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METAI-VOL VII 

Sveikiname L Vyčių 10-tajį Seimą 
Dešimties metų L. Vyčių 

Organizacijos sukaktuvės ir 
Jubilėjinis Seimas įvykstąs 
rugp. 21, 22, 23 d., Detroite, 
yra vienas gražiausių mūsų 
išeivijos reiškinys. 

Per tą laikotarpį Vyčiai iš 
tikimai gynė tautinius ir re- » Vyčių organizacijos dešini 
liginius idealus. Jie savo jau- ftmetis parodė jų reikšmę mu-

na širdimi, pasirįžusia valia 
stiprino ne tik jaunuomenės 
krikščioniškąją dvasią, net 
taipat gaivino mūsų visuome
ninį veikimą, uoliai rėmė vi
sus tautos darbus. 

sų išeivijos istorijoje, jų tei
sę augti ir plėtotis. Dėlto 
sveikiname Vyčių jaunuomenę 
susirinkus į 10-tąjį Seimą, lin
kime jų tolimesnei darbuotei 
'geriausios kloties. 

"Draugo" Redakcija ir 
Administracija. 

DEL AUKSO-SIDABRO 
FONDO AlKįĮ PAKVI

TAVIMO. 
^Visoms kolflnijoms, atsiun-

Iškilmės McKinley Parke Kuo-AUSTRIJOS LIKIMAS 
LABAI BLOGAS. 

Tautų Sąjunga atsako finansi
ne pagelbą. 

VIENNA, rugp. 20. — Lon-
tusioms aukų į Aukso-Sidabro d o n o konferencijoje nutarta 
« , , -v .. . .y . kad Tautų Sąjunga neduosian 
tondą, buvo išsiųsti is atstovy 

Vladivostoke Steigiama Mo- ! «KUETUVOS. 
narchine Valdžia 

JOS PRIEŠAKY STATOMA S NIKOLAINIKOLAJEVIČ 

Tas sąkalbis, anot jų, pada
rytas Harbine. Ten buvo ir 
gen. Semionov. Pravoslavą 

TIENTSJN, rugp. 20 — Išjkaran ir tolesniai pasilaikyti 
Harbino parėjo žinių, kad ja-* Vladivostoką, 
ponų kariuomenė pradėsianti 
Vladivostoką apleisti rugpiu-
čio 25. Ir tuo momentu tenai 
bus įsteigta monarchinė rusą 
valdžia, kurios priešaky sto
vėsiąs buvusio rusų caro dė
dė didysis kunigaikštis Niko-
lai Nikolajevič. 

Kaip žinoma, bolševikų rep
rezentantas Joffe su skaitlin-

katedroje monarchistai turėjo 
susirinkimą. Turėta Lr pamal 
dos už pavykimus. 

Tuv±s — LAI: 
TUVfcS. 

bės bendri pakvitavimai, nu-
rodantieji, kiek gauta aukų pi
nigais ir kiek vokų su daik
tais. Be to, buvo pranešta 
kolonijų komitetams, kad jos 
netrukus gaus smulkią savo 
kolonijos aukų apyskaitą. 

Toji apyskaita jau biagiama 
ruošti. Yra rengiami kiekvie
nai kolonijai tam ^tikri sąra
šai, parodant ieji, kas kiek iš 
tos kolonijos aukojo j Aukso-
Sidabro fondą. Tų sąrašų 
daroma yra trys kopijos: vie
na — orginalas bus nusiųs-

puikiausiai Pavyko 
VISU CHICAGOS LIETUVIAI DALYVAVO 

ti jokios finansinės pagelbos 
Austrijai 

Apie tai čia gauta žinių ir 
tai visa sutikta su dideliu nu- fNepriklausomybės pripažinimą 

Vakar Chicagos lietuvių fs-* stovi socialistų laikraščio 
kilmės McKinley parke pager
bti Suv. Valstijas už Lietuvos 

rkuopuikiausiai pavyko. 

IGLIAUKA. Igliauka su 
savo apylinkėmis, — tai samo-
gonkės ir jonvaikių kraštelis. 
Labiausiai čia pagarsėję peš
tukai, taip vaidinami "didvy
r ia i" arba "nakties apuokai.", 

Z. , . ta kolonijai, kita — Lietuvos 
Vestuvės, vakaruškos b e i , r ,,••• . ,. ,., » . 

• . i valdžiai, trečia liks atsovvbe-
šiaip šventadieniai neapseina . T, , '.. , .. 

je. Kolonijų įomitetai, gavę 
tuos aukotojų sąrašus, malo
nės juos iškabinti viešoje vie
toje, kad visi aukojusieji ga-

be muštynių. Čia tik ir gir
dėt: Joną papiovė, Antanui 
galvą perskėlė, Petrą peršo-

Į vė, kam langus išdaužė, ir tt.LT*~ 
Paskui toks pat susirinki- j j e j g„ vestuvės susilaukia to- e U Vūm& 7 l s a r a f e U ° 8 e 

mas laikytas mieste Pograni-1 ^[ų neprašytų svečių, a dar 
dviejų priešingų " kompani
ją/ ' tai šeimininkas su sve
čiais išsinešdink iš savo namo. 

čnaja, ties Manchurijos siena. 
Ten pagaminta peticija pak-

gu savo štabu nuvyko Peki- I viesti didkunigaikštį Vladivo-
nan. Tenai jis nori vesti de- ^stokan, atstatyti sostą ir iš ten i yj sį tie "didvyriai" apsigin 
rybas su Kinijos valdžia Mon- i pradėti Rusijos gelbėjimą, 
golijos klausime. Taipat su Ją i Pirm atvyksiant didkuni 
ponija Tolymųjų Rytų klausi-
MG * 

* 

Tečiaus Joffės tas derybas, 
matyt, pralenks įsisteigdama 
Vladivostoke monarchinė val
džia. 

gaikščioi, Vladivostoke mo
narchiniu diktatorium paskir
tus gen. Deklerich. Gi žinomas 
Merkulov bu< siunčiamas A-
inerikon atstovu. 

Rusijos bolševikus tad ap-

vardą. 

hijos dalyvavo. 

istorinis Chicagos tfetuvių su
laukimas . Dalyvavo draugi
jos, kuopos, skyriai, kftubai 
ir tt. Kuone kiekviena lietu
vių organizacija buvo repre
zentuojama. 

Atstovybe nesiuntinėjo Juek-
vienam atskirios kvitos, nes 
tokios buvo jan išduotos vie
tinių komitetų. Be to, antru 

klave revolveriais, žinoma, be sykiu tokius kvitus gaminti ir 
jokių leidimų ir mėgsta pašau- smntinėfc i£ "^ tovybės , ..butiį^ 
dytf. Vienas tokių ^mėgėjų" daug bereikalingo darbo ir iš-
J. • Vokietaitis, Prusiškių kai- !*•&?• 
mo, ypač pasižymėjo Jocen- č i a dar tu r ime • pažymėti, 

siminimu. Nes finansinė pa 
gelba tikrai buvo laukiama iš 
užsienių ir tai iš pačių santar
vės valstybių. 

Austrijos valstybė, tokia, 
kaip šiandie ji yra, juk tai pa-
čios santarvės išgalvotas ^pro
duktas jos politiniams tiks
lams. Ir jei taip, tai santar
vės priedermė šią valstybę pa
laikyti ir rūpintis jos likimu. 

Taip visi pripažįsta. Ir tas 
tvirtinimas yra teisingas. 

Tuotarpu Austrijoje prasi
deda agitacijos už demonstra
cijas ir kįla vis didesni neri
mavimai. Triukšmus mėgina 
kelti ne vien radikalai. Bet 
jan susiranda net ir monarchi-
stinių gaivalų, apie kuriuos il
gas laikas nieko nebuvo girdi
ma. 

Kronos kaskartas vis dau
giau netenka vertės ir gyveųi-J pARY&IUS, rugp. 20. — 
mas darosi vis labiau nepa- Nepavykus Londono konferen 
* v • • 

" A T . Naujienų" štabas. 
ITie "pažangieji'' kažkur 

kitur turėjo savo mitingą. 
Vakarykščios iškilmės Mc-

Didelis parkas buvo pilnu- *Kmley parke parodė, jog Chi-
tėlis lietuvių vyrų ir moterų, fcagos lietuviai supranta isto-
Visos Chicagos lietuvių kolio- rinį tautos momentą. Iš visų 

Chicagos dalių jie suėjo ir su-
Tai buvo milžiniškiąusias važiavo pagerbti Suv. Valstija 

Respubliką, kurios žmonių riu 
kti viršininkai pripažino Lie
tuvą jaunesne seserimi. 

Tegul gyvuoja Suv. Valsti
jos! Tegul gyvuoja nepriklau
soma laisva ir demokratinga 

Šitos liefuvių tautinės iškil-f Lietuvos Respublika 
mės šalinosi tik saujalė, taip Platesnis iškilmių aprašy-; 
vadinamos, "pažangiosios vi- mas bus sekančiuose "Drau-
suomenės," kurios priešaky go7 numeriuose. 

Čitos bolševikų valdžios ko-[ima baimė. Patsai Joffe iš-
'misarai tvirtina, kad steigia
moji nauja Vladivostoke vai-1 japonai norėjo turėti Harbi-
džia, tai pačių japonų produ-. ne. Tečiaus pabūgo pakliūti 
ktas. Sako, japonai nori Mas- j tan miestan ir pasuko ant Pe-
kvos valdžią įtraukti naujau]kino. 

tave pas ūkininką B. 
Suvažiavę iš vakaro gimi

nės ir artimi kaimynai ramiai 
linksminosi. Bet nelaimė at-

kenčįamesnis. 
KTaTfbama' apie atmainai vai 

džioje. Bet nieko negali gel 
bėti tos atmainos. 

pradžių derybas su kinais i*fįįjfc "didvyrį" J. Vokietaitį. 
Jis atsisėdęs su svečiais, ma-

BOLŠEVIKAI KABINASI 
•PRIE KINUOS. 

Turės derybas Mongohjos 
klausime. 

išėjimo akloms ekonominėms 
ir finansinėms sąjungoms, Ry
tai auga stiprybėje ir kaskar
tas darosi vis galingesnis fak
torius internacionalėje politi 
koje. 

PEKINAS, Kinija, rugp. _-
i ^ o r Kas jiems rupi. 

19. — Adolph Abramovich 
Joffe, žinomas kaipo "Zim- "Sil viltimi mes tėmijamės į 
memian^7 bolševizmo pradžio sirpantį nacionalį milionų 
je, šiandie su 200 žmonių šta- kinų susipratimą. Nes tas y-
bu keliauja Harbinan ir iš ten ra vienoje linijoje su Rusijos revoliucija. Kinų išbudimas 

skaitosi didžiai svarbus fakto
rius. 

Vietos policija bijo raudo
nosios propagandos atvykus 
čia Joffe. Dėlto, iškalno įma-
si priemonių tai visa sustab-
dvti. 

Pekinan. Čia jis su Kimjos 
valdžia nori vesti derybas apie 
sugrąžinimą Kinijai Mongoli
jos, kurią kontroliuoja Mask
vos bolševikai. 

