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Tariasi Sutaikinti Turkus su 
Graikais 

ANGLIJA SU PRANCIJA 
DARBUOJASI. 

Curzon ir Briand konferuoja. 

Paryžius, birž. 20. — Čia tu
ri konferenciją Anglijos už
sienių reikalų sekretorius lor
das Curzon su Prancijos pre
mjeru Briand. 

Praeitą šeštadienį svarbiau
sia tartasi, kokiu butlu padą-

TAUTŲ SĄJUNGOS TA
RYBOS SUSIRINKIMAS. 
Geneva, birž. 20. — Tautų 

Sąjungos taryba čia turi su-
sniais išvien veiktų su Angli- siriiikimą. Susirinkimui pra-

ATSISTĄTYDINS OLANDI
JOS KABINETAS. 

ja, kuomet Atėnų ir Angoros 
valdžioms bus paduoti reika
lavimai ir bus pareikalauta 
padaryti nusileidimų. 

Curzon sako, jog karalius 
Konstantinas privatiniu keliu 
intikino Angliją, jog jis sutin-
ka atsižadėti Smirnos už fi-
nansinę pagelbą. Gi reikia ži
noti, kad turkai nacionalistai 
daugiausia ir stovi už atgavi
mą Smirnos. 

Anglija, sako Curzon, su

nešta, kad Sąjungos globaja-
me mieste Danzige dirbtuvė
se pagaminta 10,000 vamzdžių 
šautuvams^ skiriamų Meksi
kai. 

— 

BULGARIJA NORI JUNG 
TIES SU JUGOSLAVI

JA. 

KAROLIS DAR MĖGINSIĄS 
ATGAUTI SOSTĄ, 

Norima įkurti stiprią valstybę 
ryti galą turkų-graikų karui. 
Lordas Curzon išaiškino Brian " T £ £ £ sako Curzon, su- f ^ f " 8 . « * f- ~ N e s * 
dui visus ptenus, kaip sustab- t i n k a s u k a r o l a i ( l u o t i na. Belgrade įvyko svarba 
dyti vedamąjį karą. Ipagelbos turkams arba grai- , k ° n f e r e " c ' f • Konferavo Bul-

Tie pienai - tai Smirna kam*, jei tokia bus reikalinga, s a n j o s ****** r e l k a , « m l" 
grąžinti Turkijai, gi iš ryti
nės Trakijos padaryti autono
minę valstybę. 

.nistens Dinutrov su Serbuos jei abidvi pusi sutiks toliau; , ^ *T , . .. . .... c . i ministerių pirmininku Pasit-nekariauti ir sutiks su Sąiun-I , T> i • • , ». -A. . • . . , . , . .ch. Bulgarija definitiviai pa-ginmkų pasiulvmais. . . ,. . . ' * , .. „, . . , . . Į 'sisiųle ineiti federacijon su 
Tokius pat pienus Suv. vai- n , T>~O*A »,i+;b>« Ii i •• o v • • 

J I - i • G a l Briand sutiks. 'Jugoslavija. Serbijos ministe-
stijų vardu buvo siūlęs ir . y . . . • 

Savo keliu, Prancijos var- r , s ****** P a r e m t l *» s u m a -
du premjeras Briand pareis- n>'ma* N e s t a i d i d ž , a i s v a r " 
kė, jog Pranei ja atsisako duo- , m l s Balkanuose daiktas. 

Bulgarų dauguma yra sla-

Frank Polk, kuomet jis buvo 
Sąjungininkų vyriausios tary
bos nariu. 

Be to, Anglija proponuoja 
Graikijai duoti piniginę pašel-
pą, remti karaliaus Konstan
tino valdžią ir gvarantuoti 
Sevres taikos sutarties išpil
dymą. " 

Nori Prancijos bendrumo. 

Lordas Curzon darbuojasi, 

Parlamentas sumažino armiją. 
Amsterdamas, Olandiją, birž. 

20. — Sužinotą, kad šitos sa
vaitės pradžioje, matyt, reT 
zignuos visas Olandijos minis-
terių kabinetas. 

Šią savaitę Olandiją aplan
kys Japonijos sosto įpėdinis. 
Tečiau ministerių atsistatydi
nimas nepakenks ten japonų 
princui surengtoms iškilmėms. 

Karo ministeris gen. Pop -
parlamento reikalavo nesuma
žinti skaitliaus nuolatinės ar
mijos. Parlamentas jo reika 
lavimą atmetė. Šiandieninę ar 
miją sumažino perpus. 

Del to atsistatydina minis
terių kabinetas. Nes visi mi-
nisteriai buvo parėmę genero
lo Pop reikalavimą. 

Tai padarysiąs ateinantį rug
pjūtį. 

Berlynas, birž. 20. — Iš Vie-
nnos depešoje į Vossisqhe Zei-
tung sakoma, jog buvusis Au-
strijos-Ungarijos imperatorius 
Karolis mėginsiąs dar kartą 
atgauti Ungarijos so^tą. Tai 
padarysiąs Šv. Stepono dieno
je, rugpjūčio 20 d. Šv. Stepo
nas yra Ungarijos globėjas. 

Nekeliaus Ispanijon. 

"Kiekvienam žinoma," rašo 
tas laikraštis, jog Karolis at
naujins savo velykines pastan
gas rugpjūčio 20 dieną. Kuo
met Karolis gryžo Šveicari 

McAdoo Reikalauja Pripažinti 
Lietuvą 

JIS KREIPĖSI IVALSTY^ 
BĖS SEKRETORIŲ. 

SENIAU LIETUVA BUVO 
LAIKOMA RUSIJOS 

DALIMI. 

WASHINGTON, birž. 20.— 
William Gibbs McAdoo iš 
New Yorko, buvęs pinigyno 
sekretorius, prisiuntė laišką 
Valstybės sekretoriui Hughes. 
Jis skatina sekretorių pada-

McAdoo pažymi, jog gink
luotas Lenkijos su Lietuva su
sirėmimas visai galimas. Iš to 
vidurinėj Europoj gali pakilti 
naujas kruvinas karas. 

Wilsono administracijos lai
kais Lietuvai nepriklausomy-

ANGLAI UŽĖMĖ RATIBOR. 

jon, jis prašėsi jam leisti ten-JT** atakos valdžioje, idant 
gyventi ligi rugpjūčio. Ispa N * pripažintų Lietuvai nepri-
nijos- vyriausybė nesenai užgy- klausomybę. Nes ilgas nepri 
nė, kad buvusis imperatorius paiinimas arba atidėliojimas 

Berlynas, birž. 20. — Ang
lų karnomenė užėmė miestą 
Ratibor, Augštojoj Silezijoj, 

butii klausęs persikelti gyven
ti Ispanijon. Tai aišku, jog 
Karolis ne kur kitur paklius, 
kaip tik ir vėl Ungarijon." 
Šveicarijoje buvusis impera-

ti kokią nors pagelbą vienai Į 
ar kitai pusei. Bet principe,v ia i- J u susijungimas su Ju-
sutinka, jog moralė parama soslavija padarytų vieną stip-
gali but praplėsta tai pusei, r i a *•& k ū r i o s s i e n o s ***+ 

pirtų į Adriatiko ir Juodąją 
juras. Gyventojų skaitytų apie 
20 milionų. 

Bulgariją šiandie valdo val
stiečių partija. Šita prielanki 

kuri neatsako už karo atnau-
.:" mą. 

konferencija dar vakar bu
vo laikoma. 

Italijos ambasadorius Pran-
kad Pranei ja tais visais žvilg-jcijai stovi už Angli joą pfenus. tokiai federacijai. Bet dauge: 

! * • • • • i t * 1 * 1 

Bolševikai Siunčia Pagelbą 
Turkams 

SIUNČIAMOS 3 DIVIZIJOS 
IR 9 BATAREJ0S. 

Kova gali prasidėti kas mo 
mentas. 

Paryžius, birž. 20. — Ru
sijos bolševikų stiprios spė
kos siunčiamos pagelbon tur
kams nacionalistams, kuriems 
grūmoja graikai. 

Iš Maskvos per Revelį pra
nešta, jog bolševikų spėkos 
sutrauktos vakaruose nuo Er-
zerumo. Nes graikų su turkais 
susikirtimas kas momentas 
laukiamas. 

Lauko anuotos. 

Siunčiamas bolševikų spė
kas sudaro dvi divizijos in-
fanterijos, viena divizija ir 
viena brigada raitarijos, aš
tuonios lauko anuotų batare-
jos, viena batareja sunkiųjų 
anuotų, keli lėktuvai ir rei
kalingi teknikaliai būriai. 

Vadovauja Lewandowskii. 

Paskui tas siunčiamas spė
kas žygiuoja dar kita bolše
vikų armija iš 60,000 vyrų. 
Tai 11-oji armija. Šitai anni-
jai vadovauja gen. Lewando-
wskii. 

PABAIGTA TRUKŠMINGA 
SESIJA. 

Mažai laimėjo politikinė ma
šina. 

Springfield, HL, birž. 20. — 
Valstijos įstatymų leidimo su
sirinkimas vakar anksti rytą 
pertraukė sesiją. 

Šis susirinkimas buvo did
žiai truksmingas, nes jame 
smarkiai veikė Chicagos ma
joro politinė mašina. 

Tečiau toji mašina menkai 
ką laimėjo. Ji laimėjo tik 
*4primary" rinkimų perkėlimą 
iš rudens į pavasarį ir augš-
tesnius mokesčius Chicagai u£ 
nekilnojamas nuosavybes. 

Pabaigoje buvo iškelti aik
štėn papirkimai. Buvo pakel
tas trukšmas. Bet viskas tru
ksimi ir pasibaigė. Guberna
torius Small mažai turėjo in-
takos įstatymų leidimų susi
rinkime. 

GARSINKITĖS "DRAUGE." 

•lis tvirtina, kad tokios vals 
tybės įkūnijimas nelengvas 
daiktas. Nes ^bulgarai su ser
bais kiti kitais nepasitiki y-
pač Makedonijos klausime. 

Nori Makedonijai laisvės. 

Bulgarų valstiečių partija 
nori, kad su Makedonijos 
klausimu kartą ant visuomet 
butų'pabaigta. Bet pačioj Bul
garijoj gyvuoja patriotinis e-
lementas, žinomas vardu "Ma 
kedonų organizacija." Šita, 
kiek žinoma, yra prisiekusi 
nepaliauti dirbus, kol Make
donija nebus paliuosuota nuo 
Serbijos ir Graikijos priespau 
dos. 

Tos organizacijos obalsis y-
ra / • Makedonija makedo
nams." Ir todėl ji nesutinka 
gražiuoju sugyventi su savo 
priešais serbais arba kitais. 
Gi dėties su jais kokion tai 
federacijon, negali but kalbos. 

Pavojingas daiktas. 

Nepriklausomoji Makedoni
ja, kaip to nori makedonų or
ganizacija, turi turėti du uos
tu, Salonikus ir Kavala, ir 
kitus plotus žemės, kokius 
šiandie turi pagrobę graikai, 
serbai ir bulgarai. 

