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Bus Pasiųsta Daugiau Karuo
menės 

S. Valstijos Nesimaišo Silezijos 
Klausiman 

KAIP BRANGUS MAISTAS 
RUSIJOJE. 

Pinigai niekam verti, bet ne
visi jų tnri 

-

TAUTŲ SĄJUNGA RIŠ < VI 
SĄ PROBLEMĄ. jog 

Pienuojama autonominė vals
tija. 

Čia /jau atvirau kalbama, 
Silezijos padalinimo klau

simą veikiausia' trumpoj atei
ty išris patys lenkai - yu vo
kiečiais spėkomis. Žinoma, tuo 
met lenkų pusėje stotų Parn-
cija. Bet kasžin, kaip tuomet 
užsilaikytų Anglija ir kito* 
valstybės. 

— 
Matyt, prancūzai kursto len-

Paryžius, rugp. 15. — Ofi
cialiai paskelbta, kad vyriaiv-
siaji taryba, pavedusi Augš-
tosios Silezijos klausimą rišti 
Tautų Sąjungai, tenai t v a r - i k u s k a r a n s u vokiečiais, 
kos palaikvmui ir apdraudai 
nusprendė pasiųsti daugiau \ K o r f ^ 7 iškeliavo Silezijon. 

Vyriausios tarybos suvažia
vimo metu čia visas laikas iš
buvo žinomas lenkų maištinin
kų Silezijoje vadas Korfanty. 

kamomenės. 

Paryžius, rugp. 15. — Pran
cijos premieras Briand klau
sė Suv. Valstijų ambasado- j Ir kuomet nepavyko Sileziją fno, tečiau tokių reikalingi! 
rtaus Harvey, kaip jis atsine-»padalinti, jis tuojaus su pas-
ša į Augštosios Silezijos klau- laiba iškeliavo atgal ton pro-
simą, kokia yra Suv. Valsti-, vincijon. 

Stockholmas, rugp. 15. — 
Kuomet visoj Rusijoj prare
tėjo maistas ir padidėjo jo rei 
kalavimas, maistui kaina pa
kilo ligi negirdėtos augštu-
mos. 

Pirmomis rugpiučio dieno
mis duonos svarui Petrogra
de ir kitur reikalauta 9 tūk
stančiai bolševistinių rublių. 
Jekaterinburge duonos pūdui 
(40 svarų), imta 110 tūkstan
čių rublių. Baltų miltų pūdui 
250 tukst. rublių, bulvių pū
dui 150 tukst. rublių. 

aPgaliau Petrograde laik
raščiuose padėta žinių, jog ba
do apimtuose plotuose duonos 
svarui reikia mokėti 100 tuk
st. rublių. 

Nors šiandie Rusijoje po-
perinių rublių yra kaip šie-

ANGLIJOS PREMIERO AT
SAKYMAS DE VALERAI, 

jų vyriausybės nuomonė. 
Ambasadorius Harvev at-

sakė, kad prezidentas Hardin-
gas jau senai yra reiškęs sa
vo nuomonę. J is yra pasakęs, 
kad Suv. Valstijos nesimai
šo į Europos reikalus, jei tie 
neturi nieko bendra su Šuv. 
Valstijų reikalai*. 

Taigi ambasadorius tą pa
čią nuomonę galįs ir dabar 

Čia turima informacijų, kad 
tenai lenkai ruošiasi prie nau
jų sukilimų. Jų tikslas — va
ru, ir vėl užimti ginčijamas 
provincijas. 

Prieš lenkus ginkluojasi i r 
vokiečiai savanoriai. Kaip len-

tnri j«isigaau»ę dau# â  
municijos, taip turi padarę ir 
vokiečių savanorių būriai. 

atkartoti. Būtent, Europos rei4 Parėjo žinių, kad lenkai pa
kalus Amerika palieka išimti
nai Europai. 

m. 

Praryžius, rugp. 15. — Pran
cijos vyriausybė sakos gavusi 
žinių iš Vokietijos, jog tenai 
kįlą nerimavimai A. Silezijos 
klausimu. Todėl Prancija tuo
jaus ėmė ^ruoštis siųsti ten 
daugiau karuomenės. Bus pa 
siųsta viena divizija infante 
rijos. 

Prancūzai visas laikas kal
ba, kad Silezijai grūmoja vo
kiečių užpuolimas. Tečiau jie 
nieko neprisimena apie lenkus, 
kurie labiau nerimauja už vo
kiečius ir kurie kas valanda 
ir vėl gali ten sukelti maiš
tus. 

Prancijos vyriausybė nepa
tenkinta vyriausios tarybom 
pasielgimu. Ir tvirtina, jog 

_ Tautų S4junga negali išrišti 
tos problemos. Sako, kad, pa
siremiant Versailleso sutarti
mi, tokias problemas riša tik
tai didžiosios valstybės. Tau
tų Sąjunga gali duoti tik* su
gestijas. Bet valstybės gali 
atmesti ir tas sugestijas^ arba 
pasiųlymus. 

Nauji pienai. 

Prancūzai politikai bijosi, 
kad Silezija kartais visai ne
tektų Vokietiaji, tad jie apgal
voja naujus tai provincijai ple 
nus. Sako, Tautų* Sąjunga ge
riausia padarytų, jei visą A. 
Sileziją paskelbtų autonomine 
valstija ir ją pavestų valdy
ti inter-alfantų komisijai. 

Tai esą butų geriausias tos 
problemos išrišimas. Bet tuo
met aliantams visas laikas 

siėme daug amunicijos iš Dan 
žigo, kur jiems buvo prista
tę prancūzai. Į 

Prancūzai prieš vokiečius. 

Prancūzai, matyt, žino, kad 
lenkai' išnaujo tenai sukils ir 
vokiečiai "laisvanoriai ginsis. 
Todėl iskalno jie perspėja vo
kiečius. Sako, kad jei vokie
čiai ten užatakuos prancūzų 
karuomenę (kuri, suprantama, 
stovės lenkų pusėje), tuomet 
prancūzai be jokio atsiklausi-
mo įsibriaus Ruhro apskritin. 
Tuo keliu privers Vokietiją 
sutvarkyti savanorių būrius 
Silezijoje, nors patps, prancū
zai, nesutvarkys lenkų. 

Aiškus daiktas, kad Pranci
ja stumia lenkus kafan su Vo
kietija. I r jei išnaujo užsilie
psnos Europa, už tai prisieįą-
padėkoti prancūzams. 

gyvenimui sumų negali turė
ti darbininkai arba valstie-
v • « 

ciai. 
Todėl kai-kuriose vietose bol

ševikų rubliai visai panaikinti 
ir įvesta1 reikalingais daiktais 
ir valgomais produktais susi-
mainymas. 

Pačiame Petrograde vietos 
bolševikų valdžia nustatė toms 
maiiioin* normą, Pav., vienas 
pūdas "ruginių miltų yra ly
gus pūsantram pūdui komų 
miltų arba trims pūdams a-
vižų, arba trims pūdams bul
vių. 

Trys pūdai bulvių nuperka 
77 kvortas pieno arba tris 
svarus sviesto Trys svarai 
sviesto parduodami už 150 
kiaušinių arba 10 svarų drus
kos. 

Petrogrado laikraščiai skel
bia, kad bado apimtose, pro
vincijose kai-kur tėvai skan
dina vaikus, kad nematyti jų 
kentėjimų dei bado. 

Londonas, rugp. 15. — šį 
šeštadienį Anglijos ministerių 
kabinetas turėjo specialį po
sėdį. Buvo svarstomas vAirijos 
prezidento de Valeros atsaky
mas Anglijos vyriausybei. 

Po posėdžio Anglijos vyriau
sybė parsiuntė tuojaus de Va
lerai atsakymą į jo atsakymą. 

Čia spaudoje paskelbtas ge
nerolo Smuts laiškas de Vale
rai. Iš laiško paaiški, kad An-
glijos vyriausybė duoda Ai
ri jai dominijos teises. Gen. 
Smuts pataria airiams priim
ti tą pasiųlymą. Lygiai pata-
~ria Ulsterio provinciją palik
ti vieną, jei ji nesutinka šian^ 
die prisidėti prie visos Airi
jos. Ateis laikas, sako gen. 
Smuts, kad Ulsterio provinci
ja pati sutiks prisijungti prie 
Airijos dominijas. \ 

VEDUSIEMS ŽMONĖMS 
PALENGVINIMAI, 

HAYWOOD MASKVOS KA 
LĖJIME. 

Ryga, rugp. 15. — Pabėgęs 
iš Rusijos SuvT Valstijų pi
lietis Adam Karat, kurs čia 
pusiau apdriskęs ir vienmars-

Washington, rugp. .15.,— 
Žemesniųjų kongreso rūmų 
būdų ir priemonių komiteto 
republikonai nariai, kurių ko
mitete yra dauguma, galutinai 
riUsprendė numažinti mokestis 
nuo uždarbių-(pajamų) vi
siems vedusiems. 

Ligšiol nuo mokesčių vedę 
buvo paliuosuoti turį per me
tus 2,000 dol. uždarbio. Da
bar bus paliuosuoti turį per 
metus 2,500 dol. uždarbio. -

Be to, kiekvienam vaikui 
arba prigulinčiam asmeniui 
vietoje 200 dol. padidinta ligi 
500 dol. per metus. 

Nevedusiems mokesčiai pa
liekami paseno vei, pradėjus 
l,D0Cį dol. per metus uždar
bio. 

Tomis atmainomis mokes
čiuose komitetas sumažina 
valstybei įplaukų — apie 50 
miliomj dol. per metus. 

Tautų Sąiunga Susirenka Rugp. 20 
TARSIS AUG. SILEZIJOS 

KLAUSIMU. 

Paryžius, rugp. 15. — Tau
tų Sąjungos tarybos pirminin
kas, vice-grafas Ishii, nuspren
dė Genevon sušaukti tarybos 
susirinkimą į rugpiučio 20 die
ną. Norima kuoveikiaus imtis 
Augštosios Silezijos klausimo. 

Kai-kurie prancūzai politi
kai tvirtina, kad Tautų Są
jungos taryba veikiai tą klau
simą išrys. 

Tečiau dalis Prancijos spau- j kalavimais. 

d^s į tai atsineša skeptiškai 
ir ¥ii nepasitikėjimu. 

Sako, Tautų Sąjunga j^u 
senai riša Danzigo ir Vilniaus 
klausimus. Tečiau* negali ne
kaip pabaigti. Taip bus ir Si
lezijos klausime-

Spauda, be to, reiškia didį 
nepasitenkinimą, kad Silezijos 
klausimas turėjo but pavestas 
Sąjungai. Kritikuoja premie-
rą Briandą, kurs sutiko su" 
premiero Lloyd George rei-

KLAIP_DOS VOKIEČIŲ 
SIEKINIAI. 

