
UniTersity of Illinois 
Library G r. 

URBANA, ILL. 

i^asn it ūP 
/S ,UG^ 5 iS»-

DRAUGAS" 44 

PabUAed D*Uy ExcefK 
O M Yctr 
ttx Moaths » $44M 

AT MKAVS-STANDS 3 c A OOPY 
DRAUGAS PCBLISHTNU (XX, l a c ^ 
SSS4 B. Oakley Are. Chicago, BB. 

T e t Rooaevett I 7 t l 

• * i • » ' • • • 

. (LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

SIŲSKITE PINIGUS 
I LIETUVA 

PER "DRAUGĄ" 

• • • • • • • • • • • • « , E 

KAINA O CENTAI 
Pnbllahed and dlstr ibated ander perint t (Ko. 468), authorlsed by the Act of October 6, 1917, on f tie i t the Por t Office of Chicago, IU. By the order of the Presldent, A. 8. Burleacm, Postmaater GeneraL 

PRICE CENTS 
CHICAGO ILLINOIS, TREČIADIENIS, RUGP. (AUGUST), 24 D., 1921 M. 

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH SI, 191*, AT CHIOAGO, ILLINOIS CTfDER T H E ACT OP MARCH », 1879. 
METAI-VOL. VI No. 199 

Graikai Arti Angoros 
Bolševikai Savo Moteris Siunčia 

iš Rusijos 
Airių Parlament^ vis dar Slap-

e Sesijoje 

NEDARBAS AMERIKOJE, 
TAI PRASIŽENGIMAS. 

Taip sako Samuel Gompers 

toj 
GRAIKAI NESULAIKOMAI 

EINA PIRMYN. 

J ie ieško Amerikos simpatijos. 

ATfcNAI, rugp. 24. — (irai 
kijos karo ministeris Thoto
kis laikraščiu koresponden 

DUBLINAS, Airija, rugp. 
24. —r Čia daug sukėlė Dro-

Imores vvskupo Mulhern at-tams pasakė, jog graikų arini- * v . . . ,. . , . vykimas. Vyskupas atveze ko-

SAKOMA, AIRIŲ KARDI 
NOLAS STOVI UŽ TVAIKĄ. 

Parlamentas gamina atsaky
mą Anglijai. 

ja tomis dienomis turės paim 
ti turkų nacionalistų sostinę 
Angora, kuri išpalengva jau 
apsupama. Graikų armija iš 
Anatolijos taip veikiai pasit
rauks, sako ministeris, kaip 
veikiai sunaikins savo prieši
ninką — turkus nacionalistus. 

Minister. Thokokis už karo 
pakėlimą turkams teisina Cirai 
kiją. Sako, turkai nacionalis
tai atsisakė pildyti padarytą 
Sevres taikos sutartį. Dar dau 
gian — jie atsisakė tą sutar
tį pripažinti. 

Thotokis pagamino atsilie
pimą į Suv. Valstijas. J i s pra-
5o Suv. Valstijų simpatijos 
Graikijai. Nes, anot jo, Grai
kija kariauja už teisybę. 

14Suv. Valstijos turi įsidė
mėti, kad ne mes pakėlėme ka
rą. Tai padarė turkai savo 
intrigomis, mėgindami nie
kais paversti Sevres taikos su
tartį. Graikija nori įvykinti 
tą sutartį ir pasiėmė ant sa
vo pečių tas visas karo sunke
nybes. 

(Koks nedoras pasiteisini
mas. Severs taikos sutartis 
juk padaryta sąjungininkų su 
graikais prieš turkų norą, be 
jų sutikimo. Šiandie Graikija 
tą sutartį nori įvykinti varu, 
ty. kraujo praliejimu. Vargiai 
graikai del to gaus simpati 
jos iš Amerikos). 

Karo ministeris Thotokis, 
kalbėdamas apie karo padėtį, 
pareiškė, jog Angora trumpu 
laiku bus paimta. Nes graikų 
armijos briovimąsis ant Ango
ros nesulaikomas. 

Daugel vietose graikai jau 
persimetė per upę Sakaria. 
Seka kruvinos kovos už turkų 
pozicijas anupus Sakaria. 
Viena graikų koliumna briau-

jasi į rytų šoną nuo Angoros. 
Taip kad tas miestas siste-
matiniai apsupamas. 

Turkai visur desperatiškai 
kovoja. Tečiau graikai visur 
ima viršų, sakoma oficialiuo
se graikų pranešimuose. 

kį tai slaptą raštą ir indavė 
sinn-feinerių vyriausiam va
dui de Valerai. Niekas negali 
pasakyti, kas tas per raštas 
ir kas jame pasakyta. Tečiau 
pasakojama, kad Airijos Kata
likų Bažnyčios hierarkija krei
piasi į airius ir ragina juos 
taikinties su Anglija. 

Kiti vėl pasakoja, kad tas 
raštas paeina.nuo Airijos pri
mato, kardinolo Logue. Kardi
nolas paduoda airiams Baž
nyčios pažiūras į vedamus su 
Anglija ginčus. 

Tečiau niekas tikrai negali 
pasakyti, kas tas per raštas. 

Kuomet vakar airių parla
mentas susirinko slapton se-
sijon, sakoma, pirmiausia im
ta svarstyti prisiųstas tas 
slaptas raštas. 

Be parlamento sesijų, turi 
čia dažnus slaptus posėdžius 
ir vykdomasis airių komite
tas arba respublikos ministe-
riu kabinetas. Vis dar taria-
masi Anglijai atsakymo klau
simu. 

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
APSIDRAUDŽIA. 

Pavojinga gyventi Rusijoje. 

NAUJAS JUGOSLAVIJOS 
KARALIUS. 

PARYŽIUS, rugp. 24. — 
Vieno laikraščio koresponden
tas iš Maskvos praneša, kad 
bolševikų valdžia, neturėdama 
jokių prekių siųsti į užsienius, 
pagaliau nusprendė savo mo
teris (pačias) pasiųsti į užsie 
nius. Nes kaip bolševikų va
dams, taip ir jų moterims vis 
labiau darosi ankšta ne vien 
Maskvoje, bet ir visoje Ru
sijoje. 

Trotzkyo, Radeko ir Zinov-
iovo moterys pasiųstos Lietu
von. Iš tenai su Lietuvos vy
riausybės leidimu tos ypatin
gos " l e idęs" žada išvažiuoti 
Vokietijon ir apsigyventi pri
sidengus pramanytomis pa
vardėmis. 

Siunčia į užsienius savo mo
teris ir kiti bolševikai didi
kai. Reikia suprasti, kad tos 
moterys su savimi iš Rusijos 
išve&a ir daugybę visokių 
brangumynų ir aukso. 

ATLANTIC CITY, N. J,, 
rugp. 24. — Čia Amerikos 
Darbo Federacijos vykdomo
sios tarybos suvažiavime pre
zidentas Gompers pareiškė, 
jog šiandieninė nedarbo pa
dėtis Suv. Valstijose, tai eko
nominis prasižengimas. Nes 
šiandie darbininkai diena į 
dieną netenka po 27 milionų/ 
dolerių uždarbių. 

Laikai jokiu būdu negali 
pagerėti, kuomet darbinin
kams mažinamos užmokes-
nys, sako Gompers. Toks el
gimasis mažina pirkimo spė
kas. Sumažinus užmokesnis, 
daug dirbtuvių turi but užda
roma, kadangi žmonės netu
ri pinigų pirkti tų dirbtuvių 
gaminamus daiktus, nors ir 
labai gyvenimui reikalingus. 

Taigi, mokesnių mažinimas 
ne tik didina nedarbą, bet di
džiai kenkia šalies ekonomi
jos, finansų ir politikos pa
matams. 

Prezidentas Gompers pažy
mi, kad mūsų kapitalistai ša
lies atgaivinime nieko dau
giau nemato ir nedaro, kaip 
tik imasi pirmiausia užmoke : 

snių mažinimo. Kapitalistai 
nekuomet nepažvelgia į savo 
augštą pelną ir kitas aplinky
bes. 

Gyvpfiimas tuo tarpu neat
pigo. Didžiapelniavimas va
romas posenovei. Paskuti
niai centai plėšiami nuo be 
darbiaujančių žmonių. 

Šiandie nedarbas Suv. Val
stijose nėra naturalis, bet 
dirbtinas. 

SAUGOKITĖS NETIKRU 
PINIGU. 

WASHINGTON, rugp. 24. 
— Pinigyno departamentas 
paskelbė, jog apyvarton pa
leista keturi netikri bankno
tai (poperiniai pinigai). 

Vienas banknotas 50 dole
rių su pažymėjimu New Yor-
ko federalės atsargos (reser-
ve) bankos. 

20 dol. banknotas, Cbicagos 
atsargos bankos. 

10 dol. banknotas, Kansas 
City atsargos bankos. 

5 dol. banknotas, Chicagos 
atsargos bankos. 

Pirmuoju du banknotu (50 
ir 20 dol.) kaipo netikru ga
lima pažinti iš to, jog antro
ji pusė banknoto yra mėlina 
vietoje žalios, kaip tikrai tu
rėtų but. 

Paskutiniu gi du banknotu 
(10 ir 5 dol.) yra prastos po-
peros. 

NICARAGNOJ PASKELBTA 
KARO PADĖTIS 

SĄN JUAN DEL SUR, 
Nicaragua, rugp. 24. — Nica-
raguos vyriausybė visoj res
publikoj paskelbė karo padė-

Tas padaryta del sukilimų 
šiauriniuose departamentuo
se. 

ORLAIVIS LEIDOSI IŠMĖ 
GINIMO KELIONĖN. 

HOWDEN, Anglija, rugp. 
24. — Anglijoje nupirktas 
milžiniškas S. Valstijų orlai
vis, kurs tomis dienomis tu
ri leistis skristi per Atlantiką 
į Ameriką, vakar išskrido ant 
Siaurinu} jurų išmėginimui. 

Kuomet pavyks tas išmėgi
nimas, tuomet bus galima 
skristi per Atlantiką. 

Orlaivis yra cigaro formo
je, 700 pėdų ilgas. Kelionė į 
Ameriką, sakoma, jam užim
siant! apie 30 valandų. 

LR.K- Moksleivių Sus-mo 
X Seimas 

MAURAI ŠAUKIA ISPA
NUS PASIDUOTI. 

— 

MELILLA, rugp. 24. — 
Maurų kariuomenė šitą mies
tą sistematiškai apgula. Vie
tomis ispanai atremia prieši
ninką. Bet vietomis prieši- tainėn kalbą pasakė Mokslei-

L. R. K. Moksleivių Susi
vienijimo A. Jubilėjinis X 
Seimas Clticago prasidėjo va
kar, rugpiučio 23 d., švento
mis Mišiomis Dievo Apveiz-
dos parapijos bažnyčioje. 

