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VALDŽIA TURĖTU KONT
ROLIUOTI KASYKLAS. 

TAIP TVIRTINA FEDERA-
LE ANGLIŲ KOMISIJA. 

Bet ji priešinasi kasyklas na
cionalizuoti. 

WASHINOTON, liepos 10. 
— Kadangi kietųjų anglių 
kasyklų darbininkai pradeda 
nerimti ir plačiai kalbama a-
pie streike, federalp anglių 
komisija paskubino paskelbti 
savo tyrinėjimu rap rtą. 

IŠ to raporto matosi, kad 
anglių kasyklose padėtis ne
r i džiuginanti. Dėlto komisi
ja paduoda sugestijų, idant 
valdžia paimtų kasyklas savo 
kontrolėm 

" K o n t r o l ė " komisijos su
pratimu neturi reikšti kasyk
lų nacionalizavimo, bet pap
rastą tik valdžios priežiūrą. 
Būtent, valdžia kasyklas pri
žiūrėtu, informuotu vi suome-
n»> apie anglių produkcijos tė 
Jas, kiek išmokama darbinin
kams ir kaip daug lieka pel
no kasyklų savininkams. 

.Tai visa žinant, butų gali
ma lengvai išvesti, kai]) turi 
but anglys brangios, (ii be to 
Šiandie nieko naudinga nega
lima atlikti, kad palengvinti 
visuomenei. 

Tas komisijos raportas bus 
Įduotas Prezidentui ii 
resni. 

Vatikanas Darbuojasi už 
Taiką Europoje 

NEŽIŪRIMA, JEI TAS NEPATINKA FRANCUZAMS 
AR VOKIEČIAMS 

4 .IIBhmfflfAIlEh'-^p^SS^ 

BERLYNAS, liepos 10. — 
Šventasis T.ėvas, kaip prane
šta, ir toliaus darbuosis tai
kinti Europą, būtent, suvesti 
krūvon Franci ją su Vokieti
ja, nežiūrint, to, kad tas tų 
valstybių politiniams lyde
riams ir nepatiktų. 

.Vatikanas laukia vokiečių 
vyriausvHės memorandumo, 
kuriame bus pažymėtos defi-
nityvės vokiečių pažiūros tai 
kos klausimu. Tuomet Šventa 
sis Tėvas paskelbs taikai pro 
gramą ir abi pusi vers tai-
kon. 

Kas link vokiečiu vedamo 
sabotažo okupuoto j teritori

joj , Papos nuncijus, monsig-
noras Pacelli ,gavo pilną ir 
pa lenkinanti vokiečių vyrian-

Kong-

Koks ta? raportas. 
Anglių komisija darbavosi 

rasti atatinkamų priemonių 
nugalėti visas sunkenybes, ko 
kio? šiandie (gyvuoja anglių 
industrijoje, ypač produkci
jos ir transportacijos klausi
muose. 

Dėlto, ji pagimino 21 sąly
gą, kurių svarbesnės yra šios: 

Autorizuoti Prezidentą be 
Kongreso sutikimo skelbti y-
patingą kuro reikale padėtį, 
jei tam tikslui butų reikalas. 

Paradyti, idant tarpvalsty
binė pirklybos komisija ištir
tų transportacijos sąlygas ir 
pelną už anglių vežimą gele
žinkeliais. Jei kartais tas pel
nas pasirodytų peraukštas, 
tuojaus jį sumažinti. 

Prieš suktybes. 
Pirm siunčiant anglis į san 

delius, reikia jas patikrinti, 
ar jos yra tikros, idant ne
būtų suktybių, kai kad per-
niai daugel kartų įvyko, kuo
met vieton anglių buvo siun
čiami akmenys. 

Kietųjų anglių išteklius ne-
perdidelis. Dėlto, išanksto 
reikia pasidarbuoti, kad su
rasti toms anglims bent koki 
substitutą (pamainymą). 

Darbą ir užmokesnį kasy
klose taip sureguliuoti, idant 
darbininkai ištisus metus tu
rėtų darbo, aukščiau butų ap
mokami, kad galėtų išmaitin
ti savo šeimynas be didelio 
vargo. 

Bausmė sąkalbininkams. 

Paskirti aštrias bausmes 

s\ bes atsakymą. Tuo tikslu 

per keturias dienas ėjo kon
ferencija. 

Gi kas link kontribucijos 
atmokėjimo, vokiečių vyriau
sybė tau klausiman dar neat
sakė. 

Anot katalikų lyderių, Va
tikanas įsitikinęs, kad šiandie 
tarp Francijos ic Vokietijos 
taika galima, kad abi pusi pa 
siekė poziciją, kur galimas 
daiktas daryti kompromisą ir 
nors kartą baigti kilusius ne
sutikimus. 

Tuo labiaus kompromisas 
, galimas, kaip informuojama, 
kad Vokietijos vyriausybė nu 
sprendusi imtis priemonių 
prieš keliamą sabotažą oku
puotuose plotuose. Kaip žino
ma, tenai veikia dinamitiniai 
būriai. Norima tuos būrius 
suardyti 

PIASI f FRANCIJA, 
PRANCŪZAI KALTINA 

ANGLIJA. 

Prieš ją sukeltas baisus 
triukšmas. 

Ko Francija tikrai nori. 

PARYČIUS, liepos 10. — 
Čionai patvirtinta žinia, kad 
Šventasis Tėyas liepos 4 d. pa
siuntė Francijai notą, kurioje 
nurodo, idant franeuzai BU 
belgais nevartotų pagiežos o-
kupuotuose plotuose už Dui-
sburgo traukinio sudinamita
vi mą, kuomet 10 belgų karei 
vių žuvo. Šventasis Tėvas pa
žymėjo, ka.d visokia pagicž;i 
sukelia dar didesnę pagiežą ir 
kerštą. 

Tečiaus Francijos premje
ras Poincare pranešė, kad frau 
euzai su belgais imsis kuog-
riežčiausių priemonių prieš I 
vokiečius. 
Pusoficialiai tvirtinama, kad 

i 

jei .Vatikanas'ir toliaus maišyi 
sis į politinius okupuotų teri 

Žinios iš Lietuvos 
ĮVAIRIOS ŽINIOS. 

LONDONAS, liepos 10. — 
Čekoslovakijos parlamente 
moteriškė atstovė Kerpisko-
va pakėJė sumanymą, kad ša
ly įvesti bigamiją (dau^paty- m ^ s p l o t ^ 

— Aukštojoj Freidoj, neto
li Kauno, pradėta darbai prie 
didelio botanikos sodno įvei-
sinio. Sodnas užims 25 ba že-

stc), ty. leisti vyrams turė
ti nors po dvi pačias. Gir
di, tuo būdu bus padaugintas 
gyventojų skaičius. 

Tas jos sumanymas parla
mente atstovams vyrams pa
darė daug juoko. Bet iš ga
lerijų prieš tą bigamistę at-
giliepč moterys. 

Kilo baisus triukšmas. Ne
leista Krepiskovai toliaus 
kalbėti. Kaip tik neprasidėjo 
į ją visokiais daiktais bom-
l)ardavimas. Pirmininkas tu-

! rė«;o uždaryti sesiją. 

• 

— Vidaus reikalų min. 'pi
liečių apsaugos departamen

tas atidaro milicijos mokyk
lą. T mokyklą priimami buv. 
kareiviai, puskarininkai ir 
viršilos. Priėmimas baigiasi 
birž. mėn. 15 d. Mokykloje 

paskirtas generolas Žukaus
kas. 

— Klaipėdos krašto direk-
torija išleido paliepimą, ku
riuo visame krašte įvedama 
nuo birželio mėn. 10 d. litas, 
kaipo pagrindinis mokėjimo 
Vienetas. 

— Klaipėdos uosto virši
ninku paskirtas kapitonas 
Stulpinas. 

— Nuo ^og. m. 31 d. fir
mos "Berg ir Peterson" gar 

užlaikymas, butas ir mokslas lai vis "Mollosund" pradėjo 
dovanai. Kursas tęsis 6 mėn. nuolatinius reisus linija Klaį-
Baigusiems suteikiama atatin pėda — Dancigas — Stokhol-
kama vieta. Prašymą reik pa mas. Garlaivis esąs gerai į-
duoti minėto departamento rengtas ir pritaikintas keleir 
vardu. t vių ir prekių vežiojimui. . 

KRASS1N0 VIETA UŽIMS 
RAKOVSKII. 

LONDONAS, liopos 10. — 
torijg reikalus, tuomet F ^ V y r a t i * . . ' R u s i j o s l)o]k.vikų 

VOKIETIJA NEATSAKO UŽ 
SABOTAŽE. 

svbės nusistatvmui. Dėlto, 
' Luz. tai negali imti ir atsako

mybės. 
Toliaus ministeris nurodė, 

VOKIEČIŲ PIKTIEMS DAR-Ik a d už tnoa <krlmR ok»P"°-
BAMS KALTI OKUPANTAI. t uo*° v]oin(m >Ta kalt i T * -

tys okupantai. Visokį sabota-
Taip tvirtina Vokietijos 

valdžia. 

cija atšauksianti savo pasiun 
tirų iš Vatikano. I r jei su Va
tikanu bus pertraukti diplo
matiniai ryšiai, už tai bus kai 
ta Anglija, sako franeuzai. 

Į Nes, girdi, Anglija šiandie 
drumsčia vandenį. 

Premjeras Poincare dar kar
tą pranešė, kokios kontribu
cijos Francija nori. Nori, kad 
Vokietija pilnai atlygintų ne 
vien už sunaikintus karo lai-

at stovas Anglijoj, Leonid 
Krassin, atšauktas Moskvon. 
j Pranešta, jo vieton bus pa

skirtas buvęs Ukrainos auto
kratas Rakovskii. 

j — Lietuvos Karo Invalidų ] — Naujai išrinkta Klaipė^ 
Komitetas yra įtaisęs savo dos krašto taryba. J i suside-
dirbtuves: rūbų, batų siuvyk- da iš 32 narių. Jų tarpan £ 
las ir graverių dirbtuvę. Da- eina: 16 laukininkų, 7 darbt-
bar rengiama kepurių siuvy- ninkai, 2 namu savininkai, 1 
kla. Visos dirbtuves yra Kau- i valdininkas. Ši taryba bus lai 
ne. Duonelaičio gat. 

VOKIEČIAI SMERKIA SA
BOTAŽE 

BEKLYNAS, liepos D. — 
Francijos ir Belgijos atsto
vai anądien apsilankė Vokie-
tijos užsienių reikalų ofisan 
pasitarti kas link Duisburgo 
traukinio bombardavimo, kuo 
niet žuvo keliolika belgų ka
reivių. 

Apsilankę atstovai persta
tė visą reikalą ir savo valdžių 
vardu nurodė, idant Vokieti
jos vyriausybė tokius piktus 

ža sukelia okupantu teroras. 
„. , .*. - . » ku Francijos plotus, bet i dar 
Kuomet okupantai ima zudy-1 
ti nekaltus žmones, šie ver
čiami gintis. Vienatinė jiems 
apsiginimui priemonė, tai sa
botažas. 

