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IŠRINKTA TEISĖJAI INTERNA-
CIONALIN TEISMAN 

Vietoje E. Root'o Išrinktas Moore 

RUSŲ SKAUTAI ATSILIE 
PIA Į AMERIKOS 

SKAUTUS 

Skautai šaukiasi pageltos. 

C . n • - , 

INTERNACIONALIN TEIS 
MAN PASKIRTAS CO 

LUMBIA PROFESORIUS. 

Dr. Antonio de Bustamen-
te, Kubos. 

Dr. Andre vYeiss, Pranci-
jos. 

Dr. Yorozn Oda, Japoni
jos. 

Dr. B. T. C. Loder, Olan-
GENEVA, Šveicarija, mg- jdijos. 

sėjo 15. — Vakar Tautų Są- į' T teisėjus iš Suv. Valstijų 

Mandatų klausimas vis dar 
teisiamas. 

jungos suvažiavime išrinkti 
teisėjai internacionaliam (tar 
ptautiniam) teismui, kur j ku
ria Sąjunga. To teismo pa 
reiga bus rišti visokius poli
tinius internacionalius gin
čus. 

Europos valstybių suprati
mu, visus pakilusius tarpe 
valstybių ginčus pirmiausia 
mėgins pašalinti pati Tautų 
Sąjunga. Gi kuomet kokių 
svarbiųjų klausimų ji nega- L. . ,. , • 
,. .v .z7. \ . , , . Iziavime tęsiamas toliau be jo-
les išrišti, tuomet tie klausi- . . , ,. . ~ 

. , , . .Vi. . kio galutino nutarimo. Su
mai bus pavedami risti inter- w. - . -,. , , 0 

,. . . ,. važiavimas nusprendė, kad S. 
Valstijos turi teisių pilnai 
veikti šitame klausime. Bet 

buvo peršiamas Elihu Root. 
Tečiau tas atsisakė. Tad vie
toje jo nuvažiavimas išrinko 
prof. Bassett Moore. 

B. Moore yra tarptautinių 
teisių profesorius Columbia 
universitete, New Yorke. Dvi 

'dešimts du metu jis ten pro
fesoriauja. 

Mandatų klausimas 

Mandatų klausimas suva-

nacionaliam teismui. 
Tas teismas bus paskutinė j 

instancija. 

Teisėjai. 

ČITA, Rytų respublika, ru
gsėjo 15. — Rusų bernaičiai 
skautai siunčia karštą atsi
liepimą \ Amerikos skautus. 
Meldžia Amerikos skauty or
ganizuoti badaujantiems ru
sams pagelbą. 

Iš Pavolgio čia prisiųsta 
daugybė vaikų. Šį mėnesį 
2,000 jų daugiau bus atvežta. 
Čitos valdžia neturi ištek
liaus vaikus šelpti. Tad vai-1 
kai paskirstyti tarp vietos gy
ventojų. Kiekienas gyvento
jas šiuo ar tuo turi prisidė
ti prie vaikų šelpimo. 

Čia vaikai atvežami su tru
pučiukais duonos. Išanali-
zuotoj duonoj pasirodė mai-
šaliena: ruškynių, žolių ir^tru 
pudelis selenų. 

Iš Pavolgio gauta čia žinių, 
kad 90-Čiai milionų Rusijos 
gyventojų grumija badas. 
Reikalinga neapsakoma dau
gybė javų maistui ir sėklai. 
Bet mažiau apturima. Baise
nybės bus atėjus žiemai. 

m 

ATVAŽIAVO SEIMO 
ATSTOVAS. 

I 

Steigiamojo Seimo at
stovas M. Bagdonas, kri
kščionių demokratų frak
cijos narys, nesenai atvy
ko Amerikon ir paviešėjęs 
Rytuose atvyko Chicagon. 

Jis aplankė Draugo re 
dakciją. Daug svarbių ži
nių iš Lietuvos valstybės 
gyvenimo atpasakojo ir, 
kviečiamas, pasižadėjo 
Draugo skaitytojams jas 
pabrėžti mūsų dienrašty
je. 

Džiaugiamės sulaukę 
taip brangaus svečio ir 
linkime jam susipažinus 
su Amerikos lietuviais 
parvežti tėvynėn gerų ži
nių apie mus. 

SUIMTAS IR TREČIAS 
ŽMOGŽUDIS. 

Besarabijoje Paskelbta Karo Padėtis 

GRAND JURY PASIREN 
GUS VEIKTI. 

Tautų Sąjunga į teisėjus 
išrinko įvairių tautų žymes
niuosius vyrus. Išrinkta: 

Dr. Rafael Altamirav Cre-
vea iš Ispanijos. 

Dr. Ruy Barbosa, Brazili
jos. 

atsiranda kliūčių galutinam 
mandatų paskirstymui. 

Tuo tikslu darbuojasi su
važiavimo paskirta komisija. 
Tečiau komisija savo darbuo 
se sutinka visokių painiayų. 

Reikia žinoti, kad S. Val
stijos nepripažįsta Tautų !Są-
jungos. Tečiau tos Sąjungos 

Vice-grafas Robert Finley, [darbuose nori turėti pilrtų 
Britanijos. 

Dr. Alian. Alvazer, Cliile, 
teisių su kitomas Sąjungą pri 
pažįstančiomis šalimis. 

J 

KONFERENCIJAI PARINK 
TI AIRIAI ATSTOVAI 

AMERIKOS KONSULIAI 
"VIZUOS PASPORTUS 

Policijos rankosna paga-
galiau papuolė ir trečias in-
tariamas žmogžudį s, kuris be 
ndrai su Church'u ir Parks 'u 
andaf nužudė du Packard au
tomobilių kompanijos parda
vėju — Daugherty ir Ausmu-
są. -v 

Tas trečias yra ;Clerance 
Wilder. Policija areštavo ir 
jo tris brolius, kurie reikalin 
gi jai tolesniems tardymams. 

Areštuotas Wilder mėgino 
išsisukti sakydamas, kad žmo 
gžudystės dienoje jis dirbos 
Levie Shoe Co. dirbtuvėje. 

Tečiau dirbtuvės ofise pa
sakyta, kad jis tą dieną po 

„ į pietų buvo pasiliuosavęs nuo 
darbo. Taigi jo pasiteisini
mai sumušti. 

Grand jury pasirengusi 
kuoveikiau atlikti išklausinė-WASHINGTON, rūgs. 15 . , . . 

- Neoficialiai pranešta, k a d , J i m u s l r / l s u s t n s ž m ^ z u ' 
Suv. Valstijų konsuliai E u < d z i u s a t l d u o t l k ™ i n a l i n tei 

RYGA, nigs. 15. — Pra
nešta, kad Rusijos bolševikų 
valdžia paskelbė karo padėtį 
toj Besarabijos daly, kurią 
sąjungininkai pripažino Ru
munijai už jos pakilimą ka-
ran prieš Vokietiją ir apturė
tas nuo vokiečių armijos nuo 
skaudas. 

Tai pat pranešta, kad po 
paskelbimo karo padėties Uk
rainon iškelfavo karo komisa
ras Trotzky. 

J«C tos kelionės tikslas ne
žinomas. Bet spėjama, kad 
jis nuvyko ten paskubinti 
raudonosios armijos mobili
zaciją. Su ta armija jis no
ri įsiveržti Besarabijon ir pa
kelti karą Rumunijai. 

1 'Geidžiame taikos," sako 
Trotzky.. "Bet tie, kurie 

vusiais raudonaisiais kariau
tojais." 

Didesne Besarabijos dalį 
sąjungininkai pripažino Ru
munijai. Pastaroji pripažin
tus jai plotus apvaldė ir ant
ri metai, kaip ten įvedė civi-
lę administraciją. 

Tečiau bolševikų valdžia 
to nepripažino ir šiandie dar
buojasi atimti nuo Rumuni-
jos. 

Besarabijos plotai, tai der
lingiausia Europoje žemė. Ne 
tekti Besarabijos Rusijai di
delis nuostolis. 

Besarabija užima apie 18,-
000 ketvirtainių mylių ir turi 
apie du milionu gyventoju. 

Gyventojai tenai maišyti. 
Dauguma gyvena rumunų. 

spėkomis nori įsibriauti Ru- Paskui seka: žydai, totoriai, 
sijon, susidurs su apsiginkla- rusai, graikai, armėnai ir kt. 

Na-gi, Jau Lenkai Ima Grūmoti 
Bolševikams 

KALBA APIE PERTRAUKI 
MĄ DIPLOMATINIŲ 

SANTIKIŲ. 

PARYŽIUS, rūgs. 15. — 
Kaipir prieš kokią pasaulio 
pabaigą. Pagaliau lenkai pra 
dėjo grūmoti Rusijos bolševi
kų valdžiai. 

Dar nesenai taip elgėsi bol 
ševikai ir Varšavai daug bai 
mės darė. Šiandie jau lenkai 
duoda vėjo bolševikams. 

Lenkai sakosi turį labai ap 
sukrų užsienių ministerį. Tai 
Skirmuntą. Tas žmogus pil-j 
nas energijos ir nemano nu 
sileisti bolševikams. 

Tas pat Skirmuntas karš
tai gina ir Vilniaus uzurpa
torių Zeligowskį. 

Čia pranešta, kad lenkų 
valdžia, taigi Skirmuntas, 
ruošia notą Maskvos vald-

Nes bolševikų valdžia 

Tcitelierinui indavė ontą, ku
rioje nusiskundė, kad bolše 
vikų valdžia nepildo Rygos 
sutarties. 

Bolševikų valdžia į-tą notą 
j tik ranka pamojo. 

Kad taip, tad šiandie Var-
šavos \aldžia ruošia kitą no
tą, kuri busianti labai aštraus 
tono ir neatmainoma žodžiuo
se. 

Lenkų valdžia atranda, kad 
šiandie bolševikų valdžia su
silpnėjusi, kad žinomas Tro-į 
tzky šiandie valdo neskaitlin
gą kariuomenę, kad Rusijoje 
siaučia vienas vargas, tad 
mėgina bolševikus prispaus
ti prie sienos ir iškaulyti sau 
kokių-nors koncesijų arba pri 
versti bolševikus stoti su len
kais sąjungon prieš vokie
čius. M 

DUBLINAS, rūgs. 15. — 
Airių republikoniškas parla
mentas čia patvirtino airių 
kabineto paskirtus atstovus, 
kurie keliaus konferencijon 
su* Anglijos vyriausybe Airi
jos klausime, 

Atstovais pripažinti: 
Arthur Griffith, sinn-feine 

rių organizacijos įsteigėjas ir 
airių kabineto užsienių reikalų 
ministeris. 

Micbael Collins, finansų 
ministeris. 

Robert C. Barton, kuris da Į 
lyvavo pirmesnėse konferen
cijose. 

Eamon J . Duggan, airių 
parlamento narys. 

George Duffy, kurs sinn-

ropoje gavo įsakymų iš vals
tybes departamento vizuoti 
pasportus tiems, kurie nori 
keliauti Amerikon. 

