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Duokite Maisto; Kitaip Varu 
Paimsime! 

Taip Sako Bolševikų KomisarasTrotzky 
BADAUJANTI RUSIJA 

GRŪMOJA EUROPAI. 

Apie tai praneša Chįcago Tri
būne korespondentas. 

Berlynas, liepos 28. — Jei 
Kuropa ir Amerika priešgi-
niaus parduoti Kusi jai reika
lingą maistą, kad galbėti ba
daujančius ir mirštančius nuo 
choleros rusus, tuomet Kusija 
bus priversta kovoti už mais
tą. Tai atsiekti geriausia prie 
monė bus užpulti kaimini ngas 
kapitalistines šalis. 

Tokį indomų pareiškimą pa
sakė karo komisaras Trotzky 
sovietų susirinkime, kuomet 
susirinkimas pradėjo aštriai 
kritikuoti patį Leniną už jo 
bailų nusistatymą. 

Trotzkv'o kalbos ištrauka 
buvo čia pagauta iš Maskvos 
bevieliu telegrafu. 

Trotzky 'o grūmojimai pil
nai sutinka su praplitusia po 
Vokietiją baime. Vokietijoje 
senai kalbama, kad kuomet 
bolševikams ateis paskutinis 
galas, tuomet jie savo raudo
nąsias armijas pasuks ant va
karinės ' Europos ir prasidės 
negirdėti daiktai. 

Patsai Trotzky smarkiai 
kritikavo Leniną. Jisai sakė, 

kad Lenino nusistatymas su
sitaikinti ir daryti kompromi
sus su Europos tautomis pa
sirodys nevykęs ir pavojingas 
bolševistinei Rusijai. 

"Nes Europa neateis pagel-
bon badaujančiai Rusijai ," 
kalbėjo Trotzky. "Efuropa 

JAPOKHA DALYVAUS m,- LIETUVA IR VĖL TARSIS 
-

SIOINKLAVIMO KON 
FERENCIJOJE. 

Konferencijai nori kito miesto. 

Tokyo, liepos 28. — Japo
nijos ministerių kabinetas pa
galiau nusprendė, kad Japoni
ja dalyvaus nusiginklavimo 
konferencijoje ir sutiks, kad 
toje konferencijoje butų riša
mi Tolimųjų Rytų klausimai. 

Suprantama, tomis dieno
mis apie tą nutarimą bus pra 
nešta Amerikos vyriausybei. , v a *>**>*>,kad,^uvių-len 

SU LENKIJA? 
TIK RUDENĮ PRAMATOMA 

TAIKA AIRIJOJE. 

Varšava, liepos 28. — Iš 
Rygos čia gauta tokia žinia: 

Iš Kauno pranešta, kad te-
naitinėse politinėse sferose 
pakilęs įsitikinimas, jog trum
piausioj ateity Lietuva su 
Lenkija isnaujo pradės dery
bas vesti Vilniaus klausimu. 
Be to, bus mėginama užmegz
ti diplomatinius ryšius. Lietu-

Visą klausima turės rišti An
glijos parlamentas. 

Pranešta, Turkai Šaukia Taikos 

Londonas, liepos 28. — Nuo 
vyriausybės atstovų čia pati
riama, jog Anglija turi vilties 
susitaikinti su Airija. 

Tečiau tvirtinama, kad tai
ka negalės ankščiau but įvy
kinta, kaip tik ateinantį rude 

KEMAL PAŠA REIKALAU 
JA ALIANTŲ ĮSIMAI

ŠYMO. 

Ir graikai panešė milžiniškus 
nuostolius. 

Japonijos vyriausybė yra 
neapkenčia Rusijos ir nori, ™™niuS i P i™ tos nusigin-

klavimo konferencijos galuti-kad rusai valstiečiai ir kiti 
Rusijos gyventojai badu iš
mirtų, negu turėtų but duoda
ma jiems kokia-nors pagelba. 

"Mums belieka tik viena 
priemonė. Turime imti varu, 
ko negalime gauti kitokiu bū
du. Turime pulties ant kapi
talistinės Europos. Pirmuti
nė mūsų auka turi but Lenki
ja. Nes lenkai jau daug kar
tų peržengė Rygos taikos su
ta r t į / ' 

Trotzkv'o grūmojimai nėra 
koki juokai. 

Vokietijos militaristai turi 
žinių, kad bolševikai koncent
ruoja savo karuomenę pasie
niais. Bolševikams lengvas 
daiktas bus patraukti savo pu
sėn badaujančius rusus ir juos 
pasiųsti plėšti kaiminingas va
lstybes. Šiandie jie turi pro
gos tai daryti. Nes tik tuo 
keliu jie gali užtikrinti savo 
valdžiai ilgesnį gyvavimą. 

na i apsidirbti salos l a p ir 
pusiausalio Shautung klausi-
mais. 

Japonų niilitaristų organas 
Kokumin Shimbun tam suma
nymui priešinasi. 

kų ginčus galėtų, išspręsti Tau
tų Sąjunga. 

LIETUVA ATSAKĖ TAUTŲ 

Londonas, liepos 28. — Iš 
Konstantinopolio į E^change 
Telegraph Co. pranešta, jog 

nį. Tuomet parlamentas t a m ! t u r k u nacionalistų vyriausy 

kams jau nebesama jokios vil
ties. 

Turkai šitos graikų ofensy-
vos metų prarado 60,000 ka
reivių nukautais, sužeistais ir. 
nelaisvėn paimtais. 

Graikai nesulaikomai briau-
jasi ant Angoros. 

tikslui pagamins įstatymus. 
Del Airijos klausimo pre-

m i eras Lloyd George nuspren
dė niekur nekeliauti iš Angli-

bės galva, Mustapha Kernai 

Konstantinopolis, Hepos-28. 
—Turkų nacionalistų valdžios 
ministeris pirmininkas Favzi 

paša, pasiuntė sultano valdžiai paša pranešė turkų naciona-
telegramą, idant ta valdžia liam susirinkimui tai, kad tur-
darbuotusi bendrai su alian-

jos. Nes kas momentas jis t a i s sustabdyti turkų-graikų 

S. Valstijos Reikalauja Paliuo-
suoti Amerikonus Rusijoje 

BOLŠEVIKAI GAUNA DVI 
NOTAS IŠ AMERIKOS. 

Nežinia, ką jie į tai atsakys. 

Washington, liepos 28. 
Vakar čia patirta, kad S. V. 
Valstybės sekretorius Hughes 
pasiuntė notą Rusijos bol
ševikų valdžiai. Formaliai 
reikalaujama, idant bolševikai 
paliuosuotų visus amerikonus 
iš Rusijos kalėjimą}. 

Notos turinys nežinomas. 
Rygon amerikoniškam konsu
lini su parėdymu notą induoti 
ten bolševikų valdžios atsto
vui, idant tasai tuoj aus pasių 
stų Moskvon. 

Notos turinys nežinomas. 
Čia suprantama, jog toje 

notoje turi būti Maskvos val
džiai nurodoma, kad jei Rusi
ja nori turėti kokių-nors arti
mesnių santikių su Amerika, 
bolševikai pirmiau turi paliuo-
suoti iš kalėjimų visus ameri
konus. 

Tas žygis, sakoma, pakeltas 
tiesiog del žmoniškumo. Ame
rikonams paliuosuoti darbavo
si Dr. Nansen iš Raudonojo 
Kryžiaus. Tečiaus jam tas 
nepavyko. 

Nieko nėra žinoma, ką pra
dės veikti toliau |>uv. Valsti
jų vyriausybė, jei bolševikų 
valdžia atsisakys paliuosuoti 
amerikonus. 

Valstybės sekretoriaus nota 
neturi nieko bendra su Hoo 
ver'io nota, kuri pasiųsta Gor
kiui badaujančios Rusijos rei
kale. Tečiau pritaikinta abi 
notas pasiųsti tuojaus vieną 

paskui kitą, taip, kad bolševi
kų valdžia abidvi galėtų gau
ti vienu kartu. 

Nuo bolševikų atsinešimo | 
tas* amerikoniškas notas pri
gulės, kokio kurso imsis toliau 
mūsų vyriausybė. Taipat pri 
gulės badaujančios Rusijos 
šelpimas. 

Londonas, liepos 28. — Čia 
Vakar patirta, k&Ą kaip an
glai, taip japonai darbuoja
si, idant nusiginklavimo kon
ferencija įvyktų ne Washing-
tone, bet kitame kokiame A-
merikos mieste. 

Tie ir kiti pageidauja parin
kti bdle kokį miestą Pacifiko 
pakraščiuose. Butų, sako, dau
giau parankumo atvykstan
tiems konferencijon delega
tams. 

Bet tai tik sugestijos. Kon
ferencijai vietą skiria Ameri
kos vyriausybė. J i jau parin
ko Wasbingtoną. i 

Washington, liepos 28. — 
Amerikos vyriausybė nieko 
priešinga neturi prieš japo
nų umanymą, kad pirm nu
siginklavimo konferencijos jie 
nori pilnai pabaigti rišti Yap 
ir Shantungo klausimus. 

Čia pa reiškiama, kad Ja
ponijos vyriausybė gali išriš
ti tas problemas, bi tik jos 
butų išrištos sulig Su v. Val
stijų vyriausybės minties. 

BOI^EVIKAI ŠAUDO Į VO 
KIEČIUS. 

Berlynas, liepos 28. — Keli 
vokiečių laivai išplaukė į šiau
rinius Rusijos pakraščius iš
gaudyti jurose pliuduruojan-
čių minų, kaip to reikalauja 
Versailleso taikos sutartis. Te
nai bolševikų laivai ėmė šau
dyti į vokiečius. Vokiečiai ne
pasiliko kalti. Atsakė šaudy
mais. Visgi turėjo pertraukti 
savo darbus. Laukia, kas to
liau įvyks. 

PADIDINS AUTOMOBILIŲ 
GAMINIMĄ. 

Ryga, liepos 28. — Lietu
vos valdžia kategoringai at
sisakė priimti ir pripažinti 
Tautų Sąjungos pasiųlymą iš 
birželio 28 d. Vilniaus klausi-
me. 

Atsakyme Tautų Sąjungai 
Lietuvos valdžia pareiškia, jog 
Sąjungos proponuojamas Vil
niaus kantonas negali but pri
imtinas. Nes tuokart Vilniaus 
srity lenkai turėtų viršijančią 
intaką, kas priešinga padary
tai sutarčiai Suvalkijos klau
sime. 

