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METAI-VOL. VU 

Sveikiname S. L. R. K. A. 37-tą Seimą, Prasidėjusį Šiandie Wilkes-Barre, Pa. 
BAISENYBĖS RUSIJOJE 
LIUDININKU PATVIRTI

NAMOS. 

PRANGIJA DALYVAUS HAGOS 

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ LA
VONŲ VOLGOJE. 

KONFERENCIJOJ 
/ * 

PARYŽIUS, b i r i 20. — sukelti nepramatomų kliūčių. 

Rusai pravoslavai yra dievoti 
žmonės. 

Praneijos užsieniu reikalų o-
t'isas vakar oficialiai paskel
bė, kad Praneija dalyvaus Ha-
gue 

Ir tuomi Praneija gali kartais 
pati sau pakenkti. 

Praneijos delegatams bus 
konferencijoje, kuomet! suteikta instrukcijų šalintis 

\VASHINGTON, bir. 5 (su^ 
vėlinta). — .Tomis dienomis 
Amerikon gryžo kini. Dr. Kd-
niundas A. Walsh, S. J . (Jė
zuitas). J i s aplankė badaujan
čios Rusijos plotus, kaipo Xa-
cionalės Kata l Gerovės Ta
rybos (National Catholic 
VVelfare Couneil) atstovas 
maisto, drabužiu ir vaistų pa
dalinime Pavolgio gyvento-
jai na. 

Tėvas VVaisb Rusijoje išbu
vo keletą mėnesių. Apkeliavo 
ten visus bado ir ligų palies
tus plotus. Gryžes YVashing-
tonan jis konferavo su prezi
dentu Hardi ngu. 

Tėvas VVaisb sako, jog ne
galima tikrai patirti, kiek žmo
nių turėjo žūti nuo bado ir li
gų pareitą ž«'in«. įTerimis 

m i 

vienas pavyzdis gali duoti su
pratimą apie siaučiančias ten 
baisenybes. 

Kuomet po žiemos šalčių u-
pės Volgos ledas sutruko ir 

bus pradėta svarstyti Rusijos 
problemos. 

visokių politinių klausimų. 
Visas konferencijos laikas lai-

Het jei konferencijoje busjkytis tik vieno ekonominio nu
keliami politiniai klausimai, sistatymo. 

zimmo. 
Artimi Baltiesiems Namams 

vanduo didelius ledynus pra j kongreso nariai tvirtina, kad 

pažymi ofisas, tuomet prancū
zų delegacija tuo ja u s bus at
šaukta. 

Praneijos vyriausybė seniau 
buvo sprendžiusi palaukti su 
dalyvavimu konferencijoje 
bendrai su bolševikais. 

Tečiaus paskui apsižiūrėjo, 
kad tas laukimas kartais tfali 

Be to prancūzai delegatai 
turės griežtai stovėti savo 
senovės pozicijose. Jokio nu
sileidimo bolševikams skolų ir 
užgrobtų savasčių klausime. 

Kad Praneija dalyvaus kon
ferencijoje, tai, matyt, premie-
rų konferencijos Londone pa
sekmė. 

Vyriausybė Stovi Prieš Geležin-
keliečii) Streiką 

VVASHINŪTON, birž. 20.—'tam tikslui nėra įstatymo, tad 
Čia ir plačiai kalbama, jog vy-| prezidentas gali pavartoti ki-' 
rimisybt' urdraus streikuotijtn* priemones; kurios gali pa 

KUN. ANICETAS LINKUS, moksleivių organo "Gied
r o s " redaktorius, birž. 11 d. atlaikė pirmąsias šv. Mišias. 
Dievo Apvaizdos parap. bažnyčioje, Chicago, IU. 

nu-geležinkeliečiams, jei šie 
balsuos liepos 1 d. pakelti 
streiką del užmokesniu suma-

dėjo varyti į Kaspijos jurą, 
vienoje vietoje, turbūt, ties 

- Caricinu, kun. Dr. Walsh pat
sai matė upėje apie 10,000 — 
11,(XX) vyrų, moterų ir vaikų 
lavonų, plaukiančių su ledy
nais. 

Tuos lavonus vanduo turėjo 
plukdyti ir rudens. Kuomet 
šaltis pradėjo šaldyti Volgos 
vandenius, lavonais pagauti le 
do per žiemą išbuvo įšalę. Ai
šku, tie nelaimingi turėjo mir
ti upės pakraščiais, gi paskui 
turėjo jsiristi upėn. 

Tiek lavonų matyta tik vie
noje vietoje. Kitose vietose 
turėjo but toki pat reginiai. 

Žniogėdystė patikrintas fak
tas. Daugel šeimynose žudo
mi nariai, kad tuo būdu palen
gvinti kitiems. Motinos žudo 

prezidentas Hardingas pilnai 
remia geležinkelių darbo tary
bos daugumos narių parėdy
mus, kuriais sumažinamos ge
ležinkeliečiams užmokesnvs. 

w 

Ir jei kartais geležinkelie
čiai pakils streikuoti, tad 
sprendžiama traukinių važinė
jimui pavartoti kariuomenę, 
jei neimtų kitokių priemonių. 

Prezidentas sako, kad trau
kinių važinėjimas neturi but 
pertraukiamas. Traukiniai tu
ri išvežioti paštą, kurą, mais
tą ir kitus reikalingus daiktus 
ir prekes po visą šalį. 

Kadangi geležinkeliečių 
streiko negalima sustabdyti, 

si rodyti labai kenksmingos pa
tiems geležinkeliečiams. 

CINCINNAįTI, O., birž. 26. 
— Streikuojančių anglekasių 
internacionalis prezid. Lewis 
reiškia džiaugsmo, kad angle-
kasiai tikrai laimės streiką, 
kuomet sustreikuos geležiu^ 
kel iečiai. 

. Čia Amerikos Darbo Fede-
racijos t suvažiavime jau ap
skaityta, kad daugiau vieno 
miliono geležinkeliečių išeis 
streikan. 

Dėlto sujungtomis spėkomis! 

KIEK IŠVAŽIAVO I LIETU- ANGLIJA DŽIAUGIASI 
VA GEGUŽĖS MĖNESĮ. AMERIKOS PR0HI6IGIJA. 
WASHINGT(DN, birželio 15 

d. (Elta) . — Per gegužės mė
nesį šių 1922 metų į Lietuvą 
išvažiavo: 

Vyrų 686 
Moterų 126 
Berniukų 106 
Mergaičių 124 

Viso 1,042 

KELI LAIVAI SU SVAIGA 
LAIS LAUKIA "PRO

GOS." 
_ ,— 

kaip tie, taip kiti.turės laimė-1 N E W Y<ORK, birž. 20. — 
ti streiką* TJ£ kokių 20 mailių nuo čia Af-

Tečiaus kol-kas neatkreipia- lantiko vandenyne pliuduriuo-
ma domė į Washingtoną, kas ja iš Europos atplaukę kele 

LONDONAS, birž. 20. 
Anglijos prekybos laivyno ve
dėjai ir komercijos kontroliuo
tojai su pasiilgimu laukia, 
kaip greitai Suv. Valstijų kon
gresas uždraus amerikoniškuo
se ir svetimų šalių laivuose, 
kurie apsistoja Suv. Valstijų 
uostose, pardavinėti svaigaus. 
Anglai turi vilties, kad tas bus 
padaryta. Kuomet tas įvyks, 
tuomet Europos linijų laivai 
turės scustoti Kanados uostujo 
se ir*anglai iš to tikisi sau di
delio pelno. Bet podraug S. 
Valstijų uostai turės skaud
žiai nukentėti. 

ten vyriausybės rateliuose kal
bama apie 
streiką. 

tas didelių garlaivių su svai-
geležinkeliečių I galais vertės apie 3 milionų 

dolerių. 

PRANGIJA PROJEKTUOJA PANAIKINTI SKOLAS 
savo vaikus. Nužudytų lavo-
nai dažniausia pavartojami t u r i l , , a ž i"h>' k a d * " • « * » • 
maistui 'vyriausybė pasibaigus Hagues 

Abelnai imant, rusu liaudies koi.lV.e.K.ijai projektuoja su-

LONDONAS, birž. 20.—Cia finansinė betvarkė nuolat 
smaugs Europą. 

Su skolų panaikinimo pro-
'jektu Praneija taipat paduo-

arnujas. 

šaukti kita konferencija. Tai dievotumas labai pakilęs. J ie . f J^ 
smarkiai priešinasi cerkvių r e - i , ) u s i a n t i konferencija karo sko 
kvizicijai. Anot Tėvo YValsliJ1* P ™ * * * * * * apsprendimui. 
rusų dievotumas ir yra ta uo-Į I'raueija toje konferencijoje r Kalbama, kad Praneija ap

galvojanti atsisakyti visokios 
kontribucijos iš Vokietijos, naktį. 

la, į kurią turės susidaužyti ' Iš t ieks pienus, kaip galima 
visa padūkėlių bolševikų k o - 1 k a r o * k o l a s savitarpiai panai-
nmnizmo sistema. . | k m t i - J i > r a įsitikinusi, kad Je i Prancijai karo skolas pa-

Svarbiausias daiktas t a s , ] b e s k o l l l panaikinimo nekuo-taikintų Anglija ir A.merika. 
kad iki šiolei bolševikams R n - i m < t n e b u s galima Europos vai ' Suprantama, Europos vals-
sijoje nepavyko nei mažiau- 'stybėms pakilti ekonomijos tybėms tas kuogeriausia. <Te-
sios dalies žmonių atitraukti .žvilgsniu. čiaus visa tų skolų panaikini-
nuo krikščionybės. Bolševikų Praneijos vyriausybė įsitiki- W sunkenybė turėtų sudribti 
persekiojimai rusus 4ar labiau >»usi, kad jei valstybės kitos ^ant Suv. Valstijų. Tas milži-
sustiprina religijoje. kitoms nepanaikins karo sko- niškas skolas patiems S. Val-

4lų, tuomet ji visas laikas bus istijų gyventojams prisieitų 
SKAITYKITE IR PLATIN- ] Paversta spausti Vokietiją per ilgus metus atvargti. 

KITĘ "DRAUGE" d e l kontr i*>ucijos mokėjimo ir Reikia abejoti bau S. Val-

ATIDARO ANGLIŲ 
KASYKLĄ. 

Tie laivai tik laukia "pro-

ma nepatėmytinai tuos gėry-
mus perkelti į Amerikos saus-
žemį. 

Vienas proliibieiįos agentas, 
pasidavęs neva svaigalų pirk
liu, pasiekė kelis tų laivų ir 
tenai " derėjosi" su degtinės 

PITTSBURG, Kas., bir. 20. 
gos," kuomet jiems bus g a l i - ! " Croweburge atidaryta vie-

na didelė anglių kasykla. Pa
skelbta, kad darbai bus veda
mi su "open shop" sistema. 
Yra darbininkų. Už dienos 
darbą mokama 4 doleriai arba 
90c. už anglių toną. 

tų projektų, kokiu būdu su 
mažinti nuolatos palaikomas>|pįrkliais. J i s patyrė reikalin 

gų žinių. 
Pakraščių prohibicijos lai

vynas Stovi sargyboje dieną ir 

PRANCIJOS PREMIERAS 
APLEIDO LONDONĄ. 