Ministeris Dimitrov užtikri
no premjerą Pasitclią, jog 
šiandieninė bulgarų valdžia 
nesimpatizuoja su ta makedo
nų organizacija ir jos palaiko
mais būriais, keliančiais pasie
niuose nesmagumus Jis taipat 
pareiškė, kad jo valdžia deda 

IR KARALIENĖ BUSIANTI Į visas "pastangas tuos būrius 

paliuosuodama ten vokiečių torius statosi esąs monarka. 
įgulą, kuri per kelias savai- Jis dekoruoja ungarų diploma
tes atlaikė lenkų "maištinin- įus, kurie jani- prielankiau ja. 
kų" puolimą. Kas yra aplankęs Karolį, kiek-

Anglai nori užimti Katto- vienas tvirtina, > g jis nesi-

ir vėl duos progos Lenkams 
užpulti tą Pabaltijos valstybę, darys galą tolesniam kraujo 

bė nepripažinta. Nes tas klau
simas buvo laikomas išimtinai 
Rusijos reikalu. Buvo pripa
žintos tik Lenkija ir Suomi
ja, kurios išdygo iš buvusia 
Rusijos valstybės teritorijų. 

McAdoo tarp kitko laiške 
sako: 

"Esame apsisprendę opini
joje, kad kuomet Suv. Valsti
jos pripažins Lietuyos valsty
bei nepriklausomybę, tas pa-

witz, svarbiausią anglekasyk-
lų centrą. Keli anglų būriai 
jau inėję vienan priemiestin. 

NUŠAUTA f RYS RADIKA 
LAI. 

Barcelona, birž. 20. — Oia 

jaučiąs esąs paprastas pilietis. 

Ungarija nori ineiti sąjungon. 

Ungarija darbuojasi įstoti 
Tautų Sąjungon. Kuomet tas 
bus padaryta, tuomet niekas 
pašalinis negalės maišyties į 

įjos vidujinius reikalus, 
ir kitose vietose aną dieną nu-1 Tr .. 
šauta trys reikalai . Niekas I fu0" ,et P?«al»u Ungarųa 
nežino, kas galėjo padaryti V*^™ * * « mtart| su 
jiems galą. 

PREZIDENTAS GRY2TA 
VVASHINGTONAN. 

ANGLIJA BIJO GENERA-
LIO STREIKO. 

Londonas, birž. 20. — Kuo-
viet streikuojantieji angleka-
siai referendumu atmetė an-
glekasyklų savininkų pasių-
lymą, čia išnaujo pakelta bai
mė prieš galimą generalį vi
sos šalies organizuotų darbi
ninkų streiką. 

Išnaujo kalbama, kad strei-
kan gali palinkti geležinkelie
čiai ir transportinių darbinin
kų organizacija. 

Washington, birž. 20. — 
Pereitą šeštadienį prezidentas 
Hardingas buvo iškeliavęs lai
vu Mayflower praleisti porą 
dienų ant vandens. Šiandie 
gryžta AVashingtonon. 

Washington, birž. 20. — Šią 
savaitę kongrese bus aptaria
mas Airijos klausimas, 

Sąjungininkais, tuomet niekas 
negalės sulaikyti ten rojalis
tų sukilimų. 

Kalbama, kad jei ir šiuo kar 
tu Karoliui nepavyktų atgau
ti sostą, tuiraet jo šalininkai 
pravestų plebiscitą' karaliaus 
klausime, kai kad padaryta 
Graikijoje, kur dauguma gy
ventojų sutiko grąžinti ir grą
žino karalių. 

Tas pakels naują didelį pavo
jų, intrauks ginkluotan su-
sirėmiman visą vidurinę Eu
ropą. 

praliejimui. Be to, bus,tinka
mesnės jfrogos Lietuvai su 
Lenkija gražiuoju pabaigti sa
vo ginčus." 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
Žemaičių Kalvarija. Posru- | Pilviškiai, (Vilk. apskr.). 

jės sodžiaus ukin. K. Miliui, j Cia per šv. Jurgio atlaidus at
silankė trys Seimo nariai ir 
turgavietėje surengė prakal-

y 
sugrįžus, namo iš Sėdos, kas-
žin kas per langą jį peršovė 
ir paskui metė granatą, kuri 
sprogusi peršautą Milių dar 
labjaus apdraskiusi ir sužei
dusi tris moteris^ Nuo~gm~ 46vyueL^iiitL paskolos reika 

Londonas, birž. 20. — Pra
nešta, kad atsistatydino Norvo 
gijos ministerių kabinetas. 

natos išbįršjo visi langai. • 
Alytui. Čia dar nuo rusų 

laikų stovi pastatyti kareivių 
namai. Žmonės juos be tvar
kos ardo, o kiti pūva. Vertė
tų valdžiai parduoti juos pa
degėliams. . 

bas. Pirmuoju kalbėjo Akme-
nskis, (krikšč. demoĮtr.) apie 
Lietuvos padėtį ir nepaprastą 

THIN£&,TMAT NEVTR HAPPEN 

BELFASTE. 

-
Belfast, Airija, birž. 20. — 

Šį trečiadienį čia bus atida
rytas Ulsterio parlamentas. 
Tai bus oficialis Anglijos ka
raliaus atidarymas. Pranešta, 
kad su karalium ir karalienė 
busianti. 

panaikinti. Jis pasiųlė suorga
nizuoti serbų-bulgarų policiją 
saugoti pasienius. 

Yra baimės, kad kuomet 
Bulgarija įstotų federacijon 
su Jugoslavija, Makedonijos 
pasieniais prasidėtų aršesnis 
tų burių veikimas. Pakiltų 
kur-kas aršesni nesmagumai. 

Tvereliai, (Telšių apskr.). 
Tik prieš užgavėnias vedęs 
Zalepuga, vasario pabaigoje 
jo žmonos mylimojo buvo 
muilo akmeniu nunuodytas. 
Bet viskas blogai pasibaigė: 
vyrą teko į kapus palydėti, o 
patiems kalėjiman atsisėsti. 

Panevėžys. Mergaičių gim
nazijos 80 mokinių atvyko 
Kaunan ir išbuvo visą savai
tę, lankydamos bažnyčias, vie
nuolynus,, muzėjus, mokyklas, 
parodas, dirbtuves ir tt. Pas
kui garlaiviais važinėjo į Jur
barką ir į Pažaislį aplankyti 
>musų Seseris Kazimierietes. 
Ekskursijoje vadovavo p. 
Gabrielė Petkevičiūtė ir dvi 
mokytojos. Tokios ekskursijos 
labai naudingos. 

lingumą. Po jo kalbėjo vals
tiečių sąjungos Matulevičius, 
nurodydamas, kad betikslius 
valdininkų darbus galima pa
taisyti per gerai suorganizuo
tas savivaldybas ir Seimą. 
Ant galo prakalbėjo valstie
čių sąjungos frakcijos narys, 
P. Kuzminskis. Suglausdamas 
abi pirm jo pasakyti kalbi, 
padarė trumpą išvadą, nuo 
ko visi mūsų dabartiniai var-; 
gai eina, toliau trumpai pra
nešė apie užsienių politiką, 
apie reikalą remti paskolą ir 
nurodė kelius galutinam mū
sų laimėjimui. 

Atsisveikinant Seimo na*i 
riams, minia šaukė: "Tegy
vuoja Seimas ir jo pastatyto
ji valdžia." 

Copyright, Inter-nat'l Cartoon Co., N. Y. ^ e n č ^ V ^ N B f 

NEKU0MET TAIP NERA. 
žmogus negali atsistebėti atradęs savo porą nesuply

šusių aučių. 

Bartinkai, (Vilkaviškio ap
skr.). Žmonės pirmiau gana 
bkfivųs būdavo, bet įsikūrus 
trims smuklėms, pradėjo gir
tuokliauti. Valsčiaus valdyba 
taipat gerokai įsigeria ir .to
dėl tinkamai neatlieka savo 
pareigų. Žmonės laukia naujų 
rinkimų. 

Su paštą taipat didelė net
varka, nuo paštininko kas tik 
nori, tas pasiima svetimus lai
škus ir laikraščius, suteršia, 
suplėšo ir dažnai tikras jų sa
vininkas ir visai negauna. 

Kaunas. Iš čia pranešama, 
ka i ginkluotų plėšikų gauja 
užpuolė Linkuvos geležinkelio 
stotį, sužeidė stoties viršinin
ką Tureilą. ir atėmė 11,000 au
ksinų Talstybės pinigų. 

Gavėnaičių dv., (Meškučių 
valsč., Šiaulių apskr.). Šiame 
dideliame dvare gyvena daug 
lietuvių, rusų ir latvių nuo
mininkų. Jaunimas jau prade
da busti. Vokiečių laikais bu
vo čia įsikūręs degtinės bra-
varas, bet jam buvęs MeškU^ 
čių girininkas, galą padaręs. 

Gavėnaičiuose ir vėl brava-
ras išdygo. Bet jį greit su
sekė milicija ir išgabeno 
Šiaulius. 

ORAS. —• Kiek vėsiau; prt-
matomi griausmai ir lietus. 

PINIGU K A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant ̂ nemažiau $25,000, Birželio 18 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Trust Co.: 
Anghjos sterlingų svarui 3.74 
Prancūzijos šimtui frankų 8.18 
Italijos šimtui lirų 5.01 
Vokietijos šimtui markių 1.45 
Lietuvos šimtui auksinų 1.4$ 
Lenkijos šimtui markių .08 
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Ū K T U V I V KATAEJKV DIENRAŠTIS 

i "DRAUGAS" 
Etna kasdiena i šskyros nedėldienius. 

P R E N U M E R A T O S KAINA; 
OBICĄGOJ I R U Ž S I E N Y J E : 

Metams ..-.] $ 8 0 0 
Puse i Metų .•i-\__' •_• • • 4»0° 

MJV. VALST. 
M e t a m s . . . . . . . . . . . . . - • • . • 9*<*>0 
Puse i Metų •: 3.00 

Prenumerata mokas l iSkalno. l a i 
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada re ikia prisiųsti ir 
s enas adresaa Pinigai geriausia s ių
sti i šperkant krasoje ar eacprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant p inigus 1 
registruota laišką. 

•'DRAUGAS" PTOL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

NEPAPRASTAS ATSITIKI 
MAS. 

Socialistų laikraščiai daug 
trukšmo kelia apie Lenkų ku
nigą Antaną Gorėk. J i o iš ma
žiausios adatos priskaldo di
džiausią vežimą. 

Kunigas Gorėk turėjo para
piją laikinai įkurtame mieste
ly New Chicago, Ind., netoli 

a 

nuo Chicago. J is su daugeliu 
kitų žmonių įtartas vogime 
pastos vežamų Laisvės bonų 
(bondsų) Toledo mieste. A-
reštuotas ir nuvežtas į Tole
do, ku r federalis teismas ve
da jo bylą. 

Karo metu trumpu laiku, 
tarsi grybas po lietaus, pakilo 
miestelis Indiana valstijoje. 
Jis praminta New Chicago. Jį 
įkūrė apsukrus kapitalistai 
gaminti amunicijai ir viso
kioms karo reikmenims. 