Lietuva sutinka pravesti de
mobilizaciją, jei tą pat pada
rys ir Lenkija. 

Lietuva pa»ii«engnsi atnau
jinti pasitarimus su lenkų vai 
džia, bet pirm to tegu lenkai 
ima įgyvendinti Suvalkijos 
sutartį. 

gali but reikalingas. 
Pietų Aprikos Unijos pre-

mieras gen. Smuts pasirengęs 
keliauti namo. Bet čia mano
ma, kad jis neapleisiąs Anglį 

karą Mažojoj Azijoj. 

Atėnai, liepos 28. — Grai
kai oficialiai skelbia, kad tur
kų nacionalistų spėkos Mažo 

josi kol nebus užtikrinta An- W Azijoj sutruškintos ir tur-jviaiis 
lijos su Airija taika. 

kai nors buvo priversti atsi
mesti nuo graikų briovimosi, 
bet graikams padarė pasibai
sėtinus nuostolius. 

Tarpe Kutaia ir Eski-Sher 
visas plotas nuklotas nukau
tais ir sužeistais graikų karei-

PANAIKINA WILSONO 
VARDĄ. 

Turiu, Italija, liepos 28. — 
Miesto taryba ' čia Wilsono 
vardu gatvę užvardino Fiu 
me gatvė. Ta gatvė Wilsono 
vardu buvo užvardinta, kuo
met buvęs prezidentas lankė
si Romoje. 

Londonas, liepos 28. — An
glų vyriausybės atstovas Cha-
mberlain parlamente pranešė, 
jog pirm Kalėdų taika su Ai 
rija nepramatoma. Nes tam ti
kslui bus reikafingi pagamin
ti įstatymai. 

Evening News paskelbė, kad 
pietinė Airija su Ulsterio pro
vincija jau susitarusi apie bu
simąją Airijos valdžios for
mą. 

* 

ANGLŲ POLITIKAI REIKA 
LAUJA PRIPAŽINTI 
LIETUVĄ DE JURE. 

BUS PALIUOSUOTI AIRIAI 

SU3RYŽ0 DELEGACIJA IŠ 
GENEVOS. 

Detroit, Mich., liepos 28. 
Fordo automobilių dirbtuvėse: Kaunas. Liepos 3 d. vakarą 
ateinantį mėnesį automobilių iš Genevos sugrįžo mūsų 
gaminimas bus padidintas, delegacija: fin. prek. ir pram. 
kasdien bus padaroma apie 4- ministeris Galvanauskas ir žy-
063 automobiliai. Taigi per 
mėnesį — 123,200. 

Gegužės mėnesiu Fordo dir
btuvėse pagaminta 101,464 au
tomobiliai. Birželio m. 108,962. 

SENATORIUS FRANCE RY
GOJE. 

NEPAPRASTI KARŠČIAI 
ANGLIJOJE. 

Londonas, liepos 28. — Ne
paprastų karščių vilnis, kuri 
dar nesenai palietė Ameriką, 
staiga persikėlė Anglijon. Čia 
nuo karščio daugybė .žmonių 
krinta ir miršta. 

KARŠČIAI IR SAUSUMA 
EUROPOJE. 

Paryžius, liepos 28. — Vi
soj Prancijoj siaučia nepap
rasti karščiai ir sausuma. To 
nebūta per praeitus 50 metų. 

PLATINKITE ' 'DRAUGĄ/• 

Ryga, liepos 28. — Suv. Val
stijų senatorius France atvyko 
čia iš Maskvos. Liepos 30 jis 
iškeliauja Berlynan, iškur ke
liaus Amerikon. 

NAUJI PLENAI. 

dų reikalams ministeris Dr-
Soloveičikas. 

VAIKAI MAUDYSIS GAT 
V*SB. 

Belfast, Arija, liepos 28. — 
Iš Dublino pranešta, kad kuo-
veikiaus iš kalėjimų bus pa
liuosuoti suimti airių republi-
konų parlamento nariai. Jiems 
bus duotą t progos diskusuoti 
apie Anglijos pasiųlymus Ai
rijai. 

ORGANIZUOJASI PRIEŠ 
SLAPTĄ ORGANIZACIJĄ. 

Beaumont, Tex, liepos 28.— 
Čia pradėjo piktus darbus at
likinėti atgijusi slapta orga
nizacija,* žinoma vardu Ku 
Klux Klan. Daugybę ji žmo
nių nuskriaudė savo užpuldi- pažinta de jure Lietuva ge-

Londonas. VII—2 (Elta). 
Reuterio agentūros praneši
mu, birželio 29 d. "Times*' 
paskelbė lordo Roberto Cecil 
ir keturių kitų parlamento at
stovų, būtent, buvusio darbo 
kabineto ministerio Clynes, J. 
Wedg\vood> George Lambert 
ir Oswald Mosley, anglų užsie
nių reikalų ministerio Curzon 
žento, pasirašytą šio turinio 
raštą: 

"Tiesioginių lietuvių ir len
kų derybų Briuksely nutrau
kimas įspėjo naują Rytų Eu
ropai pavojų. Didžiosioms 
valstybėms nusprendus atidė
ti Lietuvos pripažinimo de ju
re klausimą, kol bus išspręstas 
Vilniaus ginčas, šis derybos 
nutraukimas vėl reiškia bega
linį tarptautinio teisingumo 
akto vykinimo atidėjimą, kas 
reiškia neramumo prailginimą 
Pabaltjurio valstybėse. Mes 
manome, kad geriausias Vil
niaus ginčo išrišimo pagreiti
nimas butų neatidėliojant pri
pažinti Lietuvą de jure. . Pri-

nejimais. 
Texaso valstijos valdžia ta

riasi imties aštrių prieš ją 
priemonių. Bet kol tos priemo
nės formaliai bus pripažintos, 
ta organizacija atliks visą ei
lę blogų darbų. 

Vietos laikrašty, paskelbta, 
kad prieš tą nedorėlių organi
zaciją steigiama kita slapta 
organizacija, kuri pakels ait-

New Yorke ir kituose mies- r i $ k o v a s u K u K I u x K l a n o 

tuose vasaros metu kai-kurio 
se gatvėse iš hydrantų pa
leidžiamas vanduo ir leidžia
ma vaikams "maudyt ies ." 

Tokias "maudykles" nori
ma įvesti ir Chicagos gatvėse. 

nariais* 

JAUNIMO ŠVENTĖ. 

Jaunimo draugija "Vi l t i s " 
šventė Jaunimų vakarėlį su 
padegimu smalinių bačkų Gru-

T Z 7TZ ~7T"77 • Imslių pakraštyje. Prie to ant 
Luoba, Sedos valsč. Čia jau b l e k i n ė s l e n t o s b u v o s t a m b i o -

antri metai gyvuoja pradeda-1
 m i s r a i d ė m i s išpjautas vardas 

moji mokykla. Žmonės užjau- « V i l t i s . » T a s % t o l o b u v o 
čia mokyklai ir stengiasi ją „ g ^ i r & m skaitomas Pranešta, kad, matyt, mies

tas laimėsiąs 5c. kovą su gat-
vekarių kompanija. Illinols'sių šviesti. Prie mokyklos y- ' įg į į į į 

riau galėtų išvystyti savo eko
nomines galimybes ir tuo pa
čiu laiku galėtų vesti derybas 
su Lenkija ligybės pagrindais 
deliai eventualio Vilniaus gin
čo išrišimo. Dabar, pripa
žinus Latviją ir Estiją de ju
re, kurių sąlygos tam nebuvo 
geresnės, negu Lietuvos, pas
tarosios nepripažinimas atro
do nesuprantamas vienpusišku 
mas, įžeidžiąs lietuvių tautos 
jausmus, kuris tikrai nepagel
bės palaikyti politinę lygsva
rą, nei sustiprins teisės ir 
tvarkos jėgas Rytų Europoj. 

Net pačių savų interesų po
litikos atžvilgiu Lietuvos ne
pripažinimas atrodo trumpa
regė politika. Tuo metu, kai 
Anglų prekyba ir pramonė la
bai reikalinga naujų, kad ir 
mažiausių rinkų, o Lietuvos 

padaryta ekonominiam susiar
tinimui tarp Anglijos ir Lie
tuvos; nelaimėj tolesnis toj 
srityj darbas turėjo but sus
tabdytas *del politinės padėties 
nepastovumo. 

Kol nebus laiduotas Lietu
vos valstybės pastovumas ir 
neliečiamybė nuo svetimų val
stybių užpuolimų, aišku, kad 
kaip užsienio taip ir paties 
krašto kapitalas vengs užsian
gažavimo didesnėj plotmėj. 
Lietuvos nepripažinimas, su
laikydamas šį grįžimą į norma 
lę padėtį kaip lygiai tolimesnį 
vystimą8i, žeminąs Angliją 
Pabaltjurio tautų akyse, iSro-
do mums netik neteisingas, 
bet ir paikas. Tikrai jau atė
jo laikas Anglijai pripažinti 
Lietuvą ir pakviesti Santarvę 
tai padaryti. Kiekvienas ži
no besipriešinimo šaltinį, kiek
vienas žino, kad anglų įtaka 
tinkamai panaudota butų pa
kankama jį nugalėti be žalin
gų pasekmių. Netrūksta žy
mių, kad tolimesnis lietuvių-
lenkų ginčo išsprendimo atidė
jimas galėtų gundyti Želigovs
kio avanturininkus prie toli
mesnių pasikėsinimų prieš I i e 
tuvos neliečiamybės teritorij., 
jau ir be to pakankamai išsta
tytos pavojun. Neatidėlioti
nas Lietuvos de jure pripaži
nimas butų tinkamiausias Ir 
mažiausias kruvinas būdas to
kiai katastrofai pašalinti.1 if 

MATYT, BUS NUGALABIN
TAS. 

remti, bet nesirūpina smaugų- i r j p r ^ i n a n č i u s d a r ė l a b a i ' rinka gali būti mūsų, taip sa-

komercijos komisija kuri per-
kratinėja miesto skundas, sa
koma, norinti grąžinti 5 cen
tus už važinėjimą gatveka-
riais. Bet be transferių. Ne 
visiems tas butų parankus 
daiktas. 

ra suaugusių kursai, kuriuos 
neperdaug lanko. Čia irgi uki-

kant, vien paprašius, užsispy
rimas laikyties politikos, kuri 

Rytoj Chicagos kalėjime, 
turbūt, bus nugalabintas teis
mo apkaltintas ir nubaustas 
miriop Carl Vanderer. J i s nu
žudė savo žmoną ir nežinomą 
žmogų, kuriuo norėjo prideng
ti žmonos nužudymą. 

