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Ekspliodavo Pirktas Anglijoje 
Suv. V, Orlaivis 

Gal Karoliui Teks Ungarijos Sostas 

RUSŲ ŠELPIMAS JAU 
PRADEDAMAS. 

Žmonės maitinasi gilėmis. 
- r r 

VIS NORISI JAM VALDYTI 
UNGARIJĄ. 

Bus veikiama per Tautų 
Sąjungą. 

PUSIAU PLYŠCS ORLAI 
VIS ĮDRIBO UPĖN. 

*'A* 4 

Jį ore pagavo baisi vėtra. 

LONDONAS, rugp. 25. — 

PARYŽIUS, rngp. 25. - ! * " ž j n i , š k a s s t y r i , l i s o r l a i v i s 

Gauta žinių, jog buv«s i.n- ! Z R " 2 ' k w > S u v - Valstyos p.r-
peratorius Karolis vis c l a r j k o m l ° Anglijos, vakar ant 
darbuojasi atgauti Ungarijos n " e s t o H » 1 1 ^ r i zdamas eks-
sostą. Šiuo kartu jis jau so- P!l<xlavo. 
nai turi susinėsimų su Un- A l J k l a l m a t - v t a - k a i P t a s 

garijos regentu Horthy. I r ĮmUžimSkas orlaivis, pagautas 
sostą atgauti sudaryti jau a u * S t a i o r e e l . e k t r o s v ' ' s u l o s ' 

j e l j lplyšo pusiau ir liepsnodamas 
Ateinanti mėnesį O e n e v o n ' i k r i t o B P ė l i Humber. 

KONFERENCIJA BUSIAN
TI SLAPTA. 

AVASHINGTON, rugp. 25. 
— Senate pakeltas klausimas, 
idant busimoji misiginklavi-.'Badaujančių rusų šelpimas 
mo konferencija butų atvira, I jau pradedamas. Keli dideli 
idant ji publikai butų priei- motoriniai trokai iš čia pa
nama, idant * Amerikos dėle-'siųsti Rusijon. Su tais tro-
gatai stovėtų už atvirą konfe- kais bado apimtuose plotuose 
reneiją. bus išvežiojamas maistas, vai 

Tečiau prezidentas Har- štai ir drabužiai, 
dingas pranešė laikraštinin-Į &į ketvirtadienį iš 'Petro-

ATSTOVO LAUKIAMA. 
Rugp. 22 d. Šv. Jurgio pa

rapijos salėje įvyko Apskri-
LONDONAS, rugp. 24. —Į ties Paskolos Valdybos sus-

mas visų centralinių €hicagos 
organizacijų. Kaip galima bu-

įkams, jog jis griežtai priešin 
gas atvirai konferencijai. 

TURKAI PAGAVO DU AN
GLU LAKŪNU. 

susirenka Tautų Sąjunga. Un 
garija jau perniai 

Orlaivis buvo 700 pėdų ii-j 

grado Maskvon bus nuvežta 
didelis išteklius maisto. To
mis dienomis Rygon su mais
tu atplauks didelis garlaivis. 

Pavolgy daugelis žmonių 
jau senai nematę jokios duo
nos. Kiti maitinasi iš gilių 
pagaminta duona. Apie 100,-

Konstantinopolis, rug. 25.—J000 valstiečių apleido Pavol-
Du Anglijos lakūnu išskrido išjgio plotus. Dauguma iš jų 

buvo iš-!g a s- ^ i o mėnesio pabaigoje jis 
reiškusi norą, kad ji butų p r i j o j o skristi per Atlantiką 
imta Sąjungon. Šįmet jos'Amerikon. Tam tikslui buvo 
priėmimas, sakoma, kaip tik s lavinta amerikoniška Įgula, 
užtikrintas. Į Tečiau pirm skridimo nus-

Kuomet Ungarija bus pri- pręsta dar kartą jį išmėginti. 
imta Sąjungon, tuojaus bus, Su 40 vyrų įgulos, anglų i ra -
paleistas jos parlamentas ir .nierikonų, orlaivis pasileido 
bus paduota gyventojams pa-Išmėginimo kelionėn. Gražiai 
sirinkti sostui dinastiją. ,oru jis nučiuožė ant Šiaurinių 

Tuomet, be abejonės, gy- jurų. 
ventojai dauguma balsų nu- Taip dailiai jis skraidžiojo 
belsuos priimti sostan Habs- per dieną, paskui per naktį. 
burgu dinastiją ir buvusis Ant rytojaus, t.y. vakar, tu-
imperatorius Karolis galės rėjo nusileisti paskirton vie-
čfryžt i s o s t a n . t o n . 

Kadangi Karoliaus gryži- | Lengvai jis bevieliu teleg-
lOtd yra priešingos Čeko-Slo- rafu susisiekė su žemės pa-
vakija, Jugoslavija ir Rūmu 'viršinmi, susikalbėjo su be-
nija, todėl tuo klausimu pir- vielio telegrafo stotimis. 
miausia ir bus kreiptasi į l Buvo pasukęs reikiamon vie-
Tautų Sąjungą, kad ji sudrau ton, kad po ilgos kelionės nu-
stų tų respublikų priešginia- .'sileisti, staiga pakilo tirštos 
^ m ą ir patenkintų pačių Un- miglos. Tas ir užkenkė jam 
garijos gyventojų troškimus. į Aistis žemyn. Taigi nuspręsta 

čia ir pataikė ant turkų nacio 
nalistų karo fronto linijų ties 
Geiveh. Turkai privertė lakū
nus nusileisti žemyn ir paėmė 
nelaisvėn. Intaria juos žvalgy
me graiku naudai. 

Kadangi turkai lakūnų neno
ri paliuosuoti, Anglija Juodo-

jon jūron pasiuntė karo laivą. 

iškeliavo į Siberiją. 
Bado paliestų plotų gyven

tojai taip nusilpę, kad jie no-
gali dirbti jokfo darbo. 

— 

PASIRAŠYTA SUTARTIS 
S. V. SU VOKIETIJA. 
\VASHINGTON, rugp. 25. 

— Taikos sutartis Suy. Val-

RUSIJOJE UŽDRAUSTA 
SUV. VALSTIJŲ 

VĖLUVA. 
-

stiju ^u Vokietija vakar pa r . 
si r a š y t a B e r l v n e 

AIRIAI ATSAKO ANGLI
JOS PREMIERUI. 

RYGA, rugp. 24. — Ame
rikos šelpimo administraci
jos vyriausiojo ofiso įsakymu 
šelpimo administracijos dar
buotojai Rusijoje nepavartos 
Suv. Valst i ja veJiavos jo
kiems tikslams: To neleidžia 
daryti politinė padėtis. 

LONDONAS, rugp. 25. — 
Čia iš Dublino atvyko airių 

m .v - . - .sinn-feiherių parlamento kn-
Tuo tarpu iš Šveicarijos n e į a n i>a^kraioti oro erdvėse L.;«»o«. o„ + i * ••• 

y ^ _. . . "-*1'1" ^ i . Mctjuu uiu fn iv i . i . , rL(>ras su atsak\Tnu Ancrlnos 
pranešta, jog Karolis visai — —-r-^—- » j 

nemanąs apleisti tos šalies, pakilusi elektros vėtra, kad 
Nes Šveicarija yra patogiau- j jis saugotusi. Saugo josi kiek 
sia vieta visokiems politi- • galėdamas. Bet, matyt, visgi 
niams žygiams vykinti. j pakliuvo vėtros srovėn. 

Tuo tarpu orlaivy gauta J Apie žmonių aukas kol-kas 
perspėjimas, jog augštumoje dar neturime žinių. 

K i t o j e š s d y s ^ l o i r t i k 'Jknic-
rikos šelpimo administracija 
darbavosi^, visur naudojo S. 
Valstijų vėliavą. Vėliavos 
buvo išskleistos ant šelpimo 
administracijos sandelių, ant 
virtuvių ir net ant darbuoto
jų vartojamų automobilių. 

-Šiandie Rusijoje taip ne-
ibus. 

vo iš kalno pramatyti, Soci
alistų D. P. neprisiuntė savo 
atstovų. 

Sprendžiant iš skaitlingai 
susirinkusių atstovų ir svečių, 
ūpas labai geras ir rengiama
si netik Atstovą iškilmingai 
sutikti, bet ir paskolą smar
kiai varyti. 

Sus-mas p. J . Mickeliuno la
bai gražiai vedamas, nutarė: 

1. Iškilmingai sutikti Lie
tuvos Atstovą stoty ir su visa 
iškilme palydėti viešbutin; 

2. Vakare tą pačią dieną 
surengti didelę puotą, kur tai-
pat bus pardavinėjama pas
kolos bonai; 

3. Išrinkta komisija nuo vi
sų ten esančių centralinių or
ganizacijų po tris atstovus. 

I j$ įčj° — nuo L. Federa
cijos: P. Žaldokas, kun. I. Al
ba vičius, J . Brenza; nuo Ch. 
Tarybos: A. Graičiunas, N. 
Krukonis ir St. Grisius; nuo 
L. L. Paskolos Ch. Apskričio: 
J . A. Mickeliunas, E. Statkie
nė ir S. Junokienė. 

4. Nutarta dar kartą ofi
cialiai — raštu pakviesti Ch. 
L. Darbininkų Tarybą. 

K o m i s i j a V a l d y b o n išr ink
t a : prrm. J . ~A. M i c k e l i u n a s , 
rašt. ir iždininkė E. Statkienė. 

L R. K. Moksleivių Sus-mo 
X Seimas 

Trečioji sesija. vesta rezoliucijų komisijai pa 
Trečioji Seimo sesija pra 

dėta rugpiučio 24 d., 9:20 
rytą. 

Pirmiausia peršaukti dele
gatai. Daugumas pasivėlino. 
Įnešimų (sumanymų) komisi
jos narys M. F . Daumantas 
perskaitė dienotvarkę. Pripa
žinta. Skaitomi pasveikini
mai. 

Naujosios Anglijos Moks
leivių Apskritis su laišku pri
siuntė 50 dolerių. Priimta 
su padėka delegatams paki
lus ir karštai plojant. 

Spaudos komisijos narj^s 
Pr. J . Paliulis paskaitė tele
gramas, siunčiamas Chicagos 
Arkivyskupui, Suv. Valstijų 
prezidentui, Chicagos majorui 
ir Lietuvos Atstovui Wash-
ingtone. 

