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T. Sąjunga Sprendžia Vilniaus Klausimą 
-' 

ŠIANDIE DIDŽIAI SVARBUS 
MOMENTAS LIETUVAI 

T. Sft-GA SPRENDŽIA UETUVIĮJ-LENKU GINČiį 
WASHINGTON, IX. 20 d. (Liet. Inf. Biuras). —Šiandien 

gautomis žiniomis Lietuvių delegacija priėmė paskutinį P. 
Hymanso projektą su pataisomis valstybinės kalbos, kariuo
menės rekrutavimo ir kantonų klausimais. Lenku delegacija 
griežtai su tomis pataisomis nesutinka. Klausimą šiandien 
sprendžia Tautų Sąjunga. 

Į LIETUVA TAUTU U-
1 . JUNGOJE. 

GENEVA, rūgs. 23. — 
Vakar Tautų Sąjungos su
važiavimas Sąjungom pri
ėmė tris naujas valsty
bes: Estiją, Latviją ir 
Jiietuvą. Lietuva priimta 

/ 

ELTOS UŽGINČIJIMAS. 
WASHINGTON, IX, 20 d. (Liet. Inf. Biuras). — Elta 

telegrafuoja iš Kauno: Volfo Agentūros praneštas iš Gene-
vos Lietuvos Vyriausybės kontrprojektas prieš P. Hymanso 
projektą, paduotas netikrai. Lietuvos Vyriausybė yra visiš-jMotte iš Šveicarijos kreipėsi 

/ 

vienbalsiai. Balsuojant ne 
buvo jokios opozicijos nei 
iš lenkų pusės, nors išva-
karo politiniame komite
te lenkų atstovas Aske 
nazv oriešinosi 

^ 

VALDŽIA PAKELS KOVA 
KŪNUI. 

WASHINGTON, rūgs. 23. 
— Pati valdžia nusprendė pa 
kelti kovą slaptai organizaci
jai Ku Klux Klan. Tos or
ganizacijos " imperatorius' 

Gerb. Voldemaras fSarneckis 
Lietuvos Atstovas Amerikai 
atvyksta Chicagon šeštadieny 

įulk. Šiminons- iš Atlanta,<K r**3- (Sept) 24 d., 5 vai. 

Atstovas 
CHICAGOS IR APYLIN KIĮĮ LIETUVIU DOMEI! 

MIKAS BAGDONAS 
gi "y 

Steigiamojo Seimo narys. At
vyko Chicagon ir žada lankyti 

Paskui to komiteto narys, s n Lietuvos a t^ovu lankyti 
rvt.t.a io fivainanine ln*air\A<si « _ » _ . . 

Ga., bus pašauktas čia teisy
bės departamento. J is turės 
pasakyti apie savo "imperi
j o s " padėtį ir tikslą. 

VOKIETIJA PREKIAUJA 
SU RUSIJA. 

p. p. (miesto laikrodžio) į a -
Salle stotin (Van Buren ir 
La Salle gat.). Iškilmingame 
pasitikime bei priėmime Visi 
kviečiami kuoskaitlingiausiai 

yra Atstovui pagerbti pokylis. 
Jame dalyvaus Lietuvos Stei
giamojo Seimo Atstovas Mi
kas Bagdonas ir įžymus ame
rikonų bei lietuvių kalbėtojai. 
Puikiausią muzikalę progra
mą išpildys mūsų geriausi mu
zikai, solistės bei solistai. 

Tikietus iš anksto meldžia-

kai nusistačiusi prieš bendrus su lenkais spitfndžiamuosius 1 Askenazy, idant jis nesip-
organus ir prieš bendrą valstybės sekratariatą užsienių rei- ™ s m t u ***™* pnemimui 
kalams (Staatsekretariat des aussern). 

Vokiečiai ten užima Amerikos 
poziciją. 

mūsų kolonijas. 
(Skaityk biografiją 2 pusi.) 

\ Tautų Sąjungon. Visi nariai 
balsavo u i priinūma Askena- JENKIJA PASIUNTĖ ULTI" 
zy vienas balsavo prieš. 

Debatų pabaigoje pranešta MATU M į BOLŠEVIKAMS, 
kad T. Sąjunga nepasiųs ka-

LIETUVA BUDRIAI DABOJA. KAD DERYBOSE SU 
LENKAIS NEBŪTŲ UŽGAUTAS JOS SUVERENITETAS. 

WASHINGTON, IX. 20 d. (Liet. Inf. Biuras). — Einant riuomenės išmesti iš Vilniaus 
deryboms Genevoje visoje Lietuvoje jaučiamas pakilęs ūpas. j gen. Zeligowskį ir jo kariuo 
Miestuose, miesteliuose žmonės renkasi į mitingus ir nervin- menę. Bet jei po galutino nuo
gai laukia žinių iš Genevos. Pavyzdžiui, užvakar rugsėjo 18 sprendžio Lenkija pakiltų ka-
d. Vilkaviškyje susirinko 5 tūkstančiai žmonių į mitingą ir ran, ji negali laukti išorkės j 
iškilmingai pasižadėjo remti valdžią ligi paskutiniųjų, kad pagelbos, kokią piAniau gau ! 

TROTZKY KALTINA PA-
ČIUS LENKUS. 

Skelbiama decentralizacija 
Rusijoje. 

— • 
tik valdžia apgintų Lietuvos nepriklausomybe, ,neattiduotų davo kovodama u i savo lais- M A B K V A , rūgs. 2 3 . - . - Čia 
Vilniaus lenkams ir atsispirtų nuo įmijos su Lenkija suda- v e i r slCP**-
rymo. Jei dabartinė valdžia to padaryti nesugebėtų, Seimas 
turėtų tuojaus ją pašalinti ir pastatyti kitą vyriausybe. . . 

LENKAI PASMERKIAMI 
T. SĄJUNGOS SUVAŽIA-

VIME. 

BERLYNAS, rūgs. 22. — 
Vokietija su Rusija ne juo-
Ttais atnaujina prekybą. Kuo
met su bolševikų valdžia ne
galėjo susitaikinti kitų šalių 
finansistai, vokiečiai tai be 
sunkenybių padarė. Šiandie 
bolševikų valdžia Vokietijoje 
duoda, visokius užsakymus. 
Gi Rusijai daug visko reikia. 
1 Čia tomis dienomis paskel
bta, kad tie užsakymai siekia 
pusantro miliąpdo- vokiškų 
markių. Garlaiviai su indus-
trijiniais vokiečių produktais 

I dažnai apleidžia Vokietijos 

dalyvauti. Iš stoties seks paly-jme įsigyti atskirų kolonijų 
dėjimas į Congrešs viešbutį, pažymėtose vietose. (Žiūrėk 4 

Sekmadienį, rūgs. (Sept.) 25:pusi). 
d., 8 vai. vak. La Salle vieš 
būtyje, Red Room, rengiamas 

C. L. ATS. PRIIMTI 
KOMITETAS. 

IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO. 
Dr. ąteputaitis — Prezi

dentas. 
-

\ JL ąsa / * 
• 

BAISIOS EKSPLIOZIJOS 
PASEKMĖS. 

