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Uetuva Sąjungoje su Latvijai » H = 
UŽMOKESNIS. 

GRAIKAI W * A PIRMYN LENINAS FRAŠO MAISTO 
M. A2IJ0JE. 

BENDRAI GINS PABALTI 
JĄ NUO PRIEŠŲ. 

Bet Lietuva dar nepasirašė su
tarimą. 

Ryga, liepos 15. Latvijos 
ir Estijos atstovai čia pasira
šė padarytą Pabalti jos vals
tybių bendros apsaugos suta
rimą. 

Lietuva laikinai pasišalino 
iš tos sąjungos del žinomų jai 
priežasčių. 

Tečiaus Lietuva ir be to yra 

sutikusi būti trijų valstybių 
bendrininkė, jei kartais bolše
vikai kėsintųsi užpulti Pabal
tijy 

Tarp Lietuvos iš vienos pu-

BET SUMAŽINTA 8c. "STO 
CK HANDLERS." 

Konstantinopolis, liepos 14. 
— Graikų armijos puolimas 
prieš turkus nacionalistus M. 

IŠ AMERIKOS. 

Jis tai daro per senatorių 
France. Turkai perspėja Sąjunginin

kus. 
Berlynas, liepos 15. Ru

sijos autokratas Leninas per 
senatorių France kreipėsi į 
Suv. Valstijas sn prašymu, 
kad Amerika duotų pagelbą n ^ ^ i . 4 • .- AI L i otensyvon. draikų sparnai ata 1> .. . , . . / ° b ederalis teisėjas Alsehuler,!^ . J ' n • TT i Rusijai, kad prisiųstų nors 

Labai mažai atpigo gyvenimas Azijoj išvystomas generalėn 

„ .. .„ kuris veikia kaipo . arbitras I k "° j » ***]*"?"? \ V * h 

sos ir Latvijos .r Estuos iš ^ ^ s k e r d y k l u k o m p a n j . į ? k o Anuose .r ritas! ant Ku 
kitos negyvuoja jokie nešusi 
pratimai sąjungos klausime. 

Estijos užsienių reikalų mi-
nisteris Piip pareiškė, kad 
vyriausybė esanti palanki Pa-
baltijos valstybių sąjungon 
priimti dar Suomiją ir Len
kiją. 

Japonija Sutinka su Ginklavi
mosi Sumažinimu 

JAPONIJA gUTINKA SU fkaišiojimus premierui. Sako, 
SUMANOMA KONFEREN 

CIJA. 

Bet tyli apie Tolimų Rytų 
klausimą. 

Washington, liepos 15. — 
Valstybės departamentas turi 

jog jis netinkamas d 
tokioje konferencijoje. 

Lygiai gauta žininių, kad 
konfereneijon, turbūt, negalė-

I siąs atkeliauti ir Prancijos 
premieras Briand. Konferen
cija, suprantama, įvyksianti 
ateinantj rudenį, kuomet bus 

Japonijos vvriausvbės atsaky- ' „„i„r«*« 
^ . , , : . * . . . susirinkęs prancūzų parlamen-

mą ginklavimosi sumažinimo 
konferencijos klausime. Japo
nija principe sutinka su ta 
konferencija. Bet savo atsa
kyme nei puse žodžio neprisi 
mena apie Tolimų Rytų klau
simą. 

0autas ir Kinius vvriausv-
bės pranešimas, kad ir Kinija 
sutinka prisidėti prie konfe
rencijos, ypač 'diskusupti To
limų Rytų klausime. 

tas. 
Tokiu laiku premierui nega

lima iškeliauti. Nes nuolat jis 
reikalingas atsakinėti parla
mentui į visokias atstovų in
terpoliacijas. 

KASDIEN RIAUŠĖS 
BELFASTE. 

joms ir, darbininkams, vakar 
paskelbė, kad jis nesumažina 
darbininkams užmokesnio 5c. 
valandoje, kaip to norėjo kom
panijos. 

Kompanijos norėjo, kad 5c. 
valandoje butų sumažinta visų 
rųšių darbininkams. 

Bet teisėjas 8.centus valan
doje sumažino "stock haud-
leriams" (galvijų priėmė
jams,) šėrėjams ir galvijų Ko
duotojams į vagonus. 

"Mano nuomone, šitie dar
bininkai yra geresniame pa
dėjime, kaip visi kiti sker
dyklų darbininkai,*' sakė tei
sėjas Alschuler. "Jie apmoka
mi kartą j mėnesį ir dirba 8| 
valandas dienoje. Tas jiems 
užtikrina pilną, mėnesio už
darbį. Už viršlaikį jie paima 
augštesne užmokesnio ratą." 

Teisėjo nuosprendis ima vei
kti liepos 17 d. 

Neatpinga gyvenimas. 

Toliau* teisėjas pareiškė, 
jog -gyvenimo branguma* yra 
svarbiausias faktorius šitame 
atsitikime. Gyvenimas praeitu 
pusmečiu gal kiek ir atpigo, 
bet visai nežvmiai. 

maisto, kurio gyventojai mažai 
turi.. 

Apie tai čia žinia gauta iš 
Kauno. 

taia, 'kurs stdvi ant Bagdado 
geležinkelio,* apie 80 mailių į 
pietrytus nuo Brussos. 

Turkai nacionalistai iš savo TEISINGUMAS APSIMOKA. 
autpostų atsimeta j strategi
nes pozicijas. 

Graikams teko svarbus gele-
New York, liepos 15: — Vie-

,'noj skalbykloj dirba 17 metų 
žinkelįų miestas Chivril. Jis mergaitė Anna Hughes. 
yra už 145 mailių rvtuose nuo vr • • • i J 
* . " f Nesenai jinai perinkdama 

suteptus baltinius atrado 10,-
Bombarduojami turkų sande- 0()0 dol. vertės brangumynų. 

U&i. ,Tai visa atidavė ofisan. Ofisas 
T> i įu* i_ J •, i , grąžino skalbinių savininkui. Paskelbta, kad graikų laku-

nai bombardavo Eskisher ir tTž tą teisingumą Amiai 
Kutaia. Rskishere suplaišinta duota puikus radinys. Be to, 
du turkų amunicijos sandeliu, kompanija ją. paleido specia-

Augstieji militariai viršinin- l e s n a atostogosna su dviguba 
kai čia perspėja publiką, jog užmokesnimi. 
ne laikas dar džiaugties tais 
graikų armijos pavykimais* 

PROTESTAS 
x Chicagos miesto ir apielinkių lietuvių parapijų 

Klebonai ir Kunigai išreiškiame griežtą protestą 
prieš J. J. El'as (Elijošių), kurs viešai Che. Tary
bos posėdyje birželio 14 d. Mildos svetainėje ir 
birž. 17 d. Town of Lake savo salėje, apšmeižė, 
apmelavo ir apjuodino įžymiausią mūsų veikėją 
kun. prof. Pr. Bučį. 

Jis savo nedoru pasielgimu užgavo netik 
mūsų veikėjo asmenį, bet ir visą Amerikos Kun:-
giją, lietuvių katalikų visuomenę, kuri didžiuojasi • 
kun. prof. Pr. Bučio kilniais darbais, nuveiktais tė
vynei, išeivijai ir Bažnyčiai. 

Chicagos Klebonų ir Kunigų vardu 
Kun. Kleb. Ig. Albavičius, 
Kun. Kleb. A. Petraitis, 
Kun. Ig. Česaitis. 

.-< 

• 

Nes graikai dar nieko tokio 
sbarbaus neatliko. Jie dar nei 
vienur nei kitur nepalauže 
priešo stiprybes. Priešas be di
delių sunkenybių ir be pasi
priešinimo atsimeta toliaus. 

Teėiaus įtaikų laikraščiai 
negali atsidžiaugti «ayo armi
jos laimėjimais. -

Sąjungininkai perspėjami. 

Čia sąjungininkų komisija 
gavo nuo KemaL pašos, nacio-. 

j 
Valstybės departamento vai 

dininkai nepaduoda jokių sa- Kuomet Londone pradėta ang-
vo koįr.entarijų apie Japonijos lųairių taikos konferencija, 
atsakymo formą. Lygiai jo 
atsakymo tekstas viešai nes 
kelbiamas. 

Mes žniome, sakė teisėjas, 
jog svarbesniuose daiktuose : Halistų vado, perspėjimą. Kad 

Belf?st, Airija, liepos 15. _ [atpigimas visai nematomas. jjeįgraįkams bus leista naudo-
', Neatpigo gatvekariais, vąžt ties Konstantinopoliu arba jo 
nėjimas, elektra, kuras, ledas.Japyiį^emis, kur yra paskelbta 
laikraščiai, Samdos dar augs- mMltraiė zona, tokiame atsiti-
eiau pakilo. Augstai taipat | k i r a e į r turkai turės tokias pri-

TY6I0MIS NAIKINA SVO 
GUNUS. 

LENKAI VĖL NORI DERĖ 
TIES SU LIETUVA. 

Paskutinės žinios skelbia, 
jog VarŠavos užsienių reika
le komisija įsteigusi tam tik
rą komisijė-lę, kuri išdirbusi 
Vilniaus Tdausimo išrišimą, 
pavluosianti Lenkijos seimui 
aptarti. Toje rezoliucijoje' sa 

Stockton, Cal., liepos 15. — 
Vietos svogūnų pirkliai iš 

savo sandelių išvertė ir sunai
kino 30 tūkstančių maišų svo
gūnų. Pirkliai tvirtina, kad ne-j koma, jog lenkai galį sutikti 
buvę kam pirkti svojittuyJEo^su p. .Hymanso pasiūlymu, J*' 
ki'u tuicfii sunaikYnta apie $60, tik Lenkijos reikalai pilnai 
003 vertes tų žemes vaisių. (bus užtikrinti ir Vilniaus gy 

m ventbjai su tuo suteks. Seimas 

LIETUVOS KARUOMENtS 
LAIPSNUI. 

čia kasdien atsikartoja kruvi
nos riaušės. Riaušių metu pa 
vartojami visokios rūšies gin-

Taigi sutikimas su konferen k , a i i r bombos. 
cija čia gautas jau nuo visų j 
pakviestų viešpatijų. 

Kas bus su Japonija. 

Japonijos vyriausybės tylė
jimas del Tolimų Rytų proble
mų čia visaip aiškinamas. Vie
ni rrano, kad del to bus daug 
W:;ičių įkūnyti pačią konfe
renciją. Kiti tvirtina, kad tas 
menkniekis. Sako, Japonija vi
sais laikais yra papratusi at-

* 
sargiai elgties. 

TOLESNIS BOLŠEVIKU 
"NUSILEIDIMAS." 

Londonas, liepos 15. — Te-
legranloje iš Stockholmo sako
ma, jog rusų sovietų valdžia 
paskelbusi naujos rųšies parė
dymą. Tuo parėdymu leidžia-
ma žmonėiiis turėti pinigų 
tiek, kiek kom patinkama. 

nutarimu 

stovi telefonai ir telegrafai. 
Jų patarnavimas vis dar bran
gus. Geležinkeliais važinėji
mas ir gi neatpigįs. 

Taigi darbininkams mažinti 
užmokesnį nebūtų jokios praš
inės ir negalimas daiktas. 

vilegijas. 

KĮLA NESUTIKIMAI DEL 

• 

NERIMAUJA DARBININ
KAI JAPONIJOJE. 

PROHIBICIJOS 

Be to, leidžiama žmonėms dė-
Formalis pakvietimas kon- .. , .. . , « v ^ 

. ^ . . ti depozitus-į bolsevistmes 
ferenciion i« cm bus pasiųstas K ••, v . v , . . iM 

4 „ . • j T ^ T . bankas ir uždrausta tuos de 
ir Japonijai, nežiūrint to, kaip 
ji į tai turės atsinešti. Vyriau
sybės organai yra nuomonės, 
kad Japonija visgi sutiks su 
konferencijos programa. , 

Kol-kas neturima žinių, ar 
Suv. Valstijų vyriausybė susi
nės su Japonija ar ne klausi
me jos tikrojo atsinešimo j 
konferenciją. Gal bus apsieita 
ir be to. 

Briand gal neatvyks. 

Kuomet šiandie dar nėra 
žinomi Japonijos pasiketini-
mai, kai-kurie Londono laik
raščiai jau karčiais žodžiais a-
takudja premierą Lloyd Geor
ge, diskusuodami nusiginkla
vimo klausimą. 

Ypač premieras baramas už 
jo norėjimą keliauti Washjng-
tono konfereneijon. Lordas 
Curzon daro asmeniškus pri-

przitus konfiskuoti. 

TAUTU SĄJUNGA TURI 
SAVO PLENUS. 

Paryžius, liepos 15. .— Ne
žiūrint to, kas Suv. Valstijų 
vyriausybė pakėlė sumanymą 
šaukti ginklavimosi apriboji
mo konferenciją, Tautų Sąjun
gos komitetas nusiginklavimo 
klausimu susirinks rytoj į Lu-
xemburg rūmus ir tarsis tuo 
klausimu. Tam komitetui pir
mininkauja Viviani. 

Iš Genevos gauta oficialių 
žinių, kad. Tautų Sąjunga sa
vais keliais darbuosis nusigin
klavimo reikale. Šato, kol-kas, 
neturės nieko bendra su šau
kiama konferencija W#shing-
tonan. 

• 

Jie užėmė laivų dirbimo įs
taigas. 

Tokyo, liepos 15. — 20,000 
japonų darbininkų, dirbančių 
laivų statymo įstaigose uiieste 

ŠIANDIE BALSUOS BONU- turįs įgalioti Lenkijos valdžią 
SŲ KLAUSIME, vesti tiesiogines derybas su 

1 lietuviais Kaune p. Hymanso 
Washing'on, liepos 15. — pamatais. 

Šiandie senatas balsuos klau- Bet gįu o s u v o 

sirne ar karo veteranams aki- •kukai sieko naujo lietuviam: 
riamus bonusus pripažinti, arj„ e s iu}0 > matyt, tik, jog jie bi 
atidėti tolesniems laikams. - j 0 atvirame pasaulyje tarties, 

Republikonai senatoriai sto- n o r * t u K a u n e derybas vesti, 
vi už atidėjimą.Wp, kaip no- k a d n i e k a s pašalinis jų.negir-
ri Prezidentas Hardingas. Ir d ^ t u i r nematytų. 
balsavimo metu jie tikisi lai-
n i ė t j LIETUVOS KARŲOM3ENŽS 

DALIŲ ŠVENTAS. 
4 ŽMONĖS ŽUVO 

ORE. 

Laivai regtftt atplauk*! j 
Amerikos uostus. 

