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RENCIJON. LONDONAS, rugp. 3. — Po; taipat Suv. Valstijų atstovas, 

nepavykusių Genuos ir Hagos J Konferencija plačiai svars-
konfereneijų, Europos politi-j tys finansines problemas. 
nėse sferose šiandie jau k a i ! Pastaromis dienomis smar-1 PHILADELPHIA, Pa., r 
bama apie naujos, kur-kas di- kiai ėmė pulti kainoje vokie-'3. — Kuomet internacionalis 

KONSTANTINOPOLY Kt-
LCS fcRIZIS. 

Turkai bijo graikų puolimą. 

C H I C A G O J E 
AREŠTUOTAS CRONES? 

Konstantinopolis ruor> 3 — ' I š N e w Y o r k o Pranešta, kad 

desnės, konferencijos sušauki- čių markės. 
m a - Laikraštis "Daily Mai l" 

Laikraštis "Daily Chronic- rašo, kad tasai markiu kainos 
l e " paduoda, kad tas turės į-
vykti po premierų konferenci-

puolimas, rasi reikalingas vo-

streikuojančių anglekasių or
ganizacijos prezidentas Lewisj 
paskelbė konferenciją ir jon 
pakvietė kasyklų savininkus, 

kicčiams kapitalistams ir pa-, buvo pradžiugta, jog pagaliau 
jos, kokia čia rengiama mg-j raukus Vokietijos vyriausy-| streikas baigsis. 
piučio 7 dieną. 

Anot žinių, premierų kon-
bei. Pastarajai bus gera pro
ga atsisakyti mokėti skolas ir 

ferencijoje turės dalyvaut i \ karo kontribuciją. 
visu santarvės valstybių atsto 
vai, rasi, patys premierai, 

Bet ar taip tikrai yra, sun
ku pasakyti. 

# 

Nors čia santarvės komisionie-
rių opinija vienoda, kad grai
kai visgi nedrįs pulti Kons
tantinopolio, jei Anglija su 

tenai policijai pavyko suimti 
Jeaną Crones, kurs 1916 me
tais viename Chicagoje poky
ly mėgino užnuodinti keletą 

Pran'cija tam griežtai prieši- \*imtl} ž m o n i u - K e l i ž m o n ė s n e t 

naši, tečiaus mieste kilęs d i - į n i i r ė ' D a i l S e l i s s i r S° , *<* pas-
diskrizis. Turkai apimti bai- Įv e i k o" 

Žinios iš Lietuvos 
PALANGA. Jau birželio rią mes, kaip italai apie Nea-

* j mėnuo baigiasi, o mūsų vie- polį, galime ištikrųjįj pasaky-
nintėliame juros kurorte, kur t i : " K a s nėra matęs Palan-
taip tgraži jura, toks puikus j gos, tas nėra matęs Lietuvos 
jos krantas, taip gražios vei- j gamtos grožybės." [L-va] 
putės (diunos), apaugusios žo-

\ New Yorko Kapitalistams Prik
lauso Chicagos Gatvekariai 

BLAIR ŠAUKIA UNIJA KONFERENCIJON 
SUSIRENKA SPECIALĖN SESIJON MIESTO TARYBA 

Bet štai antrytojaus parėjo 
žinių, kad kasyklų savininkai 
atsisako dalyvauti šaukiamoje! 
konferencijoje. 

Kad taip, tai anglių kas>k-
lose streikas ir toliaus tęsis. 
Pasirodo, kad kapitalas yra 
gana dar stiprus, kad jis turė
tų pasiduoti ne vien darbinin
kams, bet vyriausybės ir vi
suomenės norams. 

mės. Nes inėjus miestan grai
kams, įvyktų čia negirdėtos 
perversmės. 

Už kokių 25 mailių Europos 

JJni versi ty Kliube Crones bu 
vo virėju .Tai įvyko sureng
tame pokyly pagerbti dabarti
nį Chicagos Arkivyskupą. 

Iki šiolei policijai nevyko 
pusėje graikai vis dar koneen-įjį n i e k u r S U r a s t L " p a g a l ia i is ' 
truoja kariuomenę, kurios, sa-f t o m i s dienomis jis New Yor-
koma, jau busią apie 30,000. 
Tenai neutralę juostą saugoja 
prancūzų ir anglų kariuome-; ; m o n i u a pnuodinti . 
nė, kuri yra neskaitlinga ir1 

lėmis, toks gražus keletos am- VILKAVIŠKIS. Liepos .5 
žių šilas ant paties juros kran- j d. mieste buvo sekančios kai
to ir brangus lietuviams pa-;nos: juodos duonos sv. 4 auk-
minklas — istorijos Birutės'sinai, vaitos duonos 8 auka., 
kalnas — vasarininkų beveik j pyrago sv. 11 auks., kiaulienos 
nematyt. Visur stovi tuščios, sv. 32 auks., jautienos 22 auk.. 
ar perpus tuščios vasarna-1 veršienos 18 auks., avienos 20 

kek sučiuptas. I r tenai jis vie
name restorane mėginęs daug 

NĖRA TAIKOS SU GELE
ŽINKELIEČIAIS. 

" * 

Blair yra tik agentas. • ir tuo būdu baigti streiką. 
Pasirodo, kad Chfrągos gat-, Šiandie tuo pačiu laiku su-

vekarius valdo Xew Yorko ka-| šaukiama miesto taryba.speci-
pitalistai. Pirmoje vietojealėn sėsi jon. Bus tariama-J 
stovi Rockefelleris. Chicagos\ s?i apie gatvekarių darbininkų 
gatvekarių bendrovės prezi-Į streiką. 
dentas Blair skaitosi tiktai tu Kaip matome, vienur ir ki-
kapitalistu riebiai apmokamas tur imamasi darbuotis strei-
agentas. J i s nėra agentas tik- ko pabaigos reikale, 
roję to žodžio prasmėje, bet D e l 7 c e n t u s e k a k o v a 

skaitosi kaipir agentas. 
Streikuoją gatvekarių dar-

| biįlinkai Chicagoje, kaip žino-
' ma, sutinka imti valandoje 72 
centu vieton 80c.. Bet gatve-
kariu bendrovė neduoda dau-

| giau kaip 65c. valandoje. 

NEW YORK, rugp. 3. — 
Suvažiavę čia geležinkelių 

silpna, kad galėtų atlaik> tiį NUSIRITO NUO 30 PĖDŲ 
graikų puolimą. 

Iš Atėnų pranešta, jog grai 
kai senai sumanę paimti Kon 
stantinopolį. Graikų vyriau 
sybė atrado, kad be to grai 
kams negalima nugalėti tur 

AUKŠTUMOS. 

miai, kavinės, namai ir name
liai. Ieškoti to keisto apsirei
škimo priežasties neprisieina: 
užtektinai peržiūrėti paskuti
niųjų laikų vokiečių ir mūsų 
laikraščių žinias apie Palan
gos butų, kambarių ir valgio 
brangenybę, kad suprasti mū
sų piliečių, išgąstis, kurios su-

auks., lašiniai 50 auks., dešros 
arbatinės sv. 28 auks., dešros 
krakoviškos 36 auks. sv., de
šimtis kiaušinių 72 auks., svie
sto svaras 65 auks. 

Beveik kasdien maisto dalv-
kams kainos kyla, ir vietos (gy-
ventojai yra labai susirūpinę 
tuo. 

bendrovių prezidentai daugu-1 praftH81 Anglijos, idant ši lei-
ma balsų atmetė paduotus stų graikams užimti nors ka-
prezidento Hardinio taikos j Hfo rezidenciją. Tečiaus An-

Vieno kliubo trys nariai va
kar anksti rytą važiavo na
mo 44De Luxe" bendrovės au
tomobiliu. Šoferis vieton pasu

kų nacionalistų. Pemiai del- įk t i automobilių Harrison gat-
to graikų vyriausybė b u v o j a p a S u k o 7 . o n g a tvėn, kuri 

ties Illinois Central geležinke-

laiko jnos namie, ar ifemntė L U 0 K f t T e l £ — p s . L i e . 
juos į Juodkrantį, ar *>^-]pm 6 $, twgmsi Uims: ^ ^ 
Ištikrnju gi Palangos gyveni- j p u ( ] a s gr> m k ^ m i e ž i ų ^ a „ k 

projektus. 

k ' -

Bendrovės prezidento parei
ga — iš žmonių surinkti kuo-
daugiausia pinigų, idant kapi
talistams pristatyti kuodau-
giausia pelno. 

Ve kodėl šiandie aštriai ko
vojama prieš mažinimą ratų 
už važinėjimą. Ratų sumaži
nimas reiškia mažesnį pelnai suirimą 
kapitalistams. Kad tas pel- Tečiaus tie 7c. daug reiškia 
nas nesumažėtų, prisieina nu- ne vien darbininkams, bet ir 
kapoti darbininkams užmokės-; bendrovei, 
tis. Iš to ir streikas. Štai kaip tas apskaitoma: 

Gatvekarių bendrovei strei- Užmokesnį sumažinti tik 
kas yra taipat tikras peilis, vienu centu, gatvekarių darbi 

•gi i ja nesutiko. 

sybė nusprendė užimti pat j jv j 

Taigi del 7 centu šiandie tu-
rime streiką ir komunikacijos 

VVASH1NGTON, rugp. 3.— 
Geležinkelių prezidentų atme
timas paduotų projektų čia o-j jį pasiuntė santarvės valstv-
ficialiuose rateliuose sukėlė I bėms leidimo prašymą ir pra-
nepaprastą sensaciją. jdėjo koncentruoti kariuomenę. 

Dabar prezidentui Hardin-į Ypatingas daiktas. Santar-
gui nelieka kitkas, kaip tik vi-j vė laikosi apsikabinusi Kon-
są reikalą išaiškinti visuome- stantinopolį nežinia kam ir ko-

liu baigiasi tiesiog duobe. 

Įsibėgęs automobilius tad 
smogė ant geležinkelio nuo 30 

nesenai graikų vyriau- j p ^ j aukštumos. Pasekmėje 
ienas važiavęs ant vietos žtl-

Konstantinopolį. (Tuo tikslu | w gj k i t i taip sužeisti, kad 

nio kainos nedidesnės Kauno, 
Kiaulių ar Panevėžio kainų.; 
Juodos duonos svaras — 4! 
auksinai, piklevotos — 6, bal-j 
tos 8, mėsos — 25, pieno lit-

avižų 100 auks., bulvių pūdas 
17 auks., kiaušinij dešimtis 80 
auks. 

