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METAI-VOL. VU 

Anglekasiy Streiko Klausimas 
Atidedamas 

WASHLNGTON, liepos 23. didesnės augliu kasyklos Pen-
— S. V. vyriausybė angleka- nsylvanijoj jau apstatomos 
siu streiko klausime nuspren- milicijos. Tos kasyklos bus a-
dė palaukti gal dešimti dienu, j tidarytos. Apie tą pat praneš

ta ir iš Ohio valstijos. 
Teeiaus atidarytos kasyklos 

TURKAI NACIONALISTAI 
PULS ANGLUS. 

VOKIETIJOJE ATRANDA 
MA DAUG GINKLŲ. 

o gal dvi savai t». 

Je i tuo laikotarpiu kasyklose 
Harbai nebus atnaujinti, jei an 
glių išteklius nuolat eis ma
žyn, tuomet vyriausybė iau 
savarankiai pradės veikti 

Oi šiandie vyriausybė luke-
riuoja, kokius rezultatus duos 
prezidento paraginimas atnau
jinti darbus kasyklose. 

vargiai gaus tinkamu darbi
ninku. Be darbininku darbai 

j negali but vedami. 
Taipat tuo laikotarpiu vy

riausybė pagamins pienus grie 
žtam savo veikimui. 

Be k i tako, bus apdirbti pie
nai anglių distribucijai. Tuo-
'mi daugiausia užsiims Komer-

Jiems ginklų pristato Prancija 

ALEPPO, Sirija, liepos 23. 
— Prancijos ir bolševistinės 
Rusijos gyvuoja bendri inte
resai čionai veikti prieš ang
lus. |Taigi, Anglijai yra ta 
sunkenybė, jog jie priversti 
gintis nuo dviejų priešų — 
prancūzų ir bolševikų. 

Bolševikų atstovas Angoroj, 

Nežinia, kiek daug tame tiesos. 

BERLYNAS, liepos 22. — 
Šimtai kulkasvaidžių, tūkstan
čiai šautuvų i r net didžiojo 
kalibro arnlotų kasdien san
tarvės komisija atranda Vok-
kietijos miestuose, kaip Kiel, 
Hamburg ir Bavarijoj. 

^ Nuginklavimo komisija apie 
tai kasdien raportuoja Londo-

BRANGIAI ATSIEINA 
STREIKAI. 

Gauta žinių, kad kaikurios cijos sekretorius lloov er. 

Geležinkelių Darbo Tarybos 
Pirmininkas Washingtone 

\YASHIN(iTON, liepos 23. ma, busiąs pavestas aptarti 
— Pakviestas prezidento Har-. pačiam kongresui. Nes jei kon 
dingo čionai atvyko geležin-1 gresas pravedė įstatymą, pa
kelių darbo tarybos pirminiu-; gal kurio įsteigta darbo tary-
kas Hooper su kitais tos ta- *ba, tai tas pat kongresas pri-
rybos nariais, 'va lo pasirūpinti, kad tos ta~ 

turkų nacionalistų sostinėj, "an, Paryžiun ir Romon. Nu 
propagandai prieš anglus Me
sopotamijoj ir kitur išleidžia 
tūkstančius dolerių. Tuotar-
pu turkams nacionalistams, 
kurie tenai veda kova su ang
lais, ginklų ir amunicijos pri
stato prancūzai. I 

Andai graikai bombardavo 
Samsuna ir Mersiną. Paaiš-

rodo ji, kad vokiečiuose mili-
tarinė dvasia nei truputį ne
sumažėjusi ir nesusilpnėjusi, 
kad buvę vokiečiai karininkai 
ir kareiviai kasdien darosi 
stipresni. 

Komisija už tai daugiausia 
kaltina šiandieninę Vokietijos 
vyriausybę, kuri netruškina 

kinta, kad Samsnn yra buvu-"Pa k i lančių reakcionierių 

Čionai Hooper su vyriausy-' i rybos parėdymai nebūtų igno-

bės nariais turės konferenci- Į ruojami, bet pildomi. 

ją, kad surasti tinkamą prie-1 
monę sutaikinti streiknojan-
čius geležinkeliečius. 

jNes pasirodo, kad geležinke
lių darbo taryba autorizuota 
darbininkams užmokesnius ma 
žinti. Bet darbininkai to gali 

Jei kartais nebus rasta k«>-į klausyti ar neklausvti. Taigi. 
kia nors priemonė, tuomet j larybos veikimas visai tuš-
geležinkeliečių streikas, sako- čias. 

BAVARIJA ATSISAKO SAUGOTI VOKIETIJOS 
RESPUBLIKĄ 

Socialistai ir Darbo Federacija Rengia 
Streiką 

BERLYNAN, liepos 23. — generalį darbininkų streiką vi-
Oia oficialiai patvirtinta, jog įsoj Bavarijoj, jei pastarosios 
Bavarija atšaukė visų, savo ka valdžia atsisakysianti pripa-
į iuomenę iš abelnų Vokietijos žinti bent kokį Reichstago 
armijos manebrų Wuerttem-J pravestą apsaugos įstatymą. 

Pagaminta armija. 

mis praves nacionalį įstatymą, 
pagal kurio kiekviena fede-

grumojinUis gali įkūnyti ir ga
li sustojti važinėje geležinke
liai, Bavarija atšaukė iš ma
nebrų savo kariuomenę ir vi
są armiją pastatė ant kojų. 

burge. 

Tas tampriai surišta su pa-
kįlančiu Bavarijoje politiniu 
krizių. Vokietijos Reichstagas 
tikimasi, artimiausiomis dieno 

lį į.st; 
viena 

mota vokiečių valstybė bus 
priversta saugoti ir ginti šian
dieninę Vokietijos republiko-
ninę valdžios formą. 

Socialistams apsauga. 

Tas įstatymas pirmiausiai 
atkreiptas prieš monarchistų 
nerimavimą. Paskui, kad sus
tiprinti socialistus ir u ž t i k r i n - ( V i e n ^ s įvažiavimas . 

šioji rusų nardančių laivių ba
zė; gi Mersina esanti turkų 
nacionalistu militarinė stovyk
la. 

Briausis ant Mosul. 

Yra žinių, kad kuomet tur
kai nacionalistai tinkamai ap-
sidraus nuo graikų, tuometvisu 
smarkumu ims briautis ant 
Mosul, Mesopotamijoj (Irak), 
kur yra svarbiausi žibalo lau
kai tekę anglams pagal man
dato. 

Aplinkinės beduinų gentys 
neturi stipraus nusistatymo. 
Tų genčių vadai teiriaujasi, 
kurion pusėn jiems pasvirti, 
ar anglų, ar prancūzų. I r jie 
pasvirs ten, iš kur pramatys 
sau daugiau pelno. 

Pastaraisiais laikais Pranci
ja turkams nacionalistams į 
Adana pristatė 16 aeroplanų 
su vokiškais motorais. Du 
prancūzu karininku lakūnu 
duoda pamokų turkams kaip 
skrajoti ir kaip apsieiti su 
oro mašinomis. 

Turkai ginkluojasi. 

Seniau prancūzai turkams 
nacionalistams pardavė ir pri-

Anot žinių iš Bavarijos, te
nai dalis vokiečių kariuomenės 
atvirai veikia 'pr ieš Berlyno 
vyriausybę. Keletas aukštes
nių bavarų karininke suspen
duota tarnyboje. Keletas pul
kų suskaldyta ir pasiųsta į į-
vairias kitas šalies dalis. 

(Tokias žinias iš Berlyno 
paduoda vienas angliškų laik
raščių korespondentas. Tos 
žinios labai parankios prancū
zams ir lenkams. Del to jos 
tų ir kitų laikraščiuose dar 
dangiau išpučiamos, Deja, 
korespondentas savo akimis 

WASHINGTON, liepos 2:3. 
— Anot pačios vyriausybės 
apskaitymų, anglekasių ir ge
ležinkelių darbininkų streikas 
iki šiolei šaliai atsiėjo arti 
vieno biliono dolerių. 

Streikuoja apie 680,000 an-
glekasių. J ie savo uždarbiais 
prarado apie 230 milionų do
lerių. Kasyklų svaininkai ne
teko apie 150 milionų doleriu, 
pelno. Nuostoliai padaryti 
kasykloms ir kasyklų bendro
vių savastims siekia 5 mili-
onus dolerių. 

Del anglių trukumo vertei-
viai ir industrijos, taipat del 
geležinkelių streiko, panešė a-
pie 400 milionų dolerių nuos
tolių. 

Vieni geelžinkeliečiai uždar
biais neteko apie 50 milionų 
dolerių. 

LIETUVIAI PAS PREZIDENTE - GRAŽI DOVANA.-
PRIE KARŽYGIO PAMINKLO. 

\J. L. Paskolos Stočių delegatams atsilankius pas Pre
zidentą Hardingą, gauta pareiškimas, kad trumpoj ateity 
Suv. Valstijos stengsis Lietuvą pripažinti. 

Delegatai pasimatė taipat su kongresmanais bei senato
riais, kurie prielankiai žiuri į Lietuvos nepriklausomybės* dS 
jure pripažinimą. 

Ligi liepos 21 d. Atstovybėn prisiųsta auksu ir sidabru 
$5,010/)0, aukso iii sidabro daiktų svoris dar nebuvo žinomas. 

, Per kap. H. Harris'o paminklo atidarymą kalbėjo kon-
gresm. Chandler. Prie kapo sudėta 6 vainikai nuo Amerikos 
lietuvių ir nuo Lietuvos Vyriausybės. 

• 

KARALIUS SURENGĖ 
"PIKNIKĄ." 

. 

LONDONAS, Jicpos 23. — 
Pereitų penktadienį Bueking-
ham rūmų daržuose Anglijos 
karalius surengė ypatingą 
"pikniką'*, kuriame dalyvavo 
apie 10,000 žmonių, pradėjus 

'aukštaisiais ir baigus žemuti
niais asmenimis. Visiems bu
vę pagaminti šilti ir šalti už-

nemato ginklų susekimo. Jis j kandžiai. Pats karalius buvęs 
tik girdi apie tai kitus kai-! gerame upe. Tik vienų ameri-

Policija areštavo kažkokį 
*Bilinski, kurs nebūdamas gy-
<lytojumi lenkų tarpe prak
tikavo medicinoje. 

statė: 16 laukų armotų, 6,000L N A U J A S FEDERALIS 

t i jiems valdžią. 
Bavarijos vyriausybė 

i IK/ K.JI ;̂ +^ ; . I'žinoti nuo kaikurių lietuviu įskalno paskelbė, kad ji to js- *,• 
. . • v. • .. v__ 'kunigų, kad trumpoj ateit v 
tatymo nepnpazjsianti. V y- & l> v J 

riausvbė tvirtina, kad Bavari- Amerikon atvyksi,,.* Jo Ma
jos niekas negali priversti gin-! l o n y b ė K a u n o ^ u p a s Ka-
t i arba apsaugoti Berlyno valdžią. 

Grūmoja streiku. 

Bavarijos socialistai ir dar- Tėvynei Lietuvai, 
bo federacija, kurioje išda- 'Draugui neteko girdėti apie 

Kadangi socialistai savo]nmtų (rounds) šrapnelių, 1,-
000,000 runtų, amunicijos ma
žiems ginklams, 100,000 ranki
nių granatų, 36 kulkasvaidžius 
ir 4,000 arklių. Tai visa at
likta slapta. Tečiaus Anglija 
ir kitos valstybės visgi apie 
tai savo agentų painformuo
tos. . . 

