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METAI-VOL VU 

Eina Kalbos Apie Ilgą Streiką r^S^ * S H B l f c 

Chicagoje 
NEI VENA PUSĖ NENORI PIRMIAU PRABILTI 

CHICAGON PARTRAUKIAMI STREIKLAUŽIAI. 

BENDROVĖ TO NEI UŽGINA NEI PRIPAŽĮSTA 

KO KLAUSIMAS, ŽIAVO LIETUVON, 

Vakar anksti rytą Chieago- darbuotasi kokii 
je sustreikavo gatvekarių ir 
viršutinių geležinkelių darbi
ninkai. Viršutinių geležinke
lių darbininkai prie streiko 
nebuvo pasirengę. Streiko 
klausimu jie turėjo dar kar
tą balsuoti artimiausiomis 
dienomis. B,et gatvekarių 
darbininkai nutarė streikuoti, 
tad ir viršutinių geležinkelių 
unija ant greitųjų atlaikė spe-
eialį susirinkimą ir nutarta 
prisidėti" prie streiko. 

Dėlto šiandien, ėmus krūvon 
abi unijas streikuoja arti 20,-
000 darbininkų. Visi gatve-

nors būdu 
sustabdyti grūmojantį strei
ką. Chieagos miesto valdy
bos transportacinis komitetas 
bendrai su unijos inteternaei-
onoliu prezidentu lankėsi pas 
bendrovės prezidentą Blair. 
Mėginta užmegsti derybas. 
Pakelta kompromiso* klausi
mas. 

Tečiaus prezidentas Blair 
griežtai atsisakė pasitraukti 
išvužimtos pozicijos. Sakė, kad 
jis paduotų seniau darbinin
kams sąlygų neatmainysiąs. 

Kad taip, tai nebuvo kas 
veikti. Pasirodė streikas ne-

Geležinkeliečių streiko klau-
^jmu vedamos dvi atskirtos 
derybos — New Yorke ir Chi
cagoje. 

Xew Yorke suvažiavę gele
žinkelių bendrovių viršininkai 
ir darbiniiųVų unijos vadai. 
Je i jie priims prez. Hardingo 
paduotus projektus, streikas 
tuojaus baigsis geležinkelių į-
staigose. 

Chicagoje derybas veda dar
bo taryba su kitais streikuo
jančių darbininkų vadais. 

Kaip šiandie jau turi but 
žinomos tų derybų pasekmės: 

\ 

Liepos 29 d. laivu "Majes-
t i c " išvažiavę stėvynėn kun. 
Pr . Garmus. " Važiuoju Lie
tuvon agitacijos tikslais. Pra
dėjus darbą reikia jį baigti 
ligi galui ' ' — rašo patsai kun. 
Pr . Garmus. Laimingos kelio
nės! J o apsilankymas ilgai 
pasiliks pas mumis. Ryt į-
dėsime jo ilgą atsisveikinimo 
laišką su broliais amerikie-
ciais. 

4 0 MALDININKU ŽUVO. 
PARYŽIUS, rugp. 2. — Va

žiuojąs triukinis su maldiilin-
kais į stebuklinką* Lourdes vie 
tą susidaužė sir kitu traukiniu 
arti Willecomtal. Apie 40 
maldininkų žuvo. 

NEMANO, KAD GRAIKAI PULTŲ KONSTANTINOPOLI 
KONSTANTINOPOLIUI 
GRŪMOJA GRAIKAI. 

Santarvė bijo jų sukilimo. 

C H I C A G O J E 

ANGLEKASIU VIRŠAIČIAI 
ŠAUKIA KONFERENCIJA. 

kariai pirm 4:00 rytą buvo j išvengt i nas. Pasirodė, kad 
pristatyti į remizas ir palikti. 
Tas pat atlikta +r su viršuti-

m 

nių geležinkelių traukiniais. 

Bus ilgas streikas. 

Pirmadienio vakare darbi-

streikan palinkusi bendrovė. 
Kilo tad streikas. 

Mahono pareiškimas. 

Kilus streikui, internacio-
nalis unijos prezidentas Ma-

ninkai turėjo susirinkimą. |hon visą streiko reikalą pave-
Pranešta, kad jų susirinko sa- dė unijos virSaičiamu, gi pat-
lėn apie 6,000. Kuomet pra
nešta, kad gatvekarių bendro
vė laikosi savo nusistatymo, 
neduoda- daugiau kaip 65c. va
landoje, susirinkę kondukto
riai ir motormenai vienbal
siai nubalsavp pakelti streiką. 

Vakar pranešta, kad gatve
karių bendrovės prezidentas 
Blair nusprendė neduoti gero 

PHILADELPHIA, Pa., r. 
2. — Streikuojančių angleka-
sių organizacijos* prezidentas 
Lewis šaukia konferencijon 
kasyklų savininkų atstovus su 
tikslu pradėti derybas ir baig
ti streiką. 

Konferencijai vieta skiria
ma Clevėlandas. Turi prasi
dėti ateinantį pirmadienį, rųg-
piučio 7 dieną. 

Jei kasyklų savininkai pa-

KOLUMBO VYČIŲ SUVA
ŽIAVIMAS. 

ATLANTIC CIjTY, ru&p 
2 . -
ašis tarptautinis 
eių (Knights of Columbus) 

FERMAŽA AUTOMOBILIŲ 
DARBININKAMS. 

--Satvekarių ir viršutinių ge
ležinkelių streikuoją darbinin
kai tvirtina, kad kasdien į Vi-
'dumiestį pristatyti visus dar
bininkus automobiliai** tiesiog 
negalima. * 

Gal užtektų automobilių ry
tais tik vieną dalį darbinin-

Vakar čia atidarytas 4 0 - j k ų p r i s t a t y t i į v i d u m i o s l L 

arptautmis Kolumbo Vy- Bet v a r g a % k a d v i s i miomQ_ 

biliai negali gatvėse sutilpti 
organizacijos suvažiavimas. ]ke]iomk va]andomis. 

Delegatų yra iš kiekvienos j y a k a } r y t a vįdumiėsČlo ga-
valstijos, be to, iš Kanados, Į f v ė g t i e s i o g ta-yo u ž b l o k l l o t o s 

Meksikos, Rtibos, A l a s k o s , - t r o k a i s i r v e ž į m a i s . N„į p e r . 

PARYŽIUS, pagp. 2. — 
Prancijos vyriausybė bijo 
graikų puolimo ant Konstanti
nopolio. Niekas negali pasa
kyti, kokius tikslus jie turi. 

Pačiame Konstantinopoly 
gjteentojų dauguma yra grai
kai. Su jų pagelba graikų 
kariuomenė lengvai gali užim
ti turklį sostinę, kurią šiandie 
kontroliuoja santarvė. 

Anglų generolas Haring-

\ tą užgrobti taip, kaip kituo-
» 

met italai yra pasielgę su mie
stu Fiume, gi lenkai su Vilniu
mi. 

Graikams nesunku butų tas 
atlikti, nes jų Konstantinopoly 
ir apylinkėse gyvena apie vie
nas milionas. * < 

Pranešta, kad graikų ka
riuomenė arčiau Konstantino
polio stumiama ir iš Mažosios 
Azijos šono. 

Anglija perspėja graikus. 

Iš Londono parėjo žinių, 
kad Anglijos vyriausybė savo 
pasiuntinybei Atėnuose įsakė 

Hawaii ir iš kitur. eiti, nei'pervažiuoti. 

tidarvtos kasvklos. 

klausys pakvietimo, tai gal 
sai apleido Chieago. Sakėsi trumpoj ateity išnaujo bus a^ 
turis visokiu svarbiu reikalu 

£ t € Ę 

kitur. 
Pirm apleisiant miestą jis 

paskelbė pareiškimą, kuriame 
nurodo į visas savo pastangas 
per praėjusių dvylika, dienų, 
kaip jam daug rūpėjo sulaiky
ti streiką; 

Salco, kuomet jis atvyko 
žodžio streikininkams. Tą i Chicagon, atrado uniją pasi-
pat paskelbė unijos prez. Qui-| rengusią streikan. Daug jis 
nlan. Sako, jei bendrovė nori 
taikos, tegu ji pirmutinė pra-
bįla į streikininkus. Tegu pa
duoda prieinamas sąlygas, bet 
ne 65c. valandoje ir ne 9 va-
landas darbo paroje. 

(įuinlan tvirtina, kad jei 
bendrovė nenorės pasiduoti, 
tai reikia laukti il^o streiko. 

Nieko nelaimėta. 

Visą pereitą pirmadienį 

darbavosi aiVi pusi sutaikinti. 
Bet kad nevyko tas padaryti, 
tai ne jo kaltė, tik gatvekarių 
bendrovės, kuri nuo žmonių 
surenka didelius pinigus, gi 
darbininkams duoda tiek, kad 
jiems negalimas pragyveni
mas su šeimynomis. ,Tuo la
biau, kad gyvenimas po būvu-
sio karo labai mažai atpigo. 

(Tąsa 4 pusi . ) / 

Prancija Išnaujo Grūmoja 

PREMIERŲ KONFEREN
CIJA RUGP. 7. 

LONDONAS, rugp. 2. — 
Pranešta, kad Anglij. ir Pran
cijos premierų konferencija 
čia prasidėsianti rugpiučio 7 
d. Tarsis karo skolų panaiki
nimo klausime. 

KOVA PRIEŠ IŠNAUDO
TOJUS. 

BUVĘ GATVEKARIŲ DAR
BININKŲ STREIKAI. 

• ^ 

Šiandienini* gatvekarių dar
bininkų streikas Chiteagoje y-
ra penktas iš eilės iniesto is
torijoje, bet įiktai trečias, 
kurs paliečia visą miestą. 

1887 metais Chicagoje gat-
vekariai buvo arklių vežioja
mu Tais metais taigi buvo 
sustreikavę arklių varinėtojai.1 mažas šiltas dešriukes. 
Tai buvo" streikas prieš Yer-
kes valdžią. 

1903 m. sustreikavo Chica-

Chieagos miesto tarybos ko
mitetas, kuriam pavesta kelti 
kovą visokios rųšies &Q*uggl-' 
ninkams,>atranda, kad čia vi
sokių minkštų gėrynių par 
davinėtojai daro didelius pi
nigus. 

Be to, didelius pinigus žė-
riasi-ir tie, kurie pardavinėja 

ton, santarvės armijoj komen-l ^ „ ^ Graikiją, idant ji 
daiitas Konstantinopoly, t v i r - j n e g i k ė g i n t ų i m t i K o n s t a nt ino-
tina, kad graikų k a r i u o m e n ė s ^ ^ N e g A u g l i j a v i s o m i s 

koncentravimas Trakijoj nê j g p ė k o m k g^ m[esią T a i n 

pavojingas. Neg graikai "*- t i k s l u i v r a saT1tarvės vaistv-
galės parodyti kiek daug neiš- h[ų p a g a m i m > s g a r n i z o l i a s ir 

karo laivai. Beto, dar dau
giau karo laivų į Dafdanelius 
Anglija pasiuntė iš Maltos. 