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
21 (suvėlinta).- -Šiandie Tau | Lenkija, sakė. Balfour, ap-

ŽUVUSIŲ BUS APIE 
1,500 ŽM. 

savo gen. Zeligowskiui su 30 
tūkstančių armija okupuoti 
Vilnių, nežiūrint T. Sąjungos 
ir sąjungininkų užsienių rei
kalų ministerių protestų 

MAYENCE, rūgs. 23. — 
tų Sąjungos taryba ilgiau dis-1gaulingai mėgino išsižadėti Mieste Oppau ekspliozijos su 
kusavo Vilniaus klausimą i r j g e n . Zeligowskio. Tai darė to-j naikintos chemikalijų dirbtu-
lietuvių lenkų ginčus. Belgijos | del, kad prie pirmosios pro- vės supurtė visą Vokietiją^ 
atstovas taryboje Hymans pa- gos stovi jo pusėje ir duoti Pranešta, kad bus žuvusių a 

iš Ukrainos s u g * i o karo ko-
A š a r a s Trotzky ir kalbėjo « * * • • Ha^faa 3 m . | J ^ 

gradą arpą j Revelj. Vežami 
Rusijon garvežiai, vagpnai i r 
žemdirbystės įrankiai. 

P i rm karo visokius geležin
keliams reikalingus daiktus 
Rusija parsitraukdavo iš S. 

skaitlingame susirinkime a-
pie padėtį Rusijoje. 

I Trotzky pranešė, kad Len
kija Maskvos valdžiai prisiu
ntė ultimatumą. J i reikalau
ja, idant Sovietų ftusija pil

davę naują sumanymą spręsti jam pagelbą. 
Vilniaus klausimą. * Į /^ 1 Kas yra per vienas tas 

Hymanso naujas sumany-, žehgowski, kam jis turi pri
mas: iš Vilniaus srities padą- \ gulėt i?" — klausė Balfour. 
romas autonominis Lietuvos " A r jis yra lenkų-didvyris 
kantonas. 

Su tuo sumanymu tečiau 
nesutiko nei lietuviai nei len 
kai. v 

Kuomet taryba patyrė, kad 
abi pusi sumanymą atmeta, tuo 

užsitarnaująs vainiką, ar jis 
yra lenkų maištininkas, turįs 
but patrauktas m karo teis 

pie 1,500 žmonių.'' Daugiau 
850 lavonų jau atrasta. 

Sužeistų yra daugiau 2,500. 
Vokiečiai bendrai su prancū
zų kareiviais išieško griuvė
sius. Nuostolių, busią apie 
150 milionų markių. 

Kuone visas miestas Op
pau sunaikintas. Kaip žemės 
drebėjimo laiku namai griu-

rą nusprendė naują Hymanso 
sumanymą priimti ir paduoti 
patvirtinti T. Tarybos suva
žiavimui. 

Paskui T. Sąjungos šuva 
žiavimo politinis komitetas iš 
6 žmonių prieš smarkią lenkų 
opoziciją nufcalsavo Lietuvą 
priimti Sąjungom. Komitetas 
savo nusprendimą indąvė pat
virtinti pačiam suvažiavimui, 
kaipo vyriausiam T. Sąjungos 
organui 

Gi pačios tarybos susirinki 
me daugiausia kalbėjo ^Angli
jos atstovas Balfour. J i s smar
kiai nubarė Lietuvą ir dar la
biau pasmerkė Lenkiją, kad a 
bidvi taip ilgai savitarpiai ne 

man?" 
Toliau Balfour pažymėjo, 

kad T. Sąjungos taryba viską; v o > d a u g e l i 0 stogai nuplėšti.. 
met prieš abiejų pusių no- d a r e > ***• * * a b l P*8* ^ ° \ Ekspliozijos laiku į miestą 

veikiau sutaikinti. Tečiau ne- ta k i t u r važiavo trys trauki 
pavyko. Nei viena pusė nesu-'niaį. Baisaus trenksmo trau-
tiko su pasiūlomais visokiais kiniai-numesti nuo bėgiu. 
pienais. 

"Šiabdie turime naują Hy
manso sumanymą/' sakė Bal
four. " I r šitą sumanymą abi 

mokyklos, ūkininkavimas, me
lioracijos dalykai, laivininky
stė ir tt. i 

•v 
1912 m, vedėxLene Berly

no Staptročio Suberio duk
terį. 

kęs nuo politikos, kol atsikar 
tetinu % klaipėdiškių velijimu, 
jis ^avo žinojimą ir patyria 
mus jų naudai aukoti ' apsiė
mė. 

* Liet. ^'L-vė •» 

GUDRUS PAUKŠČIAI. 

SKAPIŠKIS. Mūsų vals
čiuje, per -rinkimus valsčiaus 

, itarybos, nekurie, seniūnai so
cialistai nesilaikė .rinkimų įs
tatymų. Daugelyj vietų da
vė tik tuos numerius, kur jie 
patįs kandidatais buvo įrašy
ti. L. Juozonis už tokius dar-

Valstijų. Lygiai iš Ameri-
dytų Rygos taikos sutarties: ̂  b u v o 4 t u o j a m i i r u . 

J * * * " . Jk iu i įrankiai. 
Trotzky sakė, kas iš^to, jei 

patys lenkai nepildo sutar
ties sąlygų. Lenkų generolai 
Ukrainoje palaiko Banditiz
me. Pačioje Lenkijoje ban
ditai irgi remiami. 

Komisaras užgynė žinias, 
kad Sovietų Rusija sutraukia 
kariuomenę Ukrainon su tik
slu pultis prieš lenkus. J i s 
pasakė, kad ta kariuomenė 
sutraukiama paliuosuoti Uk
rainą nuo plėšikų gaujų, ku
rias remia lenkai su prancū
zais. 

* 

\ Dr. Steputaitis iš pat ma
žoms yra pamėgęs knygas. 
Dar mokiniu būdamas jis pa
rašė knygą "Deutsehes Reim-
lektim, , ' kurių šimtas tūks
tančių egzempliorių reklama ! b u s b u v o Patrauktas atsako-
Bibliotekos buvo išplatinta, j niybėn, teismas jį prašalino 
Vėliau jis yra parašęs p o e - t

l s a r n y os* 4<f . „ 
mų: elegiją " D e r Friedhof I ^ i e t L'\e 

Bet šiandie Amerikos pirk-jder Namenlosen." (,Bevard-! 
lių pozicijas užima vokiečiai, kapiniai), poemą "Die T r a - | K I E K N 0 R t VAŽINĖK UŽ 

• •m 

Tas taip yra del to,' kad A-
merikos iš<įirbimai Europos 
pinigais imant labai Sprangus 
ir kad Amerikos-pirkliams ne 
buvo progos arčiau susieiti 
su bolševikų valdžios komisa
rais. 

Iš Rusijos Vokietijon veža-

rąstų ir kitokių prekių. 
Žada čia atkeliauti bolše

vikų agentas Krassin. Sako
ma, jis duosiąs daugiau užsa-

pisten" ir daug kitų literatū
ros kurinių. J i s yra parašęs 
ir juridinių darbų: "Baupolį-
zeinecht, ^trassen, "Verker-
chimecht. , , Daug laiko yra 
lietuviškoms studijoms pasi
aukavęs./ J is miegosi labai 
tuo, kas lietuviška. Tokiu 

$1.25. 

ma ypač daug visokios rųšies>budu jis pastojo -lietuvių tar
pe žinomas ir 1913 m. buvo 
lietuvių kandidatas į karalys
tės- Seimą, nuo Tilžės ir Pa
kalnės apskričių išrinktas. 

BARSTO PIPIRUS Į AKIS. 