Dabar nacionalistai tariasi 
su prancūzais įsigyti 400 ar
mijos trokų, su kuriais butų 
palengvintas armijos kilnoji
mas ir karo medžiagos trans-
portacija. 

Bolševikams norisi kontro
liuoti Turkijos politinį nusis
tatymą užsienių reikalais. Už 
tai jie turkams siųlo Kaukazo 
armiją pagelbon prieš graikus. 
Vedamos derybos. Nes bol
ševikai dar nori prisidėti prie 
Turkijos žibalo laukų eksploa
tavimo. 

VYSKUPAS KARYS AP
LANKYSIĄS AMERIKĄ ? 
Tomis dienomis mieste Wil-

kes-Barre, Pa., įvyko Ameri
kos Lietuvių R. K. Kunigų 

To miesto laikraštis Times 
tau J ' e a ( l e r praneša jam tekę su 

rys. 
Atvykimo tikslas — persona

l iai padėkoti Amerikos lietu
viams už teikiamą? pagelbą 

lies viršininkauja socialistai, 
praneša, kad jie paskelbsią r i kon atvykimą. 

Turkai nacionalistai prieši
nasi Anglijos mandatams A-
rabijoje. J ie tvirtina, kad vi-

žadamą Kauno vyskupo Ame-! sa Arabija su jos visomis pro
vincijomis priguli Turkijai. 

bant. Ir paduoda tai spau
dom "Nes jos didžiai naudin
gos, kaip sakyta, vokiečių 
priešams. Suprantama, ko
misija retkarčiais gali užeiti 
kur nors ginklų. Bet no kas
dien). 
' L - I .„• V " 1 . I Li 

AREŠTUOTAS "GYDYTO
J A S / ' 

komi buvę 75. 

Žinios iš Lietuvos 
LIETUVIŲ PERSEKIOJI

MAS VILNIUJE. 

Vilniuje lenkai suareštavo 
uždarytų keturhj lietuvių Jaik-
raščių redaktorius ir traukia 
juos atsakomybėn. I r pas ki
tus lietuvių veikėjus buvo pa
dalytos kratos, kaip pas Dr. 
Alseiką, Dr. Legeiką, mokyto-

ĮDOMAUJAS, KAIP KUR 
GIRTUOKLIAUJAMA. 

Liepos pradžioje atvyksiąs 
| Kauną Danijos užsienių rei
kalų ministerijos sekretorius 
p. Srema Ridlingas tikslu ap-
sipažinti, kaip išsiplatinusi 
girtuoklystė Lietuvoje. Prįcįš 
tai p. Ridlingas tuo pačiu tik-

ją St. Kairiūkštį; kai-kurie su- siu aplankysiąs Švediją, Suo-
imti. Paskui įžymesnius lie-|miją, Estiją ir Latviją. Gir-
tuvius nuolat sekioja lenki] tuokliavimo žvilgsniu ar tik 

neuzimsime mes.... 
ta! 

pirmą viešiu pai. 
Nežiūrint įvairių persekioji 

l 

mų, lietuvių mokyklos daugu-| 
tlioj iki pastarųjų laikų veikė, j ŠVĖKŠNA, Tauragės aps. 

Taip, Vytauto Didžiojo gim- Apie Švėkšną laukai dar nekpt 
naziją lankė 496 mokiniai; mo7jkie. Rugiai šįmet blo,gi; yra 
kė 28 mokytojai. Baigė gim
naziją ."» berniukai ir 10 mer-

viefų, kame sunku pažinti, ar 
sėti, ar nesėti. Taip sau vi>-

LONDONO SU BERLYNU 
SUSISIEKIMAS ORU. 

i 

LONDONAS, Ii epos Uo. — 
Jau seniau įsteigta oro linija 
tarpe Londono ir Briukselio. 
Dabar norima tą liniją prail
ginti iki Berlyno. Skridimas 
aeroplanais užims 7 valandas. 
Kelionė vienam atsieis apie 
40 doleriu. 

T 
TEISŽJAS. 

Vieton atsistatydinusio fede 
ralio teisėjo Landiso teisėju Į vęs premieras Orlando. J is t*a 
paskirtas James H. Wilker-
son. * 

ORLANDO PAKVIESTAS Į 
PREMIERUS. 

gaičių. Mokyto.fi} seminarijoj f tomis yra mažų rugių. Vasa
rojai iki šiol buvo maži ir ne
sant lietaus buvo labai blogi. 
Bet dabar palijus atsigavo. 
Sodnai kitur ir nežydėjo, o 
kur žydėjo nušalo. Šalnos čia 
yra buvusios nemažos, nes ą-
žuolų lapai visi pajuodę. Dėl
to obuolių ir kriaušių beveik 
visai nebus. L^ogų (trešnių, 
višnių) berods bus vidutiniai. 

ROMA, liepos 23. — Į nau 
jus premierus pakviestas bu- s v " e s apaštalus. 

mokėsi 120 mokinių; mokė 8 
mokytojai. Baigė 2 bern. ir 
17 mergaičių. Vidurinėje mo
kykloje mokėsi 50 mokinių. 
Kitais metais žadama įkurti 
dar viena klasė. Lietuvių 6-se 
pradinėse mokyklose mokėsi-
200 vaikučių; mokė 8 mokyto
jai. Vakariniuose kursuose 
sausio mėnesy buvo 50 lanky
toja; mokė trys mokytojai, ku
rių vieną lenkai paskiau iš
trėmė iš .Vilniaus. Taigi, ma
tome, kad nežiūrint visų per
sekiojimų ir lietuvystės slopi
nimų, lietuviai Vilnijoje nenu
simena, ir eina j šviesą, su ku
ria neabejojamai nugalės tam-

Viasi su Katalikų partijos va
dais. 

2£5Tt^i 

BOLŠEVIKAI NELEIDŽIA 
TURKAMS TAIKINTIS SU 

GRAIKAIS. 

Konstantinopolis, liepos 23, 
— Turkai nacionalistai pilnai 
patenka bolševikų įtakon. Bol
ševikai jau kontroliuoja turkų 
finansinius reikalus. Šiandie 
baigia grobti į savo rankas 
politinę kontrolę. , 

Turkų nacionalistų vadas 
Mustapha Kernai paša buvo 
atsisakęs patvirtinti žinomą 
bolševikų-vokiečių I^apallo su
tartį. Norėjo pasirodyti, kad 
turkai gali but nepriklausomi. 

Kad taip, tai bolševikai jo 
valdžią privertė pasirašyti 
priedą prie gyvuojančios bol
ševikų-turkų sąjungos. 

Tuo priedu bolševikai pasi-

prireikus pristatyti ginklų ir 
amunicijos kovoje su graikais. 
Bet užtaigi turkai, nepasitarę 
su bolševikais, negali daryti 
taikos su graikais. Bolševikai 
rūpinasi ateity Anglijos poli-
litiriiais nusistatymais arti
muose rytuose. Jei bolševis-
tinė Rusija kartais butų kokio 
nors priešo puolama iš Kau
kazo šono arba Balkanų, tur
kai stoja bolševikų pusėn ir 
kovos laukan stato visas savo 
militarines spėkas. 
# -

Pagaliau tuo priedu turkai 
patvirtino ir pačią Rapallo su
tartį. 

Jei turkai nacionalistai ne-

TELŠIAI. Nesenai į Tel
šių ežerą, kuris yra prie pat 
miesto, leistas naujas pirmas 
motorinis laivas. J į patiekė 
p. Barcevičius gyvenąs Tel
šiuose. Dabar jau nuo bir
želio 23 d., važinėjama ežeru 

JUDRĖNAI. Važiuojant 
stačiai iš Švėkšnos į Rietavį 
apie Judrėnus jau beveik nė
ra tiltų ir važiuoti yra pavo
jinga, kad arkliai neišsilauž-
tų kojų. 

— Jau (birželio 23) d.) apie 
Judrėnus pradedama šienauti. 
jTad labai ankstybas šienavi
mas. 

RIETAVĄ. Apie Rietavą, 
Judrėnus ir Plungę jau ru
giai geresni. Yra ir gerų. So
dnuose obuolių ir kriaušių 
rods mažai tebus, nes nušalo, 

kasdien nuo 3 vai. Už važinė-' Lietaus gavus vasarojai atgi-
jimąsi samdant mokama 240 ' - j a n o r s buvo blogi, 
auksinų valandai. Pervažiavi
mas per ežerą vieno asmens 
kainuojąs 6 auksinai. Už eže
ro taisoma pasivaikščiojimo 
piečius. 

K A U N A S . Vienas pilietis, 
užėjęs į. Sovietų rusų atstovy
bę Kaune pasiteirauti, kaip jis 
galėtų gauti iš Rusų valdžios 
savo indėlių, padarytų prieš 
karą į valdžios įstaigas, gavo 
paaiškinimą, .kad Rusija jau 

siklausę bolševikų negali da- j sumokėjusi Lietuvai 3 milio-
ryti taikos su graikais, tai ne- nus aukso rublių ir del to rei-

KAUNAS. Sugrįžo iš Ame
rikos liepos 3 d.. J . Naujalis. 

greit galės įvykti tokia tai-
žada turkams nacionalistams ka. 

kią reikalauti tų indėlių iš sa
vo valdžios. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
liepos 22 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Truat Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 4.67 
Lietuvos 100 auksinų .19*/2 
Vokietijos 100 markių .19% 
Lenkų 100 markių .1% 

http://Mokyto.fi%7d
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Pusei Mecg M-M 
Praftimeratos mokasi įškalno. Lai 

•kaitosi nuo užsiraSymo dienos 
M nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti tšperkant krasoje ar ezprese 
ICouey Order" arba įdedant pini 
cna t registruota laišką. 
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PO HAAGOS KONFEREN
CIJOS, 

kui su ta valdžia reikia vėl 
atnaujinti begalinius ginčus. 
Juk valdžia neduoda garanti
jos savo prižadams, tuotarpu 
ji bus pripažinta. 

Suims konferencijai visos 
valstybės rastu sutarė, idant 
jų atskiri žmonės arba gru
pės neimtų Rusijoje koncesi-
jon svetimų nuosavybių^ Mat 
bolševikai žada tas nuosavybes 
pavesti tiems, kas daugiau 
jiems duos pinigų. 

Įdomu ar tas valstybių su-
tarimas bus ilgai pildomas. 

Savo keliu bolševikai jau 
tariasi su Anglijos, Olandijos 
bendrovėmis, kurios pirm ka-

PASTANGŲ ORGANI
ZUOK. 

Dabarties valanda deda 
mums svarbių pareigų: ištau-
tėjimo pavojų šalinti, laisva-
manybės plėtotę tramdinti-
Nei vienas susipratęs ir geros 
valios katalikas nuo tos parei
gos negali atsisakyti. Tečiaus 
vienu ir kitu atveju, reikia su
prasti kad tik pastangų orga-
nizuote mes atsieksime rezul-

* i v 

tatų. 
Individualizmo laikotarpis 

užsibaigė. Nėra reikalo ir gin
čų varinėti. Kas norėtų jame, 

kaskart nuošmižiaus ir pil-
niaus pasiduoti jos veikimo 
drausmei, tai yra savo vadams. 