Joffe savo kelionėje tvirti
na, jog jis skaitosi Maskvos 
valdžios pasiuntinys plenipo
tentas Kinijai. Bet Kinijos 
užsienin reikalų ofisas sakoj VnklPRECAC PRIIMA 
kad Joffes tvirtinimas yraj MJHUnCOAO TIHimA 
klaidingas. Nes jis čia neo i- PREZIDENTO PATARIMUS 
cialiai atkeliauja. ; 

Bolievikę norai. j W A S H m G T O N ) 2 0 

Už grąžinimą Mongolijos^—- Kongresas vienbalsiai su-
bolševikai reikalauja Kinijos' tinka su išreikštomis prezi-
padaryti pirklybos sutartį su dento Hardingo pranešime nuo 

tyt, nepakęsdamas ramumo, 
sumanė ir čia pašaudyti bent 
į sienas, ir parodyti turįs re
volverį be leidimo. Išsitrau
kęs revolverį iš kišenės šovė, 
tik, deja, ne į lubas, bet ūki
ninko B., giminei, S. Lučaus-
kienėij Igliaukos mokytojo1 

žmonai į šoną. Piktadarys 
šoko bėgti, bet tapo čia pat 
nutvertas. Atėmus iš j o re
volverį, tuojaus buvo pakvie
sta milicija, kuri jį areštavo. 

S. Lučauskienė į ketvirtą 
dieną mirė Mariampolės ligo
ninėj. Kulka pramušė vidu
rių plėvę, inkstą ir atsimušė 
į strėnkaulį. Velionė ėjo 28 
metus; paliko mažus vaiku
čius ir nuliūdusį vyrą. 

Piktadarys yra turtingo u-
kininko sunūs, 20 metų. 

J. Vokietaitis dabar sėdi ka
lėjime. Eina tardymas. jTė-
vas deda visas pastangas su-

kad Atstovybėje buvo suskai
tyti tik* gatavi pinigai, čekiai, 
bonai bei kuponai. Gi visos 
aukos daiktais — taip, kaip 
buvo gautos iš kolonijų—taip 
bus ir pasiųstos užantspaus-
tuose vokuose Lietuvos Finan
sų Ministerijai, kur jie bus at
plėšti ir visi daiktai įvertinti. 

Liet. Inf. Biuras. 

12 DARBININKŲ UŽ
GRIUVO. 

KNOXVILLE, Tenn., rugp. 
19. ~ Black Mountain anglių 
kasykloje, tarpe St. Charles ir 
Pennigton, Va., užgriuvo 12 
darbininkų. 

GRŪMOJA MILITARINIS 
SUKILIMAS. 

ŠVENTASIS TĖVAS TURI 
AUTOMOBILIŲ. 

PRAMATO SUV. VALSTl 
JŲ PAGELBĄ. 

Tuo tarpu Francija veiks 
viena. 

ROMA, rugp. 20. — Milano 
i gyventojai Šventajam Tėvui 

bolševistine Rusija ir apmo
kėti bolševikams išlaidas už 
Urgos okupuotįę. 

Joffe iš savo traukinio pa
siuntė tokią telegramą: 

"Kuomet Vakar, teiriaujasi 4tas kongresui rupi. 

»monėmis ir sugestijomis. Ir 
abejuose rūmuose tuojaus im-
'amasi darbo, kad-kuoveiklaus 
panaikinti didžiuosius strei
kus. Ypač geležirfkeliečių strei 

kaimynus dar gi giriasi, kad 
tas esąs nesunkus dalykas; už
teksią poros jautuką, o blogai 
dėtai, dar reikėsią vieną "ma
garyčių" pridėt. Turime tvir
tos vilties, kad niekas nepaleis 
Vokietaičio ir tinkamai nubaus 

Ką veikia milicija? Ar ne 
jos reikalas neleisti laikyti re
volverių be leidimo T Vertėtų 
ir'miliciją patraukti už apsi
leidimą ir neveiklumą atsako
mybėn. 

LONDONAS, rugp. 20. I š j F i u i XI-ąjam parūpino «puoš-
Austrijos sostinės Vienuos i n » automobili* Iki šiolei Va-

. į'tikane nebuvo automobilių po-
pežiui pasivažinėti savo sod
nuose. 

praneša, kad tenai grūmoja mi 
iitarinis sukilimas. Valdžia 
neturi pinigų apmokėti kari
ninkus ir kareivius. 

Automobilius- papuoštas Šv 
Tėvo valdžios ženklais. 

3Cs 

RUPPRECHT SĄKALBIAU 
JĄS PARYŽIUJE? 

Jis norįs suskaldyti Vokietijos 
respubliką. 

PARYŽIUS, rugp. 20. — 
Prancijos sostinėj vieši buvęs 

nų išliuosuoti. Į kaiEuriustBavarijos sosto įpėdinis prin
cas Rupprecht. 

Iš Briukselio nurodomas 
princo viešėjimo tikslas. Sa
ko, jis darbuojasi gauti pran
cūzų sutikimą Bavarijai grą
žinti monarchiją. 

Prancūzų užsienių reikalų 
ofisas ir vietos vokiečių am
basada teiriaujasi apie tai 
daugiau žinių. ;Tečiaus tų gan
dų nei užgiųa, nei patvirtina. 

Reikia pripažinti, jog Pran-
cijai labai norėtųsi ssukaldyti 
Vokietiją. I r tokiu pienu ji 

sutiktų. Bet jai nesinori, kad 
tokion atskilusion Bavarijon 
turėtą gryžti monarchija. Sa* 
vo keliu, dauguma bavarų gy
ventojų nori susigrąžinti Wit-
tėlbachų dinastiją. 

Dėlto princas lankosi Pary
žiuje, kad išgauti prancūzų su
tikimą. 

Princo Rupprechto priešai 
tvirtina, kad princas yra įra
šytas eilėn vokiečių karo kri
minalistų. Kaipo tokiam tad 
uždrausta ineiti į santarvės 
valstybių šalis. Bet kuomet 
einasi' apie Vokietijos skaldy
mą, dėlto jis gali čia svečiuo
tis. Nes tuomet jis skaitosi 
Vokietijos priešu. , 

Gali but, kad tas princo 
Rupprechto sąkalbiavimas bus 
tik vienas piktų žmonių pra
simanymas. 

cijai Volrietijos kontribucijos-
moratoriumo klausime, Fran
ci jos vyriausybės nusistaty
mas pradeda priimti reale fo
rmą. Prireikus bus pavarto
tas ekonominis arba militari-
nis spaudimas. Francuzai sa
vo nusistatymą tempia Versail 
leso taikos sutartimi pasire
miant. Ir kai-kuriuose daly
kuose jai niekas negali to u'ž-
d rausti. 

Štai kas bus vystoma: 
1. Vokietija bus verčiama 

kontribucijos dalį mokėti dai
ktais. 

2. Francijos sunaikintiems 
plotams atstatydinti Vokieti
ja turės pristatyti reikalingos 
medžiagos ir darbininkų. 

3. Francija darbuosis paim
ti savo rankosna reikalingą 
garantiją. Tam tikslui oku
puotuose plotuose turės užim
ti kasyklas, dirbtuves ir miš-' 
kus. Iš to visa mėgins imti 
sau dalį pelno. 

4. Pasidarbuos įsteigti vis$ 
eilę muitinių aplink Ruhro 

rims ir nepasitvarkys politi
niai. 

Tečiaus tas visas aukšoiaus 
išdėstytas francuzų veikimas 
pirmiausia prigulės nuo atpil-
dymo komisijos, kuriai paves
ta išspręsti moratoriumo klau
simas. 

Nori S. Valstijų. 
—rftr * 

Nežiūrint tų visų francuzų 
plenavimų ir nUiistatytftŲ. 
be\gų politikai tvirtina, jog 
Francija savo žygiuose netu
rės pilno pavykimo, kaip il
gai neateis pagelbon Suv. Vai-
stijos. 

Belgai reiškia viltį, kad šia 
ndieninį Suv. Valstijų atsine-
šimą į -Europos reikalus pa
keis busimieji Suv. Valstijose 
rinkimai lapkričio mėnesiu. 

Dėlto belgai paduoda suges
tijų, kad tą mėnesį reikia šau
kti dar vieną konferenciją ka
ro kontribucijos klausimu ir 
ton konferencijon pakviesti ir 
Suv. Valstijas. 

Svarbiausias tos konferen
cijos tikslas, mintija belgai/ 
karo skolų panaikinimo klau
simas. 

r-

NE BI KOKI KARŽYGIAI. 

VAR&AVA, rugp. 20. — 
Armijos manebrų laiku len
kai lakūnai Putzige pametė 

klonį. Tuo būdu vokiečiai in- 'keletą bombų žmonių minion. 
dustrininkai bus verčiami ri-M() ^uvo ir apie 50 sužeista. 
mčiau pagalvoti apie kontri
bucijos mokėjimą. 

{Prigulės nuo Anglijos. 

Dvi paskutinės priemonės 
prigulės pilnai nuo Anglijos, 
kuomet ji bus -pasirengusi iš
reikšti norus mažinti Vokieti
jai kontribuciją pasiremiant 
premiero Poincare pienais. 

Kuomet Francija paims sa
vo rankosna reikalingas ga
rantijas kontribucijos atmokė
simo klausimu, galimas daik
tas, ji atsisakys, plano atplėš
ti nuo Vokietijos Rhinelandi-
ją. Ir tik pareikalaus prail
ginti Vokietijos plotų okujmo-

įtę, kaip ilgai Europa nem* 

Sako, bombos netyčiomis iŠ 
slydusios. 

SKAITYKITE IR PUTIN
KITE "DRAUGE" 

P I N I G U K U R S A I 

Svetimų Salių pinigų verte, 
mainant nemažiau 25,000 -doL 
rugp. 19 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 4.67 
Lietuvos 100 auksinų .7% 
Vokietijos 100 markių .7% 
Lenkų 100 markių . 1 % 
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į Žmoniška iš Vokietijos kon
tribucija jai reikalinga. Bet 

OESKIIJĮ Į PAŽIŪROS. Į LIETUOS A I S P O j Iš MUSĮI CtNTftO 

FRANCUZU NUSISKUN
DIMAI. i -

Suirus Londono konferenci
jai, visos prancūzų politinės 
partijos susijungė. Socialistai, 
liberalai ir konservatistai sto
vi už premiero Poincare nusis
tatymus Vokietijos spaudinio 
klausime. Net radikalai pra
deda simpatizuoti premiero 
vedamai politikai. 

Francuzų politines partijas 
jungia pramatomas Anglijos 
veikimas Francijos nenaudai. 
Stovį arti premiero francuzai 
politikai tvirtina, kad Angli
ja norinti sunaikinti Franci-
ją. Anglijos premiero Lloycl 
George «. tikslas — suspausti 
Franciją4inansiniai taip, idant 
ji negalėtų didinti nei karo 
laivyno, nei užlail/yti skaitlin
gos armijos. 

Atsiekus tą tikslą, Francija 
butų pastatyta lygiomis su 
vokiečių — rusų militar&e 

-kombinuoto. Tuomet Anglijai 
butų galima abi pusi balansuo
ti kaip tinkama ir ji skaitytu 
si visos Europos diktatorium. 

