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Sekmadienio Manifestacijoje McKinley Parke Dalyvavo Virš 40,000 Lietuvių 
Francija Nori Gauti Ruhro 

Kasyklas 
Vieny Lietuvių Vaiky Atmar-

šavo 4,000 
PUOŠNIAS FLOTAS TURĖJO KIEKVIENA KOLIONIJA 

PARKAS TIK MARGA VO NUO VĖLIAVŲ. 

Chicagos lietuviai pereitu čiąją parko lauką tiesiog link 
sekmadienį tikrai padėkojo S. j iškeltos "platformos, kur turi 
Valstijoms už Lietuvos uepri- susirinkti garbingi kalbėtojai. 

vedime iki pat galo. Tokiame 
atsitikime vesti programą rei
kia turėti tikrai plieninius ner
vus ir geležinę sveikatą. I r 
pasirodė, kad gerb. Bagdži li
nas toks yra. J am teko did
žiausia našta ir jis ją atkėlė. 

"Lietuviai nepaprastai 
daug dėkingi Suv. Valstijoms 
už Lietuvos pripažinimą/* at
siliepė skardžiu halsu gerb. 
vedėjas. 

klausomybės pripažinimą. 
Lietuvių manifestacija Mc

Kinley parke buvo tiesiog 
grandiozinė. Toks skaitliukas! 

Divizijos priešaky pučiamoji 
erkestr. groja, paskui tautinės 
ir amerikoniškos vėliavos. Pa
galiau dailiai eilėmis maršuo-

FRIBURGO UNIVERSITE
TO LIETUVIAI STUDENTAI 

Fribourg'e (Šveicarijoje) y-
ra vienas garsiausių katalikiš
ku universitetu, kurį nuo se-
nai lauko lietuviai. šiemet 
janje buvo 16 studentų. Bai
gė universitetą ir gavo dakta
ro laipsnį: kun. V. Mykolaitis 

GREITASIS TRAUKINIS 
NUŠOKO NUO BĖGIŲ. 

Pasirodė sugadintas 
geležinkelis. 

lietuvių iš visų miesto dalių ja didelis būrys mergaičių, 
suplaukimas pirmukart Chica-
goj įvyko. 

[Angliški laikraščiai paduo

da r toliaus bernaičių. Visi 
kaip bijūnai ir rožės. 

" T a i kur mūsų tautos leli-

(poetas Putinas), kun. Navic-
\ įsomis pusėmis pasigirdo , ,. . L . 
M n i u , „ a u M ^ i : / : - » „ a , . : ^ a s ' licenciato laipsnį gavo: 

kun. Žilevičius, Petrauskaitė, 
Urnežytė. Rudeny baigia su 

da, kad dalyvavo virš 40.000 jos ," atsiliepia viena iš būrio 
lietuvių. 

Tečiaus parko viršininkai 
tvirtina, jog buvę artį 50,000. 

Tai negirdėtas-nematytas 
Chieagoje toksai atsitikimas. 

Bet kitaip <įuk ir negalėjo 
but. Juk svarbiausias istori
nis momentas, tampriai suriš
tas su lietuvių tautos padėka 
Dėdei Šamui, su džiaugsmu, 
kad Lietuva priimta didžiųjų 
pasaulio valstybių šeimynon 

mūsų dėdienių, žiūrinčių niar-
šavimo. 

"Ta ip , t a ip , " atsako kita. 
"Dievuliau mano, kaip tie vai
keliai gražiai atrodo. Tikri 
angelai. Xors pavargę ,gerą 
kelią eidami, bet žiūrėk, kaip 
jie žengia. Muzikos taktan. 

" K a i p gyva to nesu mačiu
si, " priduria pirmoji. 

ir ėmė r i (M lėti jos veidais 
susijaudino ašaros. Lengvi 

«u pilnomis nepriklausomybės buvo atspėti, kad ta lietuvė 
teisėmis. 

Būgnų garsai. 

Pusė po dviejų visomis di-

patriotė. Tai mylinti savo 
kramtą, sav6 bočių tikėjimą. Gi 
laisva Lietuva išveržė jai iš 
akių ašaras. Maršuotojų tar-

delio parko pusėmis pasigirdo p o buv^ jos pačios dvi jaunos 
busmn garsai. Paskui orkes
trų balsai, paskui dainos. 

Tai atskiriu lietuvių koloni
jų divizijos maršavo ant par
ko. 

dukrelės ir vienas sūnelis... 

Padėtas vainikas. 

Pirm prasidėsiant prakal
boms iš šiaurinio šono parkau 

Pirmiausia atėjo Brighton atvyko Lietuvos Atstovas S. 

>» 

Valstijoms gerb. V. Čarneckis. 
Sustojo ties prezidento Mc

Kinley stovyla. Priešaky sto-
vylos išanksto maršuotojų di
vizijos stovėjo su vėliavomis. 
Gerbiamas Atstovas padėjo 
didelį gyvų gėlių vainiką prie 

Parko divizija su puošniomis 
Įlotomis. Parkan inėjo iš pie
tų šono. 

Paskui sekė divizijos iš 
Bridgeporto, To\vn of Lake, 
18-tos gatvės, West Sides, 
North Sklės, Cicero. 

Vienos už kitas skaitlinges- buvusio prezidento stovylos. 
nės, gražesnės. Visose skait- Tai padėka Suv. Valstijoms 
lingi būriai tautiniai papuoš-j už Lietuvos nepriklausomybės 
tų vaikų, toliaus mūsų gr,a-1 pripažinimą. Pasakyta kal-
žaus jaunimo, ypač galybės bų. 
priaugančių mergelių. j B u v o - j a u p u s ė p o t r i j ^ k a i p 

Iš jų vienos rūtų vainikuo-, ant iškeltos platformos susi-
se, kitos pasidabinusios tauti-jrinko garbinai kalbėtojai. Jie 
nėmis vėliavomis, lelijomis ir, užėmė vieną platformos dalį. 
kitokiais žolvnais. Stovėk ir Kita dalis buvo užimta muzi-
neatsigerėk. Negali žmogus 
akių prisotinti. Nes kur dirstel 
si, ten mirga lietuviškos spal
vos. 

Kaip ir Kaunas. 
Paskui jaunimą sekė in cor-

pore draugijos, kuopos, kliu-
bai. Tai jauni vyrai, raudo
ni, stiprus nei ąžuolai, tai šalę 
jų žilplaukiai seneliai. 

jTėvai, motinos, sunųs ir du
kterys. Visi kaip vienas išėjo 
manifestacijom 

McKinley parkas pasikeitė 
nei kokia milžiniška Kauno 
aikštė, kur susirinkę Lietuvos 
piliečiai reiškia savo džiaugs
mus ir norus. 

Eina viena divizija per pla-

kantų. \ 
Su triukšmingiausiuoju va

lio sutikta gerb. Lietuvos At
stovas. 

Orkestrą užgrojo ameriko
nišką himną. Įkelta stieban 
amerikoniška vėliava. Po to 
L. Vyčių Chicagos apsKr. cho
ras giedojo Lietuvos tautinį 
himną. 

Prasidėjo iškilmių progra
ma, kalbos. 

Programos vedėju buvo 
Chicagos lietuviams plačiai ži
nomas mūsų tautietis gerb. Jo
nas I. Bagdžiunas. 

Reikia pasakyti, kad gerb. 
Bagdžiunas daugiausia triūso 
padėjo ne vien manifestacijos 

ilgas lietuviškas valio ir rankų 
plojimas. 

Kalbėtojai 

Iš svetimtaučių kalbėjo kon
greso atstovas Sabath, teisė
jas Righeimer ir Cook apskri
ties viršininkas. 

Iš lietuvių, neskaitant mūsų 
,gerb. Atstovo, kun. Krušas, 
kun. Vaičiūnas, p. Jaunulis, 
J . Mickeliunas, kun. Dr. Če-
saitis, J . Bronza, kun. Baltu
lis, kun. Briška ir kt. 

Laikotarpiais grojo orkest
rą, arba dainavo L. Vyčių ap
skrities choras. 

Ypač kalbėdamas apskrities 
iždininkas Carr daug gardaus 
juoko sukėlė miniose, kuomet 
atsiliepė 'turjs vilties, kad S. 
Valstijos nepasitenkins vienu 
Lietuvos pripažinimu, bet dar 
jos atstovui pripažins ambasa
doriaus rangą. 

Didelis pavykimas. 

Manifestacija, imant abel-
nai, latiai, labai pavyko. To
kio didelio pavykimo net ne
sitikėta. 

Tik pagalvokite: kiek tai 
lietuvių dalyvavo. 

Tik vienų •puošnių iš koloni
jų f lotų suskaityta apie 15. 

Vėliavų, lietuviškų ir ame
rikoniškų, buvo tikras miškas. 
Kiekviena divizija turėjo po 
kelias iškabas su angliškais 
parašais. 

Automobilių apičiupomis 
ssukaityta daugiau 1,400. 

Taip tai Chicagos lietuviai 
įvertina Suv. Valstijas. J ie 
yra patriotai žodžiu ir širdimi. 
Užtatai juose yra# ir vienybė 
ir galybė. 

Bet už tą visa didžiausia 
padėka priguli mūsų gerb. kle
bonams. Nes jie pirmutiniai 
stovi patriotinio darbo prie
šaky. 

Lai gyvuoja Amerika ir Lie
tuva! 

daktaro laipsn.: Andžiulylė, 
Raulinaitis, kun. A. Vilimas ir 
K. Pakštas. 

Iš jų Putinas yra pakviestas 
į Lietuvos Universitetą ir dar 
vieniems metams į Vokietiją 
literatūros ir meno studijoms. 

AUSTRIJA NUO KAIMYNŲ 
TIKIS PAGELBOS. 

Kanclieris Seipel leidosi 
kelionėn. 

YIENNA, rflgp. 22. — Aus
trijos kancleris, kun. Seipel, 
iškeliavo Prahen. Tenai jis 
turės konferenciją su Čekoslo-
vakijos. pr«nlWtt Dr. B £ * S . , , , j i a u v a ž i u o t i -

Sekmadienio rytmetį arti 
Gary, Ind., rytų šone, nuo ge
gių nušoko ir susikūlė greita
sis ekspresinis Michigai*-Cent-
ral traukinis. 

Garvežis įsirėžė žemėn ir 
apvirto ir apie 6 bagažo va
gonai susidaužė. Garvežio 
inžinierius ir pečkuris žuvo. 
Du kitu pavojingai sužeistu. 
Konduktorius išliko sveikas ir 
turėjo apie vieną mailę bėgti 
į Gary, kad pranešti apie ne
laimingą atsitikimą. Tuojaus 
buvo pasiųsta pagelba. 

Pasirodė, kad nežinomi pik
tadariai net iš 37 paklodama 
(špalų) ištraukė špykius, ku
riais pridrutinti bėgiai. Trau
kiniui važiuojant bėgiai pra
siskėtė ir įvyko nelaimė. 

Matyt, tai visa gaminta pa-
sažieriniui traukiniui, kuris 
tuojaus paskui ekspresinį tu
rėjo važiuoti. Butų žuvę ga
lybė žmonių. Bet ekspresi
niu! traukiniui pasitaikė pir-

PARYŽIUS, rugp. 22. —;ro kasyklas ir miškus. 
Meuse departamento generalė 
taryba mieste Bar Le Duc ati
darė sesiją. Kalbėjo premie-
ras Poincare. 

