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METAI-VOL. VII 

TIKĖJIMO PLATINIMO 
KONGREGACIJOS 

IŠKILMĖS. 
PAMINIMOS 300 METŲ 

SUKAKTUVĖS. 

Šventasis Tėvas kalba 
bazilikoje. 

TAIKOS ŠVENTE BERLYNE 
JĄ VYKDĖ PRANCŪZAI IR VOKIEČIAI TAIKINIMAI 

PRANCŪZAI REICHSTAGO RŪMUOSE SKELBIA 
BROLYBE. 

BAISI VĖSULA PALIETĖ 
NEW YORKA, 9 

APIE 60 ŽMONIŲ ŽUVO; 
DAUG SUŽEISTA. 

BERLYNAS, biri. 13. —. sistatymo, prancūzų tauta į-
' Praėjus aštuoneriems metams, veiks sunkenybes, neleidžian-

ItOMA, birž. 5 (suvėlinta). 
— Šventasis Tėvas Pius XI 
vakar Šv. Petro bazilikoje sa
kė pamokslą apie Tikėjimo 
Platinimo Kongregacijos atli
ktus ir atliekamus didelius 
darbus Bažnyčios labui. iTai 
įvyko paminint čia iškilmingai 
tos Kongregacijos gyvavimo 
ir veikimo 300 metu sukaktu
ves. 

Tūkstančiai vyskupų ir ku
nigų sukeliavo iš visų pasaulio 
kraštų dalyvauti Misionoriu 

* • ir 

Unijos Kongrese. Kongresas 
prasidėjo pereitą ketvirtadie
nį ir tęsėsi iki šiandie. Iškil
mės baigėsi Šventojo Tėvo 
Mišiomis Šv. Petro bazilikoje. 

Šventasis Tėvas kalbėdamas 
pareiškė, jog šios Sekminės 
ypatingai pasižymi tuomi, nes 
paminima , trečias Propagan
dos įsteigimo šimtmetis. " T a i 
reiškia, kad naujos Sekminės 
teikia evangelijos teisybėf 
švies*} ir naują civilizaciją 
naujiems žmonėms," sakė po-
pežius. 

"Praė jus trims šimtme
čiams," kalbėjo toliau Šven
tasis Tėvas, "mes prisimena
me milionus išpažintojų, kurie 
pašventė savo gyvastis misi
joms, ir tūkstančius kentėto
ji], kurie mirė už tikėjimų; 
nesuskaitomą daugybę vienuo
liu, kurios gelbėjo misiono-
riams ir milionus dusių, iš
gelbėtų iš klaidų ir barbarys
čių. Tad tegul mes už tai pa
dėkosime D i e n u . " 

Pagalinus Šventasis Tėvas 
pareiškė, kad jau nors daug 
to visa vra atlikta, tečiaus dar 
to darbo tikros galybės. Milio-
nai žmonių laukia katalikų mi
sionoriu Aprikoj, Indijoj ir 
Kinijoj. 

Misionorhj Unijos Kongre
se pirmininkavo kardinolas 
Laurenti. 

Nutarta pasidarbuoti kiek
vienoj vyskupijoj įsteigti Mi
sionoriu Unijos šakas arba 
kuopas. 

ŽMOGŽUDIS NUBAUSTAS 
KALĖJIMU. 

nuo karo pradžios čionai at
vyko prancūzų talkininkų de
legacija, idant Reichstago rū
muose iš tribūnos šaukti pran
cūzus su vokiečiais galutinai 
susitaikinti ir išnaujo gyventi 
broliškai 

Aną dieną Reichstago ru-

čias susitaikinti su buvusiais 
savo priešais. Paskui vokie 
čių ir prancūzų 
pilnai triumfuos." 

Loebe iš vokiečių pusės pa
reiškė, kad darbininkai ir ūki
ninkai nepageidauja karų. J is 
sakė: 

Padaryta milionai dol. nuos
tolių. 

ANGLIJA PATVIRTINO 
AIRIJOS KONSTITUCIJĄ. 

Bet airiai insurgentai nepa
liauja kovoję. 

Žinios iš Lietuvos 
PENKTA LENKŲ ŽIARUMO bariai 5,000 — 8,000 auks. Jei 

NEW YORK, birž. 13. — 
Šio sekmadienio pavakarėj šį 
miestą ir apylinkes palietė.','-, .r.. \ , • V 

demokratiįa , . . .. . . dominijos klausimu, rodos, 
J baisi vėtra su Griausmais ir , .. * i • . 

muose įvyko talkininkų susi- "Atsiliepiu į prancūzų tau
ri ūkimas. Buvo daugiau po-, tą, idant ji neatkreiptų domės 
ros tūkstančių žmonių. i vokiečių militaristų ir reak-

Prancūzų delegacijos prie-į cionierių trukšmavimą. Nes 
šaky buvo filosofijos ir eti
kos prof. Sorbonne, VVictor 

tikras taikingas jausmas yra 
vokiečių tautos širdyje. fTau-

iRach ir F. Buisson, buvęs švie ta reikalauja savitarpinio su 
timo ministeris. Susirinkime 
pirmininkavo Helmuth Ger-
lach, garsus vokiečių taikinin-

sipratimo ir bendravimo su 
Prancija pokarinio atstatymo 
tikslais," 

kas. Be kitų kalbėjo dar ir j Visas susirinkimas praėjo 
Reichstago pirmininkas Loe-1 labai entuziastingai. I r iš to 
be. * į tik imasi sulaukti pasekmių. 

Prof.. Basch, kalbėdamas1 Deja, su tomis talkininku 
prancūzų delegacijos vardu j pažiūromis aršiai nesutinka 
tarp kitko pažymėjo: j prancūzai militaristai, kurie 

"Nežiūrint šiandieninio j šiandie užima buvusių vokie-
i 

prancūzų valdžios politinio nu \ čių militaristų vietą. 

Anglija su Prancija Ginčijasi del 
Konferencijos 

LONDONAS, birž. 13. — kalavimai, idant bolševikų val-
Anglija su Prancija veda|džia šiandie turėtų atšaukti sa 
smarkus ginčus del Haguos vo memorandumą iš gegužės 
konferencijos programos. Ta U d. Tą reikalavimą reikėjo 
konferencija turį prasidėti to- statyti pirui pakviesiant bol-
mis dienomis. Svarbiausias į ševikus Hague konferencijon, 
jos tikslas — Rusijos apmalši- bet-ne šiandie. 

TOKYO, birž. 13. — Ryiclii 
Nakaoaka, kurs nužudė pre-
mierą Hara, nubaustas kalė
jimu neapribuotam laikui. 

ŽmogžudLs yra koreonas ir 
tik 19 meti} amžiaus. 

NAUJAS KINIJOS PRE 
MIERAS. 

PEKINAS, birž. 13. — Kini
jos naujas prezidentas Li Yu-
an-hung į premierus pakvietė 
Wu Ting-fank, buvusį pasiun
tinį Washingtone. 

nimas ir atstatydinimas. No
rima Rusiją pakelti ekonomi
niai. Gal tuomet ir bolševikai 
apsimalšintų. Atkiutusi rusų 
tauta gal pasekmingiau atsi
kratytų bolševikai diktatūrą ir 
terorą. 

Ginčus pakėlė lordo Balfou-
ro nota Prancijos premierui 
Poincare į pastarojo notą iš 
birželio 2 d. 

Kaip žinoma, premieras 
Poincare toje notoje pareika- į KATO - NAUJAS JAPONI-' 
lavo, idant bolševikų valdžia' J 0 S PREMIERAS. 
pirm prasidėsiant konferenci 
jai priimtai visas Prancijos 

Anglija pripažįsta teisingu 
daiktu reikalauti iš Rusijos 
skolų ir savasčių pripažinimo. 
Bet pažymi, kad, be to, rei
kia taipat pripažinti ir suve-
rcnės Rusijos teises. Po
draug Anglija stovi už tai, 
kad Rusijos skolos nors da
linai turėtų but sumažintos. 

Dėlto nežinia, ar Prancija 
dalyvaus konferencijoje. 

griausmais 
lietumi. > 

Kuone visą dieną buvo dai
lus oras. Tečiaus vėjas pradė
jo staiga keistis po pietų. De
šimtys tūkstančių žmonių bu
vo parkuose, žaismavietėse, 
irstėsi upe ir po Hudsono už
laja. 

Staiga pradėjo niauktis 
šiaurvakaruose. Pučiąs leng
vas pietų vėjas staiga pasi
keitė pietvakariniu vėju. Ant 
galo kilo vėsula iš šiaurvaka-
rų. / 

Vėsula pakilo taip staiga, 
kad visur žmones apnyko pa-
siauba. Juros audra susijun
gė su vėsula. Perkūnijos pra
dėjo trankyti. Daugeliui ne-
buvo pagelbos, ypač kuomet 
vėjas pradėjo laužyti ir rauti 
su šaknimis medžius, kuomet 
žaibai nuolat skriodė padan
gės, gi lietus šniokštė nei iš 
kibiro. 

Ant vandens audroje žuvo 
apie 40 žmonių, kuomet užvi
rė juros pakraščiais. Maži ir 
menlcos rųšies laiveliai nega
lėjo atsilaikyti baisių vilnių 
stiprybei. 

. Vienoj žaismavietėj vėsula 
sutruškino milžinišką ratą, 
prie kurio buvo prikabinti luo
teliai ir tie pilni jaunimo. 
Griuvus tam ratui 6 žmonės 
žuvo ir daugiau 40 kitų su-

.žeista. 

LONDONAS, bir. 13. —An
glijos vyriausybė bendrai su 
-Airijos provizionalės valdžios 
atstovais 
konstituciją, atnaujinti sutar
tį, padarė reikalingų pataisy 
mų pačioje konstitucijoje ir 

vi
skas turėti} but pabaigta. 

Tečiaus taip nėra. Sinn-
feineriai insurgentai nepaliau
ja veikę. Kaskartas jie kelia 
vis didesnius triukšmus. At
naujina, vis didesnius terorus. 

Už poros dienų įvyks rinki
mai Airijos parlamentam Nuo 
tų rinkimų prigulės tolesnis 
Airijos likimas. Nes jei par-
lamentan pateks dauguma do 
Valeros šalininkų, tuomet An
glijos karas su Airija bus ne-
išvengtinas. 

AUKA PUNSKO APYLIN- | gn tos kainos neatpigs, tai Pa-
KĖJE. 

KALVARIJA. Gegužės G 
patikrino A i r i j o s j d y Funsko v a s £ Vaitakiamio 

kaime lenkas (Čaikovskio ka
reivis) peršovė per abi ko ji J . 
Šupšinską, kuris Mariampolės 
ligoninėje gegužės 9 d., iš to 
mirė. A. a. J . Šupšinskas bu
vo žymus šio kaimo žmogus, 
doras, ramus ir tikrai susi
pratęs lietuvis. Užtat lenkai 
jo neužkentė ir visą laiką jį 
persekiojo, kol pagaliaus su
darė progą prie jo prikibti ir 
peršovė jį dirbantį laukuose... 
Liko jo našlė ir dvi mažos 
dukrelės. 

