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250 ŽMONIŲ ŽUVO POTVINY 3 4 ™ ! , ! S U L 0 

MILI0NAI DOLIERIŲ NUO 
% STOLIŲ. 

Neapsakomos baisenybės 
mieste. 

•nuovada ir gaisrininkų stotis. 
Baisiausia tragedijos dalis 

mieste ir apylinkėse įvyko 
naktį 'prieš šeštadienį, kuomet 
vanduo visur buvo įsiveržęs. 
Miestas paskendo tamsybėse, 
visur girdėjosi tik pagelbos SAN ANTONIO, TEX., rū

gs. 12. — Pereitą penktadie
nį per čia ir apylinkes pra
ūžė baisiausia vėtra su perku-

T7« • AI •! • ros varomas viską su savimi 
nijomis. Vietos upe neatlaikė l u n >< l l" l l i a o ** 
^ , .~ ™ „ ^ ~ ;.. „+«™ „ s i : ^ nešė. Vilko viską, kas tik kliu-

ŽUS TILTUI. 
ATLIKTA BAISI ŽMOGŽU 

DYSTfi. 

CHESTER, PA., rūgs. 12.— 
Skaitlingas žmonių būrys iš-

Nužudyta du automobilių par 
* davėju. 

C H I C A G O J E , 
AMATNINKAI NESUTIN

KA SU NAUJA UŽMO-
KESNIMI. 

Aną dieną Desplaines upė-
ėjo iš teatro. Netoli buvo t i l - | j e t i e s L a k e g a t v e a t r a s t a s 
tas per upę pėstiems vaikš- plūduriuojantis lavonas. Išė

mus ides&ffkuotas, kad tai eioti. 
Žmonės nugirdo ties tiltu 

šauksmas. Bet pagelba nebuvo 
galima. 

Vanduo gatvėmis nei aud-

trukšmą, į kur skubinosi po
licija. Vienas vaikas buvo į-
k rites upėn. 

Daugybė žmonių susirinko 
savo vagoje ir staiga užliejo n™'- v l l K U V1551"* *«"»" ; — i a n t tilto. Šitas sulūžo ir dau-
žemutines miesto dalis. j™ 3 a m H e l i u i . Nuplovė n e s - | g y M u ž t e l ė j o v a n d e n i n . 3 4 žu_ 

tiprius pamatuose namelius i r - m 

Teisėjas Landis apsima per 
klausinėti. 

Vanduo miestan taip stai
ga ir taip smarkiai užtelėjo. 
kad nebuvo progos gyvento- » 

'nuvilko. Nešė medžis ir viso
kios rųsies rakandus. 

Sunku buvo įsivaizdinti, 

ar daugiau. 
Didžiojon San Antonio upėn 

jams gelbėtis. Todėl jų ir zu- . . . . . ^ 
, ^ , . . „, . kas veikiasi. Buvo spėjama 

vo, kaip pasakomam, apie 250 . 1 . V1. . v , . 
*\* tkad jura užlieja sauszemic 

plot.us. 
Tik ant rytojaus aiškiai pa-

miesto ribose subėga keli m a - ^ baisenybių reginys, 
žesm upeliai. Tie taigi dar Y m ž m o n i ų / k u r i e pasižy-
daugiau vandens atnešė n i i e s - ' ^ k r a ž v g i š k a i s darbais. 

Nežiūrint sau pavojaus, jie 
gelbėjo moteris ir vaikus. Jei 
ne ta pagelba, rasi, tūkstan
čiai žmonių butų nuvaryti į 
kapus. 

Nuostoliai milžiniški. Bet 
kol-kas dar nežinomi. 

Miestą kontroliuoja valsti
jos kariuomenė su vietos po 
1 . . . 
lieija. 

25 ŽUVO, 60 SUŽEISTA. 
LYONS, Prancija, rūgs. 12. 

— Iš Strassbourgo į čia va
žiuojąs greitasis traukinis nu
šoko nuo bėgių. 25 žmonės 
užmušta ir apie 60 sužeista. 

tui. 
Užlietos gražiausios ir veda

mos pirklybos miesto dalys. 
Nelaimė negirdėta miesto isto
rijoje. 

Pasemti vandens kai-kurie 
viešbučiai, bažnyčios, didelės 
departamentinės k rautuvės, 
rotušė, centraiinė telefonų sto
tis, taipat centralė policijos 

GRUZIJOS RESPUBLIKA 
ŠAUKIASI AMERIKOS KA 

PITALISTŲ. 

automobilių pardavėjas B. J . 
Daugherty. v 

Nelaimingojo rankos buvo 
surakintos. Veidas suraižytas. 
Kaukolė suskaldyta. 

Policija veikiai susekė, kam 
jis pardavė automobilių. Tuo 
pačiu momentu sužinota, kad 
su Daugherty draugavo ir ki- 's ia i r nebuvo pasidavusi ar 
tas, Ausmus, automobilių par- bitracijai, ir kuriai teisėjas-ar-
davėjas. I r tas staiga pragai-1 bitras pastatė $1.00 vietoje 
šęs. .$1.25 valandoje, nenori nei 

Policija areštavo Harvey. klausyti apie jokį sumažini-
Church, gyvenantį pas tėvus m §~ 

Amatų unijose pakeltas bai
siausias trukšmas. Tik viena 
dirbančių prie elektros darbi
ninkų unija sutiko su arbitro 
Landiso nuosprendžiu. Tai 
unijai pripažinta $1.10 valan
doje vietoj $1.25. 

Bet kitos unijos, ypač kar-

IS BOLSEVISTINIO ROJAUI 
, COPENHAGEN, rūgs. 12.— | pažinti bolševistinę augšt< 
Iš Gelsingforso pranešta, kad niąją mokyklą. 
bolševikų karo laivyno Balti
joje jurininkai pakėlė maiš
tus. Tie jurininkai buvo Pet
rogrado garnizone. 

Anot žinių, iš maištininkų 
400 suimta ir nugabenta Mas 

Be to, Maskvoje areštuoti 
apie 150 žmonių sąryšy su 
su šelpimo komisija. 

RYMAS, rūgs. 12. — 
Revelio pranešta, kad bolš 

kvon, kur jų laukia ypatingas j kąi Siberijoje pagaliau nutvė 
bolševistinis teismas. rė ir kuoveikiau nugalabina 

Kijeve susekta bolševikų ar
mijos karininkų suokalbis. 
180 karininkų areštuota. 

savo priešą generolą baroi 
Ungern-Sternberg, kurs ilga* 
laikas Siberijoje vadova i 

Pačioje Maskvoje areštuota priešboLv4evistinei kariuo;ue«< 
ir uždaryta kalėjimuosna 362 Generolo nugalabinimas pati 

penterių, kuri yra skaitlingiau I studentų, kurie atsisakė pri- virtintas Maskvoje. 

miestely Adams, Wis. Nes 
Harvey Church nuo Daugher-

Karpenteriai šiandie tyčio
jasi iš kitų unijų. Sako, mes 

Gruzija pilna žibalo versmių. 

Darbuojamasi Sumažinti Nedarbą 
* NEDARBO KLAUSIMAS Skaitlius bedarbių, kaip be-
PADUODAMAS GUBERNA- matai, sumažėtų, jei tik tuo-

TORIUI. |mi imtų rūpintis atatinkami 
autoritetai. Tas daugiausia 

J is g ^ sumažinti skaitlių be- i u . i g u U n u o v a l s t i j o s g u b e r . 
darbių. 

TIPLISAS, rūgs. 12. — 
Gruzijos respublika yra bol
ševikų respublika. J i sufede-
ratizuota su bolševistinę Ru
sija. Čia bolševikų šulai tvir
tina, jog Gruzija nori išvengti 
visų tų klaidų, kokias, atliku
si bolševistinę Rusija. Taigi 
ji norinti antkart susisėbrau-
ti su kapitalistais ir pradėti ** skudurių, kruvinas kirve-

ty pirko automobilių ir po to sakėme, kad taip bus. Ve ko-
pastarasis su Ausmusu pra- NW mes nesutikome su arbit-
gaišo. -racija. 

Nužudytas Daugherty pa- | Kai-kurių unijų darbininkai 
ėjo iš Chicagos. Tad areštuo- P»metė darbus. Kontraktoriai 
tas Church veikiai atvfcžtas Įg™ 1 1 1 0^ kad jie pakviesią 

[ RYTOJAUS " RED. p. B AL 
TRIS NUBAUSTAS 500 

MARKIŲ. 

. . 
Chicagon. 

Church 'o namuose policija 
padarė kratą. Pirmiausia jo 
garadžiuj atrastas nupirktas 
Paekard automobilius, už kurį 
turėjęs užmokėti nužudytam 
agentui apie $5,000. Bet tu pi
nigų pas nnhašninką neatras
ta. ' ' 

Namų rųsy atrasta kraujuo-

darban neunistus ir įvykinsią 
Čia prie namų statymo "open 
shop." 

Dalis unijų visai atsisako 
dirbti už arbitro nustatytą 
užmokesnį. Bet dauguma rei
kalauja, idant teisėjas Landis 

natoriaus. J is turėtų duoti 
pradžią, kaip reikia mažinti 
nedarbą. Jį pasektų apskri
tys ir miestai. 

Chieacros Darl>o Federaci

ni inois valstijoje suskaito
ma apie 300,000 bedarbių. 
Chicagos Darbo Federacijos 
viršaičiai tvirtina, jog tiems 
visiems bedarbiams gali duo-j j a numanė, gL Illinois Darbo 
ti darbus valstija, apskritys 
ir miestai. 

Reikia žinoti, kad valstija 
turi šiandie visokių viešųjų 
darbu. Turi tokiu darbų ap
skritys ir miestai. Daugiau- ** ^ i s t i n « vais«*> Chicagos 
sia viešųjų darbų turi Chica-j Darbo Federacija darbuojasi 
go. Čia daugybė milionų do-1 savo pu§ėn patraukti visus 
lerių pačių piliečių pripažin- į visuomenės veikėjus, idant 
ta pavartoti viešiesiems dar- j tas sumanymas bendromis 
bams. . • spėkomis butų remiamas. 

naują gyvenimą. Tas gyveni
mas turi but paremtas ant ka
pitalo, be kurio šiandie nei 
vienai valstybei negalima gy
vuoti. 

Federacija sumanymą parė
mė tuojaus kreiptis į guber
natorių tuo klausimu. 

Kad tas sumanymas duo-

MUSULMANAI ŽUDO SER-!do didesnius žemės plotus, ne-
BUS. 

Apie ta i yra žinių iš Make 
donijos. 

SOFIA, rūgs. 12. — Trukš-
mingos žinios čia gautos iš 
Novo Bazaro, Bosnijos, Her
cogovinos ir vakarinės Make
donijos, kur ginkluotos mu-
sulmanų gaujos užpuldinėja ir 
žudo beginklius krikščionis. 

Anot serbų oficialio pareiš
kimo, tik viename Novi-Bazar 
apskrity musulmanai išžudo 
800 serbų. 

gu krikščionys. Daugel vieto
se dauguma krikščionių yra 
arba bežemiai arba mažaže
miai. Kad tuotarpu musulma
nai turi didelius plotus. 