VATIKANO ATSTOVAS 
HAGOS KONFERENCIJOJ. 

HAGUE, birž. 20. — Šven
tasis /Tėvas čia konferencijon 
Vatikano atstovu paskyrė 
monsignorą Orsenig. 

stijos sutiktų su karo skolų 
panaikinimu. Tečiaus Pranei
ja nori išmėginti laimikį. 

LONDONAS, bir. 20. — Va
kar vakare Praneijos premie-
ras Poineare iškeliavo Pranci-
jon. Jią keletą kartų čia kon
feravo su Anglijos premieru 
ir lordu Balfour. 

ŽUVO 4 ŽMONĖS. 

Žinios iš Lietuvos 
DZIEŠKAUŠČIZNA, Tve

rečiaus parap. Mūsų sodžiaus 
laikraščiai dar nebuvo minėje-
Gražioje vietoje tarp girių ir 
kalnų stovi mūsų sodžius. Tu
rime ežerėlį ir labai gražų pi 
lekalnį. Gyventojų sudėtis 
mišri — daugiausia yra lietu
vių. Žmonės tamsus. Vyrų 
tarpe yra daug nepraustabur
nių, kad net prie vaikų ir mer
gaičių nemoka suvaldyti savo 
liežuvio. Susirinkę, vienas ki
tą pajuoka, pravardžiauju 
Daug jaunimo visai nemoka 
skaityti. Bet ir tas tamsus 
kampelis susilaukė mokyklos. 
Vaikai noriai lankosi mokyk
lon. Prie mokyklos įsteigta 
net moksleivių knygynėlis, iš 
kurio gauna knygų pasiskai
tyti. Prieš šviesą tamsybės 
pranyks. 

tninti. I r seneliai lazdą ran-
kon pasiėmę dažnai tyliai 

1 šventadieniais kiūtina į pile-
kalnį. Kai-kada randa čia se
novės liekanų, ginklų ir baž
nytinių padarų. 

ANįTALKSNA, Linkmenų 
parap. Tamsu mūsų kaime. 
Seni ir jauni buvo mokslo ne
pažinę. Dabar ir čia saulelė 
patekėjo. Turime savo mo
kytoją G. F . Velykų pirmų 
dieną turėjo vakarėlį. Suvai
dinta Senovės karai ir parody
ta gyvų paveikslų iš baudžia
vos gadynės. Jaunimas gra
žiai pažaidė, vyresnieji po 
sunkios žiemos pasikalbėję ra
mus gryžo namo. 

' i į 

PROHIBICIJOS AGENTAI 
PAPUOLĖ. 

MKLAGĖNAI, Švenčionių 
apskr. Niekas negyrė Melagė
lių jaunimo, bet jo ir negali
ma girti. Ypač vertos papei
kimo merginos. Kol nebuvo 
piligrimų su kcturkainpfško-
mis kepurėmis, mūsų* laukai 
skambėdavo tautiškomis dai
nomis ir jaunimas mokėjo gra
žiai lietuviškai pažaisti Atsi
basčius čia raguočiams, visai 
virto kitaip. Dabar jaunimui 
galvoj "narzeezona", "ober-
kas ," valsas ir tt. Kol buvo 
svečiai su raguotėmis ant gal
vų, mūsų mergaitės buvo link
imos, jiems išėjus, aps
nūdo, vaikščioja kaip vištos 
sliekų prilesę iš vieno kampo 
kitan. Tėvų taip-gi pagirti 
negalima. Vaikai dar poterių 
nemoka, o jau oberkus suka. 
Jaunime, užmiršk lenkų ga rus 
užtrauk Lietuvos daineles kaip 
seniau traukei, atsiras links
mumas ir gėdos nedarysit sa
vo kraštui. Stok jaunime vėl 
į ratą, trauk dainelę vėl tą pa
čią! 

PEABODY, Mass., birž. 20. 
— Ties West Peabody ant 
Boston ir Maine geležinkelio 
traukinis sunaikino skersai 
pravažiuojantį automobilių. 4 
žuvo ir 2 sužeista. 

GINUSIAI, Linkmenų vals. 
Čia ūkininkai neturtingi. 

Prie vokiečių visas kaimas bu
vo sudegintas. Darbštus ūki
ninkai išsistatė geras trobas. 
Vasarą užsiima žuklavimu ir 
grybais. Žmonės gerai supra
nta tėvynės reikalus ir nesi
gaili net savo gyvasties del Lie 
t u vos. Nte rusai kadaisia ke
letu vyrukų norėjo Sibiran iš
varyti už darbus savo tėvy
nei. Turime gražų pilekalnį 
ties Linksmeno ežeru. Žmo
nės pasakoja, kad kai Links-
menyse kunigui mišias laikant 
skambina, tai ir mūsų pilekal-
nyje varpas skambina tartum, 
sakydamas: Atsimink lietuvi, 
jog tai bočių palikimas, čia tė
vų tėvai susirinkdavo pasimel
sti. Einant pro čia negali at
sigerėti — taip rami vieta. 
Mūsų jaunimas dažnai čia su
sirenka pasilsėti ir pasilinks-

Keletas prohibicijos agentų 
'miestely Argo sustabdė va
žiuojantį didelį automobilių. 

Iš Jolieto buvo vežamas 
'Chieagon tikras alus. 

- - . 

Automobiliuje, be šoferio, 
buvo dar ir kitu du žmogų. 

Kuomet agentai automobilių 
sustabdė ir visus tris arešta
vo, agentus apspito žmonių 

'minia ir pradėjo jiems grūmo
ti. Tie su visu savo "gro
bi u ' ' pasislėpė Corn Products 
Co. įstaigoje ir iš ten pašau-
1<ė pagelbą. iš Chicagos. 

Nuvyko būrys policijos, nu-
*nią išvaikė ir agentus paliuo-
savo iš " apgulimo.'' 

NAUJAS PRALOTAS. 

Šventasis Tėvas Pius XI pa
aukštino Bažnyčios pralota 
Quigley Memorial seminarijos 
viršininką, kun. Prane. A. 
PurcelL 

SUIMTA 11 VAGIŠIŲ. 

Šį sekmadienį vakare poli-
'eija suėmė net 11 kišeninių 
vagišių, kurie kišenius kraustė 
žmonėms, lipantiems į gat-
vekarius. Suimtų tarpe yra 
garsus ir policijai žinomas va
gilius Taglia. 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie nepa
stovus oras; vėsu. 

PINIGU KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
biržei. 19 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.50 
Praneijos 100 frankų 9.12 
Italijos 100 lirų 5.24 
Vokietijos 100 markių .30% 
Lietuvos 100 auksinų .30% 

Lenkų 100 markių .02 
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Antradienis, Birželio 20 

AMERIKOS LIETUVIŲ Jfe 

JCTf^ 

KATALIKŲ 
MOKYKLŲ APŽVALGA. 

Z2Z 
ŠVENTO JUOZAPO MOKYKLA, SCRAOTON, P ENNSYLVANIA. 

-Švento Juozapo Mokykla, priežasčių. 
Scranton, Pa., tapo įkurta rug
sėjo mėnesy, 1916 m. gerb.kun. 
J . Kuro, Šv. Jufozapo tenykš
tės parapijos , klebono rupes
niu. Prakilni gerb? kuo. J . 
Kuro siela daug pakėlė ir iš
kentėjo pergyvendama dide
lius, keletą. metų. tęsiančius 
nesmagumus toje parapijoje, 

toDD rair»esnėins 

prie draugijos Nekalto Prasi-
Rugsėjo pradžioje, 1919 m., dėjimo Panelės Švenčiausios 

buvo užrašytą mokinių 492, Abi draugiji globoja Seservs 
232 bernaičiai ir 260 mergai- Mokytojos, 
čių. 1920 m. aštuntą skyrių 
baigė 15 mokinių: S.bernaičiai 
ir 7 mergaitės. Iš jų septyni 
dabar lanko aukštesneą moky
klas. 1920 — 1921 m. moki-

užtai ten ravesnems valan- mokinių užbaigė šių mokyklą, 
doms užstojus, tuojaus. tas uo-Į Šios klases trylika mokinių 
lus savo parapijonų ganytojas 
ir geradarys pastatė puikų mū
rinį namą ir jame įrengė pato
gią aštuonių didelių kambarių 
mokyklą, kame ir jaunoji kar
ta gautų išauklėjimą tikėji
me, doroje ir lietuviškoje dva 
šioje. 

pasekmingai lavinasi toliau į-
vairiose Scrantonp • augjtesnė-
se mokyklose. 1921 m. rugsėjo 
pradžioje susirinko 503 moki
niai: 240 bernaičių ir 263 mer
gaitės. Aštuntame skyriuje 
randasi aštuoniolika, vienuoli
ka bernaičių ir septynios mer-

00 Į tos tuo žvilgsniu turi tos jėgos 
monopolį — rinką. 

Laimingiausios tuo žvilgs
niu yra Suv. Valstijos, kurios 
išvystė didžiausią naftos in
dustriją — pramonę. Amerikos 
naftinė produkcija 1920 m. ro
dė 64 nuošimčius pasaulinės 
naftos produkcijos. i 

*' Standard Oil '*- organizuo
ta 1865 m. John D. Rockefel-
ler'io, yra didžiausia pasauly 
naftos — petrolio kompanija. 

Įsteigta su 1 miliono dole-
Spalio 10, 11, ir 12, 1921 m. r iu> pradžioje gamino 600 bač-

buvo Serantų diecezijos ir jos k u ^^d ien . 1920 m. ji turėjo 
Vyskupo, Jo Malonybes M. J . v i e n o Wliono dolerių kapitalą, 
Hobano jubHėjai. Visos kata- i r J o s P^ lukc i j a siekė 200 mi-
l i k i l k o s m o k y k l o s d a l y v a v o i š - lii&ng hafikų k a s m e t . 

"Standar t Oi l " tuo būdu y-
ra tarsi naujoji valstyb4 Sūv. 
Valstijose, nepaprasta galybė 
ekonominiame pasauly, savo fi 
nansų turto dėka, paliko krau-

PREŠ DIDELĮ M^'^J>j£7$*.1i 

nių buvo 487. Vėl penkiolika kilmėse. Viena, diena buvo 
skirta; vien mokiniams,! Tuo* 

J o rūpestingumas surado lie, g * ^ D a b a r , vienintelė jų 
tuves Vienuoles mokytojas ve- j kalba yra: siekti augštesnio 
dimui tos -mokykloj Rugsėjo į mokslo ir atrodo, jog visiems 
mėnesy, 1916 metais, keturios j **» galimybės toliau lavintis 

met iš kiekvienos mokyklos 
mokinys ir tai savo kalboje, 
katedroje, vardan visos moky
klos, išreiškė J o Malonybei Jas ekonominio tautų organi-
Vyskupui širdingiausius pas
veikinimus ir linkėjimus. Tas! 
labai patiko J o Malonybei. J is | šiandien galingiausia konku-
laimino, vaikučius ir pavėlinęs rentė * Shell Company' susida-

zmo. \ t 
Prreš " Standard Oi l " keliasi 

švento Kazimiero Seserys at
vyko is Chicagos ir užėmė mi
nėtoje mok\ kloję mokytoju 
pareigas. Po ilgų neramumų 
parapijoje, nesitikėta daug 
mokinių surinkti, vienok da 
nepradėjus mokyti, pasirodė, I balta ir geltona,"(auksas ir si-

moksle. Kalbama apie lanky
mą: St. Thomas College, John
son's Manual Training School 
ir Technical Iligh School. 

