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Turkijojijoj Inkurtas Priešbolševi 
stinis Rusų Sovietas

Prasidės Nauja Kampanija 
prieš Autokratą Leniną

KONSTANTINOPOLIS AT
VIRAS ANGORAI.

LAKŪNAI SURADO 
ŠO” LAIVĄ.

‘PRIE MUITAMS TARIFA INDUO 
TA KONGRESUI.

ĮSTEIGTAS PRIEŠBOLŠE- 
VISTINIS RUSŲ SO

VIETAS.

Tikslas — sugriauti bolševiku 
valdžią Rusijoje.

Paryžius, liepos 1. — Dide
lis priešbolševistinis sovietas, 
kurio tikslas — sugriauti bol
ševikų voldžios diktatūrą Ru
sijoje, įsteigtas tomis dieno
mis Konstantinopoly, Tas sa
vos rųšies sovietas darbuoja
si savo pusėn patraukti visus 
svetur gyvenančius visokių 
pažiūrų rusus. Norima, kad 
tan sovietan ineitu visi bu
vusieji reakcionieriai ir so
cialistai. Norima, kai. visi ben 
droiąjį spėkomis pakiltų prieš 
valdik ius Rusiją bolševikus.

Naujas' priešbolševistinis ru
sų sovietas jau gavo tą žygį 
patvirtinančių rezoliucijų nuo 
rusų organizacijų, skaitančių 
apie 200,000 žmonių, kurie 
šiandie daugiausia gyvena 
Balkanuose. Lygiai su tuo nau 
ju priesbolševistiniu sovietu 
sutinka ir 40,(KM) buvusios 
gen. W vangelio armijos karėję 
vių, kurie gyvena ir vargsta 
ištrėmime ir kurių dauguma 
yra čia ir apylinkėse.

Priešbolševistinis sovietas 
šiandie Rusijoje jau turi nuo
savas slaptas organizacijas. 
Jis mėgina susisiekti su ge
nerolu Semionovu Siberijoje.

Tau sovietan tečiau neinei- 
na Miliukovo-Kerenskio grupė 
Aitą grupė p riešinga pakilti 
prieš bolševikus ginkluotomis 
spėkomis. Ji yra nuomonės, 
kad bolševikų valdžią bus ga
lima sugriauti nepavartojant 
ginklų.

Sovieto sudėtis.

nsky, buvęs Rusijos dūmoje 
socialistas atstovas. Viee-pre- 
zidentas yra Musin-Puškin, 
moderatinis konservatistas. 
Generalis sekretorius Lachke- 
vitcli, buvusios durnos atsto
vas kadetas.

Sovietan ineina atstovai ru
sų parlamentarių komitetų 
užsieniuose, atstovai industri- 
jinių ir komereijinių unijų, 
munieipalių tarybų ir zemst
vų, pagaliau atstovai iš rusų 
akademikų grupės.

Be to soyietan ineina dar 
princas Dolgorukov, Aleksan- 
dr (lučkov ir visa eilė kitų.

Sovietas skaitosi politiniai- 
militaris kūnas, kuriame au- 
gščiausia militarė galva yra 
gen. Wrangel. Bet visi poli
tiniai, finansiniai ir diploma
tiniai reikalai yra paties so
vieto žinyboje.

Sovieto programa.

Priešbolševistinio sovieto 
programa yra tokia:

1. Busiančioji Rusijos val
džios forma liuosai nuspren-

Turkai užpuolė graikus 
Ismide.

Konstantinopolis, liepos 1.— 
Turkų spėkos užpuolė graikus 
Ismide. Graikai su paskuba 
turėjo apleisti miestą po kru
vinos kovos. Pranešta, kad a- 
bi pusės turi didelius nuosto
lius. Čia atkeliauja tūkstan
čiai pabėgėlių.

Šiandie Konstantinopolis y- 
ra atviras turkams naciona
listams. Prieš juos stovi dau
giau niekas, kaip tik Sąjun
gininkų nustatyta neutralė zo
na.

Sulig Sąjungininkų sugesti
jos, turkų sultanas ėmė drau
gingai atsinešti į nacionalistų 
vadą Mustapbą Kernai pašą. 
Sultanas daro įspūdį, kad jis 
savo nusistatymą link kema- 
listi} atmainąs. Kad jis pir
miau blogai į juos atsinešęs 
patariamas piktų žmonių. Kal
bama, kad jis net savo rū
muose padarysiąs žymių at
mainų.

Jei sultanui pavyks tą nu
sistatymą atmainyti, reikia 
laukti Rusijos bolševikų pa
kilimo prieš Anatoliją. Reikia 
laukti, kad tuomet bolševi
kui rems Enver pašą, su ku
riuo Kernai paša nesutikime 
gyvena. Tuomet Enver paša 
pradėtų atvirą kovą su kema- 
1 i štai s.

Dviem bombom “pataikė.”

WashingtonJ * liepos 1. — 
Kaip buvo skelbta, aną dieną 
Virginia pakraščiuose įvyko 
išmėginimas, kaip pasekmin
gai lakūnai, be pašalinės pa 
gelbos, galėtų apginti pakraš
čius nuo priešo karo laivų.

Tam tikslui pavartotas se
nas karo laivas Iowa, operuo
jamas radio telegrafu nuo ki
to karo laivo, i

Atplaukiantį į pakraščius tą 
“priešo” laivą lakūnai skau
tai už kelių valandų surado. 
Pranešta keliems lakūnų ska- 
dronams. Tie tuojaus pasilei
do su “bombomis.”

75 bombos pamestos ant 
Iowa iš 4,000 pėdų augštuinos. 
Ir tik dvi bombos pataikė lai- 
van.

Pasirodė, lakūnams neleng 
vas daiktas ginti pakraščius. 
Jie čia veikė iyisai liuosai, o 
mažai laimėjoJ

Tikrame atitikime butų 
aršiuu. Nes tuomet mūsiškiai 

turėti,1

Pramatoma 700 milionai dol. 
per metus.

Washington, liepos 1. — 
Žemesniųjų kongreso rūmų 
būdų ir priemonių komitetas 
pagaliau indavė kongresui re- 
publikoninės pastovios mui
tams tarifos bilių. Tuo bilium 
sugrąžinama Amerikos indu-

Amerikos Senatorius Keliaus 
< Maskvon

SENATORIUS FRANCE RY žinėja keli traukiniai su puoš
GOJĘ.

Kaip šiandie turi iškelianti 
Maskvon.

Ryga, liepos 1. — Čia atvy
ko ‘Suv. Valstijų senatorius 

strijai apsauga ir pilna revi- railce, kurs keliauja Sovietų 
zuota demokratų partijos tari- bus’j°n tyrinėti santikių ga- 
fa, kuri per praeitus aštuone
rius metus veikė ir buvo ži
noma vardu Underwood-Sim- 
mons tarifu.

Tarifos bilius kongresui in-

limos pirklybos Suv. Valstijų 
su Sovietine Rusija.

Jei neatsiras kokių nors 
svarbių ir netikėtų kliūčių, 
senatorius kaip šiandie ma-

duotas be jokių paaiškinimų, 1 nąs keliauti tiesiog Maskvon, 
be jokių sugestijų, kiek per | Sovietų Rusijos valdžia jam 
metus pramatoma valstybės iž leido aplankyti Rusiją ir te- 
dui pelno. Bet neoficialiai ap-nai išbūti ligi liepos 23 d. 
skaitoma, kad šalies iždas per Tarpe Maskvos ir Rygos vn 
metus galėsiąs pelnyti apie
700 milionų dolierių.

niais vagonais, kuriais seniau 
keliaudavo- carai, kunigaikš
čiai ir didkai. Šiandie tais 
vagonais naudojasi komisarai 
ir Maskvos diplomatai. Jie 
panaudojami ir žymesniems 
bolševiką svečiams. Senato
rius France yra nemenkas 
svečias, taigi jam bus leista 
Maskvon keliauti puošniuoju 
vagonu.

Senatorius France Rusijon 
įleidžiamas su visa eile viso
kią suvaržymų. Jam uždraus
ta turėti su savimi nuosavą 
perkalbėtoją. Lygiai uždraus
ta kalbėti politikos klausi
mais. Visas jo reikalas •— pre
kyba ir jos padėtis.

džiama pačių Rusijos gyven-
. — - ----- ...... . Jifeikia laukti prisiartinant

tokio laiko, kuomet Enver pa
ša su bolševikais pakels karą 
turkams nacionalistams, gi 
pastariesiems pagelbon eis 

3. Valstiečiai įgytą žemę pa- Sąjungininkai

2. Visi Rusijos piliečiai, be 
skirtumo pažiūrų, luomų, reli
gijos ir rasės, turi lygias tei
ses

silaiko ir ją išdirba.
4. Darbininkų unijos paliuo- 

suojamos iš bolševikų jungo 
ir jos liuosai dalyvauja naci- 
onalės produkcijos atgaivini
me.

5. Visų kitų tautų grupės 
liuosai tegyvena ir tevystosi 
savo nacionalėse formose.

Bolševikai yra įsitikinę, jog 
sultanas yra didžiausia kliū
tis jiems praplėsti komuniz
mą tarpe musulinanų.

SUOKALBIS PRIEŠ ANG
LIJOS MINISTERIUS.

lakūnai
priešo lakūnais

susidurti su 
padangėse.

Priešo laivai, • ic to, atsuktų
savo armotas 
lakūnus.

iries mūsiškius

Išmėginimai Įtęsis toliau. 
Šitame atsitikime indomiau-

sias daiktas yqa tas, kad lai
ve Iowa nėra nei vieno žmo
gaus. Jis valdomas, kaip bu
tų pAFTif'j'ntffnrnką valdomas; 
radjo (bevieliu) telegrafu iš 
kito karo laivo Obio. Šitas lai
vas yra penkių mailių atstu
me nuo Iowa. Pats Iowa va 
landoje padaro 5 mazgus.

SILEZIJĄ EVAKUOJA VO
KIEČIAI IR MAIŠTI

NINKAI.

Hin

Priešbolševistinio sovieto su
dėtis tokia: gen. AVrangel, su 
vyriausiojo Krimo armijos va
do titulu, yra nominalis pre
zidentai*. Gi aktualia sovieto
prezidentas yra Jėan Aleksi- atgaivinimo.

6. Nėra jokių represijų ar
ba keršto. Tiems visiems, ku
rie šiandie tarnauja bolševi
kų valdžiai arba raudonoje ar
mijoje, gal tai daro ne sulig 
savo noro, yna atleistini tie 
žygiai. Tr jie visi yra kviečia
mi prisidėti jiyie rusų tautos

Turkų-Bolševikų Suokalbis 
Konstantinopoly

NORĖTA IŠMUŠTI SĄJUN
GININKAI IŠ TURKŲ

SOSTINĖS.

Areštuota daugybė bolševikų.

Konstantinopolis, liepos 1.— 
Sąjungininkų autoritetai čia 
susekė milžinišką turkų-bolše 
slas buvo pirmiausia naikin
ti visus valdiškuosius trobe- 
vikų suokalbį. Suokalbio tik
slus, paskui paimti nagini pa
čius Sąjungininkus ir apval
dyti miestą.

Vakar rytą Sąjungininkų 
karuomenė anglų vado gene
rolo Harringtono įsakymu 
maršavo čia svarbiausiomis 
gatvėmis, užpuolė viešbučius 
ir rankiojo visokios ‘rųšies 
bolševikus.

Anglų kareiviai su nutaisy

tais durtuvais inėjo bustan, 
kuriame stovyklą turi bolševi
kų organizacija. Atrasta ir pa
imta daugybė visokių ginklų. 
Keletas i atariamų žmonių a- 
reštuota.
Areštuoti Maskvos atstovai.

