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Bolševikai Mobilizuoja Naujas 
Karo Spėkas

Monarchistai ir vėl Nerimsta 
Vokietijoje

AUGŠTOSIOS SILEZIJOS 
ARMIJA GALI UŽPULTI 

BERLYNĄ.

Monarchistai mėgins dar kar
tą paveržti valdžią.

Berlynas, liepos 7. — Nau
jas pavojus pakyla šiandienų 
nei vokiečių vyriausybei. 1(X). 
<M)0 vyrų armija, suorganizuo 
ta iš savanorių apsaugot 
vokiečių reikalus Augt. Silezi
joj, ima grūmoti Berlynui. 
Nori atkartoti žinomą 1920 
metų Kappo revoliuciją.

Monarchistų vadai ir kari
ninkai suvažiuoja j Breslau. 
Berlyno vyriausybė iškalno 
imasi visų galimų priemonių 
apsidrausti tos galimos revo
liucijos.

Pramatomas trukšmas.

Kuomet Vokietija džiaugs
mingai žiuri į armiją, suorga
nizuotą Augštosios Silezijos 
apsaugai, dauguma bijosi, kad 
ta armija gali pagaminti nau
ją nereikalingą Vokietijai tin
kamą.

“Apkidjrbę su lenkais _SįIe- 
zijoje, mes pasuksime prieš 
pačią Berlyno valdžią.”

Toki pareiškimai nuolat gir
dimi savanorių eilėse, ypač 
tarpe bavarų ir poineranų, ku
rie yra uolus ųionarcliijos ša
lininkai.

Jie apie tai kalba drąsiai ir 
su aiškiu savaimi pasitikėji
mu.

Monarchistai turi viršų.
Nėra jokia paslaptis, kad 

savanorius pilnai kontroliuo
ja žinomi monarchistai kari
ninkai, kaip gen. Ebrliardt, 
kapit. von Anlock ir kiti.

Tečiau vyriausias savanorių 
komendantas Berlyno vyriau
sybę informuoja, kad jo ar
mija toli gražu nemananti at-

Anglija Gavo Airių Reikalavimus
GEN. SMUTS PARVEŽĖ 

TAIKOS SĄLYGAS.

Kalbama apie paliaubas Ai
rijoje.

Londonas, liepos 7.#— Iš 
Dublino čia vakar sugryžo 
geri. Sinuts, Pietų Aprikos 
premieras. Jis Dubline konfe 
ravo su sinn-feinerių vadais 
reikale taikos.

Gen. Snmts sugryžęs tuo- 
jaus atliko konferenciją su

PINIGU KURSAS.
Svetimų šalių piniurų vertė, mni 

nnnt nemažinu $25,000, liepos G 
buvo tekia pngal Ateretianfg Lo- 
nn and Trunt Co.:
Anglijos sterlingų svarui 3.71 
Praneijes šimtui frankų 7.94 
Italijos šimtui lirą 4.80
Vokietijos šimtui markių 1.33 
Lietuvos'šimtui auksinų 1.33 
Ijenkijos šimtui markių .05

ŠAUKIAMI KARUOMENĖN 
18—25 METŲ VYRUKAI.

Sulaikytas graikų puolimas 
M. Azijoj.

Konstantinopolis, liepos 7.— 
Iš Kaukazo atvyko čia kurie- 
ras. Pranešė, kad Rusijos bol
ševikų valdžia paskelbė visa
tinį 18—25 metų vaikinų ir 
vyrų mobilizacija. Tuo bildu 
bolševikai ruošia naujas karo 
spėkas.

Kitais laikais'buvo paskel
bta demobilizacija kai-kurių 
raudonosios armijos dalių. 
Šiandie tasai demobilizacijos 
parėdymas panaikintas.

Siberijoje mobilizuojami se
ptynių klesų vyrai.

Siberijos fronte veikia 12-o- 
ji raudonoji armija. Jai vado
vauja gen. Puzev.

. Rumunijos vyriausybė, ku
rios delegatai liepos 11 d. pra
dės tarybas su bolševikų val
džios delegatais, tiesiog nesu
pranta Maskvos militarinio 
nusistatymo. Rumunija yra 
nuomonės, kad bolševikai ga- 
mjuasi pulties ar Kaukazo ar 
Bessarabijos šone.

Iš Smirnos čia atvyko utili
tariai tėmytojai. Jie sako, kad 
graikų ofensyva sustabdyta. 
Bet rengiama milžiniška, kuri 
trumpoj ateity bus pakelta.

draikai Mažojon Azijon vis 
dar gabena daugiau karuoine- 
nės, ginklų ir amunicijos. Ren 
ginsi didelėn kampanijon 
prieš turkus. Turbūt, graikai 
mano pamušti visų Turki jų. 
Kad^ tik jiems pavyktų iš ten 
laimingai pasprųsti.

kartoti buvusiojo Kappo suki
limo.
Po visą Vokietiją monarchis

tai sparčiai veda kampaniją 
savais tikslais.

premieru Lloyd George ir Vi
stelio premieru Craig.

Konferencija įvyko uždary
tomis durimis. Niekam neži
noma, kas tenai buvo kalba
ma. Kiekvienas veikimas lai
komas didžiausioj paslapty.

Tečiau spėjama, jog gen. 
Smuls iš Dublino turėjo par
vežti Airių statomas taikos 
sąlygas, taigi kontr-pasiųly- 
mus.

Tnipat sakoma, jog tartasi 
pertraukti kovas Airijoje ir 
paskui pradėti tikrąsias tary
bas.

Nesama paliaubų.

Iš Dublino paskiau praneš
ta, jog taikos tarybos kai pi r 
prašalėjusios Anglijos su sinn- 
feineriais. Tečiau apie paliau
bas, ty. kovų pertraukimą, 
dar ųieko nežinoma.

Kai-kuriose Airijos apskri
tyse vakar įvykę susirėmi
mai sinn-feinerių su anglais. 
Keletas sužeista.

Anglai sudeginę keletą na
mų.

5 nubausti mirtimi.

Ne\vry distrikte anglų karei
viai penkis airius nubaudė 
mirtimi už “sukilimus” prieš 
Anglijos karaliaus valdžią.

Nelaiminguosius nakčia iš
vilko iš namų ir nužudė šali
mais vieno vieškelio.

Belfaste du nesugauti vyru
kai prisitaikę atėmė nuo dvie
jų polieiantų revolverius, abu 
du polieiantų peršovė ir patys 
pabėgo. Tai įvyko miesto gat
vėje.

DAUGIAU JAPONŲ KA 
RUOMENĖS VLADIVO

STOKAN.

Gen. Semionov esąs bespėkis.

Tokyo, liepos 7. — Vakar 
čia paskelbta, kad nauja ja
ponų divizija siunčiama Vla- 
divostokan. Tas daroma neva 
paliuosuoti ten senai veikian
čią kitą japonų diviziją.

Be to, spauda skelbia, kad 
japonų evakuoto iš Vladivos
toko trukdoma neaiškia te
nai politine padėtimi. Japo
nams iš ten pasitraukus gali 
įvykti didelės žmonių skerdy
nės.

Anot naujausių žinių iš 
Vladivostoko, kazokai imą 
šaltai atsinešti į savo atama
ną Semionovą. Sakoma, žymi 
dalis Semionovo kazokų pa- 
sisiųlusi tarnauti naujai provi 
zionalei valdžiai, kurios gal
va vųi Merkulov.

NUŽUDYTAS PRANCŪZŲ 
KARININKAS.

Paryžius, liepos 7. — Beu- 
thene, Augšt. Silezijoj, aną 
dieną vokiečiai demonstruo
dami nušovė prancūzų majorą 
Montaliers, kurs mėgino vo
kiečius malšinti.

Tuo atsitikimu sujaudinta 
visa Prancija.

Madridas, liepos 7. — Ispa
nijos premieras atsiėmė savo 
rezignavimą. Organizuoja nau 
ją kabinetą.

500 KOREONU NUKOVĖ 
JAPONAI.

Seoul, Korėja, liepos 7. — 
Čia japonų militarė stovykla 
gavo žinių, jog ties Siberijos 
siena įvykęs kruvinas japonų 
karuomenės su koreonais su
sirėmimas. 500 koreonų nu
kauta ir sužeista,.

Pranešta, kad keli tūkstan
čiai koreonų sukilėlių prisi
dėję prie Rusijos bolševikų.

GELEŽINKELIEČIAI TURĖS 
REFERENDUMĄ.

Geležinkelių darbininkų bro
lijų (unijų) generaliai viršai
čiai Chicagoje turėjo susirin
kimą. •

Apskelbtu užmokesnio su
mažinimas ant visų geležinke
lių.

Nutarta nestreikuoti. Bet Ii 
gi rugsėjo 1 d. pravesti refe
rendumą visose brolijose klau
simu: Ar darbininkai sutinka 
su 12 nuoš. mažesne užmokes- 
nimi?

LENINAS APKALINĘS 
TROTZKY.

Paryžius. liepos 7. — Tš 
Maskvos gauta nepatvirtintų 
žinių, jog vyriausias bolševi
kų vadas Leninas apkalines 
savo karo komisarą Trotzkv, 
kurs trečiojo internacionalo 
suvažiavime jam priešginiau- 
jančiai pasielgęs.

Trečiojo internacionalo su
važiavimas Maskvoje prasidė
jo pirm kokios savaitės. Pra
nešta, jog suvažiavime daly
vauja apie 2,000 delegatų iš 
įvairių pasaulio viešpatijų.

Suvažiavimo pradžioje buvo 
žinių, kad Leninas su Trotz- 
kv’u padariusiu kompromisą, 
kuriuo remianfies Trotzkv tu
rėjo turėti pilną laisvę vado
vauti suvažiavimui ir trečio
jo internacionąlo reikalus ves
ti kaip patinkama.

Trętzky betvarkydamas su-: 
važiavimą, tisai netikėtai 
“užvažiavo” Lertlno pažiūro
ms.” Rusijos autokratas Leni
nas supyko ir karo komisarą 
pavaišino kalėjimu.

Tą žinią reikia imti atsar
giai. Nes daug kartų buvo pra 
nešta apie tokius bolševikų 
kivirčius. Ir visuomet paskui 
iš Maskvos užginta.

SENATAS DIRBĘS DIRBS.

Washington, liepos 7. —I 
Daugelis senatorių malonėjo t 
pertraukti senato sesiją ir Į 
nors 4 savaites “atsilsėti.” i

Tečiau naujieji senatoriai I 
tuos anų norus sutruškino.! 
Nelaikąs senatui ilsėties, kuo
met milionai darbininkų netu
ri darbo kuomet seka poka
rinis šalies atgaivinimas.

Praeitą parą Chicagoje pa
vogta 12 automobilių.

CHICAGOJE.
VAIKAI MIEGA AUT0M0- 

BILIUJE.

Valgomų daiktų krautuvės, 
649 vSo. Clark gat., savininkas, 
James Finazzo, ant nakties 
prieš krautuvę pastato auto
mobilių, pataiso jame guolį ir 
suguldo tris savo vaikus.

Per naktį tėvas šalę auto- 
mobiliaus sėdi ir saugoja.

Jis sako, jog tokiais karš
čiais negalimas daiktas vai
kams miegoti bute.