Bet tame yra ir kitas da-
rykas. Reikia, net toje pri
klausomybėje, kad mes mokė
tume būti vadais ten kur pri
valome būti. Tie kurie įeina į 
Bažnyčios hierarchiją, privalo 
mokėti vadų pareigas atlikti. 
Bet pasauliniai žmonės, butini 
kunigystės bendradarbiai, pri
valo taipat savo srity būti va
dais. Ypatingai organizacijo
se ši drausmė būtina. 

Išaugusios dėka individų i-
nieiatyvai, organizacijoms gre
sia »bankrutas. Nepalaikyda-

IŠ 
PADANGĖS. 

kas siuntė *JeweJl'ui laišką 
užgindamas jo pareiškimus ir 
sakė ka<i boardas norėjęs pa
sielgti teisingai su darbinin
kais ir visuomene. Jewell ti
kėjos rasti susitaikymo budus, 
bet Hooper antru kart, liepos 
7, pranešė, kad streikieriais 
tik tuomet rūpinsis board'as, 
kuomet jie eugrįšią darban. 

3000,000 geležinkeliečių 
"jšopmenų" streikas, "kol kas 
nesulaukė žymios paramos iš 
pusės kitų geležinkelio darbi
ninkų. Tečiaus kai kuriose 
"valstijose kompanijoms prisiė
jo mažinti skaičių einančių 
traukinių, ypač tas pastebi
ma /Chicagos apylinkėj. Kalti
nama vyriausybė kad negalė- Vokietijos bankas išspausdi 
jo duoti užtektinai apsaugos 'no atskaitą popierinių pinigų 

išleistu užpraeitą savaitę. Pa
sirodė 11,250,000,000 markių 

VOKIETIJOS MARKĖS 
PUOLIMAS. 

i. 

mos tarp savęs sąryšio, jos 
ro ten tikėjo dirbtuves ir ži- tai y r a atskirai sau užsudary- [ ^ ^ fcad ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 

ti, yra pasmerktas miriop. Be 

Tarptautinė Haagos konfe
rencija Rusijos reikalais 'suiro. 
Suiro ji visai netikėtai. Kon
ferenciją suardė ne bolševikai, 
bet patys santarvės valstybių 
delegatai. • 

Bolševikų tikslas — gauti 
užsieniuose paskolos, nuėjo 
niekais. Bet jie daug laimė
jo galėdami vesti derybas ir 
taikintis su atskirais svetim
šaliais, arba jų grupėmis, ku
rių nuosavybės Rusijoje už
grobtos. Tokios derybos jau ve 
damos. 

Reikia pripažinti, kad Ha-
agoje bolševikai delegatai pa
rodė daug apsukrumo, kad 
tuotarpu Europos valstybių 
delegatai tik apsivylė. 

Apkalbant nuosavybių grą-

balo laukus. Gryž Rusijon ir 
kitų šalių kapitalistai. Prasi
dės varžytinės. Niekais eis ir 
valstybių sutarimas. 

/Galų gale kas laimės, kas 
ne, bet bolševikams teks dau
giausia. Kuomet svetimų ša
lių kapitalas sovietų Rusiją 
sutvarkys i r atgaivins, aišku, 
bolševikai galės jam parodyti 
duris. 

KATALIKIŠKOS MUZIKOS 
ATGIMIMAS. 

Atgimus katalikiškai dramai 
ir novelei, rašo Tėvas Don-
Coeur Paryžiaus laikrašty E-
tudes, reikia pridurti ir muzi
kos atgimimą. Jš visų meno 
sričių, muzika labiausia sude
rinta su religija ir apeigomis. 

'Bažnvčios muzika Motu Pro-
prio Piaus X davė žymios pa

žinimo arba už jas atlyginimo bangos Prancijai ir paskatino 
klausimą bolševikai labai vin
giavo. Tad nuosavybių reikalų 
subkomisija atrado, kad su 
jais negalima susikalbėti ir nu 
tarta konferenciją nutraukti. 

Tečiaus vyriausioji komisija 
nusprendė bolševikams (lai
duoti vieną progą — aiškiai 
formuluojant savo nusistatymą 

ją ieškoti būdų senobinės mu
zikos atgaivinimui. Pasklarba-

Tevams Benediktinams, vus 
grigalinė muzika daro nepap
rasto įspūdžio. , 

JAPONIJOS KANKINIAI. 

Šįmet sueina 300 metai Ja
ponijos kankinių. Katalikų 

sijos susirinkime. 
bolševikai tai atliko. J ie pa

sakė, kad sovietų valdžia su-

ir pranešti vyriausios komi-Į .skaičius tuomet (1622 m.) bu
vo tris kartus didesnis negu 
šiandien. Katalikų tikėjimas 
l>irv_o taip gyvas, kad viena 

tinka pripažinti tarptautines' diena 52 Kristaus karžygiai 
skolas, sutinka grąžinti s ve-1 nukankinta. r» 
timšaliams jų nuosavybę arba i Tečiaus jų "kraujo sėkla ne-
už jas pilnai atlyginti, kad | mirė. Nepaisant griežto Vy-
atsisako reikalauti paskolos, riausVbės pareiškimo kad ka-
bet už tai valstybės privalo j talikai neįsigyvens Japonijoje 
sovietų Rusijos valdžią pripa- ! pakol saulė švies, katalikų 
žinti de jure. Bažnyčia dabar Japonuose ge-

galinė surištų interesų maži
na jį sumaltų. 

Sakoma kad mes gyvename 
mekanizmo amžių. Tikra tie
sa. Netik senobinių laikų pa
dargas pakeistas išmintinga 
mašina, netik arklai ir žagrė 
pasišalino prieš traktorių, bet 
ir žmonių interesų srity tas 
pats dėsnis įsigijo pilietybės 
teisių. Duonkepis, batsiuvis 
nusilenkė prieš " didžiąsias 
f irmas" kur didelė dirbtuvė, 
išmintingos ir komplikuotos 
mašinos nugalėjo paprastuo
sius įtaisus. 

Bet eikime toliaus. Darbinin-
4 

kų unijos užtikrina laimėjimą 
jų teisingų reikalavimų, kurių 
atskiras asmuo (individas) ne
galėja amžiais atsiekti; sąjuu-
gos ir pramonės federacijos 
vienos valstijos drąsiai kovo
ja prieš konkurenciją. 

Trumpiaus, profesionalai or
ganizuojasi į vieną galingą 
mašiną, tai yra užuot ėję pa
krikusiai, upu besivaduodami, 
susiburia į organizacija^, fede-
raeijasir konfederacijas1 kurios 
pirmiaus kiekviena iš jų turėjo 
savd galvą, savo vadus pas
tatė. 

Lygus dėsnis vadovauja ka
talikiškai akcijai. 

Jeigu ines pasiliekame indi
vidualizmo ir pakrikimo anar
chijoje, mes patys save smer
kiame miriop. I r tik* sulyg to 
kaip mes gerbiame organizuo-
tės dėsnį (įstatymą) savo pa-

pagelbon, nes viena kitos ne 
pažįsta, bet jos pradeda viena 
kitai kenkti, nuo tos dienos 
kada jos susidūrė, jeigu jos 
nesupranta kad organizuotos 
dėsnis nedaro išimčių jų nau
dai? Visas veikimas eina vel
niop, nes jų susitikimas virsta 
konkurencija, varžymbs, kon 
f liktais (nesutikimais). 

Jau senai vienas galingiau
sias naujųjų laikų katalikiš
kos akcijos darbininkas rasė: 
4 'Ar žinote kad šiame kaip ir 
visur kitur kas kliudo prieiti 
prie gerų pasekmų, tai pavy
dai dažnai labai dievoti. 

Vienas sako: " A š tą pada
rysiu". , 

— Ne, atkerta kitas, tai aš 
I imuos to darbo! ' ' — Kitas vėl: 
"lljtf kadangį ne aš ta darbą 
atlieku, aš nenoriu kad tamis-
ta kištum savo dvylekį".—Ga-
lutinai paskutinis pareiškia: 
"Ka ip tai! Aš prakaitą liejau, 
o jųs keptus balandžius val
gysi te?" I r prasideda bergždi 
ginčai, koliojitnos ginant savo 
pretensijas... Laikas bėga, gi 
kokia nauda belieka!" 

Šita istorija, kurią plaka §• . 
Pranciškus Ksaveras, dažnai 
pas mus atsikartoja. Kiek nuo
stolių mūsų veikimui, kiek 
pasipiktinimo geros, valios 
žmonėms! i 

Vertėtų* visiems apie tai pa
mąstyti, ypatingai kurie šian
dien jau eina vadų pareigas. 
Jų atsakomybė didelė. 

jai. J i e visi bendrai su kuni
gais visoj Čekoslovakijoj mo
bilizuoja savo jėgas. Visur ren
giamos viešosios paskaitos ku
rios žadina katalikų sąmone. 
Katalikų taryba visą veikimą 
tvarko. 

Čekų tautinės 'bažnyčios 
(schizmatinės) apginėjas Dr. 
Bartos parašė pamfletą, at
kreiptą prieš čekų tautos glo
bėją Šv. Joną Nepomuceną. 
Dėlto vienas iš žymiausių če
kų istorikų, profesorius Pie-
kar, pasekmingai laikraščiuose 
apgynė čekų globėją. I r šian
die tas prof. rašo to šventojo 
gyvenimą. 

Taip tai svetimose šalyse ko-

tolimesniam darbui, - O čion 
kaip tyčia prie tų dirbtuvių 
geležinkeliečiai patys stiprią daugiau. Taigi nenuostabu, jei 
sargybą sudarė. * Vokietijos 100 markiu nupuolė 

™ IL v ~ . -v *r , net iki dvidešimts centu T o - ' ^ 3 1 ^ s u ' b e d i e T b e 
Pagalbos prašymai iš Vals- " ^ m i a v i a e s in r t s centų, r o . 

tijos ir Valdžios buvo paduoti. k i s P i n i ^ puolimas žymiai pa-
Pasekmė to visa kad gavo l i e t « v i s a Europą. Frankai 
" in junct ion"ants t re ik ier ių i r f f P a k i l < ) n u o 1 2 - 2 6 i k i 1 2 - 7 5 u ž 

griežtai įsakyta nesikišti į 
siuntinių i t į tarpvalstijinės 
komercijos reikalus. Vietomis 
pasiųsta valstijfnė milicija, gi 
ištikus riaušėms, regularė \ 

'dolerį, o už sterlingi] svarą mo-
'kėjo 56.fc0 frankų vietoj 54.85. 
Belgija ir Italija taipgi nuken
tėjo. 

Spalio mėnesį, 1914, cirku-

Suv. Vals t kariuomenė 'bus 
panaudota geležinkelių apsau
gai. Iki šiol didelių suiručių 
nebuvo, taigi nei prekyba nei 
keleiviai nedaug tenukentėjo. 

