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METAI-V0L. VI No. 188 

Rusijai Grūmoja Revoliucija 
_ — - — — — — — — . 

eša, 

RUSIJA ANT REVOLIUGI- neša, jog sovietų centralis ko 
JOS KRANTO. mitetas nusprendęs paliuosuo 

Norima atnaujinti radikalę 
valdžią. 

ras Briand atsiliepė: 
"Ačių p-ui Lloyd George 

už jo palankią dvasią. Augš-
toji Silezija juk yra labai 
menkas daiktas palyginus jį 
su anglų ir prancūzų drau
gingumu ir vienybe." 

Kuomet ekspertai pradėjo 
vesti Silezijos padalinimo sie
noms linijas, vyriausioji tary-

t i iš kalėjimų visus kalinius, I 1 * , M n ė s v a r s t y t i turkų-graikų 

ino 

IŠALK? SUSAI BEIAUJASI 
LENKIJON. 

Stockholmas, Švedija, rugp. 
11. — Kiekviena žinia, apturi
ma čia iš Rusijos pasienių, liu
dija, jog Rusijoje veikiasi kas 
tokio nepaprasta. Tenai vis
kas verda kaip kokiame už
kaistame katile.-

Gelsingforse, Rygoje ir Re-
vely kasdien skelbiamuose a-
pie Rusijos padėtį biuletinuo-
se pareiškiama, kad bolševikų 
valdžiai artinasi paskutinis 
galas. 

Kai-kuriuose biuletinuose 
pranešta, kad karo komisaras 
Trotzky ir kiti bolševikų val
džios šulai ekstremistai pas
kelbė savo rezignacijas (atsis
tatydinimus). 

Visi žinių biurai raportuo
jami, kad komisaras Trotzky 
su savo šalininkais ir pasėkė

kime nubausti mažesniam ter
minui kaip dešimts metų. 

'karo klausimą. 
Premieras Lloyd George 

H tu kaliniu norima s m l a - . k a l b , > d a m a s a P i e s i l e z i 3 0 s W a 

ryti pagelbos batalionus 

Varšava, rugp. 11. — Per 
sienas Lenkijon būriais ima 
briauties išalkę Rusijos gy
ventojai. Išalkusių valstiečių 
minios slenka į šiaurius ir i 
pietus nuo Pįnsko pelkių, kad 
tuotarpu rusų plėšikai persi
meta per Lenkijos sienas ir 
plėšia gyventojus. 

Lenkai tariasi uždaryti sie
nas. Tečiau negalima to pa 

GUBERNATORIUS SMALL 
PADĖJO PARANKĄ. 

Pirmomis rugsėjo dienomis jis 
stos teisman. 

Betvarkė Rusijoje eina di-
dyn visu savo smarkumu. Vi-
sur ima viršų neišmanymas ir 
nesusipratimai, 

jais griežtai atsisakė ineiti bi-Į Kuomet trumpoj ateity sve.-

į r 
juos pasiųsti darban į chole
ros ir sritinės paliestus plo
tus. Tegu jie tenai dirba ir 
duoda reikalingą pagelbą nu
kentėjusiems. -
Daug žinių pareina apie bol

ševikų karuomenės sukilimus 
pietinėj Rusijoje. Bet tos ži
nios nepatvirtinamos. Taigi 
jos yra abejotinos vertės. 

Dabar pranešta, kad sovie
tų armijoje tikrai pakilę neri
mavimai, kurią sulaikyti bol
ševikai neturi reikiamų spė 
kų. 

Komunikacija pavojuje. 

usimą tarp kitko pareiškė: * d a r y t i k a d i r įeito, kad pačio-
Mes pakvietėm čia tarybos | j e R u s i j 0 j e yra daugiau milio 

susirinkiman Suv. Valstijų ir ™ i^i™ „^i.jįmS, %*„** Knr,̂  
Japonijos atstovus. Bet Aug. 
Silezijos klausimas paliečia 
išimtinai tik tris viešpatijas, 
kurios ; turi Silezijoje karuo
menės, taigi Angliją, Pranci-
ją ir Italiją. 

Reiškia, Amerika neturi bal 
so Silezijos klausime. Pir
miau kitaip buvo manoma. 

no lenkų nelaisvių, kurie bend 
rai su išalkusiais rusais dali
mis gryžta savo šalin. 

Krizis prasidės, kuomet iš
alkusių/minios pasieks rytinę 
Lenkijos sieną. Nežinia, ar 

Springfield, UI., rugp. 11.— 
Sangamon apskrities šerifas 
pagaliau gavo progos susieiti 
su gubernatorium Small ir 

yjam induoti warautus, atkrei
ptus prieš jį. 

Rugpiučio 9 dieną po pie
tų pats gubernatorius pranešė 
šerifui Mester, kad jis gali at
eiti į vvkdomosios valdžios 
ofisą ir paduoti warantus. 

Šerifas atsakė, kad jis ne
galįs to padaryti, kuomet gu
bernatorius yra užimtas vyk
domosios valdžios reikalais. 
Galįs tai padaryti tik liuoso-
mis valandomis. Gubernato-

PAREIŠKIMAS 
Dėlei paskutinių Įvykių pavojun ir biznio ir idėjiniu 

Naujienų Bendrovėje — spau- žvilgsniais, mes reikalaujame, 
stuvės darbininkų streiko — kad tuč tuo jaus butų sušauk-
mes, žemiau pasirašiusieji Di- tas Direkcijos posėdis įr kad 
rekcijos nariai, skaitome e-
sanfc reikalingu pareikšti seka
mą: 

1. Kilęs spaustuvėj streikas 
yra pasekmė neautorizupto el
gesio paties manadžeriaus, p. 
Kl.% Jurgelionies. Apie tai, kad 
reikia atstatyti tam tikrą da
lį spaustuvės darbininkų ir 
dagi unijistų, žinant, jogei 
toks atstatymas neišvengiamu 
būdu turės iššaukti susikir- l i o n i e s saVavaliavimus, kurie 

net kareiviai įstengs sulaikyti ? r i u s a t s a k ė > k a d j i s b u g i a s 

AMERIKONAI PAVESTI 
LATVIJOS ŽINYBAI. 

Vokiečiai inžinieriai keliauja 
Rusijon. 

le kokin komitetan, kurje dar
buojasi badaujančių gyvento
jų gelbėjimu. Trotzky su sa-

timos šalys mėgins pasiųsti 
Rusijon maisto, tenai neras 

kalais, anot gautos depešos 
iš Berlyno. 

Northern Telegraph kompa 

vo pasekėjais tvirtina, k*;u /inkeliais susisiekimo su svar 
reikalingo ir tinkamo gėle- l u j a g Stockholmo praneša, 

verčiau tegu žmonės badu 
miršta, negu jie turėtų bend
rai su buržujais darbuotis jų 
gelbėjimu. 

Paliuosuos kalinius. 

Trotzky^o nusistatymas — 
atnaujinti bolševikų valdžia, 
kurioje priviso negeistinų pa
šalinių elementų. J i s nori, kad 
bolševikij valdžion ineitų vie-

biausias miestas. Nebus gali
ma siųsti badaujantiems pa
šei pos. 

Iš Rygos pranešta, jog 

tas minias, kurios šiandie ne
turi jokio maisto ir daugiau
sia minta medžių žievėmis ir 
žolėmis. 

Lenkų rainisterių kabinetas 
tą svarbų klausimą svarstys. 
Matyt, jis paskelbs atsiliepi
mą į visą pasaulį, idant Rusi
jai kuoveikiaus butų duota 
reikalinga pagelba. ,, 

Lenkai ir v*l ima nerimau-
Londonas, rugp. 11 — Bu 

rys vokiečių inžinierių ir in 
dustrialistų keliauja Rusijon ti patyrę, kaįd žinomas bolše-
pokarinės rekonstrukcijos rei vikų generolas Budenny su 20 

000 savo raitelių yra apsisto
jęs tarpe Minsko ir Kijevo. 

BIUDŽETAS ŽYMIAI AP 
KARPOMAS kad susisiekinias telegrafu f 

Petrogrado su Stockholmu 
bus atidarytas rugsėjo mene- j Washington, rugp. 11 

Kongreso būdų ir priemonių 
komitetas žymiai apkarpė pa 

siu. 
Anglų misija pasiųsta Ru 

Petrograde gyvuoja atvira re- j sJi^fl pranešė, kad jai pavyko duotą pinigyno sekretoriaus 
voliucija. Bet iš Suomijos apie i š e i t i Rusijon. Misija patvir- Mellon biudžetą. " " 
tai nieko negirdima. Nes jei Įtiua žinias, kad visi ameriko-
Petrograde turėtų pakilti sui
rutės, pirmiausia apie tai tu
rėtų nugirsti Suomija. 

nai kaliniai paliuosuoti iš Ru 
:ijos kalėjimų ir pavesti Lat 

ni tik kraštutiniausieji rądika- Maksim Gorki i žadėjo ko
lai, liauti vakarinėn Europon pa-

Tai busianti visai nauja val-
<lžia, neužkrėsta jokiais paša
liniais elementais. I r ta val
džia stipriai laikysianti vals
tybės styrą. 

Iš Revelio telegramos pra-

gelbos reikalais. Bet šiandie 
apie jo tą, misiją neturima čia 
žinių. Gal jis atmainė savo 
pasiketinimus susidūręs su vi
sokiais keblumais iš bolševi
kų pusės. 

Aliantai Neutraliai TurklĮ-Graikų Kare 
TARYBA NUTARĖ P ALAU 
KTI KAS BUS TOLIAU. 

pusėm. Kad Vokietija, nega
lėjo tuomet gauti iš Ameri
kos karo medžiagos, tas įvy-

Gal aptars Šventojo Tėvo at- ' ko dei jos pakraščių blokados. 
siliepimą. 

vijos pasiuntinio Maskvoje !*«•***» 4-5^000,000 dole-
nų. Iš šitos sumos komitetas globon. 

SUMAŽĖJO DEGTINĖS 
REIKALAVIMAI. 

išėmė 520,000,000 dolerių. 
Tomis dienomis kongresas 

svarstys biudžetą. 

-Washington, rugp. 11. — 
Pranešta, kad per praeitus 6 
mėnesius degtinės reikalavi
mai iš valdiškų sandelių žy
miai sumažėjo. Aišku, žmonės 
įprato gaminties "moon shi-

liuosas kaip 5:00 vakare. Še
rifas sutiko. 

