
%* 

»• 

'• 

Unb«r« ty of Minėto" 
Libr»vy t»r. 

UBBANA, ILL. j 

~*—~ 

DRAUdAS" (4 

rubllshed Daily Eaoept 
Yemr ..„ 9S.00 

81x Mooths .....f. $4.00 
AT NEWS-STAJTDS Sc. A OOPT 

DRAUGAS PLBUSHTSG CO., Inc., 
1514 S. Oakley Ave. Chtaftgo, 111. 

Tel. Roose\elt 7701 
' • • • • • • • • » » » » j | (LITHUANIAN DAILY3FRIEND) 

SIŲSKITE PINIGUS J 
I LIETUVA 

. PER "DRAUGĄ" , 

i 
PuMlahcd and dtetrlbuted nnder permlt (Ho. 408), anthorfzed by the Act of October 0, 1017, on file at the Post Office of Obicago, Dl. By the order ef the Fresldent, A. S. Burleson, Postmaster General. 

KAINA O CENTAI 
PRICE O CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, BIRŽELIS (JUNE) 29 D., 1921 M. 
ENTERED AS SEOOND-CLASS MATTER ilARCH 31, 1010, AT CHIGAGO, ILLINOIS CMDER THE ACT O f MARCH 3, 1870. 

C0UNTRY EDITI0N METAI-V0L. VL No. 152 

Graikai Nenori Klausyti 
Sąjungininkų * 

Jie Atsiėmė nuo Turkų Ismidą 
K O N S T A N T I N O P O L I S , b i r 

želio 28. — Graikai nuo turkų 
atsiėmė miestą Ismid. ties 
Marmora jura. 

Graikų karo laivai per die
nas ir naktis bombardavo mie
stą ir apšaudė iš Ismido pa
sitraukiančias turkų naciona
listų spėkas. Ismid apgriau 
tas. Apgriautan miestan inė-
jo graikai. 

Čia kasdien atvyksta tūks
tančiai pabėgėlių. Sultano 
valdžia protestuoja, kad grai
kai nieko nedaro iš neutralės 
zonos. 

S V A R B U S IŠMĖGINIMAS-
KARO L A I V Y N E . 

G R A I K A I K U O V E I K I A U 
NORI PULTI TURKUS. 

Bijosi susijungimo turkų su 
bolševikais. 

Paryžius, birž. 28. — Grai
kų atsisakymas pertraukti 
kovą Turkijoje, kuomet Są
jungininkai mėgina kokiuo-
nors būdu tarties su Kernai 
paša, prancūzų oficialėse sfe
rose aiškinamas tuo, jog pa
tys graikai bijosi turku ofrn-
sTYos. Labiausia jie bijosi, 
idant turkai nesusijungtų 
su bolševikais. Nes tuomet 
graikams tikrai butų rimto 
pavojaus. Tuomet turkai butų 
stiprus. 

Anglai irgi trukdo. 

Čia patirta, jog anglai irgi 
darbuojasi kaip-nors sutruk
dyti graikams ofensyvą. Dėl
to yra vilties, kad prancūzų 
atstovas tinkamuoju laiku iš 

Angolos parvyks Paryžiun su 
Kernai pašos kontr-pasiųly-
mais. 

Prancūzai yra optimistai 
apie padėtį, jei anglai ir to
liau kokiam laikui priešgi-
niaus graikų ofensyvai. Nes 
graikų finansinis stovis labai 
blogas ir jie nepakils prieš L a k u n a i s a v o k e l i u > d ė s v i 

I 1 * V 1 I J * turkus be aiškaus anglų suti
kimo. Jiems būtinai reikalin
ga finansinė pagelba. 

Ministeriai iškeliauja Smirnon 

Lėktuvai mėgins ginti pak
raščius. 

Washington, birž. 28. — 
Senas karo laivas Iowa, ope
ruojamas ir manebruojamas 
radio impulsais, mėgins šian
die prasilenkti laivyno ir ar
mijos lakūnų Atlantiko pak
raščiuose. Tuo išmėginimu no
rima parodyti, jog lakunija 
dar nepakilusi ligi tokio laip
snio, idant su vienais lėktu
vais butų galima apginti pak
raščius nuo priešo laivų. 

N E Ž I N I A K Ą P A D A R Y S 
D E V A L E R Ą . 

Turima vilties, kad įvyks kon 
ferencija. 

Londonas, b i rž . 28. 

TROTZKY K A L B A A P I E 
K A R Ą A M E R I K O S S U 

ANGLIJA. 
Rusija Neteko 12 Milionų Gyventoją 

Londonas, birž. 28. — Rusi-
jv jos bolševikų karo Komisaras 

Dublino pareina žinių, k a d | T r o t z k y t r e č i o J ° internaciona-
Airijos respublikos preziden l o suvažiavime Maskvoje kai 

GIMIMAI SUMAŽĖJO PRA- t ybė ne tu r i naudos . 
D Ė J U S 1914 M. 

sas pastangas surasti jurose 
laivą Iową, kuomet tas istoli 
plauks pakraščių link. Susekę 
tuoj aus ant jo pames visą ei* 

,lę dirbtinių "(netikrų) bombų. 
Is Atėnų parėjo žinių, jog 

premieras (Jaunaris ir karo Mėginimas š i andie . 
ministeris Theotokis kuovei-| T a s s v a P b u s mėginimas pra 
kiaus iškeliauja Smirnon /te- sį<](ls šiandie 
na i konferuoti su karalium 
Konstantinu.' Norima galuti 
nai baigti visus ofensyvos ple-

rnus. » 
Pranešta, kad karalius karo 

frontan pirmiau nevyksiąs, 
kol nebus tikrai išvystyta jo 
armijos ofensyva. 

Karalius tikįs laimėsiąs. 
Visoj Graikijoj rekrutuoja

mi kareiviai. Graikijos auto
ritetai nepaliauja ėmę armi-
jon daugelio graikų natura-
Ifzuotų Amerikos piliečių, ku
rie parvyko savo šalin, ir ku
rių dauguma yra tarnavę Su v. 
Valstijų armijoje ir buvę 
Prane i joje. 

Mažai beliko jaunesnių vy
ru ukėse ir dirbtuvėse. Visi 
rekrutuojami. 

Karaliaus Konstantino tiks
las — sudaryti nors 300 tūk
stančių "armijų. Su tokia skai
tlinga armija jis tikisi nuga
lėti turkus nacionalistus. 

PASAULIO PREKYBOS 
KONGRESAS. 

LIETUVIU IR ŽYDU KOVOS 
Detroit, Mich. — £as mus 

iškilo labai didelis karas tarp 
lietuvių ir žydų. Iš lietuvių 
apie 10 sumuštų, trys nuvežti 
į ligonbutį. Nuo Hasting at
važiavo 14 policijos trokų su 
kulkasvaidžiais, buvo ir ka
reivių. Mūšiai tęsėsi dvi va-

D V I Š E I M Y N O S ŽUVO GAI- , a i u i i ZyAų m u S y j e . d a l y v a v o 

SRE. 
"apie 2 tūkstančiu. Nuo Kor-
dones ligi Oekland nebuvo ga-

Spėjama, bus atlikta žmogžu- n m a p r a e i t i . Dar mūšiai ne
pasibaigė. Ambrazą išmetė 
per langų. 

Londonas, birž. 28. — Cent
ral ball vakar atidarytas pa 
šaulio prekybos kongresas. 
Dalyvauja apie 200 ir Ameri
kos dalegatų. 

dystė. 

Mayfield, Ky., birž. 28. — 
Už 6 mailių nuo čia ugnis su
naikino nemažų ūkišką medi
nę triobą, kurioje buvo trys 
kambariai ir gyveno dvi šei-
mvnos, sudarusios 11 asmenų. 

Nei vienas žmogus neišsigel
bėjo. Žuvo Earnest Lawren-
ce su savo moterimi ir trimis 

Kas bus toliau — praneši
me. 

(Taip ražo Cibulskio drau
gas A. Petkus iš Detroito. 
Gaila, kad nepažymėta musių 
diena. Lauksime tikresnių ir 
smulkesnių žinių apie liūdną 

i • T rm TA atsitikimą), mažais vaikais. I r Otis l)rew 
su moterimi ir keturiais vai
kais. 

Policija yra nuomonės, kad 
tos šeimynos buvo užpultos, 
visi asmenys priblokšti ir trio-
ba padegta. 

Yra liudininkų, girdėjusių 
šaudymus tą naktį prieš pat 
nelaimę. 

ORAS. — Šiandie nepasto
vus oras; gali but daugiau 
lietaus ir griausmų; šilta. 

S T R E I K U O J A POLICMO 
N A I IR GAISRININ-

IV A l . 

(Juebec, birž. 28. — Čia su
streikavo fpolicmonai ir gais-
rinikai. Miestas paliko be 
apsaugos. Miestan pašaukta 
milicijos batalionas ir ant 
greitųjų prisiekdinta 38 nauji 
poliemonai. 

Streikininkai reikalauja di
desnių algų. 

Laivą Iowa kontroliuos ka
ro laivas Obio. Tuo du laivu 
šiandie bus išplaukusiu už ko
kių 100 mylių nuo sausžemio 
tarpe Hatteras ir Delaware į-
lankos. Pavakarėj laivo Ohio 
kapitonas Cbadwick atidarys 
voką su karo laivyno depar
tamento instrukcijomis. Pas
kirtoj valandoj laivas Iowa 
bus pasuktas savo priešakiu į 
sausžemį ir ims plaukti. 

Iowa reprezentuos priešo 
laivą. Ohio, kurs pilnai kon 
troliuos Iowa, nuo pastarojo 
bus už 5 mylių. ( 

Paki ls lakunai skautai. 

Kuomet Iowa ims plaukti 
ant sausžemio, Hampton Ro-
ads'e nuo vandene pakils eilė 
lakūnų skautų ir skris į ju
ras ieškodami priešo laivo. 

Tuo metu Yorktown'e, Va., 
bus pasirengę kas momentas 
pakilti oran keli ąkadronai ar
mijos lengvų ir sunkių ' su 
bombomis lėktuvų. Jie lauks 
žinių nuo skautų lakūnų. 

Kapitonas Chadwick laivą 
Iowa manebruos kaip jam pa
tinkama. Tik su sąlyga, kad 
tas laivas nebūtų toliau 100 
mylių nuo sausžemio ir visas 
Jaikas butų atsuktas ir plauk
tų pakraščių linkon. 

AtaKa. 

Kaip veik lakunai skautai 
suseks laivą Iową, tuojaus 
radio telegrafu duos žinią ar
mijos lakūnams. Tie pakilę 
visu galimu greitumu skris 
nurodyton vieton, f I r atakuos 
laivą Iowa. Mėtys ant jo bom
bas. Tos bombos bus pripildy
tos konkretu ir kiekviena 
svers ligi pusės tonos. 

Tam išmėginimui bus pa
naudota apie 50 lėktuvų. 

Lakūnams yra įsakyta vi
sas laikas skristi visu galimu 
greitumu ir but nemažiau 4,-
000 pėdų augštumoje. 

