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Anglija Kviečia Airius Talkon
LLOYD GEORGE ŠAUKIA 

KONFERENCIJON 
DE VALERĄ.

Nežinia, kokios bus iš to pa
sekmės.

Londonas, birž. 27. — Pirm 
galutine Anglijos vyriausy
bės pasirengimo pavartoti aš
triausias militares priemones 
pietinėje Airijoje, Anglijos 
ministerių pirmininkas Lloyd 
George pagaliau paskelbė o- 
ficialį pakvietimu airiams 
sinn-feineriams daryti taiki} 
su Anglija.

Atidarydamas andai Ulste- 
rio parlamentą Anglijos kara
lius karštai ragino abi pu
si kita kitai dovanoti ir pa
miršti kitų kitiems padarytas 
nuoskaudas.

Tuo remiamasis Lloyd Ge
orge parašė airiij Vadui de 
Valera oficialj laišką. Pakvie
tė jį pasirinkti sau tinkamą 
padėjėją ir atkeliauti Londo
nan. Čia įvyks konferencija, 
kurioje be jo, ty. Lloyd Ge
orge, dar dalyvaus Ulsterio 
premieras Sir James Craig. 
Konferencijos tikslas — nu
raminti Airiją, padarius su 
Anglija atatinkamą taiką.

Lloyd George laišku užtik
rina de Valera, kad jo asmens 
nepaliečiamvbė bus apdrausta.
Ve kodėl de Valera paliuo- 

suotas.
Šitas anglų vyriausybės nu

sistatymas kuogeriausiai išai
škina, kodėl andai areštuotas 
de Valera tuojaus buvo pa
liuosuotas.

Paliuosuotas jis, nes anglų 
vyriausybė yra nuomonės, 
jog Airiją galima pasekmin- 
giau numalšinti su de Valera 
liuosu, ne kaip su de Valera 
^laikomu kalėjime.

Taigi nespėta pranešti Dnb- 
linan apie de Valeros arešta
vimą, kad štai akimirkoj pa
rėjo įsakymas jį paleisti. Tr 
tas įsakymas išpildytas.

Kabineto nusistatymas.

Anglijos kabinetas pasta

ruose posėdžiuose tarėsi Airi
jos reikalais. Nutarta ateinan
čio mėnesio pradžioje imties 
kuoaštriausių priemonių Airi
joje.

Bet pirm to dar kartą pa
mėginti gražiuoju padaryti 
taiką.

Ir šiuo kartu taigi pats 
premieras kviečia konferenci- 
jon de Valerą. Tai pirmas 
toks premiero oficialia pak 
vietimas.

Vietos spauda reiškia nepa
prastą nusistebėjimą. Bet po
draug tvirtina, kad jei pak
vietimas bus atmestas, tuo
met Anglija su gryna sąžine 
pavartosianti Airiuose milita- 
res priemones.

Galimas daiktas, kad de 
Valera priims premiero pak
vietimą. Bet taipat galimas 
daiktas, kad iš tos konferen
cijos nieko gera nebus. Nes
sinn-fei neriai kairieji nenori Į• • • • taikinties, jei Anglija atsisako 
Airijai pripažinti nepriklau 1 
somybę.

MILITARINIAI PLENAI 
PAGAMINTI.

Dublinas, Airija, birž. 27.— 
Visi militariniai pienai paga
minti įvesti visoj Airijoj ka
ro padėtį ir imties kuoaštriau
sių represijų prieš sinn-feine- 
rius pradėjus liepos 12 <1., jei 
ligi to laiko sinti-feinerių va
dai atsisakys taikinties gra
žiuoju su Anglija.

Karo padėtis bus paskelbta 
vįsoj Airijoj, išėmus šešias 
Ulsterio apskritis.

Visiems airių laikraščiams 
bus uždrausta skelbti kokias- 
nors militares žinias. Bus 
aštriau uždrausta visokia 
sinn-feinerių propaganda. 
Sinn-feinerių vadai bus areš
tuojami.

Anglų karuomenės vyriau- 
vadas, gen. Marceady, įsakė vi 
siems karininkams pasiųsti 
Anglijon savo žmonas su vai
kais. Tr jis pats tai padary
siąs.

Petrograde Siaučia Skurdas ir 
Badas

DEL STOKOS MAISTO UŽ 
DAROMOS DIRBTUVĖS.

Visa vidurinė Rusija baisiai 
kenčia.

Revelis, Estija, birž. 27. — 
Bolševistinės Rusijos sovietų 
vykinamieji komitetai pas
kelbė karštą atsiliepimą į Ru
sijos darbininkus ir valstie
čius reikale “raudonojo Pet
rogrado,” kur padėtis tiesiog 
despeTatinė.

Tik viena šeštoji dalis Pet
rogrado dirbtuvių veikia ir 
tos greitai bus uždarytos, jei 
nebus iš niekur-kitur pagel- 
bos. Dirbtuvės gerai išreng
tos, turima užtektinai žalios 
medžiagos. Bet darbas negali 
būt vedamas išalkusių larbl- 
ninkų. Darbininkai neturi ne! 
reikiamų spėkų, nei energi
jos.

Komitetų atsiliepime nuro

doma į faktą, kad Petrogra
do darbininkai yra žymiai 
prisidėję prie iškovojimo bol
ševikams valdžios. Taigi to
kius žmones reikia remti, ne
galimas daiktas jų pamiršti. 
Petrogrado darbininkams yra 
reikalingas ne tiktai maistas, 
liet dar kuras. Sako, reikia 
būtinai Petrogradą pastatyti 
ant gyvenimo pagrindo.

Vidurinė Rusija kenčia.

Rusų laikrašty Ekonomičes- 
kaja Žizn paskelbtas didžiai 
liūdnas vaizdas iš 34 provin
cijų vidurinės Rusijos apie 
gyventojų badavimą ir jų rei
kalavimus.

Birželio mėnesiu tose pro- 
'vineijose Maskvos valdžios 
buvo įsakyta pravesti trijų 
savaičių kampaniją — paga
minti ateinančiai žiemai rei
kalingo medžio.

Iš tų provincijų vietų val-

KARO PADĖTIS BOLŠEVI-
STINĖS RUSIJOS SU 

LATVIJA?
Londonas, birž. 27. — Iš

Berlyno depešoje laikraščiui 
Times sakoma, jog tarpe Lat
vijos ir bolševistinės Rusijon 
atnaujinta karo padėtis.

Nesutikimai pakilę, kuomet 
Latvijoje nugalabinta 17 ko- 
ministų, suokalbiavusių prieš 
latvių vyriausybę.

ADMIROLAS SIMS NUBAR 
TAS. CHICAGOJE.

NORĖTA NUŽUDYTI 
PRANCŪZŲ GENEROLAS.

Damascus, Sirija, birž. 27. 
— Prancūzų armijos artimuo
se Rytuose vadas, gen. Gou- 
raud, aną dieną su vietos gu
bernatorium automobiliu iš 
čia važiavo į Galiliejos pajūri.

Plėšikai paleido kelis Šū
vius į automobilių. Viena ku- 
lipka perėjo per generolo u- 
niformos rankovę, kita pažei
dė gubernatorių.

Generolas su gubernato
rium kuoveikiaus sugfvžo at

Nubarimas įrašytas į laivyno 
rekordus.

Washington, birž. 27. — Ka
ro laivyno sekretorius Denbv 
paskelbė vieša admirolui Sims 
nubarimą už jo nesenai pasa
kytą kalbą Londone1.

Sis nubarimas admirolo tai 
jau antras. 1911 metais jis už 
tokias negeistinas kalbas bu
vo nubartas tuometinio pre
zidento Tafto.

Gavęs raštu nubarimą ad
mirolas prisipažino blogai pa
sielgęs ir apgailįs, kad val
džiai padaręs nesmagumų.

Laikraščių reporteriams jis 
pareiškė, jog jis pabėręs pu

TAI BENT POLICMONAS.

Mrs. Grace Plumer, 4342 
Calumet avė., gavo “ura ran
tą” areštuoti suspenduotą po- 
licmoną Joseph Mulliem.

Policmonas Mulliern sus
penduotas policijos viršininko 
birž. 21 padavus prieš jį skun
dą Mrs. Plumer ir Mrs. AVlii- 
tc. Mulliern būdamas girtas 
nepadoriai elgėsi gatvėje ąkv- 
vaizdoje tų moterų.

Aną dieną suspenduotas po
licmonas nuėjo į Mrs. Plumer 
namus ir pareikalavo, kad. ji
nai atsisakytų prieš jį liudyti 
civilės tarnybos teisme.

Mrs. Plumer apie tai neno 
rėjo nei klausyti. Tuomet Įlo

jai su
kumštini į dantis.

Tas antrukart pakliuvo.

gal.

GRAIKAI NENORI PER 
TRAUKTI KARO.

Kitaip turkai labai įsivyrautų

Atėnai, birž. 27. — Pran- 
cija, Anglija ir Italija pa
siūlė Graikijai pertraukti ka
rą su turkais nacionalistais 
Mažojoj Azijoj. Tos trys vieš
patijos apsiėmė tarpininkauti.

Graikijos vyriausybė lė
čiau tvirtina, kad tas negali
mas daiktas. Nes toksai pasi
elgimas reikštų Graikijai at
sisakyti Sevres taikos sutar
ties ir pačiai graikų armijai 
apleisti Anatoliją.

Kuomet tas butų padaryta, 
tuomet ne tik pačioj Graiki
joj pakilių didis nepasitenki
nimas, bet patiems turkams 
butų užauginti ragai ir butų 
dar labinus persekiojami sve
timšaliai Turkijoje.

4 ASMENYS ŽUVO GAISRE

Baltimore, Md., birž. 27. — 
Sudegė vieni namai Meyer 
Sander. Gaisre žuvo dvi mo
teriški ir du vaiku.

džių pranešta, jog vargiai ta 
kampanija pavyksianti, nes 
darbininkai neturi maisto. Ne
turima nei paprasčiausios 
duonos.

Samaros sovietas pranešė 
Maskvai:

“Del žmonių alkio ir skur
do negalima pravesti kampa
nijos. Mes pirmiau turime 
gauti duonos.” x

Tas pat pranešta iš Novgo
rodo, Kalugos, Smolensko. 
Tnmbovo ir kitų provincijų.

Moterų darbininkių diena.

Bolševikų moterys darbiniu 
kės irgi turėjo Maskvoje sa
vo antrąją internacionalų kon
ferenciją. .

Moterų darbininkių šventė 
bolševistinėj Rusijoj paskir
ta į kovo 8 d. Jos sako, kad 
kovo 8 dieną Petrogrado mo
terys pirmu kartu buvo paki
lusios prieš carą. Tai esan
ti paminėtina rusų moterims 
darbininkėms diena.

Amerikos Darbo Federacijos 
Prezidentas — Gompers

GOMPERS VISGI LAIMĖJO 
SUVAŽIAVIME.

pas ir už tai ««js kaltas. Būt 11V1 ,
jis nežinojęs, kud su tu savo jicni()nas užvažiavo 
kalba galįs sukelti tokį baisų 
trukšmą.

