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enori Pri- MIŠKŲ GAISRAI ŠVEDI
JOJE. 

gulėti pne Airijos 
• 

CRAIG STOVI UŽ SUSKAL 
DYTĄ AIRIJĄ. 

Sako, tegu sinn-feineriai tai
kosi su Anglija. 

Londonas, liepos 20. — Čia 
vedamos tarybos Airijos klau
sime pertrauktos. 

Užvakar Anglijos premie-
ras Lloyd George per dieną 
turėjo atskirias konferencijas 
su įvairiais diplomatais. Pir
miausia jis konferavo su ge
nerolu Smuts. Paskui sušau
kė ministerius posėdin. 

Pasibaigus posėdžiui su mi-
nisteriais, premieras konfera
vo su de Valerą, Airijos pre
zidentu, ir su Craig, Ulsterio 
premieru. 

Po trumpos konferencijos 
Ulsterio premieras paskelbė 
pareiškimą ir su savo ministe-
riais iškeliavo namo. 

Craig pareiškime pažymėjo, 
kad jis su savo ministeriais 
turi gryžti namo ir užsiimti 
naminiais reikalais. Gi de Va
lerą su savo kolegomis gali 
vesti taikos tarybas su Angli
jos vyriausybe. 

De Valerą pasilieka. 

Išvažiavus namo Ulsterio 
premierui, išpradžių Lomioj) i 
norėjo apleisti ir de Valerą 
su visais palydovais. Bet pa
skui tas pienas pakeistas. Pre

zidentas de Valerą ir kiti sinn-
feinerių atstovai pasiliko. Ir 
kaip rytoj de Valerą -turės dar 
vieną konferenciją su premie
ru Lloyd George. 

Pats premieras Lloyd Geor
ge nepameta vilties sutaikin
ti Airiją. Dabar jau apeina 
ne vien Airiją sutaikinti su 
Anglija, bet pačios Airijos vi
dujinius reikalus. 

Matyt, tam tikslui bus pa
vartotas tas pat gen. Smuts. 
Gal jam prisieis taikinti Uls-
terį su visa Airija. 

Del Ulsterio teisių. 

Konferencijos pertrauktos 
pakilus nesutikimui del Ulste
rio, kurio premieras Craig ne
nori paduoti visos Airijos 
žinybai, ty. Airijos gyventoją 
daugumos norams. 

l)e Valerą nori, kad Airija 
turėtu vieną parlamentą, gi 
Ulsteris gali naudotis autono
mija, jei nesutinka but krūvo
je su visa Airija, 

Craig gi sako, jog Ulsterio 
gyventojai apsisprendė, turi 
nuosavą valdžią ir su likusia 
Airija neturi nieko bendra. 
Ulsteris yra Airijos apskritis, 
bet nuo Britanijos imperijos. 

Kalbėk su tokiais žrnonėmia 
Ulsteris yra Airijos apskrys. 
Bet to apskričio gyventojai 
nepripažįsta Airijos. 

Miškai dega ir Norvegijoje. 

Stockholmas, liepos 20. — 
Aną dieną arti Oskarshamen 
prasidėjo miške gaisras. Pra
ėjus porai dienų gaisras taip 
įsisiautė, kad šiandie lfepsnų 
apimti per keliolika mylią 
miškų plotai: Maža viltis tuos 
gaisrus sulaikyti, jei nepasi
taikys lietaus. 

Daugiau dviejų tūkstančių 
žmonių, kurie tarpe daugu
ma kareivių iš artimų garni
zonų, darbuojasi gaisrų gesi
nime. Nurodytose vietose jie 
kerta medžius linijomis, nug
rėbia medžių lapus ir sama
nas, kad tuo būdu sulaikyti 
liepsnų veržimąsi. 

Didelis vargas gesinti ugnį. 
Nes del nepaprastų sausumų 
kuone visi upeliai išdžiuvo. 
Nėra 1mr gauti vandens. 

Apie tokius pat gaisrus ši-

LIETUVIAI ATSISAKĖ 
KONFERUOTI SU LENKAIS 

Geneva, liepos 20. — Liepos 
17 dieną lenkai norėjo atnau
jinti su lietuviais konferenci
ją mieste Ęriuksely. 

Lenkai sutiko toliau disku-
suoti Vilniaus klausimą. Bet 
Lietuvos atstovai čia pranešė 
Tautų Sąjungos tarybos val
dybai, jog jie neapsimą toliau 
vesti taryba su lenkais. 

Lietuvos atstovai pažymėjo, 
kad jie tą Atsisakymą Sąjun
gos valdybai paaiškins raštu. 

C H I C A G O J E . 
DEL 5 CENTŲ. 

Valstijinis. prokuroras Cro-
we vakar Chicagoje pakėlė 
kovą, kad gatvekarių kompa
nijos grąžintų 5c. už važinė
jimą gatvekariais. 

Jis pareikalavo gatvekarių 
kompanijos pristatytu jam o-
fisan kompanijos visus viešus 
ir slaptus rekordus (knygas). 

Iš LABDARINGOS SĄJUNGOS DARBUOTĖS. 
• l I Į • • • » • • • « I • • - ^ 

Labdaringoji Sąjunga !aikė|tės daiktų, ši panelė- dalyvan-
pusmetinį susirinkimą buže- ja visuose šios organizacijos 

ATRASTAS NUŽUDYTAS 
ŽMOGUS. 

lio 29 d. Atstovų K kuopų ir 
draugijų gan skaitli >.£ui atsr-
lankė. Tokis augimas šios or
ganizacijos daro malonų įspū
dį. Visokie reikalai buvo gy
vai svarstomi. 

Perskaityta protokolas ir į-
vairios komisijos išdavė ra
portus. 

Atvirutės su Labd. Są-gos 

LENKAI GIRIASI LAIMĖ
JIMAIS. 

Vilnius, liepos 20. — Kau
ne įvyko rinkimai į miesto ta
rybą. Rinkimuose laimėjo len
kai. Tarybon išrinkta net 16 

luose pranešama ir iš Norve- lenkų atstovų (tarybininkų). 
gijos. Tenai irgi jau padaryti 
milžiniški nuostoliai. Tenai ir
gi gaisrus gesinti pašaukt* ka-
ruomenė. 
Suomijos-Rusijos pasieny ir

gi degą miškai. Tenai pragai
šinta daugybė puikių medžių. 

LVOVE AREŠTUOTAS BE 
LA KUN. 

Kaž-kas Genda Bolševikų Valdžioje 
PRASIDEDA ABELNOJI [jus'atstovų rinkinius į apiru-

DEZORGANIZACIJA. ibių ir apskričių sovietus. Tuo-
!se rinkimuose komunistai pra-

Bus daugiau teroro ir kraujo laimėjo. Nei vienas jų kandi
datas neišrinktas. Išrinkti Vie
ni socialistai menševikai ir 

praliejimo. 
Ryga, liepos 20. — Iš bol-

ševistinės Rusijos pareina ži
nių, kad tenai bolševikų val-

bepartijiniai. 
Pranešta, jog vienas žymus 

džiojelma ka"žkas"~ges^ kad į o m u n i s t ą _ I W ^ _ * ^ 
pačių komunistų tarpe pakyla 

Copeahagen, lepos 20. — Iš 
Lvovo pranešta, tenai iš Mas-
kvrm^lftvyko žinomas buvę* 
Ungarijos komunistų vadas 
Belą Kun. Jis tuojaus 
areštuotas. Nes ten nuvykęs 
vesti komunistinę propagandą. 

» i 

KOVOJO SU VERŠIU. 

Valencia. Ispanija, liep. 20. 
— Būrys vaikų ganykloje 
ėmė erzinti veršį. Tas neap
sikentęs puolėsi ir vieną vaiką 
sudraskė ragais. 

Anot žinių, lenkai, tokio lai
mėjimo nesitikėję. 

Tas laimėjimas priguli tre
čiajam kandidatų lapui (są
rašui). Kituose lapuose lenkai 
taipat turi kandidatų. 

(Depeša iŠ Vilniaus. Vilnių 
valdo lenkai. Suprantama, jie 
paduoda sau palankių žinių. 
Savo laimėjimus išpučia, kad 
paskui jie galėtų plyšti nei 
muilo burbulas). 

Už 6 mailių nuo Libertyvi-
lle krūmuose atrastas nužudy
tas neidentifikuotas vyras. 

Policija atrado, kad, jis ke
lis kartus peršautas ir galva 
sutruškinta. 

PANAIKINTAS SKUNDAS 
PRIEŠ TEISĖJĄ LAN-

DIS. 

darbuose ird aug aukoja. 
Vardan Labd. Sąj. tariu jal| 
nuoširdų ačių. 

Dovana $15.00 teko 74i 
kuopai. 

Vainikų dienoj ties šv. Ka 
zimiero kapinėmis nuo užkan
džių pardavinėjimo uždirbti 
$1,300.00 Tame darbe 3-čioji| 
kuopa pasižymėjo. Ji vieni 

namu yra atspausdintos Jafe j uždirbo $500.00. Ta kuopa y 
galima gauti pas p. B. Scklec-: ra viena iš veikliausių. Ačh; 
ką ir A. Nausėdą. 

Padėkota p-lei Stepoi įkaitei 
už paaukavimą ženkleliu aukų 
rinkėjoms Vainikų dienoje šv. 

jai. 
Ne visose bažnyčiose pada

ryta rinkliava šv. Antano die
noje. Tas labai negerai. Kailį 

Kazimiero kapinė M-. Ji pasi- kur nenorima padaryti rink-
žadėjo tą patį padaryti ir at- liavos. J. M. Chicagos Arkl-
einačiais metais. 

Ant. Beinoraitė Labd. Sąj. 
piknikui paaukavo $15.00 ver-

vyskupas yra leidęs toj< 
dienoje rinkti aukas po visa? 

(Tąsa 4 pusi.). 

Iš Washingtono pranešta, 
kad senatas dauguma balsų 
atmetė statomą skundą prieš 
teisėją Landis, kad jis, buda-

'mas federaliu teisėju, užima 
kitą augštai apmokamą^pozi
ciją. 

(Pranešta, kad teisėjas Lan
dis iškeliavęs žūklauti. 

- " — - — 

"SAUSIEMS" NESMAGU
MAI. 

PAAUGŠTINTAS KAPITO 
NAS. 

- "<į 

BAISUS BADAS KINIJOJ. 

nepaprasti trukšmai. Tas rei
škia, kad visu smarkumu bol
ševikų valdžioje prasideda 

Zirioviov irgi rezignavęs iš tos 
partijos. 

Tai visa reiškia, kad Rusi
jos bolševikų valdžia paleng-

DAVUSI 50,000 DOL. ARMI 
JOS KARININKUI. 

dezorganizacija, provincijose v a im& trupėti. Ir tame nėra 
pakeliama smarki opozicija nieko stebėtina. Neteisinga 
prieš bolševikų aristokratiją, kraugeringa ir supuvusi val-
Tie apsireiškimai nieko gera džia turi visgi šnykti. 
nelemia Maskvos valdžiai. 