Pastatytos milžiniškos dirb
tuvės. Dirbtuvių šalimis iš
vestos gatvės. Tūkstančiams 
darbininkų pastatyta namai. 
Įkurtos visokios krautuvės. J-
sigyta nuosava policija ir 
gaisrininkų burys.Įsteigta vie
šoji mokykla. 
Be kitų tautų darbininkų, su

plaukė ten uždarbiauti dau
gybė Lenkų. Netrukus įkurta 
lenkiška parapija. Parapija 
pastatė nedidelę bažnyčią ir 
mokyklą. Ton parapijon vys
kupas pasiuntė klebonauti 
kun. A. Gorėk. 

Karo metu kaip miesteliui, 
taip ir parapijai gerai klojo
si. Bet karui pasibaigus, pasi
baigė miestelio gyventojams 
aukso dienos. Didžiulės dirb
tuvės uždarytos. Tūkstančius 
žmonių užklupo nedarbas. Dau 
gybė Lenkų darbininkų išvaži
nėjo. Pats miestelis pradėjo 
tuštėti. Atėjo sunkios dienos ir 
Lenkų parapijai. 

Parapijoje mažai beliko 
žmonių. Kun. Gorėk juos 
guodė, dalinosi su jais pasku
tiniu duonos kąsniu. 

Šįmet vasario pradžioje 
mieste Toledo, Ohio valstijoj, 
plėšikų gauja užpuolė automo
biliu vežamą Suv. Valstijų pa
štą. Beveik visus siuntinius 
pavogė. Pasirodė, kad plėši
kams teko daugiau vieno mi-
liono dolierių vertės Laisvės 
bonų su atplėšamais kuponais. 
Slapti federaliai agentai pra

dėjo medžioti. Areštuota daug 
įtariamų žmonių. Tarp jų pa
sirodė ir buvusi seniaus kuni
go Goreko tarnaitė. 

Kiek palaukus agentai suse
kė, kad iš miestelio New Chi
cago platinami pavogtų vy
riausybės bonų kuponai. A-
reštuotas ir kun. Gorėk. Pas
tarasis po ilgų nagrinėjimą 
pasisakė, kad jis turi paslėpęs 
daugybę bonų parapijos darže. 
Nurodytoje vietoje agentai ra
do $85,000 vertės bonų. Nuo 
daugelio kuponai buvo atplėš
ti. 

Kun. Gorėk prisipažino, 
kad tuos bonus jam įdavusi 
buvusi jo tarnaitė. Išpradžių 
jis baimės apimtas per naktis 
nemiegojęs. Norėjęs juos su
grąžinti atgal buvusiai tarnai
tei. Bet nebuvo galima. Jinai 
jau buvo kalėjime. 

Po ilgi} abejonių kun. Gorėk 
nusprendęs paslėpti tuos bo
nus. Kadangi parapijoje siautė 
skurdas, tad sugalvojęs kupo
nais pasinaudoti ir pagelbėti 
savo žmones. Paskui jis pavar
tojęs ne tik kuponus, i^bet'ir 
pačius bonus. Išleidęs kelis 
tūkstančius dolierių. 

Va visa liudno atsitikimo 
istorija. 

Neteisiname to kunigo, jei 
jis yra kaltas. Kartais i r ku
nigų tarpe pasitaiko vienas-
kitas silpnadvasis žmogus. 
Kas iš mūsų nesuklupo, pir
mas temeta į pasigailėjimo 
vertą pasmerkimo akmenį. 
Kun. Gorėk- galėjo pasiduoti 

Ir "Naujienoa" tarp artymo 
meiles mokytojų. 

Socijalistų dienraštis " Nau
jienos' ' pasiskolino ištrauką 
iš S. L. A. organo, kuris rašo: 

atsiuntė Amerikon vienam sa
vo sėbnj kun. Juškaičitri laiš
kelį, kuriuomi praneša, kad 
Cambridge 'o Lietuvių aukas 
apturėjęs ir sulig reikalavimo 
perdavęs Liet. Kaudonąjam 
Kryžiui — našlaičiams šelpti. 
Tečiaus prie progos vyskupas 
štai kokį įsakymą saviesiems 
duoda: 

"Kaune yra Šv. Vincento 
Draugijos centras, kuris šel
pia našlaičius katalikiškose 
prieglaudose — Kaune ir įvai
riose vietose, kaip tai Šiau
liuose, Raseiniuose, N. Žaga
rėje ir t. t. Tai-gi šitoms prie
glaudoms gal butų tiksliaus 
pašelpą teikti . ' ' 

Po šios ištraukos " Naujie
nų "ar tymą myl int i" redak-

-
ei ja nuo savęs rašo: 

"Ištiesų yra šlykštu, kad 
Lietuvos kunigija taip nupuo
lus doroje, jogei ji nesigėdija 
net viešai daryti šitokias pro
pozicijas žmonėms". 

Tai-gi, iš tų "ar tymo mei
l ė s " mokytojų žodžių patiria
me, kad vyskupas Karevičius 
pataria remti 6v. Vincento 
Draugiją Kaune, kuri užlaiko 
našlaičių prieglaudą ir veda 
jąs katajikų * dvasioje, t. y. 
aprūpina "ne tijetai kūno, bet 
ir. dužios..reikalus.! 'i, »ji" > , 

Šitokį vyskupo ir dvasiški-
jos darbą "Naujienų", doros 
mokintoja, Redakcija, vadina 
nedoru. Sekant ' ' Nau jiem}' ' 
Redakcijos logiką, nedora yfa 
Lietuvių Labdaringoji Sąjun
ga Chicagoje, kad ji rengia 
našlaičiams prieglaudą ir ža
d a ją katalikiškai vesti. Ne
doras Chicagos Arkivyskupas, 
kuris milijonus rūpinasi su-

vieną žmogų mylėti. Gi žmo
gus yra i t kunigas, ir kapita
listas, ir buržujus ir Brook 

"Kauno vyskupas Karevičius lyno "Laisvės" redakcija su-

" artymo 
"Naujie-

sideda iŠ Žmonių, tai "Naujie
n o s " turėtų juos mylėti kaipo 
savo artymus. Tuom tarpu 
prieš juos visus 
meilės mokintoja" 
n ų " Redakcija kelią didžiau
sius kerštus, plūstasi niekiną, 
šmeižia. Oi vargšei Brook-
lyno bolševikų "La i sve i " tie
siog nei vieną beveik dieną ne
duoda ramybės. 

Ištiesii yra šlykštu, kad 
"mokyta ir artymą mylinti", 
— "Naujienų'• Redakcija yra 
tokia baisi veidmainė. Net ste
bėtis reikia, kad tiek neturi 
susipratimo, jog išstato viešai 
parodai savo be jokios logikos 
veidmainiškus plepalus. 

Galop, nieko stebėtino, nes 
ir uNaujienų" tikslas — kvai
linti žmones ir padaryti iš to 
gerą "biznį" . 

V. K. 

KAS PASKUI? 

rinkti našlaičių prieglaudoms, 
pagundai ir prasikalto. Besi-į o ne Amerikos Raudonajam 
vaduodamas gražiais jausmais, Į K ryžiui. Nedoros vienuolijos, 
su netikusiu vargo prispaustų,kurios užlaiko ligonines ir 
žmonių gelbėjimo būdu, jis 
nusidėjo. 

Jei socialistų laikraščiai del 
vieno kunigo šmeižia visą ka
talikų dvasiškiją, tai jų pap
rasta dainelė. J ie pratę taip 
elgties. Tokiu pasielgimu jie 
mano daug pelnysią savo par
tijai. Nemanome. Mūsų žmo
nės pradeda skirti asmenį nuo 
luomo, vieno kaltės neprimeta 
visiems to pat luomo žmo
nėms. Pasakysime daugiaus. 
Smerkdami blogą pasielgimą, 
moka pasigailėti, pateisinti, 
dovanoti asmeniui. 

To reikalauja krikščioniš
kos doros mokslas, kurio stin
ga mūsų socialistams . ir jų 
plauko sėbrams. 

prieglaudas, o nepašvenčia 
savo turto valstybei arba ne
katalikiškoms draugijoms. 

Je i tie darbai yra nedora, 
tai kas tada sulyg "Naujie
n ų " Redakcijos logikos yra 
dora? Turbūt, kas daugina 
"Nauj ienų" įeigas, kad "a r 
tymą mylint i" jų Redakcija 
galėtų gauti $100,000 algos į 
savaitę ir gerus dividendus, o 
kitiems pakišti "špygą". 

Kam, ,kam, tik ne "Naujie* 
noms" derėtą kalbėti apie do
rą ir artymo meilę. 

Jok artymu yra kiekvienas 
žmogus, tai "Nauj ienų" Re
dakcija, mokinant? artymo 
meilės kunigiją, turėtų ir pati 
tą meilę praktikuoti ir kiek-

Laikraščio The Chicago 
Daily Ne\vs korespondentas 
George Witte Berlyne susiėjo 
su vienu Amerikos diplomatu. 
Tas diplomatas apkeliavęs Są
jungininkų šalis- Sakosi jis 
studijavę^ judustrijiuę ir eko
nominę p&dtt'į Lohdone, Pary 
ziuj ir Romoj. 

Korespondentui jis išreiškė 
štai kokią nuomonę apie visą 
padėtį. 

Taikos sutartimi Pranei ja is 
Vokietijos gauna tokią -dau
gybę anglių, kad pačios Pran 
cijos anglių kasyklose beveik 
nėra darbo. Neturi -kur dėti 
anglių. 

Britanija nuo Vokiečių ga
vo tiek daug visokios rųšies 
laivų, kad nežino, nė kur juos 
sukimšti. Prekių vežimas ge
ležinkeliais Britanijoje taip 
atpigo, kaip butą prieš karą. 

Gi Italija labai gailisi įsi
maišiusi Europos karan. Italai 
šiandie labjau palinkę prie 
Vokiečių, negu kitados. Jie ne
kenčia Prancūzų. 

Tas pat diplomatas pareiškė, 
kad Britanijos, Prancijos ir 
Italijos sąjunga labai nestip
ri. J i veikiai sutrupės. 

Kas-gi bus paskui? * 
Paskui eis naujos militarės 

lenktynės ir naujas... karas. 
Nors tas diplomatas karo 

neminėjo, bet galima drąsiai 
spėlioti. 

Beveik 47^000 našlaičių Suv. 
Vals. praeitą metą buvo ap
rūpinta katalikų įstaigose. 

VAINIKĮĮ DIENOS ATMI
NIMAI. 

Buvo gražus "vasaros rytas. 
Iš anksto žmonės^ apsirengę iš
eiginiais rūbais* skubinosi į 
kapus — bent kartą metuose 
aplankyti tuos, kuriuos siera 
žemelė jau priglaudė ir apsi
kabino. 