Taigi Jugoslavijos valdžia 
nesupranta, kodėl musulmanai 
kerštauja krikščionims. ' 

Tečiaus tuos atsitikimus v-
ra lengva suprasti. Serbai 
skaudžiai persekioja musul-
manus. Taigi tie tuo patim at
simoka. Todėl ir verda kova. 

Jugoslavijos valdžios užda
vinys, kokiu būdu sutaikinti 
įsikarščiavusius gyventojus. 
Tas yrą nelengvas daiktas. 

REZIGNUOS PROKURORAS 

Nesutikimai musulmanų su 
krikščionimis pakilo nuo to j Nes pati valdžia aršiau nei 
laiko, kuomet Serbija okupavo j patėviškai apsieina su musul-
augščiau minimas vietas. Mu- manais, 
sulmanų įnirtimas padidėjo 
dar labiaus, kuomet serbų val
džia į tas okupuotas vietas 
pasiuntė daugiau kariuomenėse 

Musulmanai tuotarjra Jugo
slavijoje naudojasi lygiomis 
privilegijomis su krikščioni
mis. Musulmanai vietomis val-

WASHINGTON, rūgs. 12. — 
Pranešta, kad iš užimamos 
vietos pasitrauksiąs generalis 
prokuroras. J i s nori patekti į 
senatorius iš Ohio valstijos. 

tinė Rusija. J i tai patyrė. 
Kuomet panaikino privatinius 
žmonių kapitalus, pati atsidū
rė ant prapulties kranto. 

Maskvos bolševistinę val
džia šiandie taiso tas klaidas. 
Tečiau nevyksta tas padaryti. 
I r todėl skurdas smaugia Ru-

• • 

Skelbia pažadėjimus. 

Gruzijos finansų ir užsienių 
reikalų komisaras Svanitza 
paskelbė prokliamaciją, kurią-
ja intikina svetimų šalių ka
pitalistus, kad jų kapitalams 
geriausia vieta yra Gruzijos 
respublika. Komisaras gva-
rantuoja, kad svetimų šalių 
kapitalistų nuosavybės Gruzi
joje bus nepaliečiamos. Kapi
talistų kapitalai Gruzijai la
bai reikalingi. Nes jie ją pas
tatytų ant kojų, atgaivintų ša
lį. 

Komisaras sako, jog Gruzi
jai labiausia geistina Ameri
kos kapitalai. Mielai minima 
ir žinoma visame pasauly kor
poracija Standard Oil Co. 

Kalbama apie draugingumą. 

Pagaliau komisaras pažymi, 
kad Gruzijos valdžia nuspren
dusi su visu pasauliu kuogra-
žiausia sugyventi. 

Visos valstybės Gruzijoje 
gali kurti savo konsuliatus ir 
turėti konsulius. Tam tikslui 
nereikalingos jokios specialės 
sutartys. Svetimų šalių atsto
vams gvarantuojama laisvė, 
asmens nepaliečiamybė ir ne
paliečiamas susisiekimas su 

lis, kruvina lazda ir kitokių 
žmogžudystės prirodymų. Tai 
visa atkreipta prieš areštuotą 
Harvey Church. 

Pagaliau ties Church'o ga 
Tai geriausia žino bolševis- radžium atrasta zindrose už

kastas ir kito pardavėjo Au
smus'o lavonas. I r tas lavonas 
įrodo baisų Church'o darbą. 
Church ginasi žmogžudystės. 
Policija yra nuomonės, kad 

Church vienas negalėjo abie
jų pardavėjų nužudyti. Nes 
jis persilpnas fiziškai tai pa
daryti. Todėl ieškomi jo sėb-

Kitas taipat svarbus klausi
mas: Church yra turtingų tė
vų vaikas. Kokius motivus jis 
turėjo atlikdamas tokį baisų 
darbą, retą kriminaliuose re
korduose. Gal jis tai padarė 
laikinai pamišęs? Nežinia. 
Harvey Church yra karo ve
teranas. 

išnaujo atliktų perkratinėji-
mus k* pataisytų kas yra ne
tinkamo nusprendy. Teisėjas 
apsima tai padaryti. 

Taigi namų statymas Chica-
goje dar labiau suiro. 

(Pabaiga) 
Del tokio aiškaus pasaky

mo, teisėjas pripažino, kad 
lietuviai turi kovoti su Hei-
matbuntu, bet apgulos sto
v i u i esant, del "Deuteh-
f eindliche Kundbebungen'' 
(t. y. vokiškumo žvilgsniu) 
turįs jį nubausti, bet bausmė 
tapo sumažinta nuo 3,000 ant 
500 markių. 

neįleisdamas nei vieno atstčF 
vo ir valstiečių sąjungos blp-J 
ko. 

Esant tokiai padėčiai vals
tiečių sąjungos blokas visaij 
iši\jo iš valsčiaus tarybos ir,| 
kaip girdėti, bus visai atšaukĮ 
tas visas sąrašas. 

IŠ NORTH SIDE. 
-

Mokykla prasidėjo. 
Parapijinė mokykla prasi

dėjo antradienį, 6 d. rugpiu-
čio. Nemažai vaikučių susirin-

Xors bausmė ir netaip aš
tri, bet visgi galima supras
ti aifckiai, kad vokiškumas ir 
Heimatbuntas yra tas pats ir 
vienas. 

Toliaus " B a l s a s " aprašęs 
bilą baigia: "Be t kas tie Hei 
matbuntininkai, kurie nesidro 
vėjo savo lapely mus suly
ginti su velniais ir šėtonais? 
Mūsų, lietuvių, pareiga yra 
pareikalauti vyriausybės, kad 
vyriausybė juos patrauktų at 
sakomybėn, už tai, kad jie 

ŠILUTĖ. Čia susitvėrė iš 
vietos jaunimo nauja draugi-j 
ja vardu: "Lietuviška Jauni
mo ir giedotojų draugija,' : 
kurios tikslas yra dainomišįj 
vaidinimais ir doriais pasilin
ksminimais suvienyti vietos' 
jaunimą ir sužadinti jame] 
tautos ir tėvynės meilę. 

ko. Tikimasi, kad šįmet bus 
daugiau vaikų mokykloj, ne- j i š d r į s o m u s teip žemai pasta 
gu praeitais metais. : t y t i . Tokių pasityčiojimų dar 

Žmonės pradeda daugiau 
suprasti vertę katalikiško iš-

nėra buvę prieš lietuyius, ir 
tie, kurie drįso tai padaryti, 

PALANGA. Čia atvyko 
Baltijos juros pakraščio ifl 
Šventosios upės žiočių tyri
nėjimo partijos viršininkas 
su savo bendradarbiai s-mati-i 
ninkais p.p. Jakobsonu ir Sa-. 
vickiu ir keliais darbininkais, 
ir pradėjo darbus uosto sta
tymo tikslu. 

AIRIAI DALYVAUS KON 
FERENCIJOJ. 

auklėjimo, o taipgi Lietuvai v e r t į y r a kuoaštriausio pa 

ATSISATTYDINO LENKŲ 
KABINETAS. 

LONDONAS, rūgs. 12. — Iš 
Varšavos pranešta, kad atsis
tatydino Witoso ministerių 
kabinetas. 

AREŠTUOTA DEVYNI. 

tapus laisvai, lietuviams pa 
rupo lietuvystė. I r ištikro, 
kaip katalikai gali vadintis 
katalikais arba lietuvis lietu
viu, jeigu jis neauklėja savo 
vaikų katalikiškoje-lietuviško-
je mokykloje. J is negali save 
vidintis tikru kataliku-lietu-
viu, bet tik šiaudiniu katali-
ku-lietuviu jis tegali būti. 
Tiesa, nekurie prisiklauso nuo 
netikėlių bei n tautininkų' ' 
(koks tas gali būti tautinin
kas, jeigu jis niekina savo 
tautos mokyklas ) plepalų, 
kad parapijinėse mokyklose 
nemokina gerai arba užbaigę 
parapijines — yra nepriimami 
vaikai į viešas augštesnes mo
kyklas. Tai jų pasenusi daina. 
Bet tikrumoj taip nėra. Pa

smerkimo. 

Nors vokiečiai mus perse
kioja, ir Heimatbuntininkai 
šmeižia, bet mums burnos ne 
uždarys, bet dar padrąsis juo 
labiaus už mūsų tautos ir vi
sos žmonijos gerovę liudyti, 
taip, kaip sąžinė lieps. Lygy
bė ir teisybė turi viešpatauti 

DUBLINAS, rūgs. 12. 
Airių republikonų kabinetas 
sutiko su Anglijos premiero-
pasiųlyta konferencija. Kabi - | 
netas siųs delegatus į Inver-
ness. 

RAGINA IŠKALNO APSID
RAUSTI. 

Oro biuro viršininkas Cox 
skelbia, jog artinasi ruduo ir 

ir Žmoniją vesti, kitaip nega-1 baigiasi gražios šiltos dienos. 
Ii sutikimas įvykti. 

Č ^ + J- «;„ i ^ • .rapijmese mokyklose netik ge-
Sestadiemo vakare vidumie-i . .y , , *, . . ^.v, , v .. v, ~ v i ra! išmoksta vaikai svietišką sty policija areštavo 9 zmo- L , , , . * • v ... mokslą, bet apart to, įšmok-nes uz apvaginėjimą sustaty-l , .., . •• , . * * i?v i s t a tikejimo-doros ir savo 

tų automobilių. L . v. . . , „ _ 
* j tėvučių prigimtos kalbos. O 

kas link viešų augštesnių mo
kyklą, į jas taip lygiai įstoja, 
kaip viešų, taip ir parapijinių 
mokyklų vaikai. Nes šįmet vie 
na mergaitė, kuri baigė Šv. 
Mykolo parapijinę mokyklą be 
jokių kliųcių įstojo. į Calvin 
High Scholl. 

Reiškia plepalai ir pasiliks 
plepalais. Rep. 

savo valdžiomis. 
* Taigi, Gruzijos bolševikų 
valdžia svetimų šalių kapita
listams čia pažada rojų. Te
čiau nėra žinoma, kaip į tai 
atsineš raudonoji Maskva. 
Nes Maskva yra višta. Gi Gru
zija yra viščiukas, palindęs po 
tos vištos sparnu. 

ROKIŠKIS. Rokiškio vals
čiaus taryboje susidarė du 
bloku: krikščionių demokratų 
iš 17 narių ir valstiečių są
jungos iš 14 narių. Posėdyje 
kilo dideli ginčai del sudary
mo valsčiaus valdybos ir iš
rinkimo atstovų į apskrities 
tarybą. Valstiečių sąjungos 
blokas reikalavo duot jam po 
vieną atstovą valsčiaus val
dyboje ir apskrities tarybo
je, tuo būdu sutikdami palik
ti krikščionių demokratų blo
kui po 2 vieti valsčiaus val
dyboje ir apskričio taryboje. 
Krikščionių demokratų blo
kas, turėdamas 3 balsus dau
giau, kaip valstiečių sąjun
gos blokas, nesutiko visai ei
t i į kompromisą ir sudarė 
valsčiaus valdybą iš savo tar
po 3 narių ir išrinko į apskri
čio tarybą taipat 3 atstovus 

Šiauriuose jau prasideda šal
nos. Chicagon ateina vėsios--
dienos. Pramatomas šaltas ru
duo ir žiauri žiema. 

