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Prancija Rengiasi Viena Veikti 

JOS VEIKIMO PLANAI BUS ŽINOMI TOMIS DIENOMIS. 

JOKIU NESUTIKIMI) SU ANGLIJA - POINCARE 

TURKAI STOVI PRANCŪ
ZŲ PUSiJE. 

Prisiėjus, bendrai gins Kons
tantinopoli. 

LONDONAS, rugp. 16. — 
Suirus čia premjeru, konferen
cijai, premieras Poincare tuo-
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jaus iškeliavo namo. 
Šiandie jis yra Paryžiuje, 

šiandie turės ministerių kabi
neto posėdį. T>ą posėdį jis 
sušaukė telegrafu pirm išva
žiuosiant iš čia. 

Kek žinoma, šiandie pran
cūzų kabinetas tarsis, kas to-
liaus veikti su Vokietija. Ka
dangi Prancija su kitomis val-

prieš Vokietiją ir tam tikslui 
kuoveikiau bus sušauktas par
lamentas, kuriam bus įduota 
visus planus patvirtinti. 

Reikalauja nacionalių skolų. 
Vakar įvyko santarvės vals

tybių pasiuntinių konferenci
ja Austrijos krizio reikale. 

/Toje konferencijoje pasiun-
tiniai pripažino, idant Vokie
tija rugpiučio mėnesiu visgi 
išmokėtų 10 milionų dolerių 

stybėmis nesutiko Vokietijos * prieškarinių skolų prancūzams 
kontribucijos ir moratoriumo ir kitų santarvės šalių privati-
klausime, tai prancūzai mė-j niams asmenims. 
gins patys vienį spausti Vo
kietijų. 

Anglijos nusistatymas. 
Anglijos nusistatymas Vo

kietijos klausimu ,gana aiškus. 
Per trejus metus ji saugojo 

Gi ateityje nacionalių sko
lų klausime valstybės veiks at-
skiriai, nusprendė pasiunti
niai. • *] J 

Prancūzų pažiūros. 

Po nevykusios premierų 
Vokietiją nuo prancūzų puoli- j konferencijos Pranei jos dele-
mo. Tad gal ir šiandie ji vi-igatai paskelbt* ilgoką pareiš-
somis piemonėmis pasiprie- kiiną. 
šins prancūzų žygiams. j j j e tvirtina, kad Vokietijos 

Anglija tvirtina, Rad Pran- kontribucijos klausime nesu-
cija be jokio reikalo nerimau- l a r t a daugiausia todėl, kad 
ja. J i po karo atgavo s a v o | ^ i a m j i e vokiečrU markių kai-
provincijas. J a i teko ž y m i j ^ n u p u o l u s i ir Vokietijos fi-
dalis svarbių Vokietijos ko-1 r ,ansams artinasi susmukimas, 
lonijų. Prancūzai tvirtina, kad su 

LIETUVIS - AMERIKOS GELEŽINKELIO BENDRO-
UNIVERSITETO PROFE

SORIUS. 

Be to, Vokietija užtektinai 
nubausta sunaikinus jos visą 
militarinę mašiną. 

Anglijai reikalinga gera Vo
kietijos ekonominė padėtis. 

Nieko bloga. 

Iškeliaująs iŠ Londono Pra
ncijos premieras Poincare bu
vo klausiamas, a r tarpe Pran
ei jos ir Anglijos šiandie kilę 
nesutikimai. 

Poincare pareiškė, jog ne
kilę nesutikimai. Nesusitaikin
ta pažiūromis Vokietijos rei
kale. I r be nieko persiskirta. 

Klausiamas apie tolesnius 
Prancijos žygius jis .atsakė, 
jog šiandie nieko negalįs pa
sakyti. Tas paeis nuo Pranci
jos vyriausybės nusprendimo. 

Sakoma, kad prancūzų ka
binetas sudarys plamfe veikti 

Vokietija nėra taip bloga, kaip 
kieno manoma. Sako, vokier 
čiai tyčiomis pasirodo bankru-
tais. J ie tyčiomis apsimetą 
nieko neturį, idant išsisukti 
nuo kontribucijos. 

PROHIBICIJOS KLAUSI 
MAS. 

NEAV YORK, rugp. 15. -
Laikraštis Litcrary Digest 
pravedė, taip vadinamą, šiau
dini balsavimą savo skaitytojų 
tarpe prohibicijos klausimu. 

Štai kokios pasekmės. 
Už šiandieninį prohibicijos 

įstatymą balsavo 236,329 žmo 
nės. 

LTž to įstatymo pakeitimą, 
ty. už alų ir vyną — 253,009. 

Už pilną įstatyirio atšauki
mą 128,500 balsų. 

KASYKLŲ OPERATORIAI TAIKOSI SU 
DARBININKAIS 

/ 

CLEVELAND, O., rugp. 16. 
— Čia suvažiavę anglių kasyk
lų operatoriai (savininkai) va
kar padarė taiką su streikuo
jančiais anglekasiais ir taikos 
**ąly,gos pasirašytos. ,Tomis 

kintis su anglekasių organiza
cija. 

Konferencijoje čia dalyvavo 
ir su anglekasių organizacija 
pasirašė taiką -kai-kurie ope
ratoriai iš valstijų Ohio, West 
Virginia, PennsyĮvairią, India-dienomis kai-kuriose anglių 

kasyklose įvairiose valstijose Į n a > u j į n o i s i r Michigan. 
bus atnaujinti darbai. 

Nes su visais kasyklų savi-'. Keli šimtai tūkstančių ang-

ninkais padaryta taika. D a u - ! l e k a s i * && d a r b a n * ™inkštų-
gelis jų visai nedalyvavo kon- « a n S l n * kasyklas, 
ferencijoje. Nedalyvavę ne- Šiandie Philadelphijoj pra
taręs darbininkų, kuomet ki- sideda derybos kietųjų anglių 
tose kasyklose bus dirbama, ir kasyklų operatorių su darbi-
todel ir jie bus priversti tai- ninkų viršaičiais. 

Konstantinopolis, rugp. 16. 
— * * Mūsų pozicija gali but pa
lyginta prie vyro, kurs sėdi 
ant statinės su paraku ir ru
ko cigarą.' ' 

Taip sako vienas čia santar
o s aukštųjų valdininke, nuš-
viezdamas artimuose Rytuose 
padėtį. 

Šiuo kartu visur yra ramu. 
Tchatalja fronte graikų ir 
santarvės valstybių kariuome
nės pasitraukė iš savo prieša
kinių pozicijų. I r vengia su
sirėmimų. Kad tuotarpu tur
kų nacionalistų kariuomenė 
koncentruojama Ismido fron
te. 

Pačiame Konstantinopoly 
ramu. Bet* policija kuone kas
dien suseka vis naujus šautu
vų ir rankinių granatų sande
lius pas turkus ir graikus. 

Graikai už graikus. 

Vietos turkai yra nuomonės, 
jog krizis čia-pat. Bet gra
žiuoju susitaikymas- nėra gali
mas. Turkai rengiasi nacio
nalistams gelbėti kaip yra ga
lima. Kad tuotarpu vietiniai 
graikai pasiruošę- duoti pagel-
bą graikų armijai, kaip veik 
toji persimes per Trakijos 
frontą. 

Nėra taikos derybų. 

Savo keliu santarvės valsty
bių reprezentantai darbuojasi 
turkus ir graikus suvesti krū
von ir sutaikinti.- Pirm kele-
tos dienų tuo klausimu buvo 
kilęs optimizmas. Buvo spė
jama,, jog abi pusi sutiks sto
ti į taikos derybas Rhodes sa
loje ar Venecijoje. 

Tečiaus visa viltis veikiai 
subiro, kuomet turkai nacio
nalistai paskelbė, #kad jie ne
atsisakysią savo reikalavimų, 
kuriuos galima sutraukti t a ip : 

" Pilna ekonominė ir politi
nė Turkijos nepriklausomybė 
savo etnografinėse sienose, 
nuo Mesopotamijos iki Age-
jos juros ir į vakarus net iki' 
bulgarų sienos." 

Prancija šioms turkų taikos 
sąlygoms palankiauja. Bet 
Anglija priešinasi. Anglai 
daugiau laikosi graikų pusės. 

Viskas galima. 

Kad taip, tai galimas daik
tas, kad Anglija atšauks savo 
kariuomenę iš Tchatalija fron
to. Kuomet taip padarys, tai 
graikams bus ženklas, jog jie 
gali maršuoti ant Konstanti
nopolio. 

Tai visa pramatant, prancu-
zai jungiasi su turkais ginti 
Konstantinopolį. iTam tiks
lui prancūzai pačiame Kons
tantinopoly mobilizuoja tur
kus. 

Be to, dar kalbama, kad 
prancūzai sultano valdžiai pa
skolino 20 milionų frankų. Ta 
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Pr . Šivickis, filosofijos dak 
taras, paskirtas Filifinų Uni 
versiteto, Maniloje, profeso 
riumi. 
žiavo iš Cbicagos ir rugp. 19 
d. plaukia laivu "President 

VĖS ULTIMATUMAS 
DARBININKAMS, 
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Manifestacijoms Besiar- i 
Santa Fe geležinkelio bend- S 

rovės vice-prezidentas\ Wells s 

tinant 
paskelbė ultimatumą stceikuo-

Ri^gp. 14 d. jis išva- jantiems darbininkams. ? 
Pranešta darbininkų viršai

čiams, kad jei darbininkai pa-
McKinlcy"' į 'Manilą Fili-' skirtu 4aiku negryž darban, jų 
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pinus. 
Kelionė juromis -tęsis nuo 

18 Į&i 28 dienų. Jaunas dak
taras paskirta*, gamtos fakul-
tetan netik profesoriumi, bet 
ir zoologijos departamento ve
dėju. 

Dr. Pr . Šivickis sutiko dve
jus metus ten profesoriauti. 
J is buvo gavęs pakvietimą iš 
Lietuvos Universiteto. Te
čiaus nepaprastai turtinga Fi 
lipinu salos fauna ir flora, ku
ri (duoda jam'progos dar nuo
dugniau pagilinti savo\ speci
alybę, nulėmė j o pasiryžimą. 
Po dviejų profesūros metų, 
jis grįšiąs Lietuvon. 

Laimingos kelionės ir gerės 
kloties jam nuo širdies linki
me. 

KINAI TURI DERYBAS. 

vietoje bus paimti kiti.. 
Bendrovė tvirtina, kad dar

bininkai, prigulį prie keturių 
brolijų, pakėlė streiką be prie
žasties. Traukinius su žmo
nėmis, ypač jiu moterimis ir 
vaikais, paliko tyrlaukiuose ir 
patys iškriko. 
* Tasai nekultūringas ir ne
žmoniškas darbininkų pasielgi
mas verčia bendrovę pakelti 
lągale kovą darbininkams. 
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SU GELEŽINKELIU DARBI
NINKAIS NĖRA TAIKOS. 