Anglijos premieras parla
mente pranešė, ičad graikų už
sienių reikalų ministeris užti
krinęs ^anglų pasiuntinį Atė
nuose, jog Graikija neperžen
gsianti neutralės zonos Turki -

minties butų pulti prancūzus, 
anglus'ir italus, kurie <gina 
miestą. 

Pramatomos graikų gudrybės. 

Netolimoj ateity santarvė 
rengia konferenciją artimųjų 
Rytų klausime. jTuomį mėgi
na pasinaudoti graikai, tvirti
na prancūzai politikai. 

Sako, jie koncentruoja ap- joje ir Europoje ir nepulsianti 
linkui Konstantinopolį savo 
kariuomenę ir mėgins tą mies- sutikimo. 

Konstantinopolio" be santafvėi. 

REIKALAUJA MIRTIES 
BAUSMĖS. 

MASKVArrugp. 2. — Čia 
bolševikų teisme teisiamiems 
socialistams revoliucionie
riams kaltintojas* Krilenko 
reikalauja mirties bausmės. 

240 BUŠELIŲ KVIEČIŲ 
NUO 6 AKRŲ. 

Vokietijai '/ 

PARYŽIUS, rugp. 2. — rakterio. Apie tai 'paskelbta 
Kuomet Vokietija pareikalavo | oficialiai, 
sumažinti prieškariniu skolų Prancija reikalauja, kad 
išmokėjimą pamėnesiui, Pran- Vokietija prieškarines skolas 
cija tuojaus pirmutinė pas i-; mokėtų fuojaus^dalimis, po 10 
priešino. Tuo tikslu ji pa- milionų dolerių kas mėnesio. 
siuntė Vokietijos vyriausybei 
notą. '-

Tečiaus Vokietijos vyriau
sybė tomis pėdomis atsakė, 
kad paskirtų sumų kas mėne-
BIS nemokėsianti. Nes nega
linti, neturinti pirhgų. 

Prancijos vyriausybe gavu-

Vokietija sutiko kas mėnesis 
mokėti po pustrečio miliono 
dolerių. Prancija tečiaus ne
sutinka. 

Ant Vokietijos drimba 
vargai paskui vargus. Spaud
žia ją milžiniška karo kontri
bucija. To nągana. Atėjo 

si tokį griežtą Vokietijos žo- laikas atmokėti prieškarines 
dį, nusprendė vokiečius baus- skolas. 

Mokėk gi neturėdamas pini-ti„ Ta bausmė, tai busianti 
ekonominio ir finansinio ka- gi}. 

MOOHEAD, Minn., riyrp. 
2. — Arti Glyndon nuo 6 ak
rų turkiškų raudonų žieminių 
kviečių prikulta 240 bušelių. * 

1 

KASYKLŲ KATILAI EKS-
PLIODAVO. 

€ANTON, 111., rugp. 2. — 
Dviejų neunijinių ties Cuba 
anglių kasyklų gariniai kati
lai susprogdinti. Pranešta, 
kad tai padarė neindentifi-
kuoti a smenys 

Del to toj apylinkėj ir kitos 
neunijinės kasyklos uždary
tos. Bijomasi pasikėsinimų. 

LENKAI TURI NAUJĄ 
KABINETĄ. 

go City Raihvay Co. darbinin- Hti prie gėdos stulpo visuo 
kai. Streikas palietė tik pie
tinę miesto dalį. 

1913 metais gatvekarių dvi 
bendrovės sujungta krūvon ir 
1915 metais konduktoriai su 
motormanais pakilo streikan 
už didesnę užmokestį. Buvo 
suparaližuota visame mieste 
transportacija. Darbininkų 
užmokestis tuomet buvo 23— 
32c. valandoje. J ie reikalavo 
33—36 centų darbo valandoje. 
Streikas prasidėjo liepos 14 
rytmetį ir baigėsi liepos 16. 
Tuomet miesto major. Thomp
son abidvi pusi sutaikė. Dar
bininkai laimėjo. 

r 

Antras didis Chicagoje 
streikas kilo liepos 29 dieną, 
1919 m. Darbininkams buvo 
mokama 48c. valandoje. Jie 

Komiteto pirnuninkas Poole 
mėgina tuos šmugelninkus, 
taigi profiterininkus, prispau 

v Žinios iš Lietuvos 
BUVUSIŲ KAREIVIŲ-ŽYDŲ 
SĄJUNGA NEW YORKE. 

"menės akyse. 

KITAS STREIKAS ATI
DĖTAS. 

Tomis dienomis žadėjo pa
skelti sreiką keleto^s gazolinos 
bendrovių kubilinių trokų šo-
šoferiai. \ 

Bet kuomet kilo gatvekarių 
'darbininkų streikas, tai šofe
riai nusprendė su savo strei
ku paJauktL 

NUŽUDYTAS JAUNAS 
ITALAS: 

insend st., salhmo savininkas. 
Policija sako, kad tai juod-

reikalavo 83c. Tuometinis j a n k i ų darbas. Susekti žmog-

West Elm gatvėje išpasalų 
užpultas ir nužudytas Ange-

CELNIUKAI, Tverečiaus 
vals. Sodžius stovi labai gra
žioje vietoje. Vienoje pusė-

Visoj eilėj Amerikos mies- jė sriuvena upelis, kitoje ža-
tų įsteigtos buvusių kareivių- liuja miškas. Jau antri rnc-
žydų sąjungos. Prieš kurį lai- tai turime savo mokyklą. Mo
ką šios sąjungos turėjo Phi- kytoja E. G. labai darbšti, se-
ladelphijoj savo suvažiavimą,! ptyni metai jau mokytojaujar 
kuris įvyko vienu laiku su A- \ Žmonės ne snauduliai, V savo 
merikos žydų kongresu. vaikus mokyklon leidžia. Tė-

(Ž.-R, M-jos Spaud. Skyr.).; vai turi daug džiaugsmo, kad 
vaikai paskaito ir rašo. Pa-

LAZDIJAI. Naktį iš birže
lio 19 į 20 d., vagys norėjo 
apiplėšti pinigų mainymo kon
toros iždininką, bet sutrukdė 
kareivių patrulp. Buvo pavy
kę išbėgti, bet vėliau buvo su
rasti ir suimti. Pasirodė, kad 
tie vagys buvę: Lazdijų trak-
tierininkas ir kuopos feldšeris. 
Abudu apsiginklavę (Elta) . 

tys žmonės moka visokių ama
tų. Malonu čia gyventi kai 
matai, kad žmonės klauso po
eto žodžių: "Paimkim arklą, 
knygą, lyrą ir eikim Lietuvos 
keliu." 

gubernatorius *Lowden pasiųlė sudžius yra sunkus daiktas 
kompromisą 65—67c. Darbi
ninkai balsavo kompromiso 
klausimu. Dauguma balsų 
nubalsuota gryžti darban. 

PILVIŠKIAI. Visoj Su- gracijos klausimams, 
lo Domieo, 30 m., 1146 Tow- valkijoj pastebima st iprus. , ^ R M ^ S p ^ . S k y r . V , 

žemdirbių organizavimasis ir 
kietas darbininkų būrimasis į 
profesines sąjungas, kuriose 
jaučiama daug socialdemokra
tų įtakos. 

Prieš kurį laiką Kaune pra
dėjo išeiti savaitinis ižydų lai
kraštis "Emigran tas" skiria--
mas emigracijos . ir transmi-

VEIKIAI BAIGSIS BYLA. 

VARŠAVA, rugp. 2. — Ju-
lian Nowak, naujas premie
ras, jau suorganizavo ministe-
rių kabinetą. Nežinia, kaip' lo 65c Darbininkai stovi už 
į jį atsineš Pilsudskį. '72c. Iš to streikas. 

Pranešta, kad darbininkų 
j unijų vadų byla, kurie fceisia-

1920 metais gatvekarių va-*mį kriminaliame teisme, vei-
žinėjimas sustabdytas, k u o ^ i a į turės baigtis. Nežinia, ko-
met pakėlė streiką darbinin-*kįog bus pasekmės, 
kai elektros spėkų gaminimo 
įstaigose. Streikas tęsėsi vos 
vieną dieną. 

Šiandie seka taipat didis 
streikas. Bendrovė mažina 
darbininkams užmokesnį. Sių-

Šiandie Chicagoje prasideda 
suvažiavimas Interstate Mer-
chants Council, Chieago Ass-
ociation of Commerce. suorga
nizuotas. 

Dalyvaus apie 800L mažme-
nų (retail) pirklių 

OBELIAI. Atvyko tremti
nių ašelonas iš Charkovo, E-
katerinoslavo ir Išimo: lietu
vių 763fžydų 202, rusų 52, len
kų 14, latvių 1, vokiečių 8. 
Tarp atvykusių vienas inžinie
rius (p-tis). Murza), dauguma 
gi atvykusių prasti darbinin-
kai — bėdnuomenė. 

O R A S 

CHICAGO. -*- Šiandie pra-
matomas gražus oras; 
atmaina temperatūroje. 

maža 

Varšavos vyriausybė nutarė 
šiuo tarpu neimti iš Vilniaus 
gyventojų daninos. 

i 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų verte, 

mainant nemažiau 25,000 doL 
Tugp. 1 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trnst Co» 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 4.67 
Lietuvos 100 auksinų .15% 
Vokietijos 100 matfrių .15% 
Lenkų 100 markių iy2 
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DRAUGAS Trečiadienis, Rugpjūčio 2, 1322 

imumfimi 
UKTUVIŲ KATALIKŲ DIEKRAJTI* 

"DRAUGAS" 
eina fraartiraą lAskyrua nedėldleaia-

PRENUMERATOS KADI A: 

zidenta Hardingą ir jo pažade- Kuomet šiandie .bolševikai ulšpradžių jų &ostinė'buvo Da
maskas, paskui — Bagdadas. 

1518 metais Egiptą, užkaria
vo turkai. Tuo laiku pradėjus, 
taigi, ir griuvo arabų impe-
rija. Arabų šalis susiskaidę į 

jimas ^'artimoje ateity*: pri
pažinti Lietuvą į kelias die
nas išsipildė. 