ČJunku pasakyti kokias pa-
Sekntes streikas turės. Reikia 

liacijoj buvo 4,234,000,000 Vo
kietijos markių. Normalė mar
kės vertė buvo tada 23..8 cen-

'to. Su liepos 7 d. šių metų po
pieriniai pinigai pasiekė milži-
4 

' nišką skaitlinę, būtent 169,-
185,228,000 markių. Štai ka-

IŠ KATALIKU GYVENIMO, 

• i , • • , j v \. uie gludi Vokietijos markės 
laukti iki taisymo darbas bus; r . 
j „ i • . i ,- • -i v • puolimo priežastis, 
daugely vietę būtinai reikalin
gas. Tuomet geležinkeliečiai 
jausis tvirtesni ir į jų reikala
vimus bus kreipiama daugiau 
domės. Gi kompanijos padavė 
viešus ir vienodus pranešimus 
kad, jei darbininkai greitu lai
ku nesugrįšiu darban, jie nus
tosią pirmenybės ir pensijos 
teisių. Su šiuo jų pareiškimu 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

SUSISPIETĖ GYNIMOSI 
DARBAN. • • 

' šopmenai' ' nesutinka. 
Geležinkelių Darbo Board'

as, priėmė rezoliuciją pareikš -
dami kad "šopmenai", išeida
mi streikan, prasikalto boardo 
teisėms ir tuomi ragino dar
bininkus užimti streikierių vie
tas, organizuotis į unijas per 
Amerikos Darbo Federaciją ir 
įgyti sau transportacijos akto 
apsaugą, 

Jewell, geležinkeliečių pre
zidentas, atsakė j boardo rezo
liuciją pažymėdamas kad strei 
kieriai nekovoja prieš board'ą 
nei prieš valdžią tik užžmo-

Viską krūvon suglaudus iš-
stangoms mes laimėsime, arba ' eina, kad ištautėjimo pavojų 
geriaus, Dievo viešpatija šalinant ir laisvamanybės plė-miško pragyvenimo sąlygas, 
triumfuos. | tote tramdant, privalu pripa- kurias board'as neįstengė 

_ Europos valstybių delegatai' i ai suorganizuota. Mūsų vadas tai pramatė! Ba- &MH pastangų organizuotės jiems išrūpinti. Aįgos neužtik-
vieni atlaikė susirinkimą, ap J i turi vieną arkivyskupą, žnyčia yra socialės organiza- dėsnį, veikimo drausmingą Vino žmoniško pragyvenimo ir, 
svarstė bolševikų paduotus 3 vyskupus, 4 Apaštališkas 
projektus ir nutarė pertrauk- Prefektūras, 200 baltųjų kuni-
ti konferenciją. ' gų ir 50 japonų kunigų. Jėzui-

I r kas iš to. Lengva pripa- tai veda skaitlingas mokykla.-
žinti Lenino valdžių, ,gi pas- ir vienų universitetų. 

cijos modelis (pavyzdis). Nėra susiklausymą ir vadu koordi-
reikalo jo toli ieškoti. Reikia nacijos principai » 
tečiaus suprasti įstabią maši
ną kurios mes esame dalys; pa
skui — upų šalin atmetus — imsime. 

" • 

Laimėsime arba pralošime, 
žiūrint kokį nusistatymą.pri-

l>e to, board'as mėgino val
dyti unijas, nepaisydamas dar
bininkų teisingų reikalavimų, 
bet Valdžiai pataikaudamas. 

Hooper, board'o pirminin-

Po karo Europoje įsikūrė 
Čeko-slovakij®s respublika. 
Jos valdžią pagrobė socialistai 
su bedieviais. Kaip bematai jie 
paskelbė karą katalikams ir 
jų Bažnyčiai. 

Socialistų ir bedievių pu
sėn stojo ir ^patsai respubli
kos prezidentas Masaryk, ži
nomas čfkų liberalų ^šulas. 
Prie to pragaištingo veikimo 
prisidėjo ir nemažai apostatų 
kunigų, atsimetusių nuo tikro
sios Bažnyčios. ' 

Iš šalies žiūrint buvo spėja
ma, kad katalikystė žlugs Če
koslovakijoje. 

Tečiaus tas smarkiausias so
cialistų ir bedievių triukšmas 
jau praėjo. Jį nuslopino švie
suomenės pasipriešinimas. Vis
gi, tie. tikėjimo priešai pada
rė daug bloga katalikams. Tai 
visa šiandie prisieina atitaisy
ti.. 

Tuo tikslu į tikybos gynimą 
šiandie jungiasi visi čekai mo
kslininkai, literatai ir mo'kyto-

Trupinių autoriui Detroite ir 
įsižeidusiems be pavardes. 

Lazda savo Žiniose iš De
troito pabėrė vieną trupinį 
dėlei kurio gauta protesto lai
škai. Nors Lazda nemini De
troito dainininkės pavardės 
kuri dainavo Susv-mo Seime, 
bet asmuo taikinąs Lazdos 
priekaištą sau, jaučiasi įžeis
tu. ' 

Ar Lazda sviedė tą trupinį 
į įsižeidusį ^asmenį, Redakcija 
nežino, nes pavardė nepami
nėta. Tečiaus Dr. Red. skaito 
savo pareiga atkreipti kores
pondentų domės į negeistinas 
dienraščiui "Draugui" žinias,. 
Rašant koresp. neprivalu va
duotis savo asmens simpatija 
ar antipatija tam apie kurį ra
šoma. Aukščiaus asmens jaus
mo stovi objektyvi tiesa ir tei
sybė. Beto reikia vengti par-
trngumo meno ir dailės srity. 
Gana turime partijinių ginčų 
visame kame. Sekime pavyzdį, 
kurį mums davė p. J . Naujalio 
koncertas Chicugoje. Visi dai-
nininkai-ės, muzikai jame su
tilpo ir publika labai buvo pa
tenkinta. Daugiaus tokių kon
certų, o mūsų įtempti santy
kiai pagerės, turėdami net 
skirtingus politinius įsitikini
mus galėsime susieiti ten, kur 
visuotina dailė nepavergta 
partijos tikslams švelnins mū
sų įpročius, kels mūsų sielą 
aukščiaus partijinio užtvaro, 
suburs į vieną broljybės ryšiais 
sumegztą šeimyną. 
Nenagrinėda'mi Susv-mo kon

certo, skaitome ir Lazda su
pras mūsų mintį ir įsižeidu-
sieji pasitenkins. Lazdai ueį-
vardinus dainininkių netikslu 
butų jų protesto laišką, su tik
romis pavardėmis talpinti. 

f 
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Į AMERIKOS 
LIETUVIŲ 

VISUOMENĘ. 

BROLIAI TAUTIEČIAI! 

Baisus buvo Didysis Karas7 ir skaudus 
jo vaisiai. Daug jis šalių nuteriojo, daug-
gyvenimų išgriovė, ašarų, ir kraujo išlie
jo, bet retą kurią bus jis taip sunkiai pa
lietęs, kaip mūsų Lietuvą, o ypač jos ry
tinę dalį, Vilniaus kraštą. 

Gana pasakius, kad čia per kelius m *-
tus laikėsi rusų vokiečių frontas, arda
mas raižydamas giliais apkasais laukus 
i r pievas, degindamas sodybas, kad* čia 
daug karių kariuomenės ir valdžios mai
nėsi, kad ilgokai bolševikai šeimininkavo; 
kad čia dar lig šiai dienai rytojus netik
ras, o politinės sąlygos dirbtinos ir nenor-
malės; kad čia nuolatinis naujų karų rr o-
kupacijų pavojus; kad čia eina smarki ko
va .už mūsų sostinę ir žmonių sielas. 

Po septynerių metų gyvenimo tokiomis 

sąlygomis, po septynerių metų naikinimo, 
ardymo ir čiulpimo iį visų pusių, šiandien 
visas kraštas dideliausiame varge. Dau
gelis šeimynų tik dedamos visas pastan
gas vos šiaip taip gali pramisti,' gi apie 
jaunimo lavinimą nė svajoti negali. \ 

Sunku vaikeliams tokiose šeimynose! Jie 
pusnuogiai, |pusalkiai turi skursti kūnu įr 
dvasia, nes p ė r a kas jiem peno patiektų. 
Net graudu žiu reti, kaip jie nyksta, džiūs
ta ir pirm laiko, su didžiausia tautos 
skriauda, eina į kapus arba auga liguisti 
ir tamsus. Tiems vargšams būtinai rei
kalinga pašalpa ir globa. 

Vietinei lenkų vyriausybei jų reikalai 
nerupi. Jinai, pasiryžusi žnt but prijungti 
Vilnių pr ie ' Lenkijos, negali pakęsti kito
kio lietuvių nusistatymo ir ne tik kad ne
padeda mums mūsų jaunimo šviesti ir kul
tūrinių bei visuonieninių įstaigų laikyti, 
bet dar visaip jas trukdo ir kur galėdami 
ardo. Lygiai mokėdami su kitais valstyibės 
mokesnius, mes ne tik, kad nieko negau
name savo įstaigonls, bet dar mūsų mo
kyklos ir prieglaudos metamos lauk iš už
imamų-butų, kuriuos mes patys kitados bu 

vome sunkiai iškovoję iš rusų ir vokiečiu, 
mūsų darbuotojai be jokio teismo ir kalty
bės tremiaini iš šalies, mūsų veiklesni pi
liečiai visaip persekiojami, o visuomenė te 
rorizuojama. Prieina prie to, kad mūsų 
čia nenori laikyti piliečiais, netmoda pilio-' 
lybės dokumentų ir laiko nuolatiniame 
pavojuje išsiuntime už demarkacijos lini
jos. Tad susilaukti paramos iš šios pusės 
nėra vilties. 

Vilniaus lietuvių visuomenė atjausda-
ma savo tautiečių vargus ir suprasdama 
gyvenamo momento ir einamos už Vilnių 
kovos svarbą, daro, ką gali, kad apgynus 
jaunimą nuo skurdo ir tamsybių. Jinai su-} 
sispietusi aplink Laikinąjį Vilniaus Lietu
vių Komitetą laiko beturčiams vaikams 
prieglaudas, bendrabučius, mokyklas, pa
tiekia jiems dykai drabužių, vknygų, moks
lo įrankių ir t. t. Bet darbas eina sunkiai, 
nes reikalų daug, kainos kasdien auga, pi
nigai puola, o lėšų nėra, «nėra, aukos ne-
-plaukia. Net baugu darosi, kas bus toliau, 
kaip reikės išlaikyti! 

Visa mūsų viltis^ kad kitur gyvena Jau-
tiečiai mus supras i r savo aukomis palai-1 

i 

kys. Kitaip turės mūsų vargo jaunimas 
ai ba žūti nelygioje kovoje su skurdu arba 
klabenti į lenkų įstaigas ir mirti savo 
tautai. 

Tad, broliai tautiečiai, kuriuos Apveizda 
V i -t « 

apsaugojo nuo daugelio karo baisenybių 
mūsų patirtų, kuriems skirta šiandien 
daugiau turėti ir lengvesnėmis sąlvgomis 
gyventi, prisiminkite savo senąją sostin? 
Vilnių, atjauskite mūsų jaunimo vargus ir 
kančias kovoje už buitį ir šviesą, o supras
dami, kad šviesus ir sveikas jaunimas mū
sų ateitis, gyvybė, garbė ir nepriklauso-
iiiybė, nesigailėkite aukų; Dėkite patys, 
žadinkite kitus, imkite aukas* ir ąiųskite 
Vilniaus jaunimui per Laikinąjį Vilniaus 
Lietuvių Komitetą. Lietuvi, neužmiršk 
Vilniaus! nepasigailėk jam aukų? 