KUNIGAS A. VILIMAS. 

SUŽEISTAS GRAIKŲ PRIN 
CAS. 

Klaipėdos miesto rūmai 
vienu balsu priėmė šią rezo
liuciją: Klaipėdos Miesto Rū
mai turi garbės įteikti vy-tbar užbaigė Paryžiuje visuo-
riausiam Santarvės komisą 
rui šią rezoliuciją, prašyda-

I Žinomas mūsų darbuotojas 
kooperacijos srityj kun. A. 
Vilimas, kurs praėjusiais me
tais apsilankė Amerikoje, da- - Į 

menės irv politikos mokslus 
Efcele Libre des Science Po-

Konstantinopolis, rugp. 15. 
— Iš Angora oficialiai pra
nešta, kad kovoje su turkais 
sužeistas princas Andriejus, 

kinis atvyko, padaręs p ^ i a s ^ r a H a u s Konstantino brolis, 
300 myhų, pasakoja, jog z i - £ r i n ( > a s v a d o v a v o 1 2 g r a j k ų 

nomas Amerikos s industrialis-
tų organizaoijos vadas Hay-
wood Maskvoje apkalintas. 

Maskvos kalėjiman neapri-
buotam laikui uždarytas ir bu 
vęs Rygoje žinomo komisaro 
Litvinovo sekretorius Guy. 

UNGARIJA PRIĖMĖ AME 
RIKOS REZOLIUCIJĄ. 

Budapeštas, rugp. 15. —Un-
garijos parlamentas vienbak 
šiai pripažino Amerikos rezo* 
liuciją, kuriąja pabaigtas ka
ras S. Valstijų su Ungarija. 
Parlamentas įgaliojo vyriau

sybę daryti taikos" sutartį su 
Washingtonu. 

RHINE BUS PAUUOSŲO 
TAS RUDENĮ. 

tai, kad Vokietija pirmiau te-
ten prisieitų laikyti jei ne ka- gU ligi to laiko išmoka prigu-

Paryžius, rugp. 15. —^ Čia 
vyriausioji taryba nutarė pa
laukti ligi rugsėjo 15 d., kad 
panaikinti ekonominį Rhine 
užtvarą. Prancija stovi už 

v 
ruomenę, tai skaitlingą mili-
tarę policiją, kuri gyvento 

linčią kontribuciją ir paliau
ja boykotuoti Prancijos pre-

jams butų tikroji sloga. kes. 

ŠAUKIASI NEPRIPAŽINTI 
LENINO VALDŽIOS. 

_ / - _ 

Nes ta valdžia niekam verta. 
Washington, rugp. i5 . — 

Čia ' paskelbtas laiškas Dr. 
Weston B. Estes. Dr. Estes tą 
laišką rašė valstybės depar
tamentui iš Maskvos kalėji
mo. Estes šiandie jau yra 
liuosas. J is paliuosuotas su ki
tais penkiais amerikonais i r 
yra Bevely. : 

Dr. Estes laiške sako tu
rįs vilties, kad valstybės de
partamentas jokiu būdu nepri 
pažins Lenino valdžios. Sako, 
verčiau jam supūti Maskvos 
kalėjime, negu valstybėj de
partamentas del jo ar kitų a-
merikonų turėtų pripažinti 
sovietų valdžią. 

J i s sako, bolševikų valdžios 
pažadėjimai neverti niekam. 

PROHIBICIJOą KLAUSIMU. 

Washington, rugp. 15. — 
Žemesniųjų kongreso rūmų ju
ridinis i komitetas aptaria, ar 
prohibicijiniams agentams lei
sti be teismo waranto daryti 
kratas automobiliuose. Na-
muose kratos be waranto bus 
uždraustos. 

divizijai. 

KEMAL PAŠA VYRIAU 
ŠIAS VADAS. 

mi ją remti ambasadorių ta-|litique. Pirmiau buvo išėjęs 
ryboj. Didžiausia Klaipėdos j teisių skyrių Šveicarijoj Fri-
krašto gyventojų dalis nori 
savo krašto tautišką ypaty
bę savarankioj valstybėj iš
laikyti. Klaipėdos kraštas, 
Prancūzų karuomenės saugo
jamas, sėkmingai vystosi ir 
turi geriausias perspektyvas 
ateičiai. Mes tikimės,1 *'Trttffnys. 

Angora. rugp. 15. — Turkų 
nacionalistu armijos vyriau
sias vadas Simete paša rezig
navo. Jo vietą uzemė Mugta-
l)ha Kernai paša. J i s peror
ganizuoja armiją. 

PLĖŠIKAI GERAI PELNĖ. 

Taylorville, I1L, rugp. 15.— 
Keletas plėšikų užpuolė Pea-
body Coal kompanijos kasie-
rių ir deputy šerifą. Atėmė 
114 tūkstančių dol. -ir^>abėgo. 

ambasadorių konferencija 
pirm krašto likimo išsprendi
mo atsiklaus tam tikrų gy
ventojų atstovų. Mes prašo
me leisti mums šią rezoliuci
ją pareikšti ir duoti mums 
galimumo siųsti savo atsto
vus į ambasadorių tarybos 
kolifereilciją. 

burge. Dabar gryžta tėn dok-
tarato įgyti. 

Kaišėdorys, (Trakų aps.). 
Netoli šio miestelio kilo di
delis gaisras sodžiuje Šak
niai, o paskui sodžiuje Vilio-

SPĖJAMA, DAR VIENAS 
BUS NUŽUDYTAS. 

tam žmogui. 
Smiltyse atrasta išbarstytų 

nužudytam kunigui prigulėju
sių smulkių pinigų ir pope-
rių. Be smulkių pinigų atras
ta du banknotu — 5 ir 10 dol. 
taipgi valstijos Galifornia me
džioklės licencija, automobi-

Ieškomas vyras i r moteriškė.^ J i a t f s l i c e n c i j a . 
Kai-kurios poperos ir ban

knotai perverti kulipkos. 

ATRASTA NUŽUDYTO KU 
NIGO PINIGAI. 

San Prancisco, CaL, rugp. 13 
(suvėlinta). — Colmos konsta-
belis Landini, sugryžęs iš Sa-
lada pakraščių, ties Pacifiku, 
tvirtina, jog arti tos vietos, 
kur atrastas užkastas kunigo 
Heslin lavonas, turi but už
kastas dar intas. 

iKonstabelis savo spėjimą 
paremia tuo, jog atkasinėjimo 
metu jis jautęs didžiai biau-
rų kvapą, koks gali paeiti tik 
iš pųvanoio žmogaus lavono. 
- J i s sakp, kad tolesnis atka

sinėjamas ir ieškojimas perA 
Nes ji nepildo jokių pažade- ' t r a uktas užėjus tirštoms mig-
jimų. I r butų Amerikai tik 
pažeminimas pradėti su Mas
kva bent kokias diplomatines 
tarybas. 

CHICAGOJE PABRANGO 
MAISTAS. h 

Washingt<m, rugp. 15. — 
Laiku nuo birželio 15 ligi lie
pos 15, š." m., Chicagoje mais
tas pabrango 3 nuoš. 

/ 

loms. Bet kuomet prasiblai
vins -padangės, išnaujo bus 
kasinėjami pakraščiai. 

Prirodymai prieš Hightower. 
• policija surinko daugybę 
kuoaiškiausių prirodymų, kad 
kunigo nužudyme dalyvavo ir 
Hightover, kuris poiicijos ne
paleidžiamas. 

Atkasinėjant smiltis atrasta 
visokių daiktų prigulėjusių 

Pagaliau atrasta ir nelai
mingojo skrybėlė. N 

Atrastos dalys sudraskytos 
šėtros, prigulėjusios Highto-
verįui. Tokios pat kruvinos 
dalys atrastos jo kambary. 

Policijos pastangos. 

Šiuo kartu, kuomet vienas po 
licijos būrys darbuojasi Sala-
da pakraščiuose, ieškodamas/ 
daugiau prirodymų, kitas bū
rys ieško vyro ir moteriškės, 
kuriuos Hightower minėjo. 

Nes policija yra stiprios 
nuomonės, kad Hightower vie 
nas negalėjo nužudyti kunigo 
ir užkasti jo lavoną. Turėjo 
but jam keli padėjėjai. 

Lygiai vpolicija sako, kad 
Hightower nėra tas^ kuris su 
automobiliu kunigą pakvietė 
pas ligonį. į 

Šiandie iš Šv. Marijos ka
tedros įvyksta nužudyto ku
nigo laidotuvės. 

Čekiškė (Kauno aps.) Rau
donės kaime" liepos 12 d. per
kūnas trenkė į ūkininko J . 
Buivido daržinę, kuri nuo to 
užsidegė, nuo - jos tvartas 
ir grįčia. Tvartuose sudegė 
40 avių, 5 kiaulės, 1 karvė, 
20 žąsų ir 8 vištos. Grįčioje 
sudegė beveik visas turtas ir 
200 rublių pinigais, kurie bu
vo padėti lovoje. Gaisras iš
tiko 2:30 vai. naktį. -

! 

Kįaipcda. Klaipėdos kraš
to prezidentas Attenbergas ir 
valstybės tarybos vice-pirmi-
ninkas Kraus buvo Varšavoj 
derėtis su lenkais. 

Pučiant vėjui gaisras plė
tėsi did/eliausiu smarkumu, 
kad per porą valandų visas 
sodžius į pelenus pavirto. 
Sudegė apie 60 namų. Vilio-
nų sodžiuje sudegė 20 metų 
mergina ir keletas arklių. 

Gaisras greitu laiku prasi
plėtė, nes viskas nuo kaitros-
buvo išdžiuvęs. Prie to pa
vojinga buvo ir gelbėti, ka
dangi šoviniai ir granatos 
veik iš kiekvieno namo spro
ginėti pradėjo. 

Kaimas. Šiomis dienomis 
Kaune įvyko Vokiečių Evan-
gelikų-Liuteronų Steig. Sino
do susirinkimas. Evangelikų 
bažnyčioje. 

Susirinkimas tęsėsi trįs 
dienas. Išrinktas Sinodo 
§enioras P. Titelbachas lie
pos 15 d. įteikė einančiam 
valstybės prezidento pareigas 
A. Stulginskui tam tikroj au-
dencijoj šią Steig. Sinodo re
zoliuciją: Lietuvos Vokiečių 
Evangeli^ų-Liuteronų Steig. 
Sinodas, sutvarkęs savo bažny
čios reikalus, reiškia savo grie 
žtą norą visuomet taip elgtis ir 
veikti, kad Lietuvos Liutero
nai butų dori ir ištikimi Lie
tuvos nepriklausomos demok
ratinės respublikos piliečiai. 

Sinodo Senioras, 
.P . Titelbachas. 