Transportation buste vakar 
keltuvo sumaltas Peter A. 
Maihiabach, 65 m. Žmogus ne
spėjo įžengti keltuvan, kaip 
tas staiga operatoriaus buvo 
paleistas.

5 MIRĖ NUO KARŠČIŲ.

Vakar popietiniai angliški 
laikraščiai pranešė, kad Chi
cagoje penki žmonės mirė už
gauti saulės spindulių.

APMUŠĖ PANAKTINI, API 
PLĖŠĖ OFISĄ.

Old Reliable Motor Co. ofi
są, 3913 So. Micbigan avė., 
užpuolė plėšikai. Apdaužė se 
nyvą panaktinį ir išnešė 1,200 
dol. Piktadariai suplaišino ge
ležinę spintą.

AZIATINĖ CHOLERA 
SMAUGIA RUSIJĄ.

Imperialiai rūmai pakeičianti 
ligoninėmis.

Stockholmas. liepos 7. — A- 
not žinių, po visą Europos 
Rusiją baisiai plinta cholera. 
Ligi birželio 25 d. buvo dau
giau (i,(MM) susirgimų.

Miestus labiau paliečia epi
demija, kaip. valstiečių apgy
ventus plotus.

Cholera palietusi Petrogra
dą ir Maskvą. Vyriausieji 
bolševikų komisarai užsidarę 
Kremliuje, iškur bijosi ir išei
ti. Tuo bildu jie nori apsid
rausti nuo tos epidemijos. 
Vietomis siunčia dideli karš

čiai. Ten epidemija turi dide
snį pintį. Gyventojai skaitlin
gai bėga iš tokių vietų.

Pasak Kosta Ne\vs agentū
ros Maskvoje, K rime visi im
perialiai rūmai ir puošniausi 
vasarnamiai pakeisti ligoni
nėmis.

GELEŽINKELIEČIAI 
STREIKUOJA; PASIŲSTA

KARUOMENĖ.

Atlanta, Ga., liepos 7. — 
Ant Atlanta, Birmingham ir 
Atlantic geležinkelio streikuo
ja darbininkai. Tad į Fitzge- 
rald pasiųsta 150 kareivių na- 
cionalės gvardijos.

SUDEGINTA VOKIEČIŲ 
VĖLIAVA.

August Gebhardt liepos 4d. 
ant savo namų 2045 Carverg. 
išskleidė vokišką vėliavą. Vei
kiai buvo pastebėtas tasai im- 
perialis simbolas, nuplėštas ir 
sudegintas.

Gebhardt pasisakė jis pada
ręs klaidą iškabindamas vo
kišką vėliavą.

GARSINKITĖS “DRAUGE.’

PRIEŠ GATVEKARIŲ KOM
PANIJĄ.

Chicagos aldermanų tarybos 
komitetas pradėjo darbuoties, 
kad gatvekarių kompanijos 
paskirtose vietose tiestų gat- 
vekariams važinėti naujas li
nijas.

Kompanijos su miestu pa
darytame kontrakte pasakytu, 
kad kompanija kas metai tu
ri pratiesti miesto gatvėse po 
23 mylias naujų bėgių gat- 
vekariams važinėti.

Nuo 1917 metų kompanija 
nieko nedaro. •

Del to kompanija bus pa
imta nagam Bus naujos bylos 
ir naujos išlaidos.

DEL 5 CENTŲ.

Chicagos miesto advokatai 
ruošia jadicijų Illinois komer
cijos komisijai, kuri užėmė 
vietą “statė publie Utilities” 
komisijos.

Išnaujo bus reikalaujama 
grąžinti 5 centus už važinėji
mų gatvekarinis.

Chicagos policija suėmė ke
turis automobilių vagius, ku
rie pavogtus automobilius pri
statydavo į Trent Lake, Ind., 
ir ten parduodavo.

Suimti: R. Leonard, T. Ba- 
gnolia, N. Gentile ir R. Bar 
beri.

Antroji Liet. Vyčių Seimo Diena
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ŠIANDIE L. VYČIŲ SEIMI- 
NIS POKYLIS.

Šiandie kaip 7:30 vakare La 
Šalie viešbuty (19-ame augs 
te, Red Room) pradžia šei
minio L. Vyčių pokylio. Bus 
žymiausieji svečiai. Bus puiki 
programa. Kaip gerb. svečiai,* 
taip delegatai neturi susivė 
luoti.
įimniiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiifliiiiiimii

L. Vyčių IX-ojo Seimo an
troji diena pradėta su iškilmin 
gomis Mišiomis Dievo Apvei- 
zdos bažnyčioje už mirusius 
narius. Celebrantu buvo kun. 
M. Ambotas, diakonu — kun. 
Ig. Albavičius, sub-diakonu— 
kl. Pr. Juras.

Po Mišių prie Dievo Apvei- 
zdos bažnyčios nuimta delega
tų bei delegačių paveikslas. 
Nuvykta į posėdžiavimo vietą 
ir 10:30 vol. rytą atgiedojus 
Suv. Valstijų (Star Spangled 
Banner) ir Vyčių himnus pra
dėtas posč-Jis. Skaityta pasvei 
kininiai. Centro valdyba ir ko
misijos užbaigė savo raportus.

Perbėgta praeito Seimo nu
tarimai. Ne visi nutarimai in- 
kunyti. Sis Seimas paantrino, 
kad reikia išleisti kalendorių 
prieš ateinančius Naujus Me
tus. Išrinkta komisija peržiū
rėjimui ceremonijalo priėmime 
narių. Jon in«jo: kun. Pr. Vir- 
mnuskas, V. Stulpinas, A. Šla
pelis, Pr. Juras ir Abišala.

Pakilo diskusijų apie orga
nizavimų vyčių jaunamečių 
kuopų. Nutarta, kur aplinky

SĄJUNGININKAI BIJOSI 
TURKŲ UŽPUOLIMO.

Imasi priemonių apdrausti 
Konstantinopolį.

Londonas, liepos 7. — Są
jungininkai Konstantiopoly 
bijosi turkų nacionalistų užpilo 
limo. Nacionalistai palengva 
apvaldo vis didesnius Marino 
ra juros pakraščių plotus. 
Kiek palaukus jie gali pulti 
patį Konstantinopolį.

Kadangi Sąjungininkai ten 
turi mažai karuomenės,' tad 
Anglija ginti Konstantinopo
lį siunčia visus savo karo lai
vus iš Viduržemių juros.

Dayton, O., liepos 7- — Čia 
sustreikavo gatvekarių kondu
ktoriai ir motormenai. Kom
panija sumažinusi užmokėsiu 
be darbininkų atsiklausimo.

JUOZAPA ŽIEMELIENĖ
(Po tėvais čekanavičiutė)

Mirė Lietuvei Gcffailn 21 d. 1921 pnlnhhitM Gegužė* 29, 1921 
amžinti* SI meti), pačio 15 Suvalkų llcd. Vilkaviškio Apakę. Viš
tyčio Vai*. ČIžISklŲ kaimo. Paliko illil<*lnmc nulludlmc Lietuvoj 
(lukteri Jlcvn MlkolalulenA aunu .foną, ži'ntn M. Mlkolaln| ir antika 
Stanislova ir .Iiiomi Ziniiiilinn. AiikIIJo). Amertke (lukterta Ona 
Gurlnakietiė. I.lzli. Iliižliokleuė. lentų* Jtioaa Oiirtuaka, Adom* Bu- 
žln*kn anukėn Monika Oiirlnskaltė, Elena, Monika., Veronika, On* 
ItiOlie-kaltės, anuku* Antano, llonirnen, Aleksandra, Ealvard* llu- 
Maskttn. » »

Pamaldos hn* pėtnyčtoj Liepos K-ta.. 1921 Av. J urato haSny- 
ėloj. .‘Ct-ėlos Ir Aiilnmi Avė. 7 vai. ryte. Nuoširdžiai kviečiama vImiim 
Kitniuė* dalyvauti pamaliloae.

Nuliūdę glminta.

bės leis, ten sutverti kuopas 
prisilaikant tam paruoštos 
konstitucijos.

V. Rukštalis plačiai refera
vo spaustuvės pirkimo klausi
me. Sesija uždaryta ir išeita 
pietautų.

Prieš pradėsiant popietinę 
sesiją būrys delegatų bei de
legačių, apstoję pianą, perpus 
valandį padainavo skaičių lie
tuviškų dainų. N. Kulys ako? 
nipanavo ant piano. Šis dai
navimas į žiūrinčius ir klau
sytojus darė malonų įspūdį.

Posėdis atidaryta 2-rą va
landą su Star Spangled Ba
nner ir Vyčių himnu. Manda* 
tų komisija išdavė savo ra
portą, iš kurio paaiškėjo, kad 
visi mandatai paruošti lai- 
kanties reikalaujamų taisyk
lių. Po paliestų atstovų pasi
aiškinimų, mandatai paskai-. 
tyta gerais. J

Jšnaujo pradėta gvildenti 
spaustuvės steigimo klausi
mų. Išrinkti šie į komisiją: 
išdirbiinui projekto dėl patei-į 
kimo Seimui: kun. M. Ambo
tas, A. Kaulakis, Ig. Sakalas; 
V. Rukštalis, P. Cibulskis, M.- 
Slapikauskaitė ir A. Kupris.: 
, Nutarta Sidnio I rašt. mokė
ti $1().(X), II rašt. $5.00, Seimd 
vedėjui $10.00.
Atsistojimu pagerbta Pr. Ju

ras už paruošimą memorijalo 
priėmimui narių.

Kun. N. Pakalnis iškalbin
gai referavo apie šelpimą ne
turtingų moksleivių. Nutarta 
įsteigti fondą.

(Tąsa 4 pusi.).

8 AUKOS WHITINGE, IND.

Standard Oil kompanijos 
kieme, AVhiting, Iifd., kur an
dai ekspliodavo keli dideli 
kubilai su gazoliną, atrasta 
išviso 8 žmonių lavonai. 42 
žmonės sunkiau ir lengviau 
sužeista.

6 iš žuvusių yra kompani
jos darbininkai, dirbę šalę 
ekspliodavusių kubilų.

Kompanija paskelbė turinti 
2 inilionu dol. nuostolių.

New York, liepos 7. — Mies 
to majoro llvlan įsakymu čii 
karščių laikais per naktis ati 
daryti parkai ir leista žmo 
nėms juose miegoti.

ORAS. — Šiandie, turbut, 
gražus oras; maža atmaina 
temperatūroje.

-.,'1



2 BRAU G A S
T

Ketvirtadienis, Liepos 7, 1921

LIKTI VIŲ KATALIKŲ DIKNRAflTlS

“DRAUGAS’*
■M... budkių fokjrun nedėldletilu*. 

PRJLNl ME11ATO8 RAINA:
CU1CAHOJ IK VtSLENYJK:

Mctjtins ..•••••••.. • * • . .1 08.00
K*!!/**! M<*Ul • • • AA8

BL’V. V AUST.
84 i-Uuns ••••••• • BO.OO
Musei Metų ...-r.................... •„ 3.04)

Prenumerata mokaal ifikalno. Lai
ku skaitosi nuo užstraAymo dienos 
■e nuo Naujų Metų. Norint permal
ami adresų visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lkperkant trasoje ar ezprese "Mo- 
ney Order” arba Įdedant pinigus 1 
registruotų lalfikų.

