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Nežiūrint Bado Bolševikai Duo-
X da Turkams Auksą 

PORTUGALIJAI GRŪMOJA 150,000 ANGLEKASIU 
REVOLIUCIJA, 

NEOFICIALIAI PRANEŠTA 
APIE AMERIKONŲ PA 

LIUOSAVIMĄ. 

Nežinia, kada bus pristatyti 
Latvijon. 

Ryga. rugp. 4. — Bolševi
kų pasiuntinystės spaudos 
biuras čia neoficialiai paskel
bė, kad sovietų valdžia jau 
paliuosavo iš kalėjimų visus 
amerikonus. 

Tai viskas, kas pranešta. Iš 
Maskvos apie tai neturima jo
kių patvirtinančių žinių apie 
tą paliupsavimą. 

Lvgiai nepranešta, ar pa-
liuosuoti amerikonai vi.si vie
nu kartu bus pristatyti Latvi
jon ar kur kitur, ar gal pavie
niui. 

Kad tik nepasirodytų per-
ankstyba ta žinia. 

velio uostą, iškur bus siunčia
ma Rusijon. 

Išalkę rusai eina Petrogra
do uostan ir maldauja jurinin
kų parduoti savo maisto por
cijas. 

Madridas, Ispanija, rugp. 
4. — Iš Vigo gauta žinių, jog 
Portugalija atsidūrusi ant re
voliucijos slenksčio. Kas mo
mentas šalis gali užsiliepsno
ti. Revoliucionierių pusėn pa
linkusi dalis armijos. 

NETURĮ DARBO. 

SAKOSI J I E NEREIKALA 
VC PAGELBOS. 

SĄJUNGININKAI PERS
PĖJA GRAIKUS. 

GALI ĮVYKTI ATMAINOS 
RUSIJOS VALDŽIOJE. 

Pramatoma nauja koalicijinė 
valdžia. 

BOLŠEVIKAI TURI AT-
KREPĘ AKĮ Į TURKIJĄ. 

J ie turkams duoda auksą* 
• ^ 

Stockholmas, rugp. 4. --
Anot depešų iš Petrogrado, 
sovietu viršininkai atviraidis-
kusuoja su socialistais men
ševikais jungties jiems visiems 

'krūvon ir nešti pagelbą ba
daujantiems gyventojams^ Nei 
vieni bolševikai negali apsi
dirbti. 

Petrograde plačiai kalbama, 
kad bolševikų valdžia badau
jančių gyventojų šelpimo dar
bą nori pavesti socialistams 
menševikams. Šelpimo komite
to priešaky nori jie pastatyti 
menševikų vadą Gorki. Nors 
šis išdalies jau palinkęs prie 
radikalų, tečiau jis t u r i dar 

Londonas, rugp. 4. — Są 
jungininkai dar kartą graiku 
vyriausybę perspėjo, idant 
jos karuomenė šalintusi ne 
vien Konstantinopolio, bet ir 
jo apylinkių, kur paskelbta ne-
utralė juosta. 

_ v 

Indianapolis, Ind., rugp. 4. 
— United Mjne Workers of 
America viršininkai skelbia, 
kad šiandie anglių kasyklose 
neturi darbo 150,000 angleka-
sių. Kiti anglekasiai dirba po 
kelias dienas savaitėje, arba 
po 2—3 valandas dienoje. 
^ Anglių kasyklų kompanijos 
skundžiasi, kad neturi kur an-

Baisios žinios apie Rusiją su
galvotos. 

ra jokių turgaviečių, sako jie. 

REIKALAUJA PERLEISTI 
^ ARI 

— 

Konstantinopolis, rngp. 4 ^ - ™ *|im>kratybėH jausmų, ko 
^ .. v \ • . , • bolsevikams-komunistams vi-
Rusijoje siaučiantis badas jo
k iu , būdu nesustabdo bolševi-|Sa» . t r u k s t l L . " 
. i- v ,. . J Is to pasirodo, kad.bolso-
kų nuo veikimo prieš aliantus' 
artimuose Rytuose, ypač Tur
kijoje, kur turkus nacionalis
tus smarkiai spaudžia graikai. 

Nežiūrint baisenybių pačioj 
Rusijoj, bolševikų valdžia ne
atsisako militario veikimo. 

Iš to 
vikų valdžiai norisi patrauk
ti dalį menševikų savo val
džios^ ir skaitytį kaipo val
džios mažuma. 

Gorki bus priešaky. 

Sakoma, Gorki vos spėjęs 
Kaukaze bolševikai p a l a i k o ' k i e k p a s v e i k t i \T im.Jsįs darbo 

stiprią ir skaitlingą a r m i j ą . ' & m t { b i i ( laujančius rusus. 
Nors ligšiol ta armija dar ne- K a < 3 a n g i bolševiku valdžia ne
išjudinta eiti pagelbon tur- imi ( l r j ^ o s g a u k t į e s pasaulio 
kams nacionalistams, tečiau p a g e l b o s ^ t a i s a v o p r i e šaky 
spėjama, kad, prireikus, ta ar- s t a t o •• g i a n d i e G o r k i r agį n o . 
mija visa, ar jos dalis, bus .& a t s i š a u k i m u s į v i s a s ga]i^ 
permesta Anatolijon. Tuomet ^ a u i < j a 

su graikais išeitų blogai, ku-

auksu. 

gelbėti- miliohus vien
genčių. Paskui jis priešaky 

rie gerokai pasivarė Anatoh- k o m i t e t o l e i s i s ^ R l l s į j 0 s plo-
jos gilumon. U u s s u m a i s t u ir vaistais. 

Tomis dienomis, kaip patir-j Skandinavijos Raudonojo 
ta iš tikrų versmių, bolševi- Kryžiaus draugijos su pasku-
kų valdžia turkų nacionalistų D a ruošia Petrogradan siųsti 
valdžiai davė 2 milionu do l . į m a į s t ą įr vaistus. Sakoma, jos 

bendrai darbuosis su Anglijos 
ir Amerikos pašelpinėmis or
ganizacijomis. 

į Amerikos Raudonasis Jvry-
žius Suomijoj turi sandeliuo
se didelį išteklių, maisto, vais

kų ir drabuižių. Gal ir tas1 sky
rius prisidės prie gelbėjimo. 

Reikia daug maisto. 

Maisto komisaras, Kamenev, 

RIMTA PADĖTIS 
JOJE. 

RUSI 

Tai pripažįsta patsai Tchit 
cherin. 

Londonas, rugp. 4. — Pavo-
lgy siaučiąs badas pakėlė la
bai rimtą padėtį visoj Rusijoj, 
pranešė Viennon bolševikų už- sakoma, pranešęs Maskvos 
sienių reikalų komisaras Tchi- (valdžiai, jog pradžioje badau-
teherin. [jautiems reikalinga pristaty-

Tečiaus visgi nėra taip pa- ti mažiausia 60 milionų pu-
sibaisėtina padėtis, kaip tai dų pro vizijos, 
išpučia užsienių kapitalistinėj Bolševikų ceniralis sovietas, 
spauda. į anot žinių, iš M&skvos, nus-
, Anot Tchitcherino, Petrog- prendė per Gorkį atsiliepti į 

rado apylinkė labai mažai rusus išeivius Paryžiuje, kad 
- paliesta bado ir maro. Nes tie kuoveikiaus pasiskubintų 

šiaurinėj Rusijoj nebuvo dide- su pagelbą 
lių sausumų, kaip butą vidu
rinėj šalies daly. 

/ 

Liepos mėnesiu Chicagoje 
Iš Suomijos parėjo žinių,'5,128 kūdikiai gimė, gi 2,448 

jog keletas laivų su maistu žmonės mirė. 
jau atvyko Petrogradan ir .—. 
maistas iškraunamas. Laukia- Praeitą parą Chicagoje pa-
ma daugiau atplaukiant į Rer vogta 14 automobilių. 

Berlynas, rugp. 4. — Pran
cūzams pagaliau pavyko įkal
binti Angliją ir Italiją bend
rai pareikalauti Vokietijos per 
Jeisti prancūzų armiją per Vo
kietiją Siiezijon, jei butų rei
kalas ten armiją siųsti. 

Tuo tikslu Prancijos, Ang
lijos, ir Italijos ambasadoriai 
indavė vokiečių valdžiai ben
drą reikalavimą. 

TAIKOS PLENAMS AIRIAI 
NORI VIENYBĖS. 

Berlynas, rugp. 4. — Bevie
liu telegrafu iš Maskvos čia 
gauta indomi depeša. Po de-
peša pasirašo liaudies komisa
riato del užsienių reikalų hi-
formacijos biuros. 

Depešoje pasakyta, jogi apie 
Rusiją skleidžiamos žinios dau 

glių dėti. Šiandie anglims n ė - ' ^ 1 1 8 * * esančios pramanytos. 
Nes Rusijoje nesama taip jau 
baisiai bloga, kaip pastarųjų 
dienų telegramose tvirtinama. 

Tiesa, kad kai-kuriose pro
vincijose pakilo badas ir cho
lera. Bet nesama tokių ^bai
senybių, kaip Berlyno telegra
mose minima. Tas biuras sa-
ko; kad turbūt koresponden
tams galvoje negerai darosi 
skleisti po pasaulį neteisingas 
žinias. 

Pagaliau pažymima, jog so
vietų valdžia nebuvo kreipusįs 
nei į Ameriką, nei į Angliją, 
nei- kur kitur. I r nesišaukė 
jokios svetimos pagelbos. 

LENKIJA SUSILAUKS DI
DELĖS NELAIMĖS 

DĖLEI PINIGŲ VER
TĖS PUOLIMO. 

Panevėžys. Vasarinius moky 
tojų kursus lanko apie 230 
žmonių. Mokytojų yra,iš Bir
žų, Pasvalio, Rokiškio, Ežerė
lių, Utenos, Kėdainių, Panevė
žio ,ir keli iš Šiaulių apks. Kur 
ąų vedėjas pradinių mokyklų 
instruktorius Adomaitis. 

Sodnai šiais metais visai tu-
šti, nors pavasarį labai žydė
j o ; matyt" pakenkė sausas šal
tas^ oras. 

: J Panevėžį gryžta labai 
daug tremtinių. Namai labai 
brangsta, o naujų niekas ne 

• - — 

Lenkų spauda ne be prieža
sties pradėjo labai bauginties 
dėlei pinigų kurso puolimo. 
Jų laikraščiai pilni straipsnių 
apie tai, kad Lenkijai gresia 
didelė vidujinė suirutė. Tarp 

IS KLAIPĖDOS KRAŠTO. 

kitų " C z a s " rašo r " Aišku, 
kad einame pražutin, jei lenkų U Paryžių. Spėjama, kad Pe-

stato. 

TEISĖJO PRASĖSI PAIMTI 
KALĖJIMAN. 

: 

Dublinas, rugp. 4. — Ilga* 
laikas de Valerą tariasi su ai
rių vadais apie Anglijos są
lygas, surištas su taika. Te
čiau negali susitarti. 