Nors javų kainos labai pi
gios, bet visokios rųšies , pre-

ras <6—8, kambario kaina 7 . i v • i *̂  • A ' • • * . •" ' kes labai aukštai stovi, ir uki 
už sezoną nuo 1,000 iki 3 , 0 0 0 - . ^ ^ s u n k u s p , ^ . ^ 
auksinų. Čionai jau pusantro 
mėnesio kaip verkia vartotojų 

-Pradžioje liepos mėnesio 
didelės kaitros, lietaus nėra, 

nei ir užimti geležinkelius. 

CHICAGp, rugp. 3. — Ta
me pačiame streiko klausime 

|kiems tikslams. I r tuotarpu 
nesirūpina graikus sutaikinti 
su turkais. 

Graikai vargsta Mažoje A-

vargiai išgysią. Patsai šoferis 
nepergj'vens žaizdų. 

Delko ta vieta neapsaugota, 
tai klausimas. 

VIENAS KALTINAMAS 
PALIUOSUOTAS. 

pvvarta už tą laiką 77,000 a.;!, u . , , . , _ 
" * - ' labai kenkia augalams. 
pvvarta už tą laiką 77,000 a-;j >. 
bendrovė turi savo duonos ke- j BARZDAI. Liepos 5 d. iš 
pyklą, šiomis dienomis turės ž ^ m ° s vakarų atlėkė didžiulė 
savo skerdyklą ir tokiu būdu audra. Palikusi pilnus grio-
galės sustabdyti spekuliaciją I v i us vandens ir padegusi po-

Teatrų džianitorių "busi-
agentas Cornelius. T. ness ' ' 

eia turi derybas darbo taryhaj zijoje kaip nežmonės ir iš t o j 8 h e a , k u ; s s u k i t a i s ^ ^ ^ 
m stre.kuojanenj darbininku i nemato sau jokios naudos ir L , u n i j ų v a d a i g b u v o t e i s i a . 

patiems vargams galo. atstovais. 

Nes gatvekariai nevažinėja ir 
neturima jokio pelno. 

Todėl bendrovė mėgina ven-

ninkai per metus netenka 400,-
000 dolerių. 

Sumažinus užmokesnį 15c., 
gti streikij ir su streiku su- j darbininkai per metus netenka 

\ 

tinka, kuomet jau neturime ki
tokio išėjimo. 

Prezidentui Blair įsakyta iš
gautu iš atatinkanuj autorite
tų prižadėjimą, kad jei nors 
per vienerius metus ratą už 
važinėjimą nebus mažinama, 

ty. jei bus palikta 7c, tuomet 
su streikininkais į penkias mi-
nutas bus susitaikinta. 

Tokį prižadėjimą Blair tu
rėtų gauti nuo valstijos ko
mercijos komisijos. 

Šaukia konf erenci jon. 

Vakar gatvekarių bendro
vės prezidentas Blair pirmuti
nis prabilo streiko klausime. 

J is telefonu susinešė su 
streikuojančhį darbininkų pre
zidentu Quinlan ir jį pakvie
tė konfereneijon taikos reika
le. 

Konferencija prasidės Šian
die po pietų bendrovės ofise. 
Daug kas spėja, kad Blair tu
ri instrukcijų kiek nusileisti 

6 milionų dolerių. jTie pini 
gai tenka bendrovei. 

Jei darbininkams butų mo
kama 72c. vieton 80c. valan
doje, tai bendrovei tektų per 
metus 6 nlilionai 200 tūkstan
čių dolerių. 

Taigi, užmokesnio mažini
mas yra didžiai reikšmingas 
kaip darbininkams, taip bend
rovei. 

Chicagos miesto valdybos 
apskaityta, kuomet ji kovojo 
už 5c. ratą, kad šiandie gy
venimas už 1914 metus yra 
brangesnis i65 nuošimčiais. Gi 
jei darbininkams butų moka
ma valandoje 65c, tai ši už-
mokesnis butų 103 nuoš. di
desnė už 1914 metais imtą jų 
užmokesnį. 

Užgina streiklaužių samdymą. 
I 

ROMOJE GENERALIS 
STREIKAS. 

ROMA, rugp. 3. — Šiandie 
Roma atrodo nei karo stovvk-
la. Mat, paskelbta generalis 
streikas, kaipo protestas prieš 
fascistų keliamą kovą sociali-
stams-komunistaras. 

Sutraukta daug kariuome
nės. Bijoma galimų kilti' su
mišimų. 

Kad taip, tai jie imasi aš
tresnių priemonių. Ar savo 
tikslą jie kiek-nors atsieks, ar 
ne, bet santarvės valstybėms 

inas kriminaliame teisme, vi
sai paliuosuotas. Nes kaltinto 
jas negalėjo įrodyti jo prasi
žengimo. 

Kiti darbininkų vadai, kaip 

ir reguliuoti rinkos kainas. A-
čių minėtoms laikraščių infor-
maudimosi ir šilo atgaivinan
čių gali nepasinaudoti juros 
maudimosi ir šilo atgaivinin-
čiu oru ir nepamatyti gražiau
sios Lietuvos vietos, apie ku

rą namų, nuūžė j vasaros ry 
tus. 

—Čia įsikūrė smulkaus kre
dito bendrovė, Barzdų liaudies 
banku vadinama. 

Jaunimas čia yra veiklus, 
gyvuoja net dvi organizacijos: 
"Pavasario*? ir "Rūtos' ." 

MAISTO EKSPORTAS 
SUMAŽĖJO. 

GAZOLINOS BENDROVĖMS 
TIKRA PIUTIS. 

susikrimtimo ir turkams bai- į t a i Murphy, Mader ir t t , to-
mės, tai tikrai padarys. 

MUITŲ TARIFĄ BUS 
PRAVESTA. 

NAUJAS ITALIJOS 
KABINETAS. 

iesniai teisiami, nors norėta ii 
uos paliuosuotį. 

ROMA, rugp. 3. — Italijos 
ministerijų kabinetą truputį 
perorganizavo de Facta ir ap-

| siėmė toliaus premierauti. 

fDAR DAUGIAU AUTOMO 
/ BILIŲ. 

WASHINGTON, rugp. 3.— 
Pranešta, jog kongresas šį mė
nesį tikrai pilnai apsidirbsiąs 
su muitų tarifą. 

22 AGENTU NUŽUDYTA. 

Iš Springfieldo pranešta, kad 
iki vakar įregistruota jau 
720,310 automobilių Illinois 

[valstioje. 

YVASHINGTON, rugp. 3.— 
Pirklybos departamentas pra
neša, kad praėjusiais fiskali
niais metais sumažėjo maisto 
eksportas iš Suv. Valstijų. 

Pereitais metais eksportuo
ta maisto už 780 milionų do
lerių. Gi pirmbuvttsfais me
tais už 1,335 milionus dolerių. 

AVASHINGTJON, rugp. 3.— 
Nuo pradžios prohibicijos vy-
kinimo Suv. Valstijose nužu-

Įdyta 22 prohibicijos agentu. 

PLANUOJA STATYTI 
BUTĄ. 

RUSIJA GALI VISA PA
SAULĮ UŽKRĖSTI 

LIGOMIS. 
YVASHINGTON, rugp. 3. — 

Komercijos sekretorius Hoo-
ver aną dieną buvo New Yor-

Gatvekarių bendrovė Chica-!ke. J is tenai konferavo su 
goję yra carsikvietusi iš New j r y ž u s i u iŠ Rusijos puikiniu-
Yorko Jamesą Waddell, žino-

(Tąsa 4 pusi.). 
ku Haskell, Rusijos šelpimo 

Amerikos Legionas planuo
ja Chicagoje pastatyti nuosa-

jvą butą vertės vieno miliono 
dolierių. kos šelpimo darbas Rusijoje 

tęsis dar kokius 3 arba 4 mė
nesius. 

Badas Rusijoje jau šiek-tiek 
įveiktas. Šiandie belieka te
nai pakelti kovą visokioms e-1 Chicagos socialistai kabeliu 
pidemijoms, kurios baisiausiai [pasiuntė Maskvon protestą, i 

SOCIALISTAI PROTES 
TUOJA. 

dant bolševikų teisiami socia
listai -revoliucionieriai nebūtu 

MIRĖ TELEFONO IŠRA
DĖJAS. 

SIDNEY, N. S., rugp. 3. — 
Baddeck'e mirė telefono išra
dėjas Dr. Aleander Braham) 
Bell. Ėjo 75 metus. 

VETERANŲ BONUSŲ RE-
FERENDUMAS. 

Kilus gatvekarių darbininkų 
streikui Chicagoje, gazolino 
bendrovėms ir automobilių, 
pirkliams prasidėjo tikra piu-
tis. 

Visa komunikacija šiandie 
mieste atliekama kuone vie
nais automobiliais. Per die
ną tad čia suvartojama arti 
vieno miliono galionų ga-
zolinos. 

Daugelis žmonių ir automo
bilius perkasi. 
13. I . —V»-„ I 

O R A S 

plinta. Darbas būtinai turi 
but vedamas. Nes kitaip, Ru-! 
sija savo ligomis gali u ž k r ė s - j b a w l ž i a m i mirtimi 
ti visą pasaulį. Šiandie
ninė Rusija, tai aplidemijų Už

vedė ju. Pranešė, jog Ameri- das. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 

Į S T A I G A S . 

Illinois legislatura tam tik
ruoju įstatymu skiria 55 mi-" 
lionus doL vateranų bonusams. 
Tie pinigai turės but surinkti 
tiesioginėmis mokestimis, jei 
piliečiai sutiks. 

Tuo tikslu ateinantį rudenį 
'įvyks piliečių referendumas. 
Referendumo būtinumą tuo 
klausimu pripažino legislatu
ra. 

Apie tai jau paskelbė vals-

€HTCAGO. — Šiandie gra
žus oras; maža atmaina tem
peratūroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
rugp. 2 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Truat Cu. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Pnmcijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 markių 
Lietuvos 100 auksinų 

tijos setkretorius Emmerson. j Lenkų 100 markių 

4.67 
.12 
.12 
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MAŽIAU DARBO, DAU
GIAU 

Suv. Valstijų kongresas di
džiuojasi, kad jam pavyko su
mažinti armiją ir karo laivy
nui išlaidas. Kaip armija, taip 
laivynas pastatyta ant taikos 
pagrindą Pradėjus 1920 me
tais armija sumažinta 53 
nuoš., gi karo laivynas 55 
nuoš. 