KHANGHAjĮ, Kinija, rugp. 
16.— Fiėtinės ir šiaurinės Ki
nijos atstovai čia susirinkę 
pradėjo taikos konferenciją. 
Vedamos derybos civilio karo 
panaikinimo klausimu. 

DIDELIS AUKSO IŠTEK
LIUS PASAULY. 

40 AUKSO VBRTfi SIEKIA 
ARTI 8 BHJONUS. 

WASHINGTON, rugp. 15. 
— Visų žymesnių pasaulio 
valstybių centralinės bankos 
šiandie turi 7,857,00,000 dole
rių aukso. Tai naujas rekor
das aukso daugybėje. 

WASHINGTQN, rug. 16.— 
Geležinkelių bendrovės su dar
bininkais nesusitaiko. -^ 

Iš Baltųjų Rūmų pranešta, 
kad prezidentas Hardingas 
daugiau 'nesiųlys konferencijų 
nei tai nei kitai pusei. 

Kalbama, jog prezidentas 
painformuosiąs geležinkelių 
bendroves," idant jos visomis 
priemonėmis palaikytų trauki
nių važinėjimą. Visiems ge
ležinkeliams vyriausybė su
teiks reikalingą apsaugą ir pa 
gelbą. 

Tai pat galimas daiktas, kad 
geležinkelių klausimu prezi
dentas kreipsis kongresan. 

TVARKYTI KURĄ NĖRA 
FONDO. 

Illinois valstijoje paskirtas 
kuro administratorius Medill 
pranešė, kad jo ofisui užlaiky
ti reikalingos; nemažos išlai-
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Visos Chicagos lietuvių kolonijos, jų organi
zacijos, draugijos, atskiri asmens — sukruto. 

RUGP. 20 D., 3 VAL McKINLEY PARK 
prie Western ir Archer ave. {vyksta didžiausias 
iškilmės Amerikai pripažinus Lietuvą. 

Visų kolonijų draugijos su vėliavomis, be* 
naig, iškabomis (signs), Įlotais, pasipuošusiais au
tomobiliais, mokyklų vaikai bent 4,000 gražiai 
pasipuošę maršuos McKmley parkas. 

Atvyksta Lietuvos Respublikos Atstovas, j-
žymiausi Chicagos miesto atstovai. Traukiami 
kintamieji paveikslai. 

.Bus kuo pasidžiaugti. Juk Amerika tarė 
savo galingą žodj: pripažįstame Lietuvą neprik
lausoma valstybe! 

Taigi, broliai lietuviai, be pažiūrų ar nuo, 
monių skirtumo, visi j iškilmes! 

Iškilmių Rengimo Kolonijų 
Centralinis Komitetas. 

^iiiimiiiHffiimummi^mmimiiaim 
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Kas Kaltas, kad Nėra Taip, 
Kaip Visuomene Nori 

(Tęsinys) 18. Po rezoliucijpmis ir svei-
IJ-oji sesija. kinimais pasirašo p i rmin ia i 

S . K o i m t e t a s . t o t r a l i i H s k o - , ^ 8 i r sekretorius, iš kurių 
vienas yra federacininkų ats-

dos. Tuotarpu valstija tam 
Pirm dviejų meU, tos pačios ^ ^ ^ ^ f o n d o 

bankos turėjo tik 6*613,000,000 
dolerių. Kitas visas auksas 
buvo privatinėse rankose, ar
ba kur paslėptas. 

Valstybės, ypač nukentėju
sios, nuo karo, varu privertė 
žmones atiduoti auksą vald
žiai. Tuo būdu į porą metų 
aukso išteklius žymiai padidė 
JO. Be to dar juk 'nuolatos 
auksas kasyklose kasamas ir 
išteklius papildomas. 

IF, to viso aukso daugiausia 
šiandie turi S. Valstijos, nes 
net 40 nuošimčrų. Kitos val
stybės turi ve kiek nuošim
čių. 

Anglija 10; Prancija 9; Ja
ponija 8; Ispanija 6; Argenti
na 5; Italija, Vokietija ir O-
landija po 3 ; kitos valstybės 
kartu imant 13 nuošimčių. 

Suv. Valstrjos, kaip' sakyta 
tur i 40 nuošimčių viso pasau
lio aukso vertės 3,170,000,000 
dolerių. 

Šiais laikais Šion šalin auk
sas iš kitur jau nevežamas, iš-

paskola surišto su Konstanti- ėmus naujai produkuojamo at-
nopolio gynimu. vežamas dalis. 

Kas gi daryti? 
Medill paduoda sugestijų, 

idant turtingos firmoj paau
kotų kiek nors tam tikslui. 
Gi jei aukų nebusią, galimas 
daiktas, kad vant parduodam^ 
anglių busią uždėtos specialės 
mokestys. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
ĮSTAIGAS. 

O R A S 
CHICAGO. — Ir šiandie 

pramatomas gražus oras; šil
ta.. 

mitetas susideda iš trijų sro
vių pO lygų skaičių atstovų iš 
kiekvienos srovės. 

Š 

Komitetas turi vadovautis 
iš anksto padarytomis srpvių j 
sutartimis ir klausimus spren
džia savo tarpe, dauguma bal
sų. 

Jokios rezoliucijos negali 
but siųlomos nei įnešimai da
romi masiniame susirinkime, 
kurie neįeina į bendrą sutar-
tį. 

NUTARIMAS. Nutarta pa-
siųlyti šią sutartį srovėm už-
girti su pastaba, kad nauji 
principialio pobūdžio klausi
mai kuriuos norėtų bent srovė 
pridėti prie šios sutarties, rei
kalinga bus gauti visų srovių 
sutarimą. 

III-oji sesija ruyp. ii d. 

10. Srovinis komitetas susi
deda iš 15 asmenų: socialde
mokratų 5, soc. liaudininkų 5 
ir federacininkų 5. 

11. Iškilmės prasideda ir 
baigiasi be maldos. 

12. Kiekviena srovė pasiren
k a po vieną kalbėtoją. 

13. Prakalbos neprivalo už
gauti atstovaujančių iškilmėse 
sroviį. 

tovas. 
19. Manifestacijų vedėjas 

renkamas visų srovių vienbal
siai; kandidatai ,gali būti sro
viniai ir nesroviniai. 

20 Rugp. 11 d. vakare sro-
vių atstovai susirenka, galu
tinai išsprendžia manifestaci
jų vedėjo kandidatūrą, priima 
galutinoje formoje sveikini
mus ir rezoliucijas, informuo
ja Centr. Kolonijų Komitetą, 
kad srovės susitarė i r kviečia 
prisidėti. prie rengiamų iškil
mių. 

Tuo tikslu tam vakarui C. 
Kolonijų Komitetas susirenka 
extra, kad išgirstų srovių pa
dalytą susitarimą. 

Sutartis įvyko, bet... 
Tokiais pagrindais srovės 

pasirjžo sueiti į bendrą darbą. 
Nei viena sesija neišardė mū
sų vienybės. Beliko penkta-; 
dienio vakare srovėms išsprę
sti 20-tą sutarties paragrafą-
ir Chicagos lietuvių visuome-* 
nė butų sulaukusi to, ko pagei
davo — visų lietuvių be par
tijų ir nuomonių skirtumo 
bendros manifestacijos. 

Tečiaus socialdemokratai ir, 
soc. liaudininkai paskutiniai 

a c 

P I N I G Ų KURSAS. 

Svetimų šaliiį pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
rugp. 15 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trnst Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 

.Italijos 100 lirų 4.67 
Vokietijos 100 markių .10 
Lietuvos 100 auksinų .1,0 
Lenkų 100 markių . 1 % 

sutarties ir visų lietuvių ren
giamų iškilmių. / 

(Bus daugiau). 

DAUGIAU DARBININKŲ 
ŽADA STREIKUOTI. 

14. Jokios rezoliucijos ir f valandai išmušus, siunčia pa-
nauįi principialio pobūdžio reiškimą, kad jie atsisako nuo 
klausimai negali būti komite
to priimami be visų srovių su
sitarimo. 

15. Iškilmių lėSos apmoka
mos visų srovių po lygią da
lį t. y. 1-3. 

16. Likusius nuo iškilmių 
pinigus skiriama' Lietuvos U-
niversitetui. 

17. Komiteto Valdyba susi
deda iš rjirmininko, dviejų vi-
ce-pirm., raštininko ir iždinin
ko. Renkant valdybą prisi
laikoma lygsvarumo. 

NEW YORK, rugp. 16. - ^ 
Paskelbta, jog savaitės laiko
tarpiu sustreikuos "Brother-
hood of Maiiitenance of Way 
and Shop Laborers" darbinin
kai rytiniame geležinkelių dis-
trikte. Streikas paliesiąs apie 
75,000 darbininkų. 
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KONFERENCIJA 
NUTRUKO. 

{Santarvės valstybių premje
rų konferencija Londone nu
truko. Nedavė jokių rezultatu. 
Šiuo kartu Anglija tikrai jau 
pasipriešino pataikauti Pran-
eijos užgaidoms. 

jPraneijos tikslas senai aiš-
kus. Pavergti ir sunaikinti 
Vokietiją. Turėdama skaitliu 
gų ir išmiklintų armijų, Pran
ei ja svajoja siekti to tikslo. 

Tečiaus Anglija kitaip žiu
ri į tų dalykų. Anglija žino, 
kad prancūzai jokiu būdu ne
įstengs sunaikinti didelės ir 
savo dvasia galingos vokiečių 
tautos. Bet neramybės ir skur
do, tai gali pagaminti labai 
daug ne vien Europai, bet ir 
visam pasauliui. 

ma baisi skriauda. 
Dėlto, konferencija ir nu

truko. 
Artimiausios dienos paro

dys, kas toliaus įvyks. iPran-
cija barškina kardan. Bet An
glija nurodo, kad ji to kardo 
nebijo. Stovi perdaug skriau
džiamos Vokietijos pusėje. Gi
na savo interesus. Nori Euro
pai taikos. • 

=25=25 UMML Treciadiedis, Rugpj. 16, 1922 
-*•" 
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AR PASKYRĖ AR PA-
MELAVO. 

TRUPMENOS. 
Nėra taikos nei ant geležin

kelių, nei anglių kasyklose. 
Kaip čia gali but taika, jei 
politinės partijos labiau užim
tos ateinančiais rudenį rinki
mais, kaip pačia šalies gero
ve. Tuotarpu artinasi ruduo, 
kurs su savimi atvilks vargų 
milionams šeimynų. 