Šv. Mišios prasidėjo 9:00 
rytą. Celebravo gerb. kun. 
H. J . Vaičunas. Diakonu bu
vo gerb. kun. Ai. Dexnis, sub-
diakonu — klierikas M. F. 
Daumantas. Pamokslą sakė 
gerb. kun. A.Baltutis. Per šv. 
Mišias giedojo vargoninin
kai : pp. J . Balsis ir Janušau
skas. "Ave Maria ' ' giedojo 
solistė ponia Janušauskienė. 
Smuiku grojo p-lė Urbiutė. 

Po pamaldų susirinkus sve-

ninkas truškina ispanų pozi
cijas. 

Maurų vadas šaukia ispa
nus pasiduoti. Tuo tikslu pas 
ispanų vadą pasiųsti emisa-
rai. 

PLOKŠČIAI (šakių aps.). 
Vietos šaulių būrys buvo 

surengęs pas ūkininką Gudiš
kį vakarėlį. Vaidino " Kup
rotas oželis." Šaulių dabo
jama tvarka buvo kuogeriau 
sia. • 

BOLšEVIKArtATOIAGI g. ,javitH ir kitokius maisto pro 

TAIKOS SUTARTIS SU VO
KIETIJA JAU PADARYTA 

Tariamasi apie diplomatinius 
santikius 

ISPANIJA RENGIASI 
KAMPANUON. 

BELGRADAS, rugp. 24. — 
Čia Jugoslavijos karalium pro-
kliamuotas karaliunas Alek
sandras, kuris buk sergąs Pa 
ryžiuje. ' MADRIDAS, rugp. 24. — 

Naujas karalius iš Pary- Ispanijos vyriausybė nuspre-
žiaus paskelbė manifestą į sa- ndė nedovanoti Morokkos gy
vo "mylimuosius ' ' gyvento-Jventojams. Tam tikslui ruo-
jus — serbus, kroatus ir slo- šiama bausminė ekspedicija. 
vėnus. Naujas karalius pareis- Kampanija prasidės prieš lie-
kia pildysiąs konstituciją. [taus sezoną. 

BERLYNAS, rugp. 24. — 
Čia jau aiškiai žinoma, jog 
taikos sutartis Suv. Valstijų 
su Vokietija jau sustatyta. 
Tik reikia, kad ji butų pa
tvirtinta AVashingtone. 

Priešingai girdams iš Wa-
shingtono, po šitos taikos su
tarties nebus daroma komer-
cijinė sutartis, 

Taipgi kalbama, jog diplo
matiniams santikiams ir kito
kiems tikslams, kaip tai fi
nansiniams ir ekonominiams, 
bus padaryta speeiale sutar
tis. Greičiausia tą atliks 
diplomatinės abiejų šalių mi
sijos. 

Vokietijos vyriausybė be 
atlaidos kalbina Hamburg-A-
merican garlaivių linijos ge-
neralį manadžerį Wilhelmą 
Cuno sutikti but ambasado
rium Suv. Valstijose. Te
čiau tas kažkodėl vis dar dve-

i 

joja apie tą diplomatinę vie-
UI • 

TARSIS APIE SIBERIJOS 
EVAKUAVIMĄ. 

HONOLULU, rugp. 24. — 
Iš Tokyo depešoje sakoma, jog 
rusų ir japonų delegatai Dar-
ien'e, Manehurijoj, rytoj turės 
konferenciją. Bus tariamasi 
apie japonų apleidimą Sibe-
rijos ir apie atnaujinimą pir-
klybos Rusijos su Japonija. 

V. TAIKOS. 

Užsigina savo komunistinių 
propagandų. 

MASKVA, rugp. 24. ra
šo angį. laikrašč. korespon
dentas). — Rusijos bolševikų 
valdžios užsienių reikalų ko
misaras Tchitcherin davė pa
skelbti pareiškimą, taikomą į 
Suv. Valstijų gyventojus. Pa
reiškime komisaras išreiškia 
daug dėkingumo Suv. Valsti
joms už jų žmoniškumą, kuo
met pakyla gelbėti Rusijoje 
badaujančias moteris ir vai
kus. 

dūktus. 

vių Su-mo centro pirminin
kas J. Poška. Baigęs pakvie
tė kun. A. Baltutį pakalbėti. 
Gerb. alinimas išreiškė nuo
širdus linkėjimus Susivieniji
mui. Paskui kalbėjp kun. Vai-
čunas ir indavė Susivieniji
mui 25 dol. auką. Kun. Dex-
nis po kalbos inteikė 5 dol. 

Pirmoji sesija. 

po pietų. Išrinktas Seimo 
prezidiumas užima savo vie
tas. Pirmininkas Linkus krei
piasi į delegatus prašydamas 
viską šaltai, bet plačiai svar
styti. 

J . Poška sveikina Susivie
nijimą ir induoda 10 dol. au
ką. . Tai gerb. kun. Petrai
čio, So. Chicagos parap. kle
bono, auka. Be to induoda 
gerb. kun. Briškos 5 dol. au
ką. -

Rezoliucijų komisija pasiū
lo Seimui dienotvarkę. Pri
imta. Skaitomi pasveikinimai 
laiškais ir telegramomis. 

Iš Sioux City, Ia., moksleiv. 
su laišku indavė 105 dolerius. 
Už tai išreikšta padėka de
legatų atsistojimu ir rankų 
plojimu. Kun. Dr. L Česai-
tis sveikina žodžhL 

Nutarta pasveikinimus siųs
ti Jo Augštąjai Malonybei 
Chicagos Arkivysk. Munde-
lein, Lietuvos Atstovui Ameri
koje, Suv. Valstijų Preziden
tui Hardingui ir Chicagos ma
jorui Thompsonui. 

Skaitomas praeitų metųSei-
Pirmąją -Seimo sesiją 10 mo protokolas. Pasirodė pro-

val. rytą atidarė centro pir- tokolas nepilnas, daug aplei-

Kapitalizmas. 

minmkas J. Poška. J is pa 
kvietė kun. I. Albavičių at
kalbėti maldą. 

Laikina raštininke išrinkta 
Albina C. Alaburdaitė; dele-

Komisaras mėgina intikin-
ti korespondentą, jog šiandie 
bolševistinė valdžia plačiai a-
tidaro Rusijos duris svetimų 
šalių kapitalistams, kurie no
ri vesti pelningus reikalus. 
Tečiau ta pati valdžia jokiu 
būdu neleis atsigaivinti pa
čios Rusijos kapitalistams. 

Smulkiuosius reikalus (biz
nius) bolševikų valdžia jau 
denacionalizavo. Tečiau to 
nekuomet nepadarys su dide
liais žemės ir miškų plotais, 

Tas reiškia, sako Tchitche- su visokios rųšies industrijo 

sta. Priimtas su pataisymais. 
Seka centro valdybos rapor

tai. 
Dv. vadovas kun. K. Urba

navičius raportą prisiuntė raš-
gatams ženklelius prisakstyti t u . Priimtas. Centro pirminin 

rin, jog Suv. Valstijų su Ru
sija santikiai darosi vis arti
mesni ir karštesnis draugin
gumas. 

Tečiau Rusija visgi dar ne
patenkinta Suv. Valstijų tuo 
žmoniškumu. Bolševistinė 
Rusija nori užmegsti diplo
matinius ryšius* su Suv. Val
stijomis ir tuomet pradėti 
naują gyvenimą. 

Bado klausimas.. 

Bado padėtis Rusijoje pri
guli puo to, kaip šįmet bus 
apdirbti ir apsėti laukai ir 
koksai derlius bus ateinan
čiais metais. 

Taip sako VTchitcherin. 
Jam ne galvoje, kas šiandie 
veikiasi Rusijoje. Bolševikų 
nuomone, šįmetinis badas jau 
neatitaisomas. Bado palies
tų žmonių jau neišgelbėsi. Te
gu jie žūva. Bet iŠkalno reik 
apsidrausti ateinantiems me
tams. 

Už badą komisaras kaltina 
nepaprastas kaitras kai-ku-
riose gubernijose. Bet jis 
užtyli svarbiausią bado prie
žastį. Nes badas daugiausia 
pakilo nuo to, kuomet bolše
vikų valdžia apiplėšė valstie
čius, atimdama nuo jų visu» 

nus, didelėmis dirbtuvėmis, 
kasyklomis ir tt. Tai visa tu
ri visuomet pasilikti darbinin 
kų rankose. 

* 

Revoliucija. 
Pasaulinės revoliucijos pro 

pagandos kla'usime komisa
ras Tchitcherin pasakė, jog 
bolševistinė valdžia tuo klau 
simu nekuomet rimtai neužsi-
ėmusi. Nes kitų valstybių pa-
sitvarkymas jai nerupi. Ki
tur žmonės tegu valdosi taip, 
kaip jiems tinkamiausia. 

Tiesa, smarkios revoliuci
jos metu bolševikai daug 
skelbė apie pasaulinę revoliu
ciją ir propagandą tuo žvilg
sniu. Bet tai darė su tikslu 
pabauginti savo priešus. 

Trečiasis internacionalas 
užsiima pasaulinės revoliuci
jos propaganda. Bet tas in
ternacionalas neturi nieko 
bendra su bolševikine vald-
zia. 

Trečiojo internacionalo 
pirmininkas yra Zinoviov. 
Tečiaus jis neineina centra-
lėn valdžion. J is yra tik 
vieno Petrogrado gubernato
rius. 

Toksai Tchitcherino aiški
nimas, žinoma, yra vaikiškas. 

— Tirunaitė. Viso užsiregis
travo 50 delegatų. 

Paduota du r>asiųlymai: 
rinkti tuojaus seimo prezidiu
mą ar padaryti sesijos per
trauką. Dauguma balsų nu
balsuota rinkti prezidiumą. 

Del. M. F. Daumantas su
manė, idant svečiams butų 
leidžiama turėti sprendžia
mąjį balsą Seime. Kun. I. 
Albavičius pataisė, idant bu
tų leistas tik patariamas bal
sas. Priimta pataisymas. 

Seimo pirmininkas renka
mas iš trijų kandidatų slaptu 
balsavimu. A. Linkus gauna 
28 balsus, J . Poška 8 b., Če-
putis 3 bal. Tad pirmininku 
lieka A. Linkus, pagelbinin-
ku Poška. 

Raštininkai: pirmuoju Ke-
mėšiutė antruoju J . Čeputis. 

Paduotas sumanymas visas 
komisijas rinkti viešuoju bal
savimu. Priimta. 

Taigi išrinkta: 
» Sumanymų (įnešimų) ko

misijom J. Šlikas, M. F . 
Daumantas, P. Lekešius. 

'Spaudos komisijon: P. Pa
liulis, P. Gasiunas, O. Kuran-
taitė ir kun. A. Baltutis. 