Šiais metais mokyklą bai
giančios- klasės spalvos yra: 

jog trijų mokytojų ir ketu
rių skyrių neužteks. Prisiėjo 
bent šeši s i yriai ajfciaryti, oi 

dabras), gėlė — balta rožė, o-
balsis: "Dievas ir Tėvynė". 

,Ke valstybės reikalaujamų 

imti dvi dieni atostogų, link
smučius paleido namo. 

Šios parapijos beveik tik pu
sė vaikučių telanko parapijinę 
mokyklą, bet yra pilna. Sto
ka vietos savoje mokykloje 

riusi iš olandų ir anglų Royji 
Dutch Shell" ir "Shell Trans-
por t " sujungtų kompanijų^ 

Tarp šių dviejų kompaniją 
'Standard Oil' ir "Shell Com
p a n y " šiandien kova prasidė-

palaiko mokinius kitose, įvai- S J°- ^ i^ž^us ias jų uždaviny* 
riose mokyklose, tiaugiausia ' į g r i e b t i pasaulio miftos šal-
viešose, Valstybės mokyklose. 

KOVA UŽ NAFTį. 
Kad įvertinus gandus, sulyg 

tinius. | , 
Kaukaze, Mezopofamijoje, 

Persijoje, anot žinovų, yra tur
tingiausi naftos šaltiniai pa
sauly. Ištikrųjų, kova už rų 
šaltinių kontrole, šią valandą 

jog Vienuolynas tais metais Į mokslo šakų, šioje mokykloje 
nebegalėjo daugiau Seserų I mokoma visuose skyriuose ti-
mokytojų suteikti, reikėjo pa-1 kybos po tris bertainins va-
imti vieną svietišką mokytoją HandoS kasdieną. Tris kartus 
porai metų. Pirmais mokslo j savaitėje fra mokoma lietuvių 
metais pagelbėjo Seserimsj kalbos gramatikos ir Lietuvos tus. 
Miss Alberta Conlin, o imt- istorijos. Du kartu savaitėje Visi mes žinome kokios svar
ia is : Miss Frances O'Boyle, mokoma skaitymo lietuvių bos įgijo paskutiniais metais 
abi airės, nes lietuvaičių nega-: kalboj ir duodama rašyti kom- naftos klausimas. Visur ji 

kurių Maskvos valdžia buk su-1 yra visos politikos ašis., 
teikusi "Shell Company " | Anglija patikrino sau Mos-
koncesijas Kaukaze, kame y- sul Bagdad apielinkių naf-
įa didžiausi naftos (petro-

Aukso — sidabro vajus jau 
čia p a t Po kelių dienų nuo žo
džių pereisime prie darbų, su
manymas bus kunijamas. J i 
sai bus gražiai įvykintas ir neš 
mūsų tautai daug garbės ir 
naudos, jeigu mes visi supra
sime aiškiai, kokį didelį ir 
svarbų darbą užmanė Ameri-

daro. 24 ir 25 birželio jau čia 
pat. Ar visi jau turime surin
kę ir atskyrę dovanų Lietu-
vos valiutai. 

RYTINĖ GALICIJA. 
Seniau rytinė Galicija prigu

lėjo Austrijai. Po karo santar-
kos lietuviai, ir kokią didelę' vės valstybės nenustatė tai 

liaus) šaltiniai, reikia pažinti 
ka-kuriuos ekonominius fak-

• 

Įima buvo gauti, 
blokinių pirmais metais Ibu-

pozicijos lietuvių kalboj. Že-; vartojama: transportacijoje, in 
mesniuose skyriuose, lietuvis-! dustrijoje, laivynuose, automb-

vo 234. Jų skaičius vis augo. j kai skaityti ir rašyti mokoma 
1918 metais mokvkla atsida-
rė jau su aštuoniais skyriais ir 

bilizmo sistemoje, gazolinas y-
ra petrolio — naftos padaras, 
šiandien labiausiai žinomas ė-

kasdien. 
Mokiniai turi dvi draugi j 

birželio pabaigoje 1919 metais Bernaičiai priklauso prie! nergijos šaltinis.. 
9 mokiniai, vienas vaikinas i r ' "Angelo Sargo" draugijos. Ekonominė šalies gerovė pa-
aštuonios mergaitės baigė pra-l Jos tikslas yra: visokiais b u - | n i n a nuo naftos. Kiekviena 
dinę mokyklą. Iš jų keturi j dais patarnauti Bažnyčiai, y- tauta rūpinasi gauti tos ener-
lankė aukštesnę mokyklą, o j patinga' tarnaujant prie šv. gijos geriausiomis ,sąlygoruis. 
kiti pradėjo dirbti del įvairių "Mišių. Mergaitės priklauso j Tuotarpu tik kai-Wios*taV 

tos šaltinių kontrolę. J i sten-, 
grasi Persijos šaltinius įgyti; 
vėl jeigu *'Shell Company" ga 
lėtų gauti eksplotacijai Kau
kazo naftos šaltinius, Anglija 
bus vyriausioji pasauly ekono
minė galybė, kaip paskutiniu 
šimtmečiu turtingiausios ang
lių kasyklos jai tą užtikrino. 

»yd George ir vėl laimė
jo. Parlamente jain prikaišio-
ta^kad jis turįs perdaug bran
giai apmokamų Valstybinių 
sekretorių. Sunku tų liūtą 
parblokšti. • 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
ĮSTAIGAS: 

atsakomybę ant savęs užsidė
jo. _ 

Užteks pasakius, kad ir A-
merikos valdžia ir plačioji jos 
visuomenė gyvai yra susido
mėjusios tuo lietuvių, užmany
mu.. Jiems didelė naujiena to
kie darbai. Jie patys niekados 
io nedarė ir jie neįsivaizdina 
sau, kaip tai galima butų pa
daryti. J ie moka taksus, daž
nai raukydamies, jie reikale 
skolina valdžiai: bet kad.nešti 
valdžiai tą ką žmogus turi 
saVo turte geriausia ir bran
giausia — tai jiems didelė 
naujiena. Lietuvių savo tėvy
nės meilė juos tikrai ima ste
binti. Ligšiol jie apie ljetuvius 
maža žinojo, o kurie ir žino
jo, tai ir iš tų daugelis žiurė
jo į lietuvius kaipo į atsiliku
sią, tamsią tautą. Bet štai tie 
.daugelio niekinamieji lietu
viai ima visus stebinti savo 
augštu patrijotizmu, savo susi
pratimu ir vienybe. Gauname 
žinių iš kolonijų, kad Ameri-" 
kos laikraščių reporteriai su 
fotografijos aparatais jau siū
losi į lietuvių masinius mitin
gus, kur jie suneš aukso — si
dabru dovanas. Jie fotografuos 
dovanas ir tuos,'kurie jas su
nešė. Jie plačiai tai aprasinės. 

Tad supraskime, kokia pui-
ki ir gali" sakyti vienatinė pro
ga mums pasitaiko, kad gra
žiai pasirodyti p~rieš viso civi
lizuoto pasaulio akis. Nei su 
plunksna, nei gyvu žodžiu mes 
grožę apreikšti, kaip su ta vi-
tuvių tautos vardo, .jos sielos 
negalėsime tiek išgarsinti lie-
suotina mobilizacija lietuviškų 
širdžių — j>agelbai savo tėvų 
žemei. 

61 mušu motinai Lietuvai 
• 

kaip gi bus malonu išgirsti, 
kad jos vaikai užjūryje neuž
miršo jos, kad gelbsti ją, kad 

šaliai galutinojo likimo. Del 
to ji pavesta laikinai Valdyti 
Varsavos valdžiai. Lenkai, ap
valdė tą šalį ir šiandie savi-
nasi taip, kaip j ie-daro su 
Lietuvos plotais. 

Rytinė Galicija apgyventa 
rusinu. JTai tauta neturinti 
nieko bendra su lenkais. Pasi
baigus karui rusinai įsisteigė 
provizionalę valdžią ir pasta
roji paskelbė respubliką. 

Bet neužilgo atėję lenkai 
KU ginklais pamuše visą šalį. 
Prasidėjo baisus teroras, perse
kiojimai, kurie ir iki šiolei 
lenkų ponų palaikomi. 

Rusinai daug vilties turėjo 
santarvės valstybių susimylė-
jime. Daug kartų maldavo 
praginti kraugerius lenkus, pa 
liuosuoti juos iš ponų vergi
jos. Pasirodė, kad tai tuščios 
pastangos. Viena tik Anglija 
jiems palanki. Bet ir toji kaž
kodėl nesiskubina jiems pagel-
bon. Matyt, perdaug užimta 

i 

savais reikalais. Yra ir kitokių 
kliūčių. Dėlto Amerikoj gyve
ną rusinai pastaraisiais laikais 
ėmė smarkiau darbuotis savo 
tėvynės likimu. Bendran dar
ban stojo organizacijų vadai, 
kunigai, laikraščių leidėjai ir 
redaktoriai. Jie per kongreso 
atstovus, per senatorius ir ki
tus žymius asmenis mėgina 
Išdaryt i įtakos vyriausybėje. 
Nori, kad Suv. Valstijos už
tartų rytinę Galiciją. » 

Tečiaus Suv. Valstijų vy
riausybė į tai visa šaltai atsi
neša. Kaip ji atsineša į Pa-
baltijos valstybes, taip ir į ru
sinu šalį. ' , "t \ 

Aną dieną iš rytinių vals
tijų rusinu delegacija lankėsi 
Washingtone. Valstybės sekre
torius Hughes ją priėmė. Bet 

I 

nieko tikra nežadėjo. Buvo ir 
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Prenumeratom mokaal tškalno. Lal-
XBM skaitosi nuo užsiradymo dienos 
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komiteto nafrius. Šie žadėjo 
prie pirmos progos žvilgterti į 
r y t i n ė s Gal ic i jos l i k i m ą . N o r o 

tiek. 
t 

Teciaus kaip valstybės sek
retoriuj, taip komiteto nariai 
nuo delegacijos išgirdo daug 
svarbių faktų apie r. Galiciją. 
Patyrė, ko nežinojo, arba ne
suprato. Išgirdo, kaip lenkai 
gruobuoniai valdo tą šalį Kaip 
jie kankina rusinu kunigus, 
kaip išniekina jų maldos na
mus, kaip žudo žmones. 