Konsuliai tori prižiūrėti 
kad tos ar kitos tautos išei
vių skaitlius kas mėnesis ne
būtų didesni*, bet toksai, 
koks paskirtas Suv. Valstijų 
imigracijiniais įstatymais. 

Tas duos daug palengvini
mų patiems išeiviams. Ma-

[žiau jiems bus vargo. Nes 
mažiau jų bus grąžinama at
gal iš Europos uostų. 

sman. -

PABĖGO 6 KALINIAI Iš 
MIETO, 

T. S. KONTROLĖS K0MISI-) RAMUČIAI. Čia ūkininko 
JOS NARIAI PUNSKE. 

^ 

350,000 DOL. KLEISTA MO 
KYKLOMS 

TURI NAUJUS PLENUS 
BUSTŲ KLAUSIMUI 

BERLYNAS, nigs. 15. — 
Vokietijos vyriausybė nu
sprendė visuose miestuose (įg Floridos čia "davė instruk 

se miestuose. Tose mokyklo 
feinerius atstovavo svetur. |se veltui bus mokinami karo 

veteranai. 

Iš valstijinio kalėjimo Jo-
liete, III., pabėgo 6 kaliniai. 

Iš jų. vienas nušautas, vie
nas sugautas, du sužeista, gi 
kitų du nežinia "kur pasprūdo. 

Tuodu yra : Carlo Stepina 
ir Edward Torkey. Abudu 
pavojingu kriminalistu. 

Kalbama, kad jiedu pasuko 
ant Chicagos, užsikabinę pre
kinių traukinių. , 

Iš kalėjimo jie visi bėgo va 
kar anksti rytą, išpiovę savo 
kamaraičių languose geležines 
grotas. 

Besileidžiant nuo stogo ka
lėjimo kieman juos pamatė 
sargyba. Tuojaus pakeltas 
alarmas. 

Į bėgančius imta šaudyti. 
Dviem visgi pavyko peršokti 
kiemo iseną ir pasprųsti. 

Kalėjimo viršininkas yra 
NEW YORK, rūgs. 15. —! nuomonės, kad jiems pabėgti 

Federalis teisėjas Sheppard'j ture jo gelbėti kas-nors paša-

WA£HINGTPN, rūgs. 1 
— Kolumbo Vyčių organiza
cija nusprendė šiais metais 
išleisti apie 350,000 dolerių 
palaikymui mokyklų įvairiuo-

PRIES KU KLUX KLAN 

ziai. 
Čia daugelis žingeidauja, 

kokias lenkams duos pasek-
nnes jų tos siunčiamos notos 
bolševikams. 

• 

nepildo padarytos Rygoje tai 
kos sutarties sąlygų. 

I r jei bolševikai įr toliau 
nepildysia sąlygų, tuoWt len į A N G L I J 0 S s u A I E I A I S 
kai p e r t r a u k s i d.plomati-, K 0 N F E R E N 0 I J A A T n ) E 

mus santikms su Maskva ir JTT*** 
vi i i „•,.„.» DAMA 

uždarysią rusų-lenkų sieną. 
Lenkų valdžia notoje parei 

kalaus pertraukti šiandie ve- LONDONAS, rūgs. 15. — 
damą Lenkijoje bolševistinę, Čia pranešta žinių nuo pro propagandą ir paliuosuoti 
lenkus nelaisvius. 

DugpiuČio 25 d. lenkų at
stovas Maskvoje bolševikų 
užsienių reikalų komisarui Į dedama. 

miero Lloyd George, kad, tur 
but, Anglijos su airiais kon
ferencija, kokia buvo rengia
ma rugsėjo 20 d., toliau ati-

paimti savo kontrolėn visus 
didesnius ir mažesnius na
mus ir juos paskirstyti rei
kalaujantiems pagyvenimų. 
Kas norės gauti didesnių ir 
erdvesnių pagyvenimų, tas 
turės be augštos samdos dar 
mokėti paskirtą sumą namją 
statomo fondan. Toki fon
dai įkurti visuose didesniuo
se miestuose. 

Įcijų* federąlei grand jury at
likti tardymus Ku Klux Kla
no slaptos- organizacijos klau
sime. Prieš tą organizaciją 
visur keliama kova. 

linis. 

DEMONSTRACIJA DUB
LINE. 

DALIS DARBININKŲ 
KLAUSO TEISĖJO 

DUBLINAS, Airija, rūgs.! 
15. — Airi'ų skautas Michael 

Pagyvenimų (butų) klausi-1O^Brien skautų stovykloje 
mas Vokietijoje labai rimtas, netyčiomis pasišovė ir mirė, 
Karo metu nauji namai ne
buvo statomi. Po" karo į__di-
desnius Vokietijos miestus 
suplaukė daug pabėgėlių iš 
Alzaso ir Lorraino, iš Pozna 
niaus, Danzigo ir iš buvusių 
vokiečių kolonijų. T 

Taigi žmonėms pritru
ko pastogės. Kitokio išėjimo 
nebuvo, kaip tik pačiai val
džiai paimti viską savo kon
trolėn. 

Paroje, rugsėjo 13-14, Chi-
cagoje pavogta 13 automobi-

Čia įvyko iškilmingos jo 
laidotuvės. Surengtos dide
lės airių demonstracijos. 

GRAIKAI ATNAUJINSIĄ 
KOVĄ. 

Kelios amatninkų unijos 
prie namų statymo susirin
kimuose nubalsavo paklausy
ti arbitro teisėjo Landis ^ir 
tuojaus gryžti darban už ui-
mokesnį, kokį paskyrė arbit
ras. Tuo metu unij,ų viršinin 
kai turi darbuotis išgautTpas 
arbitrą perklausinėjimus. 

Kitų unijų tik dalis darbi
ninkų gryžo darban. 

Bet karpenterių unija atsi
sako darbti. Ta unija nepri-

PUNSKAS. Rugpiučio mėn 
16 ir 17 dics.ą Punskan pra
važiuodama iš Kauno į Suval
kus ir atgal atvyko Tautų 
Sąjungos kontrolės komisija. 
Komisija miestely buvo neil
gai. Atvažiavusi, pirmiausia 
paklausė vaito. Kadangi jis 
jau 2 metai del lenkų turėjo 

[apleisti Punską, kreiptasi į 
miesto šaltyšių Goldšteiną. 
Komisija keletą klausimų pa
klausė del gyventojų skaičiaus 
Punske, del gyventojų sudė
ties, tautybės atžvilgiu ir del 
pamaldų bažnyčioje. Paskui 
komisija nuvyko pas kunigus 
ir jų dar panašiai klausinėjo 
ir išvažiavo į Suvalkus, iš
buvus Punske 5-^10 minučių. 

Rytojaus dieną, rugpiučio* 
17 d. vėl atvyko vienas T. 
S. kontrolės komisijos narys 
su ryšio karininkais ir vėl 
pateikė keletą klausimų besis-
kundžiantiems gyventojams 
del gyventojų sudėties, vienai 1 

i Pilibaičio namuose įvyko 
Prūsų lietuvių susivienijimo 
susirinkimas, kurį atidarė 
Ramučių pirmininkas Jone
laitis. Trumpai pasveikinęs 
susirinkusius, perstatė iš 
Klaipėdos atkeliavusį Tautos 
Tarybos sekretorių p. Režu-
laitį. J is aiškiais žodžiais ap
sakė lietuvių susivienijimo 
siekius ir žadino susirinku
sius prie savo tautos ir tėvy
nės meilės. Q 

PERSHING IŠKELIAVO 
PRANCIJON. 

NEW YORK, rūgs. 15. — 
Iš čia Prancijon iškeliavo S. 
Valstijų a'rmijos štabo virši
ninkas gen. Pershing. 

SUSIRINKO KOMERCIJOS 
KOMISIJA. 

Vakar pradėjo sesijas Illi
nois valstijos komercijos ko
misija ir^ tuojaus ėmė perkra
tinėti Chicagos gatvekarių 

klausė arbitracijai. Visgi ar-
bi t ras - i r be jos prisidėjimo;paprašyti, kad ji vietoje per-

, kompanijos klausimą, 
kitai valandai praslinkus, nu-| Kalbama, kad komisija vei-
vyko Kaunan. Indomu, kad j k i a i a p s i ( j į rbs su gatvekarių 
gerbiamieji komisijos nariai j k o m p a n i j a . j į panaikins 8 
primygtinai klausinėjo, kaip 
daug esama lenkų Punsko sri
ty. 

Komisijai išvažiavus rugpiu 
čio 20 d. į Punską atvyko len
kų raštininkas ir su žanda
rais puolėsi Golšteiną, kad jis 
surašytų gyventojus ir grasi
no jam areštu, kam jis komi
sijai pareiškęs, kad Punske 
daugiau esama lietuvių, negu 
lenkų. Punsko gyventojai, bi-
jodami,kad Punsko sritis, tiek 
išvargus ir iškentėjus, nepa
siliktų lenkų vergijoj, terioja-
mi lenkų kareivių ir milici
jos, vėl šsiuntė delegaciją 
Kaunan į T. S. komisiją jos 

centus už važinėjimą gatveka 
riais. Sugrąžins 5 centus ar
ba 6 centus. 

Gatvekarių kompanija tie 
siog tiranizuoja miestą. J i 
daro gerus pinigus. Žymią 
dalį pelno pašvenčia žymiems 
advokatams ir byluojasi su 
miestu. Gyventojai turi nu
kentėti. 

O R A S : — Šiandie nepas
tovus oras; pramatomas lie
tus; kiek vėsiau.* 

SMIRNA, rūgs. 15. — Vy 
riausias gTaikų armijos va-jjė $1.25. 
das, gen. Papoulas, sajko, kad 
graikai atnaujinsią kovą. 
prieš turkus nacionalistus, 
kaip veik kareiviai "atsilsė-

darbininkams paskyrė vieną 
dolerį darbo valandoje vieto

sią. ff 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Karpenterių / unija neklau
so jokių perspėjimų. Kont-
raktorių sąjunga karpente-

tikrintų gyventojų sudėtį tau
tybės atžvilgiu ir įteikė ko
misijai: Mes, žemiau pasirašę, 
Punsko srities gyventoj/ šiuo-
mi kreipiamiesi į gerbiamąją 
Tautų Sąjungos kontrolės ko

riams pranešė, kad jei jie per [misiją, nuolankiai prašome 
48 valandas negryž darban 
už naują užmokesnį, j.ų uni
ja nebus pripažinta. 

mus atlankyti gyventojų per-
tikrinimo tautybės atžvilgio 
tikslu. 