Knygų peržiūrėjimo komi
sijon: Alb. C. Alaburdaitė, 
V. E. Mikaitis ir V. Dama-
šas. 

Skundų komis.: P. Daugž-
vardis, J . Klimas, J . Pocius 
ir kun. 1. Albavičius. 

Tvarkos dabotojai: V. So
dai t is ir A. Abromaitė., 

Pakeltas sumanymas kitą 
sesiją pradėti 2:00 po pietų. 
Pirmojį sesija baigta 12:30. 

Atgiedota Lietuvos ir Ame 
rikos himnai. 

Antroji sesija. 

Antroji sesija pradėta 2:00 

kas'raportuoja raštu. Priimta. 
Už jo pasidarbavimą išreikšta 
padėka atsistojimu ir karštu 
rankų plojimu. j 

Raštininkas Česnulis rapor 
tą išdavė irgi raštu. Priimta 
su karštu plojimu. 

Išdavė ir kiti raportus, iš
skyrus ižd. Bačį. Tikimasi, 
kad jis paskiau atsilankys. 

Referatą apie moksleivių 
darbus ir reikalus skaito M-
B\ Daumantas. 

Nutarta ant rytojaus 3-čią 
sesiją pradėti 9:00 rytą. 

Sesija uždaryta su malda, 
AM. 

ŽAISTI SU PASAGOMIS NE 
PRASIŽENGIMAS. 

LINCOLN, NEB., rug. 24. 
— Fanatikai reformatoriai 
čia įvedė, sekmadienio šventi
mą. 

Aną dieną areštuota kele
tas vaikų, kurie sekmadienį 
žaidė su arklių pasagomis 
mėtydami jas. 

Miesto taryba susirinkusi 
posėdi n nusprendė, kad ta 
žaismė nėra prasižengimas. 

O R A S . — Šiandie gražus 
oras; maža atmaina tempera
tūroje. 

PINIGį) KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol., 
rug. 23 buvo tokia pagal Mer-
chants Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterl. svarui 3.58 
Prancijos šimtui frankų 7.71 
Italijos šimtui lirų 4.25 
Vokiečių šimtui mark. 1.17 
Lietuvos šimtui auksinų 1.17 
Lenkijos šimtui mark. .05 
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UULTUViŲ KATALIKŲ DIEHUASTIS 

"DRAUGAS" 
—-,» kasdieną ifckyrus aedėldienlu*. 

PRENUMERATOS KAIHAJ 
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metama 
rusei Metų 

MHT. VALST. 

• • • • j « _ » * 98.00 
• . . , » • * < 

Pusei M**j •; *-°° 
Prenumerata mokasl iškalno. Lal-

akaltosi nuo užsiražymo dlenoa 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 

adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
M y Order" arba Įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
8334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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PRIEŠ SVETIMŠALIUS. 
Pastaraisiais laikais Kon

gresui įduota keletas įstatymų 
projektų, kurie paliečia sve
timšalius, gyvenančius Suv. 
Valstijose. Tuos projektus rei
kia išvardinti ir į juos atkreip
ti domės. 

Liepos 1 d. Kongreso atsto
t a s Kelly iš Pennsylvania 
valstijos įdavė sumanymų, kad 
norį keliauti į Suv. Valstijas 
Europos išeiviai pirmiausia bu 
tų peržiūrimi Suv. Valstijų 
valdininkų Europos uostuose. 

Sulyg to projekto, dides
niuose Europos uostuose turi 
but užlaikomi 8. Valstijų vy
riausybės skiriami inspekto
riai. Kas iš žmonių norėtų ke
liauti į Suv.Valstijas, pirmiau
sia turėtų gauti inspektoriaus 
leidimų. Be tokių leidimų 
žmonės nebūtų Amerikon pri
imami. 

J au peniai Suv. Valstijų 
vyriausybė buvo galvojusi į-
vykinti tuos suvaržymus. Bet 
su tuo nesutiko Europos vals
tybės. Taigi kongresui ir yra 
tame didžiausias keblumas. 

Atstovas Hiekey įteikė su 
manymų padaryti žymių natū
ralizacijos (pilietybės) įstaty
me atmainų. 

Atstovas Baker pasiūlė iš
tremti visus tuos svetimšalius, 
kurie karo metu atsisakė tar
nauti S. Valstijų armijoje 
remdamies nepilietybė. 

Šitas sumanymas, nebepir-
mas. Seniau tokių butą. Te-
čiau Kongresas su tuo klau
simu vis nesiskubino. Kongre
sui yra žinoma, jog karo me
tu daugiau 400,000 svetimšalių 
sutiko kareiviauti. I r iš jų gal 
apie 2,000 priešinosi. Jie atsi
sakė but piliečiais. Tad del to
kio mažo skaičiaus negalima 
pakelti didelio triukšmo. 

Senatorius Sterling įteikė 
naujų įstatymo projektų. Pa
siremiant tuo įstatymu turėtų 
but aštriai baudžiami visi tie, 
kurie užsiima kokiais nors 
šnipinėjimais, atkreiptais prieš 
Suv. Valstijas. Naturalizuoti 
piliečiai už tokius prasižengi
mus turėtų netekti pilietybės 
teisių ir turėtų but ištremti. 

Nėra geresnio ženklo tautos 
doros puolimo kaip stokavi-
mas geisti gero savo kraštui. 

Lenkų ponai įstatymais ver
čia savo chlopus pirkti lenkiš
kus bonus. Niekas mus never
čia to daryti. Pirkime Lietu
vos bonus iŠ savo valios. 

Kas motinos nemyli-tas yra 
iŽgama. Lietuva yra mūsų mo
tina. Išpirkime jai laisvę. 

DARBO! 
Arti šeši milionai darbi

ninkų turtingoje aukso šalyje 
neturi darbo. J ie šaukiasi dar
bo ir tik darbo! Negana, kad 
jiems darbo neduodama, bet 
dar bedarbių minios kasdien 
eina didvn. 

Šiandie daugelis protaujan
čių žmonių reiškia tokių nuo
monę. Jei pirm ateisiant žie
mai nebus surasta priemonių 
sumažinti nedarbu, nežinia 
kas čia gali įvykti. Visai ša
liai gali but pavojaus. ?? 

Karinės Finansų Korporaci
jos direktorius Meyer už pra-
plitusį nedarbu kaltina blogų 
šalies ekonominę tvarkų. J is 
sako, jog tuo reikalu privalo 
tuojaus susirūpinti kongresas, 
pati vyriausybė. 

"Man, kaipo šalies piliečiui, 
yra didelė gėda, jei mes čia 
ateinančių žiemų turėsime 7 
milionus žmonių be darbo", 
sako Meyer. "Suv. Valstijose 
turi but darbo visiems, kas 
tik nori dirbti. I r darbo yra, 
jei tik mes tvarkytumėm rei
kalus taip, kaip pridera. 

Kai-kas tvirtina, kad čia ne
darbas esąs reikalingas. Tai 
ekonominis apsireiškimas. Sa
ko, nedarbo metu apgalvoja
mos ir gaminamos naujos eko
nominės teorijos. Tuščios kal
bos. 

Nedarbu gali sumažinti kon
gresas, taigi ir vyriausybė. 
Tai gali pas save padaryti 
atskirios valstijoj ir municipa-

MUSŲ DIENŲ JAUNIMO PASIUNTINYBE. 
(Tąsa). 

Protinio vyriškumo besiekiant. 

Kaip nepaisant to visa, at
siekus .protinį vyriškumų 
kurs apsaugos mūsų minties 
laisvę, kaip tame žodžių mu
tiny atskirus kas yra tiesa, o 
kas melas? 

Aiškių sąnvokų įgyti. 

Mes žinome kaip žmogus pa
siekia fizinį vyriškumų. Jo 
ūgis pasiekė, savo ribų, jis 
lavina ir mankšto savo kūnų 
teikdamas jam sveiko maisto. 
Lygus dėsnis ir inteligencijai. 

Jeigu mes norime inteligen
cijų pilnai išvystyti, teikime 
jai maisto kurio ji reikalinga. 
Inteligencijos duona, yra idė
jos. Tas idėjas mes privalome 
įgyti, nes jos pačios negema, 
jas pasisavinkime, jomis gy
venkime. 

Įgykime kiek galima dau-
giaus idėjų, sako šv. Tomas 
Akvinietis.' Nesitenkinkime 
miglotomis idėjomis, formulo-
mis, kurių mes nesuprantame. 
Nesakykime gana kuomet su
pratome dalykų. Rūpinkimės 
pagilinti tiesų, siekime vis 
aukščiaus, dalykų esmę tyri
nėkime kiek mūsų protas ga
li atsiekti. ' 

Šviesą skelti 
Mes turime regėti aiškiai 

netik sau, bet ir trems kuriuos 
šviesime. 

Mūsų laikais tiek matome 

jas mokėjus atmušti. Čia He-
čiaus elgkimės atsargiai. 

Vengtini pavojai. 

Jeigu mes sakome kad kiek
vienas turi pats protauti, te-
čiaus tame yra didelio pavo
jaus. 

i 

Puikybė. 
Kuomet mes pirmu kart nu

simanome turį nuosavią mintį, 
tas sužavi mumis, ir tuomet 
visa kas svetima atmetame. 

Mūsų amžius siilyg vykusio 
Malebranche pastebėjimo yra 
"žibintas kurs "išrodo didesnis ^ c s l * mm"\ f o t o s e k , u m a , 

Tas tiesa. Bet to pavojaus mes 
išvengsime, jeigu mes nuodug
niai pažinę vienų niQkšlo šakų 
stengsimės įgyti kitų mokslų 

. v • 
1SSI-

Pretini* seklumas. 

Kitas mums grasinąs pavo
jus — paviršutinis mokslų 
pafcinimas. 

Šiandien mokslo šakos taip 
plačiai išaugo, kad norint juos 
visus pažinti, nieko gerai ne
apčiuopsime. 

Mes turime susipažinti su 
gamtos mokslais, istorijos, so
cialiais mokslais, ypatingai su 
tuo mokslu kurs savo įsrava 
ir kilnybe visus pralenkia — 
religijos mokslu. 
• Ar tuo keliu bežengiant ne-

už žvaigždę.' ' Tų mažąjį ži
bintų mes galime įžiebti savo 
protiniu darbu, ir, kadangi jis 
išrodo mūsų nuosavybe esųs, 

i •* •• J - J • v pagrindines sąvokas, ir 
mes skaitome JĮ didesniu už, . J : . A. . 2 • 
žvaio^d aiškinti visas savo abejones. 
Nepaslyskime. Žiuokime, kad* Tavo ambicija. 

litetai. Gali tai padaryti, jei abejojančių, priekaištų, mūsų 
tik toms visoms įstaigoms ru- misija pakrikdyti protinių 
pėtų darbininkų likimas. 