Pasirodo, kad į taikos plc-

South Clark „ gat. policijos 
nuovados teisman pristatytas 
60 metų amžiaus Paul Barg-
man. J is areštuotas už bet
varkį pasielgimą. 

Senis Bargman į teisėją pir-
mutinis atsiliepė: 

4 * Teisėjau, buk toks geras, 
pasiųsk mane kalėjimam" 

Toliaus jis pasakojo: 
"Vienoje firmoje buvau ve-nus(de Valerą būtinai nori in 

traukti ir Ulsterį.> J i s nori žėju per 27 metus. Nesenai 
tam tikslui suvienyti visą Ai- buvau atleistas nuo darbo del 
riją ir tik paskui duoti Ang
lijai a t ša l imą į jos sąlygas. 

Žinovai yra nuomonės, jog 
vargiai tas tikslas bus atsiek
tas. 

UŽGINTA SUMANOMA 
KONFERENCIJA. 

--• \ 

Paryžius, rugp. 4. —,Per ke
lias dienas čia buvo skleidžia
mi gandai, jog bolševikų vald
žia sutinkanti turėti konferen
ciją su tikslu prįpažinti Pran
cijos skolas. 

Vakar tie gandai apie kon
ferenciją užginti. 

NAUJAS POTVINIS COLO-
RADOJ. 

Canon City, Colo., rugp. .4. 
— Arkansas upėje pakilo van
duo ir užliejo priemiestį So
uth Canon ir žemesnes paties 
miesto vieįas. 

Padaryta daug nuostolių. 
Daugybė šeimynų neteko man
tos ir pastogės. 

Iš Pueblo pranešta, kad ir 
tenai galįs įvykti naujas po-
tvinis. 

sumažėjimo reikalų ir del ma
no senatvės. 

" T a d verčiau man eiti kalė
jimam negu^čia pakampiais 
valkioties ir alkti.J ' ' 

Teisėjas Cook nepasiuntė jo 
kalėj iman. Nes senis nieko 
bloga nepadarė. J i s savo no
ru davėsi areštuoti. 

Ga rk gat. nuovadoje jam 
davė užsiėmimo už vieną pra
mitimą ir guolį rųsyje. 

BASEBALLININKAI IŠTEI 
SINTI. 

ZINOVIOV APLEIDĘS 
BOLŠEVIKUS. 

Londonas, rugp. 4! — An 
glijos"s parlamente pranešta, \delto bausti kaltininkus. 

Chicagoje pasibaigė byla, 
pakelta prie baseballninkus iš 
"White Sox" kliubo, kurie 
1919 metais buvo padarę suo-
balbį už didelius pinigus par
duoti pasaulinį šampionatą. 
"White Sox" kliubas turėjo 
mušti svaidinį su baseballinin-
kų kliubu iš Cincinnąti. 

Bylos metu paaiškėjo, kad 
lošimo metu apskųstieji turėjo 
pasiduoti Cincinnatef kliubui 
ir už tai gauti 100 tūkstančių 
dolerių. Tuos pinigus turėjo 
pasidalinti gal 7 žmonės. 

Prisiekusieji teisėjai tečiau 
dolierių. Tuos pinigus turėjo 
suokalbininkus išteisino. Ma
tyt, teisėjai įmatė, kad tas 
sprtas nėra taip svarbus, kad 

GUBERNATORIUS SMALL 
BUS CHICAGOJE. 

Šią savaitę jis nebus Spring 
fielde. 

Danville, UL, rugp. 4. — Po 
ilgo lietaus pabliuro keliai, to
dėl gubernatorius Small nus
prendė pertraukti vieškelių ap 
žiūrėjimą. 

Ateinantį šeštadienį jis žada 
but Chicagoje, kur aplankys 
progreso parodą ir, matyt, pa
sakys kalbą, y 

Tečiau šią savaitę jis neža
da gryžti Springfieldan, kur 
jo laukia šerifas su waran-
tais. 

Šiandie ir rytoj jis busiąs 
Kankakee. ' 

Gubernatorius stebisi, kodėl 
Sangamon apskrities šerifas 
neatvyksta ir/ jo neareštuoją. 
Bet šerifas nusprendęs jį pa
sigauti savo apskrity. To gu
bernatorius taigi vengia. 

SENATAS PRAVEDĖ 
SWEET '0 ĮSTATYMĄ. 

Bilius induotas žemesniems ru 
mams. 

markė pradedat lyginties uk
rainiečių grivnai, ar rusų rub
liui, ir jei eisimetuo keliu to
liaus, jei mūsų eksportas ir 
inportas reikalaus po milioną 
kyšio nuo vagono, jei žemės 
reforma bus vykinama nele
galiu būdu, jei sodiečiai leng-
vlai žiūrės į miškus ir vietose 
pardavinės žydams, jei atsto
vai per du metų prisigyvens 
keliolikos milionu,. turtų, jei 
ministerių taryba ir seimas-to 
liau leis nutarimus r3oTSevikų( 
dvasioje, nevykusiai parody
tos caro ukazų forma." 

"Rzeezpospolita" rašo: 
Hannibal ante portas— bank
rotas prie slenksčio! Kol ne
išeisime iš biurokratinės anar
chijos klaidžių kelių balos 
spekuliacijos ir finansinės ne
tvarkos į tvirtą darbo vieške
lį, ir neįvesime tvarkos viduje 
— mūsų markė kris ir nieks 
mums neduos reikalingo mums 
šiandie* kredito. Sutvarki-
mas viduje, tai yra išmintin
go ūkio įvedimas, ar beW tuo 
tarpu siekimas prie tokio u-
kio, — štai uždavinys, nuo ku
rio įvykinimo priklauso Len
kijos išgelbėjirnas.' , 

Taigi, patįs lenkai prisipa
žįsta, kad jų šalis art i bank
roto, arti pražūties. Nėra ko 
ir stebėties. Nes jei Lenkijos 
aristokratai nemoka nei savo 
ūkių sutvarkyti nes dauguma 
jų skolose paskendę, tai ką-gi 
manyti apie valstijos, jų val-» 
domos sutvrakymą. 

Klaipėdos krašto direkcija 
sustatė ir priėmė to krašto --*-
ineigų ir išlaidų sąmatą (biu
džetą). Toji sąmata taip su
statyta, kad ineigos padengia 
išlaidas, ir tuo stengtasi įro
dyti, kad tas kraštas galįs sa
vistoviai gyventi. 

Vyriausias Klaipėdos kraš
to komisaras Petisne nuvyko 

Mariampolė. Labai* nesma
gų įspudįydaro, kad girdi lie
tuvius moksleivius savo tarpe 
kalbančius rusiškai. Matytis iš 
to, kaip dar mūsų moksleiviai 
yra prisigėrę rusų dvasios ir 

Washington, rugp". 4. — dar negreitai ji "jiems išga-
Aną dieną senatas vienbalsiai ruoš. O gal jie tuomi didžiuo-
priėmė Sweet'o įstatymą ir ^asi, kad lietuviai per tiek am-
tuojaus pasiuntė aptarti že- žių turėjo rusams vergauti, 
mesniems kongreso - rūmams. 
Tuo įstatymu Ims nešama pa
gelbą paliegusiems- karo vete
ranam s\ 

Žarėnai, Telšių apskr. Čia 
milicija suėmė 2 žmogų, ku-
riuodu dirbo popierinius vo-

Sakoma, žemesnieji rūmai kiškus ir Osto pinigus. Nema 
veikiai tuo Jdausimu apsidirbs ža vietinių žmonių Ijuvo ap-
ir įstatymas bus pasiųstas pa- gautų tais padirbtais pinigais, 
tvirtinti prezidentui. Mat, pinigų dirbėjai vaikščio-

1 darni pirko kas tik jiems pa-
SUMANOMI NAUJI MOKĖ- tiko: drabužius, vilnas, svies-

SČIAI. y tą ir tt. ir mokėjo brangias 
kainas, kiek kas prasydavo. 

Washington, rugp. 4. — Pi- į 
nigyno sekretorius Mellon su- PAŠAUTAS ARMIJOS KA 
mano naujus mokesčius, kurie PITONAS. 
turės labiausia paliesti dir
bantį luomą. 

Jis" pasiųld uždėti $10 mo-

J 

kad Petrogrado gubernatorius 
Žinoviov apleidęs bolševikus 
irN iškeliavęs iš Rusijos. Prie
žastis nežinoma. 

Nors jie išteisinti, bet nus
pręsta jų daugiau nekuomet 
nepriimti i<White Sox" kliu-
ban. \ / 

Rockford, BĮ , rugp. Pašau
tas Grant stovyklos armijos 

kestį kiekvienam automobi- kalinių farmos komendantas, 
liui visoj šaly. Bankiniams kopitonas Robert Ferris. 
čekiams 3 c. 
vietoje 2c. 

ir laiškams 3 c. 

PLATINKITE "DRAUGĄ.H 

J is pašautas jam važiuojant 
keliu per mišką. Areštuotas 
netolies tos vietos miške gyve
nąs farmerys Phil, 40 metų. 

tisnė įneš į ambasadorių kon
ferenciją sumanymą apie Klai 
pėdos krašto savarankiškumą, 
Danzigo pavyzdžiu. Savo su
manymą Petisne remsiąs pri
imtąja krašto ineigų ir išlaidų 
sąmata, kuria įrodysiąs, kad 
tas kraštas gali savistoviai gy 
vuoti. Tokiu būdu daromos 
vokiečių pastangos, kad nelei
sti tą kraštą prijungti prie 
Lietuvos. Kadangi Klaipėdos 
kraštas ištikrųjų negali savis
toviai gyvuoti, tai vokiečiai 
ateity tikisi jį prijungti prie 
Vokietijos. O tai jiems ne 
pavyktu padaryti, jeigu Klai
pėdos kraštas dabar tektų Lie-
tuvai. 

PIKNIKAS IR KONCERTAS 
"DRAUGO' NAUDAI. 

f - Katalikai parodymui kaip 
apvertina ir kiek savo dienra
štį "Draugą" brangina, per 
ALRK. Federacijos Chicagos 
Apskritį, rengia jam pikniką, 
kad tą dienraštį labiau finan
siniai sustiprinus. . Tas pikni
kas bus rugpiučio 7 d., Natio
nal darže, Riverside, 111. 

Paskiau šv. Antano parapi
jos toenas bei orkestrą xrengia 
koncertą, irgi dienraščio 
"Draugo" naudai. Tas kon
certas bus sekmadienyj, spa
lio 30 d., McCormick Club 
House svetainėje (West Si-
de). Tame koncerte dalyvaus 
šv. Grigaliaus choras (Cicero) 
ir žymus solistai. 

Tikietai jau yra pardavinė
jami. Kuris ALRK. Federa--
cijos skyrius arba kolionija^ 
parduos daugiausia tikietų, 
gaus puikią dovaną, skiriamą 
šv. Antano parap. beno bei or- j 
kestros vado, L. Krekšpiuno. 
Jį bus įteikta koncerto metu. 