Tečiaus pasilikusi dar vie
na armija. I r tai reikalingas 
sumažinimas. 

Su armija ir karo laivynu1 

apsidirbti kongresui jpavyko. 

jjuk labai negudru — turėti 
ir užlaikyti daugiau darbinin
kų, negu jų reikia. Šiandie rei
kia tuos blogumus pašalinti. 

REFERENDUMAS. 
Suv. Valstijose referendu

mas vis plačiau ima įsigyven
ti i r vis daugiau praktikuoja
mas. 

Keferendumo platesnis var
tojimas- rodo aukštesnį demo
kratizmo laipsnį. Bet podraug 
reiškia ir tą, jog žmonės vis 
.mažiau ima pasitikėti įstaty
mų leidimo rūmais. Nes tuose 
dažnai pasitaiko visokių ne
aiškumų, kartais net nepa-

Bet su biurokratija, tai kas j k ^ i a m ų e l i t i n ių žygių. 
kita. Nes jei kartą biurokra-1 _. r. , . . 

J v j Dėlto žmones svarbesniųjų 
tija įleidžia kur-nors šaknis, 
tai sunku ja veikiai išnaikin
ti. 

Kas čia ta biurokratija f Tai 
neapskaitoma daugybė darbi
ninkų valdžios tarnyboje. Po 
karo kaip armija, taip karo 
laivynas grąžinta normaliu sto 
vin, Bet valdžios tarnyboje 
šiandie darbininkų yra dau
giau, negu tikrai reiktų. Jų 
yra 85,000 daugiau negu prieš 
karo. 

Kongreso rekordais įrodo
ma, jog šiandie federalei val
džiai reikalinga turėti kur-kas 
daugiau 
pirm aštuonerių metų. Tas tie
sa. Tečiaus tiesa taipat, kad 
šįmet kur-kas mažiau yra 
rinkti mokesčių nei pernai, 
bet tam tikslui darbininkų 
skaičius padaugintas. 

Je i kartą įsiviešpatauja 
biurokratija, tai nelengva su 
ja kova. Tuotarpu Suv. Vals
tijose ji ima jau leisti šaknis 
vis giliau ir plėtoti šakas 
vis plačiau. J i išgalvoja viso
kių darbų. Dešimtys Tūkstan
čių žmonių minta pinigais, ku
riuos sumoka piliečiai mokes-
timis. 

Senatorius Stanley iš Ken-
tueky valstijos liepos 31 d. se-
natejvalbėdamas pažymėjo, jog 
Suv. Valstijose ant dviejų mo
kančių mokestis išpuola tre
čias, kurs sumokėtas tųdviejų 
mokestis prarįja. Tas yra to
dėl, kad perdaug sucentrali-
zuota valdžia Washingtone. 

Tokia padėtis, sakė senato
rius, Prancijoje pakėlė baisią 
i evoliuciją, gi Vokietijai paga
mino daugybę nelaimių. I r at
eis laikas, kuomet Suv. Vals
tijų padėtis bus nepakenčia
ma. 

įstatymų klausimus ima pa
tys svarstyti- Tam tikslui rei
kalauja referendumo. 

Kai-kuriose valstijose įsta
tymų leidimo rūmams (legis-
laturoms) tuo būdu daroma 
palengvinimų. Kūmų atsto
vams nereikia vesti ginčų. Pa
tys piliečiai svarbesnius klau
simus išsprendžia referendu
mu. ? 

Illinois valstija neturi re
ferendumo, liet antai Califor-
nia valstijoj žmonės labai 
myli referendumą. Tenai jis 
jau gyvuoja. Šįmet rudenį ten 

darbininkų, negu | įvyks referendumas, kuriuomi 
piliečiai išspręs net 58-is skir
tingus klausimus. 

Tie visi klausimai jau šian
die pavesti piliečių viešoms 
diskusijoms, [vairiuose kliu-
buose, susiėjimuose ir kitur 
tie visi klausimai aptariami. 
Išrodomos jų gerosios ir blo
gosios pusės. 

Balsavimai įvyks lapkričio 
pradžioje. Taigi, yra gražaus 
laiko piliečiams su tais klau
simais susipažinti, į juos įsi
gilinti. 

Balsavimų dienoje piliečiai 
tars galutiną savo žodį. Tai 
bus atliktas' referendumas. 

Tarp tai valdosi demokra
tijoje pakilę žmonės. Butų gera 
kad referendumas visose taut. 
butų plačiai Vartojamas, su 
tu tik pastaba, kad visi pilie
čiai butų bent vidutiniai pra
silavinę. Šiaip visoki demago
gai panaudotų minią savo tiks
lams. v 

RENOMOS PREIŠKIL
NIU. 

AR JAU RENGIES Į 
"DRAUGO" PIKNIKĄ KU
RS BUS ATEINANTĮ SEK
MADIENĮ, RUGFJ. 6 D., NA 
TIONAL DARŽE, RIVERSI-
DE? 

Visi linksmai sutikome ži 
nią kad Amerika pripažino 
Lietuvą. Ypatingai mes lietu-
viai-amerikiečiai giliai jaučia
me ir suprantame jos vertę. 
Juk tiek metų kaip klabenta Į 
Washingtoaą ir tik dabar mū
sų prašymai patenkinta. Dėl
to visų lietuvių žoionijų ne
paprastas ūpas. 

Iš vienos pusės*— džiaugs
mas laimėjus Suv. Vals t pri
pažinimą. Nuo šios dienos 
mes nesame Amerikai nežino
mos tautos, krašto ir valsty
bės žmonės, o kas pikčiau ma
skolių "padona i " arba len
kų bernai, bet lietuvių tautos 
ir kraš.to, Lietuvos respubli
kos žmonės apsigyvenę šioje 
šaly. 

Iš antros pusės — dėkingu
mo jausmas Suv. Valstijų Val
džiai, kuri atsižvelgdama j 
mūsų tautinę, politinę bei e-
konominę nepriklausomybę 
nūo kitų kaimyninių tautų 
pripažįsta mums teisių bendr 
kitoms tautoms, valstvbėms. 

Tas džiaugsmas ir dėkingu
mas negali sutilpti mūsų šir
dy ir mėsiškai tome savo pa
reiga pareikšti jį aikštėn. 

Chicagos rengimos prie 
iškilmių. 

L. L. Paskolos Apskritys, 
kurs visuomet stovėjo valsty
binio darbo prieky, liepos 30 
d. sušaukė centralinių organi
zacijų ir veikėjų susirinkimą, 
Sas-mas skaitlingas. Jame da
lyvavo eentr. organizacijų ir 
kolonijų atstovai bei darbuo-
tojai. 

Madonų buvo matyti ir so
cialistų partijos lyderius, ku
rie faktinai niekad nerėmė Lio 
tuvos respublikos reikalų, a-
gitavo prieš L. Laisvės Pas
kolą, Aukso-Sidabro fondą; 
lygiai dalyvavo b laisvama
nių — sandariečių atstovai ku 
rie paskutiniais metais tik 
griovė, trukdė i r kritikavo vi
sus Lietuvos vastybiaius dar
bus Amerikoje. 

Tiek to. Visi džiaugėsi ir 
sveikino tėvynės laimėjimą ir 
gilėjo bendrai pasitarti kaip 
uitų galima i&rilaiingiau pa
minėti pripažinimo šventę. 
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surengti kokių Cįicaga dar 
nėra mačiusi. Toliaus sutin
kama tas iškilmes surengti ne 
ankščiaus kaip rugpjūčio 13 d. 
ir ne vėliaus kaip 20 d. 

Tečiaus priėjus prie iškil
mių renginio komiteto rinki
mų, viskas sprogsta. Socialis
tai ir laisvamaniai-sandarie-
čįai siūlo komitetą rinkti nuo 
trijų srovių po. tris asmenis iš 
kiekvienos srovės. Federacijos 
atstovai įneša pataisą kad į 
srovinį komitetą įeitų ir iš 
Paskolos Apskričio trys atsto
vai. 

Ta pataisa tarsi karšto van
dens kibiras užpilta socialis
tams ir sandariečiams už api-
kaklės. Pataisa balsuojama ir 
priimama. Iš socialistų-ir san
dariečių kyla protesto ir gru-
mojinto bakai kad jie nesidė-
sią prie bendro apvaikšoioji-
mo, jeigu įeis Paskolos Aps
kričio delegatai. Visi nustebę 
klauso ir nesupranta kodei no 
rimą išmesti Paskolos Apskri- i &mo komitetą 

Butų buvę skanaus juoko. 

Čia sandariečiams pasipai-
nuoja liežuvis ir jie gelbėdami 
savo situaciją duoda įnešimą 
rinkti nuo Pask. Apskr„ tris 
atstovus srovėmis: kataliką, 
sandarietį ir socialistą. 

Socialistai karčiai susirau
kia, netr juos statoma pajuo
kai. Socialistai neturi savo 
darbuotojų Paskolos Stotyse ir 
nubalsavus šį įnešimą butų 
vien skanaus juoko. Vienok 
balsuojamas įnešimas neperei
na. Tuomet Federacija duoda 
įnešimą kad sus-mas balsuotų 
aplamai ar Pask. Apskr. pri
imti komitetan a r nepriimti. 

Spjauna į viską. 

Sočiai, ir sandariečiai maty
dami pralosią, atsisako balsuo
ti j ir nesutiksią nubalsavus 
priimti Pask. Apskritį į kdmi-
tetą. Sus-mas vienbalsiai nu
balsuoja kad Pask. Apskr. į-
eitų į bendrą iškilmėms ren-

tį. Juk Paskolos Stotys ir Ap
skritys yra daugiausiai dirbę 
mūsų Valstybei, kuomet sočia 
listai ir sandariečiai arba tik 
agitavo prieš arba nieko ne
veikė arba t ik kritikavo kiek
vieną valstybei naudingą dar
bą. 

Pa pertraukos. 

Neilgai džiaugtasi. 