Nedarbu gali sumažinti ar-
l>a ir visai panaikinti patys ka
pitalo atstovai. I r jie tai pa
darytų, jei jiems nerūpėtų sa
va kišenė. 

Rodos, jie turėtų suprasti, 
kad nedarbas jiems patiems 
kenksmingas ir pavojingas. 
Bet, turbūt, laukia prievartos. 

Apie 6 milionai žmonių 
šiandie šaukiasi darbo. Taigi 
jie šaukiasi ir duonos. Tuose 
šauksmuose nėra juokų. 

Po poros metų tie, kurie 
dabar neperka bonų, neturės 
kur akiu iš sarmatos dėti. 

tamsybių ūkanas. 
Kaip skaudu bežiūrint į tie

sos išbadėjusias sielas kurios 
ateina pas mus ieškoti šviesos, 
o mes negalime jas pagelbėti. 
Jos pasišalina, abejonės dar 
giliaus įsigraužia jų sielon, jos 
ir tol i aus klaidžios ir gal nie
kad daugiaus nesikreips į mus. 
Kokia atsakomybėj galint at
gimdyti sielą tiesai ir, savo 
apsileidimo dėlei, gal paskuti
niu mirties smūgiu jas užgau
ti! 

Dienos priekaištai. 

Reikia taipat susipažinti ir 
su mūsų dienos klaidomis kad 

yra žmonių kurie savo protu 
gyveno ir dabar šalia mūsų 
gyvena, užuot pasitraukus nuo 
jų sayo puikybėje, naudoki
mės jų proto spinduliavimu. 
Eikime jų mokyklon, jie mus 
supažindins su savo išradi
mais ir metodomiš. 

Bendravimas su mokslavyriais 

Jeigu tad daroma mūsų 
mieste, paskaita pasižymėjusio 
literato, dailininko*, * filozofo, 
eikime jo paklausyti. Jeigu 
universitetas rengia specialius 
kursus, turėkime drąsos ir 
juos lankyti. 

Sueidami kontaktan su ki
tais protais mes praplėsime sa
vo idėjas, jas atitaisysime; ar 
bent, jų tikrybei geriąus pa-

Jaunime, turėk puikės pro-
,tintis, žadink savy troškimų 
stiprinti, tobulinti savo pažini
mo sritį. Buk tame smalsus, 
panaudok visas rimtas priemo
nes, besiklausydamas poeto 
raginimo: 

Gyveninio knygų skaityk 
laps į lapą, 

Nestodams, kad kartais, į-
tinginius Kliuvęs, 

Tu nesupelytum ir neitum į 
kapą 

Be likusio ženklo, kad žmo
gumi buvęs. 

INDIVIDUALI BUTINYB* 
PROTINIO PRISIRENGIMO. 

Šių valandų beveik visos vie
tos užimtos. Reikia patiems 

aiškėjus, giliaus įsmigs mūsų sąu sutverti situacijų. Norint 
protan. 

Besimokindami pas kitus, 
mes neprivalome nustoti savo 
asmenybės. Nes, išmokti tai 
ne reiškia apšviesti, kaip kal
nų viršūnės esti apšviečiamos 
teauk* besileidžiant. Saulės 
spinduliams begrojant grani
tas nepakitęs. Apsišviesti reiš
kia būti kitos šviesos spindu-
liuotėj, kaip apsišviečia žvil
gesys, šypsena, veidas pate
kęs į linksmos saulės spindu
lius, meilaus draugo sveikini-
mų. 

užimti garbingų vietų — rei
kia mokslo. 

Juolabiaus mokslas reikalin
gas siekiant vadovaujančios 
rolės visuomenėje. 

Minties darbas rengdamas 
jumis literatais, mokslavy
riais, būtinai skiria jums dide
lės viešos ir socialės kovos 
vadais. 

Bukite darbo skruzdės. Tu
rėkite daug ambicijos ką nors 
įžymaus nuveikti, kad pir
miems stojus į tautinio gyve
nimo dirvą, laikraštijoje, į lai

svą profesijų, prekybon, in
dustrijom Tai geriausias bū
das kurs jumis įves į viešąjį 
gyvenimų, jūsų apaštalavimui 
palaimos atneš. Bukite gi
liausiai įsitikinę kad tikriau
sia taktika savo idėjoms sklei
sti; net į ižmonių minias veik
ti, yra išvystinant savo asme
nybės vertybę. Galop nepames
kite iš akių kilnių idealų ku
rie jums šviečia. Reikia kad 
katalikai galėtų atkartoti įžy
maus vyro pasakymų: Pas mųs 
nėra pusinių žmonių. 

Taigi jeigu norite turėti 
įtakos visuomenėje, rūpinkitės 
kuodaugiausiai įgyti žinių, 
mokslo. 

Kad jūsų protinimosi darbas 
butų tobulas, nepraeikite pro 
šalį socialių studijų. 

Socialių problemų svarba -kas 
kart labiaus visų domę krei
pia. Demokratingais laikais 
kuomet kiekvienas rūpinasi 
savais ir visų reikalais, nega
lima vien teorija tenkintis. 
Reikia gyventi, reikia kovoti. 
Ir jeigu ne šiandien, tai ryt 
pateksi į tą sūkurį. 

Net patsai mokslas išėjo iš 
atitrauktos srities į viešojo gy
venimo pradus. 

Chimistas viena akimi žvel
gia į distilacijos indų, o kita 
į verdančią visuomenę. Gamti
ninkas teiraujasi kaip jo moks
las galėtų turėti įtakos į eti
ką, meną, filozofijų, vienu žo
džiu į gyvenimų. Visa visame; 
kiekvienas rūpinasi visuomi; 
solidarumo jausmas ugterėjo, 
suspausdamas viskų į tų socia-
lį ratą. 

• 

Religijos mokslas. 

Yra kitas mokslas kurį rei
kia įgyti ir be kurio jųs ne
atliksite tobulai savo misijos, 
tai religijos mokslas. 

Šiandien mūsų tikėjimas už
gauliojamas iš visų pusių. Ko
va smarki ir pavojinga. Turi
me pasakyti kad niekuomet 

PASKOLOS REIKALU, 
Vajus žada būti trumpas, bet 

gyvas. 

Pennsylvanijai tenka garbė 
— padaryti gerą pradžių šio 
vajaus reikale. Kada mūsų vi
suomenė skaitys šias eilutes, 
jau bus įvykę didžiausi su-
krutimai Scranton, Pa. (14 
rugpjūčio) ir Mabanoy City 
apielinkėje (15 rugpjūčio). Ti
kimės, kad pasekmės visus nu
džiugins ir nustebins. 

Prakalbos įvyks sekančiai: 
rugpjūčio 18 d. Forest City, 
21 d. Pittston, 25 d. Minersvil 
le, 26 d. Frackville ir Girard-
ville, 28 d. Mahanoy City, 30 
d. Mt. Carmel. Šios kolonijos 
žada gražiai pasirodyti. Gir
dėjom, jog Shenandoah, King-
ston, Plymoutli ir kitos didžiu
lės kolonijos nors palengva, 
bet rimtai rengiasi darban ir 
rodos ne klystame tvirtinda
mi, jog daugelį jos nustebins. 
Ateina laiškų vis iš naujų ko

lonijų, k. a. Lincoln, N. H., To-
rrington, Conn., St. Louis, Mo., 
E. St. Louis, 111., Lewiston, 
Me., ir kitos, kad stoja ener
gingai į darbų. 

Šį mėnesį tik kai-kuriose 
vietose, ypač Pennsylvanijoje, 
bus didesnių sujudimų, taip 
sakant, kad įkvėpus ir para
ginus visas. kitas mūsų kolo
nijas. Šiaip jau-gi šis mėnuo 
skiriamas generaliam ir pil
nam prie darbo prisiruošimui, 
kurs veik visas turės būti at
liktas per rugsėjo mėnesį. 

Dėlto ' visoms kolonijoms, 
visoms paskolos stotim žinoti
na štai t a s : 

a) Ik i rugsėjo pradžios turi 
būti visos kolonijų pajėgos 
sumobilizuotos, pelnai sudary
ti-

•b) Rugsėjo mėnuo visoje 
mūsų išeivijoje turėtų būti su
naudotas vien bonų vajaus rei
kalams. Visi kiti visuomeni
niai darbai lai sustoja. 

c) Tą mėnesį kiekviena ko
lonija lai surengia generalio 

tiek neišseperėjo tamsybės ir .šturmo dienų. Visokios nie-
pragaro apaštalų kaip mūsų džiagos bus galima gauti iš Mi-
laikais. Niekuomet jų taip sijos. Kalbėtojų Misija ir-gi 
kvailai neklausyta ir taip be-; pristatys, jei nebus galima 
protiškai neplota. [gauti iš apielinkės. 

(Bus daugiau) (Bus daugiau) 
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IŠ FRANCU KALBOS\ SŲLIZTUVtNO 
NEMUNAS 

Draugo 
(Tęsinys). 

DĖKINGUMAS. 

Senis Balys dar ilgai gyveno, ilgai buvo 

Komanas. ™ • - - - -

dėkingas Pet-

Jeigu bijome skolinti savo 
valstijai, nesisakykime, kad 
įaisvę mylime, ar laisvi esami. 

riukui ir kunigui Klevui. 
Jo džiaugsmas sustiprėjo sužinojus kad žmogžudys ir pik 

tadarybės kaltininkė pabėgo. 
Jurgis Ralys pateisintas, tėvo palaimos susilaukė. 
Dabar jis ugterėjo skaudų bandymų pergyvenęs. Viešoji 

opinija, tai lanksti, rodėsi norėjo jam didesnia pagarba už ne
teisingų įtarinėjimų atsilyginti. 

Seime, gatvėje, visi jį linksmai sveikino, rankas tiesė. Tie 
kurie pirmiaus buvo labiaus linkę jį smerkti, nun daugino sim
patijos ženklus, skaitydami ji didvyriu, kurs butų buvęs ne
kalta auka. 

Jurgis džiaugėsi tuo laimėjimu. Viešoji nuomonė kuri jį 
buvo besmerkusi jo naudon pakrypo, tėvo prakeikimas paša
lintas, jis gavo bemirštančio senelio paskutinį palaiminimą, jis 
paliko jo įpėdinis, jo sunūs. J is drąsiu žingsniu galėjo įeiti į 
savo protėvių sodybų. Žemė ir rūmai iš kur jis anuomet buvo 
išstumtas, buvo jo nuosavybė. Galop, jo didžiausias džiaug
smas, davė jam teisės nueiti pas Rožę, jai padėkoti, nes tai jos 
dėlei jis išgelbėtas, ir, tariant dėkingumą,, taipat savo meile 
išpažinti. . 