Atsilanko Sus. L. R. K. A. 
pirmininkas Vasiliauskas. Pa 

I gaminti rezoliuciją. 
Nauji reikalai sustiprinti 

moksleivių organizaciją. 
1) Garbės narys į susivie

nijimą mokės $100, į geležinį 
iždą lai eina $50, į stipendi
jų $50. Atmesta. 

2) Pageidaujama butų, kad 
Šv. Kazimiero Akademija bu
tų garsinama organe Moks
leivyje. Priimta ir pavesta 
redaktoriui ir administrato-
nui . 

3) Kad centro raštininkas, 
paragintų narius su laišku
čiais, kurie yra užsilikę 3 mė
nesių. Priimta. 

4. Kad 'ženkleliai butų pada
ryti ir nariams duodami to
kia kaina, kiek jie kainuoja. 
Bet apsvarsčius palikta taip 
kaip yra. 

5. Naujos Anglijos Apskri
tis pageidauja, kad moks-

sveikina moksleivius nuo Su- leivyje daryti konkursus. Ra-
sivienijimo ir nuo savęs "iri- Syti iš visų mokslo šakų, te-
duoda auką 10 d'ol. Priimta 
su rankų plojimu. 

Skaitomas iždininko V. K 

nią ir laiką patieks redakto
rius. Dovanas duoti tiems, ku
rie gražiausia parašys. Paves-

Bačio raportas, kurį jis pri-į ta redaktoriui. Antrą premi-
siuntė. Priimtas. j ją p a t s redaktorius apsima 

Seka nepabaigtų reikalų \ duoti. 

MORGANAS SKRAIDO 
PO EUROPĄ. 

Baigi igiasi Lenino Autokratija 
Rusijoje 

SOCIALISTŲ ROJUS — j pažįsta savo draugui, su ko-
PASIRODĖ TIK SAPNAS, jkiuo jis būdamas ištrėmime 

Ideste v i s o k i u s t eor in ius 
Pats Leninas apie tai pasisako, pienus, kad tie pienai p rakti 

koje pasirodė perdideliu iš 
PARYŽIUS, rugp. 25. — 

Laikraščiui " M a t i n " teko į-
gyti Rusijos autokrato Leni
no laišką, rašytą savo drau- j norėtųsi išgalvoti ką-tokio 
gui Šveicarijoje. naujesnio, stipresnio. Nes 

Tai indomus bolševistinis kas buvo pirmiau suplenuota, 

premierui Lloyd George. 

MIRĖ GEN. SIR SAM 
HUGHES. 

ANGLIJOS KARALAITĖ — 
I BUGARIJOS KARALIENĖ? 

"! 

PARYŽIUS, rugp. 25. — 
Iš Sofijos praneša, jog trum 

LONDSAY, Ont., Kanada, 'poj ateity Bulgarijos kara-
rugp. 25.— Čia savo namuose liūs Boris vesiąs Arfglijos 
po ilgos ligos mirė buvęs Ka- karaliaus vienturtę dukterį 
nados milicijos ministeris, gen. 
Sir Sam Hughes. 

princesę Mariją. 
Diplomatinėse sferose ta 

žinia nedaro jokio įspūdžio. 
HAWAII SALOSE DAUG [Nurodoma, jog tokia kombi-

JAPONŲ. 

mėginimu, ko negali atlikti 
kiekvienas gyvas žmogus. 

Taigi šiandie Leninui jau 

dokumentas. Nes Leninas lai 
ške aiškiai pasisako, jog jo 
svajonės apie bolševistinį ro
jų visame pasauly, ypač Ru
sijoj, pasirodė visai tuščios 
ir socialistų bolševikų revoliu 
cija pačioje Rusijoje visai 
nepavyko. 

Komunistinė viešpatija, ko 
kią jis mėgino įsteigti, pasi
rodė tik lyg koksai sapnas, j Rusi joje socialistinį rojų Le-

HONOLULU, rugp. 25 — 
Hawaii salose yra viso 275,884 
gyventojai. Iš tų 114,879 yra 
japonai. 

nacija Anglijai butų paranki, 
nes Anglija tuomet pilnai ga 

PARYŽIUS, rugp. 25. — 
Iš Londono čia atvyko ži
nomas Amerikos milionierius 
Morgan ir tuojaus automobi
liu nuvažiavo į Le Bourget, 
kur jo laukė lėktuvas. 

Morgan čia nebuvo kuone 
dvi savaiti. J is lėktuvu ap
lankė kuone visas Europos 
valstybių sostines, kur, ma
tyt, pardavinėjo Vokietijos 
bondsus. 

svarstymai. 
a) Kadangi buvęs knygius 

kun. J u š k a i t i s a t s i s a k o užirti-
ti tą vietą ateinantiems me
tams, ir kadangi knygos ran
dasi pas kun. Petraitį, Athol, 
Mass., ir kun.. Petraitis atsi
sako jas palaikyti, seimas nu
tarė laikinai knygas perkelti 
į Šv. Bedo kolegiją iki neat
siras tinkama vieta. 

Poškos pasiūlymas, kad Susivienijimo. 

Skaitoma rezoliucija kas-
l ink v a j a u s su F e d e r a c i j a , 
Trcrri s k a m b a t a i p : 

L. R. K. M. A. S. 10 Ju-
bilėjinis Seimas pasižada pri
sidėti prie ruošiamojo L. R. 
K. Federacijos vajaus kultū
ros reikalams visa širdimi, 
tikėdamiesi, kad Federacija 
skirs dalį aukų iš minėto va
jaus sušelpi mui Moksleivių 

HIGHTOWER NEPRISIPA 
ŽĮSTA. 

REDVVOOD CITY, C AL. 
rugp. 25. — Intariamas kunigo 
Heslin nužudyme Hightower 

ANGLIJOS GYVENTOJAI. 

pasirodė netinkama. Nes tie 
visi pienai jau subįrėjo. 

Trejų metų sunkus darbas, 
sako Leninas, atėmė jam svei 
katą. J is taip šiandie pa
vargęs, kad jam po to sun-1 
kaus darbo norėtųsi kur ra 
miai be jokių rūpesčių atsil 
sėti. 

. i . j sų supratimą. Tečiau tos pa 
Už nepavykimus įsteigti j v 

Pati Rumunija šiandie jau 
yra Anglijos iirtakoje, kad 
tuo tarpu Anglija dominuoja 
taipat Graikijoj ir Konstan
tinopoly. 

LONDONAS, rugp. 25. — | Kalbama, kad su tokia kom 
Šįmet Anglijoje, Škotijoje ir jbinacija sutinka Anglijos ka-
Valijoje įvyko gyventojų sura-' ralius. 

Pasirodė, jog tose tri-

lėtų kontroliuoti Balkanus. čia stipriai laikomas kalėjime. 

jose Britanijos dalyse yra 42, 
767,530 gyventojų, vyrų_ir mo-
terų. " XI] 

Vyrų yra 20,430,623, gi mo
terų — 22,336,907. Taigi mote
rų 1,906,284 yra daugiau kaip i 
vyrų. f t 

JURININKAI SAUGOJA S. 
V. KONSULĮ. 

WASHINGTON, rugp. 25— 
Suv. Valstijų jurininkai su ku-
lkasvaidžiais išsodinta iš karo 
laivo Changaha, Yangtse upė
je, Kinijoj, apsaugoti S. V. vi-
ce-konsulį Adams, kuriam ki-

Meginta jis paliuosuoti po pa
ranka. Tečiau augštesniojo tei
smo teisėjas Puck uždraudė 
paliuosuoti. 

Hightower vis dar ginasi, 
kad jis butų turėjęs nužudyti 
kunigą. J is sakosi esąs poetas 
ir filosofas ir kaipo toksai ne
galįs but linkęs prie tokių bru
talių darbų. 

kiekvienas delegatas kalbėtų 
tik 3 kartus po 5 minutas. 
Priimtas. Gryžtama vėl prie 
nepabaigtų reikalų. 

b) Specialį Moksleivio lei
dinį pašvęsti paminėjimui a. 
a. kun. A. Kaupo, 50 metų 
nuo jo gimimo sukaktuvėms. 
Pasilieka taip kaip buvo. Iš- j 
leidimo laikas pavesta redak
toriui. J i s tuomet išleis, 
kuomet surinks medžiagos. 

c) Padaryti normalius ry
šius su Ateitininkais Lietuvo
je, Seimas išnešė pageidavi
mą, kad ryšius laikyti, ir da
ryti mainus, t. y. kad jie sa-

kurs jau pranyko. 
Leninas sako, kad jis so

cialistinės viešpatijos proble 
mas filosofiškai rišo. Bet 
taip elgdamasis skaudžiai ap
siriko. 

Leninas tečiau dar nepasi
duoda desperacijai, bet prisi-

ninas daugiausia kaltina pa
čius rusus valstiečius ir dar
bininkus. Sako, rusai .pasiro
dė toki dideli ignorantai, kad 
su jais negalima nei svajoti 
apie socialistų- valstybę. Bū
damas užsieniuose jis kito
kias pažiūras turėjo apie ru-

žiuros buyo klaidingos. Ru- j nai grūmoja. Konsulio įsaky 
sų tauta, anot Lenino, vis dar mu buvo kon 
yra tamsi ir neišmokusi soci-
alistiškai protauti. 

Leninas baigia laišką pra
šydamas savo draugo, kad jis 
socialistus menševikus mėgin 
tų suartinti su. jo, Lenino, 
valdžia. Rasi, dar pavyktų 
išgelbėti socializmą. 

siuntinys. 
konfiskuotas opiumo 

O R A S . —Šiandie pr&ma-
tornas gražus oras; maža at
maina temperatūroje. 

WASHINGTON, rugp. 25. 
-y Panamos valdžia čia vals
tybės departamentui pranešė, 
jog ji nepakels karo Costa-
Ricai, kuri užima jai pripa
žintą žemės juostą. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol., 
'rugp. 24 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 

vo organą Ateitį siųstų mū
sų kuopoms, o mes "Moks
leivį' siųstume jųjų kuo
poms. Priimta ir darbas pa
vesta* centrui. 

d) Rinkti skelbimus—gar
sinimus į Moksleivį. Seimas 
nutarė, kad kuopų atstovai 
praneštų savo kuopų valdy
boms pasistengti gauti moka
mų skelbimų. 

Nutarta ketvirtąją sesiją 
pradėti 1:00 p. p . Taip-gi 
pranešta, kad paveikslai bus 
traukiami 4:30 po pietų. 

Sesija uždaryta, 11:15 prieš 
! pietus. , 

Ketvirtoji sesija. 
Sesija pradėta 1:10 po pie

tų. Įnešimų kom. patiekia 
dienotvarkę. Priimta. 