Ne\v Yorke areštuotas .Ru
sijos bolševikų agentas, kurs 
visomis pusėmis barstė pini
gus kurstydamas darbininkus 
prieš šalies vyriausybę. Savo 
vedamai pragaištingai propa
gandai bolševikai turi pini
gų. Juk ne veltui jie apiplėšė 
bažnyčias ir cerkves. 

Chieagos socialistai ir libe 
ralai atsisako dalyvauti lietu
vių visuomenės rengiamose 
iškilmėse rugpjūčio 20 d. Mat, 
nepatinka jiems šiandieninė 
Lietuvos valdžia, ne į veidų 

"Lietuvos atstovas Washingto-
ne. Bet jei Mickus savo 44šv. 

Tai žinant Anglija ir prieši- P i a t r a katedroje' surengtų 
naši įvairiems Prancijos vo
kiečius spausti planams. Kad 
taip, tai negalimos nei dery
bos.. 

Premierų konferencijos svar
biausioji užduotis buvo: ap
tarti Vokietijos kontribucijos 
sumažinimo klausimų, pasi 
remiant karo skolų panaikini
mu. Pranei ja ragino Angliją 
panaikinti skolas. Už tai ji 
žadėjo sutikti su kontribuci
jos sumažinimu. 

^Prasidėjus konferencijai ne-
rbuvo kalbos apie kontribiici-

kokius *'atpuskus' \ tuomet jie 
ten pirmieji suburbėtų. 

Suv. Valstijose prohibicija 
gyvuoja tik ant sausžemio. 
Ant vandens valdžios subsidi
jomis palaikomuose laivuose 
nėra proliibicijos. Ten daromas 
puikus "bus iness" su europi
niais likeriais. Šiandien tur 
čiai todėl ir myli dažnai lan
kyti Europa. 

.Lenkai jau *š kitų gaidų 

die: Vilnius turi likti prie 
Lenkijos. Matyt, jie kų tokio 
nesmagaus užuodžia. 

traukia giesmę apie Vilnių. 
Dar nesenai giedojo: Vilniaus 

jo? mažinimų ir skolų naikini-! klausimas jau išpieštas. Šian-
ma. Bet vieton to Prancijos 
I>remieras įdavė planus, kai}) 
pavergti Vokietijų, kaip jų 
eksploatuoti, jei ji sakosi ne
turinti pinigų mokėti kontri
bucijų. 

Anglijos premieras nesutiko 
su tais planais,. Ten jie aiškiai 
palietė anglų interesus. Be to 
pačiai Vokietijai buvo daro-

Kiekvienas laikas turi sa
vo rupesnių. Rugp. 20 d. 
valstybinė iškilmė. Ar jau 
esame verti laisvosios Lie
tuvos! Tad į McKinley 
park 'ų. 

Klausimas. Rugp. 6 d. "Nau
j ienų" piknike P. Grigaitis 
išsijuosęs gyrė soeiaktemokra-
tus, kurie buk labai daug pa
sidarbavę del Lietuvos nepri
klausomybės. 

P. P—na. 
Atsakymas. — Tamista, skai

tydamas " D r a u g ę " galėjai ne
kartų pastebėti kiek "Naujie
n ų " socialistai pasidarbavo 
Lietuvos n-bei. Visas jų už
davinys buvo ir yra griauti 
Lietuvos nepriklausomybę. 

įKuomet Lietuva buvo di
džiausiame pavojuje, nes jai 
besiginant nuo lenkų ir bolše
vikų gręsė finansinis bankm-
tas, valdininkai ir kareiviai 
nuo penkių mėnesių buvo ne 
apmokami, Amerikoje paskelb
ta L. Laisvės Paskola. Visi 
kurie tik jautėsi esų patriotai, 
pirko bonus — skolino mūsų 
Valstybei pinigus iš paskuti-
nosios. fFuotarpu "N-nų" so
cialistai išgamos varė agitaci
jų prieš L, Laisvės paskolų. 
Gražiai jie rėmė Lietuvos n-
hę! 

Vėl kuomet Lietuva nutarė 
įsisteigti savus pinigus ir A-
merikos lietuviai padarė nau
jai pinigų valiutai Aukso-Si-
dabro vajų, V N-nų" socialistai 
visokiais budais agitavo prieš 
tų grynai valstybinio pobū
džio darbą. 

Kad " N - n ų " socialistai 
šmeižia ir niekina mūsų liau
dies išrinktąjį Seimų ir Res
publikos Vyriausybę, tai gal 
ir-gi Lietuvos n^bės gynimo 
darbas f 

" D r a u g a s " dažnai įrodinė
jo JV priešvalstybinius darbus 

cialistai nieku neįrodė kad jie 
butų rėmę Lietuvos n-bę, bet ir labai hnksmai laikų leidžia-
pasirodė gudrus darbininkų 
kruvino cento šmugelninkai — 
išnaudotojai. Taigi "N-nų" 
redakt. p. P- Grigaitis savo 
prakalboje viešai ir pasigyrė 
ir pamelavo. 

BOUEVHCIJOJE VIENI 
PUOTAUJA, KITI BA

DU MIRŠTA. 

Priekaištas ir atsakymas. 
Susiėjęs su lietuviškais bol

ševikais, pradėk kalbėti apie 
Rusijos bolševikų netikusių 
tvarkų. Prirodyk jiems kad 
ten yra daug biauresnė val
džia negu caro. Nes bolševi
kų visoki komisarai prisiden
gę darbininkiška diktatūra. 

moksleivių, Visi susipažinome 

me. Nė nejutome kaip prabė
go dviejų savaičių laikas. 
Maistas ir šiaip sąlygos — ge
ri. Namas #rie didelio prūdo 
ir puikiai įrengtas: divonai, 
minkštos kėdės, sofos, švaru
mas ir tt., apie kų buožės ber
nas ir svajot negalėjo,. Tokiuo
se namuose tikrai galima pasil
sėti ir, stiprus, sveikas, vėl 
stoti prie darbo." Tolesniai, 
šaukia: 

"Dabar mums, darbinin
kams, buožių Lietuva-ne tėvy
nė, bet tikra buožinė — pra
garas, kur velnių vietų užima 
žvalgyba, šauliai ir kiti bu
deliai. Darbininkams tėvynė į 

'dabar yra Sovietų Rusija, nes ' 
ji glaudžia po Savo sparnu vi
sų tautų ir kraštų darbininkus 

-a=se H=ae 2E 
šimtais išmarino badu. 

Dar apjakėDs keikia Lietu-
vų, vadindamas jų buožių pra 
garu. Beabejonės kad tie šim
tai lietuvių Badu išmarinti bu
tų sugryžę Tėvynėn, džiaug
tųsi ir su ašaromis visų amžių 
pasakotų atsimindami apie tų 
bolševikų " r o j ų " kurį jiems 
teko pergyventi". Bet jiems 
bolševikai " padėjo". J ie nie
ko daugiau nereikalauja ir, 
niekam nepasakoja apie "dar
bininkų diktatūrų". J ie ilsis 
Ekaterinoslavo i r kituose pla
čiosios Rusijos laukuose. 

J. M—lis. 

GIEDRININKĮJ11-SIS 
SEIMAS. 

valdo ir engia tuos darbiniu 
kus kaip jiems patinka. Tikį i r~ k i e k g i edama, padeda 
tie puotauja, kurie jiems ta r - | į j e m s > 
nauja, jiems batus valo-laižo, 
o kiti varguoliai darbininkai 
jiems nė galvon, nors badu 
miršta, nieks jų negelbsti, nie
ks duonos kųsnio neduoda. 

Į tokį priekaištų inusų bol
ševikai vienbalsiai atsako: ne
tiesa kų kapitalistų laikraš
čiai rašo apie bolševikus, jie 
tik meluoja. Ten nėsų nei tur
čių nei išnaudotojų, nei kitų 
'darbininkų skriaudėjų. Ten e-
santi darbininkiška valdžia. 
Ten viešpataujanti teisybė, ly
gybė ir brolybė. 

Tegul "meluoja" kapitalis
tų laikraščiai ir visi bolševi 
kų priešai, mes jų neklausy-
kim tik atydžiai pas i skaityki
me tikrų žinių iš pačios Mask
vos bolševikų laikraščių. 

Štai skaitau • Maskvos 
"draugučių" lietuviškų mėne
sinį laikraštį "Komunaras" . 

Įdomios žinios, 

ir tas pats p. P. Grigaitis kurs Aš kaipo prastas darbinin-
savo piknike giriasi daug Lie
tuvos n-feei pasidarbavęs, nei 
vienu žodeliu negalėjo atremti 
jam teisingai daromų priekaiš
tų. 

Beto, kuomet "N-nų" bosai 
pradeda save girti, reikia jų 
paklausti: o kaip yra su $6,000 
44N-nų" bendrovės serais ku
riuos jis buvo besisavinęs, tik 
kiti jam sukliudė savo kiše-
niaus nepriklausomybei pasi
darbuoti? Apba kokį šmugelį 
"N-nų" bosai socialistai varė 
su milioninės Chemikalų kom
panijos šėrais? 

Išvada tokia: "N-nų" šo

kas negvildensiu visus to 
laikraščio straipsnius, tik man 
akin puola dvi to laikraščio 
koresp. kurios aiškiai vaiz-

Taip tai tas bolševikas gar-
bina sovietus ir keika "buo
žių — pragarų", bet paskaity
kit iš kitur kų rašo tame pa
čiame "Komunare" . 

"Ekaterinoslavas. Gvveni-
mas Ekaterinoslave yra sun-
kus, nes didžiuma apskričių 
del pereitų metų nederliau* 
badauja. Lietuvių masių liko 
nedaug. Susirengęs 3-čias eša-

i 

lonas važiavimui į Lietuvų del 
sustabdymo reevakuacijos te
bestovi. Apie 300 užsirašiusių
jų į jį žmonių išmirė, (reiškia 
badu. J . M.) Tremtinių padė
jimas labai blo"gas". 

Aiškios išvados. 

Amerikos Giedrininkų 11-sis 
Seimas įvyks šįmet 28, 29 ir 
30 d. rugpiučio mėlt, Cleve-
land, Ohio, Lietuvių svetainė
je, 6835 Superior Ave., neto
li lietuvių bažnyčios. 

27 d. rugpiučio, L. Vyčių 
25-ta kuopa, su vietinių Gied-
rininkų pagelba rengia prieš-
seiminį išvažiavimų. 