Tai jau 5-ta lenkų žiaurumo 
auka šioje apylinkėje. Pana
šiai per "brol ių" rankas žuvo 
mūsų žinomi: Leončikas, Iva
ška, J . Zinmickas.. O kiek 
jiems panašių jau senai, be BULGARIJA PRIEŠINASI 

SANTARVEI. 

SOFIA rbirž . 13. — Kuomet 
Bulgarijos valdžia atsisakė 
'mokėti santarvei milžiniška 

v 
k 

kontribuciją, santarvės valsty
bės tuojaus nusprendė paskir
ti savo komisiją ir tai komisi
jai pavesti kontroliuoti Bul
garijos finansus. Taipat nu
sprendė paskirti, t v., atpil-
dymo komisiją. 

Bulgarijos valdžia tečiaus 
griežtai su tuomi nesutinka. 
'Premieras Stamboulisky tuo 

I reikalu nusprendė kreiptis 
Hague tarptautiniu teisman. 

langą pasidarys neprieinama 
vasarvietė, net gerai pasitu
rintiems žmonėms, nekalbant 
jau apie vidutinius arba netur
tingus valdininkus. Daugybė 
svečių iš Berlyno, ypatingai 
žydų, rusų, taipgi ir kitų sve
timų šalki su aukšta valiuta 
samdosi ir perka vasarnamius 
Palangoje. Girdėti laukiamas 
Miliukovas ir kiti rusų išei
viai. 

LENKŲ MOBILIZACIJA 
SEINŲ IR PUNSKO 

SRITYSE. 

MOOKAVA. Neutralėje zo
noje (Suvalkų apskr.) Punsko 
apylinkėje visuose kaimuose 
gauta griežti įsakymai — vi
siems vyrams, kurie iki šiol 
buvo įtraukti į naujokų sąra
šus (nuo 18 iki 37 m. amžiaus) 

kaltės kankinasi Suvalkų, Sei-jį r D U V 0 gavę tam tikras šau
nų, ir Balstogės kalėjimuose?į kimo kortas, stoti dabar gegu-
Apie jų vargus — kančias ir žės 11 ir 12 d. į Suvalkus mo
jų skaičių pakalbėsim kitą bilizacijos punkte. Įsakoma 

'ta. pasiimti iš namų trims die
noms maisto ir visas reikalin
gas kareivio drapanas, taipgi 
po 3 poras skalbinių, kojinių 
ir tt. Nestojusieji busią bau
džiami ir gaudomi... Atėjus 
šaukimo dienoms, Punske tapo 
sugauti keli vyrai (šaukiamie
ji) ir nuvaryti į Suvalkus. Sa-

PALANGA — DIDŽIULIS 
PASAULIO KURORTAS. 

WOOD APKELIAUJA 
SALAS. 

PALANGA. Besiartinant 
vasaros sezonui ir pasirod
žius pirmiems svečiams, kai
nos čia neapsakomai pakilo. 
Pas visus vietoje ir apylinkė-'vo valia niekas iš šios apy-
se nepasotinamas noras pasi-; linkės nestoja ir pulkais bė-
pelnyti nuo vasarotojų. ga į šią puse linijos. Liniją 

Kambarys sezonui 2,000 —'laiko užstoję Čaikovskio gau-
3,(X)0 auks., butas 3 — 5 kam-'ja ir gaudo. 

I 

Tuo tarpu perkūnijos dau
žėsi ir trankėsi be jokios per
traukos. 

Kai-kuriose'New Yorko vie-
tose kilo tikras chaosas. Žmo
nės nežinojo kas veikti ir kur 
pultis. 

Taip buvo mieste, taip ir 
apylinkėse. Vėsula visur pas
kui save paliko tik mirtį ir iš
naikinimus. , 

MANILA, birž. 13. — Phili-
pinų salų generalis gubernato-

GAL BOLŠEVIKAI NEDA
LYVAUS KONFERENCI

JOJE. 

i'ius Wood su savo palydovais 
pasileido apkeliauti ir apžiū
rėti kai-kurias jam guberna-
toriaujant nematytas salas. 
Išvyko garlaiviu Apo. 

TVANAS PALIETĖ GREEN 
BAY APSKRITĮ. 

Dar jie nepaskyrę delegatų. 

sąlygas, taigi, pripažintų vi
sas senąsias skolas, grąžintų 
savininkams savastis ir tt. I r 
tik tuomet Prancija sutiktų 
dalyvauti rengiamoje konfe
rencijoje. 

Lordas Balfour aštriai ir 
griežtai triuškina visus tuos 
Prancijos reikalavimus. Rei
škia daug nepasitenkinimo 
Prancijos pozicija. 

PARYŽIUS, birž. 13. —An
glija savo atsakyme į premie-
ro Poincare notą*' (memoran
dumą) Hague konferencijos 
reikale sutinka su tuomi, jog 
ta konferencija turi but eks
pertų tarybos, kuriose nepri
valo but paliečiami diplomati-
'niai ir politiniai klausimai 

Bet priešinami Prancijos rei-

• TOKYO, birž. 13. — Nauju 
Japonijos premieru sutiko but 
admirolas baronas Kato. J i s 
sutiko tik su sąlyga, kad ar
mijai išlaidos bus sumažintos. 
ATNAUJINTI DARBAI ZEP-

PELINO DIRBTUVĖSE. 

BERLYNAS, birž. 13> — 
Zeppelino dirbtuvėse atnau 

GREEN BAY, WIS., birž. 
*13. — Čia ir apylinkę pereitą 

Materialiai nuostoliai labai f sekmadienį palietė smarkus 
dideli. Apskaitomi milionais. lietus. Daug žemasnių vietų Ivais, pažymi, jog, rasi, bol 

AMSTERDAM, Olandija, 
birž. 11. — Rengiamos Hague 
konferencijos rateliuose kalba
ma, \ kad reikia abejoti apie 
bolševikų dalyvavimą. Nes 
Afaskva dar nepaskyrusi dele-

[g&tų konferencijon. 
lOlandų komunistų partijos 

i vadas "YVynkoop, kurs turi su
sinėsimų su Maskvos valdo-

Šunų gatvėn nepaleistų be ant
snukių. 

$unes kasdien gatvėse ar 
kiemuose sukandžioja daug 
vaikų. 

Policija įspėja, kad šunes 
nebūtų žudomi, jei sukandžio
ja žmogų. Bet tuojaus turi 
but pranešta policijai. 

PHILIPINAI CHICAGOJE. 

NENORI EBĘRTO BAVA 
RIJOJE. 

vandens užlieta. Daug nuosto
lių padaryta kaip mieste, taip 
ūkiuose. 

MUNICrT, birž. 13. — Čia 
bavarų nacionalė patriotinių 
draugijų unija paskelbė atvirą 

_ laišką Vokietijos prezidentui 
. I Ebertui, kad ji greižtai nesu-

GELEŽINKELIEČIŲ STREI 
KAS. 

Jinti darbai. Bus dirbami ma
žos rūšies ir apėmįo orlaiviai, 
su kokiais sutinka santarvės 
valstybės. 

AREŠTUOTI PENKI LIN 
ČIUOTOJAI. f 

TEGARKĄNA. Ark., bir. 13. 
— Penki žmonės areštuoti ir 
kaltinami žmogžudystėje del 
nulinčiavimo juoduko Huley 
Owens. 

tinka su Ebertp noru atvykti 
Bavarijon. 

Unija laiške pažymi, kad ji 
nieko neturi prieš Eberto per-
sonalumą arba prieš respubli
ką. Tik priešinga sistemai, ko
kią Ebert reprezentuoja. 

Geležinkeliečių streikas tik
rai rengiamas pirmomis lie
pos mėnesio dienomis. Tečiaus 
"streikas, matyt, bus direktuo-
jamas iš Kanados. Nes pasta
romis dienomis Aukščiausias 
S. V. Teismas pripažino, kad 
ir darbininkų organizacijos ga 
li but patraukiamos teisman 
už padarytus kompanijoms Pareiškia, jog bavarai Ebe 

rto nepripažįsta Vokietijos nuostolius streiko laiku. 
respublikos galva, anot Wei- — — 
maro konstitucijos. . Chicagoje pavogta septyni 

automobiliai paroje birž. 11— 
" 12 d. PLATINKITE "DRAUGĄ. 

ševikai neatvyks konferenci
jon, jei jie aiškiai matys, kad 
nuo tos konferencijos atsisa
ko Suv. Valstijos. 

"VVynkoop pripažįsta, kad 
Rusijos bolševikų didžiausia 
viltis dedama Amerikos kredi
tam I r jei Suv. Valstijos ne
dalyvaus, tuomet bolševikams 
konferencija bus neinteresin
ga. 

"VVynkoop įsitikinęs, kad bol-
iševikai nuo savo Genoa memo-
randumo jokiu būdu neatsisa
kys, išėmus kaikurių politinių 
formulų pakeitimą. 

Per Chicagą AVashingtonan 
nukeliavo Ph i lipinu salų depu
tacija iš 28 narių. Jie gabena 
ten peticiją su 500,000 salų 
gyventojų parašų. Su ta peti
cija reikalaujama saloms pri
pažinti nepriklausomybę. 

PERSPĖJIMAS DEL ŠUNŲ. 

Chicagos sveikumo komisio-
nierius ir policija perspėja 
šunų savininkus, kad jie savo 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus, oras; vidutinė temperatu-
Ta. 

P I N I G U K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,00Q doL 
biržei. 12 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.50 
Prancijos 100 frankų 9.12 
Italijos 100 lirų 5.24 
Vokietijos 100 mark. .3114 
Lietuvos 100 auksinų .31^4 
Lenkų 100 markių .02 



> s DRAUGAS 
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LIE.TI'VII KATALIKŲ DIENRAŠTIS J l a į v a m s 

prekybą. Lietuvos 

"DRAUCAS" 3. Lietuvos Vyriausybė, ly-
tasdien* Išskyrus aedėldieaiu* 6*1 teisių abiem pusėm s ą l y ^ 

apsiima duoti tranzito laisvę 
asmenims, prekėms, laivams, 

PRENUMERATOS RAINA: 
Si. etaiut * 96.00 

, Postl Metų fS.00 Į 
Išvežimams ir pastur, einantiems 

mo dieno* \ tranzitu 
ae nuo Naujufctfrt;**įorint permai 
aytl adresą » vimdą "i 
ir selnaa adresas. Pinigai 
HŲSU išperkant krasoje ar 
*|ioney Order" arba {dedant 
*u» i registruotą laišką. 

Prenumaratoa ^. ^a^išk**uo. Lai 
kas skaitosi nuauguisirašy 

DRAUGAS" PU£L. C0. 
.4 So. Oakiey Ave., Chieago. 