Jis tečįaus buvo apsiniaukęs. Neįveikiamas liūdnumas ar

dė jo laimę. Jam skaudu buvo kad tėvo žmona, o jo pamotė 
tokių ggdų padarė jų giminei; bet daug didesnis skausmas lyg 
replėmis jo širdį spaude, tai buvo jo meilė prie Rožės. Rožė jį 
išgelbėjo. Žmonių akyse jis buvo vertas jos rankos. Teeiaus 
labiaus negu kuomet nors, jis jautėsi atitolęs nuo jos. 

Tariamasai priešingumas, tikrumoje, nevienas buvo. Kan 
čioje atgyventos valandos, dar garuojųs piktadarybės atsimi
nimas, pakeitė Jurgį. Pakliūti neteisingan apkaltiman, būti 
pasmerktu, davė jam progos pagyti iš savo puikybės, kietu 
smūgiu sugriovė jo skepticizmų puikybės pagimdytą. Retas 
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kuris žmonių paniekintas, pas juos teisybės neradęs, nesikrei
pia į aukštesnę galybę, savo sąžinės liudytoją. Tuomet iš jo 
širdies kįla nusiskundimo balsas: 

— Yra kas tai aukštesnio už žmonių panieką, kurs mane 
pateisina. Mano protas ir sąžinė skelbia mano nekaltybę. 

Tokiu būdu Jurgis pakeitė savo protavimų. Ilgai svarstęs 
jis priėjo prie dusios ir Dievo esimo. , ' 

Bet maža žmonių rūpinasi būti nuoseklus savo svarsty 
muose, nesugeba ar nenori tolimesnių išvadų daryti. 

Taip buvo šiuo kart su vakar dienos skėptiku-materialistu, 
ir šios dienos svyruojančiu spiritualistu. 

Dievas yra; dusia kilusi iš jo, privalo taipat būti nemir
tinga. Va, koks buvo aplamai, Jurgio įsitikinimas. I r jis davė 
sau atskaitų, turėdamas širdy tuos įsitikrinimus,'dar labiaus 
tolimas Rožei. 

Anuomet, kuomet jis į niekų netikėjo, jis nelabai paisė 
lošti rolę pusiau tikinčio žmogaus. Šiaip ar taip, jis nevyku
siai matavo bedugnę kurį buvo tarp jo ir Rožės. Gi dabar, jis 
matė ją neišmatuojama, draug nedrįso toliaus tokią pat rolę 
vaidinti, ja. prigaudinėti, nes jie ją mylėjo. ų^ 

Prigauti Rožę!... Net ir norėdamas jau negalėjo. Idėja 
kurią jis dabar turėjo apie dūšią, draudė meluoti. O vėl, atvi

ros moteriškės akyvaizdoje jis nedrįstu. Ne. Gi tuomet, skaudi 
bet būtina išvada: nematyti jos daugiaus, nedrumsti jos įsiti-
kėjimo pusiniu tikėjimu, tos sielos kuriai švietė tobulas tikė
jimas; vengti ištarmės,, kurių jis tiek kartų girdėjo: 

— Aš neištekėsiu už tamistos, pakol nepaliksi krikščioniu. 
Aš krikščionis!... Jurgis instinktyviai jautėsi stumiamas 

nuo tokios minties. 
Jis,nusimanė kad neužtenka pripažinti aukštesnę sąžinę 

už žmonių teisingumų, pripažinti nemirtingų dūšią, vyriausių 
* 

ir teisingiausią Teisėją, bet norint stoti vienon plotmėn su Ro
že, reikia išpažinti visas dogmas — tikėjimo tiesas, palikti iš
tikimu Kristaus mokslo sekėju, dalininku.sakramentalių malo
nių, Bažnyčios nariu. Ir, turėdamas įspūdžio kad j k toliaus ne
gali žengti negu ten kur protas jį nuvedė, jis nė nemanė galė
siąs atsiversti. Pasimatęs tad su Rožė jis turėjo ją perspėti, kad 
visos jos svajonės padaryti jį krikščioniu yra bergždžios. 

Buvo laikas pasimatyti su Rože. Ar gi mandagu buvo il-
giaus laukti neatsidėkojant tai kuri atsiuntė kunigą Klevų 
kurs xięą tiesą aikštėn\ iškėlė ? Nuo to laiko kuomet Jurgis 
pripažino Dievo esimų, pareigos sąvoka jam buvo stipresnė. 
Žinoma, jis negalėjo prilygti tikinčiai sielai, ištikimai Kris
taus mokslui krikščionei, bet pripažinęs ir žmogaus liuosą valių 
bei atsakomybę, skaitė pareigos balsų neatidėliotinu. Pasirįžo 
aplankyti Rožę, visa atvirai pasisakyti. 

Išvažiavo Kaunan, nes, nuo savo tėvo mirties, palikęs po
litinę karijerų, apsigyveno Klevinėje. 

Suradęs Maironio gatvę pasibeldė durysna. Rado namie. 
Rožė, pasitiko jį su džiaugsmu, tarė: 

— Aš tamistos laukiau. 
—Ar ponia nori man tais žodžiais prikišti perilgai atidė 

liojęs savo dėkingumą! 
(Daugiaus bus) • 
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IR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytoja* Ir Chirurgas 
4441 8o. Wasteru Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: t-11 rytais 1-1 p« 

i pietų ir 7-3 vakarais. N e d e l d i e j 
įsiais tiktai po olėtu f Iki B W 

VALENTINE DRESMAKBCG 
COLLEGES 

[caoft 8. Halsted, 9401 W. Madtsnn,) 
1850 H. WeUs St. 

137 Mokyklos Jungt. ValsUjoee. 
Moko Siuvimo. Patternų Kirpl-

kmo, Designing bhcnlul Ir namamti 
{Vietos duodamos dykai. Diplomai.] 

Lokalas lengvais atmokėJ lmala.) 
lesos dienomis tr vakarais, Pa-< 
sikalaukit knygeles. 
Tel. Seslsy 1643 

BARA PATEK, pirmininkėj 

3 1 — — — — — — — — — 1 | 
TeL Yards 6666 Blvd. 8448 

Dr. V. A. SIMKU5 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas tr 

Aknseras. 
MOI s, Halsted St. Cteioaao. 

Valandos: 10—12 19 ryto 1—1 tr 
f—8 vakar* Nsd. l t—11 i i rrto. 

OR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oft«as Ir Qy\enImo Meta 

9959 Soath Halsted Street 
a n t virte** rjnlTcrml &tmtm Ummh 

Valandoa nuo 1* iki 12 ryte: nno 
1 Iki 4 po pietų: nno 7 lkl 9 v ak. 

Nedėliomls nno 19 lkl k. 

1 •' - • t 

DR. 6 . M. 6LASER 
P r a k t i k u o j a 30 m e t a i . 

Ofisas B14t So. Morgan st. 
Kertė 99-ro St., Chicago, DX 

8PECIJAXJSTAJi 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi 

niekų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nu© l t ryto 
iki B po pietų, nno • lkl t valan
da, vakarą 

Nedėliomls nso t lkl 1 po oiet. 
Telefonas Yards 487 

— - - » 

• DR. CHARLES SEGAL { 
Perkėlė seavo oflsa po nom 

•4729 So. Aihlaad AvenueJ 
Spedjalistas 

i lOVU, MOTERŲ ** VYRŲ LIGŲ J l 
•Valandosnuo 10 lkl 12 Išryto: nooe 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 lkl S : I t ! 
Svakaie Nedėliomls l t kli 1 

T e f o f n n a * Hr*»TPl Sftfta 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenae 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 IKI 8 vaKare. 

J. P. WAITCHES * 
Lavvyer 

LDETTJVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dcarborn St. J 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4500 So. Ashland Ave. į 

Tel. Yards 10 5 S 

f uropjanĄmsrican Ruraau 
Pabionas ir Mickievica ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUSAS 

Real Estate, Paskolos, Insuriaai 
Ir tt. 

NOt W. Soth St., Ramp. Halsted 84. 
Tel. Boulevard 611 

Vai.: d lkl 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. lkl 9 vak. 

Ned.: iki t po pietų. _ 

•lUIlIlIlIIlHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUh 
Res. 1139 Independenoe Blvd. • 

Telefonas Voo Burcn 394 

DR. A. A. ROTU, 
Rasas Gydytojas ii Chirurgas 
SpecUallstas Moteriškų, Vyriška 

Vaiku ir vtsų cluroniskų Ilgu 
VALANDOS: 10—11 ryto 1—» P» 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomls 10—19 9 
>ftaae SS54 So. Halsted St., Ghfeag* 

Telefonas Omv*v asas 
m&iiiiiililliiliimilimiiiiltiiiiniittiiittfc 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 

relefonas Armltags 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MUZYKOS DUIEKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos tr 

Kompozicijos 
9991 N. Western Av«. 

C h i c a g o , m . 
^ 

TeI«teWM Puflauia tMj 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Mlchlgan Ai 

• •••lesrt, IU. 
VALANDOS: t i*te lkl t 

rel. Fullmaa 849 tr S189. 
9j999)0OO<CM9BWPO9a 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIr 
•įPbone Seeley 74S9 = 
i DR. L M. FEINBERG | 
S Gydo specijallal visokias vyrų I r s 

nsoteru lytiškas ligas 
59401 Madifioa Str., kampas Wes-= 

tern Ave., Chicago 
E Valandos: 2—4 po plet 7—-t vak.= 
siiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiimitiiitiiiiii 
V Tel. Randolph s?i9S 

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vklnmiestyj 
AtifiOCIATTON HLDG. 

tv 9)9. La Ssdss S4. 
Valandos: 9 ryto iki B po pistų 

Panedellais iki 8 vakare 
Nedėliomls tJUns usdarytas 

I i • • • • • • • • • • • • • • ! • ! • • • • • 

I 
fl i / r . m , * . » n u * w u a » 
| Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas | 
Ę Pcoples Teatro Kame 
fl 1619 W. 17th Btr. TeL BonL 160 | 
gvalandos: 6 lkl 6 vak. Nadėl 199 
| i k i 12 ryte. a 

Res. 2914 W. 43rd Street 
Nuo ryto iki plet. 

jTe l . McKinley 969 « I 

7. i Dr. Ms Stupnicki 
3107 So. Morgan Street Į 

CHICAGO, ILLINOIS 
T e l e f o n ą * Y a r d s 6 0 S 6 

Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryto: 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mls nuo S lkl 9 vai. vakare 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

GRIGAS E 

IŠVAŽIAVIMAS. ĮVAIRIOS 
ŽINELĖS. 

Išvažiavimas. 

NEZALIE2NINKŲ NAUJOS 
TAMSIOS SVAJONĖS. 

g T f s žsžgfei 

9m • » - • • 

i 
DR. A. L YUŠKA 

1900 S. Halsted Str. 
TeL Oanal 9119 

Valandos: l t ryto lkl 
Gyvenimas: 

9 vakar* 

2811 W. 99rd Str. 
Tel. Prospect 8466. 

Tel. Canal 267 Vak. Canal 2116 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 So. Halsted Street 

valandos: l t lkl 12 ryto; 1 lkl 6 
po plet. 4 iki 9 vakare. 