Rusinu kunigas Tarnovski is 
Clevelando įrodė, kad Austri
jos valdžios laikais ten lenkai 
ponai skerdė rusinus. Visgi 
jie retkarčiais pačių austrų bu
vo patvarkomi. Šiandie ten 
lenkai savarankiai. Vienos 
baisenybės veikiasi. Kun. Tar
novski sakėsi per 40 metų r. 
Galicijoj gyvendamas kuoge-
i i ausiai patyręs lenkų jungą. 

Taigi ne vienai Lietuvai 
lenkai įsiėdė. Jie smaugia vi-
sus už save silpnesnes tautas. 

I r kol-kas nelengvas daiktas 
Varšavai priešintis. J i turi 
skaitlingą armiją. Už jos nu
garos stovi Pranei jos milita 
ristai. Bet argi visuomet taip 
bus? 

Vyčių Organizacijos Centro 
Valdybos pirmininkas Pr. M. 
Juras, birželio 18 d. įšvęstas 
į kunigus Bostone, Mass., gi 
tuvių bažn. Lawrence, Mass. 
laikys pirmąsias iškilmingas 
mišias — primicijas. ^ 

Sveikiname kun. Pr. M. Ju-
r$ jo gražiausiame gyvenimo 
momente ir linkime jo aukš
tam pašaukimui gausių Dievo 

pas kongrefco užsienių reikalų' malonių. 

E. Vachterov'a 

KELIONĖ PER AFRIKOS DYKUMĄ 
(Vieno keleivio apsakymas) 

Mes turėjom ilgą kelionę keliauti per 
Afrikos dykurtią. Mes žinojome gerai 
daug esant visokių pavojų dykumoj: bai
su buvo suklysti ir žūti smilčių jurose, — 
juk dykumoj nerasi nei &elžkelio, nei 
plento, o keleivių takus tuoj užpusto smil
timis. Galima trokšte nutrokšti, nes ant 
įkaitintos žemės paviršiaus nėra jokių li
pių ar upelių; galima žuti*nuo didžios kai
tros, nes ten nerasi užulksmio pasislėpti; 
pagaliaus, galima žūti karštoms.smiltims 
ėmus pustyti, kas terf dažnai esti. Su bai
me mes rengėmės, pasiryžę keliauti. Turė
jom pasamdę vedeklių, nupirkę kupranu
garių. Xei joks kitas gyvulys nepajėgia 
pakelti visos kelionės sunkumos dykumoj. 
Kuprys gi nelepus ir.patvarus. J is by kuo 
maitinasi ir ėda mažai, o reikale jis gal 
pabūti ir ki as dienas visai neėdęs: jį mai
tina jo kupios taukai. Ir vienu gėrimu jis 
gali ilga> patekti. Jis, kaip karvė, tur ne 
vieną skrandį, bet kelius. Jam begeriant 
vanduo susitelkia viename tik skrandyj, o 
paskiau vanduo gelbsti jį nuo troškulio 
kančią. 

Kupry.s — ištvarus. Šimtus varstų jis 

eina savo linguojama eisena, nešdamas 
dar visokių krovinių ir žmogų. Slenka žin
gine per įkaitinto smielio pusnynus, per 
akmenynių plotus ir gali į dieną nueiti 
60-100 varstų. Tai tokie — kupriai dar
biniai. Bet dar yra jojamųjų — kurjenj. 
J i e gražesn i i r a u g š t e s n i o ū g i o . J ų k o jo* 
greitesnės, o kaklas — plonas, ilgas ir pa
lankus. Jie bėga greičiau už arklį ir 15-20 
varstų į valandą jojamam kupriui — nie
kis. Be to jojamieji yra labiau protingi: 
su koja kaklan užgautas, jau žino, ar jam 
eiti dešinėn, kairėn, ar stoties. Tokius dar
gi išmokindavę šokt, muzikai grėžiant. 

Kelionei mes nusipirkom kuprių joja
mųjų ir prekių vežamųjų, pasamdėm va
rovą ir vadovą. Vedikas buvo apgalvotas 
vyras, tamsiai rusvo veido ir smailių r-
kių. Mums pasakojo, kad juo galima pa
sitikėti, nes jis esąs daug sykių vad. ka
ravanus (kuprių virtinės). J am esąs žino
mas dykumoj kiekvienas akmenėlis, jo ge
ros akys numatančios kiekvieną pavojų; 
dieną jis kelią surasiąs iš saulės, o naktį 
• v v • v i v * 

is ž v a i g ž d ž i ų . 
Vilties pilni žiūrėjom į tamsiai rus

vą veidą žmogaus, Iturs turėjo mus vesti 
į nežinomas tolybes, į smėlių versmes. 
Anksti rytą atsikėlę pradėjome ruošties į 
kelionę. Ryšių ryšeliai su kroviniais, val-
gomų'daiktų maišai, kailiai, "pilni vandens 
— viskas jau buvo parengta. Pradėjom 
krauties ant kuprių. Kupriai užniko rėkti. 

Kraunami jie visados rėkia. Čia daug bu-
^vo trukšmo ir barimos, bet visą tą viršijo 

baisus kuprių riksmas'. Mes užsilipom ant 
balnų, varovas užėmė vietą priešakyj, ir 
mttsų karavanas (vilkstinė) pasijudino is 
vietos. 

i 

Miestas su savo aukštais minais ir jml 
mių sodais pamažu nyko iš mūsų akių, 
it kokios *niglos apsiaustas. Greit pasiju
tome beesą dykumoj: visur buvo lygu, pa
čiame horizonte (akiratyj) matyti buvo 
kažinkokie smailiomis viršūnėmis bokš
tai. Tai buvo senovės paminklai — pir-
amydė. • t'\ i 

Daug tūkstančių metų pirmiau gyveno 
toj apylinkėj aigiptiečių tauta.Tai jie tuos 
bokštus statėsi ir juose laidodavo pavo 
karalius. Aigiptiečiai tikėjo busią žmogaus 
siela, jam mirus, lankanti kuiią ir todėl jie 
rūpinosi paskirti kūnui tokią buveinę, ku
ri amžių — amžius patektų, o kūnus mo
kėjo išsaugoti nuo pagedimo. Jie išimda-
vę lavonui vidurius, prikimšdavę jį kVjo-
pančiomis žolėmis, o išviršaus nuplovę te
palais vyturo drobėmis tam tikrose skys-
tyse permirkusiomis. Taip parėdytą lavo
ną papuošę visokiais puikiniais ir nudažę 
jie vadino "mumija" , ją įdėdavę į vieną 
ar kelius grabus ir paguldydavę viename 
kuriame piramydės rusių (viduj bokšto). 
Dabar numirėlio siela galinti lankyti kūną 
šimtus, tūkstančius metų — mumija ne-

lig mūsų laikų. 
i * t / 

Mes privažiavome piramydę. J i visa bu
vo sudėta iš tokių didelių akmenų, jog 
rodos, negalimas daiktas, kad įmonės but 
galėję tokius mūrus iškelti. Aš. atsiminiau 
ką buvau skaitęs knygose apie šitą pira-
niydę. J i buvusi pastatydinta vieno aigip
tiečių karaliaus (faraono). Dirbę ją 40 
motų, o kasdien darbavęsi prie jos 100 tuk 
stančių darbininkų — tai nemaža armija! 
Sustačius tą 100 tūkstančių vienon eilėn, 
petys prie peties, tai eilės ilgumas butų 
33 varstai! I r visi tie žmonės 40 metų die
ną iš dienos lieję prakaitą aplink piramy
dę T?- todėl nenuostabu, kad ji yra su
lig kalno aukštumo. Galva sukas, pažvel
gus aukštyn, norint paregėti piramidė* 
viršūnę. Aukštumo ji bus 80 sieksnių. Ry
mo Šv. Petro bažnyčia prieš tokią pira-
nfydę pastatyta atrodytų lyg šešėlis. Rei
kėtų 2-3 tokias l)ažnyčias sudėti, kad ga
vus'piramydės aukštį. 

Mes norėjome pažvelgt vidun. Suradom 
skylę (angą), „užsidegėm žibintuvus ir pa
silenkę ėmėm slinkti pirmyra. siauru ir il
gu karidoriu; karidoris ėjo žemyn, paskum 
kilo aukštyn. Ilgai mes klaidžiojom tuose 
urvuose, perėjimuose, iki atsidūrėm, di
džiame ir aukštame kambaryje. Visas 
kambarys buvo išdėtas šlifuotu granitu, 
o viduryj stovėjo tuščias ir be viršaus ak
mens grabas; mumijos jau nebebūta, — ją 

genda. Daugelis tokių mumijų yra išlika turbūt nusivežė mokslininkai ir patalpino 

muzėjun, kame yra renkami visokie įstabi 
senovės palaikai. 

Buvo tamsu, nejauku ir nyku tame mir
ties" gyvenime ir mes paskubėjom išeit o-
ran. Jau laikas buvo toliau keliauti. Mes 
vėl pasijudinom toj pačioj tVarkoj.. Štai 
pranyko iš akių piramydės ir begalinės 
smilčių juros (marės), atsivėrė prieš mus: 
dešinėn, kairėn, priešakyn ar užpakklėn 
kur pažvelgsi — visur tematyti smėliai, 
smėliai ir kito nieko.^ Nei upeliuko, nei me
delio, nei žolelės neužėjome, jokio gyvulio 
nesutikom, būtumėm ėję per kaž-kokią iš
mirusią šalį. Tik retkarčiais išvysdavome 
iš smėlių bekyšanČius kuprio kaulus, ar 
žmogaus kaukole žvelgė į mus savo pa
juodavusiomis akių kiaurynėm — reiškia, 
čia yra žuvęs koks-nors nelaimingas kelei
vis. Saulė ėmė kaitinti nepakenčiamai. Sta
tus jos spinduliai mus tvilkyte tvilkė. 
Mums akys raibo nuo šviesos spindėsenos, 
veido ir rankų oda supūto ir apšoko puš
keliais; 'mes sudangstėm galvas skepetom, 
bet ir tas nieko negelbėjo. Ilgainiui kar
štis mažėjo ir papūtė vėjalis. Gyvuliai ir 
žmonės palinksmėjo: kupriai ėjo grei- „ 
čiau, o varovai užtraukė kaž-kokif dainą. 
Jau artinosi naktis. Urnai ėmė temti (šil-
tuose kraštuose neesti rytmetyj aušimo, * 
o j u k a r « temimo, kaip pas mus),—ir ore 
radog vėsiau. 

(Bus dnugiau) 
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OFISO VAI*: 
S—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nerišliomis: n u o 10 T ryto iki 
l Tai po pietų. 

Reaid. tel. V a n Buren 0294 
Ofiso tel . Boulevard 9693 

Dr. A. A. ROTH 
R U S A S GYDYTOJAS ir 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriškų, Vyriškai 
Vaikų ir Tisų chroniškų l igų. 

