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METAI-VOL. VII 

RUSIJA TYKO SUNAIKINTI BUVĘS KAIZERIS SAUGO-
T" 

AMERIKA 
TAIP TVIRTINA ŽINOMAS SAMUEL GOMPERS 

j'kasyklos superintendentu Mc-, 
ĮbowelL ] 

Jis pranešęs superintenden- JA MAS 
tni, jog ginkluotoji sargyba 
nepraleidžianti žmonių vieške
liu, kad tnotarpu tos sargybos . 

* x. , /Olandijos pranešta, jog buvęs rijos parlamentai! rinkimų pa-. pareiga yra tik saugoti kom-<__ __ *, . \ . 5 . , y ,_ ; , 1 , . . v . T & okietnos kaizeris ten s tmnai sėkmes jau žinomos. Jos pas-

CIXCIXNATI, O., birž. 27. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime tos Federaci-

dieninę valdžios formą Ame
rikoje, panaikinti visas gyvuo
jančias darbininkų organizaci

jos prezidentas Samuel (Jom-- jas ir Įvesti proletariato dik-
pers kalbėdamas apie Rusiją t taturą. 

h —* 

pareiškė, jog bolševistinė Ru 
sija tykoja sugriauti Amerikoj 

Oompersas tuo teanatu kal
bėjo .todėl, nes suvažiavime at-

valdžią ir šioj šalv isteierti so- , , v, , ,» 
•' • ' sirado karstų bolsevistuves 

vietų** ' 
Rusijos šalininkų, kurie reika-

Jis sakė, kad tai šiandie v-Į, v. .v v, 
lavo suvažiavimo išnešti rezo-

pamjos savastį. 
Superintendentas stebėjosi 

ir žadėjo sargybę patvarkyti. 
J is sakė, kad sargyba sauva-
liai pasielgianti taip veikda
ma. J is sutiko, kuomet jam 
patarta sargyba nuginkluoti 
ir liepti jai saugoti tiktai kom
panijos savastis. :

 k 

LONDONAS* birž. 27. — Iš 
andijos pranešta, jog buvęs 

^Vokietijos kaizeris ten stipriai 

RINKIMU PASEKMĖS 
AIRIJOJE, 

DUBLINAS, birž. 27."--Ai-

policijos saugojamas. Bijo
ma, kad jis nepasprūstų Vo
kietijon ir tenai nestotų mo-
narehisfų priešaky. 

jau žinomos. .Jos pas
kelbtos viešai. 

Išrinkta atstovų: prielankių 
sutarčiai su Anglija 58; p r i e - , K a t n a 1 k l- vonių 6 0 auks-» 2 

šingų sutarčiai 36; darbo par-
Nors Olandijos vyriausybė tijos 17; ūkininkų 7; nepri-

liuciją pripažinti bolševistinė; 
Rusijos valdžią. 

Tuo klausimu imta jau rim-

ra svarbiausias bolševikų tik
slas. I r šiam žygiui jie paš
venčia dideles sumas pinigų. 
Tais pinigais Amerikoje leid
žiami visokiose kalbose bolše-'tai debatuoti ir buvo pavojus, 
vistiniai laikraščiai. Tais pi-, kad suvažiavimas tikrai stos 
nigais apmokami bolševisti- už rezoliuciją. ^Tuomet paki
niai agentai-agitatoriai. jlo Gompers su kalba ir visus 

Bolševikų tikslas — sakė i bolševikų šalininkų žvffius su-
Gompers — panaikinti šia n-į ardė 

\ 

Koronerio Teismas Nukaitina 
Kasyklų Kompaniją 

SKERDYNĖS KILO ŽUVUS DVIEM STREIKININKAM 
HERRIN, 111., birž. 27. 

Prisiekę koronerio teisėjai čia 
Aplankė ligoninę. 

Teismo ištarmė pagaminta, 
sekmadienį turėjo tardymus *-'kmmet k o r o n e r i s s u kitais tei-
pie darbininkų skerdynes, jvT-, ^ ^ a p l a n f e . % o n i l l c 

kasias ano treė.adiemo vata- j r t p l m i i ž k l a u s i n ė j o s u i e i s t U o -
ra, paskui ketvirtadienį. I ž 
19 nužudytų neunistų darbi-j 
ninku (tik tiek lavonų suras-
ta) ir už 2 unistu koronerio 

i Hendersoną nusove kasvklos 

I sms . \ 
Tenai koroneris, taigi, ir ga

vo informacijų, kad unistą 

teismas nukaitino Soutnern Il
linois Coal kompaniją. Tokio
je prasmėje paskelbta ir to 
teismo ištarmė. 

Ištarmėje pažymima, J o g [ ( l a r y t a s i s 6 ž m o n i n 

trečiadieni ties minėtos kon i - | } e k a s i ų į r 3 v e r t e i v i u 

panijos 

Nerado kiilkasvaidžių. 
Pagaliau Hunter liudijo, 

f kad jis niekur nesusekęs- kul-
kasvaidžįų, apie kuriuos buvo 
daug kalbama, buk kasyklų 
sargyba juos turinti. 

. f t _ 
Dar jam teko patirti, kad 

ta pati sargyba provokuojan
čiai pasielgusi. Kelis praei
nančius vieškeliu piliečius ap-
mušusi. To butą jau perdaug 
streikininkams. 

Pulk. Hunter baigęs liudy-
tmus tuojaus išvyko j apylin-
ikes ieškoti daugiau nužudytų 
neunistų lavonų. •• 

•v 
16-ka palaidota. 

IG-ka neidentifikuotų neu
nistų lavonų šį sekmadienį pa
laidota vietos kapinėse atški-
rioj vietoj. 16 atskiriu juodų 
karstų keleto žmonių nulydė
ta, j Laidotuves vedė keturi 
protestantų ministeriai. 

Niekas tų lavonų neatsišau-
kė ir nežinia, kas per vieni 
buvo tie žmonės. J ie buvo 
surekrutuoti Chicagoje ir pri
siųsti kasyklon, kaipo streik
laužiai. 

, 'neturi jokių žinių apie buvu
sio kaizerio pąsįketinimus, te-
čiaus atsargumas būtinai rei
kalingas. 

VOKIETIJOS MONARCHI-
STAI NERIMAUJA. 

_ _ _ _ _ _ 

klausomi] 10. 
Pasirodo, kad už sutartį 

stovi visi, išėmus minėtus 36 
atstovus. 

Pramatoma, kad de Valerą 
su-savo šalininkais ims kelti 
dar kokius naujus nesmagu-
mus. - • • j | ^ | , 

' 

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 
MONARCHISTUS. 

• — 
Milionas markių u i žmogžu

džių susekimą. 
-?* 

superintendentas McDowell. 

Teismo sąstatas. 

Koronerio teismas buvo su-
3 ang-
Jiems 

kasykla [pirmininkavo patsai koroneris 
nistas anglekasis Henderson. Keliolika liudinmtfų išklau-
Koronerio teisėjai patyrė, kad s i n ė t a B e t H u d y t i n e p a ž a u k . 
tą darbminką nužudė v ienako- j t a s a p s k r i t i e s šerifas, kurs to-
jis kasyklos superintendentas ' k i l K ) s e atsitikimuose yra svar-
McDowell. jTaigi, jis ištarmė-j bu_ a s m u o 

— 

BOLŠEVIKAI DELEGATAI 
HAGOJE. 

Žinios iš Lietuvos 
* 

BIRŠTONO KURORTAS. . dieną atydžiai klausė keli luk-
Istaneiai ,"nĮQr ;t Trys v>*rąi 

KAUKAS. Birželio pirmo- juokėsi iš pamokslininko žo-
mis dienomis atidarytas Bir- džių, bet pamoksliniįikas ir 

jiems savo žodžio nepagailėjo, 
prašydamas šventorių apleisti, 
nes bolševikui čia ne vieta. 

Žinoma, žmonės reiškė di-

štono kurortas su voniomis. 

kl. vonios po 30 auksinų. 
Balandžio 7 d., š. m. minis-

terių kabinetas nutarė paves-j džiausio pasipiktinimo tiems 
ti V. R. 1VL Sveikatos depar-jmusų "išminčiams." 
tamentui atstatyti ir eksplo- * 
atuoti Birštono kurortą; ir lei
sti tam reikalui kredito. 

NAUJA PARAPIJA. 

Atstatymo darbai sulig tam! &UNKARIAI, Šakių apskr. 
tikra Lietuvos atstatymo k o - ;

č i a kuriama nauja parapija, 
misariato sąmata, jau prade- statoma bažnyčia. Klebonu 

HAGUE, birž. 27.. — Vakar 
čia atvyko Rusijos bolševikų Jįo 
delegacija, kurion ineina 18 
asmefflĮ. Kaip šiandie prasi
dės pirmieji su jais konferen
cijos darbai. 

Olandijos vyriausybės parė
dymu bolševikai stipriai poli-

ta. Tie darbai pavesta Lietu
vos atstatymo komisariatui ir 
užbaigta gegužės mėnesio pa
baigoj. Atidarymas kurorto į-
vyko pirmomis dienos birže-

M R _ KARDINOLAS. 

^BERLYNAS, birž. 27. — 
į Žuvus nuo pasalingų žmogžu
džių užsienių reikalų ministe-
riui Dr. Rathenau, pasirodė, 
kad šiandieninė socialistų vai-|eijos saugojami 
džia Vokietijai netinkama, 
kad ji priveisė politinių žmog
žudžių. I r jei Itoip, tai vokie 
ciams monarchjstams yrąjfro* 
i'c»s šiandie kelti galvag^m**-
čiau ir dar ka r t į pamėginti 
sugriauti Jšią valdžią. 

Ypa^ Bavarijoje monarchis-
tai smarkiai darbuojasi. Šį 

las Vai Fre Dįbonzo. 

sekmadienį jie ten turėjo skai- . 
• ė mm > » . •» M 

• 

LEVVrS KONFERAVO SU 
PREZIDENTU. 

je pažymėtas, kaipo žmogzu-
dis. 

Superintendento McDo\vell 
nėra ta rp gyvųjų. J i s skerdy
nių laiku nužudytas su kitais 
neunistais darbininkais, kurie 
pasidavė užpuolusiems streiki
ninkams. 

Kiti žmogžudžiai nesusekti. 

Kitoje ištarmės dalyje koro
nerio teismas pažerti, kad 19-
ka neunistų darbininkų neži
nia kieno nužudyti. J ie žuvo 
užpuolus juos "nežinomam 
būriui." Gi užpuolimas įvy
ko del kasyklos kompanijos 
netaktingo pasielgimo. 

WASHIXGTON, Jiirž. 27.— 
Anglekasių organizacijos pre
zidentas Lewis vakar pirmiau-
*sia konferavo su Darbo sekre
toriumi Davis, pasukui su pre-
zidentu Hardingu. 

Kalbama, jog, matyt, prezi
dentas šauks kasyklų savinin
kų ir anglekasių viršaičių 
konferenciją streiko užbaigimo 

Pradėjus išklausinėti lindi- reikale, 
ninkus. išgirsta lauke -mnzi-

Atstatoma ne visas kuror
tas, bet tik jo dalis. Vopnos 
veršinės (viso 5) bus sunaudo
tos kaip ir prieš karą, vo
nioms daryti ir bus įtaisytos 
24 vonios (vieton buvusių 
prieš karą 70)„ Bus remontuo-
tas, ir įtaisytas vienas viešbu
tis, su ketomis, dešimtimis lo
vų kuraa^, valgykla su virtu-

irž. 27. Cia-.po ve> skalbykla, sutvarkytas pajr^ 
trumpo sirgimo mirė kardino- %ffi^'T?!&-to kalnas, gydomo 

šiai parapijai yra paskirtas 
kun. Grybinas. Iki šiol pamal
dos buvo laikomos ūkininko 
Švelnio klėtyje, bet jau greitu 
laiku galėsime jas švęsti nau
joje bažnyčioje. Apylinkės gy
ventojai noriai aukoja auk
sinus parapijai įsikurti ir baž
nyčiai pastatyti. 