Po ti} “.kvotimų” karo de
partamente admirolas Sims 
keletui minučių aplankė Pre
zidentą, paskui iškeliavo į
Newport vesti savo pareigas. Trvs pl<^ikai p,,u,it;, ^ta. 
Jis yra karo laivyno kolegi- tienį ant kanipo 6? gaf jr

t1”?™’*'”1’18’ -,T.OJl1 Viet°je South Park ave- apiplėšė duo
nos išvežioto.ją Frank Kveton, 
kurs dirba Ileissler & Junge 
kompanijai. Paimta $230.

Ašarodamas priėmė išrinkimą

Denver, Colo., birž. 27. -- 
Pasibaigė čia Amerikos Dar
bo Federacijos suvažiavimas. 
Ateinantiems metams Federa
cijos prezidentu išrinktas tas 
pat Samuel Gompers, Ameri
kos organizuoto darbo vetera
nas vadas.

Į Federacijos prezidentus 
smarkiai varėsi l>e Gomperso 
dar Lewis, anglekasių orga
nizacijos prezidentas.

Balsuojant Gompers gavo

25,022 balsu, gi Lewis — 12,- 
324.

Po balsavimo Gompers a- 
šarodamas dėkojo suvažiavi
mui už jo išrinkimą. Ir parei
škė, jog ačių delegatams, Ife- 
arstui neteks kontroliuoti 
Darbo Federacijos.

Gompers senai prezidentau
ja Federacijoje. Nuo 1894 me
ti; šįmet jis pirmu kartu bu 
vo sulaukęs rimto pasiprieši
nimo savo kandidatūrai. Pa
minėtais metais jo kandidatū
rą sutraškino kasyklų darbi- 
nipkas John McBride. Bet 
sekančiais metais Gompers ir 
vėl atgavo prezidentūrą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

APVOGTAS DUONOS IŠVE 
ŽIOTOJAS.

KAUNAS.

jis ir toliau pasiliks.
Nubarimas bus įrašytas į

laivyno rekordus ir bus vie
šai pasktdbtas visame laivy
ne.

KONGRESO ATSTOVAI 
GAVO TABOKOS.

TEISĖJAS LANDIS TARIA 
SI SU KARPENTERIAIS.

Washington, birž. 27. — A
ną dieną kiekvienas kongre
so atstovas per paštą gavo 
po gabalą kremtamos tabokos 
su prierašu:

“Netinkamas krimsti; turi 
vieną graną potažinio (‘lindi
ko. Malonėkite induoti ponu: 
Volstead.”

Volstead yra kongreso at
stovas. Jis svaigalų probibi- 
cijos amendmemlo autorius 
Bet jis yralabai įjunkęs krim
sti taboką.

PAGYDOMA VĖŽIO LIGA.

Karpenterių unija nubalsa
vo nepriimS teisėjo Landis 
nuosprendžio užinokesiiio 
klausime.

šį šeštadienį tad teisėjas į 
teismo rutilus pakvietė kar
penterių viršaičius ir juos iš
klausinėjo, kodėl jie vieni pa
šaliai nuo kitų unijų Itiikosi.

Viršaičiai paaiškino, kad 
tai pačių d.arbininkų išreikš
tas noras sulig unijos konsti
tucijos.

Teisėjas išreiškė viltį, jog 
karpenteriai atmainys savo 
nuomonę ir taikinsis prie vi
sų kitų amatninkų unijų.

MIESTAS TRAUKIA TEIS 
MAN GATVEKARIŲ 

KOMPANIJA.
Londonas, birž. 27. — Ba

varas gydytojas-mokslini tikas 
Wintz išrado naujus X spin
dulius, su kuriais pasektum-, ciiicagos advokatas teis- 
gai gydoma vėžio liga. '.man patraukia gatvekarių

Čia paskelbta, jog is KM) kompaniją. Reikalauja iš kom
panijos pusketvirto miliono 
dolierių, prigulinčių miestui 
už dviejų rnetų gatvių konce
siją.

žmonių 80 pagydoma. Išmė
ginimai ir gydymas vedamas 
Vakarų Londono ligoninėje.

METINĖS TAUTŲ SĄJUN 
GOS SUKAKTUVĖS. TŪKSTANČIAI TUŠČIŲ 

PAGYVENIMŲ.
Londonas, birž. 27. — Pra

eitą šeštadienį čia iškilmingai Apartnmentinių namų savi 
paminėta dviejų metų 1 nulų' ninkaj jr agentai, kurie dar 
Sąjungos sukaktuvės. Daly-1 neS).nai pl(-,§<-. mindomis dide- 
vavo apie oO.OOO žmonių. Nuo |jus pinigus, šiandie baisiai 

susirūpinę. Tūkstančiai pagy
venimų atsirado tuščių. Sam
dos žymiai papigintos, bet nė- 
ra kas butus samdytų.

48 tautų buvo atstovų.

SALOS ALANO PRIPA 
ŽINTOS SUOMIJAI

PAPIGINTA GAZOLINĄ.
Geneva, Šveicarija, birž. 27. 

— Tautų Sąjungos taryba pa
galiau salas Alnnd pripažino 
Suomijai.

Švedijos atstovas Brating 
pakėlė protestų prieš tą nus
prendimą. Bet sutiko nuspren 
dį pripažinti teisotu.

Cbieagoje staiga papiginta 
2 centais galionui gazoline.. 
Taigi jau 20 e. galionui.

SENATORIUS FRANCE Į 
LEIDŽIAMAS RUSI 

JON

GRAS. — Šiandie nepasto
vus oras; prainatomas lietus; 
maža atmaina temperatūroje.

Londonas, birž. 27. — Suv. 
Valstijų senatorius France iš 
Maskvos gavo leidimą aplan
kyti Rusiją.

Pabaltijos laikraštininkų nu
tarimai. •

Laikraštininkai keliuose po
sėdžiuose išklausę užr. reik. 
ministerio Dr. Purickio pra
nešimo: “Baltijos valstybių
susiartinimas,” M. Šalčiaus: 
“Baltijos žurnalistų benlra- 
darbiaviinas” ir “Jnform. De
partamento direktoriaus D-ro 
Erete: “Kova su priešinga
Pabaltijos valstybėms spau
da” Į>o trnmpų dabatų vien
balsiai sekančiai nusistatė:

— Kad Pabaltjurio valsty
bės, turinčios bendrus kultu- 
rinius, ekonominius ir politi
nius siekius, norėdamos ap
ginti savo neprigulmybę ir 
laisvę ir turėdamos kaimy
nystei galingus priešus, kuo
geriausiai turi sudaryti šitų 
valstybių sąjungą ir užmegsti 
kultūrinius, ekonominius, po
litinius bei karo ryšius. J šią 
sąjungą negali ineiti Lenki
ja viena dėl to, kad ji nėrn 
Pabaltjurio valstybė, antra, 
ir kas svarbiausia, tai, kad 
jos siekiai ne tik skiriasi, bet 
dagi yra griežtai priešingi 
siekiams Pabaltjurio ir kitų 
kaimyninių valstybių sie
kiams. Suomių valstybė pa
geidautina, kad kuogreičiausia 
prisidėtų prie trijulės Pabal
tjurio valstybių sąjungos.

Antroji dalis laikraštininkų 
pasitarimo apima pačių laik
raštininkų organizaciją ir jos 
uždavinius.

Visų pirma nutarta, kad 
kaip galima greičiau butų su
šauktas Rygoje bmulras triju
lės valstybių sąjungos laik
raštininkų kongresas, kuris 
visų pirma turės realizuoti 
šių valstybių laikraštininkų 
sąjungos įkūrimą. Tnomtarpu 
yra įsteigtas centrnlinis biu
ras, kurio užduotimi ir bus 
palaikyti tą tugštą tarp lai
kraštininkų ryšį, informuoti 
specialiais politikos, ūkio ir 
kultūros dienos klausimais, o 
taipgi ir savo profesijiniais 
klausimais.

Be to, nutarta kreipti domų 
specialių informacijos organų 
telegramų agentūrų, kad jos 
daugiau apie šias valstybes 
informacijų dėtų, negu lig 
šiol.

Palengvinimui kul turiniam 
bendradarbiavimui rasta rei
kalinga tuojaus įkurti tarp

Baltjurio valstybių kultūrinę 
konvenciją. Tokiu budu mes 
matome, kad galų gale priei
ta prie bemlrų pageidaujamų 
rezultatų ir tai ne prievartos 
keliu, ne nubalsavimo, bet 
vienbalsio susitarimo keliu. O 
tas daug reiškia.

(Laisvė No. 122).

LAIKRAŠTININKAI PLAU 
KIA NEMUNU.

Kaunas. Birželio 2 d., 7 vai. 
laikraštininkai specialiu gar
laiviu išvažiavo .Jurbarku li»k. 
Svečiai turėjo progos apžiū
rėti Nemuno krantus ir įvai
rias senas vietas. Jurbarke A3 
svečius džiaugsmingai pasver-, 
kino vietos civilinės ir karo | 
įstaigos ir didelė žmonų mi-Į I 
nia su orkestrą. Miesto gal- . 
va sveikino atvykusius ave-J 
čius. Orkestrai grojant, sve-1 
čiai žengė pro garbės vartus.; 
Eisena per miestą padaryta 
vežėjais. Po to buvo iškilmin
gi pietus, kurių laike pasaky
ta daug širdingų kalbų Pa
baltjurio valstybių sąjungos 
įkūrimo klausimu. Paskui pie-- 
tų ėjo šokiai.

Apveizėję administraciją ir 
kitas įstaigas, gryžo prie gar
laivio, o gyventojai ir kiti 
atstovai palydėjo svečius. Sve 
čiai gryžlami Kaunan, susto
jo ir aplankė Gedimino kal
ną prie Veliuonos.

Prie Nemuno laukė svečių 
didelė žmonių minia su klt- 
bonu priešakyje. Pasveikino 
svečius dainomis, gėlėmis, 
kalbomis, kas juos labai su
judino. * •

Paskui svečiai nuėjo nnt 
Gedimino kalno, knrį apvei
zėję, nuėjo į bažnyčių, taip la
bai nuo karo sunaikintą. Čia 
rado Vytauto paveikslą. Kle
bonijoj svečiai buvo vaišina-, 
mi.

PINIGy KURSAS. -
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, birželio 25 
buvo tokia pagal Merehanta Lo- 
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui 3.74
Prancūzuos šimtui frankų 8.13
Italijos šimtui lirų 5.01
Vokietijos šimtui markių 1.40
Lietuvos šimtui auksinų 1.40
Lenkijos šimtui markių .(



LIETUVIŲ KATALIKŲ DIEKRAOT1S
ttDRAUGAS

Ktn* kasdieną Išskyrus nedėldieulus. 
PllEN IMLUATOS KAINA!

OHICAGOJ IR UŽSIENYJE!
Metams .......... . ............. fH.OO
Pusei Metą • • • 4.0U

8L'V. VALST.
Metanu ..................... .. fk.4O
Pusei Metų •••••.«•*••••• 3.00

Prenumerata mokosi II k ai no. lai
kas skaitosi nuo užsirafiymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų, visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
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nas savo vaikus atiduoti so
vietų globon”.

Ir kai-kuriuose miestuose ta 
motinoms prievarta atiduoti 
savo vaikus jau pilnai vykdo
ma. Kai-kur tas daroma dar 
ne visai atvirai. Kitur jau se
nai nesislepiama su ta “švie
timo programa”.