Skaitomi pasveikinimai. 
Kun. Gudaitis su telegrama 
prisiuntė $5.00. Visi pasvei
kinimai primti su plojimu. 

e) Vajus Katalikų Federa
cijai sukėlimui $5000.00, pa-

Rezoliucija priimta vienbal-. 
šiai . 

6. Reikalauta atskaitos nuo 
kun. J . Navicko. J is į Lietu
vą siuntė pinigų Ateitinin
kams. Poška už jį kalba ir 
praneša jo darbuotę. 

Priimta. 
7. 6 kp. iš Detroit, Mich., ir 

Naujosios Anglijos Apskr. į-
neša gaivinti Moksleivių Šel
pimo Fondą. Palikta ant to
li aus. 

Atsilankė "Vyčio ' J redakto
rius Ignas Sakalas. J is ičreiŠ"-

|kia linkėjimus vardu " Vyčio" 
redakcijos. 

Seka pertrauka 15 min. 
Referatas kun. A. Baltučio 

patiekia kelias mintis geres
nei moksleivių ateičiai. 

Poška skaito referatą "Be-~ 
žengiant pirmyn." 

Iš pastarojo referato: mai
nymas vardo organizacijos. 
Įnešta mainyti vardą, kadan
gi dabar yra perilgas. Leista 
per balsus. Didžiuma nubal
suoja mainyti. Vardui va
dinti įnešta per daugumą, 
kad organizacija butų "Gied-
rininkai," organas "Gied

ra, y y 

Giedamas Lietuvos himnas. 
Konstituciją mainyti, komisi-
jon ineina; A. Linkus, S. "Ra
kauskas, kun. H. J . Vaičunas. 

Nutarta penktąją sesiją 
rytoj pradėti 9:00 rytą. 

Aš. 
Pastaba: Vakar Seimo se

sijų aprašyme buvo pasaky
ta, kad kun. Dexnio dovana 
5 dol. Turi but 10 dolerįų. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Mn» kasdien* Išskyrus aedėldieoius. t 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 
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SCTV. VALST. 
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Pusei Btfe* ., 8.00 

Prenumerata mok&al iskalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrasymo dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

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

Tel. Roosevelt 7791 
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FRANCUOS "GERUMAS". 

MŪSŲ DIENŲ JAUNIMO PASIUNTINYBE! 

Pabaigus karą su Vokietija 
1918 metų pabaigoje, Suv. Val
stijos Prancijoje turėjo pro-
vizijos ir visokios -medžiagos 
vertės 1,739,189,302 dol.Tą vis
ką Suv. Valstijų vyriausybė 
supirko namie. Ir pasiuntė 
Prancijon maitinti ir išrengti 
savo kareivius, kad išgelbėjus 
Prancija nuo vokiečių armijų 
užplūdimo. Ta visa provišija ir 
medžiaga buvo įvežta Pranci
jon be jokio muito. Karo me
tu apie muitus negalėjo but 
jokios kalbos. 

Padarius paliaubas, dalis 
provizijos ir visokios medžia
gos pasirodė reikalinga pa
čioms Suv. Valstijoms namie. 
Taigi pakeltas sumanymas 
reikalingą dalį grąžinti atgal. 
Gi kitą dalį palikti nukentėju
siems nuo karo žmonėms. 

Nugirdo apie tai Prancijos 
vyriausybė. J i tuo jaus pain
formavo S. Valstijų vyriausy
bę, kad jei j i nori tą provi-
ziją ir medžiagą paimti atgal, 
pirmiau turi Prancijai užmo
kėti 150 milionų dol. muito. 
Kitaip nieko negalima vežti at
gal j Suv. Valstijas. 

Padavus tokias sąlygas, Suv. 
Valstijų vyriausybė nusprendė 
verčiau tai visa parduoti. I r 
pardavė Prancijai. Už vertės 
1,739,189,302 dol. provizijos ir 
medžiagos Prancija pasižadėjo 
užmokėti 400 milionų dol. 

Prancija tuos milionus Suv. 
Valstijoms žadėjo grąžinti per 
dešimtį metų su penktuoju 
nuošimčiu. I r gvarantavo, 
kad ji neleis spekulantams tos 
provizijos ir medžiagos siųsti 
atgal į Ameriką su pasipelniji-
mo tikslais. 

Nieko nežinoma, ar Pranci
ja davė kokius nors bondsus 
už tuos 400 milionų ir ar mo
ka nuošimčius Suv. Valsti
joms. Bet žinoma, kad siun-

j t imo gvarantiją ji sulaužė. 
Dalis tos provizijos ir me

džiagos Prancijos vyriausybė 
pardavė spekuliantams. Šitie-
gi tai visa siunčia į Suv. Vals
tijas ir daro sau gražų pelną. 

Nugirdo tai mūsų kongre
sas. Tad tariamasi ant tų at
vežamų iš Prancijos "prekių*' 
uždėti 90 nuos. muitą. Reiš
kia, jei kokiam daiktui pada
ryta kaina vienas dol., už tą 
daiktą reikalaujama 90 centų 
muito. Tuo keliu norima pamo
kinti pačią Prancija ir jos spe
kuliantas. 

Tai koksai Prancijos " ge
rumas" . 

I r tai todėl, kad Suv. Vals
tijos ją išgelbėjo nuo kaizerio 
autokratijos. 

Ve kodėl, nekalbant apie ki
tas priežastis, Suv. Valstijos 
atsisako, toliau maiš 
ropos reikalus. 

Tąsą. 
Netik mums reiks atsispirti 

bedievybės klaidoms ir priešo 
sarkazmams, bet daugiaus, 
jums teks kovoti su ateizmo 
srove, nutraukti jų veidmai
ningą kaukę, tuos šikšnospar
nius prieš saulės spindulius a-
pakinti. 

Tam reikalingas mokslas. 
Ar turime užtektinai mokslo 
pasipriešinti ir garbingai kovą 
laimėti bėginant tiesą? 

Va klausimas į kurį nedrąsu 
atsakyti.Labai dažnai mes ten 

pagrindas yra stiprus ir gilus 
religiniai įsitikinimai. 

Jeigu šiandien katalikai su
dribę, dažnai neatlaiko savo 
pozicijos, tai dėlto kad trūk
sta jiems tokių įsitikinimų, 
dėlto jie blaškomi visokių sis
temų. Jeigu nėra energijos mū
sų veikime, tai vien dėlto kad 
mes nežinome ko mes norime. 
" Dievo žodis, sulyg šv. Rasto 
žodžių, nėra žibintas kurs ly
dėtų mūsų žingsnius.nei šviesa 
kuri nušviestų mūsų t akus" . 

Įmeskite savo sielon gilius 
kinamės neaiškiomis, a p y g r a i - i r e l i o m i u s įsitikinimus, " tuos 
bomis pagautomis sąvokomis [išganymo inkarus verpetan," 
iš elementarių vadovėlių. 

Mažai bestudijavę, mes esa 
me ignorantai tikybos srity. 

kaip sako vienas autorius. Pa-
siremkite jais, o žmogus nebus 
laivas bangų daužomas; jis pa-

Delto ir mūsų tikėjimas s i lp- ' ž i n« S i l v o kelią, atitaisys spra-
nas! Ar gi gali kitoniškai bu-jgas, ištiesęs bures, išvengs pa
t i ! Religija pirmiausiai pažini- j v oJu i r laimingai įplauks uos-
mo dalykas. Gi kokis smūgis ' ta n« 

Kokiu būdu įgijus taip ga
lingus įsitikinimus? Rimta, 
gilia religijos studija; nes įsi-

dvasiniam gyvenimui j 
" Je igu religija, sakė Didon, 

prastoja sau tinkamos vietos 
moksleivių tarpe, šiandien ji tikinimai nėra jausmo dalykas, 
pašalinama iš jų dvasios, ryt bet sprendtžiamasis tiesos pri-
iš jų širdies; bepaliks vien Pažinimas, 
neapčiuopiamas jausmas, prak- Į Jeigu jųs busite stipriai įsi-
tika be pagarbos, galybė b e j t i k m e i einamojo dalyko bran-
jėgos. Nors ir stipriausias me- Šunybę, nes tai patsai Dievo 
dis parautas iš šaknų greit klausimas, greit gims jumyse 
nuvvs. Nelaukite tuomet vai- 'entuziazmas kurs stebuklus da 
siu, pavėsio; jis tinka vien ku 

kovą laimė ja gilių .įsitikinimų 
žmonės. J ie kuria tiesos vieš
patiją, jie vaduoja ją bemer-
dint, o net, kuomet šventva
giškos rankos pradeda judinti 
Šventyklos piliorius, tai jie 
kurie palaiko begriūvančius ru 
mus arba kurie atstato ją iš 
griuvėsių. 

DirbuokimėS' tad įgydami 
aukštą asmenybės vertybę nuo 
kurios pareina mūsų įsrava. 
Darbuokimės ta i pat susipažin
dami su religijos mokslu kurs 
gamins įsitikinusius krikščio
nis ir apaštalus. Atsiliepkime 
į šį griežtą poeto šauksmą: 

Kol jaunas, o broli, sėk pa
sėlio grūdus 

I r dirvos neapleiski! Tuo
met, kada jausi, 

Kai kurs ima sfingti, dvasia 
jau susnūdus, 

Vėlu juk prie darbo: nesėsi, 
nepiausi. 

ETIUDŲ RATELIAI. 

Šiuo kart noroms nenoroms 
nutrauksime pasižymėto plano 
siūlą. Atsižvelgę į praktinę 
gvildename klausimo prasmę 
esame verčiami taip pasielgti. 

Etiudų ratelių aptarimas. 

Etiudų arba lavinimosi, ra-
ro. Su juo jųs apsišarvuosite'telis yra tai jaunuolių grupė 

rui. Gi, religijos šaknys, y r a ' P ™ * J,iusų d i (?nų jaunimo pe- 'kuri susirenka studijuoti re-
mokslas". jsimizmą ir skepticizmą. J o s lįginių, fiiozoi'inių, gamtos, 

Pažinkime savo tikėjimą. Į nežudysite savos dvasios jų' Ii- Į socialių mokslų. J ie nori, savo 
Gvildenkime jį įvairiu žvilg
sniu: istoriniu, teologiniu, apo
logetiniu. Rengkimės atsakyti 
į priekaištus rimtais argumen
tais. Mažiausiai abejonei ne
leiskime prigyti savo sieloje, 

gomis. 
Jųs nepaseksite pesimistų 

kurie kasdien savęs klausinėja 
ar verta gyventi, kovoti, nes 
žmonija visvien žuvus. 