Iškilmingos priešseiminės 
pamaldos bus 8:30 vai., East 
66 ir Superior St. 

Aukšdiaus partift stovi mu
šu respublikos. visuotinoji 

gerovė. Neuinuodinki-
me rugp. 20 d. parti

jų tvanku. Bent ta 
dieną bukime visi 

lietuviai ir nie
ko daugiau*! 

kambarius pragyvenimui pas 
privačius žmones iš anksto su-
sineškit su M. Arzdis, 1201 E. 
80th St., arba Jonas Kemė
šis, 972 Ida S t , Cleveland, O. 

Telegramas, aukas, pasvei
kinimus ir įnešimus Seimui ga
lima sjųsti Seimo vardu pas 
J . Jonuškų, 1029 E. 794h St, 
Cleveland, Ohio. 

Laiko prieš Seimų jau visai 
mažai teliko. Visi Mokslei
viai- Giedrininkai subruskite 
dirbti sparčiau. Kas gali lai 
vyksta Seiman. Kas negali 
lai prisiunčia įnešimų bei au
kų. Alumnai bei rėmėjai pra
šomi kuoskaitlingiaus atvykti 
Seiman ir padėti mums moks
leiviams tobulinti organizaci
j a 

Giedrininkų C. Pirmininkas, 
Mikas F. Daumantas. 

I 

duoja ten esantį darbininkų 0 j t t įnk 

Sveikai protauju darbinin
kai, apsvarstykite tas dvi Ži
nutes. Jos yra " t ikros žinios" 
bolševikų, ir pamatykite tų 
4 ' lygybę" tų darbininkų " ro 
jų" . Pirmasis gerai privulgęs 
džiaugias divonais, minkštomis 
kėdėmis ir sofomis J i s giria 
bolševikų tvarkų, ir lig pasi
tyčiodamas sako: 44 Sovietų 
Rusija glaudžia po savo spar
nu visų tautų ir kraštų dar-

>> rojų", tų lygybę ir brolybe, 
kurių "Išsivaizdina mūsų bol
ševikai. Štai kų rašo iš Mas
kvos tarp kitko apie darbi
ninkų poilsio namus. 

"Netoli Maskvos (Dolgo pru-
dnaja stotis), 3-me Sverdlovo 
vardo poilsio name, jau antra 
savaitė gyvename. Iš visų ke
turiasdešimties čia ilsinčių y-
ra 12 lietuvių darbininkų ir 
uukštesnrų Maskvos mokyklų 

:us, ir, kiek galėdama 
padeda j iems", bet jis nema
to kad tie jo garbinamieji 
Sovietai sustabdė jo brolius 
lietuvius — darbininkus gryž-
tant Lietuvon, ir tokiu būdu 

" • • * • • •'••• "• "' " i ' - — 

PARTIJOMS PALIKIME 
PARTIJŲ * DIENĄ, GI 
LIETUVOS VALSTYBEI 
RUGP. 20 D. McKlKLEY 
PARKE. 

{vairus katalikybei prie
šingi gaivalai mėgsta su pasi-

Seimo sesijos prasidės 10' ,. M. . *,. , . . 
, . ^ , j didziavimu teršti pačius kata

likus ir jų vadus. Paskui tik 
žiūrėk jau jie ir meškerioja po 
tų vandenį. Dabar matome kad 
jie vien dumblynę mėgsta. 
Koki paukščiai — toki jų ir 
lizdai. Ot, ir visa jums pas
laptis. 

mmmmm 

vai., ty. tuojaus po pamaldų. 
Tų patį vakarą, L. Vyčių 25-
ta kp. scenon stato 3gų ati
dengimų veikalų "Nas tu tė . " 
Pertraukose kalbės žymjjs Gie
drininkai — kalbėtojai. Be 
to, bus pamarginimu. 

Antradieny, Seimo sesija 
prasidės sulig Seimo nuo- Bingelis — ' 'Taigi tu pa-
sprendžio. Vakare-gi nieko | k r i kšt i ja i sūnų savo vardu, 
nebus - tikslu, duoti a t s t o - | B ę t k a i p t u ž i n o < i į k u r į i ž 

'vams-ėms pailsio ir progos Į jųdviejų tavo pati kalba! 
pasigrožėti Cleveland 'o mies-f ženodius — " J u k tu girdė-
t u # I jai jų šaukiant ^Petriuk, ma-

Trečiadieny, taipat ses i jos ; n o mažiutėli". Bet palauk iki 
prasidės sulig Seimo nutari- j j š g i i r s i j ą m a n e g aukiant". 
mo. Vakare-gi Giednininkų j . 
vietinė kuopa bendrai su Vy
čių 25-ta kuopa rengia mil
žiniškų vakarienę — puotų, 
Lietuvių svetainėj, 6835 Su
perior Ave. Laike vakarienės 
bus įvairi programa. Po va^ 
karienės seks šokiai ir žaidi
mai iki vėlumos. 

Giedrininkai, moksleiviai ir 
alumnai bei rėiiįėjai teiksis 
pribūti Olevelandan sekmadie
ny, 27 d. rugpiučio, 9 vai. ry
te. 

Giedrininkai bei moksleiviai, 
kurie norėtuunėt gauti veltui 

Kova prieš 
Bažnyčios teises, 

katalikiškas mokyklas 
— socialistų iškilmių turi

nys. Džiaugsmas, padėka .lais
vos, demokratingos Lietuvos 

su Vilniumi ir Klaipėda 
garbinga ateitis —- lie

tuviu patriotų iškil
mių branduolys 

rugp. 20 d., 
McKinley 

parke. 
- M W 

P. Miknevičaitė. 

M Ū S Ų D A I N O S . 

(Pabaiga) 

— Anoj pusėj už giružės 
Didi kova buvo. 
Kardai skainbė, kulbos užė, 
Jaunų daug pražuvo. 
Mergužėlė girdėdama, rankeles nu

leido, 
Graudžiai \vrkė dūsaudama 
Ir puolė ant veido. 
— Tasai žiedas mano yra 
O aš jam juo kal ta ." 

Tai vėl klausyk apdainuoja meilės 
aukų, del tėvynės kritusių. 

"Ant Nemuno kranto, ant pievų 
žalių, 

Ten guli jaunutis vaikinas. 
Aplinkui žiedeliai žaliųjų gėlių 
Į plaukus jam sukasi pinas. 
Mėnuliui paplitus aplinkui šviesa 
J ' glosto ir veidų bučiuoja. 
Gaivina ir prausia šaltoji rasa 

O jis jau kų tik bekvėpuoja. 
J is galvų nuleiikęs, aplink kraujai, 
Siūbavo lėtai jo krūtinė. 
Vos gyvas jis tarė: "Del tavęs 

kenčiu, 
Brangiausioji mano tėvyne!.." 
J i s galvų nulenkęs ant žemės šaltos 
Žydriąsias akis jau užmerkė, 
O veidų jo prausia lašeliai rasos, 
Tai medžių lapeliai jo verkia... 

•Svodbinių dainų veik daugiausia y-
ra. Jaunuosius apdainuojama įvairių į 
vairiausiomis dainomis; mat, vedant ar 
tekant atsitinka gana jautrus žmogaus 
stovio perkeitimas, sujungtas su linksmy
bėmis ir nuliūdimais. Jaunasis dažniau
siai džiaugias, kati parsives sau šeimi
ninkę, kad turės gyvenimo draugę- Nuo
taka dažniausiai liūdi kad reiks skirtis 
su matute, su jaunoms dienelėms. 

" 0 kur aš dainuosiu, 
Kur linksma busiu, 
Ne į matutės namus pareisiu.' ' 

Ir retai kada save ramina, kad ji iš
tekėjusi nebebusianti viena, turės sau lai
mės ir vargelio draugų. Atsiskyrimo va
landoj draugėms jų graudinant 

— "Verksi, sesele, 
Verks tavo širdelė"... 

3 E 
Jinai joms atsako: 
— " K a d ir verksiu į 

"Tai ne viena 
Verks i r bernelis . 

{Prie mano šalelės". 
^Raudose dažniausia verkiančia šird-

iia našlaitė apgieda savo skurdžių da
lelę, ar lanko matutę aukštajam kalnely. 

" Sutūpė paukšteliai ant medžių 
šakelių 

Sugulė žvėreliai ant aukštų kalne
lių, 

Tik aš siratėlė viena neužmiegu 
Eisiu ant kalnelio, eisiu ant aukš

tojo 
Kelti savo motinėlę. 
— Kelki kelki, motinėle, 
Kelki mano užvėjėlė 
Suraminki našlaitėlę!.." 

Gamtos dainose apdainuojama grožė 
ir turtas jos. 

"Šviesus mėnulis padangėje žiba. 
Aplink žvaigždelės mirksi ir blizga. 
Mėlyna aiški plati padangė, 
Norius nakėelė jau apsidengė, 
Nutilo oras, nepučia vėjas. 
Miega gyvumas akis sudėjęs. 
Tiktai nemiega au&štas kalndis 
Kuriame ilsis jaunas bernelis". 

• = • 
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Mūsų protėviai ne tik žymesnius, 
gyvenimo atsitikimus apdainuodavo, bei 
vis kiekvienų savo darbų tinkama dainele 
sutikdavo ir palydėdavo. Taip pradedant 
rugius kirsti dainuoja: 

— "Vai tuj rugeli, 
Tu žiemkentėli. 
Tu iškentėjai šaltų žiemelę, 
Tik neiškentėjai plieno dalgelę." 

Tai grįžtant iš Itfuko vėl dainuoja: 
"Išeik močiute ant dvaro, 
Priimk dalgelę nuo baro. 
Tavo talkelė nuilso, 
Kalne rugelius nukir to." 

O šit, kaip lietuvė mergelė apdai 
nuo ja pati save: 

— " O aš graži as bagota, 
Tai. vis man nuo Dievo duota. \ 
Gražus vainikėlis ant gelsvų kase

lių. 
Veideliai skaisčiai raudoni, 
Džiaugias manim visi žmonės. 
Man melsvos akelės 
Kožaam prie širdelės.1 ' 

Dainų dainose apdainuojama kitos 
mūsų dainos ir skatinama jaunimų dai
nuoti, linksmiatis, 

"Oi dainos, dainelės, 

Jųs tik mane, vienos 
Galit nuraminti 
I r pasotint dienas". 

Tai kaip gražios mūsų senobinės dai 
nos, viskų jose rasi, ko tik širdis gei
džia. Ne veltui mokslininkas Gėtė pa
sakė: — Lietuva dainų šalis. 