Zapyškiai. Jau antra savaitė 
eina, kaip dega gražus šilai 
ir jaunučiai pušynėliai Zapy
škio apylinkėje. Nors sunku 
gesinti, bet ir žmonės nesi
skubina 'gesinii; kadangi 
jiems valdžios uždrausta sa
manų "mti ir smulkesnių ša
kų kurui.N 

Gaisras kilo buk tai iš pie
menų priežasties. Mat ir 
piemenys pradėjo - rūkyti ir 
nuo to prasidėjo gaįsras. 

Serapinuose (Šakių ą^s.) 
taipat jau ketvirta diena, 
kaip dega aplinkiiiės girios. 
Kad kas jas gesintų, negir-
dėtis. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 
_ _ _ _ _ — - ! • • • - • I. . . • , • — — .1 II - I I - . — . — — — _ 

ORAS. — Šiandie gražus o-
ras; vėsu. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių riinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 doL, 
rugp. 13 buvo tokiiWigal Mer-
chants Loan & TrusV Co.: 
Anglijos sterl. svarui 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.25 
Vokiečių šimtui mark. 1.17 
Lietuvos Šimtui auks.^ 1.17 
Lenkijos šimtui mark. .05 
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LIETI VIC KATALIKŲ DIEITRAMIS 

"DRAUGAS" 
Eina JMJU^Į Išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KABIA: 
CH1CAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . . . . . . j , . .,»,*» »j»;< $8.00 
Pusei Met^i ..»_«,..y-*. r1* * * 

•UT. VAL8T. 
Metama . . . . . . . . » . . v . . . . 
mtasel flftev( • • • _ • • • « • • . . . . . 

Prenumerata mokaal Iškalbo. Lai-
kaa skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar ezprese "Mo-
osy Order" arba įdedant pinigus l 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. G0. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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Baisus Europos Karas 
pančiojo visus pasaulio socia
listus ir visur priveisė dau
gybę piktos valios žmonių. Ką 
seniau socialistai skelbė teori
joje, šiandie jie tai mėgina 
vykinti praktikoje. Teorijoje 
jie skelbė terorą ir kraują. 
Skelbė baisią luomų neapy
kantą. Jie siundė darbininkus 
prieš darbininkus, brolius 
prieš brolius. Daugel vietose 
jie susilaukė geistinų vaisių. 
Sumulkintos darbininkų mi
nios, pačių socialistų vadų ve
dinos, terorizuoja ir žudo ra
miuosius žmones. Tai daro tik 
todėl, kad tie žmonės atsisako 
pasiduoti jų įtakai, taigi ne
sutinka su jų kriminalėmis 
pažiūromis. 

Taip šiandie yra Rusijoje ir 
kitur. Rusijoje socialistai ra
dikalai savo kruvinuoju tero
rizmu išteriojo dešimtis, o gal 
ir šimtus, tūkstančių žmonių. 
Rusijos komunistų partija, 
kurią sudaro daugiausia pa-
liuosuoti iš kalėjimų revodiu-
cijos metu visokios rųšies kri
minalistai, durtuvais valdo mi-
lionus gyventojų. Atima nu© 
jų paskutinį maistą, verčia alk
ti ir badauti. Ir paskui šau
kia, kad, girdi, gyventojus ba
das palietęs del sausmečio, del 
neužderėjimų-. Tuo tarpu tas 
visas "sausmetis' ' ir visas 
maras yra Kremliuje užsidarę 
vyriausieji socialistų bolševi
kų vadai. 

Jie skleidžia visur baisų te
rorą, tad reikia laukti, kad ii 
gąiniui jie patys susilauks te
roro. Jų teroras pakels kitą 
prieš juos pačius atkreiptą te
rorą. Prasidės aršesnis kraujo 
liejimas. 

Pavyzdžiui imkime kad ir 
Italiją. Po karo tenai susior
ganizavo socialistai radikalai 
ir pradėjo užpuldinėti ir žu
dyti visus nesocialistus. Taip 
tęsėsi ilgiau vienerių 
metų. Ir kuomet jų 
tas teroras visiems įgriso, visai 
netikėtai, staiga pakilo nacio
nalistų organizacija. Ta orga
nizacija pasivadino "fascis-
t i " . Jon įeina kraštutiniausi 
nacionalistų gaivalai. Radika
lų terorui jie atsakė teroru, 
Prasidėjo skerdynės. Tuo keliu 
ir padarytas galas radikalų te
rorui. 

Tas pat šiandie yra Argen
tinoj ir kitose pietinės Ame
rikos respublikose. Tenai ko
munistų teroras kelia nacio
nalistų organizacijas. Argen
tinoj tokia organizacija prieš 
komunistus jau veikia. 

Meksikos gyventojus vieto
mis ima terorizuoti radikalai. 
Reikia laukti, kad ir tenai bus 
užmegsta priešradikalė orga
nizacija, kuri prieš terorą ko
vos teroru. 

Ir Suv. Valstijos kas pana-
šaus yra. Texas valstijoje gy
ventojus terorizuoja slapta pik 
tų žmonių organizacija pasiva
dinusi Ku Klus Klan. Dabar 

tenai prieš ją suorganizuota 
kita organizacija. 

Visose pasaulio dalyse radi
kaliai gaivalai nerimsta. Tuo 
savo aedoru pasielgimu jie 
priverčia ramiuosius gyvento
jus prieš juos organizuotis. 

Aišku, kad nedorų žmonių 
teroras niekuomet negali pa
sibaigti gražiuoju. Jis visuo
met atras tokį pat pasiprieši
nimą. 

Taigi ir tos pačios Rusijos 
socialistai bolševikai turi lauk
ti tokių pat pasekmių. Šiu© 
kartu jie turi savo rankose 
ginklus ir visas šalies priemo
nes. Bet ateis laikas, kuomet 
tai iš jų bus atimta. Ir jie 
kris nuo to paties ginklo, ku-
riuom jie kitus terorizavo. 

Katalikai smerkia by kokį 
terorą. Bet pasitaiko momentų, 
kati ir dorausiam žmogui rei
kia gintis užpuolus piktada
riams. 

DEMAGOGIJA. 
Žinomas bolševistinėš Ru

sijos autokratas Leninas pas
kelbė atsiliepimą į viso pa
saulio darbininkus ir valstie
čius apie badaujančią Rusiją. 

Leninas aiškiai žino, kaip 
tūkstančiai Rusijoj valstiečių 
kasdien krinta smaugiami ba
do ir maro. Tečiau jis nesi-
darbuoja juos gelbėti. Neieško 
pagelbos ten, kur butų galima 
ją gauti. Bet posenovei varo 
savo paiką bolševistinę dema
gogiją ir propagandą. Jis 
šaukiasi pagelbos tik vienų 
pasaulio darbininkų ir valstie
čių, kurie juk nieko negali 
gelbėti Rusijai. 

Vietoje kreiptis į turtingas 
viešpatijas arba į turtinguo
sius žmones, jis savo atsiliepi
me kaipo paprasčiausias "ei-
cilikas" drožia savo senas pa
sakas, kursto darbininkus 

Už pakilusį badą Rusijoje 
jis kaltina " kapitalistines'' 
valstybes ir visus pasaulio 
"buržujus". 

Tuotarpu visam pasauliui 
yra žinoma, kad už pakilusį 
badą Rusijoje kalta pati bolše
vistinę valdžia, taigi pirmiau
sia jis pats, Leninas. Bolševi
kų valdžia atėmė nuo valstie
čių visus javus ir kitus maisto 
produktus ir iš to turėjo pa
kilti tos visos baisenybės. 

i' i n ii n n n ^ s j a j # 

AR ŽINOME? 
IASOMC 

Sriauniai teka upelio van
duo, dar sriaiiniaus bėga žmo
gaus gyvenimo valandos, die
nos, metai. Nebegrįžta vanduo 
tekėjęs, nebegrįžta laikas pra
slinkęs. 

Qal but ka!d niekam laikas 
taip greit nebėga kaip moks
leiviams atostogų metu. Ro
dos, kad visai nesenai užsi
baigė mokslo metai, prasidėjo 
vakacijos, o štai jau jos bai
giasi ir mokykla vėl kviečia 
prie knygų prie mokslo, prie 
kieto suolo. 

• 
Besibaigant vakacijoms ne 

vienas moksleivis bei mokslei
vė ir jų tėveliai rūpinosi apie 
mokyjdos bei jų gerumą. Tėve
liai leisdami savo vaikelius į 
mokslą trokšta kad jie butų 
mokyti, gerai išauklėti. 

Prieš dešimts metų lietuviai 
Amerikoje negalėjo tiek pasi
naudoti mokslu kaip šiandien: 
Viena, nebuvo susipažinę su 
šios šalies augštesniąja mo
kyklą ir pradinės mokyklos 
nebuvo taip tobulos kaip jos 
yra dabar. Bet susiorganiza
vus katalikiškai moksleivijai 
į A. L. R. K. Moks. S-mą mok-
sleiviai-vės ir tie kurie indo-
mauja mokyklomis bei moks
lu turėjo ir turi progos susi
pažinti sU įvairiomis mokyklo
mis per S-mo narius. Pradines 
mokyklos taipat patobulintos 
besidarbuojant dvasiškijai ir 
augant parapijonų susiprati
mui. Tie prakilnus, idėjiniai 
bei svarbus išeivijos nuotikiai 
pradėjo žengti pirmyn tuomet 
kuomet papūtė ramus ryt^ 
Vėjelis. 

Papūtus ramiam rj%ų vėje
liui prasiblaivė apsiniaukęs 
dangus ir štai lietuvių išeivy-
jos padangėje užtekėjo šviesi 
žvaigždelė. Ta žvaigždelė savo 
skaisčiais spinduliais patrau
kia kiekvieno žmogaus širdį, 
protą ir sielą, kuris tik turi 
progos ją pamatyti bei susipa
žinti su ja. Ta brangi neap-
kainuojama žvaigždutė siun
čia šviesos spindulį į kiekvie
no lietuvio šeimyną trokštan
čią apšviesti savo narius tie
sos ir mokslo galybe. T"a mūsų 
numylėta ir gerbiama žvaig-
ždutė-įstaiga yra Švento Kaži 
miero Akademija, Chicago, III. 

v*SMh*fc*MU^-MM*ik 

šv. Kaz. Akademija geriausia 
mergaitėms mokslo ir auklėji

mo įstaiga. 

Katalikai tėveliai privalo rū
pintis kad jų vaikeliai įgytų 
mokslą. Nes gražus šeimynų 
sugyvenimas, prakilnus drau
gijų veikimas ir pačiiį vals
tijų bei tautų kilimas tegali 
būti užtikrintas, jeigu Kris
taus dvasia gaivina moksleivių 
prot4 ir širdį. Tokią dvasią 
tegali palaikyti Katalikiškos 
Mokyklos. 