Kaip tie akcijos vyrai ku-
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l>et rūpinkimės nušviesti v i - 1 ™ J l i m i s stebina savo veika
lais, pavirskite Tiesos vergais. 
J i jumis apsvies, padrąsins 

jų poziciją, begindami tiesą j kovoje, sustiprins prieš turtų 
vylingumą, ji jumis padarys 
Apaštalais. 

Jeigu Lacordaire galėjo ra-

sus klausinius. 
Norint užimti tikėjimo 

nė 
nuo tamsybių, nuo vergavimo 
žmonių opinijai, turėkime 
drąsos, tai yra, pasjrįžusią va
lią nesitraukti prieš givsiamą syti: "gyvo tikėjimo siela eina 

apaštalo pareigas", kas bus 
dvasios nenaudin- kuomet tas įaugęs jūsų sielon 

ga ir pavojinga stoti kovon, j pereis į liepsnojančio įsitikini-
ues jųs nusigandę su gėda pa- mo stovį / Jųs busite jo išti-
siduosite. kimi kariai, nenumalšinami, 

Kame rasti drąsos? Drąsos dar tarkime, nenugalimi, nes 
— • • • • ~ " ~ ' 

pavojų. 
Be tvirto: 

epokos idėjų ir aspiracijų pri
silaikant, prisirengti prie nuo
dugniai įsitikinusių krikščio
nių, protingų, gerų piliečių, 
galinčių ginti savo tikėjimą ir 

masi praplatinti savo idėjų rė-
gretį, įgyti aiškių sąvokų a-
pie kalbamuosius mokslo klau
simus išsidirbant nuomonę a-
pie juos. 

Antra, jie lavinasi rūpinda
mies aiškiai pareikšti savo 
mintis, mokindamies pasida
linti savo įsitikinimais su sa
vo draugais, klaidos ir prie
tarais nuo jų atsiskyrusiais. 
Pažinti tiesą, jos kultą ir mei
lę platinti, va jį puikė. 

Tuo būdu etiudų rateliai 
gamina rinktinio jaunimo bū
rius, kurie savo intelektualės 
ir moralės vertybės dėka suge
bės šviesti minioms ir juos 
patraukti prie gera. 

Reikia taipat kad dorinis 
vystymasis proporcingai ata-
tiktų jų protiniui išsivystimui. 
Nes to ratelio nariai nesuge
bės kitiems vadovauti, į ki
tus įtakos darytį, jeigu jų do
rinis pasielgimas šlubuos. Vi
sas darbas veltui. 

Į tokias kuopeles susitelkęs 
jaunimas turi rengtis ir jau 
pradėti religinę ir socialę ak
ciją. Visi kilnus veikalai pri
valo būti jo remiami: gera 
spauda, antialkoolizmas, dar
bininkų sąjungos, gimnastų ir 
sporto draugijos ir t. t. Be to 
kad jie bus geriausi krikščio
nys savo tarpo, jie savo pro
fesija vįsus peršoks. 

Ratelių veikalas ir nauda. 
Etiudų ratelių reikalas ma

tomas visiems kurie svarsto 
didelę liaudies ignoranciją ir 
mūsų dienų jaunimo aspiraci
jas beieškancias tiesos, išba
dėjusias mokslo, o taipat ir 

"NAUJIENŲ" REDAKTORIAUS BLUFF'AS, 
T-

Kiekvieną kartą, kada kas j i e n ų " skaitytojams! Ne taip 
nors nori įrodyti -Nauj ienų" nėra, ir pats Grigaitis žino, 
redaktoriaus ir jo sėbrų dar- kad taip nėra. Tų įrodymų 
belius ir kada tas redaktorius,' jisai negali atremti, o negalė-
atsisakęs duoti vietos "Nau-Įdamas atremti, jis užsimanė 
j ienose" pamato tuos įrody-1 palošti tą pasakos Jurgį dur
nius kuriame nors kitame lai-į nelį. Jurgis durnelis juk ži-
kraštyj, jisai pradeda šaukti:;no, kad jo protinis bagažas yra 

Žiūrėkite, "Nauj ienų" prie 
šai mus šmeižia. J ie jau nu
bėgo pas komunistus ir pas 
klerikalus. Tai rodo, kokių 'ge
rų' norų jie tu r i " . 

vėju pamuštas, todėl jam be
lieka stiprus žodžiai — "ple
palai", "žiopliai", -nesąmo
n ė s " i r tt. Tuos pasakos Jur
gio "a rgumentus" dabar pa-
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Tai yra paskutinis to politi-1 siskolino P. Grigaitis ir svai
nio nykštuko bluff'as. Tokį stosi jais "Naujienų" skilty-
bluff'ą jis daro "Naujienų" [se. Pats P. Grigaitis toks " J u r 
nr. 193 ir 195. Pamatęs mano ,g i s" nėra. Tokiu jis liko tik 
rašinėlį, išspauzdintą "Drau
g o " nr. 193, "-Naujienų" re
daktorius p. Grigaitis sušuko: 

' • Drauge' ', Kaz. Jamontas 
paskelbė keletą špaltų šmeižtų 
apie ' * Naujienų •' redaktorių 
ir didžiumą Bendrovės direk
torių. J o plepalai (tai Mlabai 
r imtas" to ' r i m t o " redakto
riaus argumentas. K. J.) yra 
toki nesąmoniški, kad atsa-

delto, kad durnus "Naujienų" 
skaitytojus. Diskredituoti sa
vo oponentą gali tik tuomet, 
kada užtyli to oponento argu
mentus, kada pasakai, jogei JIB 
yra "žioplys", "melagius", 
"veidmainys" ir kitoks nesut-
vėrimas. Taip P. Grigaitis ir 
daro. Bet šitaip darydamas jis 
lieka didžiausias veidmainys, 
didžiausias svetimų minčių 
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kinėti į juos neapsimoka. Pas- jklastuotojas.. 
tebėti galima tiktai tiek, kad | Reikia pasakyti, kad P. Gri-
šitokiomis šlykščiomis atako-'gaitis šitaip daro jau senai. 
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tarnauti savo kraštui. 
Visi etiudų ratelio šaliniu-' pavojus kurie gresia jų religi 

kai, įvairių šalių orgamzacijo- n i a m s i r « * & * * » * įsitikini-
se, sutinka su tuo aptarimu. ***** Taigi religiu ir socialiu 

Etiudų rateliai yra akcijos žvilgsniu svarstant dalykus 
mokykla, pasaulinė seminarija ^ r a mažiausios abejonės apie 
kuri duoda moksleiviams už- JU reikalą ir būtinybę, 
tektinai priemonių papildyti Galop, tai kas yra daroma 
religinį, dorinį, mokslinį ir so- »alia mūsų ir prieš mus, pri-
cialį išauklėjimą ir apsišvie- valo būti geriausias akstinas, 
timą. Pasigaunant etiudų ratelių, 

liaudies universitetų ir mokslo 
* plataus įssiheumo, priešai no-

Tikslas šių etiudų dvejopas, ri pavilioti jaunimą. 
Pirmiausiai, nariui stengia- (Bus daugiau) 

mis per klerikalų organą p. 
Jamontas parodo, kokių "ge
r ų " norų jisai turi linkui 
' * Nauiienu' ' . 

"Nauj ienų" rir. 195 tas pats 
niali-malienių autorius vėl 

• y . 

riečia: 
"Buvusis 'Naujienų' agen

tas, K. Jamontas, kuris sausio 
mėnesyj šių metų užvedė byją 
prieš "Naujienas", apie sa
vaitė laiko atgal atstatė savo 
advokatus, "VVelch'ą ir Nort-
hup'ą, ir paėmė kitus. Pradė
damas bylą, jisai gyrėsi urnai 
' sufaituosiąs' ' ' Naujienas' % 

Tokio politinio demagojo rolę 
jisai pradėjo lošti jau nuo to 
laiko, kai prieš jį ir visą jo 
sėbrų kompaniją buvo užves
ta byla. Kovo mėn., kada įvy
ko antras neoficialia "Naujie
nų" Bendrovės šėrinm^ų su
sirinkimas, tas pats P. Grigai
tis tenai pasakė, jogei " t i e 
Jamonto advokatai yra pasku
tiniai mulkiai, nes jie nežino
ję kaip reikia užvesti bylą. Pa
našiai jis kalbėjo ir "Naujie
nose". Bet ką jis kalba šian
die? Šiandie jis sako, kad jie 
esą "vieni iš geriausių advo 
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bet išėjo kitaip. Welcli'as su 'ka tu Chicagoje, ir tur i daug 
Northup'u yra pripažinti, kai- įtakos teismuose". 
po vieni iš geriausių advoką- j _ K a d a P. Grigaitis melavę: 
tų Cliicagoje, ir turi daug į-
takos teismuose". 

Pažiūrėkime, ko verti tie 
"Naujienų" redaktoriaus šu
kavimai. P. Grigai sis sako, jo
gei visa tai, kas parašyta 
" D r a u g o " nr. 193, yra tik ple
palai. Bet jeigu taip butų, tai 

I kodėl juos neparodyt "Nau-

tada, kai jis tuos advokatus 
niekino, ar dabar, kada jis gi
ria juos? 

(Bus daugiau) 

Kas motinos nemyli-tas yra 
išgama. Lietuva yra mūsų mo
tina. Išpirkime jai laisve. 
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RALYS ATSTOVAS _ 
IŠ FRANCU KALBOS.'SULIETUVINO 

•MEDIUMAS 

Draugo 
(Tęsinys). 

DĖKINGUMAS. 
Romanas. 
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— Aš tamistai nieko neprikaišioju. Aš vien patenkinta 
tamistos apsilankymu. 