— 

jo vandens versmė, maudyklė 
I Nemune. 

PRIPAŽINO TARPTAUTINĮ 
TRIBUNALĄ. 

N -
HAGUE, birž. 27. — Suv. 

Valstijos pripažino Čia Tautų 
Sąjungos įsteigtą tarptautinį 

. 

Pašalinių žmonių buvo ne
skaitlingas būrelis. Nes nie
kas nesiinteresavo žuvusiais. 

tlingus parodavimus. 
* * - * • 

Savo keliu, šimtai tūkstan
čių darbininkų, socialistų va
dovaujamų, sekmadienį kai- t e i s m 9 -
kuriuose miestuose atlaikė 
masinius mitingus. Nutarė 
ginti demokratinę respubbką 
i r "-reikalauti valdžios suardy
ti visas monarchistines orga-
nizaeijas. ' V a k a r ^ ^ Michigan ave. 

Kaip nebūtų, teciaus sian- | ^ ^ £ _ _ H « 4 _ 2 
die Vokietija atsidūrusi kaip 
ir ant ugnekalnio, kuris kas 
valanda gali prakiurti. 

Berlyno policijos prefektas 

kos balsas. Tai sekė laido
tuvės unisto Pitchie\vicz, kurs 
kartu su Henderson buvo nu
žudytas kasyklos sargų. 

Dėlto, tardymai pertrau
kta ir leista žmonėms pažiūrė
ti laidotuvių ėjimo. Paskui ir 
vėl pradėti tardymai. 

Svarbiausias liudininkas. 

FARRINGTON ŠAUKIA 
ANGLEKASIUS NURIMTI. 

Įspėja saugotis užpuolimų ir 
neteisėta žygių. 

4 ŽUVO SUSIDAUŽUS AU
TOMOBILIUI SU GATVE 

KARIU. • 
» i 

NAIKINA PAUKŠČIUS 
IR ŽVŽRIS. 

žiuojąs automobilius susidaužė 
*u gatvekariu. 4 žmonės žuvo 
k 1 sužeistas. Automobilius 
sulamdytas. 

paskyrė vieną milioną markių* BOMBA BEVERLY HILLS. 
dovanų už susekimą žmogžu- ( 

džių, kurie nužudė ministerį. Ties "Beverly News" agen
tūra užpereitą naktį plyšo 
bomba. Grėsliam nuovados po
licija ieško piktadariij. 

RATHENAU BUVO PERS 
PfiJAMAS 

SPRINGFIELD,' Bf. birž. 
27. —; Illinois anglekasių uni
joms, kurių yra 340, preziden
t a s Farrington paskelbė nuro
dymų, idant streikuoją unistai Svarbiausiuoju liudininku 

pasirodė pulk. Hunter, valsti-} saugotusi atkartoti panašius 
Koronerio teismas pažymi,' jos adjutanto gener. Black at i užpuolimus, kokis atlikta Her-

kad jis reprezentuojąs Wil- stovas, kurs šion apylinkėn! rine. jToki pasielgimai puldo 
liamsoin apskrities visuome
nės sentimentą. I r priduria, 

LONDONAS, bm 27. -
J5 Berlyno pranešta, kad ni< 
žudytas užsienių reikalų mini-
steris Dr. Rathenau buvo per
spėjamas prieš sąkalbį, koks 
buvo daromas ant jo galvos. 
J į perspėję net jo Asistentai 
saugotis, neiti niekur be po
licijos. Bet Dr. Rathenau per
spėjimų neklausė. 

prisiųstas pirmiau įvykusių anglekasių organizaciją. Nai 
skerdynių. 

idant policiniai autoritetai: Pulk. Hunter koronerio teis 
toliau vestų tardymus su tiks-|me liudijo, kad kuomet jis mi
lu susekti atskirius žmogžud
žius. , f - \ 

Teismui pirmininkavo koro
neris McCown. 

kiną visuomenės simpatiją, pa
čioms unijomš^aro neatitaiso
mus nuostolius. >Tas kenkia 
pačiam streikui ir jo tikslams. vyko į "kasyklą, tenai jį sulai

kė ginkluota sargyba. Pasisa
kius jam kas jis per vienas, .CHIOAGO. — Šiandie pra-
jam buvo leista pasimatyti su j'matomas lietus; šilčiau. 

NEPRIIMAMAS JAPO. 
NIJON. 

CTOKYO, birz. 27. — Japo-
„ijon iš Amerikos garlaiviu at 
vyko gen. Semionov. Teciaus 
be pasporto jam neleista iš
lipti. Del to jis nukeliavo 
Shangbajų. 

ŽEMAIČŲ KALVARIJA. 
Nors valsčius mažas, tečiaus 

tinkąs klimatiniam ^djmlui . ^ . ^ _ ^ n l d k y k l a g ; 

IŠVAŽIAVO Į KONI^EREN-
CIJĄ: 

Gegužės 30 d. Briuselyje į-
vjks geležinkelininkų konfere
ncija nustatyti tarifams tarp
tautiniam pervežimui keleivių 
ir bagažo tarp Anglijos, Pran-
cijos, Belgijos ir Pabaltės val
stybių. Į tą konferenciją gavo 
pakvietimą Lietuvos susisieki
mo ministerija. Atstovu nuo 
Lietuvos susisiekimo ministe
rijos paskirtas inžinerius ČJ. 
Liandsbergis, kuris gegužės 26 
dieną išvažiavo Briuseliu 

Prieš karą Birštono kuror
tas buvo žinomas plačiai ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsieny, kai
po kurortas šarminių-vopninių 
mineralinių vandenų (ščojočno 
izviestkovyje istočniki). Į tą 
kurortą važiuodavo gydytis 
asmenys sergantieji ramata, 
tširdies nusilpnėjimu, o turin
tieji slogą (katarą )žarnų, pil
velio, šlapinimos takų, taipat 
fnnkcionalį pilvelio susirgimą 
(vad. riemens ėdimą) važiuo
davo gydytis geriamuoju vad. 
Viktorijos versmės silpnai sū
riu vandeniu. 

Be to, Birštono kurortas 
tinka kaipov atsilsio ir klima
tinio gydymos vieta, nes kai-
rėjėj Nemuno pusėj yra pu
šynas, valdžios miškas labai 

ŽEM. KALVARIJA. Čia 
be pasigailėjimo yra naikina
mi įvairus paukščiai, kiškiai, 
voverės ir kt., nors kaikiff-ių 
visai mažai yra, ~ į į į mūsų 
"str ie lč iai" šaudo by tik pa
mato. Valdžia yra uždraudu
si pavasario metu šaudyti, bet 
į tai niekas domės nekreipia. 
Gaujomis vaikštinėja pusber
niai, naikindami gamtos turtą. 
Stebėtina, ką veikia milicinin
kai ir •narsieji šauliai? 

VARTOTOJŲ B-V_. ^ 

PLOKŠČIAI, Šakių apskr. 
Mokytojaus V. Brusoko rupes
niu neblogai čia gyvuoją var
totojų bendrovė. Paslfutiniu 
metu išrinkta nauja bendrovės 
valdyba, kurią sudaro: mok. 
V. Brusokas, J . Naunčikas i r 
A. Puskunigis. [Taipat išrink
ta, ir naujas krautuvninkas — 
pil. J . Skadas. 

bet gaila, kad mūsų mokyklo
se visi mokytojai yra žydelio 

ypač vasaros metu. 
Sergantiems nervų susilpnė 

jimu -fNeurasthenia), aptuki 
mu ir apskritai reikalaujan- Markso pasekėjai, 
tiems gydymos šaltu vandeniui 
ir sportu, tinka maudyklės 
Nemune. 

\ MISIJOS. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. r* 

GIŽAI, Vilkaviškio apskr. 
Aplankė ir mūsų parapiją mi
sionierius — Tėvas Kazimie
ras. Misijos tęsėsi nuo balan
džio 19 iki 23 d. Gerb. pa
mokslininkas pasakė 17 pa
moksle, kurių klausė tūkstan
tinės žmonių minios. Pamok
slai paliko gero įspūdžio klau-
sytojuose. Daugelis atsiža-

LIETUVOS Atstovybė Ro- dėjo degtinės gerti, kuri la
moje keliasi į naują butą. A d - b a i plačiai apėmus Gižų apy-
resas šioks: Legazionė~ di Li- linkę. Paskutiniojo pamokslo 

1 tuania, Roma, 49, Via Ciro metu šventoriuje pastatyta 
Menotti, 1. misijų kryžius. Pamokslo tą 

GUDELIAI-BUDVEEČIAI. 
(Paežerių vi., Vilkaviškio a.). 
Balandžio pabaigoje čia siau
tė didelė viesulą. Kai kurių 
namų apdraskė stogus, o pil. 
A. Kilnos sugriovė klojimą. 

PINIGU KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
biržei. 26 d,, buvo tokia pagel 
Merehants Loan & Trost Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.50 
Pranei jos 100 frankų 9.12 
Italijos 100 lirų 5.24 

• Vokietijos 100 markių .29 
Lietuvos 100 auksinų .29 
Lenkų 100 markių .02 



DRAUGAS 
Antradienis, Birželio 27, 1922 

m*m S 

i. 

Pusei Metų •*•©« 
Prenumeratos mokaal iškalno. L*l-

fcgpj skaitosi nuo uislrafiymo dienos 
n* nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą risada reikia prisiųsti 
ir selnas adresas. Pinigai geriausia 
stųati iSperkant krasoje ar exprese 
"Mouey Order" arba Įdedant pini 
gus 1 registruotą laiika. 

"DRAUGAS'' PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley A ve., Chicago 

TeL Roosevelt 7791 
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«MHiiHMumiiiniiiiiiiiiMimniiiiiii«»i» \alstijos gyventojai. Mūsų vi-
urercTO? KATAUKŲDi iamAl f l i j S Q k i š e n i a i turės a t s a k y t i . 

i "DRAUGAS" I Reikia "^kad streikinin-
I " , M . t kų t a r p a n turėjo į s i m a i š y t i 

Btna kasdieną titakynia nedėldUenhisj * ? .. . J * * 
FRKHUMBRATOS KAINA: raudonieji gaivalai — kursty-

t«.oo Į tojai. Kitaip gi to baisaus at
sitikimo negalima išaiškinti. 

Reikia laukti, kad po šio 
baisaus atsitikimo šalies vy-
riausvbė mes šalin neutralu-
mų ir ims tvarkyti anglių in
dustrijų. 

Turi but prispausti anglių 
kasyklų savininkai, kurie iŠ 
kasyklų žeriasi auksų, gi dar
bininkams nemoka teisingų už 
mokesnių ir verčia juos kelti 
streikus. Ir streikai dažniau
sia baigiasi kraujo praliejimu. 

37-AS L. R. K. SUSIVIENIJIMO SEIMAS. 
20, 21, 22 BIRŽELIO D. WILKES-BARRE, PA. 