Nors taip nmlonios mūsų pranokėjų 
dainos, vienok Juo tolyn, juo labyn jos 
nyksta, gesta ir amžių bedugnėn ritas vie
na paskui kitų. Beta kuri iš jų mūsų lai
kų pasiekė. Laikui bėgant jaunimo meilė 
prie savųjų dainų atvėso. J is pradėjo ra
minti savo sielų naujoms dažniausiai sa
vo dvasiai visai svetimoms dainoms. O 
tikroji mųs tautos daina šiandienų glu
do veik tik senelių atminty, po samano
tu pakrypusios bakūžėlės stogu. 

Daina, tai gyvoji mųs senovės, 
mųs tautos istorija Juo ji skambės pla
čiau, juo mūsų tėvynės meilė žėrės karš
čiau. Tat — 

— Dainuokim broliai 
Kol jauni esam 
Nebus laiko kai pasęsim, 
Kada savo žilas galvas 
Jau žemyn nulenksim". 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

444a So. t e r t a i a Avecue 
Telef. Lafarette 4146 

£ Vaandos: 9-11 rytais, t-J po 
g pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie 
f a l a i s tiktai po pietų 1 Iki i Tai. 

°s 
I Š CICERO S DR-JŲ PIKJTI- .kuopos. Ateinantis susitinki. 

KO. . Imas bus rugpj. 17 d , 7:30 
vai. vakare. Po susirinkimo 
bus painokos. ' 

Tel. Blvd. 70 12 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENLE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare 

Tel. Canal 257. Vak. Caaal 2118| 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

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

9——o—o—o »+•>•«»•>«•••«< 
l ies . Tel. Cicero 8856 

Ofiso Tel. Cicero 49 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9C9I 

Dr. A. A. ROTH 
RŪBAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 8384 S. HaLsted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—S po 
pist, 7—8vak. Ned. 1 0 — 1 2 d. 
Rea, 1189 Independence Blvd. 

Chicago. 

• • n • • • • » 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
n > f M > l l w r r —j*: v > f ^ » M ' 

Cicero, I1L — 13 d. rugp. A. 
L. B. K. Federacijos 12 skyr. 
pastangomis buvo surengtas 
piknikas, kurio pusė pelno 
skyriama parapijos naudai 

Piknike dirbo šios draugi
jos: Sv. Antano, Motinos D. 
Sopulingos, Sald. Širdies Jė
zaus, Visų Šventų, Liet.^Darb. 
Bą-gos 49 kp. Moterų Sa-gos 
kp., Booster Kliubas. Jos tu
rėjo paskirtus savo darbus 
dirbti piknike. 

Su pagelba visų šių draugi
jų ir gerb. klebono kun. Vai
niūno, ir parapijos komiteto, 

Julius {jiedrininkas. 

BROOKLYN, N. Y. 

C H I C A G O J E . 
BRIDGEPORTIEČĮŲ REN 
GIMOSI PRIE DEMONS

TRACIJOS. 

t 
« • » 

^v . Jurgio par. kolonija su
sideda daugiausiai iš Kauniš
kių lietuvių. Žmonės ramaus 
budo. Uoliai remia Bažnyčios 
ir Lietuvos reikalus. Keliolika 
yra skaitlingų draugijų. Jos 

'benai su vėliavomis dalyvavo 
5 rugp. manifestacijoje. Mote
rų draugijos nupynė milžiniš
kų vainiką, Amerikos laikraš
čiai jį įkainavo keliolika tuk-

k. t. Adoniino, Šileikio, Gasiu- stančių dolerių. Rūtų pasirody 
no, ir su uoliais Federacijos 
darbuotojais, V. Bukausko, 
p-lės P. Ambrozaitės, pelno 
liks virš 600 doL 

Todėl tariu širdingiausia 

mas labai užimponavo anglus 
ir teisingai aprašė, juk lietu
vių tautiška garbė ir simbolis 
Tautos gajumo ir jos doros. 

Į Šv. Kazimiero I>r-ja iš tos 

aciu viršpaminėttems Fed. P*1*- v e l k«li amžinieji nariai: 
rėmėjams, taipogi A. Bemadi- Jgeri), kun. Kl. Kodis, K. Vait-
šiui (coal yard savininkui) irpevieienė, O. Laborskiene, A. 
p. Stankevičiui, broliams Vaš-

t 

"Vjgyfįsatt 

, BRIDGEPORTAS. — Rug-
piučio 12 d., Šv. Jurgio svet. 
įvyko demonstracijos rengimo 
komitetų susirinkimas, kurį 
atidarė pirm. A. Zalatorius. 
Raportą iš Centr. Kom. išda
vė' p. T. Janulis, pažymėda
mas, kad socialistai su sanda-
riečiais atsiskyrė nuo bendro 
apvaikščiojimo, kad iš Federa
cijos atstovo buvo reikalauta, 
kad vedėjas demonstracijos 
butų ne partyvižkas žmogus, o 
soc.-lib. norėjo ir vedėjo par-
tyviško. 

Taipgi p. Janulis padavė 
pieną eiti į parką šiuo keliu: 
33-čia iki Union Ave., Union I apvaikšciojima arba manifes 
Ave., iki 35-tos, 35 iki Archer f tacija išreiškimui padėkos A-

DRAUOUU ATYDAII 
P l l l » K f n \ 7 o V e l t a v ų , Kukardu, visokiu Ženklelių, Guzikučta, Ant-

J L / i r U t U V C spaudų ir kitokių Drauffystįma reikalinga daryku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jųsc dr-tes vardą. 

STRUPAS CO-, 90-92 Ferry 8t- Mewark, N. J . 

5 = = 

s * = * 3 9 

Net ir kūdikiai pastebi I 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
lint i pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus 

tą pleiskanų, mirtinąjį priešą—ir iusų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio v 

ir Ktiff^s pag*lbe« jums visuomet ją 
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonka Rujfles savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į l&barsterij*. 

P. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th S t . Brookly n, N. Y. 

= .,,' . 2=E 

Ave., Archer Ave į parką. Ra
portas ir pienai priimta. 

Sekė raportai: finansų, mu
zikos, vėliavėlių ir plakatų. 
Priimta. Finansų įeigos pra-
matoma iš šių šaltinių: eiti 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Asliland Ave. 
Tel. Yards 994 

Tel. Yards 0994 
OFISO V AL.: 

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

: • • • 

.•M 

DR. S. NAiKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street . . 
AM* vlrftaiM IJniver. Stale Bank 
Valandos: nuo 19—12 ryte; nuo 

> 2,—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 
» Nedėliomia nuo 10—2 

Oofisas ir gyvenimo vieta: 

takams už trokus, ir jų pa 
čių pasišventimą. 

Taipogi šird. ačiū Ciceros 
biznieriams, kurie gausiai au
kojo piknikui, ar tai daiktais, 
ar kuo kitu. 

Turiu už garbe tarti specialę 
padėką p-niai Ba^rmavičienei 
už tokį pasišventimą kokį ji 
sį kartjj. p a r o d e . 

Dar sykį ačiū visiem?, kurio 
prisidėjo prie to pikniko. 

Pikniko menedžierius. 

(irinčiuvienė, ir R, Jatkaus- Per biznierius, laike demons-
a Ikienė; iš Blissvilie, N. J., A.Gracijos gat. ir iš draugiją. 

Jankauskas ir jb žmona Marė. 
Kiti metiniai. Dabar apsigyve
nu Karalienes Angelą par.. 213 

iiSo. Fourtli St. Brooklyn, N. 
Y. Crerb. klebonui ir visiems 
nariams reiškiu didžios padė
kos ir ^a&arbos žodžius,. 

Kun. P. n 

GIEDRININKAI DARBUO 
JASI STEIGIA KURSUS. 

- • • • 

CUSTBR, MICH 

ClCEfcO, ILL. — Vos ke
lios savaitės praėjo kaip Gied 
rininkai persiorganizavo, bet 
progresas padarytas didelis. 

Iš Lietuvių Ūkininkų. 

Vasarai baigiauties, baigiasi 
ir didesnieji laukų darbai. A-
čiu Dievui, viskas ant Lauku 
puikiai užderėjo, mat, vasara 
graži, dažnai palyja. 

Šienus jau po du syk pio-
vėm; dabar laukiam trečią syK 
*piaut. Alfaifą žįmet net ke-
turius syk piausim. Taipgi 

Finansinei komisijai pasižadė
jo pagelbėti p. Mažiliauskienė 
su savo štabu. Gerb. kun. kleb. 
M. Krušas, davė gerų patari
mų ir pasižadėjo demonstra
cijai prirengti amerikonišką ir 
lietuvišką; vėliavas iš vaikučių. 

Marsą demonstracijai 
išrinko: pp. Kunevičių, Lūže
ną ir Dimšą. Koreap. 

*merikos valdžiai, už pripaži 
nimą Lietuvos nepriklausomy
bės, visi vienbalsiai nutarė da
lyvauti ir išrinko komitetą ku
ris lankys Bridgeporto kolo
nijos susirinkimus. Į komitetą 
i nėjo J. Iiesčauskis, N. Over-
lingas ir A. Stumbris. Taipo
gi Visų Šventų Dr-ja kaip kas 
metas rėmė parapijos rengia 
mus piknikus ir oazarus tai ir 
šįmet nutarė paremti bazarą, 
kuris prasidės rugpjūčio 27 d. 
Paaukavo iš iždo $10.00 ir 
gerb, A. Šimkus aukavo -$10/ 
Yis6'%26$8 a. fl&Utf i š r iko 8 
darbininkus, kurie darbuosis 

- » 

— 

Uugpj. y d. Oiedrininkai laikė ̂ kvie<-;iai) m i e ž i a i ) a v i ž o f ! | k o r . 
savaihni susir.ukuiia: tarp ^ h u l v - s i r g i p l ) i k k i u ž ^ 
svarbesnių dalykų, nutarta į- T--

«r-'* steisrti lietuviu kalbos ir rašy-

DR. CHARLES SEGAL jį 
'erkelė savo ofisą po numeriu 
4719 SO. ASHLAJfD AVENCB 

SPECUALISTAS 
Džiovu, Motera ir Vyra ligų 

raL: ryta nuo 1 9 — U : nuo t—8 
•o platų: nuo 7—9: l t 
•dėHomls: 19 iki 1. 

Telefoną* Drezel 9880] 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street į 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards S032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryt<| 
po pietų 6 iki 8 vak. Nedėliomisf 
ofisas uždarytas. I 

bos pamokas; mokytojaus 
kun. A. Linkus. Klases bus 
laikomos ketvirtadienio vaka
rą 
parapijos mokykloje 

Giedrininkai ės iš kitu kuo-

Soduose pilna vaisių, tik 
gaila kad ankstyvi obuoliai 
'soduose tūkstančiais bušelių 

BRIDGEPORTIEČIAI IR DE 
MONBTRACIJA. 