Iš to išmėginimo bus patir
ta, ar galima pasitikėti lakū
nais, kad jie vieni galėtų ap
ginti pakraščius. 

t a s " de Valerą turi ten su
sirinkimą su įvairias sinn-fei-
nerių vadais. Tariasi jis, kas 
padaryti su Anglijos premiero 
pakvietimu čia konferencijon 
su tikslu apraminti Airiją. 
Čia reiškiama nuomonė, kad 

galų-gale de Valerą sutiks vy
kti konferencijon, nežiūrint, 
fo, kokios bus tos konferen
cijos pasekmės. Nes anglų val
džia Airijoje pasirengusi im
ties kuoaštriausių priemonių, 
jei sinn-feineriai atsisakytų 
kviečiami eiti konferencijon ir 
nenorėtų daryti taikos su An
gį i ja. 

Lygiai pranešama ir iš Du
blino, jog ir ten turima vil
ties, kad bus pagaliau pada
rytas galas kraujo pralieji
mui Airijoje. 

bedamas pasakė, kad Ameri
kos su Anglija rivalizacija 
jurose 1924 metais turės pa
kelti karą. Gird,i, tuomet bol
ševikams busią daug džiaugs
mo, kuomet susiremsianti abi 
viešpatį ji. 

T A I K A ANGLIJOS A U D I 
MINĖSE. 

J A P O N A I H A Ž I N S L A I V Y 
N U I I Š L A I D A S . 

Washington, birž. 27. — 
Ambasadorium Japonijai pa
galiau Prezidentas Hardinga? 
paskyrė Charles B.' Warren, 
advokatą iš Detroito. 

Tokyo, birž. 28. — Anot 
vietos laikraščių, karo laivy
no departamente tariamasi su
siaurinti karo laivams iš
laidas. 

SMARKI PLAUKIKĖ. 

New York, .birž. 28."— šį 
sekmadienį Miss Amellia Gade 
22 metų, parodė žmonėms, ką 
ji gali. Jinai apiplaukė aplin 
kui Manhattan salą, apie 40 
mailių. Tai atliko per 15 va
landų ir 57 min. 

Bet už ją visgi smarkesnė 
1915 metais buvo pasirodžius 
Miss Ida Elionsky. Tą visą 
" t o p ą " buvo padariusi per 
11 vai. ir 35 min. 

Londonas, birž. 28. — Šią 
savaitę bus atidarytos visos 
medvilnės audiminės Lanca-
shire. Su darbininkais susi
taikinta. 

P A S K I R T A S A M B A S A D 0 
R I U S J A P O N I J A I . 

Maskva neturi duonos ir 
mėsos. 

Revelis, Estija, birž. 28. — 
Maskvos sovieto statistikų 
biuras raportuoja, jog šiandie 
Rusija įkaito 133 milionus 
gyventojų. Taigi pradėjus 19-
14 metais gyventojų skaitlius 
sumažėjo 12 milionų žmonių. 

Rugpiuty, 1920 m., Maskva 
skaitė 1,020,000 gyventojų. 

Maskvoje gimimai žymiai 
sumažėjo pradėjus 1915 me
tais. Bet šiandie ten vedimų 
skaitlius keturis kartus dides
nis, kaip yra buvę pirm ka
ro. Bolševikų valdžia paleng
vino ne tik vedimus, bet ir 
persiskyrimus. Bet iš to vals-

Šiandie Maskvoje turima la-
bai mažai duonos. Bet komu
nistų viršininkai skelbia, kad 
greitu laiku iš kitų kraštų 
busią pristatoma reguleriai 
daugybė javų. Tuomet ne tik 
busią duonos, bet gal dar rei
ksią panaikinti žymią dalį 
duonženklių 

Mėsos turima labai mažai. 
Artimiausioj ateity mėsa Mas
kvoje bus didelė retenybė. Bus 
pristatoma tik ligoninėms. 

Žuvies Rusija turi daug. 
Bet nėra priemonių pristatyti 
žuvis į miestus. Pačioje Mas
kvoje kai-kam galima gauti 
silkių, kurios atvežtos iš sve
timų šalių. * 

Kituose miestuose padėtis 
kur-kas blogesnė. 

K A U N A S . 

Seni pinigai. 

Dar kartą atmenama, kad 
vokiečių 1918 m. lapkričio 30 
d. banknotės išimtos iš apy
vartos 1921 m. sausio 31 d. 
Iki 1921 liepos 31 d. jos kei
čiamos tiktai valstybės ban
ke (Reichsbank), vėliau jos 
nustoja visiškai savo vertės. 

Panevėžys. Birželio 1 d. 
Panevėžio mokytojų seminari
ja kelioms dienoms daro eks
kursiją į Palangą. 

— Rinkikų į miesto tarybų 
yra žmonių apie 8,200; krik
ščionių apie 5,000, o žydų apie 
3,200. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
K A U N A S . 

Lenkai negyvena savo 
darbu. 

liekanos. Nemažai istorinių; 
paminklų paliko ir vokiečiai. 
Štai netoli nuo Raseinių yra 
griovys, prie kurio vokiečiai 
sušaudė nemažai žmonių, mir-
tin pasmerktų ir suagutus ru
sus oelaisvius. 

Gerb. svečiams važiuojant į 
Raseinius, parodė vieną girią, 
kurioj per klaidą du vokie
čių pėstininkų pulko, pęrnak-
tį šaudėsi tarp savęs. Ant ry
tojaus, kuomet pamatė savo 
klaidą vadai, smaugė viens 
kitą rankomis ir susikabinę 
raičiojosi po žemę. 

Raseiniai nors ir nemažas; 
miestas, bet apšvietimo įstai-' 

SUMAŽĖJO S K A I T L I U S 
B E D A R B I Ų . 

Berlynas, birž. 28. — Čia 
paskelbta, kad Vokietijoje žy
miai sumažėjo skaitlius be-
darbiaujančių. 

C H I C A G O J E . 
N A U J A ŽMOGŽUDYSTĖ 

19-oj W A R D O J . 

Šį sekmadienį dienos metu 
19-oj wardoj nužudytas Jo-
seph Laspesa buvęs žinomo 
žuvusio d'Andrea draugas ir 
jo saugotojas nuo priešinin
ku. 

J is nužudytas ypatingu bū
du. 

Laspesa važiavo nuosavu 
automobiliu. Užpakalinėje au-
tomobiliaus sėdynėje sėdėjo 
du nepažįstamu žmogų. 

Liudininkai sako, staiga 
tuodu žmogų pakilusiu, atrė
musiu į Laspeso pečius ir 
galvą revolverius, pasigirdo 
keli šūviai ir pabaigta. 

Nepažįstamu sprūdo iš au-
tomobiliąus ir pabėgo. Laspe
so nevaldomas automobilius 
atsimušė į tvorą. J is pats bu
vo sudribęs ir jau negyvas. 

K N I G H T S OF COLUMBUS 
S T E I G S KORESPON-

D E N C I J I N Ę MO
K Y K L Ą . 

Čekų laikraštis "T r ibūna" 
praneša, l>ad LJoyd George 
kategoriškai išreiškęs už tai, 
kad Lenkija kaip galint grei
čiau butų aprėžta jos etnogra
finėmis sienomis. Jo nuomo
ne, Lenkija paskutinius' dve
jus metus įrodė, kad ji nega
linti gyventi savo darbu. J i 
esanti dabar vienatinė valsty
bė Europoje, kuri savo kalte 
neturi dar lig šiol sienų ir 
gyvena tik savo kaimynų ne
laimėmis. Pavojinga palikti 
lenkams laisve, kad jie s a v o 1 ^ l a b a i m a ž a l : d v i P r a d m f 
noru darytų su pasaulinio l i e t u v i u mokyklos, dvi žydų 
karo nuvargintais kaimynais 
sutarties tik tame, kad jos 

S M A R K I VĖTRA. 

Užpraeitą naktį ir vakar 
dieną Chicagą palietė smarki 
vėtra su perkūnijomis ir lie
tumi. Vakar smarkiau lijo. 
Kai-kurios gatvės papluko 
Pasemtos namų rųsys, neapsukresnė, 
vanduo nesuspėjo subėgti į 
nuovadas. 

Žinoma Amerikoje katalikų 
organizacija Knights of Co-
lumbus (Kolumbo Vyčiai) ta
riasi Suv. Valstijose įkurti 
korespondencijinę mokyklą 
buvusiems kareiviams, kurie 
gyvena toli nuo įsteigtų tos 
organizacijos mokyklų. 

Mokykla turėsianti but į-
kurta mieste New Haven, 
Conn. Tam sumanymui pra
džioje bus skiriama vienas mi-
lionas dol. Sumanymas aptar
ti bus paduotas organizacijos 
metiniame suvažiavime, kuris 
šįmet įvyks mieste San Fran-
ciseo. 

butų vykinamos Lenkijos 
naudai. Lenkijai krinta dide
lis del sąlygų nenormalumas 
Rytų Europoj, nes ji kelis 
kartus pati siekė to. Santar
vininkai turi susitarti tuo
jaus po Augštosios Silezijos 
klausimo išsprendimo, kad bu
tų išspręsti Rytų Galicijos ir 
Vilniaus krašto klausima?. 
Lenkija turi nuvalyti kraštą 
sulig Curzono liniją, anuliuoti 
visas sutartis, kurias padarė 
del tų teritorijų.' ' 

ŽUVO 3 ŽMONĖS. 

Chicagoje praeitą sekmadie
nį nelaimėse su automobi
liais žuvo 3 žmonės. 

Mrs. Mary Balough, 9430 
Burnside ave., vakar rytą su 
peiliu nužudė savo vyrą. . 

Kalbama^ kad tasai girtas 
norėjęs ją su peiliu suraižy
ti. Bet moteriškė pasirodė ap-

Tą baisią poros targediją 
Įmatė jų trys vaikai, kurių 

Po lietaus kaipir atvėso. vyriausias eina 14 metus. 

Raseiniai. Gegužės mėne
sio gale, čia apsilankė vidaus 
reikalų ministeris R. Skipi
tis ir finansų vice-ministeris 
Do'bkevičius. 

Šianrie laike buvo dideli at
laidai, nes 500 metų sukako, 
kaip Raseinių parapija tapo 
įsteigta. 

Raseiniuose buvo trys vie
nuolynai įsikūrę: Domininko
nų, Pijorių ir Karmelitų, bet 
rusų valdžia juos panaikino, 
vienuoliai ištremti, jų gi baž
nyčios, murai ir turtai konfis
kuoti Pijorių bažnyčia paver
sta cerkve, Karmelijų — vo
kiečių kirke, Domininkonų 
paliko parapijos 'bažnyčia. 

Kitados Raseiniai buvo Že
maičių didžiųjų kunigaikščiu 
sostinė. 

Jų rūmų griuvėsiai ir da
bar dar teberiokso. Apie Ra
seinius daug yra įstorinių vie
tų, girių, kalnų ir slėnių. Taip 

ir viena rusų. Tas ypatingai 
nuostabu, kad dar yra lietu
vių, kurie savo vaikus lei
džia į rusų mokyklą. Yra dar 
gimnazija ir žemesnioji ūkia 
mokykla. 

Žmonių apšvieta ir susipra-^ 
timas dar menkas. I r nenuo^ 
stabu, nes apskrity daug yrą: 
dvarų, kuriuose lenkinimo po
litiką varė. Anot apskrities 
viršininko padarytos apyskai
tos, dvarų apskrity yra 180, 
palivarkų 126, kaimų 812, 
viensėdžių 179, miestelių 10 ir-
du miestai. 

Telšai. Telšių apskrities ta
ryba ir Kretingos nutarė pasi
imti tiesiant geležinkelį Šiau
liai — Telšiai — Kretinga — 
Palanga, visą žemės darbą. 
Greitu laiku šis dalykas bu& 
įneštas ir į Šiaulių apskrities 
tarybą. Šiai priėmus, bus im
tasi tiesti geležinkelį. 