Dėlto, franeuzai su belgais 
turėtų žmoniškai apsieiti su 
gyventojais. Tuomet ir pikti 
darbai išnvktu. 

COBLKNZ, liepos 10. — 
Iiliinę provincijos vokiečių ge-
neralio gubernatoriaus parėdy 
niu visur išlipinta proklama-

atmokėtų franeuzų karo ske cįja į gyventojus. Smcrkia-
las Amerikai ir Anglijai. ? mas sabotažas. 

BIJOMA RASINIŲ RIAU- > DU BALONISTU ŽUVO. 
ŠIŲ. 

PREZIDENTAS JAU ALA-
SK0JE. 

WAFGFGAN, ILL., liepos 
10. — Čionai bijoma, idant ne 
kiltų rasinės riaušes. Mat, 
vienas negras užkabinęs kaž
kokią baltą mergaitę. 

¥ 

KFTCHIKAN, Alaska, lie-

darbus aiškiai pasmerktų, su pos 9. — Vakar čia atvyko 
rastų kaltininkus ir juos nu-j Prezidentas Hardiugas su sa 
baustų. vo partija. Tai pirmasis Suv. 

Vokietijos užsienių reikalų Valstybių prezidentas, kurs 
ministeris, barosas von Bose-; prezidentaudamas aplanko 
nberg Į tai atsakė, kad Vo- i šią turtingą šiauriuose S. Vai 

VOKIEČIAI DARBININKAI 
SUSTREIKAVO. 

DOKTMUND, liepos 10. 

kieti jos vyriansytyj visas lai 
kas smerkia tuos piktus dar
bus. Nes tas priešinga vyriau 

tiems, kurie daryta bent ko-
kius sąkalbius arba kasyklų 
savininkų tarpe arba darbi
ninkų tarpe su tikslu bran
ginti anglis, kad daugiaus iš
plėšti iš visuomenės. Tam ti
kslui reikalinga pravesti įs
tatymai, jei tokių dar nėra, 
arba jei gyvuoją įstatymai ne 
pakaktini. 

Nustatyti bausmes už su
laužymą padaryto darbo kon
trakto, jei kontraktą be svar
baus reikalo laužytu savinin
kai ar darbininkai. 

Tomis ir kitomis sugesti
jomis federalė anglių komisi
ja tikisi panaikinti Kasyklo-

stybių teritoriją. 
Iškilmingai buvo priimtas. 

Vienoj vietos gyventojų mo
kykloj buvo surengta progra
ma. 

— Lietuvos Katalikų Moky
tojų Sąjungos skyrių atstovų 
suvažiavimas šaukiamas liep. 
m. 29 d. Kaune. 

27 Nr. kiną, kol susirinks krašto seį-
melis. Ji bus prie krašto di
rekcijos tik kaipo patarimo 
organas. 

irt Tarptautinė kooperaty
vų šventė įvyks šeštadieny 
liepos n i 7 d. Prie rengiamos 
šventės ir Lietuvos koopora-

—v "Prūsų Liet. Balsas" 
praneša, kad pastaruoju me-

j tų Tilžės krašte vokiečiai pra 
dfjo baisiai persekioti vieti
nius lietuvius. Dauguma suė
mė ir sukimšo kalėjiman, kai 

inėmis' t minkai nutarė prisidėti. Su- , . , 
. • i kuriuos vargina nuolat _ 

darvta vvnausis kooperaci- L . , .. ... . 
. kratomis, o daugel j tokių, ku-jos šventei rengti komitetas. rių tėvai ir bočiai gyveno ta-

Kariuomenės vadu vėl !me krašte, rengia ištremti, k 
• • " .- * '* M - ' - . H A I ' I ' IH UI 

VIENAS PAŠAUTAS, DU 
SUIMTA. 

EINA ŠILUMA. I 

IA NA POLIS, Ind., liep. 
10. — Liepos 4 d. iš čia su
ruošta balonų (orlaivių) len
ktynės. Vieno armijos balono 
du leitenantų žuvo Erie eže
re. Vakar rasta abiejų lavo
nai. 

FRANCIJA PATVIRTINA 
SUTARTI. 

» * 

PABYŽIUS, liepos 10. — 
Šalimais šio miesto franeuzai Francijos parlamento žemes-
užėmė plieno dirbtuves. Visi nieji rūmai patvirtino karo 
darbininkai tuojaus pakėlė, laivynų sutartį, padarytą 
streiką. ! AVasliingtone. 

Praneša, kad ant Chieagos 
Garadžiuje ties Halsted ir j ateina šiluma. Miestą pakęs* t 

19 gat. vakar anksti rytą ke-'i 'auji karščiai. .-Ta šiluma ą-: 
lėtas vyrų susišaudė, matyt, į teinanti su didele vėtra. jį 
po nakties libacijų. Vienas pa 
vo ji ngai pašautas paimtas li
goninėn. Du policija areštavo. 
Ieškoma daugiaus. 

AREŠTUOTI SU ALUM. 

Į Stag Coffee Shop, 10 No. 
Franklin s t , trys vyrai atve

žė penkias bačkutes alaus. 
Policijai pavyko patirti, kad 
tai tikras alus. Visi trys are
štuoti. Alus konfiskuotas. 

CHICAGO. — Šiandie pra 
matoma giedra; šiandie pava 
karėj ir rytoj kiek vėsiau. \ 

PINIGU KURSAS, 
Lietuvos 10 lito. $1.0b 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6.21 
Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos 100 mar. .0OQ4 
Lenkijos 100 mark. % .0007 

VIENAS DEFICITAS LEN
KUOSE. 

VARSA VA, liepos 9. 
(rįgūžės mėnesiu lenkų val
džia turėjo 1,138 bilionus mar 
kių išlaidų. Gį pajamų tą mė
nesį buvo 852 bilionu mar
kių. Taigi deficito pasidarė 
2^S bilionai. I r taip kas mėne-
sis. 

ATNAUJINO SĄJUNGA. 

BELGRADAS, liepos 10,— 
Jugoslavija su Rumunija dar 

se streikus ir atpiginti ang-i trejiems metams atnaujino są 
lis. jungą. 

SU TURKAIS TAIKOS SU-

TURKAI ŠJ-TA LAIMĖJO 
KONFERENCIJOJE. 

Santarvės valstybės eva
kuos Konstantinopolį ir Dar-

TARTIS PADARYTAi danelius bėgiu šešių savaičių, 
kuomet turkų Angoros sei
mas ratifikuos sutartį. 

Pabaigoje turkai sutiko pri 
pažinti kai-kurias pirmkari-
nes koncesijas. Tai pažymė-
ta atskiriame dokumente, 
kurs bus prisegtas prie tai
kos sutarties. 

Anglija sutiko turkams grą 
žinti pagarsėjusį karo laivą 

—— 
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| 1 S I Ų S K I T E Pinigus į Lietuvą Per j 

Sutiko pripažint* pirmkari-
nėz koncesijas. 

LAUSANNE, liepos 10 — 
Artimųjų ,Rytų taikos sutar
tis jau pagaminta. Ta sutar
tis, tai bus paskutinis aktas 
karo, kurs prasidėjo rugpiu-
čio 4, 1914 m. Sutartis reikš 

taiką Artimuose Rytuose. 
Tos taikos ten nebuvo dvyli
ką metų. 

Sutartimi laimi turkai. Nes 
fiems grąžinama valdžia • Eu
ropoj. 

pakviesti bolševistiilės Rusi
jos delegatai. Bofševistinę J 

Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos- | 
Pramonės Banką. 

"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. | 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. | 
CHICAGO, ILL I Rusiją paliečia tik toji sutar j | m Ą $Q Q m £ Y A y t 

ties dalis, kurioje nustatoma A 
Dardanelių s t o^ba . ^ 
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44 ©RAUGAS" 
Bis* friiriltni išskyros nedėldienius-

Metams *.., wi •••» S™-̂ * 
Pusei Meti} 13.00 

OI prtirameratą mokri lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
M nuo Naują Meto. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas- Pinigai geriau
sia siusti išperšant kraaoje ar ex-
prese "lloney Order" arba {de
dant pinigus į registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
2334 South Oakley Avenua 

Chicago, Illinois 
TeL Roosevelt 7791 

. • • • • 

BE>X3 — . 
SEKTINAS PAVY^DIS. 

Jauna, bet viena stipriau
si v] ekonominiai Čekoslovaki
jos respublika, šiandien stebi
na net ir įsigyvenusių valsty
bių ekonomistus. Kaune prie
žastis? Viena priežastis, kuri 
gal but geriausiai aiškina ša

lies gerovę, yra čekoslovakų" 
švietimos. Bet kad tauta ga
lėtų žengti plačiuoju mokslo 
vieškeliu, kad mokslas butu 
prieinamas plačioms masėms, 
neužtenka privalomos mokyk
los. Reikia nuolatinio moky-
mos, švietimos, savo žinių 

dauginimo, papildymo, nes 
mokslas kasdien neša naujų 
davinių, mokslas patsai tobu
linasi i r kas baigės mokykla 
uždaro knygą, neseka mokslo 
tas užriša sau akis, palieka 
.ignorantas. 

Čekoslovakijos parlamentas 
plačiai suprasdamas nuolati
nio švietimosi reikalą, 1919 m. 
išleido istatvma, sulvg kuriuo 
ligi 1920m. privalo būti įsteig
ti vieši knygynai kiekvienoje 

valdomą. 
Matome, kad čekoslovakų 

vyriausybe išleisdama tokį į-
statymą turėjo omeny duoti 
galimybės visiems gyvento
jams lengvai pasisemti moks
lo. 1919 m. įstatymas bus į-
vykdintas 1930 m. Kiekvienos 
kalbos grupė čekoslovakų res

publikoje naudosis švietimo
si priemonėmis. Bet jau i r da 
bar šalies vyriausybė gali 
i š i augt i s priėmusi šią pro
gramą. Čekoslovakija nepa
prastai kyla ekonominiu žvil
gsniu, naudojasi tais turtais, 
kurie tik plačiai visuomenei 
hesipratinant yra pasiekiami. 
H ta i visoms valstybėms sek
tinas pavyzdis kurioms bran
gus yra žmonių interesai. 

iiiiiiHKimiMiiiiiiimiiiimiiiiiiiimiinit 

MOKSLEIVIU ARENA 
tiiiiMiiimimiimiimtiiiiiHiiimiiiiiiim 

rą širdį. , 
Skaitau tokius tikslą pa sie

ja, be baimės pasakyti visuo
menei apie apvilstančtus pro-

kusius nelaimingais. I r Diovas fesijonalus* Tada mažiau ras-

TARPTAUTINĖS KOMPLI
KACIJOS. 

vietoje kuri turi daugiau negu ^ V Q v a m h i n V 8 0 . , J e t j ( ) 8 8 k . n i 

keturis šimtus gyventojų i r 
bent vieną mokyklą. Tiems 
miesteliams kurių gyventojų 
skaičius nesiekia keturių šimtų 
buvo prailgintas knygynų stei
gimo laikas ligi 1921 m. pa
baigos. Gi tos vietos kurios 
neturėjo mokyklos, bet kur bu
vo bent trvs šimtai gvvento-
jų, privalo įsteigti viešą kny
gyną ligi 1924 m. pabaigos. 
Galop, žemesniam negu trijų 
šimtų gyventoju skaičiui pra-

Nors iš \Vashingtono užgi
nama, kad del amerikoniškos 
pronibicijos turėtų kilti tarp
tautinės komplikacijos, bet 
reikalų žinovai kitaip sako. 