Tel. Rocsevelt 7791 
.ilItiliU!!1: .Wi:it(|l!imii!lll!fll!l 

Šv. Kazimiero Vienuolyno 
Bazarą Rėmusiems 

PApEKOS ŽODIS. 
asjsapie Vie- J is mokės į jiems tokį geruma 
ilnlf W * + n n »Hvcrin+i '< 

Bazaro 
nuolyną 

triukšna> 
įau* 

da n 

. nutilojlbet f tuo 
- s i w^vęfm«Bifcšiušmai 

raffiisjtvi 

PREKYBINE SUTARTIS SU 
ANGLIJA. 

jais mažiausiai si 
lankumu, karp su Lietuvos ar 
kitos palankiosios šalies as
menimis, prekėmis, laivais, 
vežimais ir paštu — kiek tai 
liečia palankumus, mokesčius, 
suvaržymus ir kitus dalykus. 

4. Minėti susitarimo punk-
Pasirašytoji turp Lietuvos j tai neliečia Indijos, arba kitų 

i r Anglijos Vyriausybių pro-Į britų'dominijų, kolonijų, po-
Mzorinė prekybinė sutartis su- sesijų arda užjurinių protekto-
sideUa iš sekančių punktų: mtų, nebent jei Britų atstovas. 

1. Pirmam punkte, nuroti- Pabalti jos Valstybėms praneš 
žius į bendrą abiejų Vyriausy- į dvylika mėnesių nuo šios die-
bių norą sudaryti artymus uos, kad Indija ar bet kuri do-
prekybinius santykius tarp a- Minija, kolo uja, posesija arba 

ą usmiršę. 
ejfįausniaif nėra * tai suerzintu 
^ j M ^ f l ^ n e , tol 

k 10 dalyko bazaras mums ne
atgabeno. Visame jo bėgy, ga
lime sakyti, sėmėme tik auksa-

tais ir piningais atėjo iš Mount 
Carmelir Pbiladejįphia, Pa. Iš 
Detroit, Mich., iš "*' Darbinin
ko " redakcijos ir Amerikos 
Prekybos f Bendrovės, Boston, 
Mass. Tolią stiprią ^priešbaza-
rinę paramą, gavusios^ dabar 
galime visas bazaro- įplaukas, 
$6,000, grynu pelnu paskaityti. 
Užtai aukojusiems tūkstan
čiais kartų ačiū! 

O kaip jau bedėkoti pasi-

atlygįnti. j -

Negalime iškęsti, vienok, ne
paminėjusios mūsų stambų jų 
rėmėjų ir pietelių vardų.Daug 
dėMngumo', esame,kaltos |j)į Į lenkusiems ir p a p i n e * p * -
,v . . n i . į : . - V r , v * * ! $ * variusiems ^darbininkams dziai Gerbiamiems * Klebonams•&* • r4%; . . il*J^«. , . . 

' *& '•&] ̂  4 O T ^ # ^ l s > ^ l ! ^ t e n ž e k ^ k 
už prašymą ir raginimą p a r a 4 - ^ s V e j ^ ^ ^ ^ l p š lu%of i 

širdžių prietelių, g e r a d a r i ų ! p y o n ų bajĮarą remti ir net; " i n ' t u r 
rTrielankunią ir gražią, malo
niai teikiamą parama. Dėlto 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
LIETUVIAI ąVAIDININKAI 

/LĄlfeJO. 
vavo. Bet dabar, teko išgirsti 
nuo I f ą i - ^ ų narių, lfą$ jau 
tik keli nariai beliko ir kuopa 

- -

įąu nebggąįl į l g W begyvuoti. ' 
Jaunimo dar šiek tiek ran

dasi ir su noru galėtų ta. kuo-

biejų šalių, kiekviena jmsė 
apsiima, kad kitos pusės "pi-

protektoratą? prisideda prie 
šio susitarimo. Tečiau Indi-

fiečiai, prekės, produktai ir jos arba bet kurios Britų do-
guinyba pirmosios pusės teri-j minijos, kolonijos, posesijos ar 
to rijoj bus traktuojami ma- ba protektorato produktai ar
žiausiai su tokiu palankumu, ba gamyba naudosis Lietuvoje 
visa is atžvilgiais , ka ip trak-, pilnomis ir neapribotomis la-
tuojama piliečiai, prekės, pro-j blausiai palankios tautos tei-
duktai ir gamyba labiausiai 
favorizuojamos svetimos ša
lies". 

* * šitoks, traktavimas bus 
suteiktas visuose prekybos ir 
navigacijos reikaluose, kiek 
tas liečia 'mportavimą, eks
portavimą ir tranzitą ir aps
kritai viską, kas liečia mui
tus ir formališkumus bei pre
kybines operacijas, apsigyve-

sėmis tol kol Indija ar bet 
kuri kita dominija, kolonija, 
posesija arba protektoratas 
suteikia Lietuvos prekėms, 
produktams ir gamybai tokias 
pat palankias teises, kokios 
'luodamos bet kurios kitos sve* 
timos f "ies žemės Ūkio a r pra 
monės produktams. 

5. ŠiiiDmi sutinkama, kad 
Liekas šiame sutarime nesu-

nimą Britų pavaldinių Lietu-! teikia jo "fy teisių ir neuždeda 
voje, užsiėmimą į rekyba, pra
mone, įvairiomis, profesijomis 
ir mokesčių mokėjimu^ \ 

Šios taisvklės tečiau nelie-

įo.dų prievolių vienai ar kitai 
pusei, k u r k s galėtų priešta 
rauti bet kokiai tarptautinei 
konvencijai, prie kurios Lie-

tarties penktam punkte. 
2. Britų laivai naudosis 

čia to, kas išdėstyta šios su- tuvos ar Britų valdžia yra 
prisidėjus ar ateityje prisidės. 

6. Šioji sutartis pradeda 
Lietuvos uostuose, upėse ir te- veikti tuojaus ir tęsis kol ne
ri toriniuose vandenuose trak-1 hus pasirašyta galutinė abie-
tavimu ne mažiau palankiu, I jų valstybių prekybos ir nayi-
i >gu traktavin is sut< ikiamas j gacijos sutai-tis, tečiau ta sąly-
Lietuvos laivams arbo.labiau- ga, kad viena ar kita pusė tu
siai favorizuoj:inios svetimos ri teisę bet kuriuo laiku pra-
Šalies laivams, ta vienok saly- nešti kitai pusei apie sutar-
ga, kad Lietuvos Vyriausybe j ties pertraukimą, bet sutartis 
turi tei^e rezervuoti pakraščių turės galios dar tris mėnesius 

mūsų dabartiniai jausmai yra 
nuoširdaus dėkingumo jaus-
mai. 
Tebekalbame, kaip dauguma 

uoliai padeda arams darbuotis 
Rėmėjų, "het užkandžių nuo se
serį neimdavo, sakydami, jog 
patys tuo apsirūpinsią, nes, 
juk, reikią Vienuolynui uždar
bį duoti. Visų veiduose žibėjo 
koks tai nepaprastas pasiten
kinimas ir mums gera buvo 
matyti, jog ir mažiausias išlai-
mėjimas duosniųjų labai juos 
džiugino, kad nors ką, kaip ji o 
sakė, iš Vienuolyno atminčiai 
turėsiu. Buvo ir tokių, kurio 
didesnį daiktą pigiai laimėįe 
grąižino, nes, girdi: "Vienuoly
nui butų skriauda tokius daik
tus už kelis centus atiduoti; te
gul juos vėl ant laimės lei
džia.' ' 

Kiek tikros paguodos tie ge
raširdžiai žmonės (o jų buvo 
nemaža) mums atnešė, gal jie
ms nei į galvą neatėjo, bet 
mes jų tokį pasišventimą api-
branginame ir kaip jie tą del 
Dievo padarė, kad Dievas jie
ms atlygintų, yra mūsų dabar 
kasdieninė karšta malda. Nesji-
rome nei jų vardų, bet jie yra 
Visažinančio knygose įrašyti. 

po tokio pranešimo. Del Indi
jos ir Britų Dominijų, koloni
jų, posesijų ir protektoratų, 
kurie bus prie to sutarimo pri
sidėję sulig 4 paragrafo dės
niu, bet kuri susitariančių pu
sių turės teisę atskirai nu
maukti sutarimą, pranešant a-
pie tai 3 mėnesius iš anksto 
apie nutraukimo terminą. 

kati •ejo'muml 
corpore" su parapijiečiais Ji šimtukais ir niekėliau? 
aplankant. Žodžių mums truk- t į n e s t ies inėjo. Veik visi Rė-
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sta išreiškimui dėkingumo, mėjų skyriai ištikimai ir pui-
kokį jaučiame " D r a u g o " Re- kiai darbavosi. Vienuolyno a-
dakcijai ųjs bazaro garsinimus; t pielinkės skyrius pardavinėjo 
gerbiamai u A š " už nuolat i-į pyragus ir surinko $108.75. 
nius, puikius bazaran ragini | Brightonparkietėš1 su auklėti 

mus, visos darbuotės aprašy
mus ir išrupinimą veik veltui 

Sprincrfield. IU. — Biri . i 
d., v i e t ^ a i L.rVycių 48 kp. 
s valdininkai nuvyko į Virden, 
I1L, pažaisti baseball su tenyk- j PQ palaikyti, bet kur taa> kai
ščiais prekybininkais. Smar-! kuriema i'moonsbine'' rupi, 

i ai žaidė. Virdeniečiąi neno- kit i su, syetiniiau^iąįs "'jp^ni' 
M pasiduoti lietuviams, nes varo ir tolf iu bųdu tas brangus 
• d a r ' nebuvo nė kartą šį jaunimo obąJĮ$f?L ^urį čionai zlu-
etą pra la im^j iv^ t , kaip re i^gt i . 

Vyeiai supfejS^ juos. Vy-įfK,Čionai'• niel^[%Uo. į g a l i m a 
uvo^pirb^į&iiatlkuįie į šH%| l t rn t i .^a ip^ . .pa t į r į aunimą *į. 
,0Į >Įūj)hekti. Vvčia; j M aps^e^dima. T o d i ^ jau»i-

^ ^ ^ • • p i ž y p ^ o vird^liečiai j me, jau fa^ąs p a b o t i ft žiurė-
tegavo tik 3. Vytis Ĵ . t i t r a i - j ti į ateitį, Laikytis to bran-

I 

tis padarė ^li^me run" . 
&ie Vyčiai šiuo kartu žai-

gaus Vyčių obajsio. Uįedup^ite 
tam brangiai^ ^edui žlugti, 

nėnus pastos pakietus besiun-
ti nedarnos, padarė $371.25. 

reikiamų bazarui palapinių.. To\vnoflakiečiai patarnaudami j ( V > i a ' 3 b ; J* L a ^ ^ 1 ^ ^ c ; D*k-
CJerbiamam p. J . Jokantui už: sveteliams . su užkandžiais ir s o n a s ' P' 
suteikimą medžiagos palapi- gėrimais sudarė $394.63 

dė: Kutskill, If; W. C h e s t n u t , , s t e n ^ k i t i e s S kaip nors atgai-
cf; P. Laukaitis, ss; MiLerisJvintį ra^in4ąmi kitus prie jo 
rf. (ir manageris); Deukevi-1 pri^dėti . ' Taipgi stengkitįęs 
čia, 2b; Olšeskis, l b ; Parscvi - 'Akyt is l^laivyb^s if nesiduo

kite tįęnfe smųkjiinįn^ąms sa
ve įšnaų<įot<i; v įeų^i t ies . Ži

liems statyti ir gavimą darbi
ninkų jų sustatymui, o darbi-

Westsidiečiai įvairybių besiū
lydami ir prie "Dzyano" nic-

ninkams už pasidarbavimą. l«ė| kel'ius berinkdami uždirbo 
kojame gerbiamiems: A. Ve-f Vienuolynui $312. Bridgapąr-
rygai, Radavičiui, Šlušniui, Į tietės už dešimtuką ratą pa-
i£ontvilai ir Paukščiui is To- j sukdamos ir laimėjusiems 
wn of Lake už dviejų savai- daug gėrybės žadėdamos, su-
čių vakarinį darbą. Šie gera- ' r inko $168.57. Roselandietės 
širdžiai vyrai padėjo mums ] indus pardavinėdamos surinko 
* iik surmgti bazarą ir ji pra-1 $118.47, o prie jų pastatyto 

Žiūrėtojai gėrėiosi Vyčiu i n o t e & e r ^ k u r Y W ^ ten u 
miklumu. Šiė Vvčiai atletai !«*!***, ^&l ^ P y W V* 
išgarsino lietuvių vargia ^ o l ^ &&&*> &*& W P^ra-
vi^ą šiį apielinkę. Carbė jiems! W ° j » t a ^ v i§1* ^mų^ 4 a r 

už tai. J bo rėmėjų. 
i Sinkub. 