Truputį po 5:00 šerifas nu
vyko gubernatoriaus ofisam 
Gubernatoriui perskaitė wa-
,-antus. Gubernatorius turėjo 
paruošęs paranką $50,000. 
Parankos raštas pasiūlytas 
šerifui. Tečiaus jis nepriėmė. 
Reikalavo, kad gubernatorius 
su juo nuvyktų į apskrities 
teismabutį. 

Išpradžių gubernatorius 
priešinosi. Pagaliau sutiko, 
kuomet šerifas griežtai atsisa
kė priimti parankos raštą. 

Nuvažiuotą į teismabutį ir 
tenai formaliai padėta paran* 
ka. 

Gubernatorius Small pirmo 
mis rugsėjo dienomis turės 
eiti apskrities vyriausian tei
sman ir tenai bus padaryti 
pirmieji išklausinėjimai. 

Gubernatorius kaltinamas 
viešų pinigų eikvojime jam 
esant valstijos iždininku pirm 
kelerių metų. Tuomet prie§ 
jį jokių skundų nepakelta. (Tik 
šiandie, susivaidžius partijos 
srovėms, buvęs iždininkas, da-
,bąr gubernatorius, paimtas 
nagan.. 

Republikonų partijos mora
lė padėtis valstijoje nupuolė 

Gudų spaudos biuras p r a - \ . . į . . . • • „ • . , ^ 
ligi žemiausio laipsnio, kuo-

šitas neautorizuotasai ir da
rantis mūsų įstaigai žygis, 
kaip nors butų išspręstas — su 
nauda Bendrovei ir jos^ tar
nautojams. 

5. I r jeigu šiandien, net 
streiką likvidavus, mes reika
laujame kuogreičiausiai sušaū 
kti Direktorių sus-mą, ta i e* 
šame verčiami dėlto, kad atei
ty pašalinus visus p. Jurge-

timą su unija, p. Kl. Jurge
lionis Direkcijos įgaliojimo 
neprašė. 

2. Maža to. Nuo gegužės mė
nesio iki šiol nėra laikyta nė 
vieno Direkcijos posėdžio, o 
posėdžiai reikia laikyti kas 
mėnesis. Reiškia, už šitą nepa
prastai skaudų mūsų Bendro
vei žygį atsakomybė pirmų-
pirmiausia puola ant manad
žeriaus Ki. Jurgelionies ir pa
čios valdvbos, kuri visai ne-
bepaiso nė mūsų B-vės kon
stitucijos, nė mūsų įstaigos 
biznio. 

:3. Mes matome, kad šitoks 
manadžeriaus ir B-vės valdy
bos elgėsis daro dideliausių 
nuostolių Bendrovei — medžią 
giniu ir idėjiniu žvilgsniais. 
Viena, jisai neišvengiamai ve
da prie boikotavimo mūsų 
'diettralMo, antra, žemina mū
sų įstaigą visuomenės akyse. 

4. Kad to nebūtų, kad mū
sų įstaiga nebūtų statoma'tų sakyti? 

1922 metams sekretorius 
Mellon reikalavo vyriausybės 

skaudžiai atsiliepia į mūsų 
Bendrovės reikalus. 

Naujienų Direkcijos nariai: 

A. Lechawicz, Kaz. Jamon-
tas, J. Yuknis, A. Liutkus, J. 
Buragas, Ant. J ūsas. 

P. S. Kadangi Naujienų re
daktorius, p. P. Grigaitis, šitą 
mūsų pareiškimą dėtį į Nau
jienas atsisakė, tai esame pri
versti kreiptis į kitus laikraš
čius. 

Beto, turime pastebėti se
kamą: ir pats P. Grigaitis, 
mums pasakė, jogei mūsų pu
sėje esą daugiau tiesos, nei 
Jurgelionies sekėjų, vis dėlto, 
aplinkybės dabar esančios su
sidėjusios taip, kad jis turį? 
eiti su jais. Tai yra bėgate ^ 
domu: kokios gi tos "aplin
kybės," kurios juos tarp sttce-
mentavo? Kodėl jos neleidžia 
jiems pasakyti tai, kas reikė-

Direktoriai. 

GUDŲ MEMORANDUMAS 
TĖVUI. 

ne. f * 

Po Turkijos .klausimo tary
ba ėmė svarstyti Rusijos klau
simą. Pranešta, kad, rasi, ta Paryžius, rugp. 11. — Vy-

riausioji aliantu taryba nus- ^ a P » a ^ Šventojo Tėvo at- £>« generaJį s tmk*. Tos z. 
siliepimą gelbėti badaujančią 
Rusiją. 

prendė nesimaišyti turkų su 
graikais ka*ran. Taigi pasilik
ti neutraliais. Reiškia stovė
ti ant šalies, neremti nei vie- ANGLIJA PRIEŠ AMERIKA 
nos, nei kitos% pusės. I r laukti 
pasekmių. 

Del turkų-graikų ginčaį pa
kilę Anglijos su Prancija, Vie
na viešpatija labiaus linksta 
prie graikų, kita prie turkų. 
Tartasi tas nevienodas pažiu-

SILEZIJOS KLAUSIME. 

Silezija menkas daiktas — 
Briand. 

GELEŽINKELIEČIAI NES
TREIKUOS. 

Philadelphia, Pa., rugp. 11.— 
Buvo pasklydusių žinių, kad 
Pennsylvania geležinkelio ko
mpanijos darbininkai pakel

iuos atšaitktos. 

ŽUVO PLĖŠIKAS IR POLIC 
MONAS. 

Memphis, Tenn., rugp. 11 — 
Kovoje su plėšikais, . norėju
siais, apiplėšti Ford Motor 
Co. pasiuntėją su pinigais, 
žuvo vienas plėšikas ir vienas 
policmonas. 

met partijos vadai pradėjo 
savitarpiai pešties. 

Srovių legalė kova turės pa 
sibaigti teismuose. 

neša, kad Gudų Tautos Res
publikos vyriausybė pasiuntė 
Šv. Sostui Romoje memoran
dumą, kuriame nurodoma, ka#» 
pamokslai Vakarų Gudijoj 
vedami svetimoj gudų gyven
tojams kalboj — lenkų. Gudų 
Tautos Eespublikos vyriausy- K a u M s W f e š ^ 
be prašo šv. Sosto taip su- Qg y m i n } 

tvarkyt., kad vaikų kateohiza s t e r i o g a t l o v s k i o i n i c j a t i v a 
cija, pamokslai ir bažnytines 
apeigos butų atliekamos gu-

GUDAI IR ŽYDAI. 

GUBERNATORIUS KITUR 
BUS TARDOMAS. 

Paryžius, rugp. 11. — Ang
lijos premiero Lloyd George 

ras kaip-nors išlyginti. I r to-: užimta stipri pozicija Augšto-
lesniai bendrai darbuotis Tur- šios Silezijos klausime Pran-
kijos klausime. I ei jos premierą Briandą pada-

Tečiau nutarta, nepaliauti i d a r ė minkštą nei vašką. • I § g p r i l l g f i e l d o p r a n e š t a , 
prekybos vesti su abiejų ka- ! Taigi Briand be didelių sun * k a d Sangamon apskrities pro-
riaujančių šalių privatinėmis kenybių sutiko su Lloyd Ge-"k u r 0 ras sutiko, gubernato-
firmomis. Pasakyta, kad Suv. orge pienais padalyti.Sileziją. 
Valstijos buvo taip darusios jšiandie ekspertai darbuojasi 
pradžioje karo Europoje. Kuo-1 tik pačių sienų linijų klausi-
met aliantai kariavo su Vo- jme-
kieti ja, Suv. Valstijos vedė Kuomet sutarta su Silezijos 
paprastą prekybą su abiem padalinimu, Prancijos premie-

riaus Small tardymą ir bylą 
perkelti kiton apskritin, ko-
kion pats gubernatorius nori. 

•nip:qomomu o j B^SOA 
12d 8po2BMqQ fcjtfd teįiaBi^ 

dų kalboj; kad dvasiškose se
minarijose Gudijos teritorijoj 
nuljų mokama gudų kalba, gių 
dų istorija ir literatūra. 

Be to, Gudų vyriausybė pra 
nešė, Šv. Sostui, kad lenkų 
valdžia Vilniaus ir Gardino 
kraštuose bažnyčias pavertė 
lyg į politinių partijų sky
rius : bažnyčiose sistematin-
gai vedama politinė lenkų 
propaganda. 

liepos 12 d. Kaune įvyko Gu
dų ir Žydų pasikalbėjimas su
siartinimo klausimu', daly
vaujant gudų ir žydų visuo
menės darbuotojams ir spau
dos atstovams. 

Ryga. Tarp vietos lenkų or
ganizacijų ir latvių valdžios 
kįlo konfliktas. Priežastis ta, 
kad lenkai i r čia lenkina let-
galiečių ir latvių vaikus savo 
prieglaudose. Įsikišo lenkų 
atstovybė, įteikdama eilę pro
testų. 

Iš Rygos tapo atšauktas 
Lenkijon ilgą laiką buvęs len
kų karo atstovas latviuosu 

Raguva Kaip visoje Lietu
voje daromi yra mitingai ir 
išnešamos protesto rezoliuci
jos prieš Tautų Sąjungos ta- majoras Miškovskis. 
rybos norą primesti Lietuvai 
nepriimtinas sąlygas, taip ir 
raguviečiai padarė Susirinko 
jų apie 6,000 žmonių ir to
kias pat išnešė protesto rezo
liucijas 

MINISTERIO D-RO PURIC- j Panevėžys. Apskrity daug 
KIO PRANEŠIMAS. i priviso vilkų, tad jų išnaiki-

^ jnimui rengiama yra didelė 
Sugryžęs iš Rygos užsienių medžioklė. Vilkai taip įsidrą-

reikalų ministeris d-ras Puric-jsino, kad negana daug gyvu-
kis, darė ministerių kabinetui lių išpjovė kaimuose, bet jau 
pranešimą apie trijų ministe- ir apie. miestą pradėjo suk
rių konferencijos Rygoje re- (ties. 
zultatus. 

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
Baltjurių valstijų sąjunga fak
tiniai jau įkurta. 

Ši sąjunga apima politinę, 
ekonominę ir bendro apsigi-
nimo sritį. Sąjungos progra
ma labai plati ir bus realizuo
jama sudarant konvencijas 
nurodytose srityse. Jau pasi
rašė visa eilė konvencijų po
litinio juridinio turinio. Pasi
rašyta taipat susisiekimo kon
vencijos. 