DARBININKU ŽUDYNĖS, 

I MOKYKLA BE TIKYBOS. 
> 

Balandžio 1 d. kilus angli
akasių streikui, šalies vyriau
sybė paskelbė, kad ji busianti 
neutralė. Ir nieko ypatinga ne
daryta, kad kuoveikiau baigti Dr- A l b e r t P a r k e r F i t c h > A~ 
streikų. Streiko prasitęsimas "lehrst'o kolegijos profeso-
pakėlė žudynes Illinois valsti-1 r ius> V i ^ ° Auklėjimo Sa-
- • jungos posėdy, Wol*cester'y, 

-„ , . .... . , . turėjo prakalbu. Kadangi jo 
Ta baisų atsitikimų smerkia / " * "7 

., T V , to \ \ kalba nepasiliks be atbalsio, patsai Amerikos Darbo b ede- ». . . 
r .. . , c< , dedame svarbiausia io prakal-
xacijos prezidentas Samuel , 
_ . i- * bos vietų. 
(Jompers, kurs anų dienų to< ^ 
Federacijos suvažiavime 41-uo-; "Amerikos respublika su-
ju kartu išrinktas prezidentu.! l i n k « 5 i a n c l i w i ****** *tafr 
\ n ••. 4^« ,frai;i.; i simų Tauta negali gvvuoti, 
* Oompers sako, jog streiki- i * » ». 

• , ., ,. ,. i • , jeigu ji savo mokvklose nemo-
ninkams reikalinga solidanmV 6 J 

kma tikybos ir doros. Sių da-

(Pabalga) 
IV-AS POSĖDIS PO PIET. 

1:30* vaL po p. iždo globėjai 
duoda smulkių-smulkiausia 
Sus-mo organizacijos iždo a-
pyskaitų. 

J>vasios vadas kun. N. Pet
kus prisiuntė savo raportų. Pri 
imtas. Išklausyta teismo ko
misijos raportai ir priimti. A. 
Aleksis davė pranešimų apie 
švietimo, komisijos darbuotę. 

Einama prie opiausios Sei
mo v ie tos— kaltinimo C. V-
bos už paskolų Prekybos ir 
Pramonės bendrovei. Prašoma 
ne Susv-uio narių ir neužsire
gistravusių laikraščių reporte
rių apleisti salę. 

C V-bos nariai aiškina le-
galę paskolos situacijų Akro-
ne, Ohio. Daromi priekaištai 
ir paklausimai. Vanagininkai 

ni -OJI SEIMO DtENA. 

V-as posėdis. 

Rezoliucijų komisija skailo 
toliaus kuopų įnešimus deiei 
Susv-mo turto apsaugojimo. 
Po vakarykščio triukšmo de
batai eina gan ramiai, bet dė
lei įvykusios Akrone paskolos 
kiekvienas kalba kaip išmaro. 
Nematant galutinos išvados, 
nes nuomonės viena kitai prie
šingos, nepaisant revizijos ko
misijų pranešimų, kun. Ambo-
tas siūlo tų klausimų galutinai 
pavesti busiančiai V-<bai, kuri 
ištirsianti nuodugniai paskolų 
Akrone ir pasistengs apsaugo
ti ten įdėtus Susv-mo piuigus. 
Visi Seimo dalyviai pritaria Į-
nešimui ir šiuo baigiasi gdtsi 
Akrono byla Jabai rimtai.Prieš 
pi et toliaus skaitomi kuopų 

Į 
I ATSISVEIKINIMAS MOKSLO METUS UŽBAIGUS 

karščiuojasi ir tik maršalkos įnešimai. Jų labai daug. Cia-
juos nuramina. Kadangi tas^įma džiaugtis, kad kuopos 
klausi uias ankštai rišasi su pa- \ taip stropiai rūpinasi savo or

ganizacijos gerove. Priimtus į-

akcija, kuomet eina kova už 
būvį. Bet jų keliamos kruvinos 
riaušės visvien smerkiamos. 

Tai didžiai liūdnas atsitiki
mas. Bet to visa pasekmės gali 
pasirodyti taipat nemažiau 
liūdnos. 

lykų viešoji mokykla nemoki
na, Šiandien mes matome dvi 
mūsų geriausių piliečių rųšl, 
kurios šalinasi nuo viešųjų mo
kyklų. Labai didelis protes
tantų skaičius siunčia 

čių kuopus įnešimais, tai iczo-
liucijos komisija skaito įneši
mus kur kalbama kaip ateity 
apsaugojus Susv-mo turi a. 
Nutarta, kad C. V-ba negalinti 
skolinti daugiaus negu $10,-' g i s poodis skiriamas naii 
000, gi didesnei paskolai pri- j o s i o s y^bos rinkimams. Jis 
valo atsiklausti Sus-mo kuopų. I t u r ė t u b u t į paskutinis, bet dar 

Mylimi Tėveliai, Brangus 
Svečiai:-— 

Šiandien muša mums moks
lo metų pabaiga. Vieni mūsų 
peršoka į aukštesnę klasę ki
tiems tenka skirtis su moky
kla užbaigus aštuntąjį skyrių. 
Pastarųjų vardu man tenka 
tarti atsisveikinimo žodį. 

Graudu ir linksma šių valan
dų. 

X»inksma, nes juk aštuonių 
metelių vaisiai nun renkami, 
juk kaitrių darbo dienelių 
prakaitas nun šluostomas, juk 
pirmoji mūsų amželio riba pa
siekta! Ir šit prieš mūsų akis 
nauji reginiai, nauji uždavi
niai. 

Kų žada rytojus? kiekvie
nas mūsų neramiai klausia. 
Dar vakar mes nedrįsome ry
tojaus uždangos pakelti, gi 
šiandien jų keliame drąsiai. 
, Mes žinome, kad per aštuo
nis metus įgytasai mokslas ir 

vo didžiausia laime skaitysi-
m© aplankyti Jumis, atnaujin 
ti neišdildomus suolo atsimini
mus. 

Tardami tad Sudiev, palic-
Pažvelgę tad į rytojų mes W e Jūsų ir su Jumis visados, 

stiepdamies šaukiame: Sveikas « * atsisveikinamo prakalbe-
rytojau, ar tu apsiniaukęs ar k P^akė J«r. Labanauskas 
giedras, mes siekiame aukšty- Aušros Vartų par mokyklos 

(Ckioago, IU.) mokslo metų uz 
baigimo vakare, birž. 18 d.. 
Meldažio svet. 

nešimus paskelbsime vėliaos. ™kIėJ»nas anaiptol neduoda 
mums teisės vadintis moksla-Pietų pertrauka. 

VI-AS POSĖDIS. 

Kadangi vėlus laikas baigiama 

žmogžudžius ir juos kuoaš-
triausiai nubausti. Prasidės a 

' vaikus į savo konfesijos (tiky-
Reikia spėti, kad dauguma ^ p r i v a t m e s mokyklas. Ka-

užpuolikų ir žuvusių buvo s v e - ; t [ J i k a i l e i l , ž i a s a V ( ) v a i k u s Į 
timšaliai darbininkai. Anglis-į parapijines mokyklas, kur nio
koji spauda šaukia ir spau- j fc0JIia tikybos ir doros moks-
džia valdžią išgaudyti visus i ] a Tai yra jų apsigynimo prie

monė, kuri saugo juos nuo 
liūdnų pasekmių. Visos istori-

1-eštai, paskui bylos. Papuls j j o s valstybės, kurios pašalino 
teisman ir patys imijų viršai- 'tikybos ir doros mOksla iš 
čiai. Nukentėjusi anglių kasy- * mokyklos, šiandien neg>-vuo-
klos bendrovė trauks teisman ja." 
v i s ą a n g l e k a s i ų org^mizaciją. I r t o l inus : 

Tai ne viskas. Svetimu šalin « J e i g u p r o t estantai ir kata-
konsulai reikalaus atlyginimo J ijkaį siunčia vaikus \ savas 
už nužudytus. Kas gi turės, nmkvklas, tai deito kad mp 

>us-mas apie 7 vai. vak., dis-
savo> kusi jų tųsa jialieka rytojui. 

Operetė c,IšemsM. 

daug lieka darbo. Kadangi 
kaikurie delegatai turės tų va
karų išvažiuoti, pirmon vieton 
dedama C-ro V-bos rinkimai, 

9 vai. v. W. B. High Sciicol k u r i e i^kata slaptu balaavl-
Auditorium, Wilkes-Barre, Pu 

Dvasios vadas kun. Ambo-
t a a ^ Hartfordo, pirmininkas 

mokykloms trūksta dvasinio 
auklėjimo." 

Tesupranta mūsų tėvai, krt-
atlyginti, jei ne valstija, kuri; r,anta religinio auklėjimo svar- jdel mes privalome branginti 
neapsaugojo žmonių gyvas-Įt,,. Didžiausi mūsų šalies au- j parapijos mokyklas' 
ties? Valstija, tai mes visij-klėtojai pastebi, kad viešoms naudotis. . 

artistai suvaidino muzikaliau 
Rimkaus dramų <tIšeiv^s , ,. 
Drama turi du aktu. Pirmas p._ įfįUus iš Tittsburgo, viee 
aktas įvyksta Lietuvoje prieš p į r n u j . galiūnas iš Waterbu-
pasaulinį karą, antras Amcri-įry; sekretorius Kižis iš PiUs 
koje. Režisavo I>. UibaviČius, Į tono, iždininkas J. Stulgaitis 
chorą vedė J. Stulgaitis, va- į | Wilkes-Barre, iždo globėjais 

J. Mačiulis ir J. Tumasonis iš 
Brooklyno. 

Toliaus seka įvairių komisi
jų rinkimai. Dar pašvaisčius 
kai-kuriuos įnešimus baigia
ma Vl-as posėdis ir rytojui 
4-ai Seimo dienai paliekama 
atlikti neaptartus dalykus. 

vynais. 
Mes suprantame, kad vos 

tik pirmąjį mokslo slenkstį e-
same peržengę. 

Mes matome, kad dar platus 
ir akimi neapimami žinijos 
plotai prieš mus dirvonuoja. 

biųj 
Aukštybių, aukštybių! Myli

mi Tėveliai, Šit mūsų ateities 
programa! Jūsų rupesniu ir 
vargeliu pirmąsias aukštybes 
jau esame atsiekę. 

Ačiū Jums, ačiū Jums. O, 
mylimi Tėveliai! Mūsų širdįs 
patvino padėkos jausmais. Ir 
kuo mes atsidėkosime? Kuo 
atsilyginsime? Šiandien dau
giaus pasakyti nebegalime 
kaip tarti savo iškilmingų žo
dį : Mes norime būti geri Jūsų 
vaikeliai! Mes neužvilsime 
Jūsų, ne, niekados. 

Kuomet mes tariame ačiū 
Jums, mes negalime užmiršti 
savo mokytojų — aukso šir
dies Seselių. Jeigu mes tiek ža-

AUKSO-SIDABRO FON-
DAS LIETUVAI. 

(Aukos priimtos "Draugo" 
ofise) 

Juozapas Saunoris . . . . $50.00 
($20.00 auk. $30.00 sidabru) 
Antanas Dovidauskas, St. 

Charles, 111 $5.00 auksu 
Jonas Jaugilas . . . . K00 sid. 
Antanina Jaugilienė rusų 

rublį sid. 
'Antanas Kasiulis . . 2.00 sid. 
'Marijona Kasiulienė 2.00 sid. 

?> 

'" 
>> 

TElzė Kasiuliutė 1.00 sid. 
dame, tai ačiū Seserų — Mo- 'Jonas Naujalis . . 2.50 auksu 
k y to jų pastangoms. 

Juk jos kasdien nenuilsta
mai skatino mus mokslan, juk 
jos bėrė mūsų jaunon širdin 
krikščioniškos dorybės sėklų. 
Ačiū tad Jums, brangios mo
kytojos, mes amžinai Jums dė
kingi ir dėkingos. 

