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RUMUNIJA PAKĖLĖ KARĄ 
BAŽNYČIAI. 

KATALIKŲ MOKYKLOMS 
TRANSYLVANIJOJE 

PAVOJUS. 

Bažnyčios neteks nuosavybių. 

Lloyd George Kalba apie Naują 
Karą Artimoj Ateity 

KAI-KURIOS VALSTYBĖS Ū Ū RENGUSI KARAN 

PRANCIJA ATSISAKO 
PRIŽIŪRĖTI VOKIEČIU 

KAPUS. 

Sako, perdidelė sunkenybė 
prancūzams. 

— 

t e r i t o r i n e kri tusi , pr ieš , MOKSLEIVIAMS 
kapus. Teciaus ta sąlyga ne
teisinga ir turi but atmainy- CIAmSi 
ta. 

Anglija nesiinteresuoja. 

"Kuomet Prancijos terito
rijose yra apie 600,000 vokie-

LONDONAS, liepos 30. 
"Bažnvč ios turi susijunsrti ir 

B U K A R E Š T A S , liepos 3 0 . - - ,. ..' . „ , , , , „ . • 
kovoti pnes karus, kalbėjo Kataliku mokykloms Tran 

sylvanijoje grūmoja pavojus Į ̂  . . " ; ; 
rami vakarą nonkomformistų 
j MIrengtoj vakarienėj Anglijos 

nuo taip vadinamu reformų, • 
. e " j prenueras LJoyd George. Nes 

kuriai? ima vykinti Rumunijos r . . .,, • » , ,. 
•' darosi vis aiškiau, kari arti-

vvriausvbė. Veikiant 
naujai 

konstitucijai, visos privatinės 
mokyklos bus valstybės nžgro- ! r 

J . & j j , a u Bažnyčių priederme už-
btos. Kataliku Bažnvčia n o - - L . ^ 

naši naujas konfliktas, kurs 
turės pakilti anksčiau ar vė-

degina ir nuodija beginkles 
moteris su vaikais . 

cn . . palaidotu vokiečiu kareiviu 
"Busimas karas, jei jis į* * _ ' .. 

• . . . . .. kapų Prancijos plotuose. 
vyks, tai bus karas, atkreip-
tas prieš pa<% civilizacija. J ) e r y b o s P i , n a i *u',ro> km~ 
Mes sumažinome armija, k a r o , n i e t Vokietija nesutiko tam 
ir oro laivynus. Jei taip pa- l i k s l u i s k i r t l M 1 * 

teks visų savo švietimo Įstai
gų '— 11 vidurinių, 30 žeme
sniųjų ir 600 pradinių mokyk
lų. Netekus visų ir tokios dau
gybės mokyklų, suprantama, 
tas skaudžiai turės atsiliepti 
j katalikų liaudies 
ir dora. 

bėgti tam krizini- Tautos gin
kluojasi. Seniau negyvavu-
sios valstybės šiandie jau tai
sosi 

f * 

Premieras toliau sakė: 
"Gamina vis daugiau nai-

švietimą [kinančių mašinų ir tai tiek, 
[kiek jų nematė praeitas ka-
j ras. Kam tai ? Juk ne taikos 

Daugelis neteks tikėjimo. r i , . , Y , , . , . 
J i tikslais! Ao demobilizavimui 

- k ivo ai 

"sielgtų visos kitos valstybės, 
tuomet pranyktų neramybės 
pavojaus baimė. 

"Sunku reikalauti, idant 
viena žalis turėtų nusigink
luoti, kuomet kitos ginkluoja
si. Teciaus pirm visako yra 
daug vilties Tautų Sąjungo-

.F. »> 

Rumunijos valstybinėse mo
kyklose dvasia toli skirtinga 
nuo Katalikų Bažnyčios dva
sios. Nėra abejonės, kad kuo
met j užgrobtas kataliku mo
kyklas bus pastatyti rumu
nai mokytojai, jų visas darbas 
bus svetimų tautų žmones iš-
tautinti rumunų stačiatikybei!. 
Suprantama, tuo būdu atsi
ras daugyba savo tikėjimo r 
negatų. 

Katalikai Transylvanijoje y-
ra kuone išimtinai ungarai, vo 
kiečiai ar slovakai. Rumuni
jos vyriausybės tikslas —juos 
patraukti savo stačiatikybėn. 
Ir tai bus pirmasis jų ninin-
nimo žingsnis. 

Bažnyčios savastys užgrobia
mos. 

Kitas senovės Katalikų Baž
nyčiai Transylvanijoje smū
gis, tai taip vadinamoji že
mės reforma. Ta reforma jau 
vykinama. Atimamos nuo baž 
nyčių visos savastys ir seno
vės palikimai, iš kurių dau
giausia kaip bažnyčios, taip 
katalikų švietimo įstaigos už
silaikydavo. 

Tokiu būdu Kati. Bažnyčia 
Transylvanijoje laukia fi
nansinis suirimas. Nebus fon
do bažnyčių taisymui, moky
to jų i r dvasiški jos užlaikymui 

armijų! Atakuoja neap
saugotus miestus, beginklius 

Anglijos premieras kalbėjo 
protestantų susirinkime. Tad 
jis turėjo minty protestantų 
bažnyčias. Nes Katalikų Baž
nyčia visais amžiais yra ra
mybės skelbėja. Deja, diplo
matai vienaip kalba, kitaip 

gyventojus, žudo ir kankina, 'elgiasi. 

GRAIKŲ ARMIJA ATSIME- nesutinka. Jie sako, jog Bei-
TA M. AZIJOJ. kos randasi teritorijoj, kuria 

kontorliuoja santarvė. Tokioj 
teritorijoj taikos konferencija 
negalima. Be to, turkai naci 

^onaiiKtai atsisako turėti ką-
Konstantinopolis, liepos 30. 

Graikija neturi pinigų, nori 
baigti karą. 

!——. . 

— Pastaromis dienomis pas
kelbta, jog Anglija su Pranei-
ja sušaukia konferenciją, ku
riose bus sprendžiami artimųjų 
Rytų klausiniai. Nežiūrint to, 
artimuose Rytuose padėtis la
kti neaiški. 

Anot žjniu, graikai mėgina 
sutrumpinti savo kovos fron
tą Mažojoj Azijoj. J ie nori at
simesti į Smirnos apylinkes 
ir laikytis tik to. kas jiems 
buvo pripažinta žinoma Sev-
res sutartimi, kurią atmaino 

Siame atsitikime vokiečiai 
laikosi VersailTeso taikos sutar 
'ties sąlygos. Teciaus Pranci-

ąir del to Prancijai užkrauta 
•nereikalinga sunkenybė. 

"Belgija yra tokioje pat po
zicijoje kaip Pranei ja. Gi An
glija tame klausime neužin-

6teresuota. Nes Anglijos žemėje 
nebuvo kovų ir tenai tik ne
daug vokiečių nelaisvi^ yra 

ja atsisako pildyti tą sąlygą.' įnirę." 

600,000 vokiečių kapų. Vokiečių kapai išsklaidyti 

" Pranei joje yra palaidota 
apie 600,000 kritusių kovose 
vokiečių. Jų kapų prižiūrėji
mas Prancijos vyriausybei per 
metus atsieina apie 3 milionai 
frankų. *' 

Taip tvirtina pulkininkas 
Bezombes, kapų registravimo 
viršininkas iš karo ministeri-
jos. • 

"Vokiečių kapai prižiūrimi 
taip, kaip prižiūrimi prancūzu. 
Kiekvienas pažymėtas kapak-

po visą šiaurinę Pranciją, y-
pač buvusių karo stovyklų a-
pylinkėse. Daromos pastangos 
'vokiečių kareivių lavonus su 
koncentruoti į centrales kapi-
nes. Vokiečių kapai paženk
linti juodais kryžiais, gi pran
cūzų baltais. Tai vienatinis 
skirtumas. 

Už kelių savaičių įvyks L. I 
Vyčių 10 metų Jubilėjinis Sei- Į 
mas Detroite, ragp. 21, 22 ir 
'23 d. 

Seiman kviečiame dalyvau
ti visus moksleivius — vyčius. 
Kuoskaitlingesnis bus Seimas, 
'moksleiviais ir inteligentais,' 
tuo pa*sekmingiau bus galima; 

VY- i KVars^yti organizacijos reika-
" ' " • lus. 