Vanderer yra buvęs armi
jos leitenantas. 

ORAS. — Šiandie gražus o-
ras; atrodo kiek vėsiau. 

. f 

PINIGU KURSAS. 
m ~ 

Svetinnį šalių pinigų vertė PIK DACVEIDTA TlIVf )? p a t r a u k i a L i e t u v $ d e l i ° s i m -
ninkai turėtų paraginti savo Dilu rAuKLLulA lAIMIO porto ir eksporto rinkų vokie- mainant nemažiau$ 25,000 lie-
tarnautojus lanlčyti kursus. 

Santiago, Chile, liepos 27.— 
Rezignavo šitos respublikos 
ministerių kabinetas. 

Kaunas. Išrinktieji į Kau
no miesto Tarybą atstovai pa
gal tautybės suskirstomi ta ip : 

Lietuvių 19, lenkų 17, žydų 
14, vokiečių 3, rusų 2. Viso 55 
atstovai. 

PROKLAMACIJA. 
Washington, liepos 28. — 

Anot S. V. generalio proku
roro Daughertv, trumpoj atei
ty Prezidentas Hardingas pas
kelbs taikos proklamaciją. 

čių pusėn, jokiu būdu negali 
patikti jokiai angl,ų pramoni
nio pasaulio šakai. Lietuva 
turi daug medžio, tinkamo į-
vairiems tikslams, įskaitant ir^ 
poperio gaminimą; ji augina 
kasmet daug linų, turi gražių 
maisto produktų. Daug jau 

pos 27 buvo tokia pagal Mer-
chants Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui . . 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.11 
Vokietijos Šimtui markių 1.27* 
Lietuvos šimtui auksinų 1.27 
Lenkijos šimtui markių .05 
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UftTLVlŲ KATAUKŲ DEE3TRA5TIS 

"DRAUOAS" 
Eta* kaadiena Bakjna aedėldimiu* 

PRENUMERATOS KAINA: 
OHICAGOJ IR ItSlENYJK: 

Metams • %••«! 96.00 
Pusei Metų . . i a . . . K ^ - t t L . . . 4.00 

SCV. VAL8T. 
Metams Sk.00 
Pusei Metų ., 8.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Isperkant trasoje ar expr*se "Mo-
nsy Order" arba Įdedant pinigus | 
registruotą laišką. 

" D R A U G A S " PUBL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
uiiumNininiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiNiiittiiiiiii 

BADAS RUSIJOJE, 

I 

I 

Rusi ja smaugiama bado ir 
maro žnyplėmis. Šimtai tūks
tančių valstiečių kasdien eina 
į kapus . Žinovai tvir t ina, kad 
ligi ateinančios žiemos nuo 
bado ir maro gali išmirti 25 
milionai gyventojų. 

Socialistų-bolševikų valdžia 
pasijuto pavojuje. Badas ir e-
pidemijos ja i pavojingesnis 
už visokias kontr-revoliueijas, 
kur ias j i gali numalšinti ug
nimi i r kalaviju. Bet prieš ba
do smaugiamus milionus gy
ventojų j i laužo rankas , krem
ta sau nagus . 

I r jei socialistų-bolševiką 
valdžia gaus galą, bus žinoma, 
kad j i kr i to savo gelandamu 
kardu. Nes šiandien kįlanti 
Rusijoje katastrofa, ta i tų 
pačių soe.-bolševikų produktas . 

Nors bolševikai žadėjo Rusi
ja i laimingesnę ateitį, bet sa
vo tauta i sukalė grabą, gi pa
tys pasipelnė. 

Bolševikų vadui lošia ypa
tingąja ar is tokratų rolę. Le
nino i r Trotzkio vadovaujanūi 
ar is tokrat i ja gyvena puošniuo
se buvusių carų, kunigaikščiu 
i r didikų rūmuose. Gyvena di
deliame pertekliuje, lėbauja. 
Važinėja brangiais importuo
tais automobiliais.Turi jie per
sonalius t raukinius. J i ems 
tarnauja tūkstančiai socializ
mo vergų. 

Kremliuje bolševikai kelia 
orgijas, kad tuo tarpu uiž jo 

.sienų darbininkai i r valstie
čiai gyvena baisiausiame skur
de i r varge. Juos smaugia ba
das i r visokios ligos. Tas ba
das i r tos ligos iš ten pl inta į 
Pavolgį. I š Pavolgio plečiasi 
į pietus. Dešimtys milionų gy
ventojų paliesti negirdėtos pa
sauly katastrofos. 

Ta i kokį " r o j ų " pagamino 
socialistai-bolševikai Rusijos 
proletar iatui! 

Kas ausis turi , tas girdi , 
kad pa t i bolševikų vakižia 
nors aimanuoja tuo padėjimu, 
tečiaus netur i drąsos pat i šau
kt is pasaulio pagelbos. Pagel-
bos šaukiasi jos agentai , ka ip 
tai Maksim Gorky ir kiti . Tai 
vis soc , bolševikai broliai. 

Pasaul is tečiau nusiduoda to 
Šauksmo negirdįs. Rusai geidė 
socializmo, tepasidžiaugia. Pa
saulio nusis tatymas aiškus: lai 
rusų t au ta pirmiau panaikina 
savo socialistinę teroro val
džia, tuomet susilauks reika
lingos pagelbos. 

Toks nusistatymas nekrikš
čioniškas. Bet k i ta ip i r ne ga
lima. Arg i pasaulis gali j iems 
siųsti pinigų a r maisto, kad 
visa turėtų p ra ry t i bolševikai? 
Tuo ta rpu bolševikai Rusijon 
ats isako įsileisti kokias nors 
šelpimo organizacijas. 

Rusų t au ta gyvena baisias 
kataklizmo dienas. Gal po šito 
nepaprasto išmėginamo j i at
sipeikės iš soeialistmiai-bolše-
vistinio tvanko. Nedoriesiem* 
tautoje gaivalams bus padary
tas galas. 

MŪSŲ PASTANGOS. 
Lietuvių suvažiavimas Wa-

shingtone susilaukė mūsų spau 
doje įvairių komentarų-aiški-
nimų. 

Lietuviai-bolševikai su savo 
organu Laisvė, Vilnimi, tiesiog 
boikotavo i r pašiepė tą suva
žiavimą. xlišku kodėl. Kadangi 
to suvažiavimo vyriausias tik-
slas-įteikti prezidentui Hardin-
gui milijono parašų prašant 
Amerikos pripažint i Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę 
" d e j u r e " , taigi bolševikai 
kaipo priešingi kiekvienai ne-
bolševistinei valstybei, tuomi 
pat i r Lietuvai kitos išeities 
neturėjo, ligi pa t galo nuosek
liai išlaikė savo liniją. 

Lietuviai-socialistai, arti
miausi bolševikų broliai, su 
Naujienomis, Keleiviu pryša-
ky, pamėgdžiojo savo d raugus 
-social-demokratus Seimo at
stovus. J i e nes iderami prie 
naujai kuriamos Valstybės 
pasiliko sau kri t ikų teisę, už 
nieką atsakomybės neimdami. 
Tai t ikr iausia t inginio-ardyto-
jo politika. Kri t ikuok, bark 
kitus, bet patsa i nieko nesta
tyk, nes visvien ne tavo inter
nacionalo ranka valdo valsty
bės vairą. 
Taut ininkai , liberalai, laisva

maniai str imagalviais šoko or
ganizuotis į suv-mą. Mat papū
tė vėjalis per Vileišio part i j i-
nės lupeles į jų bures. Naudo
kimės. Pigiu būdu galime vie
nu šuoliu į padanges iškilti. 

Na i r nesigailėjo nei agita
cijos nei pinigo. Važiavo visi. 
Vvrai ir moterys. Kas su man-
datais , kas be jų. Negavę įga
liojimų vietose, t raukinyje ir 
pačiame Washingtone juos 
akymirksny pasigamino i?*, 
žinoma, visi " t e i s ė t a i " pa tys 
save atstovavo. Gal perdėtas 
jų stropumas, bet gana to, kad 
jie kaip varnai pajutę dvėse
ną skaitlingai sulėkė Washing-
toiK) puoton. 

Lietuviai katal ikai su savo 
veikimo centru-Fe\l.eracija ne
kėlė tr iukšmo, agitacijos. Iš 

j kalno nusta tytas atstovų skai
čius turėjo eiti piliečių parei
gas remiant Lietuvos nepri 
klausomybę pas dėdę Šamą. 

Suvažiavimas įvyko. Šian
dien visi mato jo dvilypį vei 
dą. Be grynai valstybinių rei
kalų jame iškeltų, žymiausią 

vieta užleido taut ininkų par t i 
jos klausinams. 

Pakol suvažiavimas svarstei 
Lietuvos - valstybės reikalus, 
katal ikai juos rėmė, g i pakry- j 
pus sUv-mui į part į j inlas ve
žės, mūsų atstovai pasi t raukė, 

Iš remtinų ir mūsų respu
blikai naudingų sus-mo darbų 
yra šie: 

L Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimas Baltuose Rū
muose; 

- • • * _ - • • -

t t e iv i r tad iems, Čiopos SI, l dS ! 

iStfnTED STAt&Š SENATE • 
Medai MdOormick, Blinois, 

July $, 1921 
I desirė to thank yeu tor your letter oi foly $-th whieh I 

have placed in tfie hands of the Secretaiy of State witli the sugges-
tion that he comply with your resolutions i i čonsistetit Witn the policy 
of the Department. 

\ 

Wilham B. McKinley, Illinois. 
July 8, 1921 

This is to acknowledge reeeipt of your tetter oi July 6-th with 
enclosure. I shall be glad to take this up with Senatol* McCormick 
ttpon his retam &t the enti. of this week and will be glad to cooperate 
in any way possible. 

. 

2. Paskolos vykdimas ; 
3. S. Har r i s 'ui paminklo pas

ta tymas. 
4. Amerikos konsulatas Lie

tuvoje. 

Ka ip ir k a s juros vykdo. 