Tomįs aukomis nušluostysite nevienam 
vargo ašarėles, išvesit į mokslą nevieną ga
bų jaunuolį* išauginsit Lietuvai^eiles švie
sių i r kimių kovotojų už jos laisvę bei' 
gerovę, pagreitinsite mūsų sostinės atga
vimą, o visos tautos susijungimą į vieną 
valstybės kūną. , ; 

* 

Nesibijokite del Jūsų sunkiai uždirbto 
skatiko: jis nenueis dykai, jis čia įnusu 
varge užaugusiose širdyse ras tinkamą 
dirvą ir duos gausiai vaisių. Iš to *bus ir 
Jums džiaugsmo, garbės, dėkingumo ir 
visai tautai naudos. \ j v 

-Brangus Tautiečiai! nepj&ite, kad mes 
klabename- į Jūsų širdis, m u s verčia mūsų 
jaunimo kruvini vargai i r mūsų sostinės 
pavojus. Lietuviai, atsimirikrte tVimių'! 
Ginkite Vilniaus krašto jaunimą nuo skur
do ir tamsos! Ves*kite lietuvių tautą prie 
skaistesnės ateities broliškoje vienybėje 
ir meilėje! / 

Laikmasis Vilniaus Lietuvių Koinifectas. 
'Aukos prašoma siųsti per Kauną — Ko

mitetą Vilniaus Lietuviams remti, "kurio 
pinnininkas yra 7A. "Žemaitis, o kasininkas 
kun J . Tumas. 

Įfcfed. pastaba. — Prisilaikant Federaci
jos Seimais nustatytos drausmės, katali
kiškos organizacijos surinkusios aofeų per
siunčia į Tautos jPondą, iš kur aukos siun
čiamos Kaunan. 

•» . « 

h 
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iMrraadieius, Liepos 24, 1D22 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 6 0 . W e s t e m Avcnae 
Telef. Lafayette 4 1 4 8 

J*. 

Vaandos: 1-11 rytais, 1-2 p o ¥ 
>ietų ir 7-8 vakarais . Nedėldie-5? 

Iniais tiktai po p ie ty 2 iki 5 vaU;; 

* — • — 

3 

Tvl. Canal 257. Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 4 
po p ie ty : 6 iki 9 vakare 

ix^>j»X|L ALi i v \ 
<•- 1 ' r # «V 

imrulifc 
AUKSO SIDABRO VAJUS 

PAStBAIGŽ. — PA
SEKMĖS. 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTETTAS 

8 0 . A S H L A N D A V E N U B 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 tkl 9 vakare. 

=3 

• t 9 t t f f f H 4 4 4 t 4 < ! 
Re*. TeL Cicero 8838 

Ofiso Tei. Cicero 49) < 

DR. J. SHIN6LMAN 
1325 So. 49 Oonrt 

fff. E . Cor. 49 Court Ir 18 Btr 
»ant viršaus valatvnlcioa. 

8 M > * I 

Rezid. tei. Vau Buren 0294 
Ofiso tei . Boulevard 9693 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų. Vyrišky 
Vaiky ir visų chroniškų ligų* 

Ofiąas: 3334 S. Halsted SL 
-8TSL: 10—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 0 — 1 2 d. 
Res. 1129 Independence Blvd. 

Chicago. 

DR. MADfttGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4811 So, Ashland Are , 
TeL Yards #94 
Tei. Y a r d s ' 0984 

OFISO VAL.:^ 
g—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 
Nedėl iomis : nuo 10 • ryto iki 

^ vai po pietų, 

DR. S. NA1KELIS f 
L I E T U V I S S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS g 
Tele fonas: Yards 2544 fe 

3252 South Hals ted Street . . \ 
Ant viršaus Univer. State Bank 3 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo & 
i—4 P o pietų: nuo 7—9 vak. K 

Nedėl iomis nuo 10—2 $ 
Oofisas ir gyvenimo vieta: \ 

DR. CHARLES SEGAl 
iperkė lė savo ofisą po numeriu^ 

4799 SO. A S H L A N D A V E N I E 

SPECUAI/ISTAS 
Džiovų, Motery ir Vyry Ligų 

Spring Valley, 111. — Nors 
mus ir bedarbė uŽĮtuolė, bet 
vis radosi tokių gerų tėvynai
nių, kurie surado aukų Lie
tuvos valiutai paaukoti. 

Čia visųpirmiausiai priklau
so nemažai garbės vietinės L. 
L. Paskolos stoties komitetui, 
kuris nemažai triūso pridėjo 
šitam svarbiam darbui-

Iš Spring Valley aukotojai: 
Kun. kleb. S. Bystrais $L0 

sidabro. 
Jonas Zakarevičius, $5x auk

so ir sidabrinio laikrodėlio 
lukštus. 

A. P. Stulga, $o <aukso. 
S. Kelpšas, $5 aukso. 
Po $2 sid.: J. Vasiliauskas, 

J. Petraitis. 
Po $1.00 sid.: T. Belskis, M. 

Tersevieius, P. (Jloveckas, J. 
Bucevieius, J. Basladinskas, J. 
Kvoška (iš No. 1. R. 1). F.), F. 
Franekevi<;ius, Alb, Pilipaitis, 
Jaunameeių L. Vveiu 28 kuo-
pa. 

1*0 oOt*. sid.: S. Ciepla, J. 
Naujalis. 

Po 25c. sid.: J. Vasiliausku-
tis, M. Vasjįijwiškaitė, E. Dap-
kaitė, SI Dapkaitė. 

N. X. (aukso žiedą). 

Iš La Salle. 

IVn. Kadzys, $20.00 sidabro. 
Vik. Mikutavičius, $i> sidab

ro. 
Po $2.00 sid.: H. Zubavi-

čius, J. Jalinskas. 
Po $1 sid.: K. Milašius. 
lg. Žimantas, 1 rusų sid. 

rublį. x 

Oglesby, Iii. 

I.. Pocius, $2 sidabro. 
Kiek, Jai ko atgal vienoje 

Spring Valley's koresponden
cijoje skambi'jo, buk tai Ogles
by, 111. smarkiai pasirodė 
Aukso-sidabro vajuje; bet tu
rėjo būti La Salle, I1L Ir iš-

krais lietuviais. 
Aukos jau yra išsiųstos Lie

tuvos Atstovybei. 
Aukso aukavęs. 

\ — • 
CICERO, ILL 

— 
Apvogė. — Trečiadienio, lie-' 

'šios maloniu ir. sveiku oru. Jį 
8J 

laikinai paraduoja . vikaras 
gern. įkun. J. Pąnlijttkas, uoli's 
Šv. Kazimiero iDr-įos rėmėįpi$ 
ir skyriaus pkmiainkas. , Jis 
ae tik ,pats įsirašė stambiuoju* 
nariu, bet 3 neturtingus sbuJ 
dentus įrašė į amžinuosius SvJ 

l>os 19 d. naktį, vagys apvogė ~ TV 
. " , ™*, K&z. Dr-jos narais savo tpmi žinoma jaunimo tarpe darbuo 

toją, Ant. Rimša. Jam bemie
gant vagys įėjor j jo kambarį, 
paėmė $37.00, auksinę kaikla-
T aisčio Špilka ir kokius ten 
kuponus. Laikrodėlio neėmė. 
Buvo pasiėmę ir apžiūrėję, nes 
rado atbulai įdėta atgal į ki
šenę. Tuo laiku Rimša tiek mie 
gojo, kad nieko nejuto kaip 
plėsikaj, padarė operacijas ant* 
jo turto. 

Seijnininkus gulėjo prieangy 
(ant porčiaus) ir taipat nejuto 
kaip vagys apsisuko jo stuiboj. 

Sužeistas. — Buvęs ''Drau
go '' agentas ir atsižymėjęs dar 
'buotojas, Juozas Mozeris, buvo 
sužeistas dirbtuvėj por$ mėne
sių atgal, (ieležinis balkis be
je risdamas įlaužė kaulą kojoj. 
Dabar jau bemaž sveikas. 

-:- — f :-
Naujas biznierius. — Biznie

rių skaičius čionai didinasi. L. 
IvrifaįČftinae^šiomis , dienynus, 
užpakaly s' Darbininke • Užei-
gos ": atidarė drabužių valymo* 
ir taisymo biznį, prie to ir mu
zikantų parupinimo ofisą. 

Juozas Lepetys. 

gak: B. Žvirblį, J. SimanaitL, 

ir P. Jankų. Taipgi įrašė amz. 
nar. M. Kiverbitę. > 

Kun. J. Pauliukas pasižymi 
vienuolio ypatybėmis ir rcn-, 
giasi įstoti į Domininkonų vie
nuoliją, kad ^prisirengus pri 
naudingo darbo Bažnyčiai \v\ 
Lietuvai. 

Gerb. Tcun. Pauliukui ir na
riams teikiu aukštos pagarbos, 
ir padėkos žodžius. 

Kun. P. Kasčiukas. 

HIIIIUHlllllllllimil 
• 

KNYGYNE I 
g-auti *iOB 

"sfi? 

Ttam^e Jums fb^aMgios »odos paauks.) $3.50 
Ramybė Jtlms (kailio ąp^ir.) • . . 2.50 
temįH«l Mito' ivtim0 *pd.) 2;00 I 

š ios niatl'drfkinygės Žorniatlis yrįt'B 1 ^ x 3 % . P u s l a p i ų turi 958. bet ne 
stora, nes spausdinta salt -plonos popieros. Joje yra įvairiu įvairiau- <3 
siu maldų. 

Aniolas SaĘgas — juodais minkšt. apd. 1.75 
Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 | 
Dangaus Žvaigžduiė — jUnd. minkš. apd. 1.75 | 
VadnikeHs — baltas cellirlold apd. su .paveikslėliu 

ant apd ' 1.75 
Dangaus ŽVaigiftutė — jte)do audek. apd. J.. .60 
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 = 
fcfiW6tes .50 g 

ges yra nedidelės Šios maldaK 
Spauda afSki. 

Turi beveik :po 300 puslapių. 

Pramanomas palengvinimas 
laikraščiams. 

GRAŽI VIETA. — * M 0 N t S 
GERI. — JAOT&MAS. — 

CHORAS. 

Nashua. N. H. — Smagi lie
tuvių kolonija. Malonu gyventi 
kur žmonės geri ir linksmus ir 
kur vieta puiki Tokia /vieta 
ir žmonės vra čia. Šis miestas 
nedidelis, stovi labai puikioj 
vietoj- Kur eini, kur žiuri, vi
sur medžiai žaliuoja, gėlės žy-

« 

di, gamtos .kvapas lygiai kaip' 
Lietuvoj. Kam yra proga lai-
kyti vakacijas patarčiau va-1 

tikro, proporcijonaliai imant, ž i l l o t i i Nasnua, N. H. Šv. Ka-* 
Lasaliečiai beveik visus atsvė- z i m i e r o P^'^pijos lietuviai pa-

: r y t s m i o 10—18; nuo , 8—5.£ 
>o p ie tų; nuo 7—8:99 vakare. ̂  

įNedėUomls: 19 iki 1. 
Telefoną* Dreael » 8 o ; 

rė, nors čia (La Salle) nedaug 
lietuvių gyvena, bet matyt 
kad savo darbais pasirodo ti-

—-\ 

Dr. M. Stupoicki 
3107 Sa. Morgan Street 

CHICAGO", l tULNOIS 
Telefonas Vards 5032 

tVatatutos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomis 
ofisas uždarytas. 