Ką-gi dabar apie tai pasa
kys musų socialistų laikraš
čiai. Ar jie ir vėl tik koliosis.

Jei ir tolinus suklaidinti 
darbiu inkai laikysis socializ
mo, tai reiškia, kad jie patys 
veria sau aut kaklo vergijos 
kilpas.

Lietuvos soc. demokratų ta 
puti programa. Neveltui šian
dien katalikai stoja atviron 
kovon su Maskvos pakalikais. 
Dar metas pavojų atremti.

LIETUVOS PREZIDENTO 
LAIŠKAS.

D R A U G, A S

Ar Ne Tiksliaus?

Pirmadienis, Birželis 27, 1921

SOCIJALIZMAS IR VAIKAI
Katalikų spauda visais lai 

kais perspėja dubininkus 
prieš socializmo pavojų. Socia
lizmas veda baisiausion vergi 
jon. Prieš karų Europoje apie 
socializmų kaipo vergijų tiel 
buvo rašoma ir kalbama,o šian 
dien kai-kurios šalys jau vėl 
ka tų vergijų.

Šiandie socializmo vergijos 
labiausia suspausta Rusija. Tą 
vergijų kenčia ne kas kitas 
kaip tik darbininkai ir vals
tiečiai. Daugiausia turi kentė
ti tie, kurie tikėjo gražiems 
socialistų žodžiams ir leido 
jiems pagrobti šalies valdymų. 
Dauguma Rusų darbininkų ne
klausė sveikų perspėjimų. 
Prie socializmo lipo kaip mu
sės prie užnuodirtto medaus. 
Dabar tepasidžiaugia savo pa
lankumo vaisiais. Ko geidė, tų 
ir gavo.

Anais metais tas pat “Brau
gas” daug rašė apie socializ
mų kaipo vergijų. Tarp kitko 
sakė, kari jei kur bus lemta 
socialistams įgyti valdžių, ver- 
gijon pateks ne vien suaugę, 
liet ir vaikai. Sakė, kad so
cialistai atims nuo motinų kū
dikius ir juos auklės savo 
tikslams.

Socialistų laikraštis “Nau
jienos” tuomet tuo pasakymu 
pasipiktino. Ir už tai, kaip pa
prastai, socialistiškai išsikolio- 
jo.

Tuotarpu šiandie jau gyvuo- 
ja Rusijoje vaikų vergija. Tų 
šalį valdo kraštutinė socialistų 
srovė. Tai bolševikai, kurk 
vien taktika skiriasi nuo soc. 
demokratų (Naujienų).

Nesenai Rusų Informacijos 
Biuro New Yorke direktorius 
Suck paskelbė visų dokumentų 
eilę apie vaikų gyvenimų so
cialistinėj Rusijoj.

Bolševikų valdžios švietimo 
komisija Maskvoje pagamino 
programų, kaip vaikai turi būt 
auklėjami. Programoj pasaky
ta:

“Iš naujosios gvntkartės tu 
tiine padaryti komunistų 
gentkartę. Iš vaikų galima pa 
dkr yti tikrus gerus komunis 
tus. Jaunystėje žmogus yra 
kaip vaškas, kurį galima kaip 
pntmkuina gniaužyti su ranka 
Turime išplėšti vaikus iŠ na

pliuškių įtakos. Turime suna 
čionaiizuoti (suprask: susocia 
listinti) vaikas. Jie išpat jau 
nystės turi būti komunistų mo 
kyklos globoje. Toje mokyklo
je jie prisigers komunistinės 
dvasios, prisitaikins prie skar
daus komunistinio gyvenimo 
alfalieto. Praktikoje musų pir

moji pareiga priversti moti
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Į Tamstos adresuotų J. E 
A. Stulgipskui Liėluvps Re- 
spublikob Ih-efcidViitur Miškų iš 
š. m. Balandžio mėn. 30 d 
šiuomi pranešama:

Kalbamoji laiške Tautos 
Fondo pasiųstoji 1920 m 
Lapkričio 4 d.. Liet. Respubli
kos Prezidento p. Stulginskio 
vardu per Pęlitania State 
Bank Pittsburgb, Pa. suma 
150,000 mark. buvo gauta dar 
1920 m. Lapkričio 13 d. iš 
p. Kamilei Mason Director for 
Forcigu affairs tire Bank o 
United States Danzig — ir 
padėta p. Respublikos Prczi 
lento žinioje bendriems Lie 

tavos gynimo reikalams.
Pranešime iš Danzigo ne 

buvo nurodyta, kad tie pini 
gai yra Tautos Fondo siun 
čiami, tai-gi ir tos sumos ga 
vimo pakvitavimas užsitęsė.

Be to turiu pareikšti, ku< 
gaunamosios iš Amerikos 
Lietuvių ar iš kitur aukos vi 
suomet yra padedamos ir i 
rašomos bei naudojamos au 
kotojų nurodytiems tikslams.

P. Respublikos Prezidento 
vardu tariu visiems aukoto 
janis ir prisidėjusioms prie 
aukų rūpintojams širdingųv •aciu...

Dr. P. Bielskus.
Respublikos Prezidento St 

krėtoriaus Kanceliarijos Vir 
ši n inkus.

TAUTOS FONDO AUKOS 
PRIIMTOS.

Aukščiau paduotas Liet 
Resp. Prezidento raštinė 
pranešimas liudija, jog Tau 
tos Fondo aukos, kurios pir 
įname Liet. Resp. Prezidento 
pranešime nuo Kovo 23, 1921 
nebuvo paminėtos, yra pri 
imtos, Kis pranešimas taip-gi 
liudija, jog visos amerikiečiu 
aukos yra sunaudotos sulig 
nurodymo Lietuvos Respubli 
kos bendriems gynimo reika 
lams, kas yra liudijimu, jog 
visokie užmetimai Tautos Fon 
dui neturi jokio pagrindo ir 
yra durom i vien blogos valios 
žmonių tikslu pakenkti Tau 
tos Fondui aukų rinkime.

T. Fondo Seki e torius.

Jei katalikai aukodami ku
šloms nors įstaigoms gali 
augiau gero padaryti ir pla- 

tesnį tikslų atsiekti, tai nėra 
niekam abejonės, kad tiksliaU3 
yra joms aukoti, o ne kokioms 

itoms.
Aukojant Lietuvos šv. Vin

cento draugijos įstaigoms, šel- 
liančioms našlaičius ir užri
tančioms jiems prieglaudas ir 
mokyklas, katalikai atsiekia 
datesnį tikslų: jie savo auko
mis čia duoda pašalpų apva
linti kūnų maistu ir drabu
žiu, o sielų mokslu ir katalikų 
ikėjiniu. Katalikams tai vi

suomet rūpėjo ir rupi.
Aukojant Lietuvos Raudo- 

nųjam Kryžiui, kuris anot so
či jalistų yra bepartyvis ir ku
riam visiškai nerupi tikėjimo 
dalykai, katalikai atsiekia 
siauresnį tikslų — mažiau ge
ro. Nes nors aprūpina jų kū
no reikalus, neaprupina jų sie
los reikalų.

Tai-gi aiškus dalykas, kad 
tikslinus yra katalikams auko
ti savo aukas Šv. Vincento 
Draugijai Kaune, nes tokiu 
budu daugiau gero padaro, 
negu aukoti Lietuvos Raudo 
nųjam Kryžiui, per kurį ka
talikų aukos mažinu gero pa
daro.

Gal būt, kad tokia mintis 
buvo ir vyskupo. Karevičiaus, 
kuomet jis patarė, kųd tiks
laus butų siųsti. katalikų au

kas šv. Vincento; Draugijai 
KAurte.

Tais žodžiais vyskupas a- 
naiptol nesmerkia aukojimą L. 
R. Kryžiui. Kuomet yra jo 
reikalams rinkliavos tenesigai- 
li žmonės aukoti.

Iš to žodžio tikslinus soci- 
jalistų “Naujienos” labai pa
sipiktinusios.

Ai, fariziejai, veidmaniai! 
“Naujienos” skelbia pasiun- 
tusios tūkstančius auksinų 
Lietuvės socijal-demokratų 
partijųi, jos reikalams.

Ar ne tiksliaus butų buvę 
pasiuntus juos Lietuvos Rauti 
Kryžiui, (kurį taip smarkiai 
stoja “Naujienos”) negu soei- 
jaldemukr., kurių atstovai Sei
me ima algas, darbininkų su
dėtus pinigus, o nieko nedir
ba, o tik darbų trukdo.

Ar ne tiksliaus butų remti 
Liet. Raud. Kryžių, kuris šel
pia nušlaičius, sužeistus ir . li
gonius negu sočijal-demokra
tus kurie savo bjauriomis agi
tacijom i.s,apgavystėm i s ir suk
tybėmis priveda nesusipratu
sius žmones darbininkus prie 
peržengimo valstybės įstaty 
mų, už kų tie suvadžioti nu 
sikaltėliai yra baudžiami, pri 
veda juos prie riaušių, sukili
mų, muštynių. Iš to atsiranda 
ir naišlaičių, ir sužeistų ir li
gonių, kuriuos visus L. R. 
Kryžius turi aprūpinti-

Ar ne tiksliaus, butų kad 
“Naujienos” agituotų siųst* 
darbininkų siūlėtės aukas L. 
R. Kryžiui, kuris tarnauja ir 
tėvynei Lietuvai ir darbiniu 
kams, negu jus siųsti socijal 
demokratams, kurie rengia 
Lietuvai pragaištį, susidėdumi 
su Rusų bolševikų agentais ii 
dirbdami už jų pinigus ir reng 
dumi darbininkams bolševiki
nį jungų.

Visi pripažins, kad tai butų 
tiksliaus. tik ne “Naujienos”. 
Joms tiksliaus, kad katalikai 
siųstų aukas L. R. Kryžiui ir 
aprūpintų nelaimingus, o jos 
siųs savo aukas savo sėbrams, 
broliukams, soc.demokiuiums, 
kad jie pridirbtų daugiau 
kandijatų j L. R. Kryžiaus įs
taigas.

Patarimų siusti aukas kata 
Ūkiškoms organizacijoms, ne
gu Lietuvos Raini. Kryžiui 
“Naujienos” priskaitė prio 
Lietuvos tlvasiškijos nedory
bių, o patį siuntimų aukų soc.- 
tlemokratams, negu Liet. R. 
Kr. prie ko priskaito “Nau
jienos”! Rodos prie savo “do
rybių”, o ne nedorybių. Kodėl 
kitoks saikas kitiems?

Tai-gi iš “Naujienų” vis
gi sunku sužinoti, kas dor;:, 
kas nedora. Jose dora labai 
ant silpnų, kaip girtuoklio, ko
jų stovi.

Bet-gi nors vienas dalyku* 
paaiškėjo, kas nedora.

Kuomet iš “Naujienų” išva 
džiojimų negalima buvo su
prasti, kas jiems išrodo dora, 
kas nedora, tuomet “Draugo” 
buvo pastatyta abejonė “ar 
ne tas pas jas dora kas jų re
dakcijai daro “biznį”, kad 
galėtų gauti šimtą dolierių al
gos į savaitę (per korekto
riaus nepastebėjimų buvo pa 
siūlyta net $100,0W, tai jau 
perdaug)ir gerus dividendus.” 
Nuo to “Naujienų” redakcija 
su dideliu pasibjaurėjimu ir 
pykčiu atsisakė-nepri pažino 
tai dora. Tas gerai ir teisin
ga. Žinoma, tiksliaus yra, kad 
redakcija imtų mažesnę algų 
ir nereikalautų dovanų, pa
likdama didesnius dividendus 
šerini nkan is ir darbininkams.

