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Atrastas Nužudyto Kunigo 
mm . *~M 

PALIUOSUOTI 6 AMERI
KONAI REVELY. 

t 

Buvo Užkastas Pacifiko Pakraščiuose 
/* 

KUNIGAS BUVO PAKVIES 
TAS PAS LIGONĮ. 

Tai Įvyko rugpiučio 2 d. 

San Francisco, Cal., rugp. 
12. — Rugpiučio 2 d. vakare 
staiga pražuvo Cohna katali
kų parapijos klebonas, kun. 
Patrick E. Heslin. J i s buvo tą 
vakarą pakviestas pas ligonį. 

Pereitą trečiadienį atrastas 
jo lavonas užkastas smilty
se, arti Salada pakraščio ties 
Pacifiku, apie 20 mailių j pie
tus nuo San Francisco. 

Kun. Heslin nužudytas. La-
vone atrastos dvi kulipkų sky
lės. Viena galvoje, kita kruti
nėję. Pastaroji pervėrus) ne
laimingojo širdį. Nuo šovinio 
galvon dalis kaukolės atskel
ta. 

Lavonas atkastas trečiadie
nio vakare. Tai padarė žmo
nių būrys, kurin inėjo: San 
Francisco policijos viršinin
kas Daniel O'Bricn, Colma 
konstabelis Landini, keturi 
laikraščių reporteriai ir Wilr-
iam A. Hightower. Pastara
sis nurodė vietą, kur yra ku
nigo lavonas užkastas 

George, kuris yra Paryžiuje. 
Atsakymo turinys niekam ne
žinomas. 

Vyriausybės lyderis apie tą 
faktą pranešė parlamentui. 

ALBANAI PLIEKIA JUGO
SLAVUS. 

t Londonas, rugp. 12. 

raščius, kurie jam buvo iš-
dalies žinomi. I r tenai, anot 
jo paties pasakojimo, jam bu
vo lengva rasti ant lentų 
skelbimą, kur buvo nupieštas 
sėdįs vyras ir kepąs pyragai
čius. 

Tenai jis ėmės ieškoti kapo. 
Atradęs gabalą juodos gelum
bės ir revolverio patroną. Pa
galiau ties uola rados krau
juotą galą maišo. 

44Taį gana to visa vienai 
dienai ," sakė Higlitower po
licijai. " A š noriu iš čio pasi
traukti kuoveikiaus. Aš neno
riu daugiau tos vietos maty
t i . " 
Norėjo eiti pas Arkivyskupe,. 

Iliglito\ver sakė, jog jis a-
pie tą atsitikimą tris dienas 
galvojęs ir trečiadienio vaka
re pagaliau nusprendęs eiti 
pa* San Francisco A.kivysku- t j e ,,. a n t K o g g o m 

pą Hanna ir apie tai visa, ką 
jis girdėjęs ir matęs, praneš
ti. 

Tečiau tą vakarą Arkivys
kupas buvęs kokioj tai konfe
rencijoj ir Hightower tai vi
sa nusakė laikraščio reporte
riui. Tasai reporteris tuojau-* 
Highto\verį nusivedė laikraš-

DE VALERĄ PASIUNTĖ 
ATSAKYMĄ ANGLIJAI. 
Londonas, rugp. 12. — Ai

rijos respublikos prezidentas 
de %Valerą atsakė Anglijai į 
jos taikos sąlygas. Vakar at
sakymas induotas čia tjarla-
įnęnto rūmuose vyriausybės 
lyderiui Chamberlain. 

Cliarnberlain atsakymą tuo-
jaus pasiuntė prem. Lloyd matiano iš Kacine, Wis., i r 

Revelis, Estija, rugp. 12 — 
Paliuosuoti iš Rusijos kalėji
mų 6 amerikonai pristatyti 
čia. Juos paėmė savo glo-
bon Amerikos Raud. Kryžius. 

"Jie yra : kapitonas Emmett 
Kilpatrick iš Uniontown, A-
labama; "VVilliam Flick Dr. H. 
J . LeMore ir Dr. W. B. Es
tes iš New Yorko; X. B. Kai 

CHICAGOS GATVĖS IŠS 
SPAUDŽIA AŠARAS. Nesutikimai Silezijos Klausime 

Kur nepasisuksi, visur nesva-
rybės. 

NESUTINKA PAŽIŪROMIS 
PRANCŪZAI SU ANGLAIS. 

Iš 

Russell Pattinger i t San 
Francisco, Cal. 

Išbuvę čia keletą dienų ir 
gerai atsilsėję jie vyks Ry
gon, iš kur susinės su savo 
namiškiais ir giminėmis ;Suv. 
Valstijose. 

Bolševikai juos visus čia 
pristatė is" Rusijos specialiu 
geležinkelio vagonu per Nar
vą. Esto] vyriausybė jų ne
sulaikė kvarantanoje ties Ru-Avlona per Romą pranešta, 

i . .- T\ • x- • . . s i j o s siena. Bet leido važiuo-
kad ties upe Drin; Siaurinėj- . . . n ,. . 
, , . •• • i . , ,ti tiesiog Kevalui ir visus pa 
Albanijoj, kruvina kova eina I , . -h , . tr v. . F 

vedė Raudonajam Kryžiui. 

Angora, rugp. 12. — Hedja-
zo karalių* pakilo pagelbon 
turkams nacionalistams. J i s 

Paminėtas fenrsiWi> a n f e t - ^ o f i s a n i r pasauke'^c?-hrtB** ,Wfc "šventąjį" karą 

Policija sulaikė Hightower. 

dęs San Francisco pa si re- W' 
miant Hightowerio pasakoji-! Tuojaus susidarė būrys. J is 
mais ir nurodymais. su Hightoweriu bendrai nuvy

k o į Salada. Tenai atkastas 
nužudyto kunigo lavonas. 

Kuomet paaiškėjo Highto-j Policijos viršininkas O'Bri-
\verio. pasakojimai yra teisiu-Vn i r konstabelis Landini pas 
gi, policija io nepaleido ir ve- '„užudytą kunigą -atrado Įnik-
da tolesnius tardymus. jrodėlį, kuris sustojęs 8 minu-

Kunigo lavonas buvo įver-'tos prieš 10:00. Švarko kiše-
stas duobėn ir gulėjo suries- niuose atrasta ir kitų daiktų, 
toje pozicijoje. Užbartas liuo-|Be to, atrasta ir raudonos mo
šomis pakraščių smiltimis per rokos skurelės bursa, kurioje 
dvi pėdas augščio. 

Anot policijos, Higbtowe.r 
buvo Švenčiausias. 

Rugp, 3 (L Arkivyskupas 
pasakojo, jog jam apie lavo-;Hanna gavo anonimį laišką, 
no palaidojimą nurodymų) da- kuriuo reikalauta 6,506 dol. 
vusi kažkokia Dolly Mason, už kunigo Heslin grąžinimą, 
kuria jis pažinojęs mieste Kitą dieną Arkivyskupas ga-
Salt Lake City. Ta moteris- vo kitą laišką. Iteikalanta 15,-
kė, sakės jis, pereitą sekma
dienį susitikusi ir kalbėjusi su 
kokiu* tai vyru, kurs atrodęs 
girtas ir jai išpažinęs paslap
tį. 

Policija ieško tad tariamos 
moteriškės Dolly Masoft. 

Tas svetimšalis, sakė High-
tower, tai moteriškei paro
dęs revolverį. I r kuomet jinai 
pareiškusi baimės del revol
verio, tasai nepažįstamas jai 
taręs: 

" T u tikrai elgies, jei bi
jai to revolverio. J i s jau at
ėmė žmogui gyastį." 

Moteriškės nurodymai. 

Paskui ta moteriškė paklau
susi, kur tas žmogus yra pa
laidotas. 

000 dol. išpirkimo. 
Kun. Heslin paskutinį kartą 

matytas gyvas apie 9:00 va
kare rugpiučio 2, kuomet ne
pažįstamas žmogus automobi
liu atvažiavo ir sustojo ties 
Šventųjų Angelų parapijos kle 
bonija, Colma. 

Nepažįstamas reikalavo ku
nigo su paskutiniais Sakra
mentais sergančiam ir mirš
tančiam namiškiui. Kun. Hes-
lis. išvažiavo pas ligoni. 

Kas toks Hightower. 

Hightotver yra bedarbis 
duonkepis San Francjsco gy
vena, vos keletą savaičių. 

J is sako policijai, kad čia 
atvykęs iš Lemay, Utah. Te-
i ai jis dirbęs nuo sausio 16 

albanų karuomenės su jngos_ 
lavių knruomene. 
, Pranešta, kad albanai su

pliekęs 2,000 jugoslavių ir ši-

PROKLIAMUOTAS "ŠVEN 
TASIS" KARAS. 

Visi jie buvo išalkę ir did
žiai pavergę.' Kai-kurie pu
siau sergą. 

graikams. 

VEDUSIEMS PALENGVINI 
MAI. 

KARALIUI BRANGUS GY
VENIMAS. 

Washington, rugp. 12. -— 
Kongreso būdų ir priemonių 
komitetas nusprendė paleng
vinti pokarine* mokestis ve
dusiems, kurie per metus už
dirba daugiau dviejų tūkstan
čių dolerių. 

Ligšiol vedusiems už kiek^ 
vieną vaiką buvo išimtis 200 
dolerių. Ateity bus 400 dole-
nų. 

3 POUCMONAI ŽUVO. 

Memphis, Tenn., rugp. 12 — 
Čia kovoje *su plėšikais nužu
dyta ne vienas poliemonas, 
bet trys. Nužudytų tarpe y-
ra policijos leitenantas. Plė
šikai pabėgo. 

SUPLAIŠINTI PROKURORO 
NAMAI. 

Waukegan, 111., rugp. 12. — 
Užpraeitą naktį čia valstiji-
nio prokuroro Smith namų 
prieangy padėta dinamitinė 
bomba. Plyšdama apardė na 
mus. Patį prokurorą ir jo 
namiškius išmetė iš lovų. 

Intariami svaigalų dirbėjai 
ir pardavėjai, kuriuos .proku
roras Smith smarkiai perse
kioja. 

" J i s nėra vienas," atsakė ligi birželio 29, š. m. 

n-

nepažįstamas -svetimšalis." J j* 
visas laikas yra priežiūroje 
vyro, kuris sėdi ir kepa py
ragaičius." 

Tas nepažįstamas, kalbėda
mas su moteriSke, reiškęs ne
apykantą Katalikų Bažnyčiai. 

Hightower, sekdamas mote
riškės nurodymus, pats perso
naliai nuvyko į Salada pak-

Sakosi jis seniau gyvenęs 
Californijoj. Tuomet šiton val-
stijon jis buvo atvykęs 1904 
m. iš Texas'o. California vals
tijoj gyvenęs įvairiuose mies
tuose. 

J is mieste Fresuo, Cal., 1910 
m. vedęs Ethel Bowers iš Šti
li water, Okla. Jo žmona bu
vus nesveika. J i turinti sese-

Londonas, rugp. 12. - ^ Ka
raliaus rūmų viršininkas par
lamente, pranešė, kad jau ke 
linfi metai karaliui skiriamų 
iš valstybės iždo pinigų ne
užtenka gyvenimui. Kas me
tai deficitas rtna didy». Ka
ralius, sako, o^^s priverstas 
tą deficitą padengti savo pri
vatinėmis pajamomis. 

LLOYD GEORGE BUS DE 
LEGATAS VVASHING 

TONE. 

. Londonas, rugp. 12. — Lon
dono laikraštis Times paskel
bė, kad premieras Lloyd Ge
orge apsims bųt Britanijos 
delegatu nusiginklavimo kon
ferencijoj Washingtone. , 

Chicagoje turi suvažiavimą-' 
Internacionalės Gatvių Valy
mo Sąjungos viršaičiai iš į vai 
rių miestų. Ta sąjunga yra 
jauna. Šis suvažiavimas yra 
antrasis metinis suvažiavi
mas. 

"P f iu ! ' Niekur neteko ma
tyti tokios nešvarios vietos, 
kaip Chicago," atsiliepė su
važiavime vienas rytinio mie
sto gatvių valytojų viršinin
kas. 

"Čia vidurmiesčio gatvės 
tiesiog užklotos popergaliais. 
Gatvės laistomos ir tuomi tik 
purvynas daromas, kurs pa
vojingas automobiliams. Pra
eiviams ak\\s užnešamos dul
kėmis. Kas čia gali but? Ar 
Chicago bankrutija?" 

"Ta ip yra del stokos tam 
tikslui fondo," atsako sąjun
gos prezidentas Galligan, ku
ris dvyliką metų yra viršai
čiu gatvių valytojų, Chiqago-
je. 

"Chicago šiandie gatvių va 
lymui išleidžia mažiausia, ne
gu kiti didesnieji Amerikos 
miestai. Pirm karo mūsų 
miesto fcatvės buvo švarios 
(kaipgi!). Tečiau šiandie 
valymas pabrango ir tam tik 
•si u i skiriamas labai mažas 
fondas. New Yorko miestas 
gatvių valymui per ' nieUis^ 
skiria 26 milionus dolerių. 
Chicago gi tik 6 milionus. 

"Chicagos. gatvių vienai 
myliai valyti per metus išei
na 281 doleris. New Yorke 
2,200 dolerių; PhiLadelphijoj 
1,500 dolerių; St. Louis 900 
dolerių." 

Prancūzai griežtai stovi lenkų 
pusėje. 

Paryžius, rugp. 12. — Vy
riausioji taryba abelnais ruo
žais imant sutiko kaip turi 
but padalinta Augštoji Sile
zija. Sienų linijas išvesti te
čiau pavedė anglų ir prancū
zų ekspertams. 

Keletą dienų ekspertai dir
bo ir vedė ginčus. Vakar tas 
jų darbas turėjo but pabaig
tas ir paduotas patvirtinti 
vyriausiajai tarybai. 

Kaip kartas vakar eksper
tai del sienų linijų pakėlė dar 
smarkesnius ginčus ir dar
bas sustojo. I r nežinia, kaip 
jis bus pabaigtas. 

Anglai ekspertai daugiau
sia remiasi plebiscito pasek-
mėnps. Pagal to jie nori pra
vesti, ir sienų linijas. Bet 
prancūzai be jokios atodairos 
ųori vis didesnius plotus pa
likti lenkų pusėje. 

Del to pakilę net nesutiki
mų. 

Rusijos gelbėjimo-klausimu 
^ vyriausioji taryba nutarė pa

skirti komitetą ir jam.paves
ti pagaminti pienus, kaip bu-
tįį galima pasekminkai nešti 
bendrą pašelpą badaujančiai 
Rusijai. 

Ta Rusijai pagelba, sakė 
Anglijos premieras, nebus 
joks bolševikų valdžios pripa 
žinimas. Bet tai tik žmoniš
kumo reikalas. 

RUSAI APIE LIETUVĄ. 

Paryžius. Čia išeina rusų 
laikraštis "Obščeje Dielo," 

LIETUVIAI NEPASIDUODA 

Klaipėda, Klaipėdos Lauki
ninkų apskr. taryba liepos 16 

MĖSOS PRAMONĘ KONT 
ROLIUOS VALDŽIA. 

PASKELBS OFICIALIAI 
KARĄ PABAIGTU. 

Londonas, rugp. 12.' — Rug
piučio 31 d. Anglijos karalius 

KANADA TURI NAUJA GU- F?f* ? T U W
1
 k a l ' * .P ,a" 

'J BBRNATORIŲ. M ^ ^ karmvusiom.s sah-
' r ims, išėmus Turkiją.. Su tuo 

Ottawa, rugp. 12. — Ofiei-
alė Kanada Čia pasveikino at
vykusį naują '-savo generalį 
gubernatorių, baroną Byng. 

rį. Ta sesuo atvykusi čia į 
vakarus ir jo žmoną išsive-
žiisi į Texas. Tai įvykę apie 
kovo 20, 1920. Po to Highto- tas. 
\ver iškeliavęs' į Bawersfield-, 
Cal, ii" ten dirbęs duonkepiu. 