..Oakland, fjal., liepos 15. — 
Jacuzzj BroHų lėktuvu dirbtu-

Kobe, įsiveržė į įstaigų ofisus, 'vės nu. Berkeley vienti lėnktu-
išvaikė firmos Viršininkus ir vu oran pakilo vakar lakūnas 

— - . , • " ,. \r visas įstaigas paeme. savo ran- su trimis kita^ žmonėmis. 
Washington, liepos 15. — u Mm ĮVp v . T . . T 

,. / ^ , , kosna. I Tarpe sių buvo ir vienas Ja-
Oemiako prokuroro pamly- ^ ( a i t u o j a n s p r u n e £ t a ^ d i r b t w ė į s a v i n i n k a s . 
mn nei vienas svet.mos y.ei- V Y 1 . i a u g y h e i . N , 9 t e r e įstaigose | BoskrenHant lėktuvas užsi-
pat«]os laivas, tunnt.s s v a i g . l d i r b ( l i n M l i , a i v a l j a i p a f i a i . ;,; j o i r k r i t o a n t d f k t l . , ) s 
nancų gėrimu, negal. prisiar-j N e ž i n i R ( k a i p į t a i a t . s i l i e p s ^ g a , e d i r b t u T ^ v i s i 4 
linti pr,e Amenkos pakraščių ^ fc. M a t y t > b u g p a g i ų . ^ 

Lietuvos kariuomenei yra 15 
kareivių ir 8 karininkų laip4V 
niai, kurie taip vadinasi: 

1) Eilinis Kareivis, 
2) Grandinis Kareivis, 
3) Jaunesnysis Puškart» 

ninikas, • • , 
. 4) Vyresnysis Puskarhiin-

kas, 
&> Viršila, 
6) Leitenantas, 
7) Vyresnysis Leitenanto*, 
8) Kapitonas, 
9) Majoras, 

10) Pulkininkas - Leitenan-! 
tas, 

11) Pulkininkas, 
12) Generolas - Leitenantas, 
13) Generolas. 

DĖDĖS ŠAMO PREKĖS 
PRAŠALINAMOS I i TUR

GAVIEČIŲ. 

per tris mylias arta įplaukti 
į Amerikos uostus. Kitaip S. 
Valstijų muitinių valdininkai 
gali tokius laivus užgrobti. 

.Tarpe Amerikos ir Europos 
plaukiojantieji laivai dažniau 
sia vežasi svaiginančių gėri
mu. Reiškia, jie negali pasiekti 
Amerikos pakraščių. 

Anglu laivai plaukia iš Ha-
lifax į Jamaica.. Pakeliuje jie 
visuomet pasimdavo reikalin
gų anglių Hampton Roadse, 
ar kituose Amerikos uostuose. 

Šiandie negali to daryti. Nes 
dažnai tais laivais vežami ir 
svaigalai. 

lių aštrių protestų prieš tas 
amerikoniškas keistybes. Ar 
Amerika nori apsitverti Ki
nijos siena? 

sta karųomenė ir karo laivai. VOKIEČIAI PAStRENGC 
_ Į MOKĖTI. 

New York, liepos-15. — Ži- _' 
nomas pugilistas Carpentier,| Berlynas, liepos 15: — Vo-
kurį lįempsey įveikė liepos 2 kieclį vyriausybė jau turinti 
d., iškeliavo namo, Praneijon. pagaminusi 150 milionų auk

sinių markių daugiau atmokė
ti Sąjungininkams kaipo ka
ro kontribucijos. Pasiskolino. DE VALERĄ KONFERAVC 

SU PREMIERU. 
^ * * ^ — * • • • • 

Londonas, liepos 15. — Va
kar čia Airijos vyriausias re
prezentantas de Valerą kon-
feravo su premieru Lloyd Ge-
orįfe. Konferencija tęsėsi a-

Čia apturėta iš svetimų ša- pie porą valandų. 

BULGARIJOJE REVOLIU
CIJA? 

Londonas, liepos 15. — "Dai
ly T e ^ ^ p u " paskelbė žinią 
iš Copenhagęno, jog Bulgari-

Pranešta, jog konferencija j ^ pakilusi valstiečių revo-
buvus drauginga. Jliucija. Bulgarijos sostinės 

Downing gatvėje de Valerai 
.sukelta didelės ovacijos. 

Sofijos gatvėse seka kruvinos 
kovos. 

'! i 

I-jo pėstininkų D. Lietuvos 
Kunig. Gedimino pulko šven
tė lapkr. 23 d. 

2-jo pėst. D. Liet. Kun. A 
girdo pulko — gruodžio 5 d 

3-jo pėst. D. Lietuvos Kun. 
Vyf*auto pulko — gegužio 4 d.' 

4-jo pėst. Liet. karaliai;. 
Mindaugo pulko — gruodžio 
29 dieną. P 

5-j o pėst. J). L. Kunig. Kei-
stucio pulko — vasario 7 d. 

G jo pėst. Pilėnų Kunig. 
Mai'gio pulko — gruod. 5 d. 

7-j o pėst. Žemaičių Kunig. 
Butgeidžio pulko — sausio 

9 d. 
8-jo pėst. Kauno Kunig. 

Vaidoto pulko—gegužės 12 d. 
9-j o pėst. Lietuvos Kunig. 

Vytenio pulko — bajand. 7 d. 
I-jo raitelių pulko — geg. 

12 d. , 
I-jo artilerijos pulko ~ va

sario 26 d. 
Karo mokvklos — sausk) 25 

dieną. 
Kitoms kariuomenės dalims 

šventės dar nenustatytos. 
Pirmas Lietuvos kariuome

nei įsakymas išleistas Vilniu
je lapkričio 23 d t 1918 m. 

** • 

PLATINKITE " D E A U G V 

Buenos Aires, liepos 15. -Ą 
Pietinėje Amerikoje Suv. VatČ 
stijų įvairios prekės pamaži* 
netenka -vietos. Vokietija pri* 
stato daug pigesnių prekių. 

rjr _ . . . - i 

ORAS. — Šiandie pramatoi 
mas g;ažus oras; šilta. Vakąį 
augščiausia temperatūra buvo 
89 laipsniai. 

PRANEŠIMAS. 

Turime da likusių kun. Bu; 
čio išleistuvių '"Draugo" n*» 
merių. Kas norėtų, gali įsicy; 
«•. i 

Gerbiamų "Draugo'1 agw 
tų ir prietelių prašome tą nu;-
merį da plačiau paskleisti p^ 
lietuvių visuomenę. 

Kaina vieno numerio paj£ 
rasta 3c. , į 

"Draugo" Administracija; 

PINIGĮKURSAS. 
Svetimų šalių pinurų vertė, mai

nant nemažiau 25,000, liepos 
buvo tokia pagal įfterc&anta 
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancijos šimtui frankų 
Italijos Šimtui lirų, 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų l.t 
Lenkijos šimtui markių M 

3.į* 

3 



KAUŠAS 
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LIET l-V H R A T A U K V DIENRAŠTIS 

•DRAUGAS" 
Kln* kasdien* Išskyrus nedėldienim. 

PRENUMERATOS RAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . . . . . . . . . . ..•• •.•_•- fS.OO 
Pusei MetQ • . »i» •^A-»i.» • • *•*** 

8UV. VALST. 
Metams ffc.00 
# n s e l Metą . . . . . . . . . . . . . . 3.00 

Prenumerata moka&i ĮSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrasymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
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KARO VETERANU LlKi-
' MAS. 

į 

tyaro laikais čia buvo daug 
[patriotizmo. Pati demokratu 
(partijos vyriausybė del patrio 
tizmo išrūpino iš kongreso pri
verstinąjį kareiviavimą. Ta 
vyriausybė skelbė, kad paimti 
arrvįjon vyrai kaip karo me 
t u / t a i p po karo jausis laimin
gi. Nes vyriausybės lėšomis 
bus apdraustas jų likimas. Pa
sibaigus, karui, veteranų karei
vių,, nepalies vargas. 

Karo metu, tiesa, kareiviui 
[pilnai aprūpino pati vyriau
sybė ir įvairios patriotinės or
ganizacijos. Kareiviai buvo 
gerbiami, Nesigailėta jiems 
brangių dovanų. Visų širdis 
įkaitino kiekviename žins^nij 
[skelbiamas patriotizmas. 

Kareiviai kariavo-1 daugiau 
kaip< patriotai. Kovos lankuose 
jie. kaip Hutai: ėjo ant priešo 
ir guldė galvas. 

Ačiū kareivių narsumui, A-
merika pasižymėjo. Nugalėjo 
savo'priešai ir dar labiau paki
lo pasaulio akyse. 

Pasibaigė karas. Grįžo na
mo milionai kareivių sveikų 
ir sužeistų. Jiems sugrįžus už
geso patriotizmo liepsna. Pati 
vyriausybė pradėjo labjaus rū
pintis savo partijos likimu, 
kaip grįžusiais karo vetera-
a i i 
Užėjo sunkus laikai. Šimtai 

ukstanėių buvusių kareivių 
eteko darbo. Nepagydomi su-' 
eisti irgi buvo apleisti. Jų 
augumą negavo vyriausybės 

ramos ir atsidūrė į privati* 
ius kalėjimus gydyties, svei 
ątos atgauti. 
Žodžiu tariant, nebeliko nė 

esėiio patrvy. i/.aio. 
Salį ėmė vardyti respub'iko-

ig partija. Nauui vyriau*}* Kc 
iaro ""eteran t k lmi^ac >..M'-

ė»t didelę netvarkų. Senatas 
asfeyrė komitetų pravesti ty 
inėjimus. "Komitetas atrado 
nonių, kurie žino. nelaimingų 
livusio karo Veteranų pade 
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imą. 
Liudininkai komitetui paklo-
o faktus apie tai, kad,: 

New York o valstijoje def 
argo, nepagijimo ir ligų apie 
QO karo veteraniį nusižudė. 
Apie 5,000 veteranų yra pa

lest ų proto ir džiovos ligomis 
r jie gydomi daugiausia pri-
atinese įstaigose. 
T&kįų liguistų veteranų yra 

augiau kaip 100,000. I r iš jų 
į k ; dalis tjiri vyriausybės 
riežiurą ir globą. 
Tai visa nuo visuomenės bu 

o šiepiama, nes visuomenė ne 
estų tokių daiktų. 

Suprantama, nauja vyriau-

sybė mėgins pašalinti tuos 
negirdėtus daiktus. Bet jokios 
pastangos žmonėse nesugrąžins 
buvusio karšto patriotizmo. 

Dar vienas daiktas. 
Kuomet šimtai tūkstančių 

karo veteranų šiandie neturi 
darbo ir daugelis jų; su šeimy
nomis badauja ir kuomet kiti 
tūkstančiai be vyriausybės glo-
bos nepagydomai serga, tų ka 
ro veteranų buvęs vyriausias 
vadas, gen. Pershingas, Wash-
ingtone auksiniu medaliu de
koruoja šunį, buvusį kovos 
laukuose Prancijoje. 

Ką-gi veteranai gauna už 
savo patriotizmų, žygius ir 
pasišventimų, 

DVIGALVIS MARAS. 
Kituomet Rusijoje viešpata

vo ir gyventojus varžė žino
mas dvigalvis erelis, carų au 
tokratų simbolas. 

Šiandie Rusiją terorizuoja 
dvigalvis maras. 

Abudu juodu yra beveik sau 
lygus. .Tečiau dvigalvis ėrelis 
visgi gyventojų tiek nevargi
no ir taip daug nesmaugė, kai 
kad šiandieninis dvigalvis 
maras. 

Dvigalvis maras — tai bol 
sevizmas ir cholera. Tai ne
perskiriamu dvynučiu. Cholera 
gali plisti pati viena. Bet bol
ševizmas nuo choleros nesis
kiria. Kur jis% įsigyvena, ten 
atsiranda ir ta bjauri liga. 

_, Šiandie po visų plačiųjų Ru
sijų traukosi nei kipšas bolše
vizmas. Jo pėdomis seka- cho-^ 
lera. Nes bolševizmas yra žmo
nių dvasios liga. Kur žmonės 
serga dvasia, ten jie turi sirg 
ti ir kūno ligomis. Bolševiz
mas yra socializmo šaka. Tai-
i;i ir pats socializmas yra bjau
ri dfasfoš liga. Kas užsikre 
ri^ J socializmu, ir veikiai nesi
gydo, tas-turi laukti bolševiz
mo ligos. 

Dvigalvis maras šiandei Ru
siją • terorizuoja, žmones tūks
tančiais smaugia. To negana. 
Jis grūmoja persimesti į kitas 
valstybes. J is grūmoja ir nui-
-ų Tėvynei. 

Kaip gyvi, esame, darbuoki-
n i ės t a i p,, ka (l tas d v igal v i s 
maras 

SOCUALISTĮJ PRIEKABĖS, 
' - » • 

Dabartinės Lietuvos Atsto
vybės ir Misijos Amerikoje 
nariai, % i tikras dieglys Ame
rikos lietuviams socialistams. 

Negali jie nurimti/ kaip tik 
prisimena, kad tenai ne so
cialistai. 

Todėl ir stengiasi jie suras-
ti įvairių įvairiausių prieka
bių. . Š 

I r kokios tos priekabės tuš» 
čios ir net kvailos. 

Štai, sako, katalikų laikraš
čiai agituoją, kad žmonės 
nuošimčius Lietuvos bonų au
kotų į Tautos Fondų, o Lie
tuvos atstovas Amerikoje, p. 
Čarneckis ir Misijos nariai ne
protestuoju prieš tai. I r šau
kia: 

Ar tai jie ne klerikalai! Ar 
tai jiems rupi Lietuva? ir tt. 

Ar tai ne veidmainių, žmo
nių suvedžiotojų, šauksmai ? 

Soči jai istų dienraštyje ir ki
tuose laikraščiuose nuolat ga
lima surasti straipsnių ir "bal-

Penktadienis, Liepos 15, mi 

Tai 'karo pasekmės. tJž sau-
jaJę militaristų nesusivaldymų 

aukot'ų Lietuvos valdžiai, galį fvisa tauta turi sunkiai atsa-

Jei socialistams patinka, 
Kad žmonės boiij nuošimčius 
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sų,' kurie agituoja neremti 
Lietuvos valdžios, kurie da
ro visiškai neteisingus tai val
džiai užmetimus! kurie gina 
tos valdžios darbų ardytojus, 
kuriuose nerasi agitacijos, kati 
socijalistai aukotų bonų nuo 
šimčius Lietuvos valdžiai (»ką 
agituos, nes žino, kad socia
listai nepirko bonų), iškarto 
užsidega nepaprastu patriotiz
mu. 

Aišku, kad ne Lietuvos ir 

jie agituoti už Įtai 
Tai butų rimtesnis darbas, 

ne kaip rašinėti niekus įr da
ryti tuščias priekabes prie At
stovybės. 