Nekalbėdami šiuo k a r t apie] 
pirmuosius t r is , prisimename 
ketvirtąjį j au realizuotą suma
nymą. 

Federacijos ats tovai grįžę iš 
Washingtoho griebėsi darbo. 
Savo pranešimuose pabriežę 
parti j inę suv-mo pusę, agituo
j a ir ragina vykdint i aukščiaus 
pažymėtus keturis dalykus. 
Palengva j ie atsiekiami. 

Be kitų Federacijos apskri
čių i r Centro, Chicagos Fede
racijos apskri tys įgalioja po
ną Joną Brendzą, Metropolitan 
State Banko p rez iden te kad 
šis Ch. Feder. apskričio ir į vai 
rių mitingų .vardu pareikštų 
mūsų norus tufėt i Kaune A-
merikos konsulą. 

Neapsivylėmė. Pasiųsta pra
šymai į mūsų Valstijos kon 
greso narius, senatorius. Šio 
savo keliu kreipiasi į Valsty
bės sekretorių ir, nespren-
džiant kiek tuomi esame pri
sidėję pr ie Amerikos konsulo 
paskyrimo, šiandien mūsų pas
tangos nenuėjo vieltui. Ameri
kos konsulas i r vice-konsulas 
Lietuvai paskir tas . 

Nors a tsakymai nuo įvairi n 
kongreso narių senai gaut i , 
skaitome nebus per,vėlu pas 
kelbus visuomenei jų prielan
kius raštus, pas ta tan t Drau
ge, Chic. Federacijos i r jos 

[atstovaujamų organizacijų, dė
kingumo paminklą Kongreso 
nariams. 

Kiekvienas laiškas i r atsi-
kreipimas buvo adresuotas 
Jono Brendzos vardu. K a d ne 
kartojus to paties antrašo, ten | 
kinamės šiuo pažymėjimu. 

. . . . . . . 

„ „ i.» 

HOUSE OF REPRESENTATIVES U. S., 
Washiiig%on, D. C. 

-

. 
James R. Mann, Member of Congress. 

July II, 1921 
I beg to acknowledge reeeipt of your favor eiiclosing resolution 

concerning appointment of United States Consul or Agent at Kovno, 
Lithuania, whicn I have referred to the Becretary of State. 

i 

Carl R. Chindblom, 
v July 8, 1921 

I wish to acknowledge reeeipt of your favor of the 6-th mstant 
enelosing resolution adopted on the 15-th Ultimo by the American 
Citizens of Lithuanian descent in Chicago reąuestįng the appoint
ment of a United States Consul or agent at Kovno, Lithuania. I shall 
be glad to give this mattėr my attention. - . 

LETUVOS MOKYKLA IR 

Stanley H. Ku 
* July 8, 1921 

I am just in reeeipt of your letter of July 6 enelosing resolution 
passed by American 'Citizens of Lithuanian descent at a meeting 
held in Chicago oh June 15, 1921. I will introduce this resolution 
in Congress at the first opportunity and have it referred to the 
proper Committee for eonsideration. 

i 
Fred A. Britten 

July 9, 1921 
Please aecept my thanks for your good letter of July 6-th, with 

eopy of resolution unanimously adopted by American Citiz!ens of Lith
uanian descent and you may be assured that I am glad to hear from 
you and to have the expression of opinion enclosed with your letter. 

John J . Gorman 
July 8, 1921 

I received your letter of the 6-th ihst., eontaining the resolutions 
adopted by the Ajnerican Citizens of Lithuanian descent residing 
in Chicago and I desire to assure you and them that I tvill give my 
active cooperation in securing un appointment of a United States 
Consul at Kovno, Lithuania. 

COMMlTtĖE ON AGRICULTURE 
House of Representativea U. S. 

Washington, D. C. 
John \V. Rainey, 111. t 

July 9, 1921 
I acknowledge your letter and the eopy of the resolution adop

ted by American Citizen^ of Lithuanian descent in meeting at 2324 
West 24-th Place. I assure you that your eonsideration is highly 
appreeiated and that the matter covered by the resolution will have 
eveiy attcntįon at the hands of your correspondent. 

. 

Taipa t esame gavę Valsty

bės Sekretoriaus prielankų lai

šką ir to pa t Sekretoriaus at-
* • • • • ' • * 

sakymą į kaikurių Kongreso 

narių j am pakar totą mušą 
prašymą. 

Visi dokumentai saugojami 
Ch. Federacijos apskričio 
archive. 

Liaudies mokytojų profesinė 
Sąjunga savo kongrese nutarė 
pašalinti t ikybos pamokas iš 
mokyklos. 

Tokiam jų nutar imui pasi-, 
priešino katalikiškoji lietuvių 
visuomenė gimiama tėvų ir 
Bažnyčibs teises t ikybos klau
simu. 

Sunku įsivaizdinti ka ip ka
tal ikams naudingas "erza tzmo 
k y t o j ų " nutar imas . J i s paaki 
no katal ikus parodęs svetimų 
teisių .grobikus, jis paskat ino 
lėvUs organizuotai pasipriešin
ti jų ^alkiems nutar imams, o 
katal ikus mokytojus st ipriaus 
subūrė į nuosavia draugiją, 
padrąsino bailius mokytojus 
atsimesti nuo profesinės Mo
kytojų Sąjungos. 

Vienu žodžiu, katal ikų są
monė dėlei t ikybos klausimo 
mokykloje ugterėjo, sustiprėjo. 

' ' D r a u g a s ' ' nekar tą buvo 
pažymėjęs įvairių organizacijų 
protestus prieš mokytojų nu
tar imą prašal int i iš mokyklų 
tikybą. Šiuo atveju dedame 
naujus protestus. 

Protestuoja. 

, 1. Visuotino Mariampolės 
" Ž i b u r i o ' ' skyriaus susirinki
mas (^—VI) ; 

2. Akmenės Jaun imo Są
jungos " Pavasar is " visuotino 
susirinkimo (12—VI) ; 

3. Kalvari jos (Suv.) " Pava
sario " skyriaus visuotino su
sirinkimo (5—VI) ; 

4. Vabalninko jaunimo " Pa
vasa r io ' ' skyriaus visuotino 
susirinkimo (15—-V); 

5. Liet. Kata l . Moterų Dr. 
Vabalninku skyr. visuotino 
susir inkimo; 

6. Gegužino parapijiečių su
sirinkimo (15—V); 

7. Katal ikų Draugijų bendro 
visuotino susirinkimo Mosė^v-
je ( 8 - V ) ; 

8. Pakuonio darbininkų Są
jungos visuotino susirinkimo 
(15—V); 

9. Radviliškio Liet. Kata l . 
Moterų Draugijos visuotiname 
sk. susirinkime (5—V-; 

10. Visuotino Tėvų susirin
kimo prie Šiaulių gimnazijos 
(5—VI) ; susirinkimas palaiko 
visuotino Mokytojų atstovų su
sivažiavimo Kaune 3—I nuta

rimą, bū ten t : ' ' žmonėm pri 
klausantiems, prie kokios nors 
konfesijos, t ikybos mokslas , 
mokyklose privalomas1 \ 

11. Akmenės L. K. Moterį] 
Dr. visuotino narių susirinki
mo (prisiuntė mokytoja O. 
Lužai tė) ; 

12. Vabalninku valsčiaus Ta
rybos posėdžio 11—V; (pri
siųsta St. Se imui ) ; 

13. T r a k i ų valstiečių pro
testas '(seka 13 p a r a š ų ) ; (pri
siųsta St. Se imui) ; 

14. Įgaliotinių nuo 11 kai
mų: 1) Avi-žlių, 2) Keriežių, 3) 
Užpelkių, 4) Dilbieių, 5) Dva, 
riškių, 6) Kaipiškių, 7) Med-
valakių, 8) Naujųjų-Jonaičių, 
9) Mickiškės, 10) Meškių, 11) 
Šiaudinės (Pr is iųs ta St . Šei
niui i r " L a i s v ė s " Red.) 

15. Mažeikių apskr . Tary-
bos posėdžio 28—IV; 

16. Sedos valsčiaus Tėvų Ko
mitetų: Sedos, Kotunų, Orvy-
diškių, Luobos, Barstyčių, Da
gių i r Puokės. - . 

Beto L. Darbo Federacijos 
Šiaulių skyriaus visuotin. su
sirinkimas pris iuntė St. Sei
mui sekančią rezoliuciją: 

" K a d a n g i r išant mokyklos 
klausimą St . Seime liečiamas 
yra ir tikėjimo klausimas, mes 
susirinkę virš 400 žmonių rei
kalaujame, kad t ikyba kaipo 
doros ir tuomi pačių mūsų 
tautos gerovės pamatas butų 
dėstoma visuose Lietuvos mo
kyklose" . • 

AUKOS FONDUI. 
, Kun. prof. Pr . Bučio vardu 

stipendijų fondui prie Lietu-
vos universiteto aukotojų są 
rasas : 

* 

• 

J . Grebliunas $U0.OO 
1W. Makauskas 3.00 

Varaveckas 
Į D. Šukys: , . 
&v. Pe t ro ir Povylo dr-stės 

du nar iu paaukavo po 1.00 
Iš viso įplaukė $1,266.00 
Pasižadėjusių 94.00 

Išviso $1,360.00 

Auksinis liežuvis tik palai
mintųjų burnose esti. 

— valtiecių patarU. 

Aš nematau kaltės kurios aš 
pa ts nebūčiau galėjęs papil-
dyti . —Goethe. 

• 

Sakinio iškreipimas nulėmė 
daugelio draugų likimą ir kiek 
mes žinome daugelio karali jų 
likimą. • —Banthaiii. 

Draugo 
NEMUNAS 
JUODSNUKIS . 

Romanas. 

J i nutiro. Vitogis fc varst"ė savo akimis norėdamas pa-
Į t i r t i a r jau spėjo išgr iaut i Ju rg io įsravą, o gal i r meilę Rožės 

ir is 

(Tęsinys) . 
Nėra kalbos apie jo išmetimą pro duris, teisinosi Vin 

Bet kadangi tamista reiški įsitikėjinio manimi, aš pasa-

— Man, regis, pergriežtas taniistos nusistatymas. 
— Bet teisingas. 
— Aš žinau kad Ju rg i s skelbia visuomenei klaidingas idė

ja* 
— Bjauriausias. 
— Kad j is susikivirčijo su tėvu. 
— J i s pasielgė ka ip niekšas sUnus! 
— Liūdna. Aš labai peikiu panašų pasielgimą, bet aš labai 

jam dėkinga esu. Ar-gi aš, krikščionė, galiu bū t i nedėkinga 
tam kurs, nors man svetimų idėjų, bet y ra vertas to jausmo? 