PARYŽIUS, rugt>. 12. — 
Vyriausioje taryboje pakilo ne 
sutikimai del Augštosios Si
lezijos padalinimo. šiandie 
pirm pietų šaukiamas posėdin 
prancūzų ministerių kabine-

paskelbimu bus atšaukta visa 
eilė specialių karo meto įsta
tymų. • \ 

MAŽINA KARO LAIVYNĄ. 

Tokyo, rugp. 12. — Japo
nų karo laivyno ministeris 
skelbia, kad karo laivynas 
laivais ir personalu bus su
mažintas 20 nuošimčių.^ 

REZIGNAVO ISPANIJOS 
PREMIERAS. 

EXTRA! 
iVKaHlflSMBLjflBHBHHDEHHHOEaiEBHMHI 
SAN FRANCISCO, rugp. 12. 

—Policija atliko kratą, High 
towerio kambary, kuriame jis 
gyveno. Atrastas šautuvas, 
gabalai kruvino audeklo ir iš
karpos iš laikraščių apie pa- Madridas, rugp. 12. — Del 
siūlytas dovanas už kun. Hes- didelių ispanų karuomenei 
lin suradimą. Policija j i ims nepavykimų Morokkoj rezig 
nagan. Nes gal jis pats nu- navo Ispanijos premieras Ai
žulė kunigą. Įiende Salazaf. 

Naują kabinetą sudaryti pa 
kviestas buvęs premieras Ma
ura. 

Washington, rugp. 11. — 
Kongresas pravedė įstatymą, 
kuriuomi valdžia kontroliuos 
mėsos pramonę Suv. Valstijo
se. 

kuriame M. F . Benevič rašo, d a t s i s ^ ė pareikšti savo nu-
iš kur kilo antagonizmas t a rp ! . , * , . . į. ,. . . , . , . . „ jSistatymą del savo krašto pn-hetuvių ir lenkų ir apie ze- Į 
mės klausimą. " , i ^ s o m y b ė s , *-MM lietuvių 

Pagal jo nuomonės tas P r i e 5 3 vokiečiu balsus, 
priešingumas kįlo iš čia, kad 
Lietuvoje dauguma lenkais 
skaitosi dvarininkai, kurie vK 
sarp lietuvius 'niekino ir "Jų" 
kalbą žemino, o baudžiavos lai 
kais labai vietinius gyvento
jus kankino; o tie laikai ne
senai dar praėjo ir apie juos 
bočiai ir tėvai pasakojo vai
kams. Visa-gi Lietuvos inte
ligentija yra kįlusi iš tų ūki
ninkų vaikų, kuriuos taip len
kai persekiojo. I r čia ir kįlo 
tas antagonizmas. Prie to 
dvarininkai, turėdami Lietu
voje daug žemės, žada ją iš
dalyti lenkams iš.' Lenkijos 
pakviestiems. Bet tarp rusu 
ir lietuvių nėra tokio antago
nizmo nors ir rusų valdžia 
persekiojo lietuvius, bet pa-
liuosavo juos nuo dvarininkų 
baudžiavos ir žemėmis apda 
lijo. 

NAUJAS DALYKAS. 

GELEŽINKELIŲ KONFE 
RENCIJOS VAISIAI. 

Prašome gerb. Skatytojų at
kreipti domę į mūsų skelbimą 
apie dolierinius čekius į Lie
tuvą. 

Kadangi tas yra naujas da
lykas, tai reikia gerai įs i tė-
myti, kaip apseiti su tais če
kiais, kad paskui nebūtų ko
kios klaidos. 

Taigi dabar per "Draugą'* 
galima perkelti pinigus į Lie
tuvą dvejopu* būdu: auksinais 
ir dolieriais. Kaip kam ge
riau patinka, taip tegu ir da
ro. 

"DRAUGO" ADMIN. 

P.S. Tokių pat čekių gali
ma gauti ir Metropolitan Sta
te Banke, 2201 W. 22 g., Chica 
go. 111. Išlygos tos pačios kaip 
i r Drauge. 

O K A S. — Šiandie prama-
tomas gražus oras; vėsiau. 

GARSINKITtS "DRAUGE." 

GEN. WOOD BUS PHILIPI 
NŲ GUBERNATORIUS. 

PARYŽIUS, rugp. 12. — 
Po trumpo laiko jis iš Ba- Šiandie po . pietų vyriausioji 

kersfield automobiliu pasilei
dęs per valstiją ir ieškojęs 
bendrininko įsisteigti saldai
niu dirbtuvę. 

taryba turės dar vieną sesiją. 
Paskui premieras Lloyd Geor 
ge iškeliauja Londonan Airi
jos reikalais. ' 

Washington, rugp. 12. -*-
Iš tikrų versmių patirta, kad 
salų Philipinų generaliu gu
bernatorium J skiriamas gen. 
Wood. ' 

Praeitą parą Chicagoje pa
vogta 18 automobilių. 

Kaunas. Liepos mėnesyje, 
14 d. liko pasirašyta Lietu
vos, Latvijos ir' Vokietijos 
geležinkelių delegacijų vago
nų transporto konvencija, ku
rios pagrihdan paimtas Strė-
žos konferencijos projektas. 
Konferencija turi būti pada
riusi ją valstybių vyriausybių 
ratifikuota vėliausia' per še
šias .savaites po pasirašymo. 

Lietuvos susisiekimo vice-
ministėris p. Krinkevičius p n 
dūrė, kad jis šią sutartį skai
to labai svarbia, nes valsty
bė pasiliuosuos nuo daugelio 
nuostolių, kuriuos lig šiol tu
rėdavo del nenusistaciusių su
sisiekimo santykių. 

Ši konferencija esanti ypač 
svarbi prekybininkų sferom*^ 
hes .prekės dabar bus siunti
nėjamos ir gaunamos daug 
greičiau ~negu tai buvo ligi 
šiol. Taip pat bus dedamos 
visos pastangos, kad pilna Vokiečių šimtui mark. 
konferencija įvyktų iki spalio Lietuvos šimtui auks. 
mėnesio. Lenkijos šimtui mark. 

\ 

PINiGĮ) KURSAS. 
r-i— 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol., 
rugp. 11 buvo toki pagal Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos stėrl. svarui 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 425 

1.25 
1.25 

.05 
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UILTtVIV KATALIKŲ DIE3RASTIS 

DRAUGAS 441 »» 

gPBENUMERATOS KAIHAt 
CH1CAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . . . . . . • • . . , . • • • • • . ** "° 

i U V. YALST. 
Metams fb.oo 
Pusei Metu ••-»•••• •, sl*M 
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LIETUVA LAUKIA. 
Suv. Valstijų Prezidentas 

Hardingas pereitą savaitę lan
kėsi New Hampsliire valsti
joj. Daugel vietose jis turėjo 
progos pasakyti kalbų. Prezi
dentas visur kalbėjo ne kaipo 
privatinis asmuo, bet kaipo 
vyriausias šalies viršininkas. 

Kalbėdamas jis visur aiškiai 
pareiškė, jog Suv. Valstijų 
pirmiausias šiandie uždavinys 
visame pasauly padaryti poli
tines reformas. Sakė, jog A-
merikai yra lemta ne tiktai 
kartą ant visados panaikinti 
karus, bet taipat visur įsteigti 
laisvės ir teisybės principus. 

"Norėčiau, kad mūsų tauta 
(reikia suprasti naciją) butų 
visuomet dįevobaiminga, atsi
davusi pasaulio reformai, kad 
ji galėtų įtikinti žmoniją, jog 
vesti "karus yra labai blogas 
daiktas", sakė prezidentas. 

v , ' j e i galiu jus supažindinti 
su mano nuosaviu idealu tai 
respublikai, tai pasakysiu 
jums, norėčiau, idant Amerika 
butų savitarpio apmąstymo 
šalis, idant butų gero noro 
Amerika, tobulo supratimo ir. 
pareiginės teisybės Amerika'*. 

Vienoj vietoj Prezidentas 
kalbėdamas pareiškė, kad A-
merika busimoje konferenci
joje sustatys nusiginklavimo 
programą taip, kad tą pro^'ra 
mą galės priimti visos vals 
tybės. 

įa isvės ir teisybės princi; 
pai, kuriuos reiškia preziden
tas, yra mums brangiausi už 
viską. 

Lietuvos respublika ir lietu 
vių tauta daugiau nieko nei 
negeidžia, kaip tik laisvės ir 
teisybės. Už tuodu principu 
jau kelinti metai grumiasi su 
saVo priešais. Tie priešai, tai 
imperialistai lenkai. 

Mūsų Prezidento autorite 
tas didelis ir galingas. Tie pa 
tys lenkai yjrieš tą autoritetą 
lenkia galvas, ir šaukiasi už
tarymo Silezijos klausimu.Pre-
zįdento reiškiami principai pa 
sirodytų didžiai brangintini, 
jei jis įsakytų lenkams pa
liauti but imperialistais ir mi-
litaristais ir tu&jaus apleisti 
užgrobtus Lietuvos plotus. 

Lietuvos jauna respublika 
daug ko laukia nuo Ameri
kos. Be reiškiamų Prezidento 
principų — laisvės ir teisybės, 
vykinimo, Lietuva laukia A-
merikos pripažinimo. 

bolševikų valdžia tos pasiunti
nystės oficialiai neautofizuoja, 
kad ji galėtų rūpintis gelbėji
mu. Todėl tuo reikalu nieko ir 
neveikia. 

Bado ir ligų apimtus plotus 
aplankė komisija. Ton komisi-
jon įėjo Maksim Gorkii, Tols
tojaus duktė, Aleksandras Go-
lovin ir Prokopovič. Sugrįžusi 
komisija Maskvon pranešė, 
kad tenai yra labai bloga. Vis
gi ne taip baisiai, kai kad kai-
kurie laikraščiai praneša. 

Komisija sako, kad tenai 
laukai neiškloti žmonių lavo
nais. Netiesa, kad del didelių 
nešvarybių nebūtų galima įeiti 
į sodžius ir miestelius. Lygiai 
išalkusieji žmonės neplėšia 
krautuvių ir kiti kitų nežudo, 
kaip kai-kurie laikraščiai skel
bia. 

* Tečiau komisija pareiškia, 
jog padėtis yra sunki ir bai
si tragedija laukia rusų tautą* 
jei jai nebus pasiųsta kuovei-
kiau reikalinga pagelba. 
Žmonėms reikalingas ne tiktai 
maistas, bet gydytojai i t vais
tai. Yra pavojaus rusų tautai 
pragaišti, jei laiku nebus jai 
paduota pagelbos ranka. 

Neužderėjimai pakilo del 
siaučiančių negirdėtų sausu
mų. Kaitrus saulės spinduliai 
tiesiog išdegino vos pakilusius 
nuo žemės javus. Sausumas 
palietė visą Rusiją. Bet jos 
daugiausia išnaikinimų pada
rė Pavalgiu, ypač Samaros 
gubernijoje,, ir kirgizų Step
uose, Orenburgo gubernijoj 
Tenai visais laikais auginta 
daugybė galvijų. Šiandie tuose 
plotuose vieni tyrlaukiai. Juo
se nėra daugiau galvijų. Tik 
žmonės kaip šešėliai klaidžio
ja. Išdžiūvus žolei, galvijai 
daugumoje iškrito. 

Komisija apskaito, jog nuo 
bado ir ligų turės žutii ma^ 
žiausia 10 milionų žmonių, jei 
negaus pašelpos. 

.YVilliam Bayard Hale sako, 
jog -rusai iš nieku/ kitur sau 
pagelbos nesitiki, kaip tik iš 
Amerikos. 

^ ^ "•sr^R £ H* 
po pastatyta 46 asmenys, ~tš 
kurių Fed. . Tarybos nariai 
balsavo uz 14 asmenų. ĮS tų/ 
gi 14 Fed. Kongresas rinks 
7 į Centro Valdybos narius. 
Kadangi trys kandidatai 
gavo po lygų skaitlių* ba]sų 
ir jie yra 13-14 ir 15, tokiu nuostabu. Kaip 
būdu lieka 15 kandidatų, i š u r išsigąsta pa 
kurių sekantis Fed. Kongre
sas, busiantis Brobklyn, N. 
Y., 30-31 rugp. ir 1-2 d. rug
sėjo, išrinks 7 narius Fed. 
Centro Valdybon. | 

Iš 35 A . L. R. K. Fed. Ta
rybos narių balsavo 29; šeši 
balsai negrįžo. 1$ kandidatų, 
gavusieji daugiausia balsų, 
lieka kandidatais į A. L. R 

v Penktadienis,. Sugp. 12, M2f 
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Is MUSĮf CENTRO, 
Sulig naujos A. L. K. Fed. 

konstitucijos, Fed. Valdy
bon kandidatus skyrė patys 
Fed. skyriai. Kandidatų ta-

K. Federacijos busimąją Cen 
tro Valdybą, 

Balsų gavo: 
1. K. J . Krušinskas . . . 
2. Kun. F . Kemėšis . . . 
3. Kun. Dr. I. Česaitis . 
4. Leonardas Šimutis . . . 
5. Arch. M. Žaklokas . . . 
6. Kun. J . Švaigždys . . . 

,7. Ant. J . Staknys . . . . . 
8. Ant. Kneižis s. 
9. J . B. galiūnas 
10. Kpn. I. Albavičius . 
11. J . S. Vasiliauskas . . . 
12. Jurgis .Tumasonis . . . 
13. Kun. J . J . ^Jakaitis . 
14. Kun. J . Karalius . . . 
15. Kun. J . Petraitis . . . . . . 13 

Likusieji kandidatai gavo 
mažesnį skaitlių balsų: 

Kun. Iv. Urbanavičius 11, 
Dr. A. Rutkauskas 11, B. Vaš-
kįufcė 10, Kun. V. Taškunas 9, 
Adv. M. M. Šilkas 8, A. M. 
Račkus 6, V. Abraitė 6, A. Pe
trauskaitė 6, Dr. J . J . Bielskis 
5, Kun. V. Kulikauskas 5, D. 
Rupainis 4, O. Unguraitė 4, Ig. 
Sakalas 4, V.Liutkienė 3, Kun. 
H. Vaičiūnas 3, Kun. Jonas 
Kasakaitis 3, k u n . V. Kar-
kauskas 3, V. Rukštelis 3, 
Kun. S. J . Cepanonis 2, M. 
Šimonis 2, P. Molis 2, A. Vai-
sauckas S, P. Zdankus 2, J . 
Glineekis 2, B. Ajauskaš 2, A. 
Masanduk.as 1, Kun. V. Slavy-
nas 1, J . P. Mačiulis 1, B. J . 
Jakaitis —, A. Kazlas —, V. 
Stulpinas —. 

K. J. Krušinskas, 
A. L. R K. Fed. Sekret. 
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Pataikina i Jfiitąiaiisią Gy|lflc. 
vesti liberališkoji ir socialis-
tiškoji " iš imt is ." 

Lietuvių socialistai ir libera-
ciajistų ir liberalų gįslelę. Ne-1 lai visiems šalininkams vieny-

*Ti4pęs " Į ) r auge" straipsnis 
"Bažnyčia ir Vals tybė" patai
kė į jautriausią lietuviškų S0r 

KAS LIETUVOS NEREMIA 
~ LAI IR LIETUVIU 

NESIVADINA. 

vaikai sudreba 
paminėjus "bau

bą", taip "liberališki va ika i" 
persigąsta ir nervingai dreba 
išgirdę žodį Bažnyčią. 

Bažnyčios žvilgsniu juose 
veikia ne protas, tik nesveika 
jų vaizduotė, kuri is Bažny
čios jiems padarė "nepapras
tą baubą". To baubo jie patys 
bijosi i r juomi kitus gązdina. 