• — - ' • ' > • - . -

PUIKI VAKARENt — įPIK-
fKIKAS. APVAIKŠČIOJIMAS 

. v . - - — — — — 

Kati bridgeportiečįai smar 
kiai rengiasi prie demonstra
cijos, tai parodo ir tas, kad 
ant bendro sus-mo 9 <t rugj>j. 
buvo prisirinkę kuone pilna 
parapijos svetainė. 

• * 

Visi rengiamės, visi daly
vausime demonstracijoj rugp. 
20 d., McKinley ĮParke. Visi 

'automobilių savininkai su sa
vo automobiliais eis mums tal
kon. Visi nešime amerikoniš-

is 8-00 vai Šv Antano v v' . . ^e»>es, gyvu ai »e : k a s ir lietuviškas vėliavas. , , 8 . 0 0 vai., bv. Antano v a j ^ ^ ^ 

geležinkeliečių streiko, gele
žinkelių kompanijos »e ima 

pų, norintieji lankyti minėtus j a t s a k a m y b ė s ^ r ^ į į ^ ^ 
kursus, gali atvyktu j-Juktus (freight'ais). Jeigu 

Taipogi nutorta laikyti pro- . f e t r e i k a s t ę s i s > k a i k u r i l J f r u k . 
tų produktų žiemą bus truni-gramas, po litėratinių 

rinkimų. Šitie pamarginimai 
susidės iš prakalbų, ginčų, pa
skaitų, ir tt. Ypatingai yra 
kviečiami Ciceros moksleiviai, a p s i g y v e n t ant ūkių, ar pirk-

DR.A.LYUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 

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

Tel. Prospect 3466 

• • • > 

PRANEŠIMAS. 
orisas Dr. O- M. Glaser pe» 

reina i rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. VJsi senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Giaaer. 

2149 So. Iforgaa fclrect 
Ofise Valaadoe: Nuo* 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo & iki 7 vak. 
Kad. nuo 10 iki 2 po 

Telefonas Tartis 687 

jaunikaičiai ir mergaitės lan
kantieji augštesnes mokyklas, 
ir žmonės, kurie nori pagel
s t i mūsų reikalams, prisidė
ti prie Ciceros Giedrininkų 

V - ^ ^ ^ ^ ^ T i į n i II i - . i . . I I • • 5-

r uMattiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRAB01UTJ8 

Patarnauja laldatovėsa knopl-
Sffiauaia. Raikai s m si dilu atsliaa-i 
skt i . o MM* dnrba bMtto 
snėdintJ. 

Telefonas Canal 1371—919* 
tiiiiiiunimimuHnuiHHHiiiHmmiii 
T '."II t = 

pa. 
Turiu už garbe pranešti sa

vo tautiečiams, kurie norėtij 

Juk mes lietuviai galime pa
sirodyti daug gražiaus negu 
tie nuskurę paliokai. Todėl vi
si į demonstraciją! 

P R A N E Š I M A S 
DR. P. ŽILVITIS 

Parkelė savo ofisą po num. 
3*41 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Juuiaus Kęst. 2 lubų. 
Priima Ligonine nuo 9-18 A. M. 

6-8 P. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Ketideucijas Tek Fairfax 5574 

ti ar ant nuosavybės mieste 
mainvti bei ukę nuomuoti 
(randavoti) kreiptis tuo reika-
l\\ tlaibar, nes į pavasarį sun-
k u gaut. Praeita pavasarį tu
rėjau daug užklausimų nuo 
žmonių kad norį nuomuoti li
kę, bet tada veik negalimu 

'gauti. Dabar, kada nuo lau
kų nuvaloma, tais reikalai^ 
kreiptis patogiausia. 

Del platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu: 

K. Daunora, 
Box 7 

Custer, Mich. 

miausiai pasirodys demonstra 
'rijoj. 

• • -
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Dabar kuomet Amerika jau 
pripažino Lietuvą nepriklau
soma valstybe, tai aš manau, 
*kad neatsiras nei vįeno lietu
vio* kuris neišdrįstu pasirody
ti ir prisipažinti, kad jis yra 
lictuvys. 

Parapijonas. 

VISŲ *VKNTŲ DUJOS 
DARBUOTA. 

M 

= 
Tel, Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 8e«feb M«r*ac Street 
Chica«o. Dl. 

Amerika 
pagerbia Lietuvą 
socialistai jai gni 
moja ir savo tul

žį lieja. 
čK-mai —— 

Biid^eportas. — Rugpjūčio 
C d., Šv. Jurgio parap. svet 
V įsų Šventų pašelpinė Dr-ja 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Pirm. Juoz. Liesčauskis vedė 
jį. Komisijos išdavė įvairius 
rapoi*tus. Tame susirinkime 
buvo išduodamos nariams nau 
jos konstitucijos, kurias 
^Di-augo^ spaustuvė atspaus
dino labai dailiai ir pigiai Pa
tartina ir Jato*^s Dr-joms rei-

. kalud esant kreiptis į "Drau
go" spaustuvę-

Užsimhrus apie rengiamą 

v >" ' f • D r - j o s N a r y s . a 
R08ELAND — Liepos 26 

d. vakare, Visų Šventų par. 
svet. Šv. Onos Dr-ja gureiigč 
puikią vakarienę. 

Toji vakrienė buvo įdomi 
tuomi, kad Šv. Onos Mot. ir 
Merg. Dr-ja ją puikiausiai,sa-
vo . nenuilstančiu darbštumu 
•surengė. Buvo skanių valgių 
ir gėrimų,puUd programa, ku
rią atliko draugijos narės. 
Tarpuose buvo gražių prakal
bų, kalbėjo gerb. kleb. kun. P. 
Vaitukaitis, kuris savo iškal
bingoj kalboj puikiausiai nu
piešė draugijinio gyvenimo 
svarbą,reikalingumą ir naudą. 
Hagino visas moteris ir mer
ginas 'kuoskaitlingiausiai rašy
tis prie Šv. ' Onos Dr-jos. 
Paskiau kalbėjo adv.~ Julius 
Waitches, lietuvis. Po jo kal
bėjo pp. T. Šeimis, J. Micke-
liunas, Mockus, ir keletas mo
terų pratarė po keletą žodžių. 
30 d. liepos, Gardner's Park 

darže bû vo parapijos metinis 
piknikas, kuris taipgi neblo
gai pavyko, nes apie $500.00 
gryno pelno liko. Šįmet pikni
kas geriau nusisekė negu ki
tais pereitais metais. Nors 
daugelis žmonių yra bedarbės 
paliesti, bet pasekmes buvo 
geros. Ir tame parapijos pik-

"Pažangioji"' suprask so
cialistų partija, o kaip jie 
save vadina visuomenė, 
renkasi protesto mitin-
gan; gi "tamsioji", taip 
"J^nų' soc. vadina Centr. 
Kolonijų Komitetą ir tą 
visuomenę krarią jis atsto
vauja, renkasi padėkoti ir 
Suv. Valstijų Vyriausybei 
ir pasidalinti laimėjimu su 
Lie4ftim ir savo pagerbti. 

• Visi Rugp. 20 d. McKinley 
parkan! 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA 

310« Se. Halsted St. 
Mokina: lietuvių ir angly kal

bu, skaiUiavimo, greitrašystės, 
knyffvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kajbos sramatikoa. 

Mokykla 
iki 10 vak. 

atdara: nuo 9 ryto 

m m.m< m:mm<mmm m.m «—-».» i i » 
T 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIET t Vlfl AKIV SPECIAUSTA8 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežaa 
timl skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius Ir užsidegusius 
karščiu akių. kreivos akys katerak-
to, nemiegi o; netikras ^alris' infle^am 
Daroma egzaminas «lektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re-
ffėjtmo ir v a i k u s e t n a n S i u s m o k y k 
lon. Valandos: \nuo 3 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo^O iki 1 vai. po pietų 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7589 

I , WŠ 

Į. I H Šiandie Pinigij Kursai 
Siunčiant Lietuvon oer mm: 
16 centų uų 100 Auksinų 

»' •"- arba——•—— 
626 Auks. ui vieną, Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacttiring 
Distrtct Bank h 

State Bank —- Glearing lf nuari 
Bank. 

1112 VVest 35-th Street 
Tortas $6,000,000.00 

9 B 

Telefonas Yards H M 
STAKLEY P 

MAŽEIKA | 

Turtų automo
bilius visokiems 

priainamoa, 

3319 Aubura 
Ave. Chicago. 

m^fMtMrMtMmirr - - -**•*.»--**, \Į.,%j. .%f., 

R3JET: I I T 

nike vis^ popiet iki tauigumos 
visur sukinėjosi mūsų nauja
sis, darbštusis klebonas, kun. 
Pr. Vaitukaitis, visad su šyp
są ant veido, linksniai kalbė
josi su parapijonais ir sve
čiais, kurių buvo atsilankę ir 
iš kitų kolonijų, Gerb. klebo
nas sake, kad net ir iš Cicero, 
111. buvo atvažiavusios kelios 
šeimynos. 

Dabar visi roselandiečiai 
rengiamės prie didelio ap
vaikščiojimo kuris įvyks 20 
rugpjūčio, išreiškimui padė
kos Suv. Vals. už pripažinimą 
Lietuvos nepriklausomybes ir 
parodymui meiles savo tėvy
nei Lietuvai. 

r - . 

. 
• 

Kova prieš Bažnyčios tei-
ses> katalikiškas mokyklas 
— socialistinių iškilmių 
turinys. Džiaugsmas, pa
dėka, laisvos, dėmokratin-
gos Lietuvos su Vilniumi 
ir Klaipėda garbinga at
e i t i s — lietuvių patriotų 
iškilmių branduolys rugp. 
20 d. McKinley parke. 

• i ' J 

Lietuvoj kiaules beganant: 
ponas (praeidamas pro kiaules1 

ganantį piemenuką^ — Labų 
rytą, kiaulių tėveli! 

piemenukas — Labų vytą, 
mano sūneli! 

PRANEŠIMAS GARY IND 
LIETUVIAMS. 