Labai meldžiu visų Chica
gos ir" apylinkės Federacijos 
skyrių prisiųsti savo pirmi
ninko arba raštininko antrašą-] 
ir kuomet yra laikomi skyrių; 
susirinkimai. 

Beno vadas, 
L. Krekščiunas, 

1442 So^48th Ave., 
Cicero, 111. 

ORAS. — Šiandie pramato^ 
mas gražus oras; kiek šilčiauj 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalin pinigų v e r t i 

mainant nemažiau 25,000 doti 
rugp. 3 buvo tokia pagal Merj 
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterl. svarui 
Prancijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokiečių šimtui mark. 
Lietuvos šimtui auks. 
Lenkijos šimtui mark. 
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U B T Ū T T Ų KATALIKŲ DIEICRASTIS 

"DRAUGAS" 
kaadten« Išskyrus nedėldieulu*. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . . . . . . * • • •> .•* •»3 98.00 
Pusei Metų - -fci--w^ r"'m **°° 

8UV. VAM*. 
į§it$Kmm > • • •>.•;• • 9*'<w 
Pusei Metų . .v* n *.W> 

Prenumerata mokasl Iskalao. I A I -
k&s skaitosi utie užairkšjrmo dienos 
M nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
•enas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ISperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus 1 
registruota laiSka. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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POLITIKCRIĮĮ DARBAI. 
Chicagos piliečių federacija 

skelbia, kad Illinois valstijos 
įstatymų leidimo rūmai pada
rė nenaudos Chicagos gyven
tojams. Padidino mokestis už 
nejudomas savastis ligi 43 
nuošimčių. Tai padarė, su
prantama, reikalaujant įvai
rios rųšies politikieriams. 

Politikieriams aukštos mo-
kestys labai reikalingos. Iš t ų 
mokesčių jie patys praminta 
ir kitus maitina. Jiems reika
lingi būriai visokių politinių 
agentų. Tuos agentus reikia 
apmokėti. Iš kitų versmių pi
nigų negausi. Beikia didinti 
mokestis. 

Chicagos spauda ir piliečių 
organizacijos smarkiai kovojo 
prieš mokesčių padidinimą. 
Bet nieko tas negelbėjo. Poli
tikieriai pasirodė galingesni 
i r už įstatymų leidimo rūmus. 

Šitame atsitikime nuostabu 
kad rūmų atstovai labiaus 
klauso politikierių, negu pa
čių piliečių reikalavimų. Tad 
klausimas, kasgi tuos atstovus 
siunčia leisti įstatymų, ar po
litikieriai, ar piliečiai! 

Suprantama, kafl be piliečių 
balsų jie nepatektų atstovais į 
tuos valstijos aukštuosius rū
mus. Prieš rinkimus jie pilie 
čiams žada visokių gėrybių. 
Po rinkimų jie sėbrauja su po
litikieriais ir nusisuka nuo tų, 
kurie juos rinko. 

I r taip visuomet kaip ko
kiame užburtame rate. Pilie
čiai turėtų gerai įsidėmėti to
kius faktus ir per rinkinius 
reikšti savo valią. 

Nes ką-gi reiškia didesni 
mokesčiai! Reiškia aukštesnes 
nuomas ir sunkesnius laikus. 
I r tai šiandie, kuomet dauge
lis žmonių neturi darbo! 

LENKU KLAUSIMAS. 
•Ka ip Europos, taip Amerikos 
[lenkų spauda šiandie labiau 
šiai susirūpinusį bloga Lenki 

įjos finansų padėtimi. Daug 
įrašo apie tų padėtį ir kas ke 
tlintas žodis vis klausia: " K a s 
' ka l t a s?" 

Į tą klausimą neatranda tik
t o atsakymo. Nupasakoja vi-
sus lenkų vargus, atgimusios 
valstybės sunkenybes, sunkia 
kovą del gyvenimo ir vėl sta-

Jto klausimą: " K a s kal tas"? 
Spauda apraudoja "baisius 

Jenkų persekiojimus Lietuvoj 
Galicijos gyventojų nepasise
kimus, Varšavos ponus, kurie 
juos spaudžia sunkiomis mo-
kestimis, ir klausia: " K a s kai-

padėtį šiuo kartu lenkai neiš
šaukia *' chlopskos' \ išminties. 
I r jos neklausia, kas kaltas m 
tokią padėtį. 

Gaila, ta "eh lopska" išmin
tie tuojaus atsakytų į ta klau
simą. Nes tas klausimas kiek
vienam gana aiškus. Gali but 
neaiškus tik tam, kurs neskai
to laikraščių ir nežino pra
gaištingos lenkų vedamos im
perialistinės politikos. 

Lenkų finansai baigia griūti 
del to, kad lenkų valdantysis 
luomas tikrai poniškai (po 
pansku) ėmė valdyti atgijusią 
šalį. Taip šalis ir ligi šiandie 
valdoma. Lenkų ministeriai ir 
pasiuntiniai ima aukštas al
gas. J i e užlaiko tarnų galybes. 
Važinėjasi parinktiniausiais 
automobiliais. Lenkų valdžia 
šiandie savo biuruose užlaiko 
dukart daugiau visokios rųšies 
valdininkų ir patarnautojų, 
negu Suv. Valstijos. 

Valdančiojo lenkų luomo po
niškumas yra žinomas nuo ne
atmenamų laikų. Bet jis kele
riopai padidėjo, kuomet Len
kija atgaivinta. Ponai pasijuto 
visagalingi. Didelės išlaidos 
jiems pasirodė menkas daik
tas. Nes jie manė užgrobsią 
aplinkui svetimas žemes ir 
padengsią visas skolas. Už pa
skolintus nuo prancūzų aukso 
frankus jie susiorganizavo 
skaitlingą armiją, kuri beveik 
lygi Prancijos armijai. Su ta 
armija buvo manę praryti U-
krainą, visą Gudiją, Lietuvą, 
Latviją ir net žymią Vokieti
jos dalį. 

Tečiau po ilgo netikslaus 
veikimo ponai pamatė, kad jų 
tos aukso svajonės niekais 
virsta. Lenkija turi pasilikti 
savo tikrose ribose, o nesis
pardyti tarsi durnaropių pri-
maumojus. 

Neatsiekus tikslo, ]>onai ne
nori skirtis su savo "panabe-
ri ja". Kur tik gali skolina pi
nigų ir toliau išlaidžiai gyve
na, nors šalies gyventojai jau 
neturi kuo misti. Tokia padė
tis negali ilgai tęsties. Turi 
griūti finansai ir valstybė. 

Taigi čia ir yra tikriausias 
lenkų spaudos klausi man" fCas 
kal tas ' ' atsakymas. 

Tik pagalvokite. Šiandie 
lenkai palaiko arti 700,000 vy
rų armijąf Jos užlaikymui jie 
pinigų jau neturi. Skolina nuo 
prancūzų. I r kokiems galams 

Ir Vii Skandalai. 
Gan gražių šposų prikrėtė nieko panašaus! lauk už šni-

Lietuvos St. Seime pastaruo- pavim 
ju laiku social-demokratai, 
kuomet jie gynėsi nesą bolše
vikų agentai. Viena jų atsto
vą Venclauskį, už uodų užsfc. 
gynimą ' net keliems posė
džiams pašalinta iš Seimo. 

Nemaža buvo juoko kuomet 
atstovės moterys savo teisių 
lygybės principų gindamos 
"subi t ino" net tokius a la <5a* 
pinskius profesorius, kurie no
rėdami pasivilioti moterėles į 
savo gūžtą, siūlė jas het kuni
gais, vyskupais paskirti. 

Vienu žodžiu ir rimtam Sei
mui tenka nekartą paįvairinti 
savo įkyrų darbą margumy-
nais. 

Liepos 6 dieną vėl naujas 
šposas iškrėsta. Šiuo kart vy
riausi aktoriai buvo lenkų at
stovai. 

Tą dieną ministerių Pirmi
ninkas darė pranešimą iiel len
kų skundo pasiųsto Tautų Są
jungai. 

Seimo atstovai lenkai išlieja 
visą piktybės tulžį ant Lietu
vos VyriaUsybės.Nusiskundiia 
dėlei savo mažo skaičiaus Sei
me, įtarinėdami antilenkiškus 
Vyriausybės tikslus leidžiant 
neteisingus rinkimų metu įs
tatymus. Prikaišioja nepropor-
cionališkumo ir nelygybės dė
snius, prievartą ir terorą pa
naudotą rinkinių laiku ir tt... 

Užgauti atstovai nekartą iš 
vietų atsiliepia: mejagystė? 

« M I i i d»iW r i ui 
Ketvirtadienis, Itugp. ?, lSfej 

l*o negana. J ie aimanuoja, 
kad Lenkų atstovų padėjimas 
Seime išimtinas ir neuitikrin 
tas. Politiniams lenkų kali
niams nėra amnestijos, atsto
vai patys negavo vietos "Ma
žajam Seime", kuris sprendė 
svarbiausius Valstybės klausi
mus 1920-1921 ižiemos laiko
tarpiu, aiškiai šalinama Lerikų 
atstovai nuo kontakto ir nuo
monių pasikeitimo su svetimų 
valstybių atstovais komisijose 
ir delegacijose, neleidžia jiems 
susinešti su pasauliu. 

Klausydami tokių apkaltini
mų atstovai nerimastauja, ret
karčiais šaukia: teismas jų 
laukia! išgamos jie! išdavi
kams nėra vietos1! tėvynės iš
davikams nėra amnestijos. 

Toliaus, savo kaltinimo akte 
Tautų Sąjungai lenkai sten
giasi priparodyti, kad Lenkai 
nesinaudoja pilietinėmis teisė
mis. 'Juos internuoja, įsakinė
ja apleisti savo kraštą, areš
tuoja, kalėjimuose laiko, jie 
kratomi, židuriai su jais elgia
masi ir tt.. 

Spaudos liuosybės taipat nė
ra, daugelis lenkų-specialistų j 
įvairios administracijos šakose 
— prašalinami, lenkų kalbos 
vartojimas administratyvių or
ganų varžomas, o net drau
džiamas. 

Dar negalas lenkų pasiskun
dimų litanijai Jie toliaus ni

tai visa! Tai vis dar svetimų 
šalių grobimui. Negalėdami 
pavergti Lietuvos, jie kėsina
si užgrobti rytinę Prūsiją. No
ri turėti ihgus Baltijos pak-
rascius. 

Suprantama, jų. tie norai, 
tai statomį rūmai ant ledo žie
mos metu. 

Amerikoje išsidirba nuomo
nė, kad lenkai patys vieni ne
gali valdytis. J ie išnaujo pra
gaišins taip sunkiai atkariau
tą jiems valstybę. Lenkai di
dikai persisunkę utilitarizmu 
ir imperializmu. Valstiečių mi* 
nios pertamsios rūpintis savo 
šalies likimu. Dar kartą griu-
vusiai valstybei gal niekuomet 
nebus lemta pakilti iš griuvė
sių. 