JAUNIMAS PAKRIKO. 

leisti, bet ir po bazaro padeda 
mums palapines suardyti, su
sitvarkyti. Už jų kilnią -širdį, 
teatlygina jiems Viešpats. Be
galo esame dėkingos ir kitiems 
darbu gelbėjusiems baząrą su
rengti. P. Ą. Vąlančiui^iš Ci
cero už gerą, pigų elektros į-
yedimą; p. C. McCarthy uz iš
rupinimą šviesos leidimą do
vanai. Dėkojame pagelbinin-
Jvams iš Vienuolyno apielin-
kės J . Jurkšai, A. Rupšai, Zo-
peliui ir Vasilgąi. Ačiū ir ki
tiems darbu prisidėjusiems, 

"pool table" p. J . Jurk&a nuo 
to žaislo mėgėjų surinko 
$94.11. Cicerietės gi už dešim
tuką laimę ant vietos teigda
mos įvarė į bazaro krepšį net 
$500. Ogi da Švento Antano 
Mokyklos Alumnai iš Cicero 
su Akademijos mokiniais "Žu
vų prūdą" ir "Hoopla" pri-

Chicago Heights, IU. — šioj 
kolonijoj veikimas yra visiš
kai sustojęs, kaip parapijoj 
taip ir jaunimo tarpe. Teko 
buti bažnyčioj. Pasirodė, kad 
žmonių visai mažai buvo. Ki
tados bažnyčia būdavo pilna, 
net sėdynių trukdavo. 

Choro taipgi-nėra, nes nėra 
kam vesti. Vietinis vargonin
kas neganėtinai turi gabumų 

R E N G I A S I P R I E P I K N I K O 
— SUTUOKTUVĖS. 

Gary, Įnd. — Dabar čįonai 
tik ir kalba apie Šv. Kazimie
ro parapijos pikniką kurs į-
vykjs bjįrz. 18 d. Mūsų gerb. 
klebonas kun. J . S. Martišių-

. V- • - < v I 

nas ir pąrapijonai išanksto 
prie jo rengiąsi. Tikime, kad 
jis nusiseks. 

Geg. 28 d. gerb. kun. J . 
Svirskas, Chicago Heights 
klebonas, sutuokė dvi poras. 

džiais išreikšti negalime, nes 
kurių nei vardų nesužinojome, i žinome kiek vargo tas darbas 

Širdingiausiai dėkojame vi
siems bazarui aukas rinku
siems i r aukojusiems pinigais 
arba daiktais. Draugijoms sky 
rusionis aukas bazarui. Duos-
nieji rėmėjai ne vien Chicagie-
čiai buvo bet radosi jų ir ki
tuose įvairiuose miestuose, y-

(E.) patingai daug dovanų, daik-

atsėjo. Ilgai jį minėsime; kiek-

muzikoj, todėl ir chorui sun-
ziurėdami sudarė $146.03. To- k* gyvuoti. Kai-*urie žymiau- T o g j a n n a V e d ž i ų p o r ( > ; į į 
kią didelę pagelbą nuo tolį su veikėjai išvažinėjo į fetas p a r o d ė ^ y j ^ k a d a t l i k o 

gyvenančių gavusios, tik džiau valstijas, kiti ant ūkių, beliko j š p a ž i n t i ) p r i ė m ė § v K o m u n į_ 
giamės ir kaip esame dėkingos t*V uiala sąųjąlė gerų žmonių. | j į r ž v U\sių išklausė tą 
visiems pasidarbavusiems, žo- Yra ir šiokių tokių laisvama-j d i e 

Geg. 28 d. visas pamaldas 
čionai atliko gerb. kun. J . 
įSvirskas, o mūsų gerb. kleb. 
kun. J . Martišiunas tą dieną 

nėlių. JTiems nėra kur 4įDgtį 
tai taip ir trankosi po smuk 
les. Čįonai, kąd ir mažas mies 

viena plyta naujos koplyčiositelis, i r nedaug lietuvių gy-
primins mums kiek žmonių vena,bet bravorėlių ir ęmukjių 
darbo ir pasišventimo ji kai- 'randasi daugiau negu dides-
nuoja. Kad Dievas dirbusiems, 
aukojusiems ir pasišventu
siems atlygintų, bus mūsų 
nuoširdi ir nuolatinė malda. 

šv. Kazimiero Seserys. 

iiiame mieste ir visi tik tyko 
kol kas ateįs kokį centą pa-
likti. 

Čionai kitados b.uvo į , Vy
čių 84 kp. ir lakai gražįąį gy-

buvo Chicago Heights, kun. 
Svirsko parapijoj! Jie tai die
nai susimainė parapijomis. * 

fcarap. 
j ? 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . ( 

sr r * y T T I N * t • •* • i « 

(Pabaiga) -

Stikliniai Miestai. 

Je i mūsų miestai Chicaga, Nevr Yorkas, 
dabar turi nemaža aukštų namų, ką gali
ma ir svajoti apie miestus ateityje? Ar 
žmonės nebandys kaip nors miestus apsau
goti nuo vėtrų, audrų, šalčių.' Žmogus 
pajėgia savu namus palaikyti švariai, nes 

ienos daug ko neperieidžia. Gal taip bus 
ir su miestais. Apstatys kuomi nors kad 
apsaugojus visą miestą. Greičiausiai už-
statys kaip nors su labai storu stiklu ar 
kuo kitu kuris perleidžia šviesą ir šihunn, 
o neperieidžia šalčio ir kitų oro nepatogu 
mų. Čia mieste įvairus augmenys gyvuos, 
paukšteliai nuolat čiulbės.%Parkai kūopui 

nei laiptais lipti, nei valgių atsinešti ant 
stalo, nei per gatvę pereiti, kur jie gaus 
fizinių lavinimų. Jei mūsų miestų gyven
tojus dabar vadina vien sėdinčiais, ką pa
sakyti apie ateities, gyventojus, kuriems 
nereikės nei tiek kiek mums judintis? Žmo 
nės be judėjimo fiziniai būna silpni. Sunku 
spėti kokios ligos žmones užpuls ateityje. 
Kokia bus jų sveikata kada galės gyventi 
be judėjimo! Galima pasakyti kad gydy
tojams bus daug lengviau sergančio diog-
nozą padaryti. Jie su ypatingu instrumen
tu galės užuosti Ugonio nesveikumus. 
Kiekviena liga, taip kaip ir kiekvienas 
žmogaus sujudimas, kaip džiaugsmas, 
piktumas, patenkinimas, meile, duoda žmo 
gui kitokį kvapsnį. Žmogaus uoslė negal 
užuosti. J iems . reik instrumento pagel
bės. Tą instrumentą padirbus, žmogus 
beveik viską galės užuosti. 

Prasikaltėlių Suėmimas. 
/ 

Dabar policija vartoja pirštų antspaudą 
kriminalų suėmimui, bet prieš tai^reikia 

kiausi. Didžiausias švarumas visur. Durnų, f ž m o ^ s u i m t i i r *> P į r š t ^ a n t * P a u ^ pa-
dulkiu ^.nesimato. Bildesio, ūžimų nesi-L *****- * r ^visuomet galima prieįti prie 

nis karas buvo baisus,sulyginus su senovės 
karais, ką galima manyti apie karą kada 
tautos turės savo valdžioj įvairius tekni-
kos įrankius? Tiesa, bus mažiau fizinės 
kančios kariautojams, bet kur kas bai
sesnės. Iš oro laivuose paleis nuodijančių 
gazų ant miesto. Nuodai užmuš tūkstan
čius. Kariaus nuodais, orlaiviais, submari-
nais. 

Taip, skaičiuojant žmogaus išradimus, 
jų yra daug ir nuostabių. Jisai jau žemę 
pasvėrė, žvaigždes ir planetas suskaitė, jų 
tolį išmatavo, jūrių gelmes ištyrinėjo, 
gamtos jėgas pakinkė. Bet daug dar jisai 
nežino ir tik pradeda vis giliaus ir aukš-
čiaus į gamtos slėpinius žengti. Gal atei-
ties gyventojams bus nuostabu kaip mes 
galėjome apsieiti su tiek maža patogumų. 
Jie turės jų nepalyginamai daugiaus. 

Ašarėlė. 

Putinas. 

P R E L U D I J A , 

girdi, nes tik elektros automobiliais va
žinėjasi. Visur ramu, gražu. * . 

Ateities Žmogus. 

Ką galima svajoti apie tuos žmones ku
riems fiziniai mažai reiks dirbti? KOKI a 
•bus jų fizinė stiprybė ? Jei jiems nereikės 

asmenio kad jo pirštų antspaudą pada
rius. Ateis laikai kada polįoija galės pra 
sikaltėlį ir kitoj gatvės pusėje užuosti. 

Ateities Karai. 

. Ar ir ateityj tautos kariaus? Gal but, 
bet baisus bus tuomet karai. Jei paskuti-

Sužibo danguje skaisčioji saulė 
ir paskleidė gaiviuosius spindulius — 
po visą šalį. 
Išsprogo ant medelio žalias lapas 
ir pumpuras švelnutis prasiskyrė — 
pražydo žiedas. 
Ir džiaugias siela, žvelgdama į švie
sią saulę," ' 

K 

ir žalias lapas džiugina, 
ir tyras, baltas žiedas.,,. 
ir džiaugias siela — ... 
Bet užtemė audringas debesys 
gaivinančią saulute, 
nuplėšė vė^ra žalįą lapą 
ir baltą žiedą. 
Tai gaįla sielai spindulių 
k žalio lapo, ir žiedelio — > 
gaila... 
ir liūdi siela... 
Liūdi, nes atsimeną šviesias dienas. 