Prohibicijos vyklnimo auto
ritetai nuolat konfiskuoja s\ai-
giuosius gėrimus iš atplauku
sių j S. Valstybių uostus gar
laivių. Tas nuolatinis gėrimų 
konfiskavimas turėą visgi 
baigtis. 

Keiios garlaivių linijų ben
drovės paskelbė, kad jos prisi
taikysiančios prie Suv. Va'sty-
bių prohibicijos įstatymo ame
rikoniškuose vandenyse. Bet 
didžiuma bendrovių apie pri
sitaikymą nenori girdėti. Tos 
visos bendroves tvirtina, kad 
S. Valstybės turi teise konfis-
knot i svaigiuosius gėrimui 

jų negali laiminti. O prie to 
jie ir kitiems moksleiviam^ 
užkerta kelią. 

Dieve duok moksleiviams 
Tiesos Dvasią, kad jie butu 
papuošalas Bažnyčios ir Tau
tos. Tegul Giedros trykštanti 
spinduliai pasiekia kiekvieno 
širdį ir atgaivina vystančius 
moksleivijos jausmus. 

Tai viena taip mano. O ki
ltas ve ką rjako: 

Aš suprantu, reikia mums 
mokytų žmonių, ir aš remiu 
moksleivius ir jų reikalus. Bet 
ką pats pasakysi apie šitą? 
Juk ir pats žinai, kad (—) 
vargšą moksleivį, gana plačiai 
pagarsėjusį šelpėm, aukavome 
ir vakarus jo sušelpimui ren
gėme. O dabar žiūrėk ką jis da 
r©! Nebepažįsta mūsų. Jei šau-
kies prie jo, kad savo moks
lu tau pagelbėtų, tai pirma pa
reikalaus užmokėti, ir dar 
kiek! Jau net nežmoniškai nu 
plėš, o jei neišsigali, kiek rei
kalauja užmokėti, tai tau mi
ra page}bos. Pirma (būdavo da-
lvvaus visuomenės darbuose, 
buvo pavyzdingas kataliką;,, o 
dabar I! Nei vienur, nei k tur 
nebėra jo. Tau ir šelpk varg
šus moksleivius. 

I r aš to neužginu. Yra tokių, 
kurie taip padaro. Bet neina-

MOKSI4EIVIAMS BEIŠEINA 
NUKEKTUTI. 

• i m , 

Lietuvių moksleivija Ame
rikoj neturinti skaistaus upo. 

Jų ūpas kaipir nupuolęs dėl
to, kad visuomenė mažai juos 
remia ir dažnai uja, tai už ne-
darbštumą, tai už apvilimų. 
Ties,% nors kaikurie .darbuoto
jai ragina liaudį remti moks
lus einančius, kaikurie ir re-
įnia, tečiau šaltas i r gana vi
suomenės rėmimas. 

Kame priežastis? 
Yra labai geni prietelių mo

ksleiviams. Kartais net save 
nusiskriausdami padeda, trokš
tančiam eiti mokslus i r pasiek
ti kokią profesiją. Bet dažnai 
atsitinka, kad pasiekęs kokią 
profesiją apvilia savo geradė-
jus. 

Iš daugeUo panašių mokslei
viams priekaištų priminėsiu 
tik du. 

Štai viena moksleiviu prie-
telė ką rašo "Giedra i " : Gai-
la, kad visuomenė mažai pri-
jaučia moksleivijai. Tauta be 
mokytu žmonių, tai kaip na-
mas be pagrindo. Ypač lietu
vių tautai trūksta mokytą žino 
niu. 

4. 

Dovanokite, kad neužgau-
. . . v i- A- u .u: nvkime kad visa tokia raoKsIci ciau nekaltos širdies. As kam Į c. 

likai nesykį mėgino pritrauk4valdžia skyrė Lietuvai tikrą-' 
t i kitas sroves prie bendro I jį ir pilnąjį savo minh/.erį; ar-
darbo. Menkai tepasisekdavo, (ba kodėl valdžia skiria į New 

tusi apvilėjų ir moksleivijai 
nereikėtų už svetimas kaltes 
nukentėta. 

Moksleiviai — studentai ir 
pre|esijonalai turi 'susiorgani
zuoti į vieną draugiją — į 

Mes ' mokėdavome nusileisti. 
Bet jie nemokėjo dirbti ir už
miršo Lietuvą myl.ėti. J ie vi* 
dairėsi į pašalius. Galop jie 
pradėjo irti ir krikti. Nei ben
dros minties, neį stiprios or-

Giedrą. Tada visuomenė pa-Įganizacijos jie nebeturi. Jų 
žins safo moksleiviją, o mo- keli išauginti bizneliai — laik-
ksleivija žinos kokiais žnionė- raščiai, bankai,' agentūros ir t. 
mis turi btiti baigę moksjtts. [p. — rodo tūlų asmenų bizniš-

Kun. A. Linkui. Įkų gabumų, bet nerodo visuo
meninės ir tveriamosios, jėgos, 
nei-gi Lietuvos meilės. Tuo 
tarpu katalikų visuomenė per 
visą tą laiką nepaliovė augti 
ir stiprėti. Sutvirtėjusias ir 

džiai įžeidžia svetimas valstv-
bes, laužydamos tų valstybių 
padėtas antspaudas. Toks elgi
masis yra priešingas tarptau
tinėms teisėms, kurias visaip 
galima aiškinti. 

Ve kodėl gali kilti tarptau
tinės komplikacijos. 

Ir jei taip toliaus konfW 
kata bus vedama, gali ateiti 
laikas, kuomet visos didžiulės 

nu ir moksleivius, kad vi*uo-
menė jų neatjaučia. Stfli kamo 
dalykas. Kolei moksleivis s m-
kioj padėty, tai jis labai ge
ras, moka pasiguosti ir priža
dėti dideliais atsilyginimais. 
Bet kaip tik pasiekė savo 
tikslą, kokią mokslo "aką, tai 
kaip tas paukštelis ig»vcs 
plunksnas, ir išlekia iš r. usų 
tarpo ir nebe pažįsta daugiau 
savo geradėją, o dažnai net 
paniekina bemokslius, savo 
tautą ir tikėjimą. Net skau
du darosi. Va mano mieste vie
na dora mergaitė šelpė kelius 
metus vargingą moksleivį. J i 
viską ką uždirbdavo, net sku-
podama sau geriau apsirėdyti 
ir gardžiau pavalgy {i a t ida vi valstybės gali kartu paieika-

ilginta laikas ligi 31 gruodžio j I a i l t i atpildymo už tuos įžeidi- 'įam> Dabargf užbaigęs moksle, 
1929 m. Taipat, kaimnose mus ir nuostolius. Klausimas, būdamas vadu garbingoje vie-
kurio turi tautinių mažumų,»k a s tuomet but daroma? Ar t ojo, netik kad neatsitiksią, 
administracija privalo tauti- del saujos fanatikų turėtų but 

vija. Juk tik tarp dvyMide a-
paštalų buvo vienas Judas Del 
prajy kalstančių keliu profesi-
jonalų, nereikia apkaltint \ i -
sos moksleivijos. 

Už tai ir reikėtų daugiau su
sirūpinti Amerikos kat. moks
leivija. Tokie jn-ofesijonalai, 
beabejo, užkerta kelią ir £e-
riemjf moksleiviams. Visuoi.e-
nė kaltina moksleivius už vie
no kito profesijonalo prasikal
timus. Dėlto moksleivija nekal 
tai turi nukentėti, o mūsų tau
tai tas neina ant naudos. 

Reikia, kad \bį lietuviai 
katalikai moksleiviai, studen
tai ir profesionalai priklausy 
tų prie Giedros. Baigusieji mo-. 

IŠ MUSįf CENTRO. 
* • — 

A. L. R. K. FEDERACIJA IR 
LIETUVOS VYRIAU-

' SYBĖ. 

Kad Amerikos lietuviai ne
maža nusvėrė ir daug padė
jo Lietuvai laisvę atgauti, tai 
visi jau žinome. Kad tie patys 
Amerikos lietuviai 'daug turės 
mus verti Lietuvos atstatymo 
darbe, apie tai ir-gi niekas 
neabejoja. 

Rodos tuiiėtų būti aišku, 
kad Lietuvos valdžiai butų 
laivai naudinga, jeigu čia Ame
rikoje išeivija turėtų savo 
bendrą — rinktinį organą, 
kurs atstovautų ir reikštų iš
eivijos troškimus^iusistatynius 
ir valią. Tokiuo organu buvo 
Egzekutyvis komitetas, atsto
vaujantis tuos, kurie norėjo 
statyti, o ne griauti. 

Pirmasai Lietuvoj atstovas 
J. Vileišis jį sugriovė. Jisai 
padegė tiltą, vienijantį Lietu
vos valdžią su išeivija. Jisai 
padegė jį dėlto, kad manė pa
badą vosiąs geresnį. Mat ana
me ogzekutyviamo komitete 
nors formaliai ir lygiomis tei-
s'inis katalikai su laisvama
niais susiėjo, l>et gyvenimo 
laktai visuomet rodė, kad ka
talikų pusė yra be palyginimo 
didesnė, stipresnė, kad geriau 
tarp savęs sutaria ir kad di
desnę įtak'ą turi YVasliingto-

nusi^tovėjusias, į plačius vieš
kelius išėjusias mūsų organi
zacijas sėkmingai vienija ir 
vadovauja mūsų Federacija, 
kuri ir patapo savaimi legato 
atstovė 'beveik visps lietuviš
kai mąstančios ir jaučiančios 
išeivijos. 

Yorką ne generalį konsulą, ari 
ba bent konsulą, o vėlgi "lai
kinai einantį pareigas konsir-
lario agento1 ' ir tuo vėl užgau
na Amerikos jausmus ir s,nve 
išstato kompromitacijai. 

suprantame, kad iki aiol vi
si tie netikslus žygiai buvo 
daryti spaudžiant laisvama
niams, ir socialistams, kurių 
plaukai ant galvos šiaušėsi iŠ 
baimės, matant katalikų stip
rėjimą. 

Bet Lietuvos labas reikalau
ja bent nuo šio laiko aiškes-
nės politikosi. 