Socialistams, matyt, labai 
knieta liežuvis, kad tik kaip 
nors įšaukus p. Čarneckį į gin
čus ir paskui, priekabiaujant 
prie jo žodžių, ir darant iš jų 
nesąmoningas išvadas A k r e 
dituos jį visuomenės akyse. 

Tai aiškiai matomas jų tiks
las. 

Bet atstovas žino, kad so 
cialistai iki šiolei Lietuvai nie 
ko naudingo nepadarė, numa
no, kad ir dabar jų " patrio
tiški ' ' žiobčiojimai, yra tik veį 
dmainiavimas, ir, neatkreips j 
jų šauksmus atydos. 

Spragilas. 

kyti. 
Bet žinovai tvirtina, kad į 

dešimtį metų vokiečių tauta 
išbris iš to vargų klano. Pas
kui ims stiprėti ir vėl sustip
rės. Tik jau tuomet bus var
go jos priešams. 

KLAUSIMAI IR ATSA-

: 

PASEKMĖS. 

jos valdžios meilė, stumia juos markių, kad padengus visus 
kelti balsus prieš dabartinę 
Lietuvos Atstovybę Ameriko 

y i sa laiką vokiečių tauta 
buvo įsitikinusi, kad Vokieti
ja nepralošė karo. Sakė, kad 
vokiečiai nenugalimi. 

Tečiau šiandie jie suprato, 
kad taa jų manymas buvo ap
gaulingas. 

Patyrė tai, kuomet kanclie-
ris Dr. Wirth nuėjo Reichsta-
gan ir tenai išskaitė visus 
Vokietijos vargus. 

Kanclieris pareiškė, kad 
Vokietijos vyriausybei reikia 
turėti 42 miliardu poperinh. 

Sąjungininkų reikalavimus. 
Šito liepos mėnesio pabaigo-

Klausimas 1. Ar teisybė, kad 
Lietuvių Piliečių Sąjungos 
valdyba turi savo ofisą Lietu
vos Atstovybės Amerikoje nu
samdytuose namuose. 

2. Je i tarp, ar jie moka ran
dą? Pittsburgietis. 

Atsakymai 1. Nebandėme 
galutinai ištirti, ar tikrai As-
tovybės, ar Lietuvos Misijos 
namuose "jie gavo vietą savo 
ofisui, bet turėjome gano tikrų 
žinių, kad turėjo. 

2. Ar dovanai vieta naudo
jasi, a r moka kokią randą — 
nežinome. 

Gal kas nors galėtų norin 
tiems daugiau ir aiškesnių ži
nių suteikti. 

UŽEIKITE IR į MANO 
KAMPELĮ, 

Su laisvamaniais blogai. 

' 'Kokiu teismu teisite, to 
kiu busite teisiami' \ ' 

Titnagas. 

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVA 
DIDŽIAUSIAS RŪPESTIS. 

je, o tiktai noras erzinti žmo- je reikia vieno miliardo mar-
nes, daryti tarp jų nesusipra- kllJ-

i 

timus ir meškerioti juos į savo 
socialistišką krepšį; o taipat 
noras žeminti Atstovybėje esan 
čius asmenis. ų -. 

Lietuvos valdžia paskelbė, 
kad mokės nuošimčius už bo
nus. J i neprašė kad žmonės 
juos jai aukotų, nes nesijaučia, 
kad butų reikalinga visuomet 
elgetauti. 

Todėl Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje ir neužsiima agita
cija. J i tiktai rimtai pildo sa
vo priedermes, palikdama laik
raščiams ginčus ir-agitacijas 

nepaliestų Lietuvos, j del Lietuvos bonų nuošimčių, 
Kitaip jis pragaišintų mūsų kur ir kam naudingiau yra 
sal] tr mūsų tautų. . / juos aukoti. 

MŪSŲ DAILININKAS. 
-

Ukrainoje. 
i 

. 

Didžioji Europos karė dailininką Šileiką užklupo pietinėje 
Ukrainos dalyje, ponios Hipolitos Rogovskienės dvare, vardu 
Lebediiv Kievo gubernijoje. Ponia Rogovskienė, būdama viena 
* turtingiausiųjų Ukrainos dvarininkių ir jausdamasi lietu
vaite, ką ji dažnai sakydavo prie svečių, buk jos gyslose tikras 
lietuvės- kraujas tckąs.;-po tėvu esanti Plackovickaitė iš Mins
ko gubernijos. 

Toks jos prisipažinimas prie lietuvystės nelabai patikda
vo jos svečiams, kurie būdavo kunigaikščiai, grafai ir aplamai 
enkų bajorai gyventieji derlingoje ir puikioje Ukrainos šalelė

je. . 
Nekartą tie storkakliai prie pietų mėgdavo užsipulti ant 

lietuvių pašiepdami lietuvių nekultūringumą, bet ponia Ro
govskienė uždarydavo jiems bumas sakydama: " tur iu garbei 
prisipažinti, jog ir aš esu lietuvaitė, kas užsipuola ant lietuvių 

. . . • 

tas įžeidžia. mane*\ 'Toks ponios Rogovskienės pasakymas už
baigdavo diskusijas lietuvių laimėjimu. 

Tįeįlgnkų tituluoti aristokratai daugiausia būdavo finan
siškai subankrutiję, o ponia Rogovskienė nebuvo tituluota, 
bet visus kunigaikščius ir grafus galėjo į savo kišenių susidėti. 

Kadangi ji turėjo, be dviejų gražių dukrelių Nunos ir Van-
ios, neišmatuotus plotus Ukrainos juodžemio su ąžuolų gi
riomis ir puikiausius visame Kievo mieste rūmus; Taipgi jos 
dvare buvo ir cukraus dirbtuvė. Taigi būdama taip turtinga 
snbankrutijusius lenkų aristokratus ji dažnai juokais palydė-
davo. 

Vasarą, 1914 metais, ponia Bogovskienė parsikvietė į 
savo dvarą du lietuvių dailininkų. Joną Šileiką ir Igną Šlapa-
lį duoti piešimo pamokų jos dukterims ir piešti paveikslus jos 
dvare, nes Ukraina yra garsi gražiais reginiais. 

• Po dviejų savaičių darbavimosi užsidegė Europos karas. 
Dailininkas Šlapelis tuojans buvo mobilizuotas į karę ir nuo 

Kur vokiečiai gaus .tokias 
milžiniškas pinigų sumas f 

Senai buvo sakoma, kad vi
sa vokiečių tauta, ( turės sun
kiai dirbti, turės eiti baudžia
vą svetimoms šalįnis., 

J ie šiandie jau sunkiai dir
ba. J ie nežiūri, kad sau turėtų, 
bet kad patenkintų Sąjungi
ninkus. ,Nesirupina savo liki
mu, kad tik nedavus progos 
savo priešams išnaujo pakilti 
prieš juos. 

J-|ikri*%5su Pareiniu nustaty
tos Sąjungininkų armijos. Jų 
tikslas prižiūrėti, kad vokie
čiai pilnai pildytų tarkos sąly-

i 
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gas. 
. 

Klausimas. Ar tas tiesa, kad 
p. Vileišio Washingtono "be-
par tyvis" lietuvių seimas iš
rinko žvalgybą iš penkių as
menų prie dabartinės Lietu
vos Atstovybės ir Misijos A-
merikoje f Kenošietis.. 

4 t t s a į y i j ^ . Tas tai tikra 
tiesa. Išrinktoji žvalgyba iš 
penkių (gal but išrinkta ir 
daugiau slapukų) seks kiek
vieną Atstovybės ir Misijos 
narių žingsnį. . 

Prie 'p. Vileišio taip nebuvo. 

Sūv. Valstijose kasmet par
duoda daugiau negu milioną 
rožių. 

; • 

Amerikos kareiviai ant 
Rheino upės, Vokietijoj suval
gė dvidešimts devynis tonus 
kalakutų pereitą Padėkos 
(Thanksgiving) dieną. 

BIZNIERIAI GARSINKITE? 
^ D R A U G E . " 

PLATINKITE "DRAUGĄ »• 

mala*, arba gudrus diplomati
jos įžygia — metant išdavystę 
ant kitų dengti savo žygius. 

O'visai tai reiškia, kad nors 
liberalai kartais atsimena įsa-

ikymą "neužmušk", kurį sa-
Keisti dalykėliai darosi su .votiškai supranta, bet užmirš-

lietuvių liberalais Amerikoje..ta įsakymą "nekalbėk netei-
Jie pakliuvo į kokį tai nenor- Kiai prieš savo artimą' 
malį stovį. Serga. Bandysiu 
juos karts nuo karto pasikvies
ti į savo kampelį. Gal nuo to 
jie pasveiks. • 

Keista dabar jų liga. Kur 
tik pasisuku į jų guštas, ar 
Bostone, ar Brooklyne, ar New 
Yorke, ar kur kitur, tai nuo
lat randu, kad jie arba ver
kia arba juokiasi. 

Nuolatos randu: suskaitėme 
Neprigulmybės Fondo pinigus 
ir jų nebeliko, nežinia kur žu
vo, sutirpo. Suskaitėme Lie
tuvių Dienos pinigus. Bert tuos 
nepasisekė sutarpinti, kaip ti-
kėjomės.Dabar jau nebeturime1 

ką skaityti. Tas biaurybė 
Tautos Fondas nesiduoda, kad 
mes jame skaitytume pinigus. 
O mes jame puikiai suskaity
tume. Mūsų reikalai dideli, o 
pinigų neturime ir niekas jau 
mums nenori tikėti ir pinigų 
duoti. 

Vargas, vargas mums! 
Štai vėl vaizdelis: nesenai 

jie saukė trypė, juokėsi, kva
tojo girdi, klerikalai iš kailio 
išsinėrė, klerikalų padangės 
tamsiai apsiniaukė,Federacijos 
kūgis sugriuvo — dabar vėl 
vienas "pabažnas" liberalų 
laikraščio, redaktorius verkia, 
aimanuoja. Štai, sako, jaų kle
rikalai pasirengę liberalams 
"kailius nulupti. ' ' 

Koks "toli matant is" redak
torius. Bet aš užtikrinu, kad 
jis apsirinka. Menki liberalai, 
da menkesni jų kailiai, kleri
kalai "nesibaderiuos" tokiais 
niekais. 
Beraudodamas "pabažnasis" 

liberalų redaktorius rašo, kad 
liberalai gerai suprantą įsaky
mą "neužmušk", (Kaip jie 
supranta tą įsakymą, gali 
paliudyti daugybė ištvirkusių 
moterų ir apgautų mergelių). 
Daugiau neaiškinsiu. 

Galutinai savo raudą baigia 
tuo, kad klerikalai parduosią 
Lietuvą Lenkijai. Čia tai arba 
tikras nesveikos galvelės ge-

ftaug vargo prisieina atkel
ti, kol žmogus prisirengia į 
kelionę Lietuvon. Užbaigt čia 
Amerikoj įvairus reikalai, 
gauti pasportas, paliudijimas 

I apie užmokėtus taxus, išsirink-
ti laivakortė — visa tai pada
ro daug rūpesčio. 

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

Vieni vežasi Amerikos dolie-
rius su savim, gerai juos pas-
lepę. 

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

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

Kuris būdas yra geriausias, 
sunkti pasakyti. Čia reikia pa
likti kiekvienam liuosą pasi
rinkimą: tedaro, kaip jam at
rodo geriau, kad paskui kitų 
nekaltintų "del blogo patari
mo". 
Kas nori sįųstįi auksinus pirm 

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

Persiuntimas greitas ir gva-
rantuot 

<^ 

. 

* 
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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. 
- -

to laiko dail. Šileika neturi nuo jo jokių žinių; girdėjo, kad 
jis buvo sužeistas niušyjė su vokiečiais ir kad už atsižymėjimą 
karės lauke kryžių gavo. Kur jis dabar yra neteko sužinoti. 

Likęs vienas be savo draugo dail. Šileika darbavosi dar 
dvi savaiti ir kas karta galima buvo daugiau atjausti karo sun
kumas, galop jis vietinės policijos neteisingai nužiūrėtas ir 
areštuotas kaipo vokiečių šnipas". Tiktai pasidėkavojant ponios 
Rogovskienės įtekmei ir jos u'Žtarimui liko paliupsuotas. 

Į trumpą laiką ponios Rogovskienės įvaras buvo pripildy 
tas sužeistais kareiviais ir teko visiems kraustytis į Kievą. 

Lietuvoje. 
• 

Dail. Šileika atsisveikinęs su savo mylimoms mokinėms ir 
su ponia Rogovskienė, padėkojęs jai uz išgelbėjimą iš masko
lių nagų, išvažiavo į Vilnių manydamas pasiekti savo tėviškę, 
kuri buvo netoli Kauno—Suvalkijoje. 

Bet ant nelaimės Suvalkijos pasiekt jau nebuvo galima. 
Pagyvenęs dvi sąvaiti Vilniuje išvažiavo į Maskvą. 

Maskvoje. * 

Rusų sostapilis labai turtingas dailės įstaigomis. Čia dail. 
Šileika aplanke muzėjus studijuodamas rusų dailę, jų puikiai 
išpuoštas cerkves, kurių yrą "keturiasdešimts keturdešimčtų" 
ir davė piešimo pamokų turtingųjų rusų bernaičiams ir mer
gaitėms. 

Sąjungininkų bazaras. 
Pirmame sąjungininkų bazare įvykusiame 1914 metais 

Maskvoje dailiu. Šileika išpuošė savais piešimais ir dekoraci
joms lietuvių skyrių arba kioską. 

Konstrukciją to kiosko atliko skulptoris Petras Rimša, 
o dail. Šileika išpuošė dekoracijoms. 

Nors laikas buvo ląliąi trumpas lietuviams duotas, bet 
lietuviai taip puikiai atliko jiems jjavėstąį darbą, kad net 
rusai stebėjosi. 

Kiosko pryšakyje buvo išpieštas žirgvaikk, iš abiejų ša
lių žirgvaikio buvo ornamentai iŠ žalčių nupiešti. Bazaro-vir-

• 

. 

šininkas pamatė dail. Šileika piešiant žalčius ant kiosko, su
gniaužė kumštį ir kėlęs į viršų pasakė: "ė to mudrost litovska-
j a " ! (tai lietuvių išmintis.). 

Aplink kioską viršuje ėjo stilizuotų rūtų ornamentas. Iš 
galo buvo didelė afiša vaizdenanti nukentėjusią Lietuvą su 
parašu "Razarionnaja Litva". 

Kiosko šonais buvo iškabyti dailin. Šileikos vaizdai piešti 
Ukrainoje. Visi tie vaizdai likosi prie p. Baltr'aus Čepuiio ir 
prie p. Tamo Naruševičiaus. 