Mum lietuviams ne vien pri
valo rūpėti platinimas moks
lo, bet mums reikia pažinti ir 
pamylėti tautos kalbą bei jos 
dvasia. 

Lietuviai kurie leidžia ir 
leis savo dukteris į Šv. Kaz. 
Akademiją pasirodo esą ne tik 
susipratę katalikai j bet ir geri 
tautiečiai. Jų dukrelės bus lai
mingos ir dėkingos savo tėve
liams. 

Šiais metais ši mokykla tapo 
padidinta. Dabar ji gali priim
ti apie Šimtą daugiau nacijų 
mokinių negu praeitą metą, 
taigi vietos yra užtektinai. Cia 
prie mokyklos gali apsigyventi 
tos mokinės kurioms toli na
mai. Priežiūra ir patogumai 
užtikrinti. Mokestis už mokslą 
bei pragyvenimą yra kiekvie
nai prieinamas. 

Švento Kaz. Akademija yra 
vedama 6v. Kazimiera Vienuo
lijos seserų lietuvaičių mokjr-
mo ir auklėjimo reikalams iš
imtinai pasišventusių. Taigi] 
šią mokyklą lankydamos mer
gaitės turės puikią progą įgy
ti mokslo^ susipažinti su savo 
tautos kalba, jos papročiais 
bei mušu tautos praeitimi ir 

«| dabartimi. ^ 

Šioje mokykloje dėstoma 
pradinėj vidurinės, komercijos 
ir augstosios mokyklos kurdų 
mokslas. Taipogi mokoma dai
lės ii4 meno, dainavimą, piano, 
smuiko ir kitais instrumentais. 
Šįmet prasidės virimo ir na
minės fuošos kursas. Dar rei 
kia priminti kad ši mokykla 
yra valdžios pripažinta kaipo 
pirmos rųšies mokykla. 

Mergaitės lankydamos šią 
mokyklą netik įgyja tinkamą 
mokslą bet jos turi progos 

savo gabumus bei pa-

šaukim|. Didis s6šeft| pasišven 
tiinas, nuoseklus mokymas bei 
mteresarimosl kiekviena mo
kine, tuo pastebi pas mokines 
talentus bei pašaukimus ir 
tuomet seserys nurodo prie ko 
kuri mokinė linksta, koki yra 
mokinės gabumai* jos pataria 
mokinei kur eiti ir toliaus 
savo gabumus vystyti. 

Taigi netik katalikai, bet ir 
kitų pažiūrų lietuviai kurie 
tiktai supranta kilnų šios mok
slo ir auklėjimo įstaigos užda
vinį, turėtų leisti savo dukre
les į Šv* Kazimiero Akademi
ją. Vieną panašios rųšies mo
kyklą teturime, mokėkime ja 
pasinaudoti. 

Jonas P. Poška. 
P. S. Norintieji gauti pla

tesnių informacijų tesikreipė 
prie Akademijos Vedėjos 2601 
W. Marąuette Roadj Chicago, 
111. 

J. P. P. 

DEL DIMŠOS SNUKIO. 
, | Ir kuo prasikalto avinėlis 

Dimša? Rodos, niekam ligšiol 
į kelią neparėjo, tylus, kuk
lus, nors ant pečių užsilipk — 
niekam neprieštaraus.. 

Gi tas juodsnukis "Kelei
vis" 31 num. kaip tėkštels Dim 
šai per snukį net aiktelėjo na
bagėlis. Ir už ką?| Už tą, kad 
pakliuvo į "Draugo" reporte-
rius! ' 

Už tokį skandalą visa Clii-
cagos Taryba piestu atsistos. 
Ir negalima kitaip. Yra rimto 
pavojaus kad visi tarybininkai 
negautų per snukį. Pakol lai
kas, reikia apsisergėti. Kiek 
vienas nepraustaburnis negi 
drįs savo purvina ranka šven
tinti mūsų didvyrius! 

Protestuojąs. 

Užeikite ir i Mano Kampelį. 
* • * — * 

Laisvamanis. 

Et tie dabartinės gadynės 
žmonės! Jų žingeidumas, smal
sumas tai didesnis už kokių 
nors liežuvninkių bobelių. Vis
ką jie nori žinoti, viską ištirti, 
viską^ net nesuprantamą, su
prasti. O jau ant navynėlių, 
tai kaip musės ant medaus — 
taip ir kimba, kiti nuo jų net 
sukvailioja. 

Ar neteko kam matyti kai-
kurių lietuvių, kurie, kaip se
novės fariziejai, attt gatvių 
kampo meldžiasi ir paskui su
sirinkusiems navynėlių mėgė
jams "pamokslus" sako. Tik 
tie " nenaudėliai nenori klau
syti, nori daugiau klausinėti, 
ir šposus krėsti. 

Tai ir apaštalauk. 
Bet tie nenuoramds, žinių 

ieškotojai, neduoda man ramy
bės. Taip grūdasi į mano kam
pelį, kad pats vos galiu išsi
tekti. 

Dabar prisispyrę nuolatos 
beldžia man galvą neklausinė
dami, kas yra "laisvamanis." 

Jie sako, sutinką daug žmo
nių, kurie tuo vardu labai di
džiuojasi. Bet mes to vardo ge
rai nesuprantame. Nežinome, 
ką bedaryti.s 

Daugelis, aklai, neapsisvars
tę prisiėmė tą vardą ir juo 
dabar didžiuojasi. 

Mes norėtume geriau ištirti, 
ir jei jis ištikrųjų yra garbin
gas, tai ir mes jį pasisavintu-
i i i e . ji£ 

Ilgai kračiausi nuo aiškini 
mo, bet galų gale turiu paaiš 
kinti. 

Na-gi aš jiems ir išrėžiau. 
Didžiausiais, laisvamaniais 

yra tie žmonės, kurie laikomi 
_ 

uždaryti bepročių namuose. 
Tie žmonės laisvių laisviausiai 
apie viską mano, laisvių lais
viausiai apie viską kalba ir 
panašiai elgiasi. 

Ar norite prie tų "garbingų 
laisvamanių priklausyti! 

"Ne, ne", suriko visi. 
"Telaisvamaniauja jie sau. 

Mes prie tokių prigulėti ne
norime ',. 

Tai ir gerai, sakau, žiūrėki
te, kad į jų skaitlių nepakliū
tumėte. 

Yra da ir kita laisvamanių 
rųšis* Jie gyvena tarp žmonių 
liuosai. 

Prie šios rųšies priklauso tie 
žmonės, kurie savo kalboje, 
raštuose ir gyvenime nesilaiko 
logikos dėsnių, o taipat teisy
bės ir tiesos. Dažnai jie kliedi 
visokius niekus, kaip sergą 
karštlige. 

Šie tai labai didžiuojasi sa
vo laisvamanybe. *Tai, mat, 
"jie ne toki žmonės, kaip visi 
kit i". 

Ši laisvamanių rųšis tai jau 
tikrai jums patiks. Nes kaip 
jie laisvi protavime, tai jie 
laisvi ir gyvenime. Nieku ne
sivaržo. 

E, brač, geram (žmogui ne
tinka prie tokių prigulėti. 

Tai kaip sau norite, daugiau 
aš jums neaiškinsiu. Nes vis 
jums neįtiksiu. 

Tik tiek pridėsiu, kad ištik
rųjų sveikų laisvamanių nega
li būti, nes negalima taip lais
vai galvoti — reikia laikytis 
logikos dėsnių, reikia neuž
miršti tiesos ir teisybės ir da 
kitų dalykų. Taigi jų nėra, ar
ba skelbią save laisvamaniais, 
skelbia save kandidatais į 
"kreizių" namus. Titnagas. 
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I i RYTC ŠAiLIES PAVOJUS ponija, rytiečiai padaugino 
savo išteklių, sutaupino jėgų, 
kuomet Europa karo metais 
nustojo dvidešimties tūkstan
čių žmonių, nuopuolė inte
lektualiai, doriniai ir ekono-

_ 
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Francų rašytojas kurs dvi
dešimts penkis metus' išgyve
no Kinijoje ir apkeliavo į-
vairias Azijos apielinkes, ge
rai susipažinęs su Tolimųjų 
Hytų gyventojais, savo pas
kutiniame veikale rašo, kad 
Azija su savo devynių šimtų 
milionais gyventojais yra Eu
ropos vakaruose ir gresia bal
tai rasei. Geltonosios rasės 
pavojus, sako, yra tamsiausias 
debesys kurs pakilo horizonte. 

Jau nuo Rusų karo su Ja-
i 

miniai. 
Tas pat rašytojas pastebi, 

kad germanizmas ir sovietiz
mas padavę sau rankas gali 
privesti Europą prie katas
trofos. Anglija taipat prasi
kalto susituokusi su Japonija. 

Kokio ištekliaus esama A-
zijoje, užtenka pažymėti, kad 

vienais 1900 m. išgabenta iš 
Siberijos 36 milionai svieto; 
gi 1913 m. 100 milionų. 

Autorius pramatydamas pa
vojų visgi pripažįsta aukštes-
nybę baltosios rasės prieš gel
tonąją rankų darbo ir suma
numo žvilgsniu. 

Aziatinę uniją skaito įvyku
siu faktu ir kreipia domės į 
busimą nusiginklavimo konfe
rencija norėdamas įspėti, kad 
Amerika pasipriešins ir pa
šalins galimus pavojus ir ne 
laimes. 

» 

ĮValandosm 
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ATSTOVAS1 RALYS 
fS FRANCU MLB03 f$UL£TUVWO 

NenuNAS 

Draugo 
(Tęsinys). 

ŽMOGŽUDYSTĖ. 
Romanas. 

Jisai taip meilus, švelnus, pataikaująs ligi šiol j staigiai 
atstūmė Ralienę. Išėjo. 

J i nesitverė pagieža. Girdėjo jį skubiai nulipus laiptais 
žemyn ir pranykus liepų alėjoje. 

Tuomet užgesino žiburi, praskleidusi šydą atsidarė lattg#, 
išsiėmė iš kišenio mėnulio šviesoje žvilgantį daiktelį, pridėjo 
prie lupų. Trijų kartų švilptelėjimas suskambo tamsiame sod-

-
ne, aplinkėse. 

Ryto metą, labai anksti* vienas ūkininkas važiavo tur-
gun į Žirniškius. Turėjo pravažiuoti pro Ralių sodybą. 

Šimtą žingsnių pava&iavęs toliaus, arklys ųmai piestu 
pašoko, vos į griovį su vežimu žmogaus neįvertė. 

Ūkininkas apsidairė. Į dešinę pusę, griovio pakrantėj gu
lėjo žmogus. Kraujai driekėsi žolė, jis įbuvo negyvas. 