To visa pasekmės gali but 
tos, kad tenai trumpu .laiku 
gali atsinaujinti kruvinas te
roras. Nes bolševikai jaučiasi 
spėkose ir nelengvai pasiduos, 
kad jiems iš rankų butų išplė
šta valdžia. 

-

Anot žinių, žinoma bolševi
kų komunistų partija susiskal 
dė. Dalis komunistų partijos 

Washington, liepos 20. — 
Žinomo pabėgusio Vokietijon 
armijos slakerio Bergdol mo
tina kongreso komitetui išpa
žino, kad ji davusi armijos 
karininkui, majorui Bruce 
Campbell, 5,000 dol., idant 
palengvintų jos sūnui pabėgti, 

vadų jsteige t. v. darbininkų T i e p ] n i g a i ^ ^ a u g g t e g _ 
opoziciją.' Ta srovė išėjo iš 
komunistų partijos ir šiandie 
sudaro naują socialistinę dar-
bininkų-valstiečių organizaci-
. 
Jv* 

Komunistų partijos kairiojo 
sparno vyriausias vadas Ra-
dek nesenai centraiio sovieto 
susirinkime Maskvoje pareiš
kė, jog Rusijos komunizmas 
stovi ant slenksčio didelių ko
vų, tokių kovų, kokių ligšiol 
nebūta. 

Po pastarųjų sukilimų Per-
mos rajone, tenaitiniai gyven-
tojai savarankiai pravedė nau-

niems valdininkams. 

GRAIKAMS SEKASI 
OFENSYVA. 

Atėnai, liep. 20. —. Premie
ras Oaunaris paskelbė, kad 
graikų armijai sekasi ofensy-
va Anatolijos fronte. Turkai 
nacionalistai iš visų pusių ap
supami. 

Čia oficialiai pat vii*tiiita ži
nia, kad graikai paėmė Ku-
taia. 

Pekinas, liep. 20. — Pietry
tinėse Kinijos 30 provincijose 
siaučia taip didis badas, kad 
žmonės ima vartoti žmogie
ną. 

ATŠAUKS "BLUE L A W 
PARĖDYMĄ. 

Bay City. Mich., liepos 20. 
— Čia nesenai reformatoriai 
įgyvendino "Blue Law" įsta
tymą. Sekmadieniais uždary
tos visos krautuvės, teatrai ir 
visokios pasilinksminimų vie
tos. 
Gyventojams tokia padėtis ne
patiko. Imta darbuotis atšau
kti tą fanatizmo įstatymą ir 
su juo surištus visus parėdy
mus. 

KALĖJIMAS UŽ PAPIRKI
MĄ. 

Memphis, liep. 20. — Try-
ce Taylor, buvęs Suv. Valsti
jų deputy maršalas, teismo 
apkaltintas ėmime papirkimų 
už svaiginančių gerymją kont
rabandą. Nubaustas 7-iais me
tais kalėjimo. 

Pittsburgh, Pa., liepos 20.— 
Allegbeny kalėjime kalinių 
riaušės apmalšintos. Dalis ka
lėjimo įstaijgų sudeginta. 6 ka
liniai pašauta. Du kitu nesu
randamu. 

Washington, liepos 20. — 
Campbell-WiWs bilių, kuriuo-
mi "sausieji'' mėgino uždrau
sti alų ir vyną vartoti medi-
kaliams tikslams*, senatas jau 
kaipir padžiovė. Atrado, kad 
tas bilius nesvarbus ir never
ta juo kvaršinti galvų. 

Vietoje ano biliaus senatas 
nutarė aptarti Norriso bilių, 
kuriuomi norima suorganizuo
ti valdišką finansinę korpora
ciją su tikslu eksportuoti ūki
ninkų produktus. 

Pranešta, jog Great Lakęs 
Training Navai stątion (Ša
lę "VVaukegan) komendantas, 
kapitonas Moffett, prezidento 
Hardingo paaugštintas real-a-
dmirolu ir paskirtas karo lai-
yvno aeronautų biuro virši
ninku. 

PAGROBTAS TURTINGAS 
SMOGUS. 

. . Sharon, Pa,, liep. 20. — čia 
nežinomi piktadariai pagrobė 
vietos turtingą verteivį Tho-
masą D. Randolph ir pareika - • tadarįams teko apie 17,000 dol. 

KAUNAS. nų Lietuvos politinę padėtį, 
'nusprendė pasiųsti Steig. Sei-

Kur dingo lietuviai trem- imui šiuos reikalavimus: 
tiniai? 1) Ramygalos apylinkės u-

Gauta žinių, kad Rezeknėje'k i , l i n k a i S r i e ž t a i reikalauja, 
stovi' trvs tremtinių ešelonai k a d S t e 1 ^ S e i m a s n e l e i s t * T " 
iš Gomelio, Penzos ir Vladi- : s u v a l d ž i a i d a r y f i J o k l u fe,d*-
m i r o j racijų ar unijų su lenkaįs, bet 

Išviso tais ešelonais gryžta S"1** L i e t o ™ nepriklauso-
1040 tremtinių, jų tarpe ^ f*?^ l k i Paskutiniosios, 
žydai. Lietuvių tremtinių gi- I K*™y&™ ūkininkai visuo-
minės skundžiasi, kad negali m e t r e m s v a l d ž i * *>* 
sulaukti iš Rusijos gryžtant s ? l e n k a i s d e l L i e t u v o s *>ePriJ 

savųjų, o Rusijoje esantieji Mausomybės. 
lietuviai tremtiniai, progai I 2) Steig. Seimas privalo pa; 
pasitaikius, atrašo savo g.n [/sirupinti, kad kuogreičiausiai 
nėms, kad jie iš Lietuvos vra b u t u sudaryta stipri pabalti-
atvykę per karą; kitaip vieti- !3os valstybių sąjunga atsispirj 
niai komisarai neleidžią iš- j t į P r i e š budrus priešus M 
važiuoti. i bendram kultūros darbui di 

Kaunas. " Saulės mokytoji 
antri metai progimnazija. M o - ' g ^ ^ ^ j , , b u v o i š k i i m j 
kinių esama gana daug: 31 a k t a s / š i a i s m e t a i 8 -Sau 
khasės su 163 mokiniais. M o - Į ^ , , ^ ^ , 4 j ą pabaigė 
kinių gyvenime be m o k s l o ; m o M e i v i ų . jų tarpe vyrų" 
daug kreipiama atidos į auk-;Q k i t o s m e r g a i t ė s 

APIPLĖŠTAS TURTINGAS 
ŽMOGUS. 

Kražiai. Čia gyvuoja jau 
Užvakar vakare Edward 

Wells, turtingas chieagietis, 
su savo žmona parvažiavo au
tomobiliu. Sustojo palei savo 
namus, 4232 Grand boulv. Vos 

^ i l ™ ? ^ K l i f U m ° k y t ? j a ! ^ " ! Pirmiausia seminarijos dire 
ktorius pasakė prakalbą, nuroj 
dedamas svarbų mokytojų ve] 

biliaus, prie jų prišoko trys Ištadieniais daro pasikalbėji-
jauni piktadariai. 
, Atėmė nuo abiejų visus pi

nigus ir brangenybes, kokias 
su savimi turėjo. Išviso pik

iavo $50,000 jo išpirkimui. 
Randolpho žmona šaukiasi 

miesto ir apskrities valdžių pa-
gelbos. 

RAGINA PASIRŪPINTI 
ANGLIŲ. 

Piktadariai pabėgo netoli jų 
laukiančiu automobliu. 

SUGRYŽO PRELATAS K. 
PRAPUOLENIS. 

Išbuvęs Romoje apie 8 me
tus ir daug pasidarbavęs lie
tuvių katalikų reikalams už
sieny. Dabar prel. Prapublia-

Washington, liep. 20. — Ko
mercijos sekretorius Hoover 
ragina, visas viešosios naudos 'nis ketina apsigyventi Kaune, 
kompanijas išanksto pasiru-.kur eis pareigas patarėjo už-
pinti anglių. Hoover nusako,! sieriių reikalų ministerijoje, 
kad, rasi rudenį nebus lengva j —Nusižudė Liudvikas Be
gauti anglių. jermanas, buvęs Raudondva-
- į r į 0 g,raf0 Tiškevičius admini-

MIRĖ METZ GUBERNATO- stratorius, 60 metų lenkas. 

mų su savo auklėtiniais, nuro
dydami ydas, pasitardami ^menį mūsų kultūriniame 
mandagumo ir kitais reikalais. | ̂ n i m e i r iįnkėjo baigusiem 
Šį pavasarį padaryta medžių Į a u k l e t į n į a I n s stoti liaudie 
sodinimo šventė Visi maži ir § v i e t į m o darban, 
didesni su dideliu stropumu T o l i a u s kalbėjo kun. Olša 

RIUS. 

Paryžius, liepos 18. — Mi
rė atkovotos nuo Vokietijos 
prancūzų provincijos Lorraine 
sostinės Metz militaris guber
natorius, gen. Maud 'Huy. 

Praeitą parą Chicagoje pa
vogta X4 automobilių. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

kasė, sodino, liejo jaunas lie
peles, berželius... Tikras jų 
darbas ilgai pasiliks atminty j . 
Rudenį ir kitus metus mano
ma tą pat daryti. Šiais 
metais gegužės 29 d. daryta 
progimnazijos ekskursija į 
Palangą. v 

Kražių apielinkės begalo 
gražios. Pavyzdžiui Medžio
kalnis ' gan augštas, plačiala
piais ąžuolais apaugęs kalnas, 
kame gyvenusi pagal seno
vės stabmeldžių, nuomonės mi
škų dievaitė. Medeinė, ežerai, 
slėniai, kalneliai. Be to iš čia 

Pats save paskerdė peiliu, j n e t o l i B a u D Į y s > m u s u Dionizo 
Tarp keturių laiškų, kuriuos j P o š k o g n a m e l į s , tokia brangi 
jis paliko, vienas buvęs para-' s e n o v ė s iiekana, kuri yra la
sytas kunigui, kurio prašo b a i a p l e i s t a . A r negalėtu ku-

skas, seminarijos kapel. kui 
Kisielis. 

Vienas baigusių auklėtini! 
pasakė atsisveikinimo žodj 
mokytojams ir draugams mol 
sleiviams. 

Užbaigiant auklėtinių cm 
ras padainavo Lietuvos hh 
ną ir porą tautinių dainelh 
Paskui sekė žaidimai ir 
kiai. 

ORAS. — Šiandie gražuį 
oras, kiek vėsiau; bet pn 
tomi nauji karščiai. 

palaidoti jo lavoną su kat. 
Bažnyčios apeigomis. Matyt, 
menkas iš jo buvo katalikas, 
kad net nežinojo, jog katalikų 
Bažnyčia nepavelija katalikiš
kai palaidoti tokį neva * kata
liką", kuris sveiku protu pats 
sau galą padaro. 

ri nors atatinkama įstaiga ja 
pasirūpinti? 