Jis tuo atsakymu buvo begalo patenkintas, jeigu jis butų 
•dėjęs pakartoti Rožei kad ją myli. Bet kadangi jis atėjo pa
s a k y t i kad yra jos nevertas, labai jam skaudu. J is murinėjo: 

— A š n o r ė j a u s e n a i t a m i s t a i p a d ė k o t i . _.-

- U ž ką? 
— Gi už pasitikėjimą ir išgelbėjimą. 
— Ne. Tai kunigas Klevas kurs.... 
— Bet tai tamista jį atsiuntei. 
— Aš jo nesiunčiau. Aš tik buvau pasiteirauti. O jis su

manė... 
J i neužbaigė. I r pakeitusi balsą: 
— Beto, tarė ji, ar tamista buvai pas kunigą sų padėka? 
Jis klausinėjo savęs delko ji stato šį klausimą. Ar vien 

iŠ smalsumo? 
O gal ji mano, kad kunigas jį atvertė? 
Jurgis Ralys negalėjo ilgiaus jos svajonių pakęsti; jis 

atėjo jas išgriauti. 
— Delko tamista manęs klausi ar aš esu buvęs pas ku

nigą su padėka? J is nepaisė nuovargio, o net ir didžiausio 
pavojaus, guodė mano bemirštantį tėvą, dirbo su tamista mane 

išytis į Eu- S k a n i a s , sutrukdė naują žmogžudystę mano namuose, galuti
nai liudijo prieš teisėją kur man garbė grąžinta. I r tamista 

1 1 ' 

klausi ar aš atsidėkojau tam žmogui! 
— Ne to aš klausiu, ramiai atsakė Rožė. Aš žinau kad ta

mista jam padėkojai. Aš tamistos ko kito klausiu. Aš klausiu 
ar tamista buvai pas jį ir ten jam padėkojai. 

— Va, va ko aš bijojau, sušuko nusiskųzdamas Ralys. 
Tamista norėjai kad aš pas "šventą kunigą" nuvažiuočiau, nes 
tamista vylies mane atversti. 

— Aš vyliuos, prisipažino Rožė. 
— Deja, to aš negaliu, liūdnai pratarė Jurgis. 
Jaunoji moteriškė pažvelgė į jį. Paskui lėtai, graudžiai 

prabilo: 
— Tamista nepasikeitei. 
— Taip, ir žymiai. Aš priėmiau tiesas ligšiol man nežino

mas. Daug iškentėjęs, žmonių neteisybės patyręs, aš priėjau 
prie išvadų kad žmogus turi dūšią kurios vyriausias teisėjas — 
D i e v a s . 

— Tai ir viskas ? švelniai klausinėjo Rožė. 
— Taip, viskas. Skaitau savo pareiga pareikšti tamistai, 

kad išvengus visų nesusipratimų, jog tokiu aš ir bepaliksiu. 
— Dievui žinoma ateitis, atsakė užsimąsčiusi. 
— Visuomet ta patvari viltis, įkyrėjo. 

f— Kuri priešingai, turėtų tamista padrąsintil 
— Svajonė. Sakysime kad net ir tamistps patvari valia at

vestų mane krikščionybėn deL... 
J i pertraukė. 
— Bet tamista daug arčiaus stovi negu manai. 
— Aš norėčiau pasakyti kad tamista turi tiesą. Nieko pa

našaus. Mano atvirumas verčia pasisakyti, kad mano protas 
atmetė kaikuriuos išsižadėjimus. Bet jis neina ten kur tamista 
norėtum nuvesti. 

— Aš nieko nenoriu. Aš meldžiuos už tamista. 
— Su tikra viltimi kad tamistos maldos bus išklausytos 

ir aš atsiversiu. 
» 

— Kodėl ne? 

J i s apkvaito nuo tos giedrumo vilties. Kas ten butų, ji 
laimėjo. J is tečiaus vis protestavo: 

— Tamista lygion eilėn statai savo troškimus ir tikre-
aybę. Tamista manai kad aš žengęs vieną žingsnį pageidau
jamu krypsniu turėsiu galutinai ir paskutinę kliūtį, kuri yra 
mūsų iarpe pašalinti. . ' 

— Tai butų nuoseklu. Taigi nieko negalimo nėra. 
— Nuoseklu!... Negalimo nėra!... Tamista apsirinki. Man 

regis tamista sapnuoji taip kalbėdama. Aš neturiu noro nei 
reikalo eiti į ginčus. Įsivaišdink tečiaus, kaip mano spiri t ua-
listinės pažiūros protu besiremiančios galėtų sutilpti į taniis-
tos "Credo 'V 

e 

— Bet labai paprastai, atsakė nei kiek nesusimaišiusi, 
jaunoji moteriškė, labai paprastai, nes tamistos inteligencija 
reikalautų tokios išvados. 

— Išvados... ko? 
Rožė nežinojo ar atsakytk J i taipat neturėjo noro, drą

sos protavimo keliu atversti tokį žmogų kaip Jurgį Ralį. J i 
nesijautė galėsianti stoti panašion kovon. Vienok jos sveikas 
protas, ta rami tiesoje gyvenanti siela, reikia pridurti, jo6 
meilė, skatino ją atsiliepti. J i tarė: # 

— Nelauk nuo manęs mokytų atsakymų. Aš noriu pasa
kyti tai ką kiekvienas vaikas katekizmo pramokęs galėtų 
pasakyti, va viskas. 

— Sakyk, sakyk. • 
— Kas prisipažįsta turįs dusią, pripažįsta ją esant ne

mirtinga, 
—• Taip, sutinku. 
— Gerai. Jeigu mūsų gyvenimas nesibaigia nei čia nei 

anapus grabo, jeigu medžiaga, kuri pabįra yra niekis, o mūsų, 
dūšia viskas, dera kad mes gyventume tokiu būdu, kurs mus 
papuošęs dorybėmis, nuopelnais ir gerais darbai*;, pelnytų 
mums amžiną laimę. 

(Daugiaus bus) 
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I. A. L RUTKAUSKAS! 
Gydytojas Ir Chirurgas 

444* 80 . Weste#n Are. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: t - 1 1 ryta is 1-1 p* „ 

|»ietų ir 7-S vakarai*. N e d ė l d i e - ^ 
jotais t iktai po pietų S Iki I. | j 

J I , — i u - s . 

•OOOOO1^ 
V A L E N T I N E DKESHAMJJfG 

COLLEGES 
6205 a Halsted, 2407 W. HadisonJ 

1*50 H. Wella St. 
[ 137 Mokyklos J augt . Valst ijose. 

Moko Siuvimo, Patternų Klrpl-] 
mo, Des igning bizniui ir narnama* 
V i e t o s d u o d a m o s d y k a i , D i p l o m a i . ] 
Mokslas lengvais a tmokėj lmalaj 
Klesos d ienomis Ir vakarais . Pa-

įkalaukit knygele*. 
Tai. Beeley 1548 

S A R A PATEK, p i r m i n i n k ė j 

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

U e t u r i s Gydytojas, Ofcirurgao Ir 
Aknžeraa. 

UOS a. Halsted St. Cfelcaco. 
Valandos: 10—12 1S ryto 1—t ir 
«—8 vakar* Nsd. l t — I I U ryto. 

ŪR. S . NAIKELIS 
LIETUVTfl 

GYDYTOJAS ER C H I R U R G A I 
Ofisas Ir Gyv&ntmo viet» 

S251 Sooth Halsted Street 
Ant rlrsMa l nty«r*«l Mat* Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nno 
2 iki 4 po pietų; nno 7 iki • rak. 

Hedėl iomls nno l t iki S, 
THitMiM T*rd» 0044 

' » » • i » » » » » « • » » » • , , 

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

Ofisas 2149 So. Morgan k*. 
Kert* 82-ro St., CkJcago, ILL 

8PECIJALISTAS 
MotsriSkų. Vyrišku, taipgi e*r+-

niškų Ugny. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 r / to 
iki 2 po pietų, nno C iki 2 valan
da, vakare. 

ffedėliomJa n a o t Iki 2 po piet. 
Telefonas Varas 0«7 

• -

§ DR. CHARLES SEGAL j 
P Perkė lė aeavo ofisą po num 

{4729 So. Ashland Avenuej 
Specijal istas 

| D t I O V U , MOTERŲ Lr V Y R U L I G t j 

Į V a l a n d o s n u o l t Iki 12 Išryto: n n o a 
• 2 iki 5 po pietų; n u o 7 lkl 8 :1*2 
• r a k a i • . Nedė l iomis l t kll 1 

Telefonas Drexel 2«Sg 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

I GYDAU RE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3317 E m c r a l d Avenue 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Bou'.evard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 lkl 8 vanare. 

J. P. WAITCHES 1 
Lawyer 

L I E T U V I S ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N . Dearborn St. \ 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4509 So. Ashland A ve. 

Tel. Yards 1052 

Telefonas Armitage 9770 

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

Mokytojas P iano , Teorijos Ir 
Kompozicijos 

I M I M. Westera Av«. 
Chicago, m . 

T e i e f M M PaUinaa 000, 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Miehigaa A v e o n e 
•—»••<!, iu. 

VALANDOS! 0 ryt* 0x1 0 
tel. Pul irnaa 842 ir 1188. 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiii-
- jphone Seeley 7429 

DR. L M. FE1NBERG 
:Gydo speciJaUal visokias vyrų t f S 

moterų lyt iškas l igas E 
•2401 Madison Str., k a m p a s We»-= 

tena Ave., Chicago 
i v a l a n d o s : 2—4 po piet 7 — t rak. E 
: l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l imi l l l l l l l l l l l l l l l l l l ; 

Furgpean American pu r tau 
Fabionas ir Mickievic* ved. 
buvę A. Potraitls lr 8. L. Fabionas 
Siuntimas pinige, laivakor

tės, pažportai ir tt. 
NOTARLJUAAS 

Real Estate, Pa kolos, Losurtoai 
Ir tt. 

809 W. 85th St., Kamp. Halsted 84. 
Tel. Boulevgrd 611 

Vai.: 9 Iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 

Ned. : iki 2 po pietų. 

4iuiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiir}iiiiiiuiiiiiiitt 
Re*. 11S9 Independenoe Blvd. 

Telefonas Votį Bnren 194 

DR.A.U0TH, 
R a s a s Gydytojas r | Ohlrargas 
Specijal istas Moteriškų, VyrtAkij 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—a p> 

pietų, 1—8 vak. Nedėl iomis 10—12 4 
•>ftsas S354 So. Ualsted St., Ghta«KS> 

Telefonas D m v w MVt 
iiiiiiiiiiiniiiiiiitstititiiimiiiiimiiiiinm 

I 
I 

Dr. M. T. STMKOL'IS J 
jį Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas i 

Pcopleg Teatro N a m e 
1161A W. 47th Str. TcL Boul. 1 0 0 | 
{ V a l a n d o s : 4 lkl 8 vak. Nedėl l t l 
| i k i 12 ryte. * 

Res . 2914 W. 4Srd Street 
N u o ryto Iki piet. 

I h ei. McKinley 968 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street ; 

: 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 9082 
Valandos: — 2 iki 11 14 ryto: 
S po pietų lkl 8 vak. Nedėllo-
mis nuo 6 lkl 8 vai. vakare 

3C 

D R . A . L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Canal 9118 

Valandos: l t ryto lkl 2 vakare 
[Gyvenimas: 

1811 W. ggrd Str. 
Tel. Prospect 8441. 

• - 9 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Btreet 

Valandos: l t lkl 12 ryto; 1 lkl 4 
po piet. 4 lkl 9 vakare. 