— Atsitikimas!... 
Ūkininkas išlipo iš ratų, prisiartino prie negyvėlio. Jo 

smilkinys kraujais paplukęs, jis miręs. 
Drebėdamas paėmė arkliui už apinasrio ir pasuko į Ra

lių kiemą. 
Paskambinęs prie vartų, susiraukęs durininkas atsiliepė i 
— K.6 norit 
— Skubėkit žmonės, lavonas jūsų lauke guli... 
— Ir da kokos pasakosi 
— Nenori tikėti. Jis negyvas, sakau. Tur but nužudytas. 
Durininkas sugrįžęs vidun kalbėjosi su šeimyna. Sukilę 

darbihiftkai, puspliki, kas baltomis kelnėmis, kas sermėga užsi
vilkęs skubėjo. 

— Skubinkit, saukė ūkininkas. 
— Sakai kad nužudytas žmogus guli mūsų lauke? teira

vosi. 
— Taigi, taigi. Nužudytas, smilkinys kraujuose. Žmog

žudystė. -
— Žmogžudystė, murmėjo Jonas. Reikia šaukti policiją. 
Ūkininkas pririšęs arklį prie tvoros lydėjo Ralio šeimyną 

prie lavono* 
Skubėdami, Johas klausinėjo ūkininko: 
— Ar pažmai tą negyvėlį, 
— Ne. 
— Ar senas, ar jaunas t 
— Dar jaunas, gražiai apsirengęs. fCokis nors/ponas. 
Jie prisiartino. Uz kelių žingsnių tysojo lavonas, juodi 

kraujo taškai sušlakStė žolę. 
Nieko nežinodami apie žiaurų atsitikimą kurs įvyko visiš

kai arti prie -Jų sodno, be palaidojimo, paukščiai lakiojo po 
I vyšnių medžius, rytmetinę giesmelę Čiulbėjo. 

* Staiga Jonas suriko. 
— A£. ^ -
— Kas yra? paklausė ūkininkas. 
— Tai... tai... aš jį pažįstu. Vingis. 
Taip, tai buvo Vingis. Biznio žmogUs kurs, Vakare išėjo iš 

Ralių namų, drypsojo negyvas. Jis tikėjosi padarysiąs gražų 
turtelį, ir skubėjo namon padirbti nesąžingus vagies parašus, 
ir ve jį ištiko netikėta mirtis^ o jo prasikaltusi siela stojo 
Dievo teismo akyse. 

Storpilvis Jonas nesugebėjo pakelti minčių Dievop kurios 
savimi grūdasi matant tokią mirtį. 

Jis tik dejavo! 
— Vargšas! Nelaimingas Vingis! 
Paskui retkarčiais kartodavo: 
— Reikia šaukti policiją. 

— . i . 

• 

Žinoma, atsakė ukihinkas. 
Bet nei Vienas nesijudino iš vietos baimės perimti. 
Jonas nedrįso grįžti namon ir pasakyti pačiai apie žiau-. 

rią žmogžudystę, nes žinojo kad pati susirgs, 
- jiedu ilgai ttipčojo ant vietos laukdami pagerbos. 

Pagelba, galop, atėjo. 
Netrukus pasirodė policija, teisėjas, o vėliaus ir gydyto

jas konstatuoti mirties. 
Prasidėjo tyrinėjimai. Pirmas buvo ūkininkas užtikęs la

voną. Sekė Jono ir Ralių šeimynos narių kvotimai. 
Jonas tyrinėtojams paaiškino kad vakar vakare Vingis 

buvęs pas juos ir apie 11* vai. patsai Jonas išlydėjęs atidarė 
vartelius, o Vingis pasuko Žirniškių linkon. Jis negirdėjęs 
nei riksmo nei triukšmo. 

Jo žmona tą pat patvirtino. • 
Abu liudininku neufžtektinai apšvietė faktą. Jo žmona 

kalbėjo mažai, ar t'ai dėlei prigimtos nedrąsos, ar iš baimės 
prieš atsakomybę, ar kad neturėjo ką daug pasakyti. Jonas 
neilgiaus kalbėjo, dažnai atsakinėdavo ne į klausimą ir teisė
jams darė tikro durnelio įspūdį. 

Kiti tarnai dar mažiaus galėjo pasakyti. Tuomet tyrinė
tojai paprašė pašaukti Ralienę. 

Nereikėjo laukti. Bematant atėjo, labai drąsiai, išdidi, 
kaip pas savo tarnus. 

tyrinėtojai ją pasveikinę, klausinėjo ko Vingis vakar 
11 vai. buvęs, kas, sulyg jos nuomones, galėjo būti žmogžudys
tės kaltininkas. 

J pirmą klausimą ji atsakė aiškiai. Vingis, kaipo biznio 
žmogus, seniui Raliui sunkiai susirgus buvo pašauktas. Ką ji*? 
kalbėjęs ji nežinanti, nes jam bekalbant su jds Vyru, ji buvo 
pasišalinusi. 

Į antrą klausimą, kas galėtų būti piktadarybės kaltinin 
kas, ji ne taip drąsiai atsakė. 

(Daugiaus bus) 
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OR. A, K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas ir Chirurgą* 

4441 So. Wcstern Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 8-11 rytais 1-1 po 

pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
nlals t iktai po pietų 1 iki K. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
ink m i i i h • tt.fc^a •"•iSfc • » BUMBI w«^ I « H « I « SMew 1 * a * 

MOKSLEIVIŲ SUSIRINKI 
MAS su PROGRAMA. 

VALENTLNE D K E S M A £ 1 > 0 
COLLEGES 

[8805 8. Halsted, 1407 W. 
1850 H. WeUf 81. 

1S7 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpl-

|mo, Des igning bisniui ir " B m * m * 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
LMokslas lengvais atmokėJimala< 
^Klesos d ienomis ir vakarais . Pa-< 

reikalaukit knygelės . 
Tel. Seeley 1641 

SARA P A T E K , pirmininkė-< 

T a Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

U e t s v l i Gydytojas, Ckdrargss ir 
Aknseras . 

110* S. Hals ted 88. Chicago. 
Valandos: l t — 1 2 18 ryto 1—t Ir 
t — S vakare Ned. l t — 1 1 II ryto. 

ŪR. S. NAIKELIS 
I i MTHTTT* W H 

GYDYTOJAS I R C H m i ' R G A l 
Ofisas ir Gyvenimo rista 

1131 Sonth Halsted Street 
Ant Tirtsns Ualrertal Stato B u k 

Valandos nuo l t iki 12 ryte; nuo 
2 i i i 4 po pietų; nno T Iki t rak 

Nedėliomis nno l t iki a 
•MMft 

i aaSMSSJ 

ŪR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja SO metai . 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė S l - r o St.. CaJcago. IU. 

8PECIJALISTAS 
Motariakų, Vyriškų, taipgi «*ra-

nidku Ilgų-
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki 2 po pietų, nuo t iki t valan
dą vakarą. 

Nedėl iomis a n o t lkl I po plot. 
Telefonas Yards t » 7 

! į DR. CHARLES SEGAL S 
Perkė lė s eavo ofisą po nona | 

4729 So. Ashland AvtnueJ 
fepecijalistas 

•DŽIOVU, M O T E R Ų ir V Y R Ų L I G U | 
gValandosnuo l t iki 12 išryto; n o o | 

po pietų; nuo 7 iki 8:8Bg 2 iki 5 
v akai e Nedė l iomis l t kii 1 

Telefonas Drexel t 8 M j „„ s 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Micbigaa Ave* 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 lkl 4 po 

plet. t : 2 t iki 8 : l t r a k a i • 
Residencija: 10513 Perry Are . 

Tel. P u l l m a n 141 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 60^6 
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 

fSS 
Telefonas Armltage 9770 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MTJZYKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytojas P lano , Teorijos ir 
Kompozic i jos 

BOSI M. Western Av*. 
Chicago, IU. 

• — J 
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ienone Seeley 7429 

DR. L M. FEINBERG 
EGydo specljalial v i sokias vyrą Irs 

moterų lyt i škas l igas 
± 1 4 0 1 Madison Str., k a m p a s W e * 

tern Ave., Chicago 
S Valandos: 2—4 po plet 7—8 va>, 
•llllllllllllllllllIflIlIUlIHUIIHIIIIIIIIIIIIUI 

S.D.LACHAWICZ 
L I E T U V I S G R A B O R T U S 

Į^atarsaujM ialdoturose ksplsjtossia. 
Kai* tostdiia 
l-roaUs 

1814 
Tel. 

/ 
Vaiparaiso, Ind. L. B. K. 

M. S. A. antra kuopa laikė 
dvisavaitinį susirinkimą lie
pos 24 d. š. IIL Susirinkimas 
buvo gyvas ir nuoseklus. Ne-
perdaugiausia narių susirinko 
Turbūt, kad šilta buvo, bet dau 
guma kuopos narių lanko su
sirinkimus. Yra viltis, kad orui 
atšalus vėl visi pradės lankyti 
susirinkimus. 

Kaip paprastai buvo pildo
ma programa. Moksleivis B. 
Balčiūnas, kalbėjo temoje* 
4 * Fizikę, ir fizišką geografiją" 
ir moksleivis Jonas Pocius te
moje, "Lietuvai reikalinga a-
gri kul tūra". 

Prie progos pažymėsiu, stu
dentui A. Rakauskui apleidus 
Valparaiso Universitetų ir ant 
ros kuopos darbuotę jo vieton 
yra išrinktas moksleivis J o 
nas Pocius. 

A. Rakauskas buvo stropus 
studentas ir visados veikė 
kuopos ir susivienijimo naudai. 
J is buvo pirmutinis kuopos 
veikime. Visuose kuopos per
statymuose dalyvavo kaipo 
vaidintojas. 

A. Rakauskas dabar reda
guoja "Tėvynės Balsų". Lai
mingos jam kloties skiepinti 
tėvynės Lietuvos meilę visų to 
laikraščio skaitytojų širdyse. 

Augštolėlis. 

ŠEIMYNOS GYVENIMĄ 
SUARDĖ. 

— 

RENGIA PIKNIKĄ LIET. 
GYN. KOMITETO 

NAUDAI. 

Amsterdam, N. Y. — Rugpj. 
20 d. Liet. Politikos komitetas 
(L. L. Paskolos stotis) rengia 
pikniką miesto parke (Cres-
cent Park) . Prasidės 1 vai. 
dieną. Programa bus įvairi ir 
įdomi. Stengiamasi gauti ka! 
bėtoją kuris anglų kalboje api
budintu lietuvių tautos veiki
mą, troškimus ir kultūrą. Šv. 
Cecilijos choras dalyvaus. Bus 
lietuviški šokiai. Gros Vytau
to benas. 

Čia bus galima gauti užkand
žių, giros, galima išsimaudyti, 
naudotis įtaisais gimnastikai. 
Net ir iš aplinkinių miestų 
lietuviai atvažiuokite j šį pik 
niką. Pelnas yra skiriamas Lie 
tuvos Gynimo Komitetui. 