Ramygala, Panev. apskr. Čia 
neseniai įvyko visuotinas Uki- Italijos šimtui Urą 
niukų Sąjungos Ramygalos 
skyriaus susirinkimas, kuris 
be kitko, apsvarstys šių die-

PINIGŲJURSAS. 
Svetimų lalių pinigų verte, 

nant nemažiau $25,000, liepos 
buvo tokia pagal įftereoants 
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancijos šimtui frankų 

3.< 
7. 
4.4 

Vokiečių šimtai markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 
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KAMPANIJA PRIEŠ VIL
NIAUS VYSKUPĄ, 

i 

I 

i 

Iš pačių lenkų laikraščių 
tenka patirti, kad lenkai pra
dėjo aštrią kampaniją prieš 
Vilniaus Vyskupą Matulevičių. 
Lenkai pirmiau skundus pas

kui skundus prieš Vilniaus 
Vyskupą siuntė Šventojo Tėvo 
nuncijui Varšavoje, Arkivys
kupui Ratti. Šis nuncijus jau 
atšauktas iš Varšavos. Nes 
sunku jam buvo gyventi del 
lenkų intrigų. 

Taigi šiandie lenkai prieš 
Vilniaus Vyskupą skundus 
siunčia jau tiesiog Romon. Bet 
kaip nuncijus, taip Apaštališ
kas Sostas neklauso tų lenkų 
skundų. n 

Išvažiuodamas iš Varšavos 
Arkivyskupas Ratti lenkams 
pasakė, kad jis gavęs skundų 
prieš Vyskupą Matulevičių. 
Bet nuo tų pačių lenkų jis ga
vęs ir daug pripažinimų Vys
kupui Matulevičiui, Patys len
kai Vyskupą gerbia. Trukš-
madarių ir šovinistų nesupai
sysi. Ir todėl Vyskupas Matu 
levičius turi pasilikti Vilniuje, 
sakė nuncijus. Nes jis yra Vys
kupas lygiai visiems katali
kams, nežiūrint to? kpkios jie 
taut i% butų. 

K ogi lenkai norit 
Lenkai kalnus griauja prieš 

Vyskupą Matulevičių, kad jis 
jų verčiamas atsisako maišyti 
tikėjimą su lenkiška politika, 
kaip daro kai-kurie lenkų ku
nigai. Vyskupas Matulevičius 
veja laukan iš bažnyčių lenkų 
politikus, draudžia lenkams 
bažnyčias vartoti savo purvi
nos politikos tikslams. 

Kuomet pernai Zeligowski 
su savo gauja užėmė Vilnių, 
ponai lenkai reikalavo Vys
kupo, kad jis visose bažnyčio
se paskelbtų lenkiškas padė
kos pamaldas už paliuosavimą 
Vilniaus nuo lietuvių. 

Žinoma, tokio lenkų aro-
gantų reikalavimo Vyskupas 
neklausė. Tas ir panašios prie
žastys labiausia supykino len
kus. 

Lenkai nori Vilniaus vysku
pijos sostan įstatyti buvusį tos 
vyskupijos administratorių, 
kun. pralotą Michalkevičių, 
žinomą lietuvių lenkintoją ii 
lenkų endekų pataikūną. 

Yra vilties, kad Apaštališ
kas Sostas neklausys lenkų 
skundų. Ir tik tokiu būdu len
kams nepavyks ta biauri kam
panija. 

LENKU INTRIGOS, 
• • • i 

Andai laikraščiuose pasiro 
dė žinia, kad Pabaltijos vals

tybes įsteigė apsigynimo są
jungą. Tuo tikslu Rygoje pa 
daryta sutartis. Telegramoje 
buvo pasakyta, kad sutartį 
pasirašė Latvijos ir Estijos į-
galiotiniai. Lietuvos vyriausy 
bės įgaliotiniai nepasirašė ir 
nepasakyta priežastis 

Nepasirašymo priežastį len
gva suprasti. Tai bus " bro
lių' ' lenkų intrigos. Taip pa
aiškina iš Revelio parėjusi ki
ta žinia apie tą sąjungą. 

Pasakyta, kad1 iš Varšavos 
parvyko Estijos pasiuntinys 
Lenkijai Hellata. Tas pasiunti
nys estų laikraščio "Tallinna 
Teataja" sądarbininkui pasa
kojęs, jog jis nesutinkąs, kad 
Pabaltijos sąjungon įeitų vien-
tik Estija, Latvija ir Lietuva. 
Reikia, kad ton sąjungon dar 
įeitų Lenkija ir Suomija. 

Toliaus tas pasiuntinys apie 
pačią Lenkiją nupasakojęs įdo
mių daiktų. Jis sakęs, kad 
estai ligšiol turėję blogą su
pratimą apie lenkus. O juk 
lenkai esą labai prietelingi 
žmones. Jie tikri "eaeos." Jų 
valdžia ne aristokratinė. Jie 
nėra nei militaristai nei impe
rialistai. Lenkai nieko svetimo 
nenorį. Ekonominė Lenkijos 
padėtis taisosi. Nesama bai
mės, kad Lenkuose pritruktų 
duonos. 

v 

Užtenka to, kad po tokio 
liudijimo Estijos valdžia pra
dėjo linkti įsileisti sąjungon 
lenkus. Estai lenkii nepažįsta 
arčiau. Lietuviai lenkus žino 
nuo galvos ligi kojų. Įsileisti 
lenkus Pabaltijos sąjungon, 
reiškia, įsileisti avidėn vilkus. 
Ir kur yra lenkai, ten negali 
but vietos lietuviams. 

Kuomet estai laikėsi kito
kios nuomonės, lietuviai kol-

įkas atsisakė pasirašyki sutar-i 
Lenkai pervėlai pajuto apie 

steigiamą valstybių sąjungą. 
Bet jie suktybėmis visgi sus
pėjo gerokai pakenkti. Lenkai 
del tos sąjungos nesikreipė 
Lietuvon ar Latvijon. Šitose 
Šalyse perdaug jie pažįstami. 
Bet jie puolėsi prie estų, ku
riems Varšavos ponai nežino
mi. 

Jei estai klausys lenkų in
trigų, Lenkija įsirioglins są
jungon. Už kiek laiko patiems 
^stams pasidarys ankšta. 

Lietuva nieko ypatingo ne
turi prieš lenkus, kad jie len-

Smogis Laisvamanių Sauvaliavimui. 
— * • 

Valdininky Partyvumas. 
M I I I I i i 

Vileišio Atstovavimas Priešinga* Lietuvai. 
t* i t r t i > 

(Pabaiga). 
Kiek gi laisvamaniai prira

šė ant katalikų vadų, ypač-gi 
ant Tautos Fondo ir Tauto$ 
Tarybos prezidentų ir šiaipjau 
veiklesniųjų mūsų darbuotuo
ju, tai nei ant tūkstančio jau
čių odų nesurašysi. 

viams neperdavė, bet už tuos 
pinigus įsteigė poloniaatoriš-
kas mokyklas. 

Mums gerai yra žinoma kaip 
lenkai siuto ant kunigo Jakai
čio. Bostono lenkų dienraštis 
net buvo pradėjęs kompaniją 
rinkti nuo atskirų ir nuo drau-

juslt| tautos attfnj ir pastangos 
tuos garbius vytus privesti 
prie to, kad jie nustotų dirbę 
Lietuvai ir lietuviams, tų visų 
laisvamanių niekų jau worces-
teriečiams per daug kad nu
tylėjus. 

Vietinis Katalikų Draugijų 
Federacijos skyrius imasi 
griežtesnės priemonės kovai su 
ištižusią laisvamanybe. Pasta 
ramjfcrne Federacijos skyriaus 
posėdyje nuodugniai apsvarsr 
tyta laisvamanių atstovo Wa 

litikaT^ileiš šio išniekinimą A-
merikoB katalikų, ant juokų 
pastatant jų atstovus laisva
manių sroviniame suvažiavime, 
ir Profesinės sąjungos bei kai-
kurių Steigiamojo Seimo narių 
nusistatymą, idant pašalinus 
religijos mokslo dėstymą iš 
Lietuvos mokyklų. Paduodu tų 
rezoliucijų tekstą, (tilpo vakar 
Drauge ant 3-čio puslapio) 
nes tai yra dalykai į ku
riuos visuomenei reikia dau
giaus kreipti domės. Jau už
teks laisvamaniams ant kain-

TreČladienis, Liepos 20, lft21 
" < 

Kriingtone Viniko dviveidė po Hkų sprando jodinėti. K. J 
> I * I m* —~—— • i • i i i i I I I I I . 
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Užtenka tik jų vardai pri- gijų protestus prieš mūsų kle-
minti, o tuo prisimins tie ki
birai purvų, kuriuos laisvama
niai ant jų galvų liejo... , 

Iš laisvamanių raštų išeida
vo, kad. niekesnio žmogaus pa
saulyje nebūdavo, kaip tie pa
sižymėjusi katalikai, kurie ra
gino žmones aukoti tėvynei ir 
darbuotis del jos nepriklauso
mybės. Kiek tai nuo nedėkingų 
tėvynės sūnų teko nukęsti di
deliai užsipelnusiems vyrams: 
Dr. Antanui Rutkauskui, kimi 

boną. Lenkų gi kunigai buvo 
jį įskundė vyskupui. Nors 
lenkai nieko neišlošė, bet šios 
apielinkės lenkai dar ir šian
dien be keiksmo nepajėgia už
silaikyti, užsiminus apie mūsų 
kleboną. Kiek kunigas Jakai
tis aukojo Lietuvai tai sunku 
atsakyti. Per vietinį Tautos 
Fondo skyrių jau jo duota vie
nas tūkstantis dolierių su di
deliu kaupu, neskaitant jo 
skaitlingų neapmokėtų kelio-

Atsišaukimas i Lietuvių Visuomenę. 
• 

Kas Gyvas Stokite Lietuvai Gelbčti. 

gui Fabijonui Kemešiui, Dr. nių tėvynės reikalais. Lietu-
Juliui Bielskiui, advokatui B. vos Laisvės Paskolos Bonų 
Mastauskui, kunigui Jonui J. pirko už $1,000.00 ir pasirūpi 
J. Jakaičiui, kun. Pr. Bučiui no kad ir parapija paėmė už 
ir kitiems. Ir toliai jie laisva- $400.00. Vietinio Bonų komi-
maniams buvo negeriykoliai jie t teto stojo prišakyn ir taip 
buvo prišaky katalikų didžių- Į karštai pavarė agitacija, kad į 
jų organizacijų. Perilgu butų penketą mėnesių Worcesterio 
nagrinėti visus jų užsipuoli- skyrius išpardavė Lietuvos Bo-
mus, bet paimsim bent kuni- nų už $114,000.00, reiškia kur 
gą Jakaitį, kuris per du metu kas daugiau negu buvo paskir-
buvo Tautos Fondo pinu i ni n- ta. 
kas/ ir įteikė popiežiui per Už šitokį didelį duosnumą ii 
Apaštališkąjį Delegatą Wash- darbštumą kultūringa tauta 
ingtone memorialą, kuriame panašiam pasižymėjusiam te
prašė paskirti dieną kurioje vi- vynaittiui butų suteikus padė-
sose katalikų bažnyčiose butų ką, gi lietuviškieji laisvama-
renkamos aukos karo sunai- niai ant kunigo Jakaičio išliejo 
kintai Lietuvai pažymėdamas visą kibirą pliauškalų, net iš-
memoriale, kad. tos aukos ne
būtų siunčiamos per lenkų ko
mitetą Vilniuje, kadangi len
kai-per jų rankas Lietuvai 
siunčiamas aukas netik lietu-

leisdami tam tikrą, neva slap
tą, lapelį įkuriame kunigą Ja
kaitį iškeikė, kaipo lenkams 
parsidavėlį. Išeina, kad lenkai 
net per savo spaudą pakarto
tinai kunigą Jakaitį išbjauro-

da Pabaltijos sąjungon. Kai- Ja kaipo savo' atvirą priešą; 
mynai-visgi kaimynai.Bet pirm 
įstojimo sąjungon lenkai turė
tų Lietuvai sugrąžinti Vilnių, 
visas okupuotas teritorijas ir 

dalis-gi lietuvių, kurie giriasi 
kad jie Lietuvą statą aukščiau 
ir už Dievą, mūsų pasižymė
jusį veikėją pravardžiuoja len-

atlyginti už padarytas Lietu- ka™s parsidavėliu... 
vai skriaudas. Kaip tokį mūsų laisvamanių 

Lenkai, žinomi, naujos gady- niekšišką darbai pavadinus, 
nes gunai, nenori to padaryti.' palieku skaitytojui nuspręsti. 
Su tokiais tad skriaudėjais ap
gavikais Lietuva atsisako^sė-
dėti prie bendrojo stalo. 