J;;, •. 'V. K.
. no

LIETU-

Bedievybė Amerikos Lietu
vių tarpe pakol ėjo, tai ėjo, 
liet toliaus jau beveik nepa
žengia.

Katalikai čia susiprato
sustiprėjo. Jie susibūrė į įvai
rias draugijas, o šios spiečiasi 
gana sparčiai į L. R. K. Fe
deracijų. Juo tas susispieti- 
mas įvyks greičiau, tuo ka
talikų stiprybė išaugs labjau.

Taip maždaug yra Ameriko
je.

Lietuvoje eina dabar smar
ki ir atkakli kova tarp tikėji
mų išpažjstunčių ir bedievybės 
šalininkų.

Bedievybė užsikrėtus maža 
dalis liautlies ir žymi dalisLie- 
tuvos pusinteligenčių. Didžiau
sia tikėjimo neapykanta pasi
žymi didelė pradinės mokyklos 
mokytojų dalis.

Bet ar žinote kas yra musų 
liaudies mokyklos mokytojai ? 
Du trečdaliu yru taip vadina 
mieji “erzatz” (nedakepti) 
mokytojai.

Vokiečių okupacijos laiku, 
kas mokėjo šiaip taip skaityti, 
rašyti, išėjo kelių mėnesių kur
sus ir paliko “mokytojas”.

Teko man dalyvauti tokių 
mokytojų egzaminuose. Jie, 
galima jų pasigailėti, tikri 
proto ubagai. Vos sugeba su 
krevezoti savo pavardes.Retas 
kuris rašo be stambių grama
tikos klaidų. Ne visi sugebu be 
pakladų daryti keturis arit
metikos veiksnius. Gal ne jų 
kaltė kad jie nestovi savo 
profesijos aukštumoje, bet ne 
savo protu gyvendami ii- pa 
tekę į socialistų globą, yra ap 
kvailinti bedievybės platinto 
jai.

Tie bedievybės apaštalai no 
ri ta baisia liga užkrėsti visą 
Lietuvą. Jų didžiausiu troški
mu yni, kad kuogreičiausia 
pranyktų net ir tikėjimo ženk
lai Lietuvoje.
Prieš tokias bedievių' pąstan 

gas stųja IšataliId^aji., Lietu
vos liaudis, dvasiskija, žymi 
dalis inteligentijos, o smar
kiausia “Lietuvos Katalikų 
Mokytojų Sąjunga.”

Ji nepasitenkina protestais 
prieš savo draugų bedieviškus 
nutarimus, bet leidžia savo lai 
kraštį “Lietuvos mokykla” 
kuriame aiškina įvairius mo- 
kvmo ir auklėjimo dalykus, ta 
pina daugybę visokių žinių 
taipat aiškina tikėjimo reika 
lingumą auklėjime.

Amerikos katalikai negal

ra stora ir didelio fromato. Čia 
asite smulkių, nuodugnių ži

nių apie kovą mokykloje už 
ikėjimų. Čia telpa mokyklų 
nogramoK, jų skaičius. Įvai- 
ųs turiningi mokymo ir auk 
ėjimo straipsniai, tiesiog švie 
imo enciklopedija daro garbės 
j. K. Mokytojų organui. Vie 

uos knygos kaina $1.50.
Įsigydami tas knygas sau 

įdarysite ir paremsite “L. K. 
Mokytojų Sąjungos” darbą.

Bijūnas.

RED. ATSAKYMAI.
žvalgui iš Worc lester’io.—

iraži žvalgo pareiga. Uoliai 
sekti Lietuvių visuomenės gy
venimą, jį visapusiai nušvies
ti spaudoje, stovėti sargyboje 
krikščioniškos pasaulėžvalgos, 
perspėti pavojuje, paskatinti 
sumigusius, tingius prie dar
bo. Tikimės tą pareigų Ta
mista garbingai savo koloni
joje atliksi. Ačiū už žinutes, 
prašome ir ateity jų kuodau- 
^iausiui teikti Draugo skai
tytojams.

Koresp. iš Kenosha. — Ga
lina tik pasidžiaugti keno- 

šiečių pasižadėjimų pildymu. 
Ačiū. Laukiame ir kitų duok- 
ės — korespondencijų.

Margaretai iš N. N... Jeigu 
Draugas turėtų daugiaus to
kių Margaretų, Draugo litera
tūros skyrius pasidabintų gra
žiais žiedeliais. Draugus te- 
iaus neubejoja, kad Margarie- 

tų, Bijūnėlių musų visuome
nei netrūksta, tik vis tas mu- 
sų lietuviškas nerangumas, 
d.rųsos stoka liepia dirvonuoti 
kilnioms jaunos sielos idė
joms, ilgesiams, atsiminimam* 
ir tt. Tikimės Tamistos pa
vyzdį paseks kitos ir kiti.

P. A. Nausėdai ir p. S. Ju 
cevičiui, Jul. šliogeriift Chica 
goję. Sveikiname Labdaringos 
Sąjungos veikėjus, kurie Drau
go skaitytojams taip plačiai ir 
dažnai reiškė savo darbštumą, 
nenuilstamų šventai — Jalula- 
rybės idėjai uolumų. Jeigu 
kiekviena organizacija tiek 
gyvumo įneštų dienraštin, 
greitu laiku padaugintume 
Draugų ligi 8, vėliaus ligi 10 
ir tt. puslapių. Lauksime ir 
daugiaus jūsų veikimo žinelių.

Klevui iš Detroit. — Ačiū 
kleveli. Yra kas rašyti apie 
detroitiečių gyveninių. Tilpo 
ir tilps, tik rašyk. Redakcija 
klaidas ištaisys, o ir patsai 
greit pramoksi vis taisyklin- 
giaus vartoti Lietuvių kalbų.

V. Blavackui ia Worcester. 
— Gavome, talpinsime. Jūsų 
Spaudos draugijos skyriausKoresp. iš Detroit. — lleiš- 

kiame pagoidavi..., daugino. P“' ^l'nK»s , ye.kunus para-

išgirsti iš jūsų veiklios kolo
nijos. .Rašyk Tamįsta 'ir- ki
tus rbginlr. •*’ 1 ‘ ’y • • :. .

Koresp. iš Philadelphia. — 
Ačiū, Lpukiąjue dauginus ži

gius ir knuN uoliau darbuotis. 
Ištesėk Tamis’ta savo pasiža- 

dėjiinuysė.
Spragilui iš Jaujos. ‘—Spra- 

gilėli, spraginki kaip spragi- 
pilnus pagyro ^Žodžiais,

uolių. Kaili butii 'gražu, kad . w. ., . . . . , ., .... t " ’... . i tusę ius veidmainingais darbaisvisos skaitlingos iiarapiįmes m . .. ... w1 1 J (rėksnius. Tesinta “tuseios
I bačkos” aikštėn, ti'pamato vi
suomenė jų tuštybę ir tenusi-

mokyklos mokslo metus baig
damos praneštų Draugui apie
baigiančių mokyklų skaičių, ■ • ,v , ,, , išpjauna nieko gera jose nera-
rengiamus mokyklų vakarus,! . . TTX4. ... . .......x .. ± Jusi. Užtektinai prisiklausome

jų plepalų, metas juos paspra-

pasilikti vien žiūrėtojais į t; 
baisių kovų. Jiems turi rupė 

Bedievybė dabar netik kaiti, kad katalikiška Lietuva ir
negauna pasekėjų iš katalikų 
tarpo, bet pati dažnai- neten-

liktų katalikiška. Todėl šak 
kitų dalykų jų užduotis via

ka daugelio saVo narių. Mat, remti “Lietuvos Mokytojų
mąstantieji iš jų tarfio regi 
bedievybės nesąmones žmoni
jai ir šiame ir amžiname gy
venime. Beto katalikai savo 
ramiu ir stipriu vaisingu'dar
bu patraukia kas kart daugiau 
prie savęs ir buvusių savo 
priešų.

Katalikų Sąjungų”. Ir štai 
kaip ją tuojaus galima pureni 
ti.

“Draugo” knygynan yra 
pargabenta tos Sąjungos lei 
džiama “Lietuvos Mokykla”.
Galima gauti jos pirmų ir an
trų knygą. Kiekviena knyga y-

pažymėtų tolimesnius savo 
mokinių žygius.

Eglės šakai iš Chicago. —
“Elgeta” mums pravertojo, 
kaip Taiaistn galėjai pastebėti 
Draugo 146 nuru. Ačiū. Ban
dyk Tamista savo literatinius 
gabumus vystyti. Jie kaskart 
vis gražesniu lytimi apsireikš. 
Reiktų savo rašiniams įdo
mesnę fabulų (pasakojimų) 
surasti.
Rūtelei iš Roselando. — “At

siminimai” tilpo. Laimingas 
kas atsiminimais gyvenu! Ne
tik jis laimingas, bet ir tas, 
kurio atsiminimai nublanko, 
pranyko. Viena, kita atsimi
nimų gilesnė refleksija rasi-

ginti.
Jonui šakočiui iš N. N. —

Nei po metų nei po trijų su- 
lyg krikščioniškojo mokslo 
gavę asmenys persi skyrimų 
(d.ivorce) negali vėl susiporuo
ti. Jeigu minimas asmuo nė 
metų nelaukęs susigyveno su 
nauja moterimi, Katalikų Baž
nyčios žvilgsniu juodu gyvena 
kaip paleistuviai, o civiliai 
musų valstijos įstatai gali juos 
nubausti nuo varnų ligi trijų 
metų kalėjimu. Nebent jie ki
toje valstijoje butų susiporavę 
kur tokių įstatų nėra. Tuomet 
tos bausmės galėtų išvengti. 
Mumis katalikams aišku, kati

nėlio vertę daugina. Tainistai civiliai šliubai tėra vien pa-
jie si'kasi rašyti. Prašau pa
naudoti savo talentų.

leistuvių šliubai, o civiliai “di- 
vovsai” neturi prasmės.

Mokyklą Baigiančios Jausmai.

Vakaras, 
lė žmonių.
atspindi svečių veiduose. Visi 
patylomis šiiekučioja; išsida
binusias mokines akimis lydi.

Ko jie taip skaitlingai susi
rinko? Gal ir egoistiška taip 
manyti, l>et-gi žinau, kad nori 
mus diplomuotas pasveikinti, 
gyvenimo verjietun prisivilio
ti. Jie atgyveno laimingas mo
kyklos dienas. Jie jų neteko, 
o va ir mums jos slysta, nyk
sta.

Minėtina pian šiandiena die
na. Jaučiuos kaž-kaip: tai be
galo linksma, tai vėl. vos ga
liu skausmo ašarų sulaikyti.

Taip linksma yra pradedant 
naujų gyvenimų, įdomu pras
kleisti ateities uždangų bet-gi 
liūdna atsisveikinti su senuo
ju-

Mano mokytojos, nežinau ko
dėl rodos nebi’.-avos, keistos.