Hyde Parko policija ieško 
pusi atmeta. Kad taip, tai a š | k a ž k o k i o a s i r i e č i o pedlioriaus 
pasiūlyčiau tarybai naują su- k u r i s nešioja ir pardavinėja 
manymą pripažinti / ' " H visokius daiktus. Kuriuose J***8 ^ l ^ T ™ ^ ™ 

Taryba po to vienbalsiai su namuose motery* atsisako jį 

zky kalbėdanias pareiškė, kad 
Maskvos valdžios šiandie o-
balsis yra : viską decentrali
zuoti. Tai yra, kad\darbinin-
kai, taip valstiečiai daugiau
sia patys turi rūpintis savo 
reikalais, bet neatsidėti nuo
lat ant centralinės valdžios. 

Gyventojai' patys turi ni

tams. 

GEN. PERSHING PRAN-
CIJOJE. 

manymą paneme. 
•-^j 

įsileisti vidun arba nenori 
Pirm galutino tarybos bal- nuo jo ką pirkti, jis tokioms 

savimo už sumanymą lenkų'moterims drebja į \akis pipi 
atstovas Askenazy pranešė, ] rų ir pats blgik \ 

kad jis turįs savo valdžios 
įgaliojimą naują sumanymą 
atmesti. 

Tarybos nariai tuo prane
šimu pasipiktino. Už tai As 

kalais ir patiems turėti prie-

eusitaiko Vilniaus klausime. Ikenazy smarkiai buvd kriti-
Balfour karčiais žodžiais iš kuojamas ir kuone baramas. 

metirfejo lenkams už tai, kad 
jie nuolat šaukia esą pasiren
gę teisingai pabaigti Vilniaus 
klausimą i r podraug leidžia 

Daugiausia jam davė vėjo po 
litinio komiteto nariai — Fi-
sher iš Anglijos ir. Branting 
iš Švedijos. 

Hyde Parko apylinkėje to 
nedorėlio aukomis krito ke
lios moterys. 

monių gauti reikalingo sau 
maisto. 

Anot Troįzkio, centralė vy
riausybė mažina departamen
tuose patarnautojus ir viso
kiais budais darbuojasi eko
nomiškai apsieiti. 

SURINKTA $3,Q32. 

/ 

-
/ 

Iš paskelbtų galutinų są
skaitų iš " t a g d a y " rugsėjo 
12 d. patiriama, kad Lietu
vių R. K. Labdarybei tą die
ną Chicagoje surinkta $3^)32. ba, turi taupyti pinigus. 

PARYŽIUS, rūgs. 22. — 
Prancijon atvyko Suv. Vals
tijų gen. Pershing. Iškilmin
gai priimamas. 

STREIKAS AUSTRIJOJE. 

y i E N N A , rūgs. 23. — Au 
strijoje pakilo generalis gele
žinkeliečių streikas. Nei vie
nas traukinis visoj šaly ne
važinėja. * 

Apie7 padėtį Rusijoje Trot-'fcymu. Vokiečiams fabrikan- Reikia paminėti, kad jo pro--
įtėviai bUvo lietuviai ir tik 
prieš paskutinoji karta buvo 
jau suvokietėjum, kaip ir dau 
gelia Prūsų lietuvių šeimynų. 
-Karo pradžioje Dr. Steputai
tis įstojo į lietuviškąjį d ragų 
nų pulką, beto buvo ir prie 
pėstininkų, artilerijos pulko 
pristatytas. Dalyvavo mū
šiuose prie Gumbinės, Tahen-
bergo, Mozūrų ežerų, Suval
kų mūšiuose, prie Prasnišo ir 

YOUNGSTOAVN, O., rūgs. 
22. — Čia už važinėjimą gat-
vekariais mokama 9 centai. 
Pagaliau nutarta, kad jei kas 
nenori mokėti 9 centų, tas 
kas savaitė gali nusipirkti ti-
kietą, Vienam tiketui reikia 
mokėti $1.25. 

Bet turįs tą tikėtą žmogus 
per savaitę^gaji važiuoti gat-
vekariais tiek kartų, kiek jam 
patinka. 

Pasibaigus " savaitei reikia 
pirkti kitą tikėtą. / 

Paroje, rugsėjo 21-22, Chi
cagoje pavogta 20 automobi
lių.* 

kituose. \ 

ATĖJO RUDUO 

Šiandie pirmoji diena ru
dens. Žinovai spėja, kad at
einanti žiema daugeliui buŝ  
sunki del nedarbo, r tas dir-

Greitu laiku jam buvo "pa
vesta suredaguoti lietuvišką 
žodynėlį kareiviams, kurį jis 
išpildė per ^kelias savaites. 
Vėliau V. Hindenburgo p a v e 
damas ėmė leisti lietuvių kal
ba laikraštį •'Dabartis,*' ku 

Lenkų s"polsko-litauska u- | r io redaktorium buvo ligi 
nia" North Side, Ch icago je r^ l ? m. Karui baigiantis jis. 

LUNKAI NORI PLEBISCITO 

trečiadienio vakarę turėjo su 
rengusi <•viecą,, ir padarė 
rezoliuciją", kad Yilniaus sri
ties klausimas būt į sprend
žiamas plebiscitu. 

rio reklamuotas, bet 19^8 m 
atsisakė nuo valdiškos tarnyš 
tės ir užsiėmė uke. Nuo to 
laiko gyveno visai atsitrau-

PLATINKITE "DftAUGA" 
i s - - , - . • - _ . . = S P V 

O R A S : — Šiandie gra
žus; maža atmaina tempera
tūroje. I 

ara 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių r.ugs. 22 buvo tokia pa
gal .Merchants Loan & Trust 
Company: 

-

i 

Anglijos sterl. svarui 3.70 
tapo vidaus reikalų mįniste-fprancijos šimtui /rankų 7.81 * 

/ 

Italijos šimtui lirų 4.35 
Vokiečių šimtui mark. .94 
Lieutyos šimtui auks. .94 
Lenkijos šimtui mark. rr .03 

\ 
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LMCTUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
ĮRni^ kasdieną Išskyrus nedėldJeuius 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJE IR UŽSIENYJE: 

Metams *»•<*> 
Pusei Metų 4.00 

SUV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metų S-00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus -i 
registruotą laišką. 

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

Tel. Roosevelt 7791 
ilIlIlIlIHIlIlUIHIIIIIIllllilhlllllllllllliUHII 

SUPTA ORGANIZACIJA. 

i i 
• 

<:*T / 

- DRAUGAS 
steigiama "baltos rasės supre-
macijai. Jos tikslas prižiūrėti, 
kad šalies įstatymai butų pil
domi. 

Tuo tarpu ta organizacija 
yra nei pelėda. Nes naktimis 
turi susirinkimus, kažkokias 
savo apeigas, žiuri, kad paša
liniai žmonės to visa* nematytų. 
Žodžiu tariant ji bijosi švie
sos ir nepatriotinė, su purvi
nais tikslais. Nes dori ir są
žiningi žmonės su savo darbais 
nesislepia.' 

Ku Klux Klano vardas yra 
purvinas. Tuo vardu organi
zacija čia veikė po civilio ka
ro. J i buvo praplitus ypač pie
tinėse valstijose. J i ilgus me
tus terorizavo juoduosius žmo
nes. Neaplenkė nei baltųjų.Tos 
nakties baidyklės, apsisiautu
sios ilgais baltais rūbais ir su 

dau-

Atsakymas. Peikimas peiki? 
mni nelygus. Tad jis gali būti 
dideliu prasižengimu, jei yra 
visiškai neteisingas, gali būti 
mažu prasižengimu, jei nėra 
užtektinai teisingų priežasčių 
peikti ir gali nebūti -butų mokinama lietuviškai, 

' Sakoma, kad kai-kuriose 
Mokyklose mažai mokinama 
lietuviškai, nes ir mokytojos 
ne lietuvės. 