Toksai apsiniaukusios atei
ties įsįvaizdinimas, taigi, 
šiandie jr jungia krūvon fran
cuzų politines partijas. Jos pa
sirengusios pakelti bendrą ko
vą ne vien prieš Vokietiją, o"et 
ir prieš Angliją. 

Francuzai daug nusiskun
džia sunkia savo šalies padė
timi. Tik dirstelkime: 

Francija nacionalių skolų 
turi apie 30 bilionų dol. Ame
rikai ir Anglijai kalta 6 bilio-
nus dol. Atpildymo skolų, ku
rias užtraukė vidujinėmis pas
kolomis atstatydinti nukentė
jusius nuo karo plotus, 9 bi-
lionus dol. Taigi, Francija tu
ri viso 45 bilionus dol. (ne 
frankų) skolų arba apie 5GT5 
bilionus frankų. 

giasi pavergti ir sunaikinti 
Vokietiją? 

Šis jų pasielgimas mažina 
jiems pasaulio užuojautą, gi 
pačiuose vokiečiuose stiprina 
kerštą. 

FINANSISTAI (R STREI
KAI. 

Kituomet ' * Drauge ' ' buvo 
pareikšta, kad už įvykusias 

kokiam galam francuzai sten- į
 HerTine darbininkų skerdynes 
žmogžudžiai turėtų but išgau
dyti ir nubaust i 

Tokia nuomonė begalo nepa
tinka desperatams bolševi
kams, kurie savo rojaus pa-
grindan deda žmogžudystės ir 
visokios rūšies terorą. 

Chicagos lietuviškų bolševi
kų laikrašty* puolama "Drau
gas '', kad jis stovįs už žmog
žudžių nubaudimą. Tai ne juo
kai! Bolševikai radikalai sva
joja išskersti visus sau prie
šingus žmones, gi " D r a u g a s " 
priešingas tam jų nusistaty
mui. 
Tiems desperatams reiktų ži

noti, kad visokia žmogžudys
tė, nežiūrint kieno ji atlikta, 
turi but aštriai baudžiama, 
remiantis šalies įstatymais. 
Nieku negali but geresnis žmo-
gžudis streiklaužis už žmogžu
dį streikininką. Visi turi but 
lygus šalies įstatymų aky-
vaizdoje. Vis i jie turi atsakyti 
už savo piktus darbus, neišski
riant nei pačių bolševikų. Dėl
to, " D r a u g a s " tarp tų ir kitų 
nedaro jokio skirtumo. 

Tik paskutinis beprotis ga 
Ii tvirtinti, kad Amerikoje val
džios ir teismų persekiojami 
ir baudžiami tie, kurie darbi
ninkus organizuoja arba veda 
juos streikan, išėmus Kansos 
valstiją. Ten įstatymu drau
džiama darbininkams strei 
kuoti. Bet tai jau tos valstijos 
reikalas* Gal tenai daugumi 
piliečių, taigi, ir pačių dar
bininkų piliečių, savo gero 

Henry Ford, didelių auto
mobilių dirbtuvių savininkas, 
patsai yra didis kapitalistas. 
Tečiaus didžiųjų kapitalistų 
būry jis skaitosi kalpir baltas 
Varnas. J is turi daugiau už vi
sus kitus užuojautos darbinin
kams. Savo darbininkus žmo
niškai apmoka. Geriau apmo-
kaini darbininkai yra energin-
gesni ir sąžiningai atlieka dar-
'bą. Dėlto Ford gali daug pi
giau parduoti ir savo paga
mintus automobilius. 

Su kitais kapitalistais jis ne
turi santarvės. Oi apie Ne\v 
Yorko vVall gatvės finansiš
kus labai nepalankiai atsilie-
pi a. 

Andai jis iš New Yorko ke
liaudamas Bostonan štai ką 
'pasakė apie šiandieninius 
streikus: , 

"Reikia kuoveikiaus paža
b o t i Wall gatvės finansinius 
Ivaralius. O tuomet šioj šaly 
visi didieji streikai pasibaigs. 

"Amerika negali nusikraty
ti streikų, pakol Wall gatvės 

'finansistai kontroliuos, ameri-
konišką pramonę. Jie remia 
ir palaiko streikus. Nes kilę 
'darbo ar kapitalo nesutikimai 
l'inansistams labai naudingi. 

"Tegul darbdaviai su savo 
darbininkais apsieina kaipo su daugumai nepatiks arba pasi-
imonėmis, tegul moka jiems rodys kenksminga, tai visa jie ^ ^ ^ ^ ^ 
priklausomus užmokesnius, te- galės atmainyti savo balsais, Saulių organizacija yra pačios 
'gul duoda tinkamas d**bo są- renkant atstovus legislaturon. į lietuvių visuomenės sutverta ir 

P A I K O S žpDIS LiĘTU-
vos SAULIŲ sĄhm-

OA1. 

Saulių Atstovui Amerikoje 
pasveikinus Lietuvos Atstovą, 
p. Čarneckį dėlei Suvienytų 
Valstijų Lietuvos pripažinimo, 
•gautas pil. Žmuidzinavičiaus 
vardu šioks raštas: 
Gerb. A. Žmuidzinavičiui, 

Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Atstovui, 

Gerbiamas Tamsta: , 
Prašau priimti mano gilios 

padėkos nž atsiųstąjį Lietuvos 
Saulių Sąjungos vandu pas
veikinimą. 

Suvienytų Valstybių Lietu
vos pripažinimas — tai nau
jas didelis mūsų tautos laimė
jimas. Kartu tai yra galingas 
mūsų nepriklausomybės laidas. 

Nors šia linksma žinia ne
galėjo dar laisvai pasidžiaug
ti nei Vilnius nei Klaipėda, 
vienok aš t ikiu mūsų tautos 
ištverme ir galutinu jos tei 
singų siekinių laimėjimu. 

Mūsų tautos gili Tėvynės 
meilė ir kartu valstybingumo 
idėja, prie kurių auklėjimo ir 
vystymo tiek daug yra prisi
dėjusi Šaulių Sąjunga, yra ir 
bus visuomet kelrodžiu plačia
jame laisvųjų tautų vieškely
je, kuriuo mūsų tauta jau žen
gia prie šviesios savo ateities. 

Šią, mūsų teisės prie laisvės 
pripažinimo valandą, kariu su 
visa tauta neabejotinai giliai 

ANTEASAI DIDYSIS UŽ
DAVINYS. 

Mūsų - tautai atbudus, pir 
masai uždavinys buvo atgau
ti politinę laisvę, sukurti savo 
valstybę. Tai jau esame at
siekę. Esame politiniai laisvi, 
turime savo valstybę, beveik 
viso pasaulio jau pripažintą. 
Dar čia ne viskas užbaigta: 
dar sienos nenustatytos, dar 
Vilnius, Klaipėda svetimų 
rankose. Bet ir tuo tikslu jau 
veikia galingas ir nuolat stip
rėjantis valstybinis apara
tas: mūsų diplomatija, kariuo
menė, valdžia, visi piliečiai. 

Kultūrinė pažanga. 

Antras didysis mūsų užda
vinys, tai tą aCkovotą laisvę 
amžiams apsaugoti ir užtikrin
ti Lietuvai sveiką kultūrinę 
pažangą — Kad tai atsiekus, 
visa mūsų tauta turės mokin
tis ir šviestis, ir netik vaikai, 
bet ir jaunimas, ir suaugę 
žmonės. Visų-pirma gi, pirmoj 
eilėj — tauta turi sau išsiau
ginti dorų prakilnių vadų, ku
rie sugebėtų vesti tautą švie
sos ir doros keliais prie tau
tos prakilniųjų idealų. 

Pakelio kliūtys. 

Tame darbe mes, katali
kai, randame sau priešininką 
jau nebe svetiniuose, bet pačių! rija, 2) Andziutė Marija, 3) 

Ledai pralaužti. 
Senai ir gražiai dirba mū

sų Tautos Fondo kultūros sek
cija. Štai jau kelinti metai, 
kaip Tautos Fondas šelpia 
moksleivius einančius augš-
tuosius mokslus ir ruošia tau-
'tai vadus karžygius. Reikia 
mūsų visuomenei arčiau susi
pažinti su tuo darbu. 

Mūsų duosnieji Tautos Fon
do rėmėjai, daugiausiai patys 
varguoliai darbininkai, turi 
matyti savo 'pasišventimo vai
sių, nauda iš savo aukų. Čia 
Amerikoje Tautos Fondas dar 
nesenai tepradėjo šelpti mok
sleivius. Bet jau gali pasi
džiaugti, kad tarpe jo šelpia
mųjų įbuvo tokie žymus vyrai, 
kaip biologas, filosofijos dak
taras Pranas Šivickis, turintis 
pakvietimų į profesorius net iš 
kelių universitetų; kaip medi
cinos daktaras Aleksandras 
Račkus, pradėjęs nesenai me
diciną praktikuoti i r savo mo
kslo žiniomis dalinties su pla
čiąja visuomene per dienraštį 
"Draugą" . 

Bet didžiausi s ligšiol mok
sleivių rėmimo darbas buvo 
Tautos Fondo varomas Va
karų Europoj, ypač gi Švei
carijoj. Tenai, Friburgo uni
versitete pereitais metais iŠ 
16-os lietuvių studentų — net 
12 buvo Tautos Fondo stipen-
dijantais. Štai jų vardai pa
vardės: 1) Ambraziejutė Ma-

'H*y1w\. 

ti privačiai, buvo duodama į 
mėnesį 250 frankų. Studentės 
gyveno prie vienuolynų įtai
sytuose pensijanatuose; ten 
pragyvenimas kainuoja kiek 
pigiau ir dėlto joms buvo duo
dama į mėnesį po 200 frankų. 

Šitos pašalpos studentams 
vos tik užtekdavo paprasčiau
siam "s tudent iškam" valgiui, 
kambariui ir reikalingiau
sioms smulkmenoms išlaidoms, 
kaip tai: popierai, rašalui, bal 
tinių skalbimui ir t. t. Reikia 
žinoti, kad Friburge pragyve
nimas ytta nepigus, ypač da
bar p© "karo. 

Iš tų dvylikos- Tautos Fon
do stipendijantų — trys stu
dentės ir du studentai jau šią 
vasarą baigė universiteto mok • 

Kitame straipsnyje supa 
žindinsime Tautos Fondo na
rius arčiau su kai-kuriais 
mūsų stipendijantais šverea-
neciais. Fed. Sekr. 

TINKAMAS VALGIS IR 
f * 

lietuvių tarpe. 

Tai mūsų laisvamanija ir 
bedievi ja. Daugelis tų bedie
vių i£ gilaus įsitikinimo ko
voja prieš Katalikų Bažnyčią 

r^ džiaugiasi ir Lietuvos Šauliai. 
ei tai daro. Mums atrodo^kad » L a i tes naujas mūsų tautos lai- Įn' visuomenę, manydami tuo 

toks įstatymas nedemokratin-' "ujimas sustiprina Šaulius vy- į Lietuvai tikrą naudą darą. Jie 
gas. Gi tos valstijos žmonės j kinant jiems didelius tautos negali įžiūrėti ir suprasti to, 
gal juo ir labai patenkinti Jei j idealus, o visiems Šaulių prie-^ 

teliams, ypatingai čionai Ame
rikoje, lai tai primena, kad 

v 

lygas, streikai tuojaus 
nyks ' ' . 

iš- Deja, radikalai netiki į to
kią valdžią, kuri sudaroma gy-

Ford tvirtina, kad Ameriko- • ventojų balsavimais. Jų nuo-
> nėra nei vienos unijos, su-; mone, valdžia turi prilipti savo 
Įdarytos išimtinai vienų darbi- ! galybės per kalnus lavonų. 
ninku naudai arba vedamos jų! Dėlto jie ir užtaria žmogžud-
gerovei. Visos unijos, tai kapi- .^įus. Žmogžudystės juk tai 
alistų įrankiai. 