Kretinga. Čia prie galo ge
gužės mėnesio ištiko gaisras: 
sudegė dveji namai. Ant ry
tojaus vėl ištiko gaisras ir 
sudegė lentpiuvė ir namas. 

PINIGįj KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Birželio 27 
buvo tokia pagal Mercnanfa Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 

v i ename p i l eka lny i k i šio Lietuvos šimtui auksinų 
la iko y r a l ikę švedų a p k a s ų Lenkijos šimtui markių 

3.70 
8.06 
5.01 
1.35* 
1.35 
.07 



D R A U G A S 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdien* išskyrus nedėldienlus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
(mOAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams ••%••*« f 8 0 0 

Pusei Metą . . . . . . . .f&n^... 4.00 
JI V \ V1 > l. 

Metams .-.-...-.-.-.. $6.00 
Pusei Metų K 3.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
tas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
|te nuo Naujų Metų. Norint permai-
fcyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
lenas adresas. Pinigai geriausia Bių-
Bti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
įmy Order" arba {dedant pinigus i 
Registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
4334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

suvažiavimo "be-

ČIGONIŠKA POLITIKA, 
Klajūnai čigonėliai, kad pa

derinus savo būvį, stengiasi, 
riek galima, taikintis prie ap-
inkybių. 

PaklauA čigono 
neros. čigone?" 

"Kokios 
., „„0„„». . Gausi at-

jakynią — "kokios nori, po-
jįt!" ' ' 

Tokie politika varo Ameri-
:os laisvamaniai. Prireikus, 
tai jie tie patys, ką Lietuvos 
30C. liaudininkai, tai beparty-
biai, tai net katalikai, jei "hiz-
iis,> to reikalauja. Kuomet 
Kalbama apie tai, kad Lietu
vos mokyklos butų be tikėji

mo, jie visomis keturiomis re 
įia Lietuvos socijalistus iv 

laisvamanius, kurie stengiasi 
ookyklas subedievinti. Jie 
?rkunuoja prieš krikščionis— 

lernokratus, kurie stoja už mo 
tykias su tikėjimu. Ir kituo-

reikaluose, jie bendrai eina 
m Lietuvos laisvamaniais. 
Ii kuomet ateina reikalas pa

sinaudoti katalikais, juos ap-
jauti, į savo kilpas įpinti ir 

iš jų ištraukti kodaugiausia 
lolierių, tuojaus jie pasidaro 
jepartyviais Lietuvos gynė

jais. Ta\la savo suvažiavimus 
jie vadina grynai bepartyviais. 
Tokiu, grynai bepartyviu su
važiavimu jie vadino buvusi 
nuomet Chioagbje kartu su 

mgarsėjusui skambalu (kur 
[jis dabar skamba?). 

Tada buvo sutverta "Chica-
ĮOS Lietuvių Taryba", kuri ir 
iiandien Cliieagoje "ve ik ia" . 
fos smarkiausia darbuotė pa
sirodė agituojarit prieš "Drau
gą", kuriam tikslui išaikvojo 
laug piniįpi, užuot šelpus Lie-
ivą. Lygiai sugeba negudriai 

pmeižti gerb. prof. kun. Bučį, 
tžnot dirbus pozityvų darbą. 

Dabar prisispy»ę visiems 
tuolatos kala, kad buvęs Ce-
piž. 30 ir 31 suva&avima* 
^Va>bingtone yra bepartyvis. 
Fei jis buvo bepartyvis, tai 
įtarioms baloms tiek daug da 
irirodinėti jo bepartyvumą. Gi 
[ei tiek prirodinėjimų daroma, 
lai, matyt, patys laisvamaniai 
tiŠkiai mato, kad suvažiavi
mas buvo partyvis. 

Laisvamaniams dabar labai 
įpi, kad naujasis Lietuvos 
istovas žiūrėtų į jų suvažia

vimą, kaip į bepartyvį. J ie no
rėtų, kad jų nutarimus tuo

kus užgirtų ir jų globon pul-
^ų. Jiems nepaprastai geistina, 
tad į juos žiūrėtų kaipo j A-
perikos Lietuvių visuomenes 
ttstovus. Nebereikalo jie pa-
larė tą. suvažiavimą prieš pat 
jerb. Atstovo atvažiavimą A-
nerikon. 

Keikia tikėtis, kad čigoniška 
>litika čia nedaug gelbės. Į 

IHHM 

Partyvaus 
p a s y v u m ą " visi mato. 

Bet, jei laisvamaniams iš-
tikrųjų, rupi Lietuvos reika
lai, tai jie gali nenusiminti. 

Xors pats suvažiavimas bu
vo partyvus, bet jo nekuriuos 
naudingus Lietuvos Valstybei 
nutarimus katalikų visuomenė 
parems. Prie to ją ragina bu
vusieji suvažiavime Federa
cijos atstovai, ir ji pati prie to 
linksta, nes jai nerupi trukdy
ti geri darbai, bet juos geriau 
ir greičiau nudirbti. 

A. L. E. K. Federacijos Chi-
cagos apskritys prisiminė ne
kuriuos suvažiavimo vVashing-
tone nutarimus ir žada juos 
remti. Tai daro ne dėlto, kad 
jis tą suvažiavimą pripažinta 
bepartyviu, bet dėlto, kad kai-
kurie jo sumanymai Lietuvai 
naudingi. 

Gi kas iš nutarimų pasiro
dys laisvamanių partijai tik 
naudinga, to katalikai nerems. 

Partijos nutarimus laisva
maniai italės susikrauti j savo 
" t a r a d a i k a s " ir vežtis j savo 
kromelius ir tenai daryti "biz-

Spragilas. n į M 

KAINOS IR MOKESTYS, 
Omar "VVriglit, Illinois vals

tijos finansų departamento 
viršininkas, sako, kad šiandie 
valstija visokius daiktus per
ka 40 nuošimčių pigiau, negu 
prieš -dvejus metus. 

Nežiūrint to fakto, šįmet įs-. 
tatymų leidimo susirinkimas 
ateinantiems dviem . metalus 
valkti jo? reikalams paskyrė 20 
milionų daugiau, negu praei
tais dviejais metais. 
Ar tokis pasielginas kalba už 

sveiko supratimą arba ekono
miją! 

Nieko panašaus. Mokesčių 
mokėtojas pilietis gali paste
bėti be didelio sunkumo. 

Nes kuomet kainos puola 
žemyn, gi mokestys didina
mos, tai pasirodo bloga kom
binacija. 

Taip yra su valstijos, taip 
su Cbicagos reikalais. Ir pa
čiame Chicago tokia pat kom
binuota politinė mašina vei 
kia. Mašina nustatyta taip, 
kad nieks jos netrukdytų, . 
Viena laimė, kad piliečiai pa

tys renka valdžion žmones ir 
skiria valdžią. Ateis laikas/ 
kuomet netikusi valdžia turės 
užleisti vietą geresniai. 

LIETUVOS RŪPESNIAI. 

KUR GAUSIME PINIGŲ? 
* . I • • • Į I - III M 

Illinois valstijos įstatymų 
leidimo susirinkimas (legisla-
tura) per du sekančiu metu 
valstijos reikalams paskyrė 83 
imliomis dol. išlaidu. Iš to vie
ną pusę teks užmokėti tik vie
nam Cook apskričiui, t. y. Chi-
cagai su apylinkėmis. Per vie 
nerius metus bus tų mokesčių 
apie 21 milionas dol. 

Tad klausimas, kur čia žmo
nės ims tiek daug pinigų iš
mokėti valstijos reikalams? 
Kokiu būdu galės susirinkti 
tokia milžiniška suma f 

Prieš šešerius metus, kuomet 
gubernatoriavo Dunne, per du 
metu išlaidoms buvo paskirta 
daugiau negu 40 milionų dol. 
Tiek buvo mokesčių uždėita 
ant visos valstijos. Šiandie to
kia suma pinigų užkrauta tik 
vienam apskričiui. 

I r tai ne viskas, ką Cook 
apskritys turi išmokėti. 

Be valstijos mokesčių čia 
yra aukšti miesto mokesčiai už 
nekilnojamas nuosavybes. Pa
galiau mokesčiai sanitariniai 
apygardai, mokykloms. O kur 
federaliai mokesčiai? 

I r kas aršiausia, kad viso
kių daiktų kainos slunga, o 

Briuselio derybos nutruko. 
Eidami į šitas derybas su Len
kais nieks Lietuvių nieko gero 
sau iš jų nesitikėjo, atsimenant 
visas Lenkų padarytas ir te
bedaromas šunybes bei pa
reiškimus jiems į Briuselio de 
rybas važiuojant. 

Vis tik turėdami gerų kaip 
ir visuomet norų taikiai gy
venti su savo kaimynais Lie
tuviai rimtai ir su baimė žiu 
rėjo į visas galimybes, ypač 
žinodami Prancų palankumą 
Lenkams. 

I r todėl kai Kaune pasklido 
gandai: valdžia sutikus su 
Hymanso sąlygomis derėtis 
su Lenkais, visuome
nė nusiminė, nes iš vienos pu
sės, ji nežinojo kokiomis ištik-
rųjų sąlygomis sutikta tęsti 
derybas, antra, netruko viso
kio plauko žmonių-Lietuvių ir 
Lenkų kurie ta proga pasinau 
dodami putė kiek galėdami 
sąlygų baisumą ir tokiuo bu 
du stengėsi diskredituoti val
džią ir nusilpninti mūsų tau 
tos atsparumą kovoje su gy
venimo sunkumais. Laikraš
čiai greitai išsklaidė tuos de
besius, o neilgai laukus iš
girstam, kad ir pačios dery
bos jau visai nutruko. 

Nutraukė jas Lenkai. Jei 
tos derybos ir nieko gero mū
sų šaliai ir nedavė, tai bent 
parodė pasauliui, kad. ne mes 

[negalimų. d a l y k e .reikalutfja-
me, l>et Lenkai,5 ir kad Len-
J&i yja pavojingi ta.,grobi
mo politika ne tik taikai Ry
tuose, bet ir visai Europai, ką 
jie aiškiai parodė savo žygiais 
Silezijoje. Mūsų vyriausybė 
parodė visą galimą palankumą 
ir norą taikintis, kalti Lenkai 
kad susitarimas neįvyko. I r 
svarbu tai, kad dabar Lenkai 
jokiuo būdu neįstengs įtikrin-
ti pasaulį mus esant nesukal
bamais. 

Savo nepasotinamu imperia
lizmu jie net suardė gerus 
santikius Prancūzijos ir Ang
lijos. Anglija, matyti iš viso 
ko, nenusileis šį kartą Pran-
cams ir stengsis .Silezijos ir 
Lietuvos klausime pravesti sa
vo liniją. 

Ateina naujų žinių apie ne
išvengiamą bolševizmo žlugi
mą ir atgimimą naujos'tauti
nės Rusijos. Bolševikams su
griuvus ir naujai Rusijai su
sikūrus, Europos politikoj į-
vyks šiandieną dar neprama
tomų permainų. Lenkija ir 
Francai visą savo ligšiolinę 

politiką .rėmė Vokietijos ir 
Rusijos silpnumu. 