Kareiviai netikėtai užklupo 
Maskvos bolševikų prekybos 
delegacijos ofisus. Areštuotas 
delegacijos viršininko padėję 
jas ir keli kiti delegacijos na
riai.

Anglų armijos automobi
linis paimta apie GO areštuo
tų ir nuvežta militarin kalė 
jiinnn.

Anglų oficialėse sferose tas 
puolimas prieš bolševikus ai
škinamas tuo, jog bolševikai 
čia grūmoja Sąjungininkų ka- 
ruomenės nepaliečiamybei.

Policija ieško trijų intariamų.
S I

Londonas, liepos 1. — Spe
cialių priemonių imtasi ap
saugoti visus Anglijos kabine
to ministerius. Nes, anot laik
raščio Skėteli, susekta suokal
bis juos visus nužudyti.

Skėteli rašo, policija ieško 
trijų vyrų, kurie iš kitų ša
lių prisiųsti Anglijon. Juos tu
rėjo prisiųsti slaptos organi
zacijos.

Vienas iš tų turįs būt pran
cūzas medikalis studentas, 
Paryžiaus slaptos draugijos 
narys. Kitas turįs būt airis 
iš Amerikos. Trečias ispanas.

Lenkai atsimeta ligi m 
denburgo.

Opplen, Augšt. Silezija, lie
pos L — Kaip lenkai maišti
ninkai, taip vokiečiai evakuo 
ja Silezijos plotus, kuriuose 
dar nesenai sekė smarkios ko
vos ir kurie buvo sukėlę daug 
nesmagumų Londonui ir Pary
žiui.

Sąjungininkų komisija pri
vertė vienus ir kitus padary
ti sutartį, sulig kurios abiejų Cliieagos valdyba turi daug 
pusių spėkoms atsimesti į nu-,kivirčių su įvairiomis mieste 
rodytas vietas ir laukti pro- kompanijomis, kaip tai gnt- 

vekarių, gazo ir kitomis. Su 
jomis byluojasi.

BUS PALAUKTA DARYTI 
SUTARTĮ SU JAPONI

JA.

Londonan, liepos 1. — Iin- 
perialėje premjerų konferenci
joje nutarta palaukti nors tris 
mėnesius su darymu sutarties 
su Japonija. Tuo laikotarpiu 
bus studijuojama visa padėtis.

GAL TAFTAS BUS PARIN 
KTAS.

Washington, liepos 1. — 
Čia kalbama, jog trumpinu
siuoju laiku Prezidentas Kar
dui gns augščiausiojo teismo 
vyriausiuoju teisėju, matyt, 
paskirs buvusį prezidentą 
Taftą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PO BRIUKSELIO DERYBŲ. Vilkaviškis. ‘Čia įvyko “Ži-
----------- būrio” dr. susirinkimas su

Pamažu jau Lietuvos dele- paskaitomis. D-ras Kudirka 
gacijos nariai, kurie dalyvavo turėjo paskaitą apie “Vandens
Briukselio derybose su len- rųšis ir jo veikimą į žmonių 

Du plėšiku vakar rytą pas-Įkais, pradeda gryžti Kaunan, sveikatą.” P. A. Krikščiukai-

CHIGAGOJE.
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ NA 

MUS

kambino ties durimis namų 
(5434 Ellis avė.), kuriuose 
gyvepa Baird, Baird Lumber 
kompanijos prezidentas.

Baird tuo metu jau rengė
si išvažiuoti savo kompanijos 
ofisan. Buvo vienas namie. 
Namiškiai kur-kitur yra iš- 
rtfėiaie.

Baird nuėjo ir atidarė duris 
paklausti, kas toksai yra. Vos 
spėjo atidaryti duris, du pik
tadariu atstatė jam į krutinę 
revolverius.

Inėję vidun jį surišo ir pra
dėjo versti visus stalčius ir 
daiktus. Atimta nuo Bairdo 
brangus žiedas ir 60 dol.. pi
nigais. Paimta dar kitokių dai 
k tų.

Kuomet piktadariai išsidan
gino, Bairdui pavyko atsiriš
ti rankas ir prišliaužti prie 
telefono. Pranešė jis policijai. 
Kuoveikiaus po visą apylinkę 
paplito policija. Bet piktada
riai nesurasti.

SAKOMA, PASITRAUK
SIĄS IŠ VIETOS

vincijos padalinimo.
Lenkai maištininkai tad e- 

vakuoja visą teritoriją tarpi* 
Gleivitz ir Hindenburg (ar
ba Zabrze). Vokiečių savano
rių organizacijos tą put daro. 
Lenkai maištininkai kai-ku- 
rias vietas pirm apleisinnt a 
pi plėšia, žudo jie vokiečius 
gyventojus.

PRANęiJOS PREZIDENTAS 
NORI APLANKYTI A

MERIKĄ

Paryžius, liepos 1. — Kaip 
ten nebūtų, bet Pranei ja vi
sas laikas darbuojasi turėti 
kuogeriausius sentikius su S. 
Valstijomis. Del to pakilęs 
sumanymas, kad kitą pavasa
rį Prancijos prezidentas Mi- 
Uerand aplankytų Suv. Vals
tijas. Prezidentas sumanymui 
pritaria ir jis nori keliauti 
Washingtono žemėn.

Sugryžo žydų reikalų min. tis, turėjo: “Nors kartą, bet 
D-ras Soloveičikas. P. Galva- tikra tiesa apie girtybę”, 
nauskas turi padaryti keletą Gini. mok. Šakelė, Pušys pa- 
vizitų. P. Naruševičius gryžo.darė politinį pranešimą.
Londonan ir P. Milošas Pa
ryžiun. P. Hymans užsigavo 
lenkų delegacijos pasielgimu, 
pareikštu reikalavimu prit-

prie derybų Vilniaus 
atstovų, nes prieštarauja len
kų pasižadėjimams tiesiogines 
derybas tarp lenkų ir lietuvių 
vyriausybių vesti.

P. Hymans mano Genevoje 
plačiau paaiškinti. T. S. tary
bai derybų stovį (mat jis ne
skaito derybas nutrauktomis) 
ir gal pavesti visą bylą T. S. 
plenumui rugsėjo 4 d. Genevo 
je. P. Hymans reikalauja Že
ligovskio karuomenės eva
kuacijos.

Prieš išvažiuosiant iš Briu
kselio musų ir lenkų delega
cijos nariai ir Tautų Sąjun
gos sekretoriato nariai buvo 
priimti Belgų karaliaus.

Tam tikslui valdyba turi 
nusaimlžiusi specialį advoka
tą CleVelnndą. Tam advoka
tui, kaipo ekspertui, valdyba 
moka dienoje 150 dol., arba 
4,500 dol. į- mėnesį.

Miesto tarybos finansų ko
mitetui pasirodo, kad tiek mo
kėti yienam žmogui yra per
daug. Nutarė nukirsti tos al
gos galą. '

Advokatas pranešė, kad jis 
apleisiąs užimamą vietą, jei 
taip busią padaryta.

LATVIŲ KABINETE 
KRIZIS.

Karpenterių unija rytoj dar 
kartą balsuos, ar pripažinti1 ministracijos 
teisėjo Lnndis arbitraciją ar
ir toliau lnikyties savo nusis
tatymo ir negryžti darban 
prie namų statymo.

Kai-kas reiškia nuomonę, 
kad knrpenterini balsuos už 
gryžimą darban.

Ryga. Iš čia pareina* žinių, 
kad latvių seimas pareiškė vy
riausybei nepasitikėjimą dėl 
letgnliečių ūkininkų sąjungos 
interpeliacijos ir p. Ultnanio 
kabinetas pasitraukė.

lx*tgaliečiai tuomi neužsiga- 
rtėdino, kad valdžia buvo la
bai nuolaidi dvarininkams 
(kurių trupe yra daug lenkų) 
žemės reformą vykinant, pa
liekant jiems dvarų centrus 
su triobomis ir leidžiant kai- 
kuriems savo dvarus parduoti.

Antra priežastis buvo ta, 
kad buvo noras prašalinti iš 
valdžios Prekybos ir, Pramo
nės ministerį Beržiną, kuris 
biblamas Letgalijos administ- 
trntoriu, skriaudė letgaliečius, 
neužleidžiant jiems žymių ad 

ar valdininkų
vietų. J kabineto pirmininkus 
yra kviečiamas Mejerovičius. 
Galutinai dar nežinoma, ko
kios to krizio pasekmės.

' Praeitą parą Cbicagoje pa
vogta 20 automobilių.

Kun. Vaičunas, išbuvęs čia 
apie (i metus ir daug pasidar
bavęs katalikiškose organiza
cijose ir šiaip visuomenės dir
voje, tnpo iškeltas ii 
atsisveikino su “žibntinin- 
kais,” linkėdamas jiems ge
riausios kloties.

KONGRESAS UŽ NUSIGIN
KLAVIMĄ.

Washington, liepos L — Že
mesnieji kongreso rūmai 330 
balsų prieš 4 priėmė senato
riaus Borah’o rezoliuciją sus
tabdyti ginklavimąsi jurose.

Madison, Wis., liepos 1. — 
Wisconsino valstijoje panai
kinami visi saliunai ir visi 
“barai.” Norima nepalikti nei 
pi-dsakio apie kituome? buvu
sius svaigalus.

PAIMTA 2 AUTOMOBILIU- 
SU ALUM.

Vakar anksti rytą So. Chi- 
cagoje važiavo du dideliu au
tomobiliu, apkrautu naminiais 
rakandais.

Dviem poliemonam pasiro
lė automobiliu ntariamu. Juo
du sustabdė. Nutraukus nuo 
viršaus rakandus apačioje pa
sirodė bačkos su tikruoju a- 
um. Butą dar ir buteliuose 

alaus.
Viskas pristatyta policijos 

nuovadon.

ORAS. — Šiandie gražus o- 
ras; vis šilta.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigu vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Birželio 30 
buvo tokia pagal Merchanta Lo* 
an and Truat Co.:
Anglijos ntcrlingų svarui 3.73
Prancijos šimtui frankų 8.0G
Italijos šimtui lirų 5.01
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių

✓



DRAUGAS PonktadTęffL, Liepos i, 1921

LIETUVIŲ KATALIKU DUOOtAMTO

“DRAUGAS”
Etna kasdien* (fakyru nedėldlealas.

PRENUMERATOS KAUNA: * 
OHICAGOJ UI UŽSIENYJE:

Metams ...................... |S.OO
Pusei Mėty • •xi* •t*TA • • • 4.00

SUV. VALST.
Metalus ••••<•• .v.. • •-•-•« 96.00 
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SUV. VALSTIJŲ PREKYBA£

Suv. Amerikos Valstijų pre
kyba su užsieniais ne tik ne
progresuoja, bet puola žemyn.

Gegužės mėnesį pereitais 
metais eksportas ir importas 
siekė 1,177,000,000 dol.

Šįmet Gegužės mėnesį eks
portas su importu susiaurėjo 
ligi 538,000,000 dol.

Tos skaitlinės aiškiai rodo 
nenormalę padėtį. Kitos di
džiulės pasaulio viešpatijos 
senai susitaikė su Vokietija ir 
visame pasauly užima turga
vietes, atgaivina visur preky
bų, kurių sunaikino buvusis 
karas.

SuV. Valstijos tuo tarpu ne 
tik nesusitaikė su Vokietija, 
bet dar nežinia, kuomet tas 
turės įvykti. Taikos klausimas 
kongrese taip nerangiai stu
miamas pirmyn, kad iš pra
vestų kongreso taikos rezo
liucijų išeina vien muilo bkr* 
bulas.

Prekyba trukdoma ne vien 
su pačia Vokietija, bet ir ki
tomis šalimis. Prekybai puo
lus darbininkų milionai netu
ri darbo.