Ekonominės konvencijos 
rengiamos. Ateinančią savaitę 

Meškučiai, Šiaulių apskr. 
Šio miestelio valsčiaus taryba 
savo posėdyj nutarė uždaryti 
įsikūrusią prieš gyventojų 
norą aludę ir savo nutarimą 
įvykino. 

Šiauliai Vietos inteligentai 
rūpinasi, kad ir paaugę vaiki
nai ir mergaitės galėtų švie
stis, todėl tam tikslui išgavi 
iš Švietimo ministerijos leidi
mą. įkurti dar šiais metais vi-" 
duriniąją mokyklą, į kurią 

Taline {estuose) įvyks Finan- priims ne jaunesnius kaip 16 
sų, Prekybos ir Pramonės tri
jų valstybių ministerių kon
ferencija, kurioj bus svarsto
mi trijų valstybių ekonominiai 
reikalai. Po to manoma šau
kti Apsaugos Ministerių kon
ferenciją. Tuo būdu sąjunga 
bus vykinama laiks nuo laiko 
ministerių susivaJžiavimais, ar
ba konferencijomis 

metų. 

Majoras Miškovskis atsižy
mėjo tuomi, kad prisidėjo 
prie latvių-lietuvių antagoniz
mo padidinimo. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

LEDAI. 

Per Šiaulius, Kuršėnus ir 
Papilę liepos 6 d. praėjo dide
lė audra su ledais, nuo kurių 
net langai kai-kur tapo išdau
žyti. Nuostolių daug padary-
ra. 

O R A S . — Šiandie nepas
tovus oras ir vėsus. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 doL, 
rugp. 10 buvo toki pagal Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterl. svarui 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.25 
Vokiečių šimtui mark. 1.25 
Lietuvos šimtui auks. l.?{ 
Lenkijos šimtui mark* .05 
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"DRAUOAS" 
m**m j c a i l liskyrna uedėldienia*. 

FRKHUMERATOe KADI Ai 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams ..>_į •> 

§UV. V AUST. 
Metams • • • • • »••• • 1••<* 
Pusei Metg ...-.- • ••.« *»°° 

Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užalrašymo dienos 
• e nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
Į Į I ^ adresam Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
B«7 Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laiska. 

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

Tel. Roosevelt 7791 
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PRANCŪZU PLENAI. 
Buvusio prezidento Wilsono 

artimas draugas ir jo asmens 
atstovas pulk. House šiandie 
lankosi Europoje. Jis dažnai 
parašo angliškiems laikraš
čiams apie Europos padėtį. 

Pastarojoj korespondencijoj 
laikraščiui "The Chicago Dai
ly News" pulk. House rašo 
apie ginčus del Aukštosios Si
lezijos. Jis pažymi, jog del Si
lezijos pakilę nesutikimai An
glijos su Prancija labai rim
ti. Didžiausias krizis turės į-
vykti susirinkus vyriausiai 
tarybai. Susirinkime bus ap
tartas Silezijos padalinimas. 
Anglų pienai nesutiks su pran
cūzų pienais. Del to įvyks su
sikirtimas. Ir niekas nežino, 
kuo viskas turės pasibaigti. 

Kituomet šitoj vietoj mes 
spėjome kad Prancija yra su
maniusi varu užimti Silezijos 
apskričius, jeigu jie butų Vo
kietijai pripažinti. Dėlto Pran
cija visą laiką šokinėjo, kad 
jai ten reikalinga skaitlinges-
nė karuomenė. 

Tą nmsų spėjimą patvirtina 
pulk. House. Jis sako, Pranci
ja yra padariusi pienus pirm 
susirinksiant vyriausiai tary
bai pasiųsti Silezijon skaitlin
gą kariuomenę. Ta karuome
nė turėjo reikšti apdraudą, jei 
kartais Tyriausioji taryba bu
tų atsisakius dalinti Silezija 
taip, kaip reikalauja prancū
zai. 

Keiškia, Prancijos noras tu 
rėti po ranka skaitlingą ka
riuomene Silezijoj, kuomet a-
liantai spręs tos provincijos 
likimą. 

Tečiau tiems prancuzų-lenkų 
pienams griežtai priešinasi 
Anglija. Ir pasirodo, kad 
prancūzai vargiai atsieks tik
slą. Nes tarybos susirinkimas 
jau čia-pat. 

Pulk. House yra žinomas 
karštas prancūzų Šalininkas. 
Bet šiuo kartu už keliamus ne
sutikimus del Silezijos jis kal
tina prancuzus.Anglai stovi už 
padalinimą pasiremiant plebis
cito pasekmėmis.Prancuzai ne
sutinka. Sako, plebiscitas bu-
FVCS tik farsas. -Nes tuo keliu 
lenkai negali gauti to, ko jie 
pageidauja. 

Kad taip, tai patys pran
cūzai atmeta Versailleso su
tarties turinį ir dvasią, sako 
pulk. House. 

Va koki prancūzų žygiai. 
Taigi ir jų skleidžiamos žinios 
apie galimus naujus sukilimus 
Silezijoj buvo iš piršto iš
laužtos, vieni prasimanymai. 

KAS LIETUVĄ MYLI, TAS 
JĄ IR REMIA. 

LENKIŠKA MARKĖ MA 
2 I A U V E R T A , KAIP 1 J B -

TUVIiKO BONO PO 
PIERA. 

BONAI — MŪSŲ f AUTOS 
PAJjfcGŲ SAIKAS. 

PASKOLOS REIKALU. 
•**-** f¥ " } • ,' = 

ketvirtadienis, Jtugp. l t , 1621 

Bonų vajus jau atūžia. 
Penmsylvanija sukruto pirmoji 

Mūsų broliai anglekasiai ma
loniai nustebino visą mūsų iš
eiviją, pirmieji sukrusdami 
darbuoties del Lietuvos Pasko
los vajaus. Da kai-kas pasa
kydavo, kad mainierius esą 
sunku įjudinti į darbą. O čia 
pasirodė, kad nei judinimo ne
reikėjo: tik išgirdo, ir tuoj vi
si kaip mūras — į darbą. Atė
jo žinių iš Scranton, Forest 
City, Minersville, Frackville, 
Girardviille, Shenandoh, Ma-
hanoy City, Mt. Carmel, New 
Philadelphia, Tamaąua, kad 
jau eilės darbininkų rikiuoja
mos ir tuoj pradeda darbą. 

LAIŠKAS iŠ RYMO. 

Vatikanas ir Kvirinala* Taikosi? 
Atsitikimai nuo gegužio 31 d. 1871 m, — Nepaprastas Leono 

XIII pasielgimas. — Karališkos garbės ženklai. — 
Bonomi kabinetas gyvuos? 

ITALŲ PASIUNTINYBĖ PRIE AP. SOSTO. 
* r — 

(Pabaiga.) , 
Ar šisai gyvuos? 

Faktas kad M. Bonomi ėmė 
si tverti naują ministeriją vi
su uolumu ir jeigu jis neilgai 
ištvers prie vairo, tai ne jo 
kaltė. 

Bet našta kuri tenka jo pe
čiams pakelti ne by kokia. 

Valstybinė skola labai di-
Schuylkill o pavieto lietuviai f d e l ė fc k a r Q n u v a r g i n t a Itali-
15 d. rugpjūčio ties MahanoyĮ ja UŽUQt p a & U s i o . , a t s t a t y m o 
Junction daro milžinišką išva
žiavimą, kur laukiama žymių 
svečių ir tikimasi nuveikti di
delių darbų. Laukiama žinių ir 
iš kitų Pennsylvanijos vietų. 

Bet kruta ir kitų valstijų 
kolonijos. Štai gauname žinių 
iš Worcester, Mass., Thomp-
sonviile, Conn., Hartford, 
Conn., Amsterdam, N. Y. kad 
jos dar šį mėnesį rengia masi
nius mitingus bonų pardavi
nėjimo reikalams. Tad laikas 
jau sukrusti ir visoms kitoms 
kolonijoms į bendrą tautos 
darbą. Nereikia laukti vasaros 
pabaigos. Tuojau reikia rink-
ties stočių komitetams, dary
ti veikimo pienus savo kolo
nijoms ir neatidėliojant pra
dėti darbą, apie ką tuojau pra

puolė į naminio karo baisius 
nuostuoiius. Tik viduramžio 
riaušės prilygsta pastarųjų 
laikų nuožmumui. Naujo par
lamento sau priešingos frak
cijos, galop susitaikinimo klan 
simas su Apaštališkuoju Sos 
tu. 

Bet klystume manydami 
kad šis klausimas yra pasku
tinio momento išdava. 

Daug juo kalbėta didžiojo 
karo metu, jis kybojo ore ne
laimingos Nitti ministerijos 
laikotarpy, kuomet Italija per 
plauką neįkliuvo bedugnėn. 
Dabar atvykus Prancijos am
basadoriui Jonnart prie Vati 
kano (17 metų Vatikano ir 
Prancijos diplomatiniai santi-

šome pranešti Misi jai^rane-įk i f l i buvo sutrukę), vėl prade-

Nes noroms-nenoroms, poli
tinė Vatikano įsrava neginči
jama, labiaus stipri, negu kad 
Papą (sulyg Bismarcko išsi
reiškimo) turėtų uostą kurį 

reiti karo tarifas iš savo kai 
myninių Valstybių pusės. 

Taip maždaug sprendžiama 
užsieniuose; Italijoje arčiaus į 
tą klausimą žiuri. 

Romoje sakoma kad katali
kų partija pasiuntė į Bumus 
107 atstovus ir su tuo skaitosi. 

Su tuo faktu taip skaitosi, 
kad Bonomi, griežtas eks-so 

Vas. 
n Laimei, sako Gionale d1 

Kalia "kad šiandieniniai Va
tikano ir Kvirįnalo santykiai 
pagerėjo ir beveik negali kilti 
nesutikimai tarp jų, bet, kaip 
ten nebūtų, paskyrimas Tei
singumo ir Kįulto ministerio 
kataliko yra viena stambiau
sių paklaidų, liberalų partijos 
nusileidimas ir nepagarba de
mokratinėms tradicijoms. 

Pastaromis dienomis kalbė
ta apie pastovų diplomatinį at
stovą tarp Sv. Sosto ir Italijos. 