Kiosko vidurys buvo išpuoštas Lietuvos liaudies išdirbi
niais ir gintarais surinktais pastangoms pono Naruševičiaus. 

Kiti darbai. 
Vėliaus dail. Šileika dirbo prie garsaus Rusijos Architek

to — dekoratoriaus p. Ščusevo prie pastatymo Maskvos-Kaza-
niaus gelžkelio stoties, dail. Šileikai buvo pavestą nupiešti 
laikrodžio viršus į stoties bokštą. 

Stotis buvo pastatyta bizantiškame stiliuje, kainavo sep
tynis milionus cariškų rublių. Iš dailės atžvilgio buvo pui
kiausia pasaulyje, struktūra. 

(Pabaiga bus) 
, 

« 
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SĖJIKAS. 
SĖJIKO SKAITYTOJAMS 

IR SKAITYTOJOMS, 
Jau esame minėje, kad bu

vęs Draugo uoste "Laivas" , 
nuo liepos 1 dienos išskleidęs 
savo bures, pats, vienų vienas 
išplaukė- į banguojančias vi
suomenės bangas. Dieve jam 
padėk! Laimingos kelioncs-r-
tiek tegalėjome jam pasaky
ti. 

Draugo skaitytojai-jos ga
vo pranešimą apie naują prie
dą leidžiamą penktadieniais 
prie mušą dienraščio. 

Nun jis įžengia į Drau
go skiltis. Jis jaunas savo 
metais ir savo idėjomis. Jo 
vardas "Sėjikas." 

Kas Lietuvoje gyvendamas 
nėra matęs sėjiko? 

Pavasaris išaušo. Vyturėliai 
sučiulbo. Diena brėkšta. Sėji
kas išeina į suardytus, išakė
tus dirva. Juoda, išpuren
ta dirva — nieko daugiaus. 
Jis rimtai iš maišo semia grū
dus pintinėn, užsikabina ją 
ant kaklo, kepurę nusiėmęs 
persižegnoja ir pradeda dar
bą. 

Rimtai eina plačiais lau
kais, , didingai beria grūdus 
dirvon. Jis taip iškilmingai 
ir šventai sėjiko pareigas ei
na, sakytumei viską užmiršo, 
vien apie beriamą sėklą, gra
žiai suaugusius javus, ban
guojančius kviečius ir rugius 
svajoja. 

Kiekvienas einąs pro šalį 
valandėlei sustoja, užsimąsto, 
savo širdy gero derliaus lin
ki. : 

Draugo "Sėjikas" panašių 
pareigų imasi. 

Jam lemta ne javų grūdus, 
bet kilnios dvasios idėjas į 
mūsų visuomenės lauką berti. 

Kas nemato, kaip šiandien 
mūsų išeivijos dirvonai arti 
ir akėti kūkaliais, usnimis ir 
dirsėmis sužėlę? Ar-gi nebu
vo kam geros sėklos įsėti? 

Suklystume pasakę taip. 
Nemaža pasišventusių sėjiką 
pureno čionykščius dirvonus, 
bėrė jon Dievo ir tėvynės mei
lės sėklą. Bet kiek tuotarpu 
nakties vagis pavydėdamas 
gražaus derliaus prisėjo kū
kalių! Jais dar plačiai šla
mena lietuvio-amerikiečio pro
tai ir širdis, Žalingos piktos 
valios kūkaliai stelbia žmoniš
kumo jausmus, žadindamas 
luomų neapykantą, kliudo iš
vystyti lietuvio sielą taip, kad 
besitobulindamas prilygtų 
kiekvienai kitai kultūringai 
sielai. Labai toli esame atsili
kę nutb kitų. Tie, kurie šian
dien skelbiasi mūsų tautos 
"šviesioji inteligentija/' dide
lę atsakomybę turi prieš lie
tuvių tautą, nes bent puse 
šimtemečio mūsų liaudį pastū
mėjo į neišbrėdamą tamsybę. 

Tokiam darbui mes gerai 
nusimanome kad vieno Sėjiko 
jiegų neužtenka. Be dabarti
nės katalikiškos laikraštijos 
skelbiančios tiesos, meilės, tei
sybės pradus, turėtume susi
laukti socialio auklėjimo — 
žurnalo. 

Tušti ir bergždi ginčai, daž
nai nešvari priešų polemika, 
neprisidės prie savo brolių 
kultūrinės pažangos. 

Jie savo pliauškalais, šmeiž
tais ir demagogija vien groja 
žemais žmogaus instinktais, 
pataikauja jų gyvuliškiems 
jausmams. Tokiu keliu musųj 

lietuvių laikraštija (ypae so
ciali stų-bolševikų) beeidama, 
dar ilgai sukvailintus darbi
ninkus kvailins, išnaudos, dva
sios skurdą gamins. 

' ' 'Sėjikas" pirmiausiai tar
naus darbo žmonėms. Jo pa
stovi skiltis "Darbininkų 
Naujienos" be žinių, kores
pondencijų iš darbininkų gy
venimo, gvildens svarbiausius 
profesinius jiems rupimus 
klausimus. Pradedame sav 
darbą "Krikščionių darbinin
kų internacionalu." Pažvelg-
ksime kaip Kristaus Evange
lija — meilės ir teisybės įsta
tymas, o vėliaus jo įkurtoji 
Bažnyčia darbininkų klausimą 
riša, ką yra nuveikusi ir prie 
ko eina. 

Antroji pastovi Sėjiko skil
tis "Genys" duos labai įvai
rių moksli}, auklėjimo straips
nelių. Jame kiekvienas skai
tytojas-ja suras ko tik trokš
ta. Mažas ir didelis, senas ir 
jaunas, mergelė ir motina sa
vo kąsnelį gaus. Ta skiltis 
bus marga, kaip margi yra 
gyvenimo reikalai. 

Čia rasi kaip apsaugojus ir 
palaikius savo sveikatą — 
vieną brangiausių turtų; kaip 
išlavinus savo dvasines jėgas: 
protą, valią, jausmus kad pa
likus pilna prasme žmogumi. 
Čia motinos ras apie vaikelių 
auklėjimą, šeimininkės skaitys 
apie namų pagražinimą, gar
džių valgių gaminimą, praktiš
kus ruošos patarimus ir tt... 
Beaugąs jaunimas pramoks 
gražiai ir mandagiai elgtis į-
vairiose socialio gyvenimo ap^ 
linkvbėse. 

Lygiai "Sėjikas" sekdamas 
naujus technikos ir gamtos, 
psichologijos mokslų išradi
mus pasidalins su savo skai
tytojais. 

Trumpai tarus ' ' Sėjikas'' 
bers kiekvieną sveiką grūdą, 
kurs prigijęs ir išaugęs skai
tytojo sieloje neš gražių vai
sių Krikščioniškai-tautiniai 
Lietuvos-Amerikoje vi suome-
nei. 

Uždaviniai platus ir dideli. 
Kad beriamoji Sėjiko* sėkla 
visiems butų naudinga, reikia 
sumegzti artimus ryšius su sa
vo skaitytojais. Tik bendrai 
darbą dirbant, Sėjikas pasiža
da būti visiems įdomus ir nau
dingas. 

Dėlto šiuomi '* Sė j ikas ' ' 
kviečia visus talkon. Jame 
kiekvienas gali panaudoti sa-
vo gabumus. Visi raštai, ko
respondencijos ras sau tinka
mą vietą. 

Kas nesugeba ar neturi lai
ko ilgesnių straipsnelių raši
nėti, lai siunčia, įvairiausių 
paklausimų. 

"Sėjikas" yra sutelkęs apie 
save įžymiausių daktarų, ad
vokatų, gamtininkų, sociologų, 
, parinktų moterų ir šeiminin
kių. Gera proga pasinaudoti 
tų mūsų uolių rėmėjų mokslu 
ir patyrimu. Laukiame ju&ų 
grūdelio į bendrą Sėjiko aruo
dą. 

Su tikra pagarba 
Sėjikas. 

* • ' ; 

KRIKŠČIONIU DARBININ
KŲ INTERNACIONALAS. 

"Viso pasaulio proletarai 
vienykitės Kristuje, po 
Bažnyčios vėliava, visuo
menei gelbėti." 

Savo mokslu Kristus, pasau
lio Išganytojas, padarė prad
žią visai kitokiam, visai nau? 
jam gyvenimui, anų laikų 
stabmeldžiams visai nežino
mam. Jo mokslui buvo lemta 
sugriauti piktos valios žmonių 
įsivyravusius įpročius bei pa
žiūras ir sukurti gyvenimą 
naujais pamatais. 

Ilgai tvėrę tie įpročiai bei 
tos pažiūros virto anų žmo
nių lyg antra prigimtimi. Pri
gimtis mažne visai neįveikia
ma, tokie gi pasenę įpročiai 
tik išlėto ir labai sunkiai. Iš-
griaut-gi iš pamatų ir pakeis
ti juos kitais jiems visai prie
šingais buvo Kristaus mokslo 
tikslas, ir tiktai Jojo Sventam-
jam mokslui tat* stebuklas pa
vykti tegalėjo, nes tas darbas 
persunkus butų buvęs paties 
žmogaus protui bei jiegoms. 

Beto žmogaus širdyj bei 
prote toji permaina triukšmin
gai, tariant, revoliucijos būdu 
neįvykdoma: širdis ir protas 
reik iš naujo auklėti; auklėji
mas gi ilgais metais tęsias. 
Todėl dar ir šiandien 2000 me
tų nuo Kristaus mokslo pa
skelbimo praėjus dar tas dar
bas neužbaigtas. Juk nuva
lius, žmogaus širdį'bei protą iš 
pradžios tik paviršium, jis 
siekia jo viduje, giliau; galo 
gi tam darbui nematoma ka
dangi jojo tikslas nepasiekia
mas pilnai: "Bukite tobuli, 
kaip kad jūsų Tėvas danguje 
tobulas vra." 

Todėl nenuostabu, kad no
rint Kristus savo mokslą jau 
seniai visą paskelbė, mes tik 
šiandien jį pilniau bei aiškiau 
suprasti tepradėdame. Mes 
tiktai šiandien pradedame 
stengtis vykinti tai, kas, ro
dos,* turėjo būti seniai įkūny
ta gyveniman, jei nebūtumėm 
— kaip minėjau — taip kietai 
įaugę į savo papročius. 

Kristus ir vargo žmonės. 
Paskelbęs savo mokslą Kri

stus norėjo visiems, visam pa
sauliui priminti jo augštąjį 
tikslą ir parodyt atatinkamų 
priemonių tam tikslui pasiek
ti. 

energingiausiai ginti pir
miausia darbo" žmones nuo tų 
išsigimusių ^baigiančių tvirkti 
kapitalistų, kad jie tų nekal 
tų žmonių neskandintų vargo 
ašarose. Kaip Kristus kad 
anais laikais, taip Bažnyčia ir 
jos tikrieji sunųs susirūpinę 
yra padaryti tai šiandien. 

Bažnyčia ir darbininkai. 
Bažnyčia, gavusi įsakymą 

skleisti Kristaus moksle, nie
kada tojo djlrbo nebuvo pa
miršusi. Tik ne visais pragy
ventais laikais žmonių vienoki 
reikalavimai buvo, tat ir ne-
vienoki katalikų rūpesčiai. , 

Iš istorijos yra mums žino
mi laikai, kada darbo žmogus 
nebuvo toks bejėgis ir taip 
skriaudžiamas, kaip tat atsi
tinka šiandien. 

Seniau darbo žmonės turė
dami patys savo darbui rei
kiamų įrankių ir susibūrę į 
tam tikras draugijas, cechais 
vadinamas, galėjo dar ginti 
save, ypač aim laikų jiems pa
lankaus įstatymo padedami. 
Anie laikai praėjo. 

Gyvenimas apšvito. Darbo 
žmonių būtis taip pablogėjo, 
kad ilgiau taip likti negali. 
Bažnyčia ir šiaip katalikai tai 
matydami suprato, kad šian
dien yra tas laikas, kada ypač 
reikia žmonėms priminti Kris
taus mokslas, ir naujiems mū
sų reikalams atatinkamai pri
taikinti jį. 9 

Kristaus mokslas tas pats, 
jis niekados nesikeis, tik mes 
žmonės įgyję 'daugiau mokslo 
o ypač labiau Kristaus moks-

Bažnyčia ir darbininkai 
Vokietijoje. 

Taigi taikindamies į naujas 
aplinkybes, į naujus žmonių 
reikalus, katalikai kartu su sa
vo Bažnyčia sukruto dirbti 
darbo žmonių naudai, steng-
damies, kaip tat Kristus darė, 
visuomenę Jo mokslu betvar
kant, palengvinti gyvenimą, 
ypač vargdieniams, kadangi 
dabar vargdieniai vis kenčia 
dėlto Kristaus mokslo pamir
šimo. Reikia Kristuje viskas 
atnaujinti, nes tiktai jo moks
las visiems laimės teduoda. 

Pirmas to darbo stvėrėsi 
vyskupas Ketteleris iš Mogun-
eijos, Vokietijoj. Paskendę 
savo turtuose, ištvirkę turtuo
liai ramiai naudojosi savo pa
dėjimo patogumais, visai ne
norėdami matyti vargus bei 
skurdą jiems bernaujančių 
darbo žmonių. 

Socialistai, kurių anais lai
kais jau atsirasti bepradėję 
buvo, lyg apsnūdę neveikė. 
Darbo žmonės apleisti vieni 
vargo savo vargelį. 

Dar tuometu prastas kuni-
• gelis Ketteleris, gyvenda
mas darbininkų tarpe, matė 

pu, iki mirsiant! nenustojo tu
pintis darbininkais, už ką dar
bininkai praminė jį savo tėvu. 

(Pabaiga bus). 

Lietuvos darbininkų kong
resas. 

Trečias Darbo Federacijos 
suvažiavimas Kaune įvyko. 
Posėdžiai ėjo tvarkiai. Daug 
nutarimų padaryta. Jos na? 
riai — darbininkai siekia sa
vo tikslų ne revoliucijos, dik
tatūros keliu, bet ramiu, pozi
tyviu būdu, dėdamies prie Lie
tuvos valstybės kūrimo, o nė 
griovimo. 

Gerai kad nors yra kam» at
remti visokių social-bolševisti-
nių sąjungjų pavojai tėvynei. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Liet. Am. Kubų Išdirbinio 

Bendrovei: 

Šiuomi kreipiuosi prie Tatri-
stų norėdamas dasižinoti apie 
Bendrovės veikimą, kaip se
kas mūsų gerbiamai bendro-
vei? • 

Gerbiamieji draugai: malo
nėkit prisiųsti "man antrašą 
bendrovės įgaliotinių, nes čia 
yra daugelis parvažiavusių iš 
Amerikos, kurie ieško progos 
prisidėti prie industrijos įs
teigimo. 