Lai Lietuvos valdžia pamato 
tikrąją dalykų padėtį ir lai su 
ja susitaiko. Amerikos liet. 
katalikai niekuomet nebepu-
kęstų socialisto, ar laisvama
nio atstovo Washingtone, arba 
tokio konsulo New Yorke. Kad 

,• 

tas vietas šiandien užima ka-
Gyvenimo faktai, evoliucijos I ^ ^ ( n o r g d a r h . b e p i , n o 

bėgis pastatė ją į vietą seno-1 ų a v o y a l d ž i ų į g a l i o j i l l l o ) _ . 

tai skaitome teisingu Lietuvos 
valdžios žingsniu — ir turime 
pamato tikėti, kadLiet. valdžia 
nesiduos suklaidinti nepama
tuotais liaudininkų troškiniais 
— atimti iš VVashingtono auk-

jo egzekutyvio komiteto, ir 
žmonės, kurie faktusi mato, ne
gali į ją kitaip žiūrėti. 

Belieka tik, kad ją išvystu, 
Jcaipo tokią,, ir Lietuvos vai-
dzia. 

Kai toji valdžia buvo silpna, 
kai Lietuvos Seimas negal\jo 
veikti — tada ir akys valdžios 
buvo silpnos. 

Dabar, tautos, valiai geriau 
paaiškėjus, tikimasi, kad ir 
valdžia nebebijos jiažJurėti į 
faktus, kad į i panorės niusą 
Federaciją prifražinti ir čia A-
merikoje ją labiau pasiremti. 

/ 

kaina — profesijonalai duotų .miteto išdygo piliečių sąjunga 

Štai užsipelniusį ir didžios pa
garbos vertą žmogų — tik dėl
to, kad ten pastačius £avo srio-
vės žmogų. Jeigu socialistų me 
lai iršmeižtai p. Čarneckio ad
resu leidžiami atsiektų tikslo 
— tuomet išeivija beabejo pa
darytų savo išvadas apie Lie
tuvos vyriausybės gudrumą ir 
teisingumą. 

Am. katalikai turi širdies I • * * jau matėme, kad Ame-
i r auU:y). Visi aukų rinkėjai 'ikos lietuvių pageidavimai 
lai patyrė. 

Bet Amerikos katalikai turi 
dar ir savo minčių ir pageida
vimų. 

Jiems visuomet keista at
rodė, kodėl Kaune užsienio rei-

no valdžios sferose. keHų ministerio arba finansų 
Uoliam socialistui liaudiniii-f"iin. pašonėje turi būti žino-

kui tokia padėtis buvo nepa-'nės, kurie gudriai trukdytu 
kenčiama ir nepriimtina, ir 
dėlto vietoje egzekutyvio ko-

nenis mažumoms knygyną jų 
vartojamoje kalboje, kurs yra 
jų pačių valdomas. Kitur, 
knygynas skiriamas tautinei 
didžiumai privalo turėti ma
žumos kalbų sekciją, taipat jų simą 

liejamas kraujas? 
Penki mėnesiai yra ligi susi

rinksiant naujo Kongreso se
sijai Reikia tikėtis, kad Kos-
gresas išspręs tą painų klau-

bet nė gero žodžio savo gera-
dėjai, nebepažįsta jos. Žinau 
daug tokių atsitikimų. Kiti už
baigę mokslą ,dar pasityčioja 
iš savo geradėjų sakydami: 
"Kvailas davė, protingas pri-
ėmė , \ Ot ir atsilygina už ge-

moki^eiviams suprasti kokie 
turi būti moksleiviai. Pritviu-
^ieji mokslu ir gyvenimu ga
lėtų pamatyti ar giedrios mo
ksleivy idėjos, jo sąžinė ir t. 
t. ir pasakytų visuomenei ar
ba moksleivių prieteliains, kad 
toks ir toką moksleivis yra 
remtinas — šelptinas, arba ne; 
Panašiai galėtų, kaipo draugi-

įeiškėja minčių vilčių laisva-

teisingą reikahi bėgį; arba ko
dėl AVasliingtono atstovybėje 
sėdi žmogus, tarsi tik tam pa-
sodintasi, kad trukdžius atsto-

yfsų ir vizų reikalais, mūsų 
Federacijos išreikšti, buvo Lie 
tuvos vyriaus^ybės patėmyti ir 
išklausyti. Mokesniai tapo su
mažinti, formalumai tapo pa
lengvinti. 

Mes taip pat galime tikėtis, 
kad Lietuvos vyriausybė pano
rės netrukus padaryti reikalin
gų žinginių, kad ji \Vasliing-

| tone butų atstovaujama pilno 
atstovo ir kad New Yorke bu-

maniškos išeivijos/ Katali- vo darbą: arba kodėl Lietuvos 
karną buvo liepta glaustis j)0 valdžiai rupi įrodyti Amerikos 
jos sparnais. j .Saliai, kad ji a) negerbia ir 

Dingo Vileišis, žuvo pilie-j nesiskaito su "Amerika ir b) 
čių sąjunga. Katalikų tauta ir- l kad ji nepasitiki savo skir 
gi turi savo nusistatymų. Iš- f tais žmonėmis.— kada ji Wa-

tų t ikras konsulas. 

Fed. Sekret. 

buvome kelis metus be bendro, shrngtone laiko tik einantį pa-
oficialiai išeiviją ats^tovaujan- reigas žmogų (laikinąjį eharge 
čio organo. Per tą laiką kata- d' affairs) po to, kada Amer. 

. « Ka mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaigą". Ka*. 
na tik 15c. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 
Chicago, IU. 

LIETUVOS JURININKO BALSAS 
Į LIETUVAITES. 

stovy los žėrį įkvėpimas ir darosi aišku, 1 prieš kitus tą pirmenybę, jog niekuomet 

Užeinu šiomis dienomis Lietuvos Juri
ninkų Sąjungos valdybom Visi valdybos 
nariai. Dairaus. Ant stalo ištiestas didelis 
jurlapis, aplink knygos: Locija, Naviga-1 spiralės, rateliai, linijos viršun i r žemyn... 

kad daibas jam labai patinka. Na, ma
nau sau, .čia tai grynai akademikų dar
bas. 

Kampe prisiglaudė 2 vice-pirminin-
kas kapitonas Šaipys. Prieš jį Kuršo į-
lankos ir Nemuno planai. Kaž ką rašo. 
Žiūriu: "Racionaiis koordinavimas Ne
muno ir jurų laivininkystės" Ant planų 

cija. Almanachai, Leksikonas... Užsikvem
pęs ant jurlapio, laikydamas rankoje 
skriestuvą ką tai tokio matuoja ir daro 
(bloknote pažymėjimus sąjungos vice-pir-
hiininkas akademikas Daukantas. Skaitau: 
"krovinių koordinavimas prikrantinio 
plaukiojimo zonoje", "pakraščių apgyni
mas sulig paskutiniųjų laikų dėsnių", to
liau: "Žuvingoji juosta tęsiasi per tris my
l i a s " ir t. t. 

Toliau linksmabūdis sąjungos sekretorius 
p. Jurakis, bet šią dien kažkoks susigau
bęs ir rimtas. Mat užimtas — rašo. Paž-
velgu per petį: "paskutiniam sąjungos me 

jungos literatorius, korektorius ir rašyto
jas kapitonas Kuizinas. Už ausies pieštu
kas, dantys e papirosas. Aplink daugybe 
smulkiai prirašytų lapelių. Su didžiausiu 

Šalia kapitono Daukanto stovi napo- įnirtimu ruko ir rašo. Plunksna girgždi ir 
leoniškai sukryžiavęs ant krutinės rankas 
ir žiuTi iš savo ūgio augštybių mūsų pir
mininkas generolas Nagevičius ir po kiek
vieno pažymėjimo nurodo: "ši tą reikia ' 
perduoti sekeijon " b " galutinam apdirbi
mui, o šitą į mechanikos ir statybos sek
ciją'\ Veidai dega, akys žiba iš visos jo 

skubi pavyti mintis. Už didelio stalo, už 
ėmęs jo beveik didesnę puse, sėdi mažu
tis kapitonas — akademikas Reingardas 
ir rašo: "Laivų kriuidt — kabinos priva
lo būti statomas toly"... Greta jo sėdi ir 
rašo kapitonas Platakis. Pažvelgiu jo są 
siuvinin: "Laisvasis tautinis laivynas turi 

nekonfiskuojamas ir prie visokių sąlygų 
grąžinamas tautai, kaip tai matome iš . . ." 
Prisiartinu prie inžinieriaus statytojo 
Koršo. Žiūriu, prieš jį pusiau užbaigta 
projektuojamo vejalaivio braižinys. Ant 
atskiro lapo pažymėta: "duotas valdžios, 
laivų statymui miškas išskirstomas...?' Nu, 
čia aišku, kad dalykas eina apie laivų 
statybą. Nuo kampo iki kampo žingsniuo
ja mūsų senasis jurų ,virkas kapitonas 
Stulpinas. Rankos kišeniuose, eina sulyg 
senų jurininkų įpratimo siūbuodamas. 
Retkarčiais prieina prio stovinčio kampe 

tam kambary: profesini jurininkų sąjun-l ^a> kad jau taip, einu darželin! Sėdaus 

chanikų sekcijos posėdy" ir t. t. Toliau už stalelio, pažymį kokias tai skaitlines, 
rlflo, šalia rašomosios mašinėlės mūsų są- vėl vaikščioja, vėl rašo... Visi užimti, visi 

susigaubę, veidai jų suakmenėję. Mąstau 
sau:, kas juos taip jaudina, kas juos su-
vienyjo ir pritraukė prie šito darbo? Visi 
jie įvairių metų amžiaus, įvairių visuome
nių ir tarnybinių sluogsnių ir visi, dabar-

•tiniu bent laiku, užima tarnybas ne sulig 
savo specialybės. Bet iš jų charakteringu 
grynai jurininkiškų veidų galima išskai
tyti, jog jie neperskiriamai sujungti viena 

- visus mas vienijančia idėja — idėi^ sut
vėrimo tautinio laivyno! I r nenoromis už
duodu sau klausimą. Kas gi galų gale Si

ga, ar jau pilnai paruoštas Jurų Departa
mento aparatas? 

Prieinu prie savo stalo, ištraukiu stal
čių. Tarp sąskaitų — du suplyšę litai. Na 
ir kasa gi mano! O kas butų, manau sau, 
jei tie litai butų sidabriniai ir neplyštų? 

> Koks tai vidujinis balsas patylom 
šnibžda: "Nenusimink, bus! Duok tiktai 
susitverti Lietuvos laivynui. Juk ir popie
riniai Iit\i tvirtai laikosi, nelaimė tiktai, 
kad tavo kasoje vėjas pelus gaudo". IŠ 
apmaudo balsiai trenkiau stalčiumi. Paei* 
girdo garsus bildesys ir visi susiraukę zir-
ktelėjo į mane. "Na, atsargiau tenai, ne
nuorama!!! riktelėjo pirmininkas. " T a i ky 
le, neiškęs uodegą nevizginęs!' atsiliepė 
Kuizinas. " P e r tamstą žydą pastačiau!" 
metė Jurskis. "Pasakykite geriau kiek ai 
tuomet sakiau išplaukia užsienin už eks
portą mūsų pinigėlių?" paklausė Urnai 

l 

ant suolelio ir sėdžiu, neturėdamas net 
galvoj jokių minčių. Sieloje tuštunia h 
kaž koks tai ilgesys. Prio'inu prie tvoros. 
Žiūriu: skubiai artinasi jauna guvi mer
gaitė. Žiuri vikriai ir linksmai. Pažiurėjo 
viršun į mūsų vėliavą, nusišypsojo, paž
velgė savo kaip dangus mėlynomis, kūdi
kiškomis gazelės ąkutiėm-is į mano sielą 
ir, su pasitikėjimu nusišypsojus dar 
kartą mano juodam snukiui, praėjo. 1>1 
jos tyro, nekalto žvilgsnio užsidegė siela, 
sudrebėjo užgrudyta jurų širdis ir pasi
darė taip lengva... lengva... Pažiurėjau ir 
aš į saulę. Daugaus mėlynėje nė vieno de-
bėsėLio! Pasidarė i r man linksma. 