Bet gerai žinoma kad oficia-
lis tarpininkas tarp Kvirinalo butų galima bombarduoti, arba 

plotą žemės per kurį turi pe-t i r Vatikano yra baronas Mon-
ti, kurs tikrumoje yra vienas 
iš pasiuntinių Bomoje prie 
Vatikano. 

To užtektų kad prirodžius 
tokio asmens reikalingumą, 
nekalbant apie kitas priežas
tis pastovios italių pasiuntiny
bės Vatikane. 

Taip išvadžioja "Giornale d' 
Italia", bet negalima užsimirs-

muose pasielgė taip, kad nie
kad to nesitikėta. Jis pasiūlė į 

šimą gavę tuojau išsiųsime tai 
stočiai įvairios literatūros: 
atsišaukimą, plakatų, korčiu
kių, knygučių, ir k. d. 

Nenusiminkime del laikų 
blogumo. Laikai eina geryn, 
tik mes neikime blogyn. Kas 
jau turi bonų, lai perka nors 
pusę tiek, kiek turi; kas dar 
nepirko, lai dabar perka nors 
išsimokėjimui. 

Numirėlių neliečiame. 
Gyvieji atsiliepkite. 
Miegantieji pabuskite. 
Visi į darbą! Už mūsų Vil

nių! Už laisvą, nepriklauso
mą Lietuvą! 

Laisvės Paskolos Skyrius. 

Niekas taip nekenkia naujai 
tiesai, kaip senoji klaida. 

—Goethė 

da garsiai kalbėti apie JCviri 
nalo ir Vatikano ryšius. 

Užsieniuose kitaip tą taktą 
nušviečia negu italuose. 

Tikima, kad Italija norinti 
diplomatinių santikių del tų 
pačių priežasčių ką ir Pranci
ja. 

Antiklerikalizmas, sakoma, 
nėra eksporto prekė, nes Ry
tuose, katalikų misijos visuo
met buvo pionierės ir bendra
darbės tautinės ekspansijos 
(propagandos). 

Rytų perspektyva. 
Nelyginai senobinės Genuos 

ir Venecijos respublikos, Ita
lija skaniai žiuri į Rytus ir 
gerai supranta kokia naudą 
gali turėti tenai iš katalikų 
misijų 

riją kataliką Rodino. 
Norint suprasti šio įvykio 

visą prasmę reikia žinoti, kad 
ligi vakar dienos masonai no
rėjo į tą vietą įsprausti Fer-
ra, kurs turėjo kontroliuoti ir 
sekti Vatikano akciją. 

Teisingumo ir Kulto minis-
reris, arba antspaudų sargas, 
kaip jį taipat vadina, duoda 
savo "placet" (sutikimą) ir 
"e*equatnr" t. y. sutikimą 
Papos skiriamiems klebo
nams ir vyskupams. 

Tai kontrolė kurią italų Vy
riausybė pildo atžvilgiu į Va
tikaną. 

Jeigu vyskupas arba klebo
nas įtariamas antiitaliniose 
simpatijose, tuomet antspaudų 
sargas deda savo "ve to" ne
sutikimą tokiems paskyri
mams. 

Ir kas kontroliuos? 
Dabar statoma sau klausimą 

ir kas kontroliuos? Ar p. Ro
dino kurs bus vienkart ir tei
sėjas ir Vatikano šalininkas? 

Kuomet tas teisėjas bus pri
verstas pasirinkti dvasinį Va
tikano autoritą ir laikiną Kvi
rinalo autoritą, kuriam jis tar
naus! Atsakymas labai leng-

cialistas,Avanti ex-direktorius! ti, kad to laikraščio įkūrėjas 
norėdamas turėti įtakos Ra- yra M. Sonino, žydas persime-

valandą katastrofos .užmiršta 
kad Kvirinalas ir Vatikanas 
diriįniojamas italų politikų. 

Jeigt* Papą nebūtų italas, 
gal butų sunkiaus, o gal net 
ir negalimu daiktu. Bet pra
dedant Utrecht'o dailidės sū
numi, kurs vos vienus metus 
buvo (1522-23) Papą vardu 
Adrionas VI, nuo to laiko Pa
pos buvo italų tautos žmonės. 

Dabar, kaip visados, Papą y-
ra italas ir bent pusė kardina
lų taipat. 

Toki s atsitikimas, regis, 
priešinasi Katalikybes dvasiai 
(tas žodis reiškia visuotinu
mą), bet Bažnyčia atsako, kad 
Šv. Petrui išrinkus savo sos-
tapiliu Romą kaipo Bažnyčios 
rezidenciją, labai natūralu kad 
italai esti žymiausiu skaičiumi 
Papos ir kardinalai. 

Belaukiant ir visų nuomo
nių nepaisant, susitaikinimo 
idėja kybo ore. 

Vistiek kaip bus, nieko nuo
stabaus ir ne pirmas atsitiki
mas, kad Karalius įžengtų į 
Vatikaną, o Papą į Kvirinala. 

tęs protestantas ir masonas, 
tas pats kurs tiek kartų pa-

Teisingumo if Kulio ministe- tekęs italų politikon vien pa
sigailėjimo vertas tėra. 

Kartoju nuomonę Giornale 
d ' Italia kuri buvo paskleista 
beveik •visuose italų laikraš
čiuose ir ji atstovauja nuomo
ne priešingą atstovybei prie 
Vatikano, nuosekliai eina prieš 
Vatikano ir Kvirinalo susitai
kinimo. 

Kita nuomonė meilesnė, bet 
vistik neveda prie taikos yra 
tų, kurie klausia savęs, jeigu 
sumezgus Vatikano ir Kviri
nalo santikius ar nebus blo-
giaus, ar nepakils didesni ne
sutikimai negu dabar? 

Neturime pagrindo manyti 
kad ši nuomonė butų rimta. 

J i butų savo vietoje jeigu 
mes gyventume 1870 m., kuo
met italų Vyriausybė įsigyve
no Romoje, o Papą užsidarė 
Vatikane. 

Bet kas galutinai bus? ne
kantriai teiraujasi politinės 
sferos. Ve d\rj galybės viena 
prieš kitą, dvi valstybės, dvi 
Valdžios, dvi partijos, dvi 
diplomatijos, du karaliai, vie
ni prieš kitus viename mies
te, kilometro atstumo viens 
nuo kito... Kas bus? 

Nieko nebus. 

LAIŠKAS Iš KELIONĖS. 
Padėkos žodis. — Gausios au
kos. — Amerikos vice-konsu-

lis. 
Gerbiamieji: 

Besiskubindamas išvažiuoti 
į Lietuvą likau nepadėkojęs 
Jums už didelę garbę,- kurią 
padarėte man 11 liepos šių 
metų. ("Draugas" pašventė 
savo dienraščio numerį kun. 
prof. Pr. Bučio išleistuvėms, 
kuriame mūsų idėjos draugai' 
reiškė pagarbos žodį, jo dar
bus atvaizdindami. Red.) Pri
imkite nors šitą nuoširdų pa
dėkos žodį nuo juros siunčia
mą. 

Šimto keturiasdešimties tuk 
stančių 800 auksinų draftą 
Teologijos Fakulteto reika
lams busiančiame Lietuvos 
universitete gavau kelioms 
minutoms prieš sėdant į laivą, 
todėl neturėjau progos anks
čiau padėkoti. Prie to reikia 
priskaityti kun. Jeronimo Vai
čiūno auką šimtą dolerių į-
duotą man Chicagoje sėdant 
į traukinį. 

Pasitaikė, kad tuo pačiu 
laivu į Lietuvą važiuoja ir A-
merikos Vice-Konsulis Kaune 

Jis yra gimęs 20 liepos 1888 
m. mieste Milford, Delaware'o 
valstijoje. Moksltis baigė civi
liu inžinierium, paskui inžinie-
riavo Australijoje. Nuo 1914 
metų jau tarnauja Suvieny
toms Valstijoms Valstybė* De-
partnaento skyriuje. Iki šiol jis 
buvo generaliu vice-konsuliu 
mieste Cape Town Pietų Af
rikoje. Karės metu norėjo sto
ti į kariuomenę, bet vyriausy
bė neleido, nes jai reikalingi 
yra valdininkai užrubežinių 
dalykų skyriuje. P-nas Heis-
ler'is yra išdavęs vadinamus 
re carriere egzaminus, t. y. to
kius, kurie atidaro kelią iki 
pačių augščiausių vietų Vals
tybės Departamente. P. Heis-
ler yra tris metus tarnavęs Na
ci jonalėje Amerikos Gvardijo
je. Jis yra nevedęs. Jo tėvas 
jau miręs, motina dar gyva. J 
Lietuvą jis važiuoja su geriau
siais linkėjimais mus kraštui. 
Pažinęs p. Heisler'į aš tikiuosi 
kuogeriausios naudos iš jo tar
navimo Amerikai ir Lietuvai. 
Ma malonu tomis žiniomis da-
lintis su "Draugo" Redakci
ja ir jo skaitytojais. 

Su tikra pagarba 
Kun. P. Budys. 

—• 

NEVERK, 
; 
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Tie kurie laukia kiekvieną į p. Charles H. Heisler. 

Neverk panelė, 
Neverk jaunoji, 

Neverk balandėlė, 
Neverk dailioji. 

Neliek ašarėlių, 
Šalin jas nubrauki; 

Ateis linksmos dienos, 
Laimė tavęs laukia. 

Sušvies saulelė, 
Naktelei praėjus; 

Sužydės gėlelės, 
| w *-&auiei užtekėjus 
Ir atjos bernelis, 

Kurį pamylėjai; 
Pratars jis žodelį, 

Kurio negirdėjai. 
Pradžiugs tavo širdis, 

Nurims tavo siela: 
Nušvis tavo akys, 

Tik išvydus mielą. 
Jūrių Dievaitis. 

LAISVA TIK PASIŠVENTI
MU NUPERKAMA. 

••» • 

UŽ LAISVC, ŲŽ VILNIŲ, UŽ 
LIETUVĄ! PIEKIME 

BONUS. 

— —-
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ATSTOVAS1 BALYS 
/S FRANCU KALBOS !SULIETUVINO 

NEMUNAS 

Draugo 
(Tęsinys). 

Romanas. 
RALIENĖS PROJEKTAS. 

Ne, jis tiek nereikalaus. Galop jis vien priemonė) — Prašau, prašau, sušuko balsas viduje. 

Paskui, neduodama sau atskaitos iš "savo nutarimo, ji 
galvojo kas galėtų jai ateiti pagelbon ir Vingį net gyvasties 
auka ją išvaduoti. 