Suprantančiam tai visa su
prantama. 

kalba) išrodihėjfc lenkų frak
cijos atstovų skundus išsireik-
šdartias: "prasižengimų su tik 
renybe čia yra labai daug—ar 
beveik nieko teisinga nėra ." 

Paskui iš eilės daro atski
rų skundo punktų kritiką. Ją 
čia mes taipiname ištisai. 
Randame jame daug fakti-
nos ihedžiagos kuri vaizdiną 
mums lenkų padėtį Lietuvoje, 
duoda mums oficialės prasmės 
išrodymų, kuriais' besinaudo
dami galime, išblaškyti lenkų 
melus i r . šmeižtus daromus 
mūsų tėvynei. 

Šis, žinomas daiktas, doku
mentas pats per save visoje 
plotmėje, Vyriausybės nuomo
ne, neturės vertės, bet kadan
gi jis išėjo iš visos frakcijos 
Steigiamojo Seimo, tai Vyriau
sybė skaitė reikalingu praneš
ti apie tai Seimui. (Iš vietos: 
Valstybės Gynėjui reikia ati
duoti!). Juo labiau, kad Vy
riausybė nežino ar Prezidiu--
mas gavo tokį nuorašą, ar ne. 
Žinomas daiktas, prasižengimų 
su tikrenybe čia yra labai 
daug — ar įeveik nieko tei
singa nėra. Pirmiausiai del 
200,000 Lenkų skaičiaus 25 
metus atgal statistika rodė ne 
10%, bet 9,04%, ty. maž daug 
apie 139,000. Kitose guberni
jose lenkų taip pat buvo maž
daug 9,04%. Dabar, jeigu imti 
tuos davinius, kuriuos turimo 
iš rinkimų į Seihią, tai lenkų 
rinkikų išviso yra apie 30,000; 
tai ir čia bendras % išeina a-
pie 5, o ne apie 10%. Iš rinki
mų j savivaldybę, matomi tik 

santikiai fesą labai geri Lie
tuvoje. £as pats, argumentas 
kurį mes skaitome V&ršavos 
laikraščiuose; ten nuolat, kar
tojama, kad santikiai tarp 
Lietuvių ir Lenkų esą geri ir 
tik valdžia niekam netikusi. 
Tat santikiai senai jau pri
klauso tradicijai. Bažnytiniai 
ginčai ir riaušės, kurios pra
sidėjo prieš 15—20 metų, kaip 
tik parodo, kiek "draugišk i" 
tie santikiai buvo ir tie gin
čai natūraliu būdu eina ir to
liau. Tai toks pasakymas, tarp 
mūsų liaudies ir lenkų santi
kiai yra labai geri — tiesiog 
yra koks tai nesusipratimas. 

(Daugiau bus). 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

manuoja. 
Lenkų kalba šalinama iš j aP*e 3%. Jeigu imsim mokyklų 

bažnyčių sakyklų ir konfesio- J skaičių, tai ten nuošimtis nely-
nalį, visuomenės profesionalių &ll*S b e t jis nesiekia taip auk-
ir net prekybos draugijų su
sirinkimai kontroliuojami, ma 
zurkos neleidžia šokti. 

Čia vėl nemaža atstovai da
ro pastabų dėlei melagingų 
lenkų priekaištų. Iš Vietų sa
lėje šaukia: meluoja!! apsivo
gė! Kun. Liaus mazurkos no
ri šokti! 

Po visų butų ir nebūtų pa-
i^eikštų skundų Tautų Sąjun
gai, daro išvadą. 

Dejuoja neturį tautinės au
tonomijos, skaitomi žemesnės 
rųšies piliečiai (ponystės lai
kai pragaišo!) palikti be tei
sių lygybės. 

Ministerių Pirmininkas pas
kaitęs skundą lietuvių kalba 
(originalas rašytas frahsn 

-t-tfe . » . * . * c , . , ^ . 

štai. Daugiausia yra aukštes
nėse mokyklose — iki 7,82%. 
Žodžiu, imant rinkikų skaičių, 
tai ir optiinistingiausiu aps
kaitymu negalėjo būti išrink
ta daugiau 6 lenkų atstovų: 
jeigu jau rinkikų yra apie 30,-
000 ir kiekvienam atstovui 
pravesti reikėjo 6,500 balsų, 
tai jau daugiau 5 — 6 išrink
ta negali būti. Visa tai parodo 
kad per paskutinius 25 me* 
tus — nuo 9Y metų — len
kų skaičius Lietuvoje .suma-
ECJO. 

Dar vieną prie progos norė
čiau pabrėžti, del tų "drau
giškų santikių tarp dviejų 
tautų". Sakoma, kad dabarti
niai lenkų lietuvių gyventojų 

ar lietuvaitė, ar kitos tautos 
sesuo turi aiškinti angliškai. 

J ų darbavimasis tose mo
kyklose lietuvių tautai yra ne
abejotinai naudingas. Beto Se
serys ĮJazarietės beveik visose 
tose mokyklose pradėjo dirbti, 
kuomet Seserų Kazimieriečių 
da visiškai nebuvo. 

Šv. Kazimiero Seserų yra 
daug, bet neužtektinai. Nors 
jų butų dukart tiek, kiek jų 
dabar yra, tai da jų butų per- I 
ma&d apimti tas parapijų nro-
kyklas, į kurias jos yra pa
kviestos ir kur jų išsiilgę lau
kia katalikai tėvai. 

Visiškai butų nenaudinga ir 
net blėdinga atstumti lietuves 
seseris nuo lietuviško darbo 
vien dėlto, kad jos priguli ne 
prie lietuviškos vienuolijos. 
Laikui bėgant jos gali suda
ryti ar atskirą lietuvišką pro
vinciją, ar vienuoliją ir da dau 
giau lietuvių tautai nešti nau
dos. 

Prie progos primenu, kad 
nei jokios seserys, kad ir karš
čiausios lietuvaitės, Amerikos 
lietuviškose mokyklose nesu
gebės įkvėpti lietuvių tautos 
dvasios, jei to darbo nevarys 
patys vaikučių tėvai ir lietuvių 
visuomenė. 

Kaip vaikai gali persiimti 
tautos dvasia, jei jos nematys 
savo tėvuose; ypač jei da gir • 
dės iš tėvų ir kitų nesusipra
tėlių panieką, peikimus savo 
šalies. Tai, girdi, ubagų, tai 
utėlių, tai nuskurdėlių šalis! 
Toki ir kitoki žeminą vardai 
'naikina tautinę dvasią, kurią 
įkvepia sesers mokykloje. 

Antras dalykas, norint, kad 
Šv. Kazimiero Seserys apimtų 
visas lig šiol liuosas mokykla*, 
reikia kelti jas iš vargo, iš 
skolų; reikia rūpintis, kad į 
jų vienuoliją įstotų kodaugiau-
sia kandidačių. Visoms Lietu
vaitėms, kurioms rupi tautos 
dvasia ir katalikystė, turėtų 

Gal Lietuvaitė priskaito ypač rūpėti remti Šv. Kazi-
prie lenkių Seseris NazarieteaC miero vienuoliją ir kandidatė-

i 

Lenkės Seserys. 

Klausimas. — Kodėl mūsų 
lietuviški klebonai laiko lenkes 
seseris arba vienuoles, kurios 
mūsų lietuvių vaikučius mo
kina? Jos nemoka lietuviškai 
nei kalbėti nei skaityti. Ar jos 
gali lietuvių vaikams lietuvių 
tautos dvasią įkvėpti! 

Mes turime Šv. Kazimiero 
vienuolyną ir seserų lietuvai
čių yra gana daug. Kodėl lie
tuvės negali mokyti mųs vai
kučių, o ne paliokės. Ar gi 
mes negalime atskirti pelų nuo 
grudų ir į Varšavą pasiųsti. 

Lietuvaitė. 
Atsakymas. Lietuvaiti savo 

klausimą padavė nepilną, nes, 
nenurodė tų lietuvių klebonų, 
kurie laiko išimtinai lenkes se
seris parapijinėse mokyklose. 
Beto, klausimo išrišimas gali 
išeiti nepilnas. 

Aš nežinau nei vieno lietu
vio klebono Amerikoje, kuris 
butų pavedęs savo parapiji
nę mokyklą išimtai lenkėms 
seserims. 
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kurios mokytojauja ar penkio 
se lietuviškose mokyklose. Bet 
tai butų klaida. Nes tose mo
kyklose mokytojaujančios Se
serys Nazarietės beveik visos, 
išskyrus vieną kitą, yra lietu
vaitės, nekurios net ir labai 
karštos lietuvės patrijotės. 
Jei yra prie jų kokia viena 
kita lenkė, tai jom pavesta 
dėstyti ne lietuviški dalykai, 
bet angliški, kuriuos ar lenkė 
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mis ir piniginiu šelpimu. 
Spragilas. 

Degtinė nėra pavojinga jei-

gu jos negersi. 

Turkų patarlė. . 

Didžiausias pergalėtojas y-

ra tas, kuris save pergalėjo. 
• A 

—B ceche r 
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_ RALYS 
iŠ FRANCU KALBOS SULIETUVINO 

. 

Romanas. 
ROŽĖS IŠTARMĖ. 

Ul> >> 

[ Toks klausimas tikrai keis
tos. Lenkai aiškiai mato savo 
>iktuosius darbus ir klausia, 
| a s juos atliko. 
f Nepaprastuose atsitikimuose 

i n k a i įpratę remtis savo 
K»loį>skaw išmintimi. J ie sa
lio, jog "eh lopska" išmintis 
^lafiti sveikiausia. Niekuomet 
Inesuviliojanti. Tečiau apie 
įgriuvusią savo šalies finansų 

(Tęsinys). 
Spauda plačiai paskelbė Jurgio Ralio kalbą. J is atsie

kė savo tikslą; tai buvo politinė ir socialinė manifestacija. 
Visi kamantinėjo jo paskelbtas idėjas, laikraštininkai nagri
nėjo jas įvairiuose straipsniuose, kalbėtojai kartojo ir gvil
deno skambius sakinius. Net į Seimą persimetė jo prakalba. 
Vienas atstovas davė paklausimą teisingumo Ministeriui, 
kaip magistratas gali pakęsti panašią prakalbą. 

— Aš neprivalau teisintis iš man daromų priekaištų, 
su panieka atsakė Jurgis Ralys. Aš kalbėjau kaipo advoka 
tas. / 

— Tame ir dalykas. Tamista kalbėjai kaipo advoka
tas, ir tai teisingumo šventykloje, kur tamista gali ginti 
kaltinamuosius, bet neatakuoti įstatymų, kelti revoliucinį 
upą žmonose. x 

Šiuo kart, Jurgis iRalys užėjo ant tribūnos, jis gynė 
savo idėjas anuomet pareikštas teisme. 