I DR.A.L.YMA 
S 1900 So. Halsted Str. 

Tei. Canal 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas:—2811 W. 63-rd St. 

Tei. Proapect 3466 

" ' *> ' '- "^* ' s = 

PRANEŠIMAS, 
Otisas Dr. G. M. Glaser pe

reina i rankas I&. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažjstami ir draugai ap la ik j s 
apžiūrėjimų ir gydymą kaip ir , 
nuo pat ies Dr* G. M. Glaser. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 

L iki 3 po-pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 Iki -2 !po pietų. 

Teksapftgs YtBrtts 687 
y 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos J 

skaudėjimą, ar tamistos ak|a 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai , pailsta akis be
siuvant, jei taip, tuo jaus tu-f 
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
sute iks tartiistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave.. Chicago 

kertė 18-tos gatvės ; S lubos 
Kambarys 14-15-16-17 
Viršui P L A T T S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: N u o 19 ryto iki 9 | 
va. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 dlen 

«fe**s Katrjas Alfao fVhorius gražiais apdarais 2.00 | 
Pulkim ant ke*h| 2.50 
Pulkim ant keliu , 
Pitlkim ant keltų 
r u i K u u a n t fieiru 

$usrtiiuka 
Malda IBnygėlė 'kauHmais l>alt. apd. po 
Maldų Knygelė s1cwf6s apdarais po . . 

ą . . • 2.00 
1.85 
1.50 

.85 
1.50 
1.50 

"Maldų Knygelė audeMo apdarais po . . . . . . . . . . . . .75 
Melskimės, (mergaitėms) po 
^jįBfeknnes, tvaikfmims) į » . 
tanhaMų taaoViBHn . . . . . . . 

• T . 

f £S94 Swti, OAIer Ave. I 

Ir yra taip įegva visiškai iš gaffvos paša
liu ti pleiskairas. Tik kelis kartus panau
dojus 

kyti toliau. 

riene Tei 

įapijonai skaitlingai lankosi 
į bažnyčia. Klebonauja gerb. 
'kun. P. Daniunas, kuris dar
buojasi be paliovos parapijos 

'naudai ir Lietuvos labui. Yra 
keletas šeimynų lietuvių kuria] žmomų atstovai, sveikatos de-f 

priklauso prie lenkų parapijos, partameirto v«kfonnkai <k«F-; 
"Tokioms šeimynoms patartina tais iš didelio uolumo prieš pie 

Karo metu ¥u*6 *iaxteios 
taksos ant apgarsirfiitrlf, ^ 1 -
^mneių laikraSeiuose. Tai ^a^ 
darė nemana a^UfrkrTiihią. Ta 
našta ant laikraščių gtfK ir 
dabar, nors karas jau seniai 
paslbf&ge. Pėtilrflvahrj^s atsto-
\ąsi Vmiėt' ra%, repnlilik^ 
nas inešė %tHiQ, 'kad tfifcios 
aAt iiaįfkražčių; ^S^etoe -būtį 
panaikintos. Prainatonia, kadi 

* i 

tai grertu latkn fvyks. i 
x\tsiranda tam priešingų, 

bet jų prirodyniai yra įėnh 
silpni. , 

Priešininkai mokeėerų, už
krautų ant apgarsinimų laik-. 
raščiuošė, î ttrdtlo, kad :aįfeur-
sinimai nê fi, kifcia' tai i*ffckė,; 
kad tarnauja' Višuomettfei in-, 
formuodami $ į epgaršhnmaij 
jemia šalies pramonę. Beto tno, 
kesčiai labai sunkina gyveni
mą, daugypeš ittitžesnii|jų lai 
kraščių, kttrie ilekuriais žvilga 
sniais yra svarbesni visuomet 
nėję negu, taip vadinamieji/ 
didieji laikra^itti. Taigi, sa- ž m o g u s ? k u r i s turi silpnų 
koma, kad nėra jdfcios ratėMširdį n e g a l i aflfkt sunkaus fi-
1r»os Jfriežasties niokesoius ltti-i ,^ f e 6 ( r r i l l t t l ė t l ^ l t o » ^ ^ bu 

• • • • • • • • • 

.80 

.60 

.40 

Lžsi.sakydanii adresuokite: 

Chicago, IH. 
^MiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»imwlitmttiiiitiiiiiiMiiiiuniuiniiiiiiiii iimniiim. 

v 

K 

i% ^pleiskanų mirtmąiį priešą—ir jūsų ' 
-galvos bfla %tts -talp^yra, kaip kūdikio 
ir Hnjflks pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos, oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskatids tuojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite b(Tik^ RuJUs savo ap*tekoje Šiandie už 65c., arba prisiimkite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiui į labaratorijri. 

*=. AD. RICHTER & CO. 
m iSi'JU So .J»hS | . . _ Urobklyn, N. Y. 

biau pradės grįžti j savo nor
males ^vežės. . 

Gen. Publ. Serviee. 

iiiiiiiiMiiiiMHmtiiiiftmmHiiiiiiiiiiiuuiL 
I S. D. LACHAW1CZ i 

IAETDV.IS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse knopi- £ 

gr iaus ią . ReikiUe meldžiu ataifiau-= 
Sktl , o m a n o darb» baSK* «*«a-*I 

I t a J J T ' į r . 8 8 M PL Gkdeastv m . £ 
- 5 Tt**m*» C*ual U 7 1 — 2 1 9 9 -
uiiuiiJiiiniiiiioiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

ŠIRVIS IR «VBIKATA. 

Tika«o, gero pieno sunku 
gauti. Mieštų valdininkai," 

šalintis nuo lenkų, nes jie buvo 
ir yra mūsų ir Lietuvos prie-
šaL 

Bažnytinis choras vedamilfe 
vargoninko P. Tamulevičiaus, 
bažnyčioj per sumą ir mišpa
rus labai gražiai pagieda rei-' 
kalingas giesmes. ^Mergaitės k 
vaikinai turi gerus balsus. Bu
tų malonu girdėti ir tautiškų 
dainelįų. Aplamai pasakius Čia 
yra jaunimo gražaus ir daug".-
Butų pageidaujama, 'kad u'tei* 
'tyje skambėtų tarpe mtsų liie-
tuva Tėvynė Mūsų ir kftds Hė-J 
tuviškos dainos. Jaunime, dau
ginu energijos, sukruskim dnH 
t ė v y n ė s meilės. Lietuvaite. 

nius, arba šiaip jfleno reikale 
išleidžia tofcius ^atvarkymite, 
kurių negalima įgyvendinti, m 

jukinti . Suvienytų V«l.tfH!B ^ ' b e t s a u g o k saily^1 

Žemdirbystės Departamentas, 
turi išdirbės gerusTwn»dyiiiiL$, 
kokiu fyudn galima ašleiarti ipta-i 
ktiškį įstatymą pieno Veikute; 

t 

KAM KENTĖTI? 
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų, 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su & m-mm * 

VdUb.ižfinkT.E uireg. K. V. Pat. Ofl»e. 
Žiūrėk, kad į^utum flkraji-garsujį per 
daugiau kaip 50 mėty. 

Bdkihmfr, kad tųiM" Ikzzo (Ase^ort 
UliiJĮd<»a1i . ' ' 

P. ŠV ATO. P A R . - H A T O S I D © 

DOS E&M&JAfi. 
: 

savo Tėvynę ir pakvėpuoti )o-

I 

. 8enatb4^tis meCorniicfk, re-j 
I)ublik^onas, daro viešų prane
šimų, kai£ prezidento Hardine 
go administracijos ^patvarky-

mai paskubino šalies atstary- * 
mų po karo. Skolos suinažiiita 
$1,000,000,000; valdžios iŠM-* 
dos sumažintos 25%-; t e i i^ -Sti 
mažinta ant l,09f>$8O$CK) 
metus. Per tris pėnkaini^iutii 
mėnesius apie 2 iHiilieBų Hedir-j 
bančių gavo ckarb .̂ Darbaį 
visur ima gerėti. 

Didelė pažanga padaryta 
žemdirbystės ša%4̂ e. To dėlei* 
^algdmiejie produktai ima^pa^ 
lengva as^igti. Panašiai ir (aH-' 

Srooklyn, N. Y. — Vietinės 
parap. klebonas kun. N. !Pet-
kus 8 d. liepos išvažiavo 3 mė
nesiams Lietuvon, aplankyti Į lkį i medžiaga -pinga, iteki^ 

'tinkamu tvarkymu Valgio, 
gimhastika ir 1. tt̂  žirffis už
laikys jį ilti senatvei. \ 

Jeigu turi širdies si^mumų 
î eFkia ̂ Janaikirrti stiprius gM-

"nms ir tabakų; ma^ai gerti as-
lydtbs tr 'kavbs; r^rkia valgyti 
vidutiniškai, miekritmiet tneval-
.gyt naktimis; gauti daug sviie-
žaus orb; niaukstytis švfe&ia-

mmo. 
TaStSSIojimiis ir kainėlial 

laipiojimas labai gerai s\Teika-j 
"fai, *bet nesveika jeigu po vaa!v 
herojinio krutinę s*kauda arba, 
štoTcaTcvapo. 

šiandie Pinigij Kursas 
Siunčiant Lietuvon oer mus: 
25 centai už 100 Auks inų 

—' â -ba 
400 Auks. už vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant % 
didesnes sumas. 

* Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — O e a r i n g l lousc 
Bank. 

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

jĖmmmimt 

; Telefonai Varde 1138 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

l iRABORIDS TR\ 
Balsamuotojas 

Turiu automo-j 
)ilius visokiemsd 
-eikalama. Kainai 
orlelnamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago.] 
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I V. W. RUTKAUSKAS i 
Į ADVOKATAS | 

Ofisas Didmiesty j : 
! 29 South La Salle Street i 

p Kambaris 530 
ĮS Telefonas: Central 8390 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
p Telefonas: Tardą 4681 
l i u i l l l l l l l l l l l t ^ l l l l l l l l l l l l L £ j | | | | | | | | | | | l ! * J 

įTel/ Central 1289 

^ ĘĄ.R0LD 0. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose te ismuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1811 — 1618 
155 No. Clark S t Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAJL.: 9 ryte iki 9 vakare 

Tei. Kantlolpli 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 Konth La SaUe Street 
Room 1808 

Valandos: 9 ryto Iki 8 po pietų 
t .Namij TeL Hyde _Park 8896 

LIETUVON Į 12 DIENŲ 
Greičiausių vandeninių kel iu. 

Ypatiskai v e d a m a ekskursija su 
.greitu persėdimų Southaonpton i 
Danzig Pil iava, Memel ir Liepojų 'ant 
v ieno iš trijų greičiausių jurų mil
žinų, išplaukiančių iš N e w York o kas 
Utarninka. 