įtmt-m*^ • • • • • • • • • • • • • • • » » » « l « 9 

Tel. Blvd. 7012 

Dr. C, Z. Vezelis 
LIETUVIS OENTISTAS 

4719 SO. ASITLAND AVMsTTJH 
arti 47-tos Gatvės 

balandos: nno 9 ryto lkl 9 vak 

Springfield, UI. — Rugp. 21 
d. L. Vyčių 48 kp. ir Federa
cijos 37 skyrius surengė labai 
linksma išvažiavime su įvai
ria programa Lincoln darže. 
Bėginio lenktynes bei dovanas 
laimėjo B. Jakubauskaitė, A. 
.lakstys ir J . Poderis. "Bulvių 
rinkime''- vikriausia pasirodė 
M. Kasparaitė. " Siūlo adaton 
vėrilne , , lenktynes laimėjo O. 
(iiidauskaitė. "Šaukšte kiauši
nio nešime" lenktynėse atsi
žymėjo ir dovaną gavo A. Bra
zą itė. Iš vedusių moterių grei
tumu pasižymėjo V. Stimbi-
rienė. "Pajaus valgyme" lenk
tynes laimėjo J . Šibutis. 

Po įvairių lenktinių, seni, 
jauni, dideli ir maži, po vad. 
A. Aleksio linksmai žaidė į-
vairius tautiškus žaidimus ir 
skambiai dainavo lietuviškas 
daineles. 

Prie surengimo šio puikaus 
pikniko daugiausia pasidarba
vę O. G udauskaitė, M. Kaapa-
raitė, J . Lodą ir A. Repšys. 
Prie bufeto darbavosi, Kupe-
riai, Sugintas, Grūstas, Jaku
bauskaitė, Lodaitė, Mastaikai-
tė ir kiti. Ačių jaunimo, pmir 
daiHba virr»i^\ • BT*V fž^a^iavimn*? 
buvo v&lms iš linksmiausiu. 
Pelno liko apie $100.00. Jeigu 
neatsiras kitokių kliūčių tai 
delegato į Federacijos kongre
sų kelionės lėšų-klausimas bus 
iš riš" tas. 

Lawrence, Mass. — Liepos 15 
d. Mykolas Axtinas iškeliavo 
Lietuvon, tiesiog Kaunan. J is 
buvo nezuliežninkų parapijos 
pirmininku. Yra kalbama, kad 
nezaliežninkų parapijos kuni-
gužis Šleinis prikalbinės jį 
važiuoti, kad Lietuvos valdžių 
nuvertus ir p. Šleinį padarius 
Lietuvos diktatoriumi. Jei jau 
tas nepavyktu, tai nors Merki
nės (Alytaus ApąJ klebonų iš
ginti ir jo vieton patupdyti ne
zaliežninkų kunigužį Šleinį. 

Juokas ima iš jų tokių kvai
lų svajonių, t>et ir apgailėtina 
yra tokis lietuvių tamsumas. 
Nei Lietuvos valdžia yra to
kia silpna, kad kokis tamsus 
svajotojas 'galėtų ją nuversti, 
nei Lietuvos žmonės yra tokie 
tamsus, kad kokiam nezaliež-
ninkui daleistų save sukvai
linti. 

Nezaliežninkai neras sau pa
togios dirvos Lietuvoj. 

Lietuvos sunūs. 

PASKOLOS STOTIS PATAR 
NAUS GAVIME NUOSIMdIŲ 

U2 BONUS. 

Į KUNAŠAUSKAS 

šis—tas. 

Beredomls nno 4 lig 9 vakare 
m 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

i'atarsaaju laidotu v*#e koplcianda. Ital 
cal« meldžiu atsltouktl. o u a g o darbu 
b o d u aisaaSdlata. 
4914 W. tSrd FL ^^'TTtT, HL 

TeL Canal 9199 

> V. W. RUTKAUSKAS i 
1 ADVOKATAS i 

Ofisas Dldmiestyji 
j 29 South La Salle Street j 

kam baris 814 
JJ Telefonas Central 6890 
4 mmmmmmmmm m m m • • • • • ,j 

2 Vakarais, 812 W. SSrd St i 
Telefonas: Tardą 49S1 J 

Rugpj. 20 d. čia iškilmingai 
palaidotas, išbuvęs du jnetu S. 
Valstijų kariuomenėje ir ne
kartą dalyvavęs mūšiuose 
Pranei jos laukuose, a. a. P. Pe-
treikis. 

Vietinis Fed. skyrius Bonų 
vajaus darbą ima į savo ran
kas ir žada energingai dar
buotis. 

Vietiniai viekėjai rūpinasi 
įsteigimu viešo knygyno ir su
augusiems vakarinių kursų. 

Tautos Fondo skyrius, pir
mininkaujant J . Višniauskui, 
labai gražiai darbuojasi. 

Priaugamųjų Vyčių skyrius 
rugpj. 20 d. laikė savo pirmą 
susirinkimą ir išrinko valdy-
(ba: M. Marčiulioniutė — pirm., 
J. Čapulis — pagelb., 0 . Mi
kalauskaitė — rast., B. Ložic-
kas — ižd. ir E. Šikšniutė — 
iždo glob. Apart mokynimosi 
lietuvių kalbos, rašybos ir dai
navimo, jaunuoliai rengiasi 
prie surengimo gražių vakarų. 

Akstinas. 

'Cicero, IU. — Teko iš lįetu-' 
vi^ifigii'sti misisk«tidimų airt 
Lietuvos Valdžios buk ji neiš
mokanti nuošimčius už L. L. 
Paskolos Bonus, arba kad rei
kią siųsti L, Misijai New 
Yorkan ir 1.1. 

Taigi, vietinė L. L. Paskolos 
stotis ateina pagelbon, patar
nauti nuošimčių gavime. Kiek
vieną ketvirtadienį (ketver-
gą), Darbininkų Užeigoje, 1447 
So. 50-tliAve,, vak., bus stoties 
pirmininkas J . Mockus, arba 
raštininkas, J . Narakas, kurie 
priiminės bonų kuponus 1920 
m. ir pasiųs L. Misijai. Paskui 
iš Misijos gausite čekį kurį 
galėsite išmainyti bile kurioj 
banko j . Je i norėsite galėsite 
paaukoti kuponus Lietuvos 
Valstybei. 

J. Narakas, rast. 

LABD. VIEŠA RINKLIAVA. 

P I K T I N K I T E "DRAUGĄ." 

GERA PROGA. 
štai gera proga keliems su $50.00 

ant . 3 mėnesių tiktai Special Invest-
ment; proga pelnite $75.00 ir daugiau 
kas mėnuo arba savo pinigą galima 
išsitraukti kas panorės paskirtame 
laike su didžių nuošimčių. Jūsų pi
nigai nėra reikalingi iki ištirsite ir 
matysite patys kad tas taip yra. 

Reikalaujame keletą, ramių vyrų 
reprezentuoti mumis, visą arba savo 
liuosu laiku. Geras atliginimas. 

Gary Brokcrage Co. 
Room 1538 127 N". Dearborn St. 

Chicago, BĮ. 

3 — ' - — ' • . p " 

Ant pardavimo krutamu paveikslu 
(moving pietures) teatras south sidej.. 
Dabar geriausias laikas pirkti, par
siduoda iš priežasties savininkas eina 
į kita biznį. 

P. Brown 
185T W, 57-st St. Chicsgn, HL 

Lengviau žodžiu remti, ne
gu darbu, bet — kas verčiau! 

Ą n t p a r d a v i m o s a l i u n a s l i e t u v i ų ir 
lenkų apgyvento j vietoj, savininkas 
išvažiuoja Lietuvon. 
1914 W. 46 gt. Cnlcago, 111. 

Ant pardavimo pigiai 4 kambarių 
bung*ilow, maudinės elektra gazas, lo_ 
tas 5.0x185 pėdos ilgio ant lengvų iš-
mokeračig. Kaina tik $2,800.00. Atsi
šaukite 
10840 So. May St. Chicago. 

Parsiduoda 6 kambarių medinis na_ 
nuis geram padėjime, elektra ir ga
zas, maudinės^ visi įtaisymai iš už
pakalio "porchee" apdirbti stiklais del 
žiemos o dratais del vasaros, skiepas 
augštas ir išmūrytas. Matyti galima 
kas vakarą nuo 5 iki 8 

Savininkas 
1394 So. 49 Ave. Cicero, IU. 

- ^ ' "T '' ' ' ' = 
RAILKOAD TIC9KET BROKJER# 

Eskursijiniąi tikietai perkami ir 
mainomi. Numuštos kainos. 

Lyone Licensed Ticket Office 
11 So. Clark St. Tel. Harrison 9878 

Cicero, UI. — Nors silpnai, 
bet vis-gi Labdaringos Są-gos 
3 kuopa rengiasi prie viešos 
rinkliavos, kuri bus rūgs. 5 d. 
(Labor day). Tik sunku įspė
ti, ar bus galima įvykinti vie
šą rinkliavą, nes buvo mano
ma, kad lig to laiko turėsime 
apie 150 rinkikių, bet ištikrų-
jų mažai* teturime. 

Todėl, gerbi amėji cicerie-
čiai, stokite į pagelbą rtašlai-
čianis prisidėdami a*r tai dar
bu ar kuo kitų. 

Mažas Labd. 

LABDARIŲ SEIMAS. 
" - ' — - ' I M I -

Labdaringos Są-gos Seimas 
bus pirmą sekmadienį Adven
te, Aušros Vartų par. svetai
nėj, Cbioago, 111. 

Todėl visos draugijos, ku
rios priguli prie Labd. Są-gos, 
ir kurios turi norą prigulėti, 
yra kviečiamos į Seimą. Taip
gi kviečiame ir pavienius as
menis, dalyvauti Seime. 

Seimas prasidės su iškilmin
gomis pamaldomis ir kun. Dr. 

»lg. Česaitis pasakys tam pri
taikintą pamokslą. Po 
pamaldų bus pertrauka. Apie 
2-vai. popiet prasidės posėdis. 

Medžiagos svarstymui yra 
užtektinai. Žinančiam Labd. 
Są-gąį nebūtų reikalo nei. kar

toti. Svarbesnieji klausimai 
svarstymui maždaug bus šitie: 
Ateinantį pavasarį būtinai rei
kalingas namas« ^statyti, bet 
kapitalo nėra užtektinai. Vie
nas iš svarbiausių klausimų 
šiandien yra užveižėjimas apie 
20 šeimynų 'bei pavargėlių, ir 
jų skaičius vis auga diena po 
dienai. 