Vk i atstovai ir darbuotojai 
vienbalsiai sutinka bendrai 
paminėti pripažinimo šventę ir 
pasirįžę yra tokias iškilmes 

<w 

Ginčams nesibaigiant pirmi
ninkas skelbia 10 minučių per
trauką. Pojsertraukos socialis
tai ir sandariečiai aiškina ko
dėl jie nesutinka įsileisti į ko
mitetą Paskolos Apskričio. Bet 
ji^.visas pamatavimas remiasi 
tik tuomi, kad Pask. Apskri
tys nėra srovė, taigi jam ir 
nėra vietos srovių Komitete. 
Federacija sutinka sudaryti 
komitetą iš trijų srovių, kuo
met P. x\pskr. atsisako įeiti j 
komiteto sąstatą ir kuomet 
socialistai ir sandariečiai vien 
dei Pask. Apsk. ardo bendrą 
veikimą. 

P. Apskričio vardu pi J . Mic 
keliunas pareiškia, kad pasi
kalbėjus su Paskolos stočių 
darbuotojais, jis negali ištrauk 
ti Pask. Apek, kandidatūros ir 
tik sus-mui nutarus pilnai pri
sitaikinsiąs prie BU ta rimo. 
Socialistai ir sandariečiai vėl 

pasijunta ne savo suole, ypa
tingai kuomet Federacijos at
stovas pareiškia, kad Pask. 
Apsk ličiui neatsiimant savo 
kaiidktatuix)s, palaiko pirmąjį 
nutarimą t y. komitetan įeina 
atstovai nuo trijų srovių: fe-
deracininkų, socialistų, sanda-
riečių ir Pask. Apskričio. 

Taip klausimui antru kart 
virtus, socialistai ir sanda
riečiai nei kiek nesiskaitydami 
su žmonių valios pareiškimu 
kurs nesiremia jų partijų tiks
lais ir jiems nepataikauja, ap
leidžia susirinkimą. 

Sus-mas tęsiasi toliaus, nes 
beveik ir nežymu kad socia
listai ir sandariečiai išėjo. 
Centralinio komiteto pagrin-
dan padėta * ne atstovai nuo 
partijų, bet nuo kolonijų į 
kurias įeina visos srivės be 
skirtumo ir kviečiami visi da
lyvauti bendrose pripažinimo 
iškilmėse. , 

GIRTI SKAITMENS. 

Vyriausias New Yorko mie
sto gydytojas praneša, kad 
šįmet staigiai mirusių skai
čius nuo alkoolio padidėjo 27 
nuošimčiais, palyginus su 1921 
m. ir 89 nuoš. palyginus su 
1920 m. Tas pats gydytojas 
>ako, kad New Yorkan ir į kr-
tus Amerikos miestus įveža
ma tikrai nuodingų svaigina
mųjų gėrimų. Dažnai atrasta 
jų tarpe paprastą jodą atmie
štą vandeniu. Pigu suprasti 
kaip kenksmingai atsiliepia 
panašus gėrimai į visuomenės 
sveikatą. ( 

Akyvaizdoje šių liūdnų ži
nių, kraštutiniai pronibicionis-
tai turėtų, regis^ suprasti, kad 
jų akloji prohibicija daugiaus 
neša nuostolių negu gera. 

IŠ KATALIKU GYVENIMO. 
Dievo Kūno procesija Turki

joje. ^ 

Konstantinopoly, Turkijos 
sostinėje, šių metų Dievo Kū
no procesija pasižymėjo , ne
paprasta iškilme ir dalyvavu
sių žmonių skaitlingumu. Pro
cesija su Švenčiausiuoju ėjo 
didžiulėmis miesto gatvėmis 
dalyvaujant įvairių apeigų ka
talikų vyskupams ir dvasiški-
jai, taipogi katalikų minioms, 
kurios giedojo rožančių ir ki
tas šv. giesmes. Turkų ka
riuomenė, ėjusi draug ir pa
laikiusi tvarką, lygiai ir turku 
minios, kurioms labai rūpėjo 
pamatyti nepaprastą reginį, 
užsilaikė netikt labai rimtai 
bet ir dievobaimingai. Pana
šios procesijos Konstantinopo
ly nėra dar buvę. 

Šv. Tėvo perspėlhnas. 

Neseniai Serbijos bei Jugos
lavijos karalius Aleksandras 
vedė Rumunijos karalaitę Ma
riją. Pamaldose šliubo laike 
dalyvavo ir Rumunijos kata
likų vyskupai. Šv. Tėvas per 
savo sekretorių pasiuntė jiems 
rimtą perspėjimą. i • 

Austrijos katalikai subruzdo. 

v Austrija yra katalikų šalis, 
lygiai kaip ir Lietuva. Tečiau 
lig šiol Austrijos valdžia bū
davo visokų pirmeivių ranko
se, kol šalis visai nenusmuko. 
Dabar ministerių pirmininku 
liko vienas kunigas prelatas, 
kurs labai energingai ėmės 
valstybės gelbėjimo darbo. So
cialistams, pirmeiviams ir be
dieviams tai labai nepatiko ir 
jie savo laikraštėliuose "Lin-
zer Zeitung," "jTageblatt" ė-
mė visaip šmeižti katalikų 
dvasiškiją ii» užgauliot katali-

ų jausmus. Austrijos katali
kai subruzdo prieš šmeižikus 
ir pradėjo daryti milžiniškas 
demonstracijas visose parapi
jose ir miestuose. Linzo vys
kupas paskelbė atsišaukimą į 
savo vyskupijos 800,000 kata
likų, ragindamas juos ginti ti-
kėijmą ir Bažnyčią nuo už
gaulių ir teršimo ir nesigai-
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"DRAUGO" PIKNIKO 
BELAUKIANT. 

wESTSAipiEery DARCŠ 
TUMAS. 

• Vakar einu gatve, atsipra
šau, šaligatviu, žiūriu net trys 
Į \vestsaidietės pas prieangį pa-
sitvėrusios po "b ruš ių" tik 
šveičia, tik šiūruoja katilą net 
jo visa išorinė pusė blizga. 

Klausiu kam tokis ypatingas 
švarumas reikalinga; o jos 
man — Ar gi nežinai kad 
" D r a u g o " jnknikas čia pat, 
turėsim daug rinktinių sve
čių, gi mes, westsaidietės esa
me šeimininkės. Lai svečiai 
žinos rūpestingumą, mūsų šva
ros, kuomet jiems pavalgius jų 
pilvus ištašys, atleiskit, liežu
vis suklupo, norėjau pasaky
ti ištaisysu 

— Šitaip, tai labai gerai. 
" D r a u g o " piknikan važiuosiu 
mažiausia tris dienas neėdęs. 
Jau kad pasinaudot tai pasi
naudot. Džiaugdamos turėsiąs 
gerą puotą bėgau "š iušioms" 
vinių pirkti. 

Beje, westsaidietės lai kele
tą tokių pilnų katilų išverda. 
Apie skaniai gaminamus pie
tus ir kitiems pasakysiu. 

Kuri kolonija įstengs \vest-
saidietes pralenkti! Argi Rjį-
dgeporto Vežimas joms užsi-
leis? 

Kaip matome " D r a u g o " pi
knike bus susirėmimų. Mat da
bar jau tokia gadynė. Sveika
tos įvairiais budais žmonės 

"Draugo" piMnikaa įvyks 
atemanrj sekmadieni, rugpjū
čio (Aug.) 6 d., ITatieaal dar
že, Riverside. UI. 

lėti aukų ir pasišventimo ti
kybai palaikyti, ginti ir savo 
šalelei atstatyti. Socialistai ir 
masonai matydami didelį ka
talikų sujudimą nebedrįsta 
perdaug jų užgaulioti. 

. "L-vė" . 

Jei lazda turėtų tik vieną 
falą, daugiausia jos paragau

tų tas, kurs jos griebiasi. 
i 'K 

I H 

Sftgffiljs 

J&nejriJfiąį paijĮažiHus Lietu
vą, mes, katalik;aį ištikimai 
dirbę tėvynės labui, šio įvykio 
dideliam džiaugsme semkinie 
kuodąugįausia sau jėgų kad ir 
ateity pajėgtume tą ta ip gra
žų ir naudingą darbą pirmyn 
varyti. 
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ATVIRAS LAIŠKAS BROLIAMS 
AMERIKIEČIAMS, 

= = = = : 

"Nuėjau, pamačiau, nugalėjau", tarė 
kadaise Cezaris, garbingai laimėjęs mū
šį. Panašiai garsiajam Cezariui gali di 
džiuotis ir pernai Amerikon atkeliavę Lie
tuvos svečiai. Jų tarpe skirta buvo ir man 
biiti. 

Laimėta visais frontais. 

Lietuvos krikščioniškos kultūros rei
kalais pasileidę po visą Ameriką ėmėm 
karštas prakalbos drožti ir desėtkais tūk

stančių dolerių Tėvynei žerti! 
Mūsų laimėjimas _ virto didžiausiu 

smūgiu bedie /iams j Visi jie, vargšai, rim
tą sau pavojų pamatę, greit ėmė mobili
zuoti savo pajėgas, vadlis parsigabeno iš 
Lietuvos, apsiginklavo visi keršto kardais, 
paėmė melo ir šmeižto bateriją ir tiesė 
frontą priešais mus! 

Net Chicagos laisvamanių tvirtovės 
griūva. 

Tiesos galybė neįveikiama yra! Su
triuškinti vargšai visur, manė beal €hi-
cagoj atsilaikysią, mat ten jų didžiausios 
pajėgos buvo! Bet kaip jie skaudžiai uzsi-
vylė! 

Gegužio pradžioje mirtiną smūgį jie 
gavo! Išaikvoję visą amuniciją, rado tin
kamu net plytgaliais naudotis? Ir paga-

prikaisiot inkvizicijas, patys tikrais in
kvizitoriais būdami? ? 

Tasr jų skundas, sukėlęs pasibjaurėji
me visuomenėje, bus amžinas paminklas 
moralio bankroto bedievių-laisvamanhj! 
Jie moka tik griauti ir šmeižti, o tai pus
galvio darbas! • 

Tikri bettm. 
Jie kultūrinės kovos vesti nesugebė 

darni, virto bejėgiais kūdikiais, kurie molio* visai proto ir gėdos nu*toįę mūsų 
ponai socialistai ir laisvamaniai virsta šm- Į ka tik verkti ir mamai skųstis.. 
l>ais, dovosčikais ir vardu Chicagos išga
mų lietuvių .tarybos gegužio 9 d. Miklo 
svetainėj išneša' nutarimą melagingai 
skųsti kun. Česaitį, Bumša, pilietį Bag
doną ir mane Amerikos valdžiai, kad 
mus deportuotų, nes jie negalį gyventrdel i 
mus keturių plačioj Amerikoj! 