Tas faktas iškišo Jurgį į pirmas dienos klausimų eiles. 
Iliustruoti laikraščiai įdėjo jo fotografiją. J i s tapo disku-
suojamas asmuo, bet pragarsėjęs. 

Vienok jis nesijautė laimingas. Sukeltas apie jo vardą 
triukšmas jo nedžiugino. Iškeltas į viršūnes vienų, niekina
mas kitų, jis tegalvojo apie vieną dalyką: ką manė apie ji 
ta kuriai jis norėjo atkeršyti! Argi j i butų abejinga į jo 
pasielgimą! O gal ji buvo nepatenkinta, pasipiktinusi? Norint 
sužinoti jos mintį reikia jos pačios pasiklausti. 

Šimtą kart prisiekęs daugiaus Rožės nebelankyti, jis nuėjo 
* 

pas ją. 
J i buvo viena savo mažame salone Nesvyruodama sutiko 

jį priimti. Pasitiko jį mandagiai, meiliai, ir iš silpno atstumo 
šešėlio nelabai galėjai įspėti ar ta vizitą jai patiko ar ne. Ju r 
gis nežinojo ką manyti. J is tikėjosi jam daromų priekaištų, 
pabarimo už viešai paskelbtas idėjas. Nieko panašaus. Kalba 
rišosi, bet Rožė hė vienu žodeliu neprasitarė apie jo nesenai 
ginamą bylą teisme ir Seime. 

Veltui Jurgis du ar tris kart stengėsi užvesti kalbą apie 
jam artimą temą. J is pasakojo, kad pastaromis dienomis tu
rėjęs daug darbo, važinėjęs; jis net prasitarė: 

— Be abejonės tamista iš laikraščių galėjai patyrti. 
— Aš juos retai skaitau, atsakė jauna moteris. 
Argi butų galimas daiktas kad ji nieko nežinotų! 
J is norėjo įsitikrinti. 
— Nors retai ir jnažai tamista skaitai laikraščius, paga 

vo jis, galėjai pastebėti kad mane smarkiai atakavo. 
J i truputį nuraudo, baskui, susigriebusi labai ramiai: 
— Bet tamista buvai ir ginamas. 
-r- T į kurių ponia neapkenti. 
— .Aš neturiu ko neapkęsti, 

v — Sakysime tų kurie tamistos neapkenčia, ar bent tų 
kurie neapkenciav tamistos įsitikinimų. 

J i neatsakė. 
Gili tyla užviešpatavo. _ 
Bet Rctžės akyse Jurgis galėjo išskaityti pasigailėjimo 

— 

jausmų. ^ , 
J i s drįso pakla'usti: v 

; — Tamista gailies manęs f 
J i nuleido galvą, dusliai tardama: 
— Aš tamistos gailiuos. 
^Pie trys žodžiai stačiai įstrigo jo širdin. 
— Tamista tiesą tu r į aš vertas pasigailėjimo. 
I r jis visa atpasakojo. J i s nusiskundė savo nusiminimu 

kuomet jis pasijuto atstumtas, prisipažino prie keršto kurs 
stūmė jį dar nuožmiaus atsilyginti jos idėjoms, tikėjimui. 

— Taip, aš persimečiau į pagiežos lauką, naikindamas 
užsipliekusios vilties kibirkštėlę. . 

J i leido jam išsikalbėti, žinodama, kad jis eis ligi pat 
galo. J i mėgo atvirus, ryškius santikius. J i nenorėjo kad jų 
tarpe bent vienas tamsus debesėlis juos skirtų. 

— Kokios vilties? — paklausė ji. 
J i s abejojo. Ar verta prisipažinti kad jisai tikėjosi atras

ti tikėjimą kurio nustojęs širdingai gailėjosi! Ar tikslu pasi
sakyti ! 

— Tamista tikrai gera, pratarė galop. Vienok statomas 
klausimas neatitaiso skriaudos. Nes, tos vilties, aš jau neturiu. 

— Tiesą kalbi, griežtai pritarė Rožė. Aš pasirįžau gy
venti savo vyro atsiminimu ir pasišvęsti savo Jonelio auk
lėjimui, ir niekad..,. < 

— Tamista nesakai man pilnos tiesos, pertraukė Jurgis. 
Tai mano netikėjimas, kurs ypatingai skiria mane nuo tamis
tos. Jeigu aš bučiau krikščionis, tuomet gal leistumei ir su-
tiktumei... 

— t a v vien spėliojimas, nieku nepamatuotas ir neduodąs 
tamistai panašiai išsireikšta atkirto Rožė. 

J is pradėjo maldauti: 
— Išmokink mane to tikėjimo kurio aš netekau. 
— Ne, aš neturiu reikiamų tam privalumų. Jeigu tiesu 

kad tamista nori pažinti ir praktikuoti savo kūdikystės tikėji
mą, prašau kreiptis prie kunigo. 

Šiuo kart jis pakilo matydamas kad Rožė jį atstato. 
— Prie kunigo! sušuko. Aš nei vieno nepažįstu. 
— Aš tamista supažindinsiu, Bet, įeigu aš jį pakviesiu 

pas tamista, ar priimsi! 
— J i s susimąstė, paskui, žiūrėdamas jos akysna, iškil-

miiigai. 
-— Aš tamstai pasižadu. (Bus daugįau). 
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Laivakortes į Lietuvą 
per Klaipėdą 

Iš Montreal iki Klaipėdos arba 
Karaliaučiaus $107.10 

I Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. 
5 Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per 
| Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi 
= ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va

žiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika-
s lingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus veltui. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus 
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant 
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau
sia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose 

DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos 
Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau 
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėru kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas. 

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau 
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
šiuo adresu: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
414 Broadway, Boston 27, Mass. 
Jeigu patogiau tad kreipkitės į skyrius: 

t* 

Lithuanian Sales Corp.. Lithuanian Sales Corp. 
3313 So. Halsted St. 300 Savoy Theatre BuMg. 

Chicago TeL Yards 6062 Wilke3-Barre, *a. 
Chicagos Ofiso valandos': Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
ŠV. CECILIJOS CHORO 

IŠVAŽIAVIMAS. 

i 

Kaušas City, KanS. — Lre-
pos 31 d. Šv. Cecilijos choras 
turėjo išvažiavimą. Mūsų gęfB. 
klebonas, kun. Jonas Chis po 
mišių kvietė visus važiuoti- \ 
tą išvažiavimą. Važiavo auto
mobiliais ir trokais. 

Oras buvo gražus, ui tai vi
si su malonumu linksminosi. 
Choras pagiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, paskiau lie
tuviškas tautines dainelės.Sve-
timtaučiai gėrėjosi lietuviško 
niis dailiomis rankomis plo
dami. 

Šios šeimininkės paruošė už
kandžio: p-lė M. Valatkaitė ir 
p-nios M. Jurgelienė ir M. Ra-
vutienė. Tada visi draugijos 
nariai ir parapijonys buvo pa
kviesti užkandžiauti. Dar p-ni 
Eh. Elks Wor pasakė trum
pų, prakalbėlę lygindama šiuos 
metus su praeitaisiais. Pada
rė nemažą įspūdį į žmonės. 

Po užkandžių vėl pradėta 

!

iaisti ir linksminties. 9-tą va~ 
andą gryžo į &v. Kazimiero 

prir. svetainę, o iš ten namon. 
Gieduorius B. F . S. 

pažįstate, nes keliolika metų 
prieš karą gyveno Prienuose^ 
jo antrašas: Prienai, Mariamp. 
apskr. klebonui kun. J. Valai
čiui. Lietuva — Lithuania. J is 
man tuos pinigus įteiks. 

Progimnazijos namo fotogra 
1 fijos. 

Siunčiu fotografijų, kokios 
pasisekė gauti: 

1) Statomojo namo vietos 
fotografiją, dar namo nesta
čius, tik gabenant medžius ir 
akmenis (Prie akmenų stovi 
direktorius kun. Martišius sti 
keliais mokiniais, su kuriate 
tuo tarpu tvarkė akmenis.) 

2) Progimnazijos-gimnazijos 
namas pastačius sienas ir Už
dėjus sparus (fotografija 
traukta iš Nemuno pakrantės). 

3) To pat namo fotografija, 
apkalus antrąjį aukštą lento
mis ir baigiant dengti stogą 
(fotografija traukta iš Nemu-

•nu 
LUtUNmr— 
for LittU IUm" 

Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda ir uždėk 

lūentholatum 
Nošaldo ir greitai užgydo. A 

PRIENŲ "ŽIBURIO" PRO
GIMNAZIJA. 

1 

I 

Pirmas ir Vienintelis Tikrai Lietuviu 
Bankas Rytinėse Valstijose 

Baltic States Bank 
Kas MANO KELIAUTI. LIETUVON ir nori turėti gerą 

kelione draugišką ir teisina patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, -- LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES 
BANK.*. 

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui -- pirkimui u-
kės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pinigai 
butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, - BŪTI
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES BANKĄ, kurs 
persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai ir teisingiausiai. 

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir 
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos 
kas mėnuo, - LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC 
STATES BAN&Ą per paštą, Money Orderiais arba banko 
čekiais 

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ - MES GREI
TAI IR MIEUAI ATSAKOME Į LAIŠKUS. 

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS. 

H 
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New York, N. Y. 

(Pabaiga.) 

Be šių ^tv^įfrfutfig* tięži&ui 
iš kurio miesto Gerulis 50'auk-
sinų. 

širdingiausia ačiū visiems 
aukojusiems. Jųs savo auko
mis padedate įtaisyti namų 
"Žiburio*' gimnazijai Prienuo
se, Jųs drųsinate be paliovos 
dirbti nepaisant jokių kliūčių, 
Jųs priduodate ištvermės mo
kytojams, o mokiniams džiaug
smo ir noro rūpestingai moky-
ties. Visi jaučiame*, kad ne tik 
čia, bet ir užmaryje yra pade
dančių mums. 

Prašymas. 

Kad mūsų tėvynėje Lietu
voje butų tvarkiau ir visiems 
geriau gyventi, reikia mums 
daug gerų mokyklų, kurios 
išmokintų ir išauklėtų gerų 
žmonių, kurie visiems kitiems 
sunkiai dirbantiems mūsų bro
liams padėtų tinkamai tvarky-
ties. Iki šiol permažai turime 
mokytų ir gerai išauklėtų (žmo
nių, taigi kaip galėdami rūpin
kimės katalikiškomis iviokyk-
lomis. 

Kilusieji iš Prienų apylin
kės padėkite savo uždirbtais ir 
sutaupytais pinigais katalikiš
kajai ' 'Ž ibur io" progimnazi
jai Prienuose. Paprašykite ir 
kitų padėti jai. Drąsiai tiesiu 
rankų į Jus, Broliai ir Seselės, 
prašydamas aukų įruošti Prie
nų gimnazijos namui. Ne sau 
prašau, bet augantiems Jūsų 
broliams ir sesutėms. Mylima
jai mūsų tėvynei norima iš
auklėti daugiau pramokytų 
žmonių, kad jie dirbtų jos ge
rovei. Aukoju pats savo darbą, 
kiek tik galiu ir pinigų, taigi 
juo drąsiau tiesiu į Jus raišką. 