“DRAUGAS” FUBL. C0. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791

KAIP VYKDOMA PROHI- 
BICIJA.

Andai laikraščiai skelbė, 
kad Illinois valstija bus viena 
iš “sausiausių”. Valstijos įs- 

* tatymų leidinio rūmai išleido 
nepaprastai smarkų proliibici- 
jos įstatymų. Tokio įstatymo 
nebuvo turėjusi nė viena val
stija.

Prohibicijos įstatymui vy
kinti pavesta vyriausiam val
stijos prokurorui. Pastarasis 
įgaliotas tvarkyti gydytojų iš-į 
rašomų degtinę sergantiems 
Žmonėms. Siųsti savo agentus 
į įtariamus privatinius namus, 
padaryti juose kratas, ar kaiv 
tais nedirbamas alkoholis.

{statymu uždrausta valsti
joje vartoti lengvų alų ir vynų, 
nors federalis prohibicijos įs
tatymas kartais leistų priešin
gai daryti.

Šalia to įstatymo rūmai pat
virtino kitų bilių. Tuomi iš 
valstijos iždo buvo skiriama 
apie 150 tukst. dol. išlaidoms 
prohibicijos įstatymų vykinti.

Valstijos gubernatorius pat 
virtino savo parašu paminė 
tų įstatymų. Teeinu skiriamas 
išlaidas vykinti tų įstatymų at
metė.

Tai-gi šiandie gyvuoja auto
kratinis proliibicijon įstaty
mas. Yra kam jis vykinti, bet 
jo vykinimui neturima reika
lingų lėšų.

“Sausųjų” organizacijų 
viršininkai šiandie tik galvo
mis linguoja ir sako, kad gu 
bcrnatorius iš jų juokus da- 

.ro. Jie tiek padėjo vargo ir 
pinigo, kol pradėtų įstatymų, 
gi visos jų pastangos vėjais 
pakriko.

. Gal ir tiesa, kad gubernato- 
rius juokiasi iš “sausųjų” re
formatorių. Bet jie verti ne tik 
juokų. Verti dar ir pasigailė 
jimo. Savo tomis pastangomis 
jie pakelia reakcijų, kuriai 
visuomet gali pasipriešinti vi
sų laikų tylėjusi visuomenė. 
Taip įvykus gali žlugti ir pa
ti proliibicija.

Nes anot patarlės, ko jau 
perdaug, tai šelauk!

Taip vykdoma proliibieija.

nių žudynėms, kaip paprastai, 
keliami dideli trūkimai. Bet 
jie tęsiasi trumpai. Ir vėl gy
venimas eina paprasta norma 
le vaga. Kiek palaukus nau
jos nelaimės. Naujos žtiionių 
a Akos.

Ir taip nuolatos. Neieškomos 
ir nesurandamos priemonės ap
drausti Žmonių gyvybei. O 
juk butų galima tas padary
ti, jei čia kiek nors žmogaus 
gyvybė butų branginama.

Štai nors ir automobilių au
kos Chicago je, t y. Cook aps
krity.

Per pirmuosius šių metų še
šis mėnesius čia gatvėse ir ant 
vieškelių nuo automobilių žu 
vo 277 žmonės. Vieni iš jų 
buvo suvažinėti, kiti žuvo dėl 
automobilių susidaužymų.

Pernai tuo pačiu laiku Cook 
apskritis, tai-gi Chicago su 
apylinkėmis, turėjo 217 aukų. 
Reiškia, automobilių aukos 
eina didyn.

Gegužės mėnesy buvo dau
giausia aukų, nes 54; birželio 
mėnesy 52.

Tas skaitlines sktelbia koro
neris Peter Hoffman. Tai-gi 
jos yra oficialės ir tikros.

Chieagos gatvėse šiandie 
žmogui reikia bijoties dviejų 
daiktų: plėšikų-galvažudžių ir 
automobilių. Plėšikai užpuolę 
gali apiplėšti. Dažnai jie ne
drįsta atimti žmogui gyvasties, 
bet su automobiliais yra ki
taip: tie arba atima sveikatų, 
o net gyvybę.

Į)utų galima automobilistus 
patvarkyti taip, kad gatvėse 
neturėtų žūti nė vienas žmogus 
nuo automobilių.

Neturėtų Imt leidžiama gat
vėmis važiuoti nemokantiems 
gerai valdyti mašinų. Už su
važinėjimų žmonių automobi
listai turėtų būt aštriai bau
džiami.

Šiandien taijx nėra. Šiandie 
kiekvienas girtuoklis, saliuni- 
ninkas gali traukytis miesto 
gatvėmis su automobiliu. Jam 
nerupi kas paklius po jo auto
mobiliuos ratais.

Taip yra su automobiliais 
miestuose, taip su traukiniais 
provincijoj. Skersai geležinio* 
lių cinų vieškeliai sargų ne
saugojami. Prieš ateisiant 
traukiniams vieškeliai neužda 
romi. Tik vienais aklais ir 
kurčiais parašais žmonės ver- 
spėjami.

Ar ilgai dar žmogaus gyvas 
tis bus niekinama?
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AUTOMOBILIU AUKOS.
Niekur kitur tuip nebrangi 

Daina žmoguus gyvybė, kuip 
Amerikoje.

Čia kasmet dešimtys tūks
tančių žmonių paguldo galvas 
po traukinių ratais ant gėle 
Cinkelių, miestų gatvėse, ka 

, KTkloH<», dirbtuvėse Ir įvairiuo
se nelaiminguose atsitikimuo
ee.
į /Tik įvykus marinėms žmo-

Delei “Sandaros” Priekaištų.
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sandaros organo redak
torius, Vincas J. Šlakys 
jaučia, jog jo redaguojamas 
Saudariečių organas ir visa 
jo partija yra nuskriaudusi 
Amerikos Lietuvių visuomenę 
ant $40,000.00, kurių tai sumų 
1919 m. buvo sutarę išmokėti 
kartu su Tautos Fondu (fifty- 
fiftv) publikacijos ir brigados 
reikalams.

Žinoma, -Sundariečiai, kai
po “dori” žmonės, savo su
tartį palaikė už popergalį, 
nors A. L. Taryba iš Tautos 
Fondo pareikalavo ir Tautos 
Fondas išmokėjo pilnai, sulig 
sutarties, augščiau minėtų su
mų, dar pridėdamas $8,338.42 
vediniui publikacijos. Gi musų 
“ Sandariečiai ” vietoje atsitei
sti su visuomene, tai yra tuos 
pinigus paskirti ten kam juos 
rinko, jie panaudojo Šliupo 
kelionei apie pasaulį ir šmei
žimui Tautos Fondo.

Kad padengus savo nuogu
mų, jie nuolatos užsipuldi- 
nėja, buk Tautos Fondas ne
duodąs atskaitų, slepias 1-3 
aukų, remiųs vien “klerikalų” 
reikalus ir t. t. ir t. t.

“Sandaros” redaktorius tuo 
savo elgesiu bando atitraukti 
visuomenės domę nuo tikrojo 
dalyko, kad toji nereikalautų 
atskaitos anų $40,000.00, ku
riuos yra sutarę duoti ir ku
riuos tam tikslui liuko pei* 
savo Neprigulmybės Fondų.
Redaktorius V. J. Šliakys pa
ėmė to vagies rolę, kuris bėg
damas šaukia “laikykite va
gį” ir, žinoma, mano gudriai 
sugalvojęs. Jis “Sandarų” su 
Neprigulmybės Fondu apgins 
ir katalikus su Tautos Fondu 
pašmeiš. (Jug užtai Sandarie- 
čiai ir algų moka, kad kata
likus pašmeižus). Jei p. “San
daros” redaktoriui rūpėtų tik
roji Tautos Fondo atskaita, 
jis jų rastų, kad ir tame pa
čiame “Darbininke,” iš kurio 
mano laiškų cituoja. Nejaugi 
“Sandaros” red. p. V. J. Šlia 
kys mano, kad bile “Don 
Kiscliotui” Tautos Fondas pa
kurtos G metų atskaitų. To nie- tioliuojamas Neprikulmybės 
kur niekas nedaro ir p. V. J.: Fondas paskelbia kur ir kiek 
Šliakys tai žino, tai kani-gi ta jie sunaudojo savo surinktų 
provokacija?! T. Fondas savo aukų, tai ir mes dar kartų pn- 
atskaitas skelbia laikas nuo kartosime, nors jau ne karta 
laiko kiekvieno mėnesio paja- esame tai padarę. Laukiame, 
mas ir išmokėjimus. Kas nori • K. J. Krušinskas.
jas matyti, tas mato ir randa, T. F. Sekret.

kam ir kur aukos yra skiria
mos. Nejaugi Y. J. Šliakyn jų 
nemato?! Delko p- Šliakys ne
reikalauja atskaitos nuo Ne- 
prigulmybės Fondo, kų jis pa 
darė su tais $40,000.00, ku
riuos buvo paskyrę Lietuvos 
reikalams kartu su T. Fondu. 
Am. Liet. brigados reikalams 
jūsų dalį atmokėjo J. K. Mi
liaus surinktom aukom, kitas 
utmokėjo Lietuvos Atstovybė 
iš Lietuvos iždo. Kur Samia 
riečiai ir Nep. Fondas dėjo 
tuos pinigus, kų Pittsburge 
IV-11-19 sutarė į keletu die 
nų išmokėti, kurių iki šiol nie
kas negirdėjo, kur juos būt 
sunaudoję kitiems Lietuvos rei 
kalams? Delko “Sundaros” 
red. tyli apie tai?!

Sand. Red. V- J. Šlakys nuo 
Intos prikiša Tautos Fondui 
kartais pas ves* lamas visa pus
lapį, buk T. F. remiųs vien 
savo partijos reikalus. Tai-gi 
sulig “Sand.” redaktoriaus 
sanprotavimo išeina, kad su 
naudojimas $38,338.42 Bioyr’o 
Biuro, Lietuvos publikacijos 
reikalams; $33,(O).0O Wash- 
ingtono Inf. Biuro ir Kgzeku- 
tyvio Kom. reikalams; $75,- 
000.00 Lietuvos Misijai per 
prof. Voldemarų ir kun. Alšau- 
skų prie taikos Konferencijos 
Paryžiuje; Informacijos Biu
rui Šveicaiijoj, užlaikymas tri
jų atstovų Paryžiuje; $11,00(1 
Laisvės Sargų ir Brigados 
reikalai, tai vis grynai parti 
jos reikalas? Jei taip, tai visa

TĘSKIME PRADĖTĄJĮ 
DARB4.

Federacijos Cliicagos aps
kričio sumanymus įsteigti kun. 
Bučio vardu stipendijų fondą 
prie teologijos fakulteto Lie
tuvos universitete, neturtin
giems moksleiviams šelpti ra
do nemažai pritarimo visuome
nėje.

Komisijos atsišaukimas til- 
pęs ‘ Drauge’ praskambėjo ga
na plačiai ir rado atbalsį net 
tolimuose Suv. V. rytuose.