Worcesterio, tečiaus, katali
kams laisvamanių tušti pagy
rai, koliojimas mūsų pasižymė> 

Mes žemiaus pasirašę liepos 
27 d. š. m. sudarytas Amerikos 
Lietuvių visuomenės Komite
tas, Lietuvos Laisvės Paskolai 
kelti, šiuomi atsišaukiamev į 
įvairias kolonijas, draugijas, 
kuopas if į pavienius, kvies
dami darban Lietuvai pagel
bėti. 

Mes šiuomi norime jums 
priminti Jūsų pakartotinus 
pareiškimus jog nenuleisite 
rankų iki Vilnius nebus pa 
liuosuotas ir iki Jūsų parama 
Lietuvai toliaus bus reikalin
ga. Taigi Vilnius kol kas dar 
priešo rankose tebėra, dar mū
sų amžini priešai tebeslankio 
ja Lietuvos pasieniais, todėl 
aiškiai galite matyti, jog Jūsų 
parama Lietuvai dar yra rei
kalinga. Apie Vilniaus atva
davimo mažiausios abejonės 
nėra ir būti pas lietuvį nega
li, vien tik laiko klausimas tė
ra. Tą laiką galime paskubin
ti energingiaus Lietuvai pagel-
bon stodami. 

Liepos 27 d. įvykusiame Pa/ 
skolos Komiteto organizatyvia-
me posėdy, svarstėm kuomi 
šiuo tarpu butų galima ge
riausia ir greičiausia Lietuvai 
pagelbėti. Pasitarus su Lietu
vos atstovu gerb. Carneckiu ir 
su Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerijos įgaliotiniu 
gerb. Dr. J . Bielskiu, ir pa 
aiškėjus, jog Lietuvos val
džios noras yra, kad Laisvės 
Paskolą iki dviejų milijonų 
dolierių davaryti, priėjom 
prie išvados, jog sukėlimas 
daugiaus paskolos šiuo tarpu 
yra vienas iš geriausių prie
monių Lietuvai pagelbėti ir sa

vo pilietiškas pareigas atlikti. 
Nusprendėm padaryti trumpę 
bet smarkų paskolos vajų, 
pradedant rugpjūčio pirma die 
na .š m. Užsibriežėm sukelti 
bent tris šimtus tūkstančių 
dolierių. 

Taigi kviečiame ir raginame 
visas paskolos stotis, visas or
ganizacijas ir pavienius kuo 

[veikiausia prie vajaus rengtis. 
\Daugelis draugijų dabar lai

ko savo metinius arba pusme
tinius susirinkimus, prie tos 
progos prašome pasvarstyti a-
pie įsigijimą daugiaus Lais
vės Paskolos bonų ir taipgi 
kuomi daugiaus galėtumėte 
vietinei paskolos stočiai laike 
vajatis pagelbėti. 
Paskolos stočių valdybos pri

valo į draugijų posėdžius at
silankyti ir dėti visas pastan-
gas, kad draugiją darban pri 
kvietus. Kur nėra paskolos sto
ties, ten tuoj privalo būti su
daryta. Tokioje kolonijoje 
esanti draugija arba draugi
jos, arba artimiausioje koloni
joje esančios paskolos stotie* 
priedermė yra tokioje koloni
joje paskolos stotį sudaryti. 

Nors tris šimtus tūkstančiu, 
padalinus ant visų stočių, la
bai maža kvota kiekvienai 
pripuls, bet pakartojame, jog 
prie darbo reikia gerai prisi
rengti, nes tik prisirengę savo 
pareigas tinkamai atlikti tega-
lėsim. 

Broliai ir sesers lietuviai, 
suprantame^ jog smarkių ra
ginimų jums nereikia, nes tai 
yra kvietimas prie Lietuvos 
valstybės darbo, prie pilietiš
kų pareigų pildymo. Vienok 

tas pareigas jums primindami, 
norime jums aiškiai perstatyti, 
jog nežiūrint į Amerikos lietu
vių atsinešimą, Lietuvos teises 
bus apgintos, Vilnius bus at
vaduotai. 

Lietuvos kariuomenė yra 
pasirengusi prie didžiausio 
pasiaukojimo, laikui priėjus 
stos žtttbutinėn kovon ir už
duos prielui mirtiną smūgį. 
Suprantama, tuomet priseitų 
sunkią aukę padėti — dauge
lis Lietuvos jaunikaičių pagul
dytų savo galvas už Lietuvos 
laisvę... Tokios aukos yra iš-
vengtinos. 

Amerikos lietuviai tą gaii 
padaryti remdami laisvės pas
kolą. Kiekvienas Lietuvos Lai
svės Paskolos Bonas yra stip
riu smūgiu Lietuvos priešui. 
Juo daugiaus išplatiname Lai
svės Paskolos Bontj, tuo dau
giaus smūgių Lietuvos prie
šams Ušduodftrrte. Juo dau
giaus tokių smtigtų bus prie
šams užduota, tuo daugiaus 
Lietuvos jaunikaičių gyvybių 
bus išgelbėta ir tuo greičiaus 
pavergtos Lietuvos dalys bus 
atvaduotos. 

Tad kuoVėikiausia stokite 
darban. Kur paskolos stotys y-
ra pakrikusios arba kur jų vi
sai nėra, tokiose kolonijose e-
santi draugija arba draugijos, 
arba net ir šiaip veiklesni pa
vieniai žmonės privalo tuojaus 
susižinoti su Misijos rastine, iš 
kur bus pagelbėta paskolos 
stotį sudaryti. Visais reikalais 
reikia kreiptis adresuojant Re-
presentative of Lithaania, 370 
Severtth A ve., NeW York, N. Y. 

Lietuvos Paskolos Komitetas 
Kun. J. Kaulakas, 
J. Tareila, 
A. Staknys, 
J. Grinius, 
J. šaliunas, 
A. B. Strimaitis, 
J . P. Mačiuliu, 
Adv. F; J. Bagočius, 
J. Viskontas. 

Dar vieną narį A. L. R. K. 
Federacija paskirs. • 

Tie neverti gailestingumo 
kurie jo neparodo. 

Sv. Ciprijonas. 

Tie juokiasi kurie laimi. 
Shakespere. 

ATSTOVAS RiAMLYS 
Draugo 

/S FRANCU KALBOS. SUUZTUVtNO 
NGinUNAS 

JURGIS RALYS. 
Romanas. 

(Tęsinys). 

Rožė nuraudo, o Jurgis truputį pabalo. Bet greit susigrie
bė ir kietu ir nenuolaidžiu tonu, kurs nepakenčia replikos, at
sakė. 

— Priešingai, aš tamistą pažįstu, štai del ko aš tamistos 
pirmo nekviečiau. 

Jis vėl pakartojo savo užkvietimą: 
— Prašau Ponios įeiti. 
Anasai sukandęs dantis, bet Jurgio rimties apvaldytas, 

pasitenkino patraukyti pečiais sakydamas: 
— Kaip sau nori. Buržujai kurie mūsų prakaitu tunka 

visur pirmieji. _ 
Ir tarsi protestą reikšdamas, jis ištiesė savo kojas ant 

kėdės, ištraukė pypkę iš kišeniaus, ją prikimšo tabaku, užsi
degė, galvą užrietė ir spjovė ant dekio. 

— Aš turiu tamistos atsiprašyti, kad nenoroms buvau 
priežastis nemalonaus atsitikimo, tarė Rožė, įėjusį į darbo 
kabinetą, ir besėzdama į gilų odos fotelį, kurį Jurgis Ralys 
jai pristūmė. 

— O, nesirūpink ponia. Tas niekšas nežinau kaip pakliuvo 
į mano kambarį. Tarnas neprivalėjo įsileisti. 

— Jis- tečiaus giriasi tamistą į atstovus išrinkęs, prasi
tarė jauna moteris. _ 

— Tiesa, prisipažino kiek nesavas, Ralys. 
Va politikos džiaugsmai. 
— Kodėl tamistą ją vaikaisi? 

Jis pažvelgė į ją tyliai, klausdamas savęs ką reikia at
sakyti į taip paprastą klausimą. 

Ta kuri pastatė jam tokį klausimą taipat susirūpino. Ji 
atvyko padėkoti savo geradariui, o tokiais paklausimais ji 
tarsi negrinėjo jo sąžinę ir gyvenimą, beveik jam išmetinėjo! 

J i norėjo bematant viską atitaisyti ir nedrąsiai prašneko: 
—Dovanok man tamistą, kad maišausi į man svetinius 

reikalus. Tamistą gali įspėti kad mano vizitą turi kitokio 
pobūdžio. Aš atėjau padėkoti savo sūnaus išgelbėtojui kurs tą 
dieną perskubiai nuo manęs pasišalino. 

Jurgis Ralys nusilenkė, ir pusiau nusišypsojęs, užstelbė 
savo skaudžią lupų sudėtį. 

— Tiesa, sekamas tamistos ligi savo namų slenksčio, aš 
negaliu išvengti tamistos dėkingumo, kaip anuomet perbri
dęs upelį. 

Tuo pačiu pažvelgimu, kaip prieš valandėlę, Rožė perbėgo 
akimis darbo kabinetą* Jis buvo margai mebliuotas, bet su 
lygiai rimta skonimi. Knygyno lentynose Btiklu apsaugotose 
kyšojo gražiais aptaisais Lietuvos Statutas, Seimo darbai, 
kelios politinių ir socialių mokslų enciklopedijos, meno rinki
niai ir 1.1. 

— Ir Mefistofelio paveikslas, pastebėjo Rožė besijuok
dama. 

— Mefistofelio, be jo nei politikas nei advokatas negali 
gyventi. 