J a u n a moteris tiesiog garbino Jurg į . Vingis matydamas 
neapkenčiamo asmens aukštinimą nesusivaldo. 

— Niekšas nėra vertas dėkingumo, prasi tarė dųsliū, pik
tumo virpinamu balsu. 

Rožė protestavo: 
— k e t pagalvok, kad ne jis, kas butų atsitikę su Joneliu... 

* 

Vingis griebėsi paskutinio šmeižto; 
— K a d ne jis, gal tamistos Jonelis nebūtų įkritęs upeliu. 
— Kaip drįst i? sušuko pasipiktinusi tuo į tarimu Rožė. 
'— Atsimink, tą pat sakiau anuomet kuomet atėjai pa.^i-

teirauti apie nepažįstamą asmenį. Tamista i tuomet nepat ikau; 

sieloje. Suprato, kad tiek atsiekęs galėjo pasišalinti . Atsikėlė. 
— Ats iprašau kad- tamistai pasipriešinau. Cenzoriaus pa 

reiga sunki. Rizikuodamas tamistai neįtikti , as norėjau pa 
ta rnaut i . 

— Ačiū,, be įsįtikrinimo pramurmėjo Rožė. 
Nėr už ką. Aš elgiausi iš.... 

-

kyšiu va ką: J u r g i u i Raliui tamistos dur i s privalo būti Už Į T, V " Z L " X S a C Z- ** 
vlarvtos. • dvejojo, ir norėdamas pabnfezti savo neužbaigtą sakinj, 

sumezgė: 
— Iš prietelybes jausmų del tamistos, i r atminimui to j 

kurio tamista raudi . y.. 
I r žemai nusilenkęs, iSejo. 
— AŠ nemyliu to pono, pareiškė mažasai Jonelis, kuomet: 

durys užsidarė. 
— Kodėl? paklausė motina sodindama vaiką an t savo 

kelių. 
— J i s t u r i melagio veidą... Bet anas, dabai geras! • 
— M a n a i ! 
— O, taip, j is sugrįž, sakyk mamyte. J u k jis pasižadėjo. 
— Aš nežinau, mano balandėli . 

. I r j i st ipriai apsikabino bučiuodama savo balandėlį. 

JURGIO IŠPAŽINTIS. 

Ju rg i s Ralys žinojo kad Vingis pasilikęs vienas pasinau
dos jį apjuodinęs Rožės akyse. J i s nežinojo kokiu būdu. Ga
lop nesvarbu, nes jis, sulyg Jonelio pakvietimo, buvo pasižadė 
jęs dar kar tą aplankyt i Rožę* i r pasiteiravęs kame jį kaltino, 
save apginti . 

Vykindamas savo pasirįžini^ jis kan t r ia i laukė. J i s neno 
rėjo kadęRožė galėtų j am pr ik iš t i dėlei greitos vizitos. J i s 

pats nagrinėjo galimus jam priekaištus, norėdamas r imta i iv 
teisingai į juos atsakyt i . 

I lgai laukęs i r svarstęs, tars i prie svarbiausios politinės 
prakalbos prisirengęs, rįžosi visa atvirai atpasakoti . 

Ar-gi Vingis butų jo jaunystės paklaidas paskleidęs, ar jo 
šeimininius nesutikimus apreikšti , ar gal jo, ka ipo advokato 
ir atstovo rolę, išniekino! O gal jo religijos neprakt ikavimą — 
indiferentizmą pasmerkė? 

J u rg i s Ralys nežinojo. Gerai, jis bus a tv i ras ka ip prre 
išpažinties. Rožė pažins visus jo sielos skausmus, jo širdies 
sielvartus, visa's jo gyvenimo smulkmenas. 

J i s iskalno pasiduoda jos nuosprendžiui: tepasmerkia ar 
• v • "V 

išriša. 
Tokį pasirįžimą padaręs jis vis dar atidėliojo užeiti 

Maironio gatvėn. 
Aišku, j is norėjo kuogreičiaUsiai pasimatyt i su Rožė, kuria 

jis vos t r is kar tus tematė ir kur i užėmė jo gyvenime ir šir-
dyje žymią vietą. Ant ra vertus-, j is drebėjo manydamas apie 
savo paklydimais skaitlingą praeitį kurią j is turėjo Rožei ati
dengti ir ja i savo ateitį paaukoti . J i s svyravo. Paskyrė d iena; 
gi rytojui atėjus jis ki tai dienai atidėliojo. J o svyruojąs 
būdas, jo prigimties priešingumai, kar ta is jį vertė, t a i vėl 
suturėdavo nuo galutino žingsnio. 

Panašus atsi t ikimai rodės jo nenaudai eina. tštiesų kaip 
J t ik priešingai atsitiko. 

Nors Rožė spėjo, kad Vingio kriminalės prasmės Ju rg iu i 
daromi priekaištai vargu teisingi, bet t i e apkal t inimai įsmigo 
į jos vaizduotę. Vistik bus tame bent krislas tiesos. J a i tik 
nesuprantama, kaip Vingis galėjo į tarinėti Ju rg į k a d anasai 
tyčiomis įstūmė Jonelį vandenin. Negalimas da ik tas . Rožė 
jau nusimanė padariusi įspūdžio į Ju rg į ir j e igu jis d a r jos 
nemyli, vieną dieną jis ją pamylės. Nėra moteries kur i tame 
apsiriktų. (Bus daug iau) . 
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S f . W. RUTKAUSKAS į 
į ADVOKATAS J 

Ofisas Dtdniestr j i 
i 20 South La SaDe Street 

Telefonas Centrai 0300 

Vakarais, 812 W S3rd 
Telefonas: Vardą 4681 J 

ALENTINE DRESMAKIBTG 
COM-EGfiS 

[MOS 8. Halsted, 240? W. Madlson, 
1850 H. Wells SU 

l t ) Mokyklos Jangt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpi-

įmo, Desiffnlng bisnlui Ir narnama 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai, 
t Mokslas lengvais atmokėjimaia 
•Kleeos dienomis ir vakarais. Pa-

jikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1641 

SARA PATEK, pirmininke. 

tTTHia • ! ! • • • • • • • • • • » * • • • • • • • • • • • ' " " ~ "r» 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
» » • • • » . • • * > • • • • • mm *mmm • » » • < * » • • • • • • • • » • • • • » ! « • • •<• - • » - ~ » 6 ž 

TAUTOS FONDO PIKNIKAS 
P A V Y K O . 

'hone Seeley 74S9 
DR. I. M. FEINBERG , 

Gydo specljallaJ visokias vyrų ir 
lytiškas ligas 

2401 MadLsoa Str., kampas Wes-
tern Ave.. Chicago • 

Valandos: t—4 po piet 7—t vak. 
l̂=====g=: 

^Telefonas Boulevard 9189 ą 

DR. C. KASPUTIS 1 
DENTISTAS 

SSS1 South Halsted Str. ralandoa: 2—12 A. U. 
1—5; 7—8 P. M. 

s 
c 
o 
* * £A£#£A2#&A£*^tJ&#£A&#£ J8J3** 

Tel. Canal 257 Vale. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgą* 
1811 So. Halsted Street 

Valandos: II Iki 18 ryto: 1 lkl 4 
po piet. 8 iki I vakar*. 

Worcester, Mass. — Liepos 
17 d. Tautos Fonvio 30-tas sky
rius surengė piknike. Diena 
buvo puiki. Publikos atsilankė 
gano tlaUg. Į šitę piknike bu
vo kviestas tik kij iš Lietuvos 
sugryžęs p. J . Romanas. Atsi
lankė gerb. svečias ir pasakė 
gražia prakalb^lc.Kalbėjo dau
giausia apie Lietuvą ir jos rei
kalus. Žmonės apie Ux labiau
sia įdomauja. Jo prakalba vi
siems labai patiko. 

Vyčiai base-ballininkai žai
dė ir daug žmonių pas save 
patraukė. Šv. Kazimiero cho
ras gražiai padainavo. Buvo ir 
kitokių žaidimų. Visi puikiai 
pasilinksmino. Tautos Fondo 
nariai aukavo laimėjimams: 
VI. Rimšas—$5.00, Mar. Ule
vičienė — $2.00 ir J . Vaitke
vičius—pluoštą auksinų. 

Žmonės pasilinksmino iki so
čiai. Buvo patenkinti. Tautos 
Fondo 30-tas skyrius dėkoja 
gerb. kalbėtojui, aukotojams, 
svečiams ir visiems užjautu 
šiems Tautos Fondą. Garbė 
jum, kad mylite savo tėvyne. 
Tik gaila, kad ne visi žmonės 
tiek atjaučia. 

T. P. koresp. 

Bet galime buvo ttkėti,kad jis 
t o n e i n i t ij. n o r ė j ę s p a d a r y t i j e i 
jo brolis Amerikoje nebūtų 
prie to kurstęs. Mat kaip bro
lis broliui kokią brolišką ran
ką paduoda. 

Sekė diskusijos tarp bolševi
kų ir socialistų, o gal buvo ir 
tautininkai. Bolševikai nega
lėdami šių Įveikti su kalbomis, 
pradėjo vienam žandus dau
žyti. Šis kokiam bolševikui su-
mušo nosį. Bolševikai, pamatę 
kad bus blogai, pabėgo, palik
dami kalbėtoją, kuris it dre
bulė drebėjo. 

Bolševikai moka loti kaip 
šunys. Bet daugiau nieko pas 
juos nėra. Tai tokia jų kultūra. 

J. Blazavičius. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

PASKOLOS KOMITETO 
PROTOKOLAS. 

IŠ PARAPIJOS DARBUO 
TĖSL 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEM TĮSTAS 

4711 SO. ASBCLAHD AVMJTUsl 
arti 47-tos Gatves 

| Valandos: nno 9 ryto lkl 9 rak 
Beredomls nno 4 Ils; 9 rakars 

Telefonas Armitag-e 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
2021 IT. Western Av% 

Chicago, 11L 
— 

E. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Ganai 2118 
Valandos: 19 ryto lkl t 

j Gyvenimas: 
2811 W. 8Srd 

Tel. Proepect 2488. 
I 

Tel. Off. Humboldt 48S0 
Res. Humboldt 3393 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Mihvaukee Ave. 