"dLm • ^ «. • • » • • » » • » » » » » » » « » « » » | 

Dr. C. Z. Vezelis 
! 

Tel. Blvd. 7042 

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 SO. A S H L A N D AVKKTJM 

arti 4 7-tos Gatvės 
įU Valandos: nuo 9 ryto 11d • rak 
i Šaradomis nno 4 lig 9 vakare 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVY8 GRARORIUS 

Patarnauju laidotuvės* kopigiausla. IUI-
kala meldilu ataliaaktl, o maoe dartml 
boait* aggasjasjssML 
2814 W. ISrd PI. Chlaago, UJ.| 

TeL Canal 9199 

S V. VV. RUTKAUSKAS § 
• ADVOKATAS • 

Ofisas DldmiestyJ: , 

J 29 South La Baile Street j 
Kambario 214 

Telefonas Central 6390 

• Vakarais, 812 W. 33rd St j 
Telefonas: Yards 4881 

—» 
Tai. Randolph 2898 

A. A. SLAKLS 
ADVOKATAS 

Ofisas vtduinirstyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La SaUe 6t. 
va landos: 9 ryto iki 6 po plgtų 

Panedėl la l s lkl 1 vakarą 
NadėUonig ofisas a idarytas , 

M * — * * . » * » . iw«»»n«w > » « > • « a * *H 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

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

F . B r o u n 
1857 W. 57-st St. Chlcago, 111. 

Ant pardavimo pigiai 4 kambarių 
bungalow, maudinės e lektra gazas, lo^ 
tas 50x185 pėdos ilgio ant lengvų iš-
mokesčių. Kaina tik 22,800.00. Atsi
šaukite 

• 
10640 So. May St. Chlcago. 

• » • • 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
»•* • • " f i Į U n s i > » » a » « a a a » i * » Į i s s i s a > i « • . . o m * . .n • • w»»jj 

KOKS MIBSTEUS. 6V. KA-LABD. SĄ-G0S 3 KUOPOa 
ATSIŠAUKIMAS Į GAILĖS 

TLNGĄ VISUOMENĘ. 
* 
— 

Cicerp, UI. — Kaip jau ži
noma, cicerieČiai rengia viešai 
rinkliava (tag day) rugsėjo 5 
d. (Labor day). Kad tą dieną 
tinkamai išnaudpjus mūsų naš
laičių sušelpi mui, reikia daug 
aukų rinkėjų: moterų, mergai
čių ir vyrų. Ciceros lietuvių 
Labd. Sų-gos 3 kuopa rūpes
tingai darbuojasi, kad tai die
nai gavus darbininkių-ų, bet 
pasirodo vis permažai jų ran
d a i . 

Todėl 3 kuopa atsišaukia j 
visas Cliicagos Labd. Sa-gog 
kuopas ir j pavienius asmenis, 
ypač į moteris ir merginas, 
kviesdama talkon paremti naš
laičius darbu ir aukomis iŠ 
Dievo ir artimo meilės, kad 
butų galima apimti visus gat
vių kampus. 

Kreiptasi rinkėjų reikale į 
visas Ckieagos Labdarių kuo
pas. Jos pasižadėjo, bet 3 kuo
pa dar nežino pasekmių. O lai
kas jau labai trumpas. Gal 
kuopom mano savo pasižadėji
mą išpildyti Labd. Sa-gos Cen
tro sekančiame susirinkime 
rugpjūčio 31 diena? Žinoma, 
dar nebūtų pervėlu. Bet daug 
reiškia žinoti pasekmes ankš
čiau. Todėl visos gerb. Chica-
go* kuopos prašomos pranerti 
3 kucjpal^itpapjv^iaųlailai, ki<*k 
kuri kuopa išgalės duoti aukti 
rinkėjų rugsėjo 5-ai dienai Ci-

ZIMIERO DR-J0S 
PRAKALBOS. 

cero, 111. 
Darbininkės ir darbininkai 

prašomi pribūti 6 vai. į Šv. An
tano pampi jos svetainę, kam
pas 15 gatvė ir 49 Courtas, 
Cicero, 111. 

Svetainėje bus paruošti Už
kandžiai visiems darbininkams 
ir darbininkėms. 

Labd. Są, £os 3 kp. valdyba. 

MOTERIMS ir VYRAMS 

DR. J. SHANKS 
fOYTOJAS Ir CHIRURGAS 

t o d o moterių Ir 
vyru vUoklus li

rai* M»VO ofi-
«uo»o ur II-

Ofisal: 
1S57W. MudiMin 
St. Kmp. Paulina 
Vai. 10 iki 12 p. 

1 iki 8 vak. Res. ofisas 3(M1 Fulterton^V^onbučIuoK 
Ave. Kamp. Albany A V A 

Vai. 8 iki 9:30 ryte 
8:30 iki 9:30 vak. 

t liicatfo, IU. 

• • 

Dr. 0. VAnUSH, 0. D. 
LIKT t VIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina vist) akly 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudaučlue 

<r ujisideguulus karščiu aklų kreivos akys, 
.catera'cto, nemieglo; netikras akla indedara. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausia* klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. «er-
^.ikite savo regėjimo ir valkus einančiu* 
mokyklon. Valančios: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Medeiiomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1555 W. 47 St. ir Ashland Av.. 
Telefonas Drsver 0660. 

Kenosha, Wis. — Lietuvių 
kolionija nedidelė. Didelė hįb 
darbo. Bet yra turtingų lietu
vių. Apie 80 asmenų turi savo 
automobilius. Yra katalikiškų 
draugijų. Mokyklą, veda sese
rys Notre-damietės, jų viena 
lietuvaitė. Čia yra didžiausia 
ir praktiška uodų dirbtuvė. 
J i subjaurioja orą,, ir uodai 
neduoda ramybės žmonėms pa-
siisio laiku. Į Šv. Kazimiero 
Dr-jų įsirašė visai mažai, tik 
12 narių. Garbės nariu pasiža
dėjo likti klebonas Balinskas, 
o kun. Ambrozaitis pasižadėjo 
pafniti keturis šėrus po 50 dol. 
Ačiū labai. 

Kun. P. Kasčiukas. 

PASKOLOS REIKALU. 
(Pabaiga) 

Vajus žada būti trumpas, bet 
gyvas. 

DIUELIS BARGENAS. Ant parda
vimo 3 pagyvenimo mūrinis n a m a s 
su maudinems ir visais geriausiais 
įtaisimais# Randos neša ant metų 
$720.00. Kaina $7,000.00. Priežastis 
pardavimo važiuoju Lietuvon. 

L R u m c h a k s 
2243 So. Irving Avc. Chicafio, III. 

Reikal ingus kunigas klebonauti 
l ietuviškoje parapijoje^ Kreiptis se^ 
kančių antrašu: 

Kun. J . Šimkus, 
720 E u e Pai-Uienals, Moutreal. 

Canada. 

Paieškau kambario ant Westside 
apie 23čia ir Leavitt del vedusios po
ros geist ina kad butu maudyne. At
sišaukite tuojaus. 

A. Stankus 
3019 S. Union Ave. Tel. Yards 3686 

-*-. 

Parsiduoda € kambarių medinis na^ 
mas" geram padėjime, elektra ir ga
zas, maudinės visi į taisymai iš už
pakalio "porches" apdirbti st iklais del 
ž iemos o dratais dal vasaros, skiepas 
uugstus ir išmūrytas. Matyti ga l ima 
ka» vakarą nuo 5 iki 8 

Savininkas 
1324 S o. 49 A T C Cicero. IU. 

Mes turime parduoti savo player 
tuojaus# Labai svarbi priežastis. Atsi
šaukite. 
1421 W. 72nd P lace Tel. Stewart 8«76 

d) Per rugsėjo mėnesį visi 
lietuvių namai turi būti aplan
kyti, kiekvienas lietuvis turi 
būti prieitas ir pakalbintas. 

e) Stočių komitetai lai nuo 
šio laiko pradeda laikyti savo 
susirinkimus kas savaitė ir lai 
nuofat informuoja Misiją,, kas 
jų veikiama. 

Yra' ^Šviso apie m .fiA'ta/ 
jjaskolofc sločių. Hoš dešimts-
stočių, "kurios pirmos padarys 
savo kvotą, gaus ypatingus 
pažymėjimo ir pagerbimo lakš
tus. Dėlto netrukite infor
muoti, reikale net ir telegra
momis apįe visus savo pasi
sekimus. Taip-pat pabaigoje 
mes busime priversti paskelb
ti visas tas kolonijas, kurios 
nieko neveikė šio vajaus rei
kalu. Labai butų gerai, kad 
tokių kolonių neatsirastų. 

Be to dar visų žiniai skaito
me reikalinga pranešti šiuos 
dalykus. i 

1) Dar balandžio mėnesy, šių 
1921 m. buvo garsinta, kad 
pradėjusių mokėti už bonus ir 
nebaigusių mokėti iki pirmai 
dienai gegužio — įmokėtieji 
pinigai bus pabūti į Valstybės 
Iždą. Ta. parėdymą, reikia su
prasti taip, kad bus į Valsty
bės Iždą paimti t ik tų žmonių 
pinigai, kurie ir šio vajaus lai
ku nebaigs mokėti už savo bo
nus. Gi kurie norės dabaigti 
mokėti, dabar — galės tai pa
daryti ir jiems bus paskaity
ti seniau įmokėtieji pinigai. 

2) Daranf by kokius įmokė-
jimus už bonus, pereitų metų 
kuponai nuo Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų bus priimami 
už gatavą, pinigą. 

3) Pageidaujama, yra, kad 
visi bonus perkantieji užmo
kėtų ant syk visus pinigus. Bet 
kurie negalės to padaryti ant 
syk, galės išsimokėti dalimis, 
bet jokiu būdu nevėliau, kaip 
per penkius mėnesius, taip — 
kad visi pinigai turės būti }-
mokėti iki 1 d. vasario 1922 
m. Perkantieji išsimokėjimui, 
turės iš pradžių įmokėti ne 
mažiau kaip penktą dalį 
(20%) ir paskui kas mėnuo po 
penktą dalį (20%). Su pasku- cius. 

tiniu mokesniu turi būti paim
ti ir priaugusieji nuošimčiai 
(po 42c. į mėnesį nuo $100.00), 
rokuojant nuo liepos pirmos 
dienos, š. m.. 

Į darbą Lietuvos sunųs ir 
dukterys! 