Taipat ačiū mūsų Globėjui, 
gerbiamam kunigui klebonui, 

Martinas Česnavičius 2.50 
Jonas Markevičius 10.00 
Longinas Jusevičius 5.00 

'Kazimieras Petkus . . 2.00 sid. 
Pranas Nbrbutas 1.00 sid. 
J. Kačper, Taylorville, III. $1 
V. Kasper, Taylorville, 111. $1 
M. Kasper, Taylorville, 111.. 

25c. 
G. Kasper, Taylorville, IU. 

Bet kartu esame giliausiai kurs stiprino mumyse v i s a k a s j į l 

karo vedėjas "Garso" redak-
tor. L. Šimutis. 

• • • • 

ir jonus 

įsitikinę, kad. šis pradžios 
mokslas ir auklėjimas yra 
mūsų dvasios gyvybei kerti
nis akmuo. 

Mokykla įsodino mūsų sielon 
tuos diegus iš kur^ų auga ir 
keroja vienas didelis troški
mas: daugiaus mokslo, dau
giaus mokslo! 

Mokykla įskėlė mūsų širdin 
tų šventų ugnelę, kuri kaitina 
mūsų pasirįžimų tarnauti 
žmogaus, krikščionies, katali
ko idealui. 

Mokykla įkvėpė mums Kris
taus dvasios kurios vedami 
mes busime ištikimi savo obal-
siui "Per aspera adolta!—Per 
kliūtis į aukštybes"! 

dora, aukšta, prakilnu. Mes 
stengsimės pagerbti savo sie
los vertybę palikdami ne tik 
žodžiais bet ir darbais ištiki
mais Kristaus sekėjais. 

Tie yra šiandien mūsų paki
laus džiaugsmo posmai. Bet 
skaudu ir liūdna prisiminus 
kad reikia skirtis su savo mo
kytojomis, draugais ir drau
gėmis. 

Gerbiamos mokytojos, bran
gus draugai ir draugės. Nieks 
negali sutraukyti mūsų priete-
ljTbės ryšių. 

Jie perdaug stipriai susipy
nę ir susimezgę. Taigi nors 

i 25c. 
J. Kasper, Taylorville, M. 
Įf.- • . . ; ' 25c. 
J. Kasper, (jaunasis) Taylor

ville, UI 25c. 
Štai gražus pavyzdis, kur 

visa šeimyna aukoja kiek gali 
Lietuvos reikalams. Jie matyt, 
Čia augę, nes laiškų rašo ang
liškai, bet senosios tėvvnės n« -
užmiršta. Mr. Kasper nusis
kundžia, kad del bedarbės ns-
gali daugiau aukoti, bet deito 
jo auka pasidaro da gražesnė. 

Štai jo žodžiai: "I am sorvy 
I could not donate more, but 
there is hard'ly any \vork here, 
so it was all I could donate". 

Tikimės ir daugiau tokių pa-lemta skirtis kūnu, dvasia mes 
dažnai grįšime pas Jumis. Sa- vyzdžių susilaukti 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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M, Slepcav'o. 

GAILESTINGUMO VERSMĖ. 
(Indų kge/ida) 

Gimalajų tarpukalnyj, netol Kašmyro 
pakalnės, gyveno išmintingas ir dievobai
mingas atsiskyrėlis. Labiau už kitus JĮ 
numylėjęs dangaus valdovas Magadev'as, 
už tų, kad nebuvo lygaus Tagarnatui (tam 
atsiskyrėliui) tvirtu pasninku ir nuošir-; V 

džia malda. 
Ant aukštos uolos viršūnės užlipdavo j 

Tagamatas, ir, kuomet kvapų pilna naktis 
apima žemę, o blizgančios žvaigždutės ra^ 
miai ir meilingai žiuri išaukšto, — karšta 
jo malTla kilo dangun, prie Magadevo so
sto. 

Kuomet pro tamsias šimtmetinių medžių 
viršūnes smeigėsi pirmieji spinduliai, o 
kiekvienas paukštelis linksma giesme svei
kino austančių dienų, — tuomet prie d i 
džiojo visatos sutvėrėjo plaukė Tagarna-
tos malda. 

Kuomet temo Šviesi vakarinės žaros liep 
sna. kai bukŠčios mimozos droviai sus
ileidžia savo lapus, kada rausvi debesėliai 
pamažu tirpo neapimamoje dangaus pla
tybėj, kai visa gamta, eidama poilsio, leu 
kiasi prieš Magadevo didybę, tuomet irgi 
vienų vienas o skaistus, kaip saulė, karš
tai meldėsi Tagamatas. 

Kilo audra, įsigalėjo ir ėmė griauti 
g r i a u s m a i ir t v i s k a n č i ų ža ibų š v i t ė j i m e 
pasirodė Magadevas; suskambėjo jo bal-

kojonns. Ir tarė Magadevas: 
— Mirtingas žmogau! Tavo malda su

judino mano sosto pakojes, dangaus švie
sybės suklydo ir visi trys pasauliai dreba. 
Sakyk, ko tau reikia? Prašyk, o aš pada
ngių. 

— Šviesos tėve, pasaulio rėdytojaą! ta
rė Tagamatas, žmones sopuliai spaudžia, 
tigras pagrobęs nusineša motinai Valkų, 
saulė degina artojui javus, potvinls 
griauna jo namus. Padėk, šviesos tėve, 

argstantiems žmonėms, pagelbėk juos, 

i 

sas ir audra nutilo, o žaibai sugulė po jo t doj. 

pasaulio valdytojau. 
Ir tarė Magadevas, o balsas jo buvo 

ramus, tylus ir meilus, kaip upelio čiu-
renimas, o žodžiai jo, — kaip giesmė ve-
versėlio. 

— Aš negaliu duoti laimės žmonėms, 
nes pačiuose žmonyse yra laimės ir nelai
mės šaltiniai, bet aš duosiu tau visų ga
lių ir valdžių, kokių tegali žmogus pakel
ti. Eik, padėk žmonėms ir tas teesie tau 
atpildas. 

T r išėjo Tagamatas į žmones ir liepė 
jiems vienytis, perkasti savo laukus grio
viais, iškasti gilų griovį vandeniui nu
leisti į vandens laikomąjį baseinų. Pas
kui jis išmokino žmones amuto ir dailės ir 
paliepė jiems visados drauge gyventi vie
na galinga tauta, idant nebijotų nei lau
kinių žvėrių, nei potvinių, nei kaitrų. 

ir matė Tagamatas — visa kas jo pada
ryta yra gera ir jo siela prisipildė skais
čiausios linksmybės. Palaimino jis ižmones 
ir, užlipęs ant Gimalajų. viršūnės, nusilen
kė prieš Magadevų karštoj, dėkingoj mal-

Kilo nuo žemės migla, pavirto debesiu,^ žmonių širdys išdžiuvo be meilės ir gai-
apdengė visų kalno viršūnę ir Tagarnatų 
ten buvusį. Praėjo metai, piraėjo amžiai, 
praėjo amžių amžiai. Ir štai išsisklaidė 
debesys slėpęs kalno viršūnę ir Tagarna
tui pasivaidino Magadevas. Be griausmu 
ir žaibų jis pasirodė didžiai nuliūdęs.' 
Ir tarė Magadevas: 

— Žiūrėk! 
Ir pažvelgė Tagamatas į pakalnę ir 

pradžiugo, nes visa pakalnė buvo kaip žy
dintis sodas. Puikiai žaliavo lankos, o jose 
ganėsi riebios avys, karvės ir plono plau
ko ožkos; švelnus vėjelis lingavo auksi-
į ių javų dirvas ir skleidė bures lengva*-
parnių laivų, plaukinėjančių krištoliniu 
perkaso vandeniu. Prinokę vaisiai lenkė že 
myn apsunkintas medžių šakas, o tarp 
žaliuojančių sodų iškilmingai švitėjo.aukš-
tos puikiausių rūmų sienos... 

— Ištiesų — ta žemė yra rojus! sušuko 
Tagamatas. 

— Žiūrėk f — pakartoje Magadevas. 
Ir atsivėrė Tagarnato akys," o širdis įo 

buvo pilna liūdesio ir gėdos. Jis pamatė 
bėdnųjų gyvenamas, bakūžes, išgirdo varg
šų dejavimus, išvydo i-ankas išvargusias 
darbe ir rankas nusilpnintas iš lepumo ir 
pertekliaus; atsivėrė jam žmonių širdys iv 
visa šalies gmžuma užgeso pagedimo ir 
nuopuolio šlykštumoj. 

tolino. 
Ir suprato Tagamatas, kad jau nebe 

baisus žmonėms »potvmis, nes pavydu ir ne 
apykanta fcuvo patviBUs|os žmonių šir
dys; kad ir nebėra ko kaitrų. ilnjoti, nes 

lestingumo palikusios, kaip džiūsta žolė 
karštoj saulės atakaitoj; nors pabėgo žvė
rys ir nušliaužė gyvatės, bet žmonės pa
tys (žvėrimis virto, o neapykantos gyvatė 
susikrovė lizdų jų širdyse. Ir nusileido nuo 
kalnų Tagamatas į žmones, o meilės mok
slas ir atleidimo suskambėjo kraštas nuo 
krašto po visų Kašmyro žemę. 

Daugel metų mokino, draudė Tagama
tas iki neprabilo visi galingieji. "Mylė
kim, broliai visus silpnus ir vargstančius, 
padėkime jiems, kartu darbuokimės su 
jais, kolei užteks mūsų jėgų ir turtų, nes 
visi e.«ame broliai, visi — vaisiai vienoj 
tėvo Magadevo, tėvo šviesos ir rėdytojo 
pasaulio". 

O silpnieji ir vargstantieji taip prašne
ko: "Mylėkim ir galinguosius ir didžiuo
sius ir atleiskim jiems, nes visi mes — 
draugai, visi — vaikai vieno mūsų tėvo 
Magadevo, šviesos tėvo ir rėdytojo pasau
lio," 

Neapsakoma linksmybė pripildė TagarV 
nato .siela ir nebuvo jam laimingesnio. Ir, 
palaiminės žmones, užlipo ant kalno ir kri
to prieš Magadevų karštoj maldoj pas
kendęs. 

Tuomet pasikėlė nuo žemės migla (rū
kas), virto debesiu, apdengė visų kalno 

Ir taręs: "Suprask!" Magadevas atsi^' viršūnę ir neregimas tapo Tagamatas. 
Praėjo metai, praėjo amžiai, praėjo am

žių amžiai. Ir štai, Tagarnatui mostelėjus 
ranka, išsisklaidė debesys ir atsivėrė jo a-
kims visa Kašmyre pakalnė. Jis žvilgte
rėjo ir rįksmas ištruko iš jo krutinės; Ši* 

tas' riksmas sujudino visų pasaulį nuo ju
ros gilumos iki tolimiausios žvaigždžių au
kštumos. Karštos ašaros ištryško iš jo a-
kių ir plūdo ant akmens uolos. Jis pama
tė žmones užmiršusius jo mokslų, matė 
meįlės žodžius užrašytus jų knygose, bet 
tų žodžių dvasia buvo nesuprasta. Vėl 
didieji ir galingieji gyvena balto marmu
ro minuose, vėl visi žemės turtai jiems 
atiteko, vėl girdėti silpnųjų skundas ir 
vargstančiųjų dejavimas, o didžioji meilė s 
jėga išdžiuvo. 

Tuomet puolė Tagamatas prieš Maga
devų ir visas sielos jėgas ir širdies liepsną 
suliejo vienon maldon, vienan šauksman 
į Magadevų... 

Be žado, tylėjo mėlynasis dangaus 
skliautas, skaisčiai žibančių saulę pakei
čia tylios žvaigždė*, - * .paskui žvaigžde
lės gęs0 ir vėl spindi saulė..., bet Maga
devas neišklausė maldavimo. 