Chicago. 

» 

Chicago Heights, EI. — čia 
gyvena nemažas būrelis lietu
vių. J ie turi savo bažnvcia ii 
mokyklą, kurias geros širdies 
žmonės palaiko. 

Pirmiau pas mus klebonavo 
kun. A. P. Baltutis. J is kaip 
medžiagiškai taip ir dvasiniai 
parapiją pakėlė. Jo rupesniu 
lietuviška parapijinė mokykla 
tapo įsteigta. Tikėjosi dau
giau kų nuveikti bet iškėlė jį 
Cbieagon. 

Jo vieton atkėlė jauną darb
štų kun. Juoz. Svirską. J i s jau 
yra pasižymėjęs vtarbuotėje dH 
tautos ir Bažnyčios. Parapija 
juo džiaugiasi. Jį remia. 

Birž. 12 d. buvo surengtas 
piknikas. Parapija pelnė apie 
$200. 

Šio miestelio draugystės nu
tarė surengti pikniką liepos 31 
d. para]jijos naudai. Bus Pa-
tueeko darže, 14-tb gatvė ir 
Center Ave., netoli lietuviškos 
bažnyčios. 

Visus kviečiamo atsilankyti. 
Komitetas. 

• - - - B 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

OETTJVIS ADVOKATAS 
4601 South Hermitage Ave. 

TeL Boulevard 6080 
11005 S. Mkhigan Ave. 

l t o M l a n d , I I I . 

DR. S . N AIKELIS 
marti v a 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oftass fr Gyvastim vtee» 

8252 South Halsted Street 

1 

Valandos nno 19 iki 12 ryte: nno 
S iki 4 po pietų: nno 7 iki 9 rak. 

Hedėliomls ano 18 Iki & 

= 

į Dr. M. T. STRIKOL'IS j 
[ Lietuvis Gydytojas 2r Chirurgas • 

Peoples Teatna Name 
11 s i s w 47th Str. x TeL Boul. 160" 

m 
'1616 W. 

[valandos: 9 lkl S vak. Nedėl 18 
• ik i 12 ryto. 

Res. 2814 W. 43rd 
9 Nuo ryto iki p iet 
| T c L McKJnley 168 ! 

!> 

SKAITYTOJI! BALSAI. 
(Red. neima atsakomybės) 

Kenosha, Wis. — Praeitame 
mėnesyj bolševikų L. D. L. 1). 
surengė prakalbas. Pasikvietė 
kokį tai žmogų iš Cliicagos už 
kalbėtoją. Tas kalbėtojas pasi
gyrė esą* tautininkų, o pas
kiau kad tarp-tautininkas (in-
ternacijonalistas). Kalboje pa
sirodė esąs tikru komunistu. 
Pliovojo ant visų lietuvių, smei 
žė Lietuvos valdžią ir Steig. 
Seimą. Paskui žmonės pradėjo 
nesuprasti ką jis kalba. Tur
būt ir jis pats nežinojo ką kal
bąs. 
J . Bartkus skaitė laišką gau

ta nuo savo brolio Lietuvoj. 
Jo brolis rašė, kad tris metus 
tarnavęs Lietuvos kariuome
nėje ir į lenkų nelaisvę papuo
lė. Sugryžus iš lenkų nelais
vės, už norėjimą pakelti, re
voliuciją prieš Lietuvos val
džia tapo nuteistas kalejiman. 
Mat lenkų nelaisvėje bebūda
mas pavirto lenkų Šnipu. 

(Pabaiga). 

1). įnešama, kad raštinė pa-, 
gamintu į stotis, į visuomenę 
ir abelnai j visus veikėjus tam 
tikrą atsišaukimą. Po apsvars
tymui nutarta atsišaukimas pa 
gaminti ant kurio pasirašys 
komiteto nariai. 

10. J. Tareila duoda įneši
mą, kad komitetas pagamin 
tu atsišaukimą į tuos Ameri
kos lietuvius, kurie-yra pirkę 
Laisvės Paskolos Bonus ir jau 
yra j i e m s r i s ^ k a i ^ ( n u o s j i i l 
čiai, kad tie nuošimčiai butų 
paaukaujami Lietuvos Šau
liams ar kitiems Valstybės 
reikalams, Gerb. Atstovas V. 
Čarneckis nurodė, kad su kvie
timu aukoti bonus reikia elg
tis labai atsargiai, kad nesu
mažinus prie paskolos pasiti
kėjimo ir tuomi, kad neapsun 
kinus tolymesnio paskolos kė
limo ir patarė, kad komitetas 
Šiuo tarpu nuo tokio atsišau
kimo susilaikytų. Įnešimas nu
puolė. 

11. Toliaus buvo įnešęs J. 
Tareila, kad laike vajaus pra
kalbose pardavinėjant Bonus, 
hutų renkamos aukos Lietu
vos Šauliams ar kitiems Vals
tybėms reikalams. Gerb. V. 
Čarneckis pareiškė, kad dėlei 
aukų rinkimo reikės pasikal
bėti kitą kartą specijaliai, to
dėl dabar šitą klausimą nerei
kia jndjnti. Su atstovo nuo
mone sutikta. 

12. Cbieagos atstovas J . Vi-
skontas pakėlė klausimą kas 
link įkūrimo centralinės stoties 
Cbieagos, Illinois. Pasvarsčius 
tą klausimą, įnešta, paremta 
ir nutarta palikti atvira, iki 
sekančiam komiteto posėdžiui. 

13. Prie pagaminimo į vi
suomenę bendrą atsišaukimą 
išrinkti kun. J . Petraitis ir A. 
B. Strimaitis. 

14. Svarstoma kaip greitai 
pradėti tolymesnį paskolos 
vedimg. Įnešta, paremta ir nu
tarta, kad butų pradėtas dar
bas ne vėliau kaip 1 d. rug
pjūčio 1921 m. 

15. Įnešama, kad šis posėdis 
butų uždarytas. Sutinkant vi
siems posėdis užsidarė f 1:30 
nakčia. 

(Pasirašo) 
V. V. Čarneckis, 

Susirinkimo Pirmininkas. 
A. B. Strimaitis, 

Susirinkimo Sekretorius. 

P . S. A. L. R. K. Federaci
ja praneša, jog vieton kun. Pe
traičio Paskolos Komitetan y-
ra skiriamas kun. J. Kaulą-' 
kis. 

Tverečiaus Parap. (Vilniaus 
gub#> Švenčionių apskr). KJe-
botais kun. A. Slabšnis, atsiun
tė ilgą laišką, Joakimui Piva-
runiu gyvenančiam Cliicagoje. 
Kadangi jis įdomus Tverečiaus 
parapijos žmonėms, kaikurias 
mintis iš jo perduodame.. 

Klebonas nusiskundžia var-
gingu parapijos bažnyčios pa
dėjimu. Karo metu bažnytėlė 
.-markiai sunaikinta. Jos patai 
svirias reikalauja didelių išlai
dų. Reikėsią plytnyčią įsitai
syti, grindims ir "rištavo-
uėms" lentų įsigyti, vienas 
bokštas naujai perdirbti, stogą 
apdengti, langus ir duris su
taisyti, procesijų altorėlius, 
paveikslus, karimas, klausyk
las pirkti. • 

Iš to galima spėti, ka4 di
delės išlaidos laukia Tvere
čiaus parapijomis, nes bažny
čia labai nukentėjo, o ir žmo
nės karo ir okupantų-lenkų 
suvargo. 

Dėlto klebonas kreipiasi į 
buvusius savo parapijos žmo 
nes ir dabar gyvenančius A-
merikoje, kad jie padėtų tve 
riečiams taip sunkų darbą at
likti. Pasitiki jų duosnumu. 

_ _ _ 

ClCfiftOS LIETUVIŲ 150-
MEI. 

Su visokiais dienraščio 
"Draugo" reikalais galite krei 
pties į vietinį agentą,, A. VA
LANČIŲ. Pas jį taippat ga
lima gauti knyg-ų. 

"Draugą" galima gauti šio
se vietose: 

A. VALANČIUS, 
1522 So. 49-th Ave. 

DARBININKŲ UŽEIGA, 
1447 Šo. 50-th Av/e. 

JONAS ŠILEIKA. 
1505 So. 4&-A Ct. 

— _ • _ _ 

PAIESKAU jnergtaos patyrusios 
pardavime valatkiiiių prekių (dress 
goods) turi mokėti Lietuviškai ir 
Lenkiškai vieta pastovi, mokestis 
gera Atsišaukite J 

Izidoriaus Nausedo Krautuvę, 
4005 So. Ashland Ave. 

Telefonas Yards 1*27 

Ant pardavimo naujas mūrinis na
mas 5 kambarių šiltų vandenių šildo
mos, elektra, gazas. Parsiduoa už la
bai pigiai. Atsišaukite 

0831 S. Campbell Ave. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Seredžiaus klebonas, kun. 
i 

Jonas Ruibys laiške p. Aug. 
Jonaičiui (RoselandeJ rašo, 
kaddaįka JcM.ro b a ^ y ^ i S e ^ c - , 
d-žiujė labai mitogntojof: įjjjteįįįtį 
džiaus gyventojai taipat ne
mažai nukentėjo. Jie neįsten
gia bažnyčią pataisyti. Taigi 
saviškių prašo aukų. 

ANT PARDAVIMO. 
rarsiduoda namas dviejų rviigšty 

po keturis kambarius, su cementuotu 
belsmentu. Yra gasas, elektra, vanos. 

Kreipkitės prie savininko. 
J. S. 

4432 So. Maplcvvood Ave. Chicago. 

PARDAVIMUI 
Ice Cream Parlor, Cigarų tabako ir 

saldainiu krautuve parsiduoda labai 
greitu laiku. Biznis gerai eina par
davimo priežastis važiuoja i kitą mie
stą. * 

JOHN KAWALATTS&IS 
2700 WaUace St. Chicago, 111. 

Parsiduoda farma 40 akerų tarpe 
lietuvių 3 mylios nuo Hart miestelio 
prte gero kelio yra sodnas miškas 
<lel kurini mo. Pardavimo priežastis 
noru važiuoti J Lietuva, del iHates-
niu žinių kreipkitės i, pati savinin
ką. .• •*. i. f\' įįįf V #t 
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PAIEŠKOJIMAS IŠ LIETU 
VOS. 

