėmė "fun-
d y t i " , vienas penkinę, ki tas 
penkinę, trečias dešimkę, nor^ 
ir persprogk begerdamas. 

Parapijonas. 

"Senam parapi jonui.'' 

"Senas parapijonas '* turėtu
mei žinoti štai ką: jeigu Bri
dgeporte atsirastų toks gud
ruolis kuris suvarytų visus 
" A š " į Bridgeporto "Veži
mą" , tuomet " A š ' ' turėtu 
šokti sulyg Ve&imo dudavimo. 
Nereikėtų jų vežti nei į pipirų 
lemę*<* 

Kaištis . 

Rinkėjos viso surinko . . $48.21 
Širdingi ačiū rinkėjoms už pu-

iiišventimą prakilniam darbui. 
Taipgi dėkojame pp. Žaldokams 

už paaukojimą, vėliavėlių kūrins 
pardavinėjantį kapinėse surinkom 
$21.00. 

Taipogi dėkojame visiems dar
bininkams kurie tą dieną dirbo 
prie užkandžių. Prie jų pelno tu
rėjome $162..">4. 

Nors privargome, bet iš to' dar
bo džiaugsis našlaitėliai, vargdie
niai. 

Visiems kuomi nors prisidėju
siems prie šio prakilnaus darbo, 
našlaičiu-vardan tariame širdingą 
aeiū. A. Nausėda. 

Dienraštį "Draugą" galima 
nusipirkti šiose vietose: 

Rev. A. ^ Baltutis, 
1644 Wabansia Ave. 

J. Klimas ir R. Andreliumas, 
4414 So. California Ave. 

B. Eičaitė. 
4546 Marmfield Ave. 

E. Misiūnaitė, 
4409 S. Fairfield Ave. 

A. Raustis, 
4409 So. Fairfield Ave. 

I. Hamburg, 
91-st & Commercial Ave. 

MIESTO MAJORAS 
NAMIE. 

/ 
B Michigan City sugryžo 

Chicagos majoras Thompson, 
fcurs šiandie tratinai reikalin-

KAT. FEDERACIJOS APS. 
PIKNIKAS JAU ARTI. 

J a u pasirodo, kad kai-kurio-
se kolonijose pristygo tikie-
tų. Tas* liudija, kad visi nori 
gauti p. Šiaulienės aukotą 
gražią dovaną t. y. šilk. mar
škinius, a rba $5.00 auksu. Ti-
kietas pirktas darže neduos 
progos gaut i min. dovanos. To
dėl tikietus pirki te iš kalno. 
Kur tikietų stoka, ten jų bus 
pris tatyta, 

Pikn. reng. 

KRIKŠ. DEM. AUKOS. 

.» imiDGEPOUTAS. — Gi g 
d. 1922 m., per kun. Gannaus ir 
M. Bagdono prakaitys Kr. Dem. 
partijai aukojo sekantieji: 

Freitikienė Uršulė L. L. P. bo-
na< $50.00, $2 ($52.00). 

Vainauskaitė Marijona L. L. P. 
boną $52^0. 

Kun. J. Statkus L. L. P. bon^, 
$52.50. ą r > .' "?; ; 

Ign. Radzevičius L. L. P. boną 
.^50.00. 

Lazdauskas P. $10.00. 
Galinskienė $10.00. 
Po $5.00: Jonas Andr^iunas, 

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. 
Wood Str., į šv . Kryžiaus 
bai., 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. 

P A T A R I M A I 
Kada siųsi pinigus į Lietu

vą, ir kada prisieis reikalas 
greitai priduoti pinigų Lietu
von, t a d a siųsk per Federal 
Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija geriausiai ir 
greičiausiai pr iduoda pinigus 
adresantams Lietuvoje auksi
nais a r doleriais ir kursas y-
ra žemiausia ir visi pinigai y-
r a užgvarantuoti _ Amerikos 
doleriais. 

Je igu kada norėsi atsikvies
ti savo gimines a r pažįstamus 
iš Lietuvos į Ameriką, tai pirk 
laivakorte ir daryk visus at-
kvietimni reikalingus doku
mentus per Federal Bond & 
Land Company, nes šioji kom
panija tur i geriausius sutvar
kymus kaslink išgavime pas-
portų i r kelionėje niekur ne
trukdoma. 

J \ a d a pa t s važiuosi į Lietu
vą, važiuok per Federal Bond 
& Land Company, dėlto kad 
šios kompanijos linijų laivai 
yra parinktinai geriausi i r nie
kur nekeikia persėst i arba 
mainytis a n t traukinių a r lai
vų-

Je igu nori investuoti sau
giai ant didesnių nuošimčių 
pinigus, tai pirk Federal Bond 
& Land Company real estate 
bondsus. 

Je igu nori pirkti žemės u-
kei arba gatavą uke, a r namą 
mieste, tai pirk nuo Federa l 
Bond & Land Company, nes. 
šioji kompanija tu r i daugiau
siai žemės, farmų ir namų ir 
parduoda pigiai ir ant leng
viausių išlygų. 

.Jeigu turį žemės, farmą, na
mą a r koki gerą biznį, del grei
to pardavimo, kreipkis prie 
Federal Bond & Land Compa
ny, nes šioji kompanija grei
čiausiai nuperka a r kitam 
grei tai • parduoda. K a d a bus 
reikalas gauti- visuose^ reika
luose teisingi} informacijų a r 
legališkų patar imų kreipkis į 
bile katrą šios kompanijos o-
fisa. "v-

FEDERAL BOND & LAND CO., 
666 W. 18th Street , Chicago. 
1439 So. 49th Ct.,« "Cicero, 111. 