PINIGįl KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių rūgs. 14 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Prancijos šimtui frankų 7.81 
Italijos šimtui lirų 4.35 
Vokiečiu šimtui mark. .92 
Lietuvos šimtui auksinų .92 
Lenkijos šimtui mark. .03 

- -
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DRAUGĄ* • Ketvirtadien., Rūgs. 15, 1921 

miiiiiimimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi« 
LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
•' Įfrii* kasdieną i šskyros nedėldienius 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
CHICAGOJE I R U Ž S I E N Y J E : 

Metams . . . . . . . . . . ; $8.00 
Puse i Metų *.0< . . . . . . . . • • • 

SUV. VALST. 
M e t a m s $6.00 
Puse i Metų . .< '.. 3.00 

Prenumerata mokas ! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą v isada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 
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KAS GYVAS DARBAN! 
Visos Chicagos lietuvių ko

lonijos subruzdo, sukruto. Vi
si rengiasi, laukia nepaprasto 
svečio, mūsų Valstybės atsto
vo, p. V. Čarneckio. 

Laukia mus dideli kvotiniai. 
Jhiosinie apyskaita iš savo 
tautinio, valstybinio ir politi
nio susipratimo. 

Kiekvienas mūsų jaučiasi 
Lietuvos-Tėvynės sunūs. Kuo
mi parodysime savo ištikimy
bę? Ar vien tuščiais žodžiais 
ar rinitu darbu? Lig šiol mes 
ir svetur būdami nenustojome 
tėvynės meilės, jautriai atsi
liepėme į jos šaukime. Atsi
liepkime ir dabar pirkdami 
Laisvės bonų! 

Lietuvos Valstybė kuriasi, 
bet jos piliečiams tenka pa
kelti sunkią kovą už jos lais
vo ir nepriklausomybę. Jie 
kreipiasi Į užjūrio brolius. 
Atsiliepkime ir pirkime Lais
vės bonų! 

Mūsų respublikos politinis 
kūnas po ilgų vergijos amžių 
suaugo. Žaizdos baigia gyti, 
bet nepasotinami ir pavydus 
kaimynai nori vėl ją suskal
dyti, o net ir amžinai palaido
ti. 
Išgirskime tėvynės nusiskun

dimą, paduokime jai pagelbos 
težiūri ramiai į šventą L. L. 
ranką, pirkdami Laisvės bonų. 

Kas ne lietuvis, išgama — 
Paskolos reikalą, 

Kas lietuvis, patriotas, va
lio darban — Lai 
pirkdamas. 

ATVI AISKAS 

r 

BENDRADARBIAMS-ĖMS IR REMEJAMS-JOMS 
J II 

Žinok ką, skaitai. 

Grybas grybui — nelygus, 
žodis žodžiui — negiminė. Mes 
skaitome, skaitome daug, tai 
bent žinokime ar ne veltui 
laiką gaišiname, ar skaitymas 
mums neša naudos. 

Jeigu nežinome ko verta y-
ra knyga, laikraštis, teirauki-
mės pas tuos, kurie mums gali 
visą tiesą pasakyti ir apsau
goti nuo medžiaginio ir dva
sinio nuostolio. 

Knygos ar laikraščio vertę 
galime įspėti besivaduodami 
autoriaus pavarde, leidėjo ar 
Bendrovės vardu. 

Neturėdami tų žymių, kJaus-
kimės pas žinovus, kaip ne
pažįstąs grybų kreipiasi prie 
virėjos. I r tik patyrę apie 
skaitytiną knygą ar laikraštį 
jį pirkime. Tuomet ir patys 
busime patenkinti ir remdami 
gerą spaudą atliksime gražų 
darbą. 

Geri spausdinto rašto privalu
mai. 

Senas priežodis sako: Pa
sakyk man kų tu lankui ir aš 
tau pasakysiu kas tu esi. 
Tas priežodis pilnai galima 
pritaikinti prie knygos ar laik
raščio skaitymo. Dėlto jei gerą 
spausdinį skaitai — angelas 

esi, jei blogą — niekšas esi. 

Ar esi dar žmogus. 
Gera knyga, laikraštis yra 

galinga protinio lavinimosi 
priemonė. 

Mes esame reikalingi idė/ų. 
Kas pažįsta žmogų, tas negali 
apsirikti sakydamas kad mes 
galime tenkintis savo proto 
maistu. Jeigu turime talentin
gų žmonių, kurie praskynė pir
mąjį barą minties gyvenime, 
visi kiti naudojasi jų iršadi-
mais, didžiuojasi jų idėjas 
praplatinę, supopulerizavę, 
patobulinę. Tuo būdu mes gy
vename kitų pasėliu. 

Skaitydami mes turime pro
gos bendrauti su visu pašau 

mo jurose, ragina prisidėti 
prie Lietuvos valstybės gini
mo darbo, liepia remti ją. me
džiaginiai ix doriniai atėjus 
pavojaus valandai, tas laik
raštis yra vertas lietuvio — 
patrioto sielos. 

I r atpenč. Jeigu laikraštis 
nori užmigdyti patriotinius 
jausmus, stelbia tautinius bei 
politinius idealus, tylomis ar 
viešai peikia neremia, sakysi
me, Lietuvos Laisvės paskolos 
darbą, trukdo jos vykinimą, 
tas laikraštis yra išgama ir 
visi jo skaitytojai daromi iš
gamomis. 

Mums išeiviams begalo 
svarbu išlaikyti savo tautybę. 
Čia mums gresia didelis ištau-
tėjimo pavojus iš pusės kitų 
galingesnių tautų. Gi jeigu ir 
lietuvių laikraštis negaivma 
mulnyse lietuvio susipratimo, 
griauna mūsų Valstybę ir Mau
roja pačių žmonių išrinktą 
Vyriausybę, tokis laikraštis la
bai pavojingas. J is mūsų pa
čių ginklu — kalba, kaip gu-
dras žaltys, nori užnuodyti gy
vąjį tautos organizmą. J is yra 
pavojingesnis ir vengtinas, 
nes veidmainybės šydu prisi
dengęs taiko mūsų tautos šir
din. Kiekvienas skaitąs ir rė 
miąs tokį laikraštį nusideda 
sau kaipo lietuviui. 

Antroji tad gero laikraščio 
privalomybe — mūsų tautinio 
gajumo, palaikymas, tautinių 
aspiracipį ir darbų, rčmimas. 

Šiam kartui pakaks. Ligi pa
simatymo. 

Su tikra pagarba 
"Draugas". 

svės bonus liu. Geras laikraštis supažin-
idina mus su tėvynės vargais 

ir džiaugsmais, net atsiskyrę 
nuo savųjų mes dvasia galime 
sekti jų troškimus ir sieki
nius. Beto mes išėję iš siauro 
savo reikalų ratelio sueiname 
į visuotinąjį tautų gyvenimą, 
naudojamės jų patyra, mokslo, 
politikos, ekonominiais ir so
cialiais daviniais. 

Tuo būdu mūsų protinės pa
jėgos lavinasi, mūsų vaizdų ii 
išsireiškimų turtas didėja. A-
tėjus reikalui mes sugebėsime 
savo mintį ir sprendimą pa 
reikšti nuosaviu pavidalu. 

Skaitymas netik mus proti
na, bet ir mūsų sielą dorina. 
Sueidami pažintin su aukštos 
doros žmonėmis, su tautos di
dvyriais kurie visuomenės la
bui aukoja savo turtus, galvą 
guldo už tėvynės laisvę ir ne 
priklausomybę, mes doriniai 
stiprėjame. 

Taigi atsakydami į klausi 
mą ar skaitoma knyga, laik
raštis yra geras, atsakykime 
klausiman: ar jie lavina mūsų 
proto pajėgas, ar jie dorina 
mūsų sielą? Ar paskaitę laik 
raštį nes jaučiamės pasirįžę 
prie kilnių darbų, ar esamo 
galingesni pasipriešindami 
žemiems instinktams, gašliems, 
gyvulio pajautimams f Ar drį
stame suvaldyti neapykantos, 
keršto, pavydo jausmus? Vie
nu zodliu ar ,mes mevustoįa-
me tikro žmogaus ypatybių.* 
Jeigu taip — gera knyga, ge 
ras laikraštis. Atpenč — bio 
ga knyga, blogas laikraštis. 

Ar nesi jau išgama? 

Be visiems raštams bendros 
ypatybės — žmoniškumo žy
mės, mes lietuvių tautos atža
los, privalome reikalauti kati 
visi mūsų kalbos laikraščiai 
turėtų lietuvybės privalumų. 

Kiekvienas tad laikraštis 
kurs brangina mūsų tautos is
toriją papročius, tradicijas, su 
pagarba mini mūsų didvyrius, 
daro mus kaskart ištikimes-
niais tėvynės .vaikais, gina ją 
nuo svetinių gaivalų kurie no- Laisvė tik pasišventimu nu-
ri mus paskandinti ištautėji- perkama. 

IŠ MŪSŲ CENTRO. 
Federacijos XI. Kongresas, j moj vietoje rupi. Tečiau mes 

J - J i- i • . i i lnor ime, kad Lietuva ir liktų, 
? a t ^ . * £ L 1 ^ ! 2 | 1 W P b » v u s katalikiška šalis. 

Mes tad remsime visas gra
žiąsias pastangas katalikiškos 
Lietuvos, vykinti mūsų bočių 
žemėje Kristaus mokslą ir i-
dealus. Kongresas nutarė šią 
žiemą varyti kultūros vajų, 
prašant aukų: 

1) Katalikų universitui 
Lietuvoje, 2) Liet. kolegijai 
Amerikoje, 3) Mokslei
viams, gorintieji galės auko
ti vienam iš pažymėtų tikslų, 
arba visiems trims ant syk. 

-

mai. Mūsų pajėgos nepa 
prastai išaugo ir sustip
rėjo. . v 

Vienuoliktasis Federaci
jos Kongresas Brooklyn, N. 
Y., užsibaigęs 2 d. rugsėjo, 
1921, buvo Am. lietuviams 
katalikams nepaprastai 
džiaugsmingas. Jisai apreiškė 
mūsų visuomenės didelę vi-' 
daus galę, gražią vienybę, su-
siklausimą ir tvirčiausį, ne-
perlaužiamą pasiryžimą laimė
ti savo parinktus tikslus. 

Šiomis dienomis visuose 
liet. katalikų laikraščiuose 
paskelbsime visas svarbesnią
sias Kongreso rezoliucijas, ir 
naujo mūsų Centro viršinin
kus; netrukus taipat pagarsi
nsime Kongreso protokolą. 
Dabar kol kas tik atkreipia
me mūsų visuomenės domę į 
tai, ką tasai Kongresas svar
biausia apreiškė ir nuveikė. 

Mes ir Lietuva. 