TodeL gerb. lietuviai, kam 
brangus šis lietuvio vardas, ir 
kam sąžinė yra skaisti, stokit 
į Labdaringųjų neskaitlingas 
eiles. Atminkite savo vaiku
čius, kad ryt, poryt ir jie gali 
palikti našlaičias. Mums se
nesniems tamsios dienos ar 
čiau stovi, negu mūsų mažu
čiams. 

Turėdami dar kiek laiko ir 
spėkų, nelaukim kuomet mus 
liga paguldys lovon, kuomet 
grabininkas skubiai mums a-
kis užspaus, tada gerb., jau 
bus per vėlų rūpintis našlai
čiais, dėti pastangas, statyti 
pastogių savo našlaičiams, ku
riuos paliksite. 

Gerb., dar syki meldžiame 
prisidėti prie šio mažo būre
lio Labd. ir veikti išvien su 
jais, statyti našlaičiams, pavar 
geliams namus, suteikŲ sene
liams tą kas jie^nis roifcalirfga 
senatvėje, ktioVjie turėtų ant 
ko senyvas > ąa^vas > padėt į *, o 
ne ant akmens.^ 

Turėkite omeny, kad šiandie 
tokie laikai atėjo, kuomet tur
tuolių vaikai neturi ką val
gyti, šiandie mes sveiki ir tur
tingi, o rytojus ką mums at
neš? ar nelaimes, ar senatvę? 
Kur mes tada šauksimės ne
turėdami savo našlaičiams 
prieglaudos. 

Kurs gali pasakyti, kas su 
mumis stosis už 20 m., \YĄ 10, 
o kitam ir tiek nereikia. Čia 
ne mūsų tėviškė, vaikai mums 
neduos "išmintines", nes jie 
patys bus artimi pavargėliams, 
tik veizės ką gauti iš seniukų 
rankų. 

Net ašaros pasirodo, kuomet 
pamatai senelį elgetaujant, 
neturinčio nei ką pavalgyti, 
nei apsirėdyti. I r jo vaikai, 
d u k t e r s arba sunai, veizi ką 
senelis parsineš paelgetavęs 
per visą dieną. 

Kas drįstu pasakyti, kad 
tas viskas netiesa, ką aš čia 
parašiau apie mūsų šiandieni
nį gyvenimą. Norėdamas pats 
datyrti paklausk kokio lietu
vio senelio, apie jo padėtį da
bartiniame laike; išgirdęs at
sakymą jum net ašaros pasi
rodys. 

Todėl gerb., meldžiu kreipti 
biškį daugiau atydos į mūsų 
pavargėlius, mažiau laiko paš
vęskite tuštybėms. 

Jeigu negali pinigiškai pri
sidėti, tai nors darbu ar per 
viešą rinkliavą (ateinantį mė
nesį, 5-toj Ciceroj ir 20 d. Chi
cago j) ar tam panašiai. Stok į 
darbą, nesibijok, »buk drąsus-si. 
Ar seni, ar jauni visi pagelią 
Labd. per viešą rinkliavą, o 
pamatysite kokią naudą naš
laičiams atnešite. 

Nereikia' jum savo pinigų 
duoti, tik mokėkit kaip nuo ki
tų gauti, tik reikia sunkiai pa
dirbėti, o ateinantį pavasarį, 
saulės spinduliai švies ant lie
tuvių našlaičių prieglaudos. 

Mažas Labd. 

i 
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TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ 

GARLAIVIAM 
LINIJŲ 

Ag-entura Uždėta 
1010 M. 

LAIVAKORTES Į LIETUVA 
jf iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems j LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainyn;^s pagal dieninį kur
są. Išvažuojant \ Lietuvą mainytį pinigus nė priverčiame. Atva-
Žuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius .pristatau 
ant laivo. 

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiskai arba per laišką 
pas seną ir užtikrintą agentą. 

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir m ai. o geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. 

a KUNAŠAUSKAS 

= 
S 

5 179 East 3-rd Street New York, N. Y. 
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'*LAIVAS" eina kartą į savaitę.* 
" . L A I V E " talpinamose Mišių*Lekcija , Evange l i ja ir j ų paail-

• ' i ' ginimas. 
"LAIVEI telpa daug tikybinių straipsnelių,. 

ir darbų. 
Bucys ža-

4 'LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 
lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

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

LAIVA/ ff 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ulinois. 

JUOZAS BRAZAITIS 
Užbaigęs mokytojaus skyrių prie geriausių Mokytojų American 

Conservktory. Duoda piano, smuiko Ir harmonijos lekcijas. Taippat 
parūpina orkestrą vakarams. 

1712 N. Lincoln Str. Chicago, III. 
Telefonas Armitage 9848 
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DIRBTUVE | 
Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle

lių ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų. 

A. J. POŽĖLA 
1908 W. Division Str. Chicago. § 
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L1THUANIA 
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 

LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 
SU KELEIVIAIS. 

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vfe-
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste j rankumai, moderniško laivo. 
netoli jo. Į 

^ RED STAR LINE Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijos tiesiai 

į Danzig. 

«AXONIA Rūgs. 15 

II KI. IU Ki. 
HAMBURG 9145.90 $125.00 
DANZIG $200.00 $135.90 

Taksų $5.60 
PER CHERBOURG SOUTHAMPTON 

L1VERPOOL and GLASGOYV 
AQUITANIA . . . . . . . . . . . Rugp. 93 
CAMERONIA Rugp. 27 
CARONIĄ Rugp. 27 
SCY1HIA (Naujas Rūgs. 6 

S. Valstijose įvairios pau
kštės narveliuose laikomos 
sulesa daugiaus negu 47,704,-
.625 svaius įvairių grudų kas
met. 

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlHllIll 
EįTel. Canal £57 

I DR. C K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTA8 • £ 

=1821 So. Halsted St., Cnlcago, HLS 
Kampas 18th st. 

SValand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak. S 
?!!!HI!glll3!ll!IIIIII!9IIIEIIlUUJIIH!IIE|ll!(!! 

Išplaukia kas savaitę 
Pier 58-62. North River, New York 
Samlaiid) New York j (Rūgs. 1 
Gothland) Hamburg (KugB_^H 

Tik 3-čia klesa 
Finland) New York (Rugp. 27 
Zccland) i (Rūgs. <r# 
Kroonlaiul) Antwerp (Rugs^ 15", 
Lapland) Rūgs. 24 

\ * AMERICAN LINE 
Manc'huria) New York (Rugp. 2 5 
Mongolia) į (Rūgs. 3 
MJiinekahda) Hamburg (Rūgs. 22 

Tiktai •• tieaiai J Piliau 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

MARINE CO., 
116 laivų — 1,250,000 tonų, 

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

Arba prie vietinio agento. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 
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^ ^ r ^ i ą # ė n į s , Rugį). 24, IMI 
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DAUG MAJORO ŽMONIŲ 
NETEKS DARBO. 

PRANEŠIMAS. 

Pagaliau apskrities teisė
jas S\vanson išdavė "injnne-
tion," kad miesto majoras 
negali kaip patinkama leisti 
miesto pinigus, ypač visai ei
lei savo politiniu šalininku 
algoms. Visokias miesto iš
laidas pirmiausia turi užtvir
tinti miesto tarvba. Be mie-
sto tarvboš sutikimo negali-
ma išleisti pinigaj. 

Majoro politiniai priešai 
šiandie krikštauja, jog apie 
500 visokių politikierių ir jų 
tarnų tolesniai negaus algų iš 
miesto iždo. Tuomet, rasi, 
pasigerins ir miesto finansų 
padėtis. ' 

Moksleivių Seimo trečią 
dieną tai yra rugpiučio 25, 
Dievo Apveisdos parapijos 
svetainėje, 8 vai. vakare, 
Draugo redaktorius kun. dr. 
Ignas česaitis turės paskaita 
tema "Gyvenimo tragizmas." 

Prašoma visų Moksleiviams 
prijaučiančių atsilankyti. 

Kviečiame narius skaitlin
gai dalyvauti susirinkime. 

Pr. J. Paliulis, rast. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

SUIMTAS BRUTALIUS. 

Policija suėmė Arth Con-
linaine, 48 metų, 1014 Polk 
St., kurs mėgino su peiliu nu
durti savo moterį. Teeiaus 
ją tik sužeidė ties savo na
mais ir pasileido bėgti. Po
licija pasivijo. 

VIENĄ PAKLOJO. KITĄ 
SUŽEIDĖ. 

Šiaurinėj miesto daly trys 
piktadariai užpuolė žmogų ir 
apmušė, kuomet tas atsisakė 
duoti pinigų. 

Pasprudęs iš piktadarių na
gų žmogus bėgdamas sutiko 
policmoną Naegle. Šitam misis 
knndė ir gryžo atgal su tiks
lu surasti užpuolikus. 

Ir atrado. Alenas iš jų bė
go. Policmonas ji nušovė. Ki
tu du puolėsi tuomet policmo
ną mušti. Tuo metu pašautas 
•kitas. Trečias, pamatęs kas 
veikiasi, pasidavė. 

APMUŠTAS PANAKTI
NIS. 

c Trys juodi plėšikai užpuol 
ir pavojingai apmušė Armo-
ur apartarnentinių namų, 33-
čia ir Dearborn gat., panakti
nį Surgeon, 42 metų. 

Apmuštas ties jo saugoja
mais namais. Paimtas nelai
mingas ligoninėn. Sakoma, 
nepasveiksias. 

SUIMTI PENKI VAGILIAI. 

Policija areštavo keturis 
juodus ir vieną baltą vagi
lius, kurie apvaginėjo mote
riškų drabužių ir kitokių daik 
tų Hamilton Brothers krau
tuvę, 104 So. State St. Trys 
iš areštuotų yra tos krautu
vės darbininkai. 

Sakoma, krautuvė turinti 
apie 10,000 dolerių nuostolių. 
7,000 dolerių vertės daiktų 
atrasta. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Lietuvos Vyčių 4-os kp. sa
vaitinis susirinkimas įvyks 
rugp. 25 d., š. m., Dievo Ap-
veizdos parap. svetainėj pun-
tuakliai 8:00 vai. vakare. 

Visi nariai yra prašomi ne
atbūtinai atsilankyti, nes po 
susirinkimo įvyks turiningas 
programas, kurį atliks Moks
leiviai iš įvairių šalių, kurie 
yra atvykę į jųjų Seimą^ • 

Kitų kuopų vyčiai" ir jauni
mas taip-gi yra kviečiamas 
atsilankyti. 

A. C. Alaburdaitė, 
rast. 

WEST PULLMAN, ILL. 
Choro išvažiavimas. 

Rugpjugio 14 dieną, sekma
dieny parapijos choras turėjo 
išvažiavimą. Choristai atgie
doję pirmąsias šv. Mišias, susė
dę į didelį "truekę,", važiavo 
Indianos link. Po kelių valan
dų kelionės, privažiavome 
"Flint Lake". Ežeras nedide
lis, aplink apaugęs gražiais 
miškeliais. 