“Garsas” No* 26-tame per- 
spauzdino ištisai atsišaukimų 
ir pasižadėjo šį prakilnų su
manymų nuoširdžiai remti. Ti
kime kad ir kiti Amerikos Kat. 
laikraščiai nepraleis nepaste
bėję musų sumanymo.

Chicagiečiai bruzda. Jau su
dėjo virš tūkstančio dolierių. 
Plaukia dolieriai, dešimkės, o 
net šimtinės. Nors siaučia sun
kus nedarbo laikai, bet aukoja 
kas gali.

Šiomis dienomis gauta aukų 
pluokštas net iš garsaus toli
mojo New Yorko.

Jei dar daugiaus musų ka
talikų visuomenė užsiintere
suos šiuo sumanymu ir visos 
kolonijos prisidės, tai netru
kus išpildysime sumanitųjų 
sumų ir suteiksime puikių do
vanelę netik musų gerb. Vei
kėjui, kurio darbams pagerbti 
šis fondas įsteigtas, bet ir Tė
vynę paremsime paskubindami 
išleisti j mokslus tuos, kurie 
tarnaus laisvai ir nepriklauso-

kftd “Naujienos” susirūpino 
Kristaus mokslu. Retai jos tai 
daro, bet kartais atsitinka. Y 
pač, jei pritrūksta savų soci- 
jallstiškų argumentų prieš 
krikščionis.

Tai-gi Kristus liepė mylėti 
savo artimą. Bet neuždraudė 
gintis ir ginti nekaltų artimų 
nuo artimo užpuoliko ir nes
kaito kalte, jei begindamas 
nekaltus artimus, nužudysi ar
timų užpuolikų.

Kad “Naujienų” redakto
rius užsiinteresavo krikščio
nių mokslu ir galvojimu, tai 
priminsiu jam ir jo pasekė
jams vienų svarbių tiesų.:

“Negeisk nė jokio daikto, 
kuris yra tavo artimo.”

Spragilas.

K LIETUVOS.

Lietuva grynai part. reikalas! Lietuvai.
> w w • \/ riti Inln mAš nemanau, kad p, Šlia- Vos keletas dienų lieliko ligi

kys būt ant tiek ignorantas, nuls,l Kerb- veikėjo kun. prof.V’ ' | m v • • y v} • i • • z-m

kad tuos reikalus skaitytų par
tijos reikalais. Nejaugi p. Šlia
kys paimtų lošti garsaus Ru
sų Durnos atstovo Puriškevi 
čiaus rolę? Nejaugi p. “San 
daros” red. nežino kų daro?!

Jei “Sandaros” red. p. V. 
J. Šliakys nori, kad. Tautos 
Fondas pakartotų su kiekvie

Bučio išvažiavimo dienai. Su- 
biuskiine visi kas gyvas dar
ban.

Liet. Fed. Chieagos Ap. fon
do Komisija.

P. S. Aukas minėtan fondan 
prašau siųsti į Draugo Redak
cijų. Aukotojų sųrašas bus pa
skelbtas Drauge. Aukotojai

no mėnesio atskaita visų G gaus atsiminimui kun. prof.
metų veikimo apyskaitų, kas 
jau nekartų buvo pakartota, 
jei “S.” red. neužsiima pro
vokacija, lai A'. L. T. S. kon-

Bučio fotografijų.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

“Naujienos” klausia.

Ar Kristus liepė' mylėti sa
vo artimų, ar žudyti savo ar
timų?

Atsakymas. Labai malonu,

(Musų koresp. iš Lietuvos)
Telšiai. Birželio 9 dienų bai

gėsi mokslo metai Telšių gim
nazijoj. Tų pačių dienų atsi
sveikino su Telšiais ir rašyto
jas Vidunas. Gimnazijos salė
je 9 vai. ryto sakė; mokiniams 
paskutinį žodį. Čia jis paste
bėjo, kad dabar jau mano ne
begrįžti į Telšius nes jam rei
kia “kitur sužadint gyvybę”, 
kad jis buvęs pamylėjęs visus 
jaunuolius-mokinius • ir juos 
norėjęs į gerų patraukti. Mo
kiniam •priminė, kad šie visa
dos tivrtai žengtų pirmvn, va
duotus! savo mintimis ir 
žengtų prie doros bei žmoniš
kumo. Po to choras padaina
vo “Kūdikio dienos” ir 
“Kanklės mano rankose”. 
Paskui Vydūnas - visiems mo
kiniams padavė rankų ir šir
dingai atsisveikino.

Birželio 10 d. 2 vai. rytų 
jis apleido Telšius.

Telšių gimnazija šįmet su
manė; padaryti ekskursijas į 
Kaunu. Birželio 9 d. išvakaro 
iškeliauja iš Telšių į papilę; 
birželio 10 d. 9 vai. rytų sė
do Papilėje į traukinį ir jau 
pavakary bus Kaune. Važiuo
ja berods apie šimtų mokinių, 
ar kiek mažiau.

Birželio 9 d. 3 vai. po pietų 
Telšių gimnazijoje astronomas 
Jagaudas, Telšių gimnazijos 
mokytojas skaitė paskaitų apie 
kometas ir pasaulio pabaigų. 
{ paskaitą atsilankė labai daug 
publikos. Net paprastieji'žmo
nės ja domėjosi, {ėjimo kaina 
3 auka. mokiniams ir G auks. 
kitiems.

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVĄ 
DIDŽIAUSIAS RŪPESTIS.

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

Bet didžiausias, tee abejo, 
rūpestis tai su pinigais. Kaip 
su jais padaryti? — 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 
Į 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 budus yra geriausias, 
sunku pasakyti. Čia reikia pa 
likti kiekvienam liuosą pasi
rinkimų: tedaro, kaip jam at
rodo geriau, kart paskui kitų 
nekaltintų “dėl blogo patari
mo”.
Kas nori siųsti auksinus pirm 

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

Persiuntimas greitas ir gva- 
r ant uotas.

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

Draugas Publ. Co.
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, UI.

TelefaoM Pnllmaa

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas

10801 Ho. MleUfpui AveoM 
■UMland. I1L

▼ AIJkNDORi I Iki •
Tel. PaUrnan 841 tr 3188.

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

Uetorli OydytojM, ChtrargM Ir 
AknierM,

8808 B. Halsted 81 Dblcaco. 
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SMiterų Ijtlškaa llfPM

1401 Marllaon Stf., kampa* W«a- 
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NEMUNAS
-------------- Romanas.

NEPAŽĮSTAMAS.
(Tęsinys).

Juo jo namai ryškiau liudijo kad trūksta jiems moteriškos 
rankos, juo mažiaus trukumų galima buvo pastebėti pas Šva
rų mandagų, tiesiog elegantą Jonų. Jis buvo vidutinio ūgio, 
liet jo švelnus gestai, žavėtinas prisistatymo laidas, ryškių 
bruožų veidas, gerai jiakirpti ūseliai, plaukai rūpestingai su
šukuoti. Nieks negalėjo įsjx*ti kad jis hutų žemos kilmės žmo
gus,nebent jo kartais perdėtas mandagumas rodė,kad įgautasai 
vėliaus išauklėjimas nebuvo sutafx;s su jo pirmųja prigimtimi.

Jo akys ir veidas šypsojosi. Bet ta šypsena turėjo neap
tariamą šešėlį.

Pastebėjęs Rožę seklyčioje, jis tarsi pagautas, šiek tiek 
pamišo, bet greit tų jausmų užslopinęs viešniai giliui nusilen
kė, ištiestų Rožės rankų paspaudė su dideliu pagarba ir dė
kingumu tardamas:

— Aš nežinau kaip pasiaiškinti, kud Tamista nepaisydama 
kelionės ir vargo teikeis mum; aplankyti. Jeigu bučiau žinojęs 
patsai l»e mažiausio atidėliojimo bučiau užėjęs pas Ponių.

Ji gynėsi prieš tokį nusižeminimų.
— Bet, Tamistėle, aš moku vaikščioti. Iš vasarnamio į 

Žirniškius labai arti, o ir kelias nuostabiui gražus.
— Tas tiesa, tamista busi atėjusi išilginiu ujK'lio tuku?
— Taip.
— Aš laimingas, brangi Poniutė, kad tamistai patinka 

musų sodžius.

laip man jis patinka, bet vakar keikdama jo amžinai 
liučinu išsižadėjusi.

Jis pastatė ausis ir plačiai ukitnis pužiurėjo į Rožę.
— Kų tamista kalbi?

As sakau kad, vakar, mano Jonelis vos neprigėrė upe* 
ly.

lamista man neįsitiki, gailies kad aš neturiu jokių 
žinių apie keista asmenį?

Ne. Aš stebiuos, tai visa, atsakė atvirui jaunoji moteris. 
— Ko stebies?

Bet aš mailiau kad tamistu pažįsti visus apielinkės
žmones.

Veido išraiška to kurs klausė reiškė užuojautos jausmus.
Dj aš atjaučiu Ponios sielvartų. Pasakyki tomistą kas 

galėjo atsitikti...
Ji jam viską atpasakojo. Jis klausėsi Rožės kalbos, ret

karčiais išgąsčio ir nusistebėjimo jaustukais jų perkifsdamas. I h»vnn •i;..,., 4i i x v. . nuvau tikta kad tamista sužinosi jo tikrųjų pavarde.Jis galop nutilo, kuomet Itoze pradėjo kalbėti apie pas- 
laptingųjį išgelbėtojų, kurio ji atėjo ieškoti ir pavardės teirau
tis. Jeigu jaunoji moteris butų buvusi mažiaus susijaudinusi 
tuo nepaprastu utsitikiiuu ir įstabiu išgelbėtoj u, j i butų galėjusi 
jinstebėti savo klausytojo fizionomijos žaidimų. Jo veidas bu
vo nepaprustai abejingas ir jo akys kietos; neapykantos žvel
gesys jame žibėjo.

Vingis klausėsi nė žodelio neprataręs. Rožei savo pasaky
mų užbaigus, jis atsakė:

— Labai man gaila, Ponia, kad aš negaliu tiunistai suteik 
ti reikalingų žinių. Aš nepažįstu to originalo, kurs labai ne
tikusiai pa/ielgė.

Jaunoji moteris protestavo:* »
— Neteisk tamista jo taip rųščini! AŠ negaliu užsimiršti 

kad jis išgelbėjo mano sūnų.
— Tus jausmas yra vertas tamistos jautrios širtfies, at 

šovė Vingis norėdamas sušvelninti savo pasakymų.
It' jis pridūrė:
— Man labai nemalonu kad negaliu patarnauti šiame at

sitikime. ! į-i*'
— A.-i jo ieškosiu kitur, užbaigė Rožė kildama nuo kedėr-.

T i 7
a;--'.

— Aš ne visuomet čia gyvenu, stengėsi gintis. Antras, tas... 
jaunikaitis, kaip jį man nupicšei bus ne šio krašto žmogus.

— Aš ligi šiol skaičiau tamistų labai apsukriu, nuosekliai, 
jeigu slaptingas jaunikaitis sakėsi Ziniiškiuose turįs draugų, 

au tikra kad tamistt
— Jis gal melavo.

Kodėl tamista taip įtarinėji asmens nepužinęs o kuri 
aš taip gerbiu?