Kaip paprastai tokiose ap
linkybėse, taip-gi ir čia buvo 
karštų ašarų, nuliūdusių vei
dų, jausmingų žodžių apie ve
lionio gerumą, ir jo darbo vai
sius. Širdį spaudė žiūrint į 
Visą. Nevienas mąstė: Ar kiek
vienas po žemele bemiegąs ži
nojo kad jame tiek gera glū
dėjo? Ar jis tikėjosi kad net 
tie, kurie gyvam tsant rasda
vo vien kritikos ir pašaipos 
žodį, ilgisis jo gailesio ašaro* 
mis? O, kokia nelaimė kad 
Šiame gyvenime tiek daug 
piktybės, o po mirties meilė 
susikuria! * 

Ištikro, jei nors mažą gai
lestingos užuojautos dalelę,kn-
rią išpažįstame sustingusiam 
kūnui, būtume išreiškę plakan
čiai širdžiai, mūsų gyvenimas 
pasikeistų, nauja pasauliui 
|aikos ir ramybės žvaigždelė 
sužibėtų i 

Marmuro paminklai ir gėlių 
vainikai yra tik burbulai su
lyginus su vienu geros šir
dies žodžiu. J is gali išsklaidy
ti abejonių debesius ir paleng
vinti rūpesčiais .siikaiuuoįa sie 
h- ; . \ 
' Daug ^ausų^artimųf kančia, 
sunkiai vaitoja. Jie trokšta 
nuo mūsų vilties žodelio, jie 
laukia gerų patarimų, bet-gi 
rodos, kad nėra laiko jų troš
kimus patenkinti, kad laukia
me to laiko, kuomet sušalę ant 
juodos lentos jau nebeišgirs ir 
nebesupras mūsų. 

Didvyriai yra tie kurie nu
veikia didžius darbus, bet ly 
giai didvyriai ir tia kurie mo
ka ir nesigaili įkvėpti kitiems 
augštus tikslus, ir paturi juos 
bevykdinant, savo užuojautą 
geru patarimu ir pagelba. 

Sj 

Rūtelė. . 
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AKADEMIJOS AUKŠTES
NIO SKYRIAUS 

ALUMNIJA. 
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Jau trys metai kai gyvuoja 
Švento Kazimiero Akademijos 
Aukštesnio Skyriaus Alumni-
ja. Savo sąstatu gali didžiuo
tis šiomis narėmis: P-ia A. 
Simutienė (Evaldaitė) 1917 
klasės; P-lės Ona Vilkiutė, Sa« 
rah "VValsli, Estele Stripekaiiė-, 
Esther Vogei, Bronislova Nau-
siedaitė, Gertrude Vogei, Bro
nislova Mišeikiutė, — visos 
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ja Margareta, iždininkė Esther 
Vogei, Socialė komisija: Bro
nislova Nausiedaitė, Gertrude 
Vogei. 

Begalo malonu užbaigus ku
rią nors mokykla, kartą į me
tus stfsfvažiuoti su savo kla
sės draugėmis, ir pasišneku
čiuoti apie užbaigtą "Alma 
Mater", apie praeitas mokyk
los dienas, kurių džiaugsmo 
ašaros saldina širdį, apie da
barties uždavinius ir siekius. 
Susirinkusios pasidalina min
timis apie savo darbuotę, ir 
padeda viena kitai patyrusiais 
patarimais. 

Dažniausiai Alumnių suva
žiavimo diena yra 23-čią Bir
želio. J i prasideda su iškilmin
ga vakarienė pusiau septintą 
valandą vakare. Toastai (pa
sveikinimai), prakalbos, teat-
rėlis įvairina jos programą. 

Alumnių1 tarpe, žymus skai
čius susideda iš Amerikonių 
mergaičių. Šio priežastis yra 
ta, kad aukštesnių kursų įkū
rimo pradžioje, svetimtaučiai, 
tarsi, labjau suprato ir atjautė 
jų naudingumą, nė kaip savie
ji, fiet-gi, šiuo žvilgsniu daly
kai eina geryn. Tikimės, kad 
busimos klasės lietuvaičių 

Migiti-fiV n 1 H i vmrv\ 1 1 ' n 

skaičius persvers svetimtautes. 
Kadangi aukštesnės mokyk

los nuolatinė spalva yra mė
lyna ir auksas, j i taip-gi pa
silieka ahimnijos spalvą. Bet, 
kiekviena baigianti klasė pa
sirenka sau ypatingų obalsj,už-

i I 

! ; i ' • 

1919 klasės; P-lės Helen Ven-
toney, Jadvyga Urbiutė ir Ma
rio Cooney — 1920 klasės. Šį
met savo bOrin priima baigan-
čią P-lę Anastaziją Freitikai-
tę. ' * ' •. n> u * •' 

Ahimnijos^ valdyba taip su-
siaąro: pirmrninkė — Ona Vii- f <a*ytbją.Jir 8^;, 
kiutei- Tide-pirminiakė Sarah * igtV klasėj^Įj^alsis — " L i 
ž a i s l i ; raštininkė Sesuo Mari- i j u m In t e r ' sp inas"J užtaryto

jas Saldžiausia Jėzaus Širdis; 
gėle — konvalija. 

1919 didžiausia ir įžymiau
sia Akademijos klasė turėjo 
sau už obalsį. "Semper Para-
tus et F idel i s" ; užtarytoją — 
Šv. Kotriną iš Šienuos; gėle 
American Beauty rožę. 

1920 klasės obalsis "Non 
scholac, sed ir.tae", užtarytoją 
Joanna d 'Arc: gėlė alyva (li-
lac). 

Gyvenimo kelionėje tenka 
patirti daug J)erversmių, ten
ka ragauti džiaugsmų ir skau
smų, tenka regėti šviesos ir 
šešėlių. Užtat begalo linksma 
ir malonu, kuomet vienos dva
sios Alumnija susirenka po 
metų sunkaus darbo į savo 
"Alma Mater , r ir bendromis 
jėgomis prisimena jaunų die
nų džiaugsmus, naujina. savo 
pasirįžimus, suburia naujų 
pastangų saviems idealams 
siekti. 
Laukiama, neužmirštama jau

nystės diena \ , Margareta. 

Sulyg Suv. Valstijų darbo 
departamento paskelbime pra
gyvenimas pereitais metais 
trečdaliu atpigo. 

• ' 

Kmitas ir Kūryba. 
(Tąsa). 

Papratęs giliai mintyti po
etas surado ir priežastį del ko 
žmonių pasiketinimai gražus, 
o apsėjimai blogi. Žmogus nu
puolė nuo savo buvusios angš-
tybės. 

Pavargėliu tapo, bet nori 
valdyti • 

I r saulę ir aiškias žvaigž
des, 

Suimti dangaus neišmatuo
jamą srytį 

Nenor tik valdyti savęs. 
Je i rupi, žmogau, tau pa

saulis aprėpti 
I r viešpačiu būti visą, 
Tai stengkis pats savo 

vadžias susigriebti 
Iškilsi tad ik debesų. 

;(P. m). 

Skaitytojai ir be manęs pas
tebėjo poetiškų sakinių galin
ga jėgą čia ką tik atkartotose 
eilėse. Bet ir už ją* dar bran
gesnė tiesa, kad visos pasaulio 
nelaimės yra iš to, jog doros 
trūksta, o trūksta doros dėl
to, kad žmonės nori valdyti 
viską, tiktai ne save. 

Blaivybė. 

Dora tarp Lietuvių dažniau
siai mažėja del girtybės. Po
etas supranta, kad visų blo
gumų jis susyk nepanaikįs, 
todėl didžiausias savo pastan
gas jis kreipia prieš kenks
mingiausią mūsų Amerikiečių 
Lietuvių nelaisvę, būtent prieš 
girtybę. 

Kįovai su girtybe Kmitas 

pašvenčia daug eilių tam ty
čia parašytų. Tam tikrais vei-

k&cl gaila praleisti. Visi su
dėti krūvon į bendrą paveiks-

kalais jis garbina blaivybę, ir Tą, sykį perskaičius, neišdyla 
apie kitus daigtus rašydamas ^ atminties. Aprašęs, kaip 
taip-gi pasako taip gerų ir 
stiprių sakinių, kad negalima 
atsigėrėti. 

Lengvu vaizdingu jambu 
Kmitas rašo baladą "Girtuo
klio Sapnas" (p. 164), Butų 
gerai kuotankiauski jį dekla
muoti mūsų susirinkimuose ir 
mokyklose. Visa sugeltos šir
dies skausmą poetas sudėjo j 
eiles "Girtuoklio Va ikas" 
(p. 107). Jei ,nieko. daugiau 
Kmitas nebūtų parašęs, tai 
jau turėtų teisę liktis Lietu
vos literatūros ir kultūros is
torijoje, begaliu čia atkartoti 
viso to rasinio, o ištraukų da
ryti iš jo negalima, nes kiek
vienas sakinys /tarp gražus 

išrodo Lietuvio girtuoklio vai 
kas Amerikos mieste Kmitas 
baigia: 

Girtuokli f jei ta ip nori, žuk 
patsai sau sveikas! 

Lai su t a t im išnyksta smar
vė neskani. 

Bet kuom tau prasikalto ta
vo tikras taikąs, 

Kad jį taip skandini! 
(p. 108). 

Vienas aprašymas daro to
kio įspūdžio, kad beveik reikia 
sudrebėti. Spaustuvė dar su
stiprino pasišlykštėjimo jaus
mą padėdama po eilėmis daug 
kartų padidintą girtuoklius ė-
dančio vabalo piešinį. 

Kaip visi giliai suprantan-

tieji dorybę, taip ir Kmitas 
žino, jog ji neįsigyvena prie
varta. Todėl išėjus Suvieny
tų Valstijų įstatui draudžian
čiam dirbti, pardavinėti ir 
laikyti svaigalus Kmitas ra
šo: " N e metas ant liaurų il
sėtis", (p. 143) ̂  o po tuo var
du išreiškia taip-gi gilią min-
tį. 

Ne prievarta patrauksim 
valią 

Bet darbu, pasišventimu 
Skubiai blaivybei , tieski m 
" kelią 
Doros kilniosios gražumu. 

(p. 144). ^ 

Kmitas apie Poeziją. 
Kmito poezija maitinasi dai

nomis. J is garbina Lietuvių 
daihas, išreikšdamas, ką jau
čia jų klausydamas (p. 5). J is 
žino poetų silpnybes ir suma-

1 1 • 1 im^tgįfr—aa—„» 
ningai jas išdeda ant 33 pus
lapio, bet jis įjtį nepaniekina, 
tik veikiau padrąsina. 

Bet kas turi pranašo mintį 
Tas pergalės darbo klintis; 
Mokės savo t a į ą praminti 
I r ateitį šviesią matys. (p. 

33). 
I r stambiam poetui priseina, 

kartais, pakentėti nuo visuo
menės. Kmitas nevadina savęs 
stambiu, nei nemintija taip. 
Bet jis turi prityrimo, kur} ir 
pasako skaitytojams: 

Aš sykį, parašiau eiles, 
Josna įdėjau visą sielą, 
Gražiais galais papuošiau 

jas • ~ 
Jausmų ten prikimšau galy

bės, (p. 35). 
Tos eilės visuomenei ir kri

tikai nepatiko. Po dviejų me
tų. 