Ir paskendo Tagamatas giliose mintyse, 
debesį g apsiautė jį. 

Praėjo metai, praėjo amžiai, praėjo am
žių amžiai, o jis vis stovi, via masto sava 
didžių mintį api© žmonių laime... 

Tylios, liūdnos ašaros tyliai laša iš jo 
akių ir susirinkusios mažu upeliu teka 
pakalnėn. Žmonės sako, kad jei kas atsi
geriu* to upelio vandens, tas iš proto eiT 

nas ir visų gyveninių savo ieškąs, kaip pa
daryti žmones laimingais, o visi juokiasi 
iš tokio žmogaus ir visi vienų tų patį kar
toja: jis atsigėrė guilestingnmo versmės 
jis apšvaigp nuo Tagarnato ašarų... 

Smilgų Butkus. 
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JDR. A. K. RUTKAUSKAS: 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
4442 So. W e s t e m Avenue 

Telef. Lafayeftse 4144 

Vaandos: 9-11 rytais, 1-8 po 
•••pietų tr 7-1 vakarais . Nedėl die
niniais t iktai po pietų 2 iki 5 vai. 
* »»»WHMMNNMI#—j j į tt f ft » M N J 
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DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R OHTJURGAS 

4881 So. Asfalaad Are. 
TeL Yards 994 
Tel. Yards 0004 

OFISO YAJL: 
8—10 T. ryto, 1—S ir 7—9 v. v 
Nedė l iomls : PUO 10 T ryto iki 
1 vai po pietų, 

• 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

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

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų. Vyrišką 
Vaikų ir Tisų chronišką l igų. 

Ofisas: 3334 8. Halsted SS. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—S po 
piet, 7—Svak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

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

Ofisas S14» So. Morgan 84., 
Kertė 32-nd St., Chicago, 1 

SPECIJ A U S T A S 
[Moterišku, Vyriškų Ir 

Ofiso Valandos: Nuo l t ryto=į 
: « i t po pietų, nuo 6 iki 7 rak. 

£ .«edėl lomis nuo 10 iki 2 po pietų. 
# Telefonas Yarda 487 

' DR, S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street . . 
Ant viršaus I'nlver. Stati- Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomia nuo 10—2 
P Oofisas ir gyvenimo vieta: 
i 

" OR. CHARLES SE6AL 
! Perkėlė saro ofisą po numeriu; 

4119 SO. ASHLAND A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Džiovu, Moterą Ir Vyrą Liffą 

[vai.: ryte nuo 10—12; a n o 2 — i j 
[po pietų; nuo 7—8:10 vakare, f 
'VedėMomlS: 10 iki 1. 

Telefonas Dremel 

Dr. M* Stup nieki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, rJLLDIOtt 
Telefonas Yards 6433 

(Valandos: — 3 iki 11 II ryto:j 
ĮI po pietą ik t 8 vak. Hsdėllo-J 
[mis ofisas uždarytas. 

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

1118 
Talandos: 10 ryto iki S 

Gyvenimas: — 1811 W . 43rd 84*. 

Te l Prospect 3444. 

8118 Oanal 889, Vak. 

. P. Z. ZALATORIS 
Lie tuvii Gydytojai Ir 

1811 Seutk Halsted Stree* 
Talandos: 19 ik i 13 ryt*; 1 lfcl4 

po plotą; 0 iki 1 

= 
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: DR. A. J . KARALIUS 
o 
• LIET L V I * GYDYTOJ A8 
§33(518. Morgan Str. 
5 CHICAGO, IliL.J 
tfkT8SgSt»8Sg64>4Ca5848^'Bi 

%^0>8»0>0>f>O/O888O>0V»88888t 
TeL Cicero 3488 

Ofiso TeL Cicero 40< 

DR. J . SHINGLMAN 
1818 So, 48 Ocmrt 

H. E. Cor. 49 Court Ir 18 I 
i ant viršaus vaistyničlos. 
tO89f>4V»s>O/8»O89880)4>8888t1 

PRIMICIJ08. — DŽIAUGS
MAS. — ĮSPŪDŽIAI. 

Philadelphia, Pa. — Birž. 11 
d., Šv. Kazimiero parapijoj, į-
vyko gerb. kun. S. Norbuto 
primicijos. Tą dieną įėjus baž
nyčion širdis jautė ką tokio 
nepaprasto, kokį tai paslaptin
gą jausmą. Bažnyčia buvo 
gražiai išpuošta. Didi jį alto
rių, dengė baltos lelijos, balti 
žiedeliai buvo nulinkę ant 
cimborijos, reiškianti angeiu 
chorus, nuolankiai giestan^iu^ 
prie Visagalio Sosto. Iš ša
lių stovėjo žalios palmės, reis 
kianeios niekados nesibaigan-
&a gyvybę. 

10:30 vai. rytą, gerb. kun. 
kleb. J . J . Kaulakis išėjo su 
ministrantais pasitikti gwrb. 
primicijantą ir įvesti į Kris
taus Vynyną. 

Už kelių minučių procesija 
įžengia bažnyčion. Vargonai 
trenksmingai suūžė. Pas igT 'o 
choro, kuriam vadovavo P. Vy
čius, jausmingi 'balsai* "At
eik Dvasia Šv . " 

i 

Pirmiaus ia ėjo Nek. Prus . 
P. Šv. Dr-jos mergaitės, ran
kose nešdamos gėlhj vainiku*, 
ir nuo durų iki didž. tltorians 
sustojo iš abiejų pusių ir iš
tiesė vainikus. Išrodė lyg ke
lias vainikais išpintas. Tuoj 
pasirodė kryžius ir adrainis-
trantai. Paskiau ėjo maži ber
neliai, baltuose rūbeliuose, su 
baltomis lelijomis rankelėse, 
kurie reiškia nekaltybę to ku
rį Išganytojas sau išsirinko. 
Toliau sekė mažytės mergaitės 
baltuose rūbeliuose, geltonais 
raikščiais ant galvų, laikan
čias geltonas gėleles rankelė
se, kas reiškia meilė prie Die
vo to kurs pasišventė Die
vui amžinai. Paskui ėjo 5 m. 
mergaitė, A. Norkiutė, l a i 
tuose rūbeliuose, su velionu ir 
vainikėliu ant galvelės. J i nešė 
šilko paduškaitę, kurioj auk
so raidėmis įsiūta: esi ••kuni
gu ant amžių. Paskiau ėjo 
gerb. kun. kleb. J . J . Kaulakis, 
kun. J . J . Čepukaitis i r dar 
vienas kunigėlis kario pavar-
(iės neteko sužinoti. Paskutini:* 
procesijoj ėjo geri), primiei-
jantas kun. S. Norbutas. I r 
taip procesijos lydimas artino
si pirmą kartą prie Dievo al
toriaus atnaušauti Dievui au
ką. Kada prisiartino prie al
toriaus sužibo elektros žibu
čiai i r žvakės. Gėlių kvapas 

pasklido po visą bažnyčią. Le
lijų lapeliai juda, švelnaus ve-
jalio judinami, ir kalba 
džiaugdamos, kad dar viena 
gėlelė šiandien pražydo prie 
Kristaus sosto ir matai, rodos, 
Išganytoją, glaudžiantį iš
rinktąjį prie savo gailingos 
širdies ir teikiantį stebuklin-, 
gas malones pergalėti pasau
lio audras. 

Prasidėjo Šv. Mišios. Jų vi
dury, gerb. svečias* kun. Pr. 
Garmus, pasakė sugraudinan
tį pamokslą apie kunigo prie
dermes ir kas kunigo laukia. 
Prie altoriaus tarnavo gerb. 
kun. kleb. J . J . Kaulakis. Tai 
istorinis nuotikis. Tas pats 
klebonas primicijantą krikštijo 
ir dabar jam prie pirmųjų jo 
šv. Mišių patarnauja. 

Po šv. Mišių gerb. primici-
jantas davė kunigišką palaimi
nimą, pirmiausia savo tėve
liams, broliams ir seselėms ir 
paskiau visai parapijai. Laike 
palaiminimo choras pagiedojo 
giesmelę ••Sužadink jausmus 
silpno sutvėrimo". P. J . Brie
dis ir O. Gakiutė pagiedojo 
giesmę "Jėzus Mieliausias a-
tėjo ant svieto". Tuo užsibai
gė iškilmės bažnyčioj. Tas 
malonus įspūdis pasiliks ilgai 
atmintyj. 

Pietus. 

Po iškilmių bažnyčioj gimi
nės ir svečiai buvo pakviesti 
prie pietų. Dalyvavo gana 
skaitlingas svečių būrelis. Be 
valgydami gardžius pietus, i 
žymus asmenys pasakė prakal-
bėles ir išreiškė širdingus lin
kėjimus gerb. primicijantui. 

A 

i 

šventos moteriškės maldas ir 
pasišventimą jis tapo kunigu. 
Kalbėjo K. Dryža, 

Gerb. kun. J . Čepukaitis, 
kun. Norbuto seminarijos drau 
gas, jausminga kalba ne 
vienam išspaudė ašarą 
is akių. Štai jo kalba: "Bran
gus mano drauge, kun. Norbu-
te. Labai man malonu daly
vauti tokioj brangioj iškilmėj. 
Linksma matyti tuds garbini
mus, tuos linkėjimus. Malonu 
girdėti tas gražias daineles, tą 
jausmingą mužiką, tas kve
piančias baltas gėleles, tas ' 
širdingas dovanas. Šiandienų 
tas viskas daro malonų įspu-io; 
dį. Bet, brangus drauge, kimi- Ij 
ge, netikėk, kad toji garbė tę- ' 
sis ilgai. J u k ir Kristų verbų 
sekmadieny pasaulis garbino,, 
klojo jam savo rūbus, bėrė gė
leles, metė alyvų šakeles ir di 
džiausios minios sekė jį šauk
damos "Hosanna, Sūnau Do-
vido'^ o praslinkus kelioms 
dienoms, tomis pačiomis gat
vėmis, tas pats garbingas Iš
ganytojas <Vįo kryžių, nešda
mas ir ta pati minia šaukė: 
! Nukryžiavok! Nukryžiavok'! 
I r už kelrų valandų taJpo nu-
Un^ž^i^a^.vįĮeTįko nė vieno 
pri&J|ior>

v*isi -?apleįdo, vienas 
Išganytojos kybo'awRir*wu*, 

AR J U S U p I I S 
MIEGA GERAI 

t. 

Tykus ir ramus miegojimas 
reišlda, jogei jūsų kūdikis 
yra sveikas ir gerai maiti
namas. 
Jeigu ji$ yra nepasiilGcjęs 
i r nuolatos verkia, tai gali

mas daiktas, kad valgis, kurj jus duodate 
kūdikiui yra jam netinkantis. 
Jeigu jū3 neąalite savo kūdikio žindyti, 
bandykite duoti 

l3crrtlvn!4 
EAGLE BRANO 

(CONDENSED MVJC) 
Tuom pasiūloma Systą, sveiką, lengvai 
padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
tūkstančius kūdikių į tvirtą ir gerą su
brendimą. 

Iškirpkite ir pasiųskite šitą apgarsi
nimą i Borden Company, New York 
ir gausi te pilnus patarimus ir nuro
dymus, kaip ji vartoti l ietuviu "kal
boj visai v e l t u , ta ipgi ir puikią kū
dikių knygą . 

wr»o o o o ooTe oošosb^oToTo^SlsSrę^S **¥&?> o~e^e-3^^e-eWgrrry 

Šiandie Pinigy Kursas 
Siunčiant Lietavon per nuo: 
36 centai u i 100 Auksinų 

280 Auks. ui vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

• didesnes ramu. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laiko. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearlns; Houae 
Bank. 