Žmonės patariami iškalno 
apsidrausti. Kol yra šilta, žie
mai pasigaminti anglių. 

ORAS. — Šiandie išdalies 
apsiniaukę ir vėsu. 

= 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų veftė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių rūgs. 10 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterL svarui 3.70 
Prancijos šimtui frankų 7.81 
Italijos šimtui lirų 4.35 
Vokietijos šimtui mark. 1.01 
Lietuvos šimtui raiką. .1 01 
Lenkijos šimtui mark .03 
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I "DRAUGAS 
f Eaia kasdien* Išskyrus nedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
j<CHICAGOJE IR UŽSIENYJE: 

( Metams .• •. f8*00 

Pusei Metų • ••• 4 ' ° ° 

į SUV. VALST. 
Metams * 6 0 0 

Pusei Metu *-°° 
Trenumerata mokasi iškalno. Lai-

į, kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Mėty. Norint permai-

I nytl adresą visada reikia prisiųsti ir 
A senas adresas. Pinigai geriausia sių

sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

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

j TeL Boosevelt 7791 
tHlllllllllltHIIIIIHNHIIIIIIIHHINIUIIIIIIIN 

GRAIKU NEPASISEKIMAI, 
Pranešta, kad graikų kam

panija prieš turkus naciona
listus eina niekais. Graikų ar
mija išilgai Sakaria upės ke
liolika dienų be paliovos ko
vėsi su turkais. Bet nepasiva
rė pirmyn. Ir pagalios pas
kelbė, kad nesieksianti Ango-
ros, turkų nacionalistų sosti
nės. 

Taipat pranešta, kad grai
kai po tų nepasisekimų prade
da atsimesti atgal. Atsimeti
mas yra pavojingas, nes prie
šas gali pulti ir sunaikinti vi
sas išlikusias jėgas. 

Nežinia ar ta baisi nelaimė 
patiks graikus. Bet jei tiesa, 
kad turi atsimesti, tai lygiai 
bus tiesa, kad jie turės krau
stytis ir iš Turkijos. 

Turkai yra žiaurus, dažnai 
ir neteisingi tiems patiems 
krikščionims. Visgi niekas ne
gali pateisinti šito graikų žy
gio. Graikai puolė turkus ne 
krikščionis begelbėdami, bet 
grobdami turkams priklausan
čias žemes. Tokia neteisybę 
visuomet turi baigtis nelai
mingai. Tegu šiandie graikai 
dar šį-tą ir laimės. Bet už tuos 
neteisingus savo žygius kuo-
met-nors turės karčiai atsaky
t i 

Graikai paduoda priežasčių, 
kodėl jie pertrauke kovas. Gir
di, graikų kareiviai nuilsę, ne
norima perdaug aikvoti amu
nicijos. Nenorį graikai per
daug atsitolinti nuo savo vy
riausios stovyklos. Nebūtų nau 
dos iš.Angoros paėmimo. 

Tai tušti pasiteisinimai. Tik
riausia bus, kad į juos papūtė 
koks staigus iš kito šono paki
lęs vėjas. Gal kam-nors pagai
lo turkų. Taigi ir liepta grai 
kams ne tik pertraukti kovas, 
bet ir atsitraukti. 

Tokia politika, žinoma, grai
kams yra smūgis. 

• 

• 

tas gaujas. Tos gaujos ne vien 
juos pačius, darbininkus, per
sekioja ir terorizuoja, bet tą 
pat daro ir su jų šeimynomis.' 

Delegacija maldavo guber
natoriaus, idant jis padarytų 
kariškus tardymus ir tikrai 
patirtų, kokios neteisybės da
romos darbininkams. 

Gubernatorius po to liepė 
pačiam adjutantui generolui 
Dicksonui atlikti tyrinėjimus. 

West Virginijos kapitalis
tams nepavyko darbininkus 
sukurstyti sukiliman, nors tuo 
tikslu jų samdomi detektivai 
smarkiai darbavosi. Taip ne
pavyks jiems ir lllinoise dar
bininkus suprovokuoti. • 

Tečiau aukų jie ras. West 
Virginijoje jau daugelis dar
bininkų patraukta teisman u i 
vieno kapitalistų detektivo 
nužudymų. Bet už darbininkų 
žudymą nėra ko traukti atsa
komybėn. 

Taip bus ir čia. 
Darbininkai turi but atsar

gus. J ie turi klausyti teisėtos 

n 
Federacijos Kongresas 

•M :•**.' tek 

valstijos valdžios, laikytis ša
lies ir valstijos įstatymų 
Saugotis radikalų kurstymų ir 
nesiduoti suprovokuoti kapi
talistų agentams. 

(Tąsa . 

Seka rezoliucijų skaitymas 
ir referavimas. 

III . LABDARYBĖS SRITIS. 

1. Matydami apleistą gailes
tingumo dirvą, tvarkysime ir 
gelbėsime misijų, našlaičių, li
gonių, bepročių ir kalinių re i-
kalus. 

2. Dideliai pribrendus rei
kalui steigti Gailestingumo 
namus mūsų našlaičiams bei 
seneliams, bent pusę Tautos 
fondo labdarybės sekcijos jei
gu sunaudosime gailestingumo 
darbams Amer. lietuvių tar
pe. Fed. Centro Valdyba tas 
aukas paskirstys sulyg reika
lo. 

3. Feder. Centro Valdyba 
pasiskiria vieną tuo tikslu 
Labdarybės Direktorių kurs 
organizuoja bei tvarko labda
rybės kuopas po visas koloni
j a 

4. Tautos fondas kelia lab
darybės vajų nuo Užgavėnių 
iki Seimui. 
IV. EKONOMUfA SRITIS. 

1. Skaitoma jau priimta pir
mame posėdyje Lietuvos Pas-

LIETTJVI, TAUTIETI, PIRK į kolos vajaus rezoliucija. 

VISUR TAS PAT, 
Kai-kurių Illinois valstijos 

anglių kasyklų savininkai ka
pitalistai mėgina sekti West 
Virginijos kasyklų savininkų 
pėdomis. 

Apskrity liarding streikuo 
Ja kasyklų darbininkai. Ka
pitalistai norėdami apsaugoti 
kasyklas nusamdė specialius 
tam tikslui žmones ir juos ap 
ginklavo. 

Šiandie ta ginkluota kasyk
lų sargyba triukšmą kelia. Už 
puldinėja streikininkus ir ver
čia šituos imtis ginklų ir gin
tis. Tuomet ta sargyba ima 
skleisti žinias, kad darbinin 
kai sukilę. 

Įdomiausia tai, kad su ka
pitalistų nusamdytais sargais 
išvien prieš darbininkus vei
kia šerifo padėjėjai. 

Aną dieną Springfieldan 
pas gubernatorių nuvyko ang
lių kasyklų darbininkų dele
gacija iš to apskrities. Dele
gacija pakėlė skundas prieš 

PASKOLOS BONĄ IR I š 
GAIŠ VILNIUJE LEN

KŲ VIŠTA. 
. 

Na, vyrai, jau metas atėjo 
Sutrupinti galią 

Priešo skriaudėjo, 
Sutrupinti galią! 

Kas gyvas sustokim drauge: 
Mus laukia kova! 

Tad drąsiai su daina smagia 
Valio, Lietuva! 

* • • 

Dar Vytis nenuveikė Aro. 
Bet hydros Erelio 

Nebijom mes karo, 
To hydros Erelio! 

Mus veda į kovą šviesi 
Tautos vėliava. 

Tad, vyrai, dar kartą visi: 
Valio, Lietuva! 

• » • 

Valio, Lietuva! 
Laimėsime kovą tik, nu-gi 
Tam hydrai Ereliui 

Dar vieną smūgį, 
Tam hydrai Ereliui! 

J kovą galinga minia 
Su vile i a gyva. 

Na, vyrai, visa krutinę: 
Valio, Lietuva! 

Putinas 

2. Paskolos Vajaus reikalu 
Federacijos Kongresas nutaria 
kreiptis į žymesnius mūsų ko
lonijų darbuotojus, prašant 
kad jie savo apielinkėse dėtų 
visas pastangas, kad paskelb 
tasai vajus pilnai pasisektų. 

V. ORGANIZACIJOS DRAU 
SMŽ IR ADMINISTRA

CIJA. 

1. Pabriežiame būtiną ir pri
valoma Federacijos nariams 
bei jon įeinančioms ' draugi
joms drausmę, kad visos su
rinktos aukos Lietuvai butų 
siunčiamos per Tautos Fondą. 

2. Katalikų laikraščiai ne
privalo skelbti jokių aukoms 
rinkti atsišaukimų negavę iš 
Tautos Fondo Centro Valdy
bos pranešimo. 

3. Visi atsišaukimai iš Lie
tuvos aukų reikale, jeigu jie 
turi tikybinio pobūdžio, priva
lo gauti Vyskupijos kuri jos, 
Katalikų Veikimo Centro Lie-

persiuncia L. K. V. Centrui, 
kurs įteikia Vyakupo Kurijai. 

Visi politinio, kultūrinio, 
labdaringo pobūdžio aukų at
sišaukimai, įgaliojimai iš Lie 
tuvos privalo turėti L. K. V. 
Centro Kaune ir Tautos Fondo 
Amerikoje leidimą. 

4. Fed. C. Valdyba palaiko 
kuoanksčiausius ryšius su L. 
K. V. Centru Kaune nuolat 
apsimainydami savo praneši
mais ir informuojant lietuvių 
katalikų visuomenę Amerikoje. 

5. Fed. C. pirmininkas ir se
kretorius yra apmokami ir 
kiek galint apsigyvena vieno
je apielinkėje. 

6. Kongresas kreipia Centro 
domės į Konstitucijos V. sk. 7 
ir 10 punktą kurs skamba: 
"Persergėt lengvatikius prieš 
apgaudinėtojus. parduodan
čius niekam netikusias įvairių 
kasyklų (žinoma ir bendrovių) 
akcijas ir kitokiais prigavin-
gais budais viliojančius iš 
darbininkių pinigus. 

" Įsteigti emigrantų namus 
apsaugojimui lietuvių ateivių 
nuo įvairios rųšies nesmagu
mų ir išnaudotojų". 