Presos komisija. 

^Telefonas Boulevard 9199 

f DR. G. KASPUTIS 
3 DEHTISTAS 
# s s s i South Halsted Str. 
^Valandos: 9—1) A, M. •} 
5 1—5; T—8 P. M. 2 

DIDELIS BARGENAS. Ant parda
vimo 3 augščių namas su kitų na
melių ir barne užpakalij . Kaina 
$2,800. 
1627 S o. Morgan Str Chicago. 

ANT PARDAVIMO labai pigiai 
kampinis, 4 augščių namas 3 krau
tuvės, 12 pagyvenimu, lotas 50 pė
dų randos neša $325.00 į mėnesi. 
Kaina $26,500.00. Atsišaukite tuo-
jaus pas savininką. 

Albert Hlavacck, 
2113 W. 21_st. St. Chicago. IIL 

Pitone Canal 9261 

PARSIDUODA: Gramą fonas ir a n 
glimis verdamas pečius . Parsiduos už 
teisingą, pasiulijimą. 

1626 K. Oakley Ave. 2 FL 

- i i — 

Hudson, N; Y. — Čionai lie
tuvių tik mažas būrelis yra. 
Bet kuomet visi sukimba į ko
lų darbą, tai daug nuveikia. 
Šiaip laikraščiuose apie mus 
visai nieko nerašoma. 
• Rugpj. 3 d. Balt. Andriušis 
pabėgo su svetima moterimi, 
Ona Juriene, kuri iš banko pa
ėmė savo vyro $457 ir A, Li-
naUsko $50. Dar ir savo devy
nių mėnesių vaiką, Kasiuką su 
savimi paėmė. 

Vakare vyras su jos broliu 
parėjęs namon^ado stubą uŠ-
rakinta. Įsilaužęs vidun ir rado 
kad net nr jo siutai pavogė. J IB 
gailisi savo devynių mėnesių 
vaiko. 

B. Andriušis buvo aplinki 
nėms gerai žinomas ir pirmi 
ninkavo S. K. draugystėje* I t 
O. Jurienė atrodė padori mo 
teris. 

Jie gėda sau ir kitiems Hud~ 
šono lietuviams padarė. 

Vietinis gyventojas J. A. A. 

(ž. R. M-jos Spaud. Skyr.) 
(Tąsa). 

Tuomet Dr. Vigodskis at
sistojo ir kreipėsi į ŽydiL.at
stovus žydų kalba: 

—"Draugai, išeikim iš čia; 
su šia kompanija mes čia ne
beturime ką veikti. 

Žydų atstovai pradėjo ap
leisti posėdžio salę. Atsto
vas Liubodskis (dem. parti
jos) paprašė žodžio ir did
žiausiu susijudinimu pradėjo 
laikyti protesto prakalbą žy
dų kalba, Pirmininkas norė
jo jį sulaikyti, surikęs, jog 
jis neleis kalbėti žydiškai. P . 
Liubockis nepaklausė jo ir 
kalbėjo toliau žydų kalba. 

" A š grieščiausiai protestu
oju prieš žydų reikalų igno
ravimą Magistrate...." 

Lenk,ų publika atsistojo ir 
suriko pirmininkui, kad jis 
neleistų kiekvienam kalbėto
jui kalbėti. Kalbėtojas gi tę
sė savo kalbą: 

"Antisemitinė Miesto Ta
rybos politika pykina kiekvie 
ną dot-ą žmogų; jus norite 
spekuliuoti mūsų senelių ir 
vaikų gyvybę...*' 

Sukylo didžiausias triukš
mas ir pirmininkas uždaro 
posėdį. Triukšmo metu Dr. 
Vigodskis sugrįžo į posėdžio 
salę ir lenkiškai šiaip kalba: 

"Šios dienos posėdis paro
dė, jog Vilniaus Miesto Savi-
valdyba stovi ant žemo kul
tūrinio laipsnio. Todėl iš to
kios nelemtos savivaldybės 
negalima nieko - laukti ir su 
tokia savivaldyba nėra ' ko 
skaitytis. 

Mes, žydų atstovai, rasime 
botagą jums! Mes kreipsi-
mės į vidurinės Lietuvos val
džią ir ji, reikia tikėtis, ge
riau supras, kaip gerbti raii--
s^ teises ir nubaus kaltuo
sius.' ' 

Žydų atstovai ir keli lenkų 
kairieji atstovai plojo ir su
sirinkusieji didžiausiu susi
judinimu skirstosi. 

RAILROAD TIČKET B R O K E R 
Exkurcijinfej tikletai perkami, par

duodami ir mainomi. Kainos numa
žintos. 

Lyons Licensed Tieket Office 
311 S. Clark St. Tel. Harrison 8978 

NAUJOS KAUNO ŽYDŲ 
BENDRUOMENES DA

RYBOS ATIDA
RYMAS. 

• 

Reikal ingas Vargoninkas prie Šv. 
Juozapo parap. Atsišaukite: 

Rev. Jonas Rūras 
116 Theodore Str. Scranten, Penna. 

• 

Ketvirtadienį 21, VII. 1921 
m. įvyko iškilmingas naujai 
išrinktosios Kauno Žydų Ben
druomenės posėdys. Posėdį a-
tidarė buvęs Kauno Žydų Ben
druomenės Pirmininkas — 

— M , "'• g 

Rugpiučio 16 d. 1921 

d-rtts & Volfas. J i s sveikino 
naujai išrinktus atstovus se
nosios Bendruomenės Tarybos 
vardu ir* linki jienls sėkmingos 
ir vaisingos dafbuotės. Ilges-
nioj prakalboj jis apsistojo 
del demokratinių Bendruome
nių reikšmes, kaipo žydų tau
tinės savivaldybės organų ir 
pabrėžė didžius uždavinius po
litiniai ir socialiniai srity, ku
rios ji turi atlikti. J is prime
na įstatymą apie Žydų Ben
druomenės Tarybas, legaliza
vusi jas kaipo viešai teisėtas 
įstaigas ir suteikė galimybės 
apkrauti mokesniais gyvento
jus žydus. Paskui gauna žo
džių įvairių frakcijų atstovai, 

kurie skaito savo dekleracijas, 
kuriose formuluojamos jų pro
gramos bei reikalavimai. Dek
laracijas skaito: Ceifef-Cion 
(sioninkų liaudininkų), amat-
ninkai Ackdus (ortodoksai), 
Sioninkai, Butų samdytojai ir 
dvi socialistų grupi. Del vėlaus 
laiko vykdomųjų organų rin
kimai buvo atidėti kitam po
sėdžiui. 

BALTGUDŽIŲ KLAUSIMO 
DABARTINĖ PADĖTIS. 

— 

LUCKY 
STRIKE 
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Vienatinis Amerikoj Kultūrinis Juokų ir Pašaipos 
Laikraštis 

PERKŪNAS 
Leidžia garsi, v i sam pasauly "Perkūno" Bendrovė. "Perkuns/ ' reda
guoja smarkus vyrai lietuviai. 

Užsiprenumeruok "Perkūną'' tuojau! Skaityk atidžiai! Prekunul 
dievaičiui nenusidėk! 

"Perkūno'' prenumeratas kaina: 
Metama $1.50; pusmečiui 85c, pavienis numeris 15 cen

tų. Lietutaje ir kitur $2.25 "Perktfno" Bendrovės šėras 
dešimts dolierių. 

i 

Its toasted 
I I • I"!*' * 

Respublikos Vyriausybė mano 
vesti sekančią politiką: ankšta 
Sąjungą su Lietuva ir Pabalti 
jurio Valstybėmis it* geri kai-
minų santykiai su kitomis kai
myninėmis valstybėmis. 

(Bus daugiau). 

(Baltgudžių Spaudos Biuras) 

1921 m. Liepos 22 d. 
44~m num. "Laisvojo Žo

džio" (Talin) ir 284-am num. 
"Vilniaus Žodžio" patalpintas 
pasikalbėjimas su Baltgudijos 
Liaudies RespubliRos Ministe-
rių Tarybos pirmininkų, p. 
Lastausku. Pasikalbėjime Las-
tauskas pereiškė ^arp kitko: 

Lenkija užgriebė einant Ri-
gos sutartį apie 100,000 ketv. 
kilom, baltgudžių teritorijos, 
kur lenkai stengiasi pataikin
ti baltgudžius nepraleisdama 
ten tremtinių iš Rusijos, užda-
rynėdama baltgudžių mokyk
las ir tautines įstaigas ir ap
gyvendami baltgudžių žemes 
lenkų kareiviais. Šiame balt 
gūdžių krašte lenkai sudaro 
nežymią mažumą iš viso ne

daugiau kaip 8%, net sulig len 
kų prieškarinės statistikos. 
Bolševikų • įkurta nepriklauso
ma Tarybų Baltgudija yra pik
čiausia pašaipa tautų apsisp
rendimui. Pirma del to kad bol 
ševikai įkure Tarybų Baltgu
dija iš 6 apskričių, Minsko gu
bernijos -sujungė 22 apskricius 
kitų baltgudžių gubernijų su 
Rusija, o net tuose pačiuose 6 
apskričiuose nėra jokios ne
priklausomybės, nes ten vieš
patauja niekuo neapribotas 
centralizmas su jo visais neį-
giamais bružiais. Visos, be iš
imties, Baltgudijos politinės 
partijos (bolševikų išskyrius) 
stovi už pilną šalies nepriklau
somybę. Visą laiką kįla su
kilimai tautiniu pagrindu,kaip 
Tarybų Baltgudijoje, taip ir 
lenkų užimtoj teritorijoj, bet 
Baltgudžių Liaudies Respubli 
kos Vyriausybė stengiasi juos 
sulaikyti, norėdami išvengti 
velto kraujo praliejimo* 

Baltgudžių Liaudies Respub
likos Vyriausybė prašo dabar 
Tautų Sąjungos del pagedimo 
jai prigulinčią tarp Čurzono ir 
fusų-lenkų sutarties linijų te 
teritorijos analoginga (panaši) 
Rytų Galicijos padėtei. San
tarvė tepripažįsta lenkų reika
lavimus tik iki Curzbno lini
jos. Baltgudžių Liaudies Res
publikos Vyriausybė, reikala
ujanti perduoti jai taip vadi
nantį antrą " l enkų" koridorą, 
turi vilties, kad jos teisinai 
reikalavimai bus Tautų Sąjun
gos patenkinti. Tuomet susi
darys dvi Baltgudijos, Demo
kratinė ir Tarybų. Ateity san
tykiai tarp abiejų Baltgudijų 
bus nureguliuoti taikos dery
bų keliu, Baltgudžių Liaudies 

— 

KARVĖS IR TOS DEGTINĘ 
GERIA. • t 

M alėtai. Kaip visoj Lietu
voj, taip ir čia labai daug va
ro degtinės. Nesenai taip at
sitiko Pakrovskos sodžiuje. 
Karvės rado raiste keletą in-
jdy brogos pritaisytos degti
nės vary^nui. Toji broga joms 
labai patiko ir jos prisiėdę 
taip nusigėrė, kad ant kojų 
įsunkiai laikėsi, prie to baubė, 
padėsi ir šokinė j or Paskui 
viena karvė nudvėsė, o antrą 
pribaigė. Kitos laimingai iš
sipagiriojo. 