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius 

370 Seventh Ave., 
New York City. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje). 

Valsčiaus taryba. Girtuok-
lybė. Kontrabanda. Misijos. 
Arklių rekvizicijos. 

Švėkšna. Nesenai išrinktoji 
valsčiaus valdyba jau padarė 
savo posėdį. Į valsčiaus valdy
bą įeina žemdirbių 6, socialis
tų 7, krikšč. demokr. 8 ir žy
dų 2. Įdomus dalykas, tai vals
čiaus valdybos kova priež gir-
tuoklybę. 

Rods tad buvo antrame po
sėdyje. Nutarimas yra šioks: 
jei suranda girtą, tad šį areš
tuoja ir pasodina į šaltąją 
(tad paprastas dalykas). Te-
čiau Švėkšnos valsčiaus val
dyba nutarė girtus bausti pir
mą kartą 50 auksinų, antrą 
100 ir t. t.; tas gi, pas kurį iš
gėrė paskutinį stiklą moka 
bausmės pirmą kart 100 auks., 
antrą 200 ir t. t. Net pas kurį 
paskutinį stiklą išgėrė, tas da
vė jau giltam geijti. Gerti lei
džiama (tokio įstatyino, kad 
neleidžiama valš. valdyba ne-

lgaii išleisti) bet s^sailfųVBeto 
jei ? " • ^ ^ • » w ? d s y ^ t į r ™ r g B i ^ 
moįa paferiudą pirmą sykį 100 
auks., antrą 200 ir 1.1. Je i tos 
vietos, kame išgėrė paskutinį 
stiklą nesuranda, tad turi mo
kėti pabaudą pats girtuoklis. 

Pabar buvo misijos (liepos 
25, 26, 27). Laikė tėvas Kazi
mieras iš Naujamiesčio. Laike 
misijų valsčiaus valdyba buvo 
uždariusi visas girtybės įstai
gas (traktierius). Į misijas 
keliavo minios iš kitų parapi
jų. Tečiau daug ir naudos jos 
bus suteikusios, o ypač prie 
doros ir blaivybės žmonės krei
pusios. 

Vis-gi šmukules eina per ru-
bežių. Jų turbūt nieks neužda
rys. Veža į Klaipėdos pusę gy
vulius (karves), o iš ten deg
tinės. Spirito, literis kainuoja 
Klaipėdos krašte apie 30 auks., 
čia gi parnešę gauną į 40145 
auks. Ar greit supras savo 
klaidą, nežinia. Tik viena ga
lima pastebėti, kad Čia degti
nės dinbėjų maža tėra, o gal 
ir visai nėra. t 

Dar vienas nuotikis, tad 
valsčiaus statymas rekvizici
jom arklių; pareikalauta 7 ar
kliai. Valsčiaus valdyba suta
rė su žydu, kad šis pristatys 
ir jam moloės valsčius po 11,-
000 auks. už arklį! (Tuotarpu 
kai valdžia moka tik 4,000 
auks., ar 2,500 auks.) . Tečiau 
žydo pristatytų arklių nepri
ėmė, nors sulig reikalautu ma
tu (2 ars, a/2 col. aukščio) visi 
buvo pristatyti. Tad sušaukta 
į Naumiestį liepos 18'd. visuo
tina arklių niobilizacija. Visas 
valsčius su arkliais vargo visą 
dieną, o nei. vieno arklio vėl 
nerado tinkamo. I r yėl vals
čiaus valdyba suka galvas, 
kaip tinkamus arklius prista-

SUSTOK, ŽIUREK IR KLAUSYK 
štai Negirdėtas Pasiūlymas 

%U\ DALYKAI TIKTAI Už $6.00 

REIKALAUKITE ŠIANDIEN viršui parodyto rinkinio iš šešių dalyku 
ir kuomet jį aplalkysite, tad parodykite savo kaimynams, draugams ir tt. 
ir tegul jie sprendžia apie jų a u k š t į v ertę. 

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

Pas iūlymas yra taip lengvai atl iekamas, todėl jųs * n op ri valote abejoti. 
Tik iškirpkite šitą iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavardę ir 
adresą, {dėkite 50c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšoms apmokėti 
ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius dalykus kaip 
aukščiau parodyta, o žemiau išvardyta. 

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

8. Automatiška mafiinukė plaukų kirpimui. Galima nusikirpti pačiam 
savo plaukus lygiai kaip jųs sušukuojate juos. 

3. Geležinkeliečių styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais pui . 
kial nušlifuotais lr išmargintais. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti, kad vi
suomet laikys teisingą l iaką ir yra garantuojamas ant daugelio' metų. 

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

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

6. Puiki užrašų knygutė, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu apda
ruose. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali 
apseitl. •. t .'. • % , > • . . 

Nei v ienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirium, nes metp 
darome š i t ą p u s d y k į . pastyl*'iną,;tokla žema kaina vįen tuo tikslu, kad pa
s iekus kuodaugiau žmonių. Jei jųs atrastumėte, kad minėti dalykai nėra 
dul|Įtrtv«t&*|a£ąu ar. nor# jųs piniga^verti , tai sugrąžintume jūsų pinigus, 
š i tas r inkinys aukočiau .minėtų dalykų^^patrattlcs" ir jūsų draugus ir j ie 
norės jj gautai taipgi gal iį? • Jųs J apatys norėsite gauti kitą tokį patį rinki
nį, todėl V E l K f T E TUOJAUS! K, 

'2) -

673 W. on 
- — 

§ALESiC0„ 
St, •v t Chicago, 111. 

be gyduolių, kurias m e s sutalsom keleiviams del visokių ligų kel io
nėj ir Lietuvoj, kur daktarus ir gyduolės sunku gaut. Sykiu su skri-
nelė gyduolių įdedame knygel i su jų vardais lr kaip nuo kokių ligų 
varto t. 

Ch. Montvido Vaistinyčia . 
1824 VVabansia Avenue Chicago, Iii. 

2 / 
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BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
O O UO/i DVCAY N t w S otf rv N \ 

Tiesi Kel ionė 1 LIETUVĄ. P E R PILIAVA 
(Karal iaučio Prieplauka) 

A R B A P E R O B A V A , HAMBURGĄ—EITKŪNUS 
Šiuomi l inksma m u m s pranešti, kad mes pasidarbavom idant 

mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI I PILIAVA-

Lietuviai, važiuojanti į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą ( K o n d o 
rą ir privalo turėti t iktai l ietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų reguliariško su_ 
s lnešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
trumpas ir parankus kel ias namo dasigauti. 

Dideli dviejų sriubų p a l t o laivai išplaukia: 
S. S. L.ITUANIA Rūgs . 7 S. S. ESTOKIA Spalio 5. 
S. S. I/ĄTVIA R ū g s . 21 S. S. POLOJTIA Rugsėjo 12. 

Pasaž ierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DASZIG-Hal i faa , Coa. 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasoo kelelvtamo 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. K E M P F , Goo. Western Pass . Agt. 129 N. LaSaUc St. Chicago 

mtm 

Ant pardavimo sal lunas l ietuvių ir 
lenkų apgyventoj vietoj , savininkas 

-
Chlcago, Ui . 

išvažiuoja Lietuvon 
1«14 V W. 46 St. 

MANTREALĮ 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

VTA 

CANADA LINE Trečia 
Kl iasa 

I Treč ia Į 
1 Sk-J 

gusijungė Red Star lr Hol land-Amorlca Lini jos 
Tiktai v ienas t iesus kel ias i Balt ic F o r t u s 

LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D. 
Valgiai geri. Graži v ieta pasivaikščiojimui. R ū k y m u i į kambaria i 

, Kambariai p o . dvi lovas. . 
Koriu t daugiau informacijų, apie , ka inas i "tSHPiiLįta * 

1 M E R X A T 1 0 N A L MEKCAKT1LE M A R f t E C O H P ^ W Y 
Chicago: F . C. Brown.West Pass . Agt., 14 N. Dearborn Street 

Užsisakykite "Laivą" 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i iEiii i i i i iuii i i i i i i i i i i i i i iaii i i i 

a 

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

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

dėjo ir toliaug tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams' tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. { tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaugiausia. . 

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

"UkFtAS" 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ulinois. 

• ' = 
— > • 
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IV* I F M A K A B A C ijįTelefonas Boulevard 0 l » » 

| LietuVys Gydytojas ir O U r u r ^ | j # flfl ( } K A S P U T I S 
SOfiaaa 1 W M 6 o . Uiehię*»> A u . Į ' į . * w m Z—T 
S V a i . ; 1 # ik* I š r y t o ; 2 iki 4 ©c3 » * K&TAS u 9 ,. 
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V A L D O V O S U N Ū S 
Lirinė šešių vaizdų drama. 

Šeštadieny, rugp. 27 d. School Hali svetainėj, 48-tos ir Honore gat. 
Si drama parašyta Putino, Ir niekur da nuvaidinta. Ji vaizduoja rciškiai ir jausmingai Lietuvos kilimą iš priespaudos 

ir žengimą f laisve. Vaidins žymus scenos mėgėjai-artistai k. v. J. Balsis, A. Freltikaitė, A. Benaitis, J. Urbiutė, J. Vilimas, 
A. Tiinkus ir kiti. 

K O N C E R T A S 

i MOKSLEIVIŲ 10 METŲ JUBILEJINIS SEIMAS 
| SEIMAS ĮVYKS RUGPJŪČIO 23, 24, ir 25 D. CHICAGO, ILL SEIMAS PRASIDĖS sV. MI-
I ŠIOMS 9 VAL RYTO, DIEVO APVEIZDOS BAŽNYČIOJ, 18-TOS IR UNION GAT. TUOJAUS 
| PO PAMALDŲ PRASIDĖS SEIMO SESIJOS TOS PAČIOS PAR. SVETAINĖJE. 

Į POSEIMINIAI VAKARAI 
| Penktadienyj rugp. 26 d. programas sudėtinis iš vaidinimo, solų, paskaitos ir pasilinksminimo. 

2-ra moksleiviu kuopa vaidins iš Lietuvos vaizdeli; dainininkė p-nia M. Janušauskienė dainuos. Gerb. Knn. Dr. Ig. česal 
5 tis, "Draugo" redaktorius, duos paskaita; moksleivis Petroševiėius grieš ant smuikos. šokiai, 

šį vakarą rengia Vaiparaiso Universiteto studentai. 