.i Nežiūrint kas turėtų įvykti, 
sakė premjeras, Pranei j a jo
kiu būdu neatsisakys nuo to nu 
sistatymo. Prancija nenori Vo-

Premiero kalba ten vis^kiet i jai pragaišties. Bet Vo-
praneuzų buvo laukiama. Nes kietija turi atlyginti už Prah-
jis turėjo pasakyti apie Pran-
cijos vyriausybės nusistatymą 
kas link karo kontribucijos. 

Pagaliaus sulaukta ir pre-
mieras pareiškė vyriausybės 
nusistatymų. 

Sakė, jog Prancija jokiu bū
du nesutiks duoti moratoriu-

cijos plotų sunaikinimą. Ver-
sailleso taikos sutartis turi but 
pildoma. 

Toliaus Poincare pažymėjo, 
kad nežiūrint kaikurių anglų 
politikų, kurie prancūzus va
dina Neronais ir Bismarkais, 
prancūzai esą geri žmonės, ku

rną Vokietijai, pirmneg san- rie brutaliai vokiečių buvo už 

Iš ten jis keliaus Berlynan pa
simatyti su Vokietijos konclie-
rium AVirth, gi paskui aplan
kys Romą. 

Aiškus daiktas, kad Austri
ja ieškos sau pagelbos pas sa-
ivo kaimynus. Pirmiau "Aus
trija šalinosi turėti santikius 
su kaimynais. Bet kuomet 
santarvės valstybės atsako jai 
pagelbą, atmainomas politinis 
nusistatymas. 

Austrija šiandie priversta 
pasvirti ton pusėn, iš kur bus 
matoma aiški pagelba. 

ta r vės valstybės apturėsian
čios iš Vokietijos atsakomingą 
garantiją. Toji garantija, 

pulti ir jų žemė suteriota. 
Vokietija turi atlyginti pil

nai už Prancijos plotų išnaiki-
tai Vokietija turi santarvės! nimą ir apie tai negali but 

i •# valstybėms pavesti visas Ruh-i dviejų nuomonių. 

VOKIETIJA BIJO PAKILSIANT BOLŠEVIZMO 
BERLYNAS, rugp. 22. - j vKaip žinoma, iki šiolei karo 

Nors vokiečių spauda ir visuo-į kontribucijos klausime Įvyko 
,uienė vienminčiai smerkia j net keliolika visokių konferen^ 

Geležinkelio valdvba pa-hr, V. v . , .. I •• • • -^^ :x i« „^^trA 
i „ • + „™ , , , v Prancija uz jos nuolatines pa- cųų ir nei viena iš jų nedaro 

skelhe 1,000 dol. dovanų uzi . . . A. TT , .. ... . ,-. 
piktadarių susekimą. Savo 
keliu, policija mieste Gary už-

KUBA BARAMA UŽ ŠMUG 
LIAVMĄ. 

WASHINGTON, rugp. 22. 
— Susekta, kad Kubos sal«n 
sukeliauja daugybė kinų ir ki
tų svetimšalių ir tie iš salos 
šmugeliuojami į Suv. Valsti
jas. Tai vis daugiausia radi
kalai, anarchistai ir kitoki ne
geistini žmonės. 

Valstybės departamentas 
pasiuntė Kubos vyriausybei į-
spėjimą paliauti su tuo šmu-
gliavimu. 

SAVIEJI RKMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

SAKOMA, ŠIĄ SAVAITE ABU STREIKU BAIGSIS 
WASHINGTON, rug. 22.— 

Šalies^ vyriausybė pradėjo op
timistiniai atsinešti į angleka-
sių ir geležinkeliečių streikus. 
Žinovai tvirtina, kad abudu 
streiku turės pasibaigti šią sa
vaitę. 

Patsai prezidentas Hardin-
gas ir jo patarėjai tvirtina, 
jog daugumoj anglių kasyklų 
šią savaitę prasidės darbai. 
Gi ateinančią savaitę —„ta i 

rengime, bet ir programos iš-j jau visose kasyklose bus dir

bama. 
'Tas pat bus ir su geležinke

liečių streiku. I r tasai, kaip 
matoma, baigsis šią savaitę. 
Nes New Yorke derybos pa-
selnningai vedamos. 

Nežiūrint to, a r streikas bai
gsis greitai, ar ne, kongresas 
savo keliu darbuojasi pravesti 
bent kokius įstatymus ateičiai, 
idant ko panašaus neatsikar
totų. 

klupo keletą radikalų. 
Po to nelaimingo atsitikimo 

Chieagoje užkluptas radikalų 
organizacijos 'VTrades Union 
Educational League" ofisas, 
kurį veda žinomas radikalų 
vadas Foster. Paimta iš ofi
so visokios rųšies rekordai ir 
dokumentai. Niekas neareš
tuotas. Patsai Foster kažkur 
buvo išvažiavęs. 

Detektivai atranda radikalų 
smarkaus veikimo siųlą gėle 
žinkelių darbininkįų tarpe. At 
račius siųlą. nesunku bus su 
sekti kamuolį. 

stangas sunaikinti Vokietijos 1 geistinų rezultatų. Tad ar ne 
valstybę ekonominiai ir poli- j geriaus butų tuo klausimu tie-
tiniai, delko Vokietiją šiandie siog susinešti ir pasitarti su 

Prancija.. 

Nežiūrint iš abiejų pusių di
džios neapykantos, vokiečiai 

palietęs krizis, tečiaus didieji 
vokiečiai pramoninkai ir pir
kliai bijo, jog ekonominis Vo
kietijos ^žlugimas gali šaly ^ j ^ ^ ^ į t u r i ' vilties už-

megsti tiesioginius ryšius su 
prancūzais. Nes kitaip^Vokie-
tijai yra pavojus nuo komu
nistų. 

Vokietijos ekonominė vals
tybės taryba paskyrė komite-

kelti fy)lševizmą. Tuomet bu
tu blogiau už pačios Pranci
jos spaudimą. 

Dėlto suvažiavę andai pra-
įųoninkai ir pirkliai tarėsi, ar 
nebūtų galima kokiu-nors bū
du su Prancija padaryti tie 
sioginįus santikius kas link jos! tą apdirbti tiesioginiam susi-
reikalaujamų pretensijų. j nešimui pienus. 

(PALIUOSUOTAS Iš VOKIE 
ČIŲ KALĖJIMO. 

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Buvęs Yale universit. studen
tas, John Gurchison, paliuo-
suotas iš Heidelbergo, Vokieti- j la, pastas, telefonas, valsčiaus 
joje, kalėjimo. J is atvyko 

STAKLIŠKĖS, Alytaus^ap. 
Miestelis neperdidžiausias. At
rodo puikiai, nuo karo mažai 
nukentėjęs. Gyventojų skai
tosi apie 7,000 katalikų ir apie 
400 žydų. Vartojama gryna 
lietuviška kalba. Yra muro 
bažnyčia, pradedamoji mokyk-

* v • * 

čionai sunaikintas kūnu ir 
dvasia. Sako turįs 29 metus. 

Kalėjime jis išlaikytas 11 
metų. Šešeriems metams ka
lėjimo jis buvo nubaustas už 
nužudymą vieno vokiečių stu
dento dvikovoje. Gi už mėgi
nimą pabėgti jam buvo pri
dėta 5 metai daugiau. 

Gurchison tik apleidęs kalė
jimą patyrė apie buvusį karą. 
Vietos Suv. Valstijų ambasa
da per vokiečių ambasadą dar
buojasi susekti visus faktus a-
pie Gurchisoną. 

GRAŽAUS PINIGO 
PADARĖ. 

Pranešta, kad Pageant of 
Progrsss iškilmėse municipa-
lėj prieplaukoj padaryta apie 
200,000 dolerių pelno. 

a HERRINO SAVAITĖ." 

I DO 
brangimą, kas šventadienis 
tenka matyt senų ir jaunų su 
įkaitusiais veidais žabalinė-
jančių gatvėmis ir keliais. 

—Darbo žmonės labai nusi
minę, dėlto, kad pradėjus pie
vas šienauti, prasidėjo smar
kus lietus. Lyja be pertrau
kos dieną ir naktį ir jau dau
giau kaip dvi savaiti. Nu-
šienuotos pievos visiškai bai-

WESjT NEWTON, Pa., rug.; gia puti. Užpuolė kenksmin-
22. — Čia gaisras sunaikino;gi vabzdžiai, kurie visoje apy-
apie 5-is blokus krautuvių ir*linkėję naikina javus, būtent 

raštinė, keturios aludės su Vakar visoj Illinois valsti-
svaiginančiais gėrimais ir ga - | j 0 j prasidėjo Herrino savai-
lingausias visoje apylinkėje a-įtė. Renkamas fondas patrau
k u s bravaras, iš kurio į visas k tį teisman ir nubausti žmog-
apylinkes išvežiojamas tas Į žudžius. , 
skystimas. Nežiūrint 

DIDELIS GAISRAS. 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie iš-

dalies apsiniaukę; maža at
maina temperatūroje. 

namų. Nuostoliai apskaito
mi, iki 100,000 dolerių. 

žirnius, vikius, linus, daržoves j 
» i. 

ir tt. 

P I N I G U K U R S A I 
Svetimų šalių pinigų veriė, 

mainant nemažiau 25,000 doL 
rugp. 21. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trnst Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 8.47 
Italijos 100 lirų 4.67 
Lietuvos 100 auksinų .9 
Vokietijos 100 markių .9 
Lenkų 100 markių . 1 % 

t ] 
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"DRAUGAS" 
LIETUVOS MEČIAMS, 

fcasdleaą išskyrus aedėldieniu.-
nUENUMURATOS KAINA: 

MM 
HL%* V 

Pranumeratoi mokaai iškalno. LaJ-
•kaltosl nuo užsiraflymo dieno* 

M nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresas rlsada reikia prisiųsti 
Ir eeinaa adresas. Pinigai geriausia 
dusti išperkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba {dedant pini 
fne j registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave.; Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
niiiinmiitffHinnntftiiifttniinHniiiiiir> 

V. KODĖL IR KAIP REIKIA 
UŽSIRAŠYTI LIETUVOS 

PILIEČIAIS. 

jiena, kurie ligšiol vi* tik sve- nomis darbą pasidalindami, g a ' j unga i ' \ kuri turėjo 20,000 
(rimiems reikalams temokėda- lės daug pagelbėti stočių ko- uarįų. Greitai tapo išrinktas 
I vo. Bet kada visi Lietuvos pi- mitetaiiis. 

s^c — T 

LIETUVIU PATRIOTU 
IŠKILMĖS. ! 

Amerikai pripažinus Lietu
vą, visos lietuvių kolonijos 
subruzdo ruoštis iškilmėsna. 
Kaip išrodė didinga Chicagos 
lietuvių patriotų manifestaci
ja, kurioje dalyvavo apie 50.-
000 lietuvių, teks ilga laiką 
dienrašty minėti. Šiuo kart 
tenka padaryti bendras išva
das kurios vaizduoja mūsų 

~ visuomenės veidą. 

Nepaprastai skaitlinga, sa
vo pasipuošimu turtinga ii 
turiniu parinkta Chicagos lie
tuvių patriotų manifestacija, 
kalba už mūsų visuomenės gi-

Mes, Amerikos lietuviai, tu
rime pareikšti savo norą būti 
Lietuvos piliečiais ir išsiimti 
Lietuvos Respublikos pasus 
del šių priežasčių: 

Reikia užsirašyti, nes kas 
nepriklauso prie jokios tautos 
ir jokios valstybės, yra žmo
gus be vardo, be teisių, yra vi
suomenės atmata ir pastumdė
lis. 