Tėvynės Lietuvos meilė 
visada buvo mūsų vadovau
jamuoju veiksniu. ' Šiame 
Kongrese ji ypatingai šviesia, 
liepsna suliepsnojo. Kada at
silankė Congresan brangus sve 
tys Lietuvos valstybės atsto
vas gerb. Vald. Čarneckis vi
si delegatai tarsi suelektri-
zuoti tapo. Nebėra kitų min
čių, nebegaivina kiti jausmai, 
kaip tik meilė ir ištikimybė 

DERYBOS SU LENKAIS 
PERTRAUKTOS. 

laisvos Lietuvos idealams, jos kartUy p r į ešingai , palaikyt 

y 

Wasliingtonas)į IX. 12 d. 
(Liet. Inf. Biuras) P. Hyman-
sui įteikus lietuvių-lenkų kon 
ferencijoje sutarties projektą, 
buvo padaryta derybų per
trauka tam projektui apsvars
tyti. Šiandien pertraukos lai
kas baigiasi ir derybos bus ve
damos toliau. Kadangi P. Hy-
manso naujam projekte per
mainos nežymios, todėl Lietu
vos delegacija įteiks konfe
rencijai savo kontrprojektą. 

valdžiai, jos atstovui. Liejasi 
kaip galinga jūrių banga kon
greso pirmininko žodžiai, pa-
reiškiantieji lietuvių katalikų 
atsidavimą Lietuvai, ikimirti-
nį pasiryšimą dirbti jos lais
vei ir labui, o atstovo brati-
gų žodį apie tautos valią būti 
laisva ir atgauti Vilnių — už
tvirtina šimtai galingų balsų, 
susiliejusių Tautos Ginine. 

Ką žodžiai ir gimnas skel
bė antradienį, tą' parodė dar
bai jau sekančią dieną. Iš
kilmingoje vakarienėje dele
gatai kartu su kaikuriais 
brooklyniečiais užsirašė bonų 
už $6,150.00. Tad Lietuvos 
laisvė ir gyvybė mums pir-

Musų pozicija ir ateitis 
• Amerikoje. 

Kaipo katalikai, mes nega
lime Čia gyvuoti ir veikti, ne
būdami vienybėje su Augš-
čiausia Katalikų Taryba Wa-
shingtone (Catholic Welfare 
Council). Tad kongresas nu
tarė dėtis į tą Tarybą nebe-
atidėliojant ir visą kataliky
bės darbą varyti tai Tarybai 
vadovaujant 

Kad padėjus gi visiems A-
merikos katalikams jų kovoje 
už savo (kartu ir už mūsų) 
teises ir idealus, kongresas 
nutarė stropiau rupinties nuo 
šiol natūralizacijos darbu lie
tuvių tarpe, nes juk tik pilna
teisiai šalies piliečiai tegali 
savo teises ginti. 

Taip-pat žiūrėdami į toli
mesnę čia savo ateitį, ir ner 
norėdami atstumti nuo savęs vardjr visų Amerikos lietuvių 
priaugančios mūsų , išeivi jos j katalikų, susispietusių į Fede

raciją. Taip tat su Dievo pa-
gelba žengiame drąsiai pir
myn su vizija skaisčios atei
ties mūsų visuomenei ir ka
talikiškai Lietuvai. 

Federacijos Sekretarijatas. 

kurie t a rp savęs varžytųsi, bet 
tik vieną Tautos Fondą. p e r 

tą Fondą siusime visas savo 
aukas. Mūsų laikraščiai nei 
ųebegarsins aukų, kitais ke
liais siunčiamų. Raudonojo 
Kryžiaus ir Šv. Vincento Rė
mimo draugija vėl patampa 
tik Labdaringąja Tautos Fon
do sekcija. 

Patsai Tautos Fondas su
rištas artimesniais ryšiais su 
Federacija, nes pirmininkas, 
sekretorius ir iždininkas ir 
Federacijos, ir Tautos Fondo 
bus tie patys. Turėsime tik 
vieną viršiausią, visus liet. 
katalikus vienijančią „ organi
zaciją — Federaciją ir vieną 
tos Federacijos Fondą, Tautos 
Fondą, su jo trimis sekcijo
mis, kurs tečiau Fondas šiaip 
jau lieka autonominė organi
zacija su visu savo aparatu. 

Susilauksime taip-pat tvir
tesnio, vadovaujančio centro, 
kurio vadovavimą ir darbą 
mūsų visuomenė turės greitu 
laiku pajusti. Į .Federacijos 
Centro valdybą pateko mušą 
rinktiniai protai, labiausia pa
sižymėjusieji mūsų veikėjai. 
Pačiame centre be sekreto
riaus dirbs dar vienas apmo
kamas asmuo, taip kad visuo
menė dažniau matys ir jaus 
savo centrą. Toji tečiau atmai
na nepadidins mūsų organiza
cijos lėšų, nes iš trijų sekretą-
rijatų: Federacijos, Tautos 
Fondo, aRud. Kr. Rėm. Dr. — 
bus tik vienas bendras sekreta
rijatas, kuris veiks ir kalbės 

tąsias kartas mūsų troški
mams ir idealams solidares 
mes turime toms naujoms 
kartoms parūpinti tokio dva
sios maisto ir tokio organi
zuoto veikimo, kurs pilnai a-
tatiktų jų, kaipo Amerikos pi
liečių ateičiai. Kongresas nu
tarė vykinti po mūsų koloni
jas skautų ir skaučių organi-

Kova už Lietuvos nepriklau
somybę dar nepabaigta. Ko
vą laimi tas, kas laimi pasku
tinį mūšį. Kas pirks tam mu-

zaciją, kaipo labiausia tinka- »iui sunkųjį šovinį — $500.00 
rną viršniinėtienis 
niams. 

uždavi-

Musų organizacija. 
Didelis žingsnys nužengta 

pirmyn mūsų geresnės organi
zacijos reikalu. 

Nebeturėisme kelių fondų, 

boną. 
• • 

Ar gryši į Lietuvą? Jei taip 
tai tuojaus pirk Laisvės boną, 
kad pargrįžęs galėtumei paliu
dyti, jogei buvai šalininkas 
Lietuvos laisvės, o ne lenkų 
baudžiavos. 

I >. F ' — 

• m v wfj> •'• '*-• »• • • < -» 

KATEDROS DAINIUS 
JW «•*»«-•• » »• • * • 

Sefira II Dalis 
Edvardas Truesdale. 

(Tęsinys). 
Vieną naktį vėtra jį numetė ir paslėpė 

jo trimitą, bet jis surado, ir ant ryto
jaus vėl užsilipo ant stogo, gyrėsi Edvar
das. 

Iš kalbos buvo galima suprasti kad 
bernaitis gerai susipažinęs su katedra; 
kad visi jos nuotikiai gyvai jo atmintyje 
paliko. Minties meilė pasisavina mylimą
jį dalyką, ir meilės galybę. Bernaitis ir 
katedra buvo draugai. 

— Man regis kad esi labai užsinteresa-
vęs katedra. Taip, labai užsinteresavęs, 
pusbalsiai kalbėjo vyras. 

— O, taip, mes esame labai užsintere-
savę. Kasdien įeinu jos vidun. Kartais su 
stoju .ir tėmiju mūrininkus kaip jie dirba. 
Kuomet šį rytą ėjau su močiute, ji man 
liepė grįžti namo šiuo keliu. Aš ką tik 
parėjau nuo tenai. Jie jau stato naują ko
plyčią kairiame sparne, ir jau pradėjo 
nesenai kasti žemę del naujosios choro 
mokyklos. Kartais kuomet choristai prak
tikuoja aš klausaus lauke. Jei jie dainuoja 
aukštai, aš taipat dainuoju aukštai. Jei jie 
dainuoja žemai, aš ir nuleidžiu balsą. Pa
rėjęs namon aš viską perdainuoju. O, ta
mista, aš galiu iki... 

Čia jis greitai sustojo. Vaikiškai jau

tėsi gal esąs perdaug intinius su savo 
naujai atrastu draugu. Jo prigimta drąsa 
nuskrido. Bailus apelacijos žvilgsnis pa
sirodė jo akyse kuomet jis užklausė: 

—O, Tamista, ar myli muziką! 
— Ar aš myliu mtfTikąf atkartojo nus

tebęs muzikas užgautas nuoširdžiu klau
simu. Ar aš myliu muziką? Taip, žiūrint 
kokią muziką, taip. * 

Šie žodžiai atgaivino bernaičio pasiti 
kėjinią. J is pradėjo maloniu jaustis su 
juomi. Įsitikėjęs jam, greit užklausė: 

— Ar tamista žinai ką apie katedrą? 
— Truputį. Taip ir aš šiek-tiek žinau a 

pie katedrą. 
—O, ar žinai kaip vaikai yra priima

mi į katedros chorą? 
. . . . 

Vyras neatsakė. J is greit atsistojo vi
są laiką žįurėdamas į bernaitį kurio a 
kys kalbėjo apie galingą bet slegiamą trV; 
škimą. Jis išsitraukė laikrodėlį ir pažiū
rėjęs į laiką, abejingai atsakė: 

— Jau man laikas eiti. Sudiev. 
Apvylimas užtemdė Edvardo veidą, 

kuomet suprato kad negaus /atsakymo. 
Vyro tylėjimas buvo lyg šalna džiovinanti 
jo džiaugsmą. Bet jis greit atsigavo. 

— Ą.& taipat turiu eiti namo, ištarė jis 
saldžiai ir drąsiai. Sudiev! ir pasisuko į 
pakalnę. 

Edvardas jautėsi linksmai praleidęs lai
ką su nepažįstamu. Nors jo pasielgimas 
pasidarė šaltesnis, bet niekis, ir atsisukęs 
sušaukė savo linksmu būdu: 

— Aš džiaugiuos tamista pažinęs! 
Vyras lipo aukštyn, o bernaitis žemyn. 
Užlipęs kalnan jis sustojo arti ąžuolų l Į^šį kambarį veržiasi dųslųs apysenio 

kurie užtvėrė katedrą. Jo akys sotinosi 
vidudienio grože. Saulė šiltai bučiavo krū
mų pumpurėlius. Paukščiai balsiai čiulbė
jo. Visas paveikslas atrodė jam kai var
gonų graudžiai džiuginanti muzika. 

Pakalnėje matė bernaitį kurs bėgo dai
nuodamas per lanką prie savo draugų. Jie 
visi kartu pradėjo žaisti. Tą bernaitį jis 
stipriai pamylėjo. J is ištikro atstovavo 
dainuojančių sielą. v 

Pasisukęs įėjo į katedrą ir užlipo ant 
choro prie vargonų. Atrakinęs dangtį at
sisėdo ir pradėjo groti savo kompoziciją. 
Bet nebuvo noro. Viena mintis jį graužė. 
Tai bernaičio rūpestingas veidas ir žibą 
akys, kuomet jis klausė,* " A r žinai kaip 
vaikai yra priimami į katedros chorą" iš
davė paslaptį savo troškimų. Gi vėl jo nu
liūdimas kuomet negavo atsakymo. 

Vyras parėmęs rankas ant vargonų gi
liai užsimąstė. Svarstė dalykus iš visų at
žvilgių nežinodamas ką daryti. 

P a g a l i o s a t s i s t o j o . U ž r a k i n o v a r g o n u s i r 

tvirtais žingsniais išėjo iš katedros. J is at
rodė linksmesnis. Nusprendė. 

III. Dalis. 

Motina ir Sunūs. 