Jis susiprato klaidingų žingsnį žengęs ir kad jo blogų va
lių ir slepiamą mįslę Rožė pastebėjo. Jis truputį pagalvojęs 
atsiliepė:

— Tiesų kalbi, Ponia. Aš nusikaltau neatsižvelgdamas į 
tamistos pageidavimus liereikulo tamistų gindamas.

— Mane gindamas! sušuko Rožė. Kokis pavojus man 
gręsia?

Jis buvo patenkintas tokiu atsakymu.
Jis skubino pasiaiškinti.
— Gal nėra pavojaus, bet aš tamistai patariu neieškoti 

to jaunikaičio.
— Kodėl? Aš nesuprantu.
— Nes, Poniu gali susitikti su kokiu nors pamišėliu — jo 

pasielgimus tai rodo — o net... Bet ne, uš nenoriu spėlioti apie 
jį, tamistų pykdina mano spėliojimas;
•r — Pasdkvk. y ' ’’ •.

(Daugiau busi ' 3 4
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=

Ar jos raudo- S 
nos, vandenėtos s 

i ar užsidegę? Ar -j 
kenčiate nuo vai- =

Įklo, užaugu, uusil S
į pniotų aklų vo
kų, Žvairumo, ar 

Skitų kokių akies 
i ligų? Jus negu- =

atidėti gydy- S 
nu nes laikas yra brangus. Ne- | 
toli visos aklų ligos galima iš- 3 
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo — 
ilgiau jus atidedate prideramų 3 
priežiūrų, tuo lyja darosi ardės- = 
nė Ir tuo labiau jus esate pavo- 
jui liekant neregiu.

Pasiteiraukite pas 
manę uždyką

Daleiskit man ldegsatri lituo
ti jūsų akla be užmokesčio. Jei
gu aš galiu jums apgelbėtl, aš 
taip ir sakysiu. Jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai Ir tai pasaky
siu. Aš dalelsiu jum pašinaudo- 
tl mano 23-jų metų patyrimu = 
kaipo akių specialistu ir majio* = 
gabumu išgydyme tūkstančių at — 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at- 3 
sisakę gydyti. Jus neprivalote S 
daleisti dalytėti jūsų akis kitam = 
kaip tik okulistui augščiauslo 5 
laipsnio, o tai aš jums galiu su
teikti. Nedaleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos ir mes galė
sime susitaikyti ant išmokėjimų

Nelaukite—-atsiSau-

IJet. Informacijos Biuro Pranešimas.
BRIUKSELIO DERYBŲ SU 

LENKAIS EIGA.

Tų dalykų neatldėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymų, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akjs 
pačios nepasveiks, bet Jos daro
si vis blogesnės. Tam tikras gy
dymas, ir tain tikri akiniai išgy 
dys jūsų akis jeigu tiktai pada
rysite! laikų. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išcgzu- 
minuosiu dykai.

Dr.F.O.Carter
Specialistas Akių, Nosies 

ir Gerklės Ligų.
120 S. State St,, 2 augštas f 

Chicago, III.
= Vai.: 9 iki 6: Nedėl. 10 Ik 12 = 
S Vienos duris j šiaury nuo 3 

Fair Krautuvės
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Lenkų delegacijos pirminin
kui p. Askenazy neatvykus 
konferencija negalėjo prasidė
ti paskirtu laiku, Balandžio 18 
d. š. m. Konferencija buvo a- 
tidaryta p. Hymans’o vos Ba
landžio 20 d. š. m. vis dar ne
dalyvaujant lenkų delegacijos 
pirmininkui p. Askenazy. Jį 
paniuinė tai dienai lenkų pa
siuntinys Briuksely gr. Sabati- 
skis.

Belaukiant lenkų delegaci
jos pirmininko p. Askenazy at
vykimo iki Gegužės G d. š. ni. 
Lietuvių delegacija įteikė p. 
Hymnns’ui apačioje padėta su
tarties projektų. Tuo projektu 
apsaugojama pilnas Lietuvos 
suverenumas (nepriklausomy
bėj Vilnius su Vilniaus terito 
rija gražinamas Lietuvai ir at
metamas bet koks federacijos 
ar konfederacijos ar unijos 
-u Lenkija principas.

Buvo sutikta svarstyti su 
lenkais defensivę militare su
tartį kai Alijantai nusistatys 
dėl Lenkijos sienų ir Rygos 
traktato ir ekonomijos bei 
tranzito sutartis. Tranzito su
tartis turėjo užtikrinti len
kams priėjimų prie juros }>ei 
Klaipėdos (Memelio) uostų. 
Tos visos sutartys buvo numa
tomos termininės. bet ne amži-

I DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAM 

IR CHIRURGAS
3201 Wwt 12nd Street 

įrel. Canal 62 Z 2 
■ Ra,. >114 W. 43ad Street

Tel. McKlnley

J
498>|

S. D. LACHAWICZ
LIETU VYS GRABORIU8

I
Patarnauja laidotuvės. koplftaaalt. Rai
kai* meldžia ataltnaktl, • mano darbai 
buaita a*«aa*dlBtt.

3114 W. llrd PL ChlMCO. m.|
Tel. Omui 8199

Telefonas Armitage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKO8 DIREKTORIŲ^ 

Mokytoja* Plano, Teorijos Ir
Komposte! Jo*

3031 M. Weetern Ava,
Chicago, Dl.

Dr. I. E. MAKARAS
Ltetavys Gydytoja* ir Chirurgas 

Ofisas 10900 8o. Miehlgaa Avė.. 
Vai. 10 Iki 12 ryte: 1 Iki 4 po

ptet. 4:lt Iki 8:14 vakare 
Reeidenclja: 105>a Pcrry Avė. 

Tel. Pullman <42

DR. 6. M. GLASER
Pmktlknnja 30 metai.

Oflaaa 8149 So. Morgan St. 
Kert* 19-*) M., Chicago, UI 

SP ROJALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Wūo 19 ryto 
iki I po pietų, ano 8 Iki 1 valan
dų vakare.

MedAliomt* ase 9 iki 8 po plot.
Vargi 881

iiiiiiiiiiiiiijiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiM 
Re*. 1189 Indepcndenoe Bl«*.

Telefoną* Voo Bare* 9*4

DR. A. A. ROTH,
Rusa* Gydytoja* rl Chirnrga* 
rtpecJJallKta* Moteriškų, Vyriška)

Valkų ir vl«ų chroniškų Ilgų 
V AL AMUOS: 10—11 ryto 8—9 p*

pietų, 1—4 vak. Nedėllomls 10— lt A 
ofisas 8854 8o. Hslstod Kt., Uajeo«e

nos.
Sutartis dėl mažumų teisių 

turėjo būti padaryta . su Ui 
džioviomis valstybėmis, o ne su 
Lenkija, nes kitaip Lenkija ga 
lėtų visuomet kišties į musu 
vidaus reikalus.

Gegužės G d. š. m. prasidėjo 
derybos, nes atvyko ir lenkų 
delegacijos pirmininkas p. As
kenazy.

Musų delegacija deklaraci
jos formoj pareiškė tuos pat 
principus, kurie luivo formu
luoti sutarties projekte.

Lenkui buvo priversti pa
reikšti savo nusistatymų: jie 
pareiškė, kad Vilnius lenkų 
miestas, kad jis turi būti pri
jungtas prie Lenkijos ir kad 
jie lenkai, tinka tarties su lie 
tuviais ekonomijos, politikos i 
apsigynimo reikalais, visai iš
skirdami iš tarybų objekto 
Vilniaus ir jojo teritorijos 
klausimų.

I*. Hymans’as griežtai pa 
reiškė, kad Vilniaus ir jojo 
teritorijos klausimas jokiu bu 
du negali būti eliminuotas (iš 
skirtas iš kitų būtent ekono
mijos politikos ir apsigyni
mo klausinių: ir koks klausi 
mas nebūtų pirmuoju svarsto
mas, jis bus svarstopias ir ri 
šamas tik ankštame sųrašvje 
su Vilniaus ir jojo teritorijo. 
klausimu ir kad Vilniaus ir jo 
jo teritorijos klausimas jokiu 
budu negali būti ištrauktas iš 
ginčo objektų tarpo.

Beto p. Hymans’as čia pat 
pubriežė, kad abi pusi tariasi 
kaipo lygus su lygiu, kaipo 
dvi nepriklausomi ir suvereni 
vaisi vbi.

Lenkai sutiko.
Prasidėjo kalbos apsigyni

mo, ekonomijos bei tranzito ii 
politikos klausimais. Apsigv 
nimo ir ekonomijos klausiniai1 
buvo priimtos atatinkamos re- 
zolucijos.

Kiekvienų kartų ir iš musų 
pusės buvo vis pabriežiatim, 
kad tos rezoliucijos priimamos 
atsižiūrint j tai, kad atatinka
mai bus išrištas Vilniaus ir jo 
jo teritorijos klausimas. Tai 
tvirtino ir v. Hymans’as.

Gegužės 14 d. š. m. buvo pri 
eita prie Vilniaus ir jojo teri
torijos klausinio. Savo moty 
vus musų delegacija išdėstė a

ir buvo paskaitytas konferen
cijos posėdyje.

Lenkai trumpai žodžiu tuoj 
atsakė, rezervuodami sau tei
sę atsakyti į musų memorialų 
raštu. Musų delegacija kitame 
posėdyje atsakė trumpai į len
kų delegacijos kritikų.

Lenkai po to paskaito savo 
atsakymų į musų memorialų.

Gavę paaiškinimų mes pa
reikalavome, kad Lenkai pir
mi išdėstytų savo nusistatymų 
(ei to p. lllmnns’o avant-pro 
jekto, nes iki šiam laikini len
kai nėra pareiškę jokio savo 
nusistatymo. Iš savo pusės 
mes pasižadėjome patiekti sa
vo nusistatymų.

P. Hymans’as palaikė musų 
reikalavimų. Lenkai atsisakė 
pareikšti savo nusistatymų, o 
reikalavo musų nusistatymo, 
pasižadėdami pateikšti musų 
nustatymui savo kritikų ir 
patiekti mums notų kurioj bu
siąs išdėstytas jų principius 
nusistatymus. Tada p. ltyni- 
ans'as dar kartų pabriežęs, 
kad sutartis tarp Lietuvos ii 
Lenkijos turi būti padalyta 
šiais pamatais:

1) pilnas Lietuvos suvere
numas ir nepriklausomybė,

2) Vilnius ir jojo teritorija 
turi būti atiduoti Lietuvai,

3) tarp Lietuvos ir Lenki
jos neturi būti jokių federa
cijos ryšių

4) Lietuva turi duoti Vil
niaus sričiai plačių teritoriah, 
autonomijų ir

5) tarp’ Lietuvos ir Lehkijos 
tūri būti anksti ryšiai (ne fe- 
leracijos ir nesiauriiiantįs Lie-

ŠV. BALTRAMIEJAUS PARAPIJOS, VVAUKEGAN, ILL. S

25 METU SUKAKTUVIU BAZARAS į
Prasidės Nedėlioję, Liepos 10 ir tęsis Nedeldieniais ir Seredomis per 5 sav. į
BUS DOVANU VISOKIU GRAŽIU IR BRANGIU II Aplankykite musų 10 CENTINE krautuvė kur bus gali-

DALYKŲ II ma už viena dešimtuką apturėti dovanu vertės iki 25 dol. ■

Tai kas mėgsta, žąsis, antis, vištas, paršiukus ir kitus gyvulus tai broluk čia geriausia proga, nes ju čia bus už
tektinai. Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI.