7. Feder. Centras pasiunčia 
į Skyrius ir į Apskričius kopi
ją apyskaitų kas t iys mėnesiai. 

8. Feder, Kongreso eiga — 
posėdžiai reikia geriaus susis-

Btraukus tr is kandidatūras 
ir priėjus prie išvados kad už 
nesamus kandidatus kurie ne-

tuvoje ir Tautos Fondo suti- pareiškė savo sutikimo palikti 
kimą. Gi Tautos Fondas jas Valdybos- nariais negalima bal 

; 

suoti, pasilieka septyni, kurie 
jau be balsavimo palieka Cen
tro Valdybos nariai, nes turint 
14 kandidatų, 7 turi* įeiti į C. 
Y-bą, 

Taip dalykui nukrypus, pasi 
likę kandidatai ar tai neįsiti
kėdami į savo pajėgas ar tai 
norėdami savo nepasitenkini
mą išreikšti, taipat viens po 
kitam atsiėmė savo kandida 
turas. Kito išėjimo nebuvo 
kaip tik padaryti pertraukę 
kad kandidatai pasitarę likvi
duotų valdybos rinkimo kri-

fc i i a 
_ 

Po pertraukos. 

vykdinti. j 5. Konst. 31 pusi. VTH sk. 
w .. .. . 57 punktas kur kalbama apie 
« • " * * » » * • * , • Feder. Taryba iš ko ji s u s k L 

Bepalieka dar tolimesni pa- *o. po raide (b) prie žodžio 
tiektų rezoliucijų svarstymai. / 'Federaci jos" įterpti "skyrių 
Skubiai einama prie balsavi- i r " . Pataisa kalba: (b) atsto-

9 * ė 

mo. 

VI. KONSTITUCIJOS PA
TAISOS. 

1. Konstitucijos 20 pusi. I I I . 
skyrius 11 punkte po žodžio 
"Federaci jos" pridėti žodžius 
"bei jos skyrių narys" . Po žo
džio " p i l d y t i " vieton " k r i k 

vų nuo vietinių Federacijos 
skyrių ir apskričių., 

6. Konst. 3(5 push VII. sk. 
52 punkt. kur kalbama apie 
rinkimus į Centro Valdybą at
imama teisė Feder. Tarybos 
nariams balsuoti už keturioli
ka kandidatų iš to kandidatų 
sąrašo į Centro Valdybą, kurį 

ščionių doros įsakymus" įde- y r a Pasiuntę Feder . įkyr ia i 
dama "visus Dievo bei R.-Kat. Pataisa skamba: c. visus 

h 

8:30 vai. vakare prasidėjo 
trečias posėdis. Rezoliucijų 
komisijos vardu Draugo re
daktorius paskelbia kad visi 
kandidatai į busimąją Centro 
V-bąpasilieka, gi sekretoriato 
vietą pati V-ba paskirs. Visijsybc jį nepripažins". Dabar 

Bažnyčios įsakymus". Patai- tuos (suprask skyrių) prane-
sytas tekstas to punkto dabar 
skamba. 

"Kiekvienas Federacijos bei 
jos skyrių narys turi pripažintį 
visus R.-Katalikų Bažnyčios 
dogmatus ir apsėjime pildyti 
visus Dievo bei R.-Kat. Baž
nyčios įsakymus". 

2. Konstitucijos 21 pusi. 12 
punkte papildyti sekančiai: 
" a rba kol bažnytinė • Vyriau-

vienbalsiai priima tokį kom
promiso pasiūlymą. Einama 
prie rinkimo slaptu balsavi
mu. Renkami 7 valdybos na
riai. Rezultatai: 

Kun. F . Kemėšis gauna 36 
balsus. 

Kun. J . J . Jakaitis gauna 36 
balsus. 

Leonardas Šimutis gauna 32 
balsus. 

Kun. Dr. I. Česaitis gauna 
tematizuoti. Tą darbą paveda- 31 balsą. • 

ma Centro V-bai. 
Drfr ir toliaus norima refe-' balsus. 

ruoti rezoliucijos komisijos, 
bet vienam kitam išsipirkus bi
lietą namon grįžti siūloma ei
ti prie Valdybos rinkimų. 

Prieš rinksiant Valdybą pa
taria pirmiausiai išspręsti sek-
retorio vietą. Brooklyniečiai 
ypatingai savo išvadžiojimais 
agituoja už Brooklyn'ą. Kiti 

K. J . Krušinskas gauna 30 
• • ! ••• 

Kun. J . Svagždys gauna 29 
balsų. 

J . B. Šąliunas gauna 24 bal
sus. 

Galima priminti kad iš Chi-
cagiečių kun. I. Albavičius ga
vo 2 L balsą. Arch. M. Žaldo-
kas buvo pranešęs kad atsi
ima savo kandidatūrą. Neabe-

papildytasai 12 punktas skam
ba: 

Šimus Centro raštininkas ini-
meografu padauginęs, išsiun
tinėja visiems skyriams ne vė
liaus kaip dviem mėnesiais 
prieš visatinį Federacijos Kon
gresą. 

Kongreso užbaiga. 
Pmnininkas kviečia Tėvą 

Alfonsą tarti savo žodį. Šis pa-
briežia sutartino darbo vai
sius ir prašo Dievo palaimos 
Kongreso darbams. 

Trumpai bet širdingai dar 
kartą atsiliepia St. Seimo At-

"Nei pavieniai asmenys, nei s t o v a g p Bagdonas. 
Federacijos kuopų, skyrių, ap- G a l o p p į r m į m n k a s d ė k o j a 
skričių centro valdybos netu- K o n g r e s o dalyviams už uolų 

Pirmadienį 

DR. A. 
4441 

Telefoi 
Valandoi: Į 

[pietų Ir 7-
Bniais tiktai 

— • — — • i i j 

DR. 
1418 W. 4." 

(Prie 
iydau Ii" 
ral. 8 iki 12 

ii sutarimj 

[Telefonu 

argumentuoja kad ne vieta da- r jotinai jie butų buvę išrinkti, 
ro mūsų Feder. Centrą stiprų, \ J<įgu butų dalyvavę Seime. 

Valdybos nariai turi pasiskirs
tyti pareigomis ir nustatyti se
kretoriato vietą. 

Kongreso pirmininkas kun. 
J . Jakait is pasako gražią pra
kalbą pažymėdamas kad iš-

n statytis asmenų prižiūrėto 
jais, dabojančiais 11 punkto 
pildymą tol, kol asmens nusi
kaltimas tam įstatui netampa 
viešas ir papiktinančiai stam
bus, arba kol bažnytinė Vy
riausybė jį nepripažins". 

3. Konst. 22 pusi, po 23 
punkto įdėti pastabą: "Nei 
skyrius nei jo valdyba savo 
posėdžiuose neturi teisės svars
tyti nei aplamai kištis į jokius 
parapijos bei klebonų reika
lus, gi nesusipratimams iški
lus apeliuojama į Centro dva
sios vadovą. 

dalyvavimą posėdžiuose ir 
diskusijose, ragindamas vi
sus remti savo nutarimus. 

Tėvui Alfonsui atkalbėjus 
maldą visi dainuoja, pritariant 
pianui, Lietuvos himną ir skir
stosi j.vįs&s pjačios Amerikos 
lietuvių kolonijas, kur su di-
džiausiii pas^rįzimu pradės 
vykdinti naujai* pažymėtą at-
einantiems metams veikimo 
programą. 

Federacijos Centro Valdybos 
posėdis. 

Rugsėjo 6 dieną Worceste-
.4. Konst. 27 pusi. VI. sk. 42 ry pas gerb. kun. J . Jakaitį 

punkte kur kalbama apie Aps- įvyko pirnias Federacijos C. 

bet žmonės. Kur tokių darbš
čių kandidatų gyvenama, ten 
bus ir sekretoriatas. Po ilgai 
diskusijų einama prie balsavi
mo. Brooklynas ima viršų, tuo
met kaikurie valdybon stato
mojo sąrašo kandidatai ištrau 
kia savo kandidatūras. 

rinktieji Valdybon nariai pasi- apeliuojama į Centro dvasios 
rūpins Kongreso nutarimus į-.Vadovą. * 

kričio valdybos uždavinius po 
raide (c) ' isustabdinti sky
rius, jei jie arba jų dalys, or
ganizacijos vardu imtų kištis į 
parapijos valdymą, arba tam 
tikslui panaudotų organizaci
jos susirinkimus" visa tai iš
braukiama, nes kaip trečia pa
taisa sako tokiame atvejuje 

V-bos posėdis. 
Pareigomis taip pasiskirsto: 
Pirm. kun. J . Svagždys. 
Vice pirmininkai 

Kun. J . J . Jakait is 
L. Šimutis. 

Dvasios vad. Kun. Dr. I. Če
saitis. 

Sekret. K. J . Krušinskas. 
Iždininkas J , B. Šaliunas. 

Vald. nąrvs Kun. F . Kemėšis. 

« 
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I. Altai 

Portreto Pavyadis. 

— 

Saulė slepiasi už krutančių apušės lapų ir dažo banguo
janti Atlantiko paviršj rausva vyjio varsa. Pakįla vilnys ir 
išberia lašuotus žemčiūgus į smėlio pakrantę. Keli spinduliai, 
skaistus saulės palydovai, auksuoja šen-ten ranguotas pušis, 
ir deimantu žibina ant kalnelio Švenčiausio Vardo Katedros 
bokštinį kryžių. 

Pakalnėje riogso pilku mūru aptverta Švento Luko ligoni
nė. Turbūt Visagalio valia kad mūsų dejonių ir skausmo ka
tedra stovi taip arti katedros m'usų sielos. 

Už vieškelio pietų pusėje, matyti dviejų aukštų rūmas 
su langiniu stogu. Tai valstybinė Dailės Akademija. Po šiuo 
stogu jaunimas įdomauja ir teiraujasi spalvų kuriniais, pašau 
lio nykstančiais vaizdeliais, kurie vakarop, gedulingo šešėlio, 
slaptinga tyla mini amžiną rojų... 

Kitoje kalnelio pusėje matai marmuro plytas. Ten varg
eli o»ių kapai. i I : f I ^ S i S l 

Toliau liūliuoja kviečių laukai, kurių skaitlingi stiebeliai 
duoda vilties kad bus gausus derlius; o ten toliau puiki veja, 
it žalsva jura alsuoja vejalio kvapu. Bet ne plačiai ji išsitiesia. 
Ją pakerta begriūvą samdininkų namai, kur žmonės susikim
šo vos turi kelis siaurus, nuskurusius kambarėlius. 

• Prasideda gatvės su savo namais, krautuvėmis, fabrikais. 
Dūzga, bilda gatvekariai, traukiniai, automobiliai, slankioja 
keleiviai. Iš fabrikų rūkstą durnai, tarsi juosvas skėtis už
dengia tyrus debesėlius. Tokios tai apielinkės'šio dįdelio mie
sto. 

Buvo pusiau vienuolikta valanda pirmadienio rytmetys. 
Dailės Akademijoje portreto klasė susirinko į rytų kambarį 

pradėti dienos darbą. Aišku kad tapys naują portretą, nes niai visuomet tapytų tik tokius pavyzdžius kurie gali iššaukti 
visų rėmuose ištiesta nauja drobė. 

Šviesus, šildą spinduliai krito per atdarus langus ir atsvie-
tė ant drobės, o kartų ir ant tepytojų jaunų inteligentiškų 
veidų. J ie šnekučiuoja, šposus krečia, juokiasi, bet-gi pastebi 
ant kiekvieno veido nerimastis, lyg ko nekantrauja. Supran
tama, Jie laukia savo mokytojo, laukia ir portreto pavyzdžio. 

