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METAI-VOL VH 

Biaurųs 
Melai 

Klaidina Lietuvių Visuomenę 
Prasimanymais 

Mes nekarta pastebėjome,» naikino sąiinės laisvę, mirties 
kad "Naujienų.' socialistai bausmę, {Prezidentą daro kara



liumi? Atsakykite telegrama. 
Česaitis. 

prigaudinėja visuomenę norė
dami ją išnaudoti savo parti
jos tikslams, per akis meluo-j T , . , . 
J ' ^ . v i tokią telegramą o vai. va
ja bv tik sukėlus žmones prieš . , „., 

I kare vakar gavome šitą atsa
kymą. 
I. česaitis, 
2334 S. Oakley ave 
Chicago 111. 

Lietuvos Vyriausybę ir 30a 
kuriamąją tvarką, nors pati 
Amerika pripažindama Lietu
vą sako, kad dėlei mūsų poli
tinės bei ekonominio pastovu
mo- ji turi garbės pripažinti Konstitucijos tekstas dar 
Lietuv, de jure. B i u r o n ė r a į * , , ~ £ ^ 

Socialistai rengia demonst- j m e Tamsta užtikrimti; kad Ko-
laciją. Jų dalykas. Bet pa-Institucija Lietuvoje SĄŽINES 
žymėdami jos tikslą, socialis-j LAISVES NEPANAIKINA. 
tai kelia protestus. Prieš ka * I PREZIDENTO KARALIUMI 
Prieš priimtą Lietuvos kons- M W > A E 0 A p m raRTIES 

titueiįą, kuri, anot socialistų, KONSTITUCIJA 
panaikino salines laisvę, pali- ^ 
ko mirties bausmę, daro presi- .BERODS NIEKO NEMINI, 
denta karaliumi. į &*<*• Biuro Vedėjas. 

Jvo verti jų protestai, tepa-j v i g i e j n g a i š k u . Kiekvienas 
sako oficiali telegrama iš Lie- d a h a r t o s p r e n dž ia kaip biau-
tuvos Atstov>bės \Vash iug to | H a i u^-vą" socialistai ir jų 
n'e Informacijų. Biuro. , s k v e r n a n įsikandę sandarieeiai 

Mes paskaitę <4Naujienose^Į m e I u o j a N o r g ^N-Hosn ir 
neįtikėtinus dalykus, vakar 1 0 | n e t u r i L Konstitucijos teksto, 
vai. ryto miišėmė tokią tele- j l>ot k l l o m e t reikia mulkinti sa-
gramą: > v o skaitytojus, joms ir melai 
Lithuanian Inf. Bureau j tinka. Bent kartą reiktų vi-
1925 F. St., N. W. į suomenei stipriaus reaguoti į 
Washington, D. C. I tokius jų spaudos nuolatinius 

Ar Lietuvos Konstitucija pa- '.lietuvių kvailinimus. 

SEPTYNIOSE VALSTIJO
SE ATIDAROMOS ANGLIŲ 

> KASYKLOS. 
. , mm 

CLEVELAND, O., rugp. 17. 
— Anglekasiams pasirašius 
taiką su kai-kurių kasyklų sa
vininkais, šiandie 7-ių valstijų 
kai-kuriose kasyklose praside
da (Jarbai po 20-ies savaičių 
neatlaidaus streiko. 

Atskiriu kasyklų apskričių, 
unijų viršaičiai iškeliavo na
mo ir tenai mėgins daryti tai
ką su visais kitais kasyklų sa
vininkais. 

Anglekasių organizacijos 
w 

prezidentas Lewis iškeliauja 
Philadelphijon vesti derybas 
su kietųjų auglių kasyklų sa
vininkais. 
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Nepaprasta Manifestacija 

GAL ANGLYS BUS PAS 
KIRSTOMOS KAIP KARO 

LAIKU. 

Gal kongresos įstatymu pas
kirs kainas. 
/ 

Prancijos Kabinetas Tariasi 
Vokietijos Klausimu 

PREMIERO POINCARE NUSISTATYMĄ APROBUOJA 
PARYŽIUS, rugp. 17. —južimti Ehinelandą, o gal dar 

Prancijos ministerių kabinę- f ir kitus Vokietijos plotus ir ją 
tas vakar turėjo du posėdžiu j ekonominiai spausti. 
— vieną pirm pietų, kitą po Į Yra žinoma, jog tokiems žy-
pįetų. |giams Anglija priešinsis. Dėl-

Oficialiai pranešta, kad ka- to nežinia, kas iš to gali iš 

-MIESTAS NETURI ANGLIŲ. 
L 

bineto nariai vienbalsiai apro
bavo premiero Poincare nusi
statymą buvusioj, bet nevyku
sioj, Londono konferencijoj 
Vokietijos kontribucijos ir mo
ratoriumo klausimuose. 

Patsai priemieras nusakė 
konferencijos bėgį, savo pa
duotus konferencijai planus ir 
Anglijos nesutikimą su tais 
pienais. 

Kabineto nariai reiškė pasi
tikėjimą premieru ir nutarė 
tuos pienus laipsniškai vykin-

i. 

Pranešta, kad kolkas prieš 

eiti pasekmėje. 

SIUNČIA MASINAS 
RUSIJON. 

A. 
NEW ,YORK, rugp. 17. — 

Amalgamated Clothing Wor-
kers of America organizacija 
tomis dienomis Rusijon išsiun
tė daugybę mašinerijų drabu-
žiams gaminti. 

Ši organizacija Maskvoje 
steigia drabužius gaminti dirb 
tuves. 

BENESCH ATSISTATY
DINA. 

Vokietiją nebusią pavartotos; -
militarinės priemonės. fTaigi1 PRAHA, rugp. 17. — Če-
busią veikiama civiliu keliu, koslovakijos premieras Be-
Bet jei vokiečiai pasipriešin-! nesch paskelbė savo atsistaty
t a , tai jau tuomet kitaip bu- ginimą. Nauju premieru, sa- kad tame saliune yra nesva-
sią. | koma, busiąs seimo atstovas rybių rezortas. Gal ir neap-

Prancijai rupi savarankiai Svehl. sirikta. 

AYASHINGTON, rug. 17.— 
Nors šalies administracija ti
kisi, kad anglekasių streikas 
artimiausiomis dienomis turės 
pasibaigti, tečiaus ateinanti 
žiema del anglių' trukumo gy
ventojams ir pramonei bus 
sumii. 

Anglių taupymas* ir padaii-
nimas ateinantį rudenį ir žie
mą būtinai bus reikalingas. 
Galimas daiktas, kad vyriau
sybei prisieis paskelbti atsilie
pimą į gyventojus, idant jię, 
kaip karo laikais, taupytų an
glis, panaikinant nereikalingas 
visur miestuose šviesas ir ki
tokiais budais. 

Sekretorius Hoover paskel
bė, jqg jis artimiausiomis die
nomis reikalausiąs kongreso 
pravesti įstatymą, kuriuomi 
butų nustatoma anglims kai-
na. 

Kitoks išėjimas nesuranda-
mas.^ Nes didžpelniautojai-
profiterininkai smarkiai dar
buojasi išnaudoti visuomenę. 

-

DES MOINES, Iowa, rugp. 
17. — Šis miestas netenka an-
glių. Artimiausiomis dieno
mis gatvės naktimis neteks 
šviesų. 

NETURI REIKALINGO 
-—, FONDO. 

• 
Pakeltas sumanymas nuo 

verteivių surinkti nors 100,000 
dolerių fondą vesti tardymams 
Merrino skerdynių reikale. 
Nes prokuroras tam tikslui ne
turįs fondo. 

Kas nėra girdėjęs, kad Chicagos lietuviai 
rengia milžinišką manifestaciją? 

Kas nesidžiaugia Suvienytoms Valstijoms 
pripažinus Lietuvą de jure? 

Kas nėra dėkingas garbingai Washingtono ir 
Linkolno tėvynei ir jos laisvę pamylėjusiems pi
liečiams? 

Kas mūsų nenori tą dieną būti lietuvis patri
otas, o ne dryžai partijinis besmegenis? 

VISI GIRDĖJOME, VISI DŽIAUGIAMĖS, 
VISI DĖKINGI, VISI LIETUVIAI PATRld-
TAI. V 

Taigi visi be skirtumo į manifestacijas *į Mc 
K1NLEY PARKA prie Western ir Archer ave., 
rugpiučio 20 d., 3 vai. po pietų. Nebus jokios 
įžangos, nebus aukų rinkimo. Viskas veltui. 

Dalyvauja Chicago majoras Thompson, kon-
gresmanas Sabath, Lietuvos Atstovas V. Čarnec-
kisirkiH. 

įspūdingas vėliavos įkėlimas grojant benui 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 

Kometas groja solo Laisvės ariją pritariant 
benui. 

.Didžiausias choras, 12 benų koncertas, įžy
miausi lietuvių kalbėtojai, traukiami kintamieji 
paveikslai. 

Galutinai didinga ceremonija prie McKinley 
paminklo. 

Tūkstančiai publikos, tūkstančiai organiza
cijų ir draugijų in corpore su vėliavomis, pasipuo
šusiais flotais, iškabomis, benais. 
.Tos didžiulės dienos sulaukę, visi, visi į McKin-

. . . 

Iškilmių Rengimo Kolonijų 
Centralinis Komitetas. 

Kas Kaltas, kad Nėra Taip, 
Kaip Visuomene Nori 

menė dabar gali jiems dėkoti. 

Partijinės spalvos neteko. 

Skaitydami trijų, srovių su
tarties dvidešimts punktų, 
kiekvienas patriotas galėjo nu
sistebėti. Susitarė, nustatė 
visoms srovėms priimtinus 
paragrafus ir brūkšt, viską sk
ardė. 
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Taip, Federacijos atstovas 
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(Pabaiga) 
. Kodėl taip įvyko? 