_ 

ANT PARDAVIMO. 
-
Parsiduoda medinis namas 

Brighton Parke 2 pagyvenimu 
5 ir 4 kambarių, elektra, gazas, 
maudynės, tiktai $3,150 dol. ir 
Garages del vienos /našiuos. Ban
dos neša $40.00 dol, ant mėnesio. 

Parsiduoda vienas Lotas Brigh
ton Parke vienoj iš geriausių vie
tų, Brighton Parko. Lotas turi 26 
pėdas pločio už $675.00 Viskas 
ištaisyta ir užmokėta "cash." 

Parsiduoda 5 šėrai The Co-0-
pcrative Society of America, ar
ba "Groseries Co-Operativfe" už 
$120.00 dol. "cašh", o likusius 
po $5.00 dol. į mėnesį sero kai
na $50.00'dol. 

Priežastis pardavimo į Lietuvą 
važiavimas greitu laiku turiu 
parduoti. Kas manote gyventi il
giau Amerikoj, nepraleiskite pro
gos pasinaudoti. 

V. PAUKŠTIS, 
4602 S. Fairfield Ave., 

Chicago, 111. 

Reikal inga mergina ar moteriškė 
prie naminio darbo-. Atsišaukite* 

JAFFEIT 
3634 W . Roosevelt Rd. 

Telefonas Va n Buren 2168 
»r it ir r tfB. 

ttAMAS 2 flatu po 4 kambarius, ga
zas ,elektra, 1 karvė, didelė barnė, 
pigiai parsiduoda. 

Savininkas Važiuoja J Lietuvą 
4543 So. Califorhia Ave. 

•• ' • • • • 

Parsiduot i* Bučernė ir Orosernė. 
kauj i dideli "fixtures" ir ant labai 
bteniškos vietos. Biznis daromas dL 
delis ir už ,4Cash." 
Labai tirštai žmonių apgyventa viso
kių tautų. Arti k i tos bučernės nėra. 

Verta $5.000; barsiduoda už $2,800, 
nes Savininkas išvažiuoja i Lietuvą. 

Kreipkitės j 
DRAt'GAS 

» 2334 S. Oakley Ave. , 

PAJ1ESKOMI 
Mykolas, Jgnacns, Povi las Krivickai, 
gyvenantieji Amerike. Su jais nori 
susižinoti jų dėdė Juozapas TJnskinas 
iŠ Rygos. K a i žinote apie juos ar 
jie patys, atsišaukite pas 

P . BALTUTIS 
*01 W. 88rd St., Chicage, 111. 

PAJTEŠKAU 
Hermano Laušio seniau gyveno 

Portlabd, Oregon. Yra labai svarbus 
fe ika laa K a s žinote apie jį arba j is 
pats, prašau atsišaukti pas 

P . PALTrjTlS 
901 W. SSrd St., Caioago, m . 

<< , , ,#trkiaiu" reikalingi geriausieji juokų rašejai, piešėjai | 
; ir agentai. 

Prenumaratott is rinkti, pavieniems numeriams pardavinėti ir Serus 
"Perkūno" bendrovei užrašinėti tuojau reikalingi smarkus perkūniš
ki agentai : kurie nesibijotu "Perkūno" trenksmų ir žaibų. Pinigus, 
prenumeratas ir raštus s iųskite šiuo antrašu: 

"PERKŪNAS" 
366 fcroadway, Boston 27, Mass. f 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii 
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.MAIL STEAMSHIP 
Generalini Affėfetal Centralės ir Bjrtine* Europos 

< 
JTORTH G E R M A N LLOYD, B R E M E N 

,• U New Vorko tiesiai i 
B R E M E N A — DAKZIGA +- L l f tPOJU 

Tlenforinis susisiekimas J LlBPOJU per Donzigą, Tiesos persimainynuM nuo I 
laivo ant laivo 

1'RINCESS MATOIKA . . Ro*s. 15. Spalio 82, Gruodžio 10 
POtOMAC Rn*s. 2*, I*pfcr. B, Gruodžio tk 
HUDSON Riurp. 30, Spalio 15, Gruodžio 3 

I i New Vorko TIESIAI X CIIKRBOURG—BREMEN 
Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos VeUava 

AMERICA , • RuRP. 27. Bujrft. 28 ir Lapkr. 1 
E 1\ASHINGTON Kugn. 3, Spalio 4 ir Lupk. 8 £ 

West PaKsenrer agentai 100 N. La Salle St. Chicago 

. 
(.KOKO 

H. ClntisHenius k t o . G 

^ J 

{"TTOIOŠO" 
s ADVOKATAS 

OOJM DMmicnrti 
g 29 South La Baile Street \ 

Kambarls SS4 
Telefonas Central M t e 

Vakarais, 812 W. S3rd 8 1 g 
Telefonas: Yards 4«S1 

e — 

! 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

l i e t u v i s Gydytojas Ir Chirurgą 
Peoples Teatro M a n e 

U i t W. 47th Str. TeL BouL l « 0 j 
• V a l a n d o s : 6 lkl 8 vak. Nedėl l f | 

I 
48rd BCreat 

p l e t 

iki 12 ryte. 
Res. a t i t w . 
Kuo ryto lkl 

L McKinley S6S 
i 
BTel 

mmtt*mW*m*m+M+mm 

Tel. Blvd. 7042 

Dr, C. Z. Vezelis 
L l B t t v l S DKHT18TA8 

4711 BO. A8HLAHD AVTCMl II 
arti 47-to i Gatvės 

Valandos: nuo t ryto lkl • rak. 
Šaradomis nno 4 lig 9 vakare 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Canal SUS 
M 

Valandos: l t ryto liti 1 vakaro 
Gyvenimas: 

1811 W. ttrd Ste. 
Tel. Proepect B46I. 

+**i**mmh į l i i . ' i i 

* • « a i ^ f c » » . 

Tol. Canal 167 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Ldetuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted •treet 

Valandos: l t Iki l t ryto; 1 lkl 4 
po ptst i iki I vakaro. 

į « » * « » i . e t > « y > f i l . i t » . . . • • • 
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Furopean American R u reau 
Fabionas ir Mickievicž ved. 
buvę A. Petrait is Ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

HOTARIJLSAS 
Real Estate , Paskolos , Insormal 

Ir t t . 
809 W. S5th St. , Kamp. Halsted St. 

Tel. Boulevard t u 
Vai.: I lkl 6 kasdieną 

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki t vak. 
Ned.: iki 8 po pietų. 

- . i 1 — = 8 C 

\ LIETUVĄ 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

\*^ RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaitę 

Pier 88-6? North River, K e w Tork 
Gothland) Tiesiai į Danzigą(Rugs . 22 
Samland) Tiesiai \ Danzigą. (Rūgs . 1 

. . Tik 3-čia klesa 
F in land) N e w York (Rttgrp. 27 
Zeelaiid) 1 (Rugp . 8 
Kroonlaud) Atavverp'a (Rūgs . 17. 
Lauland) -'- ^ ( R u g p . 20 

\ ^ AMERICAN LINE 
Mongol ia) N e w Tork (Rūgs . 8 
Zuland Rūgs. 10. 
Minnekahda ( to Plymonth, Cherbourg, 

Hamburg and Danzig) Rūgs. 22 
INTERNATIONAL MERCHANTILB 

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

Chicago: F . C. Brovvn, West 
Agent. 14 North Dearborn St., 

Arba prie vietinio agento. 

—— 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijos tiesiai 

į Danzig. 

PANNONIA R u g p . 18 

II KL U I EJ. 
HAMBURG $145.00 f 115.08 
DANZIG 8200.00 8185*08 

Taksų $5.00 . 

P E R CHERBOURG .SOUTHAMPTON 
LIVERPOOL and GLASGOW 

CARMANIA Rugp . 1$ 
COLUMBIA Rugp . 18 
B E R E N G A R I A Rugp. 18 
ALGERIA R u g p . S0 
ALBANIA • R u g p . 10 

m, ftŠĖĮk 

miiiiiiiiiiuuuiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinisi 
Ros. 1188 Independenoe Blvd. 

Telefonas Von Buren l t 4 

DR.A.A.R0TH, 

•=5-s • > » * » « > I » « « I 

Tel. Rkndolph 1898 

K ASLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vĮdnmiestyJ 
ABJSOClATlOIt BLOG. 

l t B a t a s a l l e St . 
Valandos: 9 ryto iki 6 po plotų 

Panedėl ials iki 8 vakaro 
N e d ė l i o m i s , ofisas n idarytas 

> • • • • < • • * • T . ' fL*• - • • • • • • • f • • ' • • ' » • ' • • 

Rnsas Gydytojas rl 
Specijalistas Moteriškų, VrrišBs* 

Vaikų tr visų chronlAkų ilgų 
VALANDOS: 10—11 ryto 8 — i | » 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — 1 1 4 
Ofisas 8854 So. Halsted St* CtalBkJįo 

Telefonas Drover 8888 
BimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiunnilMIk 

• • • • • • 
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Dr. M. Stupnii 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vardą 6088 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto: 
po pietų lkl 8 vak. Nedėl i 

nuo B Iki 8 t a L 

PLATINKITE , ,DRAlTa4. , , 



/ 
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CHICAGOJE. 
• » • • • %•. ».Į*»' 

ALDERMANAI PRIEŠ MIE
STO VALDYBĄ. 

~»~»-J » m m 

Keletas aldermanų pagaliau 
pakilo eiti į teismus ieškoti 
priemonių, idant miesto admi
nistracija neeikvotų neteisiai 
miesto miliomj, kuriuos pilie-" 
čiai skyrė kitokiems tikslams. 

Yra žinoma, kad piliečiai 
nubalsavo išleisti kelių milio-
nų bondsus. Tie pinigai turė
jo but pavartoti išimtinai kai-
kurių gatvių praplatinimui. 

Tuotarpu miesto valdyba 
tuos pinigus eikvoja kitokiem? 
tikslams. 
Kreipiamasi teisman, kad sis 

sulaikytų nepaprasta miesto 
administracijos išlaidumą. 

kotavima. 
Vietos federalis prokuroras 

nusprendė imti nagan Chica-
gos pieno kompanijas, kurios 
turi aukso laikus. . 