Amerikiečiai nemėgsta gy
venti ant ūkių, o miestuose jie 
negauna tinkamų darbų, nes 
dirbtuvių beveik, kaip ir nėra. 

v 

Haguvoje yra daug amerikie-
baisųjį darbininkų vargą; šir-'čių parvažiavusių, kurie nori 
dį jam skaudėjo. Jis pradė
jo manyti, kaip Čia padėjus 
tiems vargdieniams. 

Parėmęs savo kasdieninius 
patyrimus šv. Tamošiaus mok
slu jis vieną dieną, pirm negu 
tat padarė socialistų tėvai 
Lasalis ir Marksas, viešai iš 
sakyklos pasmerkė išnaudoto-
tojus kapitalistus ir gynė dar

iu susitvarkę turim jį giliau "dienos kunigas Kettleris, pas 
kaskart ir plačiau suprasti bei kui tapęs Moguncijos vysku 

bo žmonių reikalą. Nuo tos vartoti. . 

prisidėti prie mūsų bendrovės 
su dideliais kapitalais įsteigi
mui verpimo dirbtuvės, kurio
je patys galėtų dirbti, nes 
Lietuvoje minėtos rųšies dirb
tuvė turės geriausio pasiseki
mo. Lietuvos ūkininkai užau
gina labai daug linų, kuriuos 
mes ir privalom pagaminti į 
visuomenės reikalingas reik
menys. 

Pasilieku su tikra pagarba, 
Juozas Bručas. 

WESTVILLE, ILL. ' 
Pas mus darbai visai silp

nai eina. Tedirbame tik dvi 
dieni į savaitę. Mergaitė. 

Bet kad ir tuomet, kaip kad 
ir šiandien, tam tikra žmonių 
dalis kentėdama neteisingai 
už vis reikaljnga buvo paspir
ties, paramos ir apgynimo, tat 
ir Kristus ypatingai glaudė 
prie savo Dieviškosios Širdies 
neteisingai skriaudžiamuo
sius, grūmodamas skriaudi-

— engėjams savo tei-
teismu aname gyveni-

G L N Y S 
PASAUUS DAR MARGESNI S 

STEBUKLINGAS RADIUM. 

kams 
singu 
me. 

Šiandien tas pats. Darbo 
žmonių didžiuma neteisingai 
skriaudžiama. Skurdas Ir 
vargas stumia tuos vargdie
nius piktus darbus dirbti; 
turtuoliai gi, kapitalistais vn-
dinami, užmiršo savo sąžinę 
ir priedermes; nežinodami 
kur dėti turtus, skęsta palei-
stuvybės bei ištvirkimo ban
gose, savo sielą ir kūną ne
gailestingai darkydami. 

Todėl ir šiandien, kaip kad 
Mes prašome patarimo, kuo

met laukiame tik pritarimo. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
—Colton. | Kristaus laikais, reikia kuo- turtingai gyveno. Trumpos 

Įžymi mokslininkė ir kukli 
ponia Curie, kuri buvo uoli 
profesoriaus Curie bendradar
bė, nesenai atvažiavo Ameri
kon. Ją visur sutiko su di
džiausiu triukšmu. 

Kuo pasižymėjo ponia Cu
rie! Ji išrado šiandieniniam 
mokslininkų pasauliui įdomų 
radium. Tūkstančiai vėžio pa
gautų ligonių su viltimi laukia 
pagijimo. 

Ligi šiol vėžio liga buvo 
skaitoma neišgydoma, bet at
rastasis ponios Curie radium 
gydo tokius ligomis. 

J i atvyko Amerikon lydima 
dviejų dukterų. Viena iš jų y-
ra uoli motinos pasekėja dary
dama mokslinius tyrinėjimus. 
Ta mokslo meilė jų šeimynoje 
yra prigimta. 

Ponia Curie dar maža mer
gaitė netiek lėlėmis žaidė, kiek 
savo tėvo laboratijoje darė į-
vairius įbandymus. Jos tėvas 
Varšavos gimnazijoje mokyto
javo.* 

Lenkijoje ir kitose šalyse, 
mokslas neduoda ypatingo pel
no, su mokslu nesukrausi dide
lių turtų. 

Profesorius Sklodowskis ne-

Carpentier kumštynės daug 
pelningesnės, negu ilgiausi 
mokslo tyrinėjimai. 

Tėvui mirus, panelė Sklo-
dowska apsigyveno Paryžiu
je, kur galėjo savo bandymus 
tęsti. J i ten vos šiaip-taip pra
gyveno, pakol negavo vietos 
laboratorijoje. Lankydama 
Sorbonna (Paryžiaus universi
tetą) susipažino su fizikos pro
fesoriumi Curie. 

Ji paliko jo laboratorijos 
darbų asistentė ir 1895 m. iš
tekėjo už jo. 

Po trijų metų ponia Curie 
uoliai besidarbuodama išrado 
radium. 1906 m. Petras Curie 
mirė pakliuvęs po ratais pa
likęs pragarsėjusią savo žmo
ną. 

Va moteris kurią Suv. Vals
tijos iškilmingai pasitiko. 

Jos atsilankymą Amerikos 
moterys tinkamai pagerbė į-
teikdamos per prezidento Har-
dingo rankas gramą brangaus 
metalo kurį ji išrado. Ta dova
na turi $100,000 vertės; neper
maldaujama • vėžio priešininkė 
ne vienam grąžins sveikatą. 

Paryžiaus miesto valdyba 
perka du radium'o gramu už 
2,500,000 frankų kad pasek-
mingiaus kovojus su baisia vė
žio liga. 

Lai pagarba išreikštoji po

niai Curie bent dalinai atlygi
na jos skurdžias laboratorijos 
darbo valandas. Į ją šiandien 
žiūrima kaipo " mokslininkų 
karal ienę ' ' . 
Nepaisant nepaprasto radium 

išradimo j i ir jos vyras gyveno 
labai siaurai. 
Už savo mokslą ji buvo kvie

čiama užimti profesorės vietą 
Lozanos (Šveicarijoje) univer
sitete, bet atsisakė. 

Galop prancūzų valdžia pa-
kvietė ją į Sorboną (Paryžiaus 
universitetą) profesoriauti. 

Tiesa, kad mokslas turi sav© 
nevystančią garbę ir pasekėjų, 
bet ypatingai turi daug kan
kinių. Mūsų mokslo vyrai, dai
lininkai taipat skurdžiai gyve
na. Atomas. 

iryįfrą: peikia mokintis gražiai, 
Istętingad valgytu 

Gražus elgimosi būdas prie 
Į stalo, parodo moters ar vyro 
iŠatil^jiMo laipsnį. 

Pratinkime vaikus. 

Laikyk dailiai rankoje peilį i* 
šakttteg, valgyk be iriuksmo ir 
čiaukšėjimo lupomis, gerk ty
liai, vartoti staltiesėlę, valgy
ti nesiskubinant ir/gukramtyt 
gerai visus valgius, tai visą 
turi būti mokinama iš pat m* 
žens, tuomet nors ir iškilmin 
giausioje puotoje žmogus jau* 
sis ramus ir nesuvaržytas. -

Niekur nėra taip lengva pa
stebėti |«ero išauklėjimo stok% ; n 
kaip prie stalo. : 

Sėdėjimas prie stalo. 

Nieko, regis, taip nesame į-
ptątę kfįįp sėdėti, tečiaus sė
dėti nemokame. Užeik į val
gyklą, puotą ir patirk. 

Matysi vienus susikruprinu 
sius kaip šimtmečius senius, 
kitus išsitiesusius kaip te!e-~ 
grafo stulpus. Vieni galva 
nukorę ant lėkštės, tarsi vi&sr 
jų laimė paskendo lėkštėje, o 
jie jos ieško ir nesuranda. Ki
ti per toli nuo stalo atsistumę 
pakol prineša sriubos šaukštą 
burnon laistosi kaip maži vai
kai. Yra ir tokių, kurie kaip 
nusigėrę ramsto galvą ranko-

jmis, arpą pusiau atsigulę^ 
rankos visuomet privalo būti 
ant stalo. Visokių pamatysi, 
bet retą gerai sėdintį išvysi. 

Tuotarpu gražus prie val
gio sėdėjimas yra tas: nesusi-
riesk . ir nesitiesk perdaug; 
neatsitolink ir neprisistumk 
perdaug arti prie stalo; su
rask vidurį, jauskis laisvai sė
dįs. Sėsdamas stalan uŽsi-
tiesk staltiesėlę ant kelių; nie
kuomet nepasirišk po kaklu. 

freilio ir sakutės 
vartojimas. 

i 

Peilis niekados nėra varto
jamas valgiams dėstyti bur
non : valgio etiketą niekuomet, 
niekur if niekados neleidžia 
nieko valgyti; pejljų, t. y. kim
šti i į%rnon. 

Peifis yra vjen tanvkad.su-
jn^usčįus valgį> į .gabalMius, 
paskui padėję peilfant vieno 
lėkštės šono, paimt šakutę #e-
šmiaįa ranka, ir nešti ją bur
non valgomąjį daiktą. 

Pabaigęs valgyti,: sudėk ša* 
kūtę ir peilį š&lia viens Jrij» 
ant lėkštės; tai yra patarnau
tojams prie stalo ženklas, kad 

[jau gali imti indus nuo sta
lo. 

AR MOKI GRAŽIAI VAL
GYTI? i 

Keistas klausimas. Ačiū 
Dievui jau 25 metai kaip to 
amato išmokau. Galutinai val
gyti nė 'mokyti nereikia 

Taip klausimas keistas, bet 
dar keistesnis nrosų pasielgi-
DBS prie stalo. Kad taip yra 
užtenka atsilankyti į musių 
"bankietus" seimų, išleistu
vių puotas, kad įvertinus atsa- [ 

Kramtymas, 
Kramtant valgį reikia lai

kyti burną uždarius, ne išsi
žiot ' i r lupomis "nesigard-
žiuot." Valgius kramtyti ty-, 
liai, mėsą supiaustyt gabalė
liais; niekados neprikimšt bur 
no8 taip, kad atrodyta it su
tinusi. 

Sriubą paprastai duoda pir 
miausiai, Ją valgyk be pa
skubos, srėbk tyliai šaukšto 
šonu, o nė galu. Labai negrą 
žu trupinti duoną į sriubą, ne
gražu yra pust į karštą sriu
bą, norint ją ataušinti. 

fepant duoną sviestu, lai-
[kyk ją už riekutės kraštelio, 
pasidėjęs ant lėkštės. Via . 
minkšti pyragai (cakes.) turi 

Į būti valgomi šakutėmis, o ne 
pirštais. 

Visoj virtos daržovės, vai-
gomos šakutėmis, išskiriant 
"koiTĮus" (corn on cob), ir 
"šparągus," Tuos galima lai
kyti už galiuko, pirštuose. Ža
lios salieros (oalėry) ridikiu-
kai ir alyvos (olives) valgoma 
paimant pirštais. 

Rūtelė. 
(Bus daugiau). 

http://tanvkad.su-


ĘRAUGES 
1 — - - * 

/PentMienis, Ltgpea l&j IftŽf 

CLEVELAND: OHIO. 

Ir paukšteliai SAVO namą tu
ri, .ir kožnas žvėrelis SAVO 
namą turi—Tai kodel-gi Tam
sta SAVO NAMO turėti nega
lėtum? 

Mes parodysime Tamstai , kaip len
gva jsigyti SAVO NAMUS, atidedant 
po keletą centų kožną dieną. 

Tamistai la ikas pradėti mokėti ran 
4ą pač iam sau ir t«omi išgelbėti sa
r o Šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių 
ir kitų Šmėklų,*tai reiškia pal iuosu6-
ti nuo skrepų. Tamstos gyvenimas 
reikalauja l inksmų, vietų, gražių par 
kų , mokyklų ir bažnyčių, čysto oro, 
geros transportacijos, tai yra tokių 
vietų, kur jūsų vaikučiai išaugtų tik
rais žmonijos draugais. Tokiomis vie
t o m s yra šios apie l inkės: 70 gatvė ir 
Ash land Ave. , 69 gat . tr W e s t e r n 

Ave., 63 gat. ir Kedzie Ave., arba 
"Parkhomie ," ' P o r i n g e Park," <4West 
field," "Westwood, ir taip toliaus. 
Padaryti savu gyvenimą taip gražiu 
yra labai lengva. 

Mes pri imame labai mažus jmokė-
j imus ir mėnesines sąskaitas suren
g iame be jokių kliūčių. (Jaunate 
"deed" ir gvarantuotą "title policy" 
su gvarancija visoj Amerikoj žino
mos Chieagos Title and Trust Co. 
Duodame n a m u s kokių tik Tamstos 
širdis trokšta — vieno, dviejų ir tri
jų pagyvenimų. Dabar jau pradėjo
m e statyti daug namų. 

K a s norite pasinaudoti abelnais 
pienais, ats išaukite pas mane ypatiš-
kai nes tokiu bndu sučėdysi daug 
pinigų. Kasyk arba te lefonuok— 

ADAM MARKŪNAS 
Sales Manager 

847 First National Bank Bldg. 
68 W. Monroe St., 

Chicago, UI. 
i Telephotie: Randolph 7400 

r 
> Y. W. RUTKAUSKAS | 
• • S ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty J: 

I 29 South La Balio Street | 
1 b u n barta I S 4 
3 Telefonas Centrai 6390 

• Vakarais, 812 W. 33rd 8 1 • 
a r. 

Telefonas: Yards 4«81 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Yards 5031 

Valandos: — 8 Iki 11 i i ryto: 
6 po pietų iki 8 rak. Nedėlio-
mla nuo 5 iki 8 Tai. v a k a r e 

^ I ~ l ~l ~ ~ I ~ l ~ l ~ I - •— - ^ — - ^ — —• ' i - m ^ 

TaL Drorar 7§4S| 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

671% SO. ASHLAND A V M H U * 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 8 ryto tkl 8 vak I 
8eredomi« nuo 4 l if 9 vakar* 

I - - • • » « • * 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETCVIS ADVOKATAS 
4601 South Hermi tage Ave . 

Tel. Boulevard 6080 
11005 S. Michigan Ave . 

Roseland, I1L 

Ekstra pranešimas. 

Liet. Baud. Kryž. Rėm.-dr-
jos ir Šv. Vincento a Paulo 
dr-jos 7-to skyr. susirinkimas 
kartu su Tautos Fondo 22-ru 
skyr. įvyks pirmadienyje 18 
d. Liepos, 1921 m., 7:30 vai. 
vak. Goodrich House, 1420 E. 
31-st St. 