Moksleiviams dalyvaujan
tiems Seime, bus parūpinta 
kambarys privatiniuose namuo 
se, tad moksleiviai, kurie ma
no dalyvauti, teiksitės iškalno 

j pranešti šiuo adresu: 

Seimo Reng. Komisijos &e-
neralė Rast.: 

Domicėlė Gustaitė, 
9550 Ruseli Str., t 

Detroit, Mich. 

IEŠKO AUKŠTESNIĮĮ. 
-J 

Bet tam tikslui nesurandami 
pėdsakiai. 

IŠTARMĖS ATMAINYTOS. 

'doto pavardė, ranga ir am 
žius. 

pati santarvė turkams reika- n o t $ Anglijos pasiuntiniui A 

nors bendra su tais aukštai
siais komisionieriais. J ie nori 
turėti tiesioginius susisekimus 
su santarvės užsienių reikalu 
ministeriais. 

\ 

Nacionalistai sutinka taikos 
derybas turėti Londone arba 
Paryžiuje, kur jie gali išgau
ti patogesnes sąlygas, ne kaip 
'su komisionieriais, kurie per-
gerai susipažinę su padėtimi 
Turkijoje. 

Turkams trumpa pinigų. 

Graikijos premieras įteikė 

laujant. 

Nori Konstantinopolio. 

tenuose. Notoje jis pažymi, jog 
graikų armijos dorinė padėtis 
gera, butų galima toliaus ko 

RYGA, liepos 30. — Iš Pet
rogrado pranešta, kad tenai 

meniu, kuriame iškalta palai- Į miriop nubaustų kelių pravos
lavų vyskupų ištarmės atmai
nytos. Vyskupams bus ^tnau-

" T a s .tefebė, kad taikos į jintos bylos. Taigi ir Petro-
sutar ty prfjmėta^ įog kiekvie- | grade pravoslave -inetropoli 

tas išnaąjo bolševikų bus tei
siamas.. 

, 

na dalyvavusi pasaulio kare 
šalis privalo prižiūrėti savo 

APIE STREIKUS IR JŲ PADĖJIMĄ 
v .' 

Iš Washingtono pareina ži-j Geležinkeliečių sumišimai vi 
nlų, jog trumpoj ateity pasi-1 soj žaly plinta, 
baigs kaip geležinkeliečiu,; Kai-kur streikuoją angleka-

siai taipat netenka kantrybės 
ir jau ima pulti streiklaužius. 

taip anglekasių streikai. 
Prezidentas Hardihgas gele

žinkelių bendrovėms ir gele-! Laukiama tomis dienomis 
žlnkeliečiams jau įdavė keletą nauja konferencija anglekasių 
projektų baigti streiką. Iš jų ^atstovų su kasyklų savinin-

BERLYNAS, liepos 30. — 
Anot depešos iš Naumburgo, 
Vokietijoje^ gyvuojanti slapta 

.'organizacija, kuriai prigulėję 
ir ministerio Rathenau užmu
šėjai, ir kurie pasidarė galą, 
kad nebūtų policijos su
imti. Tos organizacijos na
riai yra padarę prisiegą, kad 
verčiau nusižudyti, negu pa
tekti į policijos rankas. 

Pas įtariamus žmogžudystė
je savažudžius nerasta jokių 
raštų arba ženklų, iš kurių bu
tų- galimas tolesnis policijai 
veikimasi 

Policija yra nuomonės, kad 
tas politines žmogžudystes Vo
kietijoje turi vesti bent kfrici 
aukštesnieji žmonės'. Bet kas 
jie per vieni, iki šiolei nesu
rasta jokių pėdsakių. 

Vokiečių reakcionierių laik
raščiai savo editorialuose kri-
kštauja, kad policijai nevyksta 
nieko ypatinga susekti sąryšy 
su ministerio Rathenau nužu
dymu. Jie pažymi, kad nusi
žudę jauni vaikinai yra šiaip 
sau koki slapukai agentai, bet 
ne monarchistų samdiniai, 
kaip tai norėtų visuomenę įti
kinti socialistai. 

'visų vienas visgi turės but pri 
imtas. Je i n e vienaip, tai k i-

Kais. 
Anglių distribucijos federa-

'taip turi baigtis streikas. ' l iu administratorium paskir-

Parėjo, be to, žinių, kad Tvoti. 
graikai savo armiją žymiai [ tikslui neturi pinigų. Armijos 
stiprina Trakijoj. Per pasta- Į palaikymui M. Azijoj pinigų 
rasiąs tris savaites tenai pri-1 išteksią vos trims mėnesiams, 
statyta daugiau 10,000 ka-. Paskui nežinia kas prisieis 

i veikti. Del to tolesniu grai
kų veikimu M. Azijoj turėtų 

Geležinkeliečių viršaičiai ry
toj turės konferenciją su ge-

Tečiaus Graikija t a m Į k ž i n M i l * savininkais. Aptars 
'prezidento paduotus projek
tus. 

nuomenęs. 
Turkai aiškina, kad grai 

tas Henry ^pencer. 
Streikuoją -geležinkeliečiai 

iki šiolei užmokesnimis nete
ko jau daugiau 40 -milionų 
dol. 

"Ant kampo 71 ir State gat
vių iš automobiliaus išlipo du 
piktadariu, sulaikė praeinantį 
žmogų, įsisodino ir nuvažia
vo. 

Tai įvyko matant daugeliui 
žmonių. 

Kiek palaukus*, pagrobtą 
žmogų piktadariai išmetė iš 
automobiliaus ties 83 gat ir 

^a lumet a ve. 
Tai buvo Shall Krotke, ped? 

liorius, nuo kurio atimta keli 
šimtai doL Jis norėjo važiuoti 
miestan kokiais tai reikalais. 

Bet tai ne viskavs. Ten kata- ' kams posenovei vis dar rupi 
likams prisiartins prispaudi
mo dienos. Rumunijos vyriau
sybė juos vers savo ištikimy-
bėn. DaUgelis jų pasipriešins. 
Dalis jų bus ištremta ir ieš
kos prieglaudos kitose valsty
bėse. 

Bet dalis jų pasiliks ir tie 
arba ištvermingai kovos už 
savo teises arba žus nuo ne-[to, jie ten ir stiprina savo ar-
teisybių. 

AMERIKONAS ŽUVO SU 
AEROPLANU. 

BERLYNAS, liepos 30. - -
Arti Roizenberg žemėn krito 
vokiečių pastos aeroplanas, 
kuriuo skrido keturi keliau
n inka i Visi žuvo su lakūnu. 
Tarp žuvusių buvo vienas a-
merikonas. 

Konstantinopolis. J ie nori į̂ 
miestą paimti, kaipo kompen-
satą už paneštus savo nuos
tolius Mažojoj Azijoj. 

Teciaus vietos santarvės at
stovų rateliuose tvirtinama ki 
taip. Sako, graikai Trakijoj 
bijo turkų ir bulgarų kombi
nuoto prieš juos puolimo. Del-

nnją. 

Proponuojama konferencija. 

Čia plačiai kalbama, kad 
'vietos santarvės valstybių au
kštieji komisionieriai sumanę 
surengti graikų ir turkų at-
'stovų konferenciją m. Beikos, 
ties Bosforu, ^L Azijos pusėj. 
Toje konferencijoje norima a-
*bi pusi sutaikinti. 

rūpintis ir pati Anglija. Nes 
ir jos interesais graikai tenai 
veda kovą. 

Nacionalistų nusistatymas. 

Tuo tarpu turkų nacionalis
tų nusistatymas, kiek žinoma, 
neatmainomas. 

• * 

Jie nepasitenkins, 1 jei grai
kai evakuos Maž* Aziją ir 
Smirną. Jie stovi, dar ir už 
Adrianopolio grąžinimą Turki
jai. J ie nori, idant santarvė 
nieko bendra neturėtų su pa
čiu konstantinopoliu. 

WASHINOTON, liepos 30. 
— Iš visų šalies dalių prane
ša apie anglių trukumą. Ša
lies administracija raginama 
kuoveikiau pasidarbuoti strei-

Tečiaus turkai nacionalistai ko užbaigimu. 

VOKIETIJOJE AREŠTUO
JAMI PRANCŪZŲ 

ŠNIPAI. 

čių su bolševikais "sutarčių.'* 
Tai stiprus smūgis prancū

zams ir lenkams. 

iBERLYNAS, liepos 30. — 
Po karo, prancūzai Vokietijo
je įvedė šnipų sistemą. Ton 
savo tarnybon įtraukė daugy
bę ir vokiečių, kurie šiandie 
agentauja Vokietijos prie
šams. 