Atsikėlus Rusijai iš' šito 
puolimo ji be abejo skaitys 
savo užsienio politikos vienų 
pirmiausiųjų uždavinių atsi 
imti savo žemes iš Lenkijos. 
Tam ne tik nebus priešin
gos Amerika, Anglija, Italija, 
bet ir pati Prancija pakei;; 
savo santikius su Lenkais, nes 
ta4a bus jau žuvusi Lenkų 
misija ginti Europą nuo bol
ševizmo. , 

Vokietija taip parblokšta, 
kaip kad ji yra dabar, amži-
nai negi pasiliks, ypač reikia 
atsiminti kad ir Rusijos realiai 
interesai, ir daug jos įtakin
gų veikėjų jai simpatizuojan
čių def visokių priežasčių ne
kaip nedaleis kad Vokietija 
butų amžinai skaudžiama. Bet 
tuomet tai Lenkijai gali sto
tis teismo diena, nes aišku vi
siems, kad nei Rusai nei Vo
kiečiai jiems nedovanos jų nu
sikaltimą jųjų tautoms. 

Užtarimo vlidelio vargiai 
bau ras pas ką nors Lenkija, 
nes ji visiems įgriso iki gy
vojo kaulo savo grobimais ir 
perdaug viešu visokios teisės 
laužimu. 

| Mums Lietuviams atsižiū
rint į visas galimybes ir rie
ki eno nelaimės nenorintį bet 
tik savo teisėtus norus ginant 
ir darant Pabalti jos sąjungą 

I reikia atsiminti, kad įsileisti 
Lenkus į t*, sąjungą, tai reikš-

|tų tįokįiiat; teii'nprėti a^žum 
nesusipratimų pačios sąjungos 
viduje ir didelių komplikaci
jų mūsų užsieninėje politiko
je, nes Lenkai be karų ir im
perialistinių siekių gyventi ne
gali, tokia mat jų pasikologija 
amžių pagaminta ir mes tu
rėtumėme tose jos peštinėse 
visad dalyvauti. 

Antra, Rusijai atgimus Len 
kijos santikiai labai, kaip sa
kėm, susikomplikuos ir mums 
nėr reikalo kišti savo.nagus, 
kur nereik. Galima drąsiai 
sakyti kad mums ne taip jau 
ir sunku bus susikalbėti su 
nauja Rusija, ypač kol ji dar 
tik kils iš to perbloškimo, Len
kų gi dalyvavimas Pabaltju-
rio sąjungoj tik pasunkintą 
mums tą darbą. 

Todėl manom teisingą esant 
mūsų užsienio miniaterio kal
ba į Latvių ir Estų laikrašti
ninkus, kurie dabar vieši pas 
mus Kaune, kad Pabaltjurio 
sąjunga turinti nekviesti Len-

(kų dėtis į ją. A. 

S » — — 
Trečiadienis, BįrŽetis'29, 1921 

PRANYK! LAIVAI. 
* la ikraščiai padavė žinių, 

kad pastaraisiais keliais mė-J 
nėšiais Suv. Valstijų pakraš
čiuose, Atlantike, nežinia kaip 
ir kur žuvę keletas visokio di
dumo amerikoniškų laivų. Nei 
laivų, nei įgulos, nei jokių nie
kur nuskendimo ženklų. 

vAną dieną, taip nežinia kur 
žuvusių porą laivų, pati Wa-
shingtono vyriausybė išvardi 
no. Kitų pranykusių laivų kol-
kas vard.ii nesužinota. 

Šalies vyriausybės organas 
daro visokių spėjimų. 

Sulyg vieno spėjimo, rasi, 
Amerikos pakraščiais* Atlanti-
ke veikia kokie-nors jūrių plė
šikai, ty. piratai. Bet jei tokia 
gauja veiktų, kame-nors vis
gi ją butų pastebėję, arba bent 
vieno laivo įgula butų pakėlus 
kovą su piratais. Nieko pana
šaus neatsitiko. 

Kitas spėliojimas yra, kad, 
rasi, čia pridėjo savo. rankas 
Rusijos bolševikų agentai, A-j 
merikos komunistai. Jų dau
guma gali įsisprausti į laivų 
įgulas ir išplaukusfus atviron 
jūron laivus gali pasukti tie
siog į Rusijos pakraščius, nu
galėjus mažesnę įgulos dalį.Te-
čiau ir šitas manymas labai 
abejotinas. Nes toki laivai nc-
kuomet neprasilenktų jurose 
kitų laivų, kurie negalėtų jų 
pastebėti. 

Pagalios trečioji nuomonė 
tai gal $u paety laivų javi
ni rrfoų Isfrita'kirvd$''Mbmdinft tti, 
kad paskui gavus riebų atly
ginimą iš apdraudos kompa-
mjų. 

Šita paskutine teorija gali 
stovėti arčiausia tiesos. Nes 
kaip automobilių savininkai 
miestuose leidžia savo automo
bilius pavogti, kad paskui at-
siėnaus gerą atlyginimą iš 
kompanijų, taip gali but ir su 
laivais. 
Nesenai. Cliicagoje areštuotas 

vienas žmogus, kuriam buvo 
pavogtas automobilius. Polici
ja atrado jo automobilių. Pa
sirodė, kad automobilius u pa
vogtas' ' jam žinant, kad ga
vus pinigų iš apdraudos kom
panijos. 

Jei taip elgiasi vienas, ko
dėl taip negalėtų elgtis ir k i t i ! 

Beit su pražuvusiais laivais 
kas kita. Laivuose visuomet 
esti įgula. Kur-gi ji gali ding
ti? • 

Senovėje jurose daug laivų 
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E 

f Laivakortes į Lietuvą ( 
per Klaipėdą Į 

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 1 
# Karaliaučiaus $107.10 f 

Laivakortės iki Uepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. | 

i 
Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per = 

Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi | 
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va- = 
žiuojantienis Lietuvon parūpiname pasportus ir Į kitus reika- 2 

J
lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus veltui. = s 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus | 
= perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant | 
= pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lįetuvon geriau- = 
E sia išsipirkate mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no- | 
s rite ir Lietuvon narvažiave niniiniR causife naetose arba bankose 5 

rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose s 

• DABAft EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos = 
• Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI- | 
= KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau = 
Z 1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo = 
E pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da- = 
= bar parsiduoda po $7.00 vienas,, nes kainapakils iki $8.00 nuo = 
s Liepos 1-mos dienos.^ E 

E Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau s 
E žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus = 
3 šiuo adresu: § = 

LITHDANIAN SALES CORPORATION 1 
. 414 Broadway, Boston 27, Mass. | 

SI1,. ?: • .' * fTeigu,patogiau tai kreipkltos į sky¥ius: 
{r;-; ', ]i' i V Ji • :U • ; $ • • '•»;• ųt' 

s Lithuanian Sales Corp. Lithuanian Sales ( 

, t i , ) 

Jorp. 
3249 So. Halsted St. 
Chicago Tel. Yards 6062 

Corp. E 
300 Savoy Theatre Bldg. | 

Wilkes-Barre, Pa. | 

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka- E 
_ re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Sukatomis iki 9:00 vai. E 
g vak. Ncdėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų. E 
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Ar Jus KtmkinM Pleickanoa 9 

NAUDOKITE RoffJcs 
Ar Jum. Galvos 0<ą*Nt«lti ? 
NAUDOKITE fhrffteM 
Ar Jif*ų Plaukai 3Uak»? 
NAUDOKITE JfuffleS j 
Jųs Norit* Aptau^otf" Juoa? / 
•LJ A • I m^M^. f • v ^ Šh « « i y # a « a 9 " 

m 
NAUDOKITE Į^uffli 

Ui laikymui savo plaukų gražiais ir tankiai* 
N A U D O K I T E 

Užlaikymui galvos 
A NAUDOKITE 

UTZ. ĄUJfieS • 1 I 
aukų šraaiata ir tankia i • 1 
UTE Ąąffies 1 
odo« rveikai ir Ivanai j 
»TE Rfjffte* jA 

Ruffies galima ganti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš isdirbeju per pašty už 75c. bonką.' 

F . A D . R I C H T E R & C O . 
3 r d Avo. & 3 6 t h St. Brooklyn. N. Y. 

senovėje. Tuomet ne visi junj 
keliai buvo žinomi, ne visos 
vietos prieinamos, 

be žinios"pragaisdavo. Bet ta i ( Šiandie visai kas kita. 

O teėiau pragaišusių laivų 
klausimas neišaiškinamas. Tu
ri buit kas nors paprasto ar
ba labai ypatingo. 

Eglės Šaka. 

KAPU KAPAI. 
Sekmadienis. Didelis jauni

mo būrys linksniai žaidžia 
Amerikos miške. Saulei nusi
leidus skirstosi. Visi linksmi, 
gyvybės pilni grįžta namon. 

Nakties sparnai pakilę. Be
regint jie vis stipriau plasno
ja ir visa tamsos šyviu gau
bia. Gili naktis, vien gatvių 
žiburėliai spingso. 

Pasiekau namus. Ilgai ne
laukus einu silsėtis. Patalas 
viliote viliojo mano išmankš
tintus kaulus. Trumpa vaka
rinė maldelė ir aš jau Morfe-
jaus saldžių sapnų supama. 

Ar ilgai miegojau — neži
nau. Išbudusi jau radau vieš
nią savo kambary. 

Saulės aukso spinduliai įsi
skverbė pro mano langą. Jie 
vikriai slidinėjo ant mano pa
talo, narstė ir pynė rytmečio 
himną. Aš domiai žiurėjau ir 
klausiausi jų melodingų akor
dų. O jų aidų aidužiai liūdnai 

valst. mokestys didinamos, južgavo mano sielą. Amžino at-

silsio himną jie grojo! 
Šiandien graži ir liūdna vai

nikų' diena! 
Aš kaip įdiegta pašokau iš 

lovos. Visos svajonės pabiro. 
Skubiai apsirengiau, užkandau 
ir į kapinyną. Saulelė jau per 
šienkartę buvo pašokusi. Rei
kia skubėti. 

Kapinynas mirgėte-mirgėjo. 
Našlės, našlaičiai, tėvai, drau
gai ir 'draugės puošė savo bran 
giųjų kapus. 

Daug širdies skausmo, daug 
karčių ašarų vagojo gyvųjų 
veidus. Visi siuntė savo mal
das Augščiausiam prašydami 
palengvinti mirusiųjų kančias. 

Didis, platus kapinynas. Vi
siem pakaktinai bus juose vie
tos. Daug brangių širdžių ilsis, 
ilsėeimės ir mes. Ateis laikas 
kada reiks skirtis su šio pa
saulio linksmybėmis, artimais 
draugais. Paskutinė kartybių 
taurė teks visiems išgerti. 
Nejusti nejusime, kaip laikro- f 

dis išmuš paskutinę gyvenimo 
valanda. Ir mes, tarsi dulko 
vėjo pagauta, pranyksim iš gy
vųjų tarpo. 

Visi gulsime po žemės vėlė 
na. Dievas suteiks sielai pa
laimos ne sulyg kilmės, mok
slo, ar žemiškos garbės, bet 
sulyg jojo doro gyvenimo. 

Ar pamirš kas velionį, ar 
ne. Iš kalno sunku įspėti, bet 
nevisi jie atmenami. 

Atėjus kapinių papuošimo 
dienai, giminės apkaišys mū
sų kapą trispalve vėliavėle. 
Pro jį eis žmonių būriai. 
Gal nevienas pasakys. / 'Čia il
sis Lietuvis.Amžiną atsilsį dū
š ia i !" Gal but, kad kas nors 
pastatys gražų paminklą su 
vardu pavarde aukso raidėmis 
išrašytą. Jos patrauks kapinių 
lankytoją ir duos progos apie 
mirusį prisiminti. 