Sutiko kartą akis akį, 
širdis šircįį, mintis mintį. 
Ąl<is šviesesnė tapo del akies, 
širdis daugiau gyvybes savyje pajuto, 
aukščiau prie saulės veržėsi mintis — 
kitos minties padedama. i 
Patiko akiai šviesuma, 
gyvybė širdžiai, 
aukštybė — minčiai. 
Patiko, — ir pamilo akis akį, 
širdis širdį, mintis mintį — 
pamilo... 
Pakilo ir užliejo ašarų banga 
šviesią akį, 
suspaudė skausmas mylimąją širdį, 
o# mintį prislėgė — 
tamsus nusiminimas. 
Tad ir kita apsiverkė akis, 
ir kitą širdį varstė skausmas, 
ir kitai minčiai užtemė saulutė. 

Tai giinė skausmas 
del meilės, 

— del skąų^n^. 
M kartą .pamačiau g r e ^ įšaugų^iu 
erakėtį ir gražuolę rožę. 
Mąčjįąu, kad tinka jai erškėtis, • 
o jam patįoJką rožė: • 
meiliai lingavosi... 
Tada nulaužęs paėmiau šakytę ro^ės, 
prapioviau, sužęįdžįau> erškėčio ža

liąją ^rutįftę 
ir sprogstančią šakytę roįėc 
į žaizdą įstačiau. 
flad kentė rožė ir erškėtis — kentė... 
Tečiau mylėjo — 
ir vienas kito meile skausmą kurstė, 
o meilę didino — skausmu. 
I r taip suaugo rožė ir erškėtis 
skausmuos mylėdami 
ir meilėj kęsdami, — 
suaugo viens į kitą. 
I r ilgai, ilgai gožė-klėstė, 
puikius gamif darni žiedus — 
Meilės žiedus. — 

Nėra didesnio skausmo — 
1 " v, 

už meilėj kilusį; • 
nėra dicį&snės meilės — 

už siausmuose subrendusią. 

Iš meilės kilusie- skausmai 
geriausiai meilę saugos. 

/ " 



\ 

Antradienis, Birželio 13, 1922 ftftAtlČAS 
- » * — — — n — — — — 

' • " i 4 » i # » . i 

/ 

I I I ! • 
* 

IDR. i K. RUTKAUSKAS! 
V*' 

I 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS & 

f 4442 So. W ^ t c m Avenue 
Telcf. Lft&jette 4149 

K Vaandos: 9-11 rytais, 1-2 p d S 
^pietu. Ir 7-8 vakarais . * N e d ė l d i e - ^ 
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DR. MAUMCE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 4$M- So. Asluand Afe . 
Tel. Yartt* 994 

Tel. Varvfe 0994 
O F I S P V AL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Ncdėl io iuls: nuo 10 T ryto iki 
1 vai po Pietys ^ Hų. 
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%-
— = • nu1.1 = — 
RecĮd. tel. V i n Buren 0214 
'ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A ; R 0 T H 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Motcrlšky, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: S3Ū4 S. UaLsted Si. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Rea 1139 Independence Blvd. 

* Chloago. 

DR.G.M.6USER 
P11AKT1KIMA SO METAI 

Ofisą* 3149 So. Monraa M., 
:&ert4 $ i -nd st . . Cbu-ajro. UI. 

sreci J AUSTAS 
ifoteričkų, Vyriokų ir cbrnnlSkų 

Ofiso Valandos. Nuo l t ryto& 
'XI S po pietų, nuo 5 iki 7 rak. f 

^ ^ e d ė l i o m i s nuo 10 iki 2 po piety. į 
Telefonas Yards 687 f 

rt3^Bk'KgKail*§tt»iiaEPBtttBB| 

DR. S. NAIKELIS i 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS « 
Tele fonas: Yards 2544 • 

3252 South Halsted Street . . į 
Ant virkaus I'uiver. State Bank \ 

$* Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietus nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10—2 
Oofisas ir g y v e n i m o vieta: 

1 DR. CHARLES SEGAL 
^ P e r k ė l ė savo ofisą po numeriui 
* 4 I | f SO. A S H L A N D A VENŲ E f 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų l i g ų 

>Val.: ryte nuo 1 0 — 1 2 : nuo 2—6^ 
p o ' pietų; nuo 7—8:M vakare. 
ftfedėHomis: l t iki ' l . 

Telefonas Dreze l 9880 . 

T tDca 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLŲ APŽVALGA. 
— V--41 

I už gražų ir tvarkų marSayimjį 
gavo pagyrime nuo Chair-
man. - ,; 

Mokinių draugijos. 

• 

• Be&aičiai Fturi"susiorgani
zavę Švento Aloizo Draugyste, 
prie kurios priklauso apie 60 
narių. Jos tikslas yra laikyti 
:isus lietuvių bernaičius vien- [gerokai atsistatė ir joje gy 
ybėje. Jos nariai turi įsitaisę v e n a keliolika tūkstančių gy-
ginmastik^, bąsket ball, bo\y-
ling ir kitokių žaismų kurie 
traukia kitus vaikiu prie šios 
draugijos prisirašyti. 

Mergaitės turi Nekalto^. 
Ęriisidėįiįuo, Panelės Šv^ujįjąu-

I š L I E T U V O S 
Tauragė, ^auįagės miestai, 

kįupo apj^rilies. c e n t r e ^,yis 
jus, 

H aufja. 
Vfikieeiai? sudegino visai mįes-
teįį, beliko vos keletu namų 
užmiestyje. Dabar-gi Tauragė 

s d r la-
7 > 

ti «rą auva^gąunose fSįtriy-
se t i k r i n i u s ir tautinius bei 
draugijinius p,ųsmus, iSfugin-

ventojų. 
Tauragės kaipo pasienio 

miestelio, gyventojnfi daugiau
sia užsiima prekyba: įvežama 
manufaktūra, galanterija, ge
ležis ir t. t., išvežama neap
dirbtoji Heiško mcdžiag&ir u-
iiio gaiiat^ni. V^iais įnėfsfflfeia-

°̂̂ &••*. • 9$®&^^' '' lLv$įilu!ų 

gelž^ii if tsu 'Mažąja Lfelųva 

• t — 

i 

Šiandie Pinigu Kursas 
Siunči|mt Ląętuvon r^r- mus: 
40 cectų už 10(LAu]įsinų 
« w - arba — 

$H)'4flks. už vieną Polerį 

PrlstatiyT}aa|s Užtikrintas 
Trumpama laika. 

Centrą! Manufactvring 
Distrlct Bank 

Stato Bank—Clearmg House 
Bank. 

1112 West 85-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

g ; a n i z 

liionėituš? Narių i 
a ^ y o j e y r a a p i e .90** 

Daug didesnė pusė lietuvių 
vaikučių eina į viešas mokyl:-
las, nes parapijos mokykla 
jiems pertoli. Taip gi daugu
mas eina ir į laitas kataiikis 
l^as mokyklas, nes ten aplinkui 
gyvenant priprato ir dabar ten 
mokosi. > 

BALTIMORE'S LIETUVIŲ MOKYIOA 
v . 

SV. ALPONSO MOKYKLA, Į-toli nuo lietuviu. kviiojiuoj*, tni kykta. M o k s l ą yra aHtu 
II 'mokinių skatfAis sumažėjo* skyrių: ; 

-__, • , • - » r i • i • i • i v * * j • • \ T ' r i ^ •* r-* i r-krt" 

nsa į i - i j ^ i i S . — į — į ^ X * - — - j » ^ ^ — W i .' 

D r . M* Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

GHIOAGO, ILLDIOIS 
Telefonaa Yards 8089 

iValandos: — 9 iki 11 19 ryto: 
i po platų iki 9 rak. Hadėllo-

[mis ofisas uždarytas. 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str.; 

BTeL Ganai 9118 
Taląndoa: l t ryto iki 8 vakare. 
O y r a a l m a s : — 2811 W. «3rd Str. 

Tai Prottpect t A it 

m M m M I • • " ~ ~ " ' ' " " ~ " ~ ~ ** * ** "* * t 

¥ * ' 
Te^. Canal 2^3. Fak- Ganai 2118 

W . P. Z. ZALATORIS i 
Lietuvis ©ydytojM Ii 

Obirurgas 

• a l a n d o a : 10 iki 12 ryte: 1 i k i ! 
••• na •• * iki 9 vakare 

1821 South Haltfted Street 

loa: 1« 
po p ietų; 

• • • » • • « » » •• • m m W » • • 

• « ^ ^ ^ ^ T a l . Boulevard 21 «0/: 

Baltimore, Md. 
Gerb. kun. J . Lietuvnikas 

matydamas kaip reikalinga y-
ra lietuviams sava mokykla i-
dant augaus jaunimas nuo pra
džios mokslo butų auklėjamas 
krikščioniškai tautinėje dva
sioje, visas savo pastangas dė
jo kad įkurs lieuvių vai
kučiams parapijinę mokyklą. 

Mokyklos istorija. 
Tai-gi 1905 metais tapo įs

teigta Sv. Jono Krikštytojo 
mokykla. Tuomet neturėta se 
serų mokytojų, tai mokytoja
vo Ponas Petras Grajauskas 
vietinis vargonininkas mokin
damas lietuvių kalbos, o dvi 
pasaulinės mokytojos anglų 
kalbos. Mokinių buvo devy
ni asdešimts. , 

Kuomet Šv. Jono bažnyčia 
ii mokykla pasidarė perankšta 
tai Jo Eminencija Kardinolas 
Gibonsas davė lietuviams Vo
kiečių Švento Alponso bažny
čia, ir mokyklą. Nuo 1917 me
tų lietuvių mokykla yra p j 
vardu Šv. Alponso. Kadangi 

omų 

iki penkiasdešimta trijų. J^uo: I s£yr. yra 18 bern. 23 merg. 
1920 metų jau tik viena ang- II skyr. yra 3 bern. 10 merg. 
l£ mokytoja mokino. 

Ge.rh. kun. J . Lietuviukas IV skyr. yra 12 bern. 8 merg. 
matydamas kaip kitose para
pijose pasekmingai yra veda-

'mos seserų mokyklos, per kele
tą metų dėjo savo paskutine^ 
jėgas kad tik galėtu gauti 
Seseris kurios auklėtų ir mo
kytų vaikučius abiejose kal-

111 skyr. yra 8 bern. 15 merg. 

V skyr. yra 4 bern. 5 merg. 
VI skyr. yra G born. 8 merg. 

Kiekviena mokytoja moko 
du skyrių. 

Tikybos ir lietuvių kalbos 
yra kasdien mokoma po pusę 
valandos, kasdien, o Lietuvos 

DARBUOTOJŲ SUTUOK 

\ 

Girardville, Pa. — Gįegužio 
30 d., Šv. Vincento bažnyčioj, 
gerb. kun. kleb. Ig. Valan-

bose, o taipat tikėjimo ir dorosj Istorija ir g ramat ika du kar 
dalykų. Galop 1921 metais U u savaitėj p 0 puse valandos. 
sulaukė Švento Kazimiero So 
serų iš Chicagos, kurios ap
siėmė vesti mokyklą. 

Pradedamos mokinimo me
tą rugsėjo 21 d. 1921 m. Mo
kiniu užsirašė 90; mokinių 
skaičius yra 119; bernaičių 50; 
mergaičių 69. 