Minutos greitai slinko. Laikrodis išmušė vienuolika kartų. 
Mokytojas įėjo. Neįėjo, kaip paprastai į kambario vidurj. At
sistojęs kelis žingsnius nuo duri*ų slenksčio, rimta šypsena pa
sveikino mokinius: 

— Pereitą šeštadienį sakiau jums, kad šį rytą tapysime 
naują portretą. Kokį tai aš pats nežinojau. Nors buvo keli 
pavyzdžiai, kuriuos galėjome pavartoti, bet aš jiems atsakiau, 
nes jų veiduose nebuvo emocijos kurios aš norių kad jųs įtapy 
tumėt į savo portretą. Šeštadienio vakare kas netikėto atsiti
ko. Nepažįstama moteris aplankė mane. J i prašėsi pasamdyti. 
Šios tai moteries aš laukiau iki šiol vieškambario salėje. 

Jo įspūdingas pasielgimas, jo garbus žodžiai apie tą mo
terį — pavyzdį apsiautė ją lyg misteriją, slaptingu žavėsiu... 

J o veide spindėjo nuolankumas kuomet jis toliau tarė: 
— J i ne profesionalė. Jj[ niekuomet nepozavo.Prašydama kad 

aš ją pasamdyčiau-ji vos pasiaiškino. Tą paaiškinimą ji nori 
kad ir jųs žinotumėt idant suprastumėt kodėl ji čia. Mokestis 
— tai jos apsiėmimo priežastis. 

^ V i e n a aišku, kad ji ne savo vietoje.Spėju, kad tai asmuo 
nužengęs nuo įgimtų palinkimų idant pelnius mažą pavyzdžio 
skatiką. Kodėl j i tą daro — jos pačios šventas dalykas. Bet 
mums svarbu, ir mums verta įdomauti jos siela kuria ji apsi
ima šią kankynę. Jos veide* liepsnoja pasišventimo kibirkštis 
tarpinąs visus nemalonumus, keblumus. Lai tas pasišventimas 
atspindi ir jūsų portrete. / 

Šypsema .žaidė ant jo lupų kuomet pastebėjo savo moki 
nių perdidį pasitikėjimą savo gabumais. Bet jis dar nepasakė-Ii ai; vienkart aristokratinė išdidybė ir dabarties įžeista pui-
ką norėjo ir toliau aiškino: 

tą ką juose randame. Je i aš turėčiau savo valią, mano moki-

jų prakilniausius jausmus. Jęi jūsų aukščiausios kūrimo jėgos 
lieka neiššauktos, jeigu jūsų geriausi jausmai nepereina į jūsų 
tapinį, pasakykite man, kam-gi vertas toks darbas? Visuomet 
atsiminkite šiuos įnano žodžius: Geriausi tapytojo gabumai tai 
nėra jo akys,, rankos, kaip klaidingai manoma. Akys ir rankos 
gali tik valdyti ir saikuoti. Aukščiausios ir geriausios rųšies 
gabumai dailės srityje pareina iš jausmo. 

—Jums gali nesisekti net kuomet akys ir rankos įgavo rei
kalingo mokslo ir teknikos jeigu jųs neturite gilaus jausmo 
pagrindų, arba juos turėdami ne vartojate jų savo dailės ku
riniuose. 

— Tarp šimtų pavyzdžių kuriuos aš esu samdęs, retai 
pasitaikė viena kuri mokėjo iššaukti šiuos *paslėptus jausmus. 
Iš patyrimo žinome, kad rečiausias ir brangiausias gyvenime 
atsitikimas, tai sutikti tokį vyrą ar moterį kurie savaimi p r i 
verčia muš suprast} kuomi esame ir ką galime atsiekti. Mes 
patys nemokame atrakinti savo giliausias ypatybes. Tą vi
sados turį padaryti kito ranka. , 

Mokiniai įtemptai klausėsi. J ie jautė kad jis klebena į jų 
vidujinę esybę. Sustojęs valandėlę jis toliau traukė kalbą apie 
nepažįstamąją: 

— Aš šiandien turėsiu progą supažindinti jumis su as
meniu kurs iššauks jūsų uoliausias kūrimo jėgas, jūsų kilniau
sias, sielos ypatybes. Taip, ši yra reta privilegija, bet nedėko
kite man. Aš jos nesuradau. Gyvenimo audros skaudžiai at
bloškė ją mūsų tarpan. Kas ji tokia, koks jos gyvenimas, iškur 
ji ir kaip čionai pakliuvo — tie jos privačiai dalykai apie 
kuriuos nesiteirausime. Bet mes nesiteirausim. J i nešioja ryš 
kius praeities pažymius kurių negali paslėpti ir kurie turėda
mi bendrą ryšį su mūsų daile reikalauja kad mes juos pers
kaitytume. Jie yra įterpti jos veide, ant jos rankų, jos pavi
dale. J ie yra gyvenimo žiaurumai, pasilikę tamsių dienų šesė-

kybė; nepergaliama valia; kįlanti dvasia kurios sparnai turė-
-—Mes mokytojai samdydami pavyzdžius, turime imti tik tų plasnoti idealų etere, bet kurie nepajėgia, nes gyvenimo erš

kėčiai perskaudžiai subadė juos... (Bus daugiau) 

DR, 
GTD1 

Oflf 
sssa 

Valando* 
I lkl 4 po 

lf«dėll| 
T« 

Kertė S2-

Moteriikų. 
• 

OFISO Vi 
lkl S po pll 
d% rakaref 

Hedėlloi 

j DR. Cl 
I Perkėlė 

•4729 S 
Sl>£IOW, 
•Valandosn 
• J lkl 6 po 
i 
I 
•rakai e Nei 

Tell 

DR. 
IGYDAU 

3341 
9 lkl 11 

Telef< 
ii 

Ni 

J. 
LIETI 

Dlen.: R. 
Tel. 

Vakarais: 
T€ 

IHIIIIIIIIIIIIIII 
š p h o n e Se« 
i DR. 
Sdydo eped 
Z motej 
S24U1 
gValandoa: 
=1(1111111111111 

TeL Randv 

" • i 

i t 
Valandos: 

Panedėll 
Nedėlloi 

TeL Yar< 
Dr. 

Valandos: 

S. Dl 
LIKTI 



• 

Pirmadienis, fiugs. 12, 11)21 
— — • 

fiftAOCAs 
i(&šP 

DR, A. K. RUTKAUSKAS; 
Gydytojas Iv Chirurgu 
4441 So, Weetern Ave. 

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

[pietų ir 7-8 vakarais . Nedėldie- ' 
in ia is t iktai po pietų S iki 5. 

Į Df. M. T. STRIKOL'fS i 
• Lietuvis Gydytojas Iv CbirursM | 

Peop le s Teatro N a m e 
• 1 6 1 6 W. 47tfc 8tr. Tel. Boul. 1 6 0 l 
• V a l a n d o s : 4 iki 8 rak. Nedel l t i 
R k i 18 r y t a 

Rea. 2914 W. 4 9 * 
N u o ryto iki plet. 

§ T e U McKisdey S M 
^ ^ • • ( • • • • • a i f t a s i n i a 

Telefonas Prospeet 4598 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

W. 45 Str. Chieago.Sj 
( P r i e Western A v e n u e ) r* 

lydau Be: Vaistu ir B e Operaeijos ' 
ral. S iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p*f 
ral sutarimą. Išskiriant ketvergus. 

$ Telefonas Boulevard 9199 2 

* DR. C. KASPUTIS i 
i DsamsTAS J 

1*31 South Halsted «tr. a 
balandos: 9—11 A. M. • 

1—5: 7—1 P. M. # 

OR. S. NAIKELIS 
uigrtrvis 

GYDYTOJAS I R OHTRITRGAfl 
Ot\m* Ir Gyvenimo vi«ta 

SSftl South Halsted Street 
Ant TITSMU CalT«r*a! Stato Baafc 

Valandos nuo 19 iki 17 ryte; nuo 
1 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 rak 

Hedėllorols nuo l t iki :. 
T e U f M M Taros M44 

r.-
. . . • . . . . . , - . . g 

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

1149) Bo. Morgan M. 
Kert* St -ro 8C, Chieago, BL 

8PECIJA1JSTAB 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ikro -

niakų ligų. 
OFISO VA.LAND08: Nuo 19 ryto 
iki 1 po pietų, noo t Iki 1 valan
da vakarą. 

Hadel lomls nao 9 iki 1 pa pist. 

! • • • » • • • < !• • • 

j DR. CHARLES SEGAL \ 
Perkalė aeavo oflsa po ram 

•4729 So. AsUand AvenueJ 
SpecljaUstas | 

•DŽIOVŲ, MOTERV u* V Y R Ų LIGI | 
• V a l a n d o s n u o 10 lkl 12 Išryto; n n o | 
• I iki 6 po p ie tų: nuo 7 lkl 8 : I t | 
S r a k a i e Nedėliomis" l t kli 1 s 

Te le fonas Orese l 18K9 

[uropean Ąflurtetn Rursau 
Fabionas ir MieMevic* ved. 
buvę A. Petrait is ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
N O T A R U I SAS 

R e a l Kstate, Paskolos , Tnsm j j j j 
I r tt. 

809 W. S5th St., K a m p . Halsted St. 
Tel . Boulevard 411 

Vai.: 9 lkl t kasdieną 
V ak.: Utar. Ket. Ir Sub. lkl 9 rak. 

Ned. : iki 1 po pietų. 

RUDOLF HLAVKA I 
Generalis Kontraktorius i 

Ir 

Namų Statytojas 
5308 So. Robey Str. 

Darbas at l iekiamas pirmos k l i a - S 
sos už prie inamas kainas. ^ 

4|l!lll | l l lUllll!!lll lfmilU(IUIUIIIfimHIII 
Rea. 1119 Indepcndenoe BHd. 

Telefonas Voa Burea 194 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgą* 
HpeeJjalistas Moteriškų, Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniško ligų 
VALANDOS: 10—11 ' ryto 1—S 9> 

p u t ų , 7—8 rak, Nedelioiui* 10—11 d 
Ofisas SS54 So. Halsted 8t., Chtoar 

Telefone* Drover 9*99 
Matiit i i i i i i i i i i i i i iHii i i i i i imiii it i i i i i i tPtm 

/ ^ 

H 

Tel. Blv.L 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4719 BO. A S H L A N D AVNNTJV 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 rak.] 
Seredomis nuo 4 l ig 9 vakarą 

l ^ * ^ W * W * _ - Į > ^ " u ^ ' - I M • • ' V ' • • B ^ ^ N » » r t "^sas: 

VALKNTINB DRKSMAK 
COLLEGES 

[0305 a Halsted, 2407 W. 
1850 N J Well9 B L ' 

117 Mokyklos Jungt . Valstijose. 
Moko Siuvimo, l a t t e r n ų Kirpt-

>mo, Deaigning bisnloi Ir namams. j 
'Vietos duodamos dykai, • Diplomai. 
! Mokslas lengvais a tmokėj imalaj 
Klesoa dienomis ir vakara ia Pa-

tikalaukit knygė lėa 
Tel. Seeley 1641 

SARA PATEK, p irmin inkėj 

/ f S ^ 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emera ld A v e n u e 

iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

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

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

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

Tel. d e a r b o r n eo»6 
Vakarais: 4509 So. Ashland Avc. 