šiek-tiek aprimo su savo tero
ru, tad Anglija ir nori Rusi
joje atgauti kiek-nors savo 

Tečiaus visų tų pastangų sie- turtų. M t o Anglija pirmuti 
la buvo Lietuvos Atstovas. J is nė pradėjo galvoti, kaip čia 
savo aukšta inteligencija, pla- pasekmiagiau susiartinti su atskiras karalystes. Gi skait
ei a diplomatine nuovoka, bolževistine Rusija, 
griežtu valstybingumo taktu, lšpradžių padaryta laikina 

adreaaa. Pt*te»i geriausi* suburia apie save visas Ame- prekybos sutartis. Paskui įvy-

freaumerato* tnokaal i skalno 
•kaltos! nuo ažsirasymo dienos 

te nuo Nauju Metų- Norint permal 
syti adresą visada reikia prisiųsto 
ir eelni 
*iųstl lsperkant krasoje ar ezprese 
Itouey Order" arba Įdedant piw 

cm J registruotą laišką. 

DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve., Ckicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
••»mtuilllltllllllllllllllllllllllllllll* 

AMERIKAI PRIPAŽINUS 
LIETUVĄ, 

rikos rimčiausias pajėgas Lie
tuvos pripažinimo siekiant. 

I r šit spauda mums neša įik 
atbalsius jo tylaus ir energingo 
darbo. Senatoriai ir kongres-
monai, įžymiausi politikos ir 
mokslo vyrai eina išvien su 

kinta viena ir k i ta konferenci
ja su bolševikais. 'Tečiaus ne-
atsiekta geistinų pasekmių. 
Anglijai skersai kelio painio-; niesnes Arabijos dalis. 

IH . 

Nors Lietuvos politinė ir e-
konominė padėtis turėjo pa
kankamos stiprybės ir savis
tovybės Amerikos pripažini
mui, nors Suv. Valstijų užsie
nio politikos konjunktūra (su
simezgimas) mūsų naudon kal
bėjo, tai vienok pripažinimo 
paskelbimas įvyko artimiau
sių veiksnių dėka. Jų tarpe 
mes matome lietuvių ameri
kiečių visuomenę ir jos politi
nį vad$ Lietuvos Atstovą A-
merikai p . V. Čaraeckį. 

Amerikos lietuviai, išskyrus 
socialistus ir bolševikus, kelis 
metus daro pastangų išgauti 
Amerikos pripažinimą. Maišai 
rezoliucijų, vizitos pas Suv. 
V. Prezidentą, senatorius, kon-
gresmonus, parašų knygos ir t. 
t skatino šios šalies Vyriau
sybę atsižvelgti į mūsų neat- <j0jej U l s p a t y r a i r pačiame 
laidų pasirįžimą išgauti Lietu- parlamente. 

Angliją iš savo žnyplių ne-
paliuosuoja nedarbas. Šalį 
spaudžia nedarbas todėl, kad 
neturima prekėms turgaviečių. 
Pirm karo Anglija su Rusija 
vedė plačius reikalus. 

vos pripažinimą '"de ju re" . 
Paskutinis pasibeldimas i 

Washingtoną buvo L. Laisvės 
Stočių suvažiavimas, kurs 
netik aptarė savo darbuotės 
planus, bet apsilankė pas pre-

ciją. Senatan įnešta .rezoliuci
ja kuri gina Lietuvos pripa
žinimą, Pabaitįjos Valstybių 
Sąjunga supažindina ameri
kiečius su mūsų ekonominiais 
ir kultūriniais siekimais, uni
versitetų profesorių peticija 
Vyriausybei pamatuoja būtiną 
reikalą pripažinti Lietuvą. 

Nesileidžiame į smulkmenas 
'kad tinkamai įvertinus Lietu
vos Atstovo p. V. Čarneckio 
nuopelnus šiame laimėjime. 
J ie visi jau apvainikuoti. Suv. 
Valstijos pripažino Lietuvą. 

Valio Lietuvos Respublikos 
Atstovas, valio visi Suv. Vals
tijų Valstybės ir Mokslo Vy-

valio amerikiečių lietuvių 

josi kitos valstybės. 
Iš Londono pareina žinių, 

kad rugpiučio mėnesį Angli-

klingoji arabų giminė — į ats-
kirias gentis. 

Taip buvo iki europinio ka
ro. Šiandie gi didžiulės Euro
pos valstybės ima j au kontro
liuoti ir globoti kai-kurias žy-

Atsiminus žilą senovę pas ara 
bus kyla troškimas atsistaty-

ATVIRAS LAIŠKAS "NAfl-
JHENĮT REDAKTORIUI. 
l iepos 29 d., " N . " laidoj 

to laikraščio redaktorius už-
metinėja kitų* laikraščių red., 
buk jos atėję man į talką 
*l niekint socializmą' \ Netie
sa! Tų laikraščių redakcijose 
niekas nematė skelbimų, agi
tuojančių už spešelus, o " Nau
jienose' * jau tris sykius (pe
reitais metais) tilpo Apple'o 
spešelų skelbimai. Tas apeše-
lininkas ir šiandien dar neati-

dinti savo g y v a v u s į imperiją. | d u o d a ž m o n ė m 8 p į n i g u . M a n 

Atstovu, remia jo politinę ak- jos premieras pašvęsiąs dau- ''Nors ik šiolei atskiriu arabų • Vi^^m p r įgi e ina tąsytis po tei-
giausia nedarbo klausimui. 

Kaip kam ta žinia atrodo 
paprasta. Tečiaus ji yra gana 
reikšminga. Nes tą žinią pasi-

genčių vadai tų troškimų vie
šai oereiškia, tečiaus tas klau
simas yra pagrindinė jų ne
rimavimo priežastis. &iaa-

vasti skilus i joje arba už tas sa- jų daugiau apie pust 

rai 
visuomenės darbuotojai! 

ANGLIJA IR RUSIJA. 
Suirus Hagos konferencijai, 

Anglija labili nepatenkinta. 
Nepasitenkinimai matomi spau 

bolševistinės Rusijos. 
žinovai iš to išveda, kad už 

poros savaičių Anglija pati 
viena atnaujins derybas su 
bolševistine Rusija. I r jei tik 
Maskvos valdžia raštu sutiks 
Anglijai atmokėti prieškarines 
skolas, grąžinti anglams sa

vastis duoti tinkamą atlygi
nimą, tuomet Anglija pati vie
na pilnai pripažins bolševikų 
valdžią Rusijoje. 
Tiems žinovų spėjimams gali

ma tikėti ir galima netikėti. 
Bet kad Anglija palanki bol
ševikams, tai tikra. Anglijos 
pripažinimas butų reikšmin
gas. Jos interesai kadir pačio
je Mažoje Azijoje daug laimė
tų, u i Rusijos plotuose ji ras-
'tų sau daug pelno. 

vijo kita, kad Anglijos preni- 'die arabai kelia revoliuciją 
• 

ieras negalįs be nieko paleisti Sirijoj, nepasitenkina Palesti
noj ir nerimauja Mesopotami
joj, tai norinčiam suprasti y-
\ a suprantami jų troškimai. 

Patys arabai tvirtinę, kad 
jie skaito apie 80 milionų žmo
nių* Tai skaitlinga tauta. Tik 
gaila, kad tame skaičiuje vis 
dar maža krikščionių. Nebus 

trečio mi-

ARABŲ TROŠKIMAI. 

liono. Gi visi kiti yra Mago-
meto pasekėjai. Maža dalelė 
yra ir žydų. 

Buvusią Arabijos imperiją 
sudarė šios šių dienų atskirios 
valstybės: 

Mesopotamija arba l rak; 
Sirija; palestina; Transjorda-
mja; Ei įfciiljaz, As*r,¥emen, 
Hadramant, Nejd, Laneje, Ko-

;:wert ir Mohammara. 

| Kai-kurios iš tų valstybių 
f\isai nepriklausomos* Valdo-
' mos sultanų su karalių titu
lais. Dar jų nepalietė vakari-

Septintame šimtmety arabai nės Eurojtos valstybių opresi-
Hurėjo savo imperiją, kuomet, ja, Gi kitos valdomos vadų, 
jie valdė pusę žinomojo pašau- kaipir vaivadijos, 
lio — nuo Indų iki Pirenejų. Lai bręsta arabų troškimai. 

smus, kad atgavus žmonių 
bent t\ali pinigų.- 0 kaip bu-
va su "Univ. Chemical Co. ' \ 
ponai Grigaitis, Jurgelionis 
ir kt. jųs pakalikai! 

Prisidengęs socializmo 
skraiste, Grigaitis pasikėsi
no ant 900 "N-nų" bendro
vės šėrininkų turto užsigeis-
damas gauti už $6,000 bendro
vės bonų. 0 vienok, Grigaitis 
drįsta klaidinti visuomenę, 
buk kįti kovoja prieš socializ
mą. Tamsta su įvairiais KujoJ-
Bingol, kaip kad Bishofas, Ha-
rringtonas, Apples ir kiti dau
giausia žalos padariai pačiai 
socializmo idėjai ir visam dar
bininkų judėjimui! Tamsta 
kalbi "Naujienose", buk aš 
gavęs "i lgą nosį" teisme, bet 
man atrodo, kad tamsta turėsi 
"ilgesnę nosį",, kuomet pir-
nriau busi sučiuptas už špesel-
ninkų rėimmą, negu spėsi pas
prukti Lietuvon, 

Pone Grigaiti, turi žinoti, 
kad Harringtono bylos tyrinė
jimas prasidės pradžioj rug
pjūčio. Prisaikintieji teisėjai 
pradės duoti savo nuospren
džius rugsėjo pradžioj. Tams
ta ten busi reikalingas paaiš
kinti, kokius santykius tamsta 

turėjai su spešelninku Harring 
tonu ir kitais išnaudotojais. 
Po to, ateina tamstos eilė, kur 
turėsi pasiaiškinti prieš teisė
ją dėlei " N . " bendrovės. 

Ponas Grigaitis verkia, kad 
kas tai knisasi po jo namelio 
pamatu, aš gi jam patarčiau 
pasižiūrėti atydžiai į veidro
dį, o jis pamatys, kad jojo 
nosis nuo knisimosi po kitų 
namais yra jau perdaug pur
vina, ir kad jis jos nekištų i 
visuomenę, nes pastaroji labai 
ja slykštisi. J is pats tai tur i 
žinoti iš patyrimo. Atsimink 
savo pikniką! 

K. Jamontas. 

Red. prierašas. P. Jamontas 
prisiuntė " D r a u g u i " atvirą 
laišką kuriame aiškina p. Gri
gaičio santykius su Harring-
ton'u ir "N-nų" bendrovės 
$0,000 šėrais. Kadangi tie 
klausim, buvo iškelti Chicagos 
laikraščių ir suįdomino platės* 
nę visuomenę, kadangi į pa
klausimus p. Grigaitis tik iš
plūdo "Draugą", dedame p. 
Jamonto laišką, sušvelninę 
kaikuriuos išsireiškimus. Jis 
nušviečia rupimą klausimą. 

tymui 
Julius 

"DRAUGO" PIKNIKO 
BELAUKIANT. 
VYRAI, ŠIAM? 