Nenormalę padėtį be "kitų 
prįežasčių taipat palaiko per- 
didelis aukso suvežimas Ame
rikon. Del atsiradusio daugy
bės aukso Amerikos pinigas 
tebestovi pakilęs savo kaino
je.

Amerikoniškas dolieris. tik 
pačioje Amerikoje neturi jam 
tinkamos vertės. Bet Europos 
viešpatijų pinigai prieš jį iš
sirodo tik nykštukai. Jis te
nai tikras galiūnas.

MARO PIRTELE.
Kam toko važiuoti ar pėkš- 

‘čiuoti nuo Žaliosios plačiuoju 
vieškeliu į Alvitu, neabejoju, 
cad pervažiavus arba perbri

dus per Seimenų, knri taip 
gražiai karklais apaugusi teka 
ir Endriškių kaimelį, kelel
is įx) kairei jmsteliėjo senų 
lamais surukusių pirtelę

(jaujų).
I Ši pirtelė sakoma maro me
tu pastatyta. K visų pusių 
ramsčiais suramstyta. Nė vie
nas nepaminė kada ji buvo 

įstatyta. Visokių pasakų a- 
ne šių pirtelę kalbėjo. įkib
iusiai, buk šioje pirtelėje vai 
Inasi.
Mat senas Krivita tokias pa

sakas sakydavo vuikums, kad 
jie apie pirtelę neitų skiniu
ku, kad Krivita liuosu laiku

lėtų laisvai sau ilsėtis.
Senas Krivita gražiui pasu 
is rezgė. Jis buvo tos pirte- 

pečkurys. Jeigu Krivitij 
ls miškriauzduvo, sakysime 
Liniukas arba dvaro žmogus 
rts pirtį iškūrendavo, Krivita

Po karo atstatomai Europai 
šiandie dltug visko trūksta. 
Amerika prakaituodama ga
lėtų dirbti ir daryti gražų pel
nų. Bet Europa negali čia nie
ko pirkti dėl dolierio bran
gumo.

Tečiau ta pati Amerika sa 
kitomis pasaulio dalimis, ne- 
nukentėjusiomis d,el karo, ga
lėtų vesti pelningų pirklybę. 
Kodėl tas nedaroma! Į tų 
klausimų gali atsakyti tik vy
riausybė. |

KONGRESODARBAI.
Anų dienų iš YV ashingtono 

parėjo trumpa, bet įdomi te
legrama. Buvo pasakyta, kad 
apie 100 naujų kongreso at
stovų, republikonų partijos, 
sušaukta specialiu susirinki
mam Susirinkimo tikslas — 
surasti tinkamų priemonių 
pastūmėti kongresų pirmyn 
taip, kad jis tikrai dirbtų ša
lies labui, bet ne varinėtų par 
tijinės arba srovinės politikos.

Nauji kongreso atstovai įė
jo kongresan dirbti tikrąjį 
darbų. Tuo tarpu pasirodė, 
kad tas darbas negalima dirb
ti. Senieji kongreso atstovai 
trukdo visokių realių klausi
mų rišimų. Šalis laukia nuo 
kongreso svarbių darbų ir ne
sulaukia.

Nežinia, ar naujiems kongre
so atstovams pavyks pralauž
ti tuos ledus ir pastūmėti rū
mų atstovus į pozityvų vei
kimų. Bet yra žinoma, kad 
jų veikimo pasekmių laukia 
visa šalis.

Reikia žinoti, kad ši kon
greso sesija yra specialė se 
si,ja. Šiton ypatingon sesijon 
prezidentas kongresų sušaukė 
trimis svarbiausiais reikalais: 
1. Padaryti revizijų vyriausy
bės imamų mokesčių sistemo
je; 2. Aptarti tarifo klausimų; 
3- Priminti taikos rezoliucijų.

Visi trys klausiniai yra 
didžiai svarbus pokariniam 
šalies atgaivinimui, tai-gi re
konstrukcijai.

Kongresas baigia trečių mė
nesį specialėje sesijoje ir štai 
nė vieno klausimo neišrišo. 
Niekas nežino, kuomet tie kinu 
sirnai bus pradėti rimtai svar
styti. Tik su viena taikos re
zoliucija pasistumta kiek pir- 
myh, bet pasekmės gal negreit 
bus žinomos.
Tuotarpu šalis laukia |xileng- 

vinimų. Tie palengvinimai turi 
kilti iš nuoširdaus ir uolaus 
kongreso pasidarbavimo. Mi- 
lionams darbininkų reikia dar
bo ir duonos.

25 kapeikų negaudavo už ifku- 
reninių arba už ^inų išdžiovi- 
ninių na tai Krivita iškirsda- 
vo tokį šposų, kad linai pa
likdavo neminti, o kartais dar 
net ir šalti.

Štai kas atsitiko kalvio limi< 
beminant. Musų kalvis (šalt- 
geležis, kaip pas mus sakoma) 
sumanė 25 kapeikas sutaupyti 
ir patsai linus išdžiovinti.

Buvo subatos vakaras. Susi
rinkęs dvaro jaunimas spar
čiai laužė, minė, kiti braukė 
kad tik greičiaus darbų už
baigus, nes tikėjosi nuo kal
vio nepaprastų jaibaigtuvių. 
V’iena m i nikė pranešė, kad jau 
kalvienė net iš vakaro privi
rusi kropelių, auselių, ska
naus skilandžio ir kitų skanu
mynų.

Sužinoję apie tai jaunuoliai 
ir jaunuolės dirbo visi kiek tik 
katras galėjo, darbas kAip iš 
pypkės ėjo. Bet senis Krivita 
nemažai jiems užvydėjo.

Kad ta pirtis sudegtų kad

ARTIMO MEILE.
“Naujienos” buvo pavadi 

nusios viešai nedorais vyskupų 
Karevičių ir Lietuvos dvasiš
kius. Jos primetė jiems ir što
kų artimo meilės. Už kę? Už 
tai, kad jie pataria, jog tiks- 
liaus yra katalikams šelpti sa 
vųsias katalikiškas Šv. Vincen 
to įstaigas, negu L. Raud. Kry
žių, daug svetimesuį ir toli
mesnį nuo katalikų idealų. 

Veidmainiauja.

Tai-gi, pasak “Naujienų”, 
reikia rodyti artimo meilę pir- 
rniaus tiems, kurie yra toli
mesni, svetimesni, net prie
šingi negu saviesiems. Kuomet 
tokias artimo meilės taisykles 
paskelbė “Naujienos”, tuomet 
joms buvo priminta, kad to
kių taisyklių besilaik ant jos 
turėtų mylėti pirmiaus sau 
svetimesnius, tolimesnius į r 
priešingus bolševikus, negu 
saviškius-menševikus, ar ko
kius kitokius. Ypač, kad tarp 
jų “idealų” daug mažiau 
skirtumo, negu tarp Šv. Vin
cento Draugijos ir L. R. Kry
žiaus.

“Naujienos” tų artimo mei
lės taisyklių nesilaiko. Tur
būt, jus pripažįsta klaidingo
mis. Tai-gi nereiktų jų piršti 
ir katalikams ir turėtų at
šaukti viešų šmeižtų, mestų ant 
vyskupo ir Lietuvos dvasiški- 
jos.

Šmeižia.

“Naujienos šmeižto neati- 
taiso. Jos griebiasi da didesnio 
šmeižto, o prie jo prieina šiais 
keliais.

Kiekvienas žmogus yra ar
timas, bolševikas yra žmogus, 
tai jis yra artimas.

Tikra tiesa. Ridas “Naujie
noms” atsitikimas,bet neginei 
jamas.

Lietuvos valdžia bolševikus 
areštuojanti, kemšanti į kalė
jimus ir nekuriuos net mirti
mi baudžianti. Gi “Draugas” 
tų savo artimų neužtaria.
Čia jau šlnba “Naujienų” lo

gika.
Lietuvos valdžia baudžia ne 

bolševikus, o tik nusikaltėlius, 
nežiūrėdama ar jie bolševikai, 
ar katalikai, ar kas kitas. O 
jei bolševikai dažniaus už ki
tus nusikalsta prieš valstybės 
įstatymas, tai kas gi čia kul
tas! Todėl “Draugas” kaip 
kitų tikrų nusikaltėlių, taip 
ir bolševikų neužtaria, nors 
jie yra artimi.

Savo postringavimus “Nap- tuva.

jon perkūnas žiemos metu 
trenktų — taip murmėjo Kri
vi ta.
Vos temti pradėjo darbas dar 

nė neįpusėjo, senis Krivita įsi- 
šiepęs, supykę* murmėdamas 
kenkti pradėjo.

Kaž kas pagavęs pašautų 
'varnų, tuoj sugalvojo kaip mi 
nikams • fiakenkus, kų'pada
rius kad linai liktų neminti.

Gerokai sutemus / larl nu
mini kinus taip skubiai ėjo, 
kad visi, kaip išmirę, dirbda
mi tylėjo. Kalvis linus iš pir
ties vos tik nešti spėjo.

Visiškai sutemus kalviui 
pirtin su maža šviesu linų iš
nešti įėjus, Krivita truputį 
langelį iš lunko pravėrė ir pir
tin pušuutųji varnų įstūmė. 
Varnas nors sužejstas. liet 
šviesų [(omatęs krunktelėjo. 
Kalvis labai nusigando, ži
burį metė ir nė kulnys žemės 
nesiekė, kaip iš pirties išdar
dėjo. Per duris sprukdama'1 
tik velnių paminėjo, o visi 
minikai bematant paskui kalvį 
oran paspruko.

Ryto m«tų linai

jienos” baigiu šiais Žodžiais:
“Trumpai sakfent: kodėl tas 

kunigas, kuri| redaguoja 
“Draugų”, ir visi nausų ku
nigai bei jų šalininkai iš vie
nos pusės skell/ia artimo mei
lę, o iš antros pusės stoja už 
žmonių žudymų? Kodėl jie 
taip begėdiškai j veidmainiau
ja!”

Kvailinimas.

Tuose žodžiuose tikra tiesa, 
kad “Draugas”*, kunigai ir 
jų šalininkai skelbi* artimo 
meilę, bet kad jie stoja už 
žmonių, kaipo žmonių, žudy
mų, tai yra bjauriausias šmeiž
tas ir begėdiškas suvedžioji-į sauo°ta. 
mas savo nesusipratusių skai-1 Tepasiklausia dabar 
tytoji

Jie stoja ne už “žmonių žu
dymų”, o tik už sunkiai pra
sikaltusių žmonių baudimų.
Tik išimtinuose atsitikimuose 
ir didžiausiame valstybei ir 
visuomenei pavojuje prileidžia 
mirties lmusrnę.

Kas kita yra stoti už bau
dimų prasi kultėlių žmonių, o 
visiškai kas kita stoti už žu
dymų Žmonių.

Ar-gi jau “Naujienų” Re
daktorius butų taip atbukusio 
proto, kad nematytų to skirtu 
tnol Matyt tai gal būt ir ma
to, tik įsigyvenęs jame įpro- 
tys begėdiškai šmeižti sau 
priešingus, neleidžia elgties 
teisingai.

Baudimas ir artimo meilė.

Galop, juk Stiv. Valstijų ir 
kitų valstybių visuomenės ir 
valdžių nesudaro “Draugas”, 
nei kunigai, nei jų šalininkai, 
o vienok jos stoja netik už 
baudimų prasikaltusių žmonių, 
retkarčiais net ir mirties bau
smę pavartoja.