Naktis... 
Ketvirtas namų aukštas. Skurdus ir 

apytamsis kambarėlis. Vakarienė patiekta. 
Balta damaskinė staltiesė slepia prastų 

lentų sukaltą stalą. Pigios lampos žiburys 
sušvelnytas brangaus šilko uždanga. Va
zoje ant žemos lentynos įmerktos kelios gė« 
lės, brangus narcizai. 

piano akordai iš gretimo kambario. Klau
sant, nianytumei kad šis instrumentas y-
ra buvęs kiek skambesnis Beethoveno, ar 
bent Bacho klavikordo laikais. Iš po 
jauno bernaičio pirštų neperdaugiausia 
skambios melodijos. Turbūt tokia jau ne
rangi senatvė kurios net garsiausia pra
eitis pavirsta į šmėklos šlamėjimą. 

Voltui bernaitis mėgino stipriau spausti 
klaviatūrą. Pagalios ir nusibodo. Pasigir 
do maldaująs balsas. 

— Močiut, aš esu labai išalkęs. Ar greit 
ateisi 

Nebuvo atsakymo. 
^-Ar nori kad atneščiau narcizą plau

kams pasikaišyti? 
Nėra atsakymo. Dar kelias minutes mu-

zikališkas ainis kūdikio pirštų kurstoma:., 
vėl kelis kart atsidūsėjo. Bernaitis, tikrai 
graudingai meldavo: 

— Eikš, močiut. Ar jau apsirengei? Mo
čiut, aš alkanas. 

D u r y s v e d a n č i o s į j o k a m b a r į p r a s i v ė r ė . 

Įėjo karališkos eisinos, madoniško veido 
moteriškė. Akymirksny bernaitis nušoko 
nuo kėdės. Bėgo pasitikti. Motina ir su
nūs įėjo į valgomąjį kambarį. 

Tapytojai vargu bepažintų savo modelį. 
Nepažįstamas ant kalnelio neįspėtų kad 
čia tas pats bernaitis su kuriuo jis kal
bėjosi vidudieny. 

J i dabar ne tarnaitė, bet vienturčio sū
naus motina. Tas sunūs, ji tikėjos, lemtas 
didiems darbams. Todel-gi ji neapsirengė 
išstudijuotu prastumu kurs pritiko jai 
kaipo modeliui. Atmainyti rubąi rodė kad 
ji pilnai atsižvelgia į savo garbingą kilmę. 

Jos didžiausias troškimas buvo kad atei
tyje, kuomet jos sūnelis suaugęs į vyrus 
skris mintimis į kūdikystės dienas, su 
meile ir pasididžiavimu atmintų savo mo
tiną. Dienos šviesoje jis turi matyti ją be-
vargstančią, bet vakarop, dienos kaukė es
ti numauta ir ji pasirodo ja§i savo tikroje 
reikšmėje. J i troško būti jo idealas, kil
niausioji moteriškė pasaulyje — jo motina. 
Šį vakarą ji atrodė pilnai prilygusi tani 
idealui. 

Sau ji neturėjo pertekliaus. Jos sūnelis 
buvo jai Širdies širdis. Net kuomet jis prąu 
sėsi maudykloje, ji atnešę jam naujas 
drapanas. Kadangi šiąnakt vėjalis dvelkė 
pietinių gėlių kvapsniu atgaivindamas jo 
je tiek malonių atminimų, ji padėjo jam 
balto lino jūreivišką siutą. Prie plačios 
apikaklės pati užrišo juodą raikštį iš ge
riausio šilko. Šukuodama jo plaukus ret
karčiais tai meiliai glostė, tai bučiavo 
bronzinį veidą, taip atvirą ir draugišką 
v i s a m p a s a u l i u i . K a r t a i s a p k a b i n u s i j o 

veidą ilgai žiurėjo į dvigubą tamsą jo 
žydrių akelių. Tose akyse spindėjo švel
naus dainiaus ir narsaus kareivio siela. 

Jei saulė juos perskirdavo, tai žvaigždu
tės vėl suglausdavo. 

DabaV atsisėdęs'prie stalo jis pirmiau
siai norėjo sužinoti kaip močiutei sekėsi; 
Akademijoje. Šį rytą lydėdamas ją ligi 
mokyklos durių naujas skausmas spaudė 
jo krutinę. J is negalėjo suprasti kodėl ji 
taip prastai apsirengė, o klausti neišdrįso. 
Prie durių ji pasilenkusi pabučiavo jį. 
Jos paskutiniai žpdžiai buvo: 

( B u s d a u ^ u ) 
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OR. A, K, RUTKAUSKAS! 
Gydytoj*a te 
4441 So. Wertew Are. 

v 

Telefonas Lafayette 4146 
Nedėldi* * 

1-1 Valandos: 1-1X rytais 
fplety ir T-l vakarais, 
raiais tikta) DO ptaty t Iki S 

DR. P. ŠIMAITIS :> 

f " D T »L ""JnflKOL'B f 
I Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I 

Peoplea Teatro H M M 
• l 6 i e W. 47th Str. TeL BonL 1MĮ 
•Valandos: < iki I rak. Nedėl l t ] 
Ilki 12 ryte. 

Re*. Stl4 W. 4Srd 
I Nuo ryto iki plst 
|T« I. McKJnley 2t» 

yzas w. 
NAPRAPATH 
45 Str. Chicago.S 

(Prie Westera Avenue) 
Gydau Be Vaistu ir Be Operacijos 

|Val. 8 iki 12 jnuo 2 iki 5. Vakarais pa 
ral sutarimą. Išskiriant ketvergus. 

•a*a«aaa#iwia#aia*aAa*a«ja*! 
J Telefonas Boulevard 2199 

DR. G. KASPUTIS 
i DEHTI8TAS 

8221 South Halsted Htr. 
^Valandos: 2—12 A. M. 
C 1—B: T—2 P. M. o 

« 
# atja#a*j4#ata#ajtja*JSLt s*212# > 

DR. S. NAIKELIS 
=i 

l 

UMTŪTM 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A I 

Ofisas ir Gyvenimo vieta 
2252 South Halsted Street 

Amt vlrsaos Ualversal State B i r t 
Valandos nuo 1S iki 1? ryte; nno 
2 lai 4 po piety; nno 7 iki 9 vak 

Hedėliomls nuo l t iki 1. 
Telefeaaa Yards MM 

Furopean American R u riau 
Fabionas ir Micirievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir 8. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir t t 
NOTARUI :&AS 

Real Estate, Paskolos, Inaurftaai 
Ir tt. 

80t W. 25th St., Kamp. Halsted 81 
Tel. Boulevard t l l 

Vai.: 9 iki t kasdiena 
Vak.: Utar. K et. ir Sub. Iki 9 vak. 

Ned.: iki t po pietų. 

[
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
m • • • - » • i »» ! • • i H l l l i • i S i n « » « » > » » > » i « » M«I n si l i ą » » m y « • • • 

MOTERŲ SĄJUNGOS VII. 
SEIMAS, CLEVELAND, 

omo. 
• • i • i 

Pirma Seimo diena, rugsėjo 
12 d. 

ungos 

MIESTAS, KATEDRA, PRA 
KALBOS. LIETUVIAI. 

• • • • • • • • . . < ! 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja SO metai. 

Ofisas 2142 Ko. Morgaa hC 
• l ene 22-ro 8C, Chicasjo, HL 

BPECIJALI8TA8 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi eare-

n l s k ų l i f ų . 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki 2 po pietų, nuo C iki 2 valan
dą vakarą. 
Hadėllomla nuo 2 lai 2 po piet. 

Telefonas Yar*s 281 

DR. CHARLES SEGAL! I 
Parkelė senvo ofisą po niuo 

•4729 So. AsiJand AvenueJ 
SpeciJallstAs | 

>iIOVV, MOTERV ir VYRI.' Licil | 
ralsndosnuo 10 lkl 12 Išryto; n n o | 

iki 5 po pietų; nuo 7 iki 9 : 2 9 | 
rakai e Nedėllomis l t kii 1 | 

Telefonas Drexel 188# 

DR. M. STAPULI0N1S 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
2347 Emerakl Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo 7 lkl 5 vaKare. 

J. P. WAITCHES ' 
Lavvyer 

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

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4502 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 

t £ $ $ 6 ^ $ d $ Q $ $ $ $ $ S $ S $ € $ e e G $ < h 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiis 
•Pbone Seeley 7439 S 

DR. L M. FEINBERG 
~Gydo speeijalisi visokias Tyra tes 

moterų lytiškas ligas 
S2401 Madison Str., kampas Wes> = 

lera Ave., Chicasjo 
S valandos: 2—4 po plet 7—2 vak 5 
S||||||||||)IIIWIIIIIHIIIIIIIIHIIHft!llllll!ll 

' Tel. Randolph 2898 
A A SUKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyt 

ASSOCIATION BLDG. 
12 So. La SaUe St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po platų 
Panedėllals iki 8 vakaro Nedėllomis ofisas aždarytas 

SJ 1 • • • • • • • • » • » • • • • • • • • » • • * » « » 

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

Gydytojas, Chirurgas tt 

•2221 2. Halsted 84. Cfcicajro. 
Valandos: lt—12 II ryto 1—2 ir 
t—2 vakar* Had, 12—12 H ryto. 

S. D. LACHAWICZ 
ULETD V Y S G R A B O R T C S 

Patarnauju laidotuves* koplgtausia. Ral 
Uala soekUaa atsišaukti. S 
huatta 
I2S14 

darbu 

HL 

llllIIIIlHIUIHilIlIliilHllllllllllllllllUllllf 
Res. 1132 Independenoe Blvd. 

Telefonas Von Burvn 224 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ei Chirurgas 
Specijalistas Moterišką, Vyriškų 

Vaikų Ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S p-

J t etų, 7—8 vak. Nedėllomis 10—12 4 
kffeaa 3364 So. Halsted 84^ Chasag* 

Telefoną* Drove* M M 
tilHlllllIllHlllllllllllllllllllllllllIflIlMIft 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezeJas 
LIETUVIS DEMTTSTAS 

4712 SO. ASHLAND AVNNTJN 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 2 ryto lkl 2 
tferedomia nuo 4 lig 9 vakar* 

oooooo^g^>c^oo^»»ooooooo<» 
VALENTINE DREvSMAJaJMG ] 

COLLEGES 
(205 S. Halsted, 2407' W. Madisoo 

1830 N. Welh) St. 
137 Mokyklos Jungt. Valstijoje. 
Moko Siuvimo, Patternų Ktrpi 

no. Designing bizniui Ir narnama< 
/lėtos duodamos dykai. Diplomai 
Mokslas lengvais atmokėjlmalaj 
Clesos dienomis Ir vakarais. Pa-< 
eikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1642 
S A R A P A T E K , p i r m i n i n k ė 

• i * 0 0 6 0 6 C 4 & < X » O C O « > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 > Į 

Dr. Me Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vardą 6033 

Valandos: -
t po pietų 

j TVIS nuo I 
. ^ ' - ^^^^^Sv. ^I^II^II II '^ĮĘ^^^^^^K** m '̂ 'n 

8 iki 11 UI ryto: 
lkl 8 vak. Nedėlio-
lkl 8 vai. vakar* 

DR.A.L .YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Ganai JI 18 
Valandos: l t ryto lkl t vakare 

j Gyvenimas: 

2811 W. tSrd lt*, 
Tel. Prospeot 3461. 

• - • • • - • • • - - • - • - • • • - - • - • • a 

Tel. Canal 267 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Ohinirgas 
1821 So. Halsted Street 

fslandos: l t lkl 12 ryto: 1 lkl t 
po pist t iki 2 vakar*. 

^ " • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • » • • ! 
-J 

TeL danai 212* 

f ADVOKATAS 
Ofisas Didmiestyjt 

29 Soath La Baile Street 
Kambaris 824 

Telefonas Central 0390 

J Vakarais, 812 W. SSrd 81 I 
Telefonas: Yards 4681 

IR ANT PARDAVIMO BUČERNE 
GROSERNE 

Labai geroj vietoj; biznis Cash, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 

Priežastis pardavimo: savininkas 
išvažiuoja Lietuvon. 

2241 \V. 21st Str. 

R e i k a l i n g a s v a r g o n i n i n k a s ir B a ž 
n y č i o s d a ž i u r ė t o j a s pr ie š v . M y k o l o 
Liet . K a t . B a ž n y č i o s W e s t Soranrun, 
P a . 

xVtsišaukti š i u o adrtsau: 
R E V . A. L O P A T T O 

1 7 0 3 J a c k s o n St . S e r a n t o n , P a . 

A. L. R. K. Moterų 
7 seimas prasidėjo šį ryt§ sn 
šventomis Mišiomis kurias at
laikė Centro dvasios vadovas 
kun. įl. J . Urbonas, labai gra
žų pamokslą pasakė vietos 
klebonas, kun. J . Vilkutaitis. 

Seimą atidarė Moterų Są
jungos Centro pirmininke 0. 
Samsoniutė, prašydama dva
sios vadovo kun. M. J . Urbono 
atkalbėti maldą. Centro rašti
ninkė p-ni M. Vaičiūnienė iš 
šaukė kuopų numerius pažy
mėdama kurios kuopos pri 
siuntė delegates. 

Nutarta rinkti seimo valdy
bą statant po S kandidates. } 
seimo valdybą pateko sekan
čios: — Seimo vedėja — p-ni 
A. Nausėdienė,, Cbicago; pa-
gelb. — V. Abraitė, Brooklyn, 
N. Y.; I rast. — M. L. Gurins 
kaitė, Cliicago, I I rast. — Br. 
Žitkienė, Cleveland, Oliio. 

Mandatų, įnešimų ir skundų 
kom. —:A. Samsoniutė iš Mon-
tello, Mąss, M. Puidaitė išPitt-
sburgh. Pa., M. Jokubaitė iš 
New įlaYcin, Conn; knygų per
žiūrėjimo kom.—M, Tumaso-
itįejįė i« Hwi#stead, Pa.% -% 
MatukaičiUtė is Bultinfdre, 
Md., B. Vaškiatė iš Newark, 
N. J . 

Delegačių yra 20, atstovau 
jamą 40 kuopų, 3 apskričiai. 

Tarpi; nekuriu nutarimų yra 
pagelbėti Moterų Draugijai, 
Kaune; tam tikslui šį vakarą 
aukų parinktą $74.08. Rytoj 
tikimės dar daugiau. 

Delegačių ūpas yra puikus. 
Seiman atsilankė gerb. kun. 
F. Kemėšis, Sąjungos organi
zatorius ir pirmas dvasios va
dovas. 

M. 

LABDARINGOS DR JOS 
SUS. 

St. LOTO, MO. Miestas dide
lis, turi daug dirbtuvių, dar
bai eina silpnai. Miesto išvaiz
da senoviška, nors tūri ir nau 

]jų gražių įstaigų. Pirmą jų 
vietą užima tai nauja, dar vi
sai neužbaigta katedra. J i ro
maniško styliaus su trimis lu 
bose dideliais kupolais. Turi 3 
koplyčias, Švč. Sakramento, 
Švč. Pan. Marijos ir Gedulingo 
ji. Paveikslai ir* visokie pa 
gražinimai padaryti iš mozai
kų. Sakoma, buk busianti di
džiausia ir gražiausia katedra 
Amerikoje, bet kol visai bus 
užbaigta, daug praeis laiko. 
Skolon nelendama, o tik su 
rinkus pinigų kas nors naujo 
daroma. Didelis naturališka? 
miesto sodnas su dideliu žvė-
rinčium irgi duoda malonaus 
įspūdžio. 

Rugpjūčio 30 d. turėjau pra
kalbas. Publika jų įdomiai 
klausė. Į Šv. Kazimiero Drau
giją įsirašė 23 metiniai nariai, 
teisinasi didele bedarbe. 

Vietinis klebonas, tai tikras 
vienuolis. J is gyvena visai vie
nas. J i s "atlieka netiktai gerai 
kunigo, bet ir visų tarifų prie 
dermes. Priežastis: parapijos 
neturtas i r noras išbaigti ,nio 
keti jos v,isas slepiate , 

Mokyklos &* seserų čia^p^ci 
liaujama. Lietuvių skaičius žy 
miai mąžta/ 

Kun. P. Kasčiukas, 
Šv Kazimiero Draugijos 

įgaliotinis Amerikoje. 

dą arba į Medingėnus (nema
žiau 4, mylių). Dar darbas ne
sąs kaip reikiant pabaigtas; 
pastatyta tik šukuojamoji ir 
į knatus dirbamoji mašina. 
Verpiamoji gi mašina esanti 
nupirkta jau Vokietijoj ir ne
užilgo ją parvešią. Mašinoms 
varyti jėga gaunama iš Srujos 
upės; tam įtaisyta turbiną. Ga-
lutintis įtaisymas šios verpyk-
los kainuosiąs į 250,000 auks. 

NAUJAI ATVAŽIAVUSIEJI 
LIETUVIAI, 

Worcester, Mass. — Labda 
ringoji draugija po globa Die
vo Motynos Sopulingos laikys 
savo mėnesinį susirinkimą 19 
d. rugsėjo pobažnytinėje sve^ 
tainėje 7:30 vai. vakare. Tai 
gi, visi nariai ir narės malo
nėkite kuoskaitlingiausia at
silankyti ant sekančio susirin
kimo ir savo draugus-ės atsi
vesti, nes mes priimame ir sve-
C1US. 

Taiposgi turėsime progą iš 
girsti ką nors naujo iš A. L. 
R. K. Federacijos kongreso, 
nes mums katalikams yra 
svarbu apie jį žinoti. 

Ant galo visi turime rimtai 
apsvarstyti mūsų pereito su
sirinkimo nuosprendį. Mes pa
kėlėme balsą prašydami visų 
Mass. valstijos lietuvių kolo 
nijų idant visi stotų į darbą 
ir įsteigtų didelę lietuvių 
prieglaudą, kad mūsų seneliai 
bei našlaičiai turėtų sau tis-
kamą prieglauda, kad nereik
tų prašyti svetimtaučių malo
nės juos tinkamai užlaikyti. 
Bet dar niekas mūsų Worces-
teriečių balso neišklausė, iš 
niekur jokiu atsakymų nėra. 
Taigi turime dar davigiau pa
dirbėti, kad pradėtas darbas 
aitteštų vaisių. 

PROTOKOLAS, 
• - L* Amerikos Lietuviu Danes 

Draugijų Susivažiavimo, lai 
kyto rugsėjo 4 d., 1921 me
tuose, Dailės ir Dramos Dr 
jos "Aušrelės" kambary ją 
83 Green St., Worcester, 
Mass. 
1) šios Sąjungos aukščiau

sias tikslas turi būti organi 
žavimas dailės dr-jų ir pavie
niu dailininkų Amerikoje, kel
ti ir skleisti kultūrišką dailės 
susipratimą tarpe lietuvių 
liaudies. 

2) Sąjungos uždaviniu turi 
būti, kad panrphiti kodau-
giausiai dailės veikalų, tinka
mų lietuvių scenai, išleidinė-
jant gaidas, veikalus ir t. t. 

3) Šios sąjungos turi būti 
vadovaujančiu idealu, pasilai-
kymas tam tikroje beparty-
viškoje dailės vagoje, stovėti 
nuošaliai politikos ir neužsi
imti jokiais politiškais reika
lais, bet vientik rupinties lie
tuvių dailės reikalais Ameri
koje ir sulig išgalės Lietuvoje. 

4) Pi-ie sąjungos galės pri
gulėti tik tokios dailės dr-jos, 
kurios rūpintųsi dirbti vientik 
dailės darbą, taip kad sąjun
ga butų bepartyviška dailės 
skleidėja. 

5) Prie sąjungos gali prigu
lėti dailės dr-jos iš suaugusių 
ir mažų, be skirtupo lyties. 
Už vaikus iki 15 m. amžiaus 
nebus mokama metinių mo
kesčių, ir jie turės tik pataria
mą balsą. (Bus daugiau) 

Pavasarininkų darbuotė. 
Eigirdžiai (Telšių sr.) Rug

pjūčio 14 d. liaudies mokyklo
je padarytas pavasarininkų su
sirinkimas. Dalyvavo apie 
30 narių. Buvo atvažiavęs ir 
iš Telšių ir Rajono valdybos 
narys, kuris pakalbėjo ir pra
nešė apie kongresą (23-25 bir
želio). Išneštas protestas prieš 
Tautų Sąjungos pasiūlymus ir 
reikšta pasitikėjimo Lietuvos 
valdžiai del vedamų derybų su 
lenkais. Daug domės kreipia 
ma į knygyną; sutarta jį di-

1 • 

Idinti ir gavimui lėšų padaryti 
vakarėlį ir viešą rinkliavą Ei 
girdžiuose šv. Kryžiaus atlaidų 
dieną (rugsėjo 44 d.). 

Eigirdžių, kuopa dar nesenai 
susitvėrusi; narių turi vos 35. 
Čia mat mokytojauja Kat. 
Mokytojų Sąjungos nariai ir 
dėlto jie jaunimo tarpe pasi 
darbavo. Jaunimas sodžiuose 
esąs labai ištvarkęs Hir visai 
nesuprantąs mokslo ^naudos. 
Tik feriail mokytojūihgkį sek
siu mJdžuosius vaikelius rį>ahld-
kinųs kM.^ttįtajsyti., j ' . 1 

Pinigai vokose. 

Telšiai, feiek tenka girdėti, 
iš Amerikos pareina labai 
daug laiškų su doleriais. Pas 
to įstaigos Kaune ir kitur iš 
Amerikos laiškus peržiūri ir, 
jei randa pinigų, arba tą patį 
laišką uždaro, užspaudžia 
antspaudą, arba į kitą voką 
įdėję pristato savininkui. Ma
tyt stengiamasi, kad tik siun 
čiami amerikiečių pinigai ne
prapultų bet į rankas pakliūtų, 
kuriem siunčiama. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 

Nauja vilnų verpykla. 