Tel. Yards 1053 

Telafaaaa Pullmaa t s S \ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 Bo. MJehlgan A v e n a s 
K*tt«l*nd, m . 

VALANDOS* V ryto 11d 9 
rt. P a l l m a a 841 tr 118d. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIB 
ąįphone Seeley 7439 — 
I DR. I. M. FEINBERG Į 
S G y d o •pecijal iai v isokias vyrų I r s 

moterų l j t iškaa l igas 
S 2 4 0 1 Madison Str., kampas Wes- = 

tern Ave. , Chlcago 
SValandos : 1—4 po plet 7—9 vak r 
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllHlllllllllllllllllJ 

9 * — • • • • • • • • " • > " » » " " " t 
Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCTATION BLDG. 

19 So. La SaUe St. 
Valandos: 9 ryto lkl I po platų 

Panedėl la ls iki 8 vakaro 
Nedė l lomis of isas a ldarytas 

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

U o t o v l s Gydytojas, Chirurgas Ir 

I M I g Hals ted St. Oalcago. 
Valandos: 19—11 11 ryto 1—1 Ir j 
C t vakare Ned. 1 9 — I I U ryto. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVY8 G R A B O R I U 8 

|p»tamauju laidotuTėa* koplaiaosla. Rd-J 
IICR.« neldtis atsliaalcU. e mtmam darbai 
|ba*iu aisaaSdlati. 

114 W. 9Sxd FL 
Tat. Canal 119* 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CH1CAGO, LLLINOIS 
Telefonas Yarda SOSS 

Valandos: 8 lkl 11 15 ryto: 
5 po pietų 
ml* nuo K 

iki S vak. Nedėl io-
lkl 8 vai. vakare. 

g » » » - » » M » 1 » » » i » » » 1 » » » W » » » i » » i | 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Valandos: 19 
Gyvenimas: 

TeL Canal 9118 

ryto lkl 8 vakar* 

Tel. 
1811 W. 4Srd Str. 

Prospeet 14 CI. 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
18S1 So. Halsted Street 

Valandos: 19 iki 11 ryto: 1 lkl 4 
po pist . I lkl 1 vakarą. 

s i * » ' * • • • » » • » • • • » • • • * • • • • • • S 

1 V. W. RUTKAUSKAS i 
• ADVOKATAS f 

Ofisas Didmiestyj: 
I 29 South La Salle Street Į 

Kamharla 114 
fl Telefonas Centrai 8390 

J Vakarais, 812 W. 33rd S t | 
Telefonas: Yards 4481 

S II1IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIĮ1 

I Dr. L E. MAKARAS I 
Lietu vys Gydytojas Ir Chirurgas S 

SOfisas 10900 So. Mlchlgan Ave. = 
= Val. 10 lkl 11 ryte: 1 iki 4 p e r 

p i e t 6:19 iki 8:19 vakaro 
Eftesldencija: 10533 Perry Ave, į 
5 TeL PnMmrfn 149 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiuiuiiiniiiic? 

Taisome automobilius, greitas, ge
ras ir teis ingas patarnavimas. . Taig< 
gi turime vietos del pastatymo au
tomobilių. 

BEST MOTOR S E R V I C E CO. 
J. M. R i m k u s 

1742 St). Hermttage Ave. 

i t , i 

{ » » w . . w a u . 

S 
' » * , p * 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
I » « I * r • • « n I • • w » 

LIETUVIŠKOS VALIA VOS 
ĮSITAISYSIĄS. 

PAIEŠKOJIMAS IŠ LIETU
VOS. 

Aš, Stasys Jocys ieškau savo 
pažįstajiių Jurgį Lukaševičiu. 
ir Praną. Narvilą. Minėtieji 
asmens tegul parašo sekančiu 
adresu: 
Ukmergės paštas,, 

priimti Stasiui Jočiui. 

NEVIRTA KIAULENA YRA 
LABAI NESVEIKA. 

Paskaityk šį straipsnį del savo 
geroves. 

Daktarai sako kail nevirta jau
tiena ar kiaulena yra labai nes
veika viduriams nes nuo to atsi
randa skilvines kirmėlaitės. Tas 
žinoma labai sugadina viduriua 
Kiauliena ir jautiena turi būti 
gerai išvirtos ar iškeptos jeigu 
nori kad tavo viduriai gerai dir
btu. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų 
yra gydomi nuo 
visai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjų 
visa priąžastis y-
ra jų skilvis. Kuo 
met neturi apeti
to, širdi griaužia, 
jauti skausmą vi-

, dur.uoiiįc.' skausmą 
»;, •stccnuope- silpnu

mą akyse mirguliavimą tai ženk
lai kad kas* «io<B'yra* J negerai su 
jusu skilvių, kad skilviniai kir
minai tenais ponavoja. Pas vai
kus tuojaus galima patemyti, jie 
nenori valdyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad panaikinti 
skilvines kirmėles ii jūsų syste-
mos* ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Laxtan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei-
jju jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li-
gosl Laxtan yra parduodamas 
Dro. Lameeo Lab., Porbes at 
Moultrie, Tittsburgh, Penna. 

(Apgr.) 

Parsiduoda pigiai automobil ius D o -
dgre Brothers, touring, 1918 .tiktai 
$425.00. Atsišaukite po no. 
1547 W: 46 St. Chlcago, 111. 

R E A L ESTATE ANT PARDAVLMO 
4 pagyvenimų n a m a s a k m e n s prie

šakys, krautuvė 6 flatai 2007 Blue 
Island Ave. Randos dabar neša $1, -
800.00 yra hot water plant. Randos 
gali būti kel iamos. Kaina $12,000.00. 
Ant išmokesčlų. Ats išaukite 

Randolph 6624 

= 1 

Ant pardavimo 5 kambarių namas 
su garadžium eonerete apačia %4,00t 
cash ir $1,200.00 mortgage. 

7148 S. Artesian Ave . 

ANT PARDAVIMO mūrinis n a m a s 
ant Emerald Ave. arti 87-tos gatvės. 
Naujai maliavotas ir taisytas įr tai
sytas. Randos neša $420.00 į metus 
namas geram padėjmei, ga l ima tuo
jaus užimti. Kaina $2650.00 ant iŠ-
mokescių. Atsišaukite: 

J. A. BLCKLEY, 
724 W. 47 Str. Chlcago, IU. 

Parsiduoda labai pigiai krautuvė, 
kurioj užlaikoma cigarus, c igaretus 
ice cream, soft drink, sa ldumynus ir 
kitką. ' , 

Atsišaukite po -num. 
1547 W. 46 St. * Chlcago, UI. 

NAMAS ANT P A R D A V I M O CTCEROJ 
Naujas namas, dviejų aukštų, de! 

keturių šeimynų, po penkis ir šešis 
ruimus. Skiepas yra ištaisytas po visu 
namu. 

Pardavimo priežastis yra, kad sa
vininkas važiuoja Lietuvon. Ats išau
kite 
1520 So. 50-th Ct., Cicero, EU. 

R A U i R O A B TICKET B R O K E R . 
Exkursijiniai tikietai perkami ir 

mainomi. Numuštos kainos. 
Lyons Licensed Ticket Olf lce 

U So. Clark St. Tel . Hairtson 8878 

ANT PARDAVIMO B I Č E R N E I R 
G R O S L R N E 

Labai geroj v ie toj ; biznis Cash, l ie
tuvių ir lerncų apgyventoj vietoj . 

Priežastis pardavimo: savininkas 
išvažiuoja Lietuvon. 

2»41 W . 31st StJ. 

Waukegan, TU. — Rugsėjo 4 
d., lietuvių svetainėje buvo 
gražus programėlis. Sv. Bal
tramiejaus, Šv. Juozapo ir &v*. 
Šv. Antano draugijos įsitaisė 
Lietuvos trispalvę vėliavą. 
Viršminėtos draugijos kasmet 
po truputį puošia svetainę. 
Praeitą metą pasirūpino pirmo 
Lietuvos Prezidento paveikslą, 
g šį metą Lietuvos vėliavą. 
Waukeganiečiams ne gėda pa 
sirodyti tautiškuose reikaluo
se. Jie neatsilieka nuo kitų ko-
lonijų. 

Šv. Baltramiejaus choras su
dainavo "Lai gyvuoja Lietu
va". Po to kalbėjo gerb. kle
bonas Klioris. Kalbėtojas gra
žiai nupiešė Lietuvos praeiti, 
o ypatingai jos senovės laikus, 
ir kaip tautos pasiskyrė sau 
vėliavą už ženklą. Toliaus O. 
Urbaieiutė padeklamavo eilu
tės " Keistučio paskutinios 
dienos". Ji lanko parapijinę 
mokyklą ir yra gabi deklamuo 
toja. Buvo dialogas "Dvi kū
mutės" ir daugiaus dainų ku
rias sudainavo parapijos cho
ras. '*..; / 

Publikos nedaug atsilankė. 
Sunku pasakyti del kokios 
priežasties. 

\Vauke^;ano . lietuviai ^ka
talikai visados dirba, kruta, 
tik jie įiiažai apW strvo bruz
dėjimą laikraščiuose rašo. Jei
gu jie savo visą darbuotę pas
kelbtų laikraščiuose tai pasi
rodytų, kad Waukegano kolo
nija butų pirmutinė tauti
niuose dalykuose. 

Augštuolėlis. į 

PRAKALBOS. • 

Springfield, UI. — Rugsėjo 
1 d. šv. Vincento parap. sa
lėje kalbėjo iš Lietuvos Šv. 
Kazimiero Draugijos įgalioti
nis gerb. kun. P. Kaseiukas. 
Svečio kalba springfieldie-
čiams labai patiko. Aukų vir-
šminėtai draugijai surinkta 
pusėtinai. L. Vyčių 48 kp. 
choras, po vad. muziko A. 
vieksio, šauniai sudainavo ke

lias daineles. Vakaro vedėju 
buvo gerb. kun. Keršis. 

Išvažiavimas. 

Rugsėjo 5 d. Bonu darže \ 
vyko .vietinės parapijos pikni
kas. Žmonių atsilankė gana 
daug. Pelno Ūko nemažai. Iš
važiavimo surengime daug pa
sidarbavo kun. Keršis, Alek
sienė, Damkus, Keršiutė, Žu-
bavičius ir kiti. Buvo žaidimų 
ir damų. 

Parapijonas. 

statyti lietuvių produktų aps
kričio parodoj. Tas ir pavyko. 
Lietuviai už savo augalus ga
vo antrą praizą ir pasigarsino 
po laikraščius kad esą lietu
viais. Nuo to jau nekurie pra
dėjo vadinti lietuviais. 