Bet nedora, artimo meilės 
nėra kitus mirtimi Įmušti, vin
giuoja “Naujienos.” Nepapras 
tuose atsitikimuose yra pado 
riau, negu ka,«dieniniai “Nau
jienų” šmeižtai.

tuzinas susidarųs iš daugybės 
žmonių. Kuomet visuomenei 
gręsia iš lanko ir iš vidaus 
drdeliansi pavojai ir vartojant 
visas švelnesnes baudimo prie
mones jokių gerų pasekmių 
nėra. tuomet, kiekvienas ne
atbukusio frroto žmogus, pa- tat nenžtaria tų bolŠeyikų dar-
sakys: težuva verčiaus vienas, 
du, dešimts narių, negu mi
lionai, visa tauta, tėvynė-Lie-

minti ir atšalę.
Kalvis prie Krivitos atėjęs 

skelbė kų vakar regėjo.
— Pfu, baili! — sušuko 

Krivita, ir pirties link su di
dele d rusu nuėjo. Jis žinojo 
koks šposas buvo iškirstas.

Varnų vos gyvų atradęs at
nešė kalviui sakydamos; — 
pirties langui esant lularuin, 
varnas įlindo, o kalviui pas! 
rodė piktu dvasia.

Kalvis raudo, juodo, mėly
navo, bet pečiaus kūrenti, linų 
džiovinti Krivitos maldavo.

Krivita pečių įkūreno, ge
rai linus išdžiovino, ir į antrų 
dienų unint linus išmynę. Tui 
bent kalvis rninikus vaišino.
Kitų metų Krivitai mirus dar 

dauginus kalbų apie pirtelės 
vaidinimasį pasipylė.

Šiais metais drąsas jaunas 
berniukus džiovino linus. Šis 
jaunuolis buvo labui užvydus, 
o kartais ir bailus.

Vienų kartų pirtelėn atsive
dė margį. Pečių g*
rai įkūreno, linus sausai iš 
džiovino, bet margiui tvan 

'kub oras nepatiko ir kagMfc

naujienų redaktorius be 
nosies.

Bukapročiai gal nesupras. 
Va jiems pavyzdis. Sakysime 
“Naujienų” red. pradeda puti 
nosis, gangrena kįla ir yra di
delio pavojaus, kad “N.” 
red. gali greit kojas užversti. 
Gaila žmogaus, sako jo prie- 
teliai (tik ne šėrininkai)! Gel
bėkime savo šului Tebūk jis 
verčiau be nosies, by tik išliks 
gyvas.

Po ilgų įkalbinėjimų, “N.”, 
red. suprato, kad verčiaus be 
nosies vargai, negu karste at
sidurti.

daro laimingaiCliirurgas
operacijų ir “N.” red. nors
ir be nosies, bet gyvybė wp- vaklzioe pasielgnno su

nusikaltusiais bolševikais.
Paliekame tai* padaryti 

“Naujienoms”. Joms mažiau 
rupi Cietuvos nepriklausomy
bė, visuomenės gerovė ir joms 
artimesni yra patys baudžia
mieji bolševikai.

V. K.

“N.”
red. pas kiekvienų, ar. nedo
rai pasielgė duodamas nu
pjauti sau nosį, o gaus atsa
kymų: — Tesuėda jų šunys, 
gerai padarei. Šiaip jau senai 
butum žemėje kirmijęs.

Panašiai yra ir su baudžia
mais mirtimi. Visuomenei ap
saugoti kartais gali ir tokių 
aukų prireikti. Mes nekalbamo 
apie įvykusių mirties bausmę 
Lietuvoje, bet aplamai svars
tant toki atsitikimai galimi.

Ar stojimas už baudimų nu
sikaltėlių yra priešingas arti
mo meilei? Ne.

Tai turėtų pripažinti ir 
“N.” redaktorius.
Lietuvos valdžia ir bolševikai.

Dabar eisime prie Lietuvos 
valdžios ir “bolševikų baudi
mo”.
Lietuvos valdžia rūpinasi sa

vo šalies visuomenės gerove. 
Visuomenę sudaro įvairiausių 
nuomonių, tikėjimų ir politi
nių pakraipų žmonės, tai-gi ir 
bolševikai.

Ar Lietuvos valdžia žudo
Lietuvos žmones? Ne. Ji tik 
baudžia tuos, kurie savo dar
bais, ne įsitikrinimais, sten
giasi kenkti visuomenei, arba 
kurie darbuojasi pakasti Lie
tuvos nepriklausomybės ]>a- 
matus. Tai atlieka, kaip ir mi-

Visuonrenė yra gyvas orga- Misteris pirm. Dr. Grinius pa-
reiškė, visoki plėšikai, maišti
ninkai, bombininkai. O jei ir 
toki sudaro bolševikų partijų, 
tai kas čia kaltas.

“Draugas” ir jo šalininkai 
stovi už Lietuvos nepriklau
somybę ir visuomenės gerove,

bų, kurie kėsinasi tas brange 
nybės naikinti ir neprotestuo
ja prieš Lietuvos valdžių, ku
li tuos nusikaltėlius baudžia,

mas berniukų vienų paliko. 
Margio k a ūktelėjimas, tary
tum, pušinu jaunuolio j>a<his 
pnkaustė. Atsipeikėjęs l»e 
skrandos naiųo pardūmė. Iš 
Imimės duris pravertas paliki), 
taip kad niinikams gaigvstė į 
pirtį suėjus, linai drėgni, šla- 
]>gario pilni ir minti netinka
mi. JaunuTn pečkuriui pasako
jant vakar dienos atsitikimų 
visi ntydžiui klausė. Trumpa
me laike, tarsi, būgnais su
gaudė šis gandas ir prie pirte
lės susirinko minia žmonių.

Atėjus Blynų tėvukui kurs 
paaiškino, kad margis spruko 
iŠ pirtelės įkaitęs, visi susirin
kusieji saldžiai juokėsi, o jau
no pečknrio veidas iš gėdos 
pa ra m tona vo. Tas paskatino 
jį daugians nieko nebijoti 
savo gašlumų, skupuuių pa
dauginti.

Rudeniop Visų šventų va
karų mynė Račiaus linus. Ka 
čius žinodamas kad jaunas 
ĮH'čknrys yra toks bailys, su
manė pats frfrtį išsikurenti/

Jaunam pečkuriui toks Ra
čiaus pasielgimas nepatiko.

. Milukams 4i*ų Šventų vaka-

kaip nepirotestuotų prieš val
džių, jei ji baustų plėšikus 
gręsiančius “Naujienų” re 
daktoriaus gyvybei. 5 dektmvab

Sakysime, jie yra žmonės a* 
tinii, juos reikia mylėti ir ne- ' * 
bausti. Ir jie yra mylimi.
Jiems įstatymai! nurodoma, 
ko privalo laikytis, nurodo
mos bausmės, kokios laukia 
juos už laužymų tų įstatymų, 
įie perspėjami nekartų, o kuo
met tai negelbsti, tai turi būti 
baudžiami, nes butų priešinga 
artimo meilei leisti būreliui 
ištvirkėlių kenkti milionams 
ramių ir gerų piliečių.

Del tokios tai priežasties 
“Drangas” nesmerkia Lietu-

PRANEŠIMAS
XI AMERIKOS LIETUVIŲ 
R. K. FEDERACIJOS KON 
GRESAS BUS BROOKLYN,

N. Y.

Rugpjūčio 30 31 ir Rugsėjo 
1-2 d., 1921 m., Karalienės 
Aniuolų parapijos salėje, 
South 4 th ir Roebling sts.

Visos organizacijos priklau
sančios prie Amerikos Lietu 
viu R. K. Federacijos kviečia
mos kuoskaitlingiausia daly 
vauti.

Kongreso dienotvarkė bus 
paskelbta kiek vėliau.

Kun. Jonas švagždys,
nPrez.A. L. R. K. Fed 

K. J. Krušinskas,
A. L. R. K. Fed. Sekret.

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Kun. K. Urbanavyčius pirm, 
50 West Sixth Street.

South Boston, Masu,
Kun. M. A. Pankus, vice-piri*

443 Park Avenue, 
Bridgeport, Conn.

S. Rutkauskaitė, vice-pirm. 
bO2 South Street,

Mahanoy City, Pa.
K. J. Krušinskas, sekret.

222 South 9-th Street, 
Brooklyn, New York

Baltrus V. Vaišnoras, ižd.
1514 Carcon Street,

Pittsbnrgh, Pa.

re atsirado visokių kalbų.
Jaunas pečknryg sumanė iš 

to paainaudoti. Jis nejmtėmy- 
tas į užlipo ant pirtelės lubų, 
ir švilp žemių saujų į kampo 
minančias merginas.

Merginos išsigando, bet Ra
čius ,-igs nuramino.
Valandėlę palaukus, tik švilp 

kita žemių sauja į vaikinus. 
Vyrų tarpe tnojaus kilo nesu
sipratimų. Motiejus manė kad 
Klimas ji spaliui* lw-rė. Bet 
pečkuriui nusibodo ant lubų 

j^ėdėti. Matydamas kad jis ne
gulės drųsuolių pigini įbau
ginti, kai j» pasisems žemių 
šiiiĮH'lę, tik švilp į rninikus.
Šie suprato kad nederu jiems 

tokiam vriknFe linų minti ir Į 
visi savo rubus sugriebę na
mon išdūmė sakydami: vaide
nasi, tikrai vaidenasi jau ne
bus galima dauginus linų šio
je pirtelėje minti.

Jaunas pečkurys tik dabar 
suprato klaidų padaręs, ir 
san skriamlų. susigadino už-1 
darbi.

Tnojaus nusprendė fmsivyti 
rninikus ir išpažinti savo kai- ' 
tę. Kaip sum«d*, taip padarė.]

^Telefonas bouleVArd >199

! DR. C. KASPUTIS

1 1—t; 7—8 P. M
* a»a4axa*aiia#axa#a.ta#aia.*a

Tel. Randolpfc 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyl 
AASOCIATION BLOG.

1® So. La SaMe 88. 
Valandos: I ryto iki S po pistu1 

l’aned eitais iki 8 vakaro 
NedėliomU ofisas uždarytas

V. W. RUTKAUSKAS ■
ADVOKATAS
Ofisas DldnileetyJj

29 South La Šalie Street J
Kamtsarls 224 

Telefonas Cenlral 4399- -- - - - - - - - -  |
■ Vakarais, 812 W. 33rd SL Į
— Telefonas: Yards 4681

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
4601 South Hermitngc Avė. 

Tel. Boulcvard BOSO 
11OO3 S Michigan Avė.

Roseland, III. •

axa#axa#ata# axsz#gt£*a*a*a *

r
 ei. Canal (222 g
DR. C. I. CHERRYS S

LIETUVIS DENTISTA8 P 
32201 West 22-nJ A 80. Leavltt Bk* 
# Cliieago O

^Valandos: 9:80 A. M. to 12 N.£ 
1:00 P. M. to 6:06 P. M. "

Tel. Canal 257 Vak. Canal 811!

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
IK 31 80. Matote* Street 

Valandos: 11 Iki 12 ryto: 1 tkt 4 
po plot 8 Iki 9 vakare.

Telefono* PuHmnn 9

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

tOHOl 80. Mlchlgan Avenne 
R«wlaui<1. Itl.

VAIANDO8) 9 ryto tkl • rtoara r«I. Pu Urnas 142 (r StM.

dlIMMIHIimnHIlIliailllllNIIIIIHIIIIINIIil
Res. 113® Independento BĮ vi 

Telefonas Von Ruren 994

DR.A.A.ROTH,
Rusas Gydytojau rt Chirurgas 
MprrUalb<tas Mot. riiku, Vyruku

Vaiky ir vbsy . hroulAky ligą 
VALAITOOH: lt)—ii ryto 2—s pu

pietą, 7—S vak. Nedėftoasto 19—12 *, 
Ofisas 8354 So. Halsted Kt.,

Telefoną* Orover 99*3 
4iiniiiiiiiiiiiniiiirmn>nmttm«ftmiiiii(

GARSINKITĖS “DRAUGE.”