Ford žino ką kalba. 

" O , butų geriau, jei aš bu
čiau gimus -dvynukė", tarė 
Li'zė. 

"Kodėl " 
"Tuomet ana pusė galėtų 

Turint tiek skolų, nelengva I eit mokyklon, o ši pusė žvėjo-
valstybei surinkti tik vienus i ti 
nuošimčius. Kurgi patys bėga
mieji šalies reikalai, surišti su 
aukštomis išlaidomis ? 

Papeik savo draugą priva
čiai — pagirk jį viešai. 

svarbiausia bolševikų valdžios 
valdymo priemonė. Be to jų 
valdžia negalėtų gyvuot i 

Su tokiomis desperatinėmis 
nuomonėmis negali sutikti 
sveikas protas. , 

Mandagumas nieko nekai
nuoja, bet daug gero atneša, 

'dideliu malonumu atsilygina. 

Pavydas sauja į kitą, bet 
pataiko sau. 

tos pat visuomenės sunkiau 
šiais laikais buvo aprūpinama, 
tad neprivalo būti ji užmirš
ta ir šioje tautos džiaugsmo 
ir laimėjimo valandoje. 

Reiškiu Tamstai mano tik-
ros pagarbos ir šia proga lin
kiu pasisekimo tolimesnėje Ta
mstos darbuotėje. 

V. Čarneckis, 
Liet. Respublikos Atstovas. 

" T i k žiūrėk! J ie išdirba 
ketvirtadalį biliono adatų kas 
met", tarė nusistebėjus mo
teris, skatydama laikraštį. 

" H m " , suniurnėjo vyras. 
Tokiu būdu siūlų stoka nelei
džia tau įsiūti guzikus į ma
no drapanas. 

kad jie tautai didžiausią blė-
dį neša ir skriaudą daro, a-
timdami jai sveikatos ir stip
rybės pamatą, naikindami i-
dealizmą, vietoje galingo tau 
tos skriejimo prie laįkinojo ir 
amžinojo idealo, — pakišdami 
miglas ir durnus, ir geidulių 
vergiją. Nėra budo jų prieiti, 
jų įtikinti, nes jie tveria savo 
pasaulį su savo kariuomene, 
vėliava, su savo literatūra, 
obalsiais. Mes gailimės jų. Jie 
su panieka žiuri į mus. Žodžiu 
sakant — nebesusišnekame. 

Mūsų fvienatinė viltis, mūsų 
tautos skaisčios ateities — tai 
mokslas ir krikščioniška dora.. 
Kurie iš mūsų gali, lai semia 
sau tą mokslą rieškučiomis, 
lai gilinasi į mylimą mokslo 
šaką, lai ruošiasi prie darbo 
Lietuvoje. Kurie to negali, lai 
bent kitiems tai padeda siek-

iti. 

Čepulis Liudas, 4) kun. Myko
laitis Vincas, 5) kun. Navic 
kas Jonas, 6) kun. Pakalka 
Nikodemas, 7) Pakštas Kazys, 
8) Petrauskaitė Ona, 9) Rau-
linaitis Pranas, 10) Ruginis 
Klemensas, 11) Urnežytė Ur
šulė, 12) kun. Žilevičius En
rikas. Be tų ^2-os seniau dar 
kiti Friburgo studentai gauda
vo paramos. 

Kaip dirbta. 
Pašalpa buvo duodama ne

dovanos formoje — bet pas
kolos formoje. Remiamas mok
sleivis turėjo duoti pasižadė
jimą raštu, kad gautą iš Tau
tos Fondo paramą turės grą
žinti, kaip tik turės iš ko. 

Pašalpa-paskola nevisiems 
šelpiamiems asmenims buvo 
duodama lygiai. Pašalpą pas 

Vajus pagerinti valgio sto
vį tarp mokinių buvo laiky
tas viename mieste. 1,011 vaL-
kų pasverti po mokyklų virši
ninkų įsakymais. Iš tų, 58 
nuoš. pasirodė nenormalus 
svarume. 

Sulig Su v. Valstijų Agri
kultūros Departamento atsto
vo nurodymo, vaikams duota 
pus-pantė pieno ryto viduryje. 
Kitiems vaikams patarimai 
duoti kasi ink tinkamo valgio 
del tinkamo svarumo. Antro 
mėnesio pabaigoje, patėmyta, 
jog 67 nuoš. vaikų daugiaus 
svėrė. 

Suv. Valstijų Agrikultūros 
Departamento atstovas pa
kvietė motinas lankyti pamo
kas ir tėmyti tinkamo valgio 
pasekmes. Atstovas išrinko 60 
vaikų ir mergaičių dei tyrinė
jimų, kuriuos darė tėvų aky-
vaizdoje. Kožnai motinai ats
kirai buvo paaiškintas tinka-
mas svarumas dei metų ir u-
gio. Joms duota Sveikatos kor
telės, ant kurių reikėjo parašy
ti vaikų sveikatos papratimai, 
kiek miega, pilną valgio sura
šą, gilų kvėpavimą ir dantų 

kolą nuolatinės stipendijos for prižiūrėjimą, 
moję gauna tik pasauliniai Susirinkimas laikytas kož-
studentai ir studentės. Kuni-, na savaitę, į kurį atsilankė mo-
gai gi, kurie šiek tiek pasituri 
ir gyvena bendrabučiuose, kur 
pragyvenimas yra pigesnis, 
negu privačiai gyvenant. — 
jie gauna tik retkarčiais vien
kartinę pašalpą-paskolą. (Pa
sauliniams studentams, ku
riems visiems priseina gyven-

tinos, gydytojai, nursės ir A-
grikulturos Departamento at
stovas. Čion sveikatos rekor
dai peržiūrėti, savaitinis sva
rumas imtas, ir tėvams duota 
(Jaugiails patarimų. Motinos 
labai užsiinteresavo tuo darbu. 

(Forei*m Lan^uage I»f. Serric«> 

Besiartinant mokslo metų pradžiai, 
malonu priminti mūsų visuomenei apie 
mūsų tautos (išeivijos) brangiąją įstaigą 
— Šv. Kazimiero Akademijų. 

Tūkstančiai lietuvių vaikų birželio 
mėnesyje baigė pradines mokyklas. Ar 
tuomi turėtų jau ir pasitenkinti! Ne ir ne. 
Šioje laisvoje šalyje, kur mokslas taip 
lengvai prieinamas, privalo visų tėvų di
džiausiu troškimu būti, kad jų vaikai 
kuodaugiausiai mokslo įgytų, ypač reikia 
neapleisti dukterų, nes šiuose l a ikuos 
mokslas lygiai reikalingas mergaitėms. 

Mūsų brangioji įstaiga. 

Mes, išeiviai Amerikoje turime įstai
gą, kuria galime teisingai didžiuotis. Tąja 
įstaiga yra Šv. Kazimiero Akademija. Tą 
mokyklą veda Seserys Kazimierietės. 

Šioji kongregacija yra grynai lietu
viška. Joje yra augs tos doros, gilaus pro 
to ir augšto išlavinimo seserų. Nors mūsų 
seserys vengia pagyrimų, bet negaliu už
tylėti, neatidavusi kredito kam jisai pri
klauso. — Jeigu šiandie džiaugiamės A-
merikoje augštesne mokykla mergai
tėms, kuria net kulturingiausįeji Ameri
konai didžiuojasi, jon siunčia savo mer-[ 
gailės, tai didžiausias, nuopelnas priklau
so toms seserims, kurios būdamos prie Vie
nuolyno vairo, netik pastatė Akademiją 
ant augšto laipsnio, bet ir patį Vienuo
lyną išpopulerizavo, supažindino su vi
suomene. 

i <*erb. vienuolyno viršininkėj Sesuo 

sus su pagarba į ją žiūrėti. Nors nuolat, serų. Jos pastangomis ir aukštu mokslu A 
darbais ir rupesniais apkrauta, ji visuo
met maloni, rami. Verta viršininkė vertos 
įstaigos! 

Gerb. Sesuo M. Skolastika, muzikė, 
dainininkė, artistė, J i apdovanota nepa
prastais gabumais. J i savo pastatytais 
scenos veikalais, ir kaipo muzikos mo-
kytoja atkreipė visų akis į Akadėnują, 
J i ibeveik sveikatos nustojo, jėgas nu
silpnino, bet išaugino tokius talentus 
tarpe mergaičių, kuriais džiaugiasi visa 
mųsų išeivija. Ar mes gana apibrangi-
name Sesers Skolastikos dideles dovaiųis 
ar jas užtektinai supranta ir pats Vienuo
lynas — tai dar klausimas. Tik tiek galiu 
pasakyt, kad jei ji dirbtų by kokiame 
svetimtaučių Vienuolyne nežinotų ją nei 
kaip branginti... 

Sesuo Margareta JflĮaria, Akademijos 
vedėja, yra tai viena skaisčiausiai spin-

Maria savo maloniu rimtumu privertė vi~ dančių žvaigždučių tarpe Vienuolyno se-

kadėmija šiandie yra pastatyta ant tos 
augštumos ant kurios j i šiandie stovi. 
Mokslo pienas joje peršoka augštųjų vie
šųjų mokyklų, auklėjimą mergaitės joje 
gauna gražiausią. Sesuo Margareta išla
vino žymią dalį ir pačių seserų parapijos 
mokyklų mokytojų — Vienuolynas neap
siriko pavedęs jai Akademijos vedimą, ji 
yra viena iš tų augštos doros šviesų, ku
riomis Vienuolynai pasižymi. Lai Dievas 
padeda gerb. seserei Margarietai ir to
liau taip uoliai darbuotis apšvietai lie
tuvaičių, kurioms ji pašventė savo gra
žiausią jaunystę ir augštą mokslą. 

Sesuo M. Anastazija, Vienuolyno rei 
kalų vedėja, tai neišsemiamos energijos 
i r gabumų vienuolė. Prie jos Vienaioly-
no tvarka buvo pavyzdinga, ji vedė beto 
ir namų ruošos mokyklą mergaitėms, ji 
rengė bazarus, kiiriais netik uždirbdavo 
pinigų, bet' kuriais populerizavosi ir pats 

* ^ ^ H * į * ~«*^t^fc-t BjJĮW>\^^ • 

Vienuolynas -žmonės lankėsi, susipažino 
su seserims ir Akademija, interesavosi 
ir rėmė Vienuolyną. Dirbo žodžiu visos 
mūsų sesutės, taip Vienuolyno valdyba, 
kaip ir kitos, pirmutinės Vienuolyno vir
šininkės ir vedėjos pastatė įstaigą ant 
tvirtų pamatų. 