Reikia užsirašyti, nes nega
li būti nei geru pasaulio pilie
čiu tas, kurs nesugeba buri ge
ru savo tautos ir savo krašto 
piliečiu. 

Reikia užsirašyti, nes pasi
sakydami aiškiai už Lietuvą 
mes tuo ingijame sau ir savo 
kraštui vardą ir pagarbą vi
sų pasaulio tautų. Tuo ingija
me sau Lietuvos globą ir už
tarymą kiekviename svai
gesniame mūsų reikale. 

Reikia užsirašyti, nes didin
dami skaičių Lietuvos ištiki
mų piliečių, tuo pat stiprina
me savo krašto pajėgas, reikš
mę ir intaką. 

Reikia užsirašvti, kad nors 

Mėčiai išpildys tą savo parei
gą ir išsiims pasas, Lietuva iš 
to gaus tiek žymios paramos, 
kad jai gal nebereikės ir aukų 
žiūrėti. Je i ji savo krašto at 
statymo reikalams ir kels pas-, 
kolas išeivijoje, tai nebebus 
laukiama kokios malonės, bet 
bus tai tik patogi biznio traft-i 
zakcija, pelningas įvesdinimas 
Amerikos dolerių į tvirtą Lie
tuvos Valstybės ukį. 

Kaip Išsiimti Pasą. 

1. Nueik į artinriausią Lie
tuvos paskolos stotį, ar į kita 
lietuvių viešą įstaigą, kari tuo 
reikalu susinės su Atstovybė 
W asliingtone ir paprašyk pa
so aplikacijos lapo. Tą su aty-
da išskaitęs, žinosi visa kas y-
ra reikalaujama. Be to visų 
reikalingų paaiškinimų bus ga
lima gauti {Paskolos stetyje. 

2. Paskolos stotys padės 
aplikaeiją išpildyti, privesti 
prie viešojo notaro (papigin
tomis sąlygomis) ir išsiųsti ap
likaciją į Washingtona. 

Manant gyventi Ameriko-

Mee Amerikos lietuviai sto
vime prieš dSJelius tautos kvo
timas. T ik 'v i s i išvien stoki
me dirfct^ o kvotimus, išlaiky
sime. 

Liet. Informacijų Bitira*. 

TAUTOS FONDO ŽYMES 
NIEJI STIPENDIATAI 

EUROPOJE. 

lų tautinį ir valstybinį susi- sykį sužinojus aiškiai, kas 
pratimą. N> 

Tuotarpu apie tūkstantis 
socialistų ir apviltų sandarie-
čių tuo pat metu Armory sve
tainėje rengia partijos mitin 

gą, savo 
mais. 

žinoti į Lietuvą be paties pa
so dar yra reikalinga to paso 
visa, už ką dar viršaus reikia 
siųsti $5.00. 

5. Reikia vengti tų agentų, 
kurie už aplikacijų išpildymą 

ir rezoliucijomis naro- i ' c u r* e Det&* ^a*^° Lietuvos vai- i norėtų storai pasipelnyti. Vi

st o vi m Lietuvą ir kas ne. 
Ypač Amerikoje mes turime 
daug tokių, kurie lietuviais 
save vadina, ir lietuvių kalbą 
vartoja, ir literatūrą lietuvių 

kalbomis, pareiški- k a l b o J e l e i d ž i a i r P l a t i n a > ° 

PftAtfAS VIKTORAS &AU 
LINAOTS, suvalkietis, gim
nazijos mokslą pradėjo eiti 
Marijampolėje; baigė karo 
metu Rusijoje. Dar gimnazi
joje tebebūdamas jau uoliai 
dalyvavo Aleitininkų (katali 
kų moksleivių organizacijos) 
gyvenime. Greitai pradėjo da
lyvauti ir visuomenės gyveni
me. Bolševikų revoliucijai pra
sidėjus važinėjo po atskirus 
miestus, organizuodamas lie
tuvius pabėgėlius į katalikiŠ* 
kas Organizacijas. Pagaliau pa
teko Kaukazan. Čia buvo iš
rinktas Kaukazo lietuvių Ta-

je, reikalingas tik pasas, už iy\j0S pirmininku. Uoliai gin-
kurį reikia užmokėti $10.00 o. damas Katalikų reikalus ne-
paskui už to paso prailgini- r a t i k 0 bolševikams ir jie pra-
ma kas met tjįk po $5.00. j dėjo jį persekioti. Sužinojęs, 

4. Manantiems netrukus va jog jam jau gresia sušaudj' ninku kuopelę ir jai susiorga 

S. m 

jos generaliu sekretorium. Už 
uolų darbavimasi pabėgėlių 
grąžinime Lietuvon ir drąsų 
jų reikalų gynimą spaudoje 
bolševikai norėjo jį suareštuo
ti ir buvo jau pradėję gaudy
ti. Kelias dienas pasislapstęs 
apleido (Peterburgą ir šiaip 
taip sugrįžo Lietuvon. Sugrį
žęs 1918 m. rudenį, Žemaičių 
Vyskupui lankant vyskupiją, 
važinėjo su juo, organizuoda
mas Lietuvių Katalikų Veiki
mo Centrą. Centrui įsisteigus 
buvo išrinktas pirmuoju jo 
sekretoriumi, Friburge ėjo ju
risprudencijos mokslus ir kar
tu dirbę Lietuvos Atstovybėje 
Šveicarijoje. Tuos mokslus už
baigęs, buvo š į m e t pašauktas 
pareigų Lietuvos Atstovo Švei
caruose, atstovui Sidzikauskui 
išsikėlus į Berlyną, kad užė
mus tenai Lietuvos atstovo 
vietų. 

KUN. VINCAS MYKOLAI
TIS, suvalkietis. Apie jį užte
ko pasakius, jog tai yra" Pu
tinas, drdžiausis šių dienų lie
tuvių poetas. Ėjo filosofijos 
mokslus. 

KLEMENSAS RUGINIS, 
žemaitis, vidurinį mokslą pra
dėjo eiti Telšiuose. 'Čia pirma 
sis pradėjo organizuoti Ateiti-

KALKA, Vilnietis, dang pasi-' 
darbavęs ir daug nukenteje* 
už Vilniaus lietuvių teises. 
Friburge eina filosofijos mo
kslus. 

LIUDAS ČEPULIS, iš lenkų 
pagrobtų Seinų. Visu K a r o ^ o t a . 
metu buvo Lietuvoje, tai mo-

ant popiėros "Laisvę 
keršto prikryžiavo! 

»> i š 

Laisvė 6f*a*g6ta. 

Tuotarpu tikroji Lietuvos 
Laisvė yra apginta ir apsau-

Lietuvos Steigiamasis Sei-
kytejaudamas, tai kitą visuo- A n a s , į kurį lietuvių visuoine 
menės darbą dirbdamas. Pas
taruoju laiku buvo Seinų ap-j*gmoiieg> | a į pasekmingai atli-
skrities Valdyboje. Jausdama 
patraukimo prie augštesnio 
mokslo atvažiavo Friburgan ii 

DENTES štai ką turime pa
žymėti: visos jos nuo pat sa
vo mokslo pradžios yra pasi
žymėjusios Katalikų Mokslei
vijos .gyvenime. Visos turi li-
teratinių ir publicistinių ga
bumų, ką parodo jų bendra
darbiavimas "Moteries ' ' laik
raštyje ir kitoje lietuvių spau
doje. Dabar specializuojasi is
torijoje ir svetimuose kalbose. 
Baigusios mokslą visas saVo 
pajėgas mano pašvęsti darba-
vimose Lietuvos w*ekyklose. 

Apie kitus Tautos Fondo 
stipendijantus pranešime prie 
kitos progos. 

Fed. Sekr. 

do savo tautinį ir valstybinį ^ dužiausioje neapykan-

visuomenė * 
bankrutą. 

" Pažangioji 
kaip save pasiskelbė socialis 
tai su laisvamaniais tyčiojasi 
iš "klerikalų susirinkimo 
McKinley parke, kuriame da
lyvavo apie 50,000 lietuvių 
patriotų. 

toje ir ne tik patys niekuomet 
Lietuvos nėra rėmę, bet dar y-
ra dėję visų pastangų, kad 

sas išpildymas prašymo paso 
Mankos neturėtų kaštuoti dati 
giau kaip $1.00. Tuo reikalu 
pagelbos bus galima gauti pa-

ir kiti to mvlarvtų.Tečiau klek skolos stotvse, nes ten bus dir-
tokių Lietuvos neprietelių bei- J bama iš pasišventimo del Lie-
dėsi į Lietuvos duris ir gal Į tuvos labo. 
buvo įleisti. Visatina registrą-j 6. Nesant ant vietos pasko-
eija privers tokius nors sykį 
parodyti aiškiai savo veidą, 

Veltui, mūsų visuomenė jau \ pasirinkti galutinai vieną iš 
ne juokais parodė netik savo j dviejų ketių: ar už Lietuvą, 
džiaugsmą ir padėką sulaukus iU prieš ją. 
Amerikos pripažinimo bet ir 

• savo protestą prieš partijinius 
fanatikus kurie ilgai naudojo 
jos tautinius jausmus savo 
biznio reikalams. Lietuviai 
patriotai su pasididžiavimu nu 
sikratė savo "globėjų" ir vie
šoje manifestacijoje pasiskel
bė nepriklausomais dvasioje — 
lietuviais patriotais, o ne so
cialistais kurie nieko nėra nu-
veikę tėvynės gerovei. 

Valio susipratusioj! lietu
viu patriotų visuomenė taip 
skaitlingai pasirodžiusi Mc- riems apskritai kas nors Lie 

Reikia išsiimti pasai, kad 
iš to Lietuva turėtų nuolati
nių žymių ineigų, taip kaip 
turi kitos šalys. Senoji Ru
sija iš savo piliečių svetur 
gyvenančių imdavo po 30 rub
lių metams (apie $15.00 sulig 
tų laikų kurso). Tad jei Lie 
tuva paims už pasą pirmais 
metais $10.00, gi paskui mž jo 
pailginimų tik po $5.00 kas 
metai — nerugokime ir nesa
kykime, kad tai per daug. Per 

gal bus tik tiems, ku-daug 

los stočiai, jei galima, tai lai 
tos kolonijos draugijos su
krunta ją inkurti. Jei to nega
lima padaryti tai pasų reika
lu lai kiekvienas kreipiasi sta
čiai į Lietuvos Atstovybe, 
(1325 " F " Street, N. W., Wa-
shington, D. C ) . 