T 

uėffa 
Eina jauna, graži motinėlė. Prieš 

ją oega vaikutis, matomai geras išdykė
lis; greta mergaitė. "Mamyte, a mamyte!" 
čypia berniokas. "Kas tenai tokio užra-

pnes manę išdygęs kapitonas Stulpinas. į v -, .,. * • , « . , 
<<vr v. M 1 f r \ . - v T^- i • *r \ s yta ant vt'havos?". Susidomėjus, moti 
"Nežinau burbtelėjau as. Kiekvienas vel • 

na rainiai pakelia akis augštyn ir jos vii 

burbtelėj 
įsigilino į savo darbą, aš gi, neturėdamas 
jo, betiksliai slankioju po kambarį. Kam
barys pilnintelis tabakos durnų, o ryšk ia 
pavasario saulutės spinduliai veržiasi pro 
langus ir viską nudažo auksine spalva. 

das užžiba ryšimu, šviesiu ir ramiu-nusi
šypsojimu. "Ta4, mano vaikeliai, Inkaras 
ir Gedimino p u l p a i " . 

(Bus daugiau). 

file:///Vashingtono
file:///Vasliing-


Antradienis Liepos 10, 1923 D R A U G A S 
——. 

N E W A R K ' 0 ĮVAIRUMAI, Į re priimti S v. Komunija. Šo
kanti sekmadienį ėjo bernai-

Newark, N. J . — Turbūt i 
pirmą kartą teks matyti dien
rašty Drauge apie Xcwarka, 
ką čia dirbame labui Bažm-
čios ir Tautos. 

Įsikūrė Šv. Trejybės dx-ja. 
Pasidarbavus vietiniam kleb. 

kun. II;-. Kelmeliui ir mokyto
jui V. Damašui suorganizuo
ta vaikinu Šv. Trejybės drau
gija. Prie tos draugijos vyki
nu priklauso virš 150. 

Mergaitės nsapsileidžia. 
Tą pačia savaitę mergai t*"*s 

susiorganizavo sau draugiją 
"Marijos Vaikeliu", kurion 

ėiu draugija. 

Prakalbo*. 
8 vai. vak. kun. F. Kemėšis 

sakė prakalbę kaslink koope-
raeijos.Hėnj parduota nemažai. 
Turime viltį, kad snbytinsime 
visas kolonijas. 

Negeistinas svečias. 
Neperdaugiausia čia paskli

do šlamšto Telegramas. Visi 
skaitytojai meta jį j gurbą. 

Klebonas ir mokytojas tikri 
misionieriai. 

Sujudo visiiir rengti lietuvi u 
kalbos painokas. Per vasarą 

prisirašė virš 200 mergeliu, mokykla yra nevien Xe\varke, 
Bernaičių ir mergaičių yra tik- bet ir apylinkėse. Mušu klebo-
slas dirbti labui Tautos ir l>až-1 nas su mokytoju yra tikri a-
nvčfbs ir kiekvienam nariui 
(ei) kas mėnesį eiti išpažin
ties ir prie Šv. Komunijos. 

Kun. F. Kemėšio atsi
lankymas. 

Liepos 1 d. prie mušu a!si 
lankė gerb. kun. F. Kemėšiąsu 
prakalbomis. 

Iš ryto 8 vai. atlaikė šv. 
mišias. Po imsiu gavo pagyri
mo mūsų klebonas su mokyto-

paštalai, dirba, mokina dide
lius ir mažus pažinti tiesos 
kelią. 

Laisvamaniai ir įvairus gaiva
lai nusmuko. 

Čia per žiemą apie porą sy
kiu važinėjo įvairus gaivalai: 
bibli jai , banibizas Krikšeiu- py{įnkėj, malonėkit būti šiame 
nas, bet jie nieko nelaimrjo. nusirinkime, nes yra labui svur 

reikalais išvažiavo moksleivis 
P. Datižvardjs, nes ten i vyk-
siąs G iedrininkii "Seimas. 

Giedriuinkai atbudo. 
Liepos 2 d. tapo perorgani

zuota Giedri ninku kp. ir dele
gatais išrinko P- Biskį, J . Vaš
ką ir V. Damašą (Kurt Ar į 
Gied. seimą f Red.). 

Vakarinė mokykla prasidėjo. 
Liepos 2 <VNpra,sidėjo vasa

rinė mokykla. Vaikų yra apie 
150. Taipgi atidalyta Lyons 
Farm. Ten bus 50 vaiku. Tai 
darbas vietinio klebono ir mo
kytojo V. Damašo. Pastarasis 
oirbs iki išvažiuos mokvtis. 

Spurgis. 

tyni mėnesiai, bet savo darbš
tumu ir malonumu ir prielan
kumu daug pagerino parapijos 
stovį. Šiais 1923 metais sugrį
žo prie Rymo Katalikų Baž
nyčias suvir&um dešimts (buvu
sių parapijom;, kurie buvo at
sisakę nuo Bažnyčios tikėjimo 
i f parapijos. 

Severų mokytojų ir mokinių 
darbuotė. 

N. S. PITTSBURGH, PA. 

Sunų Lietuvos draugijos pu
smetini* susirinkimas bus lie
pos (July) 15 d. 1923 m. Pra
džia 12:30 v. po pietį), savame 
name, 818 Belmont St., N. S. 
Pgli. Pa. Visi S. L. D. nariai 
gyvenantieji Pittsburgh ir a-

Ant galo patys laisvamaniai bių reikalų, o labiausiai ka> 
pripažino kad socializmas su i l i n k }Kl(u(imimo namo, apsvar-

ju, kad tą dieną visos mergai- j bedievybe pergyveno savo ! žyniui. D. Kvietkus, rast. 
tės, virš 200 , priėmė šv. valandas ir pas Maušienę už 
Komuniją, nes pasitaikė tą gi l iojo raudoniesiems amžiną 
sekmadienį pirmą kartą Šv. 
Marijos vaikeliams in corpo-

atilsi. Tai bravo v v rinkai, kad 
prisipažįstate prie savo mik ly
dimo. 

IŠ KEKOSHA. WIS. 

i 

Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai 

Tcl. l l ivd. "042 

Dr. C. Z. Vezetis 

Spaudoj užmirštas mies 
tas. 

I J C T C Y I S PENTISTAS 
4713 SO. A S H L A N D AVKJSUK 

arti 47-tos G a U t e 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Beredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

i 

* 

Tel. CaoaJ 157, V*k. Caoal 311S 
•».•* m* am -m n t a v A M a t f * DR. P. Z. ZALATORIS 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

I M I South Halsted Street 
V a l a n d a : l t iki I I ryta: 1 Iki 4 

po platų: • tkl t vakarą 

i 

ReskL tt l . Van Buren 0204 
Ofiso tol. Boulevard 9603 

Dr. A. A. R0TH 
KI7HA8 OVDYTOJAfl i» 

C H l K I R O A d 
•pertallataa Moteriški;, Tyri**? 
Vaikų iv T1>U ckroatfktj HĘ%. 

OrLsas: SSS5 8. Halsted St. 
• a i . : 11—11 ryto: S—t po 

>n 

I 

Cblca«o. 

P. Daužvardis išvažiavo. ' Kenoshos miestelis vra taip 
šiomis dienomis Į Naująją'Chieagos ir Mi|waukee, lak>i 

Anglija suFeder. ir moksleivi n gražioj vietoj, aiit Midiigun e-
žero kranto. Sulyg miestelio 
didumo dirbtuvių yra užtekti
nai, dalbai visados gerui eina, 
darbininkams algos apm*)ka-

! mos gerai, užtai ir yra nema-
žas lietuvių būreliu apsigyve
nęs. 

Bet kada paimi į rankas lai-
krašeius skaityti, k. t. Draugą, 

R -
f 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Tclcf. Lafayette 4146 

M 1 — • • ^e^eąx»eOifca^a^la^eMi^e^N—Maa—i+mmu>m* m» >»*• -\ 

D r . M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CIIICAGO, U J J I O I I 
Telefoną* Yardj ftOB* 

• a l a n d o a — t Iki 11 IŠ ryto 
j po platų • lkl t rak. Kadėilcmla 
f of isai uždaryta*. 

Tel. Uoulcvard 0337 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėl iomis nuo 8 

Iki 2 vai. po pietų. 

m 

f 

DRi Ai L YUŠKA i m v - c A o i 
1900 So. Halsted Str. į U l * , * ^ A , D f e n Z a \ 

Tel. Oaaal 1118 
Oflao Tai.: l t ryto iki I I po plai. 

I lkl 7 Tai vakaro. 
vai.: S lkl 4 po platų. 
41»5 Areirer Ava. 
Tel. Lafayette M 9 8 

n , e t . 7—Rvak. Ned. l t 1» d. 
Res. ti3» independence Bivd įDarbininką ir uarsa tai retai 

! pasitaiko matyti kokia maža 
' žinele parašyta apie Kenoshos 
lietuvių veikimą, kas atrodo 
kad ją Keno^hoj lyg visiškai 
mažai tebūtu, nė jokio veikimo 

.nebūtų. 
Ištik rujų gi yra kitaip ne

gu ne vietiniui gatetų atrody
ti. Čionai vra dešimt* lietuvių 
Rymo Katalikiškų draugijų ir 
kuopų, kurios dirba Bažnyčios, 
Tautos ir draugijų labui. Čia. 
tai ta ip: daug dirbama, bet 
mažai arba visiškai nesigiria
mą. 

Taipgi yra ir liet. Šv. Pet
ro parapija kuri turi savo mu
rino bažnyčia,, murinę kleboni
jų, murinę mokykla; ir svetai
nę, mokykla ant pirmų lubų, 
o svetainė ant antru. Irgi yra 

Kenoshos liet. kat. &v. Pet
ro par. mokyklos mokytojos 
yra penkios Seserys, iš Notre 
Dame Vienuolyno. Jų tarpe y-
ra viena lietuvaitė, Sesuq Ka-
liska DaUnoraitė. J i užinm 
svarbiiausįfa vieta mokykloj. J i 
mokina aštuntą skyrių. J i ir 
mokina lietuvių kalboj skai
tyti, rašyti ir gramatikos. 
Taipgi Sesers Ivaliskos Dau 
tioraitės rūpesčiu ir padango
mis buvo birž. 10 š. m. su
rengtas vakaras mokslo metų 
užbaigimo. Programa buvo į-
vairi i r gerai atlikta. 