Pirmiau Jos nors ir malo
nios, bet-gi nekartų pabardavo
išmėiineitavo. Nekartų maniau Skambina, deklamuoja, 
k id jos r.epaJo- učiani’|n’-oja. o a tųi-i. j* -mų

Svetainė piluutė-1 šį vakarų visa suprantu. 
Elektros šviesos Jos yra mano artimiausios gy- 

venimp draugės. Žinau kad 
jų rūpestingos širdys nuolat 
mane vairavo, man gera lin
kėjo. O, kodėl neįvertinau jų 
mylinčios mane širdies, pasi
šventimo? Nebegaliu atsily
ginti. Pervėlu. Už kelių valan
dų turėsiu sakyti sudiev...

Svetainės šviesos užgeso. 
Estrados uždangas pasikėlė. 
Būrys mano draugių sudaina
vo atsisveikinimo dainelę.

Netikiu daines žodžiums, 
jos netenkina manęs. Jos no
ri man išreikšti kad jau šį 
musų prieti'Jvbė užsibaigs, kad 
aš pradėsiu žengti naujais ta
kais, su naujais draugais.

Ne, aš to nenoria kad ir teks 
pasisavinti naujų draugų ln»t- 
gi mokyklos draugai paliks 
mielinusi. Neužmiršiu aš jūsų 
paklaidų daryti keturis avit- 
niekados, ne, niekados!

Programa vykdoma toliau.
dai- 
š vp.

no užburta sėdžiu garbingoje 
baigusios mokyklų vietoje.

Gėlės ant krutinės vilioja 
maiH“ svajonių erdvėn. Kartais 
pakelia galva kuomet garsus 
delnų plojimai išblaško sal
džias svajones. Bet vėl užmirš
tu aplodismentus ir atminimo 
sparnais skrendu į užbaigtos 
mokyklos dausas. Taip trum
pas laikas, o čia tiek nevys
tančia atsiminimų!

Kažkas iššaukė mano vardų. 
Susipratau. Reikiu atsiimti už
tarnautų diplomą. Atsikeliu. 
Greitai išsitaisau suknelę. Su- 
glostau plaukus. Einu i>er pu
blikos tarpų į estradų.

Padumla man diplomų ir pa
sako gražių prakalbų, ragin
damas mane kad neužmirščiau 
savo idealų, kad {atlaikyčiau 
šios įstaigos įskiepintų, dva
sių, kad nuveikčiau rimtų dar
bų tėvynės ir žmonijos labui.

Jo žodžiui man skamba it 
sena pasaka. Mano mokytojų 
Iujhis šimtų Kartų tų |»atį at
kartojo. Bet gi kalinėtojo žo- 
Iziai šį vakarų novo tarsi ant- 
vpau<la‘ prig-dams> autori

tetų kilnioms idėjoms. Steng
siuos pildyti visas.

Prisiartino jau laikas atsi
sveikinti. Rodos, kad nebetu- 
r'n jčgų, negalėsiu ištarti nė 
žodelio. Sugaudė skausmo 
verpetai. Nenori n, o, nenoriu 
sakyti sudiev! — liet laikas 
žmogaus nelaukia.

Stoviu prieš visus, ir valan
dėlei užmiršau kam aš stoviu. 
Pradėjau vulediktorijatų (atsi
sveikinimų).

Padėkojau visiems už jų at
silankymų; ištariau, nors ne
vykusį, bet širdingų ačiū savo 
tėveliams, mokytojoms prietė- 
liams kad leido man sulaukti 
šios dienelės.

Užbaigiau kalbų. Lipu nuo 
estrados. Nebejaučiu liūdesio 
kuris pri,*s pat atsisveikinimų 
slėgė mane. Einu į platųjį 
pasaulį užimti man skirtos pa
nagus. Darbo, pasišventimo 
entuzija«.iuas jau susiliepsiiojo 
manoje. Noriu ir aš prisidėti 
imis viena idėja pusuulinės 
kultūros kūryboje, nors viena 
plytele tautom rumus statydi
nai. Aušros a/ara
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Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių | 

. Katalikų

DIDŽIAI SI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, KAUKUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS.
A

Ten yra vietinis agentas Jūsų miesto 
ar netoli jo.

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas per 

Hamburgą.

SAXONIA...............Liepos 21

II klesus I1S0.00, III klcsoa |125. 
Taksų 5 dol.

PER CHEIIIUD RG SOI THAMPTON 
LIVEltPUOL AR GLASGOIV

ALGEIUA .......................... Dirželio 25
DERENGARIA ................. Birželio 80
CA.I1EIIONIA (Naujas) .. Liepos 2
CAROKIA .............................. Liepos 2
AQI ITANIA ........................... Liepos 5

B

°tTel. Canal 6128 J
2 DR. C. X CHERRYS S

LIETUVIS D EN TĮSTAS * 
2201 IVeat 22-nJ & so. Leavltt su“ 

* Chicago o2valandos: 1:10 A M. to 11 R.*
1:00 P. M. to 8:06 P. M. «

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Canal 211S

Valandos: 18 ryto Iki 8 vakare 
Gyvenimas:

2811 W. OSrd 8*». 
Tel. Prospect 1468.

TeU Drover 16411

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DKMTI8TA8 

4711 80. ASHLAJTO AVKVUH 
arti 47-tOe Gacvta

[Valandos: nno ryto Iki * vak j 
8eredoiyla nuo 4 lt* 9 vakare

- ■ipįjrįfSB;

rv.w?Rrf5iši!,A”’j

ADVOKATAS ■
* Ofisas Didmiesty J:

g 29 South La Šalie Street
Kambarin 214 

Telefonas Central 4280

Į Vakarais, 812 W. Mrd St j
Telefonas: Yards 4481 *

88-TeL Yards 6666 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojas, Chlvurgaa Iv

■802 B. Halsted Bt. fj*"^**. 
Valandos: 16—18 18 ryto 1—8 Ir 
4—8 vakare Nsd. 18—11 UI ryta

• a<s#axa*siJifl*axa#axa#a*a*j 
J Telefonas Boulevard 8188

3 DR. G. KASPUTIS
DEKTISTAS

8SS t South Halsted Btr. ?
Valandos: 8—11 AM. i

i 1—6; 7—8 P. M.
fixa«4jka#flKA#aAa*flejft#a>ae*

VALENTINE DRESMAJUVG 
COLLEGES

[4205 8. Halsted, 2407 W. Madleon. 
1850 R. Wells Su

187 Mokyklos JungU Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt*'

Km o, Deėlgntng bisnlnl Ir narnama
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimala 
Elenos dienomis Ir vakartUa Pa*

lkalaukit knygėlė*.
Tel. Sesley 1448

SARA PATEK, p Ina lai nk A 
■©•O

Š DR. CHARLEs'SgAl]
| Perkėlė seavo ofisą po nan

J4729 So. Ashland Avė
Spėri Jalietaa

jflhŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ UOUj

gvalandosnuo 10 Iki 11 taryto: nno| 
■> Iki 6 po pistų; nuo 7 iki 8:161 
Svaka^s Nedėliotais 18 kll 1

Telefonas Dveval 8888

i' , ■
MtiiiimmmiminiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiN

Rea. 1138 Indepcndenoe Blvd. 
Telefonas Von Bursa 984

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Mpeeijallstas Moterltty, Vyrltky

Valkų ir visų rtunaiSky Ugų 
VALANDOS: 10—II ryto 9—8 pt

pietų. 7—8 vak. Nedaliomis 10—18 4 
(Minas 3254 Bo. RaisSed St., Chlmr

Telefonas Drover PSP2 

MUMUIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIMII

Būrelis Lietuvių katalikų, kuris darbuojasi b’orcestery, Mass. platindamas vi
suomenės tarpe katalikišką spaudą. ♦*. ft* v «>

Sėdi (iš kaifės pusės žiūrint į dešinę): O. Červinskakė, K. Senkus, kun. L. 
Kavaliauskas, J. Vaitkus, kun. J. J. Jakaitis, 0. Pauliukonienė.

Stovi: V. Blavackas, M. Kopkienė, M. Aliukienė, A. Morkūnienė, 0. Naulienė, 
K. Baronas. (Žiur. korespondenciją iš AVorcester, Mass.).

LIETUVIAI AMERIKOJE.
W0RCESTER, MASS.

Pasidarbavimas Spaudos 
Draugijas.

Katalikiškus spaudos plati
nime Worcestęrid Liętflyių 
tarpe daugiausia pasidarbavo 
sekantieji asmenys:

i, Aliukienė iš &v. Marijos
ir ' e v' »1 ' j’ iVardo, dr-,jos pųii(lavE knygą 
už 35 dol. 60e.; A. Morkunie- 
už 35 dol. 60c. į A. Markunie- 
nė už 43 dol. 85c.

M. Veniukė iš Marijos Vai
kelių draugijos už 2G dol. 10c.

K. Baronas iš S. L. R. K. 
A. 41 kuopos už 10 dol.

O. Paliukonienė iš Moterį] 
Sąjungos 5 kp. už 7 dol.

Išviso per spaudos savaitę 
parduota knygų ir užprenu
meruota laikraščių už 222 dol. 
95c.

Redakcijoms išmokėtu se
kančiai:

Draugui 63 dol. 25c.; Darbi
ninkui 47 dol. 16c.; Garsui 15 
dol. 75c.; kun. J. J. Jakaičiui 
39 dol. 75c.

Išviso išmokėta 199 dol. 11c.
Draugijai lieka nuošimčio 

47 dol. 89c.
Iš tų pinigų Lietuvos naš

laičiams pasiųsta 2775 auksi
nai.

Pilfios ir .smulkmeniškos at
skaitos negaliu išduoti, nes 
daug dar neparduotų knygų.

Iš to kas nuveikta, aišku 
gerb. Draugo sknitytojanis, 
koks buvo tų žmonių pasišven
timas, nes visi dirbo be jokio 
atlyginimo. Už tai Spaudos 
Draugija visoms ir visiems 
dideliai yra dėkinga.

Kas Worcesteriečių norėtų 
gauti įvairaus turinio naudin
gų knygų, prašomi kreipties 
šiuo adresu: 41 Provirience 
Str.

V. Blavackas. rast.

SI0UK CITY, I0WA.

Pasidarbavus moksleiviui J.
Zabulioniui, Birželio 19 d. pa
rapijos svetainėje buvo su
rengtas gražus vakaras tos pa
rapijos naudai. Vaidinta du 
gražiu ir juokingu veikalėliu:
“Jaunystės Karštis” ir ”Susi 
žiedavimas”. Vaidinimas išėjo 
gražiai, nes visi vaidintojai 
savo roles gerai atliko.

Po vaidinimo vietinis, varg. 
p. S. Simanavičius dar padai
navo keletą giazių dainelių, 
tas publikai ir labai patiko.
Publikos buvo nęperdaug. Di- šė, kid galėjo būti virš 50.000. 

dalės Silumes varginami dMl- , Gluftnus.

guma išvažinėjo į parkus, miš
kus ir negrįžo ligi vėlumo. Bet 
kurie buvo, visi liko patenkin
ti‘ir'visi •linksiąųs gražiai pra
leidę laiką skirstėsi namo. Pel
no parapijai via-gi liks &u virš 
$30. Vietinis

,WQRCESTBR, MASS.
t , . . * • , . I , j' ,
b- i ė f * '?!’ u '/;n ;r r.