Paskui Walenčius turėda
mas karą išėmė laisnį ant taxi 
ir uždėjo didelį parašą ant ka
ro " L i m U A N I A N TAXI" ir 
važinėdamas po visą apy
linkę žmonėms parodydamas 
farmas taip kožnam įsmeigė į 
akį, kad kožnas žino kas tai 
lietuvis. Ir dabar visi taip va
dina. 

Antras dalykas pas mus yra 
gana ramu nes tarp mus nėra 
lenkų. Kuomet pasirodo len
kas, tai mes jį nuvežame apie 
Ludingtona, kur jau yra len
kų kolonija nuo senai. Nuo 
mus yra 22 mailios į žiemius. 

M. Walenčius. 

ŽINIOS APIE LIETUVA. 
NAUJAS P. HYMANS'O 

PASIŪLYMAS. 

Washingtonas, IX. — 8 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Lietuvių 
lenkų konferencijoj Ženevoje 
P. Hj^našs įteikė abiem besi-
tarįaiioiom šalim naują sutar
ties projektą. Tas projektas 
mažai* tesiskiria* nW I#inhb{įo. 

i — • T*~ 
KAUNAN ATVYKO ESTŲ 

UŽSIENIŲ REIKALŲ 
MINISTERIS. 

Washingtonas, IX. — 8 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Eltos pra
nešimu rugsėjo 2 dieną Kau
nan atvyko Estų Užsienių Rei
kalų Ministeris, p. Piip. Gelž-
kello stotyje jis buvo sutiktas 
Lietuvos Vyriausybės atstovų. 
Kariuomenės garbės kuopą, 
išrikiuota stoties perone, ati
davė garbę aukštajam svečiui. 
Rugsėjo 3 d. p. Piip išvažiavo 
iš Kauno Ženevon. 

. 

ORO PAŠTAS LIETUVOJE. 

LIETUVIAI ŪKININKAI. 

Hart Michigan. — Jau bai
giasi 5-tas metas kaip apsigy
venau šioj apylinkėj. Kada 
pradėjo atsirast daugiau lietu 
vių ūkininkų, tai čionykščiai 
gyventojai mus vadindavo Ru-
sians (rusinais). Kada ko tik 
paklausi, tai vis sako nežinąs 
lietuvių, o tik Rusians. Aš ė-
miau galvoti, kaip tą svetim-
vardį panaikinus. Pradėjau 
klibint, kad lietuviai ūkinin
kai suorganizuotų draugystę. 
Ta*s pavyko 1919 metais. 

Dar to neužteko. Sumanėnj 
surengti balių, kuri "Ameri 
kos Ūkininkas" iškėlė savo 
kaštais ir pagarsino po vieti
nius laikraščius, kad lietuviai 
turės balių. 

1920 metuose Ūkininko lei
džias sumanė, kad reikia is-

Washingtonas, IX. 7 d. (Liet. 
Inf. Biuras) "Nuo" rugpjūčio 
mėnesio pradžios Lietuvoje 
veikia oro paštas. Tam paštui 
korespondenciją priimama vi
sose pašto įsteigose ir apmo
kama tam tikrais oro pašto 
ženklais. Siunčiama toji ko
respondencija iš Lietuvos spe
cialiais pašto-keleivių aero
planais į vįsas Europos šalis. 
Lietuvos valdžia veda su A-
merikos pašto departamentu 
derybas, kad laiškai, rašyti iš 
Lietuvos Amerikon, atvežti ae
roplanais ligi laivų plaukian
čių Amerikon,. paskui pervežti 
laivais per okeaną, butu Ame
rikoje išvežluoti taip pat aero
planais. 

Užsisakykite "Laivą" 
iiiiiiiiiitiiiiiiiMiiiiiiftiiiitmtiiiiiiiiiiiii IIMIIIIIUIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

"LAIVAS" 
"LAIVE" 

n 

a 

eina kartą į savaitę, 
talpinamos 'tyMų 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. Bučys- ža
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 

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

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

"UUVAS" 
2334 S o . O a k l e y A v e n u e C h i c a g o , IHinois . 

^liiiiiiiiiiitiiiiiitiiitffiiriiiiiiiiiiiiiiiieiiiiitftMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuitiiiss 

i Nepaprastas Atsitikimas!!! i 
Geroj vietoj geras namas del gero žmogaus, priverstas 

esu parduoti namą į 30 dienų laiko. Todėl Lietuviai pasi
naudokite proga kad netektu namas svetimtaučiam. Par
duosiu pigiai veik tuojau nelaug ryt dienos kad nebūtų 
pervelu. Kreipkis prie savininko 
2050 W. 23-rd Street 3-čiu lubų iš užpakalio. 
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1 "PRAUGO" KNYGYNE I 
Galima gauti šios 

• ST 
< : » < : 

M 
m ti 

s 
2 ' 'MALDAKNYGES 

• 
j . 

Ramybė Jums (brangios odos paaukš. ) ' . . .* . . . $3.50 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 
Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 

Slos m a l d a k n y g e formatas yra 5 į 4 x 3 % . Puslapių turi 958, bet a« 
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau
sių maldų. 

. 

Aniolas Sargas — juodais minkst. apd 1.75 
Aniolas Sargą* — juodais apd 1.50 

| Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd , 1.75 
Vainikėlis — baltas celluloid apd. su 

paveikslėliu ant apd. 1.75 
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd L50 
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
Aniolėlis -^- juodais apdarais . . 1 : 5 0 

g Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 
Dangaus Žvaigždutė 60c. 

| Arnoto* Sargas juodas apd. $1.25 
Pulkim ant kelių 2.50 

= Pulkim ant kelių 2.00 
| Pulkim ant kelių 1.85 

Pulkim ant kelių 1.50 
i 

S Užsisakydami adresuokite: 

PRANCŪZŲ SPAUDOS BAL 
SAI DEL LIETUVIŲ-LBN 

KŲ GINČO. 

Washingtonas, IX. 7 d. (Liet. 
Inf. Biuras) Prancūzų laikraš
tis "Revue Internationale" 
savo straipsnyje: "La Ques-
tion Polono-Litbuanienne" 
(Lenkų-Ųetuvių klausimas), 
aprašydamas lietuvių-lenkų 
bylą, del Vilniaus šiaip rašo: 

"Negalima iš Lietuvos rei
kalauti, kad ji už Vilnįų išsi
žadėtų savo nepriklausomybės, 
kuomet visas pasaulis, prade
dant nuo Antantes vyriausy
bių (Lloyd Georg'o kalba) yra 
pripažinęs, kad Vilnius turi 
tekti Lietuvai. 

"Prie susipratimo tikrai ne

si i "DRAUGO" KNYGYNAS 
a 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, IU. 
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A r Ju» KAckina Pleiakano* ? 
NAUDOKITE PfįffieS 
Ar Jums Galvos Od^*Nieiti? 
NAUDOKITE RufflčS 
Ar Jif*ų Plaukai SUaka? 
NAUDOKITE JįuffleS . 

Ar Jųs Norit© ApsaugMF Juos?^ J 
NAUDOKITE ĘuffleS * Jį 

Užlaikymui savo plaukų gražiais ir tankiais 
NAUDOKITE ĄtįffleS 

Užlaikymui galvos odos tvaikai ir tvanai 
NAUDOKITE RuffJeS 

Ruflies galima gauti visose sptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš iSdirbeju per pašty už 75c. bonką. 

F . A D . R I C H T E R & C O . 
3 r d A v e . & 3 S t h St . B r o o k l y n . N . Y. 

galima butu prieiti, jei nebū
tų unijos idėja pakeista ali-
janso idėja, kurią, žinoma, 
taipat tegalima butų įvykinti 
tiktai tuomet, jei Vilnius iš-
anksto butų sugrąžintas -Lie
tuvai. Tokia Sąjunga, kuri 
plačiai apimtu visas Pabalt-
jurio valstybes su Lenkija, 
Rumunija ir Čeko-Slovakija, 
sudarytu tikrąjį pamatą tvar
kai bei taikai Rytų Europo
je >> 

STEIGIAMOJO SEIMO ATO 
STOCrOS PASIBAIGĖ. 

Wasbingtonas, IX. 7 d. (Liet. 
Inf.. Biuras) Eltos pranešimu 
rugpjūčio 30 d. Lietuvos Stei
giamasis Seimas po atostogų 
vėl Dosėd$ius> 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAUTiV. 
JuAIVAL ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoU jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 

SAXONIA Rugsėjo 17 

Cabin $145.00 III Kl. $125.00 
Takso $5.00 

P E R CHERBOURG SOUTHAMPTOlf 
LIVERPOOL and GLASGOW 

SCYTHTA Rugsėjo » 
E M P R E S S OF MiDIA . . Ragsė jo 7 
C A R M A M A v t • Rugsėjo 10 
COLUMBIA Rugsėjo 10 
AQUTTANIA Rugsėjo 1S 



' 

- * DRAUGAS 

A. ± A. 
KAZIMIERAS 

RAUKTIS 
Persiskyrė su šiuo pasau
liu palikdamas savo my
limą, moterį On$ ir vai
kus: Stellą. Karol|, My
kolą ir Agnietę. Paėjo iš 
Švėkšnos parapijos, Kau 
no rėd. Chicagoje prigu
lėjo prie šv. Martino ir 
šv. Mateušq dr-jų iš Bri-
dgeporto. Nabašninkas 
randasi po num. 1525 S. 
49 ave., Cicero, 111. 

Palaidojimas bus utarn 
ke, 10 vaL ryto, iš Šv. An
tano bažnyčios į šv. Ka
zimiero kapines. 

Giminės ir pažįstami 
prašomi dalyvauti pamal
dose. 

Nuliūdę moteris ir vai
kai. 

SMARKIAI NUBAUSTAS 
PLĖŠIKAS. 

WHEELING, WEST. VA., 
rūgs. 12. — Leon Martin apip
lėšė vieną žmogų. Paėmė vie
ną dolierį. Sugautas ir užtai 
teismo nubaustas dešimčiai 
metii kalėjimo. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

L. L. Paskolos Chicagos ir 
Apielinkės Apskritys šaukia 
nepaprastą susirinkimą, kuris 
įvyks pirmadieny, rugsėjo 12 
d. 1921 m., lygiai 8 vai. vak., 
Šv. Jurgio par. svet. Turime 
aptarti kaslink gerb. Atstovo 
Čarneckio atsilankymo ir pa
sitikimo. 

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

Pirmą&enis, Engs. 12, 1921 
• t 

IŠ TOWN OF LAKE. 

$100, V. Rukštalis — $50, po 
$25: J. Paukštys, V. Stanci
kas, A. Panavas, J. Kenušenas, 
A. Valskis, M. Panavas; po 
$10: M. Baltrukonaitė, P. Sa-
demka, A. Butkus, P. Kazake
vičius; no $5: S. Stankevi
čius. Viso $345. 

Gladius. 

P. S. 207-me "Draugo7' nu
meryje 13 kuopos korespon
dentas, tarp kitko rašo: "Klau 
simų vedėjas A? Žvirblis pas
kelbė šiuos narių paduotus 
klausimus'* ir tt. 