Viena$ iš svarbiausių pro 
gramoą dalykėlių tai veikalas 
ftlr. Agnietės gyvenimas. Vai-
dylomis buvo mokyklos moki
niai ir mokinės. Pelno 
narapijai nuo vakaro li-
įko $200.95. Taigi daug Čia lie-
l u vai tės seserų pasidarbuota. 

Sesers vargoninkės darbuotė. 

Vienuolė sesuo M. Winfrie-
<la užima vargoninko vietų. Ji 
yra talentuota ir muzikoj labai 
gerai išsilavinusi. J i turi iŠ 
mokyklos mokinių jaunų mer
gaičių išmokinusi cliora kurs 
puošia bažnyčių. Tai pat Sesuo 
Winfrieda, kada užbaigia mo
kyklos mokslo valandas nelei-
lžia "laiko veltui, bet eina j 
svetainę ir mokina, jei ne cho
rą, tai mažas mergaites ir ber
niukus groti ant s^nuikų. Vir-
šminėtame vakare ir 8esuo 
Winfrieda dalyvavo su savo 
mažų mergaičių ir berniukų iš
lavintu orchestra. 

Vietinės kat. draugijos, o 
ypač šv. Benedikto Opato ir 
Birutė, daug pasidarbavo pa
rapijai. 

Senas parapijonas, V. V. 

n 
Telefonas ISoulcvard 1939 

: i . -

4608 So. Ashlamd Avcirae 
Chleago. 111. 

Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po . 
Į piet iki 3 po piet: 6:30 vak. Iki 
t D:30 vak. 

Tel. Uoulevard 2460 

DR. A. J. KAKALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan StrMt 
Chlcmgo. UI. 

IIDr.ManriceKahni 

Tai. Blvd 

Dr. 
Va 
7 -

i 

1401. 

V. A. 
3313 So. 

landos: Nu: 
-9 vak. 
Nedėliomis 

M 

ŠIMKUS 
Halsted Street 

i 9 iki 3 dieną, Nuo 

9 iki 12 dieną. 

Gydytojas ir Chirurgas #| ę 
9 

14631 S. Ashland Ave.i 
• 
i 
(0 

f 
-••) 

Tel. Yards 0994 

. Town of Lake.,— Liepo* 1 
d. Jackson park* įvyko rungty
nės tarp Vyčių XJII-tos ir 
IV-tos basebolo tymų. ** 

Šias rungtynes laimėjo 
Town of Jakiečiai, rezultatu 11 
prieš jų 3. 

Žaidimo metu daug "ruty-
n o " už savo tymą muąu Zo
nytės: Navickaitė, Pukelait^ ir 
Bajorinaitė. Be jų dar smar
kiai " r u t i n o " Stasys Kryžius 
už 13 kp. svaidininkus,. 

Užsibaigus imtynėms, Z. Na
vickaitė užkvietė pas save 13 
kp. basebolininkus, ir vi>įiis 

.susirinkiusius žaidtėjus širdin-
joj dabar klebonauja visų pa- Ja i < 'patrytino , ,

7 reiškia iškėlė 
JJ.rapijolių gerbiamas kun. S. jrems puotelc. 

vt^m>,wmsm^%%msmQ'mw&mfe%> Seserimą pragyvenimui puikus 
! ruimingi mediniai nameliai. 

Parapijos veikimas. 
Kenoshos Šv. Petro parapi-

. 

ir Dr, M. Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4«01 So. Ashland Avenue 

Tel. Roulevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki • 

Ned. 10 lkl 13 
arsmal: 6641 So. Albany A v e u a e 

Tel. Prospeet 1930 
Vai.: papai sutarti. 

DR, CHARLES SEGU * 
Perkėlė savo ofisą po namerlo 

4 )2» SO. ASHLAND A V EMU E 

SPECIJALISTAS 
Džiova. Moterų Ir Vyrg Ligų 

Vai.: ryto nuo l t — 11: nuo 2—I 
po ptetij: nuo T—9:9$ vakare. 
Nedėl iomis: l t iki 1. 

Telefonas D r e i e l 3880 

Iš SPORTO SRITIES. 
Skyriaus vedėjas: STASYS TIEŽA 

VYČIŲ 13 KP. TYMAS 
LAIMĖJO. 

KOKYBE YRA GERIAUSIA 
PRIPAŽINUS 

D UKYTOJAI, kurie kartą parūko 
^HELMARO visuomet nori geriau 
HELMAR0 kaip paprastųjų Ciga-
retų. Geri cigaretai turi turkišką 
tabaką, HELMAR turi 100% gryna 
Turkišką Tabaką. 
20 HehRarų pareina keliais centais 
brangiau negu 20 paprastų Cigare
tę, o HELMARAI yra kelis kartus 
geresni. 
HELMARAI yra supakuoti kortinės 
popieros dužutėse apsaugojančiose 
juos nuo susilaužymo ir susitryni-
mo. Paprastieji Cigaretai sudėti į 
pundelius. 

ATSIMINK DĖŽUTĘ IR VARDĄ 

Geriausios p-rsaulyje rūšies turkišku 
ir aigiptiškii tiffarenj dirbėjai. 

Better Than a Muttard Platter 
Nuo šalčio, kosulio, galvos 

skaudėjimo, Neuralgijos, Rumai iz-
nio ir vi.su. skaudėjimų. 

VISOSE VAISTINYČIOSE 

35c and 65c, jars and tubes 
HospitaI stze, $ 3 . 0 0 

'Z i r . 'S.7 it'"\ Ušr 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Teleeramu per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius šusisic-* 
kynms cm Lietuvos Bankain. 
Pasinaudokite proga sitms-] 

darni pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFACTURM6 
DISTRICT BARK 

1112 W. 35 th St. Chicago. 
Turtas vftg $7,000,000.00 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Tcl. i>carb«mi »067 

A. E. 
ISTASULANII 

ADVOKATAS 
Vidurralestij OfiMs 

|Room 1726 Chlcago Temple Bldg. 

Į77 W. Viashlngtoti Št.\ 
OFISAS CICERO 

1505 SO. 49-Ui Coart 
Pancdėlio. Sercdo ir Pėtnyčlos vak. 

Tel. C*petTJ e#48 

j Tel. D e a r b o m 0057 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vklormiesfyje 
CHICAGO T E H P l r E BVIIiDIHG 

77 West Wa.shinjrtou Street 
R o o m 1726 

1 Valandom i ryto iki I po ploty 
Namų Tol. Hydo Park 1195 

V . W , RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A I 

*>** 
Ofisaa DidmleatyJ: 

29 South La Salle Street 
Rambarifl 5S0 

Telefonas Central 63f0 

Vakarais 3223 a Halsted SI. 
Telefonaa: Tardo 4681 

g - - — 

j . p. WAITCHES 
L i w y e r 

htrrrvvM ADT<MIATM 
Dlen.: R. 614-516-127 H. Dear-
born Str. Tel. RaudrrtpH 6564 
Vakarais: 10786 S. Wabash A 
Rosefahd Tef. Pu 11 man ĄJttt 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room 904 - Tclcf. ftandofpti 2tOO 
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 t>o piet o 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Vardą 1016 
Chicaffo. 

2314 W. 23-rd Fl. 

AR ŽINAI KAD 
r - . . 

Telefonaa Vardą H M 
, STANLEY P. 

Ofiso Vai.: 
y 10 v# r yį 0 i 3 įr ^ f) v g Bistras. .Nors nesenai čionai 
v. Nedėliomis: nuo 10 v. r y - j 
to iki 1 vai. po pietų. t 

I W ! > » » » m_m\ ml 

»»»^»*^tt 
NUSILPNĖJIMAS 

apsigyA^eno, dar tik apie sep-
i i i m n 

Liečiantis gyrybe Vyrų ir moterų 
greitai pagydoma naujais vaistais 
"Health Ta-blets" No. 1 — vyrams 
ir No . 2 moterims. Sveikata prigu
li n u o gero sveiko raudono krau
jo ir vaistų kurte prašalinag si lp
numą gyvast ies organu padarant 

I kraują tyrų. 
Apetitas pasididins, st iprumas ir 

sveikata greitai sugryž. Frišlųsk SI 

Karespoifcieiito. 

IR VĖL, SUSIVAIDIJO. 

Sekm. liepos 8 d. Humboldt 
Parke, Nortli Sidėj, j vyko svai i 
dininkų rungtynės, L. Vy^ių 
5 kp. (Nortli Sidės> sn Vyčitj 
13 kp. (Tcrwn of Lake). Žai-
-dė nuo 12 vai. iki 2 vai. p. p., 

j tik 7 inningns. Prieš pat pa
baiga vienas northsidiečiij žai-

ant 10 dienų gydymo 

>ioi so Halsted st. chicago.^ d ė j Savickas, sviedė ^ba t , ? v 

Ministeris Stanley Baldwin at
sakė paklausiusiam ITouse of 
Conunons kad Anglijos Vald
žia neskelbsianti protokold 
Versailles taikos konferencijos,! 
užtat kad sutarta ta laikyti 
sekretų? Ar žinai kad Turkiš
kas tabakas yra pasauly ge 
riausias tabakas ir iš jo pa-j , 
dirbti Helmar Turkiški cigare
tai turintieji savyje 100% gry
nai Turkiško tabako? (Apgr.) 

į to\vn-of~lakiečių metėją, kam 
tas užgavo jį su svaMiniu. Po-
lieiantas t$ pamatęs atėjo pa-
sirokuoti su tuo northsidiečiu. 
Savickas norėjo pasiginčyti 
su policiantu. I r jei nebūtu 
tuoj pasibaigęs laika?, žaidi
mui,, tai gal Savickas ir butti 
buVęs suareštuotas. 

Pereitą metą irgi taip 
nesmagiai užsibaigė žaidimas 
northsidiečyi su town-of-lakie-
čiais. Tokiu elgimosi daroma 
gėda lietuviams ir žeminamas 
lietuvių vardas svetimtaučių 
akyse. 

^ Matęs. 

! 

S. D. LACHAVVICZ 
LIETTJV18 GRABORrtm 

rfclra#o, n 
Patarnauja laldotavėoa k o opi 

MAŽEIKA 
GRAnorui B IR 

Balsanmotoja# 
TUT1»4 autonoc-

blliua visokiem* 
reikalams. Kainą 
prieidama. 

3319 Auburn 
Av«. Chicago. 

$įšMtmm. Reikale meldžia atsi iem. 
ktl, o mano darbą bosite mlgm* 
nėdlntl. Tel. Ofttal 1271— l l f t 

I Telefonas Bonilevard 4 1 9 t * 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnanjų lai- j 
dotuvėse ves- { 
tuvėse, krtkžty- f 
nėe tr kituose j 
reikaluose. Ka i -» 
nos prieinamos. • 

• 
j 3307 Auburn Ave. Chicago. 

Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi 
dienrašty "Drauge" . 