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

ri parapijine mokyklą, ku
rioj mokytojauja gerb. seseiįs 
Kazimierietės. Tik gaila, kad 
ne visi šia taip mūsų tautai ir 
tikėjimui brangia įstajga pa
sinaudoja, ne visi siunčia savo 
vaikučius į šią mokyklą. Žino
ma, tą daro daugiausia šiaudi
niai katalikai. Jie ir su tikėji
mo pareigomis vis užsivelka. 
Nejaugi, ji^, visad tokiais bus 

. ™ s s » i k . • * * . . į t ^ . « ' - » . . " ^ . 

Parapijoi-as. 

DARBUOTOJŲ SUTUOKTU 
VĖS. 

' • 

<ia»ghu, n i e k a i p tik . p j t o - ^ ^ į į f ^ ^ - _ L į • 
iepos 

Z d., Šv. Petro lietuvių bažny
čioj, įvyks sutuoktuvės plačiai 
žinomo darbuotojo, Liet. Dar
bininkų fcją-gos Centro rast., 
p. Ant. Kneižio su p-le Alena 
Kolianskiute. Žinąs, 

mm 

Jis i inksmasv nea tur i 

BAMBIN0 
Vai»bs»nsflt Beg. S. V. Pat. Blo» 

Kūdikiai megata j]! 
Jie prašo daugiau I 

Bambiuo yru geriausiu gy. 
duolc- nuo užkietėjimo, die
gimo ir kUtj viduriii suirimy. 
Veikia greitai ir visiškai. Jįf 
yra geriausias kūdikiu, drau
gas. 

3ūc. uptiekose arba už 40c. 
priuiuuėiaino tiesiai iš labara* 
tori jos. 

P. AD. RICMTEft & CO. 
J U T I M O * . 41h S t . 

Brookly n, N . Y. 

Koncertas. 

8 vai. vak. Šv. Kazimiero 
parapijos choras, po vadovys
tė gerb. varg. P. Vyčiaus, su
rengė gražų koncertą pagerbi
mui gerb. kun. S. Norbuto. Va
karui vadovavo p. S. Kviet-
kus. Pirmiausia, kai gerb. pri-
micijantas atėjo į svetainę 
žmonės atsistoję pasveikino jį 
delnų- plojimu. Gerb. primi
cijantui užėmus vietą choras 
sudainavo "Ilgiausių metli. ' , 

Po dainos kalbėjo gerb. kun. 
kleb. J . J . Kaulakis. J o jaus
minga kalba padarė jspudį į 
klausytojus. Apsakė gerb. kun. 
Norb'uto nuopelnus, kaip jis 
krikštijo jį, kaip lankė šv. Ka
zimiero mokyklą ir kaip dabar 
tapo kunigu. Po to jauna mer
gaitė," K. Augaičiutė pasakė 
labai gražias f linkėjimų eitai 
ir įteįjkė dovanas aukso dėžute, 
kuria kunigas, eidamas pas li
gonį, neša šv. Sakramentą, 
kamžą, stulą, lelijų ir kita*. 
Dovanas suteikė šios draugi
jos; Gyvojo Rožančiaus, Apaš
talystės Maldos, Sodaliečių, L. 
Vyčių 3 knopa. Moterų Sąj. 
10 kuopa ir daug asmenų, ku
riuos surašyti perdaug užimtų 
vietos. 

Sudainavo duetą M. Micku-
naitė ir T. Dambrauskaitė. Po 
to kalbėjo svečias, gerb. kun, 
Pr. Garmus. Jo gražios kalbos 
niekad nenubostų klausyti. Mu 
zikalis duetas, O. Praucku-
naitė ant piano ir A. Dam
brauskas ant smuiko pagrojo. 

Šv. Jurgio par. klebonas, 
gerK kun. J . Zimblys nupiešė 
g^rb. kun, Norbuto motinėlės 
nuopelnus, nes esą, per tos 

dėjai iš šalių ir dangus apte 
męs. 

Užtaigi, ir brangus kunige, 
sutiksi daug priešų, išgirsi 
balsus nukryžiavok! Skaudės 
ir tau Širdį bet nenusimink, 
su Dievo pagelba lengva bus 
kryželį nešti. Aš linkiu, kad tie 
šios dienos linkėjimai palik
tų amžinai". 

Po to dar du maži vaikeliai 
iš New Yorko padainavo kelias 
daineles ir įteikė dovanėlę šil
ko paduškaitę aukso raidėmis 
išsiuvinėtą. Tai pat įteikė du 
baltu gėlių bukietu. Turbūt 
gėlės buvo choro. 

Užbaigiant kalbėjo pats prr-
micijantas, gerb. kun. S. Nor-
butas. Dėkojo visiems už užuo
jautą ir prielankumą. Progra- muši kreipti daug domės į Lie-
mą užbaigė tautos himnu. Žmo | tuvą, Latviją ir Estoniją, nes 
nės išsiskirstė kupini maloni i 
įspūdžių, (j}erb. kun. Norbutas 
yra šioj parapijoj gimęs, au
gęs ir baigęs šios parap. moky
klą. 

Linksma katalikams kad vii: 
na gėlelė pražydo Kristaus Vy 
nyne, sulaukė dar vieną gany
toją, kurių labai stoka. Ir jo 
laukia nedėkingas pasaulis. Pa 
kanka gerb. kun. Čepukaičic 
prakalbėlės. Menka dulkelė. 

AMERIKOS SPAUDA APIE 
L I E T U V Ą . 

•• * 

Įdomų straipsnį randame 
New Yorko laikraštyje, "Eve 
ning Mail," pavadintą "Eu
ropa gerinasi Baltijos Valsty-
bėms , \ (RašoAssociated Press 
korespondentas iš Rygos). Po 
Rusų-vokiečių Rapallo sutar 
'ties bal. 17 d. visa Europa ė 

jau pradėję regulerę oru ko
munikaciją tarp Pabaltijos so-
'stinių ir tarp Karaliaučiaus 
ir Berlyno. Jie pienuoją tai-
pat pagerinti ir susisiekimą 
gelžkeliais, nes tos valstijos 
stovį ant kelio tarp Berlino ir 
Maskvos, v 

Telefonas Yards 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

G R A B O R i r S I R ] 
Bal&amuotoias 

Turiy automo-; 
biliua visokiems; 
reikalams. Kaina? 
prieinamos, 

3319 Aubnrn 
Ave. Chicago. 
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i V. W. RUTKAUSKAS i 
g ADVOKATAS § 

Ofisas DidmlestyJ: 

| 29 South La Salle Street | 
p Kambarls 530 

Telefonas: Central 6890 

Tuojau po Blucherio misi- Vakarais, 812 W. 33rd St. 1 
jos atėjęs iš Francijos pri
pažinimas Lietuvos de jure 
(žinia, tur-buti, pramanyta. L. 
T. B.) ir visokios franeuzų mi
sijos suką apie Kauną. Vokie
čiai is fraoiterizai^lėnktynfaoją 
besigerindami Rusijai. 

Toji pati Franci ja siunčian
ti misijas į Rygą ir-Estoniją. 
Tlygos busimoj parodoj fran-
euzai pirkliai ir pramoninin
kai ruošiąsis dalyvauti labai 
skaitlingai. Franeuzų bankinin 
kai flirtuoją su Latvijos ka
pitalistais. Franeuzų karo lai
vai padarę vizitą į Rygą, Re-

'velį ir Helsingforsą. Neatsi
lieka nei anglai. I r jie siunčią 
daugelį misijų į didžiuosius 
Pabaltijos miestus. 

Liet. Inf. Biuras., 

Telefonas: Yards 4681 
bl l l l l l l l l l l l i3rj l l l l l l l l l l l lCfJl l l l l l l l l l l l i3L 

(TeL Ccjilnil 1280 
% HAROLD O. MULKS 

""'^ ^ tABVOKATAS 
Veda bylas visuose te ismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1611 — 1013 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
V A L : 9 ryte iki 9 vakare 

ae 
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1 S. D, LACHAWICZ s 

I iUf lTtVlS GRABORTUS 
Patarnauja laidotuvėse knopl-

lanato. Reikale melafta atai&aa-
o m a n o darbo b u s i u a l a a -

DŽIAUGIASI MOKYKLA. 

Chicago Heights. 111. — 
Nors mūsų kolonija nedidelė; 
vienok tiek laiminga, kad tu-

tos šalys randasi kaip tik tar
pe Rusijos ir Vokietijos. Vo-
Viečiai tuojau po Genuos kon
ferencijos išsiuntę į Pabaltijos 
Valstybes savo ypatingą pa
siuntinį p. Blucher'į, kurs po 
keletą dienų viešėjęs Kauno, 

t 

"Rygoje ir Taline (Revel'yje)-
Visur tikrinęs kad Vokietija 
turinti kuogeriausių ir kuora-
miausių intencijų link Pabalti
jos. kraštų ir kad prieteiingi 
santikiai Pabaltijos valstybių 
su Vokietija išeisią su didele 
ekonomine ir kitokia nauda 
p a č i o m s P a b a l t i j o s V a i a t y -

bėms. 
Vokiečiai gegužės mėnesį 

RALTIJOS-AMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. Nev\5rk .NYl# , 

1ETUVV T I E S I 
KELIONI l 

14 w. ssvi to. 
Telefonas Ganai 1271—2191 

ffiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi 

1 
i ANTANAS A. OLIS 

(OLSZEVVSKJ, JR. ) 

ADVOKATAS % 
Veda bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn BU Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 8. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 55S. 
;8š8^"i050į%sj!%si"T«0-O-"/#it0:6i"/ež *8 

Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS O 

Ofisas vfclumlrstyje 
A S S O C I A T I O N B I / D O . 

18 6ootti La Salio Street 
Room lSOt 

Valandos: 9 ryto iki i po piety 
Namy T e t Hyde Park 1196 

•• I L -

n^* ' • • • • • j 

J. P. WAITCHES 
Uwyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.; R. 6 1 1 - U 7 M. Dearborn 84. 

Tel. Dearborn 6996 
Vakarais: 19188 8. Wabasb Ave. 
Roseland Tol. PuUman 8177 

TOL Blvd. T848 

Dr. C. Z. Vezelis 
LfBTTJVB DRHTIfrlAS 

4711 8 0 . ASHLAND AVEMUE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomla nuo 4 iki • vakare 

Valentine DresmaMng 
College 

2407 W. MadiMMi SUcct 
187 Mokyklos 8uv. Valstijose. ' 

Moko Siuvimo, Patternų k i r ] 
[pimo, Des igninc bizniui Ir na-i 
Imama . Vietos duodama dykai.; 
^Diplomai. Mokslas lengvais at-
įmokėjimals. Klesos dienomis ir 
•vakarais. Reikalaukit knygeles 
[reL Seeley 1848 

SARA FATKK. pirm. 

Tel. Lafayette 4288 

t ,' • • asst 

» nt VAŽIUOKIT VISI P A R A N K I Ų 
TIESIŲ KJSLrU 

Lietuviai važiuojant į PiUava aplenkia 
Lenkų juosta (karidoHij) 

Visa Trečia Klesa Padal inta I Kambartos 
Ant 8-J«l, 4-ri«, i -Slų Ir 8-nl« Lovų 

įLATVIA Liepos 5 
HBSTONIA Liepos 12 

Trečios Klasoa Kainos f: 
HAMBURGĄ 8188.80 — PILIAVA 8188.88 

MEMEL ir LIEPOJ U 8107.00 
Dalei laivakor. tr žinių kreipk, prie savo aron. 