Sudėsčiau keletą eilučių 
. Tokių skustų, menkų,-silp

nučių 
Kad gėda buvo jas skai ty t 

<p. 35). 
I r tos labai patiko visuome

nei ir kritikai. Poetas po to 
"pašiepiančiai patempė lupą" 
(p. 36). 

Žinome, kad poetams ir 
mokslininkams tankiai taip 
pasitaiko. Savo laikų žmonės 
pagerbia niekniekį; paniekina 
didelę vertybę, ne dėlto, kad 
taip norėtų, o dėlto, kad ki
tus žvilgsnius stato augščiau 
už poeziją. Je i anų žvilgsnių 
yra eilėse, tai visuomenė jas 
giria; jei nėra tai nepaiso. Be
tas poetas tesusilaukia pagar
bos, jei jis giliau mintija ir 
dar tur i drąsos pamokinti 
žmones doros. 

(Bus pabaisa) . 
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PARSIDUODA 
Labai pigiai naujas mūrinis 

namas ant 3 lubų, 3 flatai po 
5 kambarius ant 34 gatvės ne
toli Halsted. 

t 

* 

* » 

Parsfclupda Brighton Parke 
naujas medinis namas, cemen
to apačia, ant 3 lubų — 2 fla
tai po 4 kambarius ir beismon-
tas, gazas ir vanos, arba ga
lima išmainyti ant saliuno ar
ba grocernės. 

I
mtrnm n Į Į i i mmm~mmmm*»***mm • • - • • • • • » * • ' • » • • • • »m\ , LIETUVIAI AMERIKOJE 
I I ... JĮ L n\V* ' - - - •• • • - • • • • • • • • • • • • • • - • - • • • » 

Parsiduoda mūrinis namas 
ant Lowe Ave. 3 flatai po 6 
kambarius gazas, elektra ir 
vanos. Randos neša į mėnesį 
$98.00. Kaina $8,300.00. 

Parsiduoda pigiai automobi
lius "Buick" 7 pasažieriu, 
mašina geram stovy, arba ga
lim* mainyti ant loto. 

Del platesnių žinių kreipki
tės l mano ofisą, 

G. PETKUS 
Real Estą te 

Loans & Fire 
Insurance 

3402 
S. Halsted St. 

Chicago, 111. 

Gausi 1%$% 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mū
sų rekomenduojamus, užtikrintus 

P I R M O MORGEČIO 
A U K S O B O N D S U S 

Procentai išmokami du kartu J metus 
bile vienoj bankoj. • ' ,» . . 
Bondsai po $100 ir $">90. Gali pirkti 
i]r lengrais išmokėjimais. 
-i ftr—i •'• • • '•• * 1 
Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie įvairių 
komp. šėrus. 

Kreipkitiee J Lietuvių ištaiga 

P E O P L E S I N V E S T M E N T CO 
220 S. States Street Room 1422 

Tel. Harrkon 2024 Chicago, III. 
^ — II . i — _ — i i w ' " " • • • " " " ' 

Kasdien ir nedenomis nuo 12 iki S 
po piet. 

D R . A . L Y U Š K A 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto lkl I vakare 
Gyvenimas: 

Tel. 
2811 W . tSrd Str. 

Prospect S466. 

D E T R O I T , MICH. 
1 

• • • • 
• 

(Delray) 

&v. Petro bažnyčios pašven
tinimas bus Liepos 10 d., 10 
valandą ryto. Bažnyčia, šven
tins Jo Malonybė vyskupas 
Galleght D. D. 

Del to gerb. klebonas kun. 
J. J. Jonaitis ir parapijos ko
mitetai kviečia draugijas ir 
visus Detroito Lietuvius daly
vauti toje nepaprastoje iškil
mėje. 

Pirm 16 metų Detroite Lie
tuvių buvo maža saujalė. Pra
slinkus porai metų kun. Valai
tis suorganizavo Šv. Jurgio 
I>arapiją ir pastatė mažą me
dinę bažnyčią. 

1915 atvyko kun. Skrypko. 
Jo darbštumu tapo pastatyta 
milžiniška muro bažnyčia. 

1920 atvyko gerb. kun. Jo
naitis, kurs vakarinėj m. daly 
suorganizavo kitą Šv. Petro ir 
Povilo parapiją. Šįmet jau pa
statyta bažnyčia prie Long-
worth ir Mollane gatvių . Lie-
tuviai toje miesto daly yra 
senai apsigyvenę, tik nebuvo 
susiorganizavę. Dėlto gerą 
dirvą turėdavo nezaležninkai 
Bužinskas, Mickus ir socialis
tų kunigas, Velnių pardavėjas 
Mockus. Ilgus .metus jis turė
jo savo lizdą, o žmonės prisi
klausę visokių pliovonių tikė-
jime įuvo apsileidę. 

JUvykus gėrb.. kįn. 'Jonai
čiui netik Mockus, bet ir visi 
jo pasekėjai turėjo išsinešti 
ten, kur pipirai auga. Daug 
suklaidintų žmonių sugrįžo 
prie tikrosios Bažnyčios ir da
bar priklauso prie parapijos^ 
Pirmutiniai šios parapijos or
ganizatoriai: A. Butrimas, S. 
Atkočunas, E. Šlapelis ir 
moksleivis J. Medinis. Lai Vi
sagalis Dievas šimteriopai 
jiems atlygina. 

Liepos 3 \J. Šv. Petro parap. 
svetainėje parapijos choras 
rengia nepaprastą koncertą. 

Visi. nuoširdžiai kvitčiami 
atsilankyti, nes dar pirmą 
sykį bus koncertas parapijos 
svetainėje. B. Juzapelis. 

Kaslink "Lmosybės" namo 
statymo Cicero j , patarta žmo
nėms apsižiūrėti, kur deda 
savo pinigus. Patarta dėtis 
prie žinomų lietuviškų ben
drovių, kurios turi atsakančias 
valdybas ir daug pinigų. 
Niekas nežino, kas yra "Liuo 

sybės" namo bendrovės val
dyboje, nei kiek turi pinigų, 
nei kur tie pinigai padėti. 
Dabargi dažniausia socialistai 
siūlo žmonėms: "pirk^Liuosy-
bės' , namo šėrų". O kaip pa
klausi, kas yra valdyboje, tai 
tik e, e, ty e ir dumia toliau. 

V. 

I III |H » • ' '• — 
DRffUGJtS 1 

i f Dr »T T STRKOL'IS i 
• Lietelis Gydytojas Ir 

Peoples Teatro II S 
** • įeie w. 47tfc str. Tel. Bo*L 1M] 

-Valandos: « iki 8 rak. Nedėl l t j 
• i k i 13 ryte. 

I Res. 2 t l 4 W. 43rd Street 
Nuo ryto Iki p ie t 

| T e l . McKlnley 268 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas tr Chirurgas 
4442 So. Westero Ave. 

telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais 1-3 po 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėl die
niais tiktai po pietų 3 iki 5. 

—<ą^—wWMfc»!• • • > • > 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUTIS ADVOKATAS 
4601 South Hermitage Ave. 

Tel. Boalerard 6(180 
11005 S. Michigan Ave. 

Roseland, 111. 
» ^ ^ • M • M • !• M • • IM m m • ! ^ •» — m m m -. 

telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MTJZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos tr 

Kompozicijos 
3031 N. Weetera Ava, 

OhJoago, UL 
= 

*4 Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS f 
DENTISTAS 

8331 South Halsted Str. 
2valaado9: 9—19 A. M. 3 

1**5; 7«~8 P. l t . 1 

GRANVILLE. ILL. 

Balandžio 25 &, §. m, eia pa
simirė A. Vainntis. Palaido
tas ant katalikiškų kapinių 
Granville, 111. Velionis bnvo 
nuolatinis Draugo skaitytojas. 

Amžiną atilsį jo vėlei. 
St. Jucevičia, 

P. O. Box 122 
Oranville. 111. 

CICERO. ILL. 

šv. Antano par. susirinkimas. 

Birželio 15 d., š. m., kun. 
H. J. Vaičiūnas sušaukė pa
rapijos susirinkimą,kad išgirs
tų atskaitų iš praeito pikniko, 
buvusio Birželio 5 d. 

Žmonių susirinko neperdau-
giausia. Visi beveik pikniko 
darbininkai. Jiems ypatingai 
rūpėjo išgirsti, kokie yra jų 
darbo vaisiai. 

Prieš piknikų daugelis sakė, 
$2,000.00 pelno padaryt, tai 
sapnas. Bet iš atskaitos pasi
rodė, kad gryno pelno liko $2,-
100.85y2. 

Atskaitų susirinkusieji pri
ėmė rankų plojimu. O kad iš
reiškus padėkos žodį klebonui 
už jo pasidarbavimų, visi sus
tojo ir sušuko "Valio". 

Nutarta surengti išvažiavi
mų pikniko darbininkams. Iš
važiavimas bus toli kur nors 
girioje. 

— 

OICEfcO. ILL. 
. 

-

Antradienyj, Birž. 21 d. Šv. 
Antano svet. Beethoveno mu
zikos konservatorijos Ciceros 
skyrius rengia koncertų. Pro
gramų išpildys mokiniai. 

Gros stygų orkestrą. 
Kep. 

• 
ROSELAND. ILL. 

Mūsų kolonijos Lietuviai, 
girdėtis, jau rengiasi prie Vî  
sų Šventų parapijos pikniko, 
kuris'bus Gardners Parke Lie 
pos 17 dienų. Cardners^ Par
kas randasi gražioj vietoj: ant 
123-rd st. ir Michigan Ave. 

Visų šventų Mokyklos mok 
slo metų užbaijginYo Vakaras 
bus Birželio 26 dienų. Yra ren
giamas gražus programa*.' Mo
kyklų baigia šįmet 31 moki
nis. Tai pirmų metų toks gra
žus mokinių būrys baigia aš
tuntų skyrių. Roselandiečiai 
parems Mokyklų ir pagerbs 
baigusius jų, atsilankydami 
skaitlingai į tų vakarų, kuria
me baigiusieji 8-t^skyrių gaus 
savo diplomus. 

Šios kolonijos socijalistai ir 
laisvamaniai truputį aprimo. 
Nieko negirdėti nei apie jų 
rengiamųjų statyti svetainę. 
Draugijos ir pavieniai turbūt 
susiprato, kad iš tų pelų ne
bus grudų. Ir butų gerai, kad 
susiprastų, ypač pašalpinės 
draugijos. Pašalpinės draugi
jos yra įsteigtos pašalpai, o 
ne abejotinos vertės šėrų pir
kimui. Laisvamaniško plauko 
vyrukai, tingėdami dirbti sa
vus darbus, agituoja nesusi
pratusias draugijas pirkti šė
rų. Sakoma, kaip kurios drau
gijos jau esų pirkusios net už 
du tūkstančiu dolierių. Pirki
mas šėrų pašalpinėms drau
gijoms neturi' būti toleruoja
mas, nes tai yra "gambling 
business". Tokios draugijos 
laužo savo įstatus ir dėlto iš 
jų turi būti atimtas charte-
ris. Reporteris. 

Iš buvusio vakaro raportų 
išdavė A. šrupša. Vakaras ne
labai pavyko. Maža buvo pu
blikos. 