Šis vakaras atsibus Dievo Apveizėtos par. svetainėj 18-tos ir Union gat. 
iiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiim 

^*f ŠV. KAZIMIERO AKAD. po Ap. draugijos atsilankymą "" 

Sekmadieny, rugp. 28 d. Bohemian Slav. Am. svetainėj, 1436-40 W. 18-tas gat. 
Programa išpildys žymus Chicagos Lietuviai dailininkai, k. v. poni M. Janušauskienė, ponai Saboniai, Ramanauskas, A. 

Petkiutė, S. Kiru t ė. Petroševieius ir kiti. Po koneertui bus pasilinksminimas su šokiais. 
Visuose vakaruose gros Ezerskio orkestrą. 
Visu vakarų programo pradžia 7:30 vai. vak. 

Visus kviečiame į moksleivių rengiamus vakarų programus! Programuose visi rasite dvasinio peno, o Jusu atsilanky
mas parems moksleivius ir sustiprins jų dvasia. 

Vakarų t i kietus galima gauti prie moksleivių ir šiose vietose: — Baltučio ofise S3-rd ir Atiburn gat., Darbininku Krau
tuvėje 1447 So. 50_th Court, Cicero, 111., Taiposgi pas artistus. 

CHICAGOJE. 
PRANEŠIMAS. 

. .Ryt rugpiučio 25 dieną, sau 
Mamas Susivienijimo L. R. K. 
susirinkimas, kurs įvyks Auš
ros Vartų parapijos svetainė
je. 7:30 vai. vakare. 

Yra skleidžiami gandai, kad 
Susivienijimo Csntralė Valdy
ba stato pavojun Susivieniji 
mo turtą. Kaip dalykai stovi, 
kiekvienas narys galės viską 
sužinoti iš lupų paties Susi
vienijimo Centro Valdybos pir 
nrininko p. J. S. Vasiliausko, 
kurs dokumentais išrodys fak-
tiną padėtį Susivienijimo ka
pitalo, atsakys į visus pak 
lausimus ir priekaištus. 

Dėlto visi kam rupi šios 
brangios Organizacijos labas, 
prašomi labai atsilankyti. 

Chicagos Susivienijimo Ap
skričio Centro Valdyba. 

5) Nutarta rašyti laišką ir 
prie bendro darbo pakviesti 
Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybą. 

6) Komisijai pavesta su
šaukti susirinkimą, nužiūrint 
reikalą. 

7) Susirinkimą uždarė 
10:00 vai. vakare. 

8) Valdyba kuri vedė tą. su
sirinkimą ir taip-gi užbaigimui 
viso darbo išrinkta sekanti: J. 
A.. Mickeliunas—pirm., E.Stat
kienė—rast., ir iždininkė. 

Centralinių organizacijų at
stovu valdyba: 

J. A. Mickeliunas, pirm., 
E. Statkienė, rast. 

RĖM. PIKNIKO DOVANOS, 
PAVEIKSLAI. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos piknike šių 
numerių tikietų laikytojai ne
atsiėmė savo dovanų: 28 ir 214. 
Atsišaukite į Šv. Kazimiero 
vienuolyną ir gausite savo do
vaną. 

Kurie norite gauti paveikslą 
nuimta piknike atsišaukti šiuo 
antrašu: 

O. Reikauskienė. 
1317 So. 49-th Ct, Cicero, UI. 
Butų gerai skyriams ir rė

mėjoms įsigyti po paveikslą. 
J. Reikauskas. 

PRANEŠIMAS. 

JAUNI VAGILIAI. 

Policija areštavo 12 metų 
mergaitę H. Kasorski, 2G|.~> 
Jonės St., ir 14 metų jos bro
lį. Abudu prisipažino prie 
visos eilės vajrvsčin. 

Taroje 
Chicagoje 
mobiliai. 

- rugp. 23-24 d. — 
pavogta 23 auto-

PROTOKOLAS 

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. 

į Motinos Dievo Aušros Var
tų dr-jos pikniką rūgs. 4 d., 
Polonia darže, Jefferson Park, 
UI. 

Nors Motinos Dievo Aušros! 
Vartų draugija yra nedidelė, i 
vienok pernykščiame parapi- j 
jos bazare pelnu pirmą vietą i 
užėmė. Padarė gėdą didelioms |l 
draugijoms. 

Pamatysime kas šįmet užims 
pirmą vietą parapijos bazare. 

Koresp. 

DIDZIAUSIS KARNIVALAS!! 
ŠVENTO JURGIO PARAFUOS 

PRASIMS 
I 

IŠ BRIGHTON PARKO. 
—— 

IŠ NORTH SIDES. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Centralinių Organizacijų At 
stovų Susirinkimo 

Laikyto rugpj. 22 d. 1921 
Sv. Jurgio par. svet., Chicago. j 
Susirinkimą atidarė Š:15 vai. 
vak. 

1) Buvo išsaukta organiza- j 
sijos. Sekančiu organizacijų, 
atstovai atsilankė: A. L. K. K. 
Fed. Chicagos Aps. — 6, L. 
L. Paskolos bendro komiteto -
B. Chicagos Lietuvių Tarybos 
— 7, Chicagos Lietuvių Dar 
bininku Tarybos — nei vienas. 

2) Duota Įnešimas priimti 
gerb. Atstovą Čarnecki iškil
mingiausiai su didžiausiu 
triukšmu. Nubalsuota vienbal
siai. 

3) Kun. Albavieius davė j -
nešimą gerb. Atstovą Oarnc-
kj pasitikti sekančiu būdu: 
prie gelžkelio stoties sykiu su 
kareiviais ir nulydėti į vieš
buti; vakare surengti bankietą 
(arba piiotą); laike bankieto 
pardavinėti bonus; po to seks 
maršrutas. Vienbalsiai priėmė. 

4. Išrinko komisiją iš trijų 
centralinių organizacija kuri 
vykins visą darbą pasitikimo 
Atstovo Čariieckio. Išrinkta se-
kančios, iš A. L. E. K. Fede
racijos Chicagos Aps. 3 at
stovus: M. Žaldoką, kun. Ign. 
Albavičių, adv. J. Brendzą; 
Chicagos Lietuvių Tarybos 3: 
Dr. A. L. Graičuną, N. Kru-
konį ir Stas. Grisių; L. L,'Pa
skolos Chicagos ir Apielinkės 
Apskričio: J. Mickeliuną, E. 
Statkienę ir S. Junokienę. Visi 
atstovai priimta vienbalsiai. 

Lietuvos Vyčių 4-os kp. sa
vaitinis susirinkimas įvyks 
rugn. 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 

Motinos Dievo Aušros Var
ių draugija laikė mėnesinį su
sirinkimą rugpj. 14 d., Šv. My
kolo svet. 

Iš raportų paaiškėjo, kad 
ligonių šį mėnesį nebuvo. 

Skaitė laišką iš Šv. Juozapo 

Rugpj. 11 d. įvyko iškilmin
gos a. a. Pran. Šimkaus lai-
duotuvės iš Nekalto Pras. 
Pan. Švč. bažnyčios į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Pr. Šimkus buvo pavyzdin
gas katalikas ir karštas patriv 
j#tas. Priklausė prie daugel 
katalikiškų draugijų ir visad 
remdavo prakilnius reikalus. 

Jo moteris Pranciška (Maci
jauskaitė) ir J. Drulis nesi
gailėjo pastangų, kad surengus 

Nedelioj, Rugp. 28,1921 
IR TCSIS VISĄ . 

| Rugsėjo mėnesi - Nedaliomis ir Seredomis j 
| Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga visiems dykai, i 

Apiekuno draugijos užkvie 
čianti į tos draugijos pikniką, iškilmingas laidotuves. A. a 
Nutarė būry dalyvauti tame'Šimkus turėjo i daug draugų 

Šis karnivalas bus toks kokio dar Chicagos lietuviai nėra matę — jame bus gra
žiausių dalykų pasirinkimui. Muzika bus Military Band, kurios dar kituose lietuviškuose 
karnivaluose nebuvo. Taigi visi kas tik gyvas ant Karnivalio!! 

Nuoširdžiai visus kviečia Klebonas ir Komitetai. 

TitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiitffiriiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLS 

piknike. 
Tuoj po susirinkimo susėdo 

į p. Žigučio '^racką" ir nu
dundėjo į Šv. Juozapo dr-jos 
pikniką Polonia darže. Visa 
draugija būry įėjo į daržą. 

Dabar lauksime 3v. Juoza-

A. C. Alaburdaitė, 
rast. 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
" D R A U G E . " 

A. į A. 
ANT. VAINAVIČIUS 

persiskyrė su šiuo pasau
lių rugpjūčio 22, 1921, 3 
vai. popietų. Velionis sir
go 5 metus ir 4 mėnesius 
paliko dideliame nuliūdi
me tėvus 2 brolių ir še
šeri. 

Šia liūdna žinia pranešu 
savo sūnui Juozapui Vai-
navičiui kurs 2 metai ap
leido mūsų namus, meld
žiu pribūti ant pagrabo 
nes jau daugiau savo bro
lio Antano nematysi. 

Laidotuvės įvyks ketver
ge rugpjūčio 25 d. 1921 su 
bažnytinėm apeigom. 

Paliekam nuliūdę 
Tėvai, Vainavičiai 
Du broliai ir Sesuo. 
Grand Rapids, Mich. 

kurie dalyvavo laidotuvėse. 
Trys kunigai laikė mišias, 

penki vargonininkai giedojo, 
benas lydėjo. 

Dėkuojama visiems dalyva
vusiems laiduotuvėse. 

Ten buvęs. 
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Pirmas ir Vienintelis Tikrai Liet u VIŲ 
Bankas Rytinėse Valstijose 

Baltic States Bank UI 

m 
B ^ 

Kas MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti gerą 
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, - LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES 
BANKĄ. 

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

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMCIAMS ir UL 
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos 
kas mėnuo, - LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC 
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba banko 
«# i • • 
C6K1&1S 

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

PARDUODAME LIETUVOS LAiSVES PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS. 

Baltic Statės Bank 
294 Eif Mh Ave., New York, N. Y. 
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(IIŽA11SU [ m m KRAUTUVE CHICAGO d 

. P 1 W QUBB4 KOS^BUTINA 

NEMOKĖSI P H I G U S BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiautūą kainą, kur kitur taip D»Kaun 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedas, iliubi 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir 
bume visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius i? 
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai 

Steponas P Kazlawski 
46S2 So. ASHLAND AVE., ČHICAGO. n,L 

T*J*fnnas: DROVKB 7ROV 
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Auksinai Labai Pigus 

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

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 
LIETUVĄ. 

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės 
šiuo adresu: 

k. 

"Draugas" Publ. Co. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III. 
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