Jau antras čia tos prancūzų 
sistemos šnipas areštuotas. 

Pasirodo, kad tie šnipai Vo
kietijoje išgalvoja apie vokie
čius nebūtus daiktus, kaipo a-
pie kažkokias slapias sutar
tis, tuos "dokumentus' ' par
duoda ir šiaip pristato pran
cūzams ir lenkams, gi šie tru-
kšmingai skelbia visam pasau
liui apie Vokietijos neištiki
mybę. 

Tokiu būdu tie šnipai pran
cūzams yra pristatę daugybe 
visokių savo išgalvotų, vokie-

FASCISTI NEPALIAUJA 
KOVOJC. 

Kabineto krizis nepasibaigęs. 

ROMA, liepos 30. — Šiomis 
dienomis Ravennoj įvyko kru
vina batalija fascistų (kraštu
tiniai nacionalistai) su repub-
likonais. 7 žmonės paguldė 
galvas ir daugiau 50 sužeista. 

Iš įvairių šalies dalių pra-
neša apie fascistų vedamas 
kovas su savo priešais. 

Ministerių ,^abineto krizis 
nepasibaigia. Orlandui ir Bo-
nomi nepavyko sudaryti kabi
netų ir todėl jie atsisakė to
liaus tuo klausimu darbuotis. 

Nežinia kaip tas krizis baig
sis. 

NAUMIESTIS, Šakių aps. 
Birželio 26 d., 10 vai. naktį 
Bajoraičių kaime Paprūsėje, 
buvo sulaikytas balionas. Ba
lione pasirodė belekia du bel
gu, kurie sakėsi darą manev
rus. Iš Briuselio išlėkę bir
želio 25 d. Per Vokietiją 
lėkti leidimą turėję, bet iš Lie
tuvos valdžios jokio leidimo 
neturėję. Pradėjus šaudyti 
pasienio sargybai įr vietos 
šauliams turėję nusileisti. Jo
kios nelaimės ir nuostolių ne4 

buvo, išskyrus tai, kad nusi
leisdamas turėjo išleisti du
jas, kurios, Belgijoj kainuoja 
1,400 frankų (Elta) . 

G H I C A G O J E 
PAGROBĖ ŽMOGŲ IR 

APIPLĖŠĖ 

DU PAPUOLĖ. 

Du jaunu plėšiku apmušė 
I r apiplėšė Cbarle* Itazoin, U-
neversity kliubo virėją. Tas f-
\yko ant kampo Michigan a-
've. ir Madison gat. 

Už keletos minutų poliemo-
nas nutvėrė abudu plėšiku. 

PASPRŪDO SU ŽMONIŲ 
PINIGAIS. 

4 • 

Nežinia kur pragaišo Dr. 
Adam Kasperek, 2517 Nor 
Franeisco ave., kurs nuo savov 

tautiečių buvo surinkęs apie 
30,000 dol. pasiųsti juos Len-* 
kijon. 

Kasperek skelbėsi žymiu 
žurnalistu, advokatu ir gydy-~ 
tojum ekspertu. 

ŠIĄ SAVAIT? PASIBAIGS 
BYLA. 

ŠAUKĖNAI, Šiaulių aps 
Miškuose keliu iš Šaukėnų į 
Šiaulius priviso banditų ir ke
leiviams pravažiavimas pasi
darė nebegalimu. 

Birželio 5 d. 3 plėšikai už
puolę apiplėšė 3 šaukėniškius, 
atimdami 7,000 auksinų ir ki
tokio turto. Vakare tą pačią 
dieną nušovė važiuojantį vy
resnįjį Šaukėnų nuov. mili-
cijantą. Laukiama iš apskri
ties milicijos Vado grieštesnių 
priemonių del apvalinto minė
tos apylinkės, nuo banditų. 

Pranešta, jog darbininkų 
unijų vadų byla turėsianti pa
sibaigti šią savaite, jei neį
vyks bent kokių bylos metu 
neaiškumų. 

Kaltinamų apginėjas suran
da kai-kokių kliūčių, idant 
"byla butų sutrukdyta. 

Šį šeštadienį didžiai .iškil
mingai pradėta Chicagoje Pa-
geant of Progress paroda mie
sto prieplaukoje. Pirm atida
rysiant parodą, vidumiesty į-
vyko milžiniški parodavimai. 

' • • J 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų verte, 

mainant nemažiau 25,000 doi 
liepos 29 d. buvo tokia pagal 
Merchante Loan & Trnst Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 4.67 
Lietuvos 100 auksinų . 1 5 ^ 
Vokietijos 100 markių .15% 
Lenkų 100 markių .1% 
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DRAUGAS Pirmadieni*, Liepos 31, U22 

^iilH«llNNHIIIIIIlUNIH4IUlllUllllllltlill» 
blKTUYlŲ KATALOLŲ DUfaJCRAjflfTU 

"DRAUGAS"; 
kaadten* tfakynu nedėldleolua 

FRKNLHERATD8 KAIHA: 

nimą jos sako įvertinusios mu-
'sų politinį bei ekonominį pri
brendimą. Taigi pirm negu 

Pr^numeratoa mok&al lškalno. Lai
k u ftk&ltosl nuo užsiražymo dienoa 
M nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti i m i Ttandn raikla prisiųsti 
Ir aeinaa adresas. Pinigai geriausia 
•iųaU ISperkant krasoje ar expres« 
"Monay Order" arba Įdedant pini 
gu» į registruota lalfika. 

-DRAUGAS" PTJBL. CO. 
2334 80. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
.MIIIIIIIMIIllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIMUIim 

Sųv. Valst. galėjo parašyti ' Be to Vokietijoje labai ma-. 
juridinį paskelbimo akta, Lie
tuva turėjo įrodyti valstybin-
'gumo sąmonę ir praktiką gy-
Venti nepriklausomai be auk
lės pagelbos. 

Nuosekliai išvidiniai Lietu
vos pripažinimo veiksniai yra 
'mūsų tautos vertybė ir savis
tovybė. 

AMERIKAI PRIPAŽINO 
LIETUVĄ,, 

* 

KAS LAIMĖJO KARĄ, 

» . 

Ilgai klabenta, ilgai laukta 
dažnai nekantrauta, pakol 
Baltųjų Rūmų durys neprasi
vėrė ir viešai nepaskelbta kad 
Suv. Valstijos pripažino Lie
tuvą de jure. 
Vakar mūsų pareikšta džiau

gsmas, pagarba ir padėka gar
bingai Suv. Valstijų saliai ir 
jos Vyriausybei, šiandien mu
ms tenka įvertinti to fakto 
reikšmę. 

Michigano valstijos univer
siteto geologijos departamento 
'vyriausias profesorius Hobbs 
neseftai gryžo iš Europos. Jis 
tenai išbuvo ištisus metus.Ap-
lankė visas valstybes. 

Parvykęs namo klausiman, 
kas laimėjo karą Europoje, 
atsako, jog karą laimėjo Vo
kietija. Vokiečiai tai atliko 
'ne ginklais, bet savo mokslu, 
apsukrumu ir darbštumu. 

Santarvė šaukia, kad ji lai
mėjusi karą. Tuo tarpti santar
vės valstybėse šiandie siaučia 
vargas ir skurdas, gi Vokieti
joj plinta gerbūvis. Nors Vo
kietija pasibaigus kann san-

"Jai galėtų pasipriešinti tik 
viena Amerika, jei pajėgtų 
greitu laiku pasitvarkyti 

žai pasitaiko darbininkų ne
pasitenkinimų. Kapitalistai, 
darbininkai ir ūkininkai paten 
kinti savo likimu. 

AUKSO-SIDABRO KOMI
SIJA DIRBA. 

OPJ "NAUJIENŲ" 

* > ' 

\ 

yra tam tikrų išorinių bei iš
vidinių veiksnių būtinas reiš
kinys. 

'Kuriais veiksniais besiva
duojant paskelbta Lietuvos pri 

> 

pažinimas f 

Paskolos Komitetų suvažia
vimas Washingtone 19—20 
'liepos išrinko komisiją sus-
'kaityti atsiųstoms dovanoms. 

fComisijon pateko kun. J. 
Jankauskas iš Ansonia, Conn. 
ir St. Oibikis iš Philadelphia, 
Pa. Be to dar dalyvauja ko- k*s a™> tos " garbingos' o 
misijoje Atstovybės paskirtas peracijosi 
M. &likas. 