Laisvamanių laisvė! ' 

»Taip ir mUsų ponaičiai socialistai sii 
laisvamaniais virto tikromis beibėrais, ė-
mė žlembti ir skųstis Amerikos valdžiai, 
kad gelbėtų juos nuo keturių katalikų! 
Net gaila man tų "susipeizojusių" beibių! 
O vis tai buvo rodos dideli vyrai: barz
doti daktarai, adrvokataį^inžinieriai! Mat 
kiek proto i r doros pas ponus bedievius! 

laisvė! Tokia laisvę butų visur katalikams, 
jeigu tie ponaičiai kur* nors įsigalėtų! Jr 
dar drįsta tie proto ubagėliai katalikams 

Tai štai socialistų ir lrnsvarnaąiu įt O jeigu vadai taro. atrodo, tai armija jii 
nei šnypštulįo savo vadų neverta f I r nie
ko gero praeityje nenuveikę, neturi jie 
jokios ateities! 

Katalikų susipratimas. 

Šiuo tarpu Amerikos lietuviai kata
likai parodė didelį savo susipratimą, kar
štą prisirišima -prie tėvynės Iietuvos ir 
begalinį duosnumą jos reikalams! • 

Jeigu taip sunkiais laikais galėjo pa
aukoti apie 80 tūkstančių dolerių, tai ma
tyt, kad ištikro myli savo brangią Matuto 
Lietuvą! Už šitokią milžinišką pagelbą Tė
vynė amžinai bus jiems dėkinga! O atsi
minus praeities milionines aukas ir pa-
ėmus pa&kutinį aukso ir sidabro vajų, tai 
ištikro jauti lietuvių tautos dvasios ga
lybę. 

Garbė Jums! 
s* 

Jeigu toji dvasia, čia taip sistema-
tingai ir griežtai slopinama, netik ką ne
silpnėja, bet pilną savo gyvumą rodo j -
vairiąusių organizacijų ir puikiausių lie-
tuvi^kai-katalikiškų mokyklų formoje, tai 
ištikro mes drąsiai, ir su viltimi galime i 
ateitį žiūrėti, n£S jį neša mums priklauso

mą ir niekeno neišplėšiamą laisvę gar
bingai gyventi ir visapusiškai stiprėti! 

Tat Amerikos lietuviams kafcaįįkaias . 
reiškiu -4 nuo š in įes didžiausią pagaF-
bą! 

Sudiev. 

KeUaunu į numylėtą mūsų Tėvyne 
Lietuvą, kad jai gyvu žodžiu pranešus* 
kaip daug ir gražiai veikiama jos nau
dai šiapus gilaus vandenyno! Tik gaila, 
kad jos širdį užgausiu pranešęs apie išga
mų darbus! Bet tikiu, kad ir tie paklydė
liai kada-uors susipras ir, jcasibjauBBJe, sa
vo Ųaįdų, iš jų garbingai atsikels. 

Tat sudiev visiems veikėjams ii- va
dams! Sudiev visiems Broliams ir Sesėms 
Katalikams! Lai jūsų žavintis pavyzdy< 
patraukia visus į darbą Dievui ir Tė 
vynei! . • • 

KHJL P. Garmus. 
Waterbury 

Liepos 26 — 22 m. ' 
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DR. A, K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4443 So. Weatera Avenue. 
Telef. Laf«*ette 414* 

Vaan^oa: t - l i rytais, 1-2 Po 3£ 
;pietų Ir 7-i vakarais. Nedėldle-f 
[niaia Ūktai po pietų 2 iki 5 vai .S 

Tel. Blvtl. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND A V E N I E 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Se rėdo mis nuo 4 iki 9 vakare. 

RENGIASI P R I E D I D E L Ė S 
M A N I F E S T A C I J O S 

RUGPJ . 6 D. 

ŠAUKIA MASINĮ SUSIRIN 
KIMĄ. 

WaMkegaja, BĮ. — Visi A 
picero, I1L - , Kat . Federa menkos lietuviai, išreikšdami 

cijovs 12 skyrius sušaukė vie- didžiausį, džiaugsmų ir vieš?} 

= " % 
Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 4 
po pietų: S iki 9 vakare 

Re*. Tol. Cfcero 3656 
Ofiso Tel. Cicero 49 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Coort 

N. E. Cor. 49 Court ir lJ'Str. 
ant viršaus vaistynycios. 

4 
4 
i 
4 
P 
4 
4 i 

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

Dr. A. A ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.v 10—11 ryto: 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Rea. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

DR. MADRIDE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. A«hland Avc. 
Tel. Yards 991 

Te!. .Yards 0994 
OFISO VA L.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis; nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

šų susirinkimą liepos 30 d. 
pirmą valandą po pietų, Šv. 
Antano par . svet., Cicero, 111. 
Žmonių prisir inko pilna sve
tainė. Susirinkimą vedė pirm. 
J . Mockus. 

P i rmiaus ia pirmininkas per
skaitė Liet. Inf. Biuro prisiųs
tą telegramą, kurioje patvir
t inama žinia, kad Suv. Vaisi 
pripažino Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę. Publ ika at
sistojus sudainavo Lietuvos 
himną ir sušuko tris sykiu< 
valio už Lietuvos laisve. 

Paskui geri), klebonas kum 
H . J . Vaičiūnas pra tarė kele
tą žodžių apie reikšme Lietu
vos nepriklausomybės pripa-j 
ž in ime Išreiškė Amerikos val
džiai prielankumą. Ir už Ame
rikos laisva visi atsistoję siišu-. 
ko tris kar tus valio. 

Pa te ik ta sumanymas su-
isA 

padėką Amerikai už pripažini-
p,ą Lietuvos nepriklausomy
bės, rengiasi prie iškilmingų 
demonstracijų. Mes, waukega-
niečiai, irgi negalime atsilik
ti. Tam tikslui y r a šaukiama^ 
masinis susir inkimas, kuris į-
\ yks sekmadieny, 6 d. rugpjiir 
ėio, 3 valandą po pieC Lietu
vių Draugijų svetainėje. 

Tad kviečiame visus lietu
vius, kas tik gyvas, vyrus ir 
moteris, kuoskaitlinguiusia at-
šliaukyti į tą svarbų susirinki
mą. O čia tarsimės bendrai, 
kaip t inkamiausia mes tą dar
bą atliksime. 

Užmirškime nors sykį pa
kraipų skirtumą, ir pasirody-
kime, k a d reikale mes moka
me bendrai parodyt i savo ga
lybę. TV 

Kviečiami ir Lietuvos žydai. 
Bus ir VVaukegano laikraščių 
reporteriai. 

AUKSO SIDABRO FONDO 
P A S E K M Ė S IR AT

SKAITA. 

Jtaciną, Wis. — Vietos L. 
Paskolos komitetas, kuris dar
bavosi Aukso-sidabro aukų 
rinkimo metu, vengdamas už
imti daug brangios vietos mū
sų lietuviškuose laikraščiuose, 
todėl aukoto jų vardų bei pa
vardžių laikrašty negarčina-
ine, nes kiekvienas aukavęs ne* 
mažiau 25c. gavo kvitą, ir kiek 
vieno auka skyrium y r a pa
siusta Liet. Atstovybėn, ir 
taipgi užrašyta stoties knygo
se. Taipgi visų aukavusių var
dai ir jų aukos bus išrašytos 
ant storos dailios popieros už 
rėmų ir pakabinta Liet. sve
tainėje, ku r kiekvienas visa
da galės matyt i savo auką 
Liet. valiutai aukotą. Tikinu' 
kad aukotojai bus patenkin 
žemiau telpančiu pagarsinimu. 

Aukotojų išviso turėjome 
126; tame skaičiuje yra 22 vai
kų, aukojusių |x> dol., po 50c. 
ir po 25c...Šios šalies aukso pi-
nigais suaukota $130.00, si-

JOS-AM ERIKO 
LINIJA 9Broa<*vay, NeV^rk.NY. 

VA21UOKIT VISI PARANKIŲ ER 
^ TIESIŲ KELIC 

Lietuviai važiuojant { Pillava aplenkia 
Lenku Juostą (karkioriij) 

Visa Trečia Klcsa Padalinta X Kambarius 
Ant 2-ju. 4-riy, 6-Šių ir 8-nfų Lovų 

POLONIA Rugflj. 9 
S. S. ESTONIA Rugp. 23 

Trečios Klasos Kainos Į: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILL4VA f 106.50 

MEMEL Ir ' L I E P O J U $107.00 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo afen. 

fifiŠ 
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I "DRAUGO" KNYGYNE | 
Galima gaut i šios 

• MADAKNYGE 
N 

iCamybė J u m s (brangios odos paauks.) $3.50 
| Ramybė J u m s (kailio apdar . ) 2.50 | 

Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 
šios maldaknygės formatas yra 51^x3%. Puslapių turi 958. bet ne 3 

stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvah«*ų .įvairiau
sių maldų. % £ 

Šiandie Ruigy Kursas 
Siunčiant Lietuvon «er mjuh 
17 centą už 100 Auksinę 

a r b a • — 
585 centai u i viena Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas l žtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufactyring 
Distrtcf Bank 

State Bank — Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Tur tas $6,000,000,00 

Telefonas Tardą 1138 

STANLEY Vi 
MAŽEIKA 

GRABORIUB IR{ 
Balsamuotojas 

Tūrių automo-
oiliua vlsoki< 
reikalams. Kaina] 
sriainamos. 