— Taip, turiu sergėtis ir gintis nuo juodasielio žmogaus* 
kalbėjosi. Bet ką aš beginklė galiu padaryti! 

Nenu^mo. Susirūpino nauju savo nesąžiningumo ben
dradarbiu, nei kiek nemanydama, kad pastarasis gal but pa-
vojingesnis už pirmąjį. Perbėgo mintimi visus tarnus ku-

. . . n uos galėjo aukso kaina papirkti. 
— Petingas ir storas Jonas — tikras kelmas. Jis tinki 

namų sargybai, bet.. Viktoras smagesnis, gudresnis, jeigu 
įstengtų, bet nevaldo liežuvio. Mikas girtuokliauja: jis bus 
girtas pareigos metu. Ne, aš nerandu. 

Staiga pliaukštelėjo sau per kaktą. Žinau kas tinkamas. 
Tarta, padaryta. Žmogus be sąžinės ir baimės, gana 

išmintingas, galįs ją ginti ir ligi galo kovą laimėti. 
Laikraščių atskaitos iš Mariampolės bylos garsiai kalbė

jo apie kaltinamąjį teisme Juodsnukį. J i gerai •patino tą 
drąsuolį. 

— Ve, tikras, man atsakantis bendras. Jis gudrus^ veik-
pramustgalvis. Ir gerai jam užmokėjusį... 
J i susirūpino. 
— Jeigu jis nestatys panašių reikalavimų... 
Paskui apsvarsčiusi už ir ,prieš: 

l'S. 

tebus. Busiu atsargi. 
Neatidėliodama, pasišaukė tarno Jono žmoną. Atsar

gumo dėlei ji pasinaudojo jos raštu ir padiktavo laišką. 
Gerbiamasai Juodsnuki, 
"Aš noriu su Tamista pasikalbėti. Reikalas labai svarbus 

ir nemažiaus pelningas. Ar gali man tamista paskirti Kaune 
pasimatymo valandą f". 

Ir pavartodama visą atsargumą, Ralienė pasiuntė Jono 
žmoną į tolimą miestelį iš kur buvo laiškas išsiųstas pažymint 
"poste restante" antrašą, kurx ji pasiliko pakol negaus atsa
kymo. 

Atsakymo ilgai laukti nereikėjo. Varnas greit pajuto gro-

"Nilo ateinančo pirmadienio aš busiu kasdien Kaune. Ga
lima pasimatyti su manimi mano apgyventame viešbuty nuo 
5 vai. vakaro*" ' 

Ir jis padavė savo viešbučio vardą ir gatvę. 
Kelioms dienoms praslinkus, Balienė, it kukli ii nedrąsi 

mokinė, paprašė savo vyro leidimo išvažiuoti Kaunan. 
— Man skaudu tave palikti. Bet su sveikata geriaus. Ir 

viena mano mylimiausių draugių miršta. 
— Aš pažįstu taVė, širdele, atsakė senis, kurs negalėjo at

mesti taip jautrios žmonos prašymo. Važiuok, manė mylimoji 
J i išvažiavo. Draugė kuri tikrai buvo bemirštanti nematė 

Balienės. Atkeliavus Kaunan ji stačįai nuėjo viešbutin, ten 
apsimainė drabužius: skrybėlę, apsiaustą, sijoną. Veidą užtiesė 
tirštu žydrios spalvos šydą, po miestą tramvajais, arkliais šen-
ten pavižinėiusi, kad geriaus savo pėdas kitiems ateity sumai 
sius, galutinai surado Juodsnukio viešbutį. 

Tai buvo žydiškas viešbutis. Apačioje nedidelė kolenia-
lių prekių krautuvėlė, lange kyšojo pUstytuvės buteliukai. Už
ėjusį į pirmąjį aukšta nešvariu karidoriumi surado kambario 
numerį. Pasibeldė į duris. 

Ralienė peržengusį slenkstį palabino. 
— O, ponia grafienė! Aš vistik ko nors vertas, šukavo 

Juodsnuki s. 
— Aš ne grafienė. 
— Tamista ponia Ralienė. Aš pažįstu. Aš <žinau kad ta 

mista nori nusavinti atstovą Ralį, mano gynėja, bet Vingis 
tamistai į kelią pareina. Nori jį nustumti, ateini pagelbos ieš
koti. " , 

Matydamas savo viešnią nei šio nei to, jis toliaus besi
juokdamas kalbėjo: 

— Tas tamistai nepatinka, mano poniutė, kad aš visas 
paslaptis žinau. Aš turiu savo policiją, matai. Nesiskųsk. Tas 
tamistai palengvina darbą. Nereikės visų kivirčų atpasakoti. 

.Kalbėkime mažai, bet gerai. Kiek gausiu už viską?; 
— Bet aš... 
— Ne, loškime,atviromis kortomis. Tamista nori kadras 

tą niekšą stačia galva apverčiau, ar ne taip! 
Ralienė sustingo. Ištarti žodžiai lėmė Vingiui gyvybę Ur 

mirtį. 
— Ne tame dalykas, murmėjo moteriškė. Gal to nereikės. 

Aš nenoriu kad mane kas apvogtų, va ir viskas. 
Juodsnukis vėl pradėjo garsiai juoktis. 
— Žinoma, tamista nenori jį pasiųsti pas Abraomą ant 

alaus. Bet ta'mistai nemalonu kad jis nusiskintų senio užan-
gintą vaisių. O jeigu jis pasipriešins... Aš jį.... Supranti! Bet 
aš klausiu: kiek man duosit 

šiurpulys ją nuo kojų ligi galvos perbėgo. J i nei žodžio 
nepratarė. Išsiėmė iš krepšelio piniginę ir padėjo tūkstantinį 
bilietą. 

Jis sumykė: 
— Tai tik už kelionės ir apsigyvenimo išlaidas. Nes aš 

turėsiu apsigyventi arti Žimiškių ir apsimesti tamstos nepa
žįstąs. (Daugiau bus). 

s 



ketvirtadienis, Ėugp. 11, lifci 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

18S1 80 . 
TsJandos: l t iki U ryto; 

po plot. t iki 9 
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T«L Canal 157 Vak. Canal 1118 

OR. P. Z, ZALATORIS 
• 

[ » O P O O O O ^ « 
to VALKNTl 

COLLEGES 
l » H S, Hrftstod, S4«f # . 

1850 H. Wel l s BU 
117 Mokyklos Jan*V Valatijos©. 
Moko SUrrlmo, PatteniŲ Klrpi-] 

>mo, Destgntag btsniol Ir narnama, < 
[Vlotos d u o d a m o s dykai . Diplomai.j 
LMok&laa loagra i s a t m o k ė j lmaiaj 
•Klasoa d ienomis Ir Yakaraia. Pa-
Įretkalaukit kayfe lea . 

Tol. Sooloy 1641 
S A R A P A T E K , pirmininkė.< 

— 

TeL Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvi* Gydytojas, OaJrorgaa Iv 
Akoderaa, 

SMS t , Ba l s ted St. Cfcfcaco. 
Valandos: 19—11 I i vyto 1—1 iv 
• — 8 vakar* Kad. 14—11 U ryto . 
• • • • • • • ttm < • » » • » » • • • • • » • » m š k 

Tai. Randolph 1898 

A ASLAK1S 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
LABDARIŲ VEIKIMAS. 

Rockford, BĮ. — Čia yra 
Labdaringos Sąjungos 22 
kuopa. Kad geriau sušelpus 
vargdienius ji susivienijo su 
vietine Šv. Vincento a Paulo 
draugijos kuopa. 

Rugpj. 2 d. čion atvažiavo 
p-lė Jadvyga Steponkaitė. Ji 
pridavė 300 atviručių su Lab
daringos Sąjungos namo pa
veikslu atvaiadintu ant jų. Vi
si mielu noru paėmė tas atvi
rutes parduoti. 

ŠĮios kuopos valdyba yra se
kanti: Ant G ribas — pirm., 
A. Domeika — pirm. pageib., 
Ant. Getautas — nut. rast., 
Kaz. Marcinkevičius — fin. 
rast. ir Ant. Rupšis — ižd. 

M 
B 1*0 M S 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

A S S O O A T I O N BLDG. 
19 So. La Baile St. 

Valandos: 9 ryto iki 8 po ploto 
Panedėl ia is iki 8 vakarą 
Nedėl lomls ofisas uždaryta* 

~ ~ 

OR. S. NAIKELIS 
marutis 

GYDYTOJAS ER CHERURGAt 
, Oflaa* tr Gyvenimo nata 

SSSS Soarth Halstsd Street 
Aas itilsj— fratvenal Sts*t M M * 

Valandos nuo 14 lkl 11 vyto; ano 
i iki i po plotų; a n o 7 iki 9 va*. 

Kodėl lomia ano 19 tai 1. 

U 
"irt—-J 

A. R. 

PRIAUGAMŲJŲ VYČIŲ 
NAUJAS DVASIOS VADAS 

IŠVAŽIAVIMAS. 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 
Telšiai Liepos 17 d. Teisių 

scenos ir dailės draugija su
rengė Telšiuose, Džugo salėje 
viešą. vakarą.-koncertų. Vitifto-
ta komedija "Kuprotas Ože
lis", p. Butkevičius iš Rietavo 
griežė smuiką, o p. Dargis iš 
Alsėdžių fortepijonu; "Kank-

0 

lių" choras padainavo keletu 
dainų. Visa padaryta apskri
ties vietinėmis pajėgomis, te-
čiau visa pasisekė kuogeriau-
siai. Žiūrėtojų buvo labai daug 
atsilankę. Pelnas skirtas dr-
jos " Kanklių'' naudai. 

Nesenai Telšiuose įsisteigė 
Medžioklės ir Žuklavimo drau
gija. Jau dabar turime* į 50 
narių. Padaryta jau pora su
sirinkimų, nors valdyba dar 
nerinkta. Draugijų veda komi
sija iš trijų narių: prov. Nor
kaus, p. Puferio ir p. Liutke
vičiaus. 

Šių metų Telšių, vasariniuo-

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Cfcrirorga* 
4441 Bo. Wos4ern Avc 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 1-11 rytais , 1-1 po 

pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
niais t iktai po pietų 1 lkl S. 

Y. W. RUTKAUSKAS j 
ADVOKATAS • • 

29 South La Salia Street 
Telefonas Central 6390 ! 

Vakarais, 812 W. SSrd S t I 
Telefonas: Yards 46S1 

8 " - • » • • • • » —e 

DR. G. M. GUSER 
Praktikuoja 10 metai . 