Pasivijęs išpažino savo nuo
dėmes ir su ašaromis jas h|>- 
gailėjo. Minikai, nors mergi
noms reikalan.jant kad jį pa
leistų, jau rengėsi jam ausis 
ištrinti.

Vienas sako: — Sumuškim 
jį kad (langiaus tokių šposų 
nukrėstų. —Kiti jam pritarė.

Bet, iš netyčių pasirodė 
Valsčiaus mokytojas.

Jum išklausius ij- vienos ir 
kitos pusės jis tarė: — Bran
gus mano jaunime, neturėjo
te teisės tokiame vakare 
mint.i linų. šis jaunikaitis, 
sakytumei angelas, fmrsergėjo 
jumis. Tai gi dabar eikite pir
telėn pabnigkite savo pradėtų 
darbų, gi tu jaunikuiti jiems 
padėk.

Ant šių protingų mokytojo 
žodžių visi sutiko. Minikai ir 
šposininkas nuėjo pirtelėn 
sparčiai linų minti.

šį vakarų jin duug ankš
čiau* savo dalbų užbaigė ir 
linksmi grįžo namo.

Nuo šio Įniko kuliam apie 
vaidjnimasį pirtelėje pranyko.

Viktoras.

j „IHL !
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VAŽIUOJANČIU Į LIETUVA 
DIDŽIAUSIAS RŪPESTIS.

Daug vargo prisieina atkel
ti, kol žmogus prisirengia j 
kelionę Lietuvon. Užbaigt čia 
Amerikoj įvairus reikalai, 
gauti pasportft*, paliudijimas 
apie užmokėtus taxus, išsirink
ti laivakortė — visa tai pada
ro daug rūpesčio.

liet didžiausias, be abejo, 
rūpestis tai su pinigais. Kaip 
su jais padaryti i — Žmonės 
daro visaip.

Vieni vežasi Amerikos dolie 
rius su savim, gerai juos pas
lėpę. /

Kiti bijodami vagių ar ne 
laimingų atsitikimų išsimaino 
dolierius į auksinus ir siunčia 
j Lietuvą, pirm savęs, kad nu
važiavę patįs tuojaus pasiimti 
galėtų.

Treti palieka savo pinigus 
Amerikos bankuose, kad pas
kui galėtų sau pareikalauti, 
kada tik jų prireiks.

Kuris būdas yra geriausias, 
sunku pasakyti. Čia reikia pa 
likti kiekvienam liuosą pasi 
rinkimų: tedaro, kaip jam at
rodo geriau, kad. paskui kitų 
nekaltintų “dėl blogo patari
mo n
Kas nori siųsti auksinus pirm 

važiuosiant į Lietuvą, lengvai 
ir patogiai gali tai atlikti 
Draugo Pinigų Siuntimo Sky 
riuje. \

Persiuntimas greitas ir gva- 
rantnotas

Norėdami žinoti iš anks
to kiek bus auksinų už 
Jūsų pinigus, klauskite infor
macijų adresuodami šitaip:

Draugas Publ. Co.
2334 So. Oakfey Avenue 

Chieago, III.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojai, ir Chirurgą*
4443 So. R'estcr* Are.

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

pietų Ir 1-2 vakarais. Nedėld lė
ni ais tiktai po pietų 2 Iki 6.

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJA®

UI CHIRURGAS
3201 Wc*t 23nd Strort 

■Tel. Canal 42Z2 
raitės. 8114 W. 42ud Street

T ei. McKlnley 4»8)<|

K-

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai.

ODmm 814* ’Ho. Morkau M. 
Kcnė 82-ro Ha., Chieago, IIL

BPECIJALIflTAM
Moterltkų. Vyriškų, taipgi ehre- 

nlškų Ilgų.
OTIRO VALAMDOS: N*o 19 ryte 
iki t po pietų, nuo ( Iki 8 valan
dų vakar*.
Nedėliomi* nuo • iki I po piat, 

Talefona* Varta *87

Jeigu tavo krautuvninkii* Jų 
netari, nrlslusk mums mtera 
Ir piningas o mes pasiųsime 
•lirms viena «l«‘l išmėginimo.

Pašte apmokama.

muro UYCUNJc-r asmoM otrrrnm 
8ra»- ■ 11 h«*ra rkr. 8rv Ywt

LIETUVIAI AMERIKOJE.
DETROIT. MICH.

Naujas džiaugsmas.
Lietuviai katalikui ŠV. Jur

gio parapijos turi kadmi 
džiaugtis, y liūtingai tie, kurių 
vaikai priaugę prie mokslo me
tų, nes šiUosmet pirmų sykį 
buvo užbaigimas mokslo metų 
naujoje parapijinėje mokyklo
je.

I’er ilgus metus kaip kle
bono, taip ir pampi jonų nema
žas buvo rupesnis įkurti para
pijinę mokyklų. Pačios sese
rys mokytojos ir-gi apie du 
metu vargo be tikros moky
klos mokindamoS' vaikus, da
liaus visų džiaugsmui pasiek
ta tikslas, nes praeitų rudenį 
mokslo metai pradėta naujai 
įkurtoje mokykloje. Reikia pa
žymėti, kad mokykla įkurta 
pačiu brangumo laiku. Ir nors 
nemažai pasidarė parapijai 
skolos, liet nebuvo kitokio iš 
ėjimo. Už tai ypatingai ačiū 
klebonui kun. F. Kemešiui.

Birželio 19 d. įvyko moky
klos užbaigimo vakaras. Ru
pesniu seserų mokytojų pro
grama buvo įvairi ir graži 
Kiek tyme vakare buvo džiau
gsmo, kas gali aprašyti.

Pirmiausia visi vaikai-mo 
Kiniai dainuoja “Pasveikini
mo’’ dainų, dainų už tėvynę. 
Po to dialogas “Uždaryk du 
ris’’, kurį gabiai atlieka J. Kn 
sevičius, pridarydamas daug 
skanaus juoko. Toliau seka 
drilius, kurį gražiai atlieka 
mažos mergaitės. Po to “Tliis 
Plav Time” ir “Jurgis ver
kė” dainas žavėjaučiai padai 
navo visi vaikai. Seka bernai
čių gimnastika, o po jo juokin
gas monologas “Ekonomas”, 
kurį atlieka P. Juokubaitis.

Ytin gražus buvo drilius 
“Gėlininkės”. Jį atliko 8 sky
riaus mergaitės. Publika ne 
galėjo atsistebėti tokiu išlavi 
n imu. Pijanu skambino A 
Aleksis. J’o driliaus da 8-to 
skyriaus mergaitės padainuo 
ja angliškų dainų ir išeina M. 
Krištojiaitė su atsisveikinimo 
prakalba. Ji vardu Įmigusiųjų 
atsisveikindama su mokykla, 
su seserimis mokytojomis, 
draugėmis ir draugais dėkoja 
visiems už pagelbėjimų joms 
pasiekti tos laimės: klebonui, 
seserinis už gražų auklėjimų ii 
tėveliams už nesiguiįėjimų iš
laidų.

Po tokios jausmingos ir ge
rai priruoštos kalbos išeina 
kalbėti gerb. klebonas kun. F. 
Kemėšis. Jis liedamas savo 
jausmus lygina jaunas mer
gaites prie pavasario .gamtos 
gražybių ir ragina jas siekti 
aukštesnio mokslo, likti uolio
mis veikėjomis. Baigdamas 
kalbų pasisakė, kad didelę lai
mę turįs dalinti diplomus toms 
kurios gražiai mokindaiuosios 
juos užsipelnė.

Apart diplomų, pažymėjimo 
ženklus gavo: pirmų už pasi 
žymėjimų visuose mokslo sky
riuose V. Bukantukė, antrų už 
uolų lietuviškai mokinimųsi 
A. Bukšaičiutė, trečių už ma
tematikų M. Kristopaičiutė, 
ketvirtų už uolų mokyklos 
lankymų A. Baikauekiutė, 
įlenktų už Amerikos istorijų 
A. Perrniniutė. Dovanų po 
knygų gavo L. Peručiutė, J. 
Jnugutė ir Bukantukė.

Programų ir vukaras baigta 
Aincyikos ir Lietuvos him
nais.

Aplamai imant, šis pirmas 
tos rųšies vukaras padarė gi
laus įspūdžio publikai, kurios 
buvo apie 300.

Vargo žiedeli*.

CICERO, ILL.

Muzikos mokslo inetu užbaiga.
Birželio 21 d. Šv. Antano 

xi ra p. svet. Beethoveno Kon
servatorijos skyrius užbaigė 
muzikos mokslo metų.

Kadangi konservatorija iiiu 
zikos mokslo įstaiga, tai ir jos 
užbaigimo programos turinys 
susidėjo vien iš įvairių pa 
rinktinų muzikos dalykų.

Prie aukštesniųjų ir sunkes
niųjų mokslo šakų priskaito- 
roa ir muzika. Tik, muzika 
švelnesnėmis savo ypatybė 
mis prieinamesnė ir įtekmin- 
gesnė ne vien suaugusiems, 
liet ir da visai jaunučiams 
mokiniams. Bet, eikime prie 
programos.

Pasikėlus uždangai pasirodo 
scenoje pavieniai ir poromis 
jaunučiai ir suaugesni moki
niai jei mokinės, ir vjsi ant 
savo numylėtų instrumentų 
nuo širdies lieja savo gabu
mus. Štai scenoje pasirodo 
maža mergaitė p. Genavaitė 
Šidiškis solistė dainininkė. 
P-as Pocius užgauna pijanu 
liaudies meliodijų “Vai mo
čiutė mano”. Jauna daininin-

CHICAGOJE.
IS T0WN OF LAKE.

Birž.' 17 d. Klius svet. buvo 
tautininkų-liberailų pranešimai 
apie Lietuvių suvažiavimų 
\Yasliingtone, Gegužės 30 ir 31 
d. Vos 48 žmonės teatvyko 
pasiklausyti laisvamanių pliau 
skalų.

Pasirodė prakalbų vt\l.ėjus, 
Pr. Puleikis. Jis pareiškia, kad 
visų šį susirinkimų sušaukėme 
— aš ir Dobilas išdavimui ra
porto iš Liet. suvažiavimo 
Geg. 30 ir 31 d. Tai visųpirma 
perstatam raportų išduoti p. 
I lertnianovviczių.

Hertmajiovvicz sakė, kad vi
sas nubirtus jau paskelbtas 
laikraščiuose. Netruko nieki
nimų A. L. R. K. Federacijai. 
Dar sakė: — Kur anų metų 
Federacijos atstovai nuvažia
vę į AVasbingtonų nieko ne
laimėjo, o mes tai bent lai
mėjome — matėmės ir kalbė
jomės su Prezidentu.

Puteikis jMTstatė Viskont 
pakalbėti apie L. L. Paskolos 
bonus, liet šis mgžai kų kal
bėjo apie bonus, tik tuoj grie
bėsi už “Laisvės varpo” 
(tautininkų “zvano”).

— Girdi, jau nebeilgai tas 
varpas bebus Amerikoj, nes 
jau tuoj p. Vileišis su savimi

t negalėjau su jumis važiuoti į|
SVashingtonų.Dar klebonas sa 
cė: — Joe, nieko neklausyk 
<ų rašo ant tavęs laikraščiai!

Bekalbant mums Baltuose 
Ramuose atėjo sekretorius, 
perstačiau visus.

Ot, kaip kun. Jonaitis pasa
kė kapinėse prakalbų angliš
kai! Tokių tai mums kunigų 
reikia.