Visi trečios kl iasos pasažieriai turi 
kajutos . 
M A U R E T A N I A AQLITANIA 

B K B E N G A B I A 
Via Livcrpool ir Glaspow 

C O L f M H H l IiielK>s 22 
LACONIA RjUgp. S 
ASSYRIA R u g p . 11 
C U I M E M A i ItiiRp. 17 

Norint laivakorčių ir informačiji; 
rt kreipkitfcM 'pas agentą, savo mieste ar 

aplel inkcj . x 

Vesk gerg., skaisty gyv^i- i 
< 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . € . 
LIETUVIS A K I Ų SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimų 
kas yra priežas_ 

m a . r a n a i k l l l k V I S o k l U S S l l j U - ^ t ^ š % > ^ 8 ^ ^ > timi skaudėjimo 
i* • galvos, svaigulio, aptemimo, njsrvo-

U i m m u . . tuma, skaudančius ir užsidegusius 
. l e i f f U S t o k a k v « n n n r l u i tort'n ' k a r š č l u ^ ^ kreivos akys katerak-* J t i 0 u h i U K a K v a p o , a r » a i ro i i - , t 0 > n e m į e g i o ; netikras akis indedam 

ti vandens lig* (dropsyK d Į ^ lr^^ZTZil^l^m%rū 
jauti galvos besisukime N#t-J ^ m i ^ p £ ' Š^£"JS*%: 
btftte*ii reikalinga ;ai^t»losllpJ i*o;Jy J**kus, ein

0
a"f.us

0 ^o k /k-
" l o n . 'V^uilitfes: nuo 2 iki 8 vakaro 

Nedėl iomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų' 
1545 YV. 47 St. ir Ashland Av. 

ine^^kaliskos' priežiūros. 
'Žmogus, kuris turi ėilįįiūį 

tinflį >iK>rs sykį į ' m e t ^ i n n 
eiti ,pas gydytoją del ^aaabai-
no. 

Wereguliariškas; širdies vei-
lainas, daugelį kartų, ^dfcuri 
ten Itolcids didelės svaftfci, t|>et 

\ 

5r fei^kafla ^)a^tijrngar tb^elei 
naeidikaiiškas "tėnrijimiį , sicar-

^tik^is >k»d ^v^ntmks vis M-bus, ^ i 

Telefonas Boulevard 7588 

P R A N E d I M A S 
jaR. P. ŽILVITIS 

Parke le savo ofisą po num. 
3241 — 48 So. Hals ted Street 

Naujame «f ueiaus 'Ręst. 2 lilbų. 
Pr i ima Ligonius JIUO 8-12 A. M. 

8-8 P . M. 
"Tei. Bouler^rd 7179 

J. P. WA1TCHES 
Lavvrer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-127 N. Dearborn Sk 

Tei. Dearborn 8098 
Vakarais: 10738 S. Wabash Ave. 
Roseland Tei. PuUman 8877 L^IIi 

K«*/d.«/*8/a/gv«/®'8/«/s %%% «-« ® ^ a ^ 8 « 
Valentine Dresmaking 

College 
2407 W. Madison Street 

187 Mokyklos Bnv. Valstijose, 
Moko Siuvimo, Patternų klr-Z 

'pimo, Des igning bizniui ir n a - 5 
Imama Vietos duodama dykai. # 
Diplomai . Mokslas lengvais at-
įmokėjlmais. Klesos dienomis ir 
•vakarais. Reikalaukit knygeiėa, j | 
[TeL Seeley 1648 

SARA PATEK, 

P L U M B I N G 
TeL Lafaje t te 4223 

II 

Kaipo lletuvys, l ie tuviams visa
dos patarnauju kogeriauaia. 

M. YCŠKA 
' 8828 W. 88-tk S t r e e t 

s: 
Telefonas Canal 5395 

' » » » » • • » * » » » • w ^ • mM 

JOHN G, MEZLAISBS 
Generalis Kontrakt orios, itaty-
tojaa ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Plaoe. 
*»m••• • afl| 

I 

f\ 
\ 

a - - - ? • . • • • • • • » , • » , . 

ilefonaa Boulevard 4188 

' A . 
Patarnauju lai-J 
dotavęs*, ves
tuvėse, krikš
tynose Ir kltao-
ss relksJm 
Ksinos prieina-! 

Į3307 Auburn Ave. Obtego.] 

SAVIEJI REJULKITE Ss\VA2| 
I Š T A I G A S . 
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Skaitykite ir Platinkite 
ŠIUOS LAIKRAŠČIUS 

"DRAUGį" 
" D r a u g a s " eina kasdien. 
44Draugas' ' paduoda daug naujausių žinių. 
" D r a u g o " kaina visame pasaulyje tik $600. 

Adresas: 
" D R A U G A S " , PUBL. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

"DARBININKĄ" 
, L D. S Ą J U N G O S O R G A N Ą 

"Darbininkas'* eina tris kartus j savaite. 
Kaina metams $4.50 
Užrubežy metams $5.50 
Adresas: 

"DARBININKAS" 
366 Broadway, Boston 27, Mass. 

"TĖVYNĖS I M S f 
Eina du kartu į savaitę. 

Kaina. — Užrubežy, Wilkes-Barres 
ir apielinkėse metams $5.00 
Kitose valstijose $4.00 
Adresas: 

" T Ė V Y N Ė S B A L S A S " 
55 West Market Street Wilkes-Barre, Pa. 

"GARSį" 
A. L. R. K. S—M 0 O R G A N Ą 

Eina karta i savaite, .lame galima rasti daug žinių 
apie įsirašymą į įvairius susivienijimo sky
rius. 
Kaina metams (Amerikoje) . . $2.00 
Kaina metams (užrubežy) . . . . $3.00 
Adresas: 

" G A R S A S ' ' 
222 South 9 th Street Brooklyn, N. Y. 

"L AIV 4" 
Eina kartą į savaitę. Janio rašoma vien apio tik<\jimo ir 

doros dalykus. 
Kaina metams $1.50 
Kaina užrubežy metams $2.00 
Adresas: 

" L A I V A S " 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, BĮ. 

" V Y T Į " 
L I E T U V O S V Y Č I Ų O R G A N Ą 

Kiną du kartu i mėnesi. 
t 4. 

Kaina metams $3.50 
Adresas: 

" V Y T I S " 
4736 So. Wood Str., Chicago, 111. 

"MOTERŲ D I R V į " 
A. L R. K. M O t . S A—G O S O R G A N Ą 
Eina kartą į mėnesį. 

Kaina metams (Amerikoje) . . . . $2.50 
Kaina metams (Užsienyje) $3.00 
Adresas: 

" M O T E R Ų D I R V A " 
917 W. 33rd Str. Chicago, 111. 

"MEILĘ" 
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio žurnalas su sky

riumi vaikams. 
Kaina metams •., $1.80 
Kaina. Užrubežy $2.00 
Adresas: • 

" M E I L Ė " 
301 State Str. Du Bois, Penna 

" G I E D R į " 
KATALIKIŠKOS MOKSLEIVIJOS O R G A N Ą 

E i n a kartą į mėnesį. 
Kaina metams $2.00 
Vienas numeris 20c 
Adresas: 

" G I E D R A " 
55 W. Market Str. Wilkes Barre, Pa. 

> » • 

CHICAGOJE. 
**mm.mm*J*»-> • • • » • » • * M K M i M 

ŠIANDIE KONFERENCIJA 
STREIKO KLAUSIME, 

Iki ateinančio spalių mėne
sio Chieago bus padalinta i 

Atvykęs Chicagon gatveka- , ,A j « o* o 
. , , : . , . . . 50 wardų. Senos 35 wardos 

n u darbininku ūmios mterna-
. ." ,. . , , r i .muštos gyvavusios, 
cionalis prezidentas Manon, i . . . 

v , , • i -i Ta pati spaliu menesj 7 ir 
užvakar ir vakar visas laikas 

„NAUJOS WARDOS CHI
CAGOJE. 

konferavo s'u unijos viršai
čiais. Kaip sakėsi, jis turėjo 
Įsigilinti į visas smulkmenas, 
kokios jam nebuvo žinomos. 

I r kaip šiandie Mahon žadu 
turėti konferenciją su bendro 
vės prezidentu Blair. Kiek lai
ško užims ta konferencija, nie-! APMUŠTAS DARBININKAS 

H17 d. įvyks piliečių registra
vimasis pagal naujas wardas. 
Visi piliečiai, kurie norės bal
suoti, turės iki vieno išnaujo 
registruotis. Nes senųjų war 
dų piliečių sąrašai bus panai
kinti ir pagaminti nauji. 

Tcas negali pasakyti. Gal ji bus 
tik šiandie, ar gal prasitęs ke-

MIRĖ. 

lotą dienų. Illinois Central geležinkelio 
Patsai Mahon apie ' streiką j'ligoninė j mirė Henry Frazer, 

nieko nepareiškia. Sako, tas '20 m.., 197 E. 115 gat. 
bus žinoma po konferencijos. Pirm keletos dienų jis buvo 

Savo keliu darbuojamasi, 1- apmuštas ir sužeistas, kuomet 
dant miesto valdyba butų pa
sirengusi užimti visus gatve-
'karius ir atnaujinti važinėji
mą, jei (darbininkai sustrei
kuos. Del vedamų darbininku 
su bemlrove ginčų negali ken
tėti publika. Be to, pati publi-

su "sop-atsisakė streikuoti 
menais.*' Tai streiko auka. 

PRAMUŠĖ GALVĄ. 

UŽBAIGIMAS VAKARINĖS Po 25c: A. Vištartaitė, ir A. 
MOKYKLOS. 

- Areštuotas Stanley Redecki, 
39 m., 1150 West Erie st., kurs ' 

ka privalėtų turėti balsą tuo- 8 U stipria lėkšte paleido į sa-
sc ginčuose. v o moterį ir pramušė jai gal 

Yra vilties, kad abijpusi su
sitaikins. 

SPECIALĖ LEGISLATUROS 
SESIJA. | 

Illinois Manufucturcrs A-
ss'n ir Illinois Cbamber of 
Commerce reikalauja, idant 
anglių tr&kumo klausime kuo-
veikiau butų sušaukta spccm-
lėn sesijon legislatura. 

Legislaturai turi but paves
ta surasti tinkamų ar šiokiu 

I ar kitokių priemonių atnau-
jjinti darbus anglių kasyklose. 
j Xes artimiausiomis dienomis 
I pritruks kuro valstijos indus-
' iri joms. 
I 

\ą. J 
— 

PYPKORIŲ TARYBAI 
GRABĄ KALA. 

Bridgeportas. — Aną dien? 
einu Holstričiu namo. Girdžiu, 
pokš, pikš! Kas ten, sakau, to
kį " n o i s a " daro? Nagi, įeinu 
Vidun, žiūriu naujasai grabo-
rius grabą kala. Kam tas gra
bas, paklausiau, " N a " , atsakė, 
"Pypkorių Tarybai ," trauk 
ją devynios, jau nėra vilties 
pasveikti; neužilgo užvers pa
dus aukštyn". Paklausiau, kur 
lakiosite! 

"Nagi , tautiškose kapinėse. 
'Pamokslą pasakys "Velnių 
Kupčius Mockus". 

Amžiną atsilsį.! 
Cibukas. 

jTai juk bus daugiau nei gė
la valstijai netekti reikalingo 

kuro, kuomet visur pašoniais I 
stovi tuščios kasyklos. I G A R S I N K I T Ė S "DRAUGE." 

• - . 

- - . 

* • 

MES PATĮS PERSIUNČIAME 

DOLERIUS | LIETUVĄ 

• « 
i 

JUMS daugiau nereikia bijoti, kad pinigai 

pražūtų kelionėje; dėlto kad mes už tai 

atsakome. 