Marijona Žilinskienė gyve
nanti Lietuvoj, Mariampolėj 
Keistučio gatvė num. 15 (prieš 
karą gyveno Seinuose) paieš
ko savo brolio Jono Pačiuke 
vičiaus, gyvenusi Westville, 
Tll. 

ROSELANDIEČIŲ DOMEI. 
Jeigu kas negaunat regulia 

riškai dienraščio " Draugo 
malonėkite pranešti 

ANT LEVGAUDUI. 
10624 So. MichiganAve. 

Dr: % l MAKARAS- " 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 
Vai. 10 iki 18 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 8:28 lkl 8:80 vakar* 
Residencijs: 1058d Perry Ave, 

Tel. Pullman 842 
[ . • • » » » * » » * » » » » ^ ' » « « « « ^ 

Pirmas ir Vienintelis Tikrai Liet u viy 
Bankas Rytinėse Valstijose 

Baltic States Bank N 
• 

Kas MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti gerą 
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, - LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES 
BANK4. 

KAS SlUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas (keliauti, ar bizniui ~ pirkimui u-
kės ar pasidėjimui Lietuvos kaukuose, ir nori, kad pinigai 
butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, — BŪTI
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES BANKĄ, kurs 
persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai ir teisingiausiai. 

KAS NORI PAŠlfcĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir 
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos 
kas mėnuo, - L̂ AI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC 
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba banko 
čekiais. * 

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ - MES GREI
TAI IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS. 

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS. 

• 
. 

4 EJflil M , NewYork,PLf 
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Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIKTU VIS AKI V Kl'KCIAMSTAS 

Palengvins vimj akio 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
j imo ga.lvos, svaigu
l e , aptemimo, ner-
votuma. skaudančius 

Ir užsidegusius karsčtu aklų kreivos akys, 
katerakto , neinlegio; ne t ik ras ak is lndodam, 
Daroma egzaminas toktra parodant is ma
žiausias klaidas. Akiniai pri taikomi teisin
gai, toli ir eiti ma tan t i ems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ii- valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 v a k a r ą 
NedėĮlomiu nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefasvaa Dr*vcr 0600. 

. • i • • i i 

« 
TeL Taros 6666 Blvd. 8448 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
L i e t u v i s G y d y t o j a s , C h i r u r g a s Ir 

8108 «. Halsted St, Chlcajro. 
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—1 Ir 
•—8 vakare Nsd. 18—18 U ryto. 

•Tk» 
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Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda ir uždek 

Nušaldo ir greitai adgydov 
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į Išpardavimas! Pasinaudokite! i 
Turime keletą koniptetų pereitų 1920 m. 

DRAUGIJOS 
Leidžianios Lietuvoje Kaune 

Kompletas •. $3.00 
vietoje $6.00 

Pasiskubinkite 
DRAUGAS PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
smsVstHPBsTssl • • • • • • 
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MANTREAL | 
HAM RGĄ, DANZICĄ ir LIEPOJU 

VIA 
Trečia 
Kliasa C A N A D A LINE Trečia 

Kliasa 
Susijungč Red Star ir IIolland-Amerlca Linijos 

Tiktai vienas tiesus kelias i Baltic Portus 

LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D. 
Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 

Kambariai po dvi lovas. 
Norint daugiau informacijų apie kainas atsišaukite 

INTERNATIONĄIi MERCANTIL.E MARINE COMPANY 
Chicago: F. C. Brovm,Wcst Pass. Agt., 14 N. Dearborn Street 

1 . " l J.-f 
I J ' • ' ' i 

G A R S I N K I T F S "DRAUGE.'1 

RAITIJOS -AMERIKOS UNIJA 
0 BROAl>WAY NfcVV YOR)\ ,N . \ 

TIESI KeUouė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVA Arba 
HAMBURGĄ — EITKUNTJ8 

1 LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pacto Ui vai išplaukia: 

S. S. POLONIA Rugp. 24 S. S. LATVIA Rugp. 5 
S. S. LIJTJANLV Rūgs. 7 S. S. ESTONIA Rugp. 17 

Pasažieriams tiesus pataravimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifaz, Gan. 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasoo keleiviams 

Kreipkitės prie musy agentu jūsų mieste arba pas 
K. W. KEMPF, Gen. VVestern Pass. Agt. 129 N. LaSaUe St. Chicago 

i Laivakortes į Lietuvą 
per Klaipėda 

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10 

į Laivakortes iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.09. 
Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per 

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

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus 
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankosė 

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 
1000 darbininku. Todėl jei£u nori gauti gera pelną už savo 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas. 

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau 
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laikas 
šiuo adresu: 

L I U D A M SAUS CORPORATION 
414 Broadvvay, Boston 27, Mass. 
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius: 

Lithuanian Sales Corp. Lithuanian Sales Corp. 
3313 Šo. ftalsted ėt. 300 Savoy^Theatre Buldg. 

S Chicago TeL Yards 6062 Wilkes-Barre, Pa. 
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:60 vaka

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomia iki 9.-00 vaL 
I vak. Nedėliomis: 10 .-00 ryte iM S :00 po pietų. 
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NEUŽMIRŠKITE DIENOS IR VIETOS! : m m 
: 

I 'DRAUGO' PIKNIKAS/ 
— 

S 

I 
: 

NEDEUOJ, RUGP.-AUG. 7,1921 
National Darže [Grove] 

RIVERS1DE, ILLINOIS 

VAKARE 
Naujai susitverusi Lietuvių Ko-operativė 

Teatrų Bendrove rodys 

KRUTAMUS PAVEIKSLUS 
Ši bendrovė yra grynai lietuviu ir jau pasižymėjo savo darbu ir žada lietuviu 

teatrą, paveikslus kelti augštai. Extra mokesčio už krutamus paveikslus nebus. Vi
si atsilankįusėję daržan galės pasigerėti. 

N 

* » S "Draugo'' piknikas turi tikslą sutraukti į vieną vietą kodaugiausia savo priete-
lių, kad jie susipažinę tarp savęs sėkmingiau galėtų kelti katalikišką spaudą ir per 
ją geriau palaikyti Kristaus dieviškąsias idėjas ir jąs giliau'žmonių protuose ir šir
dyse įšaknėti. Tikimės sulaukti kodaugiausia svečių. 

"DRAUGO " BENDROVĖ. 

T T S 

GUBERNATORIUS SMALL 
CHICAGOJE. 

Pranešė šerifui ateiti ir areš
tuoti. 

^Illinois gubernatorius "Small 
netikėtai atvvko Chicagon ir 
Sftngamon apskrities šerifui 
i t čia pranešė, kad tegu šeri
fas atvažiuoja Chicagon ir jį 
areštuoja. 

Teciau vakar šerifas atsakė, 
kad jis nemanąs keliauti Chi
cagon areštuoti gubernatorių. 
Sako, jis šią savaitę palauk
siąs kol gubernatorius gryšiąs 
Springfieldan. 

Kas bus toliau, niekas nega
li pasakyti, Gubernatoriaus 
pienai nežinomi. Ar jis gryž 
Springl'ieldan ir pasiduos, ar 
gal ilgesniam laikui apsistos 
Chicagoje. 

Kalbama, kad gubernato
riaus pienas buvo šerifui pa
siduoti Cook apskrity ir tuo
k u s čia eiti teisman. Kadan
gi Sangamon apskrity, kur y-
m Springtield, gyvena daugu
ma priešingosios srovės gu
bernatoriui politikų. Tad te
nai jis gali but apkaltintas, 
nors jaučiasi esąs nekaltas. 
-~Bet tą pieną sugadino šeri
fas, atsisakydamas atvykti 
Chicagon. 

^Priešinga gubernatoriui sro-
¥& praneša, kad gubernato
riaus patarėjai ir šalininkai 
dabar darbuojasi Sangamon 
apskrity rasti palankų guber
natoriui teisėją ir išgauti r'ha-
Beas corpus" raštą. 
XTuo raštu pasiremiant gu
bernatorius, nors butų areštuo 
tas, butų be jokių sąlygų pa
ltuos uotas nuo teismo ligi pa
sibaigsiant jo tarnybai. Pra
ėjus trims su viršumi metų, 

A. į A. 
MARIJONA 
MISKERIENĖ 

( p o tėvais ShJmlcJutė) 
mirė l iepos 26. 1921, 56 m. 

amžiaus. .Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Vincenta, dukterį 
Klla Kuksht , sunųs Jurjfi, Mi
kolą ir .Mamert M iškertus ri 
broli Antaną Shimkų. 

Laidotuvės bus pėtnyoioj, lie
pos 28, IMI, 8 vai. ryte iš 
namų 140 Swan gatvė J šv. 
Kazimiero kapines. 
. . Nul indęs vyras Vincentas Mi-
skeris, sunai, duktė ir brolis. 

kuomet pasibaigtų jo tarnyba, 
jis galėtų but traukiamas teis
man. Bet jau tuomet, po to
kio ilgo laiko, atsirastų viso
kių technikalių kliūčių ir gu
bernatorius galėtų but laisvas. 

Kas bus toliau, parodys ar
timiausios dienos. 

Bet jau yra aišku, kad gu
bernatorius atmainė mintį gin
ties nuo areštavimo, pavarto
ti tam tikslui miliciją ir kito
kias jam galimas priemones. 

adresantų sugrąžinta Kaunan. 
Dabar vėl kun. Mikšio vardu 
tos knygos atėjo į Šv. Kry
žiaus kleboniją. Kurie kun. 
Mikšio įrašyti nariai dar ne
gavę knygų malonėkite atsiim
ti. 

Su pagarba, 
Kun. P. Kasčiukas. 

jos Chicagos apskritis. Town 
of Lake moterys mokės kaip 
pasotinti išalkusius. 

Rep. 

1M NORTH SIDES. 

CHICAGOJE YRA 805,482 
SVETIMŠALIŲ. 

Iš Washingtono cenzo biu
ras praneša, jog Chicagoje gy
vena 805,482 svetur gimusių 
žmonių. Tiek jii suskaityta 
perinai. 

Iš jų daugiausia esama len
ku, paskui vokiečių. Trečią 
vietą užima rusai. 

Daugelis lietuvių, supranta
ma, pasidavė lenkais arba ru
sais. Tuo būdu čia padaugi
no anų tautų skaitlių. 