Birželio 17 ir l^ulį iniėsto 

parke Newton Dili buvo pa 
minėta 300 metų sukaktuvės 
pasižymėjusių ateivių Suvie
nytose Valstijose. Iškilmės 
programon buvo pakviestos 
visos tautos. Pirma diena bu
vo skiriama vaikams, antra 
suaugusiems. Programoj daly
vavo 12 tautų.

Vienos tautos perstatė savo 
didvyrius, šioje šaly pasižymė
jusius, kitos, pav. Syrijieeiai, 
rodė išradimus: stiklą, kon: 
pasą, laikrodžius ir tt.

Lietuvius atstovavo Liet. 
Vyčių 26 kuopa ir šv. Kazi
miero parapijos choras. Viso 
Lietuvių dalyvavo 18 asmenų.

Atėjus Lietuvių eilei, visi 
gražioje tvarkoje išėjo ant es
trados. Pirmiausia ėjo dvi 
merginos: viena nešė Ameri
kos vėliavą, o kita Lietuvos. 
Paskui jas visi kiti ėjo poro
mis. Visi buvo pasirėdę tau
tiniais rūbais.

Dideliam miesto heliui už 
grojus “Noriu miego” jį ke
letą įmuktų gyvai pašoko vie
nos mergaitės. Paskui pačios 
dainuodamos pašoko“Žilvitį”. 
Tūkstantinė nijnia žiurėjo ir 
klausė lig užžavėta. Dainos 
žodžiai toli buvo girdėti.

Didžiųjų poros pašoko Suk
tinį ir Klumpakojį. Tuodu šo
kiu svetimtaučiams labai pa
tiko. Vėliaus girdėjau svetim
taučius niūniuojant Klumpa
kojį bei “Žilvičio” tūta tūta.

Lenkai gavo nosę.

Lenkus atstovavo du vyru: 
vienas perstatė Kosciušką, ki
tas Pulaskį. Lietuviams už
protestavus, kad Kosciuška 
buvo Lietuvi , Lenkai gavo 
nosę ir antrą dieną jau neda
lyvavo. Pirmą dieną jie daly 
vuvo sykiu su pluncins. Ant 
rytojaus lenkams nepasiro
džius, kai-kuric svetimtaučiai 
juokėsi, kast prancas juos pra
rijo, nes vienas iš dalyvavu
sių prancų buvo dtktas vyras.

Publikos buvo begulo daug. 
Vietos angliški laikraščiai ra-

GHICAGOJE. ,
I___________________

j Iš Chicagos Lietuvių (libera 
lų) Tarybos susirinkimo.

Birž. 14 d. Cliicagos Lietu
vių Taryba laikė mėnesinį; su- 
sirihkinil/ Milrioš, svetainėj.

»»• Jau- 20 miliutų iki 9-nių. Su
sirinko 28 žmonės. Dimša su
riko: “dbodu įnešimą susi lin
kimą “atidarytįKitas atsi
liepiu: Wką tik Dimša įėjb ir 
šaukia”.

Pirmininko pagelbininkas 

Loeaitis atidarė susirinkimą. 
Raštininkas, dr. A. Graičiu- 
nas perskaitė praeito susirin
kimo protokolą. Jame buvo 
pažymėta, kasi pirm. A. Bar
ei us atidarė susirinkimą. Tuo 
pačiu laiku įėjo pirmininkas 
ir užėmė savo vietą. Pirm pri
minsiant protokolą kai-kurie 
pastebėjo, kad ne pirmininkas 
atidarė susirinkimą, liet pats 
raštininkus ir tik berekomen- 
duojant susirinkimo vedėją į- 
ėjo pirmininko pagelbininkas 
ir pirmininkavo susirinkimui. 
Nutarė pataisyti protokolą. 
Raštininkas perskaitė ir ta
rybos “senato” susirinkimo 
protokolą. Nubalsavo priimti.

Dimša i>astebi, kad nors jis 
išrinktas gynimo komiteto na
riu, liet jau daugiau prie jo 
nepriskaitoinas.

Pirmininkas maldauja, kari 
savo klausimą pasilaikytų 
svarstant dienos reikalus.

Saukė IIertinanowiczių, ku
ris buvo paskirtas pagaminti 
laiškus į žydus, kad jie remtų 
Lietuvą. Hertlnanowicz‘iaiis 
tuosyk nebuvo. Atidėjo.

2 jų metų sukaktuvių paminė
jimas.

Loeaitis raportavo iš suren
gimo šeimyniško vakarėlio 
Birž. 12 d. Mildos svet. pami
nėjimui tarybos 2-jų metų 
gyvavimo sukaktuvių. Pasakė, 
kad negalima pilnai raportą 
išduoti. Finansai nesuskaityti. 
Gaila, kad mažai žmonių te- 
atsilankė, užtai ir svetainė 
gauta $10.00 pigiau. Rakaus
kaitė patarnavo dųvanai- 
Kviesta buvo Pocienė, bet ji 
pareikalavo lionoravo. Nors 
muzikantui tik da ar tris kart 
pagrojo, vienok turėjo pilną 
atlyginimą.

Atsistojo Andriulis. Atsiko
sėjęs kalba — “Aš savo dar
bą pilnai atlikau.” Pirm. 
klausia jo, ar turi paruošęs 
raportą. Pasiginčijo su pirmi
ninku ir turėjo atsisėsti.

Raštininkas paaiškino, kad 
praeito susirinkimo išneštos 
rezoliucijos pasiųsta Lietuvos 
Atstovybei .K-vhingtonan ir

jau tilpusios “Tėvynėje” J 
(tuutininkų-liberalų laikius- ~ 
tis). Kituose laikraščiuose dar 
nepastebėjo.

Bijansko skundas ant Lie

tuvos pašto tai pat pasiųsta 

Lietuvos Atstovybei.

Perskaityta laiškas iš Lietu
vos Atstovybės AVasliingtone 
reikalaujantis pinigų už pri
siųstas majoro Žudeikio rašy
tas knygutes.

Stankovitch (cicerietis) kai 
bėjo, kad sunku yra jas par
duoti. (Eliafc valandė
lei užsimiršęs savo puikybę ir 
išdidumą pats teikėsi užda
ryti svetainės langus).

K. Deveikis (Ir-gi cicerie
tis) pasiūlo papiginti knygu
čių kainą.

Barčius suko, mes negalime 
nutarti kainą pigiau kaip nu
statyta.

Graičiunas perskaitė laišką, 
kuriame pažymėta, kad pini
gai ar aukos už knygutes eis 
Lietuvos karo ligoni net

Įėjo llertmanowicz su ryšu
liu rankose. Dimša pradėjo 
kalbėti ir pipŲipinkas nega
lėjo jo sustabdyti ligi neužbai
gė savo kalbos. ■ <

tlalutinai, nutarė’ pardavi
nėti knygutes ir toliau Įr, sų-; 
mdkėtus piųigus. už knygutei 
pasiųsti Lietuvos atstovybei.

i’irminiiikas užklausė Hert-
" .• i : <» i »i » /J’ e ;

nianotoicz’iaus ar parašė žy
dams laiškią. '

Hertmali©wicz.' Duokite 
ra»iyb£, neturiu laiko; dar 
vieną veikalą parašiau, važia
vau į AVashingtoną.

(Bus užbaiga.).

PASINAUDOK GERA PROGA.
Parsiduoda du bisnial bučerne, 

grotame ir kepykla (Bakery) Ir na
mas su 8 kambariais pagyvenimui už 
labai žema kaina.

Priežastis pardavimo savininkas 
važiuoja Lietuvon. Atsišaukit greitai 
platesnės žinias gausite ant vietos.

V. J. LATVENAS
411 Lincoln Avė. Rockford, IU.

ANT PARDAVIMO. Pigiai parsiduo
da A. Automobilius dėl 7 pasužicrlų 
Naujai permallavotas, tajerial geri, 
modelis 1919 nt..

AtsiAaukite po šiuo adresu:
3144 Paiiicll str., (2nd fl<n>r) front

Clilcago, III.
Tel. Yartls 5184

Dr. 1. L MAKARAS
Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10800 So. Michigan Ave^ 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki 4 po

plet, 8:88 tkl 8:88 vakare 
Residenelja: 10583 Perry Avė. 

Tel. Pullman 848

IEŽISDR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
2201 Wmt 22nd Street 

|Tel. Canal 62Z2 
■Kės. 8114 W. 42nd Street

Tel. McKlnley 48l«|

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ.

Pranešami visiems Lietu
viams, krautuvė po No. 4617 
So. Ashland Avc. Kurioje ga
lima gauti visokių vyriškų 
drabužių ypač naujausios ma 
dos siutai, eeverykų, marški
nių, kaklarišių, skrybėlių ir 
kitokių aprėdaių.

Mes viską parduodami pi
giau negu kur kitur.

Malonėkite gerb. viengen
čiai Lietuviai atsilankyti pas 
mus busite pilnai užganėdinti 
visiems geidi pažįstami savi
ninkai
M. Randi* ir

J. Janušauskas
4617 So. Ashland Avė.

Pastaba: atvažiavusiems iš 
kitų dalių miesto nes atlygi
nami, carferi.

Metraštį | j
1916 m. : J

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos‘ 1JAME yra 150 bu viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų I 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. ■ 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų. g

JAME yra aprašyta tvėrimams Amerikos Lietuvių parapijų, ® 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į- g 
vairių įvairiausių aprašynrj.

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių tclpia visas A- fl 
menkos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tų I 
knygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos j 
Lietuvą, kaip mes matome

Kaina: Neapdarytos................... ..............  50c.

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos J 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no- g 
rite siųsti į Lietuvą. iUžsisakydami adresuokite: |I

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois. J
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■mm

Gausi 7%, 8%.
ui padėtus pinigus, j^Igu pirksi ma
gų rekomenduojamus, užtikrintus

PIRMO MORGEčIO 
AUKSO BONDSUS

rtrocentyLlirnokaral du kartų j metuB 
bile Vtėaoj fcankoj.
Bondsal po 8100 Ir 8500. Gali pirkti 
Ir lengvais Išmokėjimais.

Perkame, parduodame, mainome Ir 
duodame informacijas apie įvairių 
komp. šėrus.

Kreipkitles 1 Lietuvių įstaigų

PEOPLES INVESTMENT CO
220 8. States Street Room 1422

Tel. Harrison 2024 Chicago, UI.

Kasdien Ir nedėnomis nuo 12 iki 3 
po plet

Ęuropean American Bumu
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A Petraitis Ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigą, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTARIJUAAS

Rcal Entate, Paskolos, Insurtnal 
Ir tt.

808 W. S5th St., Kamp. Halsted St. 
Tel. Boulevard 611 

Vai.: 8 Iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: Iki S po pietų.

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
4001 South Hcrmltngc Avc. 

Tel. Boulevard 8080 
11005 S. Michigan Avc. 

Ro.scland, III.

one Seeley 7489

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specijaltal visokias vyry ir 

motery lyti Akas ligas 
2481 Madlson Str., kampaa Wee-

tern Avė., chicago 
alandoe: 3—4 po plet 7—9 vak.