Visoje Amerikoje nėra lie
tuviškos mokyklos, kur tiek 

Šiuo kartu Amerikoje pla
čiai pagarsėjo viena slapta 
organizacija vardu Ku Klux 
Klan. Apie jų šiandie daug'tokiomis pat kaukėmis 
rašoma laikraščiuose. Kuone!gelį žmonių nuvarė į kapus, 
visoje šaly piliečiai patriotai j Su laiku tečiau toji teroris-
organizuojasi kovon prieš tų tinė organizacija galų gavo. 
organizacijų, kurios vardas Bet štai buvusio karo metu 
purvinas ir kuri bijosi švie- ir vėl ji atgaivinta. Šiuo kar-
sos. Kai-kuriuose miestuose 
draudžiami jai" susirinkimai, 
vaikštynės. 

Atsirado drųsių ir didžiai 

tu ji pradėjo plisti visu smar
kumu po visus miestus ir po 
visas valstijas. 

Prieš jų taigi šiandie pilie-
sąžiningų, žmonių. Su apgauly- čiai patriotai organizuojasi, 
bėmis ar kokiais pažadėjimais j Aiškus daiktas, kad jai nusuks 
jie buvo įtraukti ton organi- Į sprandą. Nes šaliai didelė gė-
zaeijon. Šiandie jų apleidžia ir į^a, kad čia turėtų gyvuoti ir 
spaudoje išduoda visas jos pa- veikti slaptos, teroristinės 
slaptis. 

Organizacija įsteigta ko 
mercijos ir terorizmo tikslais. 
Jos įsteigėjas yra pulkininkas 
Simmons, kurs gyvena mieste 
Atlanta, Georgia valstijoj. Jis 
skaitosi organizacijos auto
kratinis valdovai. Pati organi-

d ra ugi jos. 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

Klebonai ir Mokykla. 

Ar prasižengia tokios lietu-
zaeija vadinama "nematoma jviškos šeimynos, kurios peikia 
imperija", gi* Simmons skai- kai-kuriuos lietuvius klebo-
tosi "imperijos burtininku", mis, kad jie nerangiai steigia 

Organizacijon priimami tik mokyklas; o kitur nors jos y-
vieni protestantai, balti žino- ra, bet labai mažai mokina-
nės. Kiekvienas įstodamas mo- i na lietuviškai, nes ir moky-
ka U) dol. Tais pinigais ap-' tojos ne lietuvės, 
mokami organizatoriai. Didės- Tos minėtos šeimynos/sako: 
nė dalis tenka ""burtininkui' i "Kam mums klebonui algų kia panaikinti senesnes. sko : 

ir jo padėjėjams. Tuo keliu j mokėti ir bažnyčių užlaikyti, 
per keletu metų surinkta keli j jei mūsų vaikai negauna iš-
niihonai dolierių. Simmonsui i mokti lietuviškai. Mes galime 

jokio prasižengimo peikti kle
bonų. 

Jei klebono yra netikę dar
bai, tai apie tai arba galima 
tylėti ir kentėti, kaip dauge
lis daro, arba peikti, bet nie
kuomet blogo negirti. 

Ar galima peikti klebonų už 
nesteigimą mokyklos? 

Jei lietuviškos šeimynos 
taip puikiai yra jau susipra
tusios, kad pačios ne tik 
trokšta lietuviškos mokyklos, 
bet duoda užtektinai lėšų mo
kyklų įsteigti ir jų palaikyti, 
o klebonas tam yra prieš in-
kas ir jų lėšas ir norus atme
ta, tai, žinia, kad už tai ver 
tas didelio papeikimo, tai ne
dovanotinas tokio klebono ap
sileidimas. 

Bet retai esti taip, o yra 
visiškai priešingai. 

Lietuviškos šeimynos, pasi
mačiusios bažnyčių ir kleboni
jų skolintais pinigais dažnai 
nesiskubina sumažinti skolos 
ir vargšas klebonas su komite
tais visokiais ferais, bazarais, 
piknikais, x ubagavimais po 
namus turi stengtis surinkti 
nors tiek pinigų, kad apmo
kėtų skolų nuošimčius ir pa
dengtų bėgančias išlaidas. 

Ar tokiame atsitikime gali 
(debonas steigti mokyklų, 
nors kaikurios lietuviškos 
šeimynos jos norėtų?. Aišku, 
kad ne. Jei jau taip negalima 
skolų apmokėti, taip kaip ap
mokės, jas padidinusį Čia ne 
klebonas kaltas ir ne jį rei
kia peikti tik parapijiečius 
(pačias šeimynas), kad nesis
tengia skolos sumažinti. 

Norint turėti mokyklų, rei-

kiek Lietuvoje. Čia "mokiniai 
pirmiausiai turi išmokti vis-
kų, ko reikalauja Suv. Valsti
jų valdžia, kitaip jie negalėtų 
stoti į aukštesnes mokyklas ir 
negalėtų gauti tinkamo sau 

lykams galima pašvęsti tik da
lį laiko. Tat mokoma gerai 
rašyti, skaityti, dėstoma Lie
tuvos istorija, lietuvių tautos 
darbai ir papročiai, geografija. 
Žodžiu daroma, kad vaikas į-
gytų tikro lietuvio dvasių ir 
butų susipratęs tautietis. Tai 
gali padaryti mokytojos lietu-
vės. 

Ne lietuvės to nepadarys. 
Vienok be jų mes dar nega

lime apsieiti. Mes dar neturi
me užtektinai lietuvių moky
tojų, nei pasaulinių, nei seserų. 

I r tokiatme atvėjuje parapi
jinė mokykla nenustoja savo 
vertės. Parapijinės mokyklos 
užduotis — išauklėti vaikelius 
gerais ir dorais katalikais, 
duoti jiems pilnų apšvietę ir į-
kvėpti lietuviškų, tautos dva
sia. 

kėjimo dalykų Ketuviškai. To 
nedarydami, žinoma, jie ati
duoda rietuvių vaikus svetim
taučiams ir papeikimo verti. 

"Tos lietuviškos šeimynas 
sako, kad jie galį nueiti į sve
timtaučių bažnyčių išklausyti 
Mišių/ ' Taip, galėti, kur ne
galės, bet ar eitų, tai didelė ^ 
abejonė. 

Kur nėra lietuviškos bažny-
čios, ten tik labai maža da
lelė lietuvių eina į svetimtau-

• larbo. Taigi Metuviškiems da- «čių bažnyčių, o didžiuma pas
kęsta pirmiausia apsileidime, 
o vėliaus netikėjime ir bedie
vybėje. 

Tame gludi didžiausia lietu
vių katalikų nelaimė, kad* jie 
kaip tik neturi savo bažny
čios ir lietuvio kunigo, tai gi e 
nežino kaip naudotis savo ti
kėjimu ir pildyti kataliko 
priedermes, o taipat ir tauty
bės nustoja. 

Spragilas. • 

/ I } 
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BIOGRAFINĖS ŽINIOS. 