9 

PARDAVIMUI. 

PARSIDUODA 
2 pagyvenimų namas po 5 kamba
rius ir parlor setas. Lietuvių apgy-
ventoj kolonijoj. Pardavimo priežas
tis sūnaus mirtis. Atsišaukite Šiuo 
adresu: 

v. BirrKiENfc, 
2118 W. 23rd Piace Ohieafo. 
* " ' " • ! • II • I . I I . I . . 1 . ^ m m 

UARGEAAb. 
Parsiduoda n a m a s su i t oru ir i 

kambariais pagyvenimui užpakaUj, 
g?eroj Vietoj, grazas, elektra ir te le
fonas, masina ir viStos, garadl ius ir 
cementinis "bide^valk^ aplink. Kai
na $4,800.00. Atsmaukite 

2443 W. 71 Street 
Tolcf. S t o u a r i 0481 

• • ' • > • • — P 

GERAS BARGENAS. 
Ant pardavimo lotas 81-125 pė

dų ant 67-tos ir rampbe l l Ave. At
sišaukite pas savininką: 

4034 S. Montgomery St. 
(Brighton Fark) 

P L U M B I N 6 1 
Kaipo lletuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausla. 

M. YUSKA 
W. 88-1h attoet 

ii - • 

į « » W W • • » • • > • • • • • • • • mmmįi 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISK1S 
Generaliu Kontraktorioi, staty
to J88 ir senų namų taisytoja*. 
2338 S. Oaidey Ave., Obioago 

Arti 23 čio Place. 

• u: 

fonas Boulevard 4188 

A.Mi 
Oraborint 

Patarnauju laJ 
dotnvėoa, ves
tuvėse, krikš
tynose ir k i t s e -
M rolkolnosef 
Kainos prieina-J 

Aubnrn Ave. Chicago, 



- \ 
v . 
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Y CHICAGOJE. n 
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MIRĖ GUBERNATORIAUS 
ŽMONA. 

KATALIKŲ PAMINĖJIMAI. 

Pereita sekmadienį Chiea
gos katalikai paminėjo kele> 
tą Svenrin. 

Saldžiausios širdies parapi-

Miestelv Kankakee staiga 
mirė Illinois gubernatoriam 
Len Small žmona. 

Pereita šeštadienį W.auke- ja, kurios bažnyčia yra ties 
ganė apskrities teisme guber- 19-ta ir Peoria gat., paminė-
natorius Small išteisintas. JĮ jo auksinį savo gyvavimo ju-
*kundė jo politiniai priešai u?."biliejų. Tos -parapijos klebo-
valstijos pinigų aikvojima. jam nu yra 'kun. O'Neill. 

zuoja "s ingelhi" tyuią, o re 
n lestait minkąs Justas Maeke-
vidins "ženoeių" tymą. Visi 
nekantriai lankia smarkiu 
tampymų, -štai, p. Mackevi
čius pradeda organizuot; " ty 
mą" toki 1$. vyrų, kurie sveria 

"375 svarus ir jo " t y m o " ma
žiausias vyras svėrė 350 svarų. 
Jau "s ingel ius" baimė apč 
mė! Vienas vyras sveria no-
toli 400 svaru! tai "nežor tas"! 
Bet Jonas Brenza, kaipo "Bin
gelių" " t y m o " " lyder is" , 

Minskas. 
* Gi oponentų buvo šie: A. Ur-

bikas, Mažeika, šinulys, K. 
Tvinskąs, Milžauskas, St. Pi$-

DAR PROGA. 

A&'itzii&ž*; -fr11^1*' 4 k9**k 

LIETUVIAI SITOJA PRIEŠ 
SVETIMTAUČIUS. 

Rengėjai 1cą tik gavo žinią 

esant valstijos'iždininku. Te-
eiaus jo priešai prakišo. 

Be to, Šv. Jeronime para
pijos klebonas Tbomas F. Fa-

Gubernatorius su žmona ir rrell ir Šv. Grigoriaus par. kk> 
namiškiais gryžo į Kankakee, boiuus kun. Miehael Klasen 
kur yra jo" tėviškė. Džiaugs- minėjo savo kunigystės sidab-
mui nebuvo galo. Ypač džiau- rines sukaktuves, 
gėsi jo žmona jos vyrui išsi-, Švenčiausios Širdies, bačny 
sukus nuo priešų. 

JO 

r-ioje buvo Arkivyskupas Mun-
delein. Jo Aukštoji Malony-

'bė suteikė palaiminimą. Pamo-
Besidžiaugiant staiga 

jo žmona sudribo. Pagavo ją 
V , . . i v . • 11 ksla sake buvęs .Notre Dame 
dalinis paralyžius ir apoplek-, ." ^ t 

sija. Pakviesti iš Chieagos gy
dytojai. Tie pranešė, kad ji 
n*i nspagysianti. Kas valan
da laukiankis mirimas. 

Vakar rytą jinai mirė eida 
ma 61 metus. 

Pats gubernatorius didžiai PROKURORAS PASIREN-
supurtytas tuo atsitikimu. G c g KALTIN]TI ŽMOG

ŽUDŽIUS. 

drąsina juos, kad, jie vi stieki 
laimėsią ir nesą ko nusiminti. 
Sako, "Nors mušą tymas at
rodo daug menkesnis iš pažiū
ros, bet reikia atsiminti, kad 
jėga yra "stogeliuose" o ne 

ŠOVŽJAS SUGAUTAS. 

>Nick Valias, 225 \V. 65 gat., 

universiteto profesorius kun. 
James Cavanaugb. 

Šioje parapijoje priguli į-
vairių tautų žmonės. Parapi
jos savastys apkainuojamos 
iki 300 tūkstančių dol. 

"ženo^iuose" Visi {rypia ir 
nekantriai laukia smarkių im
tynių, nes begalo Įdomn^kas 
laimės! f 

Štai prasideda ir tampynės! 
Imtynės smarkios, "ženoeiai" 
f raukia į save, "s ingel ia i" \ 
save. Bet kur tau, nors ' Bin
gelių " " tymas" atrodė daug 
silpnesnis, bet kur "s ingel ia i" 

ža, J . Gajauskas, Jenskas ir Į kad p. J . Milleris, L. Vyčių f, 
Pr. Juškevičius. f Centro Atletų sekcijos pirmi-

Liet. Vyčių 5 kuopos svie- i ninkas ir vedėjas L. Vyčių 48 
dė]ų (pitcher) buvo Pet. Ber-Įkp-' svaidininkų ratelio, pats 
'žinskas, kuris pirma kartai dalyvaus didžiose rungtynėse 
'pasirodė piiež 36* kuopą. Gan-! Chieagoje, kurios įvyks liepos 
ciytojum buvo Ant. ButVus. 12 d. s. m., 3:00 vai. po pietų, 

Vyčiu 36 kuopos s v iedėjal a n t 5 ° - t o s i r 0 a k l f t y gatvių, su 
buvo K. Ivinskas - gaudyto-1 atsižymėjusiu svetimtaučių ty : 

jum Jenskas. J mu — Atkins & Freund. J . 
Milleris užims dešinįjį sona iš
laukinio ploto (right field) 
pozicija, bet reikalui prisiėjus 
galėtų atsakančiai užimti bile 
kokią kitą poziciją. 

Šios rungtynės, lietuvių su 
amerikonus, žada būti labai 
smarkios, nes abi pusi sparčiai 
'rengiasi prie jų. Kaip Atkins 
& Freund tymas taip>jr lietu-
'vių (L. Vyčių 48-tos kp. iš 
Springfieldo, UI.) ratelis yra 
atsižymėję svaidininkai ir to-

Valstijos prokuroras Brun-
dage pasirengęs teisme kaltin-

,vakar pašovė James MarzanoJ t ; ž m o g ž u d ž i n s u ž į v v k i l l t a s 

U407 So. State gat. Pirmasis l l a r b i n i n k l l s k e r d v n c s m.. He-
yra laikraščių išvežiotojas, gi . ^ P r o k \ i r o r o asįstenUii 
antrasis —< laikraščių parda
vinėtojas. 

su 
detektivais veikia. Sakoma, 
jei ne anksčiau, tai paskiau 

šovimas įvyko rytą ant vir- k a l t i l > i n k a į b u s S ū g e k t i £ p a t . 
šutinio geležinkelio tiltelio, i a i l k t l k r ] 
ties Adams ir Wabash gat. 
Tarp žmonių kilo neapsakoma 
pasiauba. 

Valias mėgino pabėgti, bet 
veikiai sugautas. Nutvėrė jį 
policmonas Duffy. 

* 

APIPLĖŠTOS DVI KRAU
TUVĖS. 

se: 
Vakar rytą plėšikai apiplė-

Newark Shoe krautuvę, 
1647 West Chieago ave., ir 
John R. Thompson Supply 
krautuvę, 4134 AVest North 
ave. 

Vienur ir kitur plėšikams 
teko apie 800 dol. 

•iminafin teisman. 

AUŠROS VARTŲ PAR. PIK
NIKAS NUSISEKĖ. 

• • 

i 

1 

West Side. — Sekmadieny, 
birž. 25 d., National darže, i-
vyko Aušros Vartų par. me
tinis piknikas. Piknikas nusi
sekė visais žvilgsniais. Diena 
pasitaikė graži, žmonių pri
plaukė daugiau negu tikėtai, 
o kai žmonių buvo, tai manau, 
kad ir biznis ėjo neprastai. 

Piknike buvo visokių "fu-
nių". Susitikau seną savo 'pa
žįstamą — Joškį, i£ Mariam-
yolės, kuris visgi dar tebeva
rė savo biznį-silkių ir pirų 
kromelį. Buvau apsilankęs ir 
pas "bur t in inke" čigonę, kuri 
visiems laimę cjanašavo. 

m 

Kaip " D r a u g e " buvo rašy
ta, kad bus Moterų Sąjungos 
55 kuopos ehoro "bytaU.' su 
vyrų choru, tai jau apie 4 vai 
žmonės pradėjo nekantriai 
laukti, nes tai didelis susirėmi
mas! Neužilgo trimitas pra
dėjo šaukti žmones į salę, Kur 

TOWN OF LAKE. —Labd. turėjo įvykti " b y t a i " . Pasi-
Sąj. 1-mos kuopos susirinki- j rodo scenoje Sąjungietės ir 
mas bus šiandie, birž 27 d., 'vyrų choras, kuriems vado. 
7:30 vai. vak., Šv. Kryžiaus vauja varg. Kastas Sabonis. 

nės, kaip teko sužinoti, turėjo 
nuspręsti, a r Northsidiečiai tai " smgeha i" , kaip pairau-, . , . . , . . , A. 

ks, tai "žeuo«iai" aukStyn ko- ^ t , n a ^ ^ ' ^ f , P » ^ t ' 
• nei- r -rvi • P n e » Sprmgfieldo , Vykius 

Vyčįų 5 kuopos svaidininkai 
"gavo 10 progų (hits) išmušti 
sviedinį, o oponentai 6 progas. 
Pirmieji padarė dvi klaidas 
(errors), o pastarieji 3. * 

5 kuopos sviedėjas, nors 
jaunas (beveik iš visų žaidėjų 
jauniausias), bet per geras dvi 
vaiandi Brighton Parkiečius a-
bejojime la%ė. Pradžioj žai
dimo sunku buvo spręsti kas 
laimės žaidimą, nes abiejų jė r 

gos buvo lygios — abi pusi . 
stipriai laikėsi, šios rungtv- *? 1 n e r a a b e J o n e s ^ k a d 3U v S 

klumas visą publiką paten
kins. 

KKRITO, AR NUSIŽUDĖ. 