LIETUVIAI AMEBOJE.
WAUKEGAN, ILL.

atKiiiimmiiiiiiiifiimiiimiiiiMiimmin

tuvos sutvėrėnunio), — parei
kalavo kad Gegužės 27 d., š. m. 
abi pusi raštu pareikštų jam, 
p. 1 lynians’ui ar jos tinka pri 
imti jojo, Hymans’o avant-pro- 
jektų kaipo svarstymo bazę ai 
ne. Jojo nuomone, jeign be jo
jo aVant-projekto, dar ir abi 
šalys pristatys savo projektus, 
— derybose bus trys projektai 
ir dar sunkiau bus susitarti, 
kurį jų padėti svarst. bazei.

Abi pusi sutiko' savo atsa
kymą tuo klausimu duoti Ge
gužės 27 d.

Musų delegacija Gegužės 27 
d. inteikė p. Hymnns’ui savo 
pareiškimų, kad ji tinka padėti 
p. Hymans’o avant-pro jektų 
tolimesniu svarstvmu bazei, pa 
žymėdama, kad tuo savo su
tikimu lietuvių delegacijų nė 
iii priėmusi to p. Hymans’o a 
vnnt-projekto nei bendrai nei 
kurio nors tojo avant-projekto 
punkto atskiriai. Beto dar pri 
ėmimas įgyja gidės tiktai ly 
gini sutikus lenkams priimti 
tų projektų diskusijų baze.

Lenkai atsakė tiktai ryta 
Gegužės 25 d. š. m. Jie atsisa 
kė padėti p. Hymans’o avant 
projektų svarstymo bazei iki į 
konferencijų lygiais su abiem 
dabar besideriančiom pusėm 
pamatais, nebus prileisti Vidu
rinės Lietuvos (Vilniaus ir jo 
teritorijos) atstovai, nes jie. 
lenkai, negali spręsti Vilniiyis 
ir jojo teritorijos klausimo 
prieš vietos gyventojų valių ir 
norų.

Tųkiu budu lenkai norėjo 
Zeligouskio buvimą Vilniuj* 
legalizuoti. Bet p. Hymana, pa
reiškė, kaj tas nėra galima, 
nes neatitinka Tautų Sąjungos 
Tarybos nutarimams, sulig k u 
rių visais ginčijamais klausi
mais tariasi Lietuva su Ijenki- 
ja. Ir akyvaizdoje šitų naujų 
lenkų reikalavimų jis tegali 
klausimų jierkclti Tautų Sų 
jungos Tarybos svarstymui.

Tai gi lenkai nutraukdami 
Briukselio ilcrybas dar kartą 
parode pasaulini, kad ne tai- 
kos su Lįvinvtt1 jie no-i. bet

Nežinau iŠ kur atsirado 
toks ūpas šįmet pas Wauke- 
ganiečius. Jie tik šneka ir šne
ku apie ateinantį Buzarų, ku
ris prasidės nedėliojo liepos 
10-tų,

Nors musų kolonija nėra di- 
deliausiu, bet kaip girdėti, 
\Vauke.ganiečiai žada nuveikti 
didplių dalykų per savo Baza- 
rų.

Jau visus mėnuo kaip uo
liai darbuojasi vyrai, moterys, 
vaikinai, mergaitės, ir vaikai. 
Mat, šįmet sueina dvidešimts 
penkių metų parapijos sukak
tuvės — Sidabrinis Jubilėjus 
ir kiekvienam butų didžiausia 
bėda, jeigu per Bazarų nesu
rinktų kelių tūkstančių dolie- 
rių.

Girdėjau, kad bus labai 
daug gražių ir- brangių daly
kų, daug iš tų buvo nupurk bA, 
liet taip-gi labai daug buvo 
parapijiečių paaukota.

Mat \Yaukegane nėra “sla- 
ckerių” kurie nenorėtų savo 
parapijos remti. Man rodo: 
kad yra rengiama atskaita' 
kurioje kiekvienas galės pa
matyti kad “fda'ckerių” nėra 
Waukegane.

Valio Waukeganiečiai! Dar- 
buokitės, kad jus ir 25 metų 
sukaktuvės arba sidabrinis ju
biliejus butų labai pasekmin
gas. Žaibas.

VARTOTI KARAI.
Kitoj daly Šio laikraSčio rasi musų 

dideli pagarsinima. Surask Jj. Mes 
paimsime jūsų sena karą kaipo da
li mokesčio. ‘

Mltchell Auto Co. 
2328-2334 S. Mlcrigan Avė. 

Atdara Dienomis, Vak. Ir Nedėl.

ANT PARDAVIMO
Buveinė ir Groaerna geroj vietoj, 
biznis išdirbtas per 5 metus. Prie
žastis Išvažiuoju j Lietuvą. Atsišau
kite:

930 W. 35 Place

SENO KARO VARGAI.
Mes galime jums pagelbėti įsigy

ti geresni karų. Surask musų pa
garsinimą šiame laikraštlj. ,

Mltchell Auto Co. 
2328-2334 S. Mlcrlgan Are.

Atdara Dienomis, Vak. Ir Nedėl.

Įuropean įmerican Bumu
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis Ir 8. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTARUIŠAS

Reol Estate, Paskolos, luaiirlnai 
Ir tt.

809 W. 35th St., Kamp. Halsted »». 
Tel. Boulcvard 611 

Vai.: 9 Ikt 6 kaišeną
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki 9 vak. 

Ne<4.: ikl JUMpo pietų.

Mainyk Savo 
Sena Kwra

trttinkaniflni Tn^morinlh knrie Li*tuvns nav*rainio.

BAUIJ05 AMERIKOS UNIJĄ
9 BHOADW NEW YORK. N.Y

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVA Arba 
IiA-M — EITKŪNUS

J LIETUVA
Laivai Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų srlubu pačto laivai išplaukia: 

“DITUANIA” Liepos 20 f “POLONIA” Rugpjūtis 17
“ESTONIA” Rugpjūčio 3 ♦ “LITI ANI.V’ Rugpjūčio 31
Pasnžieriams tiesus pnlaravIntus tari) LIBAU-DANZIG-Haltfu, Can 

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviam* 
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pa*

K. KEMPE, Gen. Westem Fase. Agt. 129 N. LaSallc St. Chicago

Dr. O. VAITUSH, 0. D.
LIBTUVI8 AKU SPBCIAIJSTAS

Palengvins visų aklų 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner- 
votuin*, skaudautlus

Ir užsidegusius karėčlu aklų kreivos akys, 
katerakto, nemlegio; netikras akis indedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausius klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai. toli ir eiti matantiems pugelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro. 
Nedėllomls nuo 10 Iki 1 vai. po pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
TeteteoAH Drerer 9«<>0.

į V. W. RUTKADŠUS š
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty):

Į 29 South La Šalie Street j
Kambarin 834

Telefonas Central 6399i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sį Vakarais, 812 W. S3rd 8t Į
| Telefonas: Y arda 4681

PRANEŠIMAS.
Surask musų dideij pagarsinimų 

šiame laikraštij. Pašauk mųa per 
telefoną tuojaus. Jeigu turi sena ka
rą atsivežk Ir palik, o namo galėsi 
su naujų karų parvažiuoti.,

Mltchell Auto Co. 
2328-2334 S. Mlcrlgan Avc. 

Atdara Dienomis, Vak. ir Nedėl.

ANT PARDAVIMO Automobilius 
(’handler ant 7 pusažlerų. Automo
bilius turi būti parduotus šią nedė- 
lių. Atsišaukite šiuo adresu:
2519 YV- L5lh PI. (nnt 2-rų luini iš

priešakio.

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

4619 Ko. Ilemiltuge Avc 
Tel Yar»Ls 5624

IAETUVIS PARDAVTEJAK,
ftluoml turiu laimė pasigarsitl IJo- 

tuvlu visuomenei kad aš esu Lie
tuviams patarnautoju pas L. KLEIN 
prio 14-tos ir Halsted gatvių, tai-gi 
brangus tautiečiai esate kviečiami } 
L. KLEIN dideliu krautuvė ir pas 
mano reikalaudami JOE 8HIMKU8 
arba Numeris 4-tas.

Parsiduoda 2 pagyvenimų medinis 
namas, lietuvių npgyventoj vietoj ant 
bteniuvos gatvės. Apačioj randasi 
barker-ahop, labui gera proga bar
berini, elektra Investa. Atsišaukite 
pas

Antaną Jiiuauska
4563 Wentworth Avė. Chicago.

Parsiduoda biznio namas labaiplgiui 
lietuvių apgyventoje apylinkėje, 8 
metai kaip statytas, šešių pagyvenimų 
atsišaukite

Jonas Pulkis
1554 K. Wnod Ht. <lii<ugo, III.

P. H. savininkus yra ant troČlu lu
bų iš gulo:

Parsiduoda groserno Ir pieno stotis 
(Milk Depot) su visa mašinerija 
cleklrlkinis motoris Stirna boileris 
Ktcrlizlng baksas pieno pilama ma
šina 2 arkliai 1 pieno vežimas Ex- 
preso vežiman ir bogo. Lietuviai pa
sinaudokite šita proga kuri neša 
dideli pelną, priežastį* pardavimo 
važiuoju iLI*tuvon.

180 A •«. FMAUJid, F!

DR, A. K. RUTKAUSKASi ». e
’OTdjtnjns LA Čhlrutgaa

, 4443 So. Wcstero Avė.r * * * ‘ - v*
Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po 

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

J. P. WAITCHES r. Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS 

4601 South Hermltagc Are. 
Tel. Boulevard 6080 

11005 8, Mlehigan Avė. 
Roseland, IU.

Tavo senas karaB (nevėlesnio mo
delio kaip 1912) gali būti atmai 
nytas ir priskaltli uotas kaipo dalis 
mokesčio ant naujojo.

KAINA PRIEINAMA
KIEKVIENAM KIŠENUJ

KARAI PARDUODAMI

ANT IšMOKESČIO
9C KARAI PASIRINKIMUI

KAS PIRMESNIS TAS 
GERESNIS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ RŲŠIŲ 

ATDARŲ IR 
UŽDARYTŲ MODELIŲ

Visi pertaisyti Mitchclls turi tą pa
čią gvaritnelja ką ir nauji. 
Mėnesinio Išmokėsčio Pliano 
Karo kaina Iškalno mėn. Mok 
$200.00 $75.00 $25.00
300.00 100.00 30.00
400.00 175.00 35.00
500.00 200.00 40.00
600.00 200.00 45.00
700.00 . 250.00 50.00
300.00 300.00 55.00
900.00 350.00 60.00

Nereikia notarių mokėti ,
Ant aukštesnes Rainos karų mo 

nesinial mokesčiai sulyg proporcijos
Nereikia mortgage mokėti 
Nereikia hrokerage

1,000.00 400.00 65.00
liavjota o|t|3|.uj «pf|ąiax

MITCHELL 
AUTO CO.