Fabriko Išpardavimai 
Iš Fabriko s 

Tiesiai 
Vartotojai 

MBS SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ 
Tele'fonuok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui 

parodytų tau šia mašina. 
Tikrai džiaugsiesi mekaniškaja konstrukcija šios plau

namos mašinos BITTTERFLY. 
Nei jokių diržų, nei išlaukinių krumpliuotų ratų lėra, 

AVaterproof motoras. 
Mašina nereikaluoja aliejavimo. Didelis vario kifbilaa. 

Dirbti ir j§paraiituojami 
ALBAUGH — DOVER CO. CuioąfD. 

2100 Marshall Blvd. Tel. Ę5ckweU 6800 

http://vi.su
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MATYT, BUS BRANGIAU. 

Kuomet arbitrai vakar pra 
dėjo posėdį, kad gatvekarių 
darbininkams nustatyti užmo 
kesnį, gatvekarių bendrovė ė-

m£ darbuotis, kad važinėji
mas gatvekariais butų pabrau 
gintas, jei arbitrai padidins 
užmokesnį darbininkams. 

Bendrovė tvirtina, kad kuo 

" O L D T I M E R I A I " VĖL NO 
RI ŽAISTI. 

Kai-kurie "old-timeriai" 
svakiininkai girdėtis reiškia 
noro vėl kada nors žaisti base-
ball. Ar nebūtu gera diena 
rūgs. (Sept.) 2 d., diena prieš 
'kLabor day", o per Labor day 
butų galima atsilsėti prieš dar-

nėtą kongresą po vieną atsto
vą iš kiekvienos dr-jos pri
klausančios prie Federacijos. 
t)elegatu Fed. seiman išrinko 
Ant. Janušauską. 

Draugija nutarė surengti va 
karą par. svet, rudenį, tikslu 
pagerbti tuos narius kurie n?-
ra sirgę arba neužsimaldave 
sergančiais per 10 metų. Jie 
gaus dovanas 10 dol. vertės, 
turbūt žiedną. Rep. 

r nt*** H*P9 s 10. 1923 
if 'm 

P R A N E Š I M A I . 

DAUGIAU NEDISKUSUO 
SIU. 

BRIOHTON PARK. — Labd. Sąj. 
8 kp. susirinkimas bus l iepos 10 d. 
d. 8 vai. vak. N, P. Av. M. parapijos 
svet., 44 ir So. Fairfield ave. Visi 
nariai bei narčs yra prašomi atsi lan
kyti, nes turėsime daug naujų rei
kalu apsvarstymui. 

Valdyba. 

N O R T H SIDE. — Moterų Sąj. 4 
kp. labai svarbus susirinkimas įvyks 
šj vakarą, 7:30 vai. vakare, l iepos 10 
d., parapijos svet. Turrtne svarbių 
reikalų apsvarstymui, taipgi bus už
s imokėj imas mokesčių neužmokėtų. 

O. Valunlutc, rn$t. 

bą. Rūgs. 2 d. Giedrininkų 
met darbininkams bus pri- j c h i e Apskritis rengia išvažia

vimą Beverly Hills. Taigi čia 
gera proga. I r tai ką-tik po 

i 

Town of Lake. — "Draugo ' ' 
1")4 num. tūla Publikos ša

lininkė daro pastaba, ir ganą 
pažinta daugiau, tuomtt j i 
nesurišianti galo su galą. 

Bendrove gudriai elgiasi. 
Bijo, kad kartais federalis tei 
smas nepaskelbtų 6 centu už 
važinėjimą. Dėlto, ji Skalno "garsiuosius "old-t imerius" ! •»"»»» vakarę palakiau, kati 

žaidžiant. Ką kas apie tai ma- i p ° b H k a b u v o b a i s i a i " n o i * y " -
not f . 

"Old t imer i s" . 

Kat. Federacijoj seimo. Gal jg>'iežtl!> primesdama man kokį 
daug atstovu į Fed. seimą už- įten nesusipratimo, kam, girdi, 
siliks tai dienai pamatvti aprašydama mokslo metų už 

pradeda skustis "varga is . " 

NUSKENDO VAIKINAS. 

Ties Tborndale ave. mau-
dimosi pakraščiuose nusken
do jaunas vaikinas. Porrest 
Nelson, gyvasties saugotojas 
ežero pakraščiais. 

Jis nuo krašto atsitolino 
apie 200 vardų. Tenai jį pa
gavo "krampsai ." šaukė pa-

gelbos. Tuo metu daugybe 
žmonių maudėsi. J ie spėjo, 
kad tas vaikinas juokus tai
so. 

Kitu du gyvasties saugoto
ju šoko jam pagelbon. Bet 
jau buvo pervėlu. Kiek palan
kus ištrauktas lavonas. 

REDAKCIJON ATSILANKĖ. 

Sužeistas. 

Vakar 4*Draugo'' redakcijų 
atlank< 

Publikos šalininkė (jei ji bu
vo tame vakare), žino, jog bu
vo taip kaip sakiau. 

Jau penki metai kai rašau 
šioje kolonijoje. Tame laiko-
tarpe parašiau daug įvairių 
korespondencijų. Jose visose 
k ė l i a u k o l o n i j o j g a r b ę — g a r -

- i 
CICERO, ILL. — Giedrininkų 16 j 

kp. svarbus susirinkimas ivyks ketv. • 
liepos 12 d. vakare. Sv. Antano par. i 
mokykloj . Visi nariai-ės ir kat. mok- \ 
sleiviai-ės norintieji jstotl j šią mok- ,' 
sleivlų organizaciją susirinkite. 

Valdyba. 
| 

CHICAGIEČIAI. ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

32—Galvidis Silvestras 
35—Giluk Benedict 

« 
37—Greivys Damazus 
38—Grinis J. 

42—Grlncae John 
54—Janušauskui Izįdurin 
56—Juretzka Frank 
57—Kancius Frajik 
58—Kasper Paul ine 
59—Kerls Gov. 
60—Kersulis Adam 
61—Klimas B . 
6 5—Krupa Pe t fr 
67—Kuzlunskerfi Jozapa 
72—Liuksetris Jozapas 
84—Pakelt i s A. 
90—Poprockas Tgnasius 
94—Radzius Ursula 
98—Rokozajtl Uršule 
102—Sapinsku Juozu 
107—Sianeiunas Juozas 
11 2—Taueus Jonas 
114—Tiknius Jonas 
115—Tupikitis F. F. * 
116—Urbonas Alek. 
118—Varekosis Peter 
121—Walut is George 
125—Yankauski W. 
129—Zuqpa Janos 

# • 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO 

gerai žinomas atleti- |bc mūsų To\vn of Lake lietu-
kos s»tudentas, J . Jakubauskas. | viij. užsistojau kuomet buvo 
Kiek laiko atgal buvo sužeis-1 r e ikalas, už jos gera vardų ne-
tas. Jani bevažiuojant dviračiu 
ir pakliuvo po automobiliumi. 
Jau kiek sveikesnis. 

FED. SEIMAN ATSTOVAS. 
— PAGERBIMO VA

KARAS. 

sykį susirandama sn kito plau 
ko žmonėmis ir Publikos šali
ninkė man^s nematė. Bet 
kuomet pirmą kartą pažymė
jau publikos neramumą, tai ir 
Publikos šalininkė mane pas
tebėjo. Reiškia, tik silpnąsias 
puses temato. Ar nebūtu nar-

North Side. — Liepos l d. dingą Publikos šalininkei pa 
šv. Mykolo par. svet. šv. Juo- žvelgti į savas klaidas? Gal ju 
zapo Globėjo dr-ja laikė rnėn. nemažiau rastą kaip manyje. 

j susirinkimą Neatsilankius ?,us-1 Žinoma, kad taip, bet žinant, 
Inžinierius Kelker pranešė ! i n a n pirmininkui sus-mą ati- kad kitą klaidas yra lengviau 

POŽEMINIAI GELEŽIN
KELIAI. 

kad pradėsimas vidumiesty d a r ė P i r m - PaS- P r - Alekna, j pastebėti tai yra leistina. A-
požeminių geležinkeliu nei-
kiek nepakenks didžiuliams 
butams. 

Jis ragina dirbti požemi
nius geležinkelius, nes vidu
miesty jau visai peranksta. 

Raporte paaiškėjo kad ligoniu ėiu Publikos šalininkei. Dau-
buvo du nariai. Sus-man atsi
lankė mušu gerb. klebonas, 
kun. .V. Baltutis. Paaiškino a-
pie šiuosmet rengiamą parapi
jos bazarą. Jis busiąs trumpas, 

GAISRAS SPAUSTUVĖS 
ĮSTAIGOJE. 

giau nediskusuosiu. 
Tyla. 

Redakcijos pastaba, — Argi 
ne laikas iš žmonių reikalau 

* 
t i mandagesnio apsiėjimo vie-

išlaidų, o.šose vietose? Ar dar ilgiau 
l 

Chicagog pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku? 
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas-
efu išnešiotojai negalėjo surasti, j a^ha po 
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. 

R A K A N D A I 
R A K A N D U B A R G E N A S 

Geriausia proga jaunoms poroms 
jsigytl 5 kambarių rakandus. Turiu 
parduoti tuojaus už labai prieinama 
kaina. Vėliausios mados rakandai, 
valgomojo kambario parlor setas mie-
giamojo kambario, karpetai, grindinė 
lajnpa, paveikslai, fonografas su re-

i kordais. Parduosiu visus ant karto 
viena. Nepraleiskite šio 

809 W. 35th SI., Chicago 
Tel . Boulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO R A S T U S . 

Pasekmingai- s iunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

1922 South Kedzie Avenue. 
1-mos lubos. 

N A M A I 
BARGENAS PAS J. KLIMĄ 

Dr, A. Račkus 
IŠVAŽIAVO 

i 

Kolorado ir Hawaii 

Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 d. 1923 

Akiniu prttalsymo m e n e 
20 metų prityrimo 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Aklų Liga* 

Ar Jums skauda galvą? 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip Ir pluk&nčlua 

taškus ? 
Ar atmint is po truput J m a l ė j a ? 
Ar akys opios Šriesal? 
Ar jaučiate kaip Ir smilt is aky 

aa? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą ? 
Ar turi žvairas akla? 

John J. Smetana 
A K I N I U SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Plat to a p -
tiekos, kambariai 14, 15, 16 Ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septlntadleniais 9 r. iki 12 dienoa 

t 

i 
I 

? Rezidencijos Tel. Bronsvvlek 4887 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. I 

fHOIPPaiOOCOifllMHMMMH 
'•k 
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1 — Adomai!is Jam 
3—BagdanavlcLs St. 
T—Bataicinl Pranui 
8—Bliuvas Y. 
10—Brijunas K. 
13—^Bisvaruna.s P. 
1 4 - - B u t k u s Joc 

22—Dauialui Antonui" 
23—Denusls Frank 

PINIGUS LIETUVON 
Siunčiu per didžiausius Lietu 

^ v o s Bankus. 
Padarau legališkus d o k u m e n t u s , ^ 

patarnauju pirkime Ir pardavl- |j£ 
:tne namu, lotų ir farmų. I 

NOTARY PUBLIC S 

I i. 