3319 Aubum 
* * A t ė . Chicago.; 

,* 

rengti didelę manitVstac-.jų LS-> T a d p t g i w Ą r ! d B 1 , k a i p meajafcbro-pinisais $105.55, L. Pas-
m i k i m u i padėkos Amerikos j b r a n g i B M M Lietuvai laisvę. kolo. bonais $5<U)<), aukso si-
x;Jdž.nV ^ ^ i p a ž u n a a j I ^ | S e t a l p M , n e i V I e n a s lietuvis , , a b m k i t v l S a l l l l .1>illiivaįS; a u k . 
uvos nepnklauso.nyl.es. <Visi Į . ,H l s i lįk tį neprisidėjęs >Vrie to „ , s į d a b i ^ daiktais vertės t 

ir 
ienl.alsiai snftajivaiiy, p r i e n v . į { b k d a « g 'rejJ&kiatteib' ^ I n ^ l S a K g s r V i i S321.50. Vat&ak 

nutari' 

DR. S . NAIKELIS 1 
' \ L I E T U V I S I 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 9 

Telefonas: Yards 2544 {*• 
3252 South Halsted Street . . \ 

Aa* viršaus TTniver. State Bank $ 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo iz 

po pietų; nuo 7—9 vak. $ 
Nedėliomis nuo 10—2 

L. L. Pasky stotis. 

VIEŠAS SUSIRINKIMAS. —. 
RENGIA MANIFESTACIJĄ. 

apvaiMsetojnna su
rengti rugpjūčio 6 d., 1 vai. 
po pietų. Komisijų išrinko iš 
26 asmenų surengimui visos 
manifestacijos. Rus paimta du 
benu. Pagamins ženklelius ir 
prisegs kiekvienam prie kruti
nės. Parūpins lietuviškų ir a 
merikoniškų vėliavų, kad kiek 
vienas* galėtų gauti pasipuoši
mui. I r kviečia visus toje is- ya\s pripažinimas Lietuvos 
kilmėj dalyvauti , kad nei vie- nepriklausomybės. Buvo per
ims nepasiliktų namie, visi 
kaip vienas stotų į eiles paro-
dvti savo tėvvnės meile, kad 
džiaugiamės Lietuvos laisve, 

Spring VaUey, 111. — Liepjs 
30, 1922 m., huvo sušauktas 
viešas susirinkimas visų lietu
viškų draugijų bei organizaci
jų. Tikslas susirinkimo: Suv. 

gautas 

Oofisas ir gyvenimo vieta: * i : 
jos nepriklausomybe ir išreik 

skaitytas telegramas 
nuo l^iet. Atstovybės. 

Susirinkimo vedėju išrinko 
P. Stulėių, rast. X P . Stulgų. 

Susirinkimas pageidavo 
:«««©^»«^-a^«-»^:-s^*^«K^?:-:'šti prielankumų jos prieteliams k . u l v i s o s ^v-mo-ijos turėtų sa-

\ o specialius susrrinkimus 
kėde prisiruošimo prie apvaik 
šėiojimo ir išrinko komisijų iš 
trijų asmenų varyt i darbtj. to
liau. 

Renginio komisijon išrinka 
A. Smamlakų, Kaz. Stankevi
čių ir St. Evanauskų. (Jirdėfeis, 
kad komisija jau smarkiai 
veikia ir d a u g draugijų ren
giasi prie apvaikšeiojiino kurs 
i \yks G d. rugpjūčio. 

Rast. 

DR. 0HAm.ES SEGAL 
Lėlė savo ofisą po numeriu, 

4710 SO. ASHXAMD AVENUE 
S P E C I J A L I S T A S ' 

Diiovu, Moterų te Vynj Ligų 
: ryta nuo 10—12: nuo t— 
pietų: nuo 7—8:3i vakare. 

jdėUomlfl: l t iki 1. 

Telefoną* Rrexel 2880% 

Dr. M- Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 3032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

Kiekvienas lietiTvvs privalo ta 
dieim papuošti savo namus 
Lietuvos ir Amerikos vėliavo
mis. Po vaikštynių bus pra
kalbos parapijos kieme. Kal
bės įžymus kalbėtojai. Bus iš
duotas raportas atstovo, kuris 
buvo siųstas \Vashingtonan, 
1). C. su auksu sidabru kuris 
buvo surinktas laike Aukso-
sidabro vajaus. Visi rengkitės 
prie tos iškilmių dienos kaip 
prie didžiausios Lietuvai isto
rinės šventės.. 

Lietuvos nepriklausomos Res
publikos, visieuts aukotojams 
išreiškiame padėkos- žodžius 

i v ; W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 

yjj Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. s.... 1.75 § 
lfci | Aniolas Sargas — juodais apd. \ 1.50 | 

| Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd Lfa | 
g Vainikėlis — baltas celluloid apd. su paveikslėliu 

ant apd 1.75 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. « .60 
S Dangaus Žvaigždutė — juodais apd, su užsegimu 1.50 1 1 Vakarais , 812 W. 33rd St. 
mm f mm ^ ^ 

* * ' * * " ' ' ^ ' ^ ^ - l * ' » » < V • Wtt f t J K M ^ • • i * I » ( i » i t , 0 U JJJ 

Ofisas Didmiesty}: 
3 29 South La Salle Street | 
p Kambaris 5S0 
ĮJ Telefonas: Central 6301 

\ •(« < 

Turi beveik po 300 puslapių, s Šios maldaknygės yra nedidelės. 
Spauda aiški. 

| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais* 2.00 | 
| Pulkim ant kelių . . . . . . . . . U *."... -t> . . • 2.50 1 
| Pulkim ant kelių . . . . , L . . * . . . ; . . . . . v . ' , . . / . . . . 20d f | 
| Pulkim ant kelių )..>,.. 1.85 | 
| Pulkim ant kelių 1.50 I 
1 Kantička 85 1 

iii prijautimą šio istorinio dar- § Maldų Knygelė kauliniais balt. apd. po 1.50 | 
bo. Ačiū draugijoms ir k u o - | | M a l d u Knygelė skuros apdarais po 1.50 | 
poms, taipgi jmrapijai, kad sa = Maldų Knygelė audeklo apdarais po 75 

S Melskimės, (mergaitėms) j>o . . . - • / . 80 
SS 35 

Melskimės, (vaikinams 
s Pamalfių Vadovėlis .40 | 

p Telefonas: Yards 418,1 
^LiHlIHUHK^jrrHHHHUCfjlimiHU**^ 

=*#= rsfc 

».*—». 
• • ^ T 

' i ^ 1 

vo aukomis ir darbu prisidėjo, 
i i- . 

bet kuri<e dar <del kokios nors 

A. Bislis, rast . S K A I T Y K I T E ' ' D R A U G Ą . " 

priežasties neaukojote, galite 
dar tai padaryt i . Aukokite kas 
kų-galite, pinigus, daiktus, Im
lius, bonų nuošimčius, nes 
mes, stoties keumtetas. už po-
pierinius. pinigus arba bonų 
kti])onus uždedame aukso arba 
sidabro pinigus. Daug buvo 
rugojanėių ir atsisakančių nuo 
aukojimo, vien kad Amerika 
nepripažįsta Lietuvos; kiti gi 
kad Liet. sostinė Vilnius len
kų rankose. Argi dabar Bebus 
kiekvienam aišku, k a ( l Ameri
kos valdžia pripažino Lietu
vos nepriklausomybę. Turime 
tik išreikšti pagarbą ir padė
kos Žodžius 8uv. Valstijų de
mokratinei respublikai už 
Lietuvos pripažinimą. Ateis 
laikas kad ir Liet. sostinė bus 
atgauta, t ik reikia mums dau 
giau kantrybės negu aimana
vimų, ir neati traukime ranką 
nuo taut iško darbo, nes mušu 

9 

Tek Central 128* 
HAROLD 0 . MULKS 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose teismuo-

abstrsktua. 

1612 

se. Egzaminuoja 
Duoda patarimus. 

Rooms 1*11 — 
155 No. Clark St. Chieago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAli.: 9 ryte iki » vakare 

į ; . - . . . . . . . . . - - - , % 
• ' • • " • * o ' ^ i * * -

Tel. Randolph 4758 

| A. A. S L A K 1 S i 
I 

= 
L'ŽKisakydanil adresuokite: 

1 "D R A U G O " K N Y G Y N A S I 
f 2334 South Oakley Ave. ' Chicago, UI. | 
TliiiiiriiitiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiHiiiimiisitiiiiiiiiiHUHuUiifiiih^ 

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 

i ' " • " — . —— 

n szr-\ 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Glaser pe* 

reina j rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senleja 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

3140 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki U po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
I Ned. nuo 10 iki 2 po pietų, 

l'eiefoaas Yards 687 

*9»tiv5/ Didžiausia Lietuviška Krautuve Ghicagoi 
AM. 

't 
PEARL" QUEEN KONCERTINx\ 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mušu krautuvė—vien* iš didžiausių Ghioagojs 
Parduodame a* žemiausi* kainą., kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių hBfifraan draJrooti ir oftso darbami yra nanjau-
Boa madof. Užlalkom visokiu* laikrodžius, žiedui, šliubi-
niui ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais* ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik: reikia. Dir
bame visokius lenktus* draugystėms, taisome laikrodžius b 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, IU. 

Tekfoaa*: DROVER 7309 

darbai duos geresnius yaisius, 
negu rugojiniai ir neapykanta. 
Turime suprasti , mokėti ir 
apvert inti laisva, mokėti ją 
gerbti ir už j ^ - kovoti. 

Vietos L. Paskolos 
Komitetas. 

G H I C A G O J E 
BRIDGEPORTO ĮVAIRU 

MAI. 
y 

Pasivėlavo. — Pypkorįų 
tarybos graborius buvo iške
pęs nauja rezoliuciją. Perei
tame susirinkime t u z i n a s pyp-
korių užtvirtino i r nubalsavo 
pasiųsti Lietuvos valdžiai rezo 
liucij^, kad atšauktų savo At
stovybės narius ir Finansų Mi
sijos įgaliotinius, buk ta i už 
nesidarbavimą, kad Amerika 
pripažintų Lietuva ir kad nei
na su jais išvien pypkių pasi
rūkyti . Bet dabar Amerika pi i 
pažino Lietuva, o ta ryba bai
gia kojas nukratyt i , ta i pyp-
koriai dabar galės rezoliuci
jas pasiųsti į «Maxwell turgų 
silkėms vynioti. 

Skersinis. 

lančius buvo vakaro vedėju. 
Prieš aukų rinkimą jis paki
stojo prieš publikų i r pradė
jo plūsti katalikus* Baigda
mas kalba, rodydams į pad.M, 
sakė, kad katalikai nėra ver
ti bedievio pado. (>Jam pasa
kius tų visas pypkorių š t a t a s 
delnais plojo). 