Ką " D r a u g a s " parašė apie 
Bažnyčios ir Valstybės vieny
bę, tą socialistai ir liberalai 
priskaitė prie "nesąmonių". 
Nieko" tame ypatingo*. Nuo 
"liberališkos išminties" ko 
geresnio ir tikėtis negalima. 
Kiek išmano, tiek parašo. 

Tik turiu čia pažymėti, kad 
"liberališkoji išmintis" veda 
prie tikrų nesąmonių. 

Faktai taį patvirtina. 
Liberališkoji išmintis pri

veda Franciją prie atskyrimo 
Bažnyčios nuo Valstybės, pr ie ' 
panaikinimo kokios nors vie
nybės. Pasekmės parodė, kad 
tokis liberališkos išminties 
darbas yra tikra nesąmonė ir 
daro didelę pragaištį. 

Dabar Francijoje vykdoma 
• ; ' l ) raugo" išreikšta "nesąmo
nė" , daromi žingsniai vieni 
jant Bažnyčią su Valstybe. » 

Tai parodo, kad " Draugas " 
paduoda išmintingus r nurody
mus savo skaitytojams, o li
beralai skleidžia nesąmones. 

Liberališkas išminties išva
das paverčia, nesąmonėmis ne 
tik Franci jos pav^zdis, bet be
veik visų Va/lstybių praktika. 
Vienos jų palaiko nuo senovės 
esančią Vienybę Bažnyčios su 
Valstybe} vkitlir nutrauktus ry
šius sumezga kitur panaikintą 
grąžina. Net pagoniškos šalys 
rūpinasi rjalaikyti ryšius su 
Katalikų Bažnyčia. Tik^ lietu
vių "nedakepti politikai ir di
plomatai," fanatizmo, pažabo
ti rūpestingai darbuojasi, kad 
Lietuvoje nebūtų vienybės 
Valstybės su Bažnyčia. Bet, 
turbūt Dievas apsaugos Lietu
vą nuo tos nelaimės, prie ku
rios taip uoliai stengiasi ją * 

i bės Valstybės su Bažnyčia pri-
mena Suv. Amerikos Valsti
jas. Čia, girdi, nėra vienybės 
Bažnyčios ir Valstybės, o ar 
čia Bažnyčiai negera? 

Taip, negalima sakyti, kad 
prie' tokios tvarkos čia butų 
broga; bet negalima girtis, kad 
toji tvarka butų ideale. 

Katalikams toji tvarka daro 
skriaudą: jie* moka mokesčius 
m6kyklų reikalams, o iš jų ne
sulaukia to, kas jiems yra 
svarbiausia, t. y. kad jų vai
kai butų ne tiktai išmokyti rei
kalingo jiems pasaulinio mok
slo, bet ir tikėjimo dalykų, be 
kurių nėra pilno išauklėjimo, 
be kurių jų vaikai turi stoti į 
gyvenimo sūkurį nepilnai pri
rengti. 

Katalikai tat deda antrus 
mokesčius,kad turėtų savo mo
kyklas ir išauklėtų savo vaikus 
tinkamais į gyvenimą žmonė
mis. 

"GYflf f 0J0" "FILOLO
GIJA." 

tik tą stebuklą padaro 
Einant evoliucijos ij revo

liucijos keliu gal ir prieisime 
prie panašios inetamorfoxos, 
bet kad žodis " d a k t a r a s " už-

Antras ' ' Gydytojo! ' . nume- * g i m t n i g hiynų k a l b o s ^ ^ 
ris pasisako tarnaująs lietuvių u ž t a r ė " ir jį pasektų "doc-
minioms. Labai gražu. Galima ^ ' ^ l i g fiiol negirdėta pa
tik pasidžiaugti kad jis, ne 8 a ^ a 
vien sau tarnauja, bet savo y e l t u i v a r t y s į v į s u s \oiyjlų 

( 

Penkta 

D 
V 

leidžiamu-laikraštėliu nori po-
pulerizuoti higijėnos ir medi
cinos žinių, apsaugoti žmonių 
sveikatą. Bet gražių norų ne
užtenka. 

Pirmas "( rydytojo" num. 
susilaukė gan aštrios ir teisin
gos kritikos. Nusiskundė skai
tytojai nesuprantą jo kalbos. 

Šiuo kart "Gydyto jas" pri
sipažįsta prie savo kaičios, ža-

kalbos žodynus, nei .vieno nei 
kito žodžio nerasi. Tiesa yra 
panašių žodžių lotynų ir grai
kų kalboje, bet ne "doctare" 
"doc tu r" . 

(čia kreipiuosi prie Vanago 
iš Akron, O. kuris pasirodo 
esąs klasiškas lotynų kalbos 
mokovas. Na, Vanagėli, ar esi 
kur patėmijęs žodžius "doc
t a r e " ir " d o c t u r " ! ) 

da pasitaisyti, bet vistik prašo ^ k u r D r Autorius iškrapš-
. . . . . v i i . • _ •*• skaitytojų su žodynu rankoje 

skaityti jų laikraštį. 
tė tuos žodžius ne lengva su
prasti. Ar kartais bekrapšty-

Budami ištikimi jų p a t a r i - i d a m a s savo pacientų dantis jų 
mui, apsikrauname sstalą dide-
liausiąis žodynais ir pradeda
me rimtai studijuoti jų aukš
tos inteligencijos straipsnius. 

Prakaituojame, vargstame, 
kas trečias žodelis dirst į žo
dyną. Taip besikamuodami, 

Toji tvarka ir reikalauja, 
kad mokykloje nebūtų dėstomi 
jokio' tikėjimo dalykai. 

Šis dalykas daro skriaudą 
Amerikos visuomenei ir vals
tybei. *; 

Nesąžiningų žmonių skaičius 
auga šuoliais. Piktadarybės 
tarp mokyklos vaikų ir jau
nuomenės didėja, kaip rodo 
statistikos ir teismai. 

Politikierių rankos suteptos 
biauriausiais darbais — di
džiausiu nesąžiningumu, 

Tai pasekmės betikybLno au
klėjimo. 

Tai mato ne vien katalikai, 
bet tai kaskart gėriau pastebi 
ir kitų tikėjimų išpažintojai. 
Vis dažniau ir dažniau gali iš
girsti balsų, kad mokyklų sis
temoje kas nors turį bųtįi re
formuojama, kad tikėjimo 
mokslo pažinimas vaikams 
kaip nors butų teikiamas. -

Taigi jei čia nemaža blogo 
teka iš nebuvimo vienybės 
Valstybės šu Bažnyčia, tai ko 
susilauktume Lietuvoje? 

(Daugiau bus) 

neiškrapštėf 
Labai gerai, kad dentistas 

tos naujos žinios — buk dak
taras kilęs iš "doc ta re" — ne 
fiziologijos bet filologijos sri
tyje savo jėgų bandė. Jeigu 
butų kokį nors fiziologijos 

galop atskleidžiame 22 pusi. ; k l a u s i m ą gyMq^ n e r a a b e j 0 -
Skaitome ir nesuprantame 

Tai skriauda katalikams. Kokis biesas! Vartome žody
nus. Nieko "negali išmanyti k£ 
vienas dentistas Clierrys (gal 
Vyšniauskas ?) savo straipsne-

nės, kad iš to paties paciento 
dantų butų iškrapštęs visą 
Aigipto mumijų legioną. 

Žinoma, nėra klaidos be pa
siteisinimo. Mūsų dienraščiai 

lyje "Dentisterijos ir m e d i c i - t I o d o / k a d g i a i g l a i k a i s y r a to_ 
nos giminingumas" nori pa- ^ d a k t a r ų k t i r i e p r i m e t a 
s a y 1' '! žmonėms tokių ligi? apie ku-

Straipsnis gan rimtas pakol r l i l o g , i g o n i s n e i n e s a p n a m 

jis Hesicgimai rašo apie ,len- Ateina, pacientas ofisan, su-
tistergą. Matomai jam rupi ta i n y p ^ pakosėjo ir daktaro 
medicinos šaka ir ne beto kad L k a s t a i p a s l a p t i n ™ 
apie ^ nenusimanytų. • skambėjo. Daktaras .pažiūr i 

Bet va staiga jis iššoka kaip , . i m t a i į akis, paspaudžia ger-
Pilvpas is kanapių. Nuo savo W c j r ^ ^ fau n a b a g ė ) i { 

specialybės persimeta į suvis p l a „ k u s reumatizmas į s t r i g 0 . 
sftu svetimą Srttj filologija | išgerk kasdien pusę šaukšte 
(kalbotyrą). Čia ir -šimtą žo
dynų turėdamas nieko nesu
prasi. 

Štai ką rašo daktaras: "Žo
dis daktaras paeina iš lotynų 
kalbos. Doctare reiškia mo
kinti, doctur — mokytojas." 

Straipsnelio autorius matyt 
turėjo omeny išrodyti iš ko 
kilęs žodis " daktaras"- i r nu
dardėjo. ; 

Ar kas kuomet butų girdė
jęs kad iš kiaušinio batas iš
siristų,, arba kad kūmutė Sme
toną plakdama kugelį išplak

tų! O čia mūsų autorius kaip 

šių brangių vaistų ir busi 
sveikas. Žinai, vaistai ne 
"moonshiHe"! 

Taip Tf čia. Pakol autorius 
vien sau žinomos srities besi* 
laikydamas rašė — viskas 
rimtai, sklandžiai eina; kaip 
tik iš dentisterijos persimetė 
į filologiją — svetimą jam sri
tį, tuojaus "reumatizjnas ir 
įstrigo į plaukus", lotynų kal
ba praturtėjo ligšiol negirdėtu 
žodžiu. 

Doceo-ere-cui-tuni, 

y 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

/Š FRANCU KALBOS SUUZTUVtNO 
NEMUNAS 

-*. 

Draugo 

TAUTOS TRAGE
DIJA, 

William Bayard Hale gyvena 
Stoekholme* Buvusiam Suv. 
Valstijų prezidentui Wilsonui 
jis suredagavo knygą užvar
dintą "The New Freedom , \ 
J is iš Stockholmo dabar pra
neša apie gyvuojančius santi-
kius Rusijoje valdant tą šalį 
bolševikams." Sako, vietos ra
gų pasiuntinystė iš Rusijos ga
vo karštą atsišaukimą kuovei-
kiaus gelbėti rusus. Tekiau 

(Tęsinys). 

RALIENĖS PROJEKTAS. 
Romanas. 

• — 

J is pasiėmė bilietą, sulankstė ir įsidėjo kišenėn, kaipo pa
prastą popierėlę. Paskui visvnepatenkintas: 

— Aš matau kad tamista nenori daryti sutarties su ma
nimi. Gal ir gerai. Tamista užmokėsį darbą atlikus ir. kaip 
tas darbas patiks. Man tas patinka. 

I r žiūrėdamas jai veidan sakė: , ^ 
— Mudu susitaikysiva. \ 
Paskui pradėjo apie kitus reikalus kalbėti. 
Ralienė išėjusi neramiai klausė savęs ką reiškia jo sku-

bus nuolaidumas su kuriuo jis sulygo rizikuoti ir žiaurią pikta
darybės pareigą prisiimti. O. vėl, kas jam viską išpasakojo 
apie jos santykius su Vingiu. Ta mįslė purtė jos mintį. 

— Mudu susitaikysiva^ sakė Juodsnukis. Ką jis norėjo 
pasakyti? Ilgai savęs teiravosi, bet negalėjo įspėti. Netikėtai 
keista mintis. 

— Jeigu kartais jis drįso.... Ne, negalimas daiktas. 
Keista, bet kodėl ne... Norėdama savo žygį patenkinti, ji 

tarėsi pigiai sargą pirkusi. Viskas tvarkoje. J i neužmokėjo 
Juodsnukiui už Vingio galvą, ji net pažymėjo, nemanau ka'J 
butų reikalinga. Tairgi mąstė dabar kiek jai viskas kainuoja. 

. ' 
ŽMOGŽUDYSTĖ. 

Nuo to vakaro, kuomet kunigo Klevo įspėtas Jurgis Ra 
lys buvo atvykęs tėvo aplankyti ir veltui stengėsi jį pamatyti, 
kelios savaitės praslinkp, ir Juodsnukis, apsigyvenęs arti Kle-, kad tik to pamokymo dėka visi manieji mirė su Dievo pa-

Bet ši dar jo nereikalavo, k a i p tik priešingai įvyko. Ne
buvo reikalo kovoti su Vingio politika, bet su savo vyro at-
hiaina. Senis Ralys vėl svyravo ir nesirįžo pasirašyti po pro-
jektuojamir Vingio* testanlentu. 

Jo žmona iš piktumo ir keršto iš kailio nėrėsi. Ligšiol švel
ni, maloni savo vyrui negalėjo staiga parodyti savo tamsią 
veidmainingą sielą. Vingis sugebąs1 geriaus valdyti savo ne
pasitenkinimą, jautė tečiaus, nepakenčiamą apsivylimą. , 

Jiedu butų buvę daug ramesni, jeigu seniui nauji ligos 
kriziai nebūtų gręsią. Ralys smarkiai susirgo. J i s kiek galėjo 
slėpė savo ligą norėdamas išvengti Vingio įkyraus testamento 
kaišiojimo po kuriuo turėjo pasirašyti. Atidėliojo. Juo %svei-
kata blogėjo, juo aiškiaus atsiliepė jame tėviška sąmonė kuri 
draudė jam sumindžioti po kojų savo sunaits teises, taip šaltai 
ir rimtai kunigo Klevo primintas. 

Vieną dieną jis pasipasakojo ištikimam tarnui Petriukui 
visas savo abejones. 

— Aš nežinau ką daryti. Nuo kurio laiko mano žmona 
labai rūpinasi manimi, globoja ir myli mane. Aą nenorėčiau 
pasilikti nedėkingas. Oi vėl, as pasižadėjau, ir Vingis atneša, 
kasdien, raštus po kuriais man reiktų pasirašyti. Antra ver
tus, nuožmu butų nusavinti simų, nors jis ir labai prasikals
tų. Ką tu manai, Petriuk? 

Vienu žodžiu, sveiko proto įkvėptas, savo ponui ir jo 
sūnui visami širdimi pasiaukojęs, krikščioniško nusijautimo 
vedamas, nutraukė visas jo abejonės. 

— Aš manau, atsakė jis, kad tamistos vietoje aš šaukčiaus 
kunigo Klevo. 

1— {jerai kalbi. Puiki mintis! susuko Ralys. 
Paskui lėtai: 
— B&t aš jį sutrukdysiu. » 
— Visiškai ne. Kunigas Klevas gerumos žmogus. Nie

kuomet nereikia bijoti sutrukdymo, kuomet'mes jo reikalingi. 
Ąš taip išmokau katekizmo besimokydamas, ir gera žinoti, 

J 

( 

vinės ir Žirniškių, klausėsi Ralienės įsakymų. 
* 

laima ir yra danguje. 

— Rašyk jam, Petriuk. 
Petriukas parašė. 
Iš kalno buvo galima įspėti kad kunigas Klevas atvyks. 

Šis' jau antru kart kvečiamas keliavo. 
Jo-kelionės metu, senio Ralio sveikata staiga pablogėjo* 

Atsilankęs kunigas nesitenkino vien išpažintimi, bet suteikė 
taipogi ir rjaskutinį patepimą. 

— Reikėtų perspėti jo sūnų, kunige klebone, kalbėjo Pe
triukas. Aš tikiuos kad tėvas bus laimingas jį pamatęs. Paskui 
reikėtų atnešti viatiką. Ponia nežino kad tamista čia. Gi Jurgis 
nors ir atšalęs sutiks. Aš jam pasakysiu kad toks buvo tėvo 
aiškus įsakymas ir jis pakvies vietos kleboną. 

— Ir tėvo su sūnumi santaika įvyks,* tarė kunigas Kle-
vas. Labai bus gera tėvui kurs ramus ir, sūnui, kurs nors 
šiandien'atitolo nuo Dievo, bet tas gali jį atvesti į išganymo 
kelią. , 

— Ar geriaus parašyti ar telegrafuoti, klausinėjo Petriu
kas. 