Širdingai kviečiame. visus 
aukuotojus, Lietuvos mylėto
jus nes turime svarbių pra
nešimų apie padėti Lietuvos 
vargšų našlaičių ir kareivių 
sužeistų kovoje už tėvynės 
Lietuvos laisvę. Dar ka naujo 
išgirsite. 

Al. Banys-sekretorius. 

PRANEŠIMAS VISUOME 
NEI. 

Šiomis dienomis pabaigėme 
išsiuntinėti S. L. R. K. A. 
moksleivijos atsišaukimus 
gerb. kunigams, redakcijoms, 
draugijoms ir geros valios žmo 
nėms. Jeigu kuri draugija ar
ba asmuo negavote mūsų atsi
šaukimų prašome dovanoti,nes 
neturime antrašų. 

Šis svarbus atsišaukymas 
yra gelbėti neturtingus moks
leivius eiriaaį-ius aukštesnius 
mokslus Lietuvoje, Šveicarija-
Je, Italijoje, Vokietijoje ir 
Suvienytos Valstijose. Dalis 
teks moksleivių organo palai
kymui. 

Už kiekvieną aukų ir atsilie
pimų iš kalno tariame širdin
giausių ačių. 

V. J. Beisogalietis. 
P. S. Aukas meldžiu siųsti 

šiuo antrašu: 
P. Česnulis, 

455 Locust St., 
Valparaiso, Ind. 

P R O T O K O L A S , 
ŠV. KAZIMIERO AKADEMI 
JOS RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 

ANTROJO SEIMO. 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel . Ganai 8118 

Valandos: 18 ryto Iki 8 vakar* 
Gyvenimai : 

• 3811 W. 8Srd Str. 
TaL Prospect 148 S. 

m • m m m m m m m i 

Ckioago, DL 

DR, G, M, GLASER 
Prakt ikuoja 20 metai . 

Ofisas 8148 So. 
Kertė 82-ro St., 

8PECIJALISTA8 
Motartfku. VyriSkų. talptn 

nisku Ilsu, 
OFISO VALANDOS: N u o 18 ryto 
iki S po platu, uoo 8 Iki 8 va laa-
4a vakar*. 

Nadėllomia nno 8 lkl 8 po pM8« 
Telefonas YaHta 881 

Buvusio 
Chicago. Ulinois — Birželio 

12-ta 1921. 

(Tąsa) 
Skyrių raportai. 

1 skyriaus, Šv. Kryžiaus pa
rapijoj raportą išdavė M. Ba-
jorinaitė. "Patricijos" tikie-
tu parduota už $385.00, ženk
lelių už $130.00, aukų nuo 
Draugijų $456.00, skyrius tu
ri 126 narės, 10 naujų. 

2 skyriaus, Šv. Jurgio para
pijoj — raportavo M. Mikšie
nė. "Patricijos" tikietų par
duota už $31.00, Šv. Aloiziaus 
dr-ja $5.00, Mergaičių draugi
ja Nekalt. Pr. Šv. Mar. $50.00 
(Amžina narė), Moterų Są
jungos 1 kuopa nuo vakaro 
$75.00, Moterių Sąjungos 1 
kuopa Kalėdinė auka $10.00, 
Visų Šventų Draugija $10.00, 
Šv. Kazimiero Draugija $10.-
00, Šv. Martino Draugija $10.-
00. Ražancavos $30.00. 

Viso $200.00. 
Išviso įnešta pinigų $231.-

00; skyrius turi dvi amžinas 
nares. Narių įmokėjuskį 21, 

3 skyrius, Šv. Mykolo pa 
tapijoj — raportuoja E. Nau
sėdienė, Bažnyčioj padaryta 
rinkliava $70.00, 2 vakarų 
pelnas $76.00, Nariu mokestis 
$25.00, Šv. Mykolo Draugija 
$25.00, Aušros Vartų Dievo 
Motinos $25.00, Ražancavos 
$20.00, Šv, Juozapo $l0.0a ftž 

Cecilijos Giedorių $10.00, Šv. 
Kazimiero -10.00, Moterų Są
jungos 4 kp. $10.00, Darbinin
kų Sąjungos kuopa $5..00. 

Viso įplaukų.$286.00. 
Skyrius turi 25 nares, 7 iš 

jų naujos. • 
4 skyrius, Visų Šventų pa

rapijoj — raportuoja P. Sus-
nienė. J. Pečiukaiti«enė $100.00 
Amžina narė, R. Žilinskienė 
$100.00 amžina narė, Dr-stė 
Šv. Onos $100.00 Amžina na
re, M. Adomienė $25.00 Gar
bės narė, Šv. Onos Choras 
$30.00, Šv. Vincento a Paulo 
dr-ja $13.45, Kalvarijos Staci
jų $15.02, S. L. R. K. 33 kp. 
$25.00, Moterų Sąjungos 46 
kp. $5.00, Nuo vakaro pelnas 
$163.87, Už ženklus $28.00, 
Narių mokestis $42.80, Patri-
cijos tikietų parduota $10.00. 

Viso $658.14. 
Kitos įeigos $156.00, išviso 

$814.14; skyrius turi 33 na
res. 4 skyriui padėkota at
sistojimu už taip gražų veiki
mą ir išreikšta padėką p. Pc-
čiukaitienei kuri vlaug yra 
pasidarbavus prie prikalbini-
mo amžinų narių. 

5 skyrius, Dievo Apveizdos 
parapijoj — raportą išdavė 
A. Stanktenė. Pelnas nuo su-
rengt'tijiį vakarų $2<)5.28, J$o-
žutrcavos 'tltfauirija $52.00, Mo
terų Sąjungos 3 kp. $39.00, 
Lietuvos Vyčių 4 kp. $25.00, 
Dievos Apveizdos dr-ja No. Jt 
$21.10, Altoriaus Puošimo 
dr-ja $11.00, Pelnas nuo "Pa-
tricijos" $137.06, Narių mo
kestis $104.00, Extra 62c. 

Išviso $595.06. 
6 skyrius, Nekalto Pras. Šv. 

Marijos parapijoj — rapor
tuoja O. Pranckevičienė, bi
lietų parduota $9.00, Draugi
ja Nekalto Pras. $100.00 Am
žina narė, Labd. Są-gos 8 kp. 
$100.00 Amžina narė. 

Išviso $219.00. 
•Skyrius turi 13 narių. 
7 skyrius Šv. Petro ir Povi

lo parapijoj neprisiuntė dele^ 
gačių. 

8 skyrius, Vienuolyno apie-
linkėj raportą išduoda M. Tu-
masonienė, kad skyrius turi 

Mandatų Komisija pridavė su
rašą delegačių dalyvaujančių 

Seime. 
• 

Skyrius 1: M. Šedienė, M. 
Mikšaitė, V. Galnaitė, S. Jur-
gaičiutė, K. Slušnaitė, J. Stri-
baite, K. Norvilaitė, M. Bajo 
rinaitė, Draugija šv. Pran
ciškos: J. Ambrozevfčienė, E. 
Juškienė, Draugija Sald. Šir
dies J.: S. Nufaiitienė, K. Ve-
zelaitė, Amer. Liet. Dukterų 
Kliųbas: M. L. Brenzaitė, S. 
Čiurloniutė. 

•Skyrius 2: A. Nausėdienė, 
M. L. Uurinskaitė, M. Mikšie 
nė, Z. Lesčiauskienė, J. Val-
terienė. O. Sekleckienė, O. 
Ramanauskienė, O. Beinorai-
tė. A. Gilienė. 

įkyrius 3: E. Nausėdienė, 
B. Naujokienė. 

Skyrius 4: P. Susnienė, P. 
Simienenė, j . Pečiukaitienė, 
R. Žilinskienė J. Valentienė, 
K. Nemajunienė, M. Ad,omie-
ne. 

Skyrius 5: M. Benaitė, A. 
Sasnauskaitė, A. Stankienė, J. 
Paskaitė.. B. Abfomaitė, V. 
Lukošienė. 

Skyrius 6: A. Valantinienė, 
V. Žarumskaitė, O. Prascevi-
čienė. 

Skyriuj 7: Neprisiuntė de
legačių^, 

Skyr 

- Skyrtus: 9i t i M ^ 
Mironienė, O. Reikauskienė. 

Skyrius 10: V. Butkienė, A. 
Kai raitė, A. Kai raitė, Z. Ku-
dulienė, R. Žiaulienė. 

Draugystė Šy? Agotos-Šv. 
Kryžiaus parapijos: S. Nu tau 
tien^, A. Baltttti«aė, išviso 
53 delegatės. 

(Dar ne galas) 

[kyrius 8: MT Tuniaspiiionė, 

LIETUVOS INFORMACI
JŲ BIURO PRANE

ŠIMAI. 
Kaunas, VII, 12 d. (Elta). 

Uisicnių Reikalų Ministeris 
d-ras Puryckis š. m. 11 d. iš
važiavo Rygon Pabaltjurio vai 
stybių sąjungos reikalais. 

Kaunas, VII, 12 d. (Elta). 
Š. m. liepos 9 d.! Steigiamasis 

25 nares, pinigu įnešta **2fc [^mm^ išsiskyrst4*atostogosna. 
ketina ant toliau daugiau veik 
ti. 

saligų, kuriomis Tautų Sąjun
ga pasiūlo tęsti toliau derybas 
Briuksęlyje. Vyriausybė ne
galėdama sutikti su Tautų Są
jungos pasiūlytomis Ženevoje 
salimomis, ir laukdama, iiąujų 
pasiūlymų, griežtai reikalauja 
laikinai padėčiai Vilniuje nu
statyti Suvalkų sutarties iš
pildymo. Tokį Vyriausybės 
nusistatymą parėmė visos 
Steig. Seimo frakcijos. Krikš-
čiojiių-demokratų atstovas 
kun. Staugaitis, socialistų liau
dininkų ir valstiečių sąjungos 
Sleževičius ir socijal-demokra-
tų Kairys —- visi sveikino 
vyriausybę del šio jos nusista
tymo, kujįs visai atatinįa vi
sos tautos valiai. Balsuojant 
vienbalsiai priimama seganti 
opozicijos įneštoji rezoliucija: 
Steigiamasis Seimas pritaria 
Vyriausybės nusistatymui del 
tolimesnių derybų su lenkais ir 
eina prie kitų dienotvarkės 
punktų svarstymo. 
1921 m. VII. 12 d. 
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Užsisakykite "Laivą" 
iiiimiiimiiimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 

''LAIVAS" eina kartą J savaitę.-
"LAIVB" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. 
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
"LAIVE" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža

dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

"LAIVO" kaina imamas $1.50 nusei metų 75c vienas num. 5c 
Adresas v 

LAIVA/" 
2334 So. Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

— > mmamm+ 
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t A l t e š K A U merginos patyrusios 
pnrdntimr \aIntklnJu pi.K i u (dress 
ftoods) turi mokėt i Lietuviškai ii 
Lenkiškai vieta pastovi, mokes t i s 

Izidoriaus Nausėdo Krautuvę, 
4805 So. A s h H n d Ave. It 

Telefonas Y a n l s 1U7 7 

Pa ieškau Adomo Strumskio ir 
Branistovo Galinskio, kuriuodu pa
eina iŠ KvcdainoB mieMtelio, Taura-
pes apskričio, Kauno rėd. Gavau 
laišką iš Lietuvos nuo Strumskio 
ftmonos, kuri paieško savo vyro Ad. 
Strumskio. Malonėkite ats išaukto 
patjs ar kiti praneškite ant šio ant 
rašo: 

Jonas R imkus , 
4450 S. Hermitage Ave., Chlcago, 

• r ^ 
. ' r • • • • , . • 1 . 1 . 

PKANEŠIMAS. 

š iame laikrastij . Pašauk m u s per 
telefoną tuojaus. Jeigu turi s ena ka
rą atsivežk ir palik, o n a m o sa lės i 
su naujų karų parvažiuoti. 

Mitehell Auto Co. 
2328-3334 & Micrigan Ave . 

Atdara Dienomis , Vak. ir Kedėl . 

— 
• 

Ant randos kambarys geroje vio-
toje. Ats išaukite tuojaus. Galima m a 
tyti po 6 ral . vakare. 

ANTANAS &ALTENAS 
• S44Š Emcra ld Ave . 

9 skyrius, šv. Antano para-
pijoj — atskaitų išduoda E. 
Grieaitė. Nuo surengtų 2 va
karų pelnas $85.00, Už ženkle
lius $30.00, Už konstitucijas 
$5.00, Dr-ja Apaštalystės mal
dos įmokėjo (dalį) $40.00 
(Amžina narė). Išviso skyrius 
prisiuntė $215.00. Per Akade
mijos Eėmėjų savaitė einant 
per namus prikalbinta 62 na
rės, išviso skyrius turi 128 
nares. Draugystės Motinos Die 
vo Sopulingos, ir Tretininkai 
prisižadėjo likti amžinais na
riais. Vietinės draugijos ap 
laikusios nuo seserų laiškus 
prisižadėjo surengti vakarus 
Vienuolyno naudai. 

10 skyrius, Aušros Vartų 
parapijoj — raportuoja V. 
Butkienė. Rinkliava Bažnyčioj 
$54.00, Pelnas nuo surengto 
vakaro $81.50, Vyčių kuopa 
surengto vakaro $50.00, Tlkie-
tai del vakaru '(Vienuolyno 
surengtų) $10.00, Žtenkleliai 
$24.00, Aušros Vartų Moterų 
ir Vyrų Dr-ja $18.40, Amži 
na narė įmokėjo $50.0$, Na
riu mokestis $59.00, Už kons
tituciją 50c. 

Išviso $347.40. 

Atostogos tęsis ligi rugpiučio 
30 d. 
Visoje Lietuvoje vyksta dkie 

ii protesto mitingai. Žmonės 
labai pasipiktinę ir protestuoja 
prieš Tautų Sąjungos pasiūly
mus, 0 ypatingai prieš karuo-
menės demobilizavimų, nes 
tuomet Lietuva butų visai ati 
duota savo plėšriųjų kaimynų 
malonei. Š. m. 10 d .Kaune de
vynių tūkstančių minia griež 
tai protestavo prieš Tautų Sa 
jungos pasiūlymus, prieštarau
jančius teisingumo princi
pams ir įžeidiančiUs lietuvių 
tautų. 
1921 m. VII, 12 d. 

Kaulias, VII, 11 d. (Elta), 
Š. m. 9 dienų Užsienių Rei 
kalų Ministeris cLras Puryckis 
išdėstė .Steigiamajam Seime 
Vyriausybės nusistatymų del 

* 
Atdara Dienomis , Vak. ir Nedėl . 

VARTOTI K A R A I . 
Kitoj daly šio laikraščio rasi mūsų 

dideli pagarsinimą. Surask jį. Mos 
paimsime jūsų sena karą kaipo da
li mokesč io . 