Dvejopai galima išaiškinti 
socialistų atsimetimą. x 

Viena dėlto, kad jie iškadno 
buvo nutarę rengti savo parti
jų mitingą atskirai. Arčiaus 
jų stovintieji žmonės kalbėjo, 
kad liepos 7 d. jie turėjo sa
vo sus-mą kuriame nutarė at
simesti ir pasisamdyti svetai 
nę, ką jie ir padarė liepos 9 ! lygiai stebisi tokiu socialiste 
d. Taigi prieš trečiąją srovių pasielgimu ir ligi paskutinės 
sesiją kuri įvyko 10 d., jįe jau valandos su jais susitaręs, te
buvo atsimetę. Kam buvo rei- gali jų atsimetimą tąįp išaiš-
kalinga rugp. 11 d. srovių se- kinti, 
sija? Nebent tam, kąd iš f e- , Visi sutarties paragrafai y-
deracininkų/atstovo pusės su
laukus tokių sutarčiai pasiūly
mų kurių, jie nebūtų galėję pri
imti ir tuomet nusiplovus sa
vo "nekaltas rankas' ' pasaky
ti, kad jie prieš visuomenę ne
kalti ir nesusitarimo kaltę pri-

ra "tokios prasmės ir įtalposj 
kad ji pašalina kiekvienos par
tijos individualybę (asmeny
bę). Po ja gali pasirašyti 
kiekvienas lietuvis kurs pripa
žįsta Lietuvos n-bę, trokšta jai 
išlaukinės ir išvidinės laisvės, 

meta federacininkų atstovui j gerovės ir džiaugiasi sulaukęs 
kun. Dr. Ign. Česaičiui. 

Bet kadangi federacininkų . 
Amerikos pripažinimo. 

To, kaip pasirodė, sociali s 
atstovas jiems nedavė nei vie- t a m g ^ ^ ^ i r j i e s a v o ^ į 
no partijinio pasiųlymo dėlei t i j o g t i k g l u s a u k g č i a u s s t a t y : 
kurio jie ramia sąžine butų d a m i u ž L i e t u v o s ž m o n i u 

galėję vienybę suardyti, ^ visuotiną, gerovę, atsimetė nuo 
prieš savo norus turėjo vai- t autos iškilmių, kųripse daly. 
dinti susitarimo • komediją.- v a u j a v i s o s chicagos lietuviu 
Vienok pasijutę laisvi, k i ^ . k d o n i j o s g u gavo ^ ^ n j i ą c j l , 
dieną pasitarę su savo partijų j o m i S j m o k v k l o m i s i r t t j | | r i 

komitetais pareiškė, kad jie at- a g m e n s ^ ^ ^ ^ ^ 
sisako nuo bendra iškilmių. 

ŠIANDIE IMS VIENA KONFERENCIJA GELEŽINKE
LIU KLAUSIMU ' 

\ • * 

AVASHINGTON, rugp. 17.,kė, kad geležinkeliečiai netei-

POUCIJA UŽKLUPO 
REZORTA. 

- Valdiškose sferose skelbia-
^na, jog streikas ant geležin
kelių būtinai turi baigtis. Ka
dangi prezidentas Hardingąs 
nusprendė pavartoti Visas prie 
mones triuškinti streiką ir tuo 
tikslu jau dirba, kuomet kon
ferencijos ir derybos neduoda 
jokių geistinų pasekmių. 

Anot žinių, šiandie prezi
dentas turėsiąs eiti Jkongresan 
ir šiam pranešti apie visą si-
tuacųą. 

• 

Be to, dar pranešta, jog pre
zidentas dar kartą darbuosis 
abi" pusi patraukti konferenci-. 
jon ir vers taikintis. 

/ Nauja konerencija. 

Vakar po pietų paskelbta, 
jog prisitaikant prezidento 
Hardingo norams šiandie New 
Yorkan sušaukiama dar viena 
gelžkelių bendrovių su strei
kuojančiais darbininkais kon
ferencija. Konferencija turi 
prasidėti šiandie. Nežinia, 
kolau pasekmių ji duos. 

Tolimuose Vakaruose gele
žinkeliais transportacija vis 
labiaus paraduojama. Dėlto 
geležinkeliečių brolijų viršai
čiai darbuojasi kuoveikiau tai
kintis su bendrovėmis. 

Ultimatumas savo veikia. 

sotai vakaruose sukėlė streiką, 
palikdami tyrumose traukinius 
su žmonėmis. 

Viršaičiai streikininkams į-
sakė kuoveikiau gryžti darban. 
Kitaip jie busią pašalinti iš 
brolijų. 

Kelinta diena jau streikavo 
tie darbininkai. TeČiaus vir
šaičiai nudavė apie tai nieko 
nežiną. Tik kuomet streiki
ninkams pagrūmota jų vieton 
pašaukti neunistus, tada vir
šaičiai subruzdo savo valdi
nius šaukti atgal darban. 

Šiandie daugel vietose ke
turių brolijų darbininkai strei
kuoja be savo centralės valdy
bos sankcijos. Ir tuo būdu 
peržengia su bendrovėmis gy
vuojantį sutarimą. 

Savo pareiškime jie klaidina 
visuomenę primesdami .kaltę 
Federacijos atstovui. 

Socialistai džiaugiasi tokiu 
partijiniu triksu ir šeštadieny, 
rugp. 12 d. savo sus-me Ray-

Jul: srovių atstovų sutartis m o n d ^ I * 1 P e r l$&* D r -

I 0 RA S 
'CHICAGO. — Ir šiandie 

pramatomas gražus oras; šil
ta. x 

buvo padaryta. Jeigu socia
listai aiškinosi, kad jie pasku
tiniame posėdy neturi įgalioji
mo išspręsti manifestacijos ve
dėjo klausimo, Feder. atstovas 
sutiko su jų pasiųlymu atidėti 
tą klausimą kitam posėdžiui. 

Tai pat Feder ac. atstovas 
pranešė, kad jis turi parašęs 
rezoliucijas ir sveikinimus, be
liko tik perskaityti, pataisyti 
ir užbaigta, nes pagrindinės jų 
mintys jau buvo išreikštos ir 
priimtos sutarty, paragrafuo
se 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Žinoma, del vėlybo laiko, ve
dėjo ir rezoliucijų formulas 
buvo galima atidėti ateinan
čiai dienai su kuo ir sutiko vi
sų trijų srovių atstovai. 

Bet ryto metą, socialistai 
jau neišlaikė savo pasižadėji
mai ir visuomenė liko apvilta. 

Tokį jų pasielgimą tegalima 
aiškinti tik tuo, kad jie nore 
jo Ii iri paskutinės dienos vii-, 
kinti Centr. Kolonijų Komitė-i to rezoliucijų jie rinks aukų 

socialistų partijoms. Toks y-

PINIGU KURSAS. 

Miesto policija užklupo sa-
liuną, 206 E. 39 gat., kur atra
do ir areštavo 4 vyrus k 5 
moteris. Policijai pranešta, Kuomet geelžinkelio Santa 

m 

Fe valdyba paskelbė brolijų 
darbininkams ultimatumą, 

Svetimų šalių pinigų verte, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
rugp. 1*6 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 4.67 
Vokietijos 100 markių .10 

Zimonto pareiškia, kad jie gu
driai padarę atsislrirdami nuo 
kolonijų rengiamo apvaikščio^ 
jimo. Mat dabar jų partija; 
galėsianti laisvai plaukyti. Jie; 
protestuos^ prieš lietuvos 
Steigiamąjį Seimą, jo pagaP 
mintą konstituciją, reikalaus 
tikybos, sąžinės laisvės, kas 
Lietuvos konstitucijoje ir be. 
jų žinios senai priimta, pro
testuos prieš Bažnyčios laisvę, 
pašalinimą tikybos iš mokyk
lų, protestuos prieš privalomą 
registraciją, prieš Lietuvos 
prezidento teises. t 

Tokiil būdu iš tautos šven
tės jie padarys socialistų par
tijos mitingą ir nieko dau-
giaus. 

Kad Amerika pripažino Lie
tuvą, tai jiems nėra ko džiaug
tis, nes jinai nėra tokia, kokia 
turėtų būti sulyg socialistų 
programos. Po visų„ protes

to darbą*, trukdyti jų prisi
rengimą, o tuotarpu jie savo 
ruošą prie mitingo visu smaV 
kuhm varė. 

Tuo būdu/ turime iš jų pu
sės veidmainišką politiką: is* 
kalno išsprendus atskirų iškil
mių rengimą, pasirodyti visuo^ 
menės akyse nekaltais sume- mės dieną išimtinai panaudo
tus nesutikimo kaltę Feder. at- ja savo partijos tikslams, kad 
stovui ir prigauti visuomenę jie ir padarę srovinę sutartį 
už jos pečftį, nesiskaitant su nuo jos atsisakė, kad jie ne-
jos norais, rengiant savo par- j pagerbia platesnės visuomenės 
tinęs iškilmes. Kalbant apie norų, kuri karštai pageidavo 

ra jų nutarimas. . 
Niekas mūsų nėra priešin

gas jų mitinjgui. Susirinki
mų, žodžio, įsitikinimų laisvė*, 
visiems užtikrinta, bet mūsų 
visuomenė negali nesipiktinti, 
kaip jie grynai tautinės pras-

Lietuvos 100 auksinų .10 antrąjį tikslą, jiems dalinai 
brolijų viršaičiai tuojaus suse- Lenkų 100 markių . 1 % tas pavyko. Tad mūsų visuo-

surengti vieną visų Chicagos 
lietuvių manifestaciją. 
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TAUTOS, NE PARTIJŲ 

IŠKILMĖ. 
n 

Kaip Amerikos lietuvių vį-
Įsuomenė, lygiai ir mūsų bro
liai tėvynėje suprato, kad Lie
tuvos pripažinimas yra ne 
partijų, bet visos mūsų tau
tos laimėjimas. 

Lietuvos laikraščiai plačiai 
rašo kaip švęsta Suv. Valsti
jų Lietuvos pripažinimas. 

Visos St. Seimo frakcijos 
ploja, ovacijas kelia, šaukia: 
Valio Amerika! — Lietuva 
niekuomet to neužmirš. Ir soc. 
demokratai ir liaudininkai ir 
krikš. dem. ir nepartiniai vie-

\ no džiaugsmo, laimės apimti 
dainuoja "Lietuva Tėvynė 
mūsų"... 

Tokia pat mintis vadovauja 
visai Lietuvai ir didžiulei 
manifestacijai Kaune* 

Tautiškos prakalbos, sveiki
nimas, padėka Amerikai per 
jos konsulų Cl. Edwards Kau
ne, sveikinimais Lietuvos Vy
riausybės, jos Atstovo Ameri
kai V. Čarneckio, Amerikos 
lietuvių ir padėka už jų me
džiagine parama- ir politine ak
ciją šiam pripažinimui laimėti. 

Nuosekliai, Lietuvą paminė
jo tų dienų kaipo visos tautos 
šventę. Visos partijos sutirpo, 
vienų galingų tautos džiaugs
mų, padėkų pareiškė. 

Ta vyriausioji mintis ve< 
visus lietuvius patriotus rugp. 
20 d. į McKinJey {>arkų. 

• • • . . . . •• : . - • • ' t a m • a • 

Amerika 
pagerbia Lietuvą 

-socialistai jai grū
moja ir savo tul

žį lieja. 