Kurie gaudavote "Draugą," 
pas p. J. J. Aukškalnį, 1604 
J«ffe«BO» St. dateur galite 
"Draugą." gauti barzdaskuty-
klojo (Barber -̂ - Stop). 
Pas p. P. feUPRANAVIČIŲ 
.. 10 Vft** 16-& Av&m 

Gary,. Indiana, 

gnilHiflHlllCalllillUHIIir^MIUHilUIQg 

~ V. W. RUTKAUSKAS I 
4 ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salio Street 
Kambaris SM 

Telefonas: Central 6S99 

Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
Telefonas: Yards 4«81 

i f M l l l l l l l l l l L V l l l l I I U I I I H l » i " , " * " " " ' a * ' 

-L iH i f f t f i i i i iL^ i j f i iMnf t f t f i^ j f f i l f in l l l fL i ! 
* M t • . n u i i i f i . r a 

TeL Central 1289 
HAROLD O. MULES 

ADVOKATAS 
Veda' bylas visuose teismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Roonaa 1611 — 1 « 1 3 
1 6 6 N a Ctark S*. r t H o j i , 

Kalbama Lietuviškjii. 
TAL.: 9 ryte iki # 

4— 
Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumientyje 
A S 8 O O I A T I O V B L D G . 

l t Sovth Da Saite 
Room 1S9S 

Valandos: 9 ryįtę lsd t po pietų 
Namų Tel. Hyde Park S999 
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J. P. WAITCHES 
Lawyer 

L.D3TUVIS ADVOKATAS 
Dicn.: R, 511-127 N. Dearborn 
Street TeL Dearborn «OM 
Vakarais: 10738 S. \Vabash Ave. 
Bosetaud Tel PulbBsan «9f7-

=as 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Madisou Street 
157 liokrkisa tav. Vaiskiose, j 
Moko Siuvimo, Patternų kir-J, 

plmo, Designing bizniui ir na-< 
Vietos duodasaa 

Diplomai. Mokstaa \txxgi 
okėjimals. Klesop dlecemu 

Reikalaukit 
TeL Stelėj 1841 

SARA PATEK, 
|TeL 

9tt*< 

s at-| 
ils ir 
/esleau 

K. pirmS 

TeL Lafayette 4228 

P L U M B I N 6 1 
Kaipo Metuvys, lletaviams 
dos patar nau j u koceriaasia, 

M. 
8926 W, 

į ^ « » • • • • • > ą » » t m m g * m 
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Telefonas Ctaal UOS 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia 
tojai ir «eną BUM) 
2396 S. Oakley An., Oūmgo 

Arti SS-Oo PbM. 
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SAVIEJI REMSITE §AVAS 
Į S T A I G A S . 
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CHICAGOJEĮ 
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PRANEŠIMAS. 

Iškilmių Rengimo Kolonija 
Cefetrajis Komitetas jau išėmė 
leidimus paraduoti gatvėmis 
rugp. 20 <i. šioms kolonijoms: 
'ftĘįp of Lalce, i8-tos koL, Šri 
dgjCK>rtui, ferighton Parkui, 
Wtet Sidei ir North Sidei. . . 

IškiL Reng. KoL Centralis 
Komitetas. 
i • . . — 

stotį ežero pakraščiu sale 
Grant parko. ,Tam. tikslui pri 
sieitų išpilti kamputį ežero. 

Tai Butu didis Chicagai pa
žangumas, sako miesto majo
ras. 

IR VĖL GAU SUSTOTI 
GATVEKARIAI. 

VISAS TOWN OF LAKE 
DALYVAUS MANIFES

TACIJOJ. 

Town of Lake. — Rugpj* 14 
d., Šv. Kryžiaus par. svet, 
įvyko trečias iš eilės apvaikš-

. leiojimo komisijos susirinki-
Chieagoje isnanjo gali su-P11^- š i s susirinkimas buvo 

stoti gatvekariai. Šiuo kartu skaitlingas ir gyvas. 

Apskritai reikia pažymėti, 
kad šiame susirinkime gražių 
ir naudinga patarimų susi
laukta is puses A. Dargio, J . 
Jakubonio, J. Ruikio, J . Blan
kaus, St, Šimulio, E. Benal-
tes, V. Andrulio, A. Sasnaus-
kaitės, M. Zižo, A. Margevi-
ciaus ir Mtų dalyvaujančių. 

Iš visako aišku, kad aštuo
niolikiečiai, kaip pridera ge
riems tėvynainiams, nori šau
niai pasirodyti šioje iškilmėje. 

~ Kom. Rep'. 

LicttoViaifis patriotams 
džiaugsmo ir padėkos diena, 
socialistams, keršto ir protesto diena. 
w 
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AUfcROS VĄ^fC afcOKYK- RENGKITĖS J BENDRĄ 
LOS 

-• 

nepatenkinti 6,000 elektrinin-
kų ir šopmenų, kurie dirba 
gatvekarių įstaigose, kuriose 
gaminama elektros spėkos gat-
vekarius varyti. 

Tie darbininkai nepatenkin
ti tuo, kad jiems taipat kaip 
gatvekarių darbininkams ben
drovė sumažino užmokesnį — 
10 centų valandoje. 

Vakar tuo klausimu prasi
dėjo derybos. Šie darbininkai 
gali sustreikuoti netikėtai. JIJ 
Unijos įstatuose nepramato
mas joks narių balsavimas 
Streiko klausime. Meta darbą 
ir viskas. 

1920 metais tie darbininkai 
pakėlė tokį netikėtą streiką. 
Per naktį viskas buvo tvarko
je. Rytmetį, kuomet darbo 
žmonėms prisiėjo važiuoti į 
darbus, staiga sustojo gatve
kariai ant kai-kurių linijų. Pa
tys gatvekarių darbininkai iš-
pradžių nesuprato, kame rei
kalas, 

Kad tik jie nesustreikuotų 

Po diskusijų nutarta visa 
kolonija prisidėti prie bendros 

'kolonijų rengiamos manifesta
cijos MoKinley Parke. Išrin
ko komitetą. Komisijos išsi
dalino darbus. Dabar visa ko
lonija visu smarkumu rengia
si, kad kuopuikiausiai pasi
rodžius šioj demonstracijoj. 

Presos kom. 

EXTRA. 
A št uoniolikiečiams. 

IŠ VVES1T SIDĖS. 
• 

Vienas svečias ką tik atva
žiavęs i§ Lietuvos labai stebė
josi iš "Draugo*' pikniko 
puikaus restorano. J is sako 
valgęs visuose Kauno resto
ranuose, bet tokių puikių pie
tų negavęs. Mat nenuostabu, 
nes jį rengė Katalikų Spaudos 
Dr-jos 14-ji kuopa po vadovy
ste p-nių: D. Gasparkienės ir 
E. Šiaulienės kuriuodvi iŠ 
anksto prie to rengėsi. 

Wešt i;Sid$ — IfereioK 
rugp. 16 d. AtaSros Vartų par. 
svet. 2 vai. po pietų yra šau
kiama visi Aušros Vartų par. 
vaikai į susirinkimą, kad pa
sitarus, kaip vaikai prisidės 
prie apvaikščiojimo, kuris į-
vyks 20 d. McKinley Park. 
Aušros Vartų Par. Klebonas. 

Kun. F. Kudirka. 

PRALEISTA PER KLAIPĄ. 

%% ANTRUKART BUS 
TEISIAMI. 

Mader, ^leGarthy ir Miller, 
kurie be nieko išėjo pastaroje 
byloje nesutikus prisiekusiems 
teisėjams, antrukart bus tei
siami. 

{Teisėjas Taylor . pranešė, 
jog antroji jiems byla prasi
dėsianti ateinančio rugsėjo 
pradžioje. 

ATRASTI NEŽINOMO MIE 
i STO GRIUVĖSIAI. 

Gamtos Istorijos Fieldo Mu-
zejaus Chicagoje tyrinėtojas, 
Dr. Mason, iš pietinės Ameri
kos pranešė, kad Piet. Ameri
kos archaiologinė ekspedicija 
Columbijoj atradusi iki šio
lei nežinomo ir nemažo mies
to griuvėsius. Tas .miestas 
žiloje senovėje turėjo bufr ap
gyventas pusiau civilizuotų 
žmonių. Kas jie buvo per vie 
ni, šiandie norima susekti, at
kasant griuvėsius. 

IEŠKO DARBO CHICAGOJ. 

Chiea'gon atkeliauja strei-

Didžiausiu sutarimu šioje 
kolonijoje rengiamasi prie 
rugpj. 20 d. iškilmių. 

Šio nien. 14 d. aštuonioli-
kiečių draugijų Vykdomasis 
Iškilmhi Komitetas parapijos 
mokyklos svetainėje laikė sa
vo posėdį. 

Pirmininkavo šio komiteto 
pirmininkas A. Dargis. 

Iš komisijų pranešimo pa
aiškėjo, jog leidimai vaikšty
nėms jau gauti. Susirinkimo 
vieta aštuoniohkiečiams Union 
Str., ties parapijos mokykla. 
Iš c-ia einama West Side link. 
AVest Side'je aštuoniolikiečiai 
susijungia su westsidiečiais 
ir northsidieeiais ir drauge 
AVestern Ave. traukia i Mc 
Kinley Park, kur visos Chiea-
gos kolonijos susirenka 3 vai. 
po pietų. 

Aštuoniolikiečiai iš susirin
kimo vietos (Union Str.) išei
na ne vėliau 1 vai. po pietų. 

Nutarta turėti du benu. Su
lig papuošimų komisijos nario 
St. Šimulio pranešimo, vienas 
benas jau pasamdytas, o kun. 
Urba pasirūpins gauti antrą, 
susidedantį iš 60 muzikantų, 
ftt. Mary's įstaigos našlaičių, 
kurie ir savo puikia muzika 
ir gražiu apsirėdimu traukia 
visų ausis ir akis 

Bus flotai ir kitoki įvai
ri] s papuošimai. Visiems da
lyvaujantiems bus išdalinti 
tam tikri, prie krutinės prise
gami ženklai ir Lietuvos ir 
Amerikos vetiaivukės, kurių 
parūpins komitetas. 

Draugijos teprisirengia tin
kamai prie šios Valstybiniai-
tautinės šventės. 

Išlaidų padengimui nutarta 
išrinkti komisiją iš 6 asmenų, 

i 
koloni-

Bridgeportas. — " Draugo* • 
189 num. per klaidą tapo pra
leista vardai: J# Kunevičius ir 
p. Maziliauskienė, kuriuos 
nigpj'. 9 d. išrinko į bendrą 
komitetą, reikale rengimosi 
prie demonstracijos. 

18-CIŲ ŽINIAI. 

Aštuonioliktos Draugijų ir 
organizacijų atstovų susirin 
lamas demonstracijos reikalu 
įvyks seredoje, rugp. 16 d. 8 
vai. vakare parapijos mokyk 
los kambaryje. 

Taigi kviečiami visi draugi
jų ir organizacijų valdybos bei 
jų atstovai atsilankyti į šį su 
sirinkimą. Komiteto rast. 