Ofisas: S354 S. Halsted Si . 
Vai .: 10—11 ryto; 2—J po 
piet, »7—8vak. Ned . 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

PRIE AUKSO SIDABRO VA- Į triotas, gerb. kun, Pr. Zabię-
JAUE. — VIETOS IR VAL. Į la. Po jo gražiai kalbėjo Siau-

AUKOJIMUI. !!įų Sąj. įgaliotinis Ant. £muU 
dzinavioius. 

Paskui aukas ripko. Auko
tojų vardus užrašinėjo J . Na-
viekas ir J . Russas. Aukojo 
šie:" 

Elisabettt, N. J . — Liet. Lai 
svės Išgavimo komitetas iškil
mingai rengiasi prie Aukso-Si-
dabro Vajaus, padėjimui stip
raus pamato Lietuvos va l iu ta i / Po $10.00: Gerb, kun. Pr. 
Tas vajus čionai prasideda 
birž. 24 d. ir tęsis iki liepos 

"Za'biela, Vik. Masuliunaitė, 
'Agn. Paulauskaitė (Little 

4 d., 1922 m. Ueneralė vieta 'Falls), Budrevieius St. (Frank 
aukso ir sidabro sunešimui y- fort); Pet. &arva 2,00; Jonas 
ra pas Aug. Lutviną, svetai
nėj, 69 So. Park St., Eliza-
beth, N. J . Antra vieta yra 
pas kum kleb. B. Žindžių, kle
bonijoj. 

Visi lietuviai, stokime dar
ban, padėkime Lietuvos pini 
gams tvirta pamate, užtikrin-
kim jiems pastovumą, aukšta. 

= = = = = - " •s = SS — LLLJ-', ",IMIII'UIII nmwmnn uiniiinaggg = 5 a* 
Puo* Dr-Altoriaus 

visos kitos. Taipgi p. J . Sau-
noras, žymus visiems geriems 
tikslams aukotojas, pasižadė
jo šį ta. nupirkti bazarui. Tai
gi matyti, kad visi stengsis, 

'kad kuocĮaugiausiąį pelno pa
darius parapijos ir krikščionių 
demokratų partijos naudai. 
Taigi , valio visi bazaranH 

žvalgaitis. 

PRAMOGOS. — CHORO VA 
KACUOS. — SVEČIAS. 

'Macys 1.50; Ka*. Kaminskas 
1.50;' 

Po $1.00: Juoz. Russas, Ieva 
Rusienė, Ant. Mickevičius, Pr. 
"(Jelšis, J . Kazakevičius, Pet. 
'Balandis, J . Petraitis, P. Mak
simavičius, And. ŠunskiįV'M. 
Šiinkauskas, J . Mockus, M. 
Zaikauskas, M, Lebednikas. 

i 
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DR. 6 . M. GLASER 
P R A K T I K U A SO METAI 

Ofisas S 14» So. Morgan St.. 
Kertė 82 -ad St., Chicago, Dl. 

SPECIJALI8TAS 
Moteriškų, Vyriškų Ir chroniškų^ 

Ilgų. 
-Ofise Valandos: N u o l t rytoį 

Ki t po pietų, nuo S lkl 7 rak.] 
tfedėliomis n u o 10 iki 2 po pietų.: 

Te l e fona i Yards 6*7 
ad^^ 

t DR. S. NAIKELIS * 
$ L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir C H I R l RGAS 
Te le fonas : Yards 2544 

8252 South Halsted S t r e e t . . 
Ant virkaus l luiver . State Bank 
Valandos: nuo 1<M—12 ryte; nuo 
2^-4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iorais nuo 10—2 
Oofisas ir gyven imo vieta: 

DR. CHARLES SEGAL f 
\ Perkėlė savo ofisą po numer iu , 

4718 SO. A S H L A N D A V E N L E 
S P E C I J A L I S T A S 

Džiovų, Moterų ir Vyrų I l g ų 

verte. Tas nuo mus pačių pri-fAd. Budris, K, Stašaitis, K. 
klauso ant kiek mes paaukosi- "Navickas, J . Navickas, Jurg. 

>VaL: ryte nuo l t — U : n u e S—I, 
(90 pietų; nuo 7—8: Si vakare. ' 
[NedėHomls: l t iki 1. 

Telefonas Dresel I88O3 

/gtcfir-^ -a:r-Sžas?~i:a= 3SS3 

Dr. M. Stupnickij 
3107 So. M w f u Strtet 

CHICAGO, LTaLIMOlB 
Telefonas Yards 50S8 

iTalandoa: — t lkl 11 II ryto:j 
ji po pietų lkl 1 vak. Nsdėl lo-
[mis ofisas uždarytas. 

• DR. A. L YUŠKA 
1900 8. Halsted Str:, 

Vai. Oanal I11S 

Valandos: l t ryto lkl 8 vakare. 

G y v e n i m a s : — 1811 W. tSrd Str. 

T e l Prospsct 1444. 

• » • » » » » 1 1 ^ ^ — « » ^ i w i » n mm»— 

T ' ' » M • • • ! • • • • m — = 

TeL Oanal M 7 , Vak. Oanal 9118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietnvii Gydytoj*! Ir 

Ohinirgif 
1811 8©uth Hals ted Street 

[ T a l a n d o s : l t Iki 11 ryte; 1 lk l t 
po p ie tų; t lkl • vakarą 

Ummmmm • •> • • I • • a w w w — ^ » * 

DR. A, J . KARALIUS 
LIETUVIS G Y D Y T O J A I 

23303 & Morgan Str. 
S! CHICAGO, ELL. 

me aukso ir sidabro Lietuvos 
Valstybei. O pinigai remiasi 
ant aukso ir sidabro atsargos. 
Aukokime auksinius žiedus, 
špilkutes, laikroilclio lukštus, 
sagutes ir kitus aukso ir si
dabro daiktus. Kas auksinių 
ii sidabrinių daiktų neturime 
aukokime pinigais. Jie visi 
bus priimti ir užrašyti į kny
gas. Bet visi prisidėkime prie 
šio taip svarbaus mūsų tėvy
nei darbo. 

Yra nuskirti smarkiausf 
darbuotojai priėmimui aukotų 

'daiktų ir atlikimui kitų su 
tam surištų darbų. Birž. 24 d-, 
daiktai bus priimami nuo 5 v. 
vak. iki 12 vai. nakties; birž. 
25 d. nuo 12 vai. dieną iki 12 
vai. nakties. Pradedant bįrž. 
26 ir baigiant riepos 4 d. kas 
va^kara bos priimami nuo 7 

'vai. vak. iki 9 v. v. Neškime 
ir aukokime savo tėvynei kas 
kg, išsigali. Niekas kitas ne
ateis mūsų tėvynei į pagelba, 
tas viskas nuo mūsų pačių 
priklauso. Užtai, visi, kas gy
vas, į darbą del savo tėvynės, 
del savų pinigų. 

M. S. 

Navickas, R. Navickienė, K. 
'Jankevičius, V. Pauliukonis, 
J . PetiĮkis. 

» 

Visi pinigai yra paduoti p. 

Brighton .Parkas. — Birž, 
'15 d., L. Vyčių 36 kp. laike 
savaitinį susirinkimą. Pirmi-

'ninkui neatsilankius jo vietą 
užėmė p-lė E. Aušraitė. 

Vienas naujas narys kuopon 
Įstojo. 

Nutarė surengti ' ' beaeh 
p a r t y " liepos 1 d., o liepos 2 
d., parapijos darže, turėti pik-

'niką atletų naudai. 
Choras nutarė pasiimti va 

'kaoijas porai mėnesių. Choro 
vedėjas pasižadėjo darbuotis 
per vasarą pri renginiu daini
ninkų, pamokas duos už labai 
'mažą atlyginimą, kaipo dai-

tti2£M*A&2£*aj*&£A***&£&A*t#a^^ 
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Ar JŪSŲ Kūdikis 
Verkia Nakčia? 

Jeigu jis nemiega ir yra nervuotas, tai gali
mas daiktas, kad priežastim to viso yra mais
tas. Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio ar
ba jsigtt jūsų pienas nepatinka jam, vartokite 

EAGLE BRANO 
iCONt&tStDMlLK* 

Tai mais tas , k u m yra išauki ėjęs daug daugiau sveikų 
ir stiprių vyrų ir m o f f r ^ n e g u kokis hera kitas , t a m 
t ikslui suta i sytas mais tas . Pripažintas ir. rekamenduo-
įamaa tūkstančių gydytojų . 

K t T i r o r & T r e W 8 V e j r ^ ^ 

Žmuidzinavičiui, kurs nusiųs |ninkams(ėms) f Keletas daini-
juos Lietuvon. 

Tenai buvęs. 

S 
* 

Ukirpkite i i pagarsinimą ir pa" 
Siųskite i The Borden Ce„ 
N e w York ir gaus i t e visai vel
tui, l ietuvių k a | b « i v isus pata
rimus ir nurėdyta i s , kaip- ji 
vartoti, ta ipg i paikių kūdikių 
knygą . 
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IŠVAŽIAVIMAI. - SVE 
ČIAS. 

ninku tuoj užsirašė imti pa
l iokas . Butų naudinga Visiems 
dar pasimokinti. Po atostogų farmerių iškovota, o ne val-
dar gražiau galėsinje* padai-|džįos geradarybė padaryta,. 

žiuri į žemdirbystę, ir daug Įdidelis skirtumas, kad be ta 
palengvinimų ir pagerinimų 
jau valdžia tuo žvilgsniu pada
rė ir da žada dairyti. 
Benjaminas C. Marsh, " Far

merių Tautines Tarybos^ di
rektorius tai pripažįsta. Bet 
jis pabrėžia, kad tai pačių 

ŠIAULIŲ S 4 J . PRAKALBOS 

Utica, N. Y. — Šalčio svet. 
įvyko (Kada. — Red.) Šiaulių 
Sąjungos reikalais prakalbos. 
Pirmutinis kalbėjo karštas pa-

Ii i i i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i iJL 
& D. LACHAWICZ § 
Llf iTDVIS G R A B O R I U S 

Patarnauja la idotuvėse kuopi - r 
Sfriausla. Ba ika le msldžln a t s i š a a - s 
s k t i , o m a n e darbą bes i t e a š g a - S 
=nėdlatl . 
=S»14 w . t a r a n . Cnlsaco . U L S 
f Te le fonas Oanal 1271—2199 g 
'•llllUlllllii | | | | |UMII|M4Mllllllllllllllllllll* 

Sheboygaji, Wis, — Birž. 12 
d. š. m„ Ų V y % 51 kuopiTa'i-
kė mėhes'inį 'susirinkimą* 

Nutarė surengti pikniką lie
pos 23 d., Pain Woods, girioj. 

'Susirinkimaii atsilankė 6v. O-
nos Moteni^ Dr-jos atstovė Pr. 
Stramskionė tikslu kviesti kp. 
rengti pikniką bendrai su Šv. 
Onos Dr-ja. Visas susirinkimas 
mielai suMuo sutiko. Išvažia
vimo komisijon išrinko Ant. 
Staučką ir VI. Rėklaitį. 