VINGip POLITIKA. 
Pranei ja tikėjosi, kad Suv. 

Valstijos dovanos jai karo 
skolas — keletu bilionų dolįe-
rių. Tuo tikslu ji daug dar
bavosi. Siuntė čia savo žymes
niuosius asmenis. Spauda 
traukė pagyrų himnus. Šau
kė apie prancūzų vargus, apie 
šalies sunaikinimų. 

Suv. Valstijos į tai visa at
sakė, kad Prancijai nesunku 
sumažinti vargus* Turi suma
žinti savo skaitlingų armi
jų, kurios užlaikymas šiandie 
brangiai atsieina, gi skolas 
būtinai turi atmokėti. 

Kiek palankus Suv. Valsti
jų kongresas nutarė patvar
kyti tas skolas. Tam tikslui 
Wasliingtonan pakviesta visų 
skolingų valstybių komisijos. 

'Prancija nenoromis turėjo 
taikintis prie kongresą nuta
rimo. Prisiuntė Washingtonau 
savo komisijų, kuri bene jau 
kelintas mėnesi s darbuojasi 
tvarko skolų atmokėjimų. 

Anų dienų Suv. Valstijų re 
prezentantai paklausė prancū
zų komisijos pirmininko, kaip 
veik Pranei ja galėsianti pra
dėti atmokėti skolas. 

Pirmininkas susinešė su sa 
vo valdžia. Pagalinus atsakė. 
Sako Prancijai užimsiu apie 
du metu sutaisyti tik vienus 
atmokėjimui planus. Taigi, iki 
to laiko ji negalinti atmokėti 
nei vieno cento. 

Du metu laiko sudaryti at-
mokėjimo planams! 

Stebisi Suv. Valstijų poli
tikai tokiu ypatingu Pranci-
jos gudravimu. Bet nieko ne 
eali darvti. Varu neatimsi bi-
lionų. Prisieina laukti. 

Savo keliu, prancūzai, dar 
nesenai buvę Suv. Valstijų 
prieteliai, šiandie darosi atvi
ri priešai I r todėl, kad jie 
skolingi, kad jiems reikia at
mokėti skolas, kad tos skolos 
no sulyg jų noro nepanaiki
namos. 

Taip yra ir privatiniame 
gyvenime. Iš savo prietelių 
nori {^daryti sau priešus, sko
link jienns pinigų. 

0 1 JURE. 
i. 
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Mažiaus kalbėk apie nuveik
tus darinis, gi kų gali gero pa-
darvti. 

Steigiamajam Seime (liepos 
28 d.). 

Po pertraukos, kūrr papras
tai esti 12 — 1 v a i dienų, St. 
Seimo tribūnoje pasirašo Už
sienių Re ikarų Ministeris Pro
fesorius Jurgutis. 

Ministeriui, reikia pasa
kyti, visai netikėtai tribūnoje 
pasirodžius ir Pirmininkui 
paskelbus, kad nepaprastam 
pranešimui gauna žodį Užsie
nių Keik. Ministeris, kadangi j 
pastaromis , dienomis Seime 
cirkuliavo- neramios nijntys ir 
nemalonios žinios del pripaži
nimo " d e jure'* su tam tik
roms sąlygoms, kurios nai
kina Lietuvos " d e fakto", 
taigi niekas nieko ypatingai 
gero nesitikėjo ir dėlto jau
čiasi nerami tyla; visų akys 
atkreiptas į ^misterį , kurs 
po trumpos pauzos šypsančiu 
veidu iškilmingai, trumpai 
praneša: kati šiandien I i vai. 
dienų, per Suvienytų Ameri
kos Valstybių Atstovų gau
tas y r a oficialus pranešimas, 
kad Amerikos Suv. Valstybių 
Valdžia yra pripažinusi Lie-
tuvų de jure ir de fakto. 

Visų veidai nušvinta ir pa
sipila delnais plojimo banga, 
bet plojimams aptilus iš vietų 
pasigirsta balsai, " O sųlygos? 
— Ar su sąlygoms ar b e ! " Ir 
vėl slegianti tyla. Pasigirsta 
Ministerio atsakymas — "Be 
sąlygų". — , . 

Šiuos žodžius Ministeriui 
ištarus, kyla tikra plpjimų au
dra kurioje vyrauja šauksmai 
"Valio, Amerikai!" — 

Ovacijoms aptilus, Ministe
ris primena: kad Amerikos 
Suv. Valstijos, Lietuvos Val
stybės kūrimo pradžioje, 
pinuos atėjo su medžiagine 
paspirtimi, bet šiuo savo žy
giu, antru kart, ir daug di 
desnę parama dabartinei, sun
kiai Lietuvos gyvenimo va
landai suteikė ir šia didelia 
morale parama atgaivino mu
šą jėgas sunkiame Valstybės 
kūrimo darbe. 

Ši trumpa, bet didelės reikš
mės ir svarbos Ministerio kal
ba, nuolat buvo pertraukiama 
ovacijoms ir "Valio Ameri
ka! — Lietuva niekuomet to 

ėjus, dar ilgai plojimai nenu
tyla. Ovacijas^ pertraukia 

Lietuva Tėvynė mūsų"... 
Himnų atgiedojus, atsisto

jimu vienbalsiai priimtas pa
siūlymas: įgalioti prezidiu
mą, išreikšti Amerikos Suv, 

e 

Valstybėms ir jų valdžiai pa
dėkos, per Amerikos Suv. Val
stybių Atstovų, 

•Nors darbas tiek svarįus, 
.kaip Konstitucijos priėmi

mas, kurios tiktai keli para
grafai priimti beliko, bet 'pas 
visus ūpas tiek pakilęs, kad 
daroma pasiūlymų: baigt po
sėdį. 

Posėdis baigiamas 1 vai. 20 
tiiin. dienų. Sekantį posėdį pa
daryti nutarta tų pat dienų 
5 v a i vakaro, mat norima bū
tinai konstitucijos svarstymų 
užbaigti, kad^ greičiau davus 
progos Lietuvos visuomenei, 
per naujus rinkimus, savo va
lių ižreikšti 

^Ministeriui posėdžių sale 
apleidžiant kyla vėl plojimas 
dešinėje ir centre ir šauksmai 
"Bravo Ministerija! — Bravo 
Čarneckis!" 

Linksmais veidais ir pakeltu 
upu skirstosi St. Seimo nariai 
ir svečiai St. Seimo rūmai 
pasipuošia tautinėms ir Val
stybinėms vėliavomis; greit ir 
visas miestas ima puoštis. 
Nuo 1-os valandos sustabdo
mas darbas visose valstybi
nėse įstaigose, kai kurios' ir 
privačios įstaigos darbų sus-

" K . Laisvė". 

ANGJ.Ų SPAUDA APIB U E 
TUVIŲ IVYKUSUS D 1 S . 

MONSTRACIJAS 

Kanados Katalikų Moterų 
Lyga turi daugiau kaip 50,-
000 narių. 

neužmirš!" ir panašiais Ameri 
kos Suv. Valstybėms didžiau
sios simpatijos reiškiančiais 
šauksmais. 

S. Valstijoms j>askelbus Lie
tuvos nepriklausomybės pri
pažinimų de jure, kartu buvo 
paskelbta ir diena, kurioje vi
si Amerikoj gyvenų lietuviai 
surengtų demonstracijas, 
mass-nutingus. 

Mažesnės lietuvių kolonijos 
tai įvykinti suspėjo. Apie jų 
demonstracijas labai gražiai ir 
prielankiai aprašė vietiniai an
glų laikraščiai. 

štai kokius įspūdžius apra
šo "Tiie Grand Kapids 
P r e s s " aflie Grand Rapids'o 
lietuvių parodavimų: 

* * Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimas labai gražiai 
apvaikščiota jos sūnų ir duk
terų gyvenančių Grųnd liapid-
se. Spalvuota paroda, papuo-

— im — ei I IP 

ton parke ir masinis mitingas 
sudarė šio įvykio programų. 

"Daug simboliniu " f lo tų" 
parodoj patraukė visų akis ir 
pačių paroda darė garsia. 
Lietuva 15-tam šimtmety iu-
vo vaizduojama ant pirmo 
" f loto," parodant šalies kuni
gaikštį Vytautų, kuris paliuo-
savo septynias tautas — Len
kija, Latvija, Ukrainų, Balt-
gudijų, *Bessarabija, Tartus 
ir Novgorodu. Lietuvų 19-
tam šimtmety, po Rusijos ir 
Vokietijos letena, vaizdavo 
mergelė juodai aprėdyta, pa
laidais plaukais, prirakinta 
prie stulpo, o ant jos galvos 
buvo aukso vainikas kaipo 
garbės ir didybės ženklas. 

"Trečias " f l o t a s " buvo iš
reiškimu pagarbos ir padėkos 
Amerikai. Draugingumas tarp 
šių dviejų šalių buvo vaizduo
jama dviejų merginų, viena 
parėdyta kaipo Liuosybės-Dje-
vaitė, gi antra laikė Lietuvos 
vėliavų. Už jų stovėjo vaikas 
ir mergaitė. Rankose turėjo 
vainikus, kuriuos ant karžy
gių paminklo uždėjo." 

Nemažiau yra aprašyta ir 
antram laikrašty " T h e Grand 
Rapids Herald." Pirmame y-
ra įdėta kun. Br. Bumšo at
vaizdas, gi antram atvaizdai 
dviejų "f lotų." 

Apie Chicago Heights lietu
vių parodavimų gan plačiai ir 
vaizdžiai aprašo " tThe Chica-
go Heights .Sfctr" ir " t > e a -
feo Heights Signai"* 

Kai-kurios mažosios lietuvių 
kolonijos gražiai įrašė savo 
padėkos ir pagarbos jausmus 
į Amerikos žmonių širdis, mes 
gi, Chicagos lietuviai, dar tik 
rengiamės tai padaryt i Rei
kia pasirodyti ir tai jau at
sakančiai. Kaip mes pasiro
dysim rugp 20 d., McKinJey 
parke t 

•Tik nuoširdžiai visi lietuviai 
ruoškimės nianifestacijon. Jei
gu kur, tai Chicagoje mt\s pri
valome įspūdingai pasirodyti 
Amerikos akyse. 

I 1#PJW 
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NHPASfRUKO. 

u Naujienos" ilgų laiką 
skelbė kad jų laivakorčių o-
fisas rengia didelę ekskursi
jų Lietuvon. Ten pat buvo 
pranešta, kad keleiviai turėsiu 
gerų palydovų, net patį "N-
n ų " redaktorių p. P. Grigaitį. 