Tai toks buvo tautiniukų-li- 
beralų atstovo raportas apie 
Liet. suvažiavimų AVasliingto- 
ne. Prie progos jis šmeižė ir 
Draugo reporterį.

Prakalbų vedėjas dar pra
nešė, kad turįs svarbų prane
šimų vis prašydamas palaukti, 
jo vieno salėje nepalikti. Bet 
žmonės nelaukė. Jiems užteko 
klausyti pliauškalų. Bematant 
išdūmė laukan palikdami “ait- 
porterius” ir jų tauzynes.

Koresp.

VARTOTI KARAI.
Kitoj daly Šio laikraščio rasi musų 

dideli pagarsinimą. Surask jj. Mes 
paimsimo jūsų sena karų. kaipo da 
Ii mokesčio.

Mltclictl Auto Co. 
2328-2334 8. Miei-igau Avė. 

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.

s AMERIKOS LIETUVIAI!
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų

K-

K-

Metraštį
19f6m.

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

kė pripildo svetainės erdvę
malonia ir laimi maloniu ankž- v"ž“ ir įstatys ant

Gedimino kalno. Jo kalba bu- 
ivo nenuosekli.

Galop buvo kviečiamus p. 
J. J. Elias raportuoti.

Kito raportas nieko patui 
saus su raportu neturėjo. Jo 
kio nuoseklumo kallioje, tie
siog net rausti reikė,jo jį gir
dint. Stvarstė mintis iš visų 
siauro proto kampų.

Taip pradėjo: — Godotini ii 
godotinės: — Ar jus mislija- 
te, kad kunigu ir vyskupų nė 
ra pekloj (pragare)J ‘

— Mes nuvažiavome į Wa- 
sliingtonų, su Prezidentu ma 
tėmės, bn man jis buvo pažįs
tamas. Kaip ėjome per Baltuo
sius Ruimus, tai tik senatoriai 
galvas linkt, linkt, linkt. Pre 
zideittas atėjęs man per petį 
tapt, tapt, tapt. Sako, Heilo 
Joe. Gerai kad atvažiavoti 
Ar tai jus mislijate, kad sena
toriai, tai kitoki žmonės! Vi 
toki put, su tokiais pat kau
tais kaip mano (parodė savo 
žipirno skvernus).

Ot lenkų kunigai, tai

tu balseliu.
Publikų užžavi nevien balso 

gražumu, liet ir judėjimu iš 
reiškdama dainos dvasių. Už
baigus 'progranio dalį, tarp 
griausmingų aplodismentų dai
nininkė da pasilieka scenoje. 
P-as Pocius vėl užgauna pi- 
janų, tik jau ne paprastos 
dainelės akordais, o gana sun
kaus veikalo ‘Vilanclle’ komp. 
Del Acqua, kuris ir suaugu
siems dainininkams nelengvai 
prieinamas. Publika įdomauja. 
Jauna dainininkė rami. Rijū
no introdukcija baigiasi. Solis 
tė pradeda... Publikoje užbur
ta tyla, tik kaip kas pašnabž- 
doms kalbasi: “kažin kelių ji 
metų* Dauginus eturi kaip 9, 
10. Tai balselis!” Veikalas iš
pildyta puikiau negu reika
lauta. Ugnis aplodismentais so
listė iššaukiama po kelis kar
tus. Už tai dainininkė Gena- 
vaitė gėlės šypsą publikai pa
dėkoja.

Ant galo seimai atsidarius 
matosi skditlinga grujiė jau
nų muzikantų, sudarančių 
styginę simfoniją. Šule manęs 
sėdinti šeimyna nekantrauja: 
“Tėvai, musų vaikas mažiau
sias, kažin ar nesugadins vi
sų nmzykę”. Užgroja orkes
trą. Visi kartu lengvai trau
kia smičiais. Skamba galiu 
gai. Rėžia it tas ‘mažiausias’, 
ir jis kartu su visais ant stac- 
rato smičium sukerta kaip 
viena ranka.

Šio koncerto įspūdžiai liudi
ja, kad tik miTzikoje auklė
jantis jaunimas bus malonus ir 
naudingas visuomenei. .Muzi
kos studijuojantieji mokiniai 
pralenkė kitų šakų mokslei
vius ne ugiu, liet švelnumu ir 
mandagumu.

Cicero* visuomenė jaučiasi 
laiminga turėdama čia pat 
aukštų muzikos mokyklų, bū
tent Bifthoveno Konservato
rijų. Už tai garbė tos konser
vatorijos direktoriui ir moky
tojui p. A. Pociui. Garbė ir 
mokytojams: p. K. Bičiuliui 
p. B. Lauraičiui, mokytojai p. 
O. Pocienei.

Beethoveno Kons. Mokinys.

PLATINKITE “DRAUGĄ Ff

Reikalaujama vargonininkas Laiš
ku kreipkitės sekančiu antrašu:

M. RIBAS 
III Glenwoo<l Avė. 

Bingltamton. N. Y.
Šv. Juozapo R. K. Bažnyčia

LIETUVIS l’AKDAVIEJAS.
šiuoml turiu laimė pasigarsiti Lie

tuviu visuomenei kad aš esu Lie
tuviams patarnautoju pas L. KLEIN 
prie 14-tos ir HalstccJ gatvių, tal-gi 
brangus tautiečiai ęsate kviečiami 4 
L. KLEIN didelia UraHt»vA ir p»s 
mane reikalKuaamt JOE SHIMKUS 
arba Numeris 4-tas.

Ant pardavimo grocerne su pro- 
perte, parsiduoda iš priežasties ligos. 
Atsišaukite:

4(1111 So. Hcrmitagc Avė 
Tel Yartls 5«24

Parsiduoda dvi ūkės Lietuvoj, 
Kražių miestely, “Raseinių Apskri
čio. Viena ūke randasi pačiam Kra
žių miestelij 14% desintinų 4 bu- 
dinkal, stogai guntais dengti, labai 
gražioj vietoj: Antra. Ūkė randasi 
taipat pačiame Kražiųmlestclij, la
bai gražioj vietoj 37% dcsentinlu. »u 
1 riuniais, budinkais stogai guntais 
dengti Kurie važiuojate Ižetuvon 
ir manote Ūkė pirkti, o ypač, Kra
žiškei ir aplinklnui Raseinių Aps
kričio, čia gerų proga nusipirkti, sa
va dailioj vietoj Ūkės, už prieinama 
kaina nusipirkę nesigailėsite ir man 
padėkosite. Norlntejai pirkti tiedvi 
ūkės meldžiu kreiptis šiuo adresu:

Eraneiškus AngHckte 
4*45 So. Wood S t.

Ant antru lubu iš frunto, adlnos nuo 
4-rių lig ti-šių vakarais nedėliotu.

Parsiduoda groserno ir pieno stotis 
(M ilk Depot) su visa mašinerija

bent suvažiavę visi pasakė _  elektriklnls moteris štima boileris
‘ ' 1 ■ Sterlizing buksas pieno pilama ma-

nereikia mums socialistų, 
mums reikia Lenkijos. (Ar ne 
lenkų pasturgalio šis ]ionas 
laikosi t)

— Manęs pirma prašė Bron
za — Joe, mane paskirk pa<
Prezidentų. Sakau, jeigu iš
rinks, galėsi eiti. Kaip reikia 
perstnto Hertmanowiczų, ma
ne ir kitus. Apsiinitlanias sa
kiau, ši u r, kodėl ne, nes aš 
jau susipažįsta seniau asabiš- 
kai. O Bronzą ir neišrinko, o 
dabar jis tik puršliuojasi ir 
tiek. Puršliuo.ja.

— Godotini, ar jus žinote, 
kn.1 kun. Bučys yra iš augštos 
kilmės. Jis nori tų laikų, kad 
galėtų su naėalninku drau
gauti, cigarus rūkyti ir kazy- 
ius lysti. Tokg pat yra ir kun.
Kemėšis.

— Taipat ir musų klebonas 
A. Skripkus, kaip ir Prezi
dentas. Kaip parvažiavau iš 
Washingtono tuojau atėjo ma- 
ire |M»rsiHdi. Per petį ttųišt, 
tapčt, tajišt sakydamas:—Joe, 
kaip tu gerai darbuojies dėl 
Lietuvos. Kad ne tu, tai dar 
nė vienas Lietuvis neįvužiuo- 
tų j VVashingtonų, nes tu pri
I,.,11,:.,.,: .. '>.• i- -Ii-. l’aralduoda. n u man iš priežadu**ka nu ai ir i arte važiuoti įVVa ....... .kvfu j « mano vyro išvažiavimo 1 Lietuva, lu- 
sllingtonų 1910 UI. dėl išgavi- bal puikioje vietoje namo kaina tik

mo Lietuviams vardo Amen- ”-800 #0 ^»«aukti.vom.f rzinvjii ANTONIMĄ JLUUEAM
koj. CteilH, feftkH kad aš dabar go. Bockweii st. chica-o

šina 2 arkliai 1 pieno vežimas Ex- 
preso vežimas ir bogo. Lietuviai pa
sinaudokite šita proga kuri neša 
dideli pelną, priežastis pardavimo 
važiuoju Lietuvon.

150 Kensington Avė. RoscIhikI, UI.

Parsiduoda bučerne Ir groserne 
dideli naujų. gTužus “flxturcs” geroj 
biznavoj aplellnkėj Ir Biznis Casn. 
Verta 15,000 parsiduoda už $3,900. 
Kas norite dideli bizni daryti tai 
gera proga sknblnkttes nes turi būti 
tuojaus parduota savininkas važiuoja 
Lietuvon,

“DRAUGAS”
2331 So. (lakley Avė. Clileego.
(P. C. M.)

PARSIDUODA Flre-bnrglar proof 
safe-gelcžino šėpa, patogi dėl biznie
rių

Jonas P. Evaldas
840 W. 33-rd Street Ulrfeavo.

Tcl. Vardu 2790

ANT PARDAVIMO
Bučeinė ir Grcrerso geroj vietoj, 
biznis išdirbtas per G metus. I’rle- 
žaslls Išvažiuoju 1 Lletuvų. Atsišau
kite:

930 W. 35 Plaoe

Parsiduoda grosern* Ir bučerno 
geriausioj Lietuvių apgyvento/ vie
toj ant West Hides priežastis par 
davinio nesveikata. Atsišaukti

“DRAUGAM”
2331 8o. Oakley Are.

(A. K.)

JAME yrą 150 bu viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.

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

JAME viena žodžių, šalę visapasanlinių žinių telpia visas A- 
| menkos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
J knygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 

Lietuvą, kaip mes matome
«*•
■ , Kaina: Neapdarytos ..................................50c.

J Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite priemiuėtos 
I kainos da lOe. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no

rite siųsti į Lietuvą.
■ .Užsisakydami adresuokite: • .
J “DRAUGAS” PUBLISHING CO.
■ 2334 South Oakley Avė. Chieago, Illinois.

u.s. m«i usaaggg
GmeraHal Agentui Centralrfi ir Rytines Europos

N0RTH GERMAN LL0YD, BREMEN
ha, Vorkollrsn .

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ
»' , .■Vafe .tiesiai! 1 I.lepojų vis Piinzig.

'Tiesi’ transportai .ji. it faiVo l lalva
UI t)'*ON' l iepos 13. TtuKpjuf lo 30. Spalio 13 
PK1MCBSS MATOIKA liepos 23. Itursėjo 7.
VOTOMAC Uepos SS K uit sėjo Ii, Spalio 20

Iš New Yorfco tieoiui j (IIKRISOl KG — BRK.V1KN 
•VMKItn'A l.ir|M,s <3, It'iKpjuėio 2i ir Knršėjo SS

GKUKI.K IVASIUNGTON — Liepos 30, Ku«p. 27. K.ursėjo 24 
K. W. KKMPP. Uen. Vtestern l*aasenvęr AgmtiiH 120 N. la Solle Str. Chkaero.