Iki " D r a u g o " piknikui tik 
kelios dienos beliko, taigi jau 
dabar subruskime. Jau ir $aip 
per ilgai smaksojome. Anava, 
moterys gali iškirsti mums 
šposą. O jau tuomet mes vy
reliai sveiki dingę. Jau ir da
bar nuo jų dažnai tenka aša-
roti. 

Bus ko bus, bet mes vyrai 
nepasiduosim. Lai ir moterys 
žinos kad mes ne koki švilpu
kai, bet vyrai. O kad tą joms 
parodžius, savo jėgas turim iš-[ 

mėginti. Ypač tas svarbu "že-
nočiams". O "s ingel iams" ir 
neprošalį. Vėliaus, patyrus 
kokiai ilgakasei singelių jėgas, 
ir jiems gali kliūti laimikis. 

Išmėginti mūsų jėgoms, bus 
virvės traukimasu Tuo tikslu 
organizuojama "s ingel ių" ir 
"ženočių" tymai. Organizavi
mo darbe "s ingel ių" 
vadovauja Jonas ir 
Brenzai ir Jonas Krotkus; gi 
"ženočių" tymui — Justinas 
Mackevičius. Ššššš.... mes "že-
nočiai" apsižiurėkini,kad "s iu 
geliai" neiškirstų mums kokį 
" t r iksą" . Ve, jie net keli iš 
karto dirba. Bet ir gerai; lai 
jie šokinėja, o mes tuo tarpu 
kalkini į " š i u š i a s " vinių, 
kalkim kiek telpa, bet ne kiek 
lenda* > 

Girdėjau kad "singeliai 
žada kalti tiek kiek lys. Na, 
ale jie ir laimės! ha, ha! Pa
tirs tai, ko nesitiki. O kad tas 
ft6Draugo" piknikas butų kur 
ant ledo. Tada mes juos bent 
"pata isytume". Bet ir dabar 
jie taip jausis kaip ant šalta-
košės. Apie mūsų pergalį da
bar nesakysiu, nes kartais ir 
"s ingel ia i" gali k^ gudresnio 
išgalvoti. Kaipgi tada butų iš 
kalno pasigėrus. Mums ir au
sys s viltų. Mat dabar įvairių 
išradimų gadynė. Nežinai iš 
kur gali kokia šunybė iš
dygti, i 
, Na, ar šiaip a r taip, bet šios 
'vyrų . luomo. \.^rungtynės bus 
jiems an t naudos.; Ife jų, ap
turės naudą ir tie, kuiie apsi
lankys " D r a u g o " piknikan 
kokiu nors tikslu, kaip tai 
šokti, žaisti, puodų laižyti ir 
t.t. •« 

Taigi nedėlioj, rugpjūčio 
6 d., visi į " D r a u g o " pikniką 
į National daržą, Riverside, 
111. 

"Zenonus" . 

ADVOKATO ANTANO J. MILLERIO 
KALBA ĮTEIKIANT PREZIDENTUI 

HARDINGUI DELEGACIJOS 
VARDU ADRESĄ. 

kurios Tamsta, pone, esi vadas. Susirin- progą aplankyti Tamstą; tasai atsilanky-

Pone Prezidente: — Skaitau sau už 
garbę įteikti Tamstai lietuvių vaidu ši 
tą raštą, kuriame yra išreikšti Amerikos 
lietuvių piliečių jausmai. Šiandieną mes 
dedikuojame paminklą vienam i£ didžiųjų 
Amerikos karių, kursai atnašavo Lietuvai 
didžiausią aukų — leitenantui Sameliui J . 
Harris 'ui. Lietuvos respublika dabar yra 
pripažinta beveik visų pasaulio valstybių, 
neišskiriant Anglijos, Franci jos, Italijos ir 
Japonijos; ir nors Amerika dar neištarė 
savo didžiojo žodžio — pripažinimo, mes 
tikrai tikimės, kad didžiausioji respub-

- lika ir demokratijos pavyzdis, kurios Tam
sta, Pone, esi galva, — artimoje ateityje 
pripažins Lietuvą. 

Adreso tekstas. 
^Vienas^ iš mūsų draugų piliečių, lei

tenantas Samuelis J . Harris, mirė kovoda
mas prieš bolševikus už laisvę mūsų tėvų 
žemės — Lietuvos. Jisai buvo iki pasauli
nio karo pabaigos mūsų srmijos karinin
kas, gi paskui įstojo liuosantn iu \ Lietuvos 
armiją, kur jisai už demokratijos ir de-
mokratingos vyriausybės idealus užmokė
jo augščiausią, kokią tik žmonės žino, 
kainą.* 

Tie i« mūsų, kurie iš ten atvykome, 
geriau negu kas kitas galime tinkamai Į-
vertmti leitenanto Harris 'o pasiaukojimą, 
nes mes pažįstame laisvės.brangumą. Mes 
esame piliečiai tos didžiosios respublikos, 

kome mes šiandien kad atidengus pa
minklą mūsų pastatytą ant kapo jauni
kaičio, atnašavusio savo didžiąją auką; 
jo narsumo ir savęs atsižadėjimo pavyz
dys bus per amžius sekamas tos žemės ai
nių, iš kurios mes esame atėję. Jo garbin
goji mirtis suriša abi šąli ant visados, ne
žiūrint pasaulio politikos, nes mes> kurie 
esame lietuvių ainiai ir patys lietuviai vi
sada jausime gilų dėkingumą Amerikos 
karžygiui Sameliui J . llarrisNii. 

Kada jisai tarnavo Lietuvos armgoj, 
lietuvių tauta vos tik per du metu dar 
tebuvo besidžiaugusi savo laisve ir josios 
likimas tarsi ant siūlo kybojo pasaulinės 
politikos arenoje. Dabar ji jau pripažinta 
beveik visų pasaulio valstijų, neišskiriant 
Anglijos, Francijos, Italijos ir Japonijos. 
Ir nors Amerika dar netarė savo galin
go žodžio del jos pripažinimo, tečiau mes 
giliai pasitikime, kad dabartinė adminis
tracija, kurios sąjausmą mūsų tautai mes 
matome, artimoje ateityje pripažins jos 
teisėtas pastangas patapti laisvųjų tautų 
šeimynos nariu. . 

Lengva suprasti, kodėl mums rupi 
šimtinės i r mūsų prabočių žemės likimas. 
Dėlto tai ir mūsų dėkingumas mirusiam 
karžygiui, jo motinai, ir tam kraštui, iš 
kurio jisai paėjo — tam mūsų kraštui — 
bus amžinas. 

Mes skaitoiBie bereikalinga pabrėžti 
čia lietuvių kilmės žmonių lojatiagUBią 
Amerikos vyriausybei. Lietuvių kraujas 
buvo atstovautas Amerikos Rev4aiiucijos 
kare; jisai veikliai taipat dalyvavo kiek 
viename konflikte, kokį tik turėjo Suv. 
Valstijos nuo revoliucijos laikų; tik mes 
norime kuoaįškianaiai pabrėžti mūsų tvir
tą pasiryžimą remti ir toliau Amęrikos 
vyriausybę ir josiąs institucijas; iar mes 
prašom* Tamstos, Pone, priimti mūsų »uo 
širdžią padėką už suteiktą mums garbę — 

mas liks visada mūsų atmintyje, nes jisai 
yra pavyzdys tokios Demokratijos, kuria 
retai kuri tauta tesidžiaugia ir kuri per 
Amerikos upetiesioginę įtaką buvo į kur 
ta LietHvoje. Amerika yra jos Demokra
tijos mokytoja. 

* ' > ' / • 

Prezidentas Hardingas atsakydamas 
į kalbą ir į įteiktą adresą, tarpe kitu 
dalykų, palakė tuos atmintinus ir politi
niu žvilgsniu labai reikšmingus žodžius: 
" A š tikiu, kad Lietuva susilauks Ameri
kos pripažinimo labai artimoje ateityje" 
( " I hope that Lithuania will be recognized 
by this government in tbe very near fu-
tu re" ) . 

" etuvos Informacijų Biuras. 

Lietuvoje gyvena; 2) nurodytųjų pirmame ręs su Teisingumo Ministeriu, patenkina 

LIETUVOS PILIEČIAMS. 
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II. Pirmasai Įstatymas apie Lietuvos 
i Pilietybę. 

Lietuva pasiskelbė nepriklausoma 
Valstybe 1918 m. vasario 16 d. Tada Lie
tuvą dar tebevaldė vokiečiai, prie kurių 
okupacijos negalima buvo valstybei nor
maliai p lė to t is . Tečiau vos tik vokiečiai 
karui pasibaigus, išsikraustė iš Lietuvos, 
Laikinoji Lietuvos Vyriausybė tarpe savo 
pirmųjų išleistų įstatymų paskelbė b 
"Laikinąjį Įstatymą apie Lietuvos Piliez 

tybę", sausio 9 d. 1919 m. Negalima buvo 
to reikalo atidėlioti. Reikėjo aiškiai nus
tatyti, kas yra kūrėjai ir nariai Lietuvos 
Respublikos? Kas bais Lietuvos piliečiais? 
Ką Lietuvos Respublika ims savo giobon 
ir gyniman, Reikėjo atskirti savuosius 
nuo svetimųjų, prieteliufe nuo priešininkų, 
čia^buvius nuo svieto perėjūnų. Tad $ 1-as 
Laikinojo Įstatymo apie Pilietybę ir sako: 

§1. Lietuvos piliečiais laikomi; l) 
asmens, kurti %bm Ir fcfeeliai iš seno Lie
tuvoje gyveno, ir kurie ir patys visuomet 

punkte asmenų vaikai, kurie kad ir negy
veno visuomet Lietuvoje, bet grįžo jon gy
venti; 3) asmens, kurie iki 1914 metų ne
mažiau, kaip 10 metų Lietuvoje gyveno ir 
turėjo: a) arba nuosavą nekilnojamąjį tur
tą, b) arba nuolatinį darbą; 4) Lietuvos 
piliečio vaikai; 5) jo pati, ar našlė; 6) Lie 
tuvos netekėjusios pilietės vaikai, jei jie 
nepriimti svetimšalio jo vaikais ir 7) sve
timšaliai, nauji priimti Lietuvos piliečiais. 