Prienai, 5 gegužės 1921 m. 
" Žiburio" progimnazijos 

Prienuose direktorius 
Kun. Peliksas Martišius. 

Kam siųsti pinigai, skiriamieji 
progimnazijos namui įrengti? 

Pinigus prašau siųsti arba 
mano vardu: 

Prienai, Mariampolės apskr., 
"Žiburio" progimnazijos di
rektoriui Kunigui P. Martišiui, 
Lietuva-Lithuania, arba Prie-
nų klebeno kunį^o «Įonp VJaįajį-
Čio vardu; jį daugelis Jūsų 

no pakrantės). 
4) Progimnazijos namas ir 

jo vieta žiūrint iš už Nemuno 
(iš Birštorto parapijos). 

Kun. Peliksas Martišius. 
Red. prierašas. — Prisilai

kydami Federacijos nutarimo 
ir palaikydami visiems priva
lomą drausmę, patariame siųs
ti aukas per Tautos Fondą. 

= 
_ - • '•' 

Paieško vatroniniftko gerai įmokan
čio cnora vesti kreipkitės Šiuo ant
rašu: 

Drangas PnblisMng Co. 
2334 So. Oakley Are. Chlcago. 

GERA PROGA. 
Čionai randasi gera proga keliems 

su $50.00. Proga aplaikytl po $76.00. 
Kas mėnesi rokuojant mažiausia. Gal 
per daugelis metų jūsų pinigai nėra 
reikalingi iki lStlrsyte ant tikrųjų it 
patys matysiti kad tas taip yra pilnas 
Informacijas pasiųsime ant pareika
lavimo. Adresuokite! 

The GAry Brokerage Co. 
1538-127 X. Dearborn St. Chicago. 

iii r " i i -iWi t JĮ- ' l inrį l—«fc 

NORTH SHOR* fcvANSTONO 
ITA*fU IEŠKOTOJAMS. 

Lotai taip žemai kaip $37 už pėda 
Visi įtaisymai rahdasl. Pėksčiam ga
lime nueiti j ežerą. Mes pastatysime 
jums namo sulyg jūsų noro ant leng
vų mėnesinių išmokesčių. Dėl pla
tesnių Žinių adresuokite 

. Mr. Jjareau, 
701 Straus Bldg.. Clark and Madison 

Strs. Chicago, tll. 
Ii I • ' - ' • i • 

Ant pardavimo didelė grocerne, 
namas ir 2 lotai lietuvių apgyvehtoj 
aplelinkėj parsiduoda už labai pri
einama kaina 1S priežasties ligos. At
sišaukite. 

John Wrzsenski 
4821 S. Honore Str. Chlcago. 

SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK 
. Štili Negirdėtas Pasiūlymas 

ŠEŠI DALYKAI TIKTAI Už $6.00 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS, 

Parsiduoda saldainių krautuvė *ni 
namų labai geroj vietoj ir pigiai 
tarpe lietuvių. Randos neša $80.00 
\ mėnesi, parsiduoda iš priežasties 
savininko važiavimo Lietuvon. 

\ i . Jasiunas 
2251 W. 2S-rd Place Chlcago. 

Parsiduoda pigiai puikus namai Ir 
geras groceris. Sykiu arba skyrium. 
Savininką galima matyti bfle kada 
iš fronto Store. 

4637 So. Paulina Str. Chlcago. 
M I I I K I I Į I - U i I I I M I I 
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Jokūbas Jerusavičius iš Lie
tuvos tarp kitko rašo savo 
broliui P e t ^ i . O į į c t o ) ! ^un tu 
f um . s u ė s t i kokiani'e 'varge 
gyveifomę' pei» didįjį fcara. <Ne-
žinoįal kur dingti. Reikėjo nei 
po žeme gyventi. Paskiau vo
kiečiai užėjo. Vėl nebuvo kur 
dėtis, ftmė gyvulius ir viską. 
Reikėjo su gyvuliais gyventi 
miške. Te paslėpėme savo rū
bus ir gTudus.Taip atrodė, kad 
negalima bus pradėt! gyventi. 
. Prie lietuvių valdžios yra 

lengviau. Bet pakol karas y-
ra, tai vis neramu. Dar reiki* 
yažinėti ir vis rekvizicijos. Bet 
mūsų tėvynė vis ne vokietis, ne 
rusas ir ne lenkas. Jau kur 
lenkai yra buvę — tai jau 
Dieve atitolink nuo tokios ne
laimės. Netik jau kad daugiau 
patektų po jais, bet kad juos 
kaip nors greičiau išmuštų i* 
tų vietų kur jie dabar yra 
apsistoję. 

H^kallhga mergina prie abelho 
namu darbo tik dvieję šeimynoj $10 
į savaitė valgis ir guolis, kreipkitės 
tuojaus adresu: 
3540 So. Halsted St. Chlcago. 

i i 

PAIESKAU savo puseserės, Onos 
Aponkaitės, ( po vyro nežinau jos 
pavardes). Paeina iš Kauno red., 
Tauragės apskr., Kaltinėnų parap., 
Sodalės kaimo. 

Girdėjau, kad gyvena Kenoshoj, 
Wls» Jinai pati ar kiti malonėkite 
pranešti ma'n, nes turiu svarbų rei
kalą. 

Atsišaukite šiuo adresu: 
BARBORA . BARTKIENĖ, 

4533 S. Hermitage Avė., Chlcago, 111. 

PARSIDUODA FARMA / 
160 akrų žemės 2 % mylios nuo 

miesto prie gero kelio. Mokykla ša
lę farmos galo. Lietuvys kaimynas 
susiduria su šita farma. 60 akrų a-
rlamos. Dveji budinkai. Vienas na
mas 10 kambarių, antras 6. 2 bar-
nes, 2 šuliniai, šios triobos randasi 
atstu viena nuo kitos, gali du stt-
sidėja pirkti, arba parsamdytl vie
na 80. obelų sodnas, Gero miško 
randasi, visa farma aptverta pyti ne 
vielta kuri atlaiko net Ir vištas. Del 
greito pardavimo palieku šluos gy
vulius ir javus: 6 karves, 1 telyčia 
metu, S veršiai. 3 arkliai. 7 oškos, 
3 paršai apie 100 vištų, 11 triušių 
2 vežimai, 3 vežimukai (buggles) 
nauja žagre. 2 "cul^lvators". pjau
nama mašina grebiama, "cream se-
perator", akėčios dvejos. Daugybe 
mažu jranklu pleškės. Dali "naminiu 
rakandu ir indu. 15 akrų kornu ant 
lauko, kūgis rugiu nupjautu dvi lio-
des šieno, bulves ant lauko daržo
ves Ir taip tollaus. Viskas už $6,000-
parslduos ant lengvų metinių Išmo-
kesčių dali Įmokėjus. Atsiliepkit tuo
jaus jeigu norite daugiau žinių arba 
atvažiuokit pasižiūrėt, nuo Cfaieagoš 
ligi čia 9 dolieriai tikietas, 

Jonas siegatis 
K. 5 WWte Cloud Midi. 

-Ant* pardavimo; įgr-ocerne lietuvių 
• p M e m c ^ v p B i | b « l i ; n&/sen6* IS-
nftfis.'. A t i % u k ^ : v •. 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. MicbJgan Ave, 
Vai. I I iki 1S ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:8t lkl 8:St vakar* 
Re«idencija: 10533 *e*tf Ave. 

Tel. Pullman 141 
I H • • • • • • • • • • • • • • 

MARYAN S. 
MTJZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Piano, Teortjos Ir 
Kompozicijos 

- MSI H. W e r t m A v e 
Chloago, IB. 
IIUMUIT-T .iHmlinm fti'ni h 

Y. W. RUTKAUSKAS > 
ADVOKATAS 

j 29 8onth L t BaUe Street , 
Kjun barte S94 

Telefonas Centrai 0390 

> Vakarais, 812 W. 33rd 81 • 
Telefonas: Yards 4081 

Tel. Randolph 2888 t 

AA.SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
A6SOCIATION BLDG. 

19 8o. I * Šalie St. 
Valandos: 9 ryta iki I po pietų 

Panedėliais lkl 8 vakarą 
N«de|lonils ofisas uždarytas 

Dr. 0 . VA1TUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ 8PKCIAIJ8TA8 

Palenarvlns visi} akių 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo vaivos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma, skaudaučiua 

ir užsidegusius karSčiu akli) kreivos akys; 
katerakto, nemiegi o; netikras akis in dedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
i 

Telefonas Drever MSS. 

REIKALAUKITE ŠIANDIEN viršui parodyto rinkinio iš šešių -dalykų 
ir kuomet jj aplaikysitet, tad parodykite savo kaimynams, draugams 4r tt. 
ir tegul jie sprendžia apie jų aukštąv ertę. 

Jei jųs norite patyrti tų didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengiate 
būti pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jųs busite mūsų 
atstovu. 

Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jųs neprivalote abejoti. 
Tik iškirpkite šitą. Iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą., pavardę ir 
adresą, įdėkite 60c. pašto markėmis ar kitaip Rersiuntimo lėšoms apmokėti 
ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius dalykus kaip 
aukščiau parodyta, o žemiau išvardyta. 

1. Aukštos vertės Kukų Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvirčlau-
sio medžio, su rankų darbo išmargmimais, kas padaro jj daug brangesniu. 
Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko teisinga 
laikų, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garantuojama visam jūsų 
amžiui. 

2. Automatiška mašinukė plaukų kirpimui. Galima nusikirpti pačiam 
savo plaukus lygiai kaip jųs sušukuojate juos. 

3. Geležinkeliečių styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais pui
kiai nušlifuotais ir išmargintais. Jo nikeliniai viduriai taip nustatytį, kad vj-
suomet laikys teisingą liaką ir yra garantuojamas ant daugelio metų. 

4. Paauksuotas žiedas su jūsų inicialais. 
5. Barometras, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro permainas 

viena diena ankščiau. Parodymui giedraus oro Išeina laukan lėliukė-mo
teris, o lietingų orą parodo vyras-leliukė išeidamas laukan su lietsargiu. 
Ant sienos viduje yra Termometras, kuris parodo temperatūrą. Yra toks 
parankus dalykas, be kurio nei vienas neprivalėtų būti. 

6. Puiki užrašų knygutė, apdaryta grasia skūra su veidrodėliu apda
ruose. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali 
apseiti. 

Nei vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirium, nes mos 
darome šitą pusdykj pasiūlymą tokįa žema kaina vien tuo tikslu, kad pa
siekus kuodaugiau žmonių. Jei įųs atrastumėte, kad minėti dalykai nėra 
dukart daugiau ar nors jųs piniąų': V̂ rjįfct tai sugrąžinsime jūsų pinigus. 
šit#Svrlnkinj£S aukščiau minėtų dalykų j>ktr&uks ir jūsų draugus ir jie 
no i į s£$ gauti taipgi gal ir jųs ^atjp "ftbtffc&te gauti kitą tokj patį rinki
nį, "todėl VEIKITE TUOJAUS! • 

•U..w. 
it i UNION ČALE5C0., DEPT. 312 
ffojJV Chlcago, M. 