Nutarta rudeniop surengti 
kitų vttkarų. Tam tikslui iš
rinkta komisija. 

Itaportai i i kuopų veikimo. 
Aplamai imant visos kuopos 
veikia. Lenktynavimas pri
rašinėjime naujų narių pasi
baigė. Kuri kuopa laimės Aps
kričio dovanų dar nežinia. Ne 
visos kuopos išdavė raportus. 
Sekantį susirinkimų (Birželio 
26 d.) visos kuopos turi iš
duoti pilnus raportus, kiek ku
ri prirašė najijų^ narių ir kiek 
viso kuojoj yra narių. 

Perskaitytas laiškas iš Cen
tro, kuriame nurodoma, kat
ros kuopos* gali priklausyti 
prie Ch. Apskričio. Nutarta 
laiškais atsišaukti į visas kuo
pas, kad išrinktų atstovus ir 
atsiųstų sekantin Apskričio 
susirlnkiman, kuriame bus 
kalbama apie sušaukimų ap
linkinių kuopų seimo. 

Pastaba. Visos kuopos pra 
Somos nepamiršti atsiųsti at
stovų. Taipat kuodaugiausia 
naudittgTj sumairyrrnj. Visus 
sumanymus galima siųsti 
šiuo adresu: A. Blslis, 1511 
So. 49-th a , Cicero, 111. 

Parsitraukti iš Centro agi-
taįtyvių lapelių palikta pa
tiems organizatoriams. • 

Sekantį, pusmetinį, susirin
kimų nutarta šaukti Birželio 
26 d., 2;30. vai* po pietų, Šv. 
Jurgio par, svet., 3230 Ąu-
burn 'jiyty Čliieagd, M. - s 

R. Andreliunas, pirm., 
A. Bislis, rast. 

Mes turime visokių mažų ir di
delių su gyvuliais, budinkais ir 
mašinomis ant lengvių išmokėji
mų ir mainom ant namų. 

80 akrų, 40 ariamos ir 40 akrų 
ganyklos su mišku gera vieta par
siduoda už $2,500.00. 

70 akrų geros žemės. Prie eže
ro su budinkais gyvuliais ir ma
šinoms ir apsietais laukaią už $7,-
500.00. 

PASIKALBĖJIMAS TUR 
TUOUO SU tfETUR-

TIHGU VAIKELIU. 

L. DARB. SĄ-GOS CH. AP 
SKRI6IO PROTOKOLAS. 

Geg. 29 d., 1921 m., Šv. Kry
žiaus par. svet Town of Lake 
Liet. Darb. Sųj. Ch. Apskritys 
turėjo susirinkimų. 
Susirinkimų atidarė malda ir 

vedė pirm. R. Andreliunas. 
Protokolas praeito susirin

kimo perskaitytas ir vienbal
siai priimtas. 

Atstovų buvo iš penkių 
kuopų. Organizatorius R. An
dreliunas pranešė, kad ketu
riose kuopose surengė pra
kalbas, kurios gerai pavyko. 
Kalbėtojam buvo gerb. kun. 
A. Briska. Organizatorius sa
kė dar atsišaukęs* į dvi kuopi, 
kad surengtų prakalbas. 

Raportas priimtas. 
Iš biuro steigimo kom. nie

ko naujo nepranešta.Laikui bė
gant biuras pradės teikti. 

Vaikas. Ponuli, duok man 
centų. Dievas Tamistai atly
gins. 

Ponas. Atsitrauk, aš nieko 
tau neduosiu. 

Vaikas. Bet Ponuli susimi-
lėk! ' V ; i 

• 

Ponas. Sakau, eik šalin, aš 
neturiu laiko su tavim kalbėti. 

Vaikas. Na jei tamsta man 
nieko neduosi, tai aš padary
siu tų kų Jokūbas Teit pa
darė. 

Ponas. O kų Jokūbas Teit pa 
darė! 

Vaikas. Jei tamsta duosi 
man centų tai aš pasakysiu. 

Ponas E tu išdykėli, imk 
centų bet skubink pasakyk kų 
jis padarė. 

Vaikas. Nfcgi Ponuli, jis ne
gavęs cento, turėjo eit darban. 

Ponas. Tai tiesa, didelė ne
laimė, bet sakyk vaikeli, ko
dėl tu ubagauji? ar tu turi tė
vus? 

Vaikas. Taip Ponuli, aš tu
riu tėvų ir motinų. 

Ponas. Kų tavo tėvas dirba? 
Vaikas. Jis yra prekėjas. 
Ponas. Kaip tai? prekėjas? 

Ir jis tau leidžia ubagauti 
Vaikas. Oi Ponuli, bet jis 

turi labai mažų pramonėlę. 
Ponas. Na ir kokių pramo-

nėlę? 
Vaikas. Labai sunkus biz

nis, mat kų jis gauna benba-
gaudamas viename miestelyj, 
tų jis neša į kitų parduoti. 

Ponas. Tai ištikrųjų nepap
rastas užsiėmimas, ir kodėl ta
vo tėvas neina dirbti 

Vaikas. Jis negali. 
Ponas. Kodėl jis negali? 
Vaikas. Dėlto kad jis serga. 
Ponas. Kuo-gi jis skundžia

si? 
Vaikas. Oi Ponuli, tinginys

te, ' 
Ponas. Tu esi gudragalvis, 

še tau kitų centų ir eik gydyk 
savo tėvų. į 

80 akrų su pastovinčius budin 
kais 48 akrai ariamos 32 ganyklos 
su mišku. Šitas farmas mainom 
ant Chicagos propereių. 

C00K COtfNTY REALTY CO 
I. A. 01szewske offise 

3251 S. Halsted St. Chicago. 

r 
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• 
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Paieškau saro Vyro Jono Rada-
vičlaus, 88 metu amžiaus, paėjo iŠ 
Kauno Gubernijos, Raseinių pavie
to, Raseinių mieste. Išėjo Panedėlio 
vakare Birželio 6, 1921 ir dar rifesu-
gryžo. Jeigu kas žino kur jis ran
dasi meldžiu pranešti: 

Onai Rad*Tiči|rtiei, 
1404 S. 48 Ave. Cicero, Iii. 

Ieškau partnefio \ bučern* it 
grocerne turi būti teisingas ir turi 
turėti $2,500, atmokėt pusė biznio 
aš turiu gražia ir didele vieta no
rėčiau padidinti nemokanti išmo
kinsiu biznio. Atsišaukite i 

DRAUGĄ" 
2SS4 S . O a k l e y A v e . C l i l c a g o . 

c*. v.J -m-
EXTRA 

Parsiduoda rakandai, ir pljanal 
šešlu kambariu visi sykiu arba po 
viena. 

2016 Wabansia Ave. 
AMMaMkrfMOAiMUrtMUMM *to * - * 

Mūrinis namas ant 6 pragyvenimų 
po 4 kambarys. Ramios atneša $79 
į mėriės}, į j cį£iįj ^ 

Tvirta* įtaisirtas, yidury miesto. 
Platesnių informacijų kreipkitės, laiš* 
k u : . ?• % » ' l , i . ' - • 

V. Gaižauskas ' 
8219 Auburn Avė. 

a±fc£: ^,uty*K\įįįiįf1fl't!ft*im M * 

TĖMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti "Drau
gų" dienraštį pas p. 

IG. T*S«EVIC1Ą 
314 E. Kensington Ave. 

AMERIKOS LIETUVIAI! 3 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą { Lietuvą 

G 
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 

Kataliką 

Metraštį 
1916 m. 

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 
JAME yra 150 su viršum paveifeeftu. a) pavienių darbuotojų 

b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitu. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į-
vairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas A-
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome 

Kaina: Neapdarytos 50e. ^ 

' Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti i Lietuvą. 

Užsisakydami adresuokite: T V 
• K . 

"DRAUGAS" PUBL1SHING CO. 
2 3 3 4 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

LIETUVOS ŽURNALAI 
Įsigykite gražius, turtni'hgus. Liėtovoje išleidžiamus mėnesinius 

laikraščius knygų formato?- iV į B 
* « i - , i • • • ' » : • ' • ' . ' • 

Lietuvos MMkykla. moksjo^ laikraJl|s, pašvęsta* mokymo ir auk
lėjimo dalykams/ apie^ 25<M>|>tisiapių: storio knyga. Numeris $1.50 
» .• ,• *.•'.. v - V h • • '•• • * • '• 

P 

Draugija, litefatufbs, mokslo ir politikos žurnalas. N«m. 

Dvasinio Ganytojas, dvasiSkijal skiriamas laikraštis, 
raštai ir oficijalinės bažnytinės žinios. Numeris 

.50. 
turinio 

.25 

1 /g=3=r=z=:=:=-:= H r r r ?'• •:===-= 

Dr. M. Stupnicki j 
3107 So. Morgan Street į 

CHICAGO, ILLiINOIB 
Tėlef cniM Yax&M 5083 

Valandos: — 8 iki 11 IŠ ryto: 
B po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo I iki S vai. vakare. • 

! • » » • • » • • • • ' * m^*dm i » » ' f c » i 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisas 814t So. Morgan M. 
Kertė 82-ro St., Ohica«o, UL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi •hro-

nlškų llfų. 
OFISO VALANDOS: Nuo I I ryto 
fti S po pietų, nno I iki • valan
dą vakare. 
Nedėliotais ano • lkl f po piet. 

• • « • • » : - - - . > • > • • > • ! 

m JUSU AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistpB ekįs 
ašaroja; raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akis be
siuvant, jei tafp, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 SO. Ashland Ave,, Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 8 lnbos 

Kambarys 14-16-18-17 
Viršui FLATT»S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

, Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 dien 

S 

žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams. Gražių apysakų. Ži
nių ir dvasinio turinio raštų. Numerio kaina «. .25 

Turime vėlesnių ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo 
Ir Išminties šaltiniai, puikiausias dvasiai maistas. 

Siųskite užsakymus šiuo antrašu: 
<< D R A U G A S " P U B L . CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Ulinois . 

— 

Dr. L L MAKARAS 
Iiietuvys Gydytojas ir Chirurgą 

Ofisas 10800 So. Michigan Ave., i 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po < 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Reeidencija: 10583 Perry Ave, 

Tel. Pullman 848 

=rs 
^ • j l 

Tel. Randolph 8888 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
l t So. La Salle St. 

Valandos: I ryte iki 6 po pietų 
Panedėltais iki t vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

DR. CHARLES SEGAL i 
Perkėlė 

1729 So. A*hland A? 
Specijalistaa 

[OVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGI 
Talandosnuo 10 iki 12 išryto;' n 

iki 6 po pietų 
rakai e. Nedėliomis 

Telefonas 

* — — - : : 

rei. Canal 6Ž2S 

DR. C. X CHERRYS 
LIET i] VlS DENTISTA8 

9201 West 22-nJ & So. Leavitt St. 
Chicago 

Sjvalandos: 8:80 A. M. to 18 N, 
oĮ 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 
««&tA#AJlA#J&Jt&«^Jt&«JSJA««tA# 

>mmi 

Tel. Canal 257 Vak. Canal Slis 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietnvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

Valandos: 18 iki 18 ryto; 1 iki 
po piet. 8 iki 8 vakare. 