Visai netiesa! Tie klausi
mai ne narių paduot, kaip ko-
resp. rašo, bet paties klausi
mų vedėjo sustatyti ir ke
liami kuopos susirinkimuose 
apkalbėjimui. 

Gi pirmą klausimą koresp. 
paduoda taip: Ar skaitytojai 
bedieviškų laikraščių gali dar 
buotis katalikiškose organi
zacijose! 

Jei šis klausimas ištikrųjų 
tokis butų tai visai mažą rei-

buvo tokis; Yra žmonių kurie 
persistato katalikais, eina į 
bažnyčią, priklauso prie ka
talikiškų draugijų, bet skaito 

BRIGHTON PARK. 

* Ši kolonija suorganizavo 
net apie 40 rinkėjų Labdarin-

vien laisvamaniškus laikraš- j gos Sąjungos viešai rinkliavai 
čius: ar gali tokie žmonės už
jausti — remti katalikiškas 
įstaigas, draugijas bei orga
nizacijas? 

Gladius. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SVARBUS SUS. 

Rugpjūčio 31 d., Davis Squ-
are Parko svetainėje, L. Vy
čių 13 kuopa laikė savaitinį! kšmę turėtų. Nes orgenizaci-
susirinkimą. Prie kuopos pri-ljoje darbuotis tai da nereiš 

Antradienyj, rugsėjo 13 d. 
Aušros Vartų par. svet. bus 
labai svarbus A. L. R. K. Fe
deracijos Chicagos Apskričio 

sirašė p-lė R. Arnušaitė. 
Į šį susirinkimą atsilankė 

gerb. Ig. Sakalas, "Vyčio" 
redaktorius. Jis aiškino apie 
Vyčių perkamą spaustuvę ir 
kvietė 13 kuopos narius pri-

. sidėti suskolinant šiai kuo-susinnkimas. Sugrįžę atstovai. 
• - « • . X j _ ^ •«. pai paskirtą kvotą. 
iš Seimų išduos raportus ir l ^ * ~ 
praneš svarbių dalyku. Kvie- Vyčiai labai prielankiai — 
čiame atstovus bei atstoves;atsakė į gerb.. Sakalo pakvie-
skaitlingai atsilankyti. timą — suskolindami $345.00. 

Valdyba. Skolina šie: M. Gasparas — 

kia ją remti bei užjausti. Ga
lima organizacijoje darbuotis 
ją remiant, jos vardą aukštin 
nant, arba išnaudojant ir 
vardą žeminant. Pasitaiko 

\ organizacijose narių, kurie 
daug darbuojasi, bet jei or
ganizacija tų darbuotojų ne
pažintų, daug laimingesnė bu 
tų. Žodžiu darbuotis ir už
jausti — remti, turi visai ski 
rtingą prasmę. 

Dėlto pirmas klausimas 

29 d. rugpjūčio apie 9 vai. 
vakare atrėpliojo girtuoklis ir 
susmuko prie šaligatvio ties 
Auburn Ave.» ir 34-tos gatvės. 
Kur buvę atvyko ir girtuoklio 
du draugu dar kiek stipres
niu. Vienas iš jų atsinešė taip 
vadinamą* 'pielę" su alumi ir 
keikdamas vertė savo sukniu
busį draugą gerti. Kadangi ta
sai daugiau gerti negalėjo, tai 
jam prievarta pylė į gerklę. 
Apipiltas, sušlapintas, paga-
liaus prikeltas ir pastatytas 

fant kojų, kažinką sumurmėjo 
į savo draugus, gal juos keikė, 
o gal dėkojo ui alutį, ar už 
prikėlimų, bet jo neblaivus 
draugai jo nesuprato ir tą jo 
murmėjimą paskaitė už blogą, 
tad vienas iš jų drožė savo 
prikeltam draugui į žandą, ta
sai vėl susmuko ant šaligatvio 
cemento ir galvą begriudamas 
persiskėlė, paplūdo kraujose, o 
draugai po tų vaišių dingo. 

Sukruvintą žmogų trys pus 
berniai nusivedė nežinia kur.. 

Tai vis "munšainės" dar
belis. 

Ašis. 

rugsėjo 12 d. 

Altorinė draugija surengė 
išvažiavimą rugsėjo 4 d. Mar-
ąuette Park. Nemažai žmonių 
suvažiavo ir gražiai pasiimk' 
smino. 

Atsilankė gerb. kun. A.-Briš-
ka. Jis daug gyvumo pridavė. 
Ir kun. Briška sumanė pada
ryti rinkliavą bažnyčios pa
puošimui, pats pradėdamas su 
auka. Išviso sumetė virš $30. 

Rep. 

LIETUVOS ATSTOVO V. 
ČARNECKIO MAR

ŠRUTAS. 

Chicago, UI. — rugsėjo 25 d. 
Cicero, III — rugsėjo 27 d. 
Cleveland, O. — rugsėjo 29 

d. 
Pittsburgh, Pa. — rugsėjo 

30 d. 
Detroit, Mich. — spalio 2 d. 
Rochester, N. Y. — spalio 

4 d. 

JUOZĄ MOCKŲ, 
1301 So. 50-th Ct. Cicero, IU. 

CICERO, ILL. 

Ne ponai Lietuvą atgimdė, 
bet liaudis — darbininkai. Ne 
ponai jai ir laisvę duos. Pir
kime bonus. 

Visais dienraščio *' Draugo'', 
ir "Laivo" reikalais kreipki
tės pas vietini agentą 

United States 
Lines 

tieneralial Agentai Central.'-s Ir Rytines Buropoc 
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 

• 

Ift New Vorko tiesiai j 
BREMENA — DANZIGA — LIEPOJU 

Tiesiogini* susisiekimą* i LIEPOJU per Dun/iaų, Tierfna persimai n jmas nuo 
luivo unt laivo 

m i N C K S S MATOIKA . . Ru**. 15. i*paJio 28, GraodSio 10 * 
PQTQM»r Rujrs. 82, Lupki-. 5, Gruodžio 24 

HUDSON Spalio 15, Gruodžio S 
t* >.\v lorko TIESIAI I ( HKKItOl KG—BRKMKN 

Greičiausi luivai plaukianti po Amerikos Vėliava 
AMRK1CA llmcs. tS Ir lapkričio 20 

GRORGE WASHINGTON Spaliu 4, Tjtpkr. 8. Gruodžio 8. 

H. Claussenius & Co., General Western Pass. Agents 
100 N. LA SAI.l.E STR. CHICAGO. 

Tclephone Franklin 4130 
MOORE & McCORMACK COMPANY 

ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY 

GERB. VVESTPULLMA-
NIEČIAl. 

Da randasi tarp jūsų, kurie 
neskaitote savo dienraščio 
"Draugo". Kas tik norite j} 
gauti, kreipkitės prie manęs 

M. KIUPELIS 
12137 Emerald Aveuue 

ir kasdien aš jums jį prista
tysiu į" jūsų namus. 4 

^ytyfriM^ 
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• UNITED AMERICAN LINES 
Maiiaeinjr Operators for tltc 

• V. S. S H I P P I N G B O A R D . 

UTHUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

\? RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaitę 

Pier 68-6? North River, New Tork 
Samland) New York | (Spalio 15 
Gothland) Hamburg (Rūgs. 22 

Tik 3-čia klesa 
Finland) New York (Spalio 1 
Lapland Rūgs. 27 Zeela/id Spal. 15 , 
Kroonland) Antwerp (Rūgs 17 
Lapland) * . . . . Rūgs. 24 

\ * AMERICAN LINE 
• 

Maiicluiria) N e w York (Spalio^ 5 
Mongol ia) į (Spal io 2 S 
Minnekahda) Hamburg (Rūgs. 22 

Taktai tiesiai J Piliau 
INTERNATIONAL MERCHANTILK 

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

Chicago: F. O. Brown, West Pas& 
Agcnt, 14 Nortb Dearbora St.. 

^p^P^ršTn^j^^^^^^^k^S^^^fū^^^^^S^^^^^^^^^^f^^ 
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JAU DOLERIAI EINA LIETUVA 
cr NE VIEN TIKTAI AUKSINAI. 

i 
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Daugelis .žmonių nuolat kreipdavosi į "Draugą", prašydami per

kelti jųjų pinigus Lietuvon doleriuose. Iki šiol vis dar< negalėjome to 
padaryti. • 

BET DABAR JAU GALIME. 
Pas mus galima nusipirkti dolerinių čekių vertės 5 dolerių, 10 

dol., 20 dol., ir 50 dol. Kitokių nėra. 
Tie čekiai nebrangus: už kiekvieną reikia damokėti 50c, vis tiek 

kokio jis butų didumo. Norint gauti į kitus miestus per pačtą, reikia 
dar atsiųsti 10c. extra už registravimą laiško. 

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

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

J * 
-ve 

• 

•1 

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

Juos išmaino Lietuvos UMo Bankas Kaune ir per savo skyrius 
ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą, 

Bankas maino šitus čekius sulyg to kur30, koks yra mainymo 
dienoje, už patį mainymą nieko neima. 

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

Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais. 

Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-pavardę viršuj 
Čekio ant linijos kur yra atspauzdinti žodžiai "pirmas parašas išpir-
kusio čekį". Kuomet nuvažiuosite į Lietuvą ir norėsite čekį išmai
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks vėl pasirašyti čekio apa
čioj kur yra žodžiai "antras parašas išpirkusio čekį". Tokiu būdu 
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie
nodi. 

Siunčiant čekį iš Amerikos į Lietuvą kam nors kitam, reikia tuo-
jaus kaip tik nuperkate čekį, pasirašyti savo vardą — pavardę abe
jose vietose kur yra pirmas ir antras parašas ir da parašyti čekio 
viduryj kam siunčiate tą čekį: po žodžių*'išmokėkite šiuo čekių" 
reikia parašyti vardą pavardę ir gyvenamąją vieto to asmens, kuriam 
siunčiate. į i ,- i'W> f, 

Tuos čekius privalo siųsti į Lietuvą pats pinigų siuntėjas, o ne 
4'Draugas"; laišką žinoma reikia registruoti. 

Jeigu kelionėje čekis pražūtų, tai "Draugo'' Administracija už 
tai neatsako. Tokiam atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui. 
Jis padarys tirinėjimus apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių 
čekis neatsiras, tai Bankas grąžina pinigus. 

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

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

Atsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones, 
nieko nei pirksi nei parduosi už dolerius, o tiktai už auksinus; 
visa pirklyba eina auksinais, o doleriai gali tiktai Banke gulėti. 

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

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

NEREIK DAUGIAU BIJOTIS, NEREIKIA DREBĖT! 
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagiui ne

naudingi, — jis negaus pinigų, nes Banke turės pasirašyti ir visi ma
tys, kad jo parašas ne toks, kaip pirkusiojo čekį. 
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• Kas 
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norite dolerinių čekių, kreipkitės į 
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

2334 S. Oakley Ave., Chicago, IU. 
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