Kad parapijos baliumi pada
rius daugiau pelno iš Vyčių 
kp. išrinko M. Kavaliauską ir 
Ant. Staučką. 

Susirinkiman atsilankė sve
čias, gerb. klier. Karužinskas. 
J is daug naudingų patarimu 
davė. Taipogi daug papasakojo 
iš jaunimo veikimo, ypač spor
to srity. Kuopa yra dėkinga 
gerb. klierikui už atsilankymą 
Vusirinkiinan ir patarimus. Pa
geidautume, kad tokie Vyčiai 
dažniau mųs aplankytų. 

S. Rėklaitis. 

Jo tokis atsiliepimas turi 
savo politinę prasmę. J i s ^ r a 
radikalių pažiūrų, žmogus;ir 

nuoti. , 
Baigiant' susirinkimą atsi

lankė klier. V. Damašus. J is 
s v e i k i n i m u s , lygindamas j vadovauja ^ik^į^fl^pų 
'lietuvių jaunimą pine gėlelių, organizacijai; Ją jis norįs ' iu-
vpae ratelių. UremU Vyčiams,jungti su miestų socialistinė-

rifų negalima apsieiti! 
Bet jos apims abi pusi. 

Tarifų įstatymų ant europinių 
daiktų kainos bus pakeltos, 
ant Amerikos išdirbinių turės 
būti sumažintos. Tuomet su
silyginus kainomis į pirklybą 
eis Amerikos išdirbiniai. Ne
bus reikalo jų gabenti iš Eu
ropos. 

Imant mokestį už įvežamas 
prekes pasitikima iš to turėti 
apie 550 nųįįįpnų r dolerių, į 

Siunčiant Lietuvon per miui 
36 cetntai už 100 Auksinų 

• - e r b a ~ . 

280 AUks. u i vieną Dolerį 
Pigesnis kursas s iundant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

T r u m p ė m s laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearlng. House 
Bank. 

1112 YVest 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

sc: 

[Telefonas Vards H M 

STANLEY P j 
MAŽEIKA 

GRABORIUS I R ] 
Balzamuoto jas 

Turlų autumo-; 
uillus visokiems] 
reikalams. Kalnaj 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. ChicagoJ 

«1-L^-. 

1f 

'savo linkėjimus ir pats pasi
žadėjo su Vyčiais darbuotis, 
'kai savo tikslą atsieksiąs. 

Brighton Parko Vyčiai turi 
nemažai rėmėjų, kurie patys 
ant savo peč. turėdami sunkią 
naštą, mokslus eina, vienok 
atramia laiko atsilankyti į su
sirinkimus ir palikti malonaus 
įspūdžio. Garbė jiems už jų ne-
nuilstančią energiją. 

Vytis. 

POLITIKOS ŽINELĖS. 

ir TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS' 

Į 4 U J SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

J t e l e a d e t : a u o t ryto lkl t vak. 
Seredomls nuo 4 lkl t vakare 

• • • ' •» 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVIS A D V O K A T A I 
LHen.: R. 611-127 V. Dearborn BL 

Tel. Dearborn 6086 
Vakarais: 1078t g. W a b a s b Ave. 
RoseJand - Toj. PuUman M77 

| » » « « m » m « « i • • • • • • • • • • [ 
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DR. J . SH1NGLMAN 
N. E . Cor. 4 t Court Ir I I Btr. 

I ant viršaus valstynlčlos. 

o 
ŝ 
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C H I C A G O J E 
KATALIKŲ SPAUDOS DR-

J A VEIKIA. 

Dabartiniai tarifų įstaty
mai, jei jie pereis, tai visą naš
tą žadą išdėstyti kolygiausia 
ir teisingiausia visoje šalyje 
ant visų pramones šakų, ir vi
sų žmonių. J ie žada būti ap
sauga ir Amerikos išdirbejų 
ir darbininkų. 

BUS organizacijomis. 
Tarijų Įstatymai nugąsdino 

Anglijos pramoninkus. Shef-
ieldo plieno dirbtuvių atstovas 
atkeliauja Amerikon katbeti su 
kongreso komisija tarifų rei
kalams. 

Daugelis Amerikiečių nepa
tenkinti Anglijos nusistatymu 
diktuoti Amerikai tarifų įsta
tymus, kaip ji juos diktuoja 
kitur. Amerika, girdi, yra pa
ti sau ponia, o ne Anglijos 
tarnaite. • 
Senate svarstant tarifų klau

simą aiškino Finansų Komisi-
jof prezidentas McCumber iš 
North Dakota. J i s nupasakojo 
šiaip: 

"Atėjo laikas, kad mes sa
vo šalyje privalome tarifomis 
apsaugoti savo pramonę irmi-
lionuss darbininkų, kurie nuo 
jos yNra prigulmingi. Tacp kai
lių išdirbimo įvairįų produktų 

metus 

Mainierių streikas eina daug 
ramiau, neg<u tai būdavo ki
tados. Prikastų anglių sandė
l ia i baigiasi. Nejunijinės mai
nos »estengia duoti anglių 
tiek, kiek reikia. Yra pavo
jaus, kad nekurios pramonės 
fcakos turės sustoti veikusios. 

Apie sutartį tarp mainų sa-
vininfcų ir mainierių da nieko 
tikro negirdėti^ 

(įfen. Publ. Service. 

X * 

f V. W. RUTKAUSKAS i 
g ADVOKATAS s 

Ofisas Didmicstyj : 

j 29 South La Salle Street į 
p Eambar i s 5ao 
\£ Telefonas: Central 6390 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. I 
p Telefonas: Yards 4681 

m i i i i 

n* x 
i j e i . Centrai 1289 
e.' 
V. M&01& 0. MULKS 

VADVOKATAS 
Veda bylas visuose te ismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1611 — 1612 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

• « • . • * • < 

ĮSIOYKITE SIAB KNYGAS. 

Komisija rengianti tari 
fų projektus labai daug atsi- Amerikoje ir kitur yra tokis 

PRANEŠIMAS. 
Mes šios kolionijos lietuviai 
norėtume turėti savo kalboj 
Gydytoją. Norintieji apsigy- # 
venti mažesniuose miesteliuo- J 
M, meldžiu kreiptis greitai, § 
net toriu geroj vietoj Gydy 
tojui ofisą. Atsišaukite: 

VINCAS BALNIS g 
1444 Wentworth Avenua 

Chicago Heights, m 

West Si'de. — Ęirž. 16 d., 
Aušros Vartų par. mDkyklos 
kambaryje, įvyko Kat. Spau
dos Dr-jos 14 kuopos mėnesi
nis" susiriirkimas. Pirmiau
siai, p-nia Šiaulienė ir p-lė A-
gota Kairaitė, išdavė raportą 
apie rengiamąjį bazarą, kurio 
pusė pelno eis Aušros Vartų 
parapijai, o kita pusė, krikš
čionių demokratų partijai Lie
tuvoje. Pasirodo, kad prie ba-
ząro labai stropiai o-engiama-
n. Bazaras prasidės liepos 1 
d. ir tęsis iki 4 d. liepos. 

Šiame bazare savo būdas tu
rės Kat. Spaudos Dr-ja, Auš
ros Vartų Moterų ir Merginų 

'Dr-ja ir parapija. Taipgi bus 
ir " s t ra iker i s" ant kurio "vy
rai išbandys ^avo jėgas. Šį ba-
aarą taipgi pasižadėjo remti j 
be viršminėtų draugijų dar* 
šios: Moterų Sąjungos kuopa, 

UNIJA 9Broadw. Nev^rkNY. 
iSSSeiLIETtm 

VAŽIUOKIT VISI P A R A N K I Ų EB 
TIESIŲ K E L I U 

Lietuviai važiuojant 1 P iuava aplenkia 
Leqkų juostą (kartdorių) 

Visa Trečia Klesa Padal inta J Kambarin* 
Ant 2-jų, 4-riu, ••Siu ir 8-nių Lova 

POLONIA BirieUo MT 
LATVIA Liepos 6 

Trečios Klasps Kainos J; 
H A M B U R G Ą $103.50 — PELIAVA f 101.50 

M E M E L ir LLEPOJU $107.00 
Delel lalvakor. Ir l in lų kreipk, prie save a*en. 

& 
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Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis įr kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos feimvnoe. 

BAMB1NO 
Vajsbtženklis Reg. S. V. Pat. Biure 

greitai sukeikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pfnlinksmin» ir užganėdina. 
Bambino galima gauti visose aptįekose 
už 35c. ąrįa už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratopjjojl. 

Kūdikiai mėgsta jį! ' Jie prašo «Uuglau! 
P. AD. RICHT8R sa CO. 

1104-114 5o. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZE\VSKI, J R ) 

ADVOKATAS 
Vada bU&s vlsnose teismuose 

Bliesto Ofisas: 
8. Dearborn St., R o o w 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: $251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 658. 

Kas norite sužinoti apie pa
saulio pabaigą, tai nusipirkite 
knygutę: " K ą mokslas gali 
pasakyti apie pasaulio pabai
gą''. Kaina tik 10c. 

Kas nori būti "bur t in inku" , 
tai lai nusiperka knygutę: j 
"Mokslo pasakos." Šioje kny
gutė jfe rasite visokių " t r iksų 
Kairia tik 25c. 

Draugas Pub. Co. 
23S4 So. Oakley Avertue 

a - - - . . . . - . - . » • . 
^ e l . Raudoliih 4758 

A A S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vklumlestrle 
A S S O C I A T I O N B L D O . 

19 Bouth La SalLe Bsseet 
Room 1301 

Valandoa: 9 ryto lkl i po platu 
Namų Tel. Hyde Park SS96 

JLi" K — T 
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Įsivesk elektrą namuose. Kai-
BOS žemiausios, darbas garan
tuojamas. Pašauk 

TOM HOGAN 
Telefonas Nevada 6977 

s>*/®^©/®/g^/g/®^,'®/®,'©^©^%^%a^8,'a,@^a 
P A R S I D U O D A maža grocerne su 

rakandais ( furniture) už pigia kaina 
turi būti parduota j t rumpa laika nes 

;važuoiju Lietuvon. Atsišaukite 
4141 So. Campbell Ave. 

Ckionso, fll. 

i i K L i K E L I O TIKIETU B R O K E R I S 
Ekskursij iniai tikietai perkami par
duodami ir >matnomi. ž e m o s kainos. 
LVONS L I C E N S E D TICKET OFFICE 
$11 S. Clark St. Tel. Harrison 8978 

P A R S I D U O D A namas su biznių ir 
svetainjė, anįt v i r š t ų s 9 kambariai pa
gyvenimui. Biznis išdirbtas nuo seno 

Į l ietuvių augyvanto} vietoj . Atsišaukite 
J O S E P H J. KOVARSKAS 

2458 So. Western Ave . 
Tel. Oanal 2»SO 

t « f e « ^ i « » M « t t « a e « i 
VALENTINE DRESMAKDTO 

COLLEGE8 
407 W. Madlson, 1850 M. WeUs,J 

• t o s 8. Halsted Ssreets 
1S7 Mokyklos Buv. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
imo, Designing bieniui ir na-

VI etos duodama dykaU 
Diplomai. Mokslas lengvais a t - | 
mokėjimais. Klesos dienomis Ir] 
vakaraia Reikalaukit knygeles. ( 
TeL Seeley 1648 

SABĄ PATEK, 
i / & e * / a * / « / * / a * « / * » » e / * e * * * / * e * * f e 

— U 
I 
1 

ft|» ^ mm* — *»*•** mm*** m m 0* —> mm m m 
1 TeL Lafaytt te 4223 

j PLUMB1NG 

»-

Kaipo lletuvys, l ietuviams visa-
d,os patarnauju kogerlausia. 