Ofisas 1149 So. Movgaa St. 
Kertė M-vo st., CMcace, EB. 

SPECIJALISTAS 
Motarlsjkų, Vyriškų, taipgi 

niakų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
lkl S po plotų, n a o 8 lkl 1 va laa -
dą vakaro. 

Nsdėl lomls nao t lkl I po plot. 
Toleioaas YaHto SSf 

• - • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • Į 

Detroit, Mich. — L. Vyčių 
79 kuopos priaugamųjų sky
rius, po ilgo nuliūdimo, džiau
giasi gavęs sau darbštų dva
sios vadų, būtent gerb. kun. 
J . ČTižauskų, ku r s net ik apsi-
ims vadovauti priaugančiam 
jaunimui, bet i r mokys giedo
jimų. 

Prrmų kartų mūsų dvasios 
vadas atsilankęs susirinkiman 
paklojo pinigų ant stalo ir lie
pė surengti sau išvažiavimą. 

patini'jam ĮtedėĮkoJr̂  gausiu 
delnijl plojimu. 

Nutarta išvažiavimų su-
rengti'rugs. -4 d. (turbūt rugpj. 
4 d. Red.) ant Belle Isle. 

Diena buvo puiki ir visi 
Linksniai žaidė, kaikurie ėjo 
maudytis. 

Popiet atsilankė ir, svečių: 
gerb. kun. Boreišis, West Side 
vargonininkas R. Adomaitis ir 
gerbiamos Seserys. 

Svečiai, taipat kartu links
minosi ir žaidė. 

Saulei pradedant leistis visi 
rengėsi važiuoti namon, užga
nėdinti. 

Dabar tikimės kad ir vėl 
priaugamųjų skyrius pakils 
kaip buvo pirma prie p. Alek
sio. 

Didžiausia padėka priguli 
mūsų dvasios vadui, gerb. kun. 
J. Čižauskui kurs taipat darba
vosi prie surengimo šio išva
žiavimo, pridėdamas pinigo ir 
darbo. 

A. Bukšaitė. 

se mokytojų kursuose esama 
klausytojų į pusantro šimto iš 
Telšių ir Kretingos apskrities. 
Mokytojais liaudies mokyklose 
daugiausiai yra panelės (Ypač 
Kufetingos apskr.). Mokytojų 
tarpe' veikia dvi organizacį-
jf J Profesinė ir Katalikų Mo-
fcttojų Sųjunga. Stebėtina 
kad šįmet vasariniuose kur
suose nemokoma tikybos. Tas 
esą netik Telšiuose, bet ir ki
tur. 

Liepos 17 d. Telšių gimnazi
joj buvo katalikų mokytojų su
sirinkimas, kuriame išnešta 
rezoliucija, kuria reikalauja
ma, kad vasariniuose moky
tojų kursuose butų dėstoma 
tikyba. Be to Katalikų Moky
tojų Sųjunga mano įsisteigti 
savo akcinę bendrovę, kuri 
jiems priduotų mokyklom rei
kalingos medžiagos if knygų 
patogesnėmis kainomis. Moky
tojų Sąjungoj yra apie 50 na
rių. Teeiau jr tegyvuoja silp
nokai, nes instruktorius ir ki
ti mokytojai jai neprijaučia. 

Tol. Off. Hų mb e ld t 4880 
Res. Humbe ld t 8899 

M. E.ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 K. Paulina St. 
K a m p . Milwaufc.ee Ava. 

.«»•<• < a — • • » • • ' 
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LIET. R. KRYŽIAUS IR ŠV. VINCENTO A PAULO 
RĖMĖJU SEKCIJA. 
Pajamos balandžio mėn. 

DB. A. L YUŠKA 
1900 & Halfled Str. 

TeL Ganai SUS 
Valandos: 19 ryto iki 8 
Gyvenimas: 

SS1I W . Mvd Str. 
Tel. Prospoot 8488. 

Užsisakykite M "Laivą 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i f i i i i i i i 
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Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas Iv Chirurgai 

Pooples Toatus Haeae 
1818 W. 47ta 8tv. TeL BouL U 

S
Valandos: 8 lkl 8 vak. Rodei 14 
iki 11 ryta. 

ROS. 2914 W. 41rd 
N u o ryto lkl plot. 

| T e l . McHJnley M S 

, V •"• 

I 
įChicago, 111., 18-th St $12.75 
,'Springfield, III 15.00 
;Pittsfield, Mass 33.00 

CChicago, UI. N. S . . . . . : . ik 59.30 
Chicago, 111. 18-th St . . . . , . . , •;. 96.50 
Kewanee, 1)1 1 . . . 42.55 
Brooklyn, N. ^ ^ . r . ^ u . . / . . . 10.00 

Telefonas Armltage 9779 

MARYAN S. ROZYCKI 
MTJZYKOS D I R E K T O R I U I 

Mokytojai Yimao, Teorijos Iv 
Kompozicijos 

I M I H . Western a v * 
Cnica«o, Ilh 

f T J. P. VVAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ATJVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dcarborn SL 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 450S -So. Aahlaad Ave. 

Tel. Yards 1053 

Tel. B l r d . 794J 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DsarnsTAa 

471S SO. A6HUUTD AVTUIUSI 
arti 47-tos [Vt landos: nuo 9 ryto Ud 9 vak.| 

o 4 1 l | 9 Sorodomis nuo 4 I ls 

Brooklyn, NJ Y. 
Harrisou, N. J. 

• • • • • • • • • • 15.00 
110.00 

Viso . . . . . . . . $394.10 

CkfuJio man. 

Ručine, Wis. $39.56 
Port Wasnington, Wis 19.50 
Spring Valley, 111 35.16 
Waukegan, lll 80.75 
Hartford, Conn. 150.00 
Gary, Ind, 117.75 
Cicero, III 37.00 
Portage, Pa. 11.50 
Brooklyn, .N. Y 2.00 
Chicago-Brigliton Pork, 111., 46.00 
Grand Rapids, Mich 53.25 
Lewiston, Me , . . . . 20.00 

DARBAS IR SVEIKATA 
Bedarbės niekad nėra ant u-

kių. taip pat ir sveikata il
giau laiko, jtegydami pirktis 
sau gera-uBe'o nebrangiai at
eikite pasikalbėt su išleidėjų 
L a i l « s l s ^ ^ į ^ Ukini-
ko", o daugiau sužinosit kaip 
iš vis^^msvĮfu. Busiu Chi? 
cagt^ ėu^ato} 13. Euįipįučio, 
pas Juozapa Grušą, 3147 So. 
Halsted St. o Nedalioj Rug
pjūčio 14 pas Auna Shimkus 
114 K. 107 St. Roseland. 

Arba rašykit 
M. VVALENČIUS 

Box 96 Hart Micliigan. 

"LAIVAS" eina "kartą į savaitę. 
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiž-

kinimas. 
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
"LAIVE" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža

idėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa-
vp bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5e 
Adresas 

a 

dd\ LAI va/" 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, IUinois. 

SUSTOK, ŽIUREK IR KLAUSYK 
Štai Negirdėtas Pasiūlymas 

ŠEŠI DALYKAI TIKTAI UŽ $6.00 

——^___ 

IDĖJINĖSE ORGANIZACI
JOSE STOKA TVAR

KOS. 
— — 

Kingston, Pa. — čia Tautos 
Fondo ir L. R. Kryžiaus sky
riai nieko neveikia. Žmonės 
nori prie jų prigulėti ir yra 
šaukiami susirinkimai, bet 
valdybos neatsilanko. Jau 
nė atskaitų neišduoda
ma. Pradeda žmones iš
vesti iš kantrybės. Tai ne ko
kie pat rijotai. Čia žmonės yra 
geri, bet vadų yra stoka. 

, K. K. 

SILPS UITUVIUS TREM 
TINIUS BtTSIJOJI. 

r / Viso $612.46 $612.46 

Birželio mėn. 

Bi ockton, Mass , 63.73 
Norwood, Mass , 35.00 

Viso $98.73 $98.73 
\ • 

Trijų mėnesių pajamų $1,105.29 
Balandžio 1 d. ižde buvo 400.70 

i ' ' 

AKT PARDAVIMO labai pigiai 
kampinis . 4 aug-ščių n a m a s 3 krau
tuvės, 12 pagyvenimu, lotas 50 pė
dų randos neša $325.00 \ mėnesį. 
Kaina $26,500.00. Atsišaukite tuo-
jaus pas savininką. 

« Albert Hlavac-ek. 
9113 W. 21_8t. St. Chicago, 111. 

P h o n c Canal 2292 

3 B • ar 

^ 

rVashingtona*, -VIII. 8 d. 
Turint omenyje didelį Bušuo
se badų, kur daug Lietuvos 
tremtinių nuo didžiojo karo 
vis dar priversti yra gyventi 
ir negali grįžti Lietuvon, Lie
tuvos Ministerių Kabinetas pa
skyrė kreditų iš Valstybės lėšų 
Šelpti Lietuvos tremtinius Ru
suose. Suma; nustatys Lietuvos 
Užsienių Reikalų Minisleris 
susitarus su Finansų Minis
terių. 
(Liet. Inf. Biuro Pranešimas) 

Labų $1,505.99 

Išmokėjimai balandžio mėnesyje: 
v 

Kabelis Lietuvon $8.50 
Expresas . ..'. , 3.80 
Lentos vinis ir kiti mažmožiai 3.30 
Kelionės lėšos ' . . : . . . , 15.00 
Už suvežimų baksų priepiaukon 27.44 
Kerr &team*hip Co. už pervežimą Klaipėdon 18 

skrynių .' 47.93 
Krasaiženkliai , 1.60 
Kelionės išlaidos su prakalbomis 100.00 
Sekretoriaus alga už balandį . .j — 125.00 

Viso > . . . , . . $333.57 

• Birželio mėn. 

Expr«sas . . . . > . 3.57 
Viso 3.57 

Trijų mėnesių Išmokėjimai 
Labų ' $336.14 

Nuo įsteigimo L. R, K. ir šv. Vincento^ a Paulo Rėm. Sekcijos 
Surinkta $61,740.37 

Išmokėta 60,570.52 
- f F r i -—. : 

Liepos 1 d. ižde lieka ; $1,169.95 

T. f. Sekretorius 
. 222 S. 9-th St., Brooklyn, N. Y. v ... 

BIDKLIS UARGENAS. Ant parda
v imo S augščių namas su kitų na
mel ių ir barne užpakalij . Kaina 
$2,800. 
1627 So. Morgan Str Chicag*. 