Iš viso kas čia išdėstyta y-
ra aišku, kad Lietuvos Pas
kolos stotims atsidaro nauja 
dirva •plataus darbo. Tas dar
bas pasiseks stotims atlikti. 
tik tuomet, jei plačioji visuo
menė po kolonijas tą stočių 
darbą rems. Yp*c svarW, kad 
lietuvhj draugijos, ktttios re
liną Paskolos stočių darbus, 
kad jos savo gabiuosius »&rius 
raštininkus priskirtų Paskolos 

Kinley manifestacijoje! t u vai sumokėti bus didelė nau stočių pagelbai. "Tokie, pamai-

mas, apleido Kaukazą ir var-1 nizaVus buvo išrinktas jos pir-
gais negalais sugrįžo Lietu- 'mininku. 1915 metais baigęs 
von. Čia ėmė dirbti Krikščio- Veiverių mokytojų Seminariją 
nių Demokratų Partijoje. Ne-, apsigyveno Vilniuje ir visą 
užilgo buvo pakviestas vesti Karo laiką dirbo Vilniaus lie-
Kr. Dem. organą "Laisvoji 'tuvių mokyklose. Jo rupesniu 
Lietuva", kuris tada buvo pra Vilniuje buvo įkurta lietuviu 
dėjęs eiti Vimiuįe. Pradėjęs 'Katalikų Mokytojų Sąjunga, 
dirbti visuomeninį darbą visą?kurios pirmuoju pirmininku 
savo domę atkreipė į Krikšeio- j ji* buvo išrinktas ir išbuvo iki 
nių darbininkų organizavimą.' savo išvažiavimui Šveicarijon. 
Jo rupesniu ir triūsu buvo i>- j Neturint Katalikams mokyto-
teigta Lietuvos Darbo Federa- jams dar savo organo jo ru-
cija, kuri jau beveik 2-3 visų pesniu buvo išleistas pedago-
Lietuvos darbininkų yra s u - l ^ n i s almanachas "Atžala" , 
traukusi po savo vėliava ir kurį jis pats ir redagavo ir 

kuriame daugiausia buvo jo 
paties raštų. Pradėjus eiti 

*'Tėvynės Sargui" ir "Pavasa 
r iu i " buvo artimiausiuoju jų 
bendradarbiu, vesdamas tuo
se laikraščiuose tam tikrus 

• 

skyrius. Įsisteigus pirmajai 
Lietuvos Švietimo Ministerijai 
už savo pedagoginius gabumusx 

buvo paskirtas pirmuoju Vii-
niaus miesto ir apskrities pra
dedamosioms mokykloms Švie
timo Ministerijos Įgaliotiniu 
(inspektorium) ir kiek vėliau 

kurios pirmuoju pirmininku jis 
buvo išrinktas ir iš%Hvo iki 
savo išvažiavimui Friburgan. 
Dabar specializuojasi socialiuo 
se ir politiniai-ekonominirjoso 
moksluose. 

£DVAR!»AS TURAUS
KAS, žemaitis. Vidurinį mok
slą pradėjo eiti Telšiuose; bai
gė Rusijoje ištrėmimo metu. 
Nuo antrosios klasės dalyva
vo Ateitininkų kuopose, kaipo 
aktyviausias jų narys ir visuo
met buvo renkamas delegatu į 
metines Ateitininkų Konferen
cijas. Baigęs Gimnaziją apsi-

± i 
gyveno "Peterburge. Čia visas, 
pasišventė taip svarbią rolę. 
suvaidinusiai lietuvių pabėgė
lių gyvenime "Liaudies Są-

NAUJI KRYŽIU0T0JA1, 
Lietuvos socialistai ir bolše

vikai nuo senai rūpinasi pri-
kryžiuoti Lietuvos Tėvynės 
laisve. Nebereikaio jie šaukė 
sau pagelbon Rusijos bolševi
kus. Amerikos socialistų va
das Grigaitis su visu savo šta
bu ir draugais aniems užjūrio 
kryži uoto jams nuoširdžiai pa
dėjo. 

Kas tik buvo tikru Lietuvos 
mylėtoju — tėvynainiu daro
ma jos laisvei užtikrinti, tai 
Grigaitis su savaisiais per sa
vo laikraštį, "Nauj ienas" sten 
'gėsi ardyti ir trukdĮyti. Taip1t 

darė L. Laisvės bonus parda
vinėjant, Aukso-Sidabro Fon
do vajų keliant, nepriklauso
mybės pripažinimo de jure iš-', 
Mniėse. 

:' Bet visi tie jų žygiai nuėjo 
vėjais. 

Lietuvos Laisvės jie ftcpri-
kryžiavo. 

Iš pykčio tad nors ant *'Nau 

nė pasiuntė savo rinktiniu* 

*ko. 
J i s apsaugojo Lietuvos Lai

svę nuo Rusijos bolševikų, nuo 
specializuojasi matematikoje, f i e ^ u ; jį s apsaugojo Lictavos 

A P I E PANELES ^ U - f Laisvę nuo lietuviškųjų socia
l istų ir bolševikų; nedavė 
'jiems pavergti Lietuvos žmo-
'nių ir paskandinti varguose 
'panašiai kaip Rusijoje kad 
atsitiko. 

Seimas apgynė Sąžinės Lais
vę, neleisdamas socialistams 
suvaržyti tikinčiųjų sąžinę, 

"viešą jų tikėjimo išpažinimą, 
vieši} apeigų atlikinėjimą. Jis 
'neleido, kad tikintieji su jiems 
brangiais dalykais I r įsitikri-
nimais butų ^nugrūst i kaip 
pirmųjų amžių krikščionys i 
katakumbas. 

iSt. Seimas nedavė speialis-
tams laisvės savo nešvariais 
nagais išplėšti bažnyčių tur
tus, kurie v ia tikinčiųjų šven
ta nuosavybė. Socialistai mie 
lai tame sektų Rusijos bolše
vikais ir Franci jos socialistais 
ir masonais. Tie išplėšė bažny
čių turtus, prarijo juos, o val
stybei paliko mokėti žymius 
pinigus palaikymui nuo su
griuvimo užgrobtų triobėsrų. 

St. Seimas nedavė aocialis 
tams laisvės prašalinti tikėji
mo mokslą iŠ mokyklų. Nelei-
do suvaržyti ir varginti kak-
likų vaikų, verčiant juos ša
lia mokyklos valandų, vargti 
einant skyrium mokytis tikė
jimo mokslo. . 

Socialistai su bolševikais 
labai geidė paragauti kruvinų 
puotų, panašiai Rusijos bolše
vikams ir kitų Šalių socialis
tams, bet tos laisvės negavo. 

Iš keršto jie bent ant popiė
ros kryžiuoja Lietuvos Lais-

*vę. Žinoma, jie trokšta laisvės* 
'kraujo. Tesisotina patys save 
prikryžiavę. 

Titnagas. 

Gali but užtektinai drąsus 
j ienų" puslapio prikrytžiavi- 1 > i p a į 8 V t i ką apie tave žmonės 
mo darbą atliko. , j s a t o > į̂  t a s ^ 8 ^ ] ^ - j ^ 

Prisikalti prie kryžiaus lei- nuo tos kalbos, 
do kokiam ten ilgakojui, tur 

Švietimo Ministerijos reto [but, Jurgelioniui, o pats Gri-J žmonija nežiūri į tavo A 
rentn. Friburgan atkeliavo [gailis, kaipo labai giminingas] arba B kreditus, bet į tavo 
1919 m. pabaigoje ir tenai 
specializuojasi pedagogikoje 
(auklėjimo moksle), 

KUN. NIKODEMAS PA-1 
~—. _ • • • M 

žydų padermei, atliko rolę ne • .j raumenis arba smegenis, 
labo žydo durdamas prikry 

'žiuotai laisvei į šoną,. J Gera pradžia veik visad 
Tai tik i r piktumas! Bent,1 dtroda gerą pabaigą. 
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ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJA, 

, (Pabaiga) 

Dabar siek tiek apie Akadėmikes. 
Dainai ru^ojamė, kad mūsų vaikai čia 
Amerikoje ištautėja, kad tarpe mūsų visuo 
menės darbuotojų maža matome "č ia ati 
gūsių" ir t. t. I r rago jame teisingai. Rini
tai mergaičių, lietuvių dukterų Ameri
koje baigia svetimtaučių aukštesnias mo 
kyklas, gauna geras vietas —̂ ir dingsta 
lietuviams. Kuomet mokinasi, lauMaihe 
jų, tikimės susilauksime sau padėjėjų, va
dovių, bet kur tau. Jos net negali "speak 
Li thuanian" — joms taįp^unJku, liežuvėlis 
pinasi... Bet imkime mes ir pažvelgkime, 

Akademija. Jos baigia mokslą, lietuvai
tėmis — patriotėmis. Jos netik "spyki 
n a " gerai angliškai, bet ir taisyklingai 
lietuviškai. Joms mes ne svetimi, jos no
siukių į mus neriečia, joms ir mūsų reika
lai, ir draugijos artimi ir savi. Jos stoja 
mums talkon, ateina į mūsų visuomenę 
apsišarvojusios mokslu, augštu išauklėji
mu. Iš mažyčio būrelio baigusių Akade
miją, didžiuma dirbo visuomenkų darbą. 
Štai jos: Jadvyga Urbiate, gabi smuiki
ninkė, netik puošia mūsų vakarėlių pro
gramas, bet įBoka gražiai ir energingai 
vadovauti Chioagos Giedrininkų Apskri
čiui, jai padeda artistė lošėja, kuri puošia 
mūsų sceną savo talentu, tai Anastazija 
Freitikaitė, J i ir Chieagos Gie&ittfeką 
Apskričio raitininke ir savo pareigas gra
žiai e-ina. Bronė Nausėdaitė netik pieną 
gali mikliai paskambinti, bet ir presaiška 
finansinį raštininkavimą Moterų Sajmngos 
i-moj kuopoj atlieka — j i užinteres«ota kas dedasi tarpe mūsų jaunučių Akade

mijos auklėtinių, baigusių šv. Kazimieroj nioterų darbuote ir neabejojame, kad są-

jumgietės džiaugiasi susilaukusios jos tai j dradarbė ir deklamatoįv. 
kon. ©fta •ŠMtt tė — dainininkė, ^ d i t i -
toja, literatė. J i netik turi gabią plunks
ną, bet jau porą veikatų lietuvių kalba 
parašė. Subrendus ir suaugusi — gali pa
tapti įžymia literate. Aagelė Evaldaitė 
nesuspėjo įeiti į visuomenės darbuotojų, 
eiles, nes baigusi mokyklą ištekėjo už p. 
Leonardo Šimučio " G a r s o " red. J i gabi 
pianistė, pavyzdinga žmona ir motina. 
O ar nesvarbu mūsų jauniems inteligen
tams vesti gražiai išlavintas lietuvaites? 
Juk inteligentė lietuvė — auklės inteli
gentiškai i r lietuviškai šeimyna, o šeimy
na j u k tautos pamatas. Beto Akademiją 
baigė šįmet dar trys lietuvaitės. Is jų ti
kimės dar daugiau darbininkių visuome
nei. Viena -mergaitė, dar neužbaigusi A-
kadėmajos jau pasižyiaėjo kaip© Visuome
nės darbuotoja. <k>įi y ia Sofija Jnogaitė, 
Sv. Kazimiero Aka dėmi jos fcėsoėjų Dr-
jos Gentro raštininkė ir kitų idė^nių 
draugijų darbuotoja, gabi laikraščių ben-

J Į I Į Į I i-i.ĮffinirniriĮiii - IT IH 

Taigi, iš %irš paminėtų faktų, tik pei-
sema mums džiaugtis ir didžiuotis. Svei
kiname Akademijos vedėjas, o lietuviams 
patariame siųsti savo ^dukreles į &v. Kazi
miero Akademiją, kuri kaipo mokslo iš
auklėjimo įstaiga pati už save kalba. 

Paramos pareiga. 