\ M. VU6KA 
\ 8228 W. 88-th Street 

! A ~ tn .a. = 

Telefoms danai 5395 

JOHN fr MEZLAISKIS 
Generalis .Vontraktorius, staty
tojas ir sei)aĮ mamų taiayUjas. 
2338 S. Oallley Ave., Chittgo 

Arti STt -ftk> Pl*v». 

ANT *RANDOS sal iunas su visais 
naujiausiais į ta isymais Vtijttures" ge 
roj l ietuvių apgyv^tttej vietoj. Kas 
norėtumėt pamatyt i vieta, rakta ga
l ima aw«fel pas K Čapa 1436 -Went-
worth Ave. Chicago Heights , Rl. N o 
rint daugiau informacijų kreipkitės 

F l t A l f K C l l B f g A S 
4147 So. Kedzie Ave. Chicago, DL 
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PAPUOLĖ DU POLICIJOS 

SERŽANTU. 

Chieagos 22-osios wardos 
aldermanas Albert su dviem 
detektivais iš policijos virši
ninko ofiso areštavo du po
licijos seržantu už papirkimų 
ėmimą. 

Vienas iš areštuotų, servan
tas Judge, suimtas imant ky
šį nuo Joseph M. Elias, TM\ 
,"Willow street, pas kurį tiedu 
seržantu rado 12 galionų na - . 
mie gamintos degtinės ir su
tiko už 100 dol. tylėti. 

AUKSO-SIDABRO VAJUS 
WESTSIDĖJE 

Subatoje. 24 d. birželio m., 
2 vai. po pietų, prasideda au
kso sidabro rinkliava. 

Vietos Paskolos Komitetas 
ir "Draug-o" stotis šiuo rei-

0 | lonaus įspūdžio. Žmonių buvo 
= *pilnutėlė, nors ^nedidelė, svc-
= 'tainė — kimšte prikimšta. Vie

nok visi atsilankiusieji džiau
gėsi, kad galėjo pasidalinti to
kiais maloniais įspūdžiais. 

Be kitko, buvo atvaidinta 
Per Dievo Gailestingumą,", 

morališkas — pamokinantis — 
Veikalas. Jis, ištiesų, puikus. 
'Man jame labai patiko giesmė: 
' ' 'Magnifieat" ( 'Tegarbina'), 
o ypatingai eilutė: "Deposuit 
'potentes de sede et exaltavit 

* < 

Bridgeporto 25 d. birž., 2 vai. 
po pietų, parap. darže. 

B. P. Balsas. 

PAGERBS NELAIMINGĄJĮ. 

DARBUOTOJAI IR AUKO 
TOJAI KRUTAMUOSE 

PAVEIKSLUOSE. 

svien. Vi ra- ' h u m i i e s >* ("Nustūmė galingus 
nuo sosto, o nužemintus šome nešti aukas į "Draugo 

ofisą, čia abiejų stočių dar
bininkai priimdinės aukoja
mus daiktus ir pinigus. 

Visi VVestsidiečiai turi pro
gos prisidėti prie šio labai 

Seržantas Judge pirmutinis s v a r b a u s U e t a n i d a r b o , n e t 

ėio Das Eliasa atsinnt. sn- . f r ^ ^ ^ ^ &nkso n e Į atėjo pas 
vo dalį. Jam gavus pinigus 
jis tuojaus areštuotas. Kiek 
palaukus tokiu pat būdu ano
tuotas ir kitas seržantas Sch-
initt. 

Abudu tuojaus pristatytu 
viršininko ofisan. Po išklau
sinėjimo nuo abiejų atimta 
žvaigždės ir revolveriai ir sus 

"penduota. 
Aldermanas Albert tvirtina, 

kad daugelis policmonų čia 
užsiimdinėja papirkimų ėmi
mais. Tik reikia jiems užtai
syti kilpas taip, kai}) užtaisy
ta tiedviem seržantam. 

Alderniana Albert saugoja 
specialė sargyba. Jis bijo i 
policijos keršto. 

ATSARGUMAS SU POLIC 
MONAIS. 

Aną dieną areštuota du po
licmonų imant papirkimą nuo 
vieno "moonshine" gaminto
jo. , , 

Dabar areštuota dar vienas 
policmonas, kuris buvo nau
jai priimtas ir kuriam buvo 
teikiamos galutinos instruk
cijos policijos mokykloje. 

Šiuo kartu papuolė Vincent 
A. Demski, 26 m., grosernin-
kas, 1908 Blue Island ave. Su 
kitais dviem sėbrais tas kan 
didatas į policmonus pereitą 
ivasario mėnesį apiplėšė Bo\v-
man Dairy Co. ofisą, 415 Nor-
th Albany ave. Tenai pelnė 
apie 12,000 dol. 

jTečiaus tas vyrukas be jo
kio skrupulo įstojo policijos 
korpusam Jo praeitis policijai 
nebuvo žinoma. Viskas išėjo 
aikštėn suareštavus jo du sė
bru. 

Policijos viršininkas po to 
nusprendė dar uoliau persi
joti visų kandidatų praeitį, 
taip kad nebeliktų jokios abe
jonės. 

PAIMTA 10,000 DOL. VER
TĖS BRANGUMYNŲ. 

sidabro; jie gali aukoti pope-
rinius pinigus, nes čia ateina 
mums į pagelbą Metropolitan 
State Bankas. Šio banko pre 
zidentas p. J. Branza prižadė
jo visus Westsidėje surinktus 
^operinius pinigus pamainyti 
auksu sidabru. 

Reikia tikėti, kad VVestsi
diečiai šiuomi tinkamai pasi
naudos ir dės gausias auka*?, 
kad pagelbėjus Lietuvos Vals
tybei savo pinigus išleisti. 

West-Sidės Paskolos Komi 
tetas, ' D r a u g o " Paskolos Sto 
tis. 

, - — — *? 

augštino"). Šių sodžių pras
mė yra begalo gili. Tai pat man 
patiko ir scenerija, kuri kelte 
kėlė nurjjtifr-pa^teitį • amžiny 

'bę. 

Chicagoje pavogta 8 auto
mobiliai paroje birž. 18—19. 

Retai, labai rfctai toki gi
lus morališki veikalai statomi, 
užtad nevisi žmonės supran-

'ta jų kaina bei naudą. Bet 
'pamaži toki veikalai išlavins 
'žmonių dvasią, ir tad bus dide
lė parama tikėjimui. 

Pamokslai nupiešia žmo
nėms moralybe teoriškai, bet 
'morališki veikalai palieka 
'žmonių širdyse praktiškus 
Vaizdelius, kurie labai lengva 
imituoti. Taigi ir šiuokart Se
serims Kazimierietėms turim 
išreikšti padėkos žodį už jųjų 
uolų veiklumą ir taip gražų 
auklėjimą mūsų brangios visų 

Įmylimos jaunuomenės. Tepasi
lieka toki įspūdingi vaizdeliai 
'ilgai, ilgai mūsų gyvenime. 

Svetys. 

, Pasitaiko proga aplankyti 
gimines ir pažįstamus Lietuvoj 
be laivakortės ir didelių lė
šų. Galėsite būti įtraukti į 
krutamuosius paveikslus. 

Sekmadieny, birž. 25 d. š. m., 
2 vai. po pietų, Šv. Jurgio pa 
rap. darže, prie 32-ros ir Au-
burn Ave., L. Teatro B-vė nii-

1 trauks krutamuosius paveiks
lus visų darbuotojų Aukso-Si-

West ,Side. — Vienas iš įžy-
"mių jaunų šios kolonijos spor
to mėgėjų, Pranas Butkus, su
tiko nelaimę, nuskendo Michi-
gano ežere. J i s priklausė prie 
Aušros Vartų parap. choro ir 
L. Vyčių 24 kuopos. Savo na
rio pagerbimui visas choras 
nuvyko į jo šermenis pirmadie
ny ir ant karsto paliko gražų 
gėlių vainiką. Ž. 

GRAŽIAI DARBUOJASI. 

North Side. — Šv. Cecilijos 
Dr-ja laikė paprastą susirin
kimą birž. 6 d., Šv. Mykolo 
par. svet. Nemažas v būrelis 
narių atsilankė. Sus-mą vedė 

dabro Fondo ir L. L. Paskolos pirm. J . Ramoška. 
'Vajuose. Taipgi nutrauks į 
'paveikslus aukotojus Aukso-

(Nariai Ant. Rugienis ir Ant. 
Nausėda paaiškino apie Lab-

Kurie pirkote žymesnes 
sumas L. L. Paskolos arba 
'aukojote Aukso-Sidabro Fon-
'dan, atsineškite paliudijimus 
arba bonus, nes tie bus ats
kirai nutraukti, kartu su tais 
kurie ant vietos aukos žymes-
nes sumas. 

Bus ir programa. Esame už
kvietė gerb. Lietuvos Atstovą 

'V. Čarneckį ir kitus žymiau-
sius kalbėtojus. 

JAUNIMO DARBUOTĖ. 

Vakar du plėšiku kaipo 
"kostumieriu," inėjo Aaron 
Letvitansky & Bros. ofisan, 
127 No. Dearborn gat. (ant 
15-ojo aukšto), išsitraukė 
staiga revolverius ir pagrobė 
10,000 vertės brangių akme
nėlių. Ofiso savininkas apmuš
tas. 

. • MOONSHINE" AUKA. 

West Pullmanas. — Mažai 
rašoma apie VVest Pullmano 
jaunimą, tai tiesa, bet tai nėra 
ženklas, kad jis yra užmigęs. 

Birž. 6 d. L. Vyčių 35 kuo
pa laikė svarbų mėnesinį su
sirinkimą į kinį atsilankė ir 
mušu dvasios vadas kun. J. 
Raškauskas, suteikdamas daug 
gražių patarimų. Susirinkimas 
buvo gana skaitlingas ir gy-
\as . Bėgantieji kuopos reikalai 
buvo rinitai svarstomi. 

Iš svarbesnių nutarimu, pa 
daryta, tai turėti šeimynišką 
išvažiavimą liepos 9 d. į Mil-
ler, lnd. 