Kaip matome tat įstatymas išskyrė iš 
Lietuvos pilietybės visus tuos svetimus 
pribuižius, kurie buvo atvykę Lietuvon 
kaipo jos priešininkai, pasipelnyti ir pasi
plėšti. Bet ką gi su rusų valdininkais, ku
rių kiti ir ilgai Lietuvoje gyveno f Ar jie 
verti buvo Lietuvos pilietybės? Jie, nors 
ir gyveno Lietuvoje, bet įdirbo ne Lietuvai, 
o svetiniai valstybei, todėl Lietuvos pilie
tybės neužsipelnė. Pr ie pirmojo § yra pri
dėtas: 

PASTEBĖJIMAS. Lietuvos piliečiais 
nelaikomi asmens, kurie kad ir turėjo nuo 
iatinį darbą (§1, p. 3 b), bet kurių darbas 
buvę vien tarnavimas Rusų Valstybei, t. 
y. rusų valdininkai. 

, Tečiau turėjo būti duota progos pa
tapti Lietuvos piliečiais ir svetimtaučiams, 
kurie gyveno ir gražiai dirbo Lietuvoje 
per ilgesnį laiką ir prisirišo prie mūsų 
krašto. Tolimesnieji du įstatymo punktai 
apie juos kalba: j 

§2. Svetimašalis gali būti priimtas Lie 
tuv&s piliečiu: 1) ištisai išgyveno Lie
tuvoje ne mažiau, kaip penkerius paskuti
nius metus; 2) jei turi nuolatinį darbą, ku
riuo laiko save ir savo šeimyną ir 3) j t i 
nebuvo teismo nubaustas uš nusikalstamus 
darbus kalėti kalėjime arba skaudesnėmis 
bausmėmis. 

§3. Svetimašalis, kuris nori tapti Lie
tuvos pilieci-u ir atitinka §2. reikalavi-
maaas, privalo paduoti apie tai prašymą 
Vidaus Reikalų Ministeriui, kuris susita-

arba atmeta prašymą. 
Žemė yra valstybės ūkio ir gyvenimo 

pamatas. Jei Lietuvos žemė atatektų sve-
timašaliams, butų pakirstos šaknys mūsų 
valstybės gyvybės. Rusų vyriausybė ir se
niau ir ypač po 1904-tų metų dėjo visų pa
stangų, kad lietuvius nustūmus nuo ją 
žemių, o kad į jų vietas prisodinus rus.i 
atėjūnų. Daugelis Lietuvos dvarininkų vos 
tik tauta 'pasiskelbė nepriklausoma vals
tybe, pasikėlė parduoti savo dvarus sve
timtaučiams, kad gautais pinigais sukū
rus lenkų valstybę. Mūsų valstybės kū
rėjams^ suprantama ir rūpėjo, kad Lietu
vos (žemę valdytų ne svetimieji, o teisėti 
Lietuvos piliečiai. Tad ir Laikiname Įsta
tyme apie pilietybę mes randame pridėtu 
du punktu, draudžiančiu svetimataueiams 
įgyti Lietuvoje žemės ir atimančių žeme 
iš rusų kolonistų. 

§4. Laikinai draudžiama svetimaša-
liams pirkti ir kitokiu būdu įgyti nuosa
vybė Lietuvoje nekilnojamasis turtas. Su
tartys, padarytos priešingai šiam įstaty
mui, laikomos nebesan&omis. Apygardos 
teisino valstybės gynėjams dedama parei
ga kelti ir vesti bylas anie minėtų sutar
čių panaikinimą. 

§5. fcemė, valdoma tų kolonistų, kurie 
po 19(M m. buv»gių HINĮ v a i s t y t a i ^ va
dinamųjų valstiečių {fa^stianskij), ir ba
jorų <dvorianskij) bankų buvo įkurti Lie
tuvoje, šiuo gnąžiaama Jjetuvos Valstybei 
•uofiavyfeė i r iš kolonistų atimama, * jįems 
iždas gražina tai, ką jie buvo u i žemę si 
mokėję. 

&* Įstatymas v y k i « t pavedama že 
mės Ūkio ir Valstybės Turtų Ministeriui. 

Taip skamba pirmaaai Lietuvos pilie
tybės įstatymas. Jigai apibrėžė p a m a t e 
Lietuvos pilietybei. J ka i apgynė Lietuvos " 
žemę nuo svetimo kapitalo pasikesinimŲ, 

Lietuvos Informacijų Biuras. 
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OR. A, K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 8o. Westero Avenue 
Telef. Lafayette 4144 

a Vaandos: 9-11 rytais, 1-1 po 
gpietų Ir 7-t vakarais. NedėldJ©-§ 
gniais tiktai po pietų 2 iki 5 val.|c 
8« 3^MHMMMMp^ 

$ 

TeL Blvd. 7949 

i Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 8 0 . ASHLAND AVENUE 
ARTI 4T-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki t rak. 
Seredomis nuo 4 iki t vakare. 

AUKSO SIDABRO VAJAUS 
AUKOS. 

TcL (anai 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

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

^^^"—™* - ""— 

T e L C i c e r o M M 
Ofiso TeL Cicero 

OR. J . SHINGLMAN 
1125 So. 49 Oourt 

H. E. Cor. 49 Court Ir I I i 
»ant virtau* vaistyničios. 

8 

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

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų. 

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

Ckicago. 

I DR. M A U K KAHN 
GYDYTOJAS £R CRTRURGAS 

0 3 1 So. Ashland Are. 
TeL Yards 994 
Tel. Yards 6994 

OFI80 VAL,: 
8—10 v. ryto. 1—S Ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis: nuo 10 T ryto iki 
1 vai po pietų, ^ ^ 

= 

Braddock. — Nors Aukso-
Mdabro vajuje šiais metais ne-
atsižymėjom, bet kitoms kolo
nijoms visgi nepasidavėni. 
Dirbom kiek galėjom, kad tik 
kuodau-giau prisidėjus prie pa
dėjimo pamato Lietuvai sa
viems pinigams. Sekantieji 
aukojo:, 
Kun. J . Abromaitis, vieną 

svarą sidabro arba $16.00 
A*. Petro ir Povilo Dr-ja 10.00 
M. Vitartas 5.00 
Ona Vitartienė . . . . \ . . . 2.00 
Keturi Vitartų vaikai . . 1.00 

Po $2.00: S. Rakauskas, A. 
Bandelis, S. Bendaravieia, J-
Naujokas; 

Po $1.00: K. Taujinskas, K. 
Adomaitis, K. Dukauskas, A. 
Juškevičienė, V. Lapšis, P„ 
Orinis, J . Alinskas, K. Mačiu
lis, J . Kenstavičia, J . Skurdi
ns, J . Ramanauskas, F . Ur-
butis, P. Meškauskas, A. Ra
dzevičienė, J . Tautkus, J . Al
ksnis, J . Lukošiūnas, P. Lu
košius, P. Ruinčikas, A. čvl-
kis, P. gampikas, P. Back'aus-
kas, A. Milutis, A. Martinaitis 
J . GėfNtirf*', J. Gumba k i.s K 

!į; Radzevičienė, auka. retėžė-1 

ii. . 
Viso pinigais suaukota $85. 

25; rusų auks. rubliais $10.00; 
vieną sid. dolerį. 

Visą darbą atliko T . Pampi-
kas, T* Martinaitis, A. Liudvi
kas, M. Vitartas ir dar trįs 
pagelbininkai. Aukos yra pa
siųstos Lietuvos Atstovybei 
Washingtone. Visiems aukoto
jams ir darbuotojams, vardan 
tėvynės, tariu širdingą ačiū. 

M. Vitartas, L. L. Pas*. 
stoties rast. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTES. 

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street . . & 
Ant viršaus Iniver. State Bank g 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
j,—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: § 

I )au»is ^ i sa rgandįs , " B.HTHaįii-. 
kus, A. Gailis, J . Piusaitis, K. 
Bartas i us, l\ Minotas, J . Ri-
meikis, A. Balčikonis, J . Mar
tinaitis, B. Kumpis, A. Žali-
nauskas, Y. Zapalskis, A. Le
si nskas, J . Cuprinskas, L. 
Kant rimas; 

Tris Pampiką vaikai, 75c; 
Gailiūtė, ,25c; A. Pampikė, 
rusų rublį; J . Saparauskas, 
rusų auksu $10. 00 ir sidabrini 
retežėlį; Marė Lukušunė, 
auks, auskarus; D. Stulpinas, 
sid. retežėlį; J . Deninis, auks. 
žiedą; M. Petraitienė, du auks. 
žiedu; J . Vapas, sid. laikrodč-

Cicero, I1L — Pastaruoju 
laiku, kad ir šilta, kuomet ki
tos draugi jos" paima sau atos
togas nuo veikimo, L. Vyčių 
14 kuopa rodos daug smarkiau 
pradėjo darbuotis. I r darbas 
nenuveikiamas ir vis daugiau 
jo atsiranda. 

Kuopos susirinkimai esi i 
gan skaitlingi. Reikalus gyvai 
svarsto. Į susirinkimas atsi
lanko kp. dvasios vadas, gerb. 
kun. H. Vaičiūnas ir gerb. 
kun. A. oLinkus. Juodu daujf 
gyvumo ir dvasios prftuoda 
susirinkimams ir dalyklįs.,<*iš-

tano Par. 8kolijiiuo ir Buda-
vojitno B-vės mėkMama jai. 
50c kas savaitė. 

A. JL R. K. federacijos 12 
skyriaus piknike rugpjūčio 13 
d. Vyčiai išpildys atletinę 
programos dalį. 

Organizuoja " t enn i s " žaidė
jų ratelį. 

j a u rengiasi ir prie rudens 
ir žiemos sezonų. Kalbama a-
pie sustiprinimą dramos rate
lio. 

Svarstė apie organizacijos 
jubilėjinį seimą. Išnešė net pen 
kias rezoliucijas, 

Kiti reikalai, rodos buvo 
jau netiek svarbus. Ant galo, 
su syk viską išpasakoti neuž-
siiuoka. 

Šį vakarą bus tikrai prieš-
seiminis susirinkimas. Rinks 
atstovą seiman ir daugiau re
zoliucijų pagamins. 

Tai matas. 

Net ir kūdikiai pastebi! 
Ir yra taip l©gva visiškai iš galvos paša
lint i pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus 

RąM es 
tą ^pleiskanų, mirtinąjį priešą—ir jus»| < 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio v 

ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekoje itandie už 65c., arba prisilakite 75c. 
pa&to ženkleliais tiesiai j labaratorija. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th J t . Brooklyn, N . Y . 

J 

CHICAGO HEIGHTS. ILL. 

Padėka. 

d žinotis. i 
Dabar kuopa turi visą ei I > 

energingų darbuotojų. 
Per paskutinius du susirin

kimus gana daug reikalų apta
rė, atliko. 

Leit, S. Harris'© kapo pa
minklui paaukojo $6.00. Tufos 
pinigus surinko iš susirinku
siųjų narių. -

Kolonijos atstovo kelionei į 
L. Paskolos stočių suvažiavi
mą Wasliington, D. C. liepos 
19 i r 20 d. paaukojo $.100. 