DR. S. NAIKELIS
Luvru vis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oflaea Ir OrveBIme vieta 

8952 South Halsted Street 
vlrtaoe Vnlvmal Hta«e Itaak 

Valandos nuo 19 Iki 12 ryte: nno 
2 Iki 4 po piety; ano 7 Ikt 9 vak. 

Hedėllomla nno 19 Iki M. 
Telefenae Tardė U44

Carter’s LittleLiver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Mala Plgnlka
Mažaa ItoKaa

Maža Kaina

a»lii
jae areavtjtle Uel« 
arletaetUM HhlHk

Red Star Line
NEW YORK - HAMBURG 

f DANZIG - LIBAU 1
SAMĮ^AND A,........Liepos 16

3-ėla lUiosa Tiktai

American Line
Tiesus Patarnavimas

NEW YORK - HAMBURG
Parankiausias Kelias Rusams Ir 

Lietuviams
Dideli Ir Modemiški Twin-8erwv 

l.ahal ,

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

3-čia Kllasa Tiktai 
AL-Lšaukltc į Kompanijos Ofisą.

14 N. Dearborn St. Chicago.
Arba pas Lokalius Agentas.

Tel. Randolph 2818

A A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisą-, Tldnmlcstyl
ASSOCIATION BLDG.

18 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų 

Panedėliais iki 6 vakare »
Nedėliotais ofisas uždarytasį--... ....... a

KAIP JUSįl AKIS
Ar esi nervuotag, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamlstoa akįe 
uAaroJa, raidės susibėga kuo
met skaitai, palįsta nk)a be
siuvant, Jei t»ilp, tuoju.ua tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 motų patyrimo, kuria 
suteiks tatuistūi geriausią pa
tarnavimą.

JOHN J. SMETANA
ISO! So. Ashland Avc., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; S lubos 

Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATUS ApUckcn 
Tėmykito mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 
va. Nodėllornls nuo 9 ryto Iki

12 dlcn

;arters1ITTLE
1VER is

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems
Tikras tari paalraSymae

pARTER S 1RON PILLS
pag, lb«w. pAoiegiukite C

o. u. Z .

tuoju.ua


* »'
t O B R 0,0 R S _____Pirmadienis, Birželis 27, 1921

“Draugas’’ Siunčia i
Pinigus į Lietuvą

Naudokitės Visi!

CHICAGOJE.
SUSIRINKIMAS L. R. KAT. 

FED. CHICAGO APS
KRIČIO.

UŽKVIETIMASI IŠLEIS
TUVES,

Musų didžiai gerbiamam vei
kėjui kun. Prof. Pr. Bučiui 

grįžtant Lietuvon.

Jo penkeri darbavimosi me
tai Amerikoje Lietuviu tarpe 
pasižymėjo gražiais krikščio 
niškos kultūros darbais. Jis 
tyliai, ramiai. nenuistamai 
dirbo, prakaitavo. Jo žodis ir 
kilnus pavyzdys neužges mu 
sų—išeivių sieloje. Mes, lie
tuviai katalikai, rengiame iš
leistuvių vakarą, kur išreikši- 
me pagarbą ir padėką musų 
Tautos veikėjui už jo visus 
darbus.

Taigi šiuomi kviečiame da 
lyvauti išleistuvių puotoje vi 
sus Chicagos ir apylinkės Ger
biamus Kunigus, Veikėjus jas, 
Organizacijų narius, kaip tai 
šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjas. Lietuvos Vyčius, A. 
L. R. K. Federacijos skyrius. 
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
ir visus kitus katalikiškų dr 
jų veikėjus-jas, kad galėtume 
visi vienu žygiu išreikšti Gerb. 
Tėvynės Lietuvos darbuoto 
jui širdingus linkėjimus ir pa 
dėką. Visi kartu atsisveikin
sime, palinkėsime laimingos 
kelionės į Tėvynę Lietuvą.

Išleistuvių vakaras atsibus 
antradieny, birželio 28 tą d.. 
1921 m., Dievo Apveizdos pa- 
rap. svet., prie 18 tos gat. ir 
Union Avė. Vakarienė ir pro 
grama prasidės 7 valandą 
vakare. Programoje dalyvaus 
labiausiai pasižymėję-j usios 
muzikai, solistai. Taipat bus 
galima gauti Gerb. Veikėjo 
Kun. Prof. Pr. Bučio atsis
veikinimo atminimą su jo pa
veikslu ir steigimo fondo pa
aiškinimą.

A. L. R. K. Federacijos 
Apskritys Chicagoje.

IŠ WEST SIDE.

2 oji WĄRDA VALOMA.

Valstijinio prokuroro Cro- 
we įsakymu detektivai valo 
2-ąją wardn. Andai per dvi 
nnkti paeiliui suimta keli šim
tui abejotinos doros žmonių.

PALIUOSUOTA VYRO UŽ
MUŠĖJA.

l’raetą savaitę kriminalia
me teisme buvo teisiama Mrs. 
Jsabella Ortliucin už savo vy
ro nužudymą.

, Prisiekusiųjų teismas jąpa- 
liuosavo.

CICERO. ILL.

ftj vakarą ftv. Antano svet. 
moksleiviui laikys susirinki
mą. Nori suorganizuoti A. L. 
R. K. moksleivių fuifdvieniji- 
mo kuopą. Čia pirm kelių me
tu buvo suorganizuota šio mo 
ksleivių sus ino kuopa, bet pa 
iro.

Piknikas Aušros Vartų pa
rapijos.

Birž. 26 d. National darže 
Aušros Vartų parapija suren 
gė pikniką. Nors debesys slan 
kiojo po padangę, bet west- 
sidiečiai to nežiūrėjo. Jie be
veik visi suvažiavo j savo pik
niką. Matyta žmonių ir iš ki
tų kolionijų.

Vienas . Aušros Vartų par. 
komitetas nusiskundė sakyda
mas, žmonių yra ir jie pinigo 
turi, bet nėra kam tą pinigą 
priimti. Daugelis iš parapijo- 
nų sako, kad geriau jam pra
leisti pinigą, negu dirbti ir 
iš kitų priiminėti. Sunku bu
vo darbininkų gauti.

Metropolitan State liaukos 
viršininkai gerą “biznį” <lą- 
rė. Jie tol daužė “straikerį” 
■iki jo sriubai truko. Primeta 
tą bėdą p. J. Krotkui.

Paskui vedusieji su neve
dusiais sutarė virvę traukti. 
Dvylika sustojo prie vieno ga
lo ir dvylika prie kito. Bet
raukiant virvė truko. Suri
šus virvę po šešis iš gaili 
traukė. Ir vėl virvė truko. 
Nevedusieji giriasi, kad jie 
savon pusėn patraukę pusę 
pėdos iki virvė trukus.

Buvo kontestas dainavime 
vyrų ir moterų. Moterys greit 
susitvarkė ir laukė iki atsi
ras vyrai stoti kontestan su 
jomis. Atsirado ir drąsių vy
rų. Iš abiejų pusių buvo po 
keturis. Vyrai buvo: A. Rad
zevičius, J. Jasiunas, Pr. Ma
lakauskas ir A. Valauskas. 
Iš moterų buvo p-nios: Vir- 
biėkienė, Labanauskienė, Luc- 
kuvienė ir Statkienė. Kad už
dainavo, tai uždainavo. Sako, 
kad kaip tik Lietuvoj. Nors ir 
vyrai gražiai dainavo, bet di
džiuma pripažino, $10.0(1 do
vaną moterims, kad tai jos
almėjusios. Bet ir kaikurios 

moterys priešinosi davimui do 
vanos moterims dėl to, kad 
pavartojo žodį “žonka” prie 
“baronkn”. Bet kad negalė
jo pritaikinti kitą žodį prie 
“baronkn,” tai jau sutiko su 
“žonka.” P-nas A. Pocius di
rigavo dainininkams.

Matytis westsidiečiai labai 
myli lietuviškas liaudies dai
neles. Beveik visuose kampuo
se daržo būreliai suėję link
smai dainavo. Jie sako, kad 
tai panevėžiečių prigimtis.

Beveik visi Westsidės ver- 
teiviai buvo suvažiavę. Gali
ma spėti, kad westsidieeiai 
nemažai pclnijo savo piknike.

Rep.

IŠNAUJO PUOLA PROHI- 
BICIJOS ĮSTATYMĄ.

ftianlie, birželio 27 d., ftv. 
Antano svet. Kataliką Kjtau- 
dos drjos vietinė kp. laikys 
svarbų susirinkimą.

Valdyba.

Advokatų .James Hamilton 
Lewis firma pakėlė naują 
puolimą prieš probibieijos įs
tatymą vardu savininkų deg 
tinės, kuri sukrauta Chica
gos valdiškuose sandeliuose.

Kino kartu nepuolamas pat-

Susirinkinią atidarė pirm. 
M. ŽaldokaS. Pereito susirin
kimo protokolas priimtas 
vienbalsiai.

Paskolos bonų pardavinėji
mo planas atidėta ligi L. At 
stovvbė oficialiai nepaskelbs 
savo programos.

Skyrių atstovai kalba apie 
išmokėjimą nuošimčių už pir
mąją paskolą.

Patirta, jog Lietuviai pirku
sieji L. Bonus nepatenkinti L. 
Atstovybės paskelbta tvarka 
išmokėjimo nuošimčių siun
čiant kuopoms tiesiai j L. A- 
merikoje Atstovybę.

Susirinkimas vienbalsiai iš
reiškė pageidavimą, kad iš
mokėjimas minėtų nuošimčių 
butų paveeta vietos Lietuvių 
bankams.

Taip-gi nutarta per Fed. 
Centrą atsikreipti prie L. At
stovybės, kad lietuviams Chi
cagos apielinkės paskolos bo
nų nuošimčiai butų išmoka
mi per Metropolitan State 
banką 2201 W. 22 str.

Beto, uoliai remia kun. I. 
Albavičiaus įnešimą, kad pir
mosios paskolos nuošimčius — 
kuponus katalikų visuomenė 
aukotų T. Fondui, kurs pa
siųstų juos Lietuvos Katalikų 
Organams, kaip Katalikų Vei
kimo Centrui Kaune, Krikš
čionių Demokratų Centrui ir 
kitiems. Tuo bildu musų au
kos neabejotinai teks katali
kiškos Lietuvos skaitlingiems, 
neatidėliotiniems reikalams. 
Leitenanto Jlarrisso pamink- 

lo klausime,, nutarta pasiųsti 
savo nuomonės pareiškimą 
Fed. Centrui, kad Harriso pa
minklas butų padarytas Lietu
voje o iš ten Lietuvių valdžios 
ofieijaliai prisiųstas Ameri
kon.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mo telegramą naujai Lietuvos 
\tstovybei, tuo tikslu išrink- 
a komisija iš dviejų asmenų: 
<un. Dr. česaičio ir adv. Jono 
Bronzos.

Susirinkiman atsilankė kun. 
Raščiukas ftv. Kaz. Draugijos 
Kaune, atstovas.

Jis trumpai pranešė savo 
kelionės tikslą ir kreipėsi 
Chieago Katalikus bei jų orga 
nizaeijas paremti jo darbą.

Susirinkimas nutarė teikti 
paramos, kad gerb. kun. Raš
čiuko misija butų kuopasek- 
mingiausia.