Kunigas pagalvojo. 
— Su laišku neskubu; telegrama visko neišaiškinsi... Gal 

bus geriaus kad šiuo ytin svarbiu momentu aš pats jam žo
džiu pranešiu. 

— Tamista važiuosi Kaunan?.... O, kunige, tamista per
daug geras. 

— Nieko ypatingo. Aš turiu daugiaus reikalų Kaune. Vie
nu šūviu du zuikiu nušausiu. 

Širdingai nusijuokęs į Petriuką ir davęs, paskutinį ligo
niui palaiminimą, nieko nežinant poniai Ralienei nei Vingiui 
kurs dažnai lankėsi, Petriuko dėka, išvažiavo. 

Yos kunigas spėjo išvažiuoti, Vingis atėjo pas ligonį. Ma
tydamas artimą mirties pavojų, suktas žmogus prievarta no
rėjo išgauti senio parašą. Gaila laįko. &iuo, kart neatšaukia^ 
mai kunigo Klevo sustiprintas, senelis griežtai priešinosi ir 
norėdamas ginčų išvengti tarsi žado nustojęs — nekalbėjo. 

Ralienė vėliaus atėjusi panaudojo savo visas gudrybes,, 
Nieks negalėjo parlaužti ligonio. 
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VISIEMS TURI BŪTI DARBO. 

! 

Angliški kapitalistų laikraščiai karo metu ir šiandie 
reiškia didelį patriotizmą: Kuomet milionai darbininkų ne
tari darbo, jie šiandie skleidžia obalsį, kad kareiviai vete
ranai visur darbuose turėtų pirmenybę. Sako, samdytojai 
į darbus pirmiausia turėtų priimti veteranus. Neveteranai 
bedarbiai turėtų užimti antraeilę vietą. 

Tokį patriotizmą reikia užvadinti patentuotu patriotiz
mu. Nes nedarbas šiandie spaudžia ne vien veteranus, bet 
ir visus kitus nebuvusius kovos lauke, bet sunkiai dirbu
sius karo metu. 

Karo metu šiandieniniai karo veteranai buvo kovos 
lauke. Bet namie likę darbininkai tuo metu turėjo sunkiai 
dirbti. J ie gamino visokius reikalingus daiktus armijai/ 
Taigi kaip tie, taip kiti vargo*. I r šiandie kaip vieniems, 
taip kitiems už tuos vargus atmokama abelnuoju nedarbu. 

Kapitalistų laikraščiai tokiu pasielgimu mėgina pasige
rinti veteranams. Bet veteranai supranta tą veidmainingą 
darbą. J ie žino, kad jie yra toki pat darbo žmonės, kaip 
ir visi kiti, kuriems neteko kareiviauti. J ie aiškiai mato, 
kad kapitalistai mėgina darbininkų tarpe nuarti nesutiki
mų vagą, abi pusi supiudyti ir paskui tuomi naudoties. 

Darbo gavime neturi but jokių skirtumų. Visi* bedar
biai, ar jie butų toki ar kitoki, privajo turėti vienodas pri
vilegijas, kuomet sustoja būriais palei dirbtuvių ofisus. 
Visi bedarbiai turi gauti darbą. Nes jie visi šiandie varg 
sta. Visus juos vargina tų pačių kapitalistų palaikoma 
netikusi industrijose sistema. 

Reikia užjausti nedirbantiems karo veteranams. Ly 
giai taipat reikia apgailėti ir neveteranų likimą. Pastarie
ji karo metu, tiesa, darė gražų pinigą. Bet lygiai tuomet 
juos " g r a ž i a i " plėšė tie patys kapitalistai, kuomet gyve
nimą nežmoniškai pabrangino. Tas prakaitu gautas gra
žus pinigas ir vėl gryžo kapitalistų kišeniun. 

Šiandie visur turėtų but platinamas vienų-vienas obal-
sis: Visiems bedarbiams turi but duodamus darbas! 

Visi be darbo žmonės kaip vienas turėtų smerkti pa
tentuotą kapitalistų patriotizmą, piudantį darbininkus su 
darbininkais, vargdienius su vargdieniais. 

• 

KRIKŠČIONIŲ DARBININKU INTERNACIONALAS. 
Tąsą. 

, Dabar, kada jau pridygo 
tūkstančiai krikščioniškų drau 
gijų, ypač atjaučiamas reika-

jos ministerių kabineto virši
ninką p. M. Mandel, kurs ma
loniai juos priėmęs žadėjo 
tuos reikalavimus įteikti Gė

las krikš.-dem. tarptautinio m e n eeau . 
susivienijimo, internacionalo. Šit tie reikalavimai. Jie 

PIRMIAUSIA PAREIGA. TOLIMOS KARALIENES 
LAIVAS. , 

; . Nesenai viešėjo Londone 
Visos valstvbes savo karo Belgijos karalius. Vieną ry-

laivam duoda vardus. Papras- t a n i e k a m nežinant jis norė
tai tie vardai primena bran- *> aplankyti British muzėjų. 
gins tėvynei asmenis- Japonai, j Atvažiavo muzėjun truputį 
taip išdidę dėlei savo laivyno P r i e š dešimtą valandą, Muzė-
kuriuomi prilygsta didžiausio
ms valstybėms irgi to papro
čio prisilaiko. 

Iš visų karo laivų kuriuos 

jaus darbininkas pasakė kad 
tik dešimtai išmušus tegalima 
lankyti muzėjų. 

Vienas londonietis pažinęs 

vandenyno bangos kilnoja, vie- k a r a l i u P r a n e š ė durininkui 
nas i turi romantišką vardą s u k u o J i s t u r ė J ° r e i k a l a -
"Adzuma" . J i nesenai atplau- Pastarasis, kurs, kaip ir vj-

Nežiūrint karo daromų sun
kenybių ryžtasi toji vienybė 
įvykinti. 

Štai 1918 m. Ziuriche (Svei 
carijoj) įvyksta visų tautų 
katalikų kongresas ir ypač 
smarkiai veikia prieš žiaurų
jį karą. Lietuva kaipo kata
likų šalis ir turėjo jame sa
vo atstovų, išreikšdama tuo 
būdu savo bendravimą su vi
so pasaulio darbininkais ka
talikais, kadangi karas dar 
galutinai nebuvo pasibaigęs, 
tat del nekuriu sunkenybių 
Kovo .mėnesyj 1919 m. įvyks
ta sykiu Paryžiuje ir Lucer-
noj (Šveicarijoj) darbininkų 
krikščioniškai - demokratiškų 
draugijų visų tautų kongre
sai. 

Abejuose kongresuose Pa
ryžiuje ir Lucernoj Lietuvos 
krikščionys demokratai turėjo 
savo atstovų (Lucernoj p.p. 
Pakštą ir Ehret ) , išreikšdami 
tuo būdu, kad ir Lietuvos kri
kščionys demokratai eina iš-
yien su viso pasaulio krikščio-
nims-demokratais. 

Vienas ir kitas kongresas 
veikė būdami kontakte. (Pa
ryžiuje buvo susirinkę atsto
vai tų šalių, kurios kariavo su 
vokiečiais;...Lucernoj gi visos 
kitos tautos; ir tik karas kliu
dė jiems susieiti į vieną kon
gresą). Tuodu krikščionių-
demokratų kongresu padarė 
daug svarbių nutarimų, ku
riuos įteikė Taikos Konferen
cijai Paryžiuje (jos pirminin
kui Francijos ministerių pir
mininkui p. Clemenceau), rei
kalaudamas, kad šitie nutari
mai butų įrašyti į taikos su
tartį ir pildomi visose šalyse. D a s moterims ir vyrams ligi 

P a s Clemenceau vardu jo įg m e t u a m 2 į a us visuose fab 

susideda iš dviejų dalių: pir
moj dalyj išreiškiama princi
pai — pamatai, kuriais re
mia krikščioniškasis darbinin
kų kongresas savo reikalavi
mus! antroj dalyj smulkiai iš
dėstyti tie reikalavimai. 

Kongreso vyriausieji pa
matai tiems reikalavimams 
tai: 1) teisingumas, kurį pil ; 

nai tiktai krikščionybė gaivi
na ir saugoja; 2) organizavi-
mos laisvė, i r darbo žmonių 
atstovų dalyvavimas toj tarp
tautinėj įstaigoj, kuriai bus 
skirta ginti darbo .žmonių rei
kalus visose šalyse, tai šito
kie pamatai. Praktikos gi 
reikalavimai tokie: 

I. T E I S E ORGANIZUOTIS. 

a) Darbininkai turi teisės 
organizuotis; jiems garantuo
jama laisvai rinktis tinka
miausias draugijas; 

b) Duoti didžiausios lais
vės veikti ir organizuotis vi
soms darbininkų federalėms, 
konfederalėms ir šiaip drau
gijoms ; 

c) Rengiant, pataisant ar 
vykinant darbo įstatymus bū
tinai turi dalyvauti darbinin
kų organizacijos. 

I I . TEISINIS DARBININ
KŲ GLOBOJIMAS. 

A. Darbo .ilgumas. 

d) Vaikams mažiau 14 me
tų amžiaus uždrausti samdy
tis; 

e) Kiek galint stropiau sten
gtis neatskirti tekėjusios mo
teriškės nuo namų; 

r ) Uždrausti nakties dar 

NEDARBAS KUBOS 
VALSTYBĖJE. 

C. Bį Hurst, Amerikos kon-
sulis iš Havanos raportuoja, 
jog Kuboje algos numuštos ir 
daugelis darbininkų paliuosuo-
ta. Tūkstančiai priyažiavusių 
žmonių be darbo ir daugumas 
vargšų gryžta namon. Visi lai
vai važiuodami Ispanijon, ve
ža gryžtančius išpaniečius. Jų 
keliones lėšas apmoka miela-
širdingi žmonės arba' kaikurios 
vietines labdaringos organiza
cijos. Kadangi bedarbės tik lai-
Mbios, darbininkai gauna viso
kių pasiųlijimų pasilikti Kubo
je. 

LATVIJOS PRAMONĖ. 

Sulyg dabartinių statistinių 
žinių, Latvijoje yra dabartiniu 
laiku 970 veikiančių įstaigų, su 
11,778 darbininkais. Metalo 
pramonė turi 442 dirbtuvių su 
4,403 darbininkais. Yra 157 
audimo dirbtuvės su 2,800 dar
bininkais ir kas mėnesį išlei
džia 1,368,000 svarų. 

Trisdešimts-dvi chemiškos 
dirbtuvės turi 900 darbininkų. 
Yra 94 mineralų įstaigos su 1, 
750 darbininkų. Septynios po-
pierų dirbtuvės turi 750 darbi
ninkų ir kas mėnuo išleidžia 
684,000 svarų popieros ir kar
tonų. Dar yra 238 įvairių įstei-
gų su 1,175 darbininkais. 

SUV. VALSTIJŲ ŪKIŲ 
VERTĖ. 

— 
Mokytojų unija. 

' * 

f V . , , 

se. 

KEISTA ŠEIMYNA 
NEW YORKE 

vadinimas mūsų kalboje reiš- d ž i o s žmones, visų saują plau
kia: "Mano žmona". Nepro- k u i š S a l v o s ^sipešęs sušuko: 
šąli bus priminti japonų/ de-Į " K ą aš padarysiu? Nieks 
Lei to vardo istoriją, kurią man m a n oficialiai nieko neprane-
pa sakoj o japonietis. 

- JAU bene aštuoniolika šimt
mečių, Japomj sosto įpėdinis 
keliavo juromis su savo žmo
na Tachibana iš Sagami į Ka-
dzusą. 

Keliones metu pakilo audra. 
Laivas buvo persunMai prik-
•Ttttt&si Gręsė pavojus nuskę
s i . Kunigaikštiene" norėdama 
iv"p]l>eti savo vyrą nuo gali-
mos mirtes, iššoko iš laivo. 

Per ilgus metus kunigaik
štis negalėjo nusiraminti. J i s 
dažnai įsilipdavo kalnan nuo 
kurio mate savo myliamos žmo 
nos tragingą mirtį- Ištiesęs 
rankos prie jurų, jis ainjanuo-
davo: ' ' O Adzuma! o Adzuma! 

Po tiek amžių, gražus laivas 
ir šiandien primena pasauliui 
jautrios ir mylimos kunigaik
štienes Tachibana auką. 

Moteries teises pilnai sau 
gojamos sulyg kontrakto lais
vai padaryto ChL*ies J-
Bauman. Sulyg sutarties po
nia Bauman gali kalbėti kada 
ji nori ir taip dažnai kaip ji 
nori. Tečiaus vyras nors ir pa 

reikalavimus taikos Konfe- ^ Paskirti moteriškėms už-
rencijoj. Paryžiaus ir Lfa- J t e k t i n a s darbo pertraukimas 
cerno kongreso nutarimai tie ^ J g gimdant ir pagimdžius; 
patys, gal. tik šiek-tiek kitaip j T o l y d i n į a į mažinti kas 
išreikšti; tat ir mes tureda- ^ ^ ^ i ] g u m ^ gQT^ 
mi abiejų kongresų nutarime. i š d i r b į n ] 0 p r i e m o n ė m s 
pilnus nuorašus, tik Pary- į r a n k i a m s ; 

krikščionių-demokratų * . 
i) Jau dabar nustatyti tas 

darbo ilgumas, remiantis nor 

Vokietijoje gyvuoja moky
tojų unija. J i skaito apie 
130,000 narių. ,Ta unija nus
prendė sau pritaikinti amatų 
unijų principus ir metodas. 

Šėrininlcai. 

Akron mieste yra Firestone 
Rubber kompanija. Jos įstai
gose dirba 10,000 darbininkų. 
J ie visi kompanijos šėrnin-
kai (turi akcijas). Jų dalis 
kompanijoje yra 45 nuoš.. 

Cenzo biuras Washingtone 
paskelbė, kad sausio 1 d., 19-
20 m., visos Suv. Valstijų u-
kės turėjo 77 miliardus 92G 
milionus dol. vertės. Gi 1910 
metais čia ūkių vertė buvo 40 
miliardų 991 milioną dolerių. 

Taigi per dešimtį metų 
čia ūkių vertė turėjo pakilti 
apie 90 nuoŠ. 

Ūkių vertės žvilgsniu pir
miausią viet^ užima Iowa val
stija. Tenai ta vertė siekia 
daugiau 8 miliardų dol. Pas
kui seka Illinois valstija su 
6 ir pusė miliardo dol. To
liau eina: Texas, Nebraska ir 
kt. valstijos. 

Vienų-viena ūkių žemė ap 
kainuota art i 55 miliardų dol. 
1910 metais žemės vertė bu
vo 29 miliardai dol. 

Ūkių trobesių vertė 11 mi 
miliardų dol. ' 1910 m. buvo 
6 miliardai. 

Žemdirbystės įrankiai ir 
mašinerijos 3 miliardai 593 
milionai. dol. 1910 m. buvo 
apkainuota vienas miliardas 
265 milionai. 

Galvijų ir paukščių vertė 
1920 m. paduota 7 miliarda: 
996 milionai dol. 1910 metais 
buvo arti 5 miliardų. 

Šitos valstybės turi augi 
čiausią galvijų ir paukščių 
vertę: Iowa, Texas, Illinois, 
Missouri,, Nebraska, Wiscon-
sin, Kaušas ir New York. 

9,000 turės darbą. 

Vokietijos sostinėje Befly-
ne bus atnaujinti darbai prie 
pravedimo požeminių geležin
kelių. 9,000 darbininku gaus 
darbą. 

Streikuos. 

Prie žibalo versmių Kali
fornijoje dirba 20 tūkstančių 
darbininkų. Kompanija skel
bia sumažysianti jiems užmo-
kesnį vienu doleriu dienoje 
kiekvienam pradėjus rugsėjo 
1 dieną. Darbininkai žada 
pakelti streiką. 

Kai-kas uždirba. 