' * Draugas' * pasinaudodamas 
viešu spaudos žodžiu labai šal
tai ir ramiai pastatė i' N-
noms" du klausimu kurie in
teresuoja Chįeagos lietuvių 
platesnę visuomenę: 1 Ar 
!"N-nos" neturi bendrų reika
lų su Harringtonu, nes jos bu-
_vo įdėjusios jo laišką, nuo
sekliai turėjo jo parašą ir ant
rašą jau apvogus lietuvius? 
2) Ar uN-nų" redaktorius p. 
Grigaitis tikrai buvo pasisa
vinęs "N-nų" bendrovės 
$6,000 /ir tik teismas jį sulai-

T 
nieko neatsako, tik koliojasi 
'piemenų žodynu. Tesižinie. 
v Mes nemanėme su "N-
noms" ginčytis, bet informa
cijų klaustis visuomet pado-
ra, ypatingai kuomet turima 
informacijų tik iš vienos pu-
'sės. 

, Dabar nei į vieną nei į kitą 
'klausimą neatsakius tik išsi-
koliojus, mes turime teisės ma 

Tiesa, klausimai nemalonus, 
Komisija sutarė suskaityti' bet viešai iškilę spaudoj, ne

tik amerikoniškus pinigus ir 
atsiųstus čekius, visi gi kitų 
'šalių pinigai ir visi aukso ir 

gali būti vengiami, kuomet 
mes žinome, kad asmuo tuos 
faktus iškėlęs nėra "N-nų" 

sidabro daiktai nebus atfplė- f a k t o r i a u s draugas ir gali 
šiami, o bus siunčiami stačiai suklaidinti mūsų daugiaus ar 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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MAHANOY crry, PA. 

Lietuvių Diena. 

'Lietuvi—Lietuvaite, 
Štai jau artinasi toji iškil-

'minga mušu tautos diena ku
lią mes paminėsime jau iš eį-

' " •7 
stotyse, kompanijas skelbs an^ 
glų kalboje. 

Komiteto narys C. J. Z. 

Iš SPORTO S O T I S . 
SVAIDININKAMS SEKASI 

nyti, kad tie/klausimai yra o- jlės aštuntą šioj apylinkėj. Ko-
'pioji ir labai skaudamoji "N-
5nųn bosų žaizda, kurią tik 
švelniai iš tolo palytėjus, jie 
ne savo balsu šaukia: Šalin, 
skauda, skauda! 

LAIKAS PRABILTI. 

mite tas,, kurį išrinko suvažia
vusieji delegatai 22 d. gegu>i^ ^ Vyčių svatdiniakai lo-
'žės, dirbo su pasišventimu kad 
prisirengus prie iškilmingiau
si o paminėjimo šios 8-tos Lie
tuvių Dienos Lakeside parke, 

i'East ^Mahanoy Junction, 15 
f d. (Aųg.) rugpjūčio. Prasfc 

Ar tik nebus Hardingo val- ' d« s 1 1 : 0 0 v a l - *&*> m šv- M i" 
džios klaida geležinkeliečiu tg įomis> k u r i a s atlalkys-kun. 
ir anglekasių streikų reika-'A- & Bakunas, iš Frackville; 
luose, kati ji laukė perilgai? pamokslą sakys kun. P. Gu-
Jeigu valdžia kišis į dalykus 
tokiu pat būdu kaip ji dabar 
siūlo atidalyti kasyklas, uni 

'daitis, iš Tamaąua. Mišias gie
dos Šv. Juozapo parapijos cho-
'ras iš Mahanoy City; diriguos 

Hartford, O m . — Liepos 

joms gresia mirties pavojus, ***• K - Žalnieraitis, Šv. Juo-
Kaunan Finansų Ministeri- mažiaus suinteresuotą visuo-1 „ e ^ n t patys kasyklų streike- *zaP° Parapijos vargoninkas. 

Iriai iš paskutinųjų už savo 1 : 3 ° v a L P P" 'baseball dari jon, kuri juos įvertins ir pa
kvituos. 

Iki liepos 24 d. vakaro bu-
rvo peržiūrėta ir surašyta 51-
os kolonijos siuntiniai (Iš vi-

Sąmoningai įvykęs faktas J tarvės valstybių spaudžiama, so apie 90 kolonijų jau pri-
tečiaus jos gyventojai kenčia siuntė 'savo siuntinius) Iš tų 
*kantriai paniekinimus, dirba ir 51-os kolonijos — gatavų A-
su viltimi žengia pirmyn. nierikoniškų pinigų rasta $7,-

Pav., žymią dalį prancūzų ir 675.97. 
kitų po karo pagavo apsileidi- Pirma vietą bene tik užims 

menę. 
Ijnrmąjį klausimą <'N-nų"|n u s į s tatymus stovėtų. Bet kuo-į*ais Mahanojaus 104 kuopos 

redaktorius atsako melu taip m e t turėsime pakankamai an- V ^ ' i u svaidininkai su Hazel-
glių kasdieniniems žmonių t o n o geriausiais svaidinmkais, 'rašydamas: 

Draugas tada (spešelų reikalams, tad ir vėl minioms 
gadynėje, Dr. R.) tylėjo už
sičiaupęs, o artimi jam žmo-
nės net rėmė tą apgavingą 
biznį, dėdami į jį savo pini
ngus. Kovot su spešelais teko 
vienoms "Naujienoms". 

m a v Mat, tikėtasi, kad juos hiladelphijos kolonija, kuri i Kas rėmė **pešėlų biznį 
Kad Lietuvos respublika ar pavalgydins ir apdengs gink- aukų pridavė vien tik pini- visi gerai žino. Nereiktų " N 

aplamai Pabaltijos Valstybės 
— Lietuva, Latvija, Estonija 
buvo įgijusios Suv. Valstijų 
faktinos eksistencijos teisių. 
tai buvo aišku. Gi kad tik šia* sirodančio bolševistinio ro- Britainvo kurs kitų šalių aukso 
dien Lietuvai pripažinta ju
ridinio asmens teisė, tai to mes 
galėjome kasdien-tikėtis, reiš
kia tai buvo tik laiko klausi
mas. Vaizdžiai tariant,- tik 
šiais metais Suv, Valstijos 
parašė metrikus mūsų jaunai 
respublikai, kadangi ji ne tik 
gimė, bet gražiai augo ir stip
rėjo. 

lais nugalėta Vokietija. Tai- gaiš $821.92 (Chicagos 4 sto 
gi, pojvaro juos apėmė tingi- tys pridavė $968.55). Iš pa
nystės" liga, lyginai kaip Ru- vienių aukotojų ypač pažymė
si jos darbininkus laukiant pa- tlųj Vra p. Skritulskis iš Ne\v bosai buvo įsikūrę spešelų biz.-

'jttirs. Iš to apsileidimo kilo u* sidabro pinigais aukojo apie 
daug skurdo. Gi vokiečiai is $150.00. Taip pat kun. S. Oe-
niekur nelaukė sau ir nepra- Į panonis iš Homestead'o auko-
matė pagelbos. Jie visi lig vie- jes auksiniais bei sidabrimais 
no emesi darbo. l>elto, šiandie ' pinigais $79.50. • 
Vokietija kyla. | jAukos iš kolonijij dar tebe-
' Prof. Hobbs Vokietiją paly- j a u k i a . 
gina prie bičių avilio. Tenai Komisija už poros dienų jau 
dirbama ne vien dienomis, bet { žada baigti savo darbą. 
ii naktimis. Vokietija statydi- Į Komisijos pilnas raportas iv 

Labai tiksliai Suv. Valstijos1 naši didelį pirklybos laivyną,'gautų aukų sąrašas netrukus' 

noms" užsimiršti kad joms 
artimi žmonės netik rėmė ap

teks nukentėti. 

šė du žaidimu su svetimtau
čiais Colt's Parke ir abu lai
mėjo. 

Pirmą su East Ends 9 Į » Ą 
antrą su S t Mary's iŠ New 
Britain 3 to 2. Vyčių sportai 
^atsižymi ir įgyja gerą vardą. 
Kur lietuviai žaidžia ten dau
giausia publikos susirenka 
Kadir šį sykį su pirmais žai
džiant daugybė publikos tėmi-
jo, nemažai ir lietuvių intere 
savosi, o New Britainiečiai 
\uo tarpu tik mikJinosi h* ma
nė, kad lietuviai jau bus pa
vargę, bet apsivylė. 