Augstesnioji m o k y t a čion išeivijoje 
yra tai amžina ugnelė kuri palaiko tau
tos šventenybes: tikėjimą, dorą ir tauty-
'foę. I>žiaugiamės ją įsikūrę i r mfatydaini 
k<*kių gražių vaisių ji j a u suspėjo- užau-; 

ginti per tą trumpą laiką. Bet 'd&augsrao 
negana. Reikia įstaigai didesnės įpa#ames. 
Reikia ją apvalyti nuo skolų. Keikta a»-
interesuoti visą Ameriką t. y. lietuvių 
kolonijas, reikia padaryti vajų jos nau--
dai. Reikia surinkti tiek pinigų, ( i r t a i 
greit), kad jos skolas atmokėjus. Rūpi
namasi užsienio moksleivija, bet kedel ap-, 
leidžiama čia sakieji? Visų vajų bent da

lis surinktu, pinigų t i r i eini palaikymui 
švietimo ištaigų čia Amerikoj. Lietuva su
silaukė didžiausios paramos ši ko? O gi 
iš Amerikos lietuvių. Auklėjtoas mūsų iš
eivijos šviesuomenės yra grynai patrioti
niu darbu.Tad auklėkimeją. Remkime fi*>k 
slo įstaigas. Federacijos Kongresas turi šį 
reikalą apsvarstyti, pripažinti ir jį parem
ti. Skaitome apie busimus *'vajus7 ' laik
raščių g r a m a i . Oerai i r tai . &et pirmiau
siai išuiokinkime žmonės 'skaityti, tai jie 
labiau ir laikraščius brangias. 

^ ta i aš, žemiau pagrasinsi, Vįešai per 
^©taagą" duodu busianajam r%leraeijos 
Koi^fesui įnešhną, kad jei bus koks "va
j u s " rengiamas Federacijos, kad feent 
(pusė euriničtų fMiigę e k a šv. Kazimiero 
Akadė*sijos i r jos flMokšMvių aaadai . A-
kadėsaija auklėja vteos Amea^os jauai-
«3Sj, steigia $««apijtnrK ga^rų MOkytągų, 
užtai visos Amerikos lietuviu šveata |>rie-
dermė yra f%m4i šv. IčasMiepo AkadNniją. 

Hina, 

http://ax.hu
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Antradienis, 
— — ^ i f • 

: DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 80. We*tern Aveooe 
Telef. Lafayetto 4141 

t Vaandos: t-11 rytais, 1-2 po 
pietų Ir 7-8 vakarai*. Nedėldie-

: niala tiktai po pietų 2 Iki 5 vai 

•SSSSSžsžs^Ž^SSEsšaš&fe j i : =-a.5 c 
TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T U V I S D E K T T S T A S 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

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

NEWARKIE<5IAM£> DEMON- kiaušiai išpuošti ir kiekvienas. 
vaizdino savuotiškį reikšmę, 
bet ju visų gražumą ir reikš-

t R A C U A PUIKIAI NU
SISEKĖ. 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 21l8f 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki I 
po pietų: « iki 8 vakare 

Res. TeL Cicero S616 
Ofiso Tel. Cicero 4» , 

1 
1 I 

1225 So. 4 t Court J 
N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. 1 

ant viršaus vaistynyčioa. 
j t i t i i i t l i i t i i i t t i i M i i i l i 

DR. J. SHINGLMAN 

Rezid. tel. 
Ofiso tel. 

Van Buren 0294 
Boulevard 969S 

Dr. A. A ROTH 
R1SAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų. 

Ofisas: 8354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—S po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 18 d. 
Res. 1189 Independence Bivd. 

Chicago. 

DR, MAURiCE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4131 So. Ashland A\c . 
TeL Ysrds »»4 

Tel. "Yards 0284 
OFISO VAL.: 

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

>:^e*«^©««^s -sfe^^s-ss&^t':^ 

DR. S. NAIKELIS r1 
L I E T U V I S 

uzDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

S252 South Halsted Street. . 
Ant vfrčaos Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 1 
j,—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 9 

Nedėliomis nuo 10—2 # 
Oofisas Ir gyvenimo vieta: g 

DR. CHARLES SE6AL 
47tt 

rkėlė savo ofisų po numeriu* 
SO. A8HLAMD AVENCE 

S P E C U A L I S T A S 
Džiovu, Moterų Ir Vyrų Ligų 

TaL: ryta nuo 18—12; nno 2—I 
|po pietų; nuo 7—8:21 vakare. 

UdėUomi*: 18 iki 1. 
Telefoną* Dreiel 2880] 

— ~ 

»r. M* Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIB 
Telefonas Yards 5Q&2 

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

&yti ir >daug ką -aplei4au vi
sai nepajmnėjęs, bet parodi 
nilikai atleis man. už tai, nes 

Newark, N. J . — Iš priežas
ties Su v. Vals. formalaus pri
pažinimo Lietuvos nepriklau
somybės, Newarko lietuviai, 
rugpj. 6 d. surengė didelę de-( 

monstracija — -parodavimą. 
^arodavimas -prasidėjo 3 vai. 
po pietų i r baigėsi 7:30 vai. 
vak. Parodavimą. galima skai 
tyt i visais žvilgsniais pilnai 
nusisekusiu taip, kad iš kitų 
miestų pribuvę svečiai ir pri
sižiūrėję newarkiečių demons
travimu pasakė, " je i kas nori 
gražiai parodavimą surengti, 
turi atvažiuoti į Ne\varką ir 
prisižiūrėti į jų surengtas pa
rodas". Parodavime dalyvavo: 
vyrai, moterys — merginos, 
mergaitės ir berniukai, skai
čiuje virš 3,000. 

Pirmučiausiai ėjo vyriau
sias maršalka — parodos ren
gimo pirm. p. K. Vaškas-Vaš-
Ueviėius ir kiti komisijos na 
riai. Juos sekė kk(jeleži»io 
Vilko" divizija, sudaryta iš 
jaunų vaikučių. Paskum "Ge 
tezinio Vi lko" divizijom 111ar 
savo keli šimtai jaunų mer
gaičių apsirėdžiusių geltono
mis, žaliomis ir raudonomis 
suknėmis, reiškiančiomis T i e 
tavos vėliavų. Mergaičių gra 
žus marša v imas, ramus, man 
dagus, priderantis vaikštynės' 
užsilaikymas visų akį traukė 
į save ir tai drąsiai galima su 
kyti, kad tai buvo tikras Ne 
\varko lietuvių demonstracijos 
papuošalą.-. 

<Jai nemažiaus parodę puo
šė ir keletas šimtų moterų 
dailiai pasirėdžiusių. Visos 
moterįs buvo pasirėdžiusios 
Haltai su raudonomis, baltomis 
ir mėlynomis kepurėmis ant 
galvų, kas reiškia Amerikos 
vėliavų, dų maršalkos, kurių 
iš šalių buvo nemažai, visos 
buvo dailiai pasirėdžiusios A-
tnerikos vėliavomis, kas į žiū
rėtojus darė labai malonų įs
pūdį. Taiposgi buvo nemažai 
puikiai parengtų vežimų. 

Keturi vežimai buvo pui-

mes aprašyti perdaug vietos 1 perdaug vietos užimtų. 
•*-. * • i • » v 

• i . 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Cliicago. 111. 

užimtų. (Paskum eiseną, sekė,. 
visa eilė, apie virš šimtą gra
žiausiai išpuoštų, lietuvių ir 
amerikonų vėliavomis apkai-
švti automobiliai, 

.Xuo lietuvių bažnyčios, ap-
Mikus keletą gatvių, didžiau
sia Newarko BVoad gatve nu-
maršavo į Military Park, kur 
j vyko prakalbos. Benams už-
griežus Amerikos himną, Šv. 
Cecilijos choras padainavo 
Lietuvos ir Amerikos himnus; 
po to sekė prakalbos. Lietuviš
kai karsta ir labai jausminga, 
prakalbą pasakė " G a r s o " re
daktorius L. Šimutis. Šimučiui 
kalbant, labai dažnai publika 
pertraukė jo kalbą telkdama 
jam garsių aplodismentų. 

Diena buvo gra&i ir publi
ka, kurios buvo apie 5,000 — 
6,000, susirinko pavėjuj taip, 
kad kiekviena kalbėtojo žodį 
buvo gulima aiškiai išgirsti.; 

Po Šimučio kalbėjo Dr. 
Chas. V. Craster, kuris atsto
vavo Newarko miesto majorą 
Breidenbach. Dr. C. V. Cras
ter kalbėdamas per kelius sy
kius apie Amerikos pripažini
mą pabrėžė, kad Huv. Vals
tijų pripažinimas Lietuvos «ile 
jure yra tai atsimokėjimas Lie 
luvai už ta ka Kosciuška da-
\ė Amerikai. Toliaus dar kal-

V-4s. 

SPRINGFIELDO ŽINELĖS. 

Spriaigfield, 111. -*• Rugp. 3 
d. įvyko L. Vyžių 48 kp. n e 
paprastas susirinkimas. Mūsų 
abu raštininku A. Bacevičiū
tė ir Air Kuperis atsisakė nuo, 
užimamų vietų, nes važiuoja 
Lietuvon. Į jų vietas išrinko 

tę. Taipat dapildė valdybą, 
iždo glob. išrinko M. Stirbai 

tiems viršpamiftė.tiems kuopos 
darbuotojams nutarta 15 d. š. 
m. surengti atsisveiki rūmo va
karėlį. 

ui vi i J A y Drotdvay; NeV^ork.NY 
SSSe'l LIETU V V 

flS* 
M 4 

• / < A R B A U E P O J H ^ 
[p * VAtICOKIT VISI PARAHKTfJ IR 
**-S TIESfV K 0 J U 

Lietuviai važiuojant i Piiiava aptenlola 
Lenko juosta (karidorių) 

Visa Trečia Klesa Padalinta I Kambarius 
A*i 2-ju. 4-rių, 6-šių ir 8-u1ų Lovų 

S. S. LATVIA Rugp. 28 
LITMlTArlIA Rugsėjo • 

Trečios Klasoa Kainos Į: 
HAMBURGĄ $108.50 — PUJAVA 1101.36 

MEMEL ir LIEPOJC $107.00 
Dėlei lalvakor. Ir Unru kreipk, pria aavo acaa. 

3 = •B" ^ '-' "• ' ^ 
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I š WATJKEOANO, ILL. 

Trupimai. 

Wawkegan» miestas yra gTa-
A. Brazaitę ir O. Ondattskai-ržus, ypatingai vasaros metu. J į 

gražina daugelis medžių ir žo 
lynų. l ie tuviai irgi gražioj 

tę ir B. Monkiutę. lškeliaujan- ^ e t o j y r a apsigyvenę, šalia 

| mūsų koloniją, atvyko la
imi brangus svečias, buvęs šios 
parap. klebonas gerb. kun. S. 
(x<iubei*kis, iš Indiana Harbor, 
Ind. Kaipo buvusį gerą dar 
buotoja sf>ringl'ieldmčiai Men 
g^si maloniai priimti. 

parko, kur bėga šaltinio svei
kiausias vanduo. Žmonės ne
šasi jį namo kuteliais taip 

k kaip šventintą, vandenį. AŠ ir 
geriu jį. Atvažiavę svečiai vi
si eina lankyti tą vietą. 

Wanikega»e lietuvių skaičius 
yra nemažas. Didesnė pusė 
jų turi savo stubas pasistatė 
ir dabar dauguma statosi. Ga
l ima tikėtis, kad tie žmonės ir 

Rugp. 11 d. užsibaigė jau- gyvens Waukegane. I r ištikrų-
namečių vasariniai kursai, ku- ' j ^ kodėl ne, darfcai gerai ei-
riems vadovavo kun. Keršis, 
K. Aleksienė. A. Alonaitė, A. 
Marcmlioniutė, F. MonVititė, 

i •. 