Mokykla yra užlaikoma pa-

Viso lietuvių kalbos kasdien 
yra mokoma apie v pusantros 
valandos. 

Mokyklos vieši aktai. 

Švento Juozapo dienoj buvo 
viešas mokinių pasirodymas 
surengtas gerb. klebone var
do dienai. Programas buvo iš-

rapijos bet mokiniai kurie iš-j P l y t a s Šv. Alponso salėje., 
sigali'tai užsimoka po 50 con-l YLsi a k i n i a i savo roles gra 

abu iš Girardviilės. Pamerge 
buvo jaunavedės draugė p. Q-
iia Belauskaitė, svotu — jau
navedės brolis M. Santaris, 
tam tikslui atvykęs iš Westvil-
le, 111., kur vargoninkauja 
prie Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos. . 

Sutuoktuvės buvo su šv. M i-
šiomis, 9 v a i rytą. Laike Mi
šių giedojo Šv. Vincento par. 
choras. Varg. J . Daugirda pui 
kiai pagrojo maršą. Jaunave
džiai yra pąr. choro nariai. 

Namuose gražiausiai apsiei
ta. Linksniai lietuviškai pagro
jo i t pašoko. Muzikantai buvo 
čia augę, bet mo^a puikiąį 
lietuviškus šokius groti, neti^Jj 

tų kas mėnuo, o nuo neturtin
gųjų nėra reikalaujama , mo
kestis. 

Mokinių skaičius ir lietuvių 
kalba pamokos. 

žiai atliko, nes kaip buvo gir
dėti, visi svečiai išsiskirstė pil
nai patenkinti ir su gerais įs-
pudžiais kurie ilgai su jais pa
siliks. 

Bernaičiai taip-gi dalyvavo 
šita bažnyčia ir mokykla yra Trys mokytojos veda mo-' visuotinėje miesto parodoje ir 

Pramok ų TaiTriigė.įe 
esti 3 / ] p ^ i 4 v i ^ 3 , ^ | ^ ^ i o s 
ir elektros gany^a;j|jSp^sią va 
sąrą bus įrengta bendrovės 
" R ū b o " verpimo ir audimo 
fabrikas, spirito varykla ir dar 
1 plytnyčia ir malimas. 

Mokyklų: 1 vidurinioji, 3 
pradinės, vakariniai ir meti
niai mokytojų kursai. Ačiū Ap 
skrities valdybos rūpesniui pa
statyta Ligoninė, kuriai jau 
uižsakytas Vokietijoje Rentge
no kabinetas; atstatoma iš 
griuvėsių Tauragės majorato 
2 kompl. muro mokykla, prie 
kurios manoma įsteigti nuola
tinius metinius kursus žuvi-
ninkystės, sodininkystės ir bi
tininkystės ; projektuojama 
fui v. rusų cerkvę' perdirbti į 
viduriniosios, mokyklos na
mus, — dėl tos cerkves eina 
derybos su žemės Ūkio Minis
terija. , 

Be -to, pradedama dirbti tro
tuarus, kurių dar Tauragė ne
matė, pravedama naujas elek
trai tinklas, statoma miesto 
aikštėje prekybai triobesius 
(kad ne butų vietos "balaga
nam ' ' ) , rengiamasi pra vest 
kanalizacija ir t. t. 

Vienu žodžiu: Tauragė aux 

ga ir už 2 metų bus nors ne-
dideHa, visgi kultūriniu cen-

* 
trn. 

Pipiras kartysis. 

[Tele/Ouas Yards \1HS 

i STANLEY M 
MAŽEIKA | 

Bal.sajoiuotojas jį 

Turlų a u t o m o - J 
Dilius vteokie.rn»S. 
reikalams. Ka inaf 
prielnamoa 

3319 Aubura | 
A ve. Ghicago.5 

Tel. (Vntral 1289 

HAROLD O. MULKS 
ADVOKATAS 

Voda bylas visuose teismuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1611 - - 1612 
153 No. Clark St. Chicago. 

Kal ininą Lietuviškai. 
VAIi.: 9 ryte iki 9 vakare 

H » : • : 

Tel. Kandolph 4758 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyle 
A S S O C 1 A T I O N B L D G 

19 Sontli La SaUe Street 
Room ĮSOS 

Valandos: 9 ryto iki i po pietų 
-

4 Namu Tel. Hyde Park 1896 

I |R. A. J, KARALIUS 
o* 3 m 
g CHIC. \0O, BLI>X 

L I B T D V I 8 GYDYTOJA* 
3^)3 S. #9rjgM> Stt. 

S 

i 

; i ^ . TeJ. Ck-ejcr. && 
Oflao TeL Cicero 49\ 

DR. J. mum 
1S%6 SO. 

• i E. Cor. 49 « ourt Ir 1S Str. 
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svetimtautiškus. Gardžiai pa 
valgė. Jokių nesutikimu, kaip 
paprastai atsitinka, nebuvo. 

Įvairių dovanų jaunavedžiai 
apturėjo. Pamįnėtina $v. Vin 
cento par. choro $30.00 sidab
rinė dovana. Į , / 

Jaunavedė iš pat jaunystės 
pasižymėįo doru gyveniniu ir 
išmintimi. Veikime tautos ir 
įjaznycios labui visad buvo s įį 
Pirmutinė. Netik ką priklausė 11 \f, W - RUTKAUSKAS I 

1 ĄBYOKATAS | 

paĄirBioma 
Jj Mes šios kolionijos lietuviai 

norėtume turėti savo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy
venti mažesniuose miesteliuo
se, meldžiu kreiptis greitai, 

j nes turiu geroj vietoj Gydy
tojui ofisą. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS 
1444 Wentworth Ąvenųe 

Cįicago Eeigįote, m 

V A L E N T I N Ę DRESMAK1NO j 
COLLEGE6 

12407 W. MadLson, 1850 N. WeUs.! 
6205 131 Halsted Streets 

137 Mokyklos Bar. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-

Ipimo, Designing bizniui Ir na-
Jcnąms. Vietos duodama dykai. 
^Diplomai. Mokslas lengvais at-J 
(mokėjimais Klesos dienomis ir< 
^vakarais. Reikalaukit knygelės. 
JTeL Seeley 1643 ' 

SARA PATEK. pirm. 

TeL Lafayette 4223 

PLUMBING 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUSKA 
3228 W. 38-tb Street 

y •• — 1 » 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriuą, itaty-

j tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave.; Ohicago 

Arti 23 čio Tlace. 

prie viet. parajp. c^orOj bet 
pagarsėjo .kaipo solistė netik 
Girardvillėj, bet įr apįelin^ėj. 
Ji turi puikų bais.eiį. 

P-as Sla»venas taipat yrą 
žinomas kaipo doras^ir išmin
tingas vyras. J is nors ilgą lai
ką gyveno tarp svetitntaučįų, 
bet neužmiršo savo tautos ir y 
ra j ^ šelpęs centu, ir darbu pri 
sidėjęs. iVipiat yra g<aras ^a-
lalinas, 'Drie Ųet, kąt. draugi
jų nriklauso. • 

Jaunavedžiams iįajtime l^uo-
gerįaŲįsio oasįseJ^iiuo ir iainjės 
šiame, pasirinktame luome. 

^en bt<vęs. 
-*-r~-r 

MOKINIAI BAIGIA ŠEŠTA SKYRIŲ 

— 

l e l . Blvd. 1049 

Pr. G. Zt Vezelis 
, filETPVTS OKNTISTAS 

i'nt S(^ A S l l L ^ D AVBNIIE 
ARTI 47-lOS tį^Tfo " 

Valandos: nuc 9 cyto iki, į V&-
eredomls nuo 4 lkl r vakare 

Ofisas Dkjyrniestyj: J į 

| ?9 įcmth 1$ ą a ^ ątreet | 
Kam baris 530 « 

0 » Telefonas: Central 6390 

5- <^w t̂i»fci>»iiMĮ«»< &f?c»9»<y fi 
f Vakarais, 812 W. 33rd 5t. | 

Telefonas: Yards 4681 
CrJtlll^HIII!C?Jllllllll(llil^l(UHIi(llltl£j 

( d į S Z E U S K f , j C . ) 

ADVOKATAS 

1 

ITelefonas Boulevard _4139 

A. Mi 
Graborius 

Patarnanjy lai
dotuvėse, ' ves 
tuvėse, krlkJ-jlj 
tvnosa ir kitu o- y 
m re) kaJ u o»e # 
Kalnoe pr ie ina-* 

^ ^ ^ t ^ f c ^ ruos,^ 
|3307 Auburn Avę. CUicągo. 

a^^<?asiXi mem 

^ed^ b l l t s v lmose tciMyiuose 

t7 ^ ' i a ^ ^ ^?^„? < c 

Telefonai: Centra l ,^774 

f
Vakarais: 3251 S.' CĮaVHed 8 t 

Telefonas: »BouievaVd ' J553. 

• 

j. r. m * - - » 

LIET 
n..: R. '511-

Tel. Uearboirn 
Vakarais: 101 

mg mm * m m »j» • w^» m » m m 

ANT PARDAVIMO BIZNIAVA 
P R O P E R T E BANDOS j METlTS Ni l -
| A $924.00. PARSIDUODA UŽ $8,-
200*00. 

ATSIŠAUKITE 
4619 So. HLRMITAGE AVE. 

CHICAGO, 1LL. 

ANT RANDOS saliunas su visais 
naujiau.siuis įtaisymais ",fixtures" ge
roj lietuvių apgjv^ntoj vietoj. Kaf 
norėtumėt pamatyti vieta, rakta ga
lima gauti pas K. Čapa 1436 Went-
worth Ave. Chicago Heights, 111. N o 
rint da"uglau informacijų kreipkitės 
pao savininką: 

FRAiVK URBIKAS 
4117 So. Kcdzit- Ave. Ciiicago, m . 

-^ • — ~ ^ r - * '• 

DEL GREITAUS PARDAVIMO: 
^ v i e j ų ankstų murini "Busine.^ Pro-
perty": Štorac 75 pėdų gi lumo ir du 
pagyvenimai. Nepraleiskit šitos re^ai 
atGitinkančios progos. Turi but par-
diK)ta sekančioje savaitėj . Atsiranda 
352 7 S. Halsted str., — Vertė tiktai 
/.cn.«s $10,000. — Kaina už viską 
$12.000. 

M. J . KIRAS 
3331 S. Halsted St. Chicago, IU. 

t 
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JAUNA PORA ŽUVO SU ANGLIŲ UŽTEKTINAI. 

ORO MAŠINA. 

Aero Club of Illinois, 83 ir 
Cicero gat., sekmadienį po pie
tų įvyko nelaimė su lėktuvu. 
Ten lėktuvų lauke žmonės ga
li parsisamdyti lėktuvus ir ke
liolika miliutų paskrajoti. 

Atvažiavo nesenai vedusi 
jauna pora iš Zion City, 111. 
Užsimokėjo po 15 dolerių ir 
norėjo paskristi oru keliolika 
minutų. 