Aka4ėmijos auklėtinės. 

Nuo Akademijos įsisteigimo iki 1921 
m. mokslą užbaigė septynios lietuvaitės. 
Jos yrą: Angelė Evaldaitė — (Simutie
nė), Bronė Mišeikiutė, Ęstelle Stripei-
kiutė, Ona Vilkiutė, Bronė Nausėdaitė, 
Jadvyga Urbiutė ir Anastaaija Freitikaitė-
Kitos mokslą baigusios, buvo svetimtau
tės ir deja jos berods yra didžiumoje. Ta
sai faktas parodo, kad svetimtaučiai la
biau mūsų Akademija apibrangina negu 
mes patys... 

($us <feiugi»u) 

\ 
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Pirmadienis, Kugpj. 21, 1922 
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GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
4441 Sb. Western Avenue 

Tclef. Lafayette 4146 
I 
& Vaapdos: f-11 rytais, l - I po 
f pietų Ir 7-8 vakarai*. Nedėldle-* 
jĮniaia Ūktai po piety S iki S va l . | | [^{Ja»*={:=«^g=S NHHNMI 

DRAUGAS 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 4 7-tos Gatvės 

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

Tel . C a n a l 3 S 7 . Vafc. C a n a l 2 1 1 8 

DR. r*.1ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South HaLsted Street 

Valandos: 10 iki 12 syte: 1 iki -
po pietų: 4 iki 9 vakare 

Jį Res. Tel. Cicero 3656 
< \ Ofiso Tel. Cicero 49 

ii 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 9693 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų* 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—S po 
piet, 7—8 vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1119 Independenca Blvd 

Chicago. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 

Tel. Yards 001)1 
OFISO VAL.: 

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

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

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę l a i k o ir p le i skanos 
tnojaus pranyks . Naudoki te 
Ruffles nuolatos ir pa to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 65c. aptiekose, arba prisila
kite 75c. tiesiai j labaratorija. 

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

Brooklyn, N. Y. 

IŠ GIEDRLNINKŲ DAR
BUOTĖS. . 

TT.SC 

ANCH0R-DONALDSON 
LIETUVON I 12 DIENŲ 

Greičiausių vandeninių keliu. 
Ypatiskai vedama ekskursija su 

greitu persėdimų Southampton i 
Danzig Piliava, Memcl ir Liepojų ant 
vieno iš trijij greičiausių jurų mil
tinų, išplaukiančių iš Ncw Yorko kas 
Utaniinka. 

Visi trečios kliasos pasažieriai turi 
kajutos. 
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA 
Via l.i\i*rpo<>l ir Glasgow 

ASS YRIA Rugp. 11 
CARMENIA Rugp. 17 
ALGERIA Rugp. 25 
SCYTHIA Rugp. 31 
CITY OP LOSDON Rūgs. 2 

Norint laivakorčių ir informacijų 
kreipkitės pas agentą savo mieste ar 
apielinkėj. 

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street. . 
Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
?.—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: % 

3 ss&&s$$s$«9>$«s$$&$$d33&$3* 

DR. CHARLES SEGAL 1 
Perkėlė savo ofisą po numeriu, 
«799 BO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džio vu, Moterų ir Vyrų Ligų 

VaL: ryts nuo 16—12; nno 2—6Į 
po pietų; nuo 7—8:26 vakare.* 
NedėUomla: l t iki 1. 

Telefoną* DreseI 2880^ 

D r . M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimų, ar tamistos ak {s 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland A ve., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 8 labos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATTS Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 1© ryto iki » 
va. Nedėliomis nuo t ryto iki 
12 dlen 

I DR.A.LYUŠKA f 
•į 1900 So. Halsted Str. 
1 Tel. Canal 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. ° 
Gyvenimas:—2811 W. 63-rd S t |B 

Tel. Prospect 346S p 

: . 

PRANEŠIMAS. 
o n s a s Dr. G. M. Glaser p e* 

r eina j rankas Dr. C has. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplalkys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

8149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo S iki 7 vak. 
Ned. nuo 16 iki t po pietų. 

Telefonas Yards 687 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
ĮLIETU VIS A K I U SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
J^ akių tempimą 

kas yra priežas_ 
tiro i skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegi o; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk^ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Telefonas Boulevard 7589 

lĮlIlHtfflIlIlIlIlIllIllHllllllinilHlllllHHiH. 

i S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvės* kuopi- 2 
afi&usla. Reikale meldžiu atsliau " 
Skti, o mana darbą bastt* 
=nėdtntl. 
=9114 W. 98x4 A ChltflL 
S Telefonas Canal 1271—2199 
t t i i i i i i : i i in i i i fn i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i iu i i i i iu 
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Dr.A.J.TANANĖVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: ' 8-^-10 ryte 1—3 po 
I'- I. Pullniaii 3213. Chicago. 111. 

piet ir 7—9 vakare. 

Valparaiso, Ind. — Rugpj. 
13 d. šv nu, (Jiodrininku II-ji 
kuopa, Val;paraisoj, Ind., lai
kė savo reguliarį savaitinį su
sirinkimą. Buvo tai paskutinis 
šio bertainio susirinkimas. 
Oras buvo gjan karštas ir traib-
kiantis mokinius prie dailaus 
Sagerio ežero ieškant patogu
mų, vienok visi nariai suėjo. 

Susirinkime išrinko valdyba 
sekančiam bertainiui, į kuria 
pateko sekantieji: A. A. Kal
vaitis, pirm.; J . P . Pautienius, 
pagelb.; P . Atkočiūnas, rast.; 
koresp. palikta tas pats, J . P. 
Pautienius. 

Po rinkimų sekė kuopos rei
kalai. Nutarė, kad kvotimams 
užsibaigus laikyti pasilinksmi
nimą, "Fareweli Par ty" , kad 
paminėjus mokslo metų užbai
gą ir kad pagerbus ant visa
dos Valpą apleidžiančius na 
rius. Tuo reikalu rūpintis pa
skirta komisija: J . P. Pautie
nius ir A. A. Kalvaitis. 

Kuopa nutarė pareikšti, jog 
ji begalo griežtai pasmerkia 
Vaipos "Lietuvių Moksleivių 
Literatiškos Draugijos" beša
li joniška įžeidimą ir išpeikime 
mūsų gerbiamo atstovo, V. 
Čarneckio, ir Lietuvos val
džios. Dauguma (aštuoni) tos 
draugijos nariai yra neverti 
vadintis lietuviais. Mūsų kuo
pa nemato reikalo tuos asme
nis garsinti laikraščiuose, bet 
nutarė neužmiršti jųjų sujuo
kintus vardus, kad to Liaus ka
da su jais suėjus žinotumėm 
kas jie per paukščiai. Reikia 
suprasti, jog prie tos draugijos 
priklauso ir keli katalikai mo
ksleiviai, de! priėjimo prie kny 
gyno, bet jie neturėjo nieko 

j bendro su tuo "murz inu" dar
bu. 

Paskui kuopa priėjo prie 
davimo įnešimų Seimui. Tuo 
reikalu .dalykus gyvai domiai 
svarstė. Tarp kitų įnešimu bu
vo ir sekantieji: 

KAD (Hedrininkai turėtų 
populiarį organizatorių, kuris 
rūpintųs aplamai organizaci
jos gerove, turėdamas po vie
ną pagelbininką kiekvienoj 
kolonijoj; 

KA,D butų atspausdinta or
ganizacijos knygyno katalo-

KAD butų surasta pastovi 
vieta organizacijos knygynui; 

KAD konstitucija butų 
spauzdinama abejose kalbose, 
lietuvių ir anglų; 

lyAD organe, *' Giedroje r ', 
toliau varyti konkursijinius 
straipsnius; 

KAD organe butų visų mūsų 
"kalbos žinovų gvildenama mu-

ų kalba. 
Paskui sekė ant visados ap-

'leidžiančių naiių atsisveikini-
'mai. Petras Daužvurdis, lietu
vių kalbos mokytojas ir kuris 
čia yra išbuvęs apie kokius 
penkis metus, pasakė jausmin-

; gą atsisveikinimą, branginda
mas įgytą mokslą sekančiai,: 
"įgytą Valpoj mokslą nepar-
duociau nei už bile kokią sū
nuj auksinų". Ant galo ap

ijaus kursą. 
(Po tam atsisveikino J , .\J. 

Sadauskas, muzikos, mokinys, 
r 'Leonas Ęraspalius, augštęs-

nės mokyklos mokinys ir ge- ciją 

^Papuošimas Automobilių. ras botanikos žinovas. Sįe abu 
'irgi pasakė a t ^ n t i n a s pra
kalbas ir žadėjo neužilgo vyk
ti tėvynėn, Lietuvon. 

Prutėnio "Pusbrol is" 

nas 1r * Sam* Glass *— žydas. 
Presos koriu sija davė gerą pu
blikaciją ir vietiniuose-anglų 
laikraščiuose apie mani&sta-

nės džiaugės visad. 

Lietuvių džiaugsmas. 

Džiaugės lietuviai savo tiks
lo atsiekę. Jie visad sakė kad 
Lietuva ar anksčiaus ar vė
liaus turės but pasaulio pripa
žinta. Prie to pripažinimo, kad 
ir laipsniškai, bet gi priėjome. 
Yra tad kuomi ir džiaugtis. 

Nesusipratėliai. 

MANIFESTACIJOS 
ĮSPŪDŽIAI. 

Waukegaai, 111. — Rugp. 13 
d. įvyko iškilminga, istorinė, 
lietuvių demonstracija. Nors 
prisirengimui laiko ne daug 
butą, bet lietuviams imantės 
darbo energingai, manifestaci
ja pavyko labai gražiai. Visi 
žmonės ja gerėjo^. 

Pirmą valandą po pietų žmo 
nės pradėjo rinktis ir parėdy
tais automobiliais važiuoti 
prie Lietuvių svetainės. Visų 
širdys buvo didelio džiaugsmo 
apimtos. 

Manifestacijos Tvarka. 

Parodą vedė Amerikos uni
formoj kareivis. J i s jojo ant 
gražaus žirgo. Paskui jį ėjo 
didelis benas, o už jų buvo ne
šama Amerikos ir Lietuvos ve-
liavos, o prie jų koja kojon 
žengė lietuviai ex-kareiviai; 
toliaus vyrų pulkas. Čion va
žiavo gražiai įrengtas "Uo
tas . — Amerikos Liberty, Lie 
tuva, o vidury Dėdė Šamas. 
Paskui " f lo to" ėjo graliai 
parėdytos mažos mergaitės. 
Jos sudarė Amerikos ir Lietu-
vos gyvas vėliavas. 

(Po gyvų vėliavų ėjo maži 
• 

berniukai. Visi į Lietuvos ka
reivių uniformas parėdyti. 
Čion vėl eisenan įpynė Raudo
nojo. Kryžiaus slaugės iš ma-
žii mergaičių, o i£ berniukų — 
Amerikos jūreiviai. Visi jie bu 
vo baltuose rūbuose. Šį gražų 
\aizdą sekė merginos Lietu.-
vos vėliavos spalvų rūbuose. 
Jos nešė Lietuvos ir Ameri-
kos vėliavas. Paskui jas ėjo 
lietuvaičių rūbuose mažos 
mergaitės, merginos, moterys 
ir vyrai. 