Mitehel l Auto Co. 
-

• .. 2328-2334 S. Micrigan Ave. 
Atdara Dienomis , Vak. ir Nedėl . 

8PECIALIS B A R G E N A S . , 
Nepaprasta proga padaryt i pininga 

Ant pardavimo pigiai saliunaa su pro-
perte ir visais {taisymais geroj apie-
l inkčj apgyventa l ietuvių, s lovakų, 
hungarų ir lenkų. Kampin i s mūrinis 
namas ant 2 pagyvenimų arndos da
bar neša $190.00 \ mėnesi . Vertas 
$26,000.00 bet parduosiu už $21,000.-
00 nes mano žmona nori važiuoti 
Europon, n a m a s randasi 4800 Seeley 
Ave. InformacŲų reikalaukite po šiuo 
adresų: 

4512 So. Marshficld Ave . 
Tel . Yards 4255 

MONTREAL į 
HAMBURG, DANZ1G ir UEPOJU 

MMdffiiDA- mmm ITHIRD 
CLASS 

.. • 
Tiktai v ienas t i e sas kel ias i Bal t iko Bortus t 

S. S. POLAND IŠPLAUKIA RUGS&JO 10. 
Valgis labai geras. P u i k u s kambariai atsilsint ir rūkymui . Yra 

daug kambarių dviem ypatom. • 
De l p latesniu informacijų ir kainų ats išaukite į 

K o m p . OfLsa, arba pas lokal ius agentus 14 N . Dearborn St. Chieago. 
— 

• • H 
S 

Furopean American R u reau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petrait is ir 8. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

. N O T A R U I SAS 
Real Estate , Paskolos , Iaaurteai 

i r tt. 
8 0 t W. S5tii St., K a m p . Halsted S t 

Tel. Boulevard 611 
Vai.: 9 Ik) t kasdieną 

Vak,: Utar. ^ e t . ir Sųb. iki 9 vai 
Ned. : iki t po pietų. i 

— — — 
• ~~mmm~*m. »—« 

DR, A. K, RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgu* 
4442 So. Western Ave. 

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

pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
niaia t iktai po pietų 2 iki B. 

^ * 

——— 

S E N O K A R O VARGAI. 
Mes ga l ime jums pagelbėti Įsigy

ti geresni karą. Surask mūsų pa
garsinimą š iame laikrastij . 

Mitehel l Auto Co. 
2S28-2834 S. Micrigan Ave, V 

Pars iduoda biznio namas labaipigiai 
l ietuvių apgyventoje apyl inkė/e , 8 
metai kaip statytas, šeš ių pagyvenimų 
ats išaukite 

Jonas Pulk i s 
4354 S. Wood St. Chicago. 

P. S. savininkas yra ant trečiu lu 
bų i š ga lo : 

tajefęnaa A n n i t a g e 9770 

MAkYANlROZYCKI 
MTJZTKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytojas P iano , Teorijos tat 
Kompozicijos 

1031 N. Western A T C 
Cuicaao» m . 

— — • 

MANTREAL \ 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

VIA 
Trečia 
Kl iasa CANADA LINE Tr-tčia 

Kl iasa 

Susijungė Red Star ir Hol land-America Linijos 
Tiktai v ienas t iesus kelias į Baltio Portus 

LAIVAS POLAND KPUUKS įUGPJUČK) 10 D. 
Valgiai geri. Graži vjeta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 

Kambariai po dvi lovas . 
Korint daugiau toJTortnacijų apie ka inas ats išaukite 

INTERNATIONAL M E R C A N T I L E M A R I N E COMPANY 
Chicago: T .̂ C. BroWn/vVest Pifis . Agt., 14 N . Dearborn Street 

DR. S. MIKELIS 
ĮJLHTLIVIB 

GYDYTOJAS I R CHTRIJRGAS 
Ofisai ir Gyvenimo net* 

S253 South Halsted Street 
A«t TbrpMe tjBlrrrsal State BaMk 

Valandos nuo l t iki 12 ryte; nuo 
S iki 4 po pietų; nno 7 iki • vak, 

Nedėl iomls a n o l t lkl S. 
Telefeaae 

1 

= 

Mainyk 
Sena Karą 

iDabar 
Tavo senas karas (nevėlesnio m o 

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

KAINA PRIEINAMA , 
KIEKVIENAM KIŠENUJ ° 

K A R A I PARDUODAMI 

ANT IŠM0KESČI0 
96 K A R A I P A S l R U n O l i U I 

KAS PIRMESNIS TAS 
GERESNIS 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ ĖŲS1C 

ATDARŲ IR 
UŽDARYTŲ MODELIŲ 

Visi pertaisyti Mitchel ls turi tą pa
čia gvarancija ką ir nauji. 
M ė n e s i n i o I š m o k ė s č i o P l i a n o 
Karo kaina Iškalno mėn. Mok. 

$75.00 
100.00 
1T5.00 

S 

COLLEGES 
[6205 8. Halsted, 2407 W . MadJtaon^ 

1850 IT. VVells St. • 
137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patternu Kirpi-
įmo, Des igning bizniui Ir narnama 
|Vieto8 duodamos dykai. Diplomai. 
^Mokslas lengvais atmokėj imals . 
[Klesos d ienomis ir vakaraia P a -
jreikalaukit knygelės . 

Tel. Seeley 16 43 
SARA PATEK, pirmininke. 

$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
890.00 
900.00 
1,000.00 

$25.00 

rs.eo 
#.oo 

• 

&3 

Vi IM BH •• Wt IH BV wm mt 91KS H1H1H •• — 
į Dr. M. T. STRIKOL'IS i 
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I 
I Peoplea Teatro K a m e - I 
I l 6 1 6 W. 47th Str.. TeL Boul . 1W 
• V a l a n d o s : 6 iki 8 vak. Kodėl l t 
• i k i 12 ryte. 

Kes . 2»14 W. 4Srd 
N u o ryto iki piet. 

1. McKJnley 2«S Į T . I J 
1 p 

—* '̂ * 

UUIIIIllllIlilIllIlIlIilIlIllIIIllllIlllllllllllit 
Rea. 11S9 Indeptaidence Blvd. 

Telefonas Von Burea 1»4 

DR.A.A .R0TH, 
Rusas Gydytojas ri 
Speoijalistas Moterišku, 

Vaiku ir v isų chronišku l igų 
VALANDOS: 10—-11 ryto 2—41 pr 

pietoj, 7—8 vak. Hedėliomis 1 0 — 1 1 4 
Ofisas 8554 Stt. Hsdsfefl Stu, f l l p Į J i 

Telefonas Drover M t S 
flllHIUII!llll!lll!l!lllllIIIII!l|!IEIIIIIUl!UlF | K -

200.00 
200.00 

. 250.00 
800.00 
350.00 
400.00 

Ant augštesnes kainos karų m ė 
nesiniai mokesčiai su lyg proporcijos. 

Nereikia mortgage mokėt i 
Nereikia brokerage 
Nereikia fre ighto mokėt i 
Nereikia notarių mokėt i 

MITCHEJLL 
AUTO CO. 

DVI KRAUTUVES 
ANT PIRMŲ LUBŲ 

2328 2884 
Michigan Ave. Mfrftiųn* Ave. 

Vartoti karai parduodami abiejose 
krautuvėse. 

ATDARA DIENOMIS 
VAKARAIS, NEDELIOMIS 

Telefonas Victorjr S 80 5 

VAŽINĖK KASDIENO O, 
MOKĖK KARTA Į MĖNESĮ. 

• • 

DR. CHARLES SEGAL 
1 Perkė lė s e a v o ofisą p o nmm 

54729 So. AiJJand Avi 
| Speci ial istas 
| D i I O V y , MOTERŲ Ir VYRTJ 
į v a l a n d o s n u o 10 lkl 18 l irytoi 

i a k t L . 8 R e d ? l 1 f i a a n K WŠ N • v a a u e . rfeaeilomia 18 kli \ 
2 Teiefoaat Draael 88843 

STelefonaa Boulevard 

Valandos: t ryto iki \jm 
Panedėl ia i* Iki, r 
Kadėlioaila ofisas B i a i ž l i m 

8 
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Penktadienis, Liepos lo\ 1921 
• • • — * _ ~ _ — . — — — — — 

= — ^ - = — — — — 
S 

Pirmą Syki Visų 
• 

Parapijos Roselande 
* 

I • 

• 
! 

Nedelioj, Liepos-July 17, 1921 N; 

Gardner's Parke, 123 čia ir 11 n A ve. 

PROGRAMAS: 

• 

1. Pučiamoji orkestrą ir šokiai. 2. Visų Šventų parap. Choras. 3. Visų Šventų mokyklos Cho

ras. 4. Žaidimai su skiedinių. 5. Lietuviški žaislai, aguonėle, jievą ir tt. G. LenktynesŽemaičiu su 

Dzūkais. 7. Kitokios lenktynes. 8. Skanus valgymai ir gėrimai puikus cigarai saldus Ioe Creą-

mas. 9. Virves traukymas Roselando Parap. su West Pullmano filija. 10. Tyras oras visiems už-

dyka. Bus daug kitu navatnu daiktų kurių eia negalima rašyti. Kviečia visus 

KLEBONAS IR KOMITETAI. 

PUGILISTAS JACK JOHN
SON CHICAGOJE. 

Vakar Chicagon atkeliavo 
žinomas juodas pugilistas Ja-
ek Johnson, kurs pirm kele-
tos dienų paliuosuotas iš fe-
deralio kalėjimo. 
. Jį eia iškilmingai sutiko 
juodųjų minia. Aštuntojo pul
ko ginkluotuvėje įvyko skait
lingas susirinkimas, kur Jo-
hnsoną miesto vardu sveikino 
komitetas su aldermanu And-
erson priešaky. 

NUSIBODO JAM GYVENTI 

Norėjo galą pasidaryti ^njJ-
rew,Larson, 1835 Austin ave. 
Policijai jis pareiškė, jog jis 
einąs 86 metus, taigi perilgai 
gyvenąs. Girdi, žmogui. nerei
kią taip ilgai gyventi. 

• Matyt, senis gerai užlupo 
"moonshinės," jei tokius nie
kus ėmė pleputi ,,- .-» 

' — ' • ' » 

A. t A 
JUOZAPAS LENKIS 

Mirė liepos 13 d., 1921, 9:§fl 
vai. ryte. 26 metų amžiaus. 
Paėjo iš JudenMų kaimo, (Ja 
dunavos parap., Telšių apskr. 
Paliko nuliūdime 2 broliu ir 3 
seseris. 

Laidotuvės bus subatoj. 16 
d. liepos is Dievo Ąpveudos 
bažnyčios 2 vai. ryte į Šv. £a -
zimiero kapines. Velionies kū
nas randasi po num. 1818 S. 
Ruble Str. 

Giminės i r pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. 

— • — 

Ki lk VLI\GAS — Salesmonas ku
ris norėtų važinėji minkštus gėri
mus. Turi būti chauffeur-is. Atsi
šaukite: 

M merai Watcr* and Beverage Oo. 
46«M>-2-4 tfVnt\vorth Ave.. Ctlicago. 

4iH)V->-i tfrentwurUt Ave. CfticagP 
• . . . • P fc. 

DĖLEI WASHINGT0N0 
SUVAŽIAVIMO. 

Protestas. 

Ketvirtadienyje birželio 2.J 
d., 1921 m. McKinley Park 
svet. įvyko Mass Mitingas L. 
L. Paskolos Chicagos ir apie 
linkės apskričio stočių. 

Išdavė raporte, iš Washisg 
tono suvažiavimo- delegatai: 
J. K. Eneeris ir J . A. Micke-
li imas. 

Paaiškėjo, kad viršminėtas 
suvažiavimas buvo grynai par 
tijinis, vienos tautininkų par
tijos sugalvotas, savo naudai 
pa< labintas ir pridengtas Lie
tuvos pripažinimo reikalais. 

Todelgi visi susirinkusieji 
tame Mass Mitiir^e išnešė ii 
vienbalsiai priėmė sekančias 
dvi rezoliucijas: 

vienbalsiai priimta L. L. Pas
kolos Chicagos ir apielinkės 
Apskričio Mass Mitinge bir 
želio 23 d., 1921 m. McKinley 
park svet., Cliicago, 111. 

Kadangi Washingtone lie
tuvių suvažiavime tapo pri
leisti pavieniai asmenįs lygio
mis teisėmis su didžiulių orga 
nizacijų atstovais dalyvauti; 

Kadangi pirmojo posėdžio 
vedėjas neleido rinkti manda
tų komisijos iš suvažiavusių 
tarpo; 

Kadangi mažųjų organizaci
jų atstovų skaitlius nebuvo 
apribuotas pagal jų narių 
skaitliaus; * • 

Kadangi-buvo leista visiems 
pavieniams svečiams, uŽsifegi^ 
travusiems delegatams su jų 
šeimynomis balsuoti; 

Kadangi nekurie delegatai 
užsiregistravo atstovauja, tū
las organizacijas, bet manda
tų neturėjo; 

Kadangi visiems buvusiems 
svet. buvo suteiktas sprendžia
masis balsas; 
Kadangi tokie pavieniai, sve 

čiai ir nelegali delegatai turė
dami daugumą balsų išrinko 
valdybą ir visas komisijas iš 
vienos partijos; 

Kadangi tokia vienpusiška 
valdyba turėdama daugumą 
nelegalių balsų savo pusėje ne
tik nesiskaitė su didžiulių or
ganizacijų teisėtais atstovais, 
bet dar juos ignoravo, jiems 
savo minčių išreikšti nedavė, 
ir užtadgt leklo savo bernams 
tuos teisėtus delegatus viso
kiais žodžiais kolioti, kaip tai 
slekeriais insurdžentais insin-
uantais ir kitokiais nesvariais 
vardais vadinti; nežiūrint* kad 
tos organizacijos daugiausiai 
nuveikė, Tėvynės labui, kaip 
tai pardavinėjant L. L. P. Bo
nus, renkant bei aukuojant 
gausias aukas Lietuvos gyni
mo reikalams ir savo aukoms' 
bei pastangomis surinko vieną 
rniliona parašų po peticija ku
riai laisvamaniai ir cicilikai 
buvo priešingi bet dabar įįą 
įsavinami;* 

Kadangi nei vienas proto
kolas nebuvo laike suvažiavi
mo posėdžių perskaitytas, nė 
perbalsuotas kaip yra teisėtai 
daroma suvažiavimuose; 

Todėl mes, čia susirinkę ir 
išklausę delegatų raportų, mo-, 
tome reikalą išnešti sekantį 
pareižkimą: r 

Kad p. J . Vileišio šauktas 
VVashingtone suvažiavimas ir 
įvykęs ' gegužės 30 ir 31 d., 
1921 m. norints ir ne leaglis, 
bet del Tėvynės meilės nuvei
kė sekančius penkis žygius: 1) 
|teikė prezidentui Hardingui 
peticiją su milionų parašų, 2) 
Sudėjo vainiką ant Įeit. S. J . 
fiarris kapo, 3) nekurie dele
gatai atsilankė prie savo sena-

pripažinimo reika4e, 4) Išnešė 
rezoliuciją pareiškiančią padė
ką kongr. Chandleriui ir teisė
jui Levi už jų padarytas pas
tangas prie Suv. Valstijų Pre
zidento Lietuvos klausime, 5) 
Išnešė rezoliuciją reikalaujan
čią Suv. Vals. valdžios kad šį 
pasiųstų konsulį į Lietuvą. 