— — 

Negrįžkite į Lietuvą 
i. be gyduolių, kurias m e s sutaisom keleiviams del visokių ligij kel io

nėj ir Lietuvoj, kur daktarus ir g y d u ^ s sunku gaut. Sykiu su skrl-
melo gyduolių įdedame knygeli su jų vardais ir kaip nuo kokių ligų 
vartot. 

>h. Montv ido Vaistinyčia 
1824 Wabansia Avenue Chicago, 111. 

M M 
• 11)1 » I ' I I N 
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PRANEŠIMAS VVESTSIDIECIAMS! 
Šiuomi pranešu visiems AVestsidieeiamg kad ati

dariau (Dry — Croods) drabužių krautuvė. Drabužiai 
vyrams, moterims ir vaikams. Darau siutus ant orde
rio, kliniju ir prosijų. Kainos pigesnes negu kitur, visi 
remkite sava lietuvi biznieri. 

WALTER IVANAUSKAS • 
Tel. Roosevelt 8556 2325 So. Hoyne Ave. 

> 

Furopean ĄmericanRu reau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
burę A. Petraitis ir S. L, Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakoi* 

tės, pašportai ir tt. 
NOTARUUSAS 

Real Estate, Paskolos, Insnrlnal 
Ir tt* 

800 W. 8501 St., Kamp. Halsted St. 
Tel. Boarevard 81i 

Vai.: % iki 6 kasdiena 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. Iki 9 rak. 

N U : lkl t po pietų. 
= j » = 

3344 So. Morgan Chlcago 

MANTREAL I 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

VIA 
Trečia 
Kliasa CANADA LINE Trečia 

Susijungė Red Star ir Holland-America Linijos 
Tiktai vienas tiesas kelias į Baltic Portus 

LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D. 
# 

Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 
Kambariai po dvi lovas. 

Norint daugiau informacijų apie kainas atsišaukite 
IMTEKjfATIOJfAIi MERCAJTTILE MARINE COMPANY 

Chicago t F. C. BrdWn,West Pass. Agt., 14 N. Dearborn Street 

Dr. M. Stapulionis 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ 
OFISŲ VALANDOS: 

884? Emerald Ave. 
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9297 

731 W. 18-ta Gatvė 
* 

Nuo 2 iki 8 vakare. 

m . 

/ . 1 • 

RAITIJOS -AMFftIKOS LINIJA 
*l l»HOAUWA\ .IV » O R K , N "* 

TIESI Kelionė Be Persėdimo H NEW YOB&O Per LIBAVĄ Arba 
HAMBURGĄ — EITKUNTJ8 

I L I E T U V A 
Laivai Išplaukia kai U d. Dideli dviejo srlnbu pačto laivai lsplaolda: 

S. S. POLONLA Rnerp. 24 S. 6. LATVIA Rujrp. 6 
S. S. LlTUANIA Rūgs. 7 S. S. ESTONIA Rugp. 17 
ižieriams tiesus pataravimas tarp LIBAU-DANZIG-Hallfax, Oafc\ 

tnyli pd^^^loamb^iM^trec tos kUatos keleiviams 
LiUįgrpAa miįdr1LeĘ^t}.3usii ?&**» wbja pas 

u m į Ę t I C L ' J ^ ' l l T N . LaSaUe St. Cbicago 
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D R A U G A S Ketvirtadieni*, Kūgp. \, 1921 

KtJOMET TEISĖJAS LAN 
DIS PASKELBS NUO S 

PRENDĮ. 

Gali padaryti tai veikiai ir 
_ gal ne. 

WEST PULLMAN, ILL. 

Kuomet teisėjas Landis su
tiko bnt arbitru namų staty
mo darbininkams ir kontrak-
toriams, tuomet jis sakė, kad 
ve tuo jaus už keliu dienų jis 
galėsiąs paskelbti nuosprendj 
užmokesnio klausime. 

Tuo tarpu praėjo jau kelios 
savaitės ir nieko negirdima a-
pie ta. jo nusprendį. 

Kodėl taip yra? 
Tam tikslui atsirado visokių 

kliūčių ir lai svarbių kliūčių. 
Nesunkus buvo daiktas iš

klausius abiejų pusių, argu
mentų ir pasiteiravus nusta
tyti darbininkams naują, ma
žesnę užmokesnį. I r tas jau 
norėta padaryti. 

Bet teisėjui atėjo galvon 
mintis dirstelti į daromus jvai 

. rių atskiriu unijų su kontrak-
toriais kontraktus. /Tuose kon
traktuose teisėjas atrado daug 
neteisybės i r net nelegalių 
daiktų. Pas i remiant tais kon
t rakta is darbininkų unijos dcl 
mažo menkniekio galėjo kelti 
streikus. Lygiai unijos galėjo 
streikuoti iš simpatijos ki
toms unijoms. 

Tai kasgi iš užmokesnio nu
statymo, /Jei darbuose nebūtų 
pastovumo. 

Todėl teisėjas pradėjo tuos 
kontraktus taisyti , abiem pu
sėm aiškinti i r t t . I r štai vi 

Jsas darbas užsivilko ta ip , kaip 
nekuomet nebuvo tikėtasi. 

Paga l i au daug trukdymą 
darė ir karpenter ių unija. I š -
pradžių j i buvo priešinga ar-
bitracijai . Kuomet sutiko su 
arbi t raci ja , j i pas ta tė ki tas 
nepr i imtinas sąlygas. 

P raneš ta , kad teisėjas Lan
dis kuone kasdien tuo tikslu 
t u r konferencijas tai su darbi 
ninku, ta i su koiuiaktor ių at
stovais. I r kuomet viskas bus 
išlyginta, seks nuosprendis, už 

r mokesnio klausime. 
Teisėjas La idis y ra žino

mas vienas iš teisingiausiu 
žmogus. J i s pareiškė, kad ši-

[ tuose ginčuose atkreips domę 
, i r j trečią pusę, ty. j visuome-
; ne, idant ir j i nuosprendžiu bu 
Ktų patenkinta. 

Daug darbo darbininkus 
laukia, kuomet teisėjas pas-

skelbs nuosprendį. 

L. Vyčių 35 kp. laikys svar
bų mėnesinį susirinkimą ket
vir tadieny j , rugp . 4 d., Š . J U . , 

Šv. P e t r o i r Povilo par . svet ; 
P radž ia 7:3,0 v. vakare . Visi 
nar ia i atsilankykite. 

Vm. Kaliečias, pirm* 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-
T E LAIŠKUS. į 

L. VYČIŲ CHICAGOS A P S . 
IR J O CHORUI. 

Liet . Vyčių Chicagos Aps
kri tys rengia šeimynišką išva
žiavimą, pagerbimui Apskričio 
choro i r Seimo buvusiai rengi
mo komisijai, už j o s ' p a s i d a r 
bavimą. Įvyks ateinančiam še-
štadienyj, rugp. 6 d., š. m., Na
tional darže, Kiverside, 111. 

Žaidimai pras idės 3 vai., o 
vakarienė 6-ta. vai. vakare. . 

Visi Apskr . choristai," rėmė
ja i , visos vyčių kuopos i r sve
čiai y r a kviečiami dalyvauti . 

L. V. C. A. choro 
Rast . A. C. Alabtirdaitė, 

1906 S. Union Ave. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

L. Vyčių 36-ta kp. laikys su
sirinkimą ketvir tadienyj, rug-
piučio 4 d., JVfcKinley P a r k o 
svet. 

Susirinkime bus svarstoma 
daug nepabaigtų reikalų. Ba-
sebalininkai neturės prakt i 
kos, ųes visi turės pr ibūt i ant 
choro praktikos. 

Choro prakt ika pras idės 
punktualiai 7:30 vai. P o cho
ro praktikos bus susirinkimas. 

Valdyba. 

I š DIEVO APVEIZDOS PAR. 

-Suspenduotas policijos ka
p i tonas Malloy vakar buvo pa 
Sauktas civilės tarnybos teis
man. J i s nuėjo su savo advo
katu. I r tenai nesutiko, kad 
;jį turėtų teisti civilės ta rny
bos teismas, kuriame y ra jam 
neprielankus asmenys. 

Kapi tonas su advokatu ap
le ido teismą. 

V I S I E M S SIUNTUSIEMS 
P I N I G U S P E R "DRAUGĄ 

SVARBU ŽINOTI. 

L. Vyčių 4 kp. Domei. 
L. Vyčių 4-tos kuopos svar

bus mėnesinis susirinkimas j -
vyks rugpj . 4 d. š. m., parapi
jos svetainėje. Pradžia 8 vai. 
vakare. 

Visi nar ia i prašomi neatbū
tinai atsi lankyti . 

A. C. A. rast 

Labdaringos Są-gos 4 kuo
pa laikys svarbų mėnesinį su
sirinkimą rugpj. 5 d. š. m.,Die-
vo Apveizdos par. mokyklos 
kambaryj. Prasidės 8 vai. va
kare. Nariai ir draugijų atsto
vai nepamirškite atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų ap
svarstymui. 

E. M., imt. rast. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Rugpjūčio 4 d. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj bus šeimyniš
ka vakarienė ir programa. 
Vakaras yra rengiamas pasi-
džiaugimui pašventinimu sese
rų namo. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi yra kviečiame atsi
lankyti. Z. 

Jau pradėjo grįsti iš Lietu
vos kvitos su parašais tų as-
'.menų, kuriems siuntėm pini
gus. Kieno kvitas gauname, 
įjfciems pranešame apie tai laiš
keliu. 

Daugelis siunčia "Draugui ' ' 
laiškus dėkodami už gerą pi
nigų nusiuntimą. Kaikurius 
laiškus padėsime į laikraštį. 

D-go Pinigų Siuntimo Sky-
1 rius, 
I 2334 S. Oakley Ave, 

Chicago, BĮ. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Alumnų 1 kuopa laikys la

bai svarbų susirinkimą ir 
taipgi įvyks Moksleivių 19 
kuopos laimėjimai Ketvirtadie
nyj rugpjūčio 4 d., Davis 
Sąuare Parko svet. Pradžia 
8 vai. vak. 

Malonėkite visi skaitlingai 
susirinkti. Alunrnie. 
g « H • • » » » • • • l « » « « l » • • • • • • *) 

Tel. Canal 157 Vak. Canal t i l t 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 80. HaJstei Sttreet 

Valando*: l t iki U ryto: 1 Iki 4 
Po plst. s lkl t rakai*. 