Lakūnas John Aletzger abu
du įsodino lėktuvai! ir pats į-

Nors dešimtoji savaitė eina 
kaip anglekasiai streikuoja, 
tečiaus, anot pranešimų, min
kštųjų anglių Chicagoje yra 
užtektinai. Yra čia dar gero-

'kai ištekliaus ir iš neunijinių 
Icasyklų nemažai pristatoma. 

Tik kietųjų anglių tai jau 
nėra. Ir čia jų niekur negali
ma gauti pirkti. 

GAISRAS BRIDGEPORTE. 

Sekmadieny, birž. 11 d , po f 

Rungtynės tarp L. Vyčių S 
= kp. ir 36 kp. įvyko sekmadie-
E j ny, birž. 11 d. 1 vai po pietų, 

#oselande, Palmer Parke. Lai
mėjo 8 kp. J i gavo 11 bėgių 
(runs), 36 kp. gavo tik 9. 8 
kuopai svaidė Alex Malkevi-
eia, gaudė Povilas Gudas. Ki
ti svaidininkai buvo: Rimkus, 
Dapšis, Fryeras, Šūkis, Savi
čius, Liutkevičia ir Strumilas. 

Oponentai gavo tik 9 'liits', 
roselandiečiai gavo 12. Taipgi 
reikia pažymėti kad 36 kp. 
svaiilininkas (pitcher) pcida-

;'rė 15 "s t r ikeouts" 8 kp. tik 

36 kp. svaidininkų pilnų 
vardų neteko sužinoti. 8 kp. 
labiausiai atsižvmė.įo A. Mal-

stovybės visas instrukcijas, 
pakvitavimus,' kortele^, kny
gutes, iškabas, antspaudas ir 
t. t. T ik reikia pradėti darbą. 
Susirinkimas įvyks šį vakarą, 
birž. 13 d., 8 va i , Nek Pras. 
Šv. P . M. parapijos svetainėj, 
ant 44-tos ir Fairfield Ave. 
Kurie esate suinteresuoti tuo 

D. Zdąnis, A. Stumbrys, F. Ado-
mavieia, J. Kališėnas, J. Petkus 
i r A . J u c i u s . 

Po 1 dol.: Ant. Beinoraitė, Tad. 
Aleliunas, Dainys, P. Mileris, Ur. 
Bilienė, J. Staskonis, J. Lešeaus-
kas, Ant. Norkus, J. Joka, P. Ru-
nelė, B. Sekleekas, V. Gaižauskas, 
lg. Sakalas, A. Linkus, A. Balsevi-

Krušai. Mes tikimės, kad gerb. 
klebonas gautus bonus pasiųs į 
Taftos Fondo Centrą,. 

V. Petrauskas, 
, A. L. R. K. Fed. 24-to sk. 

iždininkas. 

A U K O S . 

silipęs pavažiavo toliau ir pra
dėjo kilti oran. Mašina tavo!**"* u ž s k i * 
kiek daugiau 200 pėdų a i l k ? . [ vienu automol)dimui. 
tumoje, kaip staiga paskuti
niu galu nuslinko žemyn ir 
momentaliai krito ant žemės. 

Subėgo to kliubo viršininkai 
i r daugybė pasalinių žmonių. 
Mašiną rado visai sulaužytą. 
Jauną pakeleivį negyvą, gi jo 
pačią ir lakūną be žado. Pas
taruoju kuoveikiau paimta li
goninėn. fTeiuu jauna moteris- fnemažai padaryta. 

num. 3233 So. Halsted st.. už-»k e v ičia, J . Fryeras ir K. Rim
kus. Taipgi ir kiti svaidinin-gę "garage* su 

Ugnis tuoj apėmė sale sto
vinčias " š a n t e s " kuone pusę 
bloko. 

Kai-kurie 
buvo pradėję degti, b >+ 

ninkai juos tuoj 
Daug elektros vielų nudegė. 

Nors gaisrininkai ir greit at
važiavo, bet nuostoliu 

gyvenimo namai « 
g a i š r i 

kai parode nemažai miklumo. 
Valio roselandiečiai f 
Pasilaikykite taip ir ant to-

liaus. 
N. Stankus. 

užgesino. 

visgi 

kė mirė. Gi ir lakūnas vargiai 
pasveiksiąs. 

Koronerio Hoffmano parė
dymu pradėti tardymai. Nes 
pasakojama, kad sudaužytas 
lėktuvas buvo skiriamas vos 
dviem žmonėm skristi, taigi 
trims permažas„ Pats lėktuvas 
prieš skrisiant nebuvo patik
rintas. Bus pareikalauta su-
varžumų oru vežioti žmones. 

Stipinas 

ATSIŠAUKIMAS Į BKIGH-
TON PARKIEČIUS. 

BUVO PRALEISTA. 

UŽREKORDUOTAS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS. 

Vakar rytą ir prieš tai pu
siaunakčiu Chieagos universi
teto observatorijoj užrekor-
duotas žemės drebėjimas, įvy
kis už kokių 2,000 mailių nuo 
C!:ieagos. 

Vakarykščiame "Draugo*' 
num., aprašyme L. Vyčiu 
Cliie. Apskr. surengto vakaro 
atsisveikinimui su gerb. kun. 
N. Pakalniu, praleista, ne pa 
minėta p. Ant. Nausėdienės, 

Moterų Dirvos" redaktorės, 
graži, atvira prakalbėlė, to-

'kia, kokią tik ji tesugeba pa
sakyti. 

Zzz. 

NESPĖJO UŽGESINTI. 

APDRAUS POLICMONUS 
IR GAISRININKUS. 

Chieagos miesto taryba turi 
sumanymą apdrausti visus 
miesto poliemonus ir gaisriniu 
kus nuo nelaimingi) atsitikimu 
miesto lėšomis. 

Tą klausimą per kelis mė
nesius studijavo finansinio ko
miteto subkomitetas ir paga 
liau komitetui rekomendavo 
sumanymą jkunyti. 

Pagal sumanymo, suvirs 
7,000 poliemonų ir gaisrinin
kų miestas ture i u apdrausti 
po 5,000 dol. kiekvieną. Pre
mijos prisieitų miestui mokė
ti ajpie 140,000 dol. Tai dide
lis ir svarbus sumanymas. 

3 UŽMUŠTI, 8 SUŽEISTI. 

Tai pereito sekmadienio au
tomobilių aukos Chicagos gat
vėse ir apylinkėse. 

CICERO. ILL. 

Atsiimkite veršį. 
Šv. Antano parapijos pikni

kas birž. 11 d., Bergman's 
darže puikiai pavyko. Pilnas 
daržas buvo žmonių. Pelno 
padarė daugiau negu perniai. 

Veršį laimėjo num. 344. To 
numerio laikytojas dar neat
siėmė jo. Kas turite tą nume
rį atsišaukite j Šv. Antano pa
rapijos ofisą, 4943 W. 15th st., 
tel. Cicero 0231. Rep. 

Gerbiamieji: 
Atėjo svarbiausia Lietuvos 

istorijoj valanda: išleidimas 
savu pinigų. Reiškia, padėti 
pamatą Lietuvos Valstybei, iš
gelbėti ją iš nepastovumo sve
timų pinigų. 

Miuns yra proga prisidėti 
prie taip svarbaus Lietuvos 
Valstybei darbo. Nežiūrėkime 
luomo, lyties, srovės bei įsiti
kinimu, stokime į šį taip svar
bų darbą, prie kurio mušu 
Valstybė kviečia mus, 

Pamatu valstybės pinigų y-
ra auksas ir sidabras. Juo 
Jaugiau aukso ir sidabro vals
tybė turi tuo jos pinigai ver
tesni, aukštesni, pastovesni. 
O nuo pinigų daug priklauso 
ir valstybės gyvavimas, pas
tovumas, jos gyventojų ger
būvis. Jeigu norime, kad mū
sų Lietuvos Valstybė butų pa
stovi, tvirta, jos ateitis už
tikrinta, turime rūpintis, kad 
ji turėtų užtektinai aukso. Jei
gu nenorime, kad Lietuvos pi
nigai, vos spėję pasirodyti, nu
pultų taip kaip Lenkijos, tai 
turime žiūrėti, kad Lietuva 
turėtų užtektinai aukso at
sargos. 

Mums amerikiečiams yra 
duota proga tame savo tėvy
nei pasitarnauti. Mes galime 
prisidėti su savo auksu ir si
dabru. Lietuvos Atstovybė A-
merikai paskyrė dvi dieni,birž. 
24 ir 25 dd. kuriose galime 

Birž. 7 d., L. Vyčiams bo-> sunešti savo auksą ir sidabrą 

Bridgeportas. — Birž. 0 d., 
ant \Vallace ir 32-ros gat. 
priešaky duonkepyklos užside
gė paklodė. Pakokai ugniage
siai pribuvo paklodė tapo už
gesinta. Žmonės kalbėjo, buk 
kas nors eidamas pro šalį už
metė cigaretę, iš to ir užsi
degė. Rep. 

Bridgeportas. — Bal. 21 d., 
š. m., Šv. Jurgio parap. svet. 
Kat. Federacijos Chi. Aps. pa
stangomis buvo surengtos po
litiškos prakalbos. Kalbėjo 
gerb. kun. Pr. Garmus ir Liet. 
Steig. Seimo atstovas, gerb. 
M. Bagdonas. Per prakalbas 
buvo renkamos aukos Krikš-
ėionių-Demokratų partijos rei
kalams Lietuvoje. Kaip visuo
met taip ir šį sykį bridgepor-
tieeiai gražiai pasirodė netik 
susirinkdami skaitlingai į pra
kalbas, bet ir gausiomis auko-
mis. 

4 

Štai rėmėjai Krikš.-dem.: J. Pa-
bijonas $10.00; 

Po $5.00: Pet. Gritėnas, Kaz. 
Žakas, kun. M. L. Krušas, J. Ža
kas, Nik. Rudminas, J. Petraus
kas, V. Petrauskas; 

Po $3.00: A. Svaikauskienė ir 
J. Garuckas; 

Po $2.00: P. P. Baltutis, Pr. 
Kibartas, Alex. Rokas, J. Matijo-

svarbiu reikalu, ateikite šį va- čia, J. Žukas, I. Viršila, M. Gri-
karą. į susirinkimą. menė, B. Aleknavičia, P. Griga-
J. K. Enceris, valdybos narys, rienė, J. Pocius, J. Žal, P. Pauliu-

konis, I. Kvietkus, M. Pranaitis, 
K. Krutulis, M. Mikuževičius, P. 
Tumkevičius, K. Vasiliauskis, P. 
Balčiūnas, A. Bakaitis, V. Dim-
šienė, M. Vainauskienė, J. Šloge-
ris, P. Jonaitis, O. Balsaitė, St. 
Daugiela, Ad. Tamušetis, M. 
Krimekienė, B. Gailienė, A. Na-
rušienė, P. Morgauskienė, A. Vai
čiūnas, P. Kužmauskienė, V. Bal
takis, Ig. Žilnius, B. Nenartonis, 
J. Valiūnas, J. Adomavičius, R. 
Paliunaitė, J. Budreckis, J. Jo
nutis, J. Stasiulonis, A. Budinąs, 
A. Budris, P. Makuška, B. Bar-
eienė, A. Jaronįmas, K. Jariockas, 
A. Kavalauskaitė, J. Maziliauskas, 
T. Domikis, A. Andrišiunas, L. 
Nivickis. 