Taip gal bus su tais, kurie 
mirs- nevystančių 4arbų lydi
mi. Bet kas atmins našlaitį, 
neturtėlį, kurio kapas jokios 
žymės neturėsi J is apaugs žo-

sų minamas, j is bus išbrauk
tas palaidojimo diena. 

Šiandien .kapų papuošimo 
diena. Aš jaučiuos laiminga 
gavusi progos juos aplankyti. 

pamokslą butų girdėjęs. Juk 
ant karštos saulės nepasirody-
si, reikėjo gerokai toli kur 
nors po medžiu sėdėti. J o kal
ba buvo jautri ir turininga. 

graudintas širdis. 
Tarp,nemažo žmonių būrio, 

maišės aukų rinkėjos. Aukos 

Širdy gailesčio jausmai verda, j D a u ^ & e r o s s 6 k l ° s pasėta į su 
iš akių dvi gailios ašarėlės 
per veidą nuriedėjo. Nors ne
turiu čia palaidotos mylimos 
širdies, šeimynos nario, d,rau-jbuvo renkamos labdaringam 
ge su visais meldžiausi. Šir- tikslui, del pastatymo namų 
dies gilumoje eidama nuo ka- Lietuvių našlaičiams ir sene-
po prie kapo kartojau: Teilsis liams. Kuomet jis bus pastaty-
ramybėį'e ir gilumoje. tas, nevienas pasigerės juomi 

Šimtai žmonių prie ka
pų sustoję, suklaupę meldė
si. O jų maldos kaip smilky
to durnai kįlo prie Visagalio 
sosto, vadavo skaistyklos du
sias. 

Daug kartų apsukau kapi
nes ir vis tie patys maži ir di
deli kryžiai, gilus atsidūsėji
mai, gailios ašaros. t 

Kunigai laikė gedulingas'pa
maldas. Juodos varsos arnotai, 
liūdnas "Beąuiem" taip ir 
virkdė didžiulę minią. 

Po š>. mišių pamokslas. Jei 
lėmis. Sudarys patogią viete- [ne didis ir viliojantis pamoks
le pavargusiam atsisėsti. Vi-jlininko balsas, lai ne kas jo 

ir jame auklėjamais našlai
čiais. Ten tautystė ir šv. tikė
jimas laistys jaunas Lietuvių 
sielas. 

Gegužio 30 diena ne vien 
kapinių papuošimo dienaj kar
tu ir sau vietos pasirinkimo 
diena. Jaunystė, it musė, pra
lėks pro akjs senatvę nešda
ma. Pasenę lazdele pasirėmę 
žiūrėsime kapan. Dauguma iš 
anksto apsirenka vietelę> rieži 
nodami ar teks jiems ten atsi
gulti, ar ne. 

Man, kapiniu lankymas, j?ri 
minė mirusius savuosius (gim-

[toje žemelėje Lietuvoje. 

! 
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Jusų Akįs 

* 

Ar jos raudo
nos, vandenėtos 
ar užsidėję? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil ] 
įmintų akių vo- 1 
kų, žvairumo, ar i 
kitų kokių akief 5 
ligų? Jus negu- K 

I lite atidėti gydy- B 
valį nes laikas yra brangus. Ne
toli visos akių ligos galima iš- • 
gydyti, je igu pradėta, laiku. Juo • 
ilgiau jus atidedate prideramą M 
priežiūrą, tuo liga darosi aršes- ! 
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu. )E 

Pasiteiraukite pas j 
manę uždyka 1 

Dalei&kit man išegzaminuo-
ti jusų akis be užmokesčio. Jei- S 
gu aš galiu jums apgelbėti, aš S 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu = 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky- S 
siu. Aš daleisiu jum pašinaudo- e 
U mano 23-jų metu patyrimu S 
kaipo akiu specialistu ir mano S 
gabumu išgydyme tūkstančių at S 
sttikimų, kuriuose kiti buvo at- 5 
sisakę gydyti. Jus neprivalote S 
daleisti dalytėti jusų akis kitam j» 
kaip tik okulistui augščiausio =» 
laipsnio, o tai aš jums galiu su- s 
teikti. Nedalciskite trukumui 5 
pinigų jums kenkti. Mano kai- 5 
nos yra prieinamos ir mes gale- S 
sinie susitaikyti ant Išmokėjimų *• 

Nelaukite—atsišau- Į 
kitę šiandieną | 

Tą dalyką neatidėliokite. Juo 2 
greit"iau pradėsite gydymą, tuo S 
greičiau pasveiksite. Jusų akįs S 
pačios nepasveiks, bet jos daro- 3 
si vis blogesnės. Tam tikras gy- S 
dymas, ir tam tikri akiniai išgy Ę 
dys jusų akis jeigu tiktai padą- — 
rysifej laiką. Ateikite šiandien S 
pasimatyti su manim. Išcgza-
minuosiu dykai. E5 

Dr.F.O.Carter 1 
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| Specialiątas Akių, Nosies | 
ir Gerklės Ligų. 

| 120 S. State St., 2 augštas | 
Chicago, UI. 

E Va!.: 9 iki 6; Nedėl. 10 Ik 12 S 
Vienos duris j šiaurf nuo 

Fair Krautuvė* 
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Tel. Randolph 2898 
A A. SLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumie.-tyj 

ASSOCIATION BLDG. 
l t So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų t 
Panedėllals iki 8 vakare 
Nedėliotais ofisas uždarytas 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

•alandos: l t Iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. • Iki 9 vakarą. 

.. 

. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
Gydytojas ir Chirurgas 
4442 So. Westcrn Ave. 

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

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais tiktai po pietų 2 iki 5. 

• 

į^""™""BIEžI?", 
LIETUVIS GYDYTOJA* 

IR CHIRURGAS 
'9201 West 22nd Street 

BjTel. Cantr 6222 
• ties. 2114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 

1 
I f I • 
I 

493*1 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisas 814» So. Morgas B*. , 
Kertė I2-ro St., Cstfcago, UL 

SPECIJALI8TAS 
Moterišku. Vyriškų, taipgi •Baro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Ifno l t r/to 
iki 8 po pietų, nuo • iki 8 valan
dą vakarą. 
Nedėllomis nao • iki 8 po plot. 

Telefonas T o r i s 6S7 

m Dr. i. E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 

| Ofisas 10900 So. Michigan Ave.. 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet. 6:2t iki 8:80 Vakare 
Residenctja: 10523 Perry Are. 

Tel. Pnllman 841 
•i • » • m m m • • » » » • ! • • • n • • m-^t^n^^tįį 

DETROIT, MICH. 
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Šv. Jurgio Mokyklos užbaigi
mas. 

Nedėlioj, Birželio 19 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėje įvyko 
mokyklos užbaigimas. Nepa
prasta programa buvo įrengta 
atsisveikinimui tii mergaičių, 
kurios jau nebebus minėtos 
mokyklos moksleivėmis. 

Programa prasidėjo 8-t$ va-
landij vakare, kurios turinys 
buvo sekantis: 

1) a) Pasveikinimas, daina-
A. 1 . 0 Visi vaikai. 
fb) Už tėvynę, daina 

Visi vaikai. 
2) Drilius Mažų mergaičių. 
3) Uždaryk Duris, dialogas 

Bernaičiai. 
4) This Play-Time, daina-

A. J . A Visi vaikai. 
5) Gimnastika . . Bernaičių. 
G) Jurgis Verkia, daina 
A. J . A Visi vaikai. 
7) Ekonomas P. Jokūbaitis. 
8) Drilius, Gėlininkės 8-to 

skyriaus mergaitės. 
9) a) AVhispering Hope, dai

na . . 8-to skyr. mergaitės. 
b) Atsisveikinimas, kalba 

M. Kristopaitė 
10) a) Kalba didžiai geri), 

klebono kun. F . Kemėšio. 
b) Išdalinimas diplomų ir 

dovanu vaikams užbaigusiems 
mokykla--' < 

• * • . , . » i . . . -

Ant-galo sudainuota Lietu-
vos ir Ameiįlos^lriirmai. 

Tėveliai ir svečiai, kurių 
buvo priėję pilnutėlė svetai
nė gėrėjosi taip gražia ir į-
domia programa, kuria vaiku
čiai taip gražiai išpildė. Kaip 
programa, taip ir perstatymas 
aiškai parodė, kad seserys Na 
zeretietės, sunkiai per ištisus 
metus dirbdauri&, nesigailėjo 
nė vargo, nė pasišventimo, no 
energijos, kad tik prirengus 
vaikelius prie didesnės Dievo 
ir artynio meilės, prie uoles
nio veikimo tėvynės labui. 

Žiūrint į mokinių perstaty
mą, vaikeliai tarsi kalbėte kal
bėjo, dėkodami gerb. seserims 
Nazaretietėms už tokį pasi-
švetirną vaikams ir tėveliams. 
Svetimtaučiai, kurie buvo at
silankę, gėrėjosi tokiu vaiku
čių mokslu ir mandagumu, ku
ri jie parodė šiame vakare ir 
sakė, kad Lietuviai drąsiai ga
li pasirodyti svetimtaučių a-
ky vaizdoje. 

Žodžiu, programa labai ge
rai pavyko. Po kiekvienos dai
nos ar perstatymo pasipildavo 
gausus delnų plojimas. Muzi
kos dalį prirengė muzikas A. 
Aleksis, kurio gabumai ir pa
sidarbavimas užsitarnavo šir
dingos padėkos. P-as A. Alek
sis visuomet stengėsi jaunų 
mokinių dvasioje skiepinti 
muziką ir jos vertę. 

Negalima praeiti nepažymė
jus didžiai gerbiamo mūsų 
klebono kun. F . Kemėšio, ku
ria dirbdamas katalikų vi
suomenėje stengiasi ir vaike
lius auklėti gerais Kristaus 
mokslo sekėjas ir ištikimais 
tėvynainiais. 

Prieš atvyksiant gerb. kun. 
F. Kemešiui Šv. Jurgio para
pijoj nebuvo nė mokyklos nė 
seserų. Jam atvykus viskas 
stojo kitokion vagon. Pernai 
išstatyta nauja gan daili ir 
nemaža parapijos mokykla,ku-
ri duoda vaikams geresnės 
progos siekti mokslo. 

Programos gale gerb. kun. 
F. Kemėšis jausminga ir tani 
pi įtaikinta prakalba prabilo j 
publiką ir j 8-to skyriaus mo
kines, ragindamas neapleisti 
mokykloj b<H stengtis siekti 

augštesnio mokslo ir tapti 
geromis katalikėmis. Jo kalba 
klausytojams padarė didelio įs 
pudžio. Daugumas net apsi
verkė, o ypač mokinės, kurios 
apleidžia mokyklą. 

Po prakalbai gerb. kun. F. 
Kemėšis suteikė diplomus 
šioms mokinėms: V. Bukantai-
tei, A. Bukšaitei, M. Krišta-
paitei, A. Permeniutei, A. Baš
kauskaitei, S. Bukantaitei, Z. 
Perutaitei, I. Jaugutei. 

Po to už geriausį mokinimą-
si įvairiose mokslo šakose su 
teikta dovanos — auksiniai 
medeliai sekančioms: V. Bu
kantaitei, A. Bukšaitei, M. 
Krištapaitei, A. Permeniutei, 
A. Baikauskaitei. 