Kai-kuriose Rhode Island 
valstijos dalyse audeklų indu
strijoje darbininkai už 48 va
landas darbo padaro po 40 
dolerių. 

Darbininkų organizavimąsis. 

Pirm dešimties metų darbi
ninkų unijos Pranei j oje netu
rėjo nei vieno miliono narių. 
Šiandie tos unijos turi jau 
putrečio miliono narių. 

LAISVĖ TIK PASISVENTI-
MU NUPERKAMA. 

Bedarbiu apdraudimas. ' 
* 

Britanijoje gyvuoja įstaty
mas, * kuriuomi apdraudžiami 
bedarbiai, ' ty. nedirbantiems 
žmonėms duodama pašelpa. 
Ne visi bedarbiai tuo įstaty
mu naudojasi. Tuo tarpu tos 
pašelpos galėtų reikalauti 12 
milionų darbininkių. 

(Prisiųsta ii Am. Raud. Kryžiaus) 

. KŪDIKIŲ MIRTINGU
MAS. 

Nuo 1915 metų federale val
džia vedė specijalę knygą kur 
užrašyta kūdikių gimimai. 

Knyga parodo jog iš devy
nių didžiausių miestų, Washin-
gtonas, Philadelfija ir New 
Yorkas parodo mirties suma
žinimo progresą. Bet iš visų 
devynių, Minneapolis rodo ma
žiausią mirties laipsnį. Per vi
sus penkis metus Pittsburge 
daugiausiai kūdikių mirė. Per 
1920 m. vienas iš devynių kūdi
kių mirė. Eilė mainėsi per visą 
miestą. Vienoje dalyje 157 ku-

tyH; nieko neskelbia apie jo 
knygąf 

Mokslininkas bematant gavo 
telegramą: 

i . 
Begalo apgailestauju: mes 

neturime nei laiko nei erdves. 
Tamista žinai ką noriu pasa-

AMZINAI TAS PATS. 

tepa-ziaus 
darbininkų nutarimus 
duosiu šičion. 

Iš Liucvno kongreso tepažy 
mim, kad be kitko nutarta 

maliu 8 valandų darbo maxi-
mum'u; 

j) Jau dabar sumažinti dar-
kuoveikiausiai suvienyti visas fao v a l a n d f t g t i e m s d a r bin in 
krikščioniškai demokratiškai k a m g ^ k u r i e darbuojasi kasyk-

_ | veikiančias darbininkų drau- j ^ g e l e ž i e s fabrikuose ir 

NUMUŠĖ ALGĄ 12,000 

Lynn, Mass —"Genera l 
Eleetric Company' ' Lynn 'e 
numuša algas dvylikai tūk
stančių darbininkų. Mažiaus 
patyrime turį bus mažiaus ap
mokami. 

sižadejo gyventi su ja po vienu 
stogu, sutiko nei žodelio nepra
tart i per devynis metus, ne
bent būtinybe to reikalaus. 
Tokia pat sutartis buvo pada
ryta prieš devynis metus dėlei 
kilusių ginčų jų tarpe. Liepos 
19 d. kontraktas baigėsi ir vėl 
jis atnaujintas. 

gijas ir tuo reikalu įstengta t p a v o j į n g O S e bei nesveikose į 
biuras (Bazely). 

Baigdamas posėdžius Liu
cernos kongresas, nusiuntė te-
legramą-pasveikinimą popie
žiui Benediktui XV: "Ta rp 
tautinis krikščioniškų darbi
ninkų draugijų kongresas Liu 

8 nuoš. nedirba. 

Apskaityta, kad iš visų Vo
kietijos gyventojų šiandie ne
dirba 8 nuoš. žmonių.. 

Apdrausti darbininkai.. 

staigose; 
k) Paskirti visems darbi

ninkams 36 valandų poilsį, 
kaip galint neskirstant jojo 
dalimis, skaitant ir sekmadie 
nį tame skaičiuje; 

1) Paskirti visiems darbi
ninkams kartą į metus apmo-

Darbininkų aukos. 

Per pastaruosius 7 metus 
Suv. Valstijose kiekvienam 
iškastam milionui anglių* tonų 
išpuola keturi žuvę angleka-
siai. 

— Moteris dovanos už žiau
rumą, neteisybę, bet niekuomet 
nepakęs abejutiškumo. 
- — Kuomet kalbama apie 

prievolę, moteris verta šimto 
vyrų. 

— Niekuomet kokete taip 
nesipuošia, kaip eidama susi
tikti su savo didžiausia kon-

dikiai iš kiekvieno tūkstančio surentė . 

Sumažintos uzmokesnys. 

cernoj dėkoja Šventajam Sos-
tai už jojo nepailstamus dar- į ^ " a t " ~ t 0 g a ; . 
bus, padėtus dęl socialės bei 

Prancijoje veikia senų dar
bininkų apdraudimo sistema. 
Apie 8 milionai darbininkų 
jau apsidraudė senatvei. ' I kui Clemenceau per Franci-

politinės taikos ir tikisi iš Jo 
ateityje naudingo veikimo." 

Taigi dabar apie nutari
mus krikšč- demokratišką dar
bininkų kongresą. Kovo 26 
dieną 10 vai. ryto 1919 m.4 

krikščioniškųjų draugijų kon
greso delegatai Paryžiuje įtei
kė tojo kongreso nutarimus 
taikos kčnferencijos pirminin- kesnis." 

B. Darbo apmokėjimas. 

m) Įkurti nuolatines miš 
rias komisijas, kurios nusta
tys užmokesnio minimumą 
pramonės, prekybos ir lauko 
darbininkams; 

n) Apmokant moterų dar
bą, laikytis tos taisyklės: "už 
vienodą darbą vienodas užmo-

Arbitračijos taryba New 
Yorko valstij. 11 nuoš. sumaži 
no • užmokesnį geležinkelių 
darbininkams miestuose Ro-
chester, • Syracuse ir Utica. 

Pralošė kovą. 

Žinoma Pullmano kompani
ja, kuri dirba vagonus, turė
jo smarkią kovą su orgamzu-
tais darbininkais. Kompani
ja kovojo už "open shop." Ir 
pralošė. Šiandie jos ištaigo
se dirba daugiau 10,000 orga
nizuotų darbininkų. 

mirė. 
Puse kūdikių mirė nesulau

kę vieno mėnesio senumo. Aiš
kiai nurodyta, jog tie mirimai 
galėjo būti pašalinti prižiū
rint motinoms ir jei butų turė
jusios tinkamo pamokinimo 
prieš kūdikio gimimą ir kuo
met kūdikis gimsta. 

Bflveik ketvirtdalis mirimų 
nuo ligų, kurios yra vasaros 
karščio pasekmes. I r šitą skai
čių galima sumažinti pamoki
nus motinas kaip reikia kūdikį 
prižiūrėti penėti, ir per mies
tinį pieno prižiūrėjimą. 

Pieno stotys, motinoms ir kū
dikiams klinikai ir viešos svei
katos priežiūros biurai tapo 
įsteigti Pitteburge. 

— Sielos ir pasielgimo gry-
nybė yra didžiausia moteries 
garbe. 

Ponia de Stael. 

TRYLIKOS METŲ MOTE
RIS REIKALAUJA "DI-

VORSO." 

NĖRA ERDVES. 

Aukšta uzmokesnis* 

(Bus daugiau) 

Vilnos industrijos Ameri
koje geriau negu visose kito
se šalyse apmokama savo 
darbininkams. 

P . Eistein, žinomas moksli
ninkas savo nauja • teorija 
griaunąs pasaulio judėjimo 
dėsnius, pasiuntė savo knygą 
vienam Amerikiečiu laikraš
čiui kurio redaktorių jis pa
žino. 

• Nematydamas recenzijos, 
įžymus fizikas rašo laikrašti
ninkui klausdamas kodėl jis 

Noblesvllle, Indiana.—Viena 
moteris trylikos metų renka-
lauja divorso. J i skundžia sa
vo vyrą. Floyd Moore, kad jis 
savo kišenėje nešioja mergai
čių fotografijas. 

Ponia Floyd Moore ištekėjo 
gegužio mėnesy. Bene bus ji 
jauniausia amerikiečių moteris 
kuri kreipėsi teisman reika
laudama "divorso.1 j > 

Prarastos 'darbo dienos. 

Pereitu gegužės mėnesiu 
Kanados "darbininkai turėjo 
daug ginčų del užmokesnio su 
savo samdytojais. Tų ginčų 

i metu darbininkai prarado 
163,520 darbo dienų. 

KAS LIETUVĄ MYLI, TAS 
JĄ IR REMIA. 

BONAI — MŪSŲ TAUTOS 
PAJ4GŲ SAIKAS. 
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mas. Tas manomas perkūnų 
valdytojas Graikams buvo va
dinamas Bijąs, o Rymiečiams 
-^ Jupiteris, 

Mūsų proseniai taipogi ti
kėjo panašiu dievu. Dievai
tis Perkūnas supykęs jų su-

- ELEKTROS 
! 
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Gamtos jėgos mus kas kart 
daugiau ir daugiau stebina. 
Žmogus kasdien įgyja dau* 
giau žinių apie gamtos slepė-
nius ir jomis naudojasi. T13 
jėgų daugybė, jos sukrautos 
gamtoj žmogaus naudai. 

Sutvėrėjas užuot jas atsjdei 
dus viena diena, davė žmogui 
protą, kad tas visas galybes 
jis pats surastų, ištyrtų ir iš
moktų jas valdyti. 

Tie'siog stebuklai. 

Viena, tų įstabių gamtos jė 
gų, yra elektra. Ją vartoja
me visokiems reikalams. J j 
Išrodo mūsų gyvenimui reika
lingiausia. Kiek patogybių ji 
teikia mūsų gyvenimui! 

Jos dėka į trumpą laiką ga 
lime pasiųsti žinias į visas pa 
šaulio dalis. Su elektra kai
po priemone kalbamės su to
limų kraštų žmonėmis. Elekt
ra atstoja šviesą, pa
vaduoja jėgą; • J i apšviečia 

gatves ir namus. Elektra su
šildo namus, juos išvalo, val
gius išverda, indus suplauna. 
Trumpai elektros pasigauda-
mi galime daug ką nuveikti. 

Mįslė be atsakymo^. 
Visi ja naudojamės, bet iki 

šiol nėra dar to žmogaus ku
ris sugebėtų išaiškinti kas tai 
yra elektra. 

c I i 

Jau tūkstančiai metų kaip 
tą slaptą elektros jėgą tyri-
nėjaj bet da neturime atsa
kymo. Mokame ją padaryti smas. Abu kjla sykiu, bet 
įvairiais budais. Padarius Šviesa veikiau mus pasiekia 

atsiranda, mokslininkai neis-i 
mano. Gal trynimasis vienos 
oro dalelės su kitą, gal van
dens su oru susidūrimas, o 
gal oro susidūrimas su žeme. 
Dažnai elektra atmosferoje 
pasidaugina ir pasidaro žai-
bavunu. 

• *t 
• * I '• Žaibas ir griausmas. 

Žaibas yra elektros, kibirkš
tis. Ta elektros jėga visad 
žmogui indoraį. Žaibo žybte
lėjimas per tamsius, patvinu
sius debesius šurpuliais ,kuną 
verja. Su žaibu esti ir griau-

kin§ja iš vieno į kitą, t o tų 
kibirkščių spindėjimą matome; 
žaibo pavidalu; cręit per
bėgdamas oru ir "perskrpsda-
taos jį, tos kibirkštys pada
ro jau ne mažąk spragėjimą . 

Taigi taijbuvo elektros kibirk
štys, aukštai skrajojančio ait
varo iš debesių paimto. 

Perkūno vadelės. 

Žaibas turi naikinamos u ' 

pratimu svaidęs perkūnus ir griausmu vadinama. 
žaibus. Dėlto yra pasilikęs K a i d e D e s y S ) turįs savyje 
Mūv*ų - pagorių maldavi- e l e k t r o s - ^ eh}& ž e . 
u m a v • Jmai, tuomet elektros kibirkš-

Perkūne dievaiti! tys iš deb&sio gali nušoktį 
Nemušk Žemaitį, stačiai į žemę: tą elektros ki-
Mu|k Gudą, ' birkštį vadiname perkūnu. 

• Kaip šunį rudą. 

kaip mažosios, bet traškėjimą, tveriamos įgalės. Dabar be
veik visuomet jis naikina ką 
pasiekia savo didžia energija, 

ginant kąd perkūnai daž
niausiai trenkia į aukštus me 

mokame sunaudoti, bet pasa
kyti, išaiškinti šią jėgą nemo
kame. 

Beabejo, tyrinėjimui. prasf-
dėjus ir taip toli nužengus, 
mokslininkai nesiliaus jos ty
rinėję ligi pilnai neištirs tos 
nuotabios galybės. 

Spėjimai. 
Elektros ore yra visados. 

Kartais daugiau, kartais ma
žiau. Iš kur ar kaip ii ten 

negu garsas. Elektros pasi
dauginimas ore suardo ir jo 
lygsvarą. 

. , 

Senobiniai* prietarai 

Graikai ir Rymiečiai mariS 
kad žaibai ir"perkūnai yra tai 
dangaus ugnis, kurią jų die
vas, supykęs, mėto po žemę ir 
dangų, važinėdamas po debe
sius ugniniame vežime, Iš to 
kįla -tratėjimas arba griaus-

Priėmę krikščionių tikybą, 
žmonės ėmė kitaip aiškinti 
tuos gamtos prajovus. 

Per ilgus amžius šita elekt
ros 'kibirkštis apsireiškianti 
ant dangaus buvo nepaprasta 
mįslė gamtininkams. 

Benjaminas Franklinas. 

Aitvaras. 

Tečiau reikėjo įsitikinta 
kacl debesiuose audros metu 
"iš tikrųjų susirenka elektra. 

Tam tikslui sąmoningasis 

Aštuonioliktam šimtmety 
Amerikos mokslininkas Fran
klinas pirmas pripąrodė, kad 
žaibas yra tik .didi elektros 
kibirkštis. Jam pavyko^ nors 
jo tyrinėjimas buvo. labai pa
vojingas, parsitraukti elekt
ros iš perkūnijos debesių. 

Jo teorija. 
-. 

J is tvirtino, kad debęsiuo-
«e, karščiams esant, atsiran
dą elektros jėga. Kąi debe
siai plaukia vieni aukščiaus 
kitu, elektros kibirkštimis šo-

retume padaryti , ir palaikyti T * 
Jcelias .sekundas kjjįu^kšjį /ko- j 
kią gamta padaro ant debesių, 
reikėtų mažiausiai šimto tuk į^ ' 
-stąncįų tonų anglių. Vfeno 
žaibo energija taip kaip pa
prastai matome, apšviestame 
didelį miestą per kelias nak
tis. 2&įbo kaištis į v ienaini -
nute ištirpintų penkiolika. tuk-

J V * i * 

d ž ^ , k r y ž n ^ bokštus, kalnu į į į į , J į ^ ^ ^ 
viršūnes pradeda statyt; ant ^ ^ a r ^ j p t f i o ^ mn 
stogu aukštus gelezmms stae- s l J l a ^ o s fa $)į į0„ i r 
bus, geležimi sujungtus su f*"' 
žeime. 

šitą nors baisią, bet galingą 
jėgą pasikinkysime. 

Tokius stiebus, perkūno va- j , tyrinėjimai ir dabar 
dėlėmis vadinamus, matome Į g g j j į V ^ S . j % ) L » . 

Su ta pącia elekira Tjando su
daromi visokiems dalyjtams. 

miestuose ant daugelio aukštų 
namu. J ie turi t» ypatybe ^ k a i p i^įj^ i r g n s t a b . 