Alsėdžiai (Telšių srities) 

IŠ VILNIAUS ŽYDŲ 
GYVENIMO. 

Kadangi Vilniaus žydų ben
druomenės įstaigų padėtis vis 
blogėja ir klausimas apie ma
gistrato subsidiją tęsiasi be 
galo, tai Vilniaus žydų ben
druomenės Tarybos narys p. 
Krukas kreipėsi bendruomenės 
vardu į miesto prezidentą, p. 
Bankovskį, nurodęs jam, kad 
žydų įstaigų padėtis yra 
katastrofinga. Kepėjai, kurie 
iki šiol dar skolindavo duonos 
našlaičiams ir seneliams, jau 
atsįsako tatai daryti, nes dar 
neužmokėta jiems už duoną 
iki šiol. P. Krukas todėl rei
kalavo, kad bendruomenei tuo 
tarpu išduotų ar kaipo pa3ko-
lą, ar^kaipo avansą, 300,000 
auksinų, kuo galima bus nors 
dalinai padengti skolas ir tu
rėti galimybės vesti toliau įs
taigas. Miesto Prezidentas pri
žadėjo pastatyti klausimą ar
timiausiame majristrato posė
dy ir apie nutarimą jis tuoj 
praneš bendruomenei. v 

Tuo pačiu klausimu D-ras 
Vigodskis kreipėsi į Vidaus 
Departamento Direktorių p. 
Pivocki. Po ilgesniu pasikalbė
jimu Pivockis pareiškė, jog 
valdžios biudžetan pastarie
siems 6 mėnesiams įeina 1,-
200,000 auksinų suma žydų la
bdarybės įstaigom, kurią žydų 
bendruomenė turi gauti iš val-

BALTIC STATES BANKAS, 
294 Eighth Ave., New Yorke, 
pradėjęs veikti tik šių metų 
pradžioje, jau suspėjo parodyti 
greito ir teisingo patarnavimo 
ne tik tūkstančiams Amerikos 
gyvenančių , lietuvių, bet ir 
Lietuvon gyventojams. Greita 
pigaus ir greito pinigų persiun 
timo šis Bankas yra sutvarkęs 
parankų ir greitą atvažiavimą 
iš Lietuvos į Ameriką. 

Štai šiomis dienomis atva
žiavo išsiųstomis per Baltic 
States Banką laivakortėmis 
šios lietuvaitės: Vincenta 
Kvietkauskė, I š Bardžių į 
Pittsburgh. Pa., laivu Latvia; 
Anelė Kizalavičiene" su vaikais 
Antanu ir Petru iš Radžiūnų 
į Archbald, Pa., laivu Estonia; 
Konstance Dijokevičienė su 
mergaitė Elzbieta iš Barsuniš 
kio į Bridgeport, Conn., laivu 
Latvia; atvažiuoja Marė Da-
bašinskiutė iš Kermušnės į 
Dorchester, 111. 

Tai pirmosios kregždutės 
keliaujančiųjų į šią šalį minių, 
.kurioms Baltic States Bank iš 
New Yorko sugabiai patarnau
ja ir patarnaus visoje kelionė
je. O geras, greitas ir teisingas 
patarnavimas atkeliaujantierns 
šiuose imigracijos suvaržymo! 
laikuose ypač yra brangus ir 
malonus^ niu|ų žmonėms. 
"Baltic" Stfcfcą Bankaf "įikr-

duoda laivakoHes apvažiavi
mui iš pat Kauno į visas vie
tas Amerikoje. Keleiviui yra 
nusiunčiama laivakortė su vi
sais reikalingais patarimais ir 
dokumentais stačiai į namus. 
Kaune Banko korespondentai 
paima keleivius savo globon, 
prigelbsti išgauti pasportus, 
konsulo vizas, išsiunčia gelž-
keliu į laivų prieplauką, kur 
keleiviai vėl būna paimti j 
kompanijos hotelius, apžiūrėt! 
daktarų komisijos ir pasodinti 
laivan. Jokių nereikalingų va
žinėjimų nei klaidžiojimų ke
leiviai nemato. 

Todėl tai . i r kreipiasi į Bal
tic States Banką daugybė mū
sų brolių i r seserų, nes kiek
vienas žino, kad čia ' ras tikrą, 
greitą ir teisingą patarnavimą. 
, Adresas: BALTIC STATES 
BANK, 294 Eigrth Ave., New 
York, N. Y. 

Baltic States Bank yra tik 
vienas ir nieko bendro neturi 
su panašiai užsivafrdijusioms 
įstaigomis su kitokiais adre
sais. 

BEPEOTYSTŽ DABAR GY
DOMA IŠTRAUKANT NE
GERUS DANTIS, IR PRAŠĄ-

LINUS STUČKINES KIR
MĖLES IŠ VIDURIŲ. 

Dabartiniai psychologai sako, kad 
daug beprotysčių paeina iš suge
dusių dantų, dėlto prižiūrėjimas 
dantų netbutinai yra reikalinga*. 
Tai pat atrasta kad paprastos 
kirmėlės vadinamos, jautienos, 
kiaulienos ir stuckinės privaro 
žmogų" prie beprotystės. Daugiau 
negu tiek. Nekrtą numiršta iš, 
priežasties nepaisymo tu parazi
tų. Todėl, jei bent kiek nusima
nai kad tu turi viršminėtas kir
mėles tuoj stengkis panaikinti. 

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

mą akyse mirguliavimą tai ženk
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad skdlviniai kir
minai tenais ponavoja. Pas vai
kus tuojaus galima patemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad panaikinti 
skilvines kirmėles iš jūsų syste-
mos ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Lartan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos! Laxtan yra parduodamas 
^ o . Lameco Lab., Forbes at 
^tpurtrie, Pittsburgh, Penna. 

(Apgr.) 
Ą'.-*%W 
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MOTERIMS ir VYRAMS 

% 

DR. J . SHANKS 
Oftuai: 

i«5TW. Maditfon 
Rt. Kmp. Paulina 
Vai. 10 lkl 1? p 

1 iki 8 vak. 
Res, ofisas 3041 Fnllerton 
Ave. Kamp. Albany Ave. 

Vai. 8 lkl 8:30 ryte 
8:30 lkl f:30 vak. 

Ctalcago, 111. 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Gydo moterių Ir 

tyru visokias li
gas savo ofi

suose ar 11-
renbučiuos 

— — — 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SI'BCIALISTAS 

f •' «v Palengvina visų aklu 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu-
lio, aptemimo, ner-
votuma, skaudančiu! 

ir užsidegusius karščiu akli) kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis lndedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo IX iki 8 vakaro. 
Nedėllomis nuo 10 iki 1 vaL po pietų. 

iS"^&> 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 96M. 

PLATINKITE "DRAUGE" 

Telefonas Prospect 6598 

RUDOLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

Ir 
Namų Statytojas 

5308 So. Robey Str. 
Darbas atliekiamas pirmos klia-4 
sos už prieinamas kainas. 

m 

i 

Pr. Mankus, pirm. Ad. Berenis, Vedeikių kaime džios po 200,000 auksinų mė 

Užsisakykite "Laivą 
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šįmet įtaisys prie Srujos upė-
KIEKVIENAS BONAS IŠ- vilnų verpyklą. Tas labai daug 

GELBSTI GYVYBC KELIŲ naudos atneš apylinkės gyven-
LIETUVOą JAUNIKAI- tojams, nes ikisiol reikėjo va-

#XŲ# žinoti vilnų verpyklon į &lnlo 

nesiui. Bendruomenė turi at
siųsti savo atstovą. į Vidaus 
Departamentą, kur pinigai bus 
išmokami. 

(t, R. M-jos SpaurL Skvr.) 

miiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiii iiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

"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 J 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 
kodaugiausia. 

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

"lAIVAS" 
2334 So. Oakley Avenue Cbicago, Illinois. 

L 3 / 

PANOWIĖ UŽTEKS PRISI-
S VEČIAVOT E V I L N I U J E ! 

DO WARSZAAVT! 

iiiiiiiiiiiimifiiiiiiuiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiu 
LIETUVIAI BOXUS PER* 
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DRAUGAS 

, IS WEST SIDE. 

Svarbus susirinkimas priė

mimui Lietuvos Atstovo gerb. 
V. Čarneckio West Sidės kolo 
nijoje. 

Visų West Sidės draugijų 
valdybų nariai ir darbuotojai 
yra kviečiami į svarbų susi
rinkimą., kad aptarus kaip tin
kamiausiai priimti ir pagerbti 
brangų svetį Lietuvos Atsto
vą, kuris atsilankys West Si-
dėn antradieny, rugsėjo 27 
dieną. Drauge su Lietuvos At
stovu atsilankys Lietuvos St. 
Seimo narys gerb. M. Bagdo
nas, todėl visi subraškame ir 
stokime į darbą, kad Atsto
vai išsivežtų smagų ir gerą 
įspūdį. 

Susirinkimas įvyks penkta
dieny, rugsėjo 16 d., 1921 m.. 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje, lygiai 8:00 vai. vaka
re. 

Visi būtinai į susirinkimą. 
Kviečia L. L. P. stoties Val

dyba 

Antano par. svetainėje ir kie- 1921 m. McKinley Parko sve 
i . i i . . . me yra laikomas bazaras. 

Nors draugijos dirba smar
kiai vienok neturi pergeriausio 
pasisekimo. Yra nusiskundžia
ma ir su tvarka. 

Už vargą apsimokės, bet ne 
taip gausiai kaip praeitais me
tais. 

Grinorius. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

KOMERCIJOS KOMISIJA 
POSĖDŽIAUJA. 

Vargas viešosios naudos kom 
panijoms. 

Susirinkusi Chieagoje vals
tijos komercijos komisija, ku
ri šiandie užima vietą " sta
tė public utilities" komisijos, 
be gatvekarių kompanijos pa 
šaukt* viršutinių geležinkelių, 
gazo ir telefonų kompanijas 
ši mėnesį paskirtomis dieno
mis ateiti ir paduoti komisi 
jai savo argumentus, delko 
už jų patarnavimus visuome
nei neturėtų but sumažintos 
mokestys, kokias jos šiandie 
gauna. 

rmo-Visų yra viena gyva 
moifė. Kuomet darbininkams 
mažinami uždarbiai, tai ir vi
sos visuomenės naudos kom
panijos turėtų papiginti savo 
patarnavimus. Kitaip negali 
mas daiktas. 

Negalima nei jokia pokari
nė rekonstrukcija, jei darbi
ninkai turės pigiau dirbti, gi 
kompanijos visais laikais iš
naudos visuomenę. 

MIRĖ ST. SEIMO NARYS. 

KAUNAS. Rugpiučio 24 d. 
vokiečių kurorte Pisengene 
mirė Š t Seimo atstovas žydų 
frakcijos narys Natan Frid-
manas. 

KRETINGA. Rugpiučio 
28 d. ministerių pirmininkas 
p. Grinius, vidaus dalykų mi
ni steris p. Skipitis ir finansų 
prekybos ir pramonės vice-
ministcris Dabkevičius apsi
lankė Kretingoje. 