Kiek vėliaus pasirodė spau
doje p. Jamonto pranešimai* 
kur jis sako kad p. P. Grigai
tis turįs santykių su Harring-
tonu ir taip sako p. P. Gri
gaičiui: 

' 'Tamista kalbi ' * N-nose' ' 
buk aš gavęs ilgų nosį teis
me, bet man atrodo, kad 
tamista turėsi "ilgesnę no
sį', kuomet pirnuaus busi su 
čiuptas už špešelninkų rė
mimų, negu spėsi pasprukti 
Lietuvon". 
1 ' N-nų' ' skelbiamas laivas 

išplaukė Lietuvon, bet p. P. 
Grigaitis kurs turėjo būti ke
leivių vadas, paliko Chicago-
je. Pasirodo, kad p. Jamontas 
sučiuopė p. P. Grigaitį už kal-
nieriaus ir neleidžia važiuoti 
Lietuvon. J is ten skubėjo sa
vo partijai į pagelbų ir buvo 
pasiryžęs net 40 prakalbų pa
sakyti ! Šia tau ir ekskursi
ja: ne Lietuvon bet teisman. 
Visgi galingas tas Jamontas! 

PARTIJOMS PALIKIME 

PARTUŲ DIBtfĄ, GI 

LIETUVOS VALSTYBEI 

RUOP. 20 » . McKINLEY 

PARKE. 

New Yorko miesto ribose y-
'ra 800 ūkių. 

Ministeriui nuo tribūnos nu-1 Šimas karžygių paminklo Fui-
iu . . i , imi i u u m y . . ' • = 

Aukačiaus partijų stovi mū
sų respublikos visuotinoji 

gerovė. Neužnuodinki-
me rugp. 20 d. parti

jų tvanku. Bent tų 
dienų bukime visi 

lietuviai ir nie
ko daugiaus! 

GIEDRININKĮI I I - S I S 
SEIMAS. 

- ,- • . • > 
- -

Amerikos Giedrininkų li-sis 
Seimas įvyks šįmet 28, 29 ir 

130 d. rugpiučio mėn., Cleve
land, Ohio, Lietuvių svetainė
je, 6835 Superior Ave., neto
li lietuvių bažnyčios. 

27 d. rugpiučio, L. Vyčių 
25-ta kuopa, su vietinių Gied-
rinjinkų pagelba rengia prieš-
seiminį išvažiavimų. 

Iškilmingos priešseiminės 
pamaldos bus 8:30 vai , East 
% ir Superior St. 

Seimo sesijos prasidės 10 
vai, ty. tuojaus po pamaldų. 
Tų patį vakarų, L. Vyčių 25-
ta kp. scenon stato 3-jų ati
dengimų veikalų "Nas tu tė . " 
Pertraukose kalbės žynius Gî e-
diininkai — kalbėtojai Be 
to, bus pamarginimų. 

Antradieny, Seimo sesija 
prasidės sulig Seimo nuo
sprendžio. Vakare-gi nieko 
nebus — tikslu, duoti atsto-
vams-ėms pailsio ir progos 
pasigrožėti Cleveland'o mies
tu. 

Trečiadieny, taipat sesijos 
prasidės sulig Seimo nutari
mo. Vakare-gi Giedrininkų 
vietinė kuopa bendrai su Vy
čių 25rta kuopa rengia mil
žiniškų yakarienę — puotų, 
Lietuvių svetainėj, 6835 Su--
perior Ąve. Laike vakarienės 
bus įvairi programa. Po va
karienės seks šokiai ir žaidi
mai iki vėlumos. 

Giedrininkai, moksleiviai ir 
alumnai bei rėmėjai teiksis 
pribūti Cleyelandan sekmadie
ny, 27 -d. rugpiučio, 9 v a i ry
te. 

Giedrininkai bei moksleiviai, 
kurie norėtumėt gauti veltui 
kambarius pragyvenimui pas 
privačius žmones iš anksto su-
sineškit su M. Arzdis, 1201 E. 
80th St., arba Jonas Kemė
šis, 972 Idą St., Cleveland, O. 

Telegramas, aukas, pasvei
kinimus ir įnešimus Seimui ga
lima siųsti Seimo vardu pas 
J . Jonuškų, 1029 E. 79-th St., 
Cleveland, Ohio. 

Laiko prieš Seimų jau visai 
mažai teliko. Visi Mokslei-
viai-Giedrininkai subruskite 
cĮjrbti sparčiau. Kąs rgali lai 
vyksta ! Seiman. feas negali 
lai prisiunčia įnešimų' bei au
kų. Alumnai bei rėmėjai pra
šomi kuoskaitlingiaus atvykti 
Seiman ir padėti mums moks
leiviams tobulinti organizaci
j a 

Giedrininkų C. Pirmininkas, 
Mikas F. Daumantas. 

RUOŠKITĖS Į DEMONS 
TRACIJĄ SU AUTO

MOBILIAIS. 

Biznieriai ir šiaip žmones 
turį automobilius stengiatės 
dalyvauti bendroje demonstra
cijoje su papuoštais automobi 
liais. Waukegan mažas miestu
kas, turėjo 300 automobilių, 
tai Chicaga turi turėt bent 
3,000 automobilių! 

Kiekvienas laikas turi sa
vo rupesnių. Rugp. 20 d. 
valstybinė iškilmė. Ar jau 
esame verti laisvosios Lie
tuvos? Tad į ^McKinley 
park'a. 

L l l . 1 . 1 . H I L I J J M I 

Liepos 28, 1922 apie 11 v a i ryta, ne
tikėtai, yt angelas iš dangaus, atskrido 
linksma naujiena. Tai buvo įteikimas mū
sų Lžsienio Reikalų min. Pro t*. Jurgučiui 
oficialaus rašto per Suvienytų Valstijų 
Atstovų Lietuvai, kuriuo pripažįstama 
Lietuva de jure ir de f acto. 

Miestas laukia iškilmių. 

Žinia pralėkė žaibo greitumu per vi
sų Lietuvų. Kaunas it vulkanas susiūba
vo. Akies mirksny pasirodė tūkstančiai 
tautiškų vėliavų, pilni balkonai ir langai 
Žmonės, kurie pastebėjo tokį triukšminga 
judėjimų kiti nežinodami kame dalykas, su 
didžiausiu nusistebėjimu klausia kas nu
tiko? ginantieji su ašarom iš džiaugsmo 
išdidžiai atsakinėjo: "Amerika pripažino 
L i e t u v ą <ie j u r e " . 

Po valandėlėf užsidan- vj-os krautu

vės. Sustojo visas prekybinis judėjimas. 
Laikraščiai pranešė, kąd 5 va i vakaro 
bus manifestacija ir eis pas Suv. V a i 
Konsulį su paroda. Draugai, pažįstami 
sveikina vieni kitus su laimėjimu. 

Štai ateina 5 valanda Nuėjau pus 
Karo Muzėjų, žmonių dar neperdaugiau-
sia. Sutikęs draugų, einu pas Amerikos 
Konsulį pažiūrėt. Štai ateina kariuome
ne* su benu priešaky grodami "The Star 
Spangled Barnier", Amerikos atstovas 
prasidaręs langus su šeimyna ir tarnau
tojais žiurėjo. Žygiuodami karininkai sa 
liutavo (atidavė garbę) pakol praeidavo 
pro namus. Amerikos atstovas maloniai 
atidavinėjo pagarbų. Taip pat ir raiteliai 
su įpenėtais nenustovinčiais arkliais, žvan
gančiais kardais, baltomis kepurėmis, vy
ras vyran, jaunį stiprus it ąžuolai su di
džiausia pagarba prajojo. 

Orlaivių paroda. 

Grįžtų atgal prie Karo Mii^ėjaųs, 
Girdžiu kažkas ūžia. Pakeliu galvų į augs-
štį, gi 10 orlaivių išsirikiavę į gervokak-
]į . s k r e n d a p e r A r r k e r i k ° s Kon^ujUo n a i i r n s 
i'* apsisuka *mtvu k a ^ tokioj pat tvarkoj 

išreikšdami pagarbų. [Paskui išsisklaidė 
po visų miestų ir kai pradėjo visaip var-
taliotis, tai net šiurpas ima į juos bežiū
rint. 

i 
Prie Karo Muzėjų, 

Prie Karo Muzėjaus susirenka dide-
liausią minia. Daržas pilnutėlis, net rei
kėjo vartai uždaryt. Gatvė taip pat. Es-
tradon įžengia kan. Tumas. Minia nu
rimo. Oratorius, su pritaikinta iškilmėms 
prakalba kad įjudino minių, net žemė su
lingavo nuo aplodismentų ir ovacijų.Daug 
kartų teisybės žodžių 'priminė mūsų di
džiausiems priešams prancūzams ir jų 
akliems vergams lenkams, kurie su išžio
tais krokodilio nasrais tykoja mus pra
lyti bežudydami mūsų brolius ir gerda
mi nekaltų Lietuvos sūnų kraujų. Dau
gelis žmonių girdėdami tokių jautrių pra
kalbų negalėjo susilaikyti nuo ašarųiCaip 
žmogus ir neverksi, kad nė nesijunti kaip 

tralizuot). Tai šmugelninkų politika, n<v I kys nukreiptos į namus Amerikos Kon 
dora, žiauri politika. 

Štai plevėsuoja žvaigždėta vėliava. 
J i mums reiškia meilę, lygybę, brolybę. 
Tik jos žmonės nors ir už plataus Atlan
to Okeano išgirdo mūsų balsų besiver
žiant iš skausmais prislėgtų krūtinių prie 

•liuosybės, tik jos žmonės pasakė suktam, 
vylingam Europos imperializmui, kad 
"Laisvė visiems ir ant visados sulyg 
žinogi škumo principų''. 

Čia orlaiviai pabėrė ekstra telegra
mas pranešančįas linksmų naujieną. 
Žmonės gaudo, skaito ir gėrisi Kurios 

~ krito ant šalia stovinčio žemo namelio 
stogo, tai minia norėdama pasiekt, net 
viens ant kito lipo, kol pasiekė telegra
mų. 

sveikina Amerikos Konsulų. 