IŠKILMC. 

j Iškilmių Rengimo Centro 
ifŠojnįtetajS, bendrai visų kolo-
liijų demonstracijai paskyrė 
rugp. August 20 dieną McKin
ley Park 3 vai. po pietų. Tai
gi visos draugijos, parapijos, 
mokyklos, ir atskiri žmonės 
"rengkitės visu smarkumu prie 
tų iškilmių* Draugijos turėtų 
maršuoti su savo vėliavomis 
ir benais. Butų gera, kad tu
rėtų nors po vieną flotą. 

Iškilmių Reng. Centr. Kom. 
J. A. Mickeliunas, pirm., 

- Jonas Klimas, rast. 

kuojancių anglekasių moterys . . . . • T i^L -v , ,T ,. kuriems pavesta atsilankyt ir dukterys is kasyklų apyhn-l ,. v. , , . *_. - *. . . T . , .pas geros valios šios kolom kių. Cia jos teiriauiasi dar-i. ,. . . . , , ^, v jos lietuvius ir pakolektuoti 
* -:' "•" • tam reikalui aukų. Į minimą 

PROJEKTUOJAMA AEROP- ikon} i s iJa i ^ ^ 1 E - Benaltė, 
S. Šimulis, J . Blankus, J.Kui-
kils, A. Benaitis ir J . Balsis. 

Neabejotina, kad aštuonioli-

LANAMS STOTIS. 

Chicagoje pakeltas projek-
tas pagaminti aeroplanams Mečiai, kaip paprastai, ir pi-

Tautos-ne partijų iškilme 
Rugpjūčio 20 d., McKinley parke. 
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PRANEŠIMAI. 
BENDRO KOL. CENTR. 

KOM. SUS-MAS. 

Bendro KoL Centralio Ko
miteto susirinkimas įvyks se
redoje, rugp. ld d, 8 vaL va
kare, Aušros Vartų par. mo
kykloje ant antrų lubų. 

J. Mickeliunas, pirm. 
Jonas Klimas, rast. 

Bridgeportas. — L. Vyčių 
16 kp. svarbus susirinkimas 
Įvyks trečiadieny, 16 et rugp., 
8 vaL vak., Šv. Jurgio parap. 
svetainėj. 

Visi nariai ir norintieji pri
sirašyti prie L. Vyčių organi 
zacijos malonėkite atsilankyti 
pažymėtu laiku. Valdyba. 

Bridigeportas. — Dr-ja šv. 
Domininko laikvs savo mene-

•r 

sinį susirinkimą trečiadienio 
vakarą, 7:30 vai., 16 d. rug
pjūčio, Sv. Jurgio par. salėj 
"32 PI. ir Auburn Aveu Visi 
nariai yra prašomi laiku at
vykti, nes turime daug svar
bių reikalu aptarti. 

A. Bugailiškis. nut. rast. 
Liet. Vyčių Apskr. Choro 

Nariams. 

Liet. Vyčių Apskr. Choro 
repeticija įvyks ketvirtadieny, 
rugpjūčio 17 d., Sv. Jurgio pa
rap. svet. 8 vai. vakare. 

Visi choristai nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti, nes rei
kės prisirengti su dainomis 
prie demonstracijos. 

Juozas Sauris, 

/Town of Lake. — Rugp. 16 
<L 8 vaL, vak. L. Vyčių 13 
kp. laikys priešseiminį susi
rinkimą, Davis Sąuare salėj. 

Prašomi visi nariai susirink
ti laiku. 

Korespondentas. 

West Side. — Trečiadieny, 
rugpj. .16 d., 8 vai. vakare, 
Melda&o svet. (2244 W. 23-rd 
PI.), įvyks West Sidės Liet. 
Draugijų Tarybos svarbus su
sirinkimas. Kviečiame daly
vauti visų atstovų draugijų 
•priklausančių prie Wešt Sidės 
Tarybos, taipgi visų draugijų 
pirmininkus, raštininkus ir 
veikėjus aptarimui nekantriai 

Choro Vedėjas, [laukiamo iškilmingo apvaikš
čiojimo dėlei Suv. Valst. pri-
*pažinimo mūsų brangios tė
vynės Lietuvos nepriklausomy 
besu 

West Side Liet. Dr-jų 
Tarybos 

Vinc. Dauba, pirm., 
Ant. Jakštas, rast. 

Amerika pripažino Lietuvą, 
— socialistai dar ne. 
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I iŠ R O S E L A N D O I 
gg • — 
= PUIILMAN — KENSINGTON — WEST PFJLI^CAN = 
= LIETUVEI; ATEIKITE I LIETUVIŠKA BENDROVĖ = 

I PINIGAI 1 LIETUVAI 
I DOLERIAIS ABBA AUKSINAIS § 
Į I K A U N A per H A M B U R G Ą $105 | 
= PARDUODAM NAMUS, LOTUS tr FARMAS = 
= PASPORTUS IR KITUS DALYKUS SUTVARKOM S ATEIKYTB ARBA EAšYKITB E 

I N F 0 R M A C I J 0 S D Y K A I l 
| Chicago Real Estate Finance Company, Inc. | 

OHrOAGO, UJi. i i . . . i 161803 B S B J B O O E B T A V B N U B 
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PINIGAI Iš ROSELANDO 
LIETUVON. 

Pinigns iš Roselando ir a-
pielinkės galima pasiųsti Lie
tuvon per J. Ramanauską a-
genta Lietuvių Prekybos Ben
drovės. 

Iš čia pinigai yra pasiun
čiami greičiau ir pigiau negu 
kur kitur ir pilnai atsakoma. 

Parduodamos laivakortės 
ant visų linijų. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas: 

J. RAMANAUSKAS 
Agentas Uthuanian Sales 

Corporation. 
10808 Michigan Avenue 

Roseland, Ui. 

REIKALINGA 
100 VYRŲ 

Atsišaukite. Valandomis nuo 4 iki 9 
vakare. Kas pirmiau tam geriau. Va
žiuojanti iš Chieagos imkite State 
ir 119 Morgan karą iki 108-tos gat
vė eikite viena bloką i rytus. 

CHICAGO REAL ESTATE 
FINANCE CO. Inc. 

10803 Edbrooke Ave. Chicago. 

PRANEŠIMAS BRIDGEPORTIE-
ČIAMS. 

Iš S. Šiurio, 928 W. 33-rd St. gro-
cernę nupirko D. Taujenis. Visi Bri-
dgeportieciai yra kviečiami atsilan
kyti i mušu krautuvę o gausite ko-
geriausį patarnavimą. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Aleksas Rimkus tarnaujantis Lie

tuvos Karuomenėj paeinantis iš Už
venčio parap. Sarakiškių Kaimo ieš
ko savo dėdės Aleksandro Jakubaus
ko pirmiau gyvenusio Chicagoj dabar 
nežinau kur meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašų: 

Aleksas Rimkus 
Inžinerijos pulko ūkio komandas 

Lithtiaiiia, Kaunas 

REIKALINGA 50 MERGrNŲ 
Del lengvaus fabriko. Darbas nuo 

štukio, mokestis gera. 
AMERICAN INS. WIRE & CABLE 

CO. 
954 West 21-st Streejt 

Chicago, 111. 

GELŽKELIO TTKIETC BROKERIS 
Ekskursijiniai tikietaį. perkami par
duodami ir mainomi. Žemos kainos. 
LYONS LICENSED TICKET OFFICE 
811 S. Clark St. Tel. Harrison 8978 

AN^ PARDAVIMO 40 akerių ukė. 
Norint daugiau informacijų rašykite 
angliškai savininkui: 

W. H. ARMSTRONG 
White, Cloud, 

Micb. 

m^tmmmmtmt 

REIKALINGAI MERGINA MOKY
TI MOKSLAIN^jf LIETUVIŠKAI IR 
ANGLIŠKAI; -

KUN. P. VANAGAS 
720 PARTHENAIS 

MONTREAL, CANADA 
M l • ' '•' •' ' - • ' ! ' • ' • • II . • • • • • - J > . l . . I M I • — 

Pardavimui bučenfe ir grocernė 
vien lietuviais apgyventoj kolonijoje, 
4 kambariai del gyvenimo užpakalio. 
Randa tik $35.00. turi būti parduota 
greitu laiku už blle teisinga pasiu-
lijiena. 

A. MATUZEVIČIENE 
4537 So* Paulina S t \ 

- --:' ' oiAim^i^iah^--^*^-•* 
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Skaitykite ir Platinkite 
ŠIUOS LAIKRAŠČIUS: 

^ R A U G f 
'•'Draugas" eina kasdien. 
^Drangas" paduoda dang naujausių žinių. ,5 
"Draugo" kaina "visame pasaulyje tik $6 00. 

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

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
y 

— 

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

"Darbininkas" eina tris kartus į savaitę. 
Kaina metams $4.50 
Užrubežy metams $5.50 

t Adresas: 
" D A R B I N I N K A S " 

366 Broadway, Bostom 27, Mass. 

"TĖVYNĖS B A L S f , 
Eina du kartu į savaitę. 

TCaina. — Užrubežy, Wilkes-Barres 
ir apielinkėse metams $5.00 
K-tose valstijose v . $4.00 
Adresas: t . . 

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

"G AB S iį" 
A. L. R. K. S—MO O R G A N Ą 

Eiria kartg, į savaitę. Jame galima rasti daug žinių 
apie įsirašymą į j vairius susivienijimo sky
rius. 
Kaina metanas (Amerikoje) . . $2.00 
K aki a metams (užrubežy) $3.00 
Adresas: 

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

" "LAIVĄ" 
Eina kartą į savaitę. Jame rašoma vien apie tikėjimo ir 

doros dalykus. 
Kaina metams $1.50 
Kama užrubežy mefams . . • $2.00 
Adresas: 

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

" V Y T | " 
L I E T U V O S V Y Č I U 6 R G A N A 

Eina du kartu į mėnesį. \ 
Kaina metams $3.50 
Adresas: 

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

"MOTERJ! DIRVĄ" 
A. L. R. K. M 0 T. S A—G 0 S O R G A N Ą 
Eina kartą į mėnesį. 

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

"MOTERŲ DIRVA" 
.917 W. 33rd Str. Chicago, 111. 

"MEILr 
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio žurnalas su šky 

t riumi vaikams. 
Kaina metams . . $1.80 
Kaina Užrubežy $2.00 
Adresas: 

" M E i L t " 
301 State Str. Du Bois, Penna 

"GIEDRĄ" 
KATALIKIŠKOS MOKSLEIVIJOS O R G A N Ą 

Eina kartą į mėnesį. 
Kaina metams $2;00 
Vienas numeris 20c 
Adresas: 

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

\ 