• • • • ' • ' • " ' < .' • • ' ! -

P A R S I D U O D A : Gramafonas ir an
glimis verdamas pečius . Parsiduos už 
teisingą, pasiulijimą. 

1026 N. Oakley A r e . 1 FI. 

l f l 3 # C ^ A t M p $ & S l A N B t B ^ virSui parodyto rinl<ifcįo iŠ šešių dalykų 
ff kuonte t ' Ji ajTOik^sitė, tad *i»arodykitė savo kaimynams, draugams ir tt. 
ir tegTil jie sprendžia apie jų aukstąv ertę. 

Jei jųs norite patyrtl ta didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengkite 
būti pirmutiniais pasinaudojime Šito pelningo pasiūlymo ir jųs busite mūsų 
atstovu. ' 

. Pas iū lymas yra taip lengvai at l iekamas, todėl jųs neprivalote abejoti. 
Tik iškirpkite šitą. iliustracija, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavardę ir 
adresą, {dėkite 50c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšoms apmokėti 
ir prisiųsklte mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius dalykus kaip 
aukščiau parodyta, o žemiau išvardyta*»•>. / 

1. Aukštos vertės Kukų Laikrodis", padarytas iš brangiausio ir tvirčiau-
sio medžio, su rankų darbo išmarginimais, kas padaro jį daug brangesniu. 
Geriausiai at l iktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko teisinga 
laiką, nes yra regul iuojamas su svarstyklėm ir garantuojama visam jūsų 
amžiui. Į 

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

S. Geležinkeliečių styl iaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais pui
kiai nušlifuotais ir išmargintais. Jo nikeliniai viduriai tafp nustatyt), kad vi
suomet la ikys teisingą l iaką ir yra garantuojamas ant daugelio metų. 

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

v iena diena ankič iau. Parodymui giedraus oro Išeina laukan lė l iukė-mo-
teris, o l ietingą orą parodo vyras-lel iukė išeidamas laukan su lietsargiu. 
Ant s ienos viduje yra Termometras, kuris parodo temperatūrą. Yra toks 
parankus dalykas, be kurio nei v ienas neprivalėtų būti. 

6. Pulki utrašų knygutė, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu apda
ruose. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei v ienas žmogus negali 
apseitl. 

Nei v ienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirium, nes m e s 
darome š i tą pusdyki pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo tikslu, kad pa
s iekus kuodaugiau žmonių. Jei jųs atrastumėte, kad minėti dalykai nėra 
dukart daugiau ar nors jųs pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigus. 
š i tas rinkinys aukščiau minėtų dalykų patrauks ir jūsų draugus ir j ie 
norėB ji gauti taipgi gal ir jųs patys norėsite gauti kitą tokį patį rinki
ni, todėl V E I K I T E TUOJAUS! 

UNION SALES CO., DEPT. 312 
673 W. Madison St., Chicago, III. 

f ' • 
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ANT PA-RDAVlMO saldainiu, cl^ 
garų, cigaretų ir kitokių mažmožių 
krautuvė. Ats išaukite 
1450 W . 35 Street Chicago. 

' ' • . t = 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . 9 > 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
L1KTUVI8 AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina rimą aMų 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančiu* 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausia* klaida*. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančiu* 

okyklon. Valandos: nuo 11 lkl S vakarą 
©diliomis nuo 19 iki 1 vai. po pietų. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i um 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 
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1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefoną* Drever Me*. 

MOTERIMS ir VYRAMS 
mm 

DR. I SHAHKS 
8TBYTNAS Ir CHMDR6AS 

Ofisai: 
1657W. Madison 
» . Kmp. Paulina 
Vai. 10 iki 13 P 

l iki * vak. 
Bes. ofisas 3«1 Funertcm 
Ave. Kamp. All»any Avo. 

Vai. 8 iHi 8:30 ryte 
8:J0 iki 8:Sfl vak. 

Chicago, 111. 

Gydo moteriij ir 
vyru visokias fi

gas savo oft-
ar li-

jroubučiuoe 

D1ZAUS1A LIETUVIŠKA KRAUTUVE fjHICtfOJ 
• » v s 

• 

PIARL QUBBV KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
MUSTJ tarmntliTė--vltii4i Ii dliiffaMHrttj Ohicagaje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laltVamj drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Hiubi-
nhM ir deimantinittB; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių; armonikų rusiškų ir prūsiškų isdir-
byeclų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
musikaliskus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
im Bo. ABHLAND AVE., OHKJAOO, UJU 

Telelataj: DBOyBB 7809 

http://Milwaufc.ee
http://jM.i_j.iy
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CHICAGOJE. 
GAL ŠIANDIE BUS NUOS 

PRENDIS. 

• • • • • •_• • r i J į j - ' . M E " * • • • 

Pranešta, kad namų staty
mo darbininkų užmokesnlo 
plausime, matyt, šiandie teisė 
jas Landis paskelbs *savo nuo
sprendi. 

Tomis dienomis teisėjas ar
bitras peržiurėjo galutinai vi
sus unijų su kontraktoriais 
padarytas sutartis, kurios pa
gal jo noro buvo pertaisytos. 

,Abi pusi džiaugiasi, kad 
nors karta pasibaigs ginčai. 
Nes bus darbo. Bet abi pusi 
pripažįsta, kad šįmet jau ne-
fcus galima praduti didelių 
darbų, koki senai laukia. 

C. Pansirna 2.00 
J . Juška 1.00 
O. Orintienė 1.00 
O. Jasinskienė 1.00 

ATSnMKITE DOVANAS. 
g' r1'" 

D R A U G A S Ketvirtadienis, Rugp. 11, 1921 

NAUJAS NUSISTATYMAS. 

Chicago je norima įgyven
d i n t i naują nusistatymą, id
ant darbininkų samdytojai 
prireikus darbininkų pirmiau
sia darban imtų buvusius ka
reivius. Taigi, kad buvę ka
reiviai visuomet turėtų pirme
nybę. 

Kaip daug toks nusistaty
mas yra naudingas ir sveikas, 
parodys ateitis. 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

J . Bernackienė 
P. Petronis 
E. Gricaitė 
O. Nausėdaitė 
J . Jančius 
A. Petkus 
K. Raudonius 1.00 
K. Šlušnaitė 1.00 
B. Misevičius 1.00 

Iš viso įplaukė . . $1,520.00 
Pasižadėjusių 87.0t 

Išviso $1,607.00 
Laukiame daugiau. 

PRANEŠIMAI. 
CICERO, ILL. 

ATIDARYTA LIGONINĖ 
KAREIVIAMS. 

Chicagos priemiesty May-
wood atidaryta ligoninė buvu
siems sergantiems kareiviams 
Ligoninė yra žinoma vardu 
"Speechvay Hospital ." 

Ligoninę savo lėšomis pa
statydino milionierius Hines. 
Hakoma. atsiėjusi apie 10 ml-
lionų dolerių. 

Tuojaus po atidarymo ligo
ninėn priimta penki n e s u g e s 
dirbti kareiviai. 

Ligoninė kaip reikiant dar 
neišbaigta. 

Kat. Spaudos draugijos vie
tinės kuopos susirinkimas bus 
šį vakarą, rugpj. 11 d., Šv. 
Antano svet. Nariai malonėki
te skaitlingai susirinkti. Yra 
svarbių reikalų. Bus svarsto
ma apie atidarymą parapijos 
viešo knygyno. 

J. N.. rast. 

Šių numerių Draugo pikniko 
tik iety laikytojai dar neatsiė
mė paskirtų dovanų: 

49, 63, 64, 78> 80, 84, 85, 90, 
100,145,146,148,167,198, 245, 
256, 282, 303, 333, 389, 401, 
410, 417, 432, 444, 446, 490, 
703, 754, 772, 882, 1034, 1047, 
1049, 1051, 1054, 1056, 1057, 
1063, 1085, 1094, 1095, 1201, 
1202, 1301, 1310, 1320, 1321, 
1357, 1375, 1391. 

Kurie turite antrą galą ti-
kieto viršminėtų numerių, at
eikite atsiimti dovanas po šiuo 
adresų. >• 
Drangas Publ. Co., 

2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, 111. 

jBntiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii; 

Ęuropean American R u r eau 

IŠ TOWN OF LAKE. 

POLIČMONAS PAPUOLĖ 
TEISMAN. 

Kriminalin teisman patrau
kiamas policijos seržantas J . 
Bheehan, kurs nuo vieno* žmo
gaus reikalavo gauti papirki
mą. 

Tas žmogus savo namuose 
iirbo ••moonshine*' ir seržan
tas norėjo tai " užglostyti" 
už šimtą dolerių. Kuomet jis 
nedavė papirkimo, buvo areš
tuotas. 

Teisėjas Landis vakar ser 
žantui paskyrė $5,000 dolerių 
parankos. 

Alumnams žinotina. 

Rugp. 11 d., ketvirtadienio 
vakare, Davis Square Parko 
svetainėje (45-tos ir Paulina 
gatvių) A himnų pirmą kuo
pa rengia miltžinišką pasilink-
įsminimo vakarėlį su įspūdin
ga programa. Užtai visi A-
lumnai iš kitų kolonijij ma
lonėkite skaitlingai atsilanky
ti, nes bus gera proga susi
pažinti ir laiką linksmai pra
leisti. Taipgi gerb. klebonai 
ir jų asistentai esate kviečia
mi atsilankyti. 

A himnai nepamirškite ir ne-
sivėluokite. 

Alumnė. 

Fabionas ir Mickievics ved. 
buvę A. Petraitis Ir 8. L. Fabionaa 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, paSportai i r tt. 
NOTARLJT7&AS 

Real Estete, Paskolos, Insulinai 
Ir tt. 

809 W. S5th St., Kamp. Halsted 8 1 
TeL Boulevard 611 

Vai.: 9 iki « kasdiena 
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki t rak. 

Ned.: Iki B po pietų. 

41lllllllllllllllll||illll||||||||||||II||||||||||| 
Bes. 118t Independenoe Blrd. 

Telefonas Von 

OR. A. A. ROTH, 

Atmatų išvežiotoji} streikas 
Chieagoje kaip staiga pakilo, 
taip staiga jis ir pasibaigė. 
Vakar visi vežėjai jau dirbo. 