Paskui tartasi apie organi
zavimą atletų skyriaus. Šiuo
se svarstymuose netruko en
tuziazmo tarp narių. Senai rei
kėjo tą darbą pradėti. Dari).) 
organizavimo atletų skyriaus, 
vyrams ir mergaitėms, pavedė 
mūsų gabiausiems atletams, 
tai būtent J . Mečiui, S. Kra
sauskui, ir p-lei V. Joanai U-
seliuttti. Turėdami tokius -o-
nergingus vedėjus galime ti
kėtis neužilgo turėti stip
riausius, mikliausius žaidėjus 
visoje Chicagoje. 

Valio, VVest Pullmano jau
nimas! Subruskite prie darbo 
(Janą snausti. 

Korespondentė. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Birž. 13 d., vakare, Nek. Pr. 
P. Šv. par. svet. įvyko L. L. 
Pask. bei Aukso ir Sidabro 
Fondo kom. svarbus nepap
rastas susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo J . K. Enčeris, 
raštininkavo V. Paukštis. Per
skaitė keletą laiškų nuo Lie
tuvos Atstovo V. Čarneckio ir 
L. F. Misijos vedėjo J . J . Biel
skio. Iš jų geriau paaiškėjo 
Aukso ir Sidabro Fondo tiks-

'las. Tadgi vienbalsiai nutarta 
— surengti prakalbas 24 d. 
'birž., parapijos svet,, kur bus 
išdėstyta publikai Lietuvos 
dabartiniai siekiai bei pienai. 

Toliaus tapo nutarta vi
siems bendrai dalyvauti kru-

VIENUOLYNO VAKARAS. 

Sekmadieny, birž. 18 d., įvy
ko Šv. Kazimiero Akademijos 
vakarėlis užbaigimui mokslo 
metams. Buvo labai, labai įs
pūdingas. Jame buvo matyti 
veikiančiose ypatose toji tik-

Antrąjame aukšte po num. ' r a morališka dvasia, kuri da-
2233 West 21 gat. atrastas 
negyvas Joseph Jask, 35 m. 
Tai "moonshine" auka. Per 
naktį jis, sakoma, su keliais 
sėbrais " vaišinęsis' ' ir pabai
goje susipesęs. 

bina mūsų jaunuomenę ir, tar-
si, paėmus už rankos, veda ją 
laimingan gyvenimam Skais
tus, malonus, lyg ko pasiilgę 
mokinių veideliai žavėte žavė
jo atsilankiusius; ir tad nes-

A- f A. 
PRANAS BUTKUS 

nuskendo ežere pėtaayčioj, 
birželio 16 d. 1922, 3 vai. 
po pietų 19 metų amžiaus, 
gimęs Alsėdžių parap. Tel 
šių apskričio. 

Paliko dideliame nuliū
dime motina Valerija But
kienė ir pus-seserį Barbo
ra Baužiene. 

Velionis prigulėjo prie 
St. Marys Mission House 
Alumnų, (Techny, m. ) 
Aušros Vartų parap. Cho
ro ir Liet. Vyčių 24 kp. 

Laidotuvės įvyks sere-
doj birželio 28 d. iš namų 
2118 W. 23-rd Place į 
Aušros Vartų bažnyčia, 9 
vai. ryte, o po pamaldų 
bus nulydėtas į Švento 
Kazimiero kapines. 

Giminės, draugai, pažįs
tami nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdus 
Motina Valerija Butkienė. 

Sidabro Fondui, padėjimui pa- ,dįilingM S { | _ g o s d a r b u o t ę . A . 
mato Lietuvos valiutai. r> • • • «« 

Kugiemui paprašius ir gavus 
leidimą užrašinėti narius 
Labd. Sąj. gavo aštuoniolika 
naujų narių, kurie tenpat 
duoklėmis Labd. Sąj. sumokėjo 
$9.80. " 

Juoz. Šluokšnaitis išdavė ra-
portą iš Kat. Federacijos dar
buotės. Taipat paaiškino apie 
'Aukso-Sidabro vajų, kaip no
rima padėti tvirtą pamatą 

'Lietuvos valiutai, saviems pi-
'nigams. Dr-ja priėmė raportą 

Taigi visi Chieagos ir apie- j j r į§ iždo tam reikalui paau-
linkės darbuotojai, aukotojai |"kojo $10,00. Gražus pavyzdis. 
I r L. L. Pask. bonų pirkėjai, j g į draugija labai gražiai dar 
nepraleiskite šios vienatinės buojasi. Dėlto ir daug naujų 
progos savo giminėms ir pažįs
tamiems Amerikoj ir Lietuvoj 
pasirodyti krutamuose paveik
sluose. Taipat ir Pftys tą patį 
vakarę par. svet. p l ė s i t e save 
pamatyti. 

J . A. Mickeliunas. pirm., 
J . K. Enčeriš, rast. 

daugiau nereikia bijoti, kad pinigai 

pražūtų kelionėje; dėlto kad mes už tai 

T atsakome. 

Dolerius išmoka Lietuvoje ne taip kaip auksinus 
paštuose po visus miestelius, n#s paštai dolerių ne
laiko. Norint gauti dolerių reikia keliauti į dides
nius miestus kur yra Bankai. 

Štai vietos (neskaitant Kauno), kur mes apsi 
imam pristatyti dolerius: f 

Kybartai, šakiai, Kalvarija 
Kretinga bei Rokiškis; 

Prienai, Utena, Kėdainiai 
Alytus ir Joniškis. 

Šiauliai, Mažeikiai, Marijampolė, 
Vilkaviškis, Ukmergė 

- Panevėžis, Tauragė. 
Telšiai, Linkuva, Raseiniai 
Švėkšna, Biržai, Lazdijai 

Klaipėda ir Liepoja. 

DRAUGO SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 South Oakley Ave. 

P 
Chicago, Illinois 

narių kas susirinkimas į ją įs-
'toja. Įstojimas iki 35 m. tik 
vienas doleris. Verta ir kitiems 
prie jos prisirašyti. Susirinki

m u s laiko pirmą antradienį 
kiekvieno mėnesio, Šv. Mykolo 
par. svet., 1644 WabanstasAv., 
Chicago. Tėn buvęs J. G. 

i 

• 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

-

Poplauskienė Zofija 
Rupšlaukis Juozapas (Raeine, Wis.) 
Sutkienė Marijona 
Laučys Juozapas 
Rėkus Ignacas 
Minatienė Grasilda (Braddock, Pa.) 
Mikalaitienė Ona (Waukegan, 111.) 
Kaniauskis Jonas 
Šimkus Aleks. 
Kunskienė Elzb. (Gary, lnd.) 
Budvidas Pranas (Rockford, 111.) 
Dokšienė Kastancija (Raeine, Wis.) 
Rutkauskas Jonas 
Kaspar Jonas (Taylorsville, 111.). 
Laurinaitis Povilas (Cicero, 111.) 
Jovaišis Bronislovas 
Girčienė Natalija 
Mikalauskis Augustas (Indiana Harbor, lnd.) 
Lebežinskas Jonas 
Levickas Juozapas 
Kerbedis J . (Cicero, 111.) 
Šaulys Julijonas 
Ambrozaitė Placeda (Cicero, 111.) 
Kiškunienė Elzbieta 
Pilypas Stanislovas (Farmington, 111.) 
Išganaitienė Uršulė (Cicero, 111.) 
Mockus Antanas (Port "VVashington, Wis.) 
Petkevičius Stanislovas (Georgetown, 111.) 
Senavaitis Petras 
Versiackas Mateušas 

' Kaupienė Elzbieta 
Zajauskas Stanislovas (Cicero, 111.) 
Birgilis Vincas •* 
Wargon F. (Westville, UI.) 
Šimkus Jonas 
Juškienė Anielė ', 
Budris C. 
Feiza Mykolas (Cicero, III.) 
Stasiūnienė Ona 

i Varanauskas Jonas 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

KAS GYVAS, Į MASINĮ 
SUS-MĄ. 

Cicero, 111. — Šiandien ant-
tradieny, birž. 20 d., 8 vai. 
vak., Šv. Antano parap. svet., 

įvyksta svarbus masinis susi
rinkimas. Lietuva rengiasi 
prie savos valiutos. Valiutai 
reikia aukso ir sidabro. Lie-
Huva per savo Atstovą Wash-
ingtone prašo mus paaukoti 
'aukso ir sidabro. Ateikite pa-
'sitarti, kaip tą visą reikės pa
daryti. 

Susirinkimas bus gan trum

pas, bet labai svarbus. Nenu-
\argsime. 

L. L. Paskolos komitetas. 

NAUJAS ANTRAŠAS. 

,P-lė Albina C. Alaburdaito, 
raštininkė Liet. Vyčių Chiea
gos Apskričio, 4-tos-kuopos ir 
vkitu organizacijų, persikėlė ki
ton vieton gyventi. Su viso
kiais organizacijų reikalais 
kreipkitės nauju antrašu, 718 
W. 19-tfi St., Phone Canal 

X)901, antrų lubų. 
Alpha. 

Geresniems Piliečiams 
Geresnis Patarnavimas 

K AD pastūmėjus pirmos apsaugos judėjjma 
Standard Oil Company (Indiana) sut-

,vėre iš savos organizacijos narių 24 atskyrias 
grupės žmonių kurie ištyrinėja nelaimingus at
sitikimus paeinančius nuo automobilių. 

Šios grupės ar kuopos yra vadinamos "Safety 
Courts". 

Pirmų uždavinių šių kuopų yra sumažinti 
pavojingus automibilių atsitikimus ant viešu 
kelių. Tokių būdų kompanija ir pasitarnauja 
nes jį parodo darbininkui kokia jo priedermė pi 
liečiams. 

Šios kuopos renkasi kas savaite, jeigu bent 
kuris iš darbininku toj savaitėj yra turėjęs ko
kį atsitikimą nežiūrint kas jis butų ar drive-
ris ar manadžieris turi būti ištyrinėjamas iš 
kokios priežasties tas atsitiko. Pirmininkas Sa-
fety Council pra teisėjas. Kiti nariai Council 
yra jurors. 

Po išklausinėjimui jeigu pasirodo kad darbi
ninkas kaltas jam uždedama bausmę, Štai jeigu 
pasitaiko kad prasikaltėlis yra dreiverys, tuo
met jį siunčiama dviem savaitėm dirbti kaip 
prastų darbininkų Kompanijos Warehousej. 

Šis plianas yra operuojamas jau 11 Vidur-Va 
karinių valstijų patarnaujamų Standard Oil 
Company. Nuo įsteigimo šio pliano nelaimingu 
atsitikimų tapo sumažinta ant 50%. 

"Safety Court" duoda darbininkui suprasti 
kiek jis turi atsakomybės žmonijiai. Annuity 

. Systemas duoda darbininkui užtikrinimą at
eičiai, Stock Investment Plianas duoda jam no
rą taupinti-gi "Safety Court" turi sau ui tik
slą išlavinti ir padaryti geresnius piliečius ku
rie žmonėms atsakančiai patarnaus. 

The Standard Oil Company (Indiana) nuo-
latai studijuoja naujas metodas pagerinimui 
žmonių gyvenančiu Vidur-Vakarinuose valst. 

Standard Oil Company 
(INDIANA) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
~ » 2 8 0 0 

file:///argsime