Po prakalbų minia pasiėmė Suv. Vai. 
Am. vėliavų, du didžiausiu ii* puikiausiu 

ašaros y t gyvas sidabras rieda per vei-| gėlių bukietu, benui lydint nuo Karo. 
dus. Oratoriui priminus ąįue Entantės be
gėdiškų ei**zinima lietuvių su pripažinimu 
tAetįurvos <Le j u r e , b e t l i e t u v i u i t u r i ižjai-

aadėfc ir apleist N^ąuną !eakam& (Nei-

Muaėjaus numaršavo pas Amerikos Kon
sulatų. Gatvėje nebuvo vietos. Prilipo pil
ni a»itoiiiot>iiLai, pįlnog tvoros, traiuvajai 
sustojo, susikimšo, n«apifl.komai Visų a- gas moja&atas. 

sulato. Benas groja Suv. Valst. tautišką 
himnų. Kariai stovi ramiai — saliutuoja; 
civiliai be kepurių. Pabaig-us himnų, yt 
smarkiausias vulkanas išsiveržė iš tūks
tančių lietuviškų krūtinių, Valio! Valio!! 
Valio!!! Garbinga ir Teisinga Amerika! 

Nuoširdumas be ribių. 

Išėjus Amerikos Konsului, įteiktų 
jam minėtos gėlės. Ovacijoms nėra ga
lo. Lietuvos mergaitės, kurios turėjo gė
lių pluokštus, nešė ir davė Amerikie
čiams, kitos negalėdamos prieiti sviedė 
gėles aukštyn. Buvo tokių kurios stovėjo 
antroje pusėje gatvės ir žinodamos kad 
nedames, prašė šalia stovinčių vyrų kad 
jie mestų jųjų gėles Amerikonams. A-
merikos Konsulo sesuo iš didelio susiju
dinimo veik nenustojo ašarojus. Bet gar
bingos moters jausjuo stygas pertraukė, 
tųi tas, kuomet senelis apįa 80 ar 90 me
tų atnešė pluoštų gėlių, susigraudinęs, 
negaWainas no žodžio tarti, tik žydrio
mis ašarų ^piijBoniis akimis prinešė ir 
p a d a v ė ž e n i u i n u & i i e n k d a m s . T a i t r a g i u -

(Bus daimiaai) 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4441 So. Weatecn Avenu*4 

Telef. Lafayette 4144 

& Vaandos: t - l i rytais, 1-1 pod 
* 
# 

pietų ir 7-8 vakarais, 
^niais tiktai po pietų S 

NedėlOie-V 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DANTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 yak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Tel. Ganai 257. Vak. Canml 2118Į 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

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

. •* _ -»<»m * •< *<» '» 

LIETUVIAI 
GIEDRININKAI SUBRUZDO 

w 

Rcs. Tel. Cicero 3656 
Ofiso Tel. Cicero 49 J 

DR. J. SHINGLMAN i 
1325 So. .49 Court ] 

N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. < 
ant viršaus vaistynyčios. 

nfca«a%«>«»aa«vs»a*n>aa«tsva*aa 

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

Dr. A . A . R O T H 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CRTRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų if visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—3 po 
piet, 7—8 vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1111 Independenca Blvd. 

Chicago. 
SJ 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4931 So. Ashland Avc. 
Tel. Yards 094 

Tel. Yards 0991 
OFISO VAL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. • . 
Nedėliomis: nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

= 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 Sontb Halsted Street . . 
Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
?,—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: § 

8 DR. CHARLES SEGAL f 
: Perkėlė savo ofise po numeriu, 

4729 SO. ASHLAND AVENUE 

S P E C I J A L I S T A S 
Džiovų, Moterų iv Vyrų Ligų 

^VaL: ryta nuo 19—12: nuo 1—sį 
[po platų; nuo 
Nedė > lomia: 

7—8:30 
19 Iki 1. 

Telefonas Dresel 1880} 
:-:>^^:^>$«-:*$^*:*©$$(3* 

Dr. M. Stupnicki 
J107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

—m 

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

TcL Canal 2118 
o* 
% Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Jį Gyvenimas:—2811 W. 63-rd St. 
a* Tel. Prospect 3460 s 

— * 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser p e* 

reina į rankas Dr. Chas. Segai, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
Pažjstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo patiea Dr. G. M. Glaser. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo S iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki T po pietų. 

T^efoaas Yards 987 
i ! • • • • i m i - -

Cicero, Ui. — Giedrininku. 
Chicagos Apskričio susirinki
mas įvyko sekmadieny, rugp. 
13 d., Cicero, 111. Susirinki
mas buvo pasekmingas. Svar
besni iš to susirinkimo nuta
ri imi yra šie: Nutarta peror
ganizuoti susiipnėjusias Chi-
c a&°j giedrininku. kuopai 
Kun. A. linkus^ apsiėmė pa
dėti organizavimosi darbe. J . 
Urbaitė apsiėmė sušaukti 
moksleivius j susirinkimą 
I>ridgeporto apielinkėj, kad 
atgaivinus ten giedrininku, 
kuopą. Alex. Jovaišas ir Jo
nas Klimas apsiėmė pasidar
buoti kad suorganizavus 
Brighton Park apielinkėj 
moksleivius po giedrininku 
vėliava, 

Užgirtas vakaro su šokiais 
rengimas, kuris įvyks apie 
lapkričio mėnesį. 

Pakol apskritys užsidirbs, 
sumanyta ir sudėta paskolos 
$4().(H) pačių gieijrininkų susi
rinkimo apmokėjimui "Drau-
Kas' ' Pub. Co. bilos, kuri yra 
dar neužmokėta nuo praeitą 
metų už spauda. \ • . 

Nutarta galutinai pareika
lauti atsiteisimo ir užbaigimo 
tu, kurie jau senai leido lio-
terija vardan Chicagos moks. 
— giedrininku apskričio, už 
ką yra surinkta keletas desėt-
ko dolerių. 

Kalbėta ir tarta apie skoli
ninkę nuo praeito seimo Clii-
eagos (iiedrininkų Apskričiui. 
Vėliaus jai pačiai atėjus į su
sirinkimą ir pasiaiškinus, dar 
atįdėta tas reikalas ant toliau. 

Ant im kp. reikalaujama bi 
la atidėta toliaus. 

Sunkiausia buvo tai apie 
siuntimą delegato nuo Clii. 
(iiedr. Apsk. į Xl-tąjį Cied. 
Seimą, kuris įvyks rugp. 28, 
29 ir 30 Cleveland, Ohio. No
rinčių vykti seiman ir atsto
vauti Chicagos (iiedr. Ąpsk. 
buvo, bet visa bėda kad 
moksleiviai, neturi iš ko pa
dengti kelionės lėšų. Palikta 
pakol atsiras išsigalintis ir 

ilgų ir karštų ginčų aštuoniais 
balsais prieš šešis,-nutarė pro
testuoti. 

Suv. Vals. pripažinus Lie
tuvos nepriklausomybę, Troc
kio bernai pradėjo nertis iš 
kailio ir gavo kinkų drebėji
mą, toki, kad nebežino ką be~ 
daryti. 

BRIDGEP0RT0 ĮVAIRU 
MAI. 

' 

Išlindo yla iš maišo. 

Po buvusio Nef Porke " P i 
liečių sąjungos seimo" V. M. 
Čekanauskas, buvęs seimo 
raštininkaSjVėjo atpūstas Val-
paraisom ir šiame susirinki
mo pradėjo pasakoti apie Vi-
leišio darbus, mirusius jau 
senai. Kas žino Vifcisio Ne
laimingai atliktą Lietuvai dar 
bą Amerikoj, nusišypsojo iš 
Čekanausko tokios kalbos. 

Jau nuo senai Vaiparaiso 
troekininkai yra žinomi lietu
vių visuomenei su priešingais 
Lietuvai darbais, bet šį sykį 
tai visai iškrypo iš vėžių ir 
nežino patįs ko ji£ nori, ir 

Supykęs išbėgo. 

Šv. Jono Krikš. Dr-ja perei
tą sekmadienį nutarė daly
vauti .bendroj kolonijų, demon
stracijoj 20 d. rugpjūčio.. Pir
mininkas buv6 priešingas, kad 
draugija dalyvautų visuome
nės rengiamame apvaikščioji-
me, nes jis norėjo, kad dr-ja 
eitų su sandariečiais — sočia-
listais, o jeigu su jais neina, 
tai visai nedalyvauti jokiame 
apvaikščiojime. Tečiaus susi-
pratę ir mylinti Tėvynę na
riai, balsų dauguma nubalsa
vo eiti išvien su bendru kol. 
apvaikščiojimu. Tuomet pir
mininkas supykęs atsisakė 
nuo pirmininkys.tės už tai, 
kad dr-ja ne taip daro kaip 
jis nori. Matyti kad draugi
jos nariai yra susipratę, su

pran tą dienos klausimus ir 
reikalus. Tuo draugija užsi
pelnė nemažai garbės. 

BALTIJOS-AMERIKOS 

Džiaugiasi. 

;Aną sekmadienį, šv. Jurgk) 
ką daro. Tai vis šlamštų laik-į i ) a ž n y r . i o j i g sakyklos priminė 
raščių išperos, tautos nenau- h[ dvasiškiai, kad tėveliai 
dėliai. Lietuvos pilietis. 

C H I C A & O J E 
IŠ EOSELANDO i Š WEST 
PULLMANO PADANGĖS. 

atsiųstų savo vaikučius šiame 
ketverge į par. svetainę del 
prirengimo tlalyvauti busian
čiose sekmadieny demonstra
cijos iškilmėse, kur bus suda-

: 
— 

paskutinėse dienose Suv. 
Vals. pripažinus Lietuvą de 
jure, visose lietuvių kolonijo
se, lietuviai rengia demons 
i racijas, išreiškia džiaugsmą 
ir padėką šiai šaliai. Taigi 
šios dvi kolonijos sudaro ga
ną didelį skaičių lietuvių ir 
kiek man teko patirti labai 
smarkiai rengiasi apvaikščioti 
tą pačią dieną kaip įvyks Chi
cagos bendras* kolonijų ap-

Saikščiojinias, t. y. 20 d. šio 
mėnesio. Westpullnumiečiai 
'yra labai gerai prisirengę prie 
apvaikščiojimo. Roselandiečiai 
v gi rengiasi visu smarkumu. 

'Bet visgi aš norėčiau atkreip
ti domę daugiau į Roselandie-
čius, kati jie neapsiviltų, kad 
Westpullmaniečiai nepasiro-

81.1MŠTŲ AUKLĖTINIAI, 
PROTESTUOJA. 