VIEŠA PADfiKA. 

Visiems kurie prisidėjo prie 
Labdaringos Sąjungos įvyku
sio pikniko — bazaro rugpju 
čio 27-28 dd. vardu Labd. Sąj. 
tariu širdingą ačių. 

Ypatingai dėkoju p-nei Ur
bonienei už gausią auką ir pa
sidarbavimą. < 

A. Nausėda, 
Labd. Sąj. Centro pirm. 

i 

CICERO, ILL. 

Lietuvos Vyčių 4-ta kuopa 
deda visas pastangas, kad jų 
rengiamas vakaras, kuris į-
vyks spalio (October) 16 die
ną, pasisektų. Jame bus atvai
dinta pirmą kartą Amerikoje 
drama 3-jų veiksmų vardu 
"Gairės.'' Vaidins gabiausi 
4-tos kuopos artistei, gries pu: 
kiausia orkestrą, taipgi bus šo
kiai. Sėdynės rezervuotos, to 
del patartina tikietus gauti iž-
kalno, jie randasi beveik pas 
visus kuopos narius, įžanga 
nebrangi. 
Visas jaunimas prašomas ne

pamiršti atsilankyti ir pa.na-
tyti šį puikų, turiningą vei
kalą. 

Alpha. 

tamėje. 
Susirinkimas yra labai svar

bus, taigi nariai bei narės 
prašomi atsilankyti. 

Pirm susirinkimo bus choro 
praktika. 

Choro praktika yra labai 
reikalinga, nes yra rengiamasi 
prie vakarėlių. 

Svaidininkai taipgi turės 
savo susirinkimą^ nes bus ta 
riamasi apie šios žiemos vei
kimus, ypač "foot—ball" ir 
"wrestling teams". 

Valdyba. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS IŠ 
"DRAUGO' OFISO. 

Rugsėjo 17 d. prasidės 
triukšmingas bazaras Nekalto 
Pras. Pan. Šve. parapijoj. Bus 
trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Tęsis iki spalio 
9 d. 

. Spalo 16 d. par. svet. bus iš
kilminga vakarienė užbaigimui 
bazaro. 
Draugijos dirba išsijuosusios, 

taiso būdas, renka daiktus. Ti
krai žada pralenkti kitas pa
rapijas. 

Ex rep. 

IŠ DRAUGO PINIGŲ SIUN 
TIMO SKYRIAUS. 

L. V. CHI. APS. CHORO 
NARIŲ DOJMEI. 

Svarbių priežasčių dėlei L. 
Vyčių Chicagos Apskričio cho
ro repeticijos penktadieny, 
rugsėjo 16 d. nebus. 

fA. C. Alaburdaitė, rast. 
' O ' 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

L. L. Paskolos stoties sus. 

Penktadieny, rugsėjo 16 d., 
8 vai. vakare Nekalto Pras. 
Pan. Švč. par. svet. bus vie
tines L. L. Paskolos stoties su
sirinkimas. Draugijų valdybos 
atstovai ir tėvyne mylį žino 
nės yra kviečiami skaitlingai 
atsilankyti. 

Valdyba. 

Liet. Vyčių 36-ta kuopa lai 
kys susirinkimų ketvirtadie 
nyje, rugsėjo (Sept.) 15 d. 

Be pirmiau paskelbtųjų ga
vo pinigus Lietuvoje, kuriuos 
siuntė šie asmeniųs: 

Česnakas Jonas 
Uenartonis Bernardas 
(j ibužis Vincentas 
Tiekus Jonas 

*-Pupiauskienė Teodora 
Liet. Vyčių 14 kp. (Cicero, 

111.) 
Motiejaitis Izid. (Cleveland, 

Ohio) 
Kumšlitis Antanas 
Cjedeminas Matas (Dorris-

ville, 111.) 
Bružas Jonas 
Vazgnrtlas Antanas 
Šemetulskis Ladisl. (Cicero, 

111.) 
Gaižauskas Julius (Far-

mington, UI.) 
Soluba Martinas 
Vištartas Antanas (Rocbes-

ter, N. Y.) 
Mikolėnas Jonas 
Bagentavičius Zigmantas. 

Arcišauskas. Baltramiejus 
Bružas Juozapas 
Brazauskis A. 
Bryl Jan 
Bukowski Antanas 
Bukauskas Kazimieras 
Bračkus P. 
Bralcus Peter J 
Brusek Wm. 
Bulanskis Vincent 
Domeikis Jonas 
Endriuška Leon 
Grigonis Adomas 
Galwidis William (2) 
Grinius Jonas 
Gestautas Antanas 
Judikaitis A. (2) 
Kiršis Leon 
Kanaverskienė K. (2) 
Kudrouskas Kpz. 
Lutik Szimkus Anna 
Markonas John 
Mikšunaitė Uršule 
Martinkienė Veronika (2) 

Paulauskienė-Pranciška 
Paunksnis Anton 
Jocius Zenonas (2) 
Pocius Stanislovas 
Reivitis Alek. 
Buzela J. 
Sniokas Al. 
Sukuris Kazim.-
Staupas Kazim. 
Vilčauskas George 
Viškinsky Anton 
Vizgaudis Peter 
Vilkas Jonas (4) 
Warnel Andrew 
AVildžiunas A. 
Yotfisc Alma 

LIETUVOS ATSTOVO V. 
ČARNECKIO MAR

ŠRUTAS. 

-JSgtrirfoflfn,, Rūgs. 15, 1921 

*g* DlZjStt LIETUVIŠKA KMUJOVĘ CH1CAS0J 

P 14*1 0U8BV KONCBRTINA' 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip Degami. 

Mašinėlių laifikams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šlinbi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVE:; CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

£' 
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"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios 

MALDAKNYGES 
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) . . . . . . 13.50 
Ramybė Jums (kailio apdar.) .*.. . . 2.50 
Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 

Šios maldaknyge formatas yra 5^4x3%. Puslapių turi 958, bet ne 
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau
sių maldų. 

1.75 
1.50 
1.75 

Aniolas Sargas — juodais miukSt. apd. 
Aniolas Sargas — juodais apd. 

| Dangaus Žvaigždute — juod. minkš. apd. . . . 
| Vainikėlis — baltas celluloid apd. su 

paveikslėliu ant apd 1.75 
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. 1.50 
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 

i-Aiiiolėlis — Juodais apdarais 1:50 
Aniolėlis — juodais apdarais . . . . . . . . . . . . 0.75 = 

Šia savaitę kas vakaras Šv. 

Dangaus žvaigždutė 60c. | 
| Aniolos Sargas...: t juodas apd. $1.25 | 

Pulkim ant kelių 2.o0 i 
z Pulkim ant kelių 2.0* z 

Pulkim ant kelių / <... ««»••• 1.85 | 
Pulkim ant kelių • • 1.50 s 

•v S 

Užsisakydami adresuokite: 

-

| ' D R A U G O " KNYGYNAS 

| 2 3 3 4 So. Oakley Ave. Chicago, I1L | 
Tiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Chieago, UI. — rugsėjo 25 d. 
Cicero, HL — rugsėjo 27 d. 
Oleveland, O. — rugsėjo 29 

Pittsburgh, Pa. — rugsėjo 
30d. 

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

4 d. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

Auksinai Labai Pigus 

/ 

IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigu Siuntimo 

Skyriuje ir siuskite saviesiems 
LIETUVĄ. 

~ 

Norėdami žinoti 
šiiio adresu: 

pinigų kursą kreipkitės 

. < 

i 

i 
: 

: 

"Draugas" Publ. 
2334 So. Oakley Ave., 

Co. 
Chicago, III. 

I 

SERVICE F I R S T 

Long-Distance Service 
at Night 

yakariniai ir Vidurnaktiniai long-distance 
* 

telefono šaukimai kainuoja mažiau kaip dieni
niai, linijos aiškesnės ir patarnavimas greites
nis. 

Vartojant "station to station" patarnavimą 
long distance mokesčiai yra daug sumažyti. 

Kaina pašaukimui vakare šituo planu yra 
biskį mažiau kaip pusę kainos dienos šaukimo 
per telefoną. Po vidurnakčio kaina yra daug 
mažesnė kaip: Iš Chicagos į Clevelanda už tris 
minutas pasikalbėjimo, dieninė kaina $2.05 — 
8:30 vakare ir nakties, ,$1.05 — Vidurnaktyj 
iki 4:30 išryto 55 centai. • w i 

Get acąuainted with the money and time saving 
"atation to station "*servicc, explained on Page 12 
of the eurrent issue of the Telephone Directory 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

n 

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 
O BliO/VDW>*y NKVV YGR.\ N.V 

Tiesi Kelionė į LIETUVĄ PER PELIAV4 
(Karaliauji o Prieplauka) 

ARBA PER LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 
Sluomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant 

musų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI J PILIAVA. 

Lietuviai,.važiuojanti J Piliava, aplenkia Lenkų juostą. (Korido-
ra. ir privalo turėti tiktai lietuvišką, pasportą.; jokių vizų nereikia 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka musų reguliariško su 
sinešimo sų^ Hamburgu, Danzf&u ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti. 

Dideli dviejų sriuba p&čfo laivai išplaukia : 
| S. S. LAVIA rūgs. 21 f S. S. POLONIA spalio 19 

S. S. ESTONIA spal 5 ^ S. S. LITHUANIA lapkr. 2 
Pasažierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DAJfZIG-Halifax, Oon. 

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pas 

K. W. KEMPF, Gcn. Westcrn Pass. Agt. 120 N. LaSalle St. Chicago 

MANTREAL I 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

VIA 

CANADA LINE Trečia 
Kliasa 

Trečia 
Kuasa 

Susijungė Red Star ir Holland-America Linijos 
Tiktai vienas tiesus kelias t Baldo Fortus ***" 

LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D. 
Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 

Kambariai po dvi lovas. 
Norint daugiau informacijų apie kainas atsišaukite 

INTERNATIONAL MERCANTILE .MARINE COMPANY 
Chicago: F. C. Brown,Wcst Pass. Agt., 14 N. Dearborn Street 

( 

S 

ill 

DYKAI KLESOS 
Del Vyrų ir Moterų 

Apie 
AMERIKOS PILIETYBĘ; ANGLIŠKA KALBA 
Prasidės, Pėtnyčioje, Rugsėjo 16 d., 1921 m., 

Panedėlials, Utarninkais, Seredomis Ir Ketvergais 
* PER VJSA ŽIEMA 

Nuo 7:00 vakare iki 9:00 vakarei 
H 0 L D E N E V E N I N G S C H 0 0 L , 

31st and Loomis Streets, 

I 
1 
I 
I 
I 
I 
I • • • • 
I 

Išpardavimas! Pasinaudokite! 
Turime keletą kompletų pereitų 1920 m. 

DRAUGIJOS 
Leidžiamos Lietuvoje Kaune 

Kompletas $3.00 
vietoje $6.00 

Pasiskubinkite 
DRAUGAS PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ulinoi3. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį" 
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