15 penktojo ankSto Congre-
ss viešbuty per langą iškrito, 
ar gal tyčiomis išoko turtim 
gas medžio pirklys iš Orego
no valstijos, F. G. Owen^ 36 
metų. 1 

LABD. SĄJ. 1 KP SUS. 

jas ir užvertė. "Singel ia i" lai
mėjo. Paskui visi nuūžė pas 
barą, kur skaniai gėrė. Ten jie 
gana gerą biznį padarė. 

Apsilankiau į garsųjį Kauno 
restoraną. Ištikrųjų, nustebau, 
kad. węstsaidietės Seimininkės 
" b v t i n a " francuzes. MatKau-
no restorane galima buvo gau
ti skanesnių valgių negu Pa-
nviaus restoranuose. Valio 
West Si dės šeimininkės! 

"S t ra iker iu i" per visą die
ną nedavė ramybės. Nevien 
vyrai ban<}ė savo jėgas, bet ir 
nierginos nepasidavė! 

Dar įdomybė. Anšros Vartų 
Moterų ir Merginų Dr-ja atva
žiavo " i n corpore". J i per vi
są dieną iš " corporės *' neiš-
sikyrė, dirbo, valgė, gėrė, ir 
biznierius ragino daryti biznį, 
vis " i n corpore , , . Visi stebėjo
si iš tokio West Sidės moterų 
darbštumo. 

Reikia paminėti, kad Aušros 
Vartų par. komitetai i r vk i 
darbuotojai veikė ir dirbo la
bai pavyzdingai. Jųjų darbštu
mu piknikas labai gerai pasi
sekė. 

Žvalgaitis. 

IŠLEISTUVtS. 

North Side. — Moterų Sąj. 
4 kp. rengia išleistuves vienai 
savo pasižymėjusiai narei, kuri 
išvažiuoja Lietuvon. Crjžu.s 
Vakarėlis, su gardžiais užkan
džiais, įvyks rytoj, b i r i 28 d., 
i :30 vai. vak., Sv. ^Mykolo 
par. svet. 

Ėtyno. 

parap. svet. 
Nariai teiksitės susirinkti. 

Valdyba. 
I 

TOWK OF LAKIEČIAMS 
ŽINOTINA. 

Pirmiausiai^ dainuoja Sąjun
gietės, kurioms publika gau
siai pliauškina. Paskui dai 

jnuoja vyrai, kuriems publika 
taipgi nesigaili aplodismentų. 
Dainuoja vėl Sąjungietės ir 

j vėl vyrai. Susirėmimas dide-
Aukso-sidabro patarnavimo lis r Bet galų gale vkgi Są-

stotis atdara nuo 7-os iki 9-os jungietės laimi didžiausį 
vai. kas vakaras, Šv. Kryžiaus "praiząM $45.00. o vyrai tik 
parap. svet. Sis vajns tęsis iki $15.00 Taigi, kaip matyti, 1110-
4-os dienos liepos. f, | terys vyrus sukirto, nors jie 

Šitas Lietuvos pagrindinis labai spyrėsi, bet neatsilaikė. 

TREČIAS LAIMĖJIMAS. 

darbas privalo mas visus už-
interesnoti. Tad-gi, pasisku
binkime su savo dovanomis 1-

&iems *' bytams' ' pasibai
gus prasideda, virvės trauki-

Vienos iš geriausių šių sezo-
no' rungtynių įvyko pereitą 
sekmadienį, tarp garsių Vyčių 
5 kp. ir Vyčių36 svaidininkų. 
Sprendžiant iš Vyčių 36 kuo
pos žaidėjų pasirodymo ir da
rant palyginimą su pirmes-
niais žaidimais matyt pas juos 

'didelis progresas. Po sunkaus 
darbo1 North Side Vyčiai svai
dininkai savo garbę palaikė 
iškurnėdami šias rungtynes pa
darydami 7 išbėgimus (rnns) 
prieš Vyčių 36 kp. du. 

L. Vyčių 5 kuopos žaidėjų 
sąstatan Įėjo šie: M Andruš-
kevieius, Pr. Krivickas, A. 
Marčiukaitis J . Daugirda, A. 

svaidininkus liepos 4 Chiea
go j . Tat šie laimėję turės pro
gą parodyti savo gabumus 48 
kuopai i r paveržti nuo j»vi 
geriausių sviedėjij vardą. 

Jaunutis. 
t 

• ^ — ~ ~ » * » , ' * "• ' 

BAIGĖ AUKi. MOKYKLĄ. 

R03elandas. — M. Šlikas £į 
met baigė De <La Salle aul.š-
tąją mokyklą, M. Šlikas, nors 
Amerikoje gimęs ir augęs, bet 
yra tikras tėvynainis, »mylįs 
Lietuvą ir jos kalbą. 

J is priklauso prie Lie t Vy
čių 8-tos kuopos ir Visų Šv. 
Mykolos Alumnų. 

Manome, kad M.( Šlikas ne
pasitenkins vien "High Schoo-
r ė 8 " diplomu, bet sieks dar 

Visi mylintieji Švarų spor
tą ir norintieji parodyti, kad 
detuviai už lietuvius vienybė
je stoja, skaitlingai atsilan
kykite- į šias rungtynes sek
madieny, liepos 2 d. š. m., ant 
50 ir Oakley gatvių. Nei vie
nas- lietuvys — lietuvė, senas 
ar jaunas, nepraleiskite Šios 
geriausios progos pamatyti A-
merikoje lietuvių mikliaasį 
svaidininkų tymą kovoje su 
svetimtaučiais. 

Tikietus galima išanksto 
gauti šiose vietose: 

"Draugas*' 2334 KSO. Oakley 
Ave., 

" V y t i s " 4736 So. "VVood S i ; 
P. P . Baltutis & Co. 901 W. 

33-rd S t ; 
4600 So. Wood S t ; 
Metropolitan State Bank, 

'2201 W. 22-nd S t ; 
I i thuanian Sales Corp. 3313 

North Side. — Kurie dar 
neaukojote Aukso-sidabro Fon 
dan, dar turite progą atnešti 
auką šį vakarą ii* ketvirtadie
nio vakarą, Šv. Mykolo parap? 
knygynan, kurs atidarąs nuo 
7 iki 10 vai. vak. 

Iki šioj Aukso-sidabro va
jus vra gan pasekmingas. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Chieagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlime 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Dclivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTTSED. 

Prašydami laiško paduokite lai§-
ko num., nes «u juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

2—Antakauskig Augustinas 
5—Balckunas Stanley 

l3_-BrazinsMs John 
15—Buneckis S. J. 
20—Chuplis Lejjy 
26—Davicianų* Jonas 
28—Daraaka Juozu 
33—Dūda Dominik 
36—Farkas Andz. 
42—Gerdiuuas C. J. 
50—Gudijonos Jozas 
.-į.V-jurgutaite Mariejona 
57—Kalinas Chaįis 
50,—Kaminską Jurgos 
60—Karinauskaite Etcnay 
G2—Karpass Mrs. Sarah 
71—Kurzwell Henriete 
81—Matulauskas Jonai 
86—^ikalauckas Ch. 
08—PelintUis Jozapias 

100—Perminąs Juzapa 
101—Pilintis Petras 
106—Pnkodskaite Morta 
110—Ramonui Jozui 
114—Laliccvioh Jusan 
115—Saueuliou Antonas 
116—Sercevia Jonas 
117—Shukis Jos 
135—Tolutis P. 
143—Wilkos Andrzei 
149—Zansitis Pitar 

angsčiau. 
Linkime jaunam abitufi-!So. Halsted St. 

jeiįiui geriausių pasisekimų. 
žvalgaitis. 

L. V. Centro Atletų Sekcijos 
Sekretoriatas. 

mas. Metropolitan State Ban 
ki 4-tai dienai liepos, nes to- kos štabas — Jonas, Julius Kaminskas, Juoz. Beržinskas, 
liau bus pervėlu M , Tyla. Į Brenzai ir J . Krotkus organi- J . Daugelis, A. Butkus, P. Ber 

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

Malinauskis Tadas (Chieago Heights, UI.) 
Dambrauskas Tadas (Donorą, Pa.) 
Paulauskaite Aleksandra 
Trrtčinskis Jurgis 

sJ Janužka Nikollemas 
Bimkienė Paulina (Chieago Heights, 111.) 
Jt^ruckis Pranciškus (Taylorville, UI.) 
Čnkys Dominikas (Sycaraore, 111.) 
Bukauskas Steponas (Florette, Pa.) 
Jakštas Mykolas (Donorą, Pa.) 
Velavioius Andrius 
Giniotis Leonas 
Rudminaitė Ona 
Ciobiškie^iai per A. Pankauską 
Dantienė Marijona (Indiana Ha*bor, Ind.) 
Tamosevičius Pranciškus 
Gudavičius Juozapas 
Birgiliš Vincas 
Kiškunas Antanas ,» 
Bitinienė J i e va 
Bartkus Pranciškus 
Kavaliauskas Jurgis 
Drąsutis Kazimieras 
Vasiliauskas Kastantas 
Malinauskienė Domicėle 
Vaicekauskienė Marijona 
Gečas K. 
Grigas Martinas 
Vilavičius Juozapas ' 
Budris C. 
Kremenckaitė Judi ta 
Eskirtas Stanislovas 

y 
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

, 2334 So. Oakley Ave. TeL RooseVelt 7791 
Atdaras kasdieną,. iSskyrus šventadienius iki 8 v. v. 
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Važiuojantiems į Lietuvą 
Perkeliame Pinigus 

DOLERIAIS 
į Lietuvos Bankus. 
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Norėdami informacijų kreipkities į = = 
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Patarnaujant Maisto 
Emperijai Su 
Petroleum! 

PALAIKANT savo.p>rapliest§ ir pilnai orga
nizuotą padalinimo sistemą pasiekia kiek

vieną 10-je vidur-vakarinėse vals. Standard 
Oil Company (Indiana) patarnauja netik ūki
ninkams bet ir visai žmonijai. 

Svarbą šio patarnavimo yra matoma kuomet 
48% kviečiu 
65% avižų 
53% kornu. 
41% šieno 

Suvienytose Valstijose per 1921 tapo užauginti 
šioj teritorijoj. 

Ūkininkai šio didelio ploto (sulyginant Ang
lija, Airija, Franci ja, Ispanija, Portugalija. 
Italija, Holandija, Danija ir Vokietija) var
toja daug petrolumo produktų išdirbant vi
sokius maisto produktus. ' 

Jie jau priprato laukti atvažiuojant to re-
„ guiiaro žalio vežimo Standard Oil Company 

(Indiana) kuris pristato jiems reikalingus da
lykus. 

Jiega t raukiama mašiųa yra būtinai reikalinga 
prfe ūkininkavimo, gi Standard JMi Company ( In
diana) ima atsakomybė kad gazoliną, kevosina, ir 
aliejus buty pristatomas ūkininkams reguliariai. 

Kad aUikti šį darbą atsakančiai reikia turėti sa
vo įstaigoj gerai išlavntus darbininkus; daug ka
pitalo; bulk patarnavimo stacijy t ank vežimu; 
patarnavimo stacijų kurios apsirūpina su ūkinin
kų reikalais. 

Apimant šį darbą ir pr is ta tant an t laiko Stan
dard Oil Company ( Indiana) paima didelė a tsako
mybė ir dideli darbą. "* 

Kadangi ji pilnai pasityki savo darbininkams 
ir gerų isdirblmu petrojeum produktų ji gali duoti 
žmonėms pilną gvarancija. 

Standard Oil Company 
(INDIANA) 

910 So. Michigan Ave., Chieago 
2T8S 
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