Dolerius išmoka Lietuvoje ne taip kaip auksinus 
paštuose po visus miestelius, nes 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: • 

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 PINIGĮJ SIUNTIMO SKYRIUS, 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

» * ^ ^ « f c < » ^ ^ w »•» » » » » » » » Į » » . M 
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Bridgeportas. —, Liepos 19 
d., 8 v. v., Šv. Jurgio svetai
nėje, įvyko užbaigimas vaka
rinės mokyklos mokslo mefų 
vakaras su trumpu programė
lių ir vakariene. 

Mokykla buvo suorganizuo
ta pereitą rudenį, berods, spa
lio mėnesy, Šv. Jurgio mokyk
los kambariuose. Mokino pilie-
tystės dalykus ir rengė moki
nius prie išsiėmimo pilietystės 
l^opierų. 

*ProgTama susidėjo iš keletos 
'pątrijotiškų dainelių, kurias 
'sudainavo mokiniai, drauge su 
s\ečiais, akompanuojant pia-

'nu vietiniam vargoninkui p. 
Sauriui. Išdalinus diplomus, 
mokytoja, pagerbdama lietu
vius, prašė, kad sugiedotų Lie
tuvos himną, paskui ir Ameri
kos himną. 

Mokinių diplomus gavo a-
'pie trisdešimts. 

Buvo keletas amerikonų po
litikierių ir šiaip svečių kaip 
lietuviu, taip ir amerikonų. 

(Programos laiku žmonės ra-
'miai ir mandagiai užsilaikė, 
tik burys blogai išauklėtų vai
kų lanke į langus kabinėjosi 
ir darė didelį triukšmą. B" 

'abejonės tas amerikonams da 
rė nemalonų įspūdį. 

Po programos visi susėdo 
prie šaltakošės. Prie šaltako-
s£i dar buvo arbatos su ledu-
mj, papso ir įvairių rusiu 
J'ruktu. 

Visą tą patys mokiniai su
pirko ir patys svečius atsive
dė, nė jokios įžangos nedary
dami. 

Laike užkandžių vargonin
kas p. Sauris, mokinių var
du, išreiškė padėką mokytojai 
už uolų mokinimą ir pranešė, 
fead mokytojai yra nupirktas 
didelis gėlių bukietas. Tas 
kurs puošia stalą priklauso 
jai. Mokytoja labai dėkojo už 
dovaną. 

Po vakarienės p. Sauris pa
skambino ant piano keletą lie
tuviškų šokių, kuriais ameri
konai labai įdomavo. 

Vakaras užsibaigė apie 11 v. 
\ akare. 

Svetys. 

AUKSO^SIDABRO AUKOS. 

S'O. CHICAGO. — Pas mus 
Aukso-sidabro Fondui aukos buvo 
renkamos 2 d. ir 9 d. liepos m. 
Pinigais išviso suaukota $107 

* 

dpi., iš jų 75 dol. auksu, 32 dol. 
sid. 

Daiktais tapo suaukota: 
5 auksiniai žiedai, 
1 sidabrinis žiedas,' 
1 sidabrinė dėžutė, 
1 sidab. laikrodėlis, 
1 sid. retežėlis. 

Auksu aukojo šie asmenįs: 
Kun. A. Petraitis $25.00 

Po 5 dol.: K. Vasiliauskas, J. 
Sardikevičia, B. Teberas, P. Rad-
zevičia, J. Limontas, L. Skrabutė-
nas, B. Skrabutėnas, S. Vasiliaus
kas, T. Maraziutė, O. Baltuškaitė. 

Sidabru aukojo po 2 dol.: U. 
Vištartienė, M. Muiza, O. Bukle-
rienė, E. Majauskienė, V. Rut

kauskas, J. Antanaitis, P. Baltuš-

Vištartas. > 
Daiktais aukojo: M. Baltuškie

nė, 2 aukso žiedu; Jonas MiČiu-
has, 1 aukso žiedą; J. Jakaitis, 1 
aukso žiedą ir sid. dėžutę; O. Gu-
dėlaitienė, 1 aukso žiedą; B. Skra-
-butėnas, 1 sid. laikrodėlį ir rete
žėlį; Žilinskienė V., 1 sidab. žie
dą. 

K. Vasiliauskas, rast. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvei 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

901—Aeronis Joseph 
906—Banikaitis B. 
908—Barkite Aleksindra 
919—Bemblis Peter 
920—Brazas Jahn 
925—Budris. Frank 
926—Chulis Karol 
941—Uodaitis Anna 
954—Juseius Jonas 
956—Jurgulavieos Aleh 
958—Kairis Wm. 
962—Karaliūnas Jiurgis 
963—Kaztauekas Janis 
965—Karimansku K. 
969—Klemersui Sadanskini 
971—Kristinat August 
980—Zdanevia Ignas 
984—Lasauskas G. 
990—Liauski Jozepas 
991—Liebonas Nela 
998—Mališausku Jozia 
1002—Martinaitis Jim x 

T004—Markus L. 
1012—Misiūnas John 
1016—Noreika Jonas 
1023—Panavas Onufras 
1025—Paulavičius Josep 
1031—Plupas Jan 
1037—Ragauskis Stefan 
1039—Raekauskis Tonis 
1040—Radzius Mrs. M. ' 
1042—Rapsini A. I 
1055—Stepaytis Jos 

. 1061—Swirskis Jozef 
1064—Uzkuraiein Tonu 2 
1065—Urbas Kazimiaras 
1066—Vazgauskas K. 
1067—Vitkus J. M. 
1068—Viekute K. • 
1070^—Vaicekunaite Kašte 
1072—Wasilius Antonas 
1076—AVitkus J. M. 
1083—Zaloga Tony 

P R A N E Š I M A S . 
R. J. BISCHOFFO KREDI

TORIŲ ĮVYKS SVARBUS 
MASINIS SUSIRINKIMAS, 

ka. 
Po $1.50: V. Kaniušas. 
Po $1.00: Gudaičiuke, K. J. Gu-

'dai-čiukė, K. Gudaitienė, D. Gu
daitis, J. Burneikis, E. Mažonienė, 
E. Vartalkaitė, F. Gedminas, N. 
Strolkienė, A. Malinauskas, B. Ci-
ckevičia, A. Kazakevičienė, D. Jo-
nelaitė, K. Jonelienė, V. Žilinskie
nė. 

Columbia svet. 1700 W. 48-
th St. Antradieny Julp 25-th 
d. 7 vai. vak. 

Antras susirinkimas Penkta
dieny Brig-hton Park July 28 
'd. 7 vai. vak. 39-ta Western 
Ave., McKinley Park svet. 

Svarbus pranešimas del kre
ditorių, kiekvienas turi atsi
nešti "receipt" parodyti prie 
durų. 

R. J. Bischoffo 
Kreditorių Komitetas, 

PAIEŠKAU Jono Masidunskio pa
einančio iš Kauno red. Šilalės parap. 
Vaičių kaimo. Tavo tėvai Juozapas ir 
Barbora Masidunskiai pavedė tau g\-
venitna. Jis pats arba kas apie jį ži
note praneškite šiuo adresų: 

PETER AMBROZA 
108 Park Ave. Clairton, Penna.*4 

P A T A R I M A I 
Kada siųsi pinigus j Lietu

vą, ir kada prisieis reikalas 
greitai priduoti pinigų Lietu
von, tada siųsk per Federal 
Bond & Land Gompany, nes 
šioji kompanija geriausiai ir 
greičiausiai priduoda pinigus 
adresantams Lietuvoje auksi
nais ar doleriais ir kursas y-
ra žemiausis ir visi pinigai y-
ra užgvarantuoti Amerikos 
doleriais. 

Jeigu kada norėsi atsikvies
ti savo gimines ar pažįstamus 
iš Lietuvos į Ameriką, tai pirk 
laivakortę ir daryk visus at-
kvietimui reikalingus doku
mentus per Federal Bond & 
Land Company, nes šioji kom
panija turi geriausius sutvar
kymus kasi ink išgavimo pas-
portų ir kelionėje niekur ne
trukdoma. 

Kada pats važiuosi j Lietu
vą, važiuok per Federal" Bond 
& Land Company, dėlto kad 
šios kompanijos linijų laivai 
yra parinktinai geriausi ir nie
kur nereikia persėsti arba 
mainytis ant traukinių ar lai
vų. 

Jeigu nori investuoti sau
giai ant didesnių nuošimčių 
pinigus, tai pirk Federal Bond 
& Land Company real estate 
bondsus. 

Jeigu nori pirkti žemės u-
kei arba gatavą ukę, ar namą 
mieste, tai pirk- nuo federal 
Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija turi daugiau
siai žemės, farmų ir, namų ir 
parduoda pigiai ir ant leng
viausių išlygų. 
Jeigu turi žemės, farmą, na

mą ar kokį gerą biznį, del grei
to pardavimo, kreipkis prie 
Federal Bond & Land Compa
ny, nes šioji kompanija grei
čiausiai nuperka ar kitam 
greitai parduoda. Kada bus 
reikalas gauti visuose reika
luose teisingų informacijų ar 
legališkų patarimų kreipkis į 
bile katrą šios kompanijos o-
fisą. 

FEDERAL BOND & LAND CO.. 
666 W. 18tb Street, Cbicago. 
] 439 So. 49tb C t , Cicero, 111. 

602-604 Association Bldg., 
Chicago. (Apg.) 

t,,. 

Turiu kambarį del išranda-
vojimo naAlei, merginai arba 
vedusiai porai. Atsišaukite 

10531 Edbrooke Avenue 
(Roselande) Chicagx>, 111. 

Kanj taisytojai ant mediniu 
freight karių. Darbas pastovus 
duodama nuo štukio dirbti. 

THE STREETS CO. 
West 48-th & So. Morgan Str. 

GELMLELIO TIKJETC BROKERIS 
Ekskursijiniai tikietai perkami par
duodami ir mainomi. Žemos kainos. 
LYONS LICENSED TICKET OFFICE 
311 S. Clark St. Tel. Hairison 8978 

PARSIDUODA namas Brigrhton 
Park apielinkėj, inešti reikia mažai, 
o likusius ant labai lengvu išmokes-
čių, arba mainysiu ant mažesnio na
mo ar automobiliaus. 

S. WARPOT 
2908 West 38 Place 

REIKALINGA 60 merginų del len
gvo fabriko darbo. Darbas nuo fitu-
kų. Gera mokestis. Atsišaukite: 
AMERICAN INSULATED WTRE CO. 

954 21st St. 

Columbia Gramafonas kainavo 
$150.00 parsiduoda už $70.00 su 25 re 
kordais. Victor victorola kainavo 
$150.00 varsiduoda už $70.00 su re
kordais. . 

Atsišaukite 
3343 So. Halsted Str. 

Ant .2 lubų 
Chicago, m . 

CICERO. ILIi. 
REIKALAUJAMA: Geras bučeris, 

kuris gali kalbėti Lietuviškai ir Len
kiškai, geidžių atSikreivti pas 

JČOZ,' MOCKŲ -
1301 South 50-th Court 

Cicero . UI . 
Iš užpakalio, ant 2-trų lubų 

PARDUODU MŪRINĮ NA-
^14 su bizniu iš priežasties li
gos. Atsišaukite: 

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 5666 