Buvo jau ir iš tėmytojų a~ 
bejojama, kad lietuviai New 
Britainiečus supliektų. VienąJ 
iš Vyčių narių R. V. pasakė, 
kad jeigu laimėsite — duosiu 
$5.00. Tą ir išpildė. 

'Young Men's Lithuanian As-
sociation. 4 vai. p. p., šokių sa
lėj, palei gelžkelio stotį, bus 

Visuemenė arčiausia prie to p r a k a l b o s i r koncertas. Pra
stovi. Ar gi jos žo&s be reikš- k a l b ą paakys Vįenas įš ge. Du žaidimu be perstojimo 
mės? Laikas jį tartį. riaušių Amerikoje kalbėtojų#J>uk>šti nejuokai. Pradėjo nuo 

J. B. Šaliunas, iš ' New York. --ros vai , traukėsi iki 7 vai. 
Dainuos parapijų chorai,. i š (

B e t grįžo namo linksmi, su 
Schuylkiiro ir Luzerne's ~aps- \dviguba ener^ja. 

Šeštadieny, liepos 22, va-
Praeitą antradienį pas vie-

gavingą biznį, bet net "N-nų"|™* laikrodininką netoH. A.U- n a m e t i k n u o ^kUukų, luole^ tais pačiais, mat jie mano at-
Darb. 

NAUJAS BIZNIS XAIKRO 
DININKOK. 

• c * 
4-

Imin avenue užeina žmogelis t h | i r m a l l d y k l į u Lakeside sigautL 
nį ir kur jie butų nuvedę mu- " e ž i n a s , d u laikrodžiu patai- «p a r k e , užUd Lietuvių Dienos 
sų įmones jeigu valdžia nebu- *$*?, ^}}jni^ &-$3^l&?SiįPnu~^^.^komitetas -prašo, kad visi lie
tu laiku jiems ižkirtusi kelio*?!*>'tai k r n v i n a ' rankos' taipat*/ t l l v i a l _ lietuvaitės i^uiį da-

Gi kuomet "N-nos" giriasi , A n t *** YO* p a H t o v L
v
 M a t ^ *pl tik Lakeside Parke, gė-

vienos kovojusios su spešelais, k a d l A l b u v o " m i m 8 a m L J S rimus ir užkandžius imtų tik 
tai užsimerkusios meluoja. k a n k m ^ « a t v ė s ^ b u c i a v ^ f n u o « s t a n d u -kuriuose dirba 

^Spešelų nelaimei ištikus "Drau 

^ 4 ^ * ^ - M 

pateisina savo pasielgimą. Pa^ 
matuodamos Lietuvos pripaži-

Ir ji pasaulio pirklyboje at-Įbus laikraščiuose paskelbtas, 
eity užims vėl pirmąją vietą. Lietuvos Informacijų Biuras. 

'gas įrodydamas tuos pačius 
N-nų" melus ištisą straipsnį 

pakartojo iš 1$20 m. kurs jau 

'Laikrodžius iki atnešė irgi ge-
'rokai "pataisė". Taigi kaip 
laikrodžiams taip ir jam pa
nčiam gydytojas specialistas 
'buvo reikalingas. * 

laimę kuri po metų ir atsitiko. 
Į antrąjį klausimą, "N-nos" 

tuomet įspėjo žmones saugo 
tis spešelų ir nurodė visą ne^ Į Laikrodininkai, ' mokykitės 

lietuviai arba lietuvaitės. 
Kaslink privažiavimo į par

ką ir pagiįžimo šiais metais 
"kompanijos leis užtektinai 
specialių trukių. x Daugiausia 

sio naujo amato. Rasi, kaip 
kam reiks nosį prišriubuoti. tėmykite vietinėse gelžkelių 

Bomas: — Peni maloningo
ji, poni gailestingoji, nagi nu
sipirk šį šuniuką... 

Ponia: — <jraaus sūnytis, 
pirkčiaru jį mieliai, bet aeži-
nau a r patiks maao •yniL.. 

Bomas: — Tai ateiskirk nuo 
vyro! Vyrą, Tamsta, visados 

išeis iš Mahanoy City ir She- *rasi, bet tokio gražaus ^šuny-
nandoah. Laiką trukių išėjimo f čio tai ir dieną su žiburiu rei

kia ieškoti... 

LIETUVOS UNIVERSITETAN 
PRIĖMIMO SĄLYGOS, 

-Einant Universiteto Tarybos nutari
mu š. m. rudeninis semestras prasidės 
rugsėjo mėn. 16 dieną. Rugsėjo 15 d. 12 
vaL Universiteto salėje iškilminga priim
tųjų Universitetan klausytojų imatriku-
liacija. Į 

Nuo rugsėjo mėn. I dienos ir baigiant 
rugsėjo 14 diena priimami prašymai del 
pastojimo Universitetan lietuvių kai*>a \ 
rašyti. Prašjnnai paduodami j Universite
to raštinę Rektoriaus vardu su nurody
mais į knrį fakultetą, kurį skyrių ir kurį 
semestrą prašytojas nori pastoti. Svetimų 
šalių atestatai bei liudymai paduodami 
mūsų atstovybių paliudytuose į lietuvei 
kalbą, vertimuose. 

Kartu su prašymu turi būti paduo
dami šie dokumentai: baigimo aukštesnio
sios mokyklos atestatas arba tolygus yra išėjęs bendrąjį teologijos ruožą kq-
(dvasinės katalikų seminarijos, realuiės, 
komercijos) gimimo metrika, pilietybės 
iiudymas ir dvi fotografiji. Einantieji 
valstybės tarnybą priimami, jų vyresny
bei sutinkant. x 

Visi priimtieji į Universitetą klausy
tojai privalo be išimties įnešti Valstybės 
iždan, Švietimo Ministerijos pajamų są- [ 
maton par. I, str. i, iki JL m, rugsėjo 
15 dienos imatrikuliacijos mokesnio 1M0 
auksinų. Rudeniniam semestrui mokslo 

mokesnis nustatytas kaip tikriems stuT 

dentams, tarp ir laisviems klausytojanis 
500 auksinų, kurį privalo įnešti ton pa-
čion kvietimo Ministerijos sąmaton, t a ip 
jau esantieji taip ir naujai priimtieji U-
niversiteto studentai. 

Binant Senato nutarimu nei vienas 
fakultetas neturi teises įregistruoti pa* 
save klausytoją pakol jis nepatieks. Uni
versiteto bugalterijos liudymo apie moks
lo mokesnio įsintokėjimą arba paliuosu-
vimą nuo iojo. 

Rektoriams priėmimo vafendos nuo 
10 iki 13. 

u Universiteto raštinė atidaryta nuo J) 
iki 13 vai. ' 

PASTABA. I. Į TEOLOGIJOS Fa. 
knitėją priimami: 

1. Baigusieji gimnaziją arba kataliku 
dvasinę seminariją- — Ši sąlyga yra priva
loma vigiems fakulteto-skyriams. 

2. Norintiems įstoti į specialį teologi
jos skyriaus ruožą dar reikia pristatyti do
kumentai, <parodantieji, kad. kandidatas 

kioje nors teologijos mokslo. įstaigoje, ne
mažiau kaip per ketverius metus sulig 
Katalikų Bažnyčios įstatymų. 

. 3. Asmenys baigusieji gimnaziją be 
tikybos, jei nori klausyti teologinių da
lykų privalo išduoti papildomąjį egzami
ną iš tikybos sulig gimnaajoš programo. 

4. Kunigai gali įstoti fakuitetan tik 
gavę savo dvasinės vyresnybės leidimą 
raštu. 

, 5. Asmenys imantieji studijuoti teo 

logiją ar filasofiją tuo tikslu, kad vėliau 
taptų kunigais, turi apsigyventi fakulte
to pripažintame bendrabutyje. 