602-604 Association Bldg., 
Chicago. (Apg.) 

\ 
Norėdami informacijų kreipkities į 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO 

SKYRIŲ 

2334 South Oakley Avenue, 

Chicago, 111. 
= = 

$ 
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Didžiausia l ietuviška Krautuve Chicagoj 

• * m 

PEARL QUEEN KONCERTTNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj* 
Parduodame ui jtemiau&ift. kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams drokuoti ir ofiso darbams yra naujau-
fios mados. Užlaikom Tisokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir' 
koncertinį, geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdlr-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame Tisokius ženklui draugystėms, taisome laikrodžius ir 
musikališkus instrumentus atsakandai 

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

Telefonas: DROVER 7309 

/ 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
Ką tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 

veikalų geriausių kompozitorių. 

I J. NAUJALIO 
Giesmynais (Bažnyčių chorams) 

JUOZO GRUODŽIO. 
1. Rugiagėlės (sol<)) '. 
2. M*lėk (solo) 
3. Aguonėlės (solo), 

• • • • • 
S. 

4. Rūta (solo) 
11 Op! Op! (misram' chorui) . 1. 

AUEKSANŪRO KACANAUSKO. 
7. Tų mergelių dainavimas, (solo tenorui) 
8. Lakštingalėlė (solo tenorui) 
9. Geriau diena, geriau nakti (solo) . . # . . . , 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli (solo) 
20. Sudiev Lietuva (mišram chorui) . . . . . s 

.60 

40 
.50 
.40 
.50 
.50 

50 
.50 
.45 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
70. Nuliūdimo valanda (auk&tam balsui) 
71. Girtuoklio daina ( jumorinė-aukštam balsui) 
72. Gundė mane bernužėlis (ift operetės) 
73. Močiutė Širdelė 
7i . Karvelėli 
6. fteriau žirgeli (solo 
13. Jau pavasaris atėjo (misram chorui) 
14. Gaudžia aukso varpai (knišram chorui) 
15. šviesi, naktis mėnesiena tmiš ram chorui) . . 
12. "Laisvė daina, (mišram chorui) 

\ JUOZO GUDAVIČIAUS 
5. Trys Dainos (solo) 

JONO BENDORIAUS 
1 tV Aušrelei Beauštant 

KUN. T. BRAZIO. 

.50 

eoo. 
75o. 
75c. 

, SO«'. 
65 

.50 

.60 

.60 
.50 

3*. 
3G. 
18. 

37. 
38 
30. 
40. 
41. 
42. 
17. 

Muzikos Teorija (muzikos vadovėlis) 
Giedojimui Mokykla (giedojimų vad.) 
Musų dainelės •• 

JUOZO TALLAT-KELPŠOS. 
Kariagos aidai (dainų rinkinėlis) 
Lakštutė (dainų rinkinėlis) 
Aš pas tevelė—Močiutė mano—(chorui ) 
Eisiu j girelę—Ui, ui, ui Dievį (chorui) 
Tautiški šokiai dalis I 
Tautiški šokiaf dalis I I 
Gailesčio Giesmė 
Keturi Suktinai (pianui) , . . . . 

60 

.65 

.45 
1.00 
1.00 

.20 

.50 

.20 

.30 

.35 

.35 
35 

.65 

Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 
ST ŠIMKAUS. 

32." A5 išsivilkčiau Čigono ruba (du*fas) 75 
32. Atsisveikinimas su TėVynė (solo( (choru i ) 100 
32. Kaip raiba Paukštė (solo) 75 
22. Oi kąs?, 75 
32. fcią nedėlėle (4 balsiams) .25 

A. ALEKSIO, 
21. 
22. 
23 
24 
25. 
26. 

27. 
28. 
29 
30. 

Meilė Uždegta krut inę (solo 65 
Graži čia giružė (solo) 50 
Mes grišim Ten (mišram choruij^ ^75 
Visuomet širdis Surakinta (solo) . . . . ^ . 60 
Ak myliu Tave. (solo) 75 
Ginkim šalį Lietuvos (mišram chorui) 50 

A. POCIAUS. 
Gale Sodo rymavo ir švint aušrelė (solo) . . . . 60 
Ne bile kieme mergelė auga (solo) . . . . . . . . . 60 
Leiskit } Tėvynę (solo) 60 

Vai Močiutė Mano (solo) 60 
/ C. SOSNAUSKIO 

35 Užmigo žemė (chorui) 
DR VINCO KUDIRKOS; 

33. Diedėnė, polka {pianui^ .30 
Sudlv, mazurka (pianui) 40 
Nemuno Vilnys, valtzas (ptanuO 50 

34 

PETRO STANKEVIČIAUS 
Vytauto koncertinis maršas (pianui) 36 

MIKO PETRAUSKO — OPERETES. 
Consilium Fafultatis (vieno veiksmo) . . . . $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų ak tų ) 

J . A. ŽEMAIČIO 
1.50 

66. Lietuva Brangi (solo an t piano) 5 0 c 
67. Kas nuramyns man širdelę, (duetas an t plano) 5 0 c 
68. Pas darželi t rys mergelės, (duetas ant piano) 50c. 
69. Esu ant šio svieto, (solo ant piano) 5(įc 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymękite ir 
numerį. 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111. 
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