Knygos buvo suteiktos, kai
po dovanos mokinėms: S. Bu
kantaitei, Z. Perutaitei, I. 
Jaugutei. Undinė. 

C H I C A G O J E , 
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Iš Chicagos Lietuvių (libera
lų) Tarybos susirinkimo. 

VVESTVILLE, ILL. 
. . 

Birželio 19 d. mažųjų Vyčių 
kuopele buvo įrengus savybės 
išvažiavimą. Diena pasitaikė 
graži, dėlto išvažiavimas pa
vyko., Apart kitų suaugusių, iš
važiavime dalyvavo klierikas 
A. Karužis, moksleivis J. 
trerlikas ir varg. Stanšaukas. 

Mūsų mažieji Vyčiai pakėlė 
keletą naujų sumanymų ir per 
atstovą Stansauską žada j -
nešti >LieiViy(ls**X»^mini 

Biržulio. 2 t ^ ^ n Š H | j į Vy-| 
čių kuopa laikė susirinkimą. 
Kalbėta apie rengiamąjį va
karą Liepos 3 d. Taip-gi iš 
linkta keturi atstovai L. Vy 
čių IX Seiman: kun. L. Brig-
manas, J . Karpavičiūtė* A. 
Stansauskas ir A. Kleinis. 

Vytis. 

CHICAGO HEIGHTS. ILL. 

Birželio 21 d. vietos L. Vy
čių kuopa įrengė vakarėlį pa
gerbimui naujo klebono kun. 
J. Svirsko. Kuopos pirminin
kas, M. Survila paaiškinęs su
sirinkusiems vakarėlio tikslą 
perstatė kun. J . Svirską ir pa
kvietė pakalbėti. Graži naujo 
mūsų klebono kalba niekuomet 
neišdils iš mūsų širdžių. Sulau
kę uolaus veikėjo jaunimo tar
pe mes išvien dirbsime tautai 
ir Bažnyčiai. 

Paskui kalbėjo klerikas V. 
Damašus, kuris dabar vieši 
pas naująjį mūsų kleboną. J is 
suteikė daug gražių patarimų. 

Po visų kalbų susėsta prie 
užkandžių. Svečiams valgant 
solo dainavo A. Konovarskis; 
p-lės P . Želeikaitė ir K. Dzi-
kaitė dainavo duetą "Močiu
tė Širdelė", R Kičiutė ir'Žil-
vičiutė 'Ant marių Krantelio' 
o p. P . Dapkus ' 'Ant marių 
krašto". Pianu pritarė varg. 
Atkočaitis. Programa baigta 
Lietuvos himnu. 

Po programos sekė žaidimai. 
Keikia pažymėti, kad vietos 

Vyčiai yra veiklus, ypatingai 
čia augusios mergaitės. 

Tame vakare atsisveikino su 
Vyčiais broliai Kanoverskai. 
Trumpai būdami mūsų koloni 
joj jie gražiai pasidarbavo. 

Petrų Jonas. 

FuropeanAmerican R u reau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S, L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
HOTAKIJUSAS 

Real Estftte, Paskolos, Insulinai 
Ir u . 

S0t W. Sftth St., KasBp. Halsted » 1 
Tel. Boalavard 611 

Vai.: 9 Iki C kasdisna 
Vak.: Utar. K e t ir Sub. iki 9 T»k. 

Nsd.: iki S po pietų. 
1 

(Tęsinys). 

Pirmininlcas. — Ar parašei 
sakyk! 

Hertmanowicz — neparašiau. 
Ir pradėjo kalbėti apie kokio 
tai žyd,o atvažiavimą Ameri
kon ir padėtis esą persikeitė. 

Pirm. — Laiškas nutarta 
rašyti tam momentui. 

Nubalsavo, kad Hortmano-
wicz parašytų laišką. 
Raportas iš Lietuvių suvažia

vimo VVashingtone, D. C. 
Paprašė p. J . J . Elias kad, 

kaip tarybos siųstas atstovas 
išduotų raportą iš Lietuvių 
suvažiavimo Wasbingtone, 
D. C. Gegužės 30 ir 3 ld. 

Elias atsikėlęs, vos spėjo 
atsiprašyti už žemaičiavimą ir 
t.t. pradėjo koliotis. " Gaila, 
kad turime išgamų, kurie blo
gesni už "holdup" . I r vėl, 
kaip sena boba nupiepė jo: 

toki slakeriai kaip Bučys, 
prakeiktas Lenkų išgama, sla-
keris, vyskupo Karevičiaus 
spiegas ir t t . " 

Va kaip paleido savo nesu-
vaMoma liežuvėlį neprausta
burnis Elias. Jis, kurs visam 
pasauliui skelbiasi kat. orga* 
niz. Kolumbo Vytis esąs, jis, 
kurs skalnbina visiems apie 
savo katalikybę, krikštus sa
vo vaU&c/ galėjo panašiai nu
dardėti. Manytųmeį, ^ad į jis 
tikra "dava tka r \ i l Ar ne fari-
zėjaus veidmainiavimas! 

iliias pasirodo neturįs mažo 
vaiko proto. "S lacker ' iu" va
dinami tie, kurie karo metu 
slapstėsi kad išvengus karei
viavimo, lygiai slakeris skai
toma žmogus neinąs savo tau-
tinių-piliečio pareigų. 

Kun. prof. Bučys dėlei sa
vo senyvo amžiaus ir luomo 
nebuvo šaukiamas karuome-
nėn, nebuvo reikalo ir slaps
tytis. 

Elias be jokių išrodymų 
keikia garbingąjį veikėją, į-
žymiausią tėvynės mylėtoją. 
Gal Elias •drįstų spaudoje vie
šai išrodyti kun. prof. Bučio 
Lenkams parsidavimą, tuomet 
galima bus rimčiau su juo pa
sikalbėti. Pakol jis to nepa
darys skaitome jo kalbą pa
prastu šmeižtu, o jį patį vy
riausiu Tarybos melagiu. 

Tiesiog reikia stebėtis, kaip 
rimtesnieji Tarybos nariai lei-
d.o-"pašenavotam" Eliui lip
ti į sceną, kur jis meta juodą 
dėmę visiems Tarybos na
riams ! 

Ar nepradeda Elias kandi
datuoti į "kre iz ių" namus f 

Reporteris girdėdamas Elia-
s'eu (Elijošiaus) plipvones ir 
pro-lenkišką kalbą nusišypso
jo. Elias tai patėmijęs jam 
pagrasino, kad galįs gauti per 
"pakaušį" . Tokie banko pre
zidento (Elias'o) grasinimai 
tik daugiaus prajuokino repor
terį. 

Elias. Besigirdamas parodė 
dar kitą savo silpnybę. Na, ir 
užtraukė: garbė priklauso man 
ir Ilertmanovvicziui, kad pir
mi buvome prieiti prie Pre
zidento. 'Dar gyrėsi, kad jis 
"procevoja" del Lietuvos. Ir 
vėl pradėjo koliotis. Kun. prof. 
Bučį pavadino tokiu vardu, 
Had netik laikraštyj negalima 
paskelbt, bet ir reta "kūmu
t ė " jį pavartoja. Krikščionis-" 
demokratus irFederacijos dar
buotojus išvadino "tamsuo
liais," tik "biškį prasišviėtu-
siais." Iš jo kalbos pasiro
do, kad jau ir toks kun. prof. 
Bučys visai negali prilygti su 
bankos prezidento pelais iš
kimšta galva. 

' Į - ' 

I r vėl Elias, pirštu rodyda
mas į reporterį (visi tarybię-
čiai sužiuro į reporterį) grū
mojo: " T u susitiksi su ma-
nimi arba su mano frentais 
(iškreiptas angliškas žodis; 
friend anglų kalboje reiškia 
draugas). Tu neišeisi iš šios 
avet." Reporteriui liepė viską 
surašyti ką kalbėjo. Bet re
porteris to paliepimo neklau
so. Redaktorius nepatalpins, 
nes laikraštį į šlamštą ir Eli
jo burnos pamazgas negalima 
paversti. 

Elias (Elijošius) įsikand.0 
kun. prof. Bučį. Vėl jį slake-
riu išvadino. Netruko panieki
nimų p. M. Žaldokui (A. L. R. 
K. Federacijos Chicagos Aps
kričio pirmininkui, rimtam ir 
išmintingam darbuotojui). 
Kartu ir A. L. R. K. Federaci 
ją juodino. Pasigyrė, kad prie 
tautiškų draugijų nepriklau
sąs, bet į tarybą esąs išrinktas 
kokios tai Šv. Vincento dr-jos. 

Pri tauzijęs pasiėmė savo 
raktus ir su jais žaizdamas 
kiek rimtesniu balsu pradėjo 
kalbėti apie pasimatymą su 
Prezidentu ir kokią svarbią ro
lę pats lošė tame suvažiavime. 
Kurtas nuo karto klausė Hert-
manowicziaus patikrinimo. Šis; 
ar su galvos linktelėjimu arba 
su kokiu žodžiu patikrino 
Eliasui, taip kad Elias padrą
sintas galėjo toliau tęsti kalbą. 

(Dar ne galas) 
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SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA 
UŽSIGANĖDINTAS MOTINOMS 
Lietuvė motina iš Milwaukee Rašo: 

"Per dangai} savaičių mano kūdikis verkė be
veik be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai 
nujaučiau, kad tam kaltas jo maistas, ir visur 
ieškojau pagalbos, bet be pasekmių. Pagaliaus 
mano gydytojas patarė 

" i '\ 
> \ 

s 

Reikalaujama Vargonininkas Lalg-
ku kreipkitės sekančiu antrašu: 

M. BUBĄS 
l t Glciroood Are. 

Binghamton, H. Y, 
Af. JUOZUIKJ R. K. Bažnyčia 

r 
LIETUVIS PARDAVIEJAS. 

šiuomi turiu laimė pasigarsiti Lie
tuviu visuomenei kad aš esu Lie
tuviams patarnautoju pas L. KLEIN 
prie 14-tos ir Halsted gatvių, tai-gi 
brangus tautiečiai esate kviečiami j 
L. KLEIN didella krautuvė ir pas 
mane reikalaudami JOE SHIMKUS 
arba Numeris 4-tas. 

= 
PASINAVI>OK G E R A PROGA. 
Parsiduoda du Dieniai bučerne, 

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

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

V.' J. LATVEICAS 
411 LAtcoba Ave. Rockford, III. 

J. P. WATTCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
1601 South Hermitage Ave. 

Tel. Boulevard 6080 
11005 S. Michigan Ave. 

Roscland, I l t 

i 

I " ' * " * ' 
Tel Yards 6666 Blvd. 6448 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 

UOS a Helsted M. Ohlcego. 
Valandos: 10—11 iš ryto 1—B iv 
• — • vakar* Hed. l t — I I II ryto. 

m i i I 11 « i i I i i • i «• " i H . 1. 