PASTABA H. MEDICINOS Fa
kultete ateinančio rudens semestre veiks: 

L Medicinos skyriuje pirmasis, tre
čiasis ir penktasis semestrai; 

2. Veterinarijos skyriuje pirmasis ir 
trečiasis semestrai; 

& Odontologijos skyriuje pirmasis ir 
trečiasis semestrai ir 

4. Farmacijas skyriuje pirmasis, tre
čiasis ir 'penktasis semestrai. 

a) Medicinos skyriaus studentais pri-
• 

imami baigusieji gimnaziją, dvasinę ka
talikų seminariją, ar kitą to paties laips
nio mokyklą. Iš baigusiųjų dvasinę semi
nariją ar x kitą mokyklą, ku
rioje dėstoma nepilnas mate
matikos ir fizikos kursai, reikalaujama 
įstojant papildomų egzaminų gimnazijos 
programoje. Asmens, kurie aukštesniojoje 
mokykloje nėra išėję lotynų kalbos į-Me
dicinos skyrių priimanii tik ta sąlyga, 
^ad jie per du»semestru išlaikytų egza
miną, iš lotynų kalbos 4 klasių programo-

v Laisvaisiais klausytojais gali būti ir 
nebaigusieji gimnazijos ar kitos kurios 
to paties laipsnio mokyklos asmens, jei' 
Fakultetas pripažins juos esant tinkamais 
mokytis Universitete. 

b) Į V0terin«rijr» skyrių studentai 
priimami tomis pat sąlygomis, kaip ir i 
Medicinos skyrių. 
* Be to į Veterinarijos, skyrių, studen

tais priimami provizoriai stačiai j antrą j Į 
kursą su sąlyga, kad eidami antrąjį kursai 
išklausytų palyginamąją anatomiją ir gy
vulių anatomiją. 

c) Į Odontologijos skyrių priimami 
asmens, baigę nemažiau kaip 6 klases gim
nazijos arba įsėję kurią nors kitą mokyk
lą, kurios kursas atatinka šešioms gimn^ 
zijos klasėms. -*• 

d) Į Famacijos skyrių priimami as
mens, kurie turi" provizoriaus padėjėjo 
liudymą ir yra praktikavę provizoriaus 
padėjėju dvejus metus vaistinėje. 

Esant apribotam priimamųjų į kurį 
nors skyrių studentų skaičiui pirmiausiai 
bus priimami Lietuvo$ piliečiai, paskui 
svetimųjų valstybių pavaldiniai ir tik li
kusioms vietoms bus priimami laisvieji 
klausytojai. 

PASTABA III. TECHNIKOS Fa
kultete šiame rudeniniame semestre veiks 
visų sky r iu j ir III semestras; statybos 
ir jneehauikos skyriaus V semestras. . 

Technikos fakutetan priimami studen
tais: 

1. Baigusieji gimnaziją, dvasinę ka
talikų seminariją ar kitą kurią to paties 
laipsnio mokyklą (reale i rk . ) . Iš baigusių
jų dvasinę' seminariją, ar kitą mokyklą, 
kurioje dėstoma nepilnas matematikos 
kursas, reikalaujama papildomų egzami
nų iš matematikos sulig gimnazijų pro-
grauios. Papildomi arba konkurso egza
minai gali būti įvesti ir visiems norin
tiems stoti Technikos fakuitetan, kai skai
čius norinčių bus didesnis negu esamųjų 

fakultete vietų. 
2. Buvusieji studentai tokių ankštųjų 

mokyklų, į kurias įstojimui reikalaujamo 
pilnos gimnazijos atestato (tas Atestatas 
turi būti pristatytas kartu su ki t«s do
kumentais). Išklausyti kifoį ankštoj mo
kykloje dalykai ir išlaikyti egzaminiai fa
kulteto nutarimu gali būti užskaityti, jei 
jų programa atatinka ir jei studentas tu
ri gerUs^ pažymius (4 aar 5); pažymiai 
"patenkinamai" arba "užskaityta", gali 
būti pripažinti tik po kolokviumo. 

PASTABA IV. MATEMATIKOS— 
GAMTOS fakultete rudens semestre veiks 
I, III, ir V. semestrai. 

Į Matematikos-fizikos ir biologijos 
skyrių V ir UI semestrus priimami stu
dentai, išėjusieji žemesniųjų įjemestrų 
kursus, pažymėtus Matematikos Oamtos 
Ęakulteto priimtuose mokslų planuose. 

Į pirmąjį semestrą studentai priimami 
į visus skyrius, išskyrus tik agronomijos 
ir miškininkystės skyriaus, kuris dėlei ma
žo skaičiaus užsirašiusiųjų studentų nuo 
šių metų rudens neatidaromas. 

Norintieji stoti į Ag«>uomijote — Miš
kininkystės skyrių ^ i stoti Biologijos 
skyriun, tik privalo klausyti Geodezijos 
kurso Technikos fakultete. Atsiradus pai 
kankamam skaičiui studentų, norinčių 
pasirinkti Agronomijos — Miškininkystės 
skyrių, nuo rudens 1923 metų galės būti, 
atidalytas to skyriaus UI semestras. 

Rektorius* 
Profes. Jonai 
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--dabar galima gauti kiekviename pirmos klesos lietuviškame groseryj Chicagoj. Neimkit paprasto 
pieno kuomet galit gauti Bordeno Garuodinto Pieno pas savo krautuvninką. Jis kainuoja nedaugiau, 
kaip 'kad ir kiti dabartiniai geriausi pienai, bet apart visko, turi tyrumo, parankumo ir šviežumo! 
gvaranciją, todėl Bordens, ir yra savo stovyj nuo 1857 m. Nesakykit pieno--sakykit '̂ Bordens'f 
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Galite gauti Bordeno 
vertybes p i e n ą už 
tą pačią kalną, kaip 
kad ir kitus pienus. 

\\ • THE BORDEN^CX>Ml»NY 
BORDEN BUILDING, *NEWJTORKCITY 
Chicago (Hitas — 510 No. Dearborn Si. 

Telefonas — Dearborn 3105 
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OR. A. K. RUTKAUSKASįH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4449 So. Westem Avenue 
Telef. Lafayette 4144 

VaanAos: 9-11 rytais, 1-2 po£ 
;pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie- 9 
Įnials tiktai po pietų 2 Iki 5 vai. UI 

TeL Bltd. 7049 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENT1STAS 

4712 SO. ASHLAND AVENl 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 9 rak. 
Seredomis nuo 4 Iki 9 vakare n 

įCHICAGOJEĮ 
!kiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiraiiuiiiiiiiimiiii3 

PADĖTIS DIDŽIAI 
ĮTEMPTA. 

RYTOJ GALI SUSTOTI 
GATVEKARIAI. 

Tel. Cana] 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki -
po pietų: « iki 9 vakare 

Bendrovė nesutinka su jokiu 
kompromisu. 

Chicago Building Trades ta-
: rybos susirinkime pereitą pen
ktadienį iš prezidento vietos 

su )>endrove nedavė geistinu L * • * A j - *_ 
& u u i Į-.,įsistatydino tarybos pimnnin 

Šeštadienio konferencija ga-
tvckariu darbininku viršaičiu 

si rėmimu tautos reikalų, duos-
niu aukojimu. J i daugiausia 
už visas šios kolonijos drau
gijas pirko L. L, Paskolos bo-

, 4- JUJ^IJJII • i fnų. Neatsiliko nei kituose kil-
ti iederaham teismui, kurs * • 

fniuose reikaluose. 
Pernai ir šįmet dalyvavo 

draugijų bendrai rengiamiame 
piknike parapijos naudai. 

Šioj draugijoj pirmininka
vęs 8 metus Juozas Blankus 
šįmet atsisakė nuo pirminin
ko pareigi]. Draugija įvertin
dama jo darbus pakėlė jį į 
garbės narius. Taipat jam do-

'vanų suteikė auksinį laikro-
'dėlL 

paskirs "receiverį." Nes ben-
j-drovė neišgalinti atlaikyti sa 
! vo prieše atakų. 

Rytoj bus žinoma, kas vei 
ksis mūsų metropolijoj. 

MADER APLEIDO AMATC 
TARYBĄ. 

# R e a TeL Cicero 8656 
0 Ofiso TeL Cicero 49$ 

\ DR. J. SHINGLMAN f 
1826 So. 49 Coort 

H. E. Cor. 49 Court Ir 18 Btr. 
ant viršaus vaistynlčioa. 
************************* 

Rezid. tel. Van Buren 02 94 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriško, Vyriški* 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted S t. 
VaL: 10—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10—12 d. 
Rea. 1189 Independence Blvd. 

Cbicago. 

rezultatų. Bendrovė net tuo
met užsispyrė, kuomet inter-
narionalis prezidentas Mahon 
padarė sugestijų, kad ji sutik
tų nors su 70ė, darbo valan
doje ir tą klausimą paskui 
baigtų svarstyti, kad tik ne
būtu streiko. 