Z. Burčikiutė, P. Stanislovaitė, 
J. Kazačkiniutė ir A. Aleksis. 
Uis aiškų lietuvių kalboj skai
tymą, rašymą bei deklamavi
mą dovanas gavo: Vyšniaus-

hėjo angliškai Morris GordoaJkas, Beziuas, . .Tamošauskas, 
— moksleivis, lietuvio žydo su 
nus ir adv. Simon Griffinger. 
Po prakalbų \isi parodiniu 
kai atmaršavo į Lietuvių svet. 
k u r t o l i a u t^stVi j ^ r a k a l b o s , 

dainos ir buvo rezoliucijų pri-
(•ni i iuas. 

Svetainėj vėd kalbėjo gerb., 
L. Šimutis ir Gordonas. Po 

'šimučio^ prakalbos buvo per
skaityta ir priimta pasiųsti 
pasveikinimai Lietuvos Steig. 
Seimui, Lietuvos valdžiai, Lie
tuvos Atstoviu Amerikai ^vh. 
V. Oarneckiui, Suv. Vals. j>re-
zidentui Hardingui, sektvto 
riui C'lmrles K. Iluglies, ir 
profesoriui llarold H. Bende-
riui. v 

lJukutė^ Mulerskiutt\ Bakutai 
tė, Stanslovaitė, Blažiutė ir 
Baškauskaitė. Viršminėtus 
kursus lankė 147 jaunamečiai. 
Kurie netiesė jo gerai pramo
ko lietuvių kalboj skaityti ir 
rašyti. 

na, visus patogumus turi. Vai 
keJius irgi gali išauklėti lietu-? 
viškoj 'dvasioje, nes turi savo 

*baz*nyčią ir gražią mokyklą. 

Čionykščiai lietuviai yra ge
ri tėvynainiai mylį ir gerbia 
.savo tauta, tėvynę Lietuvų. Tą 
parodė rugp. 13 d., dalyvauda
mi parodoje, Buvo gražus įs-
pudys, kada maršavo i r gra-
'ziam parke apsistojo. Svetim
taučiai pamatė ko lietuviai 
troško. 

Ko reikia. 

Rugp. 13 d. įvyko L. Vyčių 
48 kp. linksmas išvažiavimas 
Lincoln darže, kuriame daly
vavo springfieldiečių buvęs 
mylimas klebonas gerb. kun. 
J . Oiuberkis. Atvykus šiam 
brangiam svečiui, susirinku
sieji pasveikino garsiu Valio! 
ir dėmų plojimu. 

Apie 5 vai. įpraskiėjo pro
grama. Lenktynes laimėjo ma-' 
zos mergaites: Batuke ir Mar-(Perskaieitts pasveikinimo, v. . ° . . . . 
ciuhoniute, ir jaunesnųjų, Pet 
kus; didžiųjų mergimi: S. Bra-
zaitė ir B. Jakubauskaitė; o iš 

tekstus, Lietuvos Steig. Sei
mui ir atstovui' Amerikai V. 
'Čaraeekiui, už jo gražų ir Vi-I 

., »t . - i i - moterų vikriausia pasirodė O. 
sur taktingą pasidarbavimą; * . . . . 

. v< , 'Stansloviene. Svarbiausiu nuo ._ i 

ZJ 

f DHA.LY«tW 
' 1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 

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

Tel. Prospeet S468 
Sr»v8ro^rnrBr8«T5^^%i^^ro^ 

r. 

PRANEŠIMAS, 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe* 

reina i ranka* Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Vtsl senteje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

$14$ So. Morgna btreot 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

Iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
nuo 10 iki f p© platu. 
Telefonas Yards $87 

P R A N E Š I M A S 
DR. P. ŽILVITIS 

Parkelė savo ofisą po n am. 
3241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Juciaus Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonius nno 0-12 A. M. 

6-8 P. M. 
Tel. Boulevard 7178 
Rezidencija* Tel. Fairfa.v 5574 

HttfimiflHfiiimiiiiiifiiimiiiiiiiiiiHiiiiu 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABOR1L8 

Patarnauja laidotuvės* kuopi- K 
agiauaia. Reikale meldžia atalsan-s 
Sktl. o man* darbą baatta atga-S 
=nėdiatl. 
S l N 4 W. I M PL oaieaco. I ILS 

"1—2199 S 
iittiinmiiiiii 

Telefonas Oaaal 1271—2199 M 
mnrnmtmtr 

= 1 
fl Dr. A. J.TANATMEVICZIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
l«»*_'l No. Michijfaii Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1 
Tol. Pullnuai 3218. Chicago, 111. 
;>it>t ir 7—9 vakare. 

3 po | 

j • 

3 * M M t e « ą M i 

M 
Dr. 1. E. MAKAKAS 

Hetavys l e d y t o j t e *r Chirurgas 
10900 S. Miihigun Aveaue 
Telef. PoHmftn 842 ir 849 

Valandos -Nuo lu iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 9 vkk. 

Lietuvos pripažinimui per; 
Suv. Vals., visa i>ublika, ku
rios buvo pilnutėlė Lietuvių 
svet., lig vienam atsistojo ir 
t ntu/Jastiškai, griausmingu 
halsu veržiančiu iš dėkifigumo 
Vilnų krūtinių sušuko tris 
kartus, Valio!... Beto dar sve
tainėj šv. Cecilijos choras su-
'dainavo Lietuvos ir Amerikos 
liimnus, 'Mau slavai sukilo" i r 
*'Lietuviais esame mes gimę". 
Vaikštynėse choristai ir paša
liečiai nežė ilg% keletos sieki
nių didumo Lietuvos vėliavų. 

Xewarke parodavimo nea-en^ 
gė jokios partijos, bet visi Ne-
warko lietuviai. Žinoma, paro
dos rengime vadovavo Ne 

iwarko h. L. P. Bonų parda-
vimo stotis, bet Newarko L. 
P. B. P. !&atig yra nepai-tyvė 
ir išskiriant bolševikus, visi 
iš vieno Stotyje dirba Lietuvos 
darbą. 

Dar labai daug ko apie pa
rodavimą butų galima para-

tikiu šio Išvažiavimo teuvo k i -
inikis deimantinio žiedo. Te
ko Vytei A. Keršiutei. Pro
grama užbaigta dainomis ' r 
žaidimais. Kadangi pekio li
ko nemažai tai mūsų Vyoiai 

Mūsų s vietininkų skyriui 
Labor Day rengia nepapras-

sTį Vyčių sviedininkų skyriaus 
'smarkiam bolės medėjui J . 

Dienraštis yra truputį perma-
žai prasiplatinęs Čionai. Ne vi
sur randasi laikraštis, net ir 
*pas inteligentiškesnes šeimy
nas. Jo neturint kartais kitam 
"kam tą. laiką, žmonės panaudo 
ja. Jieikėtu "Draugui" dau
giau kreipti <k>mės ir atsilan
kyti nes žmonės pageidanja jo. 

L. Vyčiu 47 kp. įgaliojo ga
bią r>lę L. Zubfeiitę į L. Vy
čių Seimą. Tikimės, kad ji ki
tam metui parkvies Vyčių Sei
mą į Waukegan, 111. Dieve jai 
'padėk. 

Rugp. 27 d. vakare prasidės 
parapijos bazaras. Jis būna 
kas metą. šituo laiku, bet šį
met bus kilnesnis, su daug 
naujų dalykų. Žmogui net sal
du darosi, kad tik jis sulau-

nutarė vieną- šimtinę pasiųsti 'kiamas. Viską jam priruošė 
Jubilėjiniui Seimui, kaipo au-'"bendras komitetas iš visų 
ką Vyčių spaustuvės bei *«v oraugijų. 
ganizacijos reikalams. 

Jis linksmas, nes tur i 

BAMBIN0 
Vatsbaženklis Reg. S. V. P«t. Biure 

Kadikiai mggsta j j ! 
Jie prašo \langiau! 

Bambino yra genatreia gy
duole nito užkietėjimo, die-
gimo tf kitę viduriu suiriraų. 
V«ikia greitai vt visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas. 

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunciame tiesiai ia labara-1 

tori j 06. 
R AD. RICHTER A CO. 

104*114 5o, *tfi St. į 
• Brooklyn, N. Y. 

«>> • » I I I I i> 

Šiandie Piaigi Kuisąs 
Siundant tj1«»tnTor w»r moi: ' 

12c n i 100 ankstau 
arba .— 

833 auksinę ni $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

I Trumpame Laike. 

Central Manufacturmg 
District Bank | 

State Bank — Clearimr House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,00a00 

U . ' '"> 

11M *'**<** H » « ft tt n Į 1! H || B Į Į Ą Į Į j * | 
Vards 1188 

STANLEY P.] 
MAŽKTKA 

GRABORIU8 IR 3 

Tariu autom o-' 
blllns risoklerosjl 
raUcalams. Kalnai 
prieinamos. 

331d Aubum 
Ave. Chicago. 

1"7SF 

C H I C A G O J E 

įjiiiiiuiiiuiASiiiiMMiaiAiiiiiiujiinrto 

1 Y. W, RUTKAUSKAS I 
| ADVOKATAS I 

Ofisas Didmiesty j : įj 
! 29 South La Salle Street ! 

p ELambarls 680 
į i Telefonas: Central 6891 

i * M" K-X"» M ******* i Ii Į M W i Į Į 1 | 
1 Vakarais, 812 W. S3rd St. | 

Telefonas: Tardą 1181 
otiiiiiiiuinisjiiiiiuNmisiiiiuuiiiics 

TeL Central 1281 i 
HAR0LD 0 . MULKS 
t % ADVOKATAS 

Veda bylas visuose teismuo-
1 

DIENRAŠTĮ " D R A U G Ą 
GALIMA GAUT PIRKTI 

ANT ŠIŲ KAMPŲ: 

i» 

18-tos APIELINKĖJ. 

Maxwell & Halsted St. 
N. E. Corner 

Maxwell & Halsted St. 
S. E. Corner 

14-th & Halsted St. 
18-th & Halsted St. 
12-th & Jefferson St. 
12-th & Halsted St. 

BRIDGEPORTE 

31-st & Halsted St. 
35-th & Halsted St. 
Halsted & Archer 

GARFIELD PARK 

Homan & 12-th 

N0RTH SIDĖJE 

Milwaukee & Paulina St. 
Milwaukee & Girard St. 

N .E. Corner 
Milwaukee & Robey St. 

N. E. tJorner 

T0WN OF LAKE. 

se. egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1111 — U I S 
151 IT*. Clark S t Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

K- — - - n 
= 

TeL Randolph 4758 

I A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
A S 8 O 0 I A T I O N B L D G . 

18 Soatb La Salle 
Room ISIS 

1 Valandos: 9 ryto Iki S po pUtn 
? N a m ų T61. Hyf le P a r k SS 9 S 

L P. WA1TCHES 
La w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn 
Street Tel. Dearborn 60W 
Vakarais: 10786 S. Wabash Ave. 
Roselaad Tel Pullman 6817 

Valentine Dresmaking ' 
College 

2407 W. Madison Street j 
187 Mokykio* Suv. ValstlJoDe. j \ 
Moko Siuvimo, Patternų klr-( 

pimo. Deslgninc bizniui Ir na-i 
mama. Vietos duodama dykai. J | 

[Diplomai. Mokslas lansvals at- Į 
•mokėjimais. Klesoe dl*nomls Ir, i 
•vakarai* Reikalaukit kny8*l*k<» 
l leL Seeiey IMS ] 

SARA PATEK, pirm., 

• » » • • • • • • • • S I W l » • • » • 

" TeL Lafayette 4228 

i 

Kaipo lietuvy*, lietuviams vlsa-
dos patarnauju kotreriausla. 