J i tęsė toliaus. 
Nei pas advokatą nei pas politiką aš šiuo kart apsilan

kiau nešdama savo padėką, bet drąsiam ir garbingam vy
rui kurs, statydamas pavojun savo gyvastį, gražino man sūnų, 

— Be skambių žodižių, poniutė. Ką aš padaliau, kiekvie
nas butų padaręs. Tik laimė kad, aš pasisukau prie upelio 
kuomet tamistos sūnelis įkrito į upelį. Tai priepuolumas ir 
galima vien jam... padėkoti. 

— Aš sakau Apvaizda, švelniai ir stipriai atkirto Rožė. 

. , — M - Į." 4 

Nepaisant pagarbos jaunai moteriškei reiškiamos, ir gra
žaus išauklėjimo, Jurgis drįso patraukti pečiais ir nusišypsoti. 

Jaunoji našlė neiškentė neužprotestavus prieš daromąjį jos 
tikėjimui priekaištą. 

— Tamistą juokies, pastebėjo ji. Netikėjimas, bedievybė 
man nesuprantamas pasauly apsireiškimas. Bet dar mažiaus 
galiu suprasti kad netikėjimas aptariamas nusišypsojimu. 
Man regis, reiktų skaudžiai liūdėti niekais verčiant mūsų re
liginius įsitikinimus, skaitant melaginga mU8t| viltį ir pa
guodą kurią tikėjimas neša. 

— Gal but ir tiesą tamistą kalbi, sutiko Jurgis Visai rim
tai, nesijuokdamas. 

Bet jaunoji moteris, beveik netyčiomis, pradėjo kovą. Ji 
norėjo ją toliaus tęsti. 

— Taip, aš žinau, tamistą nori pasitenkinti "gal but," 
lygiai kaip ir šypsenos tešluotu argumentu, atkirto. 

— Kaip tai, ponia? 
— Aišku. Klausimas svarbus. Ar Dievas yra, ar tamistą 

turi dusią jo paveikslan sutvertą ir kurią jig teia, jeigu mi
rus laukia mūsų amžinas atlyginimas — laimė arba pasmer
kimas. Ir tamistą atsakai "gal but". O! tamistą as nenoriu ti
kėti, kad tokis protas kaip tamistos, pasitenkintų skeptiko pa
mėgdžiojimu... 

— Mane dažnai šmeižė, pertraukė Jurgis Ralys susijau
dinęs. Aš nesu tas kurį pasaulis myli. Vienok, ponia, šiame 
atsitikime pasaulis pasakė tiesą. 

Paskui, jausdama^ gal pirmą kart, reikalo save pateisinti: 
— Jeigu tamistą žinotumei, karčiai užakcentavo, jeigu 

tamistą žinotumei per kiek sielos krizių ir sielvartų aš prie 
to priėjau! 

Ar tai buvo tuščias pasiteisinimo žodis, ar tai buvo tikra 
sielos rauda? 

Jaunoji moteris klauzdama savęs pažvelgė į Jurgio Ralio 
a ^ s * f Bus daugiau. 

file:///Daugelis
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Na8j*jae »*lmsie pakelyje. 
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybe* Siame vaftte id€tos, 
su priemaiša priimaiai §>elaaua 
kvčpalo. 

Kufflee yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pasalintoje ~ begaliniai 
puiku* plauku sutaisytojas, kuria 

patiks kad 
ir gačniau-
sisiyputai. 

• 
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atsiųskite 
75c, tad 
atsiusime 
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labara-
torijos. 

Būtinai 
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kitę 
šitokio 
pakelia. 
fclurekite, 
kad butų 
INKARO 
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baženklls. 
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ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
JŪBILĖJIN1S "PAVASA

RIO" SĄJ. KONGRE 
SAS. 

I Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas f 
Peoplea Teatro Name 

I l S i e W. 47th 8tr. TeL Boul. 1*©I 
•va landos: S iki 8 rak. Nedėl l t J 
• i k i 12 ryte. f 

Res. 2814 W. 4Srd Street 
Nuo ryto iki plet. | 

j T e l . MeKinley 888 | 

g DR. CHARLES SEGAL J 
TO ofisą po num Perkėlė 

•4729 So. Ashland Avenuej 
Bpectjallstas • 

• D i l O V V , MOTERA Ir VYRV LItH g 
• Valandosnuo l t lkl 12 Išryto; nuof 
• 2 iki B po platu: nuo 7 lkl S :S t | 
S rakate Nedėliomis l t kll 1 

Telefonas Drexel 8888 
™ — • > _ > • 

DR.A.LYUŠKA 
1900 S. Habted Str. 

TeL Oanal 2118 
Valandos: l t ryto iki 8 n l 
Gyvenimas: 

•811 W. tSrd Str. 
Tel. Proapaot 2428. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHI" 
STeL Canal 257 g 

1 DR. C. K. KLIAUGA Į 
LIETUVIS DENTISTAS 

=1821 So. Halsted St., Chicago, IH.E 
Kampas 18th St. 

eValand.: %—12 ryta, ir 2—9 T a k B 
UlllllllllllllllllllllllllllllllliUlHIIIIIIIIIIIII 

« « . « . ^ • » • — • • • • 

DR. A. I RUTKAUSKAS 
• 

Gydytojas Ir Chirurgas 
4448 So. Western Ave» 

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

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais tiktai po pietų 2 lkl i . 

• 

Dr. L E. MAKARAS 
Lletuvys Gydytojas tr Chirurgą* 

Oflaaa 10880 So. Michigan Ave, 
Val. 10 lkl 12 ryta: 2 lkl 4 po 

piet. 6:28 lkl 8:50 Takare 
Rezidencija: 10883 Perry Are. 

Tel. Pullman 242 

g " • • • • ' » - * 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 20 metai. 

Ofisas 8148 So. Morgaa 84. 
Kertė 82-ro St.. Chicago, HL 

SPECIJAIilSTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi • I r o 

niškų . ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki 8 po pietų, nuo 8 lkl i valan
da vakarą. 
Nedėliomis nao t lkl 2 po plet. 

887 

.M * » l l l l l * 1 • ' " KiiiM.il 

ilUUIHlimilItlIUIHIHHIlIlIlIliniIIIIIIUfii 
Rea. 1188 Independenoe Dtvd. 

Telef oaas Tom Boreu 184 

DR.A.A.R0TH, 

(Nuo Draugo korespondento 
Lietuvoje). 

(Pabaiga). 

Pasirodo Krupavičius su pa
sveikinimu. Jo ilga prakalba 
lietė, kad mes turime sutvar
kyti gyvenimą krikšeionišk. 
pamatais; prašalint girtuok
lystę, paleistuvystę, ir kitas 
ydas. Minėjo, kavi mūsų prie
šais yra lenkai, o ir bolševi
kai, kurie agitacijos tikslams 
Lietuvoje išleidžia kartais net 
18 (aštuoniolika) milijonų; mė
nesiui. Kad socialistai nori 
nuslopinti bažnyčią ir tą va
kar Seime viešai pareiškę. 

"Pavasario' ' Centro valdyba 
praneša savo darbuotę, kuri 
del karo laiko tebuvusi neko
kia. 

Daktaros Bistras skaito pa 
skaitą " Pavasarininkų pama
tai". Išrodė visą eilę mokslo 
vyrų, kurie netikėdami net 
rėmė tikybą ir kad Tėvynės 
meilė yra kiekvienam žmo
gui reikalinga ir kad mes. tu
rim jiem tarnauti. 

Amerikietis lietuvis C ūdas 
skaito Zujaus. "Vyties" re
daktoriaus paskaitą apie Ame
rikos Lietuvos Vyčius. Čia yaia 
J.žiai išdėta, kaip vyčiai įsi
kūrė i r .kokioj padėty, c^ba-r 
jie yra. *' j 

Seka ilgiausia eilė praneši
mų iš vietų, kurie tęsėsi ir bir
želio 25 dieną. Pasirodo, kad 
Lietuvoje esama daug Pava 
sario kuopų ir kad jų yra sti
prių ir silpnų, o tas priguli 
nuo jų vadų. 

Po pranešimų seka Tumo 
(Vaižganto) paskaita "Jau
nimas Lietuvos atgimime". 
Čia jis pabriežė, kad mes pri
valome kuorupestingiausia i 
ir tik kuogeriausiai 
prisiruoše stotį į gyveninio 
darbą-politiką. Minėjo, kad ne-
prisiruošusiam stotį į politiką, 
reiškia ją pralaimėti. Patarė 
'"Pavasario" Sąjungai dau
giau skaityti ir dainuoti, reng
tis j gyvenimą. Po jo paskai
tai sekė didžiausios diskusijos 
prieš, nes esant tokiems lai
kams visiems reikia dirbti. Net 
agronomas Tučkus buvo užga
vęs (žodžiais) Tumą, kurio 
paskui atsiprašė ir ranką pa
duodami susitaikė. 

Išrinkta Centro valdyba iš 
Bistro, Misevičiaus, Žitkevi
čiaus, Kapočiaus, Strimaičio, 
Misevičienės ir Ruzgytės ir 
Revizijos komisija iš Bičiūno, 
Bagdono k Starkaus. 
Sumanymų ir redakcijinė ko

misija patiekė įvairių suma
nymų. Sumanyta net steigti 
savo spaustuvę sudarant ak
cinę bendrovę, Pavasarį kuo-
geriau sutvarkyti. Visoje Lie
tuvoje pavasarininkų kuo
poms skirstytis į rajonus, po 
kelias kuopas susidėjus,* 

Steig. Seimo narys Bičiūnas 
skaito paskaitą apie Pavasari
ninkų idealų apsaugą. Minį 

H 
fv t - - " t u • •anaaĮ a — — — » • « — i >• i — a w H » — w e * « t > * w « w M n i 

LIETUVIAI AMERIKOJE Į 
DETR0IT, MICB. 

_2*_ 

Gydytofae rl 
8tff i ijalftna Moteriškų, 

Valkų tr vis* cfafoftJlk* Ilgų 
VALANDOS: 10—11 8*88 8—8 8* 

pietų, f—• 88*. fredttiosnto Į O ^ H * 
OfJaas 8884 So. Halated 8t« GIS18*§T 

Tolefooaa Drover t e t a 
gjiHmitinifiimmiimiiiiiimiimiUHH* 

kad norint geriau sutvirtėti 
reikia daugiau apšvietos, pasi
davimo kitų valiai, kad ge
riau ' 'Pavasario" kuopos butų 
mažesnės, bet stiprios ir kad 
nereikalinga yra skaldyties, 
bet visiem vienybėj gyventi.' 

Daktaras Bistras savo trum 
pa kalba žvelgdamas į atei-
mančius dešimtį metų ir lin
kėdamas drąsiai žengti pirmyn'. čia bolševikų yra devynios 

Jaunimo išvažiavimas. 