Teeiaus bendrovė nesutiko. 
Pati bendrovė tvirtina, joir 

darbininku streikas neišvenk-
tinas. Bet internaeionalis pre
zidentas teiriaujasi bent ko
kių nauju priemonių, 

šiandie vakare darbininku 
unija turės mas 
mą. 

Pasklydo gandas, kad jei 
[darbininkai išeis streikam 
1 gatvekariai tuojaus bus paves-

kas Mader, kurs šiandie su ki
tais darbininkų vadais teisia
mas kriminaliame teisme. 

Mader teeiaus pasilįks savo 
vietoje iki reguliarių .rinki
mų. Pačios tarybos reorgani

zacija palikta toliau. 

kaip tik pasklido žinia, kad 
'Suv. Vals„ pripažino Lietuvos 
Valstybės nepriklausomybe, 
tai šios kolonijos lietuvius ap
ėmė nepaprastas džiaugsmas. 
'Bažnyčios varpą skambino 
'ilgą valandą. Gerb. kun. kleb. 
H. J . Vaičiūnas iškabino 
dideles vėliavas: lietuvišką ir 
'amerikonišką. Kiti žmonės pa
sekė jo pavyzdį, Gerb. klebo
n a s priklijavo popierą prie 
'Darbininkų Užeigos, pažymin-
tį faktą jog Suv. Vals. pripa
žino Lietuvos Valstybės nepri
klausomybę. Ta linksma, 
'džiaugsminga žinja žaibo grei
tumu aplėkė visą koloniją. 

" Jonas Diksas, išvažiuodamas ' Nei didžiojo karo paliaubų 
j Lietuvą atėjo atsisveikinti dienoj nereikšta, liet.tarpe tiek 

'su draugais. Draugija palinkę- 'daug džiaugsmo kiek iš žinios 
jo jam ir jo šeimynai laimia- *Jog S"v- Vals. pripažino Lie 

PA$AUTAS STREIKININ
KAS. 

Tomis dienomis ties 93 g a t 
ir Cottage G rovė ave. pašau
ta du streikininku — Clifford 

. . . . , . fBailey ir Kari Baltakris. Pir
kim susirink'- .. . . ».* VT ! niajį mirtinai pasove S. v. 

;i antrąjį — neži-

*gai parkeliauti Lietuvon ir nu
tarė įteikti jam dovanų auksi
ne plunksną. 

Jonas Diksas išvažiavo Lie
tuvon liepos 1 d. J is buvo pa

vyzdingas žmogus, rėmė tautos 
ir Bažnyčios reikalus. Laimin
go pasisekimo jam Lietuvoj. 

Senasis pirmininkas. 

maršalas, 
nia kas. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4431 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 
Tel. Yards 0994 

OFISO VAL.: 
9—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 
Nedėliomis: nuo 19 v ryto ik 
1 vai po pietų. 

Z 

KILNI DR-JA. — DOVANOS. 

DR. S. NAIKELIS | 
L I E T C V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS į 
Telefonas: Yards 2544 {• 

3252 s.>uih Halsted Street. . | 
Ant viKaus ITniver. Stato Bank ^ 
Valandos: TIUO 10—12 ryte; nuo <? 
2.—4 po pietų; nuo 7—9 vak. \ 

Nedėliomis nuo 10—2 ;£ 
Oofisas ir gyvenimo vieta: fl 

DR. CHARLES SEGAL I 
rkėle savo ofisą po numeriu 

4719 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Dilovu, Moterą ir Vyrą Ligą \ 

ItmL: ryta nuo 18—12: nuo 2—6§ 
|po pietą; nuo 7—8:89 vakare. V 
iNadėUomls: 19 iki 1. \ 

Telefoną* Drezel 2880\ 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

V a l a n d o s 8 i k i 1 1 iŠ r y t o 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 

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

Tel. Prospect 3466 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe» 

reina j rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
paž)stami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

S149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

iki 8 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietą. 

Telefonas Yards 687 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, rai.lės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistal geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave.. Chicago 
kertė 18-tos gatvės; S lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptiekoa 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 dien. 

(Prisiimto suvėlinta) 

Dievo Apveizdos Par. — Dr-
ja Susi v. Brolių Lietuvių laikė 
susirinkimą liepos 1 d. Aps
varsčius kitus reikalus prieita 
reikalo paaukoti Aukso-sidab-
10 Fondui. Nutarė iš iždo pa
aukoti 1)0.00. Pinigus įteikė 
komitetui perdavimui Aukso-
sidabro Fondui. ^ 

CICERO, ILL. 

PARSIDUODA fornieiai da se
rume stovyje už #ana pigią kai
ną. Išvažiuoju į kitą miestą. Krei
pkitės adresu: 

2112 IV. 23 PI. arti Leavitt Str. 

ANCH0R-DONALDSON 
LIETUVON I 12 DIENŲ 
Greičiausių vandeniniu, keliu. 

Ypatiškai vedama ekskursija su 
greitu persėdimų Southampton i 
Danzig Piliava, Memel ir Liepojų ant 
vieno iš trijų greičiausių .jurų mil
žinų, išplaukiančių iš Ncw Yorko kas 
L'tarninka. 

Visi trečios kliasos pasažieriai turi 
kajutos. 
MAURETANIA AQCITANIA 

R E R E N G ; U U A 
Via I>iverpooI Ir Glasgow 

COLIMBIA Liepos 22 
L A C O X l \ R U g p . s 
ASSYRIA Rugp. 11 
CVRMENIA Rugp. 17 

Norint laivakorčių ir informacijų 
kreipkitės pas agentą savo mieste ar 
apiel inkėj. 

REIKALAUJA 50 merginų 
'prie kngvaus fabriko darbo, 
nuo štukio, gera mokestis. 
American Insulated Wire & 

Cable Co. 
954 West 21 Street 

L: 

P R A N E Š I M A S 
DR. P. ŽILVITIS 

Parkelė savo ofisą po nuni. 
3241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Jueiaus Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonius nuo 9-12 A. M. 

6-8 P. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas TeL Fairfax 5574 

PRANEŠIMAS. 
Kurie gaudavote dienraštį 

Draugą pas Žolina ant Maple-
\vood Ave., dabar jo vieton ga
lima gauti po mini. 4140 So. 
Maple\vood Ave. grosernėje 
pas poną Viktara šlepiką,. 

KARŲ TAISYTOJIAI ant 
medinių freight karių, darbas 
pastovus nuo štukio. 

T h e Stree t s Compaky 

W e s t 48-th & So. M o r g a n St . 

Aukso-sidabro vajaus rapor
tas. 

,Kad pranešus mūsų koloni
jos visuomenei apie pasekmes 
Aukso-Sidabro Vajaus, žemiau 
yra paduotas galutinas 'rapor
tas. Nemažai prie to kilnaus 
darbo prisidėjo ir Garfield 
Parko apielinkės lietuviai. 
Kasparas Jodelis ir Petras 
Petronis ėjo per namus ir rin-
kinėjo .daiktus. Jie surinko ir 
padavė Cicero Stoties Iždi
ninkui: pinigais $84.50; viena 
sidabrinj žiedą ir vieną auksi
nį dantį. 

^Raportas seka: 
Auksiniais pinigais . . $205,00 
•Sidabriniais pinigais $1(50.50 
Auks. žiedų 
Sidabrinių laikrodžių 

lukštų 
Auksinių rusų rublių . . . 
Sidabriniais rusų pini

gais 4 rub. 60 kap. 
Austrijos kronas I 
Vokietijos markių 4 
Prancūzų frankas 1 
Auksiniu kryžiukų 3 
Auksinių retežėlių 4 
Auksinių medalių 
Antpirščių sidabrinių . . 
Sidabrinių. samčių 
Sidabrinių šakučių 
Sidabrinių žiedų 1 
Auksinių dantų 2 
Auks. laikrodžio lukštus . . 1 
Auks. auskarių 2 
Sidalbrinių retežėlių 1 

Juoz. Mockus, 
Cicero Stoties Iždininkas. 

Nepapras tas dž iaugsmas . 

/Penktadieny, l iepos 28 d., 

1 u y as Valstybės nepri kl au so-
mvbe. 

&Ios kolonijos lietuviai da
bar aiškiai pamatė kad nevel

t u i tautos reikaluose žymiau
siai pasirodydavo, jii rėmimu 
i r duosniu aukojimu pirmą 
vietą užimdavo. Tas jų pasi

šventimo darbas ir duosnios 
'aukos išdavė gausius vaisius.. 