(Jerb. parapijone, matai kaip 
jie moka pagerbti tuos žmo
nes, kurie t iki į amžinųjų tie-
są,< reiškia suvirs tr įs šimtai 
milionų katalikų, neskaitant 
Bažnyčios turto, nėra vert i bc^ 
dievio pado! Pamąstyk, para-
pijone, ka ip pypkorių šulai 
žiuri į miis katalikus, o mūsų 

'draugijos su šventųjų v a r d a i s 
leidžia save ta ip niekinti ir 
^ep t i deportacijų rezoliucija-, 
ilcad pa4arius lietuviams gėdą 
prieš Amerikos valdžių ir t. t. 
Manau, kad dabar parapijonui 
bus aišku. 

1 Kyburis . 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyje 

A S S O O I A T I O H B L D O . 
IV South La Salle Street 

Room ĮSOS 
Valandos; 0 ryto lkl i po platų 
Namų Tel. Hyde Paik S196 

• • • • > . 

i. p. WAITCHES 
La w y e r 

P A R A P I J O N U I ATSAKY 
MAS. 

laridgeportas. — D^lko Va
lančius gavo naujų vardų, ta i 
dalykas t ame: balandžio 24 d. 
š. m., Mildos svet., Žiogo su 
Natkaus prakalbose, S. Va--

SiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiKuiiHfiiuiifiiiiiiiujL 
S. D. LACHAWICZ ~ 
IAETCVIS GRABORICa 

Patarnauja laidotuvės* kuopi- £ 
Bffiauaia. Reikale meldžiu atslSan-— 
Skti, o mano darbą' baatta a i g » - s 
=nėdlntl. 
=3S14 W. tara M. CUMfA. 0 1 2 

Telefonas Canal 1271— 21M g 
iiiiii i i i i i imiiiiiii i i i i iuiiiiii i i i i i i i i i i iuiiiu 
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LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn 
Street Tel. I>earbo*n 6O0« 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave^ 

'""Roseland Tel PuUman «3"7 

Valentine Dresmaking 
Colleg^ 

2407 W. Madison Street 
137 Mokyklos BOT. Valstijos* 
Moko Siuvimo, Patternų khp-< 

pimo, Designing bizniui ir na-( 
mama Vietos duodama dykai J 
Diplomai. Mokslas lengvais a%*j 
mokėjimais. Kleeoa dMbomls 
vakarais. Reikalaukit knygeH 
,TeL Seeley I M I 

SĄRA PATEK, ptrįįįį 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriaosia. 

M. YUSKA 
S228 W. SS-tSi Street 

_ » » • • - • i - — -*• — — — — — — — — — ^ ^ 

S 3 « » » » » » » » > i » « « • • • » • • • • • • <J#M 

Telefonas Ganai 5395 

JOHN G. MEZLA1SKIS 
Generaliu Kontraktoriui; staty
tojas ir senų namų taisytojsk 
2338 S. Oakley Ave,, Otalcagl 

Art i 23 čio PUoe. 
s~ 
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P R A N E Š I M A S 

DB. P . Ž ILVITIS , 
Parkelė savo ofisą noh įimn. 

3241 — 43 So. Halsted Straet 
Naujame Juciaus Ręst. 2 luoų. 
Priima Ligonius nuo B-12 A. M. 

6-8 P. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Te?< Fai!<*a* 5574 

K*mm4JĮm% 

telefonas Boulevard 41SS 

A. Masalskis 
Oraborin* 

Patarnauja 1#-
dotuvėaa, 

$3307 Aubum Am Ohicafė. 
lt4S?SlSM>Sl I M K 
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S A V I E J I RBBBOTE SAVAS 
JSTAIGAS. 

http://nepnklauso.nyl.es
http://0HAm.ES
file:///Vashingtonan
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iUqhnillhiKllll3llliliiiiilirSlllilimiliraillll vak. turėjo savo posėdį Auš
ros Vartų parap. mokykloje. 
Nepaisant gatvekarių streiko 
visos kolonijos atsiuntė atsto
vus net po du ir daugiaus, be-
to ir svečiu/buvo. Viso 20 as-

žinėįima gatvekariais, šiandie mm^ T a s ' t i k TO*° ^ e ž t ^ 
yra atostogose. Bet praneš- I P * " * * * * * gera kolonijų 

Ketvirtadienis, Rugpjucio 3? 1922 
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Ift GATVEKARIŲ DARBI- sija, kuri nustato ratas už va 

N I N K U SCTREIKO. 

(Tąsa nuo 1 pusi.). 

ma visoj šaly streiklaužiu va
da. Jau ilgiau savaitės jis 
y ra Chicągoje. 

Bendrovės prez. Blair apie 
tai klausiamas užgina, kad 
bendrovė turėtu ka-nors bend-
ra su streiklaužiais. 

Tečiaus dalyku žinovai tvir
tina kitaip. Jei streikas pra-
sitestų kiek ilgiau, tuomet 
bendrovė, rasi ir mėgintu lau
žyti streiką su streiklaužiais. 
Nors tas aiškiai nepramato
ma, tečiaus visaip gali but. 

Tečiaus vra svarbesnis rei-
kalas bendrovei turėti čia 
stretiklaužius. Prasitesus 
streikui ir nevažinėjant nei 
vienam gatvekariui, bendrovė 
gali netekti leidimo naudotis 
miesto gatvėmis. 

Tad ji magins streiko lai
ku nors vieną gatvekarį pa
leisti gatvėmis. Nors streik
laužiams bus pavojus, tečiaus 
to nebus žiūrima. I r jei gat-
vekaris bus sudaužytas, jei jo 
įgula nukentės, tuomet bend
rovė turės pasiteisinimą. Sa
kys, štai gatvekarius mėgino 
paleisti, bet tam tikslui mies
tas nedavė reikalingos apsau
gos. Be apsaugos negalima 
gatvekariams važinėti. 

Blair pripažjsta, kad bend
rovė AVaddell misamdusi. Te
čiaus tas padaryta ne streik
laužių organizavimui, l)et pa 
rupinimui reikalingos sargy
bos apsau/roti bendrovės sa-
tVastis, 

5c. už važinėjimą. 

Valstijos komercijos korr.i-

ta, kad ta komisija turi paga
minusi parėdymą tuojaus su
mažinti važinėjimo ratas gat 
vekariais, jei tik bendrovei pa
vykti) sumažinti darbininkams 
užmokesnį taip, kaip ji šian
die turi pagaminusi sąlygas. 

,Tuo klausiniu komisija nie-
ko neveiks taip ilgai, kaip il
gai nepasibaigs streikas. 

Kiek kur gatvekarių darbinin
kams mokama. 

Štai lentelė, kuri parodo, 
kiek ir kur gatvekarių darbi
ninkams mokama: 

Boston 
Brooklyn 
Cincinnati 
Cleveland 
Denver 
Detroit 
Indianapolis 
Kaušas Cit v 
Xew York 
Philadelphia 
Pittsburgh 
St. Louis 
Buffalo 
Rochester 
Mihvaukee 
Omaha 
San Francisco 
AVashington 

65c. 
60c. 
50c. 
60c. 
52c. 
60c. 
42c. 
55c. 
61c. 
(>4c. 
6ft>. 
(>.)C. 

55c. 
53c. 
5(>c. 
50c. 
52c. 
56c. 

KOLONIJŲ KOMITETO 
KILMĖMS RENGTI 

SUSIRINKIMAS. 

vai. 
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Liepos 30 d. nepasisekus 
sudaryti komiteto nuo partijų, 
sudaryta visų Cliieagos kolo
nijų komitetas į kurį įeina po 
vieną atstovą nuo kolonijos. 
Rugp. 1 d. komitetas 8 vai. 

UŽSISAKYKITE 
"LIETUVOS UKĮ" 1922 Milams. 

"LIETUVOS Ū K I S " yra vienintelis ūkio ir finan
sų mėnesinis laikraštis, kuriame plačiausiai gvildena
mi i r nušviečiami mūsų šalies ūkio ekonominės bei 
medžiaginės padėtis ir finansų sutvarkymo reikalai, 
kuodaugiausiai teikiama visokių žinių, tame skaičiuje 
i r statistikos, apie mūsų žemės ūkio, prekybos, pramo
nės, transporto, kredito ir finansų padėtį bei tolimes
nį jų vystimasį ir tobulinimas], visa tai, kas reikalin
ga kiekvienam susipratusiam piliečiui žinoti apie sa
vo šalies ekonominę ir medžiaginę padėtį ir jos būtį. 

Tuo pat laiku kiekviename " L . U . " N-rį talpinama 
ištisa eilė praktinhj žinių ir nurodymų apie kainų sto
vį; rinkos sąlygas; esamus Lietuvoje išteklius išveži
mui ir reikalingus daiktus įvežimui; apie atnaujinan
čias savo veiksmą arba naujai besitverianč. pramonės, 
prekybos, kredito ir kit. šakas ir įmones; apie orga
nizuojamas akcines, pajų, kopė racijos ir kitas bendro
ves, reikalaujamus kapitalus, technikus, darbininkus 
ir tt .; apie pinigų kursą, valiutos operacijas ir tt.; 
apie naujus valdžios įstatymus ir parėdymus ekono
mijos ir finansų srity; apie rengiamus šioje srity įs
tatymus ir t. t. 

Visos šios žinios žinotinos kiekvienam, kuris do-
miasi Lietuva ir palaiko su ja ryšius. 

Prenumeratos kaina Amerikoje: 
Vieniems metams $1.50; pusei metų 75 centai; metu ketvirčiui 
50 centų; atskiro N r. kaina 20 centų. 

Laikrašty taipogi yra atskiras skyrius skelbimams. 
Skelbimų kaina: 

Vienas puslapis (didelio forma
to) $10.00 
Pusė puslapio (didelio formato) 

$5.50 
Ketvirta dalis puslapio (didelio 

formato) $3.00 
Aštunta dalis puslapio (didelio 
formato) $1.75 
šešiolikta dalis puslapio (dide
lio formato) $1.00 

AGENTAMS priėmime prenumeratos, skelbimų Ir laikraščio 
platinime duodame 20% komiso nuo prisiunčiamos sumos. 

Adresas Redakcijos ir Administracijos "L. U." 
Kaunas, Totorių g-vė 14 N. . _ 

upa besirengiant prie iškilmių. 
Town-of-Lake delegatai da

ro pranešimą, kad jų koloni
ja reikalauja kad visos par
tijos sutartinai rengtųsi prie 
iškilmių. Jeigu partijos nesu
sitaiko, jie nedalyvausią ben
drose iškilmėse. Siūlo dar kar
tą kviesti visų partijų pasita
rimą. Daug ginčytasi. Galuti
nai prieita prie tokių išvadų. 