Paėmė dvi akcijas Šv. An-

Užvispirmiausiai noriu pa
dėkoti parapijos komitetams 
už nenuilstantį darbą prieš 
pikniką įr laike pikniko kurs 
įvyko liepos 23 d. Lygiai dė
koju pašaliniaans, v y r a i n ^ i r 
moterims, i kurie-ios prisi^ąio 
prie to savo darbu ir triūsu. 
Taipat šindingai ačiū visiems 
vietiniams lietuviams už atsi
lankymą ir parėmimą. O po
draug dar noriu tarti didolį 
ačiū Steger.'io ir Harvey's lie
tuviams ir net tiems kurie bu
vo iš Cliicagos atvykę. 

Savo laimikį šiuo kartu, su
lig savo kolonijos didumo, 
skaitome dideliu, nes parapijai 
pelno liks virš 400 dol. 

Todei dar sykį ačiū.podraug 
visiems ir už viską. 

Kun. J. Svirskas. 

DR. CHARLES SEGAL 
IrtgfcėM savo oflsa po unmerioį 
4Tlf SO. ASHLAJID A V E N t E , 

SPECIJALISTAS 
Dilovn, Molėm ir Vyrų Ll«u 

[•aL: ryta nno 10—12; nuo 2—s] 
kpo pietų: nuo 7—8: ta vakare. 
[Nedė'iomis: l t iki 1. 

Telefoną* Dreael 1880^ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, I l iUNOIS 
(Telefuna« Yards 5032 

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

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

TcL Canal 2118 

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

3 Tel. Prospect 3466 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe» 

reina i rankas Dr. Chas. Segal, 
žento Ir partnerio. Visi senieja 
pažystami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

1140 fco. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

Iki 2 po pietų, »uo 6 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 487 

!!!AMERIKOS JAUNIME!!! 
Ar esi matys ir skaitės Lietuvos kataliką jaunimo 

PAVASARININKŲ ORGANĄ 
"PAVASARI"? \ 

DRAUGĖS IR DRAUGAI. 

Nors su jumis plačiomis juromis atskirti esame, 
vienok niu^ų. Lietuvos pav8kpArixuukių ir pavusan-
ninku, širdys nuolat su jumis. Miu> gaivina bendri 
troškiniai, bendrjos idėjos — Dievai ir Tėvynei. 

Mes noiime užtat su jumis kuodažniausiai pasi
tarti, pasikalbėti. O mūsų kalba tai mūsų laikraštis 
' 'PAVASARIS". Todėl, sesės ir broliai, išsirašykite 
mušą "PAVASARĮ"! 

"PAVASARIS*' jums tekainuos vienas doleris me
tams. 

"PAVASARIS" jums atneš iš mylimos Jūsų Tė
vynės Lietuvos brangių žinių ir kilnių, kraštų Lietu
vos jaunimo troškimų, idėjų. 

"PAVASARIS" jus ir mus padarys vieną Lietu
vos dukrelių ir sūnų šeimyną. 

Tad, Draugės ir Draugai? siųskite po vieną dolerį 
šiuo adresu: 

Vasiliauskas ir Ant. Oeštautas; 
Po 1 dol.: Edv. Birgelis, B. Gri-

bas, A. Narakas, Kaz. Birgelisr V. 
Zurumskaitė, M. Krencienė, O. 
Kulikauskienė, A. Bartkienė, J. 
Bartkaitė (25c), K. Čepulis, B. 
Bažiukas, A. Šadbaras, P. Vaišvi
las, J. Vaišvilas, E. Šumanskas, D. 
Kardelis, M. Paukštis, S. Pocius, 
P. Stonys, N. Atroška, Id. Vozelk, 
Jg. Žehiis, K. Bitinas, T. Sk««e-! 

vieus, P. Gribas, J. Jerusevieia 
A. Rakauskas, J. Švenčičkas, A. 
Barsis, kun. Juoz. Šaulinskas Jis, 
auką duodamas, sakė: "Turiu vie
ną dol. ir tą aukoju Liejtuvos va
liutai". Geras pavyzdis visiems. 

Daiktais aukojo sekantieji: 
Stan. Žilius, auksinių ir sidab. 

daiktų; 
Rap. Audreliunas, auksinių, ir 

v # • * sidab,: 
Juoz.' Varnagis dii auks. žiedu; 
Agota Žilienė, auks. žiedą \ 
Stan. Kybartas, auks. ir :sidab.; 
E m. ir Jonaą Kazakauskai, auks. 

daikteis; ,<tVm• 'lK % . 

JuOz. Enčeris, Bidab. sakutes; 
I. Paškauskas, auks. žiedą ir 15 

rusų sid. kap.; 
V. Paukštis, 40 rusų sid. kap. ir 

vieiui auks. guzikelį. 
Jeigu kieno nors pavardė arba 

auka negerai parašyta, prašome 
mums pranešti, o mes su mielu no
ru atitaisysime. 

Auksas ir sidabras yra pasiųstas 
Lietuvos Atstovybei \Vashington, 
D. C. liepos 18 d. 1922. Siuntinys 
svėrė 9 svarus. Visiems aukoju
siems tariame, vardan Lietuvos, 
širdingą aeiu. 

NAUJOS KNYGOS. 

LIETUVA, (LITHUANIA) 
Kaunas, Ožeškienės g., 12 nr. . 

. "Pavasario" Administracijai. 

\ 

"Yl v l v h l V P V * l i a v u ' Kukardy, visokių Ženklelių, Gazikučių, Anl 
J - / i x U I U V C spaudu ir kitokių Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampakj, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą 

STRUPAS CO., 9 0 - 9 2 Ferry St . N e w a r k , N. J 

C H I C A G O J E 
BRIGHTON PARKAS. 

Aukso Sidabro Fondui Brigh 
ton Parko Stotis surinko: 

VineaSrBirgclis, $10.00 auksu, 
Pr. Stasiulis, $10.00 auksu, 

• Dr. K. Rutkauskas, $10.00 auk.; 
Pelix. Pieža, 2 L. L. P. bouų 

kuponu vertės $5.00. 

5 dol. auksu: R. Neiiartonis, A. 
Kriaučiūnas, Juoz. Zaleckis, John 
Gurka (slovakas), Juoz. Mačiulis, 
Pet. ir Petronė Kvietkus, Benį. 
Nenartonis, Banif. Jovaišas; 

4 dol. sidabni: Juoz. Rupšlali
kis, Povilas, Pranas, Povilas ir 
Marijona Viršilai; 

3 dol. aid^ Juoz. Enee»rjs, ir 
$1.50 vertės*sid. daiktais, V. Pauk
štis, Ona Kazragienė, Juoz. Du-
kavieia, Kast, Eniiiija, Petras ir 
Adolpas Pinai; 

2 dol. sid.: Eva Birgelienė, A. 
Šrupša, Ant. Brais, Kast. ZuruBi-
skis, Jonas Klimas, Dom. Klimas, 
Vitoldas ir Jurgis Vikarai, Juoz. 
Sukis, Zof. Jonikienė, Dom.. Kli-
mienė, Barb. Pranckevičienė, Pr. 
Bartkus, Juoz. Skuševičius. 

Po $2.50 sid.: Jonas 'tripeikis, 
Ant Petkus, Ant. Pakelkis (L. 
h. Pask. bonij. kuponu)., Ant. Jo
kūbaitis (L. L. P. bonii kup.), 
Klem., Ona, Ant. ir Ona Paviė-
viai, Liud. Sautkus, Myk. ir Eva' 
Kudž; ii, J ui. k Jonas Rudžiai; 

Po 5 rusų auįso rublius; Kaz. 

V. Pmkšiis. stoties rast., 
4€02 So. Fairfield Ave. 

SKAITYKITE » PUTINKI-
KITĘ "DRAUGE" 

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

PINIGAI IŠ R0SELAND0 
LIETUVON. 

Pinigus iš Roselando ir a-
pieJinkės galima pasiųsti Lie
tuvon per J . Ramanauską a-
gentą, Lietuvių Prekybos Ben
drovės. 

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

Parduodamos laivakortės 
ant visų linijų. 

pas 
Visais reikalais kreipkitės = 

Šiandie Pinigu Kuras 
Siunčiant IiietnTon ner mat: 
20 centų už 100 Auksimi 

• a r b a — 

500 Auks. už viena Dolerį 
Pigesnis kvrsas siunčiant 

• dtdecngo sumas. 
Pristetymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manofactoring 
Oistrict Bank 

State Bank — CVarlng Kouse 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,090,000.80 

lefonas Yards 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORICB IR] 

Tūrių automo-
oilUM vtooklemfli 
reikalama. Kaina; 
prleinamofl. 

3319 Auburn 
Ave. ChicagoJ 

3 C 
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i Y. W. RUTKAUSKAS i 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmiesty!: Q 
1 29 South La Salle Street | 

Kambarls MO 
Telefonas: Centrai «3M 

M 

J. RAMANAUSKAS 
Agentas Lithuanian Sales 

Corporatiop. 
10808 Michigan Avenue 

. Roseland^ UI, 

"NA? 
ANCHOR-DONALDSOM 

LIETUVOH Į 12 DIENŲ 
Greičiausiu vandeninių keliu. 

Ypatiškal vedama ekskursija su 
greitu persėdimų Southampton j 
Danaig Piliava, Memel ir Liepojų ant 
vieno iš trijų greičiausių jurų mil
žinų, išplaukiančių iš Ncw Yorko kas 
IJtarninka. 

Visi trečios kliasos pasažieriai turi 
kajutos. 
MAURETANIA AQUITANIA 

B£RENGARIA 
Via Livcrpool ir Glasgow 

lACONIA Rugp. 8 
ASSYRIA Rugp. 11 
CARMENIA Rugp. 17 
ALGERIA Rugp. 25 

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

1 • Į 

. • • « • "•••• 

Mes Duodame 
Lempas ir Meterį 
V E L T U I ! 

KUOMEfr bus įvesta elektrų 
tavo name, mes duodame jum< 
meterį ir lampas* -dykai taip 
kaip čia ant pav»ėiksld mato
ma. Kontraktorius kaip tik į-
ves elektra tuojaus praneš 
mums. 

GAUK APSKAITLIAVIMA. 
DYKAI. 

norint įsivesti elektra į savo 
namų nuo PASITIKIMO kon-
traktoriaus kinis atliks dar
bą atsakančiai ir už prieina
ma kaina. Norint vardą pasi
tikimo kontraktoriaus savo a-
pielinkėj pašauk 

Randoiph 1280, Cocal 287 

COMMONWEAJJTH TDISOK 
OOMPAHT 

72 

| AMERIKOS LIETUVIU 
PREKYBOS MOKYKLA 

8106 So. Halsted St. 
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrasystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, Į j 

* abelnos istorijos, iškalbumo, lie-
1 tuvių kalbos gramatikos. 
i 

Mokykla atdara: nuo 9 ryto o 
ik i 10 v a k . 