M. YCflKA 

P L U M B I N G 

<* • u r . . n i » w 

; j » M » M i « « » » ^ » » I 

47-th & Robey St. 

i Aną «elonadienį Wauke.gan% 
aplankė Chicagos Univei-siteto; 
M«dentas P. Gelgaudas ir biz-

WEST SIDĖJE 

Blue Island & VVestern Ave. 

tai puikų i^vužiavisna -Illinois r.ierus Kaulakis, iš Chieagos.] 
{^te Fair Crounds darže. Mu- ;itJžprasom daugiau svečių atsi-j 

VIDURMIESTY 

lankyti rugp. 27 d. i pai-arnjos; 
jit'bil^jinį, 25 m. snlcalctuvių1 

Štetiaai garnys aitgalbeaio tu- apvaikščiojimą. A^rvaiksčioji-
n-ų. Motina ir kūdikis yra ge- mas ^rasidė^ 2 valandą. 
roj sveikatoj. Krikšto tėvais 
teuv© %wrto Sekc. pirm. J.. 
Mileris ir K. lialtinižaitė. 

Išdykėlė. 
Red. prterašAs. — Perkėlai 

gavome. Negalėjome patal
pinti a p e i t o penktadienis! 
numery. 

Bijunėhs. 

Tu negali daryt teisingai ne-1 

bžiift jei , esi teisingas. 

Van Buren & Wells St. 
State & Madison St. 
State & Van. Buren St. 
Clark & Van Buren St. 

S. W. Corner 
VVells & Madison St. 

S. W. €orner 
Franklin & Madison St. 

S. E. Corner 

» » » » » « 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKiS | 
Generalk Kontraktoriui, staly-

| tojai ir nnų mmų t8iiytfl§»«. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23-cio PUce.' 

^•ek-albėk >apie ^s lap t ingus 
4aivkus laukuose kurie yra S K A l l T K l l t IR PIĄTIN-
p i n i kalnehiį, K l f E " D R A Ū G ^ " 

SAVIMI RlMffTTm SAVAS 
ĮStaitu*. 

file:///varko
file:///langiau
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IŠVAŽIAVO VYČIŲ 
SEIMAN. 

IIIIIIIIIIII^HinillllllL^IIIIIUIIIIlL^jUllllllllIpJUIIIIIHIIJL^JIKIIIIIllllL^III^I 
kodama uždraustų gerymų. 

Atrasta 10 bačkučių su 
"moonchine," 14 bačkų su už
raugi ntomis ražinkomis ir (x 
alkoholiui varyti katilus. 

Sekmadieny, rugp. 20 d., 
ryte, L. Vyčių Seiman, Detro-
itan, išvažiavo t4Draugo'* re
dakcijos narys, įžymus visuo
menės darbuotojas, Ant. Ra-[ 
kauskas. 

Daugelis kitų įvairių kuo
pų atstovi) taipat išvažiavo j 
^ Vyčių Jubilėjinj Seimą. 

d y m u d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tame piktame darbe įtaria

mi radikalai, kurie šiandie 
smarkiai veikia tarpe streikuo
jančių geležinkeliečių. 

GERAI PAVYKO. 

KONFERENCIJA SEKA. 

Rugp. 21 d. Vyčių Seiman 
išvažiavo "Draugo' ' redakto
rius, kun. Dr. Tgn. Česaitis. 

ATĖMĖ 500 DOLERIŲ. 
< 

Du plėšiku užsislėpę namų 
prieangy laukė pareinant na
mo teatro Biltmore manadže-
rio Nathan AVolf. 1057 X. Sa-
< ramento boulevard. 

Uždarius teatrų manadžeris 
parėjo. Atimta nuo jo 500 
dolerių. 

Illinois anglekasių ir kasy
klų saviųinkų bendras komite
tas veda toliau taikos konfe
renciją. Iki šiolei nei viena 
pusė nenori lengvai pasiduoti. 
Anglekasiai reikalauja taikos 
pasiremiant Clevelande pada
ryta sutartimi. Kasyklų sa
vininkai nori arbitracijos. 

DU ŽMOGŲ APŠUTYTA. 

RADO DAUG "MOON-
SHINES." . 

Evanstono policija pereitą 
sekmadieni gerokai pelnė atli-
kusi keliose vietose kratas ieš-!P ie t a i r a š o m a k i t o J v i e t o J ) 

Rand McNally bute, 538 S. 
Clark st., plyšo (garinė dūda. 
Pavojingai garo apšutytas in
žinierius Paul Rohen ir maši
nų aliejuotojas James Foster. 
Pirmasis paimtas ligoninėn. 

FEDERALIAI AGENTAI 
VEDA TARDYMUS. 

Del nelaimingo atsitikimo 
ant geležinkelio ties Gary (a-

Bridgeportas. — Nors socia
listai su laisvamaniais dėjo 
visas savo pastangas, kad tik 
pakenkus vietinės kolonijos 
lietuviams dalyvavimui ben
droje kolonijų .demonstracijoje 
rugp. 20 d. McKinley (Park, iš
reiškimui padėkos Suv. Vals
tijoms už pripažinimą Lietu
vos respublikos «de jure, dar 
nežiūrint ir to, kad jie vartojo 
paprastą nešvarų įrankį, mela
gystes ir Šmeižtus kovoj at 
siekimui savo tikslo, tečiaus 
neatsiėkė, nesulaukė jiems pa
geidaujamų pasekmių. 

Nes Bridgeporto lietuviai 
toje iškilmingoje tautos šven
tėje pasirodė skaitlingai ir 
gražiai su savo gražiais flo-
tais, benais, vėliavomis ir pa
puoštais automobiliais. 

Čia tik aplamai paduodu mu 
|^ų kolonijos pasisekimą, gi 
vėliaus bus aprašyta plačiau 
apie tai. 

Todėl tėmykite dien. "Drau 

ma. 

Uų" 
Daug kalkėta apie "singe-

arbą jaų rimtų vaikinų 
kliubo suorganizavimą, bet 
kai keli darbštus " stogeliai'' 
apleiclo šią koloniją, tai ir ma
žiau apie to kliudo organiza
vimą ir kalbamą. Gal tai ga-
'vėnioj ar ad^e&tąiosfc tas dar
bas geriaji vyksi 0 gal rimtos 
merginos praves tiems rim
tiems vaikinams kelią? 

^^^p^* 

Bazaras, bazaras ir bazaras 
visur girdžiamas. Jis prasidės 
apie Labor Day laiką. Gi ir 
'reikia tokių pramogų. Klebo
nija padidinta, mokykla iš 
maliaTota, ir šiaip šiokie tokie 
pataisymai įvesta, taip kad be 
pramogų sunku kas ir norė
ti kad ir butų iš ko pataisyti 
'parapijos turtą. 

Tai taip. 

PRANEŠIMAI. 
ATIDĖTAB SUSIRIN-

KIMAS. 

% s 

Kumpių Kainos 
oumazintos 
Kumpis — Virtas, Keptas (Karštas ar 

Šaltas) Kutintas ar spirgintas — labiau
sia tinkamas apetitui ir skanus maistas 
koks kivla buvo parduodamas. AVholesale 
kumpiu kaina nuo 15 iki 20 nuošimčių 
yni sumažinta negu 6 savaitės at 

C 

€ 

^ 

Š 

.L. ' 

Suv. Valst. Žemdarbystės Departamen
tas savo pranešime pažymėtame 19 d. bir
želio, 1922 m. apie maistines dalis randa
mas mėsoje, sakė visokios mėsos dalys 
buvo bandomos ir kiekvieną kartą buvo 
randama, kad kiauliena sulyginamai yra 
turtingesnė maistinėmis dalimis. 

Kiaulės mėsa nuo strėnų, šviežias kumpis 
rūkytas kumpis, susiektas — šutintas 
kumpis buvo mėginti ir beveik visų tos 
pačios pasekmės. 

Swift,s Premium Kumpiai pra visuo
met geriausi ir aukščiausios rūšies, nežiū
rint kainos. Specialiai sutaisyta su cuk
rumi, druska ir rukimu ant kieto medžio 
durnų, duoda gandų skonį del kurio 
"'Premiunr' kumpis užima pirmą vietą 
pasaulyje. 

^Vasara tai yra kumpių laikas. Reika
lauk "SwifVs Premium'o — tėmyk mė
lyną tikrumo ženklą. 

. Swift & Company 
U. S. A. 

€ 

g? >> 

Vytė. 

SURENGĖ PRAKALBAS. 

Bridgeportas. — Šeštadieny, 
rugpjūčio 19 d., vakare, Val-
paraiso ir Chicagos, socialistai/ 
moksleiviai (suvažiavę į L. M. 
S. seimą) surengė prakalbas 
Ežaymond Chapel,^m6 W. 31 
St. Viso publikos susirinko, 
su moksleiviais, rengėjais ir 
kalbėtojais, du tuzinu. 

Kalbėtojams užbaigus bub-
nyti į tuščias sienas buvo ren
kamos aukos del Lietuvos mo
ksleivių Aušrininkų. Surinkta 
penki doleriai su centais. 

"Poor business". 
Buvęs. 

CICERO, ILL. 

Nei šio aei to. 

Paprastai žiema mums ne
pageidaujama, bet kad gamta 
mums primeta ją, tai kągi pa
darysi. Del vieno dalyko kaip 
ir pageidaujame žiemos. Tai y-
ra tas: Naktinių — gatvinių 

jį rėksnių gerklės užšals ir gal 
gausime progos nors tada iš
miegoti. 

i 

• u 

s 

-
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šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos poseiminis su
sirinkimas įvyks antradienio 
vifare, 8 vaL, rugpj. 22 d. sv. 
Kazimiero Vienuolyne. 

Skyriai malonėkite prisiųsti 
delegates susirinkiman. nes tu
rime svarbių reikalų aptari 
mui. Valdyba. 

P. S. Susirinkimas perkeltas 
iš sekmadienio į antradienio 
vakarą iš priežasties manifes
tacijos iškilmių. 

Gerb. narės, malonėsite skait-
lingai atsilankyti. 

Z. Jurgaitė, rast. 

' Cicero, IlL — Liet. Darbi
ninkų Saj. 49 kuopos susirin-
'kimai yra perkelti iš pirmadie-
'nio į antradienį. Sekantis sus-
mas 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. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

.v 
TOWN OF J.AKE. — ftv. 

Kryžiaus parapijos labai svar
bus susirinkimas įvyks šį va
karą, rugpj. 22 d., 8 vai. vak., 
Šv. Kryžiaus par. sver. Visi 
parapijonai-nės malonėkite at
silankyti. 

TOWN OF LAKE. 
Alumnų 1 kp. susirinkimas į 

vyks antradieny, rugp. 22 d., 
Davis Sq. Park svet., prmlžia 
^100 vai. vak. 

Visi moksleiviai-ės skaitlin
gai ir punktualiai susirinkite. 

Mokinė. 