L*£4^#J2JLA*SJ£*fi«£«ullA<l 
{Telefonas Boulevard 8189 

DR. C. KASPUTIS 
DEHTI8TA8 

SSS1 South Halsted 8t». 
Valandos: 9—11 A. M. 

l - _ 5 ; 7—1 P. M. 4 
'&sA*.aAa*aA&*ata»aAa»gjiA*fl 

DR. CHARLES SEGAL į 
Perkėlė* seavo ofisą po nom 

1729 So. Ashland Avenue! 
Specijalistas 

>MOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGI 
ralandosnuo 19 Iki I I Išryto; n 

iki 5 po pietų; nno 7 iki I : 
vakkie Nedėliotais 19 kii i 

Telef i 1 
MUJIIIIIIIlllllllllllflllllllllllllllUIIUIIIIIat 

Rei . H S i Iadepeadenoe BtvO. 
Telefonas Voa Baren 194 

D R . A . A . R 0 T H , 
Gydytojas ri 

Specijalistas Moterišku, Vyrišksj 
Valka it visa chroniškų ilga 

VALAHDOS: 10—11 ryto 2—s pc 
pietų, 7—S vak, HedėUosnls 16— II aV 
Ofisas SS54 So. Halsted St., Ghisagr 

Telefonas Drover t t f t 

•lIlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllUMUiUI 

gkbllECBRAND 
MCONDENSEDAttLK) 

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, 
miegojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis 
visoje mūsų kaimynystėje". 

The Borden Company 
Borden Building New York 

Iškirpk Sį kupone DABAR—ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų 

u Oetoyė, kuri pąaii^ ; 
a ^ t i kūdikį sveikų. ., 

naitinimo instįpî cPv 
kins, kaip ui 

m :dW%+ 
Lboję,0104 

tli > • . • • 

• * * * 
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J 
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V. W. RUTIADSKAS 
ADVOKATAS 

29 Scrath U SaUe Street 
Telefonu Centrai UIO 

• • • • • • • • . * • ^ ^ ^ « . ^ ^ ^ * ^ » ^ 

Vakarais, 812 W. SSrd 8 t 
Telefonas: Tardą 4681 

I DR. C. . i . CHERRYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

901 West 22-nJ St So. Leavitt St.J 
Chicąjro 

alandos: 9:10 A / H . to 11 H.£ 
1:90 P. M. to 8:09 P. M. £ 

= 

f&t*U 
COLL^GES 

6S08 8. Halsted, 1407 W. 
1850 sT. WeHs St. 

117 Mokyklos Jangt. ValsUJessk 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing- blsniui Ir narnama 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmok ėjimais. 
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa-

knyfėlės. reikalaukit knygelė 
§ Tel. Seeley l f4S 
| SARA PATE 
» 06 

PATEK, pirmininkė. 

= 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS D3 OHTRIIRGAS 
Onass ir arveoimo viets 

8269 Boath Halsted Street 
amBV T i r t M I VsuTvPHam BHa*# tSsssssm 

Valandos nuo 19 Iki 11 ryta; nao 
1 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Modaliomis nno 10 iki t , 

1 

z = = 

ione Seeley 7439 
DR. L M. FEINBERG 

ydo specljalial visokias vyrq 
moterų lytiškas ligas 

1401 Madison Str., kampai Wes-
tern Ave., Chlca«x> 

ralandos: 2—t po piet 7—9 vak. 

. TaL Drovsr 794l| 

Dr. C. Z. Vezelis 
IJETUVIS DEHTISTAS 

4719 SO. ASHLABTD AVHBTTJBI 
arsi 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.] 
Ssredomis nuo 4 lig 9 vakare 

=ss 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Habted Str. 

Valandos: 19 
Gyvenimas: 

TeL Oanal 2118 
ryto iki 8 vakare 

Tel. 
SSl l W. 68rd Sta. 

Prospect 2441. d 
ic 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
Wie*^ M% _ . - . « « . . _ . k i r u : v / \ i \ u kl X.* O DUOA.DW.Vi NF.W Y C H K . N . Y 
TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVA Arba 

HAMBURGĄ — EITKŪNUS 
l L I E T U V A 

Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplaukia: 
••POLOHIA" Liepos, 6. £"E3TONIA" Rugpjučk> S 

"LITUANIA" Liepos 20 * "POLONIA" Rugpjūtis I I 
Pasažieriams tiesus pataravimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax, Can. 

Visi laivai tori puikus kambarius trečios kliasos keleiviams t 
Kreipkitės prie mūsų agentų Jusų mieste arba pas 

K. KEMPP, Gen. Wcsteru Pass. Agt. 129 IT. LaSallc St. Chicago 
• i 

i 

MOTINŲ, MODERNIŠKOJI LOPŠINE 
•Cit neverki mnno 

ą> mažulėli — neraudok, 
Ą aš tau duosiu 

BAMBINO 
Ciučia-liulia." 

f 

Greičiau begki į aptiek% ir 
nupirki 60c bonką 

BAMBINO 
Arbatinis šaukštukas-tuOjaus pašalins kūdikio virdnrių die-

<-gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir t^iltitmai pasalius 
AUžkietėjimą. .^KiUkial Bsegtla jį S Jie prašo dsaįta*!* 
V Motinos! Jeigutjųsu; aptiekorius neturi jo, tai prigiuskite 

60c. paato markėmis tiesiog | 
* )p:AB< R1CHTER & CO< * 

"&& Aveaoa 8c 35tk Street, Borougb oi BrooUyn, N«w York City. 

1 -n 

http://DUOA.DW.Vi
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CHICAGOJE. 
'mjiKm — - » . 

UŽKVIETIMAS Į IŠLEIS
TUVES^ 

Mūsų didiiai gerbiamam vei
kėjui kun. Prof. Pr. Bučiui 

grįžtant Lietuvon. 
Jo penkeri darbavimosi me

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

Taigi šiuomi kviečiame da
lyvauti išleistuvių puotoje vi
sus Chicagos ir apylinkės Ger
biamus Kunigus, Veikė jus-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 Ave. Vakarienė ir pro
grama prasidės 7 valandą 
vakare. Programoje dalyvaus 
labiausiai pasižymėję-jusios 
muzikai, solistai. Taipat bus 
galima gauti Gerb. Vej^gjp 
Kun. Prof. Pr. Bučio atsis
veikinimo atminimą su jo pa
veikslu ir steigimo fondo pa
aiškinimą. 

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

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Birž. 20 d. buvo Šv. Ka
zimiero parap. mokyklos mo
kslo metų užbaigimui vaka
ras. 

Programa pradėta su himnu 
"Vardas Marijos," kurį vai
kų choras atgiedojo. Dar dai
nuota "Piemenėlis" ir "Na
šlaitėlė. " Sekė mažų vaikų 
drilius. B. Bielskis padėkle-
mavo apie nuobodumą. Mažos 
mergaitės padainavo "Ten ry
tai, ten vakarai." Vaikučiai 
padriliavo prie muzikos "Yo-
ung niusicians.'' Mergaitės 
vaidino Pantomimą — vaidini 
nias veikalo be žodžių. Dialo
gą "Vagis prieš teismą" at
liko S. Gaudąs ir B. Bielskis. 
M. Zarankaitė padainavo 
"The Star of the sea." 

Vaidinta dviejų aktų veika
lėlis, "Iš laižybų." Eoles tu
rėjo: kepėjas Švanas — D. 
Oeštautas, ponia Švanienė — 
M. Godeliutė, gydytojas Glo-
bis, — K. Jareckis, I-masis 
nepažįstamas — K. Lileikis, 

.Tl-rasis nepažįstamas — D. 
Meškauskas, Zofija, jų duktė 
— Z. Gausaitė. 

Uždainuota "Star spangled 
banner" ir "Lietuva, tėvynė 
mūsų." 

Buvo atvykęs buvęs klebo-

ti. Ateinantį rudenį bus įves
tas ir aštuntas skyrius. Be
veik visi lietuvių vaikai lan
ko parapijos mokyklą (išski
riant gal 15 vaikučių). Už tai 
teeiau yra verti pagyrimo. 
Dar šitai mokyklai brangiau 
moka už mokyklą, negu pap
rastai kitose parapijose. Ma
tyt, kad parapijonys supran 
ta vertę mokslo savoje mo
kykloje ir stengiasi ją palai
kyti. 

Retai, kur žmonės taip gra
žiai sutaria, kaip šioj lietu
vių kol i on i jo j . Rep. 

VYČIAI LAIMĖJO. 

Birž. 25 d. Badger's base-
ball parke (Robey ir Blue Is-
land ave.) L. Vyčių Chicagos 
Apskričio Atletinis ratelis žai
dė baseball su Orescent at
letiniu kliubu. Vyčiai išlošė. 
Jie gavo 6 punktus, o Cresc-
ent kliubas tegavo tik 2. Ši
tą Crescent kliubą Lietuviai 
yra suorganizavę, bet daug ir 
svetimtaučių prie jo priklau
so. Šis vyčių atletų laimėji
mas entuziazmą pakėlė. Rep. 

MAŽINA GELEŽINKELIE 
ČIAMS UŽMOKESNĮ. 
* 

Kituomet geležinkelių • dar
bo taryba sumažino užmokes-
nį tik daliai geležinkelių dar
bininkų. 

Šiandie paskelbė abelnąjį 
geležinkeliečiams užmokesnių 
sumažinimą. Tuomi paliesta 
kiekviena darbininkų grupė 
ant visų geležinkelių. 

Užmokesnies sumažinimas 
ims veikti su liepos 1 d. 

PRANEŠIMAS 
Labdaringos Sąjungos Cen

tras laikys svarbų mėnesini 
susirinkimą trečiadienyje Birž-
29 d., 8-ta vai vakare, Aušros 
Vartų svet. (West Side). 

Kviečiamos visos kuopos ir 
draugijos priklausančios prie 
Labd. Sagos prisiųsti savo at
stovus. 

Bus išduota raportas iš bu 
vusio pikniko. Paėmusieji iš 
kalno pardavinėti serijas pra
šomi sugrąžinti pinigus arba 
serijų bilietus. Valdyba. 

LAB. SĄJUNGOS PIKNI 
KAS. 

Birželio 19 d. iš pat ryto 
buvo apsiniaukus. Nusigando
me. Piknikas nepavyks, vienas 
kitam kalbėjome. 

Apie 10 vai. dangus pradė
jo šviesties ir pasirodė saulu
tė. Neramios mūsų širdys pra
dėjo atsigauti. Tankiai žiūrė
jom aukštyn mintydami ii 
kalbėdami, kad tik Dievas 
duotų gražią dieną. 

Su didžiausia viltimi lau-
kėme,kada pradės važiuoti dar 
žan žmonės. Jau pietus ir po 
pietų, o žmonių kaip mažai, 
taip mažai renkasi mūsų pik^ 
nikan. Kalbame, kas bus su 
valgiais ir gėrimais, kurių 
tiek daoig turime. 

3 vai. po pietų žmonių pri
sirinko, nors toli ne tiek, kiek 
mes tikėjomės. Ačiū, kad ir 
tiek susilaukėme. Jie pajėmė 

nas, kun. A. P. Baltutis. Jis n^g^ pastangas, o tuo pačiu 
pasakė prakalbą. Taipat gra
žiai pakalbėjo dabartinis kle 
bonas, kun. J. Svirskas. 

Šią mokyklą pavyzdingai 
veda Šv. Kazimiero vienuo
lijos Seserys. Šįmet mokykla 
teturėjo tik septynis skyrius, 
užtai dar nebuvo kam baig-

parėmė ir našlaičių reikalus. 
Aeiu! 

Darže buvo linksma, tą ga
li liudyti, katrie buvo. Visi 
buvo patenkinti. 