Gimė 1894 m. Krosnoje, buv. 
Kalvarijos-dabar Mariampoiės 
apskrityje. Jo tėvas buvo liau
dies mokytojas. 

Mokėsi ir baigė mokslą Vei-

Kur nėra lietuvių mokytojų v e r i « * * * * * seminarijoje 
neatsiekiamas pastarasis da- 1 9 * 3 * K l e k v ė l i a u 1 9 U nl* 

įtaisyta puošni rezidencija ir 
ofisas. 

Kaip pulk. Simmons, taip ir 

nueiti i svetimtaučiu bažnvčią 
išklausyti šv. Mišių'\ 

Labai daug taip kalbančia 
jo satelitai gina savo organi-1 girdėjau, tai yra tikras fak-
zaciją. Sako, ji patriotinė,' tas. Vargdienis. 

las, ar nors žymią jų dalį. To-
liaus turi ne viena, antra lie
tuviška šeimyna, bet visos 
kaip viena sutarti ir i& savęs 
sudaryti lėšų steigti mokyklą 
ir ją palaikyti, tuomet neatsi
ras klebono, kuris butų prie
šingas mokyklos steigimui. 

lykas — lietuvybė, bet atsie
kiamas kitas labai brangus ir 
gerbtinas dalykas-katalikiškas 
išauklėjimas. 

Beto, tokioje mokykloje ir 
lietuvybė ne visiškai užmirš
tama. Jei lietuviškai negali 
mokinti mokytojos, tai mokina 
šiek tiek, kiek suspėja pats 
klebonas, ar kas kitas. 

Tai vis tik geriau, kaip nie-
kas. 

Pasakymas "Kam mums 
mokėti klebonui algą.... ir 
taip t . " tai yra tuščias ir ne
teisingas zurzėjimas. 

Klebonas parapijoje nėra 
lietuviškų dalykų dėstytojas, 
o sielų reikalų aprūpintojas, 
dvasios vadovas. Taigi pir
miausia dėlei šių dalykų jo už
laikymas privalo būti aprūpin
tas. Beto klebonai rūpinosi, 
kad vaikai butų išmokinti ti-

prie Mariampoiės gimnazijom 
įgyja teises aukštesniųjų mo
kyklų mokytojaus iš lietuvių 
kalbos. Didžiojo karo pradžioje 
išvyksta į Maskvą ir lanko 
Šaniavskio universiteto paida-
goginių mokslų fakultetą. 

P inu karo mokytojavo Šta : 

bine (/August. apškr.). Vokie-

" L AIVAS" eina kartą į savaitę. 
4 'LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. / 
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyveninio 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 
kodaugiausia. 

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

\ 
. 

"LAIVAS" 
Chicago, Illinois. 2334 So. Oakley Avenue I j 

vose su bolševikais ties Ilukš-
ta (Kurse). 

čių okupacijos metu — Augus- \ Į S t S e i m ą iš r įnktas nuo I 
tave, Pažėruose (Mar. apskr.) [Mariampoiės, apygardos Kr. 
ir, galiausiai, dvejus • metus j Demokratų ir kitų krikščioniš-
Prienų "Žibur io" gimnazijoje. k ų j ų organizacijų sąrašų. St. 

Atstovavo Prienų (Mar. ap-
skr.) miestui 1919 m. Antroje 
Valstybės Konferencijoje. Ak
tyviai darbuojasi savivaldybė
se, kaipo Mariampoiės apskri
ties ir Prienų miesto Tarybos 
narys ir, šios pastarosios pir
mininkas. 

1919 m. vasarą tarnauja ka
riuomenėje atskirame Panevė
žio Batalione. Dalyvauja ko-

. ' ttgg 

• 

bebūdamas, 

Seime priklauso Kr.-Dem. Blo
kui. Yra savivaldybių bei Ad
ministracijos ir Žemės Refor
mos Komisijų narys. 

Nors jaunas 
gerb. M. Bagdonas dėlei savo 
didelių gabumų ir mokslo, ei-j 
na švietimo pareigas kaipo 
gimnazijos mokytojas, akty
viai stoja į visuąmeninį darbą, 
gina tėvynę nuo bolševikų įs

tojęs kariuomenėn ir galop 
renkamas į St. Seimą. 

Atvykęs,Chicagon žada kiek 
užtrukti ir Lietuvos Atstovui 
atvažiavus pasižadėjo kartu 
lanlcyti mūsų kolonijas L. Lais 
vės Paskolos reikale. 

KIEKVIENAS BONAS IŠ 
GELBSTI GYVYBl KELIŲ 

LIETUVOS JAUNIKAI
ČIŲ. 

NĖRA PASAULYJE TO
KIŲ GERAŠIRDŽIŲ, KURIE 
UŽ DYKĄ TAUTOMS LAIS
VĘ DALYTŲ. 

i 
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KATEDROS DAINIUS 
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Sefira J. Allen 
VI. Dalis. 

švento Luko Ligoninėj. 
(Tęsinys). 

— J i sugrįžo. Ką tik ją išleidau pro du
ris. Tikrai, nelaimė ją užtiko. Trumpais 
žodžiais pasakė man ką aš dabar jums 
pasakoju. J i turėjo sūnelį kokių dešimties 
metų. J is buvo išrinktas į katedros chorą, 
o paskui jaunų choristų solistu. Trečia
dieny jis buvo suvažinėtas. Žinomą laik
raščiai kaip paprastai prisiminė apie jį, 
bet kam iš mūsų rupi skaityti tokias žinias 
laikraštyj 1 Pagalios tokios žinios papras
ti, kasdieniniai mums atsitikimai. J is bu
vo nuvežtas į Švento Luko ligoninę, ir ji 
visą laiką išbuvo prie jo. Tenai paskuti
ni kartą įdėjo jam radastos žiedelį į šą
lančias rankutes; tenai, vieną niekuomet 
jarneužmirštomą naktį, ji užmerkė jo aku
tes amžinam poilsiui. Užvakar nulydėjo i 
kapus ir diegė kryžių ant jo krutinės. Ir 
nors tik keli mastai tarp mūsų ir ligoni
nės, o bet-gi kuris iš mūsų žinojo] Tokia 
yra neprietelybė didžiojo miesto! 

— J i , sakė, prašėsi pozuoti ka<f tuo 
uždarbiu butų galima leisti sūnelį, mokin
tis muzikos. Žinia kad jis tapo priimtas į 
choro mokyklą, aiškina priežastį delko jos 
veidas atrodė kasdien gražesnis. Dabar ji 

grįžta del tos pačios menkos užmokesties 
bet kitokiu tikslu, kad galėtų atminimo 
žiedeliais apsodinti kryžių ant jo kapo. 
J i viską pasakojo ramiai, be jokio matomo 
susijudinimo. Neturiu teisės dalintis jos 
neišpasakytu nuliūdimu, 

— J i .sutiko sugrįžti pozuoti. Aš pra
šiau jos ateiti rytoj. Bet ji turbūt nesu
pranta ką reiškią portreto užbaigimas. 
^)ųs turėsite atsinešti naujas drobes, nes 
ką rytoj pradėsite, bus naujas veikalas. 
J i yra gedulinguose rūbuose. Jos rankos 
sužeistos ir subandažuotos, užtat-gi tu
rėsime jas išimti. Naują portretą tapysi
me tik galvos ir veido. Svarbiausia prie
žastis yra išraiškos atmaina. Šviesa kuri 
žibėjo jos veide, ir kurią jųs dalinai esate 
nutapę ant savo drobės, dabar užgeso. J i 
buvo žiauriai užgesinta bet ton vieton su
žibo nauja šviesa. Pastebėsite kad jos vei
das liudyja jog ji jau nebe šio rūpestingo 
pasaulio motina, bet su amžinasties pasiil
gimu. Jos troškimai yra ten kur jis yra. 
Jūsų portretas turės išreikšti motiną su 
dangaus ilgėsiu ant jos veido. 