Franklinas pasinaudojo.... , n a ^ a d a uf r o s m e t n d e b e s i ? ^ džius lieti}. Paleidžiant vie-
ąpėkite knot £ U i nekaltu ?™ P a l e n ^ a 3 a i s ^ s i l e . d m n o s ^g ies elektrą į debesius 
vaiku mėgiamu žaislu. Pada-
;rė popierinį aitvarą su naugi-
ųėmis (metalinėmis) vielomis 
galuose, pririšo ji prie med
žio šilkiniu siūlu, kuriuo kaip 
buvo žinoma, elektra neina: o 
antras kanapinis siūlas prie 
nauginio j^alo kybojo žemyn. 

pririetas raktas 
Kai .debesiai susirinko dan

guje ir, rengėsi audra, — iš 
rakto, prisiartinus prie jo su 
gelžine lazdele, pasipylė su 
spragėjimu kibirkštys, lygiai 
tokios pat, kaip iš patrinto 

j žemę, taigi negali perkūno 
trenkti į triobą. Pagaliau, 
kad perkūnas ir trenktų, tren
kia kaip tik į perkūno vade-, 
les (perkūnsargį) ir jo gele
žinė štanga, giliai į žemę ar* 
į vandenį šuliniu įleista, fluei-
na į žemę nekenkdamas tro-

r> • , 1 : . ui u bai. Perkūnsargio išradėjas 
Prie to kanapinio siūlo buvo • -&- ., • d . buvo tas pats Amerikos mok 

slininkas Franklinas. 
Kada žmogus mokės jį vai-

dyti, tada su jo pagelba ga
lės daug nuveikti. 

» 
Žaibo ateitis. 

Žaibas turi savyje neapsa-

kur yra priešingos rųįšies, 
bandoma pritraukti vandens 
lašelius ir priešingai išblašky
ti juo&. . , . r -į-̂  

Je i žmogus, toki dajyką 
kaip lietų gtengiągi ^uvaįcįrti, 
kodėl nęgalinią, tikėtis,..kad.:ir 
patį žaibą, žmogus mp^ės pa
sigauti ir panaudoti dar įsta
besniems technikines kultūros 
reikalams 1 Laukiame.,.. 

Ašarėlė. 

ŽIAU ^ T A | l t P 1JE- i 
TUVIŠKO fcONO P Č - ^ 

gintaro,-sieros, stiklo a r sakų. komai daug energijos. Jei no- PIERA. i 

&^2&š£j?&?4^i&j^tsjc^Kj^'^ 
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Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į " D r a u g e " , prašydami per- " Siunčiant čekį iš Amerikos į Lietuvą kam nors kitam, reikia tuo-
kelti jųjų pinigus Lietuvon doleriuose. Iki šiol vis dar negalėjome to jaus kaip tik nupęrkate čekį, pasirašyti savo vardą — pavardę abe-
padaryti. jose vietose kur yra pirmas ir antras parašas ir dą parašyti čekio 

BET DABAR JAU GALIME. viduryj kam siunčiate tą ceįį: po žodžių "išmokėkite šįuo čekių" 
Pas mus galime nusipirkti dolerinių čekių vertės 5 dolerių, 10 . reikia parašyti vardą pavardę i r gyvenamąją vieto to asmens, kuriam 

dol., 20 dol., ir 50 dol. Kitokių nėra. siunčiate. 
Tie'Čekiai nebrangiis: už kiekvieną reikia damokėti 50c, vis tiek Tuos čekius privalo siųsti į Lietuvą pats pinigų siuntėjas, o ne 

kokio jis butų didumo. Norint gauti į kitus miestus per pačtą, reikia " D r a u g a s " ; laišką žinoma reikia registruoti; 
dar atsiųsti 10c. extra už registravimą laišką Jeigu kelionėje čekis pražūtų, tai " D r a u g o " Administracija už 

Taigi, kas nori gauti, padėkime, 50 dolerių čekį, turi užmokėti 
$50.50, o į kitus miestus $50.60. 

Norint gauti čekiais 1,000 dol: reikia imti 20 čekių po $50.00 
ir užmokėti $1,010.00/ 

'L*'. 

t 

Situs čekius galima vežtis su savim, arba siųsti kam nors kitam 
į Lietuvą. 

Juos išmaino Lietuvos Ūkio Bankas Kaune ir per savo skyrius 
ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą. 

• Bankas maino šitus čekius sulyg to kurso, koks yra mainymo 
dienoje, už patį mainymą nieko neima. 

Čekiai yra geri per dvejus metus nuo dienos išrašymo. Tat jeigu 
kursas kada pasirodytų labai augštas, tai galima palaukti patoges-
nio laiko, kada bus kursas žmesenis; bet į du metu reikia išmainyti, 
nes paskui čekis jau bus negeras, 

Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais. 

Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-pavardę viršuj 
čekio ant linįjos kur yra atspauzdinti įžodžiai "pirmas parašas išpir-
kusio čekį , f. Kuomet nuvažiuosite į Lietuvą ir norėsite čekį. išniai-
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks vėl pasirašyti čekio apa
čioj kur yra žodžiai "antras parašas išpirkuslo čekį". Tbkiu būdu 
Bankas mato, kad tas Čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie
nodi. 

• « 

tai neatsako. Tokiam atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui. 
J is padarys tirinėjimųs apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių 
čekis neatsiras, tai Bankas grąžina pinigus. • 

llkio Bankas maino šitus čekius einančiais Lietuvoje pinigais, 
vadinasi dabartiniais auksinais; o kai bus tikri Lietuvos išleisti pi
nigai, tai mainys į lietuvįškus pinigus sulyg to kiek bus verta už 
dolerį. ' 

Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka 
šitų čekių doleriais, bet tiktai auksinais? 

Atsakymas: dėlto, kao^ .Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones, 
nieko nęį-nirksi nei parduosi u2 dolerius, o tiktai už auksinus; 
visa pirklyba eina auksinais, o doleriai gali tiktai Banke gulėti. 

Galima šitus čekius ir-gi padėti Ūkio Banke ant procentų kaipo 
dolerius ir procentai už juos skaitysis doleriais. 

' • . . ' • . • • 

Važiuojant į Lietuvą dauguma norį veižtis gyvus dolerius. Bet 
pažiūrėkite, su kokia baimė ir drebėjimu jie keliauja: naktimis ne
miega, nuolat dairosi, ar kas į juos nežiūri, ar nenumano, kad jie turi 
daug pinigų.... , - , , . , . . 

NEREIK DAUGIAU BIJOTIS, NEREIKIA D E E 6 Ė T | 
Vežant dolerius T čekiais nėra sbainu>s. Ųolėriniai čekįai vagiui ne

naudingi, — jis negaus pinigų, nes Banke turės pasirašyti ir visi ma
tys, kad jo parašas ne toks, kaip pirkusiojo čekį. 

iMiMiimiimiimimumyimiiiiiiifm 

• Kas norite dorelinių čekių, Ičreipkites į 
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V A L E N T I N E D R E S M A K I N G I 
• COIi l iEGĖS I 

[H2U5 & Halxted, MOT W. H a d l s o n J 
1850 N . W e l l s St. < 

137 Mokyklos Jung i . Valstijose. J 
. Moko Siuvimo, Patternų Klrpl-

M'.io. Deslgning bizniui Ir narnama. 
* Vietos duodamos dykai, Diplomai.; 
(Mokslas lengvais at m o k ė j i m a i s 
fKlosos dlenomie Ir vakarais . Pa-1 

reikalaukit knygelės . 
Tai. Seeley 154 S 

BARA PATEE^ pirmininkė 

"Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvi* Gydytojas, Chirurgą* Ir 
AJra&craa. 

S*OX 8. Halsted 8%. CHkmro. 
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—1 Ir 
«—S vakar* Ned . 16—11 M ryto. 

• * • * — — — I 
TaL Randolpb 289S 

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASvSOCIATION BLOG. 

19 60. La Baile S*. 
Valandos: 1 ryto lkl B po pietų 

Panedėl la ls iki 8 vakare 
Nedėl iomla ofisas uždarytas 

DR. S. MIKELIS 
LLgTUVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G Ą * 
Oftma Ir Gyvanlmo riet* 

8163 Soutb Halsted Str*** 
Ant Tirtam t'alT«rm) Otali Baak 

Valandos nuo l t iki 11 ryte: nuo 
2 lkl 4 po pietų: nuo 7 lkl t 

Uodėi iomls n a o l t lkl l 
Tfctaf M M Vi 

ZJ 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
Gydytojas tr Chirurgas 
4442 80 . Western Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais 1-1 po 

pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėl die
niais t iktai po pietų 1 iki B. 

Antano parap. svet. 
rugp. 1 d. didžiai gerb. kle
bonui, kun. J . Vaičiūnui, ma-
loniai pritariant, įvyko pra
kalbos apie Šv. Kazimiero 
Draugijos reikalus Lietuvoje 
ir apskritai, apie visokių o-
kupantu. žiaurų viešpatavimą 

sLietuvoje; Lietuvos kariuome
nės narsius žygius ir dabartinę 
Lietuvos išvaizda. 

Susirinkimą atidarė gerb. 
klebonas Vaičiūnas su turinin
ga prakalba. Parap. orkestrą 
gerai išlavinta ir vedama p. 
Krikščiūno dar labiaus sukė
lė jausmus ir upa. Tai pirmą 
sykį teko patirti Amerikoje. 
Į Šv. Kazimiero Draugijos na 
rius įsirašė 'žymus skaitlius ci-
ceriečių, būtent: 2 garbės: 
Magdalena Makarienė ir Ona 
Orieaitė. 3 tikrieji: Bronislo
va Veliėkaitė, Morta Augaitė 
ir Kotryna Nedvaraitė. 8'naT. 
Amž.: Julijona ^ovilaitė, Bar
bora Naudužyčia Dakšienė, 
gerb. klebonas Vaičiūnas, 
gerb. kun. Pranciškus Vaitu
kaitis, Barbora Kučinskaitė, 
Mareijona Mironienė, Ona Ki 
žentienė, ir vieno pavardės ne- ^ 
atmenu. 58 nariai metiniai, j 
Pasižadėjo dar daugiaus įsira
šyti ir visas kolionijas pralenk 
t i. Tai nuopelnas paakinimo 
ir pavyzdžio gerb. klebono 
Vaičiūno, kun. Vaitukaičio ii 
jų gerų parapijonų. Už tai, 
Švento Kazimiero draugijos 
v a r d u re i šk iu didžios paga rbos 
ir padėkos žodžius. Kun. P. 
KasČiukas, šv. Kaz. Draugijos 
Generalis Įgaliotinis Ameriko 
je. 

nemažai prikankino parapiją. 
Šiame susirinkime nutarė su

rengti pikniką Abyšalos dar
že. Komitetan išrinko J . Jan
kauską ir A.Kudžią.Jie yra su
manus ir darbštus, užtai daug 
tikimės iiį jų. Šio pikniko rei
kale bus atsišaukiama į drau
gijas prašant paramos. 
j Draugijos yra apmirusios.-

Didelio veikimo čia nėra. 
Susirūpinęs parapijonas. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

>v 

S V. W. RUTKAUSKAS g 
• ADVOKATAS 
• 

I 
Ofisas DldmlestyJ i 

29 South La Saile Street j 
I 
I 

| I 
• Vakarais, 812 W. 33rd St J 

Telefonas: Yards 4881 

S Kambarį* 814 
Telefonas Central 6320 

j§ • • • • • » • • » • » » » • » • » • • • ! » • • ] 

DR. 6. M. GLASER 
Prakt ikuoja 30 metai . 

Oftsas 8148 So. Morgan Bt. 
Kert* 83-ro St.. ChJcaco, UI 

8PECIJALI8TA8 
Moteriškų, Vyriškų* talpai •kro-

nlakų Ilsų. 
O F I 8 0 VALANDOS: N no l t ryto 
iki 1 po pietų, nuo I lai t valan
dą vakarą. 

rladėliomJa n a o t lkl I po piet. 
Telefonas T a r t a 881 

I (Telefonas Arraitafe 9778 

U MARYAN S. ROZYCK! 
MTJZTKOS D L R E K T O R l I * 

Mokytojas P lano , Teorijos Ir 
Kompozicijos 

8881 H. Western Ave. 
Chicago, IU. 

I P. WAITCHES 
Lawyer 

LDETCVIS ADVOKATAS 
Dien.: Pw. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6036 
Vakarais: 4500 So. Ashland Ave. > 

Tel. Yards 1053 
įį.m • • • • • - - • » - - » » 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistaa 

10801 So. Michigan A 
t i m i i d , I U . 

VAI.AND03; • ryto lkl t 
rel. FulUnan 848 ir 8188. 

—— 

T^t-iŽSZi —..———-
X e l . B l v d . 7 0 4 2 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DE3TTISTA8 

4711 SO. ASHLAirD ATKMVM 
arti 47-tos Gatves 

[Valandos: n a o t r y t o lkl t 
Beredomts a n o 1 i!f t vak 

MedeiMai (Veviržėnų vals
čiaus kaimas). Čia atsitiko ne
laimė vienam vaikiui samdi
ninkui. Jam į ranka įsimetė 
taip vadinamas reumatizmas. 
teinoma, pradžioje reumatiz
mas mažai tekenkė jo rankai, 
|x)t toliau vis didyn ir didyn 
pradėjo kenkti jo rankai. Ir 
kada pradėjo labai ranka 
pkaudėti, jis, sako sau: 4*Iiei-
jkiajoti prie Žaik'iUio. Gal 
[pataisys mano rankų. , vf uos žo 
rfžius jis ir išpildė. Nujojo 
Kis prie Žadeikio (Žadeikis yra 
jnarminkas, kuris išnirusius 
[narius atitaiso). Bet kų Žadei-

PAAUKAVO $50.00 LIETU 
VOS KATALIKIŠKAM 

UNIVERSITETUI. 

Philadelphia, Pa. — Tautos 
Fondo 106 skyrius susirinkiim 
laikytame rugpj. 7 d. mftare 
paaukoti $50.00 Lietuvos ka
talikiškam universitetui Kau
ne. Philadelpliijiečiai (rich-
mondiečiai) puikiai pasirodt 
Šitame prakilniame darbe. Kas 
laugiau?. 

Žinąs. 

NEDARBAS. PARAPIJA 
SUSILPNĖJUSI. REN

GIA PIKNIKĄ. 

Detroit, Mich. Dar vis ne
darbas siaučia čionai. Dauge
lis išvažinėjo ant ūkių dirbti. 
Nemažai grįžo Lietuvon. Kurie 
paliko, tai vos pragyvena. Pra
gyvenimas nei kiek neatpigo. 
Nepatartina yra kitiems čia ve 
žiuoti apsigyvenimui. 

Liepos 17 d. buvo Šv. Jur
gio parapijos susirinkimas. 
(Jai apie 30 nuošimtis pampi 
jonų atsilankė. Žmonių upa? 
yra nupuolęs, šių metų para' 
pi jos padėtis yra blogesnėNuž 
praeitųjų. J au daugiau išeigų 
buvo negu ineigij. Ir čia .reikk 
gražinti pask. kaikuriems .pa-
rapijonams kurie grįžta Lietu
von. Dar visokie nuošimčiai ii 
kiti platus -parapijos reikalai 
stovi prieš akis. Nors ir yra 
gauta iš vyskupo leidimas sko-
lintįs iki $18,000, bet ar pajė
gsime . nuošimti mqkėti? 

Kuomet geresni laikai buvo, 
neperdaugiausia rūpintasi pa
rapijos reikalais. Tada butų 
b u v ę g a l i m a n e p r i l e i s t i p r i e 
šiandieninės blogos padėties. 

Parapija turėjo nemalonu
mų su bažnyčios kontraktie-
riumi K. Šeštoku. Reikėjo s u " t o s *fma 485,505,000 
juo po teismus bastytis ir tas- 1921 m v VII, 12 d. 