DVI KRAUTUVES 
ANT PIRMŲ LUBŲ

2328
Mhhlgan Ate.

2334
Mlehigan Avė.

Vartoti karai parduodami abiejose 
krautuvėse.

ATDARA DIENOMIS 
VAKARAIS, NEDELIOMIS

Telefonas Victory 3S05

VAŽINĖK KASDIENO 0, 
MOKĖK KARTA Į MENESI

Tel. Randolph 2398
A. A. SLAKIS

ADVOKATAM 
Ofisas vldumiestyj 

AHNOCIATION BLOG.
19 Ko. I4t Baile 84. 

Valandos: 9 ryto Iki 8 po pietų 
Panedėllals Iki 8 vakar* 
Nedėllomls ofise* uždarytas

axfl*axa#a.ta#si«.a#axja#axa#fl*

r
 ei. Canal 6222

DR. C. X CHERRYS g
LIETUVIS DENTISTAS 

4201 West 22-n,l & 8o. Learltt St.*
# Chicago #

Valandos: 9:30 A, M. to 18 N ^ 
1:00 P. M. to 8:06 P. M. “

#sžxa#aAs *a

DR, S. N AIKELIS
1JKTIT18

GYDYTOJAS IP. CRIRURGAh 
Oflaaa Ir Gyvenimo nata 

8252 South Halsted Street 
Ant itflaaa Vnlveraal Stata Btah 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nno 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 rak. 

Nedėllomls nuo 16 iki X 
Telafonaa Tarda M44

*ak 2#suLa#u*a#aAfl*« *a*a*ja«' J Telefonas Boulevard 9199

į DR. G. KASPUTIS
•j DENT1HTAB
« 8X81 South Ealaleri Btr.
jtValando*: 9—18 A. M.

1—6; 7—8 P. M

M ■’u

Jau Galima Siųsti 
Pinigus į Vilnių.

BALTIC STATES BANK sudfirė reikalingus sutartis 
siuntimui pinigų j tas Lietuvos dalis, kiirios dar jrra lenkų 
užimtos. Siunčiame pinigus į Vilnių ir į visas kitus vietus, 
Hii pilniauftiu užtikrinimu.

• f

Duodame pilnų garantijų, kad per musų Bunka siunčia
mi pinigui bus tikini ir teisingai išmokėti adresu’ui. >lei ne
imtų gulimu drl kokių nors priežusčių, tai pinigui gružijui- 
mi atgal, utskuituat tiktai ekspensus, ncviršiuus 5% H”-, nuo 
dolicrio). , . , •*%

lkišiol AmeiikoH Lietuviui buvo susirūpinę, negalėdami 
paduoti pagalbų savo giminėms lenkų užimtose vicfoBe. BET 
DABAR JAU GALIMA. ’ \ .

Musų siunčiami Lietuvon pinigui dabar yru išmokami 
Ubai greitai. BEGV.1E fi SAVAIČIŲ NUO 1’ASfUrVTIMO 
DIENOS GAUNAME IŠ LIETUVOS KVITUS. IK

Pusinuudol'it musu greitu na- »ma vinių! r\ >
9

BALTIC STATES BANK
2M Eight Ava., Kamp. 25 gitv. Xew York.

et—r- •;»T,



“Draugas” Siunčia
Pinigus į Lietuvą

Naudokitės Visi!

į CHICAGOJE.
ANTROJI LIET. VYČIO 

SEIKO DIENA
(Pabaiga iš 1 pust).

To fondo administracijos 
komisijon išrinkta: kun. N. 
Pakalnis, kun. JI. J. Vaičunas 
ir Al. M. Karkus. Bendradar
bių fondas sujungta su šiuo 
fondu.

Nutarta išrinkti atletų sky
riaus valdybų. Jų rinks kartu 
su kitais viršininkais.

Nutarta, kad kiekviena Vy
čių kuopa užsiprenumeruotų 
Lietuvos Pavasarininkų orga
nų “Pavasarį”.

Nutarta, jei iš vienos šeimy
nos daugiau negu vienas pri
klauso prie L. Vyčių organi
zacijos, tai, kad šie gautų po 
“Vyčio” kompletų.

Tolesni a i augins “Kardo” 
fondų.

Paskelbs konkursų vaidini
mo reikalams. Premijos pas
kirta $15.00 ir $10.00.

Spaustuvės klausimo komi
sija išdavė raportų patarda
ma pirkti nužiūrėtų spaustu
vę ant iŠmokesnio; bus pas
kirta kuopoms kvotos; spaus
tuvę pirkti rugpjūčio pradžio
je ir tuo pradėti biznį. Rapor
tas priimta.

Išrinkta šie į pirkimo komi
sijų: V. Itukštalis, V. Abračin- 
skas, P. Baltutis, Pr. Savic
kas ir Ig. Sakalas.

Nutarta laikytis A. L. K.
' K. Federacijos patarimų kas 
link L. L. Paskolos ir panau
dojimui kuponų.

Nariams bilietai bus parū
pinti, kuriais visur galės pa
sirodyti esu L. Vyčių organi
zacijos nariais.

Nutarta L. Vyčių organi
zacijos vardu siųsti protestų 
Liet. Profesinei Sųjungai už 
nutarimų išmesti tikybų iš 
mokyklų.

Seimas gavo daug skundų 
ant kai-kurių kunigų, su jais 
kartu ir ant pasijonisto Tėvo 
Alfonso. Tame opiame klausi
me išnešta panaši rezoliucija:

Veikti per organizacijos 
dvasios vadovų į kunigų vie
nybę dėl prašalinimo antago
nizmo tarp kai-kurių Vyčių 
kuopų ir kunigų.

Atgiedota Suv. Valstijų 
ir Vyčių himnai ir posėdis už
daryta.

Matytis aiškiai, kad ir šios 
dienos posėdžiuose gyvesnį da 
lyvavimų svarstymuose ėmė 
darbininkai veikėjai.

Dar daug dalykų palikta rv 
tojui dėl apsvarstymo.

Pramatyti, kad Pr. Juras ir 
Al. M. Račkus bus statomi 
kandidatais į pirmininkus. A 
bieji turi daug šalininkų ir 
sunku įspėti, kuris laimės. Z. 
Mastauskaitės kandidatūra 
bus statoma į Centro valdy
bos narius. Ji turi daug prie- 
telių Seimo, kurie nori ifirei- 
kšti jai pagarbų tuo bildu už 
uolų darbavimosi organizaci
jai. Jei Seimas rinktų redak
torių, Tg. Sakalas laimėtų.

Be abejonės šios dienos po
■ėdis bus gyvas. Pr.

KATALIKAI PASIRODĖ 
KUO ESĄ.

BRIDGEPORT.

Kadangi žmonių tarpe įsi
vyravo visokių nedorybių ir 
kai-kurie žmoneliai užsimerkę 
pradėjo šapaiioti lyg tartum 
ieškodami savo išsvajotos tie
sos, tad daugelis mėgsta kal
bėti jog dvidešimto šimtme
čio gyvenimo pulsas mažai 
kuo skiriasi nuo Kristaus lai
kų. Vienok niekas neužgin- 
čins, jog ir musų laikais apsi
reiškia pirmųjų amžių krikš
čionių dvasia. Prirodymui 
rastumėme daug faktų.

Pagonų taktika.

Kaip pirmųjų krikščionių 
gyvenimas badė pagonims a- 
kis ir rodė budus kaip įgyti 
aukščiausiųjų Gerybę įkūnyti 
visas tobulybes, taip ir dabar
tiniais laikais džiaugiasi ka
talikai eidami Kristaus nu
rodytais takais.

Sugedusiems pagonims no
rėjosi kad visi gyventų taip 
kaip jie patys. O kadangi 
krikščionims rūpėjo netik ma
terialinis bet ir dvasinis gy
venimas, už tat jie buvo per
sekiojami.

Krikščionių kraujas liejosi 
bemaž tris šimtmečius. Jokio 
ciesorių-valdininkų atkalbinė
jimai įvairiausi žemiškų ge
rybių pažadėjimai bei gyvy 
bės dovanojimas negalėjo at
kalbinti tvirtų Kristaus pa
sekėjų nuo jų įsitikinimų. Jie 
nepaisė ciesorių teikiamųjų 
nykstančių blizgučių. Jie turė
jo savo tikslų ir jojo laikėsi.

Musų dolieriniai ciesoriai.

Musų laikais tokių ciesorių 
vietas stengiasi užimti sugedę 
katalikai bei laisvamaniai. Jie 
nūnai negali vartoti kardo ir 
kitų pirmųjų amžių priemonių, 
tad vartoja pinigų “almigbty 
dollar” ir klastų.

Katalikystę platina ir pri
laiko Kristaus. įsteigtoji Baž- 
nyčia.Gi visi josios priešai,die
viškojo mokslo niekintojai su
kelia tamsiųjų širdyse neapy- 
kantų ir stengiasi visokiais 
budais pastoti geriems katali
kams. Ar jie daug lai
mėjo kovoje prieš kata
likus? .Štai faktas iš kurio 
dalinai galės spręsti patys 
“Draugo” skaitytojai. 

Bridgeporto pavyzdis.

Šv. Jurgio parapija, norė
dama pasekmingiau varyti sa
vo pasiuntinystėje šventąjį 
darbų rengia tradicinį- meti
nį piknikų.

Daržų pasamdo per metus 
iškalno. Skirtoji piknikui die
na buvo kartkartėmis garsi
nama. Ir kaip tik gamta įsi- 
puošia vasaros rubais-pradė- 
dama ruoštis į piknikų.

Lenda yla iš maišo.

Bet štai netikėtai išlenda, 
kaip yla iš maišo, The Univer- 
sal State Bankos direktoriai,

kurių didžiuma lietuviai ir 
pasirįžta pakišti kojų kaip 
uoliam ir gerb. klebonui kun. 
M. Krušui, taip ir pačiai para
pijai. z

Jie pasiskiria sau vietų prie 
pat pasamdytojo Šv. Jurgio 
parapijos piknikui daržo — 
Bergman’sGrove,Riverside, III. 
ir na garsintis, kviesti, vilioti 
kaip įmanydami, kad tik pa
traukus daugiau žmonių ir 
pakenkus parapijos “bizniui”.

Keno tik bankoj turėjo ant
rašus visiems siuntė pakvieti
mo laiškelius. Tad iš parapijo- 
nų beveik visi gavo pakvieti
mus. Da to negana. Samdo di
delį orchestrą, surengia ilgų 
(iš 18 šmotelių) programų, 
skiria kuomi nors pasižimėju- 
siems dovanas, teikia gėrimų 
ir valgių ir daugelį nuvežina 
veltui. Žodžiu viskas bu
vo “free”. Taip, uždy- 
ka galėjo duoti bankininkai 
visokius pasilinksminimus iš 
žmonelių surinktų pinigų kad 
pakenkus katalikams...

Nesusilyginsi su bankos 
“bosais”.

Gi Šv. Jurgio varapijos pik- 
nikan įžanga 35c. Nuėjus už 
viską reikia mokėti. Ir pati 
vieta — Bergman’s Grove-dar- 
žas, kur-kas prastesnis už Fo- 
rest Preserve plotus.