Ir paukšteliai SAVO namų tu
ri, Ir kožnas žvėrelis SAVO 
namą turi — Tai kodel-gi 
Tamsta SAVO NAMO turėti 
negalėtum?

Mes parodysime Tamstai, kaip 
lengva Įsigyti savo įrantas, atidedant 
po keletu centų kožnų dienų.

Tam lutai laikas pradėti mokėti ran
dų pačiam sau Ir tuomi išgelbėti sa
vo šeimynų nuo skurdo, bado, dulkių 
ir kitų šmėklų, tai reiškia paliuosuoti 
nuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, gražių parkų, 
mokyklų Ir bažnyčių, čysto oro, ge
ros transportartyon, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų vaikučiai Išaugtų tikrais 
žmonijos draugais. Tokiomis vieto
mis yra šios apiolinkės: 7#-ta gat
vė ir Asftlnnd Avė., 09-ta gatvė ir 
Wcstcm Avė., *3-ia gatvė Ir Kedzle 
tu. arbtt “Psrkholme”, “Poringe 
Park”. “Wes(riebi”, “Westwood”, ir 
taip toliau. Padaryti savo gyveni
mą taip gražiu yra labui lengva.

Mes priimame labai mažus Į mokė
jimus ir įuėnosincs sųskattas suren
giame be Jokių kliūčių. Gaunate 
“deed” Ir gvarantnotų “titlo pollcy” 
su gvnraneija visoj Amerikoj žinomos 
Chieago* Tltle A Trust Kompanijos. 
Duodame namus kokių tik Tamstos 
širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
jų pagyvenimų. Dabar jau pradėjo
me statyti daug namų.

Kas norit* pasinaudoti abolnais 
plenuls atsišaukite pas mane ypatiš- 
kai nes tokiu budu sučėdysi daug 
pinigų, Rašyk arba telclonuok —

ADAM MARKŪNAS
Sales Mnnager

847 First National Bank Blrlg., 
6 8 W. Monroo 8t,

Chieago, III.
Tel*ph«ne: Rundolph 7400

Dr. L E. MAKARAS
Lietuvy* Gydytojau Ir Chirurgą* 

Ofisas 10900 So. Mbhlgan Av<v 
Vai įe iki 12 ryte: 1 iki 4 po 

plet, 9:89 Iki 8:89 vakare 
Resldenctja: 10583 Perry Avė. 

Tel. Pnllcan 843

.al._

s DR. CHARLES SEGAL
| Perkėlė aeavo ofisų po dus

{4729 So. Ashland Avei
HpecIJalistas 

|DŽIOVŲ, MOTĖM V Ir VYRŲ LIGI
ĮValandoanuo 10 Iki 12 išryto; no< 
■2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:19| 
■vaktue Nedėliotais 19 kil 1 9

Telefonas Drevei 38M

Tel. Drover 794i|

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DEMTI8TAS 

4713 80. ASHLAHD AVHH7R
arti 47-to* Gatvė*

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v*k.|
Beredomla nno 4 lig 9 vakar*

'Ssmbe:

I Dr. M. T. STRIKOL’IS II Lietuvis Gydytojas Ir Chtmrga* I 
Peoplcs Teatro Rame 

lieio W. 47th Str. Tel BooL Diol 
■valandos: « iki 8 vak. Nedėl 19* 
■U 12 ryte. II Rcs. 2914 <W. 43rd Street 
| Nuo ryto Iki P t et. |
|TeL McRiuley 3«S

DR. A, L. YUŠKA
1900 S. Hahted Str.

Tcl. Canal 2118

Valandos: lt ryto Iki S vakar* 
Gyvenimas:

Tel.
3811 W. 98rd

Prospeet 84*9.

DR. S. NAIKEUS
L1KTIJVI8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
Oriam Ir (IrtMiliu

8352 Roulh llalated Street 
A*t rlrIMras fniraraal *(«*• RmU* 

Valandos nuo lt Iki 13 ryte; nno 
1 Iki 4 po pietų: noo 7 iki 8 vak. 

Nedėllomt* nno 11 iki 1,
Tmfc 1944

S. D. LACHAWICZ
Į.IITUVYS G RAIMI RIUS

|i*i.tH'n* ib. I.M^irMt kn^iglamta. 
[ii.i. ireMSIu st.ltatiUtl, • ra&oa 4 
Ibuitte ašgenMlatL
|3814 W. IM PI.

TH. fknaj 91M



mum Penktadienis, Liepos 1, 1921

Draugas” Siunčia
Pinigus į Lietuvą

Naudokitės Visi!

CHICAGOJE.
bažnyčia nevėliau, kaip 9-tą 
vai. rytą.

gti iškilmingą pažangos pa
rodą. Rengiamoji liepos 30 d. 
iki rugpj. 14 d. $5,000,000 ver- 

Dailey komisija, kuri ilgąĮtės Munieipal l’ier (prieplau-

DAILEY KOMISIJOS RA 
PORTAS.

Liepos 3 d. Šv. Mykolo par. 
choras turės išvažiavimą Bru- 
nimel parko “forest preser
ve.

laiką tyrinėjo papirkimus, su
rištus su namų statymu Chi- 
cagoje, paskelbė tyrinėjimų 
raportą.

Raporte pareiškiama, kad 
Cliicagoje nei vieni namai, 
kadir mažiausi, per keletą 
praėjusių metų nepastatyti be 
papirkimų ir grūmojimų. A- 
matninkų unijų “business” 
agentai dirbo baisiausius kri
minalius darbus.

Komisija atkreipia domą ir 
j medžiagos namams statyti 
kompanijas. Tos kompanijos 
turi savo asociacijas ir jos 
suokalbiavo kuobjauriausiai 
išnaudoti visuomenę. Skyrė 
medžiagai augštas kainas. 
Tuomi sutrukdė namų staty
mą. Nuo to nukentėjo visuo
menė.

Raporte pasakyta, kad “bu
siness” agentų darbai - yra 
kriminaliai. Bet tų kompani
jų suokalbiavimai kur-kas 
kriminališkesni.

Komisija pasiūlo visus pa
duotus teisman kaltininkus 
kuoveikiaus pašaukti teisman 
ir bausti be atodairos.

Taipat rekomenduoja išleis
ti įstatymus prieš tos rūšies 
prasižengėlius ir paskirti vals- 
tijinę komisiją, kuri nuolat ty
rinėtų tas prie namų statymo 
suktybes.

SUSIRINKIMAS SULAIKY
TI STREIKĄ.

Šiandie įvairių geležinkelių 
darbininkų unijų vadai turės 
susirinkimą. Mėgins, jei bus 
galima, sulaikyti pramatomą 
streiką ant geležinkeli’;. Nes 
Šiandie darbininkai turi dirb
ti su mažesnėmis užmokesni- 
mis.

Geležinkeliečių streikas yra 
galimas. Nes daugelis žmonių 
Šiandie apie tai kalba.

ka ties Grand av,e. ežere) bus 
pirmutinė. Yra manoma, kad 
ši paroda į Cliicagą patrauks 
apie ' 1,000,000 lankytojų. Ir 
jei kiekvienas svetys praleis 
tik po $50.00, tai Chicagoj 
iš kitur bus jau palikta $50,- 
000,0(X). Tas pastūmės vertel- 
gyste. Iš to ir darbininkai 
daug pelnys.

Jei apsilankiusieji pramoni
ninkai pramatys naudos iš 
steigimo dirbtuvių šiame mies 
te, kad ėionaitinės aplinkybės 
pramonei yra patogios, tai čia 
bedarbė gali visai sumažėti ir 
miestas gyventojų skaičiumi 
paaugti.

Įvairus Cbicagos verteiviai 
jau paskyrė $10.000 vertės do
vanų tiems, kuriems parodo
je bus skirta.

Parodoj bus rodoma įvai
rios Cbicagos išdirbvstės: na
miniai rakandai, čevervkai, 
kailiniai, drabužiai, įvairus au 
toiuobiliai, ofisų prietaisai, 
namų statymo medžiaga, po- 
peros išdirbiniai, muzikaliai 
instrumentai, elektros įtaisau 
mašinerijos, chemikalai, drabu 
žiai ir audimai ir suvirs tūk
stantis kitų.

Mokslo įstaigos rodys daug 
ko pamokinančio. Kitų valsti
jų pramonininkai taipat savo 
išdirbinius išstatys parodon.

Orkestrą iš penkiolikos ne
regių žmonių gros per visą pa
rodą po piet ir vakarais. Tai
pat vienas neregis vargoni
ninkas gros per parodą. Visi 
šie neregiai muzikantai yra 
studentai neregių mokykloje, 
Jacksonville, III.

San Francisco, Cal., liep. 1. 
Čia yra sumanymas be vyrų 
prohibicijos agentais skirti 
moteris.

PAŽANGOS PARODA.
MUSĮJ REPORTERIO UŽ

RAŠAI.

Birželio 26 d. Šv. Mykolo 
par. svet. parodai buvo išsta
tyta par. mokyklos mokinių 
įvairus rankų išdirbiniai. Bu
vo galima pastebėti ir talen
tingų darbelių.

prof. Bučio vardu prie Lietu 
vos universiteto teologijos fa 
kulteto $10,000 fondą.

Vajaus varymui išrinkta 
komitetas iš sekančių asmenų: 
pirm. — V. Stancikas, rašt. — 
M. Kniukšta, ižd. — kun. A. 
Martinkus. ,

Geriausio koųiitetui pasise
kimo tame prakilniame darbe.

> Koresp.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Verda 5032

Valandos: — 8 Iki 11 iš ryto: 
6 po pietų 1U 8 vak. Nedėlio
tais nuo 5 Iki 8 vai. vakare.

3^^

IŠ CICERO, ILL.

Birž. 26 d. Šv. Antano svet. 
suorganizuota A. L. R. K. 
Moksleivių kuopa. Išrinko 
šiuos į valdybą: J. Andriulai- 
tis — pinu.; Z. Norkus — 
pirm. pag.; A. Valančius nut. 
rašt.; Kutaitė — fin. rašt.; 
kun. Pr. Vaitukaitis — ižd.; 
Trakšelis — maršalka; kun.

PRANEŠIMAI.
IŠ BRIGHTON PARKO.

Tankiai randi Drauge žinių 
iš kitų kolonijų veikimo. Pas 
mus rodos nieko neveikiama. 
Vienok taip nėra. Brighton- 
parkiečiai veikia ir turi kuo 
pasigirti.

Musų Nek. Pras. Š. P. Mari
jos parapija turi didelį daržą, 
kuriame kiekviena sekmadie-

VALENTINE DRKSMAKING 
COLLEGES 

6205 8. Halsted, 2407 W. Madlsoi 
1850 N. WeU« St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui Ir namams. 
Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjlmals. 
Klesos dienomis Ir vakarais.. Pa- 
relkalaukit knygėlės.

Tel. 8eeley 1648
SARA PATEK, pirmininkė.

■lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiHii
KĄ TIK GAVOME IŠ LIETUVOS. 1

| Maldaknygių, Šaltinių ir Kantičkų 1
| Šaltinis 994 puslapiu.

Skuriniais apdarais ............................................ $3.00 1
Su misinginiais apkaustimais ........................... $2.25 E
Kantičkos po ............................................................ 75c. 1

Kas norite nusipirkt i, tai pasiskubinkite, nes nedaug =
S jų teturime. E

Užsakinius rašykite E
“DRAUGAS” PUBL. CO..