Kun. Al-bavičius kalba, kad 
Fed. Chicagos apskritys iš
reikštų pageidavimo susivie
nyti Katalikų Spaudos Drau
gijai su ftvento Kazimie
ro Draugija Kaune ir tapti jos 
autonominiu skyriumi. Su
manymą, susirinkimas vien
balsiai priėmė.

Komisija kun. Prof. Bučio 
išleistuvėms rengti davė pra
nešimą iš kurio paaiškėjo, jog 
vakarėlis įvyks Dievo Apvaiz
dos pa ra p. svet. Utaminko 
vakare 28 Birželio 7:30 va
kare.

Spaudos komisijos vardu 
referuoja kun. Dr. č'esnitis ir 
skaito tam tikrą visuomenei 
atsišaukimą, kuris bus pas-

stipendijų fondą kun. Bučio 
vardu prie teologijos fakulteto 
Lietuvos universitete.

Kun. Dr. Česaitis pasiūlo su
sirinkimui išriesti rezoliuciją 
užginant Federacijos atstovų 
larbus 'VVasliingtono suvažia
vime ir protestuojant prieš 
tautininkų-liberalų spaudos 
meižtus daromus Federacijai 

ir jos atstovams. Susi rinkinias 
rezoliuciją vienbalsiai nubal
savo. Ji skamba:

L. R. K. Federacijos Chica
gos Apskritys, vardu visų jo 
atstovaujamų Katalikiškų Or
ganizacijų, užgiriu savo atsto
vų Washingtono suvažiavime 

pareiškimą visuomenei” 
(Katalikų laikraščiai plačiai jį 
skelbė), remia jų taktingą par- 
tijiniaine sus-me pasielgimą, 
protestuoja prieš liberalų-tau- 
tininkų daromus spaudoje 
šnleižtus Federacijai ir jos at
stovams.

Petras Cibulskis,
Apskr. sek r.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLIKOIN 
Telefonas Tar<U 50S2

Valandos: — 8 Iki 11 1S ryto: 
5 po pietų Iki 8 rak. Nedėlio
tais nuo 6 Iki 8 ral. vakare

i Dr. M. T. STRIKOL’IS S
I Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I 

Feoplea Teatro Name 
■ l«l« W. 47th Str. TeL Boul. l«ol

Valandos: 6 Iki 8 vak. Nedėl ltl
Iikl 12 ryte.

Kės. 2914 W. 48rd 
Nuo ryto Iki plet.

JTel. McKinlcy 268

Street
II
I
I

IŠ BRIDGEPORTO.

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai.

Ofisą* 8149 So. Morgan Hl. 
Kertė Sa-ro SL, Chieago, UL

8PECIJAKISTAM
Moteriškų, Vyriškų, taipgi eliro- 

niškų ligų.
OFI8O TALANDO8: Nuo 19 ryto 
iki S po pietų, nuo • Iki 8 valan
dų vakare.

Nedėllomle nuo 9 Iki 8 po plet. 
Tnlefooae V artis 987

MONTREAL į
HAMBURG, DANZ1G ir LIEPOJU

Birželio 21 d. L. Vyčių 1(5 
Kp. buvo surengus savybės 
vakarėlį. Tikslas — atsisvei
kinti su kuopos dvasios va
lu, gerb. kun. J. Svirsku, ku 
ris išvažiavo į CliicagoJIeiglits 
ir priimti naują kun. J. Skrip 
kų, kuris apsigyveno musu 
pa rapijoj.

Susirinkęs jaunimas gražiai 
pažaidė, pasilinksmino. J’as- 
klaus vakaro vedėjas pakvie
tė visus prie pagamintų už- 
kandži ų.

Visiems užėmus vietas ir 
Siek-tick užkandus, prasidėjo 
programėlis. Pirmiausiai J. 
Ramanauskas solo padainavo 
porą dainelių. Duetą padaina
vo J. Janušauskas ir panelė 
E. Jovaišaitė. Dar solo padai
navo E. Jovaišaitė. Ant smui
ko pagriežė A. Stulga, pijami 
pritarė N. Kulys.

Per vakarienę pasakyta ke
lios praka lbėlės.

Vakarėly dalyvavo ir vieti
niai kunigai.

Ant galo visi sustoję pa
dainavo tautos himną ir sa
vybės vakarėlis užsibaigė.*

Visi ėjo namo pilni gerų įs
pūdžių.

Vargo sūnūs.

PRANEŠIMAS
MOTERŲ SĄJUNGOS CHI 

CAGOS APSKRIČIO 
KUOPOMS!

Moterį) Sąjungos Chicug03 
Apskričio pusmetinis susirin 
kimas įvyks šiandie, Birželio 
27 d., Ip21 m.. 7:30 vai. vakare. 
Dievo Apveizdos parap. sve
tainėj (18 tos ir Union Avė.).

Visos kuopos prašomos pri 
siųsti atstoves, nes turime 
svarstymui daug svarbių da 
lykų.

M. L. Gurinskaitė,
Susir. Rašt.

JS
Tel. Ganai 267 Vak. Ganai 1118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
IMSI So. Halsted Street

Valandon: 19 iki 12 ryto: 1 Iki 4 
po plet. t iki » vakar*

- .1 .a

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas 
4412 So. \Vrsteni Avė.

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po 

pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie- 
niais tiktai po pietų 2 iki 6.

Telefoniui Pu f Ima n «■•>• "
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentist&s
10801 So. Mlehlgan Avenne 

RaMlaod, 1IL
VALANDOS: 9 ryta Iki • ▼oAvra.

Tel. Pullman 842 Ir 8180.

Telefonas Armltago 9770

MARYAN S. ROZYCK!
MCZYKOS DIRKKTOBIt e 

Mokytojas Piano, Teorijos Ir 
Kompozicijos 

2021 N. Western Ava, 
Chieago, m.

sai Volstentlo aniendmentas,
1»et jo abejotinos aiškinimas.’kelbtns spaudoje steigiant

S. D. LACHAW1CZ
liktcvvh g ra nn rich

Pataraaaja lalilotuvAM keplflaaata. R«l- 
kkla Bkldltv atalkuktl. • m*ao darbą 
hunu a*«aa*d«nti
9814 W. MM PI.

Tri. CobbI 1199

LINETHIRD
CLASS ii THIRD

CLASS
Tiktai vienas tiesos kelias J Baltiko Fortus

S. S. POLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10.
Valgis labai gerus. Puikus kambariai atsilsiu! ir rūkymui. Yra 

daug kambarių dviem ypatom.
Del platesnių informacijų ir kainų atsišaukite j 

Konip. Ofisą, arba pas lokalius agentus 11 N. Dearhom St. Chieago.

A. t A.

KAZIMIERAS RUPŠIS
Paniinėjijnui melų sukaktuvių jau praėjo natai laiko kaip per- 

slskyrė su šiuomi pasauliu musu brangusis globėjas Ir tėvelis, mirė 
Birželio 27 d. 1920 m. 9:35 vai. ryte turėdamas 49 m. amžiaus.

Velionis paėjo j.š Kauno red. Tauragės apskr. Šilalės parap. ge
ručiu kaimo Amerikoje išgyveno 25 metus paliko dideliame nu
liūdime moterį Vincenta ir maža dukrelė Kazinicra 3% metu am
žiaus ir Lietuvoje dukterį Juosėta, sena motina Ir dvi seseris Kotri- 
ua ir Magdclcna, Aki Dieve, Dieve, kad ta beširde mirtis, atėjus 
atėmė gyvylie, Ir suardė visa gyvenimą. Nors mirė, bet musų širdise 
neužgęsta didžiausis nusiminimas dėl mano brangaus prletelians. 
Lai būna Janu lengva šios šalies žemelę, o dušė jo būdama malonėje 
Dievo tegu išmelš ir mums tos laimės, kad ir mes nueitumėm pas 
j}, ir gyventumėm amžius linksmybėje, O mes jo ant šio svieto 
daugiau nesulauksime ir nematysime. Tni-gt giminės draugai Ir 
pažįstami atmindami tų liūdna diena A. A. Kazimiero mirties pra
eituose metuose ir pamename kad velionis buvo geras žmogus 
turėjo daug giminių ir pažįstamu, tai dabar, visi yra širdingai 
kviečiami atminti už jo dūšia ir atsilankyti ant pamaldų kurios 
bus pirmadienij 27 d. Birž. 7:49 ryte Dievo Apveizdos Bažnyčioje 
prie 18-tos h' l’nion- gatvių, po pamaldų į namus po numeriu 1819 
S. l'nion Avė. Kviečia nuliūdus Moteris Vincenta Rupšienė ir 
maža dukrelė Knzimern.

. ... 1

U.S.M Al L^teamship
(.nirtuliai Auditui Centrą lės Ir Itytlnea Kumpo*

COMPANY.I*
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN

New Yoruo tiesiui
BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ

Veža tiestai Į I.lepojų via lianzlg.
Tliel transportai-l.la IA laivo | laivą

U New Yorko tiesiai Į (HKKItOlItt, — ItRKVIKN
III tiso N liepos 13, Itutnijut'iu 30. Spalio 15 

PltlM Kss M ATPIK A l.iepos 23. lt,nešėjo 7.
I’PTOVIAC ljėĮM»s 2K lt.iKsėjo 14, Spulio 20 

AMKKK'A ItirZ.'lic. 25, l.le|Mts 23, Itaupji.ėlo 24 
GKOKGK VVASI11NUTON — l.iepos 30. Itutrp. 27. Rogsšjo 

K. W. KF.MI’F. «,.-n. VVestem Passenirer Arentas 120 N. la Šalie Str. ('hlcarn
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| NAUJA’ LAIKRODŽIŲ KRAUTUVĖ |

Brighton parkoje tapo atidaryta su daugel 5 
naujų žiedų, laikrodžių ir visokių sidabriniu g 
ir auksinių daiktų. Dabar viskas esti parduo- 5 
dama už pusė kainas. 3

Taip-gi pntaisuome visokius sugriuvusius 3 
ir negerus laikrodžius, revolverius ėtc. =

L. ANDRELIUNAS
4436 So. Fairfield Avė. Chieago. |
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i Kaip "Draugas" siunčia Pinigus j Lietuva 1
= 1 ------------ " -— 1 " ------ 3
= E

Visiems įdomu žinoti |
Paskelbus pinigų siuntimą ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu budu, ko

kiais keliais “Draugas” pt>rsiunčia pinigus, ar gvarantuoja kad nepražus ir tt.
Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių tarpininkų, be jokių agentų kad butų 

pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Bankų. To Banko vedėjai yra Broliai
= Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie

tuvoje, yra Banko Tarybos Pirmininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žynius finansi
nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą daugy
bę savo skyrių ir kontorų, tat lengvai gali pinigus pristatyti, kur nėra jo skyriaus, 
ten išmoka per paštų, o paštų dabar Lietuvoj yra beveik kiekvienam miestelyj.

Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visų sumų pažymėtą musų kvitoje, neat
imdamas nei vieno auksino.

Už pristatymo tikrumą atsako “Draugo” Administracija.

Klauskite pinigu kurso “Draugo” Ofise. Ne Chicagoje gyvenantiems tą pačią die
ną išsiutisiine atsakymą laiškeliu.

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius
| 2334 South Oakley Avenue Chieago, III.
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