LIET DARB. SĄJ. CRI. APS. 
KUOPOMS. * 

JUODRANKIAI GRŪMOJA 
SENATORIUI. 

Valstijos senatorius Barbo-
ur vakar paskelbė, kad nuo jo 
juodrankiai reikalauja $5,000 
arba jam busianti atimta gy
vastis. 

Praeitą parą Chicagoje pa
vogta 22 automobilių. 

AČIŪ, AČIŪ. AČIŪ! 

Aš, žemiau pasirašęs sirgau 
virš metų laiko. Daug vargo 
ir skausmo teko perkentėti bė
gyje to meto. Bet tie visi var
gai pasidarė lengvesni, kada 
broliai lietuviai katalikai su
šelpė mane tame varge. YpaČ 
esu labai dėkingas Šv. Juoza
po Globėjo ir Šv. Mykolo Ark. 
draugystėms North Sidėje ir 
Šv. Kazimiero Karalaičio drau
gystei Bridgeporte, kurių na
riu esu. Šios trįs draugijos su
teikė man ganėtiną paramą. 
Tadgi ir tariu širdingą ačių 
tų draugysčių nariams ir pa
tariu kiekvienam lietuviui ka
talikui rašytis į minėtas drau
gijas. 

Su tikra pagarba, 
Vincentas Morkevičia. 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
Chicagos apskritis paskyrė 
tris dovanas prie jo priklau
sančioms kuopoms kurios dau
giausia naujų narių organiza
cijai parūpins. Lenktyniavi
mas pasibaigė gegužės mėne
syj. Dabar apskritis reikalauja 
kuopų priduoti skaitlinę kiek 
laike lenktyniavimo gavo nau
jų narių. Bus galima priduoti 
apskričio prieš-seiminiame su
sirinkime liepos 31 d., Šv. An
tano par. svet., Cicero, 111. 

Valdyba. 

Sekmadienyj, liepos 24 d. 
Šv. Mykolo bažnyčioj vietinis 
klebonas kun. A. Baltutis pa
ragino visus parapijoms reng
tis prie savo parapijos metinio 
pikniko kuris bus sekmadie
nyj, liepos 31 d., š. m., Polonia 
darže, Jefferson Park, 111. 

Jis taippat, ra#ino automo
bilių savininkus papuošti sa
vo automobilius amerikoniš
komis ir lietuviškomis vėliavo 
mis ir pirmą valandą popiet 
sykiu išvažiuoti į pikniką. 

Tikimasi, kad parapijonys 
neatmes šį savo klebono pa
kvietimą. Vietinis. 

ĘuropeanAmerican R u rsau 
sw* n * • «Tss>* • • • m Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUSAS 

Real Einate, Paskolos, Insulinai 
Ir U. 

809 W. 35th St., Kamp. Halsted 8 t 
Tel. Boulevard 611 

Vai.: 9 iki 6 kasdiena 
Utar. Ket. ir Sub. Iki 9 rak. 
Ned.: iki S po pietų. 

Vak. 

\r 

TrlefMiiM Piillman SM 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistes 
10801 80. Mlchigan A vena* 

m. 
VAI.AND08: 9 ryt* Iki • 
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F I N L A N D 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

L. Vyčių 36 kuopa laikys pu
smetinį susirinkimą ketvirta
dieny j , liepos (July) 28 d., 
McKinley parko Svetainėje. 
Nariai bei narės atsilankykite 
nes yra daug svarbių neuž
baigtų reikahj svarstymui. 

Lygiai 7:30 vai. bus choro 
praktika. Po praktikai bus 
susirinkimas. Valdyba. 

IŠ DIEVO APV. PARAP. 

* * i 

REIKALINGAS 
j u u u g vaikynas "messenger" 1#-17 
fMetu amžiaus. Norinčiam pramokti 

Jankoa darbą puiki proga. Atsišau-
Ite tuojaua. 

UNTVERSAL STATE BANK 
•253 So. Halsted St., Chicago. 

ŠV. KAZIMIERO DR JOS 
NARIŲ DOMEI. 

Nekuriems Šv. Kazimiero 
dr-jos nariams Chicagoje buvo 
pasiųsta knygos, bet neradus 

Vyčių Domei. 

Lietuvos Vyčių 4-ta kuopa, 
rengia šeimynišką vakarėlį, pa 
gerbimui mūsų gerb. Centro 
ir vietinės kuopos dvaš. vad., 
kun. Igną Albavičių, sekma
dienyj, liepos 31, š. m., Dievo 
Apveizdos parapijos svet. Pra
džia bus 8 vai. vakare. 

Programa susidės iš. šokių, 
žaidimų deklamacijų, choro 
bei solistų -įainų,s kalbų ir tt. 

Kadangi pirmą sykį mūsų 
kuopai ta diena pasitaikė sek
madienyj, todėl norime turėti 
daug svečių. Tas priklauso nuo 
visų atsilankymo. Turime vil
tį kad visi vyčiai atsilankysi
te. Rast. 

IŠ T0WN OF LAgE. 

Moterų Sąjungos 21 kuopa 
pasižadėjo apimti virtuvės 
darbą "Draugo" piknike'kurį 
rengia A. L. B. K. Federaci-

Liepos 17 d. Šv. Cecilijos 
draugiją^ turėjo išvažiavimą 
Jefferson Parko miškuose. Di
delis būrys narių ir svečių su
važiavo. Taipat dalyvavo vie
tinis klebonas, kun. A. Baltu
tis ir kun. R Kasčiukas. Visi 
linksmai žaklė įvairius žaidi
mus. 

Prie užkandžių buvo pro
grama. Ją vedė A. Rugienis. 
Kalbėjo klebonas, kun. A. Bal
tutis. Paaiškėjo išvažiavimas 
buvo surengtas atsisveikinimui 
su pasižymėjusiu veikėju Pr. 
Kišonu, kuris su tėvais gryžta 
tėvynėn Lietuvon. Jis truputį 
pakalbėjo. 

Dar valandą pažaidė ir iš
siskirstė namon. 

Vietinis. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OmOAGO, DiLINOIS 
Telefonas Yards 50S1 

Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto: 
5 po pietų lkl S rak. Nedėlio 

J cnis nuo B lkl 8 vai. vakar* 
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S DR. CHARLES SEGAL \ 
I Parkele seavo ofisą po nnm f 

{4729 So. Ashland Avenuea 
1 Specialistas g 
|DŽIOV\J, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGU| 
Ivalandosnuo 10 lkl 12 ĮSryto; n n o | 

8S iki B po pietų; nuo 7 lkl 8 : S t | 
vakaie Nedėllomls l t kil l j 

Tel. Randolph 8898 
A. A. SUKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumlestyj 

AKSOCIATION BLOG. 
l t So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki B po pietų 
Panedėl ials iki 8 rakare 
Nedėllomls ofisas uždaryta* 

l ietuvių keleivių mėgiamas laivas gerai žinomas del savo di
dumo, patogumų, švaros ir apsčiai teikiamo gero maisto. 

Sekantis išplaukimas i i New Yorko bus 37 d. Rugpiučio. 
Kaip paprastai ant jo keliaus daug lietuvių, kurie nori keliauti 

Red Star Linija. Tūkstančiai keleivių VVhite Star Linijos buvo 
nugabenti į Lietuvą ir iš Lietuvos. Red Star Linijos laivai išplau
kia iš New Yorko sekančiai: 

Į P L Y M O U T H Ą , CHERBOURGĄ IR ANTVVERPĄ: 
F I N L A N D Rugp. 27, Spalių 1 
Z E E L A N D Rugp. 6, Rūgs. 10 
KROONLAND • • 

•... Rugp. 13, Rūgs. 17 
L A P L A N D Rugp. 20. Rūgs. 24 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas ir Chirurgas 
4442 So. Western Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 8-11 rytais 1-8 po 

pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais tiktai po pietų S Iki B. 

Į HAMBURGĄ, LIEPOJŲ IR DANZIGĄ: 
G O T H L A N D Liepos 30, Rūgs. 22 
SAMLAND Rūgs. 1, Spaliu l | 
Žemos kainos paduodama j visas Lietuvos vietas. Pirkite 

savo laivakortes nuo 

iiiiiiiiiiiihJiiiiiiiiiiiiimmiiiiiuiiiiiiiiEf 
Rea. 11S9 Indcpendence Blvti 

Telefonas Von Baren *M 

DR.A.A.R0TH, 
Rasas Gydytojas ri Chirurgą* 
DpecJjalistas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir visų chroniškų Ilgų 
VALANDOS: 10—11 ryto 8—9 ffc 

pietų, 7—8 vak, Nedėllomls 10—Ils i 
ortams SS54 60. Halsted 8t., CM—Jcr 

Telefonas Drover t e e s 
ulMllllllllllllllllllimillIIIIHIMIIIIIIIIIIK 

^ R E D STAR LINEI^ 
INTERNATIONAL MBRCATITIIB M a » w r C O M F ^ N T 

F. C. BROWN, West. Pass. Agent 
14 North Dearborn Str. Chicago, 111. 

Arba nuo vietos agentų 

John Ruski n 
BEST AND BIGGEST CIGAR 
J no daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk mūsų Kataiiogo No. 4. 
I. I. Lewis Ciear Mfg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas PasauliJ. 

S. D. LACHAWICZ 
LEETUVY8 GRABORIUB 

Patarnauju laidotuvėse koplslauala. R«l 
kale meldžiu atsiiauktl. o aiaao darbą 
bosite «*sanedlntt. 
M14 W. » r d PI. 

TeL €3anal f l t f 
HL 

Dr. M. Stapulionis 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ 
OFISŲ VALANDOS: 

3347 Emerald Ave. 
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-ta Gatvė 
Nuo 2- iki 8 vakare. 

± 
* • -

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja SO metai. 

Ofisas 814» Bo. Morgan s*. 
Kettė 81-ro 8t,, Chicago, HL 

8PECIJALI8TA8 
Moterlžkų. VyriSkų, taipgi eftro 

niakų ligų. 
OFISO TAJLAKDOS: Nno 19 ryto 
Iki S po pietų, nno S lai S valan
da vakare. 
Hedėliomls ano f lkl 8 po pint. 

Telefonas Tari* M l 

J 8 L D^AUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE CBICAGOd 
MS&K 

• w * 

A - > " 

Nb MOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena i i didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laifikami drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios madom. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prnsiSkų iždir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVK1 7809 