.•, 
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|Vd H l r a i 8 ) 812W.33rd8t . | 
p .„ .^Telefonas: Tards 4681 
i^niUliiiffrt!!jmtiiiimi^LiRiitniiiii^' 
riiti.'tiifiw " i'h\ ' , ' , n i II 9 

>w«*' •nr* » 
TeW e^utfttf 1289 

HAR0ĮįD O V !SffTJLKS 
: • i i ADVOKATAS 

Veda -fcylas visuose teismuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1«11 — 1812 
155 No, Clark St. Gbicągo* 

Kalbama liietnvtškai. 
VAL.: 9 ryte iki » vakare 

: * n 

Tel. Randolph 4788 

A. A. S L A K I S 
AI>VOKATAS 

Ofisas •tdonalesMe 
4 8 S O C 1 A T I O N B L 1> G . 
~ 19 8o«9n La Salle SCreei 

Room l i t i 
Valandos: t ryto Iki i no platų 

Ą Namų TeL Hyds Bark 
\ ! • • • • • • • • • » » • » • ' • m m i 

mmmmB* 

- » 

X P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAI 
Dian.: R. S11-1S7 H. Vrm*wm SL 

Tel. ' Dearborn §991 
Vakarais: 49739 S. Wa9^rt Ave. 
Roseland Tel. PuUman 9977 

« 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Madisoa Street 

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

Palengvins visų 
akių f tempimą 
kas yra priežas_ 
timi skaudėjimo 

galvos, svaiguUo, aptemimo, nervo-
tumą. skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegi o; 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. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7589 
= 5= 

I S. D. LACHAWKZ 1 
LIETUVIS GRABOiarUS 

Patarnauja laidotuvės* kuopi- B 
auala. Reikale meldžia ataisaa-5 

o SMMM tmrbm baalU a lga -S 
ssr* n. rijtann DLS 

S Telefonas Canal 1271—2199 
iiiiuurttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
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P R A N E Š I M A S 
DR. P. ŽILVITIS 

Parkelė savo ofisą po num. 
3241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Juciaus Ręst. 2 lubų,. 
Priima Idgonlna- nuo 9 - l i A. M. 

Tel. Boulevard 7i?9 
RezldcnVjas Tel. Falrfax 5574 

137 
Moko Siuvimo, Pattarnm kir-J 

»pimo, Desigoing biznis! tr na-«» 
[mama. Vietos duodansa dykai. 
{Diplomai. Mokslas lenajv»ls at-
įmokėjimala. Klesos <1lai>as<a ir, 

rakaraia Reikalaukit 4aosjslės.i 
iTeL Seelev 4949 

MA PATIK, pirm] 
•**9*%9/94>9**9V9*g 

•m 
TeL Lafajette 4228 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvys, lietuvi 
dos patarnauju 

M. YUSKA 
8228 W. 88-491 

f 

sac 
• » • • • • • mm^mm^m fl» • * < • • ! • I I I 

TektaaM Canal 5385 

JOHN S. MEZ1ABUS 
GeneralM KoirtraktoriBi, 9Ėaty-
tojaa ir aenų namų l939ytojat. 
2338 S. Oakley Av6*CMMffO 

Arti 23-dio PlaM. 
41-

R£ftXITX SAVAS 
BTAIGAB. 
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EINA KALBOS APIE ILGĄ 

STREIKĄ CHICAGOJE. 

(Pabaiga is 1 pusL). 
,. Streiklaužių klausimas. 
Streikuoja darbininkai -va

kar nei gatvėse nepasirodė. 
* Jie sakosi nieko nedarą iš to 

nedarbo. Turėsią nors keletą, 
dienų atostogų. 

ROSELANDO, WESTPULL-
MANO ir BURNSIMS LIE
TUVIAMS PRANEŠIMAS. 

Kaip žinote, jog" Amerikos 
valdžia pripažino Lietuvą (de 
jure) nepriklausoma. 

Visos kolonijos rengiami 
prie didelių apvaikščiosimų, o 

L. L. P. S. Komitetas. 

L. VYČIŲ 24 KUOPOS EX 
TRA SUSIRINKIMAS. 

ką mes darysime. Taigi visus 
Nieko nedaro jie, ta ipat nie- j prašome susirinkti rugpineio 

ko nedaro nei bendrovė. Del j 3 d., 7:30 v . v. bažnytinėn sve-
jų nesutikimų turi atsakyti j tainėn, 10^06 Wabash, ave) 

kas t rečias . Tas trečias — i d e l pasi tar imo.* 
ta i plačioji visuomenė, dau
giau pustrečio miliono gyven
tojau. Y r a faktas, kad gatve-
karių bendrovė Chicagon par
t raukė iš rytinių miestų strei
klaužių vadus. Tie apsistoję 
viešbučiuose ir lauks bendro
vės parėdymų. J e i kaip, ta i 
sakoma, čionai, dešimtys tuk-
stančių streiklaužių busią pa
rūpinta. 

Klausiamas apie streiklau
žius bendrovės prezidentas 
Blair, j i s tų gandų i r kalbų 
nei nepripažįsta, nei užgina. 
Tik pažymi, kad kuomet ateis 
laikas, tai bendrovė veiks. Bet 
ka ip i r ką veiks, tai niekam 
pašaliniam nežinoma. 
keliu streikuoją darbininkai 
nieko nedaro iš streiklaužių. 
J i e žino, kad jų vienybėje y-
ra galybė. 

Pavyko. — V. Stulpinas, L. 
Prekybos B-vės vice pirm. ir 
tos B-ves Chicagos sky. vedė
jas, pranešė laišku, jog jo ke
lionė į Lietuvą su didėliu bu
riu keliauninkų, pilnai pavy> 

. ko, viskas laimingai ir links
mai. + 

Girgžda, 

Apsidegino. — 27 d. lįfpos 
tūla moteris," gyvenanti prie 
31 ir Emerald Ave., išnešė 
lauk seną matrasa, kurį už 
Aegė-^r paliko bedegantį. Kur 
buvęs, prie ugnies atėjo jos i 
'metų sunūs, ir bekurstinėjant 
ugnį pats užsidegė. Ant vaiko 
verksmo atbėgo jo motina, ku
ri gesindama užsiliepsnojusius 
drabužiukus pati rankas apsi
degino. Atsargiai su ugnimi 

• <Į '•"•• , į . t » V > » <?« ąSPfis 

W E ą T S I D E . — Ketverge, 
rugp. 3 d., Aušros . Vartų par . 
svetainėje įvyks labai svarbus 
L. V. SH kp. susirinkimas. 
Susirinkite vįji, nes bus ta r ta 
si apie Seimą ir įvykstančią 
parodą. \ "* Valdyba. 

PASITAIKO NELAIMIŲ. 

prie mažij vaikų. 
Inkaras. 

ORGANIZUOS MAŽUOSIUS 
VYČIUS. 

West Side. — Iki šiol, pas 
mus dar nebuvo jaunamečių 
Vyčių kuopos, bet dabar žada
ma jau organizuoti. Ištikrųjų> 
tai gražus sumanymas. Lietu
viškas priežodis sako: "vie
nybėj galybė". Taip ir yra. 

Vakar Chicagos gatvėse įvy Niekuomet pavienis žmogus m 
ko daugiau nelaimių, kaip pa-ls*15 nuveikti to, ką organiza-

s 

Turi sargybą. 
Taipat paaiškėjo, kad gat-

vekarių bendrovė jau pada
riusi kontraktą su keliomis ry
tuose privatinių detektvvų a- s i < l a i r3r t l-

• 

genturomis ir su viena Ne\v 
Yorko streiklaužių bendrove. 
Agentūros pristatys bendrovei 
reikalingą kiekybe sargų. 

Ši savaitė ,gali praei t i ra
miau Bet jei streikas tęstų
si dar ir toliaus, tuomet ben

drovė mėgintų paleisti kiek 
gatvekarių su streiklaužiais, 
sargais ir policija, nežiūrint 
pasekmių. Nežinia, kas tais 
gatvekariais , galėtų važinėti. 

Suprantama, jei streikas 
prasitęstų, ta i reikia čia lauk
t i visokių atsitikimų. 

prasta i . Visomis gatvėmis 
Savo šiandie nardo visokios rųsies 

automobiliai. Taigi , pasi taiko 
suvažinėti ir žmonių ir pa
tiems susidaužti. 

Žmonės gatvėse netur i but 
apsnūdę. Išėjus gatvėn, pirm 
v i sako ' reikalingas atsargu
mas. Pi rm eisiant skersai gat
vės reikia aplinkui gerai ap-

BRIDGEPORTO ŽINELĖS. 

Nusilaužė ranką. — 29 d. lio-
[H)s, prie Emerald Ave. i r 82 
gat, mergaitė apie 7 m. am
žiaus, krisdama iš sūpynės, ku 
ii buvo įtaisyta rūsy, nusilau
žė ranka virš alkūnės. 

Nesužeidė. — 29 d. JiepAs 
apie 4 vai. po pietų, prie 31 ir 
Union gat., susimušė du auto
mobiliu, pasažierinis su dideliu 
rokų. Nieko nesužeidė. 

Ašis. 

eija padaro. Taigi norint, kad 
mūsų jaunoji karta butų orga-
nizatyvė ir nuveiktų daug Baž 
nyčiai ir Tėvynei tai reikia ją 
pratinti iš jaunų dienų prie 
organizacijų. , Tinkamiausia 
jaunimui organizacija, tai Lie 
luvos Vyčių, kurioje išsilavina 
fiziškai ir protiškai ir taipgi 
išmoksta darbuotis tautai ir 

'Bažnyčiai. Butų gera, kad kuo ( 

daugiausiai jaunimo prisira^ 
šytų prie šios naudingos orga
nizacijos. 

Žvalgaitis. 

L. Vyčių svaicjininkų ratelius. 
Pirmutinę viet$ užima L. Vy
čių 5 kp., ąfttra vietą 36 kp., 
paskui 8 kp. ir 13 kp. Turi Su
dariusios kąifc į*/'lygą". Šios 
kuopos žaidžia bemaž kas sek
madienį. Žaidė netik tarp sa
vęs, bet ir su svetimtaučiais. 

Kuri kuopa,' sezono pabai
goj, bus pirmutinė gaus dova
ną L. Vyčių CMcagps Aps
kričio paskirtą. 