SĄJUNGIEČIŲ DOMEI 

m)WN OF LAKE. — Mote
rų Sąjungos 21 kp. laikys prieš 
šeiminį susirinkimą antradie
ny, rugp. 22 d., baž. svet., 7:30 

Laike manifestacijos rugpj. 
6 d. dėlei Suv. Vals. pripaži
nimo Lietuvos nepriklausomy
bės, pastebėta tokių žmonių 
stovinčių šalygatvėse, kad 
kaip Lietuvos vėliava buvo ne
šama pro šalį, arba kai kieme 
Lietuvos himnas buvo groja
mas ir dainuojamas, kepurės 
nenusiėmė nuo galvos, bet kai 
pamatė, kad kokia graži mer-

j'gina pažvelgė į jį, tai tuoj ke
purę nuo galvos pakėlė. Gra
žu kad moteriškei parodo man
dagumo, bet gyvuliškas pasi
elgimas nepagerbiant Lietuvos 
vėliavos, kuri atstovauja ne 
^vieną^moteriškę ir vyrą, bet 
ir jį patį, jo tėvą ir motiną, 
dargi ir tuos kurie už jį ir už 
ljo giminių laisvę kraują pra
liejo, galvas paguldė karo 

'lauke. 

ANT PARDAVIMO medinis 
namas Brighton Park'e 4 kam
barių, krautuvė ir garadžius. 
Noriu parduoti trumpu laiku. 
Atsišaukite šiuo antrašu: 
. . 3956 So. RockweIl ifcr. Į 

A. į A. 
S. ZAMORAVIČIUS 

33 m. ami. gimęs Lietuvo
je mirė rugpjūčio 20 4« 
1922 m. 11:30 vai. vak. Pa 
liko dideliame nuliūdime 
broli Petrą ir brolienę Ju
lijoną. 

Laidotuvės įvyks rug
pjūčio 23 d. 1922 m. 9 vai. 
iš ryto iš namų 2216 W. 
24-th St. į Aušros Vartų 

|vbaž. o iš ten į Sv. Kazi
miero kapines. 

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

• 
PAIEŠKOJIMAS. 

Paiešką savo brolio Simano Mar
kausko, gyvenančio Chicaypje. Mudvi 
su motina ką tik gryžova iš RuMjos ir 
esava labai suvargusios. 

Norėčiau gau t i brolio antrašą. 
Jis pats, a rba kurie žino apie jį 

malonėkite pranešti po šiuo antrašu: 
O. MAŠKAl SKAITĖ 

Respublikos^ y - t v ė Ko. 50 
Ftmevčšr, 

LTTHUANTA. 

Chicafjj08 pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearbom gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton ar%a kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

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

503—Aukskalnaitei Mar. 
504—Bagoiliskiš Julis 
505—Barabas Frank B. 

. 520—Dobidaitene Ona"' 
540—•Kaitfalmskis P. ^ 

0 550—Kuzme Jiuzapu 
558—Mikotaj Mr. 
559—Mikuta S. 
561—Motvydilko Ludvise 
569—^Poplauskui Antonni 
570—Puerkarius Paulą 
574—Koclauska Mary 
576:—Rugienis A. 
578—Sauiis Vincėnt B. 
579—Sankauskas Janui 
581—Shopis Ant. 
586—Sprainys George 
587—Stasiunos Kozimer 
589—Luberis Anna 
599—Zukaiiijias Antanas 

PRA3VEAIMAS 
Nepaprasta proga lietuviui kuris 

moka kalbėti leitikška^. Tarduodu 
tuojau gera bučerne ir grocerne ge
roj apiclinkėj daugiausia lietuviais 
apgyventa Atsišaukite tuojaus. 

Lafayettc 6372 

REIKALINGI VYRAI 
prie vaisių. Kreipkitės kasdieną 3 
vai. išryto išskyrus sekmadienyj. 
GRAHAM & MORTON LINE 
Wabesh Ave. & So. Water St. 

Chicago, 111. 

REIKALINGA 60 ItfERGINŲ 
Del lengvaus fabriko. Darbas nuo 

štukio, mokestis gera. 
AMERICAN INS. WIRE & CABLE 

OO. 
954 West 21-st Street 

Chicago, 111. 

. r f . į *Š* S333I r.':ilT3 
REIKALAUJA kambario Town of 

Lake'o kolonijoje su valgiu arba bo 
valgio, Šiuo ant rašu: 

F . W. FEIZA, 
1409 So. 49th Ave. Cicero, UL 
Si iBi iaiiHĮi.i.i M4 « l t » 4 ....... ..«•. .". 

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

las ir 6 kėdės, 2 lovos: i bresinė ki ta 
geležinė, 2 komodos 1 aržuolinė 1 
klevinė, 1 apvaląs stalelis aržuollnis, 
karpetas, Vargonai, Stalioriškas var
stotas, Tce-baksas, virtuvei stalas, 
Curtain Stretchers, prosinamoji len
t a Ir 3 prosai. Atsišaukite šiuo ant
rašu: 

1504 So. 50-th Conrt 
Cicero, IU. 

— s N 
PARDAVIMUI didelis kampinis a-

kerinis lotas, ant pietų rytinio kampo, 
47-th St. ir 63-rd Ave.,_2 blokai į 
pietus nuo Ogden Boul. Benvyn, 111. 
Tasai plotas i emės turi 125x374 pėdy, 
taipgi namas, tvartas, vištinyčia, žasįs, 
karvė, 150 pėdų plotas vynuogių ir 
vaisinių medžių. Graži žolė, šaltinio ir 
mies to v a n d u o , e l e k t r a i r ap tver ta , 
nauja tvora aplink visą namą. Pro-
perte išmokėta. Turi but parduota šią 
savaitę, $5,100. Imkite Berwyn Ir Ly 
ons karą, išlipkite ant Ridgeland 
Ave. ir eikite į pietus, 

„; DR. KABANA & KABANA 
5992 W. 22-nd Street 

Cicero,. DJL 
Fhone Clyde 08 7-R o r 

128 N. WeU§ Street 

Gazolinas 
Sankrovose ir 

v . Motoriniai Karai 
DX1TG yra kalbėta apie gazolino išteklių san

krovose, bet labai mafcai pasakyta apie jį 
susilyginant su skaičiumi karų. 

Naujausia s tat is t ika padary ta American PeL 
roleum'o Inst i tuto sulyginus skaičių motor'inių kanj 
su gazoliną ištekliumi pasirodo kad šių metų bir
želio 1 d. mažiau buvo gazolino praporcijonaliai 
ka rams negii per 5 paskesni uosius metus išėmus 
1920 m. 

metai 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

A u t o s ^ * * m StOCkS 
-reg. J a n . 1 J u n e 1 
4,983,340 
6,146,617 
7,558,848 
9,211,295 

10,448,632 

460,637,479 
594,035,688 
577,671,795 
800,495,787 
856,607,102 

Gal ionai 
K a r u i 

92.4 
96.6 
76.4 
86.9 
82.0 

Viso nuo 1918 iki 1921 87.2 
* Nežiūrint fakto kad neišdirbto tepalo produkcija 

yra labai didelė, bet nepaprastai grei ta išdirbys-
tė automobilių ir kitų automotinių mašinų pada
rė suvartojimą didesni už išteklių. 

įs te igdama naujų didelių rezervuarų Standard Oil 
Companija ( Ind iana) sykiu su tu r imu dabar ga
zolinu užtikrina visuomene kad turės užtektinai 
Red Orown Gazolinos. 

» Del savo didumo, pažangaus ir pasekmingo vei-
* kimo del savo tur to ir nesulyginamu greitumo vei

kime Standard Oil Companija ( Ind iana) gali parū
pinti re ika laujama petroleum'o produktų išteklių 
patenkinti užsakymus. Išdirbystės taip yra suple-
nuo t a kad metais pirmiau gali aprūpint i didžius 
pareikalavimus ir visiems visada t inkamai patar
nauti. Aptarnavimo sistema nuolatos auga sykiu 
su reikalavimais patarnavimo, net tolymiausiuose 
kampuose, 10 aptarnaujamų valstijų šios kompani
jos, tamsi žali kubilai vagonai y ra visiems žinomi 
ir visų maloniai pri imami. / : • 

Nežiūrint kaip nepastovi alyvos produkcija ir 
nežiūrint kaip greitas reikalavimas ir kaip apri
botas išteklius motoristai atsimys, kad Standard Oil 
C<|mpany ( Indiana) niekuomet nesuvylė per savo 
kokią klaidą jų didžiausiame reikalą. Ta kompanija 
turi pasitikėjimą kad ir ateityje jos patarnavimas 
bus patenkintas. / 

* 

Standard Oil Company 
( I l f D I A N A ) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
2911 
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Iš LIETUVOS KNYGOS. 
No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis II. Sudarė mo

kytojas S. Vaznelis. Kaina 10c. 
No. S. 2. Sniego karalaitė. Keturių veiksmų, penkių pa

veikslų drama vaikams su dainomis. Vertė 
V. Plaušinaitis 25c. 

No. S. 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Rytai 
—Graikija. Iš rusų kalbos vertė J. Jablons-
kytė. Kalbos žiurėjo St. Dabušis. Kaina 50c. 

No. S. 1. Šventos Zitos tarnaitės iš miesto Lukos gy
venimas ir stabnklai. Parašė kun. K. Reidl, 
draug. J. Vertė iš lenkų kalbos M. Kaina 15c. 

No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis 
J. Šlapelio 25c. 

No. 3. Sveika ir skaisti Mergaitė. Higiena I dalis. Su
taisė ir išleido Skinderis 15c. 

No. S. 3. Sveika ir graži moteriškė Siilyg gydytojų Bil-
cų ir kitais pirma dalis. A. Skinderis 15c. 

No. S. 1. Šiltieji ir šaltieji kraštai. Pr. Mašiotas 25c. 
No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmai-

tis 50c. 
No. S. 3* Socializmas tr Krikščionybė. Parašė prof. 

V. Jurgutis. Kaina 5c. 
No. S. 3. Sociologija, trumpas to mokslo vadovėlis. 

Parašė prof. kun. Šaulys 40c. 
No. S. 2. Šis tas vaiku teatrui. A. Giedrius 25c. 
No. S. 32. Trys Pasakos. Labai tinkamos vaikams. A. 

Giedrius 25c. 
Tikėjimo klausimai. Parašė J. Gerutis 75c. 

No. S. 2. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. 
Spaudai paruošė K. Binkis $1.00 

No. 1. Vaikų knygelė su paveikslėliais. Vaikams labai 
gražus pasiskaitymėliai. Kaina 15c. 

No. S. 2. Vargelių žiedai, Eilių rinkinys R. Žibuntas — 25c. 
No. S. 3. Vaikų Teatras. Komedijelės: Cyp. .cyp. .cyp.. 

Miau. .miau. .miau.. Grybų barnis. Barbutė 
piemenėlė. Paraše JSofija Čiurlionėnė 25c. 

No. S. l.žinojimas ir tikėjimas fizikoje. (Lekcija skai
tyta Petrogrado universitete pradedant rudeninį 

semestrą; 1915 m.). Iš rusų kalbos vertė J. 
Masiliūnas \ 10c. 

No. S. 2. Žvaigždžių Takai. Triveiksmė pasakos dra
ma. Vlduno 30c. 

"DRAUGAS" PTOL. COMPANY, 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. 

Šių knygų galima gauti ir pas JONĄ KLIMĄ 4414 So. 
California Avenue. 
wiiiwiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiimiiiiiiHiHtiHn>iiiiiHiiiiimiiiiHimiiiliiiiimiiiwiiiiiui 