A'akar o^aisras kilo Baily 
Racin^ Form Puhlishin^ Co. 
bute, 441 Plynionth Court. 

Gesinant padaryta nemaži 
nuostoliai. 

43 METUS POLICMO-
NAVO. 

ictui7>vąs mažiau 
(taugiaus pelno atneš negu ii-j reikėtų pakęstį iy nutylėti to 
#ai nžtęsiami bazarai, ir kvie-ikį publikos elgimosi kurs nti 
tė musų draugiją prisidėti prie j kolonijai nei mūsų tautai jjįar-
lo bazaro. Užkvietimą prie -i b>"»s netlaro? 
ine ir nutarė i s iždo bazarui pa 
aukoti 25 dol. SUGRĮŽO. 

Raportai buvo išduoti nuo ]žynius lietuvių darbuoto-
draugijos įvykusio pikniko j a s< ? r S a v i c k a < s b l l v o i S v a ž i a . 
Paaiškėjo kad f)elno liko su
virs 100 dol. 

Raporte nuo pusmetinio 
knygų aprokavimo pa.^i*o4o 
kad ftv. Juozapo Globėjo .dr-j^ 

ves į rytines valstijas bizniu 
reikalais. Jau sugrįžo. 

Policmonas McGarthy, 70 
m., apleido Chieagos policijos j yra gerame stovyje kaip tur 
korpusą. Ištarnavo jis 43 me tu taip ir nariais, 
ius paprastuoju poliemonu. i Atstovai į Labd. Sąj. išdavė 

FED. APSKRITIES SUS. 
ATIDEDAMAS. 

Dabar ligi gyvos galvos gaus 
pensiją. 

ARBITRAI DIRBA. 

Vakar pradėjo savo darbą 

raportus. 
Atstovas į Liet. R. Kat. Fe^ 

Įd^raciją išdavė raportą ir pa
aiškino apie Federacijos vei
kimą. Pranešė, kad yra disku
tuojama perkelti Federacijos 

Chicagos gatvekarių reikale centrą j Cbicagą. Federacijos 
arbitrai. Jie taiko bendrovę j kongresas įvyksiąs Chicagoje, 
su darbininkais užmokesnio j mgp. 28 — 29 — 30 d. š. m. 
klausime. 'Federacija reikalaujanti į mi-

Kat. Federacijos Chicagos 
Apskrities susirinkimas atide
damas iš liepos 10 d. į penk*viai . Turiu paaukauti už $495. 
Jadienio vakarą, liepos 13 d., 

F R A P r O L E 
mažas rudas šuniukas turintis bal
ta lopelį ant kaires ausies ir baltos 
kojos?, Kaa radote arba matote tokį 
šuniuką praneškite šiuo adresu: 

P E T R A S JOKI'BAVSKAS 
2:*22 South Oakloy Aveniio 

(Apačioj ) 

AR ŽINAI KAD 
Darbas S. V. Valdžios spaustu
vėj yrą atliekamas už $1(),(X)0,-
(HH) į metus gi darbininko ap
sauga $6,.r)(K),(KK) vertė suvarto
jamos popieros $3,100.000 dar
bu atliekama suvirs 80,000! Ar 
žinai kad i«iprasti cigaretai 
duoda tau kiekvbė gi Helmar 

ANT PARDAVIMO restau
racija lietuviais apgyventoje 
vietoje proe gatvekarių, įeigu 
$85.00 iki $90.š0 į diena penkių 
metu lease randa už pirmus 
m. (85.00 likusius $100.00 į 
mėnesį kaine $4,500.00 $2,500 
cash $2,000 mortga.o;e. Parsi
duoda labai greit. 

Med.'nis namas 5x5 kambariu ant i ^| Užsiregistravęs Lietuvos atsto-^ 
cemento statytas netoly lietuviškom į kvyb^je. | 
bažnyčios labai graž io j* vietoje tik ! 3? Taipg i užlaikau Draugo di -1 
už $7,800.00. 5?džiausio knygyno skyrių su di-

Kampinis lotas su dviem medrnlais j ̂ dž iaus iu rinkinio knygomis . Už-3 
bizniavais namais po 4x4 ir 5x5 k a m - | ^prenumeruoja Draugą, 
barius geras šiaučiul ir barberniai 9 |r 1 ^ 1 * 
parsiduoda už $0,800.00 $2,800.00 i $ J O F l S S t V l l I I l d . S 
mortgage. i t tf mm*l**awo 

p H ^ r r : ^ r a " u ^ V ^ r ' r : 1*414 South California Ave 
mM tik $Moo.oo. M Tel. Lafayettc 6976 

Medinis vieno pagyvenimo namas 
kampiniu gražiai aptaisytu lotu su 

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 
B e pyduolhj, l»e pperacljos 

VaJ. 9 -1; 5-8 P. M. šventad. 9-12 
1579 MHwaukee Avenue 

E a m p . Robey Ir Nortb Ave. 

| Į « » • • • • • »»• 
A. Michnievicz-Yidikiene j 

UUŠERKA 

Š*^I4! 

3101 S. Ha l s ted St 
Kampas 31 ga tve 
Phone T a r d i 1119 
Vleaaiiie ofise su 
Dr. J. F. Van 

jPaing. 
Sąžiniškąjį pa-

ltamavir/\aa prie 
-gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. . — i 

Valandos: nuo 7 ryto, iki I V DUO 
• Iki 9 vai. vakarą. 

I "DRAUGO" KNYGYNE I 
cementuotu garadžiumi parsiduoda la ^«ilX| | | | | | | | l l l | f | | f | ||f 11 III I III t • 111111111111 i ST • I tl llll 11 • I f 1 • 11111111 • 111111 • i 11 • 111111111111 • 1111 • • *£= 
bai pigiai ir labai leng\'omis salygo- 5 
mis. = 

Didelis bargenas, medinis ant dvie
jų pagyvenimų namas. 4x5 kambarių, 
elektra, vanos, gražus garadžius stik- i E 
liniais porčiais netoli nuo "VVestern 5 
Bulvd. tiktai už $5,500.00. H 

Medinis ant dviejų lubų namas e - , s 
leetrika ir vana ant plrmn lubų po jg 
7x7 kambarius ant stulpų $5,000.00. i ~ 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su gra- ! ~ 

U -

T l l l ' k i s k i C i g a T e t l U d l i o d a k o - | žiu belsmentu 6x6 kambarius p i r m a s j - -
• » t*. f l • i t «i u f itfriM/.A £ l l / )nmoo pnnflAa neen ^9 

Galima gauti šios 

MALDAKNYGĖS 
kybe? 

(AtUČT.) 

PARDAVIMUI. 
L O T A I 

Du Krūvoje 25x125 lotai ant Mo-
zart st. netoly kAnpo parsiduoda la
bai pigiai. 

Du krūvoje po 30x125 lotai ant 
CaHfornia ave netoli l ietuviškos baž- | mok«t jpie 3,0! 
nyfios parsiduoda labai pigiai. 

f latas furnace ši ldomas, randos- neša i £ 
$95.00 J m^nesj netoly 55-th St. $12',-
500. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su base-
mentu 6x6 kambarių su visais moder
niškais jtaisymais $12,500.00 turi par
duotas ar mainytas ant mažo biznio. 

Parsiduoda buc'ernčs biznis su na
mu ar be namo lietuvių apgyventoj 
vietoje su namu ar be namo biznis 
$3.700.00. 

Parsiduoda bučernė netoly street S 
kario linijos lietuvių apgyventoje vie
toje labai pigiai. 

Reikalauju namo apie vienuolyną 
4 pagyvenimu po 4 kambarius nori 

• 

. . . . $3.50 Ramybė Jums (brangios odos paauks.) 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 

š ios maldaknygės formatas yra 51/^x3%. Puslapių turi 958. bet ne 
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra {vairių įvairiau
sių maldų. 

Reikalauja namo Brighton Park6 
Parsiduoda salluno biznis ir namas i medino 5x5 kambariu apie $7,500.00. 

su maža svetainė del mitingų namas Į Medinis dviejų pagyvenimų namas 
neša rendos $100.00 J menes). Kaina j po 5x5 kambarius prie pat lletuvlš-
t l k $8,300.00. 

JONAS KLIMAS 
4414 South Callfomia Ave. 

Telef. Lafayctte 5976 

AOT PARDAVIMO lotas 50 
xl25 ant Keeler Ave., tarpe 
55 ir 56-tos gatvių. Vanduo 
sewers, cementiniai šalygat-

ues tą, dieną, Chicagon atvyks
ta Giedrininkų Centro pirm. 
Petras Daužvardis, kurs važi
nėjasi per lietuvių kolonijas 
moksleivių vajaus reikalais ir 
jis tą vakarą, padarys praneši
mą. 

Feder. valdyba. 

Vertas dusvk tiek. 
JOHN O. SYKORA 

2410 S. 52 Ave. Cicero 8154 

kas bažnyčios. Electra, vanos naujai 
i.švarsuotas labai pigiai parsiduoda. 

JONAS KLIMAS. 
4414 So. Caltfornia Ave. 

Tel. Lafayctte 5976 

5 Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 
s s i 
X 

§ - Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. 1.75 
i Aniolas Sargas — juodais apd : 1.50 
i Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 
5 Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd .60 
= Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
— 
r Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 

4 ' I 

Tel. Lafayette 4228 

PIUMBING 
Kaipo lletuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju knogeriausta 

M. YUftKA 
8228 \Vcst 88-tb Street 

' 

r Spauda aiški. 

| Pulkim ant kelių 
i Pulkim ant kelių 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

• * « • • • • • • • • • • * • * • • • • • • 

2.50 
2.00 

Kę tik gavome iš Lietuvos gražiais skuros apdarais 
ir paauksuotais pakraščiais maldaknvgC' 

"MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS" 
Kaina $2.25 
DRAUGAS PUB. CO. j 

2334 South Oakley Avenue . Chicago, Illinois ; 

• • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

• • * • • • • • • • 
• • • • • • 

1.50 
.85 

1.50 

LITTLE JULIUS SNEEZER 6Y BAKER 

f YES iNDeEC> 
MV vVlFE HAS 
TAUGHT SCHOOL 

CTAT6? 

VVHAT A 

AMSvVeR! 
VYHĄT DO 

AMO ON, AMD 
NEVER. KrVOvV 
HOW DRV 
THEV AR€.' 

| Pulkim ant kelių 1.85 
| Pulkim ant kelių . 
E Kantička 
I Maldų Knygelė kauliniais balt. apd. po 
= Maldų Knygelė skuros apdarais po 1.50 
I Maldų Knygelė audeklo apdarais po .75 
S Melskimės, (mergaitėms) po 60 
I Melskimės, (vaikinams) po 60 
= Pamaldų Vadovėlis 40 
s 
- Užsisakydami adresuokite: 

| " D R A U G O " K N Y G Y N A S 
f 2334 South Oakley Ave. Chicago, UI. | 
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ŽAIDIMŲ KNYGA. " 
: Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamu žaismių. Štai, dabar ką 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir j vairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti. 

Kaina tik 60c. 
"DRAUGAS" PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, 111. 
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