Liepos 4 d. .L. Vyčių 79 
kuopa turėjo išvažiavimą By-
lajitje. Kadangi diena buvo 
grali, tai ir išvažiavimas bu
vo puikus. Apie devintą va
landą ryta jaunimas susirin
ko bažnytinėje svetainėje. 
Tuo sykiu atvažiavo, trokas 
kurį turėjo nusisamdę. Tuoj 
trokas prisipildė jaunimu, skai 
čiumi apie 60 ir visi linksmai 
dainuodami važiavo link išvtT 
žiavi'ino vietos. 

Nuvažiavę į parinktą vietą, 
vieni žaidė lietuviškus/ žais 
lus, kiti mėtė svaidinį o 
treti susėdę kur pavėsyj link
smai šnekučiavo. Visi žaidė 
kaip išmanė, taip kad, kad 
iš šalies žiūrint gavai malo 
nų įspūdį. 

Tame išvažiavime dalyvavo 
ir mūsų Moterų Są-gos 54 kuo
pos gražus būrelis. Iš Akron, 
Qhio atvyko Štaupas ir iš Cle-
velando S. Štepulionis. Buvo 
labai gaila, k'aJd Clevelanjlo 
Vyčiai neatvažiavo. Buvo pri
žadėję, bet savo prižadų neiš
pildė. 

Apie pirmą valandą išvažia
vimo šeimininkės-Vytės % *Va-
raniškiutė, O. Jančaitė ir B. 
Daumantajtė pakvietė* visus 
prie užkandžiui kuriuos., tūte jo 
pagaminusios 'tt•;paskleidutttjr 
pavėnyje dnt tam tikru' staltl^-' 
sių. 

Visiems susirinkus pirm. A. 
Petkus pakvietė visus prie 
maldos. Po maldai visi susėdo 
gardžiai valgyti *Bevalgant bu
vo pasakyta jausmingų pra-
kalbėlių ir gražių linkėjimų. 
Tarp kitų sąjungiečių buvo 
J. Ragauskienė. (Lakštutė). Ji 
pasakė Vaičaičio eiles, apie 
Lietuvą. Nudavė taip jausmin
gai, jog netik iš Lietuvos at
važiavusi s, bet ir ela gimęs ir 
augęs jaunimas buvo dideliai 
sujudintas. 
Pavalgius surengta moterų it 

mergaičių lenktynės. Iš Mote
rų greičiausia pasirodė S. BVe-
darskienė. Už tai gavo dova
ną. E. Varaniškiutė7 pralenkė 
visas kitas mergaites. J i tai-
pat gavo dovaną. Vėl pradėta 
lietuviškai žaisti ir dainuoti. 
Dainų aidas pasklido po visą 
apielinkę. Svetimtaučiai išgir
dę \lainas ir išvydę žaislus, 
tuo visu gėrėjosi* 

Taip bežaidžiant ir bedai
nuojant, atėjo ir vakaras. Sep 
tintą valandą pilnas trokas 
prisėdo jaunimo ir važiavo na-
mon. 

Viena dalis jaunimo buvo 
užsiganėdinę; ir džiaugėsi iš
važiavimo pasisekimu. Antroji 
dalis savo kalbose reiškė lyg 
apgailėjimą ko> lyg kokį pasi
piktinimą. Mat laike užkan-
džiavimo viena mergaitė jaus
mingoje prakalbelėje vyčių 
jaunimą prilygino prie gėlių 
darželio. Bet dabar jos tame 
daržely nebesirado. J i dingo 
su visiem žinomu bolševikėliu. 
Bolševikams yra džiaugsmo iš 
to. Jie kalba, kaĄ visas vytes 
gali prisiviliuoti. Vytės turėtų 
būti atsargios ir nesistatyti sa
ve bolševikams ant juoko. 

Dar kitas nemalonumas bu
vo, kad ne visi vyčiai dalyva
vo išvažiavime. Buvo tokių 
vaikinų ir mergaičių kurie 
vėlai atvažiavo ir šalinosi nuo 
būrio. Tas apgailėtina. Ateity 
gal visi visur ims dalyvumą. 

ir bolševikėliai tuoj atsįbasto. 
Taipat buvo ir su šiuo išva
žiavimu. Kuomet jaunimas žai
dė, tai jie jį apstojo kaip mu
sėlės prie midaus, Gaila buvo 
į juos ir žiūrėti. Sukrypę, su 
linkę, lyg: iš senatvės. O gal tai 
iš šilumos. Seilę rijo bežiūrė
dami į žiaidžiantį vyčit] ja-mą. 
Kad jaunimas daugiau tokių 
išvažiavimų surengtu. Gal mu 
sų bolševikėliai taptų žmonė
mis iš prisižiurėjitno. Vytis. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 

kongresą uždaro. 
Kongresas baigėsi birželio 

25 d. 4 vai. 30 min. po pietų. 

galybės. Bet jiems be vyčių 
sunku apseiti. Jei tik vyčiai 
surengia kur išvažiavimą, tai 

(Nuo mūsų korespondento). 
TelSial. Atėjo ir rinkimų į 

savivaldybes diena. Pradėjo 
plūsti žmonės ir mėtyti korte 
les į balsavimų dėžę. Dar bu
vo kiek ir agitacijos tečiau jau 
ją nepalyginsi su ta agitacija, 
kuri buvo pernai, renkant at 
stovus į Steig. Seimą. 

Rodos visame Telšių apskri
ty rinkimai kuoramiausiai pra 
ėjo. Žinių, rinkimų vaisių 
sunku dar iš visur sužinoti. 
Tečiaurįš viso ko tenka^pasa 
kyti apie rinkimus Alsėdžiuose 
ir, Teisių valsčiuje. 

Vos pradėjus balsavimu* 
Alsėdžių valsčiuje pasirodė, 
ka<J žmoiaės nepatenkinti pa
duotais "sąrašais. Nekurie no
rėjo, kad sąrašuose kandidatų 
eilė^-bulrif-įenflfiiiiyta; žinoma, 
rinkimų komisija sji tuo nega
lėjo sutikti. Tad nekurie iš 
liaudies sukėlė maištą, sulaužė 
balsavimų skrynią ir išvaikė 
rinkimų komisiją. Tada pribu 
vo kareiviai iš ^Telšių ir, visa 
liko numalšinta. 

TelŽių-gi valsčiuje paduota 
trys sąrašai, kurie sulyg sutar
ties suėjo į vieną bloką ir no
rėjo be balsavimų skirti vals
čiaus valdybą iš paduotų są
rašų. Bet Telšių apskrities val
dybos pirmininkas ir viršinin
kas tam užprotestavo, Byla 
paduota taikos teisėjui, kuris 
ir nusprendė išnaujo daryti 
rinkimus Telšių valsčiuje. 

Tad Telšių ir Alsėdžių valš 
čių rinkimai atidėti. 

Telšių miesto valdybą ren
kant balsavo 1776 balsai, ku
rių du netikę. Į miesto val
dybą butų nuomininkų sąjun
gos (socialistų) įeina keturi 
nariai, žydų penki, krikščio-
nų-deinokratų du, bepartyvių 
du ir namų savininkų tik vie
nas. Stebėtina, kad už profe
sinės darbininkų są-gos sąra
šą tebalsavo vos 40 nariai. 
Matyt į\į tiek Telšiuose ir tė
ra. Butų nuomininkų sąjun
gai stipri agitacija daug pa 
dėjo. 

Nors tiesa, lygšioi mažai, te
sirūpino kelių taisymu, tečiau 
jau dabar sukruto. Išdalyti ke
liai visiems ūkininkams ir dva
rininkams proporcijonaliai, su
lyg žemės plotų ir įsakyta kuo-_ 
greičiausiai taisyti. Dabar at-
sėjinrų laiku žmongs turi lai
ko ir taiso kelius. Tad ir Tel
šių; apskritis neužmiršo ke
lius. 

Nuo pavasario buvo didi 
stoka lietaus, tečiau dabar tiek 
prilyjo, kâ d jau yra gana. Su-
menkėję ir išdegę javai dar 
gali Mek pasigauti ir pietos 
pažaliavo, nors žolės nedaug 
tebus. 

Šįmet maldininkų būrys ren
giasi BU procesija keliauti iš 
Telšių parapijos į Žemaičių 
Kalvariją. Jau gana daug del 
kelionės susirašė. Telšiai — 
birželio 22 d. 1921 m. 
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PLATINKITE *'DRAUGĄ." 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI, 

/ 

t% 

''Naujienos" klausia: 

Ką gera padarė Lietuvai 
p. Hardingas ir jo partija, už 
kurią "Draugas" rinkimų lai
ke agitavo! 

Atša^ymliS 1. P. Hardingas 
suteikė audienciją lietuviams 
ir priėmė peticiją su milijonu 
parašų, kad pripažintų Lietu
vos nepriklausomybę. / 

2. Paskyrė Lietuvai konsulį, 
kuris gyvens Kaune. 

Tie dalykai jo prezidentavi
mo pradžioje jau daugiaus 
reiškia, negu visi Naujįenų 
plepalai. Spragilas. 

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS. 

Nebūkite Be "Draugo" 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti be kilų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENE, 

4358 86. iTairfield A ve. 
TUMAIS & 00 . 

3853 So. Rockwell S i 
BUCIUNAS, 

2900 W. 401h Str. 
1. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplevvood Ave. 
J. SYMONAB, 

4140 So. Maplevvood Are. 
—— • • i 

PAIEŠKA U merginos patyrusios 
pardavime valatkinių prekių (dress 
goode) turi mokėti Lietuviškai ir 
Lenkiškai vieta pastovi, joftlcestis 
. Izidoriaus Nausedo Krairtifve, 

1805 So. 4011*1* įįžreL.,'/, \ 
I *l | Telefonas Yard* ' 1017 

— i -

Airr PARDAVIMO 
bučern*' fr'grofeertW bi8ma e8hiai i iš
dirbtas ir, raidas! ąi*F$l lietuvių fbp-
gįrventoj Vetoj. Pa*raalriftio priišžastls 
savininkas važiuoja Lietuvon. Atsi
šaukite:' 
1815 South 49Ui Court, Cicero, 111. 

SPECIALIS BARGENAS. 
Nepaprasta proga padaryti pininga 

Ant pardavimo pigiai saliuhas su pro-
perte ir visais itaisytnais geroj apie-
llnkėj apgyventa lietuvių, slovakų, 
hungafų ir lenkų. Kampinis mūrinis 
namas ant 2 pagyvenimų arndos da
bar neSa $190.00 J mėnesi. Vertas 
$26,000.00 bet parduosiu už $21,000.-
00 nes mano žmona nori važiuoti 
Europon,, namas randasi 4800 Seeley 
Ave. Informacijų reikalaukite po Šiuo 
adresų: 

4512 JSo. Marshfield Are. 
Tel. Yards 4865 

AtfT PARDAVIMO 
18 priežasties Važiavimo Europon 

parduodu pigiai firma ir krautuvė 
su visais tavorals. Jeigu yra $4,000 
l metus. Tik tt© tegul atsišaukia ku
rie moka skaityti ir rašyt rusiškai. 

Adresas: 

RUSSIAN EROTHtCAt BOOK DO. 
1757 W. 47 St. Chicago, IU. 