£ I J L ! L . 3 ~ £ ! L ^ L : Uilpn* finansinį padėjimą, kas Liefuvys Gydytojas ir Chirurgas 
109OO S. Michigan Avenue 
Tclef. Pulhnaii 342 ir 349 

Valandos Nuo 10 Uti 12 ryto 
Xuo 7 iki 9 vak 

•/ v 

Nešta Įvairus Parašai. 

Pirmas parašas anglų kal
boje: " W e Rejoice For Litb-
tiania. Sbe Has Gained Her 
Freedom. America Has Said 
So . " (Mes džiaugiamės del 
Lietuvos. J i laimėjo savo liuo-
sybę. Amerika pasakė tai) . 
Antras parašas: "America is 
a Friend 6f' the Small Nations. 
America has showed this 
friendship to Litliuania. Ame-
r:ca an<l Litliuania forever". 
(Amerika yra mažųjų tautų 
draugė,. Amerika parodė Lie
tuvai savo draugingumą. A-
merika ir Lietuva ant visa
dos ). Trečias parašas: " Of the 
people — for the people, — 
by the people our country 
America. Ot' the people — for 

i the people — by the people 
tlie land oi our f atkers Litli
uania." Tai Abraomo Lincol 
n*o žodžiai. 

Už parašus Amerikonai 

Mūsų kolonijoj bolševikų 
Floras buvo gražia* Išpuoš-1 kaip ir nėra. Yra tik vienas 

tas Ainerikos ir Lietuvos ve- kitas komisaras. Reikia pasa-
liaVų spalvomis. Automobilius j kyti kad, kuomet choras dai-
buvo L. Vyčių. 47-tos kuopos. 
. \nt jp buvo pagamintas žirg-

navo Amerikos himną, visi 
žmonės kepures nusiėmė. Tą 

vaikis.— Vytįs. Lietuvių kor- pat padarė ir lietuviškieji ko-
poracijos automobilius irgi 
buvo gražiai apdekoruotas. 
Nemažiaus tos dekoracijos bur 
vo ir ant vietinių lietuvių biz
nierių ir žydų automobilių. Vi
so buvo apie šimtas automo-
bilių. 

P?eko girdėt amerikonus 
kalbant, kad sako turbūt lie
tuviai prie šios manifestaci
jas rengėsi kelius mėnesius. 

misarai. Bet kuomet choras už-
traukė Lietuvos himną, tai 
mūsų lietuviški komisarai už
simovė kepures ant galvų. To
kiems tik kaip kurmiams tiu
rką landyti po žeme, o ne su 
civilizuotais žmonėmis maišy. 
tis. Visgi tuom savo pasielgi
mu jie manifestacijos nenus
telbė. Manifestacijų dalyviai 
šias istorines iškilmes ilgai 

Tokia didelė paroda jau senai minės, 
yra buvus Waukegane. 

Programa. 

Manifestacija apsistojo Roo-
sevelt Parke. Vieta labai gra 
ž l Miesto valdininkai, būda
mi lietuviams prielankus, sa
kė kad lietuviai paroduoti ga
li gau-t vietą kokią tik jie no
ri. Taigi komisija tuomi ir pa
sinaudojo paimdama parką. 

Apsistojus,' Šv. Baltramie^ 

J. Pocius, 2-ras rast. 

PutITtKOS ŽINELĖS. 
' t 

ĮVADUOS ŽINEL6S. 

r 

Šiandie l l i p Kursas 
Siun^iAnt Ldetunon »er mm; 

12c už ltW4ulfimų 
'•• arba——•—-

833 auksinų ui $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
Dtstrict Bank | 

State Bank — Clearing House 
Bank. 

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

«c 
*iHWMHMii'li«» 
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STANUBY P, 
MAŽEIKA 

GRABORTUS TB 

Torių automo
bilius Tlsoklemfl 
relkalama. Kaina 
prieinam oa 

3319 Auburn: 
Ave. Chicago.J 

Nors .an^lį^., sandeliai vis 

mazejo yj^aftąL gręse pramo
nės' Kįpą^bžąį įua^ Ir ..t^Oo^ 
menes vargai,;- vienoK prezi
dentas : nesigiaebė valdiškų 

jaus clioras sudainavo " S t a r ' priemonių priversti, kad an-
Spangled Banner , J ir "Lietu
va Tėvynė mūsų"... Progra-

glekasių streiko klausimas už
sibaigtų. J i s privatiniu keliu 

mos vedėju buvo gerb. kun.jdaug darbavosi, kad streikai 
'Jonas B. Klotis. Išreiškęs j pasibaigtų ir visuomenė butų 
padėkos žodį šios šalies vai-[išgelbėta nuo vargo. Jam pa-
džiai ir jos žmonėms, statė 'sisekė. Konferencijomis jis at
kalbėti miesto majorą J . F. 
Bidinger. Majoras savo trum
poj kalboj reiškė džiaugsmo 
kad Lietuva likos Amerikos 
pripažinta ir kad jam labai 

> 

linksma matyti tokią iškil-

išgyrė lietuvius, kad lietuviai 
gailestaudamas, apibrėžė savo,' sugebėjo gražius, atatinkamus 

manifestacijai parašus paga-
į jam neduoda žinoti ko jis to
liau galės siekti. J i s yra už
baigęs vieno meto teisių sky-

mintį. Tai presos komisijos 
darbas. Jon įėjo gerb. kum 
Jonas B. Kloris, M. Budriu-

mingą manifestaciją. 
Po majoro kalbėjo buvęs 

States Attorney James G. 
Welch. Advokatas Weich yra 
susipažinęs gerai su lietuvių 
istorija. J i s pasakė ir tą fak
tą kad Koscitiško, kurs buvo 
atvažiavęs šion šalin padėti 
kariaut, buvo lietuvis. Savo 
Icalboj jis reiškė Lietuvos Res
publikai geriausių pasekmių. 

Šiam baigus, kalbėjo advo
katas J . A. Miller — žydas. 
J is tuoj pasisakė kad esąs gi
męs Lietuvoje ir lpud ten yra 
jo giminės. Kalba buvo ke
lianti entuziazmą, gyva. Po 
Miller'io kalbėjo States Attor
ney A. V. Smith. J is taipgi 
reiškė daug džiaugsmo del 
Lietuvos pripažinimo. Išgyrė 
lietuvius ex-kareivius ir lietu
vių tautą. Sakė, kad jam bū
nant karininku, lietuviai ka
reiviai visad ir visur buvo iš
tikimi. Po Smith'o kalbėjo ad
vokatas Bradčulis afoie Lie
tuvoje esančius įvykius ir tt. 

Šv. Baltramiejaus choras j 
sudainavo tarpais "Jaunimo 
Giesmė" — J. Naujalio ir 
"Važiavau Dieną" — St. Šim
kaus. Ęrograma baigta Ame
rikos ir Lietuvos himnais. 
Čion gerb. kun. J . B» Kloris 
Lietuvos Respublikos vardų 
padėkojo už iškilmingą mani
festaciją. 
Oarbė Waukegano lietuviams 

turėti savo tarpe dvasios va
dą;, kurs, nors čia gimęs ir au
gęs, bet yra didelis Lietuvos 
tėvynainis. Jo tautiškumu Ižmo 

siekė kad streikas jau eina 
prie galo. 

Viešpatijoje negali būti ge
ro, jei joje šeimininkauja žmo-

'nių klasės ar grupės, kurios 
siekia tik savo tikslų, ne tu 
rėdamos viešojo gero. Tai pre
zidento Hardingo nuomonė. 

Tokio grucių, ar klasių vieš
patavimo, kurios primeta savo 
įstatymus ir varžo kitų laisvę 
valdžia nemananti toleruoti. 
Nes tokįs jų darbas yra prie
šingas laisvės principams. 

Gen. Publ. Service. 

Vyras (savo moterei) — 
" A r gi aš tau ne telegrafa
vau kad savo motinos nevežk 
su savim 17 

Moteris — "Taigi ji nori 
sužinoti kodel; J i pirmutinė 
ir telegramą skaitė". 

: Tel. femievaV****) ~ 
DR. Ą. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago. 111. 

= ? 
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I V. W, RUTKAUSKAS į 
Į ADVOKATAS I 

Ofisas Didmiesty!: £j 

| 29 South La Salle Street | 
S Kambaris SS0 
u Telefonas: Central 6199 
5 * • » * » » * * fr'K -B X •» •»»»•» 

f Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
p Telefonas: Yards 4681 
raiiuuiiimffiiiiiiiiuiHixjHiiimiiiiis 
» • "• 

Tel. Central 1289 
HAROLD O. MULKS 

ADVOKATAS 
Veda . bylas visuose teismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — 1619 
195 No. Clark St. CbJcago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

įįmmmmmm » » » » » « » » * » » » « » » * » » - 9 ] 
• 

Tel. Randolph 4758 

A A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

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

19 Sonth La Salle Hwsa 
Hoom 1969 

Valandos: 9 ryto iki I po plstų 
ą Namą TaL Hyde Park t99t 

a = 

:: l t. WA1TCHES "^ 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 H. I>earbora 
Street Tel. Dearborn 601*6 
Vakarais: 107S6 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel- Pullman 6877 

;•*» » » » » » • • • ^ » » » » » » « » » » » » » »9ž 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Madisou Street 
197 
Moko Siuvimo, Patternų klr-

)lmo, Designina bisniul ir na-
nama Vietos duodama dykai. 

[Diplomai. Mokslas lengvais 
tmokėjlmala Klesos dienomis 
•vakarais. Reikalaukit knygai ėa< 

Seeley 1949 
pirm. 

K * * * * * * * • • • • 
I TeL Lafayette 

•*»"9l 

Kaipo Uętuvys, lietuviams visa
dos patarnauju 

9999 W. I 
•i « — • . » ! 

I-

» - • 

P R A N E Š I M A S 
DR. P. ŽILVITIS 

: Parkelė savo ofisą po num. 
3241 — 43 So. Halsted Street 

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

9-8 F. I i . 
: Tol. Boulevard 7179 

Rezidencijas TeL Fairfa* 5674 
= = 

. -... -̂
Telefonas Canal 6398 

JOHN 6. MEZLA1SKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir 9enų namą taifytfojsi. 
2338 S. Oakley Ave^ Obicago 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLEB 
YsisteitBkUs uirag. 8. V. P*t OflM 

Uaisos per daugiau agip 
SOpjgtį . 

— i f i i 

Waiya liaro lAnoaor) fgi99«fi9ttal|. 

SAVIEJI REMKITB SAVAS 
Į S T A I G A S . 
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ĮCHICAGOJE 
PimaabMk Ite^pj. 31, 1*22 
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VEDAMOS DERYBOS. J IŠ2JITSI NEGRYŽO. 

Pereita šeštadienį Illinois' Norma Rucker, 13 meti?, 33 
valstijos anglekasių viršaičiai 
tarėjo antr$ susirinkimą su 
kasyklų savininkų reprezen
tantais Chieagoje. 

Šiame antrame susirinkime 
derybas vesti paskirtas komi
tetas iš 6 žmonių — 3 angle-
kasių ir 3 kasyklų savininkų. 
Tas komitetas įgaliotas da
ryti taiką, prieinamą kiekvie
nai pusei. 