! • • • • • * • • • • • • « • • • • • ! « . < I ——a 

iu IKI i z įsryro; nnosi 
lietų; nno 7 iki 8:80j| 
liomis 10 kii 1 
MUks Drerel 888# 
lessseaessasiesBsii 

—4m 

' 

DR. S. NAIKELIS 
t 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAk 

Ofisas Ir Qy»wįttmtf T M » 
8252 Sonth Halsted Street 

Ant ririMis tJarrinei Stati Beak 
Valandos nuo l t iki 18 ryte: nno 
8 iki 4 po pietų;; nuo t lkl • vak. 

Nedėliomis nno l t lkl S. 
Tel«f«MM f u ^ i t H i 

— w—mmm 

\ ^ W. RUTKAUSKAS • 
ADVOKATAS s Ofisas DidmieetyJ 2 

29 Sonth La Salle Street 
•ambarifl SS4 

Telefonas Central 6380 

Vakarais, 812 W. 83rd 8 t 
Telefonas: Yards 4881 

: 

I 

\ 
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
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P A V E I K S L U O T Ą L A I K R A Š T Į 

ATSPINDŽIAI 
— 

Juose paveikslais nušviečiama: 
1) armijas gyvenimas ir veikimas, 
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai, 
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta. 
Ėe to, ten rasit ir geresnių dailės rastu. 

Kaina: metams (12 Nr.) 85 auks., Vienam num. 4 auks. 
Amerikoje metams 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas, Oeneralis Stabas, 
^ATSPINDŽIŲ" AdministracijaL 

S i 
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I i i 
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Antradienis, Birželis 21, 1921 

s" Siunčia / 

Pinigus į Lietuvą 
Naudokitės Visi! 

CHICAGOJE. 
IŠ NORTH SIDES. 

L. R. K. FEDERACIJOS 
APSKRIČIO SUSIRIN

KIMAS. 

Minėtas susirinkimas n y k o 
hirželio 13, 8 vai. vakaro, Au
šros Vartų parap. svet. Sky
rių atstovų raportai dėlei or
ganizavimo skaitlingesniais 
būriais lankyti mažėjus, pasi
rodė vykinama pasekmingai, 
nes kai kurie skyriai stropiai 
prie to rengiasi. Tikimasi, 
organizacijos turės nemaža 
naudos. 
. Raportai Spaudos draugijai 
sustiprinti parodė pranešėjų 
didelį tuo klausimu susirūpi
nimų. Darbas eina pirmyn 
ir nė kiek nesistebėsime, kuo
met trumpoj ateity Spaudos 
draugija išaugs į galingų or
ganizacija. 

Cianą plačiai aptarta gerb. 
kun. Raščiuko Šv. Kaz. Dr-
jos atstovo misija. Susirinki
mas pastebi, kad nmsų gerb. 
veikėjai atvykę iš Lietuvos ne
labai skaitosi su mūsų vyriau
sių organizacijų drausme. Ne
bent nežin6jimas mūsų drau
smės gali juos pateisinti. Te-
čiaus pripažįsta, jog Šv. Ka
zimiero Draug. atstovo misija 
remtina, bet galutinas šio rei
kalo aptarimas atidėtas atei
nančiam susirinkimui. 

Dėlei išvažiavimo kun. Prof. 
Bučio Lietuvon, nutarta • tin
kamai mūsų gerb. veikėjų pa
gerbti. Įsteigti jo vardu sti
pendijų fondą prie teologijos 
fakulteto Lietuvos universite
te. 

Šiam tikslui išrinkta komi
sija, kurion įėjo kun. Alba-
vičius, kun. Pakalnis, p. Ne-
nartonis, p. Bacevičius ir P . 
Cibulskis. 

Svarbesni dienos reikalai a-
tidėti nepaprastam susirinki
mui aptarti, kuris nutarta su
šaukti 2L birželio, 8 vai. va
kare paprastoje svet 

P. Cibulskis, sekretorius. 

PAKELIAMAS PROTESTAS 
UŽ BYLŲ ATIDĖLIO

JIMĄ. 

ŠIĄ SAVAITĘ BUS PAS 
KELBTA UŽMOKES-

NIS. 

Prokuroro asistentas užimtas 
kitomis bylomis. • 

Valstijinio prokuroro asisten- ( 
tas (Jorman anų dieną paskel-j 
bė, kad specialės "grand ju-
r y " patraukti teisman namų 
statydinimo darbininkų linijų 
"bus iness" agentai ir kont-
raktoriai bu*; teisiami ne an
ksčiau, kaip tik ateinantį ru
denį. 

Toksai prokuroro asistento 
patvarkymas sukėlė baisų tru-
kšmą. lllinoiso Arkitektų drau 
gijos pirminiukas Davidson pa 
kėlė aštrų protestų prieš to
kį nepaprastą daiktų. Tų pro
testų pasiuntė valstijos pro
kurorui Brundage, idant visi 
prie namų statymo sukčiai 
kuoveikiaus butu teisiami ir 
ir tuojaus butų vedami tar
dymai medžiagos kompanijų 
suokalbiavimų. 

Valstijinio prokuroro asis
tentas Gorman to atidėliojimo 
priežastį padavė, kavl jis šių 
vasara busiąs užimtas kaltini
mais bylose, pakeltose prieš 

Nelaimė. 
Birželio 12 d. čia patiko ne

laimė Martinų Dubauskį. Jis 
važiuodamas motoriniu dvira
čiu susidūrė su gatvekariu ir 
liko užmuštas. Paliko moterj 
ir tris vaikučius. Palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse Birže
lio 14 d. 

Daug mūsų mieste pasitaiko 
tokių nelaimingų atsitikimų. 
Vaikai lieka.našlaičiai. Netu
rint nuosavos prieglaudos ne
galima tinkamai aprūpinti sa
vo tautos varguolių našlaičių. 

Lietuviai! Dėkimės prie 
Lab. Sąjungos ir stengkimės 
kiek galėdami, kad kuogrei-
čiaus pastatytumėm našlai
čiams prieglauda. A. N. 

nimas, taip ir vedę iš kal
no prašomi ruošties į šį išva
žiavimą. 

Ištikimas Draugas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Kas vaikščiojo Halsted, gat
ve, tas galėjo patėmyti vieno, 
tur but, Lietuvos Žydelio če-
verykų krautuvės lange dvi 
gražias Lietuvos vėliavas. 

Prie tos pauios krautuvės 
Lietuvos vėliava plevėsavo ir 
paskutinėje Lietuvių prieš 
Lenkus demonstracijos dieno
je. 

Red Star Line 
NEW YORK — HAMBURG 

DANZIG - LIBAU 
SAMLAND Liepos 16 

8-čia Eliasa Tiktai 

American Line 
Tiesus Patarnavimas 

NEW YORK - HAMBURG 
Parankiausias Kelias Rusams ir 

Lietuviams 
Dideli ir Moderniški Twin-Screw 

Laivai 
MINNEKAHDA . Birželio 30 
MANCHURIA . . . . Liepos 14 
MONGOLIA Liepos 28 

U . S . MJXl LiSSafiKV 
Generalini Ajrenta! Central** Ir Rytines Ktiropo* 

NORTH GERMAN LLOYD, BRBMBN 

BREMEN DANZIG — LIEPOJA 
Veža tiesiai i Liepojų via Danzlg. 

Tiesi transportacija ii laivo ] laivą 
1* New Yorko tiesis! | < HKRBOl R<i — BRKMKN 

BUDSON IJepo* 13. Burpjucio 30./ Spalio 15 
s- PKINCKSS MATOIUA Liepos %%. Ru)f«ejo 7. 

POTOMAC 1-ieiJos 28 K u k ė j o 14, Spalio 20 
AMERICA Birželio 25. l i epos 23, Rugpjūčio 24 
<;KOK(.K \VASHIN(.TON — l i epos 30, Kucp. 27. Rarsejo 24 

K. W. KKMPF. ften. Western Passenrer Arentas 120 N. IM 8ali« 8tr. tliirago. 

DEBJ 
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KĄ TIK GAVOME Iš LIETUVOS. | 

Girdėjau Lietuvius šneRanU — ?"** / ? 2 Tiktal 

\ £ Atsišaukite į Kompanijos Ofisą. F. Dearborn St. Chicago. kad tai del•' biznio'', kiti saS 
k a d t a i LietUVOS U Ž U O J a u t o ^ Arba pas Lokalius Agentus. 
dėlei. Aš-gi sutinku su vie
nais ir kitais. Ašis. 

"basebaHininkus'\ 
Davidson sako, jog del to 

ark įtektai baisiai pasipiktino. 
Šiandie namu statymas yra 
gvvas reikalas. Per metu ei-
les tie sukriai išnaudojo darbi 
uinkus ir visuomene. 
Ir štai toksai svarbus daik

tas atidedamas, kad tuo tar
pu pirmon vieton statomas 
"baseballininku." klausimas. 

Iš prokuroro Brundage ofi
so pranešta, jog Arkitektų 
\l.raugijos pirmininko protes
tas bus patenkintas. 

c 

BUS PASKUBINTA MUR-
PHY BYLA. 

Teisėjas Landis pranešė, jog 
namų statymo darbininkams 
užmokesnis busianti paskelbta 
šią. savaitę, bet ne pirmomis 
dienomis. 

Sakosi buvęs užimtas kitais 
reikalais ir todėl nesuspėjęs 
ištirti visų jam paduotų fak
tų. 

Fe-doralio prokuroro ofisas 
pranešė, kad areštuoto Tim 
Murphy ir jo draugų bylai 
kaip galima veikiau bus pra
lieta federaliame teisme. 

Savo kėliu federaliai agentai 
ieško daugiau pavogtų bonų, 
kurie ligsiol nê  visi surasti. 

NEPASIBAIGS NACIONA-
LĖ SUTARTIS. 

POLICIJOS VIRŠININKAS 
DŽIAUGIASI. 

Chicagos policijos viršinin 
kas džiaugiasi, kad jo suma
nymas padidinti policijai ai 
gas palankiai atsiliepė į mies
to tarybos finansinį komitetą. 
Tasai komitetas pradėjo rim
tai svarstyti viršininko pie
nus ir, galima tikėties, pienai 
bus pripažinti tinkamais. 

Kuomet policija geriau bus 
apmokama, tuomet ji uoliau 
pildys savo pareigas. 

Geležinkelių darbo taryba 
paskelbė, jog su liepos 1 d. ne
pasibaigs nacionalė sutartis 
geležinkeliečiu organizacijų su 
geležinkelių kompanijomis, 
kai kad pirmiau kai-kurių bu
vo manoma. Sutartis tesis ir 
toliau. 

Birželio 12 d. Šv. Mykolo 
per. svetainėje Motinos Dievo 
Aušros Vartų draugija laikė 
pusmetinį susirinkimą. Proto
kolas praeito susirinkimo per
skaitytas ir. vienbalsiai priim-
tas. 