VALi'AHAlSO, IND. — 
Kugpj. 12 d. Lietuvių Moks
leivių Literatiška Dr-ja laikė 
savaitinį susirinkimą. Pradė
jus svarstyti naujus dalykus 
S , Š e š t o k a s , A f r i k a i a r t i m a s 

giminaitis, kaip jis patsai pri
sipažįsta, kad išsivystęs iš 
beždžionės, įnešė susirinkiinan 
kad išnešti protestą prieš Lie
tuvos Valdžią, dėlto, kad iš
leido įstatimą registruotis 
lietuviams gyveliantiems už
sieniuose. Po jo tokios kalbos 
J . A. Vilki sius, atsistojęs, už
protestavo ir davė Įnešimą to 
nesvarstyti draugijos susirin
kime ir kad butų atmesta. 
Kiti parėmė. I r tuoj kilo 
•triukšmas, vieni už. o kiti 
prieš. A. Tulys, buvęs "Nau-

\ ta iš vaikučiu dvi vėliavi 
t. v 
kai 

amerikoniška ir lietuvis-

Girdėtis, tėvai labai džiau
giasi, kad ir jų vaikeliai turės 
progos dalyvauti toje tautinėj 
'iškilmėj. 

PARTIJŲ MITINOAS. 

lytų smarkesniais, o jųjų yra 
pasisvenciąs iš savęs apsimo- |- | i i ažes lfc kolonija. Sujuskim vi-
kėti ir nuvykti Seiman. sJ l i e t u v i a i ) k u r i e tik galime 

Giedrininkas. Vilikščioti, dideli ir maži, pa 
puoškiiu triobas amerikoniško
mis ir lietuviškomis vėliavo
mis. Jei nebus kam namie bū
ti tai užrakinti namus; visi 
susirikiuokim eilėse ant gat
vės. Roselando ditleliam bė
riui grojant. Pasirodykim ki
tataučiams, kad čionai lietu
vių yra daugiau kaip kad kas 
mano apie mus. Ypač mušu 
priešai lenkai skelbė pasau
liui, kad lietuvių visai mažai 

'beliko, daugiausia vis lenkai, 
kurie vadinasi lietuviais. Bet 
pasaulis tam netikėjo, žiurėjo 
teisingai į lietuvius. Galų gale 
visas pasaulis pripažino, kad 
lietuviai gali ir turi teisę pa
tįs valdytis. Mums šiandie be
liko, padėkoti už tai Suv. Vals. 
kurios paskutinės pripažino 
Lietuvą de jure. 

Butų gėda vadintis lietuviu 
tam kuris neprisidėtų prie 
šios demonstracijos. Valio! 

jmiMi" darbininkas, kalbėda- visi Bosei and iečiai 20 rugpj. 
mas varė agitaciją už protes-, į demonstraciją. Programa bus 
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tą> kad esa reikalinga jį iš
nešti, pa>Kelbti laikraščiuose, 
pasiųsti Lietuvos Valdžiai ir 

• l iet Atstovui Amerikai. P^ 

paskelbta vėliau. 
Bengiamos < k mons b ac yos 

komiteto narys. 
J ĮPodžiuaas* 

VAŽIUOKIT VISI PARAHKIŲ IR 
TD2SIV KELIU 

Lietuviai važiuojant i Piliavą aplenkia 
Lenkų juostų (karidorių) 

Visa Trečia Klesa Padalinta l Kambarius 
Ant 2-jų. 4-rių, «-šių ir 9<nių T<OTU 

S. S. LĄTVL\ Buffp. 23 
LITHUANIA Rugsėjo 9 

Trečios Klasos Kainos I: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $109.50 

M K M E I J ir LIĖPOJU 9107.00 
Pelai laivakor. Ir žinių kreipk, pria savo afan. 
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Brid^eportas. — ^štadieny, 

rugpjūčio 12 d. Itaymond Cha-
ĮX>1 svet., laisvamaniai su so
cialistais laikė susirinkimą, 
kad pasitarus kaip prisireng
ti prie apvaikščiojimo, kuris į-
vyks rugp. 20 d. 

Yisųpirmą. Dr. 2iimontas iš-
\ edžiojo savo kulboje, kaip jie 
gudriai padarę, kad atsiskyrė 
nuo "kler ikalų" su apvaikš
čiojimu, vadinasi galėsią iš 
reikšti savo nuomoues kokias 
jie tik norėsią. O jeigu butų 
susidėję išvien su "klerika
lai s", nebūtų buvę jiems iš to 
naudos.. Girdi, mes, "pažangio
ji visuomenė" turime laimėti, 
nes niusų pusėj teisybė". Pir
mininkas klausia, ką mes da
rysime? a r maršuosime gatvė
mis, ar trauksime tiesiog sve
tainėn? Didžiuma nubalsuoja 
maršuoti, nes kitaip, sako, ne
sutrauksime minios. Duota pa
klausimas, ar daryti įžangą, 
ar veltui leisti? Pasipylė įvai
rių nuomonių: vieni, kad įžan
ga reikalinga, kiti kad tai iš
naudojimas. Pakilo karštos 
diskusijos, traukta iki vėlybos 

' "Pažangioji" suprask so
cialistų partija, o kaip jie 
savo vadina visuomenė, 
renkasi protesto mitin
gam; gi "tamsioji", taip 
"N-nų ' ' soc. vadina Ceair. 
Kolonijų liomitetą, ir tą 
visuomenę kurią jis atsto
vauja, renkasi padėkoti ir 
Suv. Valstijų Vyriausybei 
ir pasidalinti laimėjimu su 
Lietuva ir save pagerbti. 
Visi Eugp. 20 d. BfcKinley 
parkan! 

Važiuojantiems į Lietuvą 
Perkeliamo Pinigus 

DOLERIAIS 
į Lietuvos Šankus. 

Norėdami informacijų kreipkities j 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO 

t SKYRIŲ 

2334 South Oakley Avenue. 
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Šiandie Piiigy Kursas 
Siaubiant Li^^von DCT m m : 

14c už 100 auksinų 
arba .— 

715 auksinų už $1.00 
Pigesnis kursas siaučiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufactiiring 
District Bank t 

State Bank — Clcaring Houac 
Bank. 

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

» 

;TeleConas Tardą 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORjrS IB3 
Balsamuotojaa 

Tūrių automo
bilius TiBokiemai 
reikalams, Kainai 

į priainamos. 

3319 Auburn 
A ve. Chicago.j 
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I V. W. RUTKAUSKAS I 
| ADVOKATAS I 

Ofisas DidmiestyJ: 
| 29 South La Salle Street | 
p Kambaris 580 
(J Telefonas: Central 6891 

I Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
f? v T Telefonas: Yards 4681 
l^lUAHM4IIAIUimilllll7JilllllllllllL?J 
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iiikties. Pradeda aimaiiilbtr: j Kova^r iež Bažnyčios tei- U HAS&LD O. MULES 
Fžrkur irayimie yhtięą* pafeigy 
t i lėžas kurių bus nemažai, 
Jeigu nedalysime įžangos. Ki
ti sako, viskas bus gerai tik 
mažiaus diskusupkime, o dau-
Kiaus dirbkime, varykime kar
atų agitacijų, traukime kiek 
galėdami po savo puse minias, 
tikrai sutrauksime. Padarysi
me rinkliavų, bus lėšų pa-

a 

dengimui, o likusius pasiųsi
me i Lietuvų socialistų parti
jos reikalams. 

Vėl įnešimai, darbuokimės 
nenuilstanėiai, visgi, sako. 
Šiaip ar taip "kler ikalų" bus 
daugiau, .jeigu tiktai mes snau-
sime — pralaimėsime. Vienas 
atsiliepė, nepaisant visų kliū
čių, darbuokimės išsijuosę, Ne-
dėlioj draugijų mitingai, ei
kime į visas draugijas, kad ir 
katalikiška*, nes kiek aš esu 
patyręs kad ir kat. draugijos 
tik šventųjii vardus nešioja. 
Šiaip katalikybė joms nerupi. 
(Laikas mums butų susipras 
ti, kad nesiduotume statyti sa
ve ant pašaipos). Bar vienas į 
aiškina, kad nieko negelbės 
mūsų vienos rezoliucijos, ar į 
Washingtonų siusime, ar prieš 
Lietuvos valdžią protestuosi
me, turėjome ligšiol įų gana, 
bet k$ laimėjome? Tas pats 
bus ir dabar. Vienatinis mūsų 
pačių išsigelbėjimas, tai pini
gas. Stengkimės surinkti au
kų. Tiktai pinigas šian4iena 
galybė. Mes turime spirtis, 
nes Romos letena laiko mu
mis užslėgus. (Veltui, šiandien 
mūsų liaudies nesumeškeriosi
te ant socialistinės meškerės). 

Po tų visų karštų diskusijų 
nutarta leisti be įžangos. I r vėl 
balsas iš naujo, kur mes lįsime 
jeigu pasidarysime lėšų, kurių 
bus nemažai. (Ugi į Sandaros 
andarokų sulėsite ir užsirišit), 
Hiuomi baigėsi susirinkimas. 

Vežėjas. 

^ f f c ^ ^ k a s mokyklas 
— socialistinių iškilmių 
turinys. Džiaugsmas, pa
dėka, laisvos, demokratin-
gos Lietuvos su Vilniumi 
ir Klaipėda garbinga at
eitis — lietuvių patriotų 
iškilimų branduolys rugp. 
20 d. MeKinley parke. 

Central ^1289 

ABVOfcAlĄS 
Veda bylas visuose teismuo

se. Egzaminuoja* abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1811 — 1912 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAI/.: 9 ryte iki 9 vakare 

i 
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NORĖJO NUŠAUTI ŠOFERĮ. 

—• • • • — 

Dr. I. E. MAKARAS""*1 

Iiietm.vs Gydytojas ir Chirurgas 
10900 S. Mnb«-an Avenue 
Telef. Fullroan 348 ir 349 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 9 vak. 

Bridgeportas. — Liepos U 
d., apie 7 vai. vakare,, prie o-
ros ir Aubum Avė., ex-karei-
vis Šliogeris, gyvenus po nuni. 
3213 Aubum Avė., gerokai į-
sįkauš^s "nuKUislime"' norėjo 
nušauti Yellow Cab Co. šoferį, 
taipogi lietuvį. Paleido du šū
viu. Ant laimės nepataikė į 
šoferį; tik vienas suvis kliuvo 
į " t i r e " , nes nebegalėjo gerai 
šautuvo 'besuvaldytL 

Šoferis iššokęs iš automobi
lio, gerokai apmušė ex-karei-
vį, kol jo brolis ir tėvas at
bėgo į pagelbų. 

Tuoj ir policija pribuvo: pa
ėmė Šliogerį ir nuvežė į be
langę išsipagirioti. 

Bridgeportietis. 