(Antros lubos iSpriesaklo) 

Parsiduoda bizniavas namas geroj 
vietoj arti šv. Jurgio bažnyčios 3221 
Lime Str. atneša randos j mėnesj 
$40.00 parsiduoda už $2,900.00 par
davimo priežastį patirsite pas savi
ninką. 

M. MATTJLAUCKAS 
3358 S. Halsted St. Chicago. 

Parsiduoda automobilius Briscoe 
5 pasažeriu viskas kuogeriausiam 
padėjimu. Mašina kaštuoja $1,250. 
Aukauju Už $850.00. Pardavimo 
p r i e ž a s t i s v y r o m i r t i s o SLŠ p a t i t i e -
g a l l u Važiuot . N o r ė d a m i į s lg i t i gera. 
mašina pigiai kreipkitės tuojaus. Ad
resų: Norėdami matyti mašina va
karais pašaukit pirmą Phone Yarda 
6029. 

MRS. MTSEVČIENE 
3540 Sk Halsted St. Chicago, 111. 

- - - - - - -

TeL Drover 784JJ 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

8118 SO. ASHLA1TD AVBlUlI 
8*11 47-toe Gatvta 

Valandos: auo 9 ryto iki 9 vak 
Beredomis nuo 4 lig 9 vakare 

— ^ — • • I . 
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lefonas Armltage 9770 
MARYAN S. ROZYCKI 

MUZYKOS DrREKTORTCB 
kytojas Plano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
8081 N. Weetern Ave, 

Chicago, HL 
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= i GRIGAS 
I KUNAŠAUSKAS 

TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ 

GARLAIVINIU 
UNIJŲ 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

L A I V A K O R T E S Į L I E T U V A 
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną., Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems į LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainymus pagal dieninį kur
są. Išvažuojant į Lietuvą mainytį pinigus nė priverčiame. Atva-
žuojančius iš kitų miestų patinku ant^ stoties ir bagaSius pristatau 
ant laivo. 

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiykni arba per laišką 
pas seną ir užtikrintą agentą. 

Visuotiną užsitikėjimą įgUfau taisingumu ir mano geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą,, užganėdinsiu ir jus. 

G, KUNAŠAUSKAS 

SE 
S 

179 East 3-fd Btoreet New York N. Y. 
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MONTREAL į 
HAMBURG, DANZ1G ir LIEPOJU 

THlRD 
CLASS LINE THlRD 

CLASS 
Tiktai vieniui tiesus kelias i Baltlko Portus 

S. i . P0LAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10. 
Valgis labai geras. Puikus kambariai atsilsi ui ir rūkymui. Yra 

daug kambarjų 4 v l e m ypa-tom. 
Del ptoiesnių informacijų ir kainų atsišaukite ) 

Komp. Ofisą, «J*a pas lokalius agentus 14 JT. Dearborn S t. Chicago. 
Biihi-Ttf^ ĄV f-^'fny. A\H ^ •••• rt—*-——— 
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DR. S. MIKELIS 
_ \ L U g f l J V l M 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G Ą * 

Ofisas ir Gyvenimo vi et* 
8858 South Halsted Street 

ĖM virta* tTatvMMl Rt*l« lteak 
Valandos nuo 19 iki 12 ryte: nuo 
S 181 4 po pietų; nuo 7 lai I vak. 

Nedėliomis ano 19 lkl t . 

1 

±J 

Telefoną* Pnllman tS#j 

fh. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistes 

10801 So. Michigan Avenne 
B—lnnd, nL 

•ĄJLAKDOSt 4 ryte lkl • rakm 
•TeL Pullman 849 Ir 8188. 

.ĘĘ0 • • Į ^ S » ' M > ^ ^ 1 » , » ^ « » ^ ^ ^ M ^ N ^ w i M » — » » * » 3 b « l ^ ' ^ f c * ^ " i ^ ^ W » ^ " W ^ ^ * ^ ^ ^ f hone Seeley 743y 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo specijaliai visokias vyru tr 

moterų lytiškas ligaa 
2401 Madlson Str., kampas Wes-

tern Ave,, Chicago 
Valandos: t—4 po piet 7—9 vak I 

f 
I 
I 

V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS • 
Ofisas Dtdmisatyjt 

88 South L* Salle Street J 
Kasaharls 884 

Telefonas Central 8380 

i Vakarais, 811 W. SSrd i i -
Telefonas: Tartis 4881 

CBS 98 8188 8188 88888888888888 88887 
- - • " " • • - • - - - - - ' - • 

, » 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polįtikinės eokno-
mijos, pilietystės, dailiaraSystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 8 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 

U . S . M A I MS&lžįHS 
Oneralial Arektal Central^ tr Kytinet Europos 

N O R T H G E i t M A N L L O Y D , H H t M K N 
I i N«w l'orko tiesba | 

B R E M E N A — D A J f Z I G A — L I E P O J r 
fitnsiofftnis snttiHlekimns į ĮJKI'OJI' per l>*»nzig'u, Tl«i*8 peraiuuiinytktM htto 

l u i v u u i l t l a i v o 
P O T O M A C . , ^ rm K o c p . M , R « B « . » 8 

R U R I ) . tS. Sp«Bo 3 
M-.^ JL \ ^ . n ^ . c . . , 
1*1* I N r - B S S M A T O I K A HUDSON Rugp. 39 

H Nrw Vrtrkn TIKSI Al I C IIKROOl KG—BRRVIES 
(.reifl^hni lalvi-.l platikhuiti i>o Anurikos Vėliava 

^ i S S S ? 1 ^ -J Liepos *6. Kuirp. tt, Rup**jo 8S 
tiKOKOH VFAHttlNmON Kugpjacio 3, Rogsėio 3 

K. W. KEMPF. Gea. We«tern Paosenger Agentas 120 N. La Salle Str. Chicago. 

• 
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VALENTOrE D 
COIJLEGES 

;6205 & Halsted, 2407 W. 1sWH8fmJ 
1860 N. Welkj St. 

• 157 Mokyklos Jtmgt. ValstUos*. 
Moko Siuvimo. • Patternų Klrpl-, 

mo, Dasignlng blsniui ir narnama 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjtmais. rlesos dienomis ir vakarai*. Pa-

ikalaukit knygelė*. 
Tol. Seeley 1643 

SARA PATEK, pirmininkė. 

— — S 

Užsisakykite "Laivą" 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiliiifiiit 
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LAIVAS" eina kartą į savaitę. 
LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. • " 
LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 
LAIVAS'' atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 

" L A I V E " tilps atsakymai į klausimus. Gero. kum 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 metmaš $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5Č 
Adresas 

""•Aiva/" 
2334 So. Caktey Avtanue Chicago, Illinois. 

http://KiiiM.il
file:///lainas
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NEUŽMIRŠKITE DIENOS IR VIETOS! 

DRAUGO' PIKNIKAS 
"Draugo'' piknikas turi tikslą sutraukti į viena vieta kodaugiausia savo priėtelių, kad jie susipažinę tarp sa

vęs sėkmingiau galėtų kelti katalikiška spaudą ir per jągeriau palaikyti Kristaus dieviškąsias idėjas ir jas giliau 
žmonių protuose ir širdyse įšaknėti. Tikimės sulaukti kodaugiausia svečių. "Draugo" Bendrovė. 

III 
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NATIONAL 
DARŽE 

RIVERSIDE, ILL. 

i] 
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IŠ LABDARINGOS SĄJUN
GOS DARBUOTĖS. 
(Pabaiga nuo 1 pusi.). 

jo diocezijoje bažnyčias del 
lietuvių našlaičių ir senelių. 
Visgi šv. Antano dienoj su
rinkta $500. Daugiausia su
rinko 1-moji kuopa. 

Labd. Sąj. piknikas neblo
giausiai nusisekė. Pelnėme 
550 dolierių. 

Labd. Sąj. centro bazaras 
bus neužilgo. Dienų ir vietų 
vėliau paskelbsime. Prašome 
kuopų prie jo rengties. Vi
suomenės meldžiame neatsisa
kyti nuo aukų. 

Trečioji kuopa rengiasi prie 
viešos rinkliavos, Cicero mies
te, Darbininkų dienoje (Labor 
day). rugsėjo 5 d. Prašo vi
sų Chicagos kuopų prisiųsti 
po penkias mergaites, aukų 
rinkėjas, tą dieną į Cicero. 

Nutarta laikyti seimą šį me
tą. Prirengimo darbas paves
tas direktoriams. 

Norima gauti kunigą prieg
laudą vesti. Kun. Pr . Vaitu
kaitis buvo kviestas, bet jis 
atsakė, kad be vyskupo leidi 
mo negalįs apsiimti. Dabar 
darbas yra pavestas direkto
riams. 

Nutarta, kad kuopos turin
čios daugiau kaip $50.00 ižde 
turi perduoti centrui. 

Nutarė pasiųsti asmenims 
laiškus maldaujant aukų. 

Padaryta nutarimas jau'pil
nai pradėti rupinties su pas
tatymu namo. Darbas paves
tas direktoriams. 

Aukos į namo fondą visai 
išpalengvo plaukia. 6-toji kp. 
susirinkiman atvežė $300. A-
v • 

cių. 
Visiems dėkoju, kurie kokiu 

nors būdu, ar auka, ar dar
bu prisidėjo prie šio prakil
naus darbo. Vardu Labd. Sąj. 
ačių. 

A. Nausėda, 
L. S. C. pirmininkas. 

AUKOS FONDĄ] 
• 

Kun. prof. Pr. Buči 
Fone lui prie Lietuvos 
siteto. 

Aukotojų sąrašas: 
M. 
K. 
C. 
C. 
P. 
A. 
A. 
J. 
J. 
J. 
V. 
S. 
v. 
J. 
J. 

Ambračinskas 
Vasiliauskas 
Kinelaitė 
Nugaraitė 
Tumasonis 
Bacevičius 
Rugienis 
Lebežinskas 
Gerdžiunas 
Zabulionis 
Nausėda 
Olberis 
Kasparienė 

Yvanauskas 
Berkelis 

K. 

o vardu 
univer-

$25.00 
5.00 
5.00 
5.00 
fc.00 
4.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.0U 
1.00 
1.00 
1.00 

P . Sriubas 
A. Kumšlitis 
P . Maskolaitis 
P. Kišiunas 
J . Naujokas 
A. Kelečiutė 
J . Krimickaitė 
A. Ignotavieienė 
P . Vaškunas 
C. Čepaitienė 
C. AnČiukaitė 
Kiti aukotojai buvo paskel

bti " D r a u g o ' ' num. 157. 
Išviso fond. įpl. $1,165.00 
Pasižadėjusių 98.50 
Išviso $l,a63.50 
Butų gerai, kad pasižadėju

sių aukos kuogreičiausiai su
plauktų fondan. Tikimės, kad 
dar atsiras i r taip norinčių 
paaukoti vieną, kitą dolierį, 
kad sudarius nustatytą fundui 
kapitalą $10,000.00. 

Fed. Ch-gos Apskr. fondo 
Komisija. 

BEETHOVENO KONSERVA
TORIJOS MOKINIŲ 

VAKARAS. 

Penktadienio vakarą birželio 
24 d. Mark Wbite Sąuare 
parko salėje, įvyko metinis 
Beethoveno konservatorijos 
koncertas. 