1 

kis jo rankai padarys, kad ne
turi nė mažiausio supratimo a-
pie reumatizmą? Žiurėjo, žiu
rėjo į jo ranką i r nieko pana
šaus rteradęs sako, buk jo ran
ka esanti sveika. Tada vaikas 
parjojo namon tokia pat skau
dančia ranka, kokia buvo išjo
jęs. Atgulė ir gulėjo apie tris, 
keturias* dienas, nėjęs prie ti
kro gydytojo. Skaitytojai ma
tote, ar čia ne juokas, kad 
vaikas žinodamas turįs, skau
dančių rankai ne nariuose, bet 
iš, priežasties reumatizmo, eina 
prie, narininko, kuris kitų li-
i>ų visai neišmano. Dabar iš ši
to atsitikimo apsišvietęs žmo
gus gali spręsti, kiek lietuviai 
— žemaičiai vra mokslo šviesa 
apsišvietę. Apsišvietęs žmo
gus niekada to neda
rys, kų minėtas čion vaikas 
darė, bet eitų prie tikro gydy
tojo. Todėl lietuvių vaikams 
dabar *ir pritinka mokyklos, 
kurios Lietuvoje, kaip dygte 
išdygo karo metu. Butų gera,v 

kad butų įsteigti vakariniai 
kursai jaunimui. Del įsteigimo 
vakarinių kursų stoka 1) geru 
mokytojų, kurie juos auklėtų 
tikroj lietuviškoj dvasioj, 2) 
lėšų užlaikymui mokytojo. Bet 
lėšas lankytojai iš savo tarpo 
galėtų jau sudėti. Dabar lai
kas apšviesti liaudį. 

tiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiitiiiiiiina 

i Gražiausią Eilių Knyga 

Eiles'' I 
9 Jau galima nusipirkti Lietuvių Prekybos Bendrovės Knygyne 

Bostone. "Jono Kmito Ei les" parašytos taip gražiai ir vaizdžiai, kad 
jas skaitant, prieš ' tavo akas gyvai atsistojo tio vaizdai, kuriuos ga
bus autorius savo eilėse piešia. Jose atsispindi Tėvynės meilė, lietuvių 
džiaugsmai, vargai, bėdos ir klapatai. 

Kiekvienas Amerikos lietuvys tikrai mylintis dailę, privalo tuo
jau "Jono Kmito Ei lės" įsigyti. Ši graži eilių knyga bus namų pa
gražinimu ir geriausiu dvasiniu maistu žmogaus protui ir širdžiai. 

"Jono Kmito Eilės" atspauzdintos ant gražios popieros ir pagrą
žintos įvairiomis vinjetėmis. Puslapių turi 191. 

Kaina atsižiūrint į. knygos didumų i r , gražumų nedidelė. 
Puikiais drobės apdarais $2.00 
Gražiais, popieros apdarais $1.50 

Išrašyk čekį arba nioney orderį ant $2.00 arba -1.50 ir tuojau 
kartu su užsakymu siųskite šiuo adresu: 

Medeikišlds. 

LIETUVOS INFORMACIJŲ BIURO PRANEŠIMAI. 
Lietuvos ekonominis gyvenimas sparčiai vystosi. Steigia-

UK)S akcinės bendrovės, statomos įvairios dirbtuvės. Apačioje 
paduodamos; statistikos žinios parodo, kiek yra, pasiliuosal»UH 
Kraštui nuo okupantų, įsisteigę Lietuvoje akcinių bendrovių, o 
taip pat kiek Kaune dabar kame veikia pramonės įstaigų. 

j ^ — į . 
Sąrašas Akcinių Bendrovių. 

Užsakymas bus greitai išpildytas. 

Lithuanian Sales Corporation 
i 414 Broadhvay Boston 27, Mass. Į 
^iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijil 
.-»< 

I LIETUVĄ 
Arčiausia pasiekimui I^ietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
rankum'ai, moderniško laivo. 

5 9,210,000 
36 

3,000,000 
4 

S 

Eil . 

Nr. įstaigų pavadinimas Su parodytu pagrindiniu Be nurodyto 
# f * ^ . j f i k a p i t i u v > ^ kapitalo 

Skaičius pagr. kapitalas Skaičius 
1. Bankai 
2. Bankiniai namai ir kontoras 
3. Taupom.-Skolinam. kasos 
1. Savitarpio Kredito Draugijos 1 
5. Akc. Pramonės Bendrovės 22 
8. Ake. Prekybos Bendrovės 8 
7. Eksporto ir Importo 3 
S. Spaustuvės Importo 
9. Statybos Importo 
10. Įvairios, Importo 
U. Apdraudimo Importo 

5 

39,250,000 
9 y 

-

i 

• 

Iš viso 

53,250,000 
3,250,000 
5,800,000 

12,000,000 
2,950,000 2 
3,000,000 > 2 

— 

52 131,710,000 49 

Kauno miesto pramonės įstaigų sąrašas sulig kategorijos. 

Kokia įstaiga Ištaigų skaičius 

Maisto produktų 
L Cėrymo įstaigų 
2. Malūnai 
3. Dešrų d i rk ir kepyk. 
4. Aliejaus 
5. Saldainių 

Viso V 

6. Detktukų 
7. Tabokos 
8. Chemijos prod. 
9. Popierio rukimui 
10. G y Milių prod. 
11. Geležies ir kitų met. » 
12. Elektros technikos 
13. Laikrodžių dirb. 
14. Medžio apdirb. 
15. Linų ir kanapių 
16. Mineral. apdirb., 
17. Optikos 
18. Siuvimo dirb. 
19. Batų 
20. Tyfografijos 
21. Įvairios ' 

Iš viso 

Metin. apivar. 
suma auks. 

s 9 
125 ' 

4 
8 

159 
1 
9 
4 

* 

26 • 
4.9 

/ '• — 

6 
32 
24 
• 2 
12 • 
3 

108 
91 
10 
8̂9 

2,900,00Q 
1,950,000 
4,430,000 
780,000 

1,110,000 

11,170,000 
600,000 

6,290,000 
204,000 

1,580,000 
3,980,000 
1,400,000 
1,580,000 
3,120,000 
160,000 
900,000 
240,000 

5,935,000 
3,410,000 
2,710,000 
4,903,000 

ISplaukia kas savaitę • 
Pier 68-62 Nortb Rlver. N e w York 
GoUiland) Tiesiai J l)an/.ig;į( l iugs. 22 
Samland) Tiesiai t Danziga (Rūgs . 1 

Tik 8-čia klesa 
Finland) Į KeW York (Rugp . 27 
Zccland) *** J ( R u g p . 6 
Kroonland) Antwerp'a (Rugp . 13 
Lauland) ( R u g p . 20 

> AMERICAN LINE 
Mongolia) Ne\v York (Rūgs . t 
Zuland Rūgs. 10. 
Miiinekahda ( to P lymonth , Cherbourg, 

Hamljurg and Danzig) Rūgs. 22 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

M A R I N E GO., 
116 laivų —,1 ,250 ,000 tonų, 

CbJcago: F . C. Brown, Wes t Pass , 
Agent, 14 North Dearborn St,, 

Arba prie vietinio agento. 

Ie l . Off. Humboldt 4850 
Ros. Humboldt 8393 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

. 1263 N. Paulina St. 
Kanip. Milwaukee Ave. 

Chicago. 

ANT PARDAVIMO labai pigiai 
kampinis, 4 augščių namas 3 krau
tuvės, 12 pagyvenimu, lotas 50 p ė 
dų randos neša $325.00 j mėnesj. 
Kaina $26,500.00! Atsišaukite tuo-
jaus p a s savininke. 

Albert Hlavacek^ 
2113 W. 21_st. St. Chicago, I1L 

P h o n e Canal 2262 <• . 

DIDELIS BARGENAS. Ant parda
vimo S augščių namas su kitų na
melių ir barne užpakalij. Kaina 
$2,800. 
162T So. Morgan Str. . . . . Chicago. 

PARSIDUODA: Gramą fonas ir an
glimis verdamas pečius . Parsiduos už 
teisingą pasiulijimą. 

1626 N. Oaklcy Ave. 2 PI. 

618 48,182,000 
'Belo Kaune yra 1,664 prekybos įstaigų su metine apyvar-

ANT PARDAVIMO saldainiu, ci_ 
garų, cigaretų ir kitokių mažmožių 
krautuvė. Atsišaukite 
1656 W. 33 Street - Chicago. 

Paieškau Pil ipo ir Kazimiero Gri-
galausku Konstanto Prasuk Kun. Jo
no Gervicko, esų gavęs nuo jus bro
lio laišką iš L|etuvos kuriame apie 
jus klausia. Atsišaukite ant šio ant
rašo: 

M. PELECKAS 
1437 S. 17 St. Sheboygan, Wisc . 

Užsisakykite a L a i y ą M 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii iiiiiiiitiiiiineiciiiiiiiiiiiiiiiiii 

' 'LAIVAS" eina kartą j savaitę. 
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. 
# 

" L A I V E " telpa daug tikybinių straipsnelių. 
*'LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
" L A I V E " tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bueys ža

dėjo ir toliaus tą " L a i v q " skyrių užpildyti. 
" L A I V A S " Visur ir N visiems, naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas " L a i v ų " turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

" L A I V O " kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas nura. 5c 
Adresas -

23S4 So. Oakley Avenue "Chicago, Illinois. 

>i t»-« 

JUOZAS BRAZAITIS 
Užbaigęs mokytojaus skyrių prie geriausių Mokytojų American 

Conservatory. Duoda piano, smuiko ir harmonijos lekcijas. Taippat 
parūpina orkestrą vakarams. 

1712 N. Lincoln Str. - -\ Chicago, IU. 
Telefonas Armitage 9848 

DARBAS IR SVEIKATA 
Bedarbės niekad nėra ant u 

\dų, taip pat ir sveikata ii 
giau laiko. Manydami pirktis 
sau gera ūke o nebrangiai at
eikite pasikalbėt su išleidėjų 
Laikraščio " Amerikos Ukini-
ko", o daugiau sužinosit kaip 
iš visų garsinimu. Busiu Ohi-
cagoj Subatoj 13. Rugpjūčio, 
pas Juozapa Grušą, 8147 So. 
Halsted St. o Nedėlioj Rug
pjūčio 14 pas Anna Shimkus 
114 E. 107 St. Roseland. 

Arba rašykit 
« 

M. WALENaiUS 
Box 96 Hart Michigan. 

I Dr. M. T. STRIK0L1S I 
I IJetavis Gydytoja* ir Chirurgai I 

Pcoph-s Teatro N a m e 
I l 6 1 6 W. 47th Str. TeL BooL 1 6 # l 
• V a l a n d o s : C Iki 8 rak. Nedėl l i j 
• i k i 12 ryte. 

Res . 2»14 W. 4Srd Street 
1 Nuo ryto iki p i e t 
gTc l . McKinley 263 

t 

llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllfllll 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
'DRAUGE." 

•l lf l l l l l f i l l l iuil iuil l l l l l l l l tf l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l 

8168 aosm«H *TCL 1S ^m\3 'S TT8 
90iįfo >OJIOJX p a s o a o i i suo .« i 

-•Buinn sourtrH ,imom;,Bui JJ Tm^ponp 
-ai3d *jm'B>lJ?d i n e R U f3UĮ.riDjm5fxa; 

U 3 S O U 9 X 3 M 3 I i a V O l T I I V H 
- - ' • " " II • • - Į — I į — I I . 1 1 , • 

' I M I . , | -

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Canal 2118 

Valandos: l t ryto lkl' • 
Gyvenimas: 

2811 W. 631d Str. 
rel . Prospect 1466. 

,^mm»m^m-*^m » • • • • • • » ^ • ^ • ^ . ^ • ^ ^ Į 

»} 
Dr. M. Stupnicki 

j 3107 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLIKOI8 

Telefonas Tardą 6031 
V a l a n d o s : S ilcl 1 1 18 ryto: ] 
5 po pietų iki 8 yale Nedėlio
mla nuo i Iki 8 TaL vakar*.! 

— I ••IMI—S^M^-.M— ^ " > į » « ^ > ^ % ^ % ^ S l » ^ ^ ^ Į Į 

5B! 

PLATINKITE ^'DRAUGĄ." 



• 

• 

D R A U G A S Penktadienis, Rugp. 12, 1921 

I B E S D K i a i 

: NEPAPRASTAS PIKNIKAS! 
• K Rengiamas - ^ « 

I Š V . KAZIMIERO AKADEM. REMEJŲ DRAUGIJOS 

n 

i, 

l l l l t l l t l l l l t l l l l l l t s i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ip i l l l l 
• 

: 
Nedalioj, Rugp.-Aug. 14,1921 

• 

i National Darže, - Riverside, UI. i 
INŽANGA NEBRANGI. | 

Apart visu kitu nepaprasty dalykų kuriuos turėsite progą pamatyt, ketina dar atsilankyti 

Raseinių. Magdė su šimtu kišenių ir Ickus su baronkomis. Taigi nei" vienas nepraleiskite šios pro-
»• 

gos ir atsilankykite ant šio puikaus pikninko. 

Nuoširdžiai visus kviečia S Šv. Kazim. Akad. Rcm. Dr-ja. 

• • • 
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CHICAGOJE. 
__į~£4 ŠVETIMf AUeiAIKAL- J I* DIEVO APVĖIZDOS PAR; 

I 
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IŠ LABD. SĄ GOS CENTRO 
SUSIRINKIMO. 

Susirinkime laikė liepos 27 
d., 1921, Aušros Vartą parap. 
svet Chicago, III. 

Buvusio pikhiko reikale. 
, Dar už tikietus nuo keturių 
kuopi) įėjo $78.(X). 

Direktorių- raportai. Diplo
mų komisijos nebuvo, bet ži
nia yra, kad diplomai yra dir
bami. Žemės reikale direkto
riai vėl turėjo pasiūlymą že
mę parduoti. Bet ir direktoriai 
padarė taip, kaip ir Centras 
Pasiūlymą galutinai atmetė ir 
j protokolų j t raukė, kad že
mės pardavimo klausimas nie 
kad nebūtų keliamas. 

Kapeliono (gener. kolekto
riaus) reikale pas Jo M. Ar
kivyskupą važiuos rudeny. 
Ankščiau negalima važiuot. 
Pasi'žadėjo važiuoti: kun. H. 
J . Vaieunas ir A. Valančius. 

Direktoriai nutarė seimą 
rengti rudenv. 

Seime bus reikalauta rapor
tai iš visų draugijų, ką kuri 
draugija nuveikė Labdarybei 
ir ar žada -prisidėti ateity ir 
tt. 

Seime Ims gvildenama, kaip 
greičiau sukelti prieglaudai 
fondų, kad ateinantį pavasa
rį galėtų kasti žemę pamatui. 

'Seimo komisijon įėjo: Pr. 
Vitkus, 1432 S. 49tb ave., Ci
cero, UI., A. Valančius, 1522 S. 
49th ave., Cicero, UI., Juoz. 
Gajauskas, 4504 S. Washten-
aw ave., Chicago, 111., ir Jedv. 
Stepankaitė, 4545 S. Fairfield 
Ave., Chicago, TU. 

Seimas bus Aušros Vartų 
parap. svet. Prasidės sekma
dieny, 2 vai. po pietų. Tęsis 
iki vėlumui. 

Seimas baigsis pirmadienio 
vakare. Užbaiga bus su prog
rama. 
. Seimui dienų paskelbs ko
misija. 

Viešos rinkliavos raporto ne
buvo. " 

Pikniko ir sykiu bazaro rei 
kale. Piknikas-bazaras bus 
rugpiueio 27 ir 28 d. š. m. 

Kuopos būdas turės pavie 
niai arba susidėję. 8-ta (vieti
nė) kuopa pagelbės sustaty
ti būdas. Nakties laiku dar
žas bus apsaugotas. Daržas 
Nekalto Prasid. šv. M. Panos 
parap. Brighton Park, kam
pas 44 ir Fairfield ave. 

Labd. Centras prašo vardu 
našlaičių, kad visuomenė tose 
dienose širdingai paremtų na
šlaičių reikalų. 

Raportas apie atvirutes. A t 
virutės turi puikų Našlaitna-
mio paveikslų (tokį, koks jis 
bus). 