Išduota raportai nuo lanky
mo ligonių. Ligonių buvo du: 
vienas serga nuo Spalio mėn. 
1920 m. Pašalpa išmokėta. 

Raportai iš A. L. R Kat. 
Federacijos skyriaus. Atsto
vai pranešė skyriaus veikimą. 
Kad išlaikyti viešąjį knygyną, 
kviečia \ir-ja. prie to prisidėti. 
Tam tikslui nutarta paaukoti 
10 dol. 

Atstovai į Labd. Sąjungą iš
davė raportą ir pranešė, kiek 
kuopa padarė pelno našlai-
iams Vainikų dienoje. 
Išrinkta darbininkai Labd. 

Sąj. Centro piknikui, kuris į-
vyks Birželio 19 d., Bergmans 
darže, Riverside, UI. 

Draugija prisidėjo prie Šv. 
Mykolo parapijos rengiamojo 
bazaro, kuris prasidės Rūgs. 
5 d. 

Priėjus prie naujų įnešimų, 
įnešta, kad d r-ja išrinktų ko
respondentą. Visi sutiko. Ko
respondentu išrinkta protokolų 
rast. A. Jamršauskas. 

Keli metai atgal ši draugija 
priklausė prie Lenkų Šv. Tre
jybės parap. Tada prie dr-jos 
priklausė daugLenkų ir sulen
kėjusių Lietuvių. Bet kuomet 
Tėvai Marijonai atgaivino Šv. 
Mykolo parapiją, tuomet ir 
Motinos Dievo Aušros Vartų 
draugija atsiskyrė nuo Lenkų 
parapijos ir prisidėjo prie Šv. 
Mykolo ir daug jau gero nu
veikė Lietuvių labui. 

Koresp. 

Nuo praeito penktadienio 
į šeštadienį paroje Chicagojte 
pavogta 19 automobilių. 

GARSINKITĖS ' 'DRAUGE." 

Kaunas. Šveicarijos vyriau
sios tarybos pirm. p. Motta, 
Geg. 18 d. pasikalbėjime su 
mūsų atstovu p. Sidzikauskui, 
prašės užtikrinti Lietuvos vy
riausybę del Šveicarijos palan
kumo Lietuvai ir žadėjęs šio
mis dienomis pripažinti Lie
tuvą ir paremti Tautų Sąjun

goje. 

PRANEŠIMAI. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Birželio 7 X Lietuvių Gies
mininkų ir Dramos draugija 
po Šv. Cicilijos globa laikė 
pusmetinį susiriąkimą, kurį a-
tidarė pirm. J. Ramoška. 

Protokolas perskaitytas ir 
priimtas. 

Atstovas į Lab. Sąj. 6 kp. 
pranešė, kad Vainikų dienoje 
ant Šv. Kazimiero kapinių 6 
kuopa pelno padarė $182.72. 

Atstovas iš rengiamojo para
pijos bazaro pranešė, kad šle-
ga jau nupirkta. 

Nutarta surengti savitą išva
žiavimą. Tam tikslui liko iš
rinkta komisija, kurion įėjo: 
Ant. Rugienis, Juozapas Šal
na, Jonas Ramoška. Kaip jau-

Nepaprastas Kat. Fed. Chi
cagos Apskričio susirinkimas 
bus Utarninke, 21 d. Birželio, 
Audros Vartų parap. svet, 8 
vai. vakare. 
- Visų kolonijų atstovai ma
lonėkite atsilankyti, nes bus 
svarstomi svarbus reikalai 

Valdyba. 

• • • 
S 

Tel. McKlnlej 4 » S » | 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJA* 

I B CHIRURGAS 
2201 Wert 22od Street 
Cana) 6222 
•114 W. 42ml Street 

< • • • • • • • • » • 

IS BRIDaiPORTO. 

BfcriL 24 d. Mark White 
Square parko svet. Beethove-
no muzikos konservatorija 
rengia koncretft Programa i * 
pildys konservatorijos moki
niai. Dainuos mergaičių ir 
mišrus choras. Gros stygų or
kestrą. 

Šįmet Beethoveno konserva
torija inkorporuota su valdiš
komis teisėmis. Baigusieji ją 
gauna diplomą. Šįmet baigs 
keturi mokiniai; trys piano 
ir vienas harmonijos. 

Rep. 

LIET. DARBININKŲ SA
GOS CH. APSKRIČIO 

KUOPOMS. 

Geg. 29 d., š. m., Šv. Kryžiaus 
par. svet. Town of Lake Liet. D. 
S. Ch. Apskritys laikė susirinki
mą ir nutarė sušaukti susirinki-
raan atstovus visų L. D. S. kuopų, 
kurias Centras priskyrė prie Ch. 
Apskričio. 

Tikslas — pasitarti apie Aps
kričio seimą ir išrasti būdų, kaip 
labiau sustiprinti L. D. S. organi
zaciją. 

Chicagos Apskritys jau darbuo
jasi, kad atidarius biurą paleng
vinti darbininkams surasti darbo 
ir tt. 

Tad visos kuopos prašomos pri-
siųst atstovus ir pagaminti nau
dingų įnešimų, patarimų organi
zacijos gerovei. Įnešimus galima 
atsiųsti laiškais. 

Apskričio susirinkimas bus Bir
želio 26 d., 2:30 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio1 par. svet., 3230 Auburn 
Ave. Chicago, UI. 

ROSELANDIEČIŲ DOMEI. 
Jeigu kas negaunat regulia-

riškai dienraščio "Draugo*1 

malonėkite pranešti 
AOT LEVGAUDUI. 

10624 So. MichiganAve. 

Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lieta via Gydytojas, Chirurgą* Ir 

MOS 8. Halsted St. Chlctteo. 
Valandos: 10—12 i i ryto 1—S ir 
%—8 vakar* Ned. l t — I I Ii ryto J 

rsrsg5BSS& 
Tel. Drorar 7t4i j 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIU D EICT1ST AS 

471J SO. ASHLAHD AVKVDS 
arti 47-toa Gatvte 

[Valandos: nuo % ryto Iki 9 
8eredoml« nuo 4 lig 9 vakarą 

M»QOOOO»OOQPOPOgOOOPOPOOO<l 
T VALKNTINE DKESMAJCHTO • 

COLLEGES 
6205 & Hakted, 2407 W. 

• 1850 N. Wells St. 
f 1S7 Mokyklos Jangt. ValstUose. 

j Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir narnama* 
Vietos duodamos dykai, Diplomai, 

okslas lengvais atmokėjimaia^ 
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa-i 

eikalaukit knygeles. 
Tel. Seeley 164S H 

8ARA PATEK, pirmininkė. 

n M « « a ' ^ ' ^ ^ ^ " s « > ^ ^ ^ M M i 

none Seeley 7439 "~% 
„ DR. L M. FEINBERG 
'{[Gydo specijalial visokias vyrų b 
'" moterų lytiškas Ilgas 

2401 Madisbn Str., kampas We» 
^ ^ ^ t e m Ave., Chicago u 
{Valandos: 2—4 po plet 7—» vmkil 

ĘuTopean American Rurtau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUŠAS 

Real Elstate, Paskolos, Insurinal 
Ii U. 

800 W. 85th St., Kamp. Halstcd St. 
Tel. Boulevard 611 

Vai.: 9 iki 6 kasdiena 
Vak.: Utar. K et. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki S po pietų. 

S. D. LACHAWICZ 
LEETUVY8 GRABORIU8 

Patarnauju laldotuv«*e koplciauaia. Kai 
kala meldžiu ataliaaktl. o mano d a r b u i 
btulta uHranAdintL 

• • 8 1 4 W. SSrd pi. OkJeago. m. 
TeL Ganai 11S» 

ilIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlIlHllllllllIlIlIimfM 
Rea. 1188 Independenoe Blvd. 

Telefonas Vesi Bnren 9*4 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas rl 
Specljallstas Moterišku, Vyrišku 

Vaiku tr visų cbronlsku Ugu, 
VALAHDOS: 10—11 ryto 9—8 pc 

(pietų, 7—8 vak. NedėllomLs 10—lt 41 
Ofisas 8854 So. Halated St^ Ghieagv 

Telefonas Drover M f s 

tlIlllUlllllllllllllllllllllllllllllllllHHtHlIk 

Kas norite nusipirkti, tai pasiskubinkite, nes nedaug = 
I jų teturime. 

Užsakinius rašykite 
1 <iDRAUGAS,, PUBL. CO.. | 
= 2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois 5 
Ullllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllilliuillllllllllllllllllllll 

Vai 

TU 
lAttUNmm 

forlAttUHU" 

Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda ir uždėk 

Htleniholaium 
Nušaldo Ir greitai užgydo. 

Tūm 

K/ 

nepril 
no Š̂  
vininu 

r 
i • • Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

I KARI 99 
Jis nušviečia mūsų armijos gyvenimą ir darbuotę. 
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas. 
Jis parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

nugalėti. 
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raitų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti y 

" K A R Į " 

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriaf 

i 

John Ruski n 
B E S T A N D B I G G E S T C I G A R 
Jao daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4. 
I. I. Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij. 

Ar Jus Kankina Pleiskanoa ? 
N A U D O K I T E RuffiGS 
Ar Jum* Galvo. OV£*Hi«iti? 
N A U D O K I T E įMfleS 
A r Jifjų Plaukai 5 l««ka? 
NAUDOKITE JįuffleS y 

Ar Jųs Norit* Apsau/otKJuo* P J 
NAUDOKITE Jįuff'leS 

VilAikymui savo plaukų graz'uu* ir tankiaia 
NAUDOKITE JĮttffleS 

Užlaikymui jfahroa odot tveikai ir Ivanai 
/ NAUDOKITE RtįffJ^S 

m 

Buffiea galima gauti visos© aptiekose po 65c. boaka, arba tiesiog 
iš iSdirbėju per paštą už 75e. bonkf.' 

F . A D . R I C H T E R A C O . 
3 r d Ave . St 3 S t h St. Brooklyn. N. Y. 

mi 

Carter's little Liver Pilis 
Negali Būti links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas JDosas 

Maža Kaint 

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 
Tikras tari 

^ ^ ^ ^ neturinti* Geleftlea 
Įląa prtffi—tlml l ibl l ikulQ • 
veido. CARTER'S IRON PILLS 

Jums pagelbės, pamėginkite C 
= 

I 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 4. * 

i. 

ĮSAKi 

Kitaip] 

PJ 
ja, Pri 
tė Gi 
k&laujį 
keltų 
prieš tj 

Smirnc 
si mus 

• džiosio 
ves t; 
nalistų 
paša. 

Ir je| 
jungini 
liaus 
rės gi 
mas tu) 
ti buvj 
zelosui. 

Lord 
Briand 
kalauji 
turkais 
kelta, 
ziules 
ieškojii 
gražiuc 
su turi 

Jei 
tantinaj 
ofensy^ 
gininkf 
jai fini 
paskelb 
Dardan 
Tuomet 
ma blol 
raščių 
liuosai 
amuniei 

Ultį 
kad Gi 
Sevres 
zija. Si 
vesta 81 
su kuo, I 
turkai 
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