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

= 
Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

rsz = i ^ — 

P R A N E Š I M A S 
DR. P. ŽILVITIS 

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

Naujame Juciaus Ręst. 2 lubų. 
Priima l igonius nuo 9-12 A. M. 

9-9 P. M. 
Tel. Boulevard T179 
Rezidencijas Tcl. Fairfax 5574 

-. " ' ' . - r " J 
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Tcl. Randolph 4758 

A. A. SL A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La SaUe Street 
Room 1801 

Taląndoa: 9 ryto iki 5 po platų 
tNamu TeL Hyde Park IS9& 

* J. P. WAITCHES ** 
L a w y e r 

• LIETUVIS ADVOKATAS 
Dicn.: R. 511-127 N. Dearbom 
Street TeL Dearbom 60W6 
Vakarais: 10739 S. Wabash Avc. 
Roseland Tcl Pullman 9377 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. MadLson Street 
137 Mokyklos Sav. Valsdjoae. 
Moko Siuvinio, Patternų klr-j 

>lmo, Designing bimiui ir na-i 
[mama. Vietos duodama djrkai.j 
JDipIomai. Mokslas lengvais at-
•mokėjimais. Klesos dlsnomls \t\ 
•vakarais. Reikalaukit knygai ėt.« 
[TeL Seeley 194S , 

SARA PATEK, pirm. 

TeL Lafayette 4299 

P L U M B I N 6 
Kaipo Iietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriansla. 

' M . YC6KA 
3119 W. 

II 

Telefonas Canal 5305 I L 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalid Kontraktoriua, staty
tojas ir senų namų taisytoja*. 
2338 S. Oakley A ve., Chicago 

Arti 23 8 0 P l * » . 

Boulevard 4199 

A. 
Graborius 

Patarnauju lai-
dotnvėsa, vas-
turasai kriki-| 
tynoM ir kstao-^ 
M ralkalaoMf 
Kainos prlsina-J 
BOSj 

107 Auburn A ve. Chicago.] 

SAVIEJI REJjtLKiTl SAVAS 
I S T A t G A S . 
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BAIGIAMI RINKTI ,?ĄRA- Į priežastis, tai nedidis anglių 
SAI PETICIJAI. ! išteklius. 

! ! _ 

Penki šimtai tūkstančiu gy- 'NESUSTOS GATVEKARIAI. 
ventojų parašų baigiama link
ti po peticija Illinois valstijo-

Amerika pripažino Lietuvą, 
* ' 

— socialistai dar nę. 

TOWN OF LAKIEČIAI JAU 
PRISIRENGĘ. PRANEŠIMAI. 

Chicagoje aessutos gatveka-
je. Su tąja peticija norima iriai važinėje. Gatvekanų ben-
atsiekti tiesioginį valstijoje įdrovės įstaigų elektrikininkai 
balsavimą ateinantį rudelį, f ir kiti darbininkai sutinka su 
Balsavimo tikslas — tai pro-
hiįįeįjos klausimas. Gyven
tojai savo balsais turės nus
pręsti, ar jie stovi už šiandie
ninę griežtą prohibiciją, ar 
stovi už alų ir vyną. 

(Tuo balsavimu valstijoje 
bus patirta, ar Illinois valsti-
joje yra stipresni "sausieji" 
ar "slapieji." 

Legalių žvilgsniu tas balsa
vimas šiandie neturės jokios 

v reikšmės. Bet pamokos žvilg
sniais jis bus daug reikšmin
gas. Nes jei gyventojai bal
suos uz alų ir vyną, tai tuomi 
įrodys, kad kituomet valstijos 
legislatura, ratifikuodama 18-

sumažinta užmokesnimi. 

$1,600 TEKO PLĖŠIKAMS. 

bendrovės išdininkė pradėjo 
šaukti pagelbos. 

Bu plėšiku iš Atlantic & Pa
cific Tea Co. ofiso, 445 West 
39 gat., išnešė 1,600 dolerių. 
Tik jiedviem išėjus su pinigais Ue U e t k o l o n y o s mg?t 2 0 d. 

Town of Lake. — Lietuva 
lietuviams, gi lietuviai už Lie
tuvą. Tokiu tai obalsiu, gali
me pasakyti yra persiėmęs 
Town of Lake kolonijos ap-
vaikščiojimo komitetas. Šis 
komitetas padėjo į šalį par
tijos įsitikinimus, nes jo tiks
las iššaukti visas draugijos, 
draugijėles, kliubus, kuopas 
bei pavienių būrius ir burti vi
sus į vieną lietuvių tautos kū
ną, kuris vardan Town of La-

WEST SAIDAS KOLONIJA 
RUOŠIASI APVAIKŠ6IOJI-

MAN KUOSMARKIAU-
SIAI. 

Antradieny, rugp. 15 d. 
Aušros Vartų par. svet. įvy

ri jį amendmentą, atliko klai- į k<> W«sl Sidės draugijų at-
dą. Gyventojų noras buvo 
paniekintas. Ir todėl ateity 
tos rųšies svarbios naMonalės 
})roblemos neturėtų but iš
sprendžiamos be tiesioginio 
gyventojų atsiklausimo. 

Teeiaus dar klausimas, ar 
su ta peticija bus laimėta bal
savimo leidimas. " Sausieji" 
Lijo balsavimo. Tad jie dar
buojasi legaliais keliais sulai-[ 
kyti peticijos vykinima. Tuo 
tikslu jie kreipsis į teismus. 
Pastarieji gali kartais sulaiky
ti balsavimą, nežiūrint surink
to reikalingo skaitliaus para-
ŠŲ. 

Bet tuomet "sausieji" pasi
rodytų tikri bailiai ir jų at
likti darbai griūtų. 

stovų susirinkimas* Šiame su
sirinkime užsiregistravo de
šimts draugijų. Ūpas visų 
kuogeriausias. Westsaidieeiai 
subytins visus! 

ĮAušros Vartų Vyrų ir Mote
rų Dr-ja turės savo beną. Ki
tą beną samdys susidėjusios 
draugijos. 

Susirinkusieji delegatai įne
šė pageidavimą, kad visi biz
nieriai ir šiaip žmonės reng
tasi prie iškilmės su automo 
biliais. AVaukegan, 111. mažiu
kas miestukas, o parodoje da
lyvavo 300, automobilių, taigi 
mes westsaidiečiai turime ne
apsileisti!! Taigi ruoškitės 
visi!! 

Labdaringoji Sąjunga yra 
paėmus National daržą, River-
side, ant biri 10 d. del pikni
ko 1923 m- Todel-gi prašome 
visų Chicagos ir apielinkės 
lietuvių kolonijų jokių pramo
gų tą dieną nerengti, kad ne 
užkenkus šiai kilniai organi
zacijai, bet kad visi paremtu-
mėte ją. 

Komitetas. 

KAT. FED. CHICAGOS 
APSK. SUSIRINKIMAS. 

Federacijos Chicagos Apsk. 
susirinkimas įvyks ketverge, 
rugp. (Augusi) 17 d., 8 vai. 
vakare Aušros Vartų par. mo
kykloje. Atsilankykite kuo-
skaitlingiausiai, nes bus priim
tos rezoliucijos ir renkami at
stovai j Federacijos Seim%. 

Valdyba. 

FEDERACIJOS SUS-MAS 

L. R. K. Labdaringos Są
jungos Centro vra nutarta, 

su daugybe įvairių vėliava ir k a d hut atlaikytos Mišios 
su egzekvijoms už Labdariu 
gos Są-gos mirusių narių sie
las. Mišias laikys organizaci
jos dvasios vadas kun. F. Ku
dirka rugpjūčio 19 d,, 1922 m., 
7:30 vai."rytą, Aušros Vartų 
bažnyčioj (West Side). 

Visi nariai-ės yra kviečia
mi išklausyti tų šv. Mišių. 

Centro valdyba. 

šiaip visokiai papuošalai* 
maršuos linkui McKinley par
ko, kur bus kartu visų koloni
jų pareikšta padėkos žodis 
Suv. Valstijoms už pripažini
mą Lietuvos nepriklausomy
bės. 

Kadangi minėtoji diena jau 
nebetoli tad visi subruskime, 

*\r kas gyvas, rengkimės prie tos 

NORI ARBITRACIJOS. 

Kai-kuriose valstijose ir kai-
kuriose kasyklose anglekasių 
streikas pasibaidė. Šiandie 
jau dirbama ir kai-kuriose Il
linois valstijose kasyklose. 

Teeiaus dauguma kasyklų 
savininkų laikosi griežto nu
sistatymo rtesitaikinti Cleve-
lando konferencijos pripažin
tais taikos pagrindais. Jie 
nori taikos klausimą pavesti 
arbitracijai. 

Hlnois valstijos anglekasių 
unijų prezidentas Farrington 
šaukia konferencijon kasyklų 
savininkus. Vargiai jie sutiks 
dalyvauti konferencijoje. 

Aušros Vartų par. mokykla 
turės savo flotą. Vaikai bus 
gražiai pasirėdę, taip, kad vai
kai bus demonstracijos papuo
šalas. 

'demonstracijos* 
Rugp. 14 d. apie 30 įvairių 

draugijų užsiregistravo. Yra 
žinia, jog jos jau yra prisiren
gusios ir susitvarkusios kad 
'ir šiandie žengti, maršuoti, bet 
kurios draugijos ar kliubai 
nesuspėjo laikyti susirinkimų, 
toms bus galima susitvarkyti 
išėjus gatvėn ties Šv. Kry
žiaus parap. mokykla rugp. 20 
t!., prieš pirmą valandą dieną. 

'Tik pageidautina jei rastųsi 
draugija dar neužsiregistravu
si, kad jos valdyba paduotų 
draugijos vardą pas A. Karei
vą, kaipo vienam iš tvarkos 
komisijos narių. 

Presos komisija. 

VĖL NUKELTA. 

MAŽIAU DARBO. 
SKERDYKLOSE. 

Stockyarduose sumažėjo 
darbai. Kilus ant geelžinke-
lių streikui, permažai atveža
ma galvijų į skerdyklas. 

Kita darbų sumažėjimo 

L. Vyčių 24 kuopos delega
tai: pp. A. Valonis ir Pr. Sa
vickas ateinantį šeštadienį iš-

• važiuoja į Detroit, Mich. L. 
I Vyčių Seiman. Laimingos ke
l i o n ė j 

žvalgaitis. 

Kova prieš 
Bažnyčios teises, 

katalikiškas mokyklas 
— socialistų iškilmių turi

nys. Džiaugsmas, padėka .lais
vos, demokratingos Lietuvos 

su Vilniumi ir Klaipėda 
garbinga ateitis — lie

tuvių patriotų; iškil
mių branduolys 

rugp. 20 d., 
McKinley 

parke. 