Visiems taip dalykai buvo 
aiškus-žinomi. Per tat ir kilo 
žmonių širdyse kova: prigim
tis bei pagundos traukė žmo
nių širdis į ten kur tiek links
mybių ir daiktų veltui.

O iš kitos pusės sąžinės 
balsas sako: Brolau, sesutė, 
nesek paskui nykstančių bliz 
gučių. Pasišvęsk, pasiaukok 
dėl Dievo ir artimo meilės. 
Nuvažiuok ir paremk parapi
jos reikalus.

Tr beveik visi pergyvenusie
ji tųjų sielos kovų paklausė 
sąžinės balso ir važiavo į Šv. 
Jurgio parap. piknikų. Apie 
šimtų asmenų ne tik stojo prie 
darbo ir prakaitavo per ištisų 
dienų, bet dar mokėjo už ke
lionę ir visokius kitokius daik
tus. Kiti-gi atvažiavę pulkų 
pulkeliais nesigailėjo centų, 
bile tik liktų parapijai pelno. 

Tečiaus nugalėjom.
Žmonių buvo ko-ne pilnas 

daržas. Ūpas susirinkusių bu
vo pakilus. Čia ant estrados 
orkestrai griežiant jaunimas 
šoka; ten toliau sustojęs pul
kelis daineles dainuoja; tik 
prie stalų stalelių kur žmo
nės bandė savo gi Ii ūkį ir stip
rinosi sveikais valgiais bei gė
rimais buvo kiek trukšmin- 
giau. Ir per tų dienų prie to
kių net aplinkybių įplaukė a- 
pie $2,31X1.00.

Verta pagirti.
Begalo girtinas daiktas, man 

išrodė, jog didžiai gerb. klebo
nas kun. M. Krušas įsakė vi
siems, idant niekas neišdrįstų 
pardavinėti svaiguli; nioon- 
sliine” nors ir $100.00 mokėtų 
kas už stiklelį. Ir jos nebuvo. 
O pas bankierius? Ne tik 
“moonsbine” turėjo bet ir 
tikro gero alaus užlaikyto iš 
senovės apie 100 “keisų.”

Bergman’s grove darže jei 
ir turėjo kas tai buvo patys 
atsivežę dėl savęs. Tat nesant

baltakei ir tvarka parapijos 
piknike buvo pavyzdinga.

Pragaro agentėliai.
Negaliu praleisti nepaminė

jęs ir to, jog kaip tik tvark
dariai patėmėjo pragaro agen
tėlį skleidžiant bolševikų 
šlamštus tuoj išprašė lauk iš 
savo tarpo.

Nerono pėdomis.
Kaip tas Neronas su savo 

valdininkais neiškęzdavo ne
nuėjęs pasigėrėti kaip liejasi 
krikščionių kraujas, taip ir 
bankieriai neiškentė neatsilan
kę į Šv. Jurgio parap. piknikų.

Berods jie jaučiasi, jog pa
rapijos piknikui gal kiek ir 
pakenkė, nes vienas-kitas šiau- 
dadušis neišlaikė pagundos 
ir nuvažiavo į bankierių išgar
sintų teikiamąjį rojų. Bet pat
sai katalikų parapijom; pasi
elgimas duoda jiems suprasti, 
jog katalikų dvasia yra tvirta 
ir nesiduoda pavilioti kaip a- 
nie pirmųjų amžių krikščio
nys.

Garbė Šv, Jurgio parapijo- 
nams, kad jie, kaipo katalikai, 
suprato savo pasiuntinystę i; 
jų parodė savo pasielgimu.

Senas Parapijonas.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street i

CHICAOO, ILLINOIS 
* Telefonas Yards 5083

Valandos: — 8 Iki 11 18 ryto: J 
6 po pietų Iki 8 rak. Nedėlio- , 
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare, i

■■■ I ■■■! ■ I ■■ ■ 8

į DR. CHARLeTsEGAl"-
| Perkėlė anavo ofisą po nnm g
*4729 So. Ashland Avenueį

Speeljalistas
gDMOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGI f
gValandoanuo 10 Iki 12 llryto: nno| 
■2 Iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8;S0|

■rakai e Nedaliomis 10 kil 1
Telefonas Drezel 2S»e

VALENTINE DRESMAKJDfG 
COLLEGES 

[8305 8. Halsted, 2407 W. Madlson,{ 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos Janxt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt

inio, Deslgnlng bizniui Ir narnamai 
[Vietos duodamos dykai. Diplomai.] 
[Mokslas lengvais atmokėjlmalal 
jK lesos dienomis Ir vakarais. Pa-1 
reikalaukit knygėlėa

Tsl. Sseley 1848
BARA PATEK, pirmininkė. 1

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

TeL Ganai 3118
Valandos: lt ryto Iki 8 vakar* 
Gyvenimas:

Į LIETUVĄ SU PALYDOVU!
isiems, kurie atidėliojo savo kelio

nę Lietuvon, baimindamiesi painaus 
kelio, blogo laivo, keblumų su pus- 
portais, “Lenkų Koridorių”, ar per
važiavimo per Vokietijų, šiuoint pas
kelbiame, kad RUGPJŪČIU (AU
GI 1ST) 4 dienų, 1821 m., laivu
AlOfJNT CLAY mes siunčiame su di
deliu keleivių buriu speciali palydo
vų VYTAUTĄ ŠAUKLĮ, kuris pilnai 
aprūpins visus keleivių reikalus, pra
dedant atvykimu i New Yorkų Ir 
baigiant Lietuvos geltkeliu stotise, 
parepgimu nakvynės, nugabenimu 
bagažo, išgavimo kvito už lncome 
Tax; jis pasodins keleivius laivan ir 
pats važiuos drauge su jais iki kelię- 
nės galo; jis perveš keleivius per 
Vokietijų, apsilenkiant “Lenkų Kori
dorių" ir bus nuolat su keleiviais, 
taip kad kiekviename žingsnyje ke
leiviai galės naudotis jo pagelba ir 
patarimais.

Laivas kuriuomi Vytautas Šauktis 
lydės musų keleivius, vadinasi 
MOL'NT CLAY. Jisai buvo pastatytas 
karei, kaipo greitas skraiduolis 
(Cruiser). Dabar tasai laivas per
dirbtas keleivių važiojimui sulig A- 
merikietiško pliano, kaip ir geležin
kelio vagonuose: jame nėra nei pir
mos, nei antros klasės, tik visiems 
keleiviams įtaisyti lygiai puikus ir 
parankus kambariai sulig paskiausių 
dailės sveikumo ir švaros reikalavi
mų, taip kad visi be išimties kalei- 
vial turi pirmos klasės patogumus. 
Visi laivo deniai ir pasilinksminimo 
kambariai pavesti’ keleiviams be skir
tumo. Mat, greita gero ir sveiko 
maisto, šiame greitame ir gražiame 
laive viskas Įtaisyta taip, kad kelei
viai turėtų kolinksmlausių ir koma- 
loniausių kelionę. I-aivas plaukta iš 
New Yorko stačiai j Hamburgu, be 
jokių stovinėjimų pakeliuj.

Laivakortė iš New Yorko Į 
Hamburgą tik $125.

Vaikams nuo 1 iki 10 metų po 
$62.50.

War Tax $5 už kiekviena keleivį.

Kūdikiams iki 1 metų $5.50 
War Tax nereik).

Norėdami prisijungti prie šio mu
sų keleivių būrio, tuoj atsiiiRkite pi
nigus laivakortės apmokėjimui, pažy
mėdami kiekvieno keleivio vardų, pa
vardę ir metus. Nesivėluokite, nes 
gal pristigti vietų laive.

Važiuodami New Yorkan reikalau
kite bilietų } vienų iš šių stočių: 
PENNSYLVANIA STATION, 32-nd 
Street ir 8 Avė. (visai netoli nuo 
BALTIC STATES BANK), GRAND 
CENTRAL DEPOT, ar, kurie va
žiuojate per Jers-ey City, 23-rd Street 
Ferry. Čia musų pasiuntiniai juH pa
sitiks ir atves Bankan. Nebus skirtu
mo, jei atvyksite ir Į kitas stotis, 
tik liepkite, kad pašauktų mus tele
fonu \Vatkins 2142, o mes tuoj at
siųsime žrųogų. Jei atvažiuotumėte 
nakty, kuomet musų Bankas uždary
tas, tai nuvykite J vienų šių dviejų 
hotelių: HOTEL MERLE, 8 Avė. and 
23-rd Str., (Phone Chelsea 5319), ar 
TRAVELEltS HOTEL. 9-thAve. and 
23-rd Str. (Phone \Vatklns 4407). 
Ten gausite pigių nakvynę Ir bus 
visai netoli ateit j musų Bankų.

Bagažus paduokite į tų pat} trauki
ni, kuriuo važiuosite New Yorkan. 
Nemainykite bagažo čekių ir nesi
rūpinkite bagažais, iki atvyksite 1 
musų Bankų. Gavę jūsų čekius, ba
gažų aprūpinsime mes Iki kelionės 
galo. Jei turėtumėt ekstra didel) ba
gažų, tai pasiųskite mums apmokė
tų per ekspresų kelioms dienoms 
prieš išvažiavimų, kad sp.ėtų } laikų 
ateit.

Platesnius paaiškinimus suteikiame 
laiškais.

BALTIC STATES BANK
294 Eight Avė. cor. 25 ta St. 

New York, N. Y.
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t Laivakortes į Lietuvą) 
per Klaipėdą

- Iš Montreal iki Klaipėdos arba f
Karaliaučiaus $107.10 |

| Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. 3
Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per 

Į Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi 
i ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va- 
: žiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika- 
: lingus dokumentus ir sutvarkome lncome Taksus veltui.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus 
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Musų perlaidas išmaino ant 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau- 

: šia išsipirkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtoee arba bankose

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės šėru dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba daugiau 

; 1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 
i pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da- 
i bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kainapakils iki $8.00 nuo
i Liepos l-mos dienos.

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau 
i žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
i šiuo adresu;

LITHUANIAN SALES CORPORATION
I s

414 Broadway, Boston 27, Mass.
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:

Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St. 
Chicago Tel, Yards 6062

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre. Pa.
333

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka- E 
3 re. Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 3 = vak. NedėliomiS: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.I 8
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Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems
Tikras tart pasirašyraa.

Maža Plgulka
Mažna IJo«w

Maža Kaina

IrMjM nrturlntta o. Ietie. 
7TS prletauttral Ubll*ko«lų IRON PILLS

Jums pifelbes, pamėginkite V1

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ”

BLAUSIA LIETUVIŠKI KRAUTUVĖ CHIMGŪJ

3811 W. «Ssd 8»r. 
Tsl. Prospsct 8488.

8

i

O'jsav koscbutina

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musą krautuvė—viena ii didžiausią Chic&goje
Parduodame ui žemiausią kaina, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiškama drukuoti ir ofiso darbams yra naujau 
aioe mados. Užlaikom visokius laikrodžiui, žiedui, limbi
nius ir deimantinius; gramafonua lietuviškais rekordai! ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusišką ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklui draugystėms, taiiome laikrodžius ir 
muzikai iškus instrumentui atsakančiai

Steponas P. Kazlaxvski
4632 So. ASHLAND AVI.,

Telefonas: DROVIS 7808
OHIOAOO, ILL.

%