Iš pradžios ji nežiūrėjo. 'Paskui pasikė
lusi iš savo abejingos pozos, pažvelgė Į 
drobę. Bet kuomet j \ pamatė tenai ko 
niekad nebuvo mačiusi — savo gilią meilę 
del jo; kuomet išvydo šviesą kuri užgeso, 
kuomet dasiprotėjo ką reiškia gyventi be 
vilties, be jo, ji užmerkusi akis ir krestelė
jusi galvą žemyn, mostelėjo kad atimtų 
paveikslą. Bet šiuo kart ji buvo per arti 
privesta prie savo tragedijos. Nebegalėjo 
susilaikyti. I t nulūžusi lendrė, pasvirusia 
galva ant krutinės pradėjo verkti. 

J ie sukilo. Stumdamies grūdosi aplink 
estradą. Vieni apkabino, kiti suklaupę 
prie jos mėgino paguostf ją. Visų akys 
pasriuvo ašaromis. J ie nulydėjo ją prie 
uždangos. Viena iš jų dovanojo jai savo 
šydą kuriuo uždengi veidą. 

— Dabar jei leisite jiems — tarė moky
tojas, kuomet ji rišėjo su jais — keli iš 
sių prietelių palydės tamistą į namus. Ir 
kuomet tik norėsi, kuomet jausies galin
ti, grįžk prie mūsų. Mes tamistos lauksime 
ir džiaugsimės proga. 

Ant kalnelio viršūnės žjaba katedros kry-
Kuomet j i įėjo sekantį rytą, studentai j žius. Pakalnėje, ta rp marmurinių plotir 

vienu impulsu visi atsistojo. J i , kaip pap
rastai netėmijo juos, j i negalėjo žiūrėti, 
bet užlipo ant estrados. J i s prirengė ją> Pa
skui studijuodamas afektą dailės žvilgsniu 
nuėjo į kambario galą>-Norėdamas ją pa
linksminti, grįžtant pasiėmė su savim ne
užbaigtą pirmąjį portretą ir parodė jai, 

— Ar pažįsti? tyliai užklausė. 

stovi kitas kryžius kuriam atminimo žie
deliai lenkta savo mėlynas galvutes. 

Bet kryžiaus ženklas tas pats. 
J i s yra skelbėjas ateinančios amžinas

ties, teikiąs vilties pasaulio keleiviams ir 
rodąs kelią į tą ateitį kuri verta visų troš
kimų, visų pastangij, viso vargo. Tik deja, 
didi dalis žmonijos paskendusi pasaulio 

dulkėse, neturi laiko, arba nenori pripa
žinti mokslo kurį kryžius primena, ir dėl
to matome tiek silpnybės pas to mokslo iš
pažintojus, tiek netvarkos kiekvienoje 
šalyje, tiek melo ir nedorybių teismuose, 
tiek žmogžudysčių ir skerdynių gatvėse, 
<tiek paiko garbinimo Mamonos ir jos ver
gų. 

Bet kryžiaus ženklas nuolat primins 
Kristaus mokslą, nuolat primins žmonijai 
sielos tvarką, nuolat primins kad turi 
būti tvarka valdžioje, kad turi būti tvarka 
tarp pavaldinių, kad turi būti tvarka gat
vėse — kad nežudytų ir nesiųstų nepri
sirengusias sielos atiduoti gyvenimo' ats
kaitą prieš savo Teisėją. 

Ir tas pats kryžius daugeliui vienatinė 
viltis, vienatinė paguoda... 

Rūta Truesdale! Kas atsitiko ysu ja? 
SFiesa, išpradžios ji neturėjo tos šventos 

ramybės kurią parodė Ideale Motina nuo 
Gethsemanės i k i Galgotos. Tiesa, kad ji 
mokėjo kentėti, bet kuomet sukamnota 
slegiančiu sopuliu bučiavo sūnelio šąlantį 
veidą, jos pirmos mintys nebuvo "'Teesie 
Tavo,val ia!" Deganti meilė link to kurs 
jau sustingęs, vertė ją bjaurėtis viso pa
saulio sutvarkymu priešintis likimui ku
ris vartojo ją lyg koki^ žaislą. 

Bet* dienos slinko. Kryžius ant katedros 
i r kryžius ant kapo minėjo amžinastį, ir 
jos siela užsidegė amžinasties ilgėsiu. J i 
atsiminė, kad takas vedąs į laimę, kančio
mis išklotas, ir su didvyriškumu kurio 

nesurašo istorijos lapai, j i pasidavė Jo va
liai. Jos gyvenimas virto laiminančia 
tvirtove kaine kiekvienas gyvenimo kelei
vis rasdavo/ ramybę. J i taip-gi atrado pa
guodą kurią iššaukė paskutinė motinos 
viltis — tai tikėjimas, tas amžinai švie
čiąs ir gaivinąs pageltos širdies žiburys. 

Per Mišparus kuomet ji klupo ja arti 
choro, ir baltais sutonais choristai eina 
pro šalį, tarp jų yra vienas kurs maloniai 
palytėjo ją, ir kurio niekas kitas nemato. 
Jo balsas suvirpa didžioje bažnyčioje ir 
yra jai meilesnis, iškilmingesnis, už vi
sus kitus. Bet tik ji girdi. 

Visuomet-kada pavasaris ' sugrįžta, ir 
melsvi atminimo žiedeliai apkuopia kryžių 
pakalnėje, ji visN mąsto apie jį. Nuolat ma
to jį žaidžiant amžiname pavasaryje. Bet 
kuomet ruduo ateina, ir šiaurės vėjas 
blaško lapus nuo sakų, tuomet ji atsime
na save. 

Kartais ji stovi ir skleidžia pageltona
vusius gaidų lakštus ant jo piano... 

Jos gerumas ir sielos iškilminga grožė 
iššaukia prietelystės jausmą iš kiekvienos 
širdies. Tame krašte ją vadina "bea ta 
amica". 

Iškilęs kryžius ^nt katedros bokšto, ap
šviečia apielinkę primindainas Jo žodžius: 

"X& esifai Prisikėlimas ir Gyvenimas-*' 
guodžia kančiomis nuvargintas žemės kla
jūnų šircfts. 

Sulietuvino Safira. 
(Užbaiga). • 

SOČI 
Kas stovi 

jis bus vienas; 
ar keliolika, 
minti, kad yi 
vai s ant žem( 
šventus įstati 
gavo akių tui 

"Valdymo darbi 
J ie privalo 

ras tėvas sav| 
ne kaip tironi. 
nes. 

Jie privalo 
yra pastatyti 
žmonės jiei 
kad jie priv 
vo -Jikrojo ti 
nės labo, o n< 
vačio labo, 
daugiau savo| 
šus. 