Daugiaus visi veikimai bei 
svarstymai minėtame su
važiavime buvo grynai vienpu
siški ir partyviski; deltogi 
visuomenės neremtini ir atme
tami. 

Pasirašo: 
J. A. Poška, pirm., 
E. Statkienė, rast. t. 

&?•* % 

nizuojami. Nutarta prašyti 
darbininkų-kių iš visų draugi
jų. Ta načia diena atsikreipta 
į Tretininkų dr-ją, kuri pri
žadėjo duoti 12 rinkėjų. Gar
bė tai draugijai. 

Visos draugijos kuopai pa
vyzdingai pagelbėjo Vainiku 
dienoje. Šiandien kuopa laukia 
paramos taipgi iš draugijų 
rūgs. 5 dienai (Cicero tag day) 
ir kuopa ne apsivils. Nes drau
gijos rengiasi uoliai paremti. 

M 
— ' " * • 

SEIMO RENGIMO 

u \T - ^ T T ^ 

Aritrdji- r&zdHae^atfšiiie&a dr 
vienbalsiai priimta L. L. Pas r 
kolos Chicagos ir apielinkės 
apskričio Mass Mitinga laiky
ta birželio 23-čią d., 1921 m. 
McKinley park svet., Chicago, 
m; 

Kadangi pirmoji L. L. Pas
kola nepavyko iš priežasties 
p. J . Vileišio nukreipimo savo 
ir savo pasekėja domės nuo a-
gitayimo už L. L. Paskolą 
prie agitavimo už įvairius par-
tijįnius fondus bei sąjungas; 

Kadangi pardavinėjant pir
mos L. L. Paskolos Bonus bu
vo aiškinama kad priėjus pir
mai dienai liepos m. 1921 m. 
nuošimčiai bus išmokami to
kiu pat būdu kaip ir S. V. 
nuošimčiai t, y. per bankas; 

Kadangi Washingtono suva
žiavime p. J . Vileišis tą užgy
nė ir reikalavo, kad visi no
rinti gauti nuošimčius kreip
tųsi vien tik į Lietuvos Atsto
vybę — kas labai apsunkina 
bonų pirkėjus ir pačią At
stovybę ir tokiu būdu kenkia 
tolimesniam bonų pardavinėji-
mui; 

Todelgi mes čia susirinkę 
Chicagos ir apielinkių lietu
viai prašome naujoj Liet. Mi
sijos po vadovyste didžiai 
gerb. L. Atstovo V. Čarneckio, 
kad įgaliotn vieną Chicagos 
banką kuri išmokėtų nuošim
čius už merkus ius kuponus 
nuo L. L. Bonų; 

Taipgi mektžiame gerb. Lie
tuvos Atstovybės, kad prisiųs
tų naujus patvarkimus kaslink 
tolimesnio L. L. P. varymo. 

Su didžiausia pagarba, 

J. A. Poška, pirm., 
B. Statkienė, rast. 

, j 
CICERO, ILL. 

— . 

Labd. Są-gos 3 kuopos susi
rinkimas. 

Susirinkimas buvo laikytas 
biri 17 d., 19?1. Išduota ra
portas apie rengiamą viešą 
rinkliavą (tag day) rugsėjo 
5 d. (Labor day). Binkliava 
bus tik Ciceroj. Tą raportą iš
davė M. Dambrauskas. 

Pirma rezoliucija išnešta ir1 torių ir reprezententų Lietuvos) Binkliavai darbininkai orga-

L. Vyčių JS-tojo SĮsuno renąi-
mo komisijos syierbus susirinkimas 
bųa še|tadį«Įyj, liepos 16 d, 7:30 
vaį. vak. Dievo Apveizdos svet. 
Visi kpmisįjot nariai bei narės ma
lonėkite atsilankyti, nes reikia sur 
daryti visas atskaitas girm į . Vyt fi«>»«£'/ ""' 

JI TGWH OF LAKB. 

A. L. B. K. Moterų Sąjungos 
21-irtos kuopos paprastas susirinki
mas įvyks penktadieny j , liepos 15-
tą d., 7:30 vai. vak. Šv. Kryžiaus 
parap. svetainėje. 

Narės esate širdingai prašomos 
susirinkti, nes turime aptarti ke
letą kuopos bėgančiųjų reikalų. 

Valdyba. 

h. R. K. Moksleivių 19 kuopa 
laikys nepaprastą susirinkimą 
penktadieny liepos 15 d. š. m., 
Davis Sąuare parko svet. Pradžia 
8.00 vai. vak. 

Visi moksleiviai teiksitės atsi
lankyti laiku; yra svarbiu reikaliu 
aptarti. Valdyba. 

vrerp CHI. APSKRIČIO 
CHORO METINIS 
SUSIRINKIMAS. 

Šiuomi pranašu, kad Lietuvos 
Vyčių Chicagos Apskričio choro ' fc^I^į" "sŽŽuiy U 
metinis susirinkimas jvyks penk- DJL. M. 
tądienyj, liepos 15 d., s. m., Mark 
White • Sąuare parko svet., ant 
"29-tos ir Halsted gatvių. Pradžia 
S-ta vai. vak. 

Visi nariai-ės yra kviečiami ne
atbūtinai atsilankyti, nes reikės 
nauja valdybą rinkti. 

Zof. Mastauskaite, rast. 
_ 

• » • • » • » 1 » !• • • . • • • » į 

' Tai Tards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

(Atarto Gydytojas, Chlrnrg** Ir 

U9S S. Halsted 8t. Cklcmco. 
Valandos: 10—12 U ryto 1—S Ir 
f—I rakar* Nsd. lt—11 II ryto. 

- • 
Tel. Canal 257 Vak. Canal SUS 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

fss i So. Halsted Btreea 
Valandos: l t lkl 11 ryto: 1 Iki « 

po pi«L • lkl t vakarą, 
M , . 1 

' l . » m • 
Tel. Yards 4712 

K. KUDIRKA 
Taisau siuvamas masinas ir laik

rodžius vakarais ir dienoms 
2087 South Emerald Arenue 

Chicago, UI. 
38 p • • — « . 
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, Neužmirškite Dienos ir Vietos! i 

s * Rugpiučio-Aug. 7, 1921 
• 

I 

yra rengiamas 

. 

National Darže, Riverside, 111. 

• 

• 

i 
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įesos Spaudos Bendrija •f .;- iii \\ i i *±* 

Kun. J. Petraitis,-Sekr. 
. 

J . B. Šaliuiias.-Kas. 

S 
i i 
• • 
t 
8 
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« ii P. šivickis 
A. Staknys 

L. Šimutis Pirm. 
• 

J. Karosas 
Kun. F. Kemėšis 

Tiesos Spaudos Bendrija organizuoja $100,000.00 kapitalo, kad 
uždėtį Lietuvoje Poperos dirbtuvė ir įsteigti Spaustuvė knigoms ir 
laikraščiams leisti. Šeras $5.00. Visais reikalais reikia kreiptis šiuo 
adresu: 

-
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Tiesos Spaudos Bendrija 
147 Montgomery St, Paterson, N. J. 

• 

• . 
Chicagoje ir jos apielinkėj šėrus įgalioti pardavinėti: 

•as Varaknlis K. Abišala 
2343 W. 23-rd PI. 3249 So. Halsted St. 9258 Cardoni Ave. 

^hicago, HL Detroit, m c h . 

S. Cibulskis 
=3 W. 23-rd 

. Chicago, 111. 
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Gydo spccljaliai risokiaa rjtj tt i 
motėm lytiSkas ligas 
MadLson Str., kampai V e » j 

Talandos: 2—4 »o' plot — 9 r^JH 
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Dr. 1. E. MAKARAS 
Lietuv>a Gydytojas ir Chirurgai 

Ofisas 10*00 So. Micbigan ATC. 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 ilfl 4 po 

piet. d:8f iki 8:80 rakate 
ReaįdencUa: 10553 Perry Av«. 

Tel. Pullman 842 
m « » 
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i Kaip "Draugas" siunčia Pinigus j Lietuvą 
Visiems įdomu žinoti 

Paskelbus pinigų siuntimą ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu budtt, ko
kiais keliais "Draugas ' ' persiunčia pinigus, ar gvarantuoja kad nepražus ir tt. 

Visiems atsakome, jog siunčiame be jokiu tarpininkų, be jokių agentų kad butų 
pigiau ir greičiau, tiesiog per t ietuvos tTkio Banką. To Banko vedėjai yra Broliai 
Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie
tuvoje, yra Banko Tarybos Pinnininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žymus finansi
nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą daugy
bę savo skyrių ir kantorų, ta t lengvai gali pinigus pristatyti, kur nėra jo skyriaus, 
ten išmoka per paštą, o paštų dabar, Lietuvoj yra beveik kiekvienam miestelyj. 

Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visą sumą pažymėtą mūsų kvitoje, neat
imdamas nei vieno auksino. 

s 
Už pristatymo tikrumą atsako " D r a u g o " Administracija. 

Klauskite pinigų kurso " Draugo" Ofise. Ne Chicago je gyvenantiems tą pačią die
ną išsiunsime atsakymą laiškeliu. 

I Drauge Pinigų Siuntime Skyrius 
I 2334 South Oakley Avenue x Chicago, UI< 
iHiniimimniiimnnimiiHmiiiHimimimm 
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' ĮSTEIGTA 
SAUSI011,1919 

ą 

Preky INKORPORUOTA 
GEGUŽIO 9 ,1919 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 
GENERALIS OFISAS AMERIKOJE (BOSTON, MASS.) 

Pasinaudokite 
Gera Proga 

. 
Siųsk pinigus per Lietuvių Prekybos Ben-

drovę. Lietuvių Prekybos Bendrovė siunčia 

pigiausiu kursu pinigus į Lietuvą. Pinigai 
. siunčiami per Lictuvių Prakybos Bendrovę 

greičiausia išmokami Lietuvoje. 
-
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LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 
CENTRALĖ KONTORA KAUfcp, LIETUVOJE. 

Grįžtantiems i 
Lietuvą 

Amerikos lietuviams, grįžtantiems į Lietuvą, Lietuvą Pre

kybos Bendrovė parūpina pasus, išgauna uždarbių taksų pa 

liudymns ir parduoda laivakortes geriausiomis linijomis. Pa

tarnavimas geras ir greitas. Kelionė saugi ir užtikrinta. Atsi

kvėpkite į mus visais kelionės reikalais ir pilnai busite pa-

tenkinti. 
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JONAS J. ROMANAS 
. Lietuvių Prekybos B-vės Prezidentas 

. 

• 
• Ameriką 

Lietuvių Prekybos Bendrovė pagelbsti Amerikos lietuviams 
- . j 

atitraukti savo gimines iš Lietuvos į Ameriką. Parūpina visus 

reikalingus kelionei dokumentus ir teisingai pataria kaip gali-
i . . . 

ina gauti leidimus iš Lietuvos ir Amerikos valdžių į važia vi-
* • - • . 

mui i Ameriką. 
-
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LIETUVTC PREKYBOS BENDROVĖS CUKRAUS DIRBYKLA LIETU
VOJE (PLANAS). PRIE JOS STEIGIMO JAU PILNAI PRISIRENGUS 
MŪSŲ B VĖ. IŠ LIETUVOS VALDŽIOS REIKALINGI LEIDIMAI JAU 
GAUTA. 

— — — • - • - . i . 

VIENAS ŠERAS $7,00 
l-

Pirk Lietuviy Prekybos Bendrovės Serų 
kiek-gali ir kitiem*, patarkie į>ir!*ti. Pirk šinn-
dien, nes Lietuvos pramonei ir prekylai keli i 
pinigai yra reikalingi tuo;jau. Visi pinigai į Įe

it' 
ti į Lietuvių Prekybos Bendrovę varo svarbu 
darbi) Lietuvoje. Nei vienais centas neina vė-
jais. Įvestmentas sausus, polnas užtikrintas. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 
TRAKTORIUS "FORDSON" ARIA LIETUVOS ŽEMC. TAI GERIAU 
ŠIAS ĮRANKIS ŽEMĖS APDIRBIMUI LIETUVOJE. 

GERIAUSIAS ĮVESTMENTAS. 
Kas perka Lietuvių Prekybos Bendrovės 

šėrus, tas daro laferfl išmintingai, nes pinigai į 
mūsų Bendrovę įdėti netik duoda geru/dividen-
dų, bet kartu užtikrina Lietuvai ekonominę 
laisvę ir Lietuvos Imonęms gerbūvį. lietuvių 
Prekybos Bendrovės darbai Lietuvoje yra ant 
tiek svarbus, pelningi ir naudingi, kad visiems 
Amerikos lietuviams verta tuojau pri^ mu ui 
Bendrovės prisidėti. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 
ORLAIVAI VEŽA KELIAUNINKUS IŠ KARALIAUČIAUS Į KAUNĄ 
IR ATGAL. VEŽA 6 PASAŽIERIUS. KELIONĖ VISAI SAUGI. 

SAUGIAUSIA PINIGAMS VIETA 
Lietuvių Prekybos Bendrovė įsteigė Kau

ne LIETUVOS TARPTAUTINĮ BANKĄ, į ku 
rį visi Amerikos lietuviai gali geromis sajygo 
rnis. savo pinigus padėti. Bankas užtvirtinta* 
Lietuvos Steigiamojo Seimo ir randasi Lietu
vos valdžios priežiūroje. Už pinigus padėtus 
ant pareikalavimo* mokama 3 nuoš.; metams 
5 nuoš.; dviems metams ir daugiau 7 nuoš. 
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LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS TROKAI LENGVAI IR GREI 
TAI PERKELIA ŽMONĖS IŠ VIENO LIETUVOS MIESTO Į KITĄ TO 
KIŲ TROKŲ LIETUVOJE YRA JAU KBfel DESŽTKAI. 

Lithuanian Sales Corporation 
414 Broadway, Boston 27, Massachusetts 

CHICAGŪS SKYRIUS: U T H ' " U " A » s i L E S 00EP 
3249 HALSTED ST.. CHICAGO. 
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