Patyrimas parodė, kad par
tijų komitetas negalimas, tai
gi prie jo nėra prasmės grį
žti. Dėlto sutverta centralinis 
komitetas nuo kolonijų į kurį 
dabar įeina po vieną atstovą. 
Kolonijų atstovai privalo su
šaukti savo kolonijos visas 
draugijas, organizacijas, ne
paisant partijų, kurios išrinks 
vietos komitetą ir šis iš savo 
tarpo prisius dar po du atsto
vu i Centralinį Komitetą, kurs 
išdirbs planus kaip bendrai vi
soms kolonijoms prisirengti 
prie iškilmių. Tokiu būdu bus 
išvengta partijinių ginčų, tuo-
mi rwit bus patenkintos visos 
partijos ir nepartijos, nes ko
lonijų komitetan ir Centralinin 
komitetan ieis visi be skirtu-
mo, kurie tik pripažįsta Lietu
vos n-be ir mums brangų pri
pažinimo faktą. 

Svarstoma ar kolonijos ren
gs iškilmes tik pas save vieto
se ar sueis i bendra mass-mi-
tingą ar j parodą kur nors 
parke užbaigdami mass-mitin-
gu. 

Nutarta daryti bendrą susi
ėjimą, tik pasiskirsto nuomo
nės del apvaikšeiojimo budo: 
mass-mitingas ar paroda kur 
parke su mass-mitingu. 

Nutartą apvaikšeiojimo bū
dą nuspręsti per kitą sus-mą, 
gi tuotarpu kolonijų atstovai 
sušauks savo kolonijose sus
inus, atsiklaus jų nuomonės 
del apvaikšeiojimo budo ir ga
lutinai tas klausimas bus iš
spręstas ateinantį sus-mą. 

Išrinkta komisija kuri pa
sistengs gauti informacijų del 
svetainės ar parko, pagamins 
iškilmėms planus. Komisijon 
įeina adv. J . Brenza ir juristas 
J . Bagdžiunas* 

Iškilmių dieną išspręs atei
nantį sus-mą, kurs įvyks pėt-
nyčios vakare rugp. 4. d. 8 vai. 
vak. Aušros Vartų parap. sve
tainėje. Rep. 

Metinis Lietuvių Dienraščio 

UGO 
ĮKAS 

Valandą 

DARŽE 

siai, nes jau nedaug laiko lie
ka. Taigi viršminėti asmenys 
būtinai atsilankykite. 

Bendro Kolon. Komit. Aist. 
Adv. J. Brenzp. 

PRANEŠIMAI. 
WEST SIDE. — Ketverge, 

rugp. 3 d. 8 vai. vakare, Auš
ros Vartų par. mokyklos kam
baryje, yra šaukiamas vieti
nės kolonijos komitetas kuris 
buvo išrinktas nedėlioję, lie
pos 30 d. surengimui viešos 
demonstracijos padėkoti Suv. 
Valstijoms už pripažinimą Lie
tuvos de jure. Buvo išrinkti 
šie asmenįs: Dom. Gasparkie-
nė, Ant. Marčiukaitis. Jonas 
Krotkus, St. Cibulskis, K. Sa-
bonis, Jonas Markevičius, Elz. 
Labanauskienė, Mag. Luckie-
nė. E. Šiaulienė, Zof. Samui-
liutė, Kat. Zauriutė, J. Simo-
navičius, Jonas Kulpinskas, 
kun. P. Kudirka ir A. Pel-
džius. / 

Susirinkite kuoskaitlingiau-

NORTH SIDE. — Ketver
ge, rugp. 3 d. 7:30 vai. vaka 
re, Šv. Mykolo par. svetainė
je, yra šaukiamas susirinki
mas visų draugijų pasitarti, 
kaip iškilmingiausia prisiruo-
šus prie bendros iškilmės pa 
dėkojimui Suv.1 Valstijoms už 
pripažinimą Lietuves de jure. 

Atsilankykite draugijų ats
tovai, valdybos ir moterys 
darbuotojos. 

Bendro Kolonijų Komiteto 
Atstovas. 

Ant. Bacevičia. 

BRNIHTON PARKAS. -
Liet. Vyčių 36 kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą ketvirta
dienio vakarą, rugpj. 3 d., 7:30 
\al„ Visi nariai atsilankykite, 
nes susirinkimas bus svarbus 
ir bus choro repeticija. 

Nariai turį parapijos pikni
ko tikietus meldžiu juos su
grąžinti ketvirtadienio vakarą 
susirinkime. 

O. Ivinskaitė rast. 

* i 

BRIDGEPORTAS. — Ket 
verge, rugp. 3 d. 7:30 vai. va
kare, kviečiami visų draugijų 
atstovai į šv. Jurgio par. sve
tainę pasitarti,-kaip geriausia 
prisirengus prie bendros iškil
mės padėkojimui Suv. Valsti
joms už Lietuvos pripažinimą 
do jure. 

Kviečia, , > 
Bendro Kolon. Komit. Atst. 

B. Sekleckis, 
T. Janulis. 

BRIDGEPORTAS. — L. I). 
S. 29-tos kp. susirinkimas į-
\yks rugpjucio 13 d. 7:30 vai. 
vakare, Šv. Jurgio par. svet 
Visi nariai malonėkite atsi
lankyti susirinkiman nes jis 

yra svarbus. Valdyba. 

R. J. B I S H 0 F F 0 
K R E D I T O R I Ų 

DIDELIS SUSIRINKIMAS 
. Ant Bridgeporto 

^MILDOS SVETAINŽJ 
3142 South Halsted Str. 

Ketv. Rugpjūčio (Aug.) 3 1922 
7:30 vai. vakare. 

7 

Visi Bishoff'o kreditoriai 
ateikite, nei vienas nepasiliki
te, nes laikas labai' trumpas 
lyg rugp.-aug.-15-tai. Atsineš 
kitę visi komiteto "reeeipts 
arba notas. Be notų nebus į-
leiidžiami. 
Tėmykite generalio ofiso ant

rašą: 
4922 SO. ASHLAND AVE. 
Atdaras nuo/9 vai. ryto iki 

.9 vakare. 
R. J. Bishoff'o Kred. Kom. 

CICERO, ILL. - Šį vaka
rą, rugpjūčio 3 <!., lygiai 8 vai., 
įvyks (įiedrininkų vietinės 
kuopos svarbus susirinkimas. 
Nariai bei narės ir mokslei
viai norintieji įstoti į šią kil
nią organizaciją yra kviečia
mi atsilankyti. Visi vietiniai 
katalikai moksleiviai ir mok
sleivės privalėtų tapti Giedri-
ninkais. 

Valdyba. 

A. f A. 
VERONIKA JUKNIENĖ 
(Po tėvais černauskaitė) 
mirė liepos 31 d. 2 vai. po 
pietų šv. Bernardo ligoni
nėj 36 metų amžiaus. Paė
jo iš Šiaulių apskr. Klo
vainių valšč. Bešonių kai
mo. Paliko dideliame nu
liūdime vyra Aleksandra, 
3 sunūs Ignacą, Alfonsą. 
Joną ir dukrele Stanislava 
ir broli Antaną. Lietuvoj 
tėvus, brolį ir trįs seseris. 

Laidotuvės įvyks penk
tadieny rugpjūčio 4 d. iš 
namų 3225 Auburn Ave. į 
Šv. Jurgio bažnyčia 8:30 
vai. ryte, po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

PAIEŠKOJIMAS. 
PAIEišKAU JUOZO Vaišnoras gyve

nusio Pittsburgrhe apie 10 .metų atga
lios, nuo to laiko prapuolė ir nežinau 
kame jis randasi. Jis pats a rba kas 
apie ji žinote praneškite šiuo adresų-

M. SWARN 
o-o Gen. Del. 

Pi t tsburgh. Pa . 

PAIEŠKOJIMAS. 
IEŠKAU savo vyro Jono šiokio, 

apie 50 m. amžiaus, kuris pirm 15 
j metu apleido mane ir išvažiavo iš 

Waterbury, Conn. j Pittston, Pa. Jis 
paeina iš Kauno apskričio, Velonos 
parapijos, Kybartų kaimo. Jis pats a r 
ba kas apie jj žinote malonėkite at
sišaukti šiuo adresu: 

MAGDALENA ttOKIENE 
46 Congress Ave. \Vatcrbury. Conn. 

Noriu pirkti pilnai apmokė
tus Co-operative Society of A-
merica Serus. Mokėsiu, po $12 
pž kiekviena. 

L. J. MATHER 
6807 South Union Ave. 

Telefonas Englewood 0187 
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MES PATĮS PERSIUNČIAME 

DOLERIUS! LIETUVA 
JOMS daugiau nereikia bijoti, kad pinigai 

pražūtų kelionėje; dėlto kad mes už tai 

atsakome. 

REIKALINGAS vaikynas prisidėti 
prie kru tamu paveikslų biznio. Dar
ba išmokinsime trumpų aikų, užmo-
kests gera. Kreipkitės. 

L. TEATRO BENDROVĖS 
OFISAN 

1405 South 49 Avenue 
Cicero, UI. 

Ii I 

REIKALINGI karų taisyto-
jiai ant, medinių freight karių. 

[Darbas pastovus ir nuo štukio. 
THE STREETS CO. 

West 48-th & So. Morgan Str. 

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 SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 South Oakley Ave. 

f 
Chicago, Illinois. 
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DIDELIS CHI—COOK F E R A S 
prasidės Rugpj . 26 iki Rugsėjo 4-tai 
SPEEDWAY, MAYWOOD, ILL., 10 
dienų ir vakarų sut rauks 350,000 
Žmonių. Norint nusamdyti vietas par 
davinėti valgius ir gėrimus, atsišauki
te pas Manadžierių, Room 226—31 
W. Lake Street. 

i REIKALINGOS MOTERIS 
IR MERGINOS. 

dirbti prie žarhu, geras dar-
'- bas ir pastovus, gera mokestis 

Atsišaukite 

Superintendent's Office 

OPPENHEIMER CASING CO 

1016 — 26 VVest 36 Street 

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

Cable Co. 
954 West 21 Street 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
TE LIETUVIU DIENRAŠTI 

" D R A U G Ą " 
\ 
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