West Side. — Aušros Vartų 
parapijos extra susirinkimas 
yra šaukiamas pėtnyčioj, rugp. 
(Aug.) 18 d., 8 vaL vak., Au
šros Vartų parap. svet., 2323 
W. 23-rd iPl. 

Susirinkimo tikslas yra pa
sitarti apie demonstracija kuri 
įvyks rugpj. (Aug.) 20 d, 
^McKinley Parke. 

Kviečia 
Klebonas ir komitetai. 
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| IŠ R O S E L A N D O Į 
PULOfAJJ — KENSINGTON — WEST PULLMAlf ~ 
LIETUVEI ATEIKITE I LIETUVIŠKA BENDROVĖ 

(P INIGAI | LIETUVAI 
DOLERIAIS ARBA AUKSINAIS = 

I K A U N A per H A M B U R G Ą $105 | 
PARDUODAM NAMUS, UOTUS Ir FARMAS = 

PASPORTUS IR KITUS DALYKUS s SUTVARKOM = 
ATEIKYTE ARBA RAŠYKITE Į 

| I N F O R M A C I J O S D Y K A I 1 
i Chicago Real Estą te Finance Company, Inc. i 
1 10803 EDBROOKE AVENTJE CHICAGO, U-L. S 
TanHtnimiiNiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiJ 

Vyč ių Apsk. choro išvaž. 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio cKoras, su Ch-gos kuopų 
apskričio pritarimuį nuo se
nai rengiasi prie antro iškil
mingo išvažiavimo. Pirmiausia 
buvo paskelbta ant 13 d. rugp. 
bet iš priežasties Labdarhj 
Są-gos Centro pikniko ir ba-
z&ro nukėlė ant 20 d. rugp j . 
Dabarties vėl kliūtis; ta dieną 

"įvyksta visos Chicagos . de
monstracija McKinley parke. 

Todėl pereitame Vyčių A*p-
skr. sus-me komisijai davė ga
limybės nukelti ant 27 d. šio 
mėnesio ir pilnai vykinti pra
dėtąjį darbą. Kuopų atstovai 
pasižadėjo savo kuopoms pra
nešti, kad iškilmingai reng
tųsi prie to išvažiavimo, lygi
nai, kaip kad buvo 4 6L liepos 
išvažiavime — su trokais ir 
savo užkandžiais. 

Taipgi kviečiame ir svaidi-
ninkus dalyvauti, nes Beverly 
H i lis — patogi vieta žaisti 
ii baseball' \ Komisija. 

PRANEŠIMAS. 
Pranešame, apielinkies Lie^ 

tuviams, kad Dienraštį " Drau
gą" Įgalima gauti nusipirkti 
pas 

s BALZEKAS BROS. 
Krautuvėje 

6010 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IU. 

Tawn of Lake. —£v . Elzbie
tos Mot. ir Merg. Dr-jos ne 
paprastas (extra) susirinkimas 
įvyks penktadieny, rugpj, 18 
d., 7 vai. vak., Šv. Kryžiaus 
parap. svet., prie 46-tos ir So. 
Wood gatvių. 

Susirinkimas yra labai svar
bus. Turėsime tartis apie da
lyvavimą demonstracijoj del 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo. Visos narės at
silankykite. 

Valdyba. 

Town of Lake. — Šv: Pran-
'ciškos Rymietes Dr-ja turė;s 
savo susirinkimą penktadie
ny, rugpj. 18 d. Susirinkimas 
yra perkeltas iš priežasties 
apvaikščiosimo kuris įvyks 
rugpjūčio 20 d. Visos narės 
malonėkite atsilankyti, nes tu
rime pasitarti, kaip visos da
lyvausime su kitomis draugi
jomis. Nepamirškite, penkta
dieny, 7:30 vai. vakare, šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svet., 
punktuajiai atsilankyti. 

BĮ Mikšaitė, rast. 

l iet . Vyčių Apskr. Choro 
Nariams. 

Liet. Vyčių Apekr. Choro 
repeticija įvyks ketvirtadieny, 
rugpjūčio 17 SL, fiv. Jurgio pa
rap. svet. 8 vai. vakare. 

Visi choristai nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti, nes rei
kės prisirengti su dainomis 
prie demonstracijos. 

Juozas Sauris, 
Choro Vedėjas. 

Tautos-ne partijų iškilme 
Rugpjūčio 20 d., McKinley parke. 

Town of Lake. — Federaci
jos 7 skyriaus svarbus susirin
kimas įvyks ketvirtadieny 
rugp. 17 d. 7:00 vai. vak. ba£ 
svet. 

Delegatai-ės malonėsite skai 
tlingai atsilankyti, nes šiame 
momente yra begalo daug vei 
kimo, kuris neatbūtinai turi 
įvykt*, Peikia pasitarimo tode 
leį ir punktualiai ateikite i 
susirinkimęZ. O. Jurgaitė rast. 

• u1 •' II i I » Į n .'i ęi u* •• ' t 

Lietuviams patriotams / , 
džiaugsmo ir padėkos diena, 
socialistams, keršto ir protesto diena. 

Preserve the HomeTies 

Bridgeportas. — Iš priežas
ties bendros demonstracijos 
Šv. Martino Liet. Teatro Dr-
tės susirinkimas atkeltas į 
trečiadienį rugp. 17 d. 8-tg 
vai. vakare paprastoj vietoj* 

J. A. Mickeliunas, pirm. I 

Pertraukimas naminių ryšių tan
ikiai reiškia nuliūdimą ir ašaros ir 

tiem kurie liekia ir kurie važiuoja. 
Turint telefoną naminiai ryšiai nie-
kad nepertraukiami. 

Į keletą minutų laiko gali pasiekti 
savo namus per telefoną i&^kiekvieno 
miesto Suvienytose Valstijose. 

^Pasikalbėjimas su myliniais namie 
suteiks* tau daug džiaugsmo ir palink
smins namiškius! 

Bridgeportas. — Bridgepor-
to bendros demonstracijos ko
miteto (komisijos) susirinki
mas įvyks rugpjūčio 17 ~d., 
7:30 vaL vak., šv. Jurgio 
svet. ^ 

Taipgi kviečiame visų drau
gijų, kliubų ir kuopų valdybas 
bei jų atstovus atsilankyti į 
susirinkimą. 

Bend. Kom. 
A. Zalatoris. pirm., 
V. {Petrauskas, rast. 

REIKALINGA 
100 VYRŲ 

Atsiginkite. Valandomis nuo 4 iki t 
vakare. Ka-I pirmiau tam geriau. Va
žiuojanti iš Cldcagos imkite State 
ir 110 Morgan karą iki 108-tos gat
vė eikite viena bloką J rytus. 

CHICAGO REAL ESTATE 
FINANCE CO. Inor 

10803 Edbrooke Ave. Chicago. 

1MC.WF.AI M AK BRJDGEPORTIE-
« A M S . 

Iš S. fikirlo, 928 W. 33-rd S t gro-
cernę nupirko D. Taujenls. Visi Bri-
dgeportiečiai yra kviečiami atsilan
kyti J mūsų krautuvę o gausite ko-
geriausį patarnavimą. 

Our44evening"and "nighf'rates offer 
opportunity for frequent talks with 
the folks at home at very low rates 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
AMERIKOS LIETUVIAI! 

Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą 
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 

Katalikų 

R E I K A L I N G A 50 MERGDTŲ 
Del lenffvaus,fabriko. Darbas nuo 

štukio, mokestis -*Fera. 
AMERICAN INS. WIRE & CABLE 

CO. 
954 West 21-st Street 

Chicago, IU. 

R E I K A L I N G A M E R G I N A MOKY
T I M O K S L A I N Ė J L I E T U V I Š K A I I R 
ANTSLJŠKAI. 

K U N . P . VANAGAS 
720 P A R T H E N A I S 

MONTREAJi, CANADA 

ETRAŠTĮ 
1 9 1 6 M. 

Išleistą Liet. Katalikų Spaudos Draugijos 

JAME yra 150 su viršum pavekislų a) pavienių 
darbuotojų b) draugijų c\ bažnyčių d) žymiausio l i e 
tuvio astronomo kun. A. Petraičio observatorijos jo 
prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių 
parapijų, draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; 
ir išaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių M-
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 pus
lapių. Turėdami tą knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuvą, ka ip mes ma
tome. 

Kaina: Apdarytas $1.00 
Neapdarytas — 50c. 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite 
prieminėtos kainos da 18c. persiuntimui ir paduo
kite gerų adresą, kam norite siųsti į Lietuvą. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS PUBUSHING CO. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

•
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Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

PEARL QUEEN KONOERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Uoaą krautuvė—viena ii didžiausių Chicagojt 
Parduodame ui famianiią kainą, kur kitur taip negani! 

Mašinėlių laiftami drnknoti ir ofito darhami yra naujau-
fiot madoa. Užlaikom viaokiu* laikrodžiai, žiedu*, limbi
ni tu ir deimantinius; gramafonui lietuviškai! rekordaii ir 
koncertiniu geriausių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikta. Dir
bame Tisokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius Ir 
musikališkus instrumentus atsakančiai, 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVL, CfflCAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 
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PULKiNII 
DA 

TARPE V 
VOS 

WASHL\1 
(Elta). — 
Lietuvos A 
tone lankės J 
jos sugriięj 
vardas Ry 
joj Ameriko 
žiaus viršinj 

Lietuvos 
kui Ryan'ui 
^io 11 d., i ši 

Pulk. Ryt 
mas pasižyi] 
kurnu Pabalį 
Lietuva peri 
pasidarbaviij 
tyrė gero iš 
nojo Kryžia 

Pabalti jos) 
,gijos suren^ 
d. pakilyje, 
del Lietuvoj| 
pulkininkas 
žioj kalboj 
mis spalvoi 
tijos tautų 
mokratinį ii 
mą. Ypač 
įrodymai, kai 
tų žmės rei 
bai protinga| 
tas. 

ANGLEKi 
DIDEI 

TA{P SAK( 
PREZI 

t r 

CLEVELJ 
— Iš čia iškj 
delphijon ani 
cijos prezide| 
škė, jog dali: 

• taikę su dali 
lų savinink 

kovą. 
Kitus kaį 

Lewiso nuon 
kintis su suį 
opinija. Ti 
tas tikslas, 
šų, anglių ki 
ir atidaromo! 

Terre Hai 
distrikte, M 
riose Illinoisl 
Ohio, Missoi 
stijose. KJ 
lų atšaukiami 

http://1MC.WF.AI