Teko bnti jau keliuose šios 
įstaigos metiniuose koncertuo
se, ir kiekvieną kartą buvo 
matyti žymi pažanga. Šiuos-
met toji pažanga padarė ytin 
didį šuolį pirmyn. Esu buvęs 
keliose šios rųšies koncertuo
se kitų, jau senai veikiančių 
muzikos įstaigų, ir palyginus 
su šia jaunute, mūsų tautie 
čių įkurta muzikos mokykla, 
nesimatyti jau nei kiek skir
tumo. Tas rodo aiškią gerynei-
gą, šios įstaigos didį uolumą ir 
vedėjo bei mokytojų tikra 
pasišventimą savo užduočiai. 

Programa buvo ilga ir nepa 
prastai įvairi. Ją sudarė cho
ras, orkestrą ir solistai: voka
listai, pianistai ir smuikinin
kai. Pradžioje stygų orkestrą 
puikiai išpildė *' Ensemble' \ 
Viduryj mergaičių choras ar
tistiškai padainavo Sosnausko 
" T u mano motinėle". Ki tąda-
lį programos išpildė įvairus 
solistai. Ant galo mišrus cho
ras, susidedantis iŠ Chicagos 
jaunuomenės žymiausių daini
ninkų, šios mokyklos auklėti
nių, įspūdingai užgiedojo: 
'Upon the day of judgement'. 
Šį giesmė kalba apie paskuti
nį teismą, 

Solistai su mažais išėmimais 
— visi savo parinktus šmote
lius išpiidė pagirtinai. Iš da
lyvavusių programoj jaunuo
lių matyt daug ateity žadan
čių artistų; iš jų pažymėtini 
pianistai: H. Žiogaitė, A. Rub-
liauskaitė, B. Krausiutė, S. 
Auškalniutė, Vytautas Briedis 
ir K. Gaubis. 

1.001 Daug žadanti .dainininkė 
1.00 [ateity, yra mažutė Genovaitė 

Šidiskiutė. Tai t ikra lakštutė. 
•Nors jaunutė, vos 12-13 metų,o 
jau puikiai dainuoja gana sun
kius veikalus. Balsas tyras ir 
skambus, žodžius, kaip lietu
viškus taip ir angliškus, tar ia 
aiškiai. Buvo dar daug žymė 
tinu jaunuoliu, neminėjant jau 
mums žinomųjų artistų-daini-
ninkų: D. Šulckaitės, Z. Mas-
tauskaitės, J . Ramanausko ir 
kitų kurie puošė šio vakaro 
programą. 

Po programos sekė įteiki
mas diplomų. Šiuosmet konser
vatoriją baigė ir mokytojų di
plomus gavo iŠ piano skyriaus: 
Morta Žukauskaitė, Vytautas 
Briedis ir Konstantas Gaubis. 
Harmonijos skyrių baigė: Ant. 
Stulga. "Academic diplomas' ' 
iš piano skyriaus gavo: S. 
Auškalniutė, H. Beniušaitė, M. 
Dap, F . Hilfman, B. Krausiu-
tė, K. Mastauskaitė, G. Mette, 
A. Robliauskaitė, K. Vitkaus-
kiutė, H. Žiogaitė, J . Karečką, 
N. Kūlis ir P . Maskolaitis; iš 
dainavimo skyriaus: H. Jovai 
šaitė, Z. Mastauskaitė, O. Nor-
kiutė, M. Petruliute, D. Šule 
kaitė, G. Šidiskiutė ir J . Ra
manauskas ; iš smuikavimo 
skyriaus: A. Briedis. 

Iš to matyt, kad Beethove
no konservatorija trumpu sa
vo gyvavimo laiku, labai daug 
pasidarbavo Chicagos lietuvių 
kultūros kėlime. 

Garbė tad Chicagos lietu
viams, kad turi tokią įstaigą; 
garbė jos įkuTėjams, p.p. Po 
ciams; garbė visiems kurie 
lanko ir remia savo įstaigą. 
Tik mums chieagiečiams reik 
tų dar labiaus apvertinti mū
sų dailės pijonėrių kilnias pa
stangas ir juos remti. 

Davis Sąuare parko salėje. Visi 
nariai susirinkite ir pageidautina, 
kad naujų narių prisirašytų prie 
kuopos. « Korespondentas. 

I š DIEVO APVEIZDOS PAR. 
Ą. L. R. K. Federacijos 15-to 

skyriaus susirinkimas įvyks šį va
karą, liepos 20 d.; 7:30 vai. vaka
re, Dievo Apveiz. parap. mokyklos 
kambaryj. Visų katalikiškų drau
gijų atstovai malonėkite atsilan
kyti. Valdyba. 

• 
• 

: Auksinai Dar Pigus 

L. Vyčių Seimo ren. kom. >sus. 

L. Vyčių IX-jo Seimo rengimo 
komisijos labai svarbus susirinki
mas bus penktadienio vakare 7:30 
v. v., Dievo Apveizdos svetainėje.' 
Visi komisijos nariai neatbūtinai 
turi pribūti. 

. Kom. pirm. J. Balsis. 

Šįmet Beethoveno konservą-
torija tapo inkorporuota kaipo 
pilna ir atsakominga muzikos 
mokykla. Krivė. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ NORTH SIDES. 

Šiuomi pranešu, kad visų North 
Sidės katalikiškų draugijų susi
rinkimas Labdaringos Sąjungos 
reikalais įvyks treeiadienyj, liepos 
20 d., 6v. Mykolo par.svet., 7:30 
vai. vakare. Turėsime aptarti kaip 
prisidėsime prie Labd. Sagos pik
niko rugpjūčio 28 d. Nekalto 
Pras. Panelės Švc\ par. darže. Vi
sų draugijų atstovai atsilankykite. 

A. Nausėda. 

L. Vyčių 5-ta kuopa laikys svar
bų susirinkimą šį vakarą, liepos 
20 d., Šv. Mykolo svet. Bus iš-

) duota raportas iš L. Vyčių IX-to-
jo Seimo. Valdyba. 

Ift TOWN OF LAKE. 
L. Vyčių 13 kp. laikys susirin

kimą birželio 20 d., 8 vai. vakare, 

DAR VIENAS STEBUKLINGAS 
DAKTARAS CHICAGOJ 

Naują Dantį Įdedu 
Naujas Akle Sudedu 

Vidurius .benzinu ir pjuva-
mus išvalau 

Krumplius Alyva patepu 
Ofisą apleidęs jaučiasi kaip 

naujai padirbtas laikrodėlis 

Dr. K. NURKAITIS 
Akinių PH taikytoja* 

2201 W. 22 f St. kamp. Leavitt 
Ant Batikos Viršaus. 

Tel. Canal 6222 
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I Tel. Canal 157 Vak. Canal UIS 

DR. P. Z. ZALATORIS | 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
l a l i 80. Hnlrtrl 

j Valandos: l t lkl 11 ryto; 1 lai 4 j 
po piet. « lkl t Takas*. ' 

* 

IRKITE \ų dabar kodaugiau
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 
LIETUVĄ. 

s 
• 
• 
s 
S 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

pinigų kursą kreipkitės 

"Draugas" PubL Co. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago, 111. 

š 
• 
• 
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efonas Boulevard t l t t 

OR. C. KASPUTIS i 
V* 

5 
DENTISTAS 

SSS1 SoutA Halsted 
[Valandos: 9—11 A, M. 

1—I* T 1 P. M 

Tel. Off. Humboldt 48S0 
Res. Humboldt 8S9S 

M.E.ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 K. Paulina St. 
Kamp. MUwaukee A ve. 

Chicago. 

~ - 8 
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iTel. Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

s t o t & Halsted St. Cnioajca. 
Valandos: H>—11 Ii ryto 1—1 i* 

Nsd. l t — l t M r y t o ] 

> » • • • • • • » • • • • » > • • • • • • • ! • • m& 
Tel. Randolpn 1898 I 

A A. SLAKIS i 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumleetyj 
ASSOCLATION BIAM3. 

l t So, La Salle St. 
Valandos: t ryto iki i po pietų Į 

Panedėllais lkl 8 vakare 
Nedėliomls ofisas uždarytas | ^ 

r J. P. WAITCHES 
La wycr 

IiTBTTJVIS ADVOKATAS 
4601. South Hermitage Ave, 

Tel. Boolevard 8080 
11005 S. Michigan Are. 

Rošeland, HL 
»» * • mmįmmmmtmm m mjt » » » » • » • 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, fiAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS . 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 

ar netoli jo. 
Į Lietuvą, Lenkiją,, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijos tiesiai 

į Danzig. 

SAXONIA Liepos 23 
PANNONIA Rugp. 18 

II Kl. 111 Kl. 
HAMBURG 8145.00 8125.00 
DANZIG $200.00 $135.00 

Taksų $5.00 
PER CHERBOURG SOUTHAMPTON 

LIVERPOOL and GLASGOW 
AQUITAJnA Liepos 26 
CAMERONIA Liepos 80 
MAURETANIA . Rugp. 11 
CARMANIA Rugp. 18 

Furopean American R u riau 
Fabionas ir MicMevicz ved. 
buvę A. Petraitis ir 8. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tes, pašportai ir tt. 
NOTARIJUSAS 

Real Estate, Paskolos, Insuriaai 
Ir tt. 

808 W. S5th St., Kamp. Halsted 8*. 
TeL Boulevard 611 

Vai.: 9 Iki t kasdiena 
Vak.: Utar. Ket. ir Su b. lkl 9 vak. 

Ned.: iki 8 po pietų. 

Dr. M. Stapulionis 
N A P R A P A T H 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ 
O F I S Ų V A L A N D O S : 

8347 Emerald Ave. 
9 iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 

78t W. 18-ta Gatvė 
Nuo 2 iki 8 vakare. 

lllllllIflIlIlIlIlHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHIUIH 

DIRBTUVE i I 
Vėliavy, Karūnų, Šarpy ženklc-

liy ir kitokių draugystėm reika
lingų dalyky. 

^ J. POŽĖLA s 
1908 W. Division Str. Chicago. 

UlllllllllllllllllllllllllliniHIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIHIlII^ 

I • s Vilija Garage \ 

\ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, HiIiTJrOI8 
Telefonas Yards' 6081 

))Valandos: — 8 iki 11 ii ryto: 
U po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo S Iki 8 vai. vakarą. 

S. D. LACHAWia 
LTETUVYS GRABOBIU8 

iPatarnaajo lnldotuv*s« kopidanda. HSl 
" isldUs ątaĮtmsktl, e maae oarbsB 

W. ttrd WL H 
TeL Ganai S l t t 

BARGENAS 
Naujų ir vartotų 

AUTOMOBILIŲ 
4642 So. Western Ave. Chicago. 

Telefonas McKinley 4231 

• • • 
S 
I • 

• • 
S • 

Carter's Uttle Uver Pilis 
Vaistas Kuris Negali Būti 

mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigolka Tikras tori 

CARTER'S IRON PILLSI 
• J n P M P** 0 0 *^ pameclnktte ( J 

» 