Stambių aukų surinkta $139.-
00, smulkių $27.72, viso $166.-
72. Kadangi rengiant prakal
bas pasidarė išlaidų, ufž plaka-

PRANEŠIMAI. 
FEDERACIJOS APSKR. 

SUS. 

Antradieny, birž. 13 d., Auš 

BRIGHTON PARKAS. — Lab-
darinsos Są-gos 8 kuopos svarbus 
'susirinkimas bus šį vakarą, birž. 
13 d . , r N e k . P r . P . Šv. p a r a p . 

svet., 7:30 vai. vak. Visi nariai-ės 
kviečiami atsilankyti ir naujų na-
įių atsiveskite. Greitu laiku tu
rėsime pikniką parapijos darže, 
našlaičių naudai. 

V. Paukštis, rast. 

BRIGHTON PARKAS. — U h. 
TOS Vartų parap. mokyklos Paskolos komitetų ir Aukso-Sidab-
kambaryj, įvyks A. L. R. K.j*> F o n d o komitetų susirinkimas 
Federacijos Chicagos Apskri- bus šį vakarą, birž. 13 d., Nek. 
čio svarbus mėnesinis susirin
kimas. Yra atstovai prašomi 
skaitlingai suvažiuoti. Turime 
aptarti daug įvairių reikalų. 
Pradžia 8 vai. vak. Dienotvar
kė bus paskelbta atidarant su
sirinkimą. 

Valdyba. 

Pras. P. Šv. parap. svet., 8 vai. 
vak. Visi kviečiami susirinkti, nes 
jau gavome kas reikalinga tani 
darbui. 

« 

Valdyba. 

tus, " Draugui" už apgansini-
™a ir benui, viso išlaidų $49, 
lai $117.72 pasiųsta tiesiai į 
Kauną per T. Fondo Centrą, 
Kurie buvo pasižadėję Liet. 
L. P. bonus pridavė kuij. M. 

TOWN OF LAKE. 

Čionykštė Blaivininkų 21 kp. 
kaip prieš •porą metų užsnūdo, 
taip ir tebemiega. Nežinia ka 
da vargšė iš šio kietaus mie-
go foeatsibus. 

Gaila, kad jos sargai nesirū
pina šią miegalę išbudinti, gi 
dabar nei mirus nei gyva. 

laikant susirinkimą, atsilankė 
klierikas V. Damašus. J is bu
vo narių sutiktas delnais plo
jimu. Klierikas, savo kalboje, 
priminė jog esąs pasiilgęs 
jaunimo — Vyčių, be to, jau 
neužilgo paseksiąs savo tiks-

į vieną vietą ir paaukoti Lietu
vos Valstybei, savo tėvynei. 

Mes, brighton-parkieeiai, 
rengiamės prie to. L. L Pas
kolos komitetas, kuriam dar
bas yra pavestas, laikys su-
si rink imą, kuriame aptars 
kaip prie Aukso-Sidabro Fon
do vajaus prisirengti. L. L. 

RALTIJ0S-AMER1KOC 
U UNIJA 9Broadvay. Neverk NYLJ 

SS* i LIETU V \ 
ARbALT^Ojų. *• 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ I R 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant | Plliavą aplenkia 
Lenko juostą (karidorių) 

Visa Trečia Klesa Padal inta I Kambarius 
Ant 2-jų, 4-rių. 6-šiu Ir 8-nlq Lovų 

POLONIA Birželio 28 
LATVIA Liepos 5 

Trečios Klasos Kainos J: 
HAMBURGĄ $103.50 — PELIAVA $106.50 

MEMEL Ir LIEPOJU $107.00 
Deloi lalvakor. Ir žlnlu kreipk, pr ie savo ag ea. 

J. A. POŠKA 
UŽSIIMU MALIAVOJIMU NAMŲ. 

Malavoju ir Popieruojų. Atlieku darbą gerai, teisin
gai ir už žemiausias kainas. Kas mylite švariai gyven
ti ir švarius kambarius turėti. Atsišaukite šiuo antrašu: 
4458 So. Francisco Ave. Brighton Park. 

Telefonas Lafayette 5608 

LABD. KP. DOMEI. 

Šv. Antano dienai konvertai 
jau gatavi, meldžiu atsiimti 
" D r a u g o " ofise. 

Valdyba. ' 

NORTH SIDE. — Moterų Są-
gos 4-tos kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks šį vakarą, birž. 13 d., 
Šv. Mykolo par. mokyklos. 

Visos narės yra neatbutirai 
'prašomos atsilankyti. Taipgi at-
l'siveskite nors po vieną naują narę. 

O. R. Paliuliutė, ntU, 

Kodėl Standard Oil 
Company (Indiana) Duoda 
Geresni Patarnavimą 

K UOMET privažiuoji prie Standard Oil 
Company (Indiana) Service Stacijos te-

nais randi žmogų atsakanti, greita ir pasiren-' 
gusi tau patarnauti. Ūkininkas atranda tas pa
čias ypatybės tame žmogui kuris atvažiuoja 
tamsiai žalių vežimų prie jo durių. 

Jeigu galėtum įeiti į viena iš rafinerijų Stan
dard OU Company (Indiana) tiesiai nusistebė
tum kokia gražį dvasia gyvuoja pas darbininkus 
ir kaip jie užsienteresave savo darbų. 

Ta pati galima patėmyti kur tik tenka susiti
kti su darbininkais šios kompanijos. Dėlto kad 
Standard Oil Company (Indiana) pripažjsta 
fundamentali interesą darbo bizniuje kuriam 
jis pasišventęs. 

Užduotis šios kompanijos per dgus metus bu
vo ir yra duoti* savo darbininkams pastovų dar
bą; apsaugoti juos prieš bedarbe kiek galima. 

Kad apsaugojus darbininką kuris paseno be
dirbdamas ir praleisdamas gražiausias dienas 
savo gyvenimo patarnavime kitiems yra įves
ta plianas kuris duoda jam algą iki pabaigai 
jo gyvenimo. Šį pensija nėra mažesnė kaip $300 
metams, o kaip kada gali būti ir 75 nuošimčiai 
jo algos per pirmus 10 metų nuo atsisakymo 
nuo darbo. 

Šis plianas duoda darbininkui apsaugą atei-
tės. Tas duoda jam geresnį norą dirbti ir su
kelia jame didesnį interesą jo darbe. 

Ilgų metų prityrimas yra pertikrinęs valdy-
i 

ba, darbininkus ir šėrininkus Standard Oil Com 
pany (Indiana) kad pripažinimas teisių dar
bininkus yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes 
padeda kompanijai plėtotis ir duoda geresnį 
patarnavimą visai žmonijai. t 

Standard Oil Company 
(INDIANA) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
2809 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
Ką tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 

veikalų geriausių kompozitorių. 
-

J. NAUJALIO 
Glesmynėlis (Bažnyčių chorams) .60 

JUOZO GRUODŽIO. 
1. Rugiagėlės (solo) 40 
2. Mylėk (solo) 50 
3. Aguonėlės (solo) -40 
4. Rūta (solo) -50 
11 Op! Op! (mišram chorui) 50 

ALEKSANDRO KAČANAUSKO. 
7. Tų mergelių dainavimas, (solo tenorui) . . . . 50 
8. Lakštingalėlė (solo tenorui) .50 
9. Geriau diena, geriau nakti (solo) 45 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli (solo) .40 
20. Sudiev Lietuva (mišram chorui) 50 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
t f 

70. Nuliūdimo valanda (aukštam balsui) «Oc. 
71. Girtuoklio daina ( jumorinė-aukštam balsui) 60c. 
72. Gundė mane bernužėlis (iš operetės) 75c. 
73. Močiutė širdelė 75c. 
74. Karvelėli ^ 60c. 
6. Šėriau žirgeli (solo 65 
13. Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) 50 
14. Gaudžia aukso varpai (hnišram chorui) 60 
15. šviesi naktis mėnesiena (mišram chorui) . . .60 
12. Laisvė daina, (mišram chorui) .50 

JUOZO GUDAVIČIAUS 
5. Trys Dainos (solo) 60 

JONO BENDORIAUS 
16. Aušrelei Beauštant - 6 5 

KUN. T. BRAZIO. 
35. Muzikos Teorija (muzikos vadovėlis) .45 
36. Giedojimui Mokykla (giedojimų vad.) 1.00 
18. Mūsų dainelės • • l - 0 0 

JUOZO TALLAT-KELPŠOS. 
37. Kariagos aidai (dainų rinkinėlis) .20 
38 Lakštutė (dainų rinkinėlis) .50 
39. Aš pas teveli1—Močiutė mano—(chorui ) . . . . .20 
40. Eisiu ? girelę—Ui, ui, ui Dieve (chorui) .30 
41. Tautiški šokiai dalis I .35 
42. Tautiški šokiai dalis I I .35 
17. Gailesčio Giesmė 35 

Keturi Suktinai (pianui) 65 
Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 

ST ŠIMKAUS. 
32. Aš išsivilkčiau čigono rūbą (duetas) 75 
32. Atsisveikinimas su Tėvynė (solo( (chorui) 100 
32. Kaip raiba Taukštė (solo) .75 
32. Oi kas? 75 
32. Šią nedėlėle (4 balsiams) .25 

A. ALEKSIO. 
21. Meilė Uždegta krut inę (solo 65 
22. Graži čia giružė (solo) 50 
23 Mes grišim Ten (mišram chorui) 75 
24 Visuomet Širdis Surakinta (solo) , 60 
25. Ak myliu Tave. (solo) 75 
26. Ginkim šalį Lietuvos (mišram chorui) 50 

A. POCIAUS. 
27. Gale Sodo rymavo ir švint aušrelė (solo) . . . . 60 
28. Ne bile kieme mergelė auga (solo) 60 
29 Leiskit į Tėvynę (solo) 60 
30. Vai Močiutė Mano (solo) 60 

C. SOSNAUSKIO 
Užmigo žemė (chorui) 35 

DR VINCO KUDIRKOS. 
33. Diedėnė, polka (pianui) .30 

Sudiv, mazurka (pianui) 40 
Nemuno Vilnys, valtzas (pianui) 50 

P E T R O STANKEVIČIAUS 
34 Vytauto koncertinis maršas (p ianui) 35 

MIKO PETRAUSKO — O P E R E T E S . 
Consilium Fafultatis (vieno veiksmo) . . . . $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų ak tų) 1.50 

J. A. ŽEMAIČIO 
66. Lietuva Brangi (solo. an t piano) 50c. 
67. Kas nuramyns man širdelę, (duetas an t piano) 50c. 
68. Pas darželi t rys mergelės, (duetas ant piano) 50c. 
69. Esu ant šio svieto, (solo an t piano) 50c. 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir 
numerį. 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
čekiais. 

DRAUGAS FUBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley Ave. Cbicagt), UI. 

X 
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