T 0' H AUfAS 
= * = _ ^T T i — * 
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KALĖJIME ATRASTA 
PIUKLŲ. 

imta jai špilka. Sakoma, svei
kstanti, v % 
Areštuotas Frank Cohen, in-

tariamas plėšikas, kurs-su ki
tais apiplėšęs Clearing $tate 
banką. Jį sakoma, identifi
kavo dvi bankos darbininkės. 

VISKAS EINA BRANGYN. 

Cliicago ave. municipalio 
teismo teisėjas paskelbė, kad 
nuo šiandie areštuoti nusigė
rę žmonės aštriau bus baudžia 
mi. Ypač girti peštukai gaus 
gerą pamoką. Prohibicija tu
ri duoti pasekmių. 

Cook apskrities kalėjimo 
kai-kuriose kamerose pas kali
nius atrasta daugiau tuzino-
piuklų ir vieną tfžtaisytą re
volverį. 

Tuo būdu sukoneveiktas vi
sos, eilės kalinių pabėgimas. 

Šilkiniai marškiniai, autės 
ir kitoki brangus parėdai ir 
daiktai bus pamainyti prastes
niais. Nes pasibaigia gerieji 
karo meto laikai. 

N 

ATSIIMKITE DGVANAS. 

, Išrinktieji nuo Federacijos 
Apskričio atstovai į Seimą 
prašo Federacijos Skyrių Val
dybos 'pranešti raštu savo vei 
kimo apyskaitą, įnešimus, su 
manymtfs ir pageidavimus. 
Laiko maža beliko ligi Sei
mo^ tacl prašome nesivėluoti. 
Raportai adresuojami Drau 

go redakcijon. 

IŠ BRIGHON PARK. 
V 

kas. Jis,savo pavyzdžiu žmo
nes traukte traukė prie Baž
nyčios ir parodė kaip reikia 
savo' tėvynę Lietuvą mylėti. 
Net ir taurininkai — liberalai-
jį pamylo. 

Nors čia parapija nedidelė, 
vienok gražiu sutartinu veiki 
tim atsižymi visuose prakil
niuose darbuose. Didžiausia 
dalis to nuopelno priguli mūsų 
gerb. klebonui. 

Pavasary mųs klebonas išva-

AREŠTUOTA GERA PAUK 
ŠTĖ. 

KELI PAPUOLĖ TEISMAN. 

Grand jury kelis pieno iš
vežiotoji) unijos viršaičius pa
traukė teisman už žmonių boy-

Polieijos ranko^sna papuolė 
Mrs. Florence Sliomo, 6350 
Maryland ave., kuri, anot po
licijos, priklauso skaitlingai 
organizuotai plėšikų gaujai. 
Pas ja atrasta kelių šimtų dol. 
vertės pavogti} į)ondsų. 

August Eber,t, 62 m., areš
tuotas už grūmojimą suplai-
šinti Morris Plan banką. Sa
koma, busiąs deportuotas. 

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, 1«7, 
1049, 1051, 1054, 1056, 1057, 
1063, 1085, 1094, Į095, 1Ž01, 
1202, 1301, 1310,^1320, 1321, 
1357, 1375, 1391. 

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

2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, UI. 

L. R. 'K. Motera Sąjungos' ž i a v o Lietuvon aplankyti sa 
. s 

20 kuopa yra prisirengus prie 
puikaus pikniko kuris bus rjig-
sėjo 20 d.-, 5-ta vai. vak. para
pijos darže. Taipat ir šįmet, 
kaip ir pernai atsilankusieji 
bus užganėdinti ir gaus dova-. 
nas už-įvairius atsižymėsimus. 

E. S. 

v I& TOWN OF LAKE. 

Susituokė jauna porelė. 

DOMĖS. 

Liepos 10 d. 5 vai. vakare. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj, kun. 
A. Martinkus sutuokė Just. 

Ičeplį su. Vikt. Gapševieaitė. 
Linkime laimingo sugyveni

mo šiai jaunai porelei. 
D. 

Visi A. L. R. K. Federacijos 
Mrs. Ella Levy pirm 3 mė-1 Projektų Komisijos nariai pra-

nesių netyčiomis prarijo 7 co- šomi susirinkti rugp. 16 d., 8 
lių ilgą skrybėlės špilką. Iš-1 vai. vak., Aušros Vartų svet. 

IS WEST PULLMANO. 

Čia jau nuo kie~k laiko kle
bonauja gerb. kun. J. Paškans-

viškius. Tam laikui jo vieton 
tapo paskirtas kun. D. Mik
šys. Jis lygiai pat rūpinasi 
parapija, veikimu ir labai gra 
žiai sutarė su jaunimu, L.Vyčių 
35 kuopa ir choru. Nelaime bu
vo kad koją susižeidė ir turėjo 
ligoninėn atgulti, net.ant pusan 
tro mėnesio. Nespėjo pasveikti 
kaip vėl su mumis dirbo. 

Birželio m. pabaigoj mūsų 
gerb. klebonas, kun. »J. Paš-
kauskas sugrįžo iš Lietuvos. 
Tapo surengta vakarienė su-
lauktuvių mūsų gerb. Mebono 
ir pagerbimui jo pavaduotojo, 
kun. D. Miįšio, apleidžiančio 
West Pullmana. 

Sunkumas darbo surengimui 
tos vakarienės teko L. Vyčių 
35 kuopai i r chorui. Daugiau
sia "dirbo, kiek teko pat ir t i , p-
lė A: Skigaitė. J i yra pasi
šventusi tautos ir Bažnyčios 
reikalams. 

Tikietų tapo išparduota du

syk tiek įdek svetaine gali, su
talpinti. Taigi surengta dvi va-
karieni: viena 3 vai., kita 7 
vai. Ta pati programa bųVo^Jzius gautus Lietuvoj trum-
per abidvi vakarieni 

Dar nebuvo 3 vai. kaip žmo
nių priėjo pilna svetainė. Visi 
su nekantrumu laukė ką kle
bonas turi pasakyti apie Lie
tuvą. 

Vyčiai su choru vaidino 
"Nastutę". Po vaidinimui 
pradėta valgyti. J. Sorokas ve
dė programą. Jfs paaiškino šio 
vakaro tikslą. Buvo dainuota 
lietuviškos ir angliškos daine-
lės. 

Jau buvo 6 vai. Žmonės pra
dėjo grūstės del 7 vai. progr. O 

čia klebonas dar nekalbėjo. 
Nors jam mažai laiko liko kal
bėti, bet negalėjo savo įspu-

poj kalboj išpasakoti. Kalbė
jo apie valandą. Žadėjo kitą 
sykį žmones susikviesti ir dau
giau papasakoti. 

Choras užbaigdamas padai
navo porą dainelių. Chorą ve-" 
da J. Kareeka, jaunas^ gabus 
ir energingas žmogus. 

7 v a l ^ ė l tas pats atsikar
tojo. 

Pelno iš vakaro liko $260 Jis 
yra paskirtas del įtaisymo nau
jų vargonų. Jau mes Roselan-
dą vis pralenksime. 

Kregždė. 

Dr. M. Stapulionis 
NAPRA^ATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE OPERACIJŲ 

/ 3347 Emcrald Ave. 
9 ity 11 ryte ir 9 Iki 10 vakare 

"Telefonas Boulevard 9397 

OFISŲ VALANDOS: 

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

John Ruski n 
BEST \ND BIGGEST CIGAR 
J u o d a u g i a u r ū k y s i T u o d a u g i a u p a m ė g s i j u o s 

P a r e i k a l a u k m ū s ų K a t a l i o g o N o . 4 . 
I. I. Lewi8 Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigrulmingas Fabrikas PasauliJ. 

^ 
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JAU DOLERIAI 
NE VIEN 

. 

! 
LIETUVA 

AUKSINAI. t ^ 

X ' 
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Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į "Draugą", 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 nuperkate čekį, pasirašyti savo vardą — pavardę abe- " »? 
padaryti. ^ į J į* j jose vietose kur yra pirmas ir antras parašas ir da parašyti čekio 

BET DABAR JAU GALIME. viduryj kam siunčiate tą čekį: po žodžių "išmokėkite šiuo čekių'' 
Pas mug galima nusipirkti dolerinių čekių vertės 5 dolerių, 10 reikia parašyti vardą pavardę ir gyvenamąją vieto to asmens, kuriam 

dol., 20 dol., ir 50 dol. Kitokių nėra. N siunčiate. 

i 

;( 

• 

Tie čekiai nebrangus: už kiekvieną reikia damokėti 50c, vis tiek Tuos čekius privalo siųsti į1 Lietuvą pats pinigų siuntėjas, o ne 
kokio jis butų didumo. Norint gauti į kitus miestus per pačtą, reikia t "Draugas"; laišką žinoma reikia registruoti, 
dar atsiųsti 10c. extra už registravimą laiško. Jeigu kelionėje čekis pražotų, tai "Draugo" Administracija už 

Taigi, kas nori gauti, padėkime, 50 dolerių čekį, turi užmokėti tai neatsako. Tokiam -atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui. 
$50.50, o į kitus miestus $50.60. Jis padarys tirinėjimus apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių 

Norint gauti čekiais 1,000 dol: reikia imti 20 čekių po $50.00 čekis neatsiras, tai Bankas gražina pinigus. 

ir užmokėti $1,010.00. - T J ^ Bankas maino šitus čekius einančiais Lietuvoje pinigais, 
vadinasi dabartiniais auksinais; o kai bus tikri Lietuvos išleisti pi-Šitus čekius galima vežtis su savim, ajba siųsti kam nors kitam 

• T • * 

į Lietuvą. 
Juos išmaino Lietuvos Ūkio Bankas Kaune ir per savo skyrius 

ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą. ^ 
Bankas maino šituą čekius sulyg xto kurso, koks ^t& 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 žemesnis; 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 linijos kur yra atspauzdinti įžodžiai "pirmas parašas išpir-
kusio čekį". Kuomet nuvažiuosite į Lietuvą ir norėsite čekį išmai
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks Vėl pasirašyti čekio apa
čioj kur yra žodžiai "antras parašas išpirkusio čekį". Tokiu būdu 
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie
nodi 

v v> 

nigai, tai mainys į lietuviškus pinigus sulyg to kiek bus verta už 
dolerį. 

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

Atsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones, 
nieko nei pirksi nei parduosi už 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 procentar už juos skaitysis doleriais. 

Važiuojant* į Lietuvą dauguma norį vežtis 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.... 

NE RE IK DAUGIAU BIJOTIS, NEREIKIA DREBĖT; 
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagiui ne-

naucfįngi,'"^ jis negaus pinigų, nes Banke turės pasirašyti ir visi -ma
tys, kad jo parašas ne toks, kaip pirkusiojo Čekį. 

* 
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norite dorelinių čekių, kreipkitės į 

' 
? 

PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, 111. 
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