[Atletų Apskritys žada kitam 
sezonui suorganizuoti stiprų 
tymą, parankant geriausius 
žaidėjus iš visų kuopų, kuris 
vadintųsi L. Vyčių Chicagos, 
Apskričio tymas. J i s atsto
vautų Chicagos Vyčius (žaidi
muose su, svetimtaučiais. 

Atletų Apskri tys deda pas
tangas žiemos sezonui suorga, 
nizuoti " b a s k e t - b a i r ' lygą, 
laiposgi i r " f o o t b a l l " lygą. 
Kad jau ta ip gražiai svaįdi-
ninkų ratelių organizavimo 
darbas vyko, tai galima tikė
tis, k a d \ i r ** basketbair* ir 
"Foo tba l l " ratelius pilnai pa
vyks suorganizuoti ir su jais 
ta ip puikiai pasirodys kaip ir 
su svaidininkais šią vasarą. 
Daug darbo atletuose padeda 
Atletų Aps, pirm. P r . Pa l i u lK 
I r žinoma, visas darbo sėkmin
gumas nuo jo priklauso. 

Lai gyvuoja Chicagos Vyčiai 
atletai! 

Mokinys. 

5 •*••« 
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1 KELIAUK LIETUVON 
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I Rugpjūčio-August 26 d., šiais metais 
S LABIAUSIA LIETUVIŲ MĖGIAMU IR GIRIAMU HOLLAND AMERICAN 
ffl " ~ LINIJOS LAIVU 
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ROTTERDAM 
Kainos iš New York'o iki Kaune 

$107.50 
K a r o T a k s a i A t s k i r a i . i 

VIEKAS PASIŪLYMAS 
BASEBALININKAMS. 

Iš SPORTO SRITIES. 
N 

ATLETAI PLEČIA S A V O , 
VEIKIMĄ. 

Skaitytojai dažnai pastebė
jo šiame dienrašty aprašymus 
U Vyčių atletų darbuotės, y-
pač svaidininkų (baseball)-
Dabar Cliicagoj turime keturis 

Po ilgo laukimo L. Vyčiu 
13-ta kp., Town of Lake, su
organizavo svai*Uninkų-(base-
ball) ratelį iš mikliu, smar
kių svakUninkų, su veikliais, 
'energingais vedėjais Taigi da
bar mes viešai kviečiame j ba-
sebąll rungtynes bile kurią kuo 
pjj Ohieagoje. ' Mes visuomet 
sutinkame stoti prieš. Ypatin 
'gai mes kreipiame domės j T<. 
Vyčių f)-tos kp. įgarsėjusią 
basebolo komanda kuri iki šiol 
stovi pirmoje vietoje Chic'ago-

Kreipkitės šiuo antrašu: 
S. J, Janusas, 

4453 So. Honore Str. 
Chicago, 111. 

.Alfonsas. 

VAŽIUOJA DIDELIS LIETUVIŲ BŪRYS IŠ NEW YORKO PER ROTTERDAM Į 
PILIAVA (KARALIAUČIŲ) IR KATJN^ 

Laivas ROTTERDAM turi visus patogumus smagiai kelionei. 
Erdvus ir švarus kambariai su 2, 4 ii* 6 /lovom. Šeimynom suteikiama atskiri 

kambariai. Šviežias valgis, pritaikytas lietuvių skoniui ir apetitui.. Patarnavimas vi
siems mandagiausias. Maloni vieta pasivaikščiojimui ir pasilsiui ant laivo viršaus. 
Tinkamas rūkymui kambarys ir visi kiti smagumo prietaisai 

Keliauninkus iš New Yorko palydės Lietuvių Prekybos Bendrovės atstovai. Iš 
Rotterdamo iki Kauno asmeniškai lydės patyręs palydovas. 

Jei nori be vargo smagiai ir greitai pasiekti Lietuvą, apsigyventi, bei apsilan 
kyti, tuoj kreipkis į Lietuvių Prekybos Bendrove. Čia gausi visus paaiskinirrius. 

•Lietuviškus pasus ir sugrįžimo dokumentus mes padarome. ' 
Rašyk tuojaus šiuo adresu: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
414 Broadway, So. Boston, Mass. | 

| 3313 So. Halsted Str. Yards 6062 | 
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TAS BUS 'DRAUGO" 
PIKNIKE. 

X 
Tarp kitų įdomybių " Drau

go* ' piknike sekmadieny, rug
pjūčio 6 &, National darže, 
'Riverside, 111., bus virvės tam-
pynės t£rp "ženo<Mų", ku-
'riems vadovauja West Sidės 
biznierius, p. Justas Mackevi
čius ir "singelių'\ kurių va
du yra p. Jonas Krotkus. £>a-
ko? kad smarkiau susiims ne
gu West Sidės parap. piknike. 
Prisibijoma, kad virvė jietruk-
tų. 

Aaa. 

PRANEŠIMAI. 

Metinis Lietuvių Dienraščio 
. _ 

v 

BRIDO EPORTAS. — L. Vy
čių 16 kp. svarbus priešsei-
minis susirinkimas, kuriame 
bus renkami atstovai į busiantį 
L. V. Seimą, įvyks rugpj. 2 
d. Šv. Jurgio parrsvet. Vyčių 
kambary, apie 8 vai. vak. Na
riai ir narės malonėkite skait
lingai atsilankyti. 

Koresp. 

A. f A. 
VERONIKA JUKNIENĖ 
(Po tėvais Černauskaitė) 
mirė liepos 31 d. 2 vai. po 
pietų šv. Bernardo ligoni
nėj 36 metų amžiaus. Paė
jo iš Šiaulių apskr. Klo
vainių valšč. Bešonių kai
mo. Paliko dideliame nu
liūdime vyra Aleksandra, 
3 sunūs Ignacą, Alfonsą, 
Joną ir dukrele Stanislava 
ir broli Antaną.. Lietuvoj 
tėvus, broij i r t r į s seseris. 

Laidotuvės įvyks penk
tadieny: rugpjūčio 4 d. iš 
namų 3225 Auburn Ave. j 
Šv. Jurgio bažnyčia 8:30 
vai. ryte, po pamaldų bus 
nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Išdirbėjai 
ir pardavė
jai geriau
sių armoni
kų visam pa 
saulyj, už pi 
gesnes kai
nas negu 
kokios kitos išdirbystės. Reikalauk 
katalogo dykai. Perkantiems armo
nika mokiname dykai. Reikalau
jant informacijų rašykite angliš
kai. 

RUATTA & SERENELU 
Accordeon Mfg. Co. 

817 Blue Island Av. Chicago. 

G E I . Ž K E F J I O T I K I E T C B R O K E R I S 
Ekskuraijiniai tikietai perkami par
duodami ir mainomi. J&emos kainos. 
LYONS lilCENSED TlCKET OFFICE 
S l l S. Clark St. Te*. Harriaon 8978 

DIDELIS CHI—COOK FERAS 
prasidės Rugpj. 26 iki Rugsėjo 4-tai 
8PEEDWAY, MAYWOOD, ILJ;., 10 
dienų ir vakarų sutrauks 350,000 
žmonių. Norint nusamdyti vietas par
davinėti valgius ir gėrimus, atsišauki
te pas .Ma.nadž(erių, Roorn 226—3l' 
W. Lake Street. 

NORTH SIDE. — Liet. Vy
čių 5-tos kp. labai svarbus mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
'vakarą, rugpjūčio 2 d., Šv. My
kolo par* svet., 8 vai. vak. ^ 

O. R. PaJiulratė, ra$t. 

Nedelioj iPJUČIO 

CICERO, ILLu — h. Vyeiu 
14 kuopos sva-rbus, priešseimi-
nis susirinkimas įvyks šį va
karą, rugpj. 2 d., Šv. Antano 
par. svet. \ 

Valdybai 

\ 
NATIONAL DARŽE 

CICERO, ILL. 

Riverside, 
\ 

Pradžia Valandą Ryte 

Bengiamo apvaikščiojimo 
dėlei pripažinimo Lietuvos 
kaipo nepriklausomos valsti
jos visos komisijos ą vyru ir 
moterų susirinkimas bus sere-
dos vakare rugpjūčio 2 d., 7:30 
v i i vak., Šv. Antano parapi
jos mokyklos 8-kambary. 

Kom. 

PRANEŠIMAS. 
Kurie gaudavote dienraštį 

Draugą pa« Žoliną, ant Maple-
wood Ave., dabar jo vieton ga
lima gauti po num. 4140 So. 
Maplewood Ave. grosernėje 
pas poną Viktara šlepika. 

R. J. B I S H O F V o 
K R E b l T O R I Ų 

DIDELIS SUSIRINKIMAS 
Ant Bridgeporto 

MILDOS SVETAINĖJ 
3142 South Halsted Str. 

Ketv. Rugpjūčio (Aug.) 3 1922 
7:30 vai. vakare. 

Visi Bishoff'o kreditoriai 
ateikite, neį vienas nepasiliki
te, nes laikas labai trumpas 
lyg rugp.-aug.-15-tai. Atsineš
kite visi komiteto "reeeipts" 
arba notas. Be notų nebus į-
leidžiami. 
Tėmykite generalio ofiso ant

raše: 
4922 SO. ASHLAND AVE. 
atdaras nuo 9 vai. ryto iki 

9 vikare. 
R, J. Bishoff'o Kred. Kom. 
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SKAITYKITE IR PLATINKI
TE UETUVIŲ DIENRAŠTI 

^ D R A U G Ą " 

ANT PARDAVIMO namas ant 4 
pagyvenimų ir extra lotas, gera yie-
ta bizniuj. Kaina $11,500. Atsišau
kite ant pirmų lub iš užpakalio vo 
5-kių. 

' f 2612 So. Harding Ave. 
Chicago, III. 

PARSIDUODA forničiai da ge-* 
rame stovyje už gana pigią kai
ną. Išvažiuoju j kitą miestą. Krei
pkitės adreteu: 
2142 W. 23 PI. arti Leavitt Str. 
^^m^*^*^^^mm^*^mm^^^^mm^^^^^m^^^m^^^^^*^m^^^m*^^mmmmm^*m 

REIKALINGOS MOTERIS 
IR MERGINOS. 

dirbti prie žarnų, geras dar
bas ir pastovus, gera mokestis 
Atsišaukite 

Superintendent's Office v • 
OPPENHEIMER CASING CO 

1016 — 26 West 36 Street 

REIKALAUJA 50 merginų 
'prie tengvaus fabriko darbo, 
nuo štukio, gera^ mokestis. 
'American Insulated Wire & 

Cable Co. 
954 West 21 Street 

- j . ' . " " i - — i j . 

KARŲ TAISYTOJIAI ant 
medinių freiglrt karių, darbas 
pastovus nuo štukio. 

The Streets Company 
W 48-tį & So.. Morgan St. 