Kuomet komitetas ras tai-

So. Monard ave., aną diena 
išėjo su knyga pas savo drau
gę ir negryžo. Spėjama, kad 
ji bus pagrobta. 

Penki plėšikai gatvėje at
ėmė nuo vežėjų troką su alaus 
statinėmis ir nuvažiavo. 

buojasi Moterų Sąjungoje ir 
nemažai prisideda visokiomis 
aukomisu Kada paskutiniu 
kartu Mot. Są-gos 55-ta kuopa 
turėjo šeiminieką išvažiavimą, 
tai ji iškepė įvairių įvairiau-
'sių "kringelių" kuriais sve
čiai labai gėrėjosi. Taipgi p-
'nia Stakėnienė nemažai prisi
liejo prie padarymo biznio ir 
Spaudos Dr-jos bazare, kuris 
*buvo rengiamas išplatinti 
krikščioniškai kultūrai. Girdė-
'jau, kad p-nia Stakėniėnė pri
sirašysianti prie Spaudos Drau 
gijos. 

caoko ^MŪVIMAS. DR- TA«i™SS!LYBI" 
GYVENO CHIOAGOJ. 

Ties 22 gat. ežere atrastas 
nežinomo senyvo žmogaus la-

fvonas. Policija spėja, kad tai kai kelius, tuomet bus susau-1 
k tas abelnas abiejų pusių su
trinkimas. 

Anglekasių viršaičiai stovi 
už tai, idant kasyklų savinin
kai be jokių sąlygų priimtų 
(levelande padarytą taikos 
sutartį. Savininkai kol-kas 
>tovi už arbi t raciją. 

busiąs saužudis. 

Lenkai Chicagoje rengia 
"Stebuklo ties Visla" pamU 
nėjimą. Sulaikytus ties Varša-
va bolševikus jie vadina "ste
buklu." 

ŽMOGŽUDŽIAI BUS Ntl-
B A U S T I . 

Prezidentas Hardingas pas
merkė Herrino darbininkų 
skerdynes savo pranešime kon 
presui. Reikalavo, idant žmog
žudžiai neišsisuktų bausmės. 

Illinois Prekybos Rūmai 
I«asiuntė telegramą preziden
tui Hardingui. Užtikrina jį, 
kad Herrino skerdynių žmog
žudžiai bus išgaudyti ir nu
bausti. Tuo būdu bus nuplauta 
kiauri nuo valstijos dėmė. 

Illinois Association of Com-
merce pastangomis sudaryta 
organizacija rinkti fondą, 
kurs bus pavartotas Herrino 
žmogžudžių nubaudimui. 

ŽADAMA 5 CENTAI UŽ 
KIEKVIENĄ DOLIERĮ. 

Bankrutijimų tarpininkas 
(referee) Eastman paskelbė, 
kad tie visi, kurie žinomam 
Raymondui Bischoffui sudavė 
*avo pinigus, tikėdamies grei
tu laiku praturtėti, už kiek-
\ ieną sudėtą dolierį gaus po 
5 centus. 

Eastman raportuoja, kad 
aktivių pinigų iš viso Bischo-
ffd turto bus gauta apie 150,-
im iki 200,000 dol. Kacl tuo-
tarpu jo pragaišinta suma sie
kia 2 milionu dol. 

Po visų formalumų Bischo-
ffo palikti turtai bus parduo
ti ir surinkti pinigai padalin
ti jo kreditoriams 

4 SUŽEISTA SUSIDAUŽUS 
AUTOMOBILIAMS. 

• 

Ant kampo Miehigan ave. ir 
47-os gatvės policijos patroli-
nis automobilius susidaužė su 
kitu automobiliu. Patrolinis au 
1 o mobilius-apverstas ir sužeis
ti 3 policmonai ir vienas ve
žamas areštuotas žmogžudis. 

TRYS VAIKAI NEGRYŽO. 

jTrys vaikai — H. Chernick, 
I i , 924 So. Karlov ave., Jo-
seph Gordon, 15, 4022 W. Tay-
lor st., ir Frank Costello, 12, 
914 So. Karlov ave., ketvirta
dienį išėjo mandytis į Desplai-
res upę ir nebegryžo. 

Apie tai pranešta Filmore 
stoties policijai. 

L. VYČIŲ CHIC. APSKR. 
CHORO IŠVAŽIAVIMAS. 

]Moterų Są-gos 55-ta kuopa 
rugsėjo (August) 24 d.-Auš
ros Vartų par. svet. rengia 
4*Bunco Party"„ Bus -įvairių 
įvairybių. 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio choras, su Ch-gos kuopų 
apskričio pritarimu, nuo se
nai rengiasi prie antro iškil 
mingo išvažiavimo. Pirmiausia 
buvo paskelbta ant 13 d. rugp. 
bet iš priežasties Labdarių 
Są-gos Centro pikniko ir ba-
'zaro nukėlė ant 20 d. rugpj. 
Dabarties vėl kliūtis; tą dieną 
'įvyksta visos Chicagos de
monstracija McKinley parke. 

Todėl pereitame Vyčių Ap-
'skr. sus-me komisijai davė ga
limybės nukelti ant 27 d. šio 
mėnesio ir pilnai vykinti pra
dėtąjį darbą. Kuopų atstovai 
pasižadėjo savo kuopoms pra
nešti, kad iškilmingai reng
tųsi prie to išvažiavimo, lygi
nai, kaip kad buvo 4 d. liepos 
išvažiavime — su trokais ir 
savo užkandžiais. 

Taipgi kviečiame ir svaidi-
ninlcus dalyvauti, nes Beverly 
Hills — patogi vieta žaisti 
"baseball". Komisija. 

Wesį Sidc. -^ Praeitą savai 
tc garnys beskriedamas per 
West Side aplankė žinomo 
darbuotojo p. Pet. Cibulskio 
šeimyną apdovanodamas ją 
gražia dukterėle. Cibulskiai 
džiaugiasi garnio aplankymu 
ir jo dovana. 

Gužutis. 

VYRAI KE^S, VYRAI VIRS, 
VYRAI TARNAUS!! 

West Side. — Jau buvo ra
šyta, kad AVest Sidės vyrai 
sutarė surengti vakariene; 
Aušros Vartų par. naudai. Jie 
ką sutarė tą* ir padarys. Jie 
ruošiasi visu smarkumu ir 
jiems darbas sekasi. Ši vaka
rienė bus istoriška tuomi, 
kad viskas bus padaryta be 
moterų pagelbos. Patys taisys 
valgius ir visus gėrimus ir pa
tys tarnaus prie stalų ir at
liks programą. Taigi tas bus 
begalo įdomų. Toji įdomi va
karienė bus Aušros Vartų par. 
svet, rugsėjo 10 d., 6 vai. va
kare. 

Rugsėjo (Sept.) 3 d. Aušros 
Vartų par. komitetai rengia 
puikij balių, su gražia pro
grama, parapijos naudai. Ba
lius bus Meldažio svet. Mot. 
Są-ga 4-ta kuopa vadovystėj 
p-lės Em. Martinaitės vaidins 
labai gražią komediją, " Varg
šas Tadas". Muzika bus kuo-
puikiausia. 

Vakar Chicagos prieplauko
je pasibaigė "Pageant of Pro-
gress. » 

Moterų Są-gos 55 kuopa ir 
Aušros Vartų Mot. ir Merg. 
Dr-ja sekančiuose susirinki
muose •prisirašys prie Federa
cijos. Valio! Mūsų moterys y-
ra susipratusios. 

P-nia »Stakėniene daug &ar-

Katalikų Spaudos Dr-jos 14 
kuopos šauniausias vakaras 
įvyksta rugsėjo (September) 
17 d., Aušros Vartų par. svet. 
Mot. Są-gos 4-ta kuopa vai
dins vieną iš juokingiausių ir 
gražiausių komedijų, ^Va 
gys". Tas veikalas, tai tikrai 
vertas visiems pamatyti. 

Žvalgaitis. 

GARNYS APLANKĖ DAR 
BUOTOJUS. 

JAUNIMO VEIKIMAS. 

go sekančius reikalus: rapor
tas iš Vyčių apsk. su-mo, ko m. 
rap. iš Vyčių apsk. choro. To-
liaus, eita prie naujų ;reikalų. 
Kuopa sutiko darbuotis par. 
bazare; tam išrinko 10 darbi
ninkų. 

(Perskaitė, atsišaukimą iš 
"Pavasario" (Lietuvos pava
sarininkų, jaunimo org-jos or
gano). Išrinko kom. užrašinė-
jimui "{Pavasario pren. O 
kad suradus būdą kaip pavas. 
"Vyt į" užrlfeius palikta se
kančiam sus-mui. 

Nutarė siųsti pasveikinimą 
Vyčių seimui, tečiaus kad ne
būtų sausas, nariai sumetė a-
pie 12 dol. ir išrinko kom. kad 
parinkus aukų iš tų, kurie 
neatsilankė su-man. Pasveiki
nimas pasiųsti pavesta gerb. 
kp. dv. vad. kun. J. Skripkui. 

Kuopa su pilnu entuziazmu 
nutarė dalyvauti demonstra
cijoj McKinley |*arke. 
Šiame su-me prie kuopos pri

sirašė dvi naujos narės: M. 
Marcioliunaitė ir P . Jurevi
čiūtė. Pereitame sus-me įsi
rašė M. Maklušaitė. 

Koresp. 

NORTH SIDE. — Praeitą 
sekmadienį, rugpiuČio 10 d., 
Šv. Mykolo parapijos Choras, 
nežiūrint šilto oro,^sJsaitlingai 
dalyvavo pamaldose. Giedoji
mas pavyko labai puikiai. Mat 
choristai, nujausdami turėsią 
"good time," nesigailėjo sa
vo balselius švelniau paleisti. 

Po pamaldų, žodis po žod
žio, susitaria važiuoti į Jef-
fersono miškus. 

Išvažiavimas buvo gan skai
tlingas, užkandžių kiekvienas 
su savim atsivežė, tiktai pas
tebėjau, kad patįs choristai ne 
visi atsilankė kaip buvo nuta
rę daryti. Matyt, pašaliniai 
labiau atjautė choro išvažiavi
mą, nes jų daugiau dalyvavo. 

• 

Visiems linksmai žaidžiant, 
tyru oru kvėpuojant, praslin
ko visas pusdenis. Saulelei 
nusileidus, dainuodami lietu
viškas daineles visi ėjo namų 
linku. 

Vdušilis. 

Dr. A. J. Tananevičius, kurs 
turėjo ofisą Indiana Harbor, 

ąInd., dabar perkėlė jį Chica 
gon, po num. 10821 So. Miehi
gan A Ve. 

Rep. 

WEST PULLMAN, ILL. 

Piknikas. — Vieša padėka. 

West-pullmaniečiai šiais me-
Itais stropiai rengėsf prie pa
rapijos pikniko. Visi išanksto 
pirko tikietų serijas, kiti jas 
pardavinėjo. Visos draugijos 
'k. a. Atradimas Šv. Kryžiaus, 
Švento Juozapo, Švento 
Veronikos ir Vyčių 35 kp. su
jungtomis jėgomis nenuilstan
čiai darbavosi. Eugenija Straz
dienė ir Rozalija Kostantina* 
vičienė surinko daug aukų. 