Skanių užkandžių pagamino 
Brivlgeporto moterys-mergi-
nos. Jos netik gamino, bet ir 

surinko iš Bridgeporto pramo
ninkų tiek daug valgomųjų 
daigtų, kad butų užtekę net 
keliems tūkstančiams žmonių. 
Reikia pasakyti, kad šiuo sy
kiu Bridgeporto pramoninin
kai pasirodė tikri labdariai. 
Visų jų aukas atvežė didžiu
lis "trokas" (vežimas), kad 
net' stebėties reikėjo. Vardu 
Lab. Sąjungos Bridgeporto ge
raširdžiams širdingas ačiū. 

Prie progos noriu pažymė
ti, kad visi prakilnesnieji 
Bridgeporto pramonininkai y-
ra Lab. Sąjungos Garbės na
riai, vieni įmokėję po 100 dol., 
kiti po 500 dol. Iš to gerb. 
Draugo skaitytojai supras,kad 
našlaieių rėmimo reikale Bri
dgeporto pramonininkai stovi 
pirmoje vietoje. 

Labdarių piknike publikos 
daugiausia buvo iš Cicero, Šv. 
Antano parapijos. Tai pagir
tina Lietuvių kolonija. Cice-
riečių tarpe sukinėjosi ir jų 
gerb. klebonas kun. Vaičiūnas 
su asistentu kun. Vaitukaičiu. 
Neveltui sakoma, kur geras 
šeimyninkas, ten gera ir šei
myna. 

Šv. Antano parapijos choras 
tą dieną buvo nutaręs turėti 
savytą išvažiavimą. Sužinojęs, 
kad Lab. Sąjunga rengia pik
niką našlaičių naudai, savo iš
važiavimą atidėjo, o visi atva
žiavo labdarių piknikan. Kaip 
gražu butų, kad ir visos kata
likiškos draugijos pasektų ci-
ceriečius. 

Labdarkį piknike apart 
šiaip publikos dalyvavo šie 
gerb. kunigai: J. Vaičiūnas, 
Vaitukaitis, Kudirka, Krušas, 
Pakalnis ir dar du jaunu, ku
rių nepažinau. 

8 vai. vakare muzika liovė 
groti ir daržas pradėjo tuštė
ti. Darbininkai nenoromis da
rė jeigu atskaitas, nes daug 
dalykų buvo neišparduota, 
Virtuvėje šeimyninkės krovė 
produktus atgal į dėžes, kurių 
butų užtekę dar ir kitam pik
nikui. Kur dėsime tuos daik
tus — paklausiau šeimynin-
kių, — nes vis-gi reikės namo 
gabenti. Šeimyninkės atsako: 
"Ir vėl eisime pas tuOs gera
širdžius pramoninkus, kad sa
vo auką atgal priimtų ir po 
kiek nors primokėtų, arba da
bar priėmę tuos daiktus su
naudotų, o kitą sykį, reikalui 
atėjus, vėl paaukotų.'' Ir 
džiaugiuosi tokiomis pasišven
tusiomis Lab. Sąjungai mote
rimis, merginomis. 

Daugelis darbininkų ir kai-
kurie pikniko rengėjai sakė, 
kad mūsų darbas ir pasišven
timas netik neduos pelno, bet 
dar nuostolių turėsime. Vienok 
surinkę komitetai įeigas rado 
731 dol. 89. Iš to galima sprę
sti, kad pelno liks apie 500 dol. 

Visiems rėmusiems šį pikni
ką, Lab. Sąjungos vardu ta
riu širdingą ačiū. 

A. Nausėda, 
Lab. Sąj. Centro pirm. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Birželio 20 d., apie 6 vai. 
ryto būrys policijos atvažiavo 
prie vieno namo ant Auburn 
Ave. ir 33 Pi. tikslu suareš
tuoti apie keturiolikos metų 
išdykusią "paną", kuri nak
timis visur trankydavosi. 

Vieni policmonai pasiliko 
lauke, kiti įėjo naman ir po 
valandėlės išsivedė mergaitę. 
Gi jos motina vijosi poliemo-
nus gindama savo dukterį ir 
pagaliu vienam, kitam polic-
monui sudavė per rankas ir 
ir kojas. Tada policmonai pa
siėmė ir motiną ir nuvažiavo. 

Išdykusi mergaitė, o gal ir 
motiną, be abejonės, bus, nu
gabenta j pataisos namus. 

Ašis. 

A. f A. 
ONA GAIŽAUSKIENĖ 
(Po tėvais Koveckaitė) 
Mirė po aperacijai Co 

lumbią ligonbutį 27 d. 
Birželio 1:28 iš ryto. Pa
liko dideliame nuliūdime 
vyrą Mykolą ir 3 dukte
ris. Bronislavą 4 metų ir 6 
mėnesių, Onytę 2 metus ir 
7 mėnesių ir Stefanija 1 
metų ir 2 savaičių. 

Nabašninkė paeina iš 
Raseinių pavietos Eržvel-
ko parapijos, Rimšų kai
mo. 
Gedulingos pamaldos ui 

nabašninkė bus Nekalto 
PrasidėjimoBažnyčioje 30 
d. Birž. 9 vai. iš ryto. Iš 
ten jos kūnas bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapi
nes. Lavonas pašarvotas 
po No. 4436 So. Talman 
Ave. 

Širdingai kviečia daly
vauti laidotuvėse visus 
giminės ir pažįstamus. 

Nulindęs Vyras ir 
Dukterys. 

• . • • • » • * » • • 
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Auksina i Dar Pi 

IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems j 
LIETUVA 

* 

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės 
šiuo adresu: • 

"Draugas" Publ. Co. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

JIS UŽAUGINO ŠIMTUS TŪKS
TANČIU VAIKUČIU. 

Bordeng Eagle Brand Condcn-
sed Pienas yra užauginės daugiau 
sveikų vaikučių į vyrus ir moteris 
negu kokis kitos maistas. 

Suvirs 60 metų Gail Borden pri
rengė šį maistą mažiems vaiku
čiams. Motinos yra labai dėkingos 
už ta maistą nes jis vaikučiams 
daug pagelbsti. 0 

Ant 3-čio puslapio šio laikraščio 
rasite pagarsinimą Bordens Eagle 
Brand Condessed Pieno, Iškirpk 
ta kuponą ir pasiųsk j Borden 
Company, o jie prisius tau dykai 
kningutė su pilnomis informacijo
mis apie kūdikių auginimą. 

(Apgr.) 

<g-5.l;r.:-".=3.g *•* *:E - sE-SarK^E 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIH 
Telefonu Tardą ROM 

Valandos: — 8 iki 11 11 ryto: 
S po pietų IK t T&k. Nedėlio. 
mis nuo B lkl t Tai. Takara 

r 

• Dr. M. T. STRKOL'IS S 
Į Lietuvis Gydytojas ar Chirurgą* I 

Peoplea Teatro Name • • 
1616 W. «7th Btr. TeL BouL 16ol 

alandos: I lkl 8 vak. Nedėl 161 
ki 12 ryta • 

Res. 2614 W. aSrd Street I 

I 
V 

• 
gTel. 

Nuo ryto lkl plet. 
McKJnley 968 i 

^ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 9 0 6 
TelefSMM PnUmu 66* J 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistes 

10801 Bo. Mlchlgan Avenoe 
llwilnr". lll. 

•ALaNDOSi f ryto lkl 6 vakare 
re l . Pu l lman 849 ir 8180. 

X ' Į 
Telefonas Armitage 2770 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MUZYKOS DIREKTORIUI* 

Mokytojas P lano , Teorijos Ir 
Kompozicijos 

9091 IT. Western Ave, 
Chicago, 111. 

II 
j ___. 
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i Laivakortes Tiesiog į Lietuva f 
$107.10 iš Montreal'o iki Klaipedos(Memel) | 

(Neroknojant Amerikos geležinkelio ir taxų). 

NAUDOKITĖS PROGAI, ATSIŠAUKITE TUOJAUS. ( 
Pinigus siųstus per mūsų ofisą išmokame į 26 dienas 

visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo. 

= Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuva ir iš Lietuvos. Padarome legališ- ; 
I kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė i 
E Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo j 
=j ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais 
| kreipkitės pas 

I PAUL R BALTUTIS & CO. i 
| 901 W. 33rd Street TeL Yards 4669 Chicago, III. | 
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Ar Jųs žinote? 
E m Kad ateiviai nepiliečiai gyvenanti Suvienytose Valstijose gali važuoti į Europa be 
s baimės, nes nauji įstatai pavelija jiems sugrįžti į Amerika. 
1 AR JŲS ŽINOTE? I 
E Kad iš Lietuvos, Latvijos ir Estonijos pagal naujų ĮVAŽIAVIMO TIESU gal at-
= važuoti į Amerika 34,247 ypatos. Kad Lietuviams nebereiks važuoti į Ryga del išgavi-
1 mo visa pasporto nes Amerikos Konsulas atvažuoja į Kauna kas mėnesį. 
I AR JŲS ŽINOTE? I 
= Kad pirkdami laivakortės per mūsų Biurą jusu pasažyrams patarnaus visuose rei-
= kaluose mušu agentas Kaune, kurio antrašą duodame su kiekviena Laivokortė išpirkta 
E P©r 

ri 

"Phone Ciceho 5963 
DR. A. P. GURSKIS 
I J E T U V I S DENTISTAS 

4847 W. 141h Str. Cor. 49th A v e 
Cicero, DL 

Vai. 9 ĮSryto iki 9 v*k. ISimant 
Nedėl ias ir Seredas 

įm • » i » » » » w » • • • • • • • — mm» m i » m < 

BIZNIERIAI GARS1NK1TĖS 
I " D R A U G E " 

f EUROPEAN AMERICAN BUREAU I 
| S. L FABI0NAS ir Z. S. MICKEVIČIUS, Vedėjai | 
| 809 W. 35th St., (kamp. Halsted & 35 Gatv.) Chicago, 111. Į 
Į PASTABA f 
- Mes nekalbame tik ant poperos bet parodome aiškus faktus. Štai žemiau paduodam vardus nors n e -
* visu bet tu kurie yra daugiau žinomi visuomenei , atvažiavusiu uor nuisij Biurą iš Lietuvos: E 
£ Veronika Sadauskaitė iŠ Jonavos .Valsčiaus, su sesere, Barbora Bražinskas iš Plungros Valsčiaus, Ona 
S Barkauskienė iš Radviliškiu Valsčiaus, Ona Paulait is iš Jurbargo Valsčius, Liudvika MikuliČienė iš P a n e -
r vėžio, Vladislovas Barkauskas iš Radvil iškio Valsčiaus, Juozapas ir E lena Mikulič iš Panevėžio , Stefanija, 
— Ona ir Genovaitė Barkauskas iš Radviliški*, Julijona Kazlauskienė iš Šiaulių, Uršula Petrauskai tė iš Ra- S 
= guvos, Vincentas , ir Julijona Kazlauskas iš Šiaulių ValsČjaus, Cecil ia Kneiz i s iš Meškuičių Valsčiaus, 5 
= Liudvika Juskevičiukė iš Pilviškio Valsčiaus, Stanislovas, Matilda ir Zofija Butvilai , iš Vilkkijos, Liudvl-
= ka Pil iutė iš Vilkaviškio Valsčiaus. 
E Jeigu norite kad ir jūsų g iminės atvažiuotu į Amerika tai darykit š i ta ip: 
E Ateikit i mušu Biurą ir m e s padarys ime tam tikras popieras ir pas iųs ime laivakorte dėlei atvažiavimo -
= jusu laukiamu svečiu. Kiekvienas darantis bizni su mūsų įstaiga g a u n a sąžiniška patarnavimą patyrusiu 
E žmonių, Kreipkitės šiose valandose: 
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