Panašiai ir 
valo išreikšti 
karną* pagarbi 
gerbti jos tei| 
-Juos * teisingai 
privalo saugoi 
tymus, daryti I 
iriu feudu jie 
nės labui ir 
griebtis aštru 
betvarkius 
valstybės m 
prie .'tvarkos 
saugDtų nuo 

• » 

ValdžU 
s \ , 
Iš Dievo si 

dymas, o ne 
Visokia valdi 
būti "gera ir 

Bažnyčia ži 
v ra vafclvmi 
forma valdžic 
valdymas 
priešingas 
mams ir tiki 
o ne mažos ji 
tai Bažnyčia 
to Valdymo 
žiūrėdama ko| 
jie ten yra, 
karalius, eies< 
tas. 

Taip žiuri 
Bažnyčia. 

Bažnyčios 
primetinė j a , 
nosi, kad toj< 
įe pirmiau p | 
žiui, ciesoriai 
valdžią, vėlia] 

KAIRYS I 

-
•s 

/ 

Tad ir vėl n 
nrių linkui: a| 
imas, vagystėsĮ 
tt. Ne, mes 
puikią centrą' 
zaciją. 

Katalikas. 
dentas ir jo 
gana daug daj 

Socialistas. 

Katalikas. 
listai kada n< 
statytį darbo 
drasavvbės su 

Socialistas. 

Katalikas. 
sakei^ kad pal 
negali but pa| 
tikro plano. 

\ 
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SĖJIKAS. 
SOCIALIAI KLAUSYMAI. 
Kas stovi prie valdymo, ar mių pripažįsta naują. 

2 i s bus vienas asmuo, ar keli, 
ar keliolika, jie privalo at
minti, kad yra Dievo atsto
vais ant žemės. J ie turi" J o 
šventus įstatus nuolatos po 
savo akių turėti ir sulig 311 
valdymo darbą atlikinėti. 

J i e privalo valdyti kaip ge
ras tėvas savo šeimynoje, o 
ne kaip tironis pavergtų žmo
nes, t 

J ie privalo atminti, kad jie 
yra pastatyti žmonėms, o ne 
žmonės jiems. Tai reiškia, 
kad jie privalo eiti prie sa
vo tikrojo tikslo — visuome
nės labo, o ne prie savo pri-
vačio labo, kad iš žmonių 
daugiau savo gero prisiplė-
^us. 

Panašiai ir pavaldiniai pri
valo išreikšti valdžiai jai tin
kamą pagarbą. J ie privalo 
uerbti jos teisėtus įstatymus, 
juos • teisingai pildyti. J ie 
privalo saugotis laužyti įsta-
iymup, daryti sumišimus; To
kiu būdu jie kenkia visuome
nės labui ir priverčia valdžią 
griebtis aštrių priemonių, kad 
betvarkius ir nesąžiningus 
valstybės narius privestų 
prie tvarkos ir visuomenę ap
saugotų nuo blėdies. 

Valdžios forma. 

Iš Dievo surėdymo yra vai 
dymas, o ne forma valdžios. 
Visokia valdžios forma gali 
būti gera ir teisėta.. 

Bažnyčia žiuri į tai, kokis 
v ra valdymas, o ne kokia 
forma valdžios. By tik pats 
valdymas y ra teisingas, ne-
p riešingas Dievo surėdy
mams ir tikrai visų žmonių, 
o ne mažos jų dalies, gerovei, 
tai Bažnyčia stovinčius prie 
to valdymo . pripažįsta, ne
žiūrėdama kokiame pavidale 
jie ten yra, ar prezidentas, 
karalius, ciesorius ar kas ki
tas. 

Taip žiuri į valdžios formą 
Bažnyčia. 

Bažnyčios priešininkai jai 
'primetinėja, buk tai j i mai
nosi, kad toje pat viešpatijo
je pirmiau pripažino, pavyz-
žiui, ciesoriaus, ar karaliaus 

v. 
valdžią, vėliaus, po pervers-

l 

Sako, jei Dievas buvo sky
ręs tai šaliai anąją valdžią, 
tai jau ne nųp Dievo yra pas-
kesnioji, kuri stojo, aną nu
vertus. -*" 

Bet kas supranta, kokios 
yra Bažnyčios pažiūros į val
džios formą ir patį valdymą, 
tas visuomet supras, jei tik 
jis yra geros valios žmogus, 
delko Bažnyčia pripažįsta 
greitai naujos valdžios for
mas. 

Forma valdžios valstybėje 
priguli nuo daugyl)ės visokių 
aplinkybių. Į tai turi įtekmę 
tautos istorija, jos būdas, ki
tų s šalių susitvarkymas, eko-
nuomonės svlygos. 

Valdžios formos laikui bė
gant ir aplinkybėms mainan-
ties, gali pasikeisti. Bek val
dymas vis pasilieka. 

Valdymo gerumas priguli 
n r nuo valdžios formos, bet 
nuo teisingumo, gerumo ir 
dorumo asmenų, kurie prie 
valdyme stovi ir yra apdova
noti tam tikra galybe. Tai-
pat priguli ir nuo to, kiek to
kios galybės yaa kur duota. 

"Kartais prezidentai turi di 
desnę jėgą ir galę, negu ca
rai ir kaizeriai. 

Žmonės dažnai nemažai pri 
ginčija už valdžios formą. O 
visuomet svarbiausiu dalyku 
pasirodo, kad prie valdymo 
butų tinkamiausi ir doriausi 
Šalies piliečiai. I r reikia, 
kad jie norėtij ir kad pajėg 
i u, šalį valdydami, vesti ją 
prie gero. V. K. 

TEISINGAS ŽMOGUS. 

Prezidento HaFdingo kabi
nete yra gana teisingi) vyrrų. 
Jie į darbo klausimą atsine-
ša pasiremiant " aukso taisy
kle," būtent — nedarvk ki-
tam to, ko pats nenori, kad 
tau kitas darytų. Jei pagal 
šito pagrindo visi darbinin
kų samdytojai elgtųsi, tuo
met turėtų išnykti darbinin
kų v streikai. Viešpatautų ger
būvis ir* butit^ pasitenkinimas. 

Nesenai ,-<nacionalė laiškų 
išnešiotojų organizacija turė
jo suvažiavimą. Suvažiavi

me kalbėjo ir paštų sekreto^ 
rius Hays. Kalbėdamas ta rp 
kitako jis pareiškė: 

"Tikiu ir esu įsitikinęs,, 
jog būtinai turime įgyvfenain-
ti kokią nors vidutinę meto-, 
dų, kuriąja pasiremiant butų 
atlyginama darbininkams už 
jų dorą ir naudingą darbą. 
Darbininkas turi naudotis 
darbo pelnu. Tečiau siekiant 
tos metodos reikia su atsidė
jimu žiūrėti, idant visuomet 
butų lygsvara produkcijos su 
užmokesniu. Pirmi visako tu
ri but * teisybė, idant nei tai , 
nei kitai pusei nebūtų skriau
dos. 
but teisybė, bet ne kokia prie
varta; ^ 

Tokias tai pažiūras turi a-
pie darbo klausimą pa&hj vir
šininkas. Tos pažiūros taip 
sveikos, kokių daugeliui truk-
sta. 

Paštų sekretorius Hays 
yra kiltos dvasios žmogus. 
Jam užėmus valdyti paštų* de 
partamentą, to departamento 
darbininkai tuojaus pasijuto, 
kad jie jau nėra kokios maši
nos, bet irgi žmonės, kaip ir 
visi kiti. 

Nes pirm to paštų viršiniių 
ku buvo žmogus, kuriam rū
pėjo departamente palaikyti 
tik autokratizmas. Tai buvo 
savos rųšies caras. 