Chicagoa .pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
*imiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiįmti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

1046—Maeiolis Antanas 2 
1049—Mankewitch Anton "" 
1050—Masekas Petras 
1052—Mafekonis 1C ^ 
1054—MatUleuciuj A. 
1061—Mikalaucka Bh. 
1062—Mikuczau8kas Jonas 
1063—Milasis Anton 
1064—Milieskai Tedeusui 
106t>—Mitkus L. 
1070—Muntvidas P. 
1071—Nainas J . 

/ 1073—Norkūnas Antonas 
1076—Noruleviee P . 
1077—Norutavice F . 
1080—Oleksa Ignac 
1084—Patarauskis Jozpas 
1087— Pavilatevis J . / 
1091—Petryla Jonas 
1093—Pietraiiliene Marcela 
1095—Pikel Jusapas 
1101—Praupimas Walter 
1106—Putnus Jonas 
--07—Radavici Ciprijonas 
1111—Rimsehes Aodmas 
1112—Bogusevieius Stanley 
1115—Ruksia Jonas 
1117—Sakalauskie Jonas 
1120-Simkus K. 
1130—Stakutis Frank 
1131—Strahauskas Juozupas 
1132—Stankus O. 
1133—Stašaitis John 
1134—S taškus Jozapas 
1138—Stogis Paul 
1139—Stonis Chas. 
1140—Stripeikis^Villiam 3 
1153—Viezewiee Balieijonui 
1156—Walczukas Peter 2 
1157—Wasilauckas Mikulas 
1164—Winslowaks Dzidoris 
1177—Zaleckiui D. F. 
1181—Žukauskas Ramus 
1182—Žvirblis Jozapas 

_ 
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Naujas Pagerinimas Siuntimo 
Pinigų į Lietuvą per Draugą 

Lietuvos Ūkio Bankas išmoka pinigus nelaukdamas kol ateis perlaidos iŠ Ame
rikos. Bankui užtenka to kad gauna pranešima, iš "Draugo" ofiso kam kiek reikia 
išmokėti ir jis tuojaus ima siuntinėti pinigus po visą Lietuva, 

Taigi kas siunčiate pinigus per "Draugą", nereikalaujate siųsti savo giminėms 
perlaidų nei čekių; jie nereikalingi; jų daugiau mes ir nedavinėsime (jei kas labai no
rės, be abejo, galės gauti). ; » 

Tokiu būdu pinigai bus Lietuvoj išmokami da greičiau, dėlto kad "Draugo" 
pranešiami Bankui nueina į Lietuvą kur kas greičiau kaip Jūsų laiškai. Jus stebi-

į tės, delko tai yra? Bet tai yra faktas. 

Kaip mes siunčiame savo pranešimus Ūkio Bankui ar submarinais, ar kokiais 
aeroplanais, ar da kaip kitaip, tai mūsų sekretas. Tą sekretą pasakysime tiktai tiems, 
kurie labai prašys pasakyti 

Ofisas a tdaras kasdieną išskyrus šventadienius nuo^8 vai. ryto iki 8 vai. vakare . 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius g j į - ° ^ 2 
• 

Telefonas: Roo&evelt 7791 1 

T d . Blvd.^7042 

Dr. C. Z. Vezeliš 
LIETUVIS DEHTI8TAS 

4 9 1 * BO. ASHUUTD A T 1 I C I 
• I * «»- to* G i t M l 

[Valanda*: nuo * ryto lkl f 
B a n d o m i * nuo 4 Ii* 9 vakar* 

/SS — • • . . • I I . ••i.H.^i j 
11 Į P. fc 1 , wn Į j 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLHTOI8 
Telefonai Tardą &0S9 

Valandos: — S lkl 11 U ryto: 
S po plotų lkl f rak. Nedėllo-
mis nuo I lkl 8 vai. vakarą 

>SĮSElr5SrB&?5==iSS5555:;;-^r r*-£=Į===S> 

Tel. Yards 6606 Blvd. 8448 
Dr. V. JL ŠIMKUS 

Gydytoja*, Osirurfa* Ir 

tSM m. Halsted §t. CkJoa*o, 
Valandos: lt—II 11 ryto 1—t Ir 
t—8 vakar* Nsd. lt— 11 U ryto. 
» » • » • • » * > • • . • • • • • * m m m • • » m m **J 

jsosjaao—ooo»o»oee#xie#oe# 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
1*801 So, MleBigao A T C M M 

• — į s a d . m. 
VALANDOS; 9 ryta lkl 9 rokam 

»L Pul lman 841 Ir 111* . 

mm »»»»'»> 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Haltted Str. 

Valandos: l t 
Gyrenlmas: 

TeL O*o*l 1111 
ryto iki 8 vakar* 

M I I 
Tsl. Prospaot 8488. 

W. fttrd 

• • • • • • • » » • • • i i • » ^ i » » » ^ » » « » « 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir 
4441 80. W e s t ė m Ave . 

Telefonas Laiayette 4146 
Valandos: 9-11 rytai* 1-8 po 

pietų Ir 7-8 vakarai*. Nedėldl*-
Į nlals tiktai po plotu I Iki 6 

• DR. CHARLES SEGAL 2 
P e r k ė l ė s e a v o ottną p o num I 

{4729 So. Ashland Avenuej 
• Spedja l i s t** " | 
JDŽIOVV, MOTERŲ ū- V Y R Ų LIGI | 
• V a l a n d o s n u o l t lkl 11 ISryto; D O O I 
aS lkl 6 po p ie ty; nuo T lkl 8 : 8 t l 

••*. Nedėl ioml* i t kil i | 

S STelefona* Boulevard t l t t 

f DR. C. KASPUTIS 
DEHTI8TAS 

* j I t t l South Halsted Str. 
2Įvalando*: 9—18 • . M. 
3 1—8; 7—8 P . M. 
» £ J t J Ž * & t . & » a i t t * 3 A f i » a J A * f l A f l * g 

o 
t o 
s 
o 
* 

Į Dr. M. T. STRKOL'IS i , 
į Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I 

Peoptas Teatro N a m e * 
• į e i t W. 47th Str. Tel. Boid. 16o t 
• V a l a n d o s : t iki 8 vak. Nedėr l t I 
• i k i 11 ryte. f 
^ Rea. 1914 W. 4Srd Street | 
I Nuo ryto iki p i e t | 
g r e l . McHJnley 1*1 

l 
. 

^ ^ S ^ g ^ S Į S ^ ^ g ^ S ž g g S ^ g 
Phone Seeley 7419 

DR. L M. FE1NBERG 
Gydo spedja l la l vt-oklas rjtų Ir 

moterų lyt iška* l iga* 1401 Madison Str., kampas Wes> 
tern Ave. , Chicago . tern Ave. , c n i c a g o 

Valandos: 8—4 po plet 7—9 vak. f 

I 

DR. S . NAIKELIS. 
TJĮgTTJVlB 

OTDYTOJA8 I R O H I R U R G M 
Oflsma Ir Orvenlmo vieta 

1161 South Halsted Street 
*aS ilifciiia tralri—I Ptntr Baak 

Valandos nuo l t ikt 18 ryte; nuo 
1 iki 4 po pietų: nuo 7 lkl I vak. 

Hedtllbmls nuo l t lkl 1. 
Vi 

53 VAUENTUTE D 
COIiLEGES 

^6205 8. Halsted, 2407 W. Madlaon 
1860 H. Wella St. 

117 Mokyklos Jun^t. Valstljoae. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-

imo, Designing bizniui Ir narnama 
'Vietos duodamos dykai. Diplomai 
^Mokslas lengvais atmokėj imais 
•Klesos d ienomis Ir vakarata Pa-1 

[reikalaukit knygelės . 
Tel. Seeley 1848 

SARA PATEK, pirmininkė. 

DR, 6. M. GLASER 
Prakt ikuoja SO metai. 

Ofisą* 8141 So. Morgan St. 
Kertė 81-ro S t . , ' Chicago. O i 

SPECIJALISTAS 
Motarlikų. Vyriškų, taipgi «aro-

n i lkų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o l t ryto 
lkl 8 po pietų, nuo 8 lkl 8 va laa- f 
dą vakare 

Nedėl lomls n*o 9 lkt 8 po pieu 
Telefonas Varės M T 

• • • • » • m»»mmmm^a»^ *>»**m~m « « i į 

Franklin O. Carter, M. D. 

! > » • » » • » » • • —i 
J; P. WAiTCHES 

Lawyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dien.: R. 511-127 N . Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 4509 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 1053 

Akių, Ausų, 
Nosies ir 

Tonsilų Expertas 
Frastlia 0. Cartir M.D, 
•\kiTi ir ausų spec. • • i •• . • i 1 • • 2s m. prakt. ant Lai okulistas tau prirenka akinius. 
State Gt. Chioago 

Čionals nemokėsi daugiau už akinius negu kitur. Prityrę okulistai. 
Stiklai pritaikomi mušu laboratorijose. Gerai pritaikinti akiniai 
prašalins .gralvos skaudėi ima, nerviškumo ir kitos akių ligas kurios 
kenkia jūsų sveikatai ir gadina akis. Egzaminas padaromas DYKAI 

. P o šio egzamino žinosi ar reikia akynių ar ne, je igu reikia tai gausi 
tokius kurie gerai pritiks. v 

Paauksuot i akiniai , bi le st yliaus $5 — $10 
Auksiniai akiniai, bile stkyliaus $7 — $12 

KREIVOS AKYS PATAISOMOS 

• 

" 

P R I E Š P o , 

š imtus vardu žmonių kuriu kreivas Aš galiu pristatyti 
akis aš ištaisiau. 

Nėra geresno darodymo kad aš kalbų teisybė kaip tik parodyti 
žmonės kuriuos aš išgydžiau. K A M E R A PILNAI DARODO nes pa
veikslai tų žmonių yra nuimami prieš pataisymą akių ir po tam 
taip kaip čia parodoma ant paveikslo. 

FRAN KLIN a CARTER, M.D. 
I O A Qf\ O T A T C C T D C F T Valandos 9 iki 5 ^ 
1/Lli OKM. O l A l L 3 1 R t t I , Nedeliorais 10 iki 12 

'i 

JUlIlIlIlIlIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUtt 
Re*. 11S* Independenoe Blvd. 

Telefonas Von Bureu t t i 

DR. A. A, ROTH, 
Rasas Gydytojas t l Ctotrurgas 
SpeoUalistas Moterišku, Vyristaj 

Ta iku Ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 r y t * i—> P* 

pietų, 7—4 rak . Nedėl iomis 1 0 — 1 1 4 
Ofisas t S M So. Hals ted 8L, Cb»s**v 

Telefoną* Drover t c t s 
s s iHi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im 

A DllĄUSM LIETUVIŠKA gRAUTUVE CBICA6 Od 

/ 

* l l t L QU3BM KONCB^TiN\ 

NhMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musę krautuvė-—viena ii didžiausių Chicagojt 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laifikami drukuoti ir ofiso darbams yra nanjau-
,sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, sliubi-

^nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius b 
musikaliakus instrumentui atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., 0HI0AOO, ILL. 

Telefonas: DBOVKS 7809 
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