AUKOS FONDUI. 

Gydytojas r l 
Spedjaiiatas Moteriškų, Vyriška 

Valkų tr Tisų chroniškų Ugų 
VALANDOS: 10—11 ryto l—S p* 

pietų, 7—8 vak. Ifedėllomls 10—11 i 
Ofisas I S M So. Halsted Bt^ Cblenų* 

Telefonas DTOVMT sssH 
eiHllll l lUIMUIinHIIII I IHIIII I I irilHUIIIHt 

«2 ~ i — >i~ i ~ i ~ i ~ ~ ~ • m II 
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IŠ BRIGHTON PARK. 

Liet. Vyčių 36 kuopa laikys 
susirinkimą, ketvirtadienyj 
rugpjūčio (August) 11 d. š. m. 
Vyčiai bei Vytės kviečiami 
kuoskaitlingiausiai susirinkti, 
nes bus tariamasi apie vaka
rėlį kuris bus rugsėjo 17 d. 
McKinley Parko svetainėje. 

Taipgi bus svarstoma apie 
i įvažiavimą * 'xSand, Dunes'J 
sekmadienyj, 14 d. rugpj. 

Pirm susirinkimo bus choro 
praktika. J i prasidės 7:30 vai., 
McKinley Parko svetainėje. 

Valdyba. 

EXTRA SUSIRINKIMAS. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos nepaprastas 
susirinkimas bus šį vakare, t. 
y. rugpjūčio 11 d., 7:30 vai. 
vakare, šv. Jurgio parap. sve
tainėj (32-ros ir Auburn Ave.)! 

stipendijų fondui prie Lietuvos 
universiteto aukotojų sąrašas: 
J . J . Elias $200.00 
J . Martišiunas , . 25.00 
A. Nausėda 10.00 
E. Žalogienė 3.00 
J . Kaniušėnas 2.00 
i — 

Visi skyriai malonėkite su
gražinti neparduotus tikietus, 
kad komisija galėtų .juos iki 
piknikui sutvarkyti 

M. L. Gurinskaitė. rast. 

METINIS PIKNIKAS 
Su Dovanomis 

• i . - . 
Rengria 

ŠV. P. M. AUŠROS VARTŲ MOTERŲ IR MERGINŲ 
DRAUGIJA 

Nedelioj, Rugp.-August 14, 1921 
NATIONAL (GROVE) DARŽE KversMc, DL 
A Pradžia 9 vai. ryte*. 

Sis piknikas bus vienas iš puikiausių, nes bus duo
damos šešios puikios dovanos, tat-^gi ne vienas neaplek 
skite šio ptknito: : "-•—•'-• 

Nuoširdžiai visus kviečia RENOVUOS. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLEf OIH 
Telefonu T&rda BOSI 

Valandos: — t lkl 11 Ii ryto: 
o po pietų Iki S rak. Nedėllo-
mis nuo I lkl • vai. vakar* 

j DR. CHARLES SEGAL | 
Perkėlė seavo ottsą po nuro | 

{4729 So. Ashland Avenut} 
į Specijalistas | 
|D4IOV\F, MOTERŲ ir VYRŲ LIGL'g 
fValandosnuo l t Iki 1S liryto: n n o | 
mi lkl 6 po p U t ų ; nuo 7 lkl « : « • • 
• raka i* Nedėliomis l t kli 1 a 

Telefonas DrexeJ M M į 

Dr. L L MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas tr Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Mkbigaa Ave, 
VaL 10 iki l t ryte; f iki 4 po 

plet, t : t t lkl 8:10 vakare 
Residencija: 105S3 Ferry Ave. 

TeL Pullman 141 
• m m m » • m m » < • • » » » ^ » • . . . . . . . H 

STelefonas Boulevard t l t t jj 

f DR. G. KASPUTIS 
H DENTISTAS 

SSSl South Halsted St*. 
2 Valandos: 0—lt A. M. * 
•J j 5 j 7 g p# j£, 4 

i Phone Seeley 74S0 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijaliai visokias vyrų 
moterų lytiškas ligas 

3401 Madlsoa Str., kampas H 
tėra Ave., Chicago 

Valandos: 3—4 po plet 7—» vak. 

S. D. LACHAW1CZ 
LEETUVT8 GRABORIU8 

PatakaanJn UUdotuv*** koplaUtud*. Bat 
kala meldsiu ataliaaktl. o n u o darbą 
bartte at—aiitiati. 
M14 W. SSrtf PL Ghlsago. DL 

H M 

MHIMnMHH 
Farsidaoda 4 kambarių rakandai 

visi sykiu arba atskyrai, parduosiu 
labai pigiai nes važiuoju Lietuvon. 
2050 V e s t 23rd gfc, • Chicago, IU. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

'C = 
Laivakortes į Lietuvą 

| per Klaipėdą 
| Iš Montreal iki Klaipėdos arba | 
| Karaliaučiaus $107.10 | 
| Laivakortės iki Liepojuj $114.00 iki Kauno $117.00. | 

s 

s 

§ 

Į LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per a 
Antwerpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS NEREIKIA. Didžiausi. | 
ir greičiausi laivai išplaukia iš Canados kas antra diena. Va
žiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika
lingus dokumentus ir sutvarkome- Income Taksus veltui. 

s 
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 s 

a 
•S 

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

S 
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau 

žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
šiuo adresu: 

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

ffl 

Lithuanian Sales Corp. 
3313 So. Halsted St. 

Chicago Tel. Yards 6062 

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Buldg. 

Wilkes-Barre, Pa. 
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. 

\M 
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BALTUOS AMERIKOS UNIJA 
«) Ul !OAl)WA\ N E W Y O f t K . N . Y 

TIKSI Kelionė Be Persėdimo I i NEW VOKKo Per LlliAV^ Arte 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

l L I E T U V A 
Jjaivai Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba paėto laivai išplaukia: 

S. ESTONIA Rugp. 17 8. S. LITUANJA Rūgs. 7 
S. POJLONIA Rugp. 24 S. S. L AT VIA Rūgs. 21 

Pasaiicriams tiesus pataravinias tarp LI!i.\U-DANZIG-Hallfax, Can# 
Vtel latrai tori puikus kambarius trečios kllasos keleiviam* < 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. KEMPF, Ocn. WesUru Pass. Agt. 120 X. LaSalle St. Chicago 

i 

Dr. M. Stapul ionis 
GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ 

OFISŲ VALANDOS: 

3347 Enicrald Ave. 
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-ta Gatvė 
Nuo 2 iki 8 vakare. 

John&uskin 
BEST AND BIGGEST C I G A R 
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4. 
I. I . ,Lewis Cl&ar Mtg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pa&aulij. 

1 

Effi; 

Ar Jus Kankina Pleitkanos? 
NAUDOKITE RoffieS 

OdX*NJ«I 
T7I 

Ar Jums Galvos lieiti? 
NAUDOKITE lįįtffl** 
A r Jif ių Plauksi 5 leaka? 
NAUDOKITE JįltffleS . 

Ar Ji*» Norite Apsau^otP Juos ? J 
N A U D O K I T E ^Hff^eS J 

VUaUkymui savo plaukų grasiais ir tankiais 
N A U D O K I T E Įtyįfftes 

Užlaikymui galvos odos sveikai tr svariai 
N A U D O K I T E įfcįffles 

Buifies galima gauti visose aptiekose po 65c. oonkn, arba tiesiog 
iš isdirbėju per past$ už 75o. bouką.' 

F . A D . R I C H T E R & C O . 
3 r d Ave . & 3StH St. Brooklyn. N. Y. 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 

SERVICE FIRST 

"Staticn to Station" 
Long-Distance Service 
Apsipažinkite su piningi? ir laiko taupinimo 

"station to station" long. distąnec telefono pa
tarnavimu. 

Šis long distanee sujungimas bile dviejų tele
fonu (inimant ir privačio skyriaus «witehboard 
operator) yra taip pat. kaip ir paprastu dviejų 
telefonu. . 

"Station to station" yra rokuojama tik tada 
kada jau sujungimas padaromas ir tuodu žmo
nes jau kalbasi. '; \ 

Šaukiant long distanee jeigu kalbėsi su bile 
kuo kas Atsakys telefoną tai gal saukti paduo
dant numeri arba jei to~-nežinai tai paduok pa
varde ar firmos vardą ir pasakyk operatorkai 
kad kalbėsi su tuo kas atsilieps. 
* Tuomet pasidaro apie dvidešimts penktas 
nuošimtis pigiau negu "person to person" sau-

- kimas. 
Apsipažinkite su musij "station to station" 

patarnavimu, nes tokių būdu sutaupinsite laika 
ir piningą. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

i r i i 

i 

Pirmas ir Vienintelis Tikrai Lietuviu 
Bankas Rytinėse Valstijose 

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

kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, -- LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES 
BANKĄ. 

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 nuosto l ių ir greitai pristatyt i , — B Ū T I -
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES BANKĄ, kurs 
persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai ir teisingiausiai. 

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMCIAMS ir 
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos 
kas mėnuo, - LAI SIUNČįA DEPOZITUS Į BALTIC 
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba banko 
čekiais. 

KLAUSKITE DRĄ&IAI INFORMACIJŲ - MES GREI
TAI IR MTELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS. 

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS. 

" Baltic States Bank 
294 Eighth Ave., New York, N. Y. 

-

i 

Negrįžkite į Lietuvą 
be gyduolių, kurias mes sutaisom keleiviams del visokių ligų kelio
nėj ir Lietuvoj, kur daktarus ir gyduolės sunku gaut. Sykiu su skri-
nelė gyduolių jdedame knygeli su jų vardais Ir kaip nuo kokių ligų 
vartot. 

Ch. Montvido 
1824 Wabansia Avenue 

Vaistinyčia 
Chicago, DL 

M A N T R E A L I 
H A M B U R G Ą , D A N Z I G Ą i r L I E P O J U 

VIA 
Trečia 
Kliasa CANADA LINE |~S= 

Susijungė Red Star ir Holland-America Linijos 
Tiktai vienas tiesus kelias f Baltic Portas 

LAIVAS P0LAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D. 
Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 

Kambariai po dvi lovas. 
Norint daugiau informacijų apie kainas atsišaukite 

INTERNATIONAL MERCANTILB MARINE OOMPANY 
Chicago: F. C. Brown,West Pass. AgLt 14 N. Dearborn Street 

f 