Pikniką atidarė su gražia pa 
rodą, kuri maršavo gražiomis 
miesto gatvėmis į pikniko dar
žą. Griežimas puikios muzi
kos ir pasipuošimas įvairiomis 
drapanomis bei vėliavomis 
kreipė visų domę, todėl ir 
darže žmonelių netruko. Visi 

Keletas I ^ yėlybo vakaro linksminosi 
, . .. , • i U f t ^įvairiais žaislais ir sotinosi metų atgal cia Įsikūrė Alto 
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B LIETUVOS KNYGOS. 
< & < # 

ALTORIAUS PUOŠIMO DR 
JOS DARBŠTUMAS. 

Brighton Park. 

rjaus 'Puošimo Dr-ja, kurios 
tikslas buvo ir yra rūpinti s 
altorių puošimu. Savo užduotį 
'šios draugijos narės visuomet 
'rūpestingai išpildė. Nemažai 
naudos nešė ir neš jų nenuils
tantis pasidarbavimas vietinės žų pasidarbavimą visoms drau-
parapijos labui ir naudai. 

Ši parapija dar neturi var
gonų, bet jau yra užsakyti ir 
'dirbami, tadgi kad padidinus 
vargonų fondą parapijos dar-

'£e surengė pikniką ir visą už
darbį $87.68 atidavė vargonų 
fondui. Tadgi te būna garbė ir 

skaniais valgiais bei gėrimais. 
Svečių atsilankė iš Chica

gos, Roselando, Morgan Park 
ir Mt. Greenwood. Gryno pel
no atliko $1,010.15. >* 

Nuoširdžiai dėkoju už gra-

jBridgeportas. — Rugp. 16 
d. L. Vyčių 16 kp. laikė sa
vaitinį sus-mą. Jame perbė- [padėka už jų darbą ir triūsą 

Altoriaus Puošimo Dr-jai, o y-
patingai šioms narėms, kurios 
'tą visą surengė Ir dirbo, kaip 
tai p. p. Z. Kuličienei, Gird-
vainienei, Z. Junokienei ir jų 
padėjėjoms. ki 

Mažųjų choras sudžiūvo 
Žiemos ir pavasario laiku 

šioje parapijoje buvo du baž-
'nytini choru. Didžiųjų cho
ras giedodavo ir dar tebegie-
'da laike sumos, priaugančiojo 
jaunimo choras giedodavo lai
ke pirmųjų Sy. Mišių. Bet atė
jus vasarai, nyko, nyko ir vi
sai išnyko. Tai turbūt kad su
džiūvo nuo vasaros karščių. 

Provizorius. 

IŠ ąPORTO SRITIES. 

Paprastas laimėjimas. 
Pereitą sekmadienį (rugpj. 

13 d,), Palmer iPk., įvyko svai-
'dininkų rungtynes tarp Vyčiu 
5 ir 8 kuopų. North Sidės ko-
nianda ir vėl laimėjo padary
dama 17 •prieš 2. Tai Jurgiui 
I>augirdui už tai garbė, nes 
jis yra vienas iš geriausių 
sviedėjų. ^ 

K M S. 

gijoms, komitetams, tik. seriją 
pardavinėtojams, rinkėjams ir 
visiems atsilaukusiems į pik
niką, Ypatiri&ai kreipiu domės 
į kai-kurias Šv. Veronikos 
Dr-jos nares už stebėtiną ga
bumą pikniko darbuotėj. 
Klebonas kun. J. Paskauskas. 

P R A N E Š I M A S . 
Cicero, IU. — Liet. Darbi

ninkų Sąj. 49 kuopos susirin
kimai yra perkelti iš pirmadie
nio į antradienį. Sekantis sus
inąs įvyks antradieny, rugpj. 
22 d„ Šv. Antano mokyklos 
8-me kambary. Visi nariai ma
lonėkite ateiti, nes yra svar
bių reikalų apsvarstymui, y-
pač kaslink L. D. S. ir para
pijos bazaro. ^Bus priimami 
'nauji nariai. Kurie norėsite 
galėsite prisirašyti. 

Rast. 

^CJALUMET DISTRIKTO 
LIETUVIAMS ŽINOTINA. 

Visiems gerai žinomas Dr. I. 
'E. Makaras, vėl atidarė savo 
*ofisą po num. 10900 So. Miehi
gan Ave., antrame aukšte, 
kambary 8-me. Dr. Makaras 
buvo apleidęs savo ofisą ir 
praktiką tūlam laikui dėlei ne
sveikatos. 

Daugelis Eoselando, Ken-
singtono ir Pullmano lietuvių 
reikale kreipdavosi prie Dr. 
'Makaro,-nes jis visad steng
davosi visus patenkinti savo 
'mandagiu, teisingu patarna
vimu. 

Dr. Makaro ofiso telefono 
num. yra: Pullman 342, o re
zidencijos: JBullman 349. Jo 
gyvenimo vieta yra ta pati, 
kur ir pirmiau gyvendavo, po 
•num. 10538 Perry Ave., Ifcose-
land. 

Rep. 

,. 5c. 
$1,50 

$1.25 

REIKALINGI VYRAI 
prie vaisių. Kreipkitės kasdieną 3 
vai. išryto išskyrus sekmadieny). 
GRAHAM & MORTON LINE 
WaJbash Ave. & So. Water St. 

Chicago, 111. 

REIKALINGA 50 MERGINŲ 
Del leng-vaus fabriko. Darbas nuo 

štukto, mokestis gera. 
AMERICAN INS. WIRE & CABLE 

CO. 
•54 West 21-st Street 

Chlcago, III. 

REIKALAUJA kambario Town of 
Lake'o kolonijoje su valgiu arba be 
valgio, šiuo ant rašu: 

F. W. FEIZ.A, 
1409 So. 4»th Ave. _ Cicero, III. 
£''''''l3ll'T*?''W^^T*rT^^^ 

GELŽKELIO TIKIETU BROKERIS 
Ekskursljiniai tikietai perkami par 
duodami ir mainomi, žemos kainos. 
LYONS UCENSED TICKET OFFICE 
S l l S. Clark St. Tel. Harrison 8978 

ANT PARDAVIMO RAKANDAI. 
Par lor setas, Dining- room'ui sta

las ir 6 kėdės, 2 lovos: 1 bresinė kita 
geležinė, 2 komodos 1 aržuolinė 1 
klevinė, į apvaląs stalelis aržuolinis, 
karpetas, ^Vargonai, Stalioriškas var
stotas, Ice-baksas, virtuvei stalas, 
Curtaln Stretcners, prosinamoji len
t a ir 3 prosai. Atsišaukite šiuo ant -

1504 So. 50-th Court 
Cicero, IU. 

No. S. 2. Asmenybė Kulturos Pagrindai. Parašė I. Go-
bis 37 pusi 30c. 
Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaina 5c. 

No. S. 2. Avinėlis Nekaltasis, 4 veiksmų komedija. Su
lietuvino Aisbė 30c. 

No. S. 1. Bejėgis Socializmas. Parašė D. Dumbrė 10c. 
No. S. 1. Be skausmų gimdymas. Parašė A. Skinderis . . 15c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija. Paraše kun. A. Alekna, 

251 pušį ...f! 75c. 
No. S. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi 25c. 
No. S*. 2. Betliejaus Stainelė, drama keturiais aktais. 

Parašė kun. J. Snapštis. Kaina 25c. 
No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 

Biržiškos.. 142 pusi. Kaina 75c. 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse yra, arba apie ge

rumo dorybę '., .' 15c. 
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vertė 

M. Peekauskaitė 75c. 
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J. 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . $1.00 

No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen-
tams, vargonininkams, giedoriams, moky
tojams ir mokiniams. Sutaisė kun. Teodoras 
Brazys. Kaina « $1.00 

No. S. 3. Gamtamokslis aukštesnioms mokykloms. 
w 

Perdirbo Dr. K. Jokūbaitis. Kaina 40c. 
No. S. 1. Giesminėlis Bažnyčių chorams, mokykloms 

ir šiaipau giesmininkams. Tekstą sutaisė 
A. Jakštas, gaidas pagamino J. Naujalis. 
Kaina, 60c. 

Gavėnios Knygutė. Sutaisė kun, A. J ) 5c. 
No. S. 3. Gamtos Pradžiamokslis dalis I Negyvo ja 

gamta: žemė, vanduo, ora<*, Kaina 60c. 
No. S. 32. Gamtos Pasakos. M. šalčius Kaina 30c. 

Graudus verksmai arba Viešpaties Jėzaus 
kančios mastymas. Vertė kun. J. Laukaitis 

No. S. 26 Haufo Pasakos su apdarais. J . Balčiukonis . 
No. 37. Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų. Julės Ver

ne. Vertė J. Balčiukonis. 228 pusi. Kaina . . . 
No. S. 1. Ką Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pa

baigą ir apie apokaliptiškąjį skaičių 666, 
Parašė A. Jakštas : . . ^r 10c. 

No. S. 2. Komedijos Sof. Čiurlionienė-Kymantaitė. Šio
je knygoje yra keturi veikalai: 1. "Pini-

^ geliai", 2. "Karalaitė", "Tikroji Teisybėj 
3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas oželis" 75c. 

No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin
kinėlis. Sukomponavo ir pmaikino J. Tallat-

Kelpša 20c. 
No. S. 26. Kūno Javinimos klausimas Lietuvoje. Pa

rašė Kar. Dineika. Kaina • 5c. 
No. S. 26. V. Krėvės Raštai. Kaina .• 80c. 
No. S. 3. Kaip Susikūrė Jungtinės Valstybės. M. Šalčius 25c. 
No. S. 2. Karo metų eilės. Surašė ir išleido kun. St. 

Durskis 10c. 
No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė 

Vidunas .* 50c. 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbos vertė 

B. Kasaitis 75c. 
No. S. 2. V. Krėvės Raštai II tomas 75c. 
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. Iš Italų kalbos ver-

Jurgis Baltrušaitis 10c. 
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti. 139 pusi. , 40c. 
No. S. 26. Lakštingala ir Pas Kristaus Eglelę Parašė 

M. Šalčius 30c. 
No. S. 1. Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M. 

No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo
kyklai. Parašė J. Talliat-Kelpša 50c. 

No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna 75c. 
No. S. 1. Logika. Sutaisė A. Jakštas 50c 
No. S. 1. Logikas Evoliucija. A. Jakštas 10c. 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. Murka 5Xk 
No. S. 1. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius 15c 
No. S. 1. Mūsų raštų istorija M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos dės

niams, išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo
doras Brazys 45c 

No. S. 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių. 
Parinko P. Mašiotas. Kaina 25c 

No. S. 12. Moterystės Nesuardomybė. Parašė J. Lesau-
skis •. 15c 

No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma
šiotas. 7 25c 

No. $ . 2. Marcelė, keturių veiksmų scenos vaizdelis. 
Parašė A. Giedrius . . . ' 15c 

]tfo. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c. 
"DRAUGAS" PUBL. COMPANY, 

2334 So. Oakley Ave. * Chicago, HL 
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