Jų pardavėjai paprašę kiek 
Iiuosos aukos gauna, net ir po 
$5.00, vietoje 5c. 

Kuopų raportai. Kovo mė
nesiu š. m. kuopoms paskirta 
gauti po 10 garbės narių. Šian
die kuopos šiaip stovi su nau
jais garbės nariais: 

I-a kp 6 
2-a kp 1 
3-a kp 6 
Tr~Cl IV f** • • • • • • • • • • » • • • • . ~ T 
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6-a kp 6 
7-a kp 4 
8-a kp. 2 
Kuopa pirmiausia gavusi 

10 naujų garbės narių gaus 
dovaną $10.00. 

Del Cieeros 3 kp. Tag-day 
rūgs. 5 d# (Labor day) kuo
pos žada parinkti darbininkių 
ir prisiųsti jų antrašus J . 
Šliogeriui, 1508 So. 48th Čt., 
Cicero, UI. J. Si. 

BA APIE BEETHOVE 
NO MUZIKOS KON

SERVATORIJĄ. 

AKADEMIJOS NAUDAI. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos 8-toji kuo
pa liepos 31 d. Marąuette 
parke turėjo linksmą geguži
nę. Kuopos narės susidėju
sios paruošė apmokamus ska
nius pietus ir vakarienę. Tas 
padaryta Akademijos naudai. 

Skaitlingas būrys lietuvių 
apsilankė ir linksmai pralei
do laikų gražioje vietoje. 

Šv. Kazimiero Akademijai 
kuopa tuo savo žygiu pelnė 
100 dolerių. 

'RUKDOMAS NAMŲ 
STATYMAS. 

Teisėjas Landis vakar at
rado naujų kokių tai neaišku
mų sutartyse, padarytose dar 
bininkų unijų su kontrakto-
riais. 

Taigi tuos neaiškumus lie
pė pašalinti ir nuosprendį už-
mokesnio klausime atidėj* 
neapribuotam laikui. 

AUTOMOBILIAMS SUSI-
DAUŽUS 8 SUŽEISTA. 

Vakar ant kampo 44-tos ir 
Hermitage gatvių susidaužė 
du automobiliu. 8 žmonės su
žeisti. 

Birž. 14 d. laidoj "Tlie Com-
mercial ChromeJe," dvisavai
tinis laikraštis pašvęstas fi
nansiniams, prekybos ir pra
monės interesams Chicagoj ir 
viduriniose valstijose, patalpi
no dviskiltinį straipsnį apie 
Beethoven'o Muzikos Konser
vatorija, ir jos inkorporavimų 
Illinois valstijoj. Pagiria mo
kyklų, jos vedėją ir korpora
cijos pirmininkų p. Ant. Po
cių ir kitus mokytojus: Ona 
Pocius, D. E. Cook ir H. Fra-
zer. Konservatorijoj mokoma 
ant piano, vargonų, smuikos, 
balso lavinimąsi ir muzikos 
istorijos, teorijos ir harmoni
jos. 

Paminėjo šios konservatori
jos skyrių esanti Cicero, Ilk 

Šis įstaigos inkorporavimas 
daleisiųs jai išsiskėsti iki pil
numos. 

AUKOS VIEKŠNIŲ BAŽNY 
ČIAI ATSTATYTI. 

Jodeliui linkėjimai. 

V. Jodelis, išvažiavęs Lie
tuvon liepos 27 d. š. m., buvo 
aktyviu nariu Liet. Darbinin
kų Sąjungos 25 kuopos. Iki 
pat išvažiavimo per .3 m. pir
mininkavo ir visad ištikimai 
pildė savo pareigas. Jo didis 
pasišventimas kuopai daug 
reiškė. Savo energijos nesigai
lėjo, i 

Ši darbininkų kuopelė palie
ka jam dėkinga už jo dide
lius jai nuveiktus darbus ir 
linki jam tokiu pat ir dar di
desnių pasekmių darbuotėje 
Lietuvoje, tautos ir Bažnyčios 
labui ir darbininkų naudai. 

Z. 

" • • - • . j 

ĘuropeanAmerican R u reau 
Fabionas ir Micirievicz ved. 
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARU DSAS 

Kcal Estatc, Paskolos. fnsurinai 
Ir 11. 

809 W. S5tb St., Kamp. Halsted B*. 
Tel. Boti Ieva rd 611 

Vai.: 9 iki 6 kasdiena , 
Vak.: Utar. K ei. ir Sub. iki » rak. 

Ned. : ik i t po piety. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

PLĖŠIKŲ DARBAI. 

Rugpj . 6 d. plėšikai įsilaužė 
į grosernę po num. 221 W. 67 
gatvės ir pavogė $150. Kito 
nieko neėmė. Vagys žinojo 
kur tie pinigai buvo paslėpti. 

Tie plėšikai ta ipat bU-
vo įlindę vidun pas gretimai 
gyvenanti kriaučių, bet nepa
vyko nieko pavogti. 

St. Virkutis. 
—,,. 

SPECIALIS KARAS VA
ŽIUOJANTIEMS 

LIETUVON. 

Rugpj. 10 d. Illinois Central 
gelžkelio paskirtame specialia
me kare p. V. Stulpinas, Liet. 
Prekybos B-vės Chicagos sky
riaus vedėjas, su 75 žmonėmis 
važiuojančiais Lietuvon iške
ldavo į Montrealį, Kanadą. P. 
V. Stulpinas iš Montreal va
žiuos į rytus ir už savaitės 
laiko grįš Chicagon. P. 

A. Švažaitė $100.00 
A. Jesutaitė 50.00 
Pr. ir O. Vaičiukauskiai 50.00 
J. Galminas' 30.00 
Ig. ir R. Mileškai . . . . 20.00 

Po $10: P. ir R. Garaiiai, Z. 
Grigaitis, J . ir A.Ąndroškai, J . 
Dūda, M. Stelingaitė, Pr. Par-
gauskis, Pr. Raminauskis. 

Po $5.00: K. ir O. Stulšas, 
P. Pikturna, St. Kazlauskis, M. 
Ymelieni, J . Borosas, S. Ra-
kauskis. 

J . Lukošienė $2.50. 
Po $2.00: K/Bagdonienė, P. 

Kantutis, P. Birbalaitė, A, Jo-
kubauskaitė, J . JEfimkus, St. 
Jogna, B. Zaveckienė, St. Vai
šnora, P. Keri s. 

Po $1.00: K. Jonaitis, M. 
Reekus, J . Jodeikis, T. Ar-
šanskienė, M. Stunkienė, A. 
Girčienė, Ji Dapkaitė, K. Bud-
vits, O. Randienė, W. Šimkus, 
J . Mozgers, A. Alminavičienė, 
J . Kazlauskaitė, M. Jocaitė, 
K. Gailis, J . Jocienė, T. Juška, 
K. Kuntrotas, J . Gabalis, M. 
Skerstonas, A. Daknis, J . Ua-
silka, K. Grigalis, P. Pratapąs, 
J . Walatka, P,. Jomontas, F . 
Jonušas, A. Kuinis, J . Karve
lis, K. Pleikaitė. 

Po 50c: M. Bajorūnaitė, K. 
Vinckienė, B. Bartkienė, P . 
Budrikis, O. Stulginskienė, J. 
Žakas, B. Toleikatė, J . Adoma-
vicenė, Antonina Beinoraitė, 
J. Keuda, A. Urbelis, St. At-
roška, J . Žukauskis, Mrs. H. 
D. Meeliart, J . Skrodenis, G. 
Paukšta, J . Paukšta, M. Bar-
kauskaitė, St. Seurukas, J . Mi-
leuskis, J . Jonušas, A. Norvai
šas. 

Elzb. Dagienė 30c. ' : 

Lud. Austienė 30c. 
A. Abromavičius 25c. 
Viso labo pasiųsta Lietuvon 

$412.35. 
Aukos rinko Anna Svažaitė, 

L. Vyčių 13 kuopos susirin
kime laikytame rugpj. 3 d. 
Davis Square Parko salėj vy
tis Petras Sedemka persikė
lė iš L. Vyčių 16 kuopos į vie
tinę kuopą. Priėmė jį su ma
lonumu. 

Vytė. 
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I IŠKILMINGAS METINIS | 
P I K N I K A S 

PARENGTAS — 

| Šv. Juozapo Apek. Draugijos | 
Polonia Grove-Darže 

i RUGP.-AUGUST 14 D„ 1921 M. f 
Higįriii* Ave. and 81_st St.. Jefferson Park, III. 

I Pradžia 10 vaL ryte |žanga 80e. Vpatai. r 
Visi Lietuviai ir Lietuvaitės, seni ir jauni yra nuoširdžiai kviečia

mi ant šio piukaus pikniko. S 
O mes stengsimės visus atsilankusius svečius kuogerlausiai už- S 

ganėdinti. 
illlllllllllllilllllllllflllllllilllllllllllllllll^ E Kviečia KOMITETAS. 

Rea. U S i Iodependence Bl>& PASARGA: Paimti bile karus iki Milwaukee Ave., ir Milwaukee 
\ Telefonas Voo Bnreo *9* karais važiuoti iki Jefferson Park; paskui paeiti bloku į pietus; 

»•» potam j vakarus iki daržui. 
DR A A HOTH "fliiiimiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiii 

Rusas Gydytojas rl Chirurgą* 
Opecijaltstas Moterišku, Vyrišką) 

Vaiky ir vi.sy rbrnnlSko Ikrą 
V A L A N D O S : IU—11 ryto t S p< 

P.«,, 7_» ..K. N«K.K,n,i. ,«-„4 j LIETUV0S-AMEIRK0S PRAMONĖS BENDROVE 
>fi«*»s 8 3 M Ko. HalsfcM 8t., Obf«a#j< , 

« I I I IN I I f |M I I I I |U l l l f l l l lH l l l l l l t l t l l t f l l l l ) f» I 
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TELEGRAMŲ PRISTATO 

5 • 

E 
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CHICAGIEČIAI ATSIIMKIT 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidnmiesty) 
prie Adams ir' Dtarbom gatvių 
"andasi atėję iš Lietuvos laiškai 
%Diiau jvardytiems asmeiims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatves 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 
650—Milcus Vladislowas 
655—Neberiezas Juozas 
676—Pūkelis Georgo 
680—Kongas Math 
6p6—Shidiskis- Olga 
699—Simaseni Kazim i ra 
705—Spakanskas Fraiik 
708—Staliaraitis Juozas 
710—Stankui Janui 
ill—Stonei Helen 
721—Stripukis -"William 
729—Tamuliunas Martinas 
734—Vaitkus Alex ' 
735—Volcjus Franciskus 
740—^AVaierunes Leonardes 
743—Viszniauskas J . 
750^Zatuska Rozalija 
751—ZaVadoka Salomėja 
75ep)—Ziliz Antonos 
757—Zvinskis Frank 

ATSIIMKITE DOVANAS. 

adresų. 
Anelė Jesutaitė, Jonas Boro*- Draugas PuM. Co., 
šas, 4544 So., Paulina Str., 
Chicago, II1. -

Šių numerių Draugo pikniko 
tikietų 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, 
135^, 1375, 1391. 

Kurie turite sm^ą galą ti-
kieto viršminėtų numerių, at
eikite atsiimti dovanas po šiuo 

10 M E T Ų ŠITAM BIZNY 

M. J. KIRAS 
& f»n 3331 SOUTH 

1>V. HALSTEDST. 
Phone Yards 6894 

P I N I G Ų S I U N T I M A S , 
PAŠPORTAI, LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogeČius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedeliais, Sercdomis 
ir Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne-
deliomts iki 2 valandai po pietų. 

PINIGUS LIETUVON 
DVI DIENAS 

Siunčiant paštu išmokama, kaip greit nuei
na laiškai. Lietuvon grįžtančius aprupinam 

pasportais ir laivakortėms ant geriausių laivi] visoms 
linijoms. I 

\ Mainome pinigus ir parduodame draftus žemiau
siu kursu. .Darome visokius raštus del savasties ar • = 

5 ingalmvinms Lietuvoje. Informacijas suteikiame dykai. 
* flR PHARI F^ ^Ffii ' ^ Kasykite ir pinigus siųskite adresuodami: E 

LITHUANIAN-AMERICAN TRADING CO. 1 

112 N. Green St. -::- Baltimore, Md. 

f I 

I P e r k ė l ė «e»vo o f l s« p o t tmo 

[4729 So. Ashland 
« 8pe<>iJall.«tAa § [ S 
gl>*.!OVV» MOTEK!,' Ir VY«V I.IO« | 
fValandosnuo 10 Iki 12 išryto. nn< | 
ft Iki 6 po plotų; nuo 7 Iki ":*»g 

f vRUH.«» Nedaliomis ! • kli 1 -
Telefonas Drevei SMH« 

« - "» " ' 'V I 
Dr. L E. MAKARAS 

Lutuvys Gydytojao ir Cbtrurga* 
»fj»aa 10900 So. Mli hifran Avcv 

Vai. 10 Iki 12 ryte: 2 tki 4 po 
piet. 8:8# lkl 8:30 rakar« 

Kealdenelja: 10533 Pc-rrj Ave. 
Tel Pu U man *4I 

ĖTelofonas Boulevard »19* J 

I OR. €. KASPUTIS j 
į DEWTI8TA8 
# j»3l South Halsted Hsr. o 
X v a l a n d « w » — 1 2 A. M • 

< c « j L Q # < 2 J » a * S t 5 * f i A 9 ^ Q J f l * t t J t a 4 a 

Phone Seeley 7439 
DR. I. M. FEINBERG 

Gydo speeiJullaJ visokias vyra *»{( 
moterį} lytiškas li»a« 

2401 MadNrjD Str., kampa* Wea-
tern Ave.. Chicago 

Valandojf: 2—4 po plet 7—0 nik. 
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U.S.MAILISSAKSC.E 
Ueneralial Agentai Ontralės Ir Rytines Europos 

yOP.TH GERMAjr LLOYD, BREfllEN 
16 JWw Yot-ko tift.fki 1 

IIREMENA — DANZIGA — LTEPOJU 
Tiesioginis susif,:tkinuwi | UEl»OJC per Vimtigą, Tiesiu persimainymas nuo] 

luivo Hiit laivo 
PKiX(KSS MATOIKA :. Itogrs. 15, Hp&Iio «2, Gruodžio 10 
I'OTOMAC Hujfs. 28, Uipkr. 6, Gruodžio 24 
I i i D.sGN Itusi>. 30, Spalio 15, Gruodžio 3 

Iii N«v \ o r k o TOKIAI | CHKItBOLitG— BKEMEN 
Greičiausi laivui plaukiauti po Amerikos Vėliava 

AMUKICA Itusp. 27, Kujr*. 28 ir I4ipkr. 1 
GISOItliE \VASHI><iTON KuffK.,3, 8p»Uio 4 ir Lapk. 8 d. 

H. Claussenius & Co. Gen. West Fassenffer arentai 100 N. I.a Salle St. Chicago 

T. M. Sfapulioms 

J GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ 
OFISŲ VALANDOS: 

3347 Emtrald Ave. 
9 Iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 

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

S. D. LACHAWICZ 
LIBTT7VY8 G R A B O R I t T S 

IPatarnauJu taidotuvftse kopl«lausla. flo( 
Ikalo meld/.ln atBišauktt. o m*n« 1*"»>I-| 
į busit* airanedlntL 

I M W . t f trd P I . «lblc4Mrc» UI 
Tel . Caua! s i » t 

2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, UI. 

Parsiduoda 4 kambarių rakandai 
visi sykiu arba atskyrai, parduosiu 
labai pigiai nes važiuoju Lietuvon. 
2050 YYest 23rd St., Chicago, 111. 

.... 

John Ruski n 
BEST AND BIGGEST CIGAR 
J«o daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk mušu Kataliogo No. 4. 
I. I. Lewis Cigrar Mfg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingaa.. Fabrikaa Pasaulij. 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 
\ 
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