Atsistojus ant kranto aki
mis apibėgus aplink ežero 
krantus, daro žmoguje gerą į-
s'pudį. 

Apie ketvirtą valandą atva.-
žiavo gerb. kleb., kun. J. Pas
kališkas, varg. J. Karečka ir 
K. Zubė. Pas visus choristus 
pasirodė didelis linksmumas, 
kuomet pamatė atvažavusį sa
vo gerb. kleboną. 

Kas mažiau šalčio bijojo 
maudėsi, kiti laiveliais irėsi. 

Apyvakary šeimininkės, p-
lės J. Judeikaitė ir A. Šteigai-
tė, ant stalų sudėjo gardžius 
valgius. Pavalgę, patraukėme 
namų link. Visuose buvo matyt 

užsiganėdinimas. Koresp. 

= S> 

L. Vyčių 13 kp. susirinki
mas, įvyks rugpj. 24 d., 8 vai. 
vakare, Davis Sąuare Parko 
salėj. Visi nariai teiksitės su-15 
si rinkti laiku, nes šiame susi 
rinkime bus daug indomybių. 

Koresp. 

Tiktai Dvi dienas! 

PIKNIKAS IR BAZARAS 
LABDARINGOS SĄJUNGOS CENTRO 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Liet. Vyčių 36 kuopos chp-
ras turės savo praktiką Mc-
Kinley Parko svetainėje, ket
virtadieny rugpjūčio (August) 
25 d. 
Po choro praktikos bus svar-

dininkų susirinkimas, nes rei
kės tarties apie žaidimą su 
4'Balto Dobilo" kliubu. 

Valdyba. 

Sub. ir Ned., Rugp. 27 ir 28 d., • 

i 

• 

• 

Nekalto P. Sv. Panos Par. Darže 
os ir Fairfield Ave., Brighton Park 

• 

k 

{ Pradžia 2rą vai. po pietų. 
i 

-

Inžanga 25 c Ypatai i 

CICERO, ILL. 

IŠ BRIDGEP0RT0. 

Vanagui pirtis. 
Rugpj. 21 d. buvo Šv. Jurgio 

bažnyčioj užsakyta prakalbos, 
gi sekančioj dienoj buvo mė
ginta jas įvykinti. 

Štai kaip buvo: rugpj. 22 d., 
Šv. Jurgio svet. kun. J. Stat
kus perstatė kun. A. Janusą 
kalbėti. Tuomet pasipylė eilė 
klausinių, ar kun. Janusas yra 
S. L. R. K. A. nariu, ir kas 
rengia tas prakalbas? 

Pirmiausiai jis norėjo išsi
sukinėti iš atsakymo ir prisipa 
žino nesąs tos organizacijos 
nariu. Tada paprašė jo apleisti 
svetainę. Jo išėjimą pagreiti
no vietinių narių švilpimas. 

Tuo viskas ir užsibaigė. 
Yla. 

PRANEŠIMAI. 
LABD. SĄJ. PIKNIKAS IR 

BAZARAS. 

Labdaringos Sąjungos antra
sis piknikas ir bazaras jau čia-
pat, įvyks rugpj. 27 ir 28 dd., 
Nekalto Pras. Pan. Švč. par. 
darže (Brighton Parke). -

Visos kuopos turi įrengti 
būdas su visokiomis dovano
mis. Stengkitės daiktus gauti 
aukavimo būdu, kad nereikėtų 
pirkti. 

Prašome lietuvių visuome
nės neatsakyti paramos šiam 
prakilniam darbui. 

A. Nausėda, 
Labd. Sąj. Centro pirm. 

IŠ N0RTH SIDES. 

L. L. Paskolos stotis kvie
čia viešą susirinkimą pasko
los reikale, trečiadieny, rug
pjūčio 24 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Antano par. svet. Kurie 
trokštate pasidarbuoti del 
Lietuvos ir remiate jos pasko
lą, meldžiame atsilankyti ant 
šio susirinkimo. 

L. L. P. S. valdyba. 

s 

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS, LIETUVAITES SENUS IR JAUNUS ATSILANKYTI | 
ANT ŠIO PUIKAUS PIKNIKO IR BAZARO NES CIONAIS NETIK PASILINKSMINSITE BET IR SUTEIK- | 
SITE PAGELBA NAŠLAIČIAMS. | 

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIA - i ' NAŠLAIČIAI. 1 
- *? 
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MELROSE PARK. ILL. 

Rūgs. 5 d. (Labor day) Saldž. 
Širdies (Sacred Heart) para
pija rengia piknikų prie su
naikinto vienuolyno. Bus įvai
raus žaidimo ir užkandžio. 
Tuo pačiu kartu bus galima 
apžiūrėti mokyklą ir bažnyčią 
kurios buvo pastatytas griu
vėsių vieton. Dar parapijai 
stokojama įvairių reikmenų. 
Šis piknikas yra parapijos 
naudai. 

CHICAGIEČIAI. ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Liet. Vyčių 5-tos kuopos 
nepaprastas susirinkimas į-
vyks trečiadienio vakarą rugp. 
24, 1921 vietinėj parapijos 

[svetainėj. 

Chicagos pašte (vidnmieaty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvai laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, 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. 

903—Aleksa S. 
904—Aleksendravicini Dom. 
905—Ambrozai V. 
908—Baldouskis Mrs. K. M. 
909—Banaisis Antonas 
910—Banys B. 
915—Binvidene Ursuli 
916—Blaskonskas Justinas 
924—Budrecis Nastaninov 
927—Cheskis B. 
921į—Ciapas Juozas 
937—Dizgalvis Georgi 
945—Galdikas Konstant 
946—Gar Jonienė Ona 
953—Grekcius Kazimieras 
968—Jakueunis Jonus 
969—Janulis Vladislovas 
971—Jogmikas Jozapas 
973—Juktonis Joe 2 
975—Kaupas Anton 
976—Karaliūnas Geor 
977—Kavaliauskui Jozef 
978—Kazlauskis Vineent 
980—Kirkus Petras 
987—Kumpikcite Aniele 
988—Kvitkauskis Jurgis 
994—Machulis Kazimer 

995—Macnitu Juzupu 
996—Malongbei Jonui 
998—Marakis Jesipu 
999—Markūnas Porilas 

r 
1001—Martišius Stani 
1005—Mikataitis Franeiskus 
,1012—Negeuicu Jozupui 
1015—Norkus Antoni 
1023—Pebanuskič, Jozapas 
1025—Petkus John 
1030—Paplis Barbara 
1035—Rimkus Paul 
1039—Rucas J. 
1040—Mikodim Rumaieis 
1042—Salkauskcsni Stalą 
1044—Saunerus Franeiskus 
1053—Skupiea Kazimiera 
1060—Stanislovaitis Pranas 
1070—Tekorius Frcnk 
1073—Trįpnis Antonas 
1076—Urbaityta Elzbietai 2 
1077—Urunaris M. 
1078—Valaneun Polįnarui 
1079—Valentukecicaite V. 
1082—Varpjotas Frenk 
1083—Vastata Gasparas 
1085—Vlodikui Juozgsin 
1088—Wajtekiene Julife 
1092—Zaniauskas Felikas 
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5 PARSIDOUDA 

A l • • uksmai 
* 

• 

I R K I T E jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 
• 

' 

« 

* 

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės 
šiuo 
i 

* 
- ) • 

-

• 

"Draugas" Publ. Co. . 

2334 So. Oakley Avė., o, m. 
• * - • - - - » 

• ' 

: 
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štai yra paiki proga įsigyti put- 5 
kų Lotą Cicero, 111. netoli Sv. s 
Antano Lietuvių bažnyčios. V i s - ; 

J kas (rengta: k. t.: gatvė ištaisyta, g 
S vanduo, suros ir gazas suvesta, 5 
Z šaligatvės cementuotas Loto ui_ 5 
S damas 30x125 pėdas. 'Parsiduoda 5 
S pigiai. Kreipkitės prie savininko *~ 

S šiuo adresu: 

II 

AMERIKOS LIETUVIU 
I MOKYKLA 

Į STANLEY J , PETKUSl 
s 54 GARDEN STREET I 
i * = 

PITTSTON, PA. 
(Browntown) 

TiiiiiiiiiiiiifiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiniiiiiiT 

^Telefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 

Mokinama: angliškos ir lietuviškoj* 
kalbų, aritmetikos, knygrvedystėa, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
Iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St, Chicago. 

DENTTSTAS 
SSS1 South Halsted ttr. 

Valandos: 9—lt A. M. £ 
1—R: 7—8 P. M. * 
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3 1 Dr. L L MAKARAS 1 
** S Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas: 

; >fisas 10900 So. Miohig»Mi Ave. S 
5 Vai. 10 lkl 12 ryte; t lai 4 poE 

piet, 0:89 iki 8:89 vakare = 
EReeidenctja: 105S3 Perry Ave. : 
E Tel. Pullman 848 = 
IIIIIIMIf Illlllltllllllllllllllllllllllllllllllll = 

John Ruski n 
BEST AND EiGGEST CIGAR 
Juo daugiai! rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4. 
L L Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij. 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY. 
Specialis Pranešimas 

S. S. AMERICA 
Išplaukia iŠ Pier 1 Hoboken 1 vai. po pietų (Sulyg naujo laiko) 
Subatoj. 

RUGPJŪČIO 27 ta 
J Plymouth, Cherfoourg ir BREMEN 

Laivai S. S. GEORGE WASHINGTON, POTOMAC, PRINCESS 
MATOIKA, HUDSON, CENTENNIAL STATE, OLD NORTH STATE 
ir PANHANDLE STATE išplauks sulyg paduotu datų. 
Atsišaukite pas H. CLAUSSENIUS & CO., Gen. Westcrn Pass. Agcnts 

100 Nortli La Šalie Str. Chicago, 111. arba pas Lokalius Agentus. 
• • • • » » » • » • • • • • • • • » >*į 

Swedish American Line 
24 State Street New York, N. Y 

Greitas pasažerinis kelias nuo New Yorko iki 
L I E P O J O S 

Laivai eina tiesiai via GOTHENBIRGO Švedijos Iki LIEPOJOS, RY
GOS ir DANZIGO. Visa laika keliauja laivais per vanden|. 

S. S. DROTTIirGHOLM Rūgs. S 
S. S. STOCKHOLM Sff&lio 1 

Trečios klesos laivakortės iki Liepojos 81*5; iki Rygos 8150; ir 
karės taksų 85. 3-čios klesos keleiviai turi kambarius del 2-4-6 as
menų. Švedų vizos nereikia. 

Kreipkitės pas vietos agentus del informacijų ir laivakortės 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį" * ' $ 
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