= 2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois =
iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

LIETUVOS ŽURNALAI
Įsigykite gražius, turlnlngrus Lietuvoje išleidžiamus mėnesinius 

laikraščius knygų formato.
S

Lietuvos Mokykla, mokslo laikraštis, pašvęstas mokymo ir auk
lėjimo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris $1.50

H. J. Vaičunas — dvas. vad. n! rengiama piknikai.
Sekantį susirinkimą laikys 
liepos 7 d. Tikimasi, kad ta
me susirinkime nariai sumo
kės savo duokles. Taipat p. 
Jul. Čeputis kalbės apie šios 
organizacijos praeitį.

Narių tame susirinkime įs
tojo apie 50. Iki pilno susior- 
ganizavimo susirinkimai bus 
laikomi kas savaitė.

Liepos 4 d. L. Vyčių 14-ta 
kp. troku važiuos į L. Vyčių 
Cbicagos Apskričio tradicijinį 
išvažiavimą Beverly Hills. Na
riai ir draugai, norintieji kar
tu važiuoti, turi į parapijos 
kiemą ateiti nevėliau, kaip 9:- 
30 rylą, nes tuo laiku trokas 
išvažiuos.

Kiek ligšiol teko patilti, tai 
jenkios mergaitės šįmet bai- 

įsios Šv. Antano mokyklą 
eis į Šv. Kazimiero Akademi
ją ateinantį rudenį siekti au
kštesnio mokslo.

SUKAKTUVĖS BE VARPO.

Liepos 4 d. klebonas ir para
pijos komitetai rengia pikni
ką parapijos naudai. Piknikas- 
žada būti toks, kokio nebuvo 
da nė Chicagoje, nė visoje apy- 
lenkėj.

Tai-gi, tikimės, kad Liepos 
4 d. teks ko naujo pamatyti, 
ko niekas niekur nematė. Bus 
įdomių dalykų. Jurgis.

PRANEŠIMAS.
Surask musų dide-ų pagarsinimų, 

šiame laikrašti], Tašauk mus per 
telefoną tuojaus. Jeigu turi sena ka
rų atsivežk ir palik, o namo galėsi 
su naujų karų parvažiuoti.

Mitchell Auto Co. 
2328-2334 S. Micrigan Avė. 

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėk

NAMAI JAU PIGESNI.
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

2 pagyvenimai po G ruimus cemento- 
tis beismentus piltu frontinei porcini 
gražus užpakaliniai porčiai gražinu
sia vieta pietinėj ^įallj ant parko, 
kaina tiktai $6,500 00 didelis bnr- 
genas Kų turite paslullti mainlmui 
adresuokite:

din ries Vmlk 
Room 312 154 Itundoloh St.

arba išryto ) namus 
4545 No. Talninn Avė.

Mainyk Savo 
Sena Kąra ’

Dabar
Tavo senas karas (nevėlesnio mo

delio kaip 1912) gali būti atmai
nytas ir priskaitliuotas kaipo dalis 
mokesčio ant naujojo.

KAINA PRIEINAMA
KIEKVIENAM KIŠENUJ

KARAI PARDUODAMI

ANT IŠMOKESČIO
9G KARAI PASIRINKIMUI

KAS PIRMESNIS TAS 
GERESNIS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ RŲŠIŲ 

ATDARŲ IR 
UŽDARYTŲ MODELIŲ

Visi pertaisyti Mitchells turi tų pa
čių gvaraneija kų ir nauji. 

Mėnesinio Išmokėsčio Pliano
Karo kaina 
$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1,000.00 

Ant

Iškalno 
$75.00 
100.00 
175.00 
200.00 
200.00 
250.00 
300.00 
350.00 
400.00

augštesnes kainos

mėn. Mok. 
$25.00

30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00 

karų rne-

Draugija, literatūros, mokslo ir politikos žurnalas. Nutn. .50

Ganytojas, dvasiškljai skiriamas laikraštis. Dvasinio turinio 
raštai ir oficijalinės bažnytinės žinios. Numeris .......................... .. .25

žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams. Gražių apysakų, ži
nių Ir dvasinio turinio raštų. Numerio kaina............................................25

Turime vėlesnių Ir senesni*} numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo 
tr išminties šaltiniai, puikiausias dvasiai maistas.

Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“DRAUGAS” PUBL. CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois.

M0NTREAL į
HAMBURG, DANZ1G ir LIEPOJU

THIRD
CLASS JANABAIINE THIRD

CLASS

Tiktai vienas tiesas kelias j Raltiko Fortus

S. S. POLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10.
Valgis labai geras. Puikus kambariai atsilsiul Ir rūkymui. Yra 

daug kambarių dviem ypatoin.
Del platesnių Informacijų ir kainų atsišaukite Į 

Konip. Ofisą, arba pas lokalius agentus 14 N. Denrbom St. Chicago.

Iškilmingoji Pažangos paro
da (Pageant of I’rogress Ex- 
position), liepos 30 d. iki rug- 
pj. 14 d., yra' remiama Chi- 
cngos miesto tarybos (City 
('minei,). Ji išnešė rezoliuciją, 
kad miesto majoras paskirtų 
scptynioliką miesto tarybos 
narių i komitetą pagelbėjimui 
surengti tą parodą. Taryba tą 
padarė pramatydatna, kad toji 
paroda išgarsvs Chicngą ir 
patrauks pas save įtekmingus 
žmones su kapitalu. Kai-kokie 
kiti žmonės gal panorės ėja 
apsigyventi.

Parodavimni, kad Cbicaga 
yra pramonės ir vertelgvstės 
miestas, miesto majoras \Vm. 
Hale Thompson ir didieji ver 
teivini sumanė kasmet suren-

VYČIŲ APSKRIČIO 
VAŽIAVIMAS.

IŠ

Teko girdėti, kad L. Vyčių 
Cbicagos Apskritys rengiasi 
išvažiaviman į Beverly llills 
liepos 4 J. Tenai apskritys 
paminės Suv. Valstijų Nepri
klausomybės šventę. Bus pa
gerbta Suv. Valstijų vėliava. 
Tas įvyks 2-rą vai. po pietų.

Butų gerai, kad rengimo ko
misija pasirūpintų Lietuvių 
su Suv. Valstijų karei vijos 
uniformomis vesti iškilnybes. 
Jei tas nebus padaryta, tai 
amerikonai gali įpiršti “Bov 
scouts.”

Birželio 17 d. Elias svetai
nėj J. Viskontas išdavė rapor
tą iš buvusio Lietuvių suva
žiavimo AVashingtone ir pasa
kė, kad pašenavoto varpo tau
tininkai jau neturi. Jį Vileišis 
su savim vežasi Lietuvon.

Cbicagos taut. liberalai ren
gia pikniką dviejų metų Ta
rybos gyvavimo sukaktuvėms 
paminėti. Tan piknikan žadė
jo vežties varpą ir skambinti. 
Dabar be varpo nekokios bus 
sukaktuvės.

Praeitais metais tie patys 
Cbicagos taut. liberalai šaukė, 
kad atvažiuoja prezidentas 
Smetona. Daug žmonių subėgo 
Auditorium teatran pamatyti 
pirmąjį Lietuvos prezidentą. 
Užuot Smetonos, liberalai iš
kišo savo tėvą Šliupą, kuriam 
už prakalbą iš visuomenės pi 
nigų užmokėjo 25 dol.

Taip gal yra ir su tuo var
pu. Jis, turbut, kaip gulėjo 
taip ir guli kur nors “verau

SENO KARO VARGAI.
Mes galime jums sngelbėti įsigy

ti geresni karų. Surask musų pa
garsinimų šiame laikraštij.

Mitclicll Auto Co. 
2328-2334 S. Micrigan Avg. 

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.

Telefonas Armltage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MVZYKO8 DIREKTORIUS 

Mokytojas Piano, Teorijos Ir
Kompozicijos 

9091 N. Weetcrn Avė.
Chicago, Iii.

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

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akušeres.

•101 8. Halsted HL Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—S Ir 
t—I vakar* Ned. 19—19 U ryto.

Phone Seeley 7439

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specijallal visokias vyry Ir 

motery b tlškas ligas 
2401 Madlson Str., kampas Wes-

tern Are., Chlcago 
..Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak 
'htssssąss.-ąą-Į z J==j=.ąj=J=SBĮ»

[uropean įmerlcan Runau
IŠ NORTH SIDĖS.

zpje Alfonsas.

IŠ T0WN OF LAKE.
EXTRA $2.04)0 PIGIAU 

rnrduvlmul hučernė Ir groRcrnė
arba niulnyaiii ant loto, namo. nuro- 
mnliiliniiH ir tt PrlnžaRt) pardavimo 
aužlnonltc ant vieton

■ Krelpkltėa:
K Al’OURT GRIGAS

4005 H. Paulina Htr.

Liepos 4 d. L. Vyčių 5-ta 
kuopa troku važiuos į L. Vy
čių Cbicagos Apskričio išva
žiavimą Beverly Hills. Norin 
tieji tuo troku važiuoti, turi 
susirinkti ties šv. Mykolo

Birželio 26 d. parapijos sve
tainėje Federacijos 7 skyrius 
laikė susirinkimą, kuriame kai 
bėta apie Federacijos Cbica
gos Ap. sumanymą įkurti kun.

Fabionaa ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir 8. L. Fabionaa 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTAKIJUAAH

Iteal Estate, Paskolos, Insurtnal 
Ir U.

809 W. 35th M., Kamp. Halsted Ht. 
Tel. Ikuilevard 011 

Vai.: 9 iki < kasdien#
Vak.: Utar. Ket. ir 8ub. iki 9 vak. 

Ned.: iki s po pietų.

nežiniai mokesčiai sulyg proporcijos.
Nereikta mortgngc mokėti 
Nereikia brokerage 
Nereikia notarių mokėti 
Nereikia frelglito mokėti

MITCHELL 
AUTO CO.

DVI KRAUTUVES 
ANT PIRMU LUBŲ

2328 2334
Michlgan Avc. Michigan Avė.

Vartoti karai parduodami abiejose 
krautuvėse.

ATDARA DIENOMIS 
VAKARAIS, NEDELIOMIS

Telefonas Victory 3805

VAŽINĖK KASDIENO O, 
MOKĖK KARTA Į MENESĮ.

Pareikalauk rausti KntitUogo No. 4.
Lcwis Cigar Mfg'. Co. Newark, N.

John Ruski n,
BEST AND BIGGEST CIGAR F

Carter’s tittle Liver Pilis
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems
Negali Būti Links 
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Plgnlka
Mažas Bosas

Maža Kaina

CARTER*
1 SflTTLE llVER 

opius.
Tikras turi pasirašyma.

Krauju, urtnrlotl* bele*lea 
yra prie*a»tl,ni Hhlltku.lu 
r«idu.

•ARTER’S IRON PILLS
Jums pagelbės, pamėginkite-U
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Į Kaip “Draugas” siunčia Pinigus j Lieluva |
Visiems įdomu žinoti 1

B * *• S
Paskelbus pinigų siuntimą ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu budu, ko

kiais keliais “Draugas” persiunčia pinigus, ar gvnrantuoja kad nepražus ir tt.
Visiems atsakome, jog siunčiame be jokią tarpininką, be jokių agentų kad butų 

pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Banką, To Banko vedėjai yra Broliai 
Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie
tuvoje, yra Banko Tarybos Pirmininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žymus finansi
nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą daugy
bę savo skyrių ir kantorų. 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 visą sumą pažymėtą musų kvitoje, neat
imdamas nei vieno auksino.1 IUž pristatymo tikrumų atsako “Draugo” Administracija.

Klauskite pinigų kurso “Draugo” Ofise. No Chicnąojo gyvenantiems tų pačių die
na išsiunsinie atsakymų laiškeliu. «

i |
Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius

| 2334 South Oakley Avenue Chicago, UI. |
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