Cieerieeių džiaugsmui nei 
Tibų nei galo nėra. 

Patėmijęs. 

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per ' kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina C.')e. aptiekose, arba prisius- }» 
kitę 75c. tiesiai į labaratoriją. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 

CHICAGIECIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

52 

15 

x 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLER 
Vaizbaienklis uireg. S. V. Pat OfLs*. 

Ganos per daugiau kaip 
50 metų. 

W»yk ikare (Aaeaer) TaUbaZenklf, 

7S-ta Serija 
Prasidės 

Antradieny, Rugp. 1,1922 
AKCIJOS KAINUOJA PO 

12y2c. — 25c. — 50c. — ir $100.00 

LIETUVA SKOLINIMO IR NAMU 
STATYMO DRAUGIJA, 

1750 UNION AVENUE 

Susirinkimai laikomi Antradieniais 8 vai. vakare. 

. Chieagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
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. 

501—-Aehas K. 
503—Adomaitis Paul 
.")();•)—Bagdonas Pawele 
506—Bajorenas John 
510—Barba ris Frank 
511—Baužai Juozapui 
520—Brazdeikui Sj/nonui 
521—Braziolis Selvestrag 
523—Budreckenei Nastazijo 
525—Butkus Julus 
534—Davnis Joheif 
542—Puskenis Tony 
545—Gargasus Tonis 
554—Greičiui Joning 
556—Grinevich A. ' 
557—Gudaits Anna 
558—Gurekene Mrs. B. 
569—Jatuzaitci Blzbetai 
572—Juranka Henry 
57&—Kardos T. 2 
577^-Kazaza8 Joliubaskas 
578—Kazeneckas Petru 
584—Kocaitis Mike 
587—Kukuraitenc Marijona 
588—Kulikauskas D. 
595—Liutkine Mainjona 

594—Maekeviea Staniu 
595—Mazur Amalija 
598—Mizin Lonjinas 
602—Padrastis Janos 
605—Petraitis Geo. 
607—Pikielis Kasis 
613—Saltonas Antanas 
619—Sekauskis K. 
620—Sestakauskig Jonas 
621—Sinka Vineent 
623—Skloris Stanislaus 
629—Spigun Stefan 
631—Spoltas Mary 
645—Urbonui Juzupatu 
646—Uzkuraieiu Janu 
647—Vaicuinaa, Leonardas 
649—Vidas Ferįio 
650—Wisneuskis John 
654—Zokaitis Jurgis 
655—Zokata Rozalja 
656—Zuras Anton 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIAMSTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
tinai skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis i n dedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vąl. po pietų 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulevard T58i» 

Šiandie Pinigu KtifSči 
Siunčiant Lietuvon oer mas. 
23 centai už 100 Auksinu 

arba 
435 A u k s . už v ieną Dolerį 

Pigesnis kanas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
Dislnct Bank 

State Bank — Clcaring Hou.sc 
Bank. 

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

'"Telefoną* Tardą 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS ml 
Balsamuotojaa 

Tūrių automo 
olllua visokiems 
r«ikalam*. Kaina 
orieinamos. 

3319 A u b u r n 
Ave. Chicago. 

raiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiimir^] 

i V. W. RUTKAUSKAS Į 
| ADVOKATAS i 
i Ofisas Didmiesty j : 

=; 29 South La Salle Street 
H ••• Kam baris 580 
15 Telefonas: Central 619* 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
S. D . LACHAWICZ g 
LIETUVIS GRABORIUS E 

Patarnauja laidotuvės* kuopi- r, 
Sglauaia. Reikale meldžiu ataliau-s 
Skti, o mano darbai baalta mlga-S 
=nėdlntl. E 
=2814 W. ISri PL Cfciaaco. DLš 
E Telefonas Canal 1271—2198 S 
miiiiiiinmiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiuiu 

suvirs 

REIKALINGOS 
MERGINOS 

16 metų del Puncli 

Press ir essembling darbo. 

Darbas nuo štukio,,kad ir be 

prityrimo. 8% vai. į diena,. 

ACME STEEL 6000 CO. 
2840 Archer Ave. 

i Vakarais, 812 W. 33rd St. 
- Telefonas: Yards 4681 E 

> IIIIIIIIIICZjllllllllllllLZJIIIIIIIIIIHiZJ Ii 
ŽS • •.* 

I 
TeL Central 1289 

HAROLD O. MULKS 
ADVOKATAS 

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

Rooms 1611 — 1612 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

Tel. Randolph 4758 

A A. S L A K I S 
V> ADVOKATAS 

Ofisas vidomiestyje 
A 8 S O C I A T I O N B L D G . 

19 South La Salle Street 
Room 1801 

Valandos: 9 ryte Iki i po pietų 

REIKALINGOS MOTERIS 
IR MERGINOS. »o 

dirbti prie žarnų, geras dar
bas ir pastovus, gera mokestis 
Atsišaukite 

Superintendent's Office 

OPPENHEIMER CASING CO 

1016 — 26 West 36 Street 

GELŽKELIO TIKJETU BROKERIS 
Ekskursijiniai tikletai perkami par
duodami ir mainomi, žemos kainos. 
LYONS LICENSED TICKET OFFICE 
811 S. Clark St. TeL Harrison 8978 

DIDELIS CHI—COOK FERAS 
prasidės Rugp j. 26 iki Rugsėjo 4-tai 
SPEEDWAY, MAYWOOD, ILD., 10 
dienu ir vakarų sutrauks 350,000 
žmonių. Norint nusamdyti vietas par
davinėti valgius ir gėrimus, atsišauki
te J>SLS Manadžierig, Room 2 2C 31 
W. Ĵ ake Street, , 

PARSIDUODA GROSERNĖ 
labai geroj vietoj biznis išdirb
tas per kiek metų, apgyventa 
lietuvių ir kitataučių. Meldžiu 
kreiptis pas savininke 

ONA GUDLINKIENĖ 
1705 So. Canal Str. 

Namų Tel. Hyde Park 1896 

! » » » » » » » » • m m » » • » » » * » * • » * | 

J. P . WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUTIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearborn 9L 

Tel. Dearborn 6996 
Vakarais: 10786 S. Wabasb Ave. 
Roeeland TeL Pullman 8877 | 

Valentine Dresmaking 
! j College 
| ! 2407 W. Madison Street 
j 187 Mokyklos Suv. Valstijose, c 

S Moko Siuvimo, Patternų klr-J 
< įplmo, Designing bizniui Ir na-, 
< [mama Vietos duodama dykai.* 
J [Diplomai. Mokslas lengvais at-1 

i (mokėjimais. Klesos dienomis Ir* 
< >vakaraia Reikalaukit knygeles 
;|reL Seelej 1848 
• SARA PATEK, pirm 
a^aaaaaaaaaa%aa%^aaa 

xmmmm • • • • • » » • 
TeL Lafayette i22S 

PLUMBING 
Kaipo lletuvys, lietuviams 
dos patarnauju ko«erlanai». 

M. Yuesjk 
MM W. I8-tk Street 
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ANT PARDAVIMO Farmas arti 
Ohicagos ar Mainysiu ant miesto na
rna labai puikius ir pigus 360 akrų 
$4,500 Jmokėt $100, ir po $100 kas 
meta kol jmokėt $100, ir po $100 kas 
liai javai padargai viskas už $2,200 
jmokėti $1,500. Klauskite 

R. S. BROKER'S 
1516 So. 49 Court. Cicero, m. 

ANT PARDAVIMO kas nori pigiai 
namą pirkti tegul pasiskubina. Namas 
naujas ant ,2 pagyvenimu po 6 kam
barius ir storas, vėliausios mados 
gražioj vietoj arti vienuolyno 2 blo
kai nuo Marąuette Park, savininkas 
važiuoja Lietuvon. 

6955 So. Talman Ave. 
Chicago, ni. * 

1 Telefonas Cinai 6395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriūa, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 8. Oakley Ave., Ohicaffo 

Arti 23-čio Place. 
81* » • • • • • • • • • » • » • — • » • • ! • • • mmt 

A. MastJskisj 
Orabonuj j 

Phtarne o lu in * 
1 , • U » <'•*« T * * J 
m»w>« k riki "• 
tMHm :r k'tso T 
»* r«tka! nr,(i«rJ 
K».:r.(>« p n • Ina T 
moa, Z 

Ave. Ohicafo | 

M v*'. 

£07 Auburn 
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