Reikia žinoti, kad paštų de
partamente dirba apie 300 
tūkstančių žmonių. Tai tik
ra armija. I r naujas paštų 
viršininkas Hays tai armijai 
pasirodė ne kaipo viršinin
ku, bet kaipo broliu. Page
rino jis savo departamento 
darbininkams padėtį ' taip, 
kaįp galėjo leisti aplinkybės. 

Taigi tokių žmonių visur 

RŪBŲ GAMYBA LIETU
VOJE. 

^Pastaruoju laiku man teko 
tėmyti Lietuvos laikraščiuos 
se apie augamą sietuvoje 
pramonės. Pasirodo, kad ru-
bų gamybos industrija labai 

Taigi visupirmu turi vystosi. > 
Iš vėlesnių Lietuvos eko

nomiškų žinių, kurias teko 
plačiaus studijuoti, tai Lietu
voje gaminama " per metus 
vienas ir pusė (1%) milionų 
pūdų' linų pluošto. Skaitant 
pagal 1919—20 m. Jinų kaina 
užsienyje siekė iki 1500 auks. 
pūdas pluošto, tokiu būdu 
Lietuvos linų valakno gamy
ba siekia apie pusantro mdli-
ardo auks. (1,500,000,000-). 
Nors dalį išdirbant užaugin
tų linų į reikalingas gyven
tojams reikmenis, butų mil
žiniška nauda šaliai tr gyven
tojams. 

Paskutiniomis dienomis pla
čiai išsikalbėjau su Liet. Am. 
Rūbų Išdirbimo B-vės direk 
torium ir advokatu p. K. Gu
gių, kuris tik ką sugrįžo iš 
Lietuvos. J is plačiai nupiešė 
Lietuvos ekonominę padėtį, 
jis sako, "visuose Lietuvos 
kampuose įr kampeliuose stei 
giasi kooperativai ir įvairios 
gamybos bendrovės, kurios 
rūpinasi pramonės reikalais. 

Kaune yra įsteigta puiki 
rubsiuvykla, sulyg ameriko-

reikia. Kaip^ bematai tuo- niškos sistemos, kurioje dir-

j vairios materijos, penktam 
departamente yra^ atliekama 
rankines užbaigimo siuvimo 
darbas ir prosijimas, taipgi 
yra peržiūrimas padirbtas 
darbas. Rubsiuvykla talpina 
įvairias siuvimo mašinas, ku
riomis yra atliekamas darbas 
daug greičiaus tr pįgiaus. Pa
lyginant 'prie Kauno tenykš
čių sąlygų, tai bendrovė pa
siuva eilę drapanų (siutą) 
300—400 auks. pigiaus, ne 
kaip privačiai siuvėjai, ir 
darbas yra daug našesnis. 
Tas suteikė didelę progą grį
žtantiems Lietuvos piliečiams 
iš Amerikos' ir vietiniams 
miesteliams, taipgi ir kaimų 
jaunuomenei įsigyti puikiai 
pasiutas drapanas. 

kinio ir elektros stoties dar
bas bus užbaigtas. 

Tai yra pi lnut inė Ameri
kos Lietuvių bendrovė, kuri 
pradėjo savarankiai gamybos 
darbą Lietuvoje. 

J.~ S. Adata. 

KVIEČIU IR MILTŲ; 
EKSPORTAS. 

met (pragaištų neapykanta. 
Radikalai kurstytojai netektų 
užsiėmimo. J ie turėtų 6"an-
gintis į pažadėtą jiems žemę, 
kokią parinko jiems" i r sąu 
bolševikų galva Leninas. Ag. 

DETROTT, MICH. — Šį
met dvigubai tiek kie£ pernai 
šiuo laiku išvežė javų iš Mi-
chigan valstijos. 

Nedarbas pramonijoj vis 
mažėja. Detroit'o pramonijos 
dirba apie 75% normalinio 
'aiko. . " ! •• |£i[!^|$* 

Rugpj. mėn. pabaigoje pini 
gų bankon sunešta $39,000,-
000 daugiau negu praeitą ba
landžio mėn. Paskolos nupuo
lė nuo $65,000,000 fcal. mėn., 
ant $19,000,000. 

ba apie keli desėtkai darbi
ninkų. Namai, kuriame rub-
siuvystės dirbtuvė i r /centra-
linė raštinė yra įsteigta, yrą 
puikiausis keturių aukštų na
mas ant didžiausios Vilniaus 
gatvės. Centralinė bendrovės 
raštinė susideda iš trijų pui
kiai įrengtų kambarių. Rub
siuvykla susideda iš penkių 
skirtingų departamentų; pir
mam departamente yra atlie
kami primieraviraai bei pri-
taikimai klijentams drapanų, 
įrengtas pagal vėliausios ma
dos; antras ir trečias depar
tamentas talpina siuvamas 
mašinas; kuriomis atlieka į-
vairias siuvimo operacijas. 
Ketvirtam departamente d^r-
ba kirpėjai ir yra Jajkomos 

TVENKINYS, ELEKTROS 
GAMINIMO STOTIS IR 

AUDINYČIA. 

Atlikus bendrovės darbuo
tojams visas reikalingas vals
tybines ir privatiškas proce
dūras, tapo pradėtas (rugp. 
2 d., š. m.) aktyviškas tvenki
nio ir elektros gaminimo 
stoties statymas,' ant Juros 
upės, Tauragės mieste, kuris 
atliekamas pagal kontraktą 
vokiečio inžinieriaus p. F . 
Schichau^Elbig. x ^ 

Pagal padarytą kontraktą, 
tvenkinys bus pilnai užbaig
tas . statyt pradžioje lapkri> 
čio mėnesy, t .y. bėgyje tri-, 
jų mėnesių. Tvenkinys teiks 
150 arklių pajėgos, kuris tal
pins dvi turbinas ir dinamą 
mašiną, kuri gamins elektrą. 
Visas tvenkinys bus stato
mas iš cimen^p su atidaro
mais vartais praleidimui me
džių, ledų ir tt. Minėtas tven
kinys bendrovei kainuos apie 
du milionu auksinų. Tai pir
mutinis toks tvenkinys yra 
statomas Lietuvoje, kokio 
dar Lietuvos ekonominiai is
torijai nebuvo lemta įsigyti. 
Bendrovė padarė sutartį su 

Tauragės miesto valdyba 
teikimo elektros- šviesos 
reikale, kuris prasidės nuo 
lapkričio m. š. m^AudinyČios 
falpirkas bus pradėtas staty
ti, taip-greit , kaip tik tven-

Suv. Valstijų -komercijos 
departamento raporte sako
m a / k a d rugpiuty kviečių ir 
miltų eksportas padidėjo su
lyginus su liepos mėnesio ek
sportu. Bet rugpiučio* mėne
siu sumažėjo medvilnės eks
portas. 

Kviečių eksportas rugpiu
ty buvo 59 milionai bušelių 

j vertės 81 milioną dol. Liepos 
'mėnesiu buvo 25 milionai bu
šelių vertės 37 milionų dol. 
Eksjx>rtas miltų rugpiuty bu-/ 
vo l,a37^000xbačkų vertės 12 
milionų dolerių. Gi liepos 
mėn. 1,286,000 bačkų vertės 
9 milionų- dolerių. 

Medvilnės rugpiuty eks
portuota 'už 30 milionų dole
rių, gi liepos mėn. — 32 mi-
ilonų dolerių.-, 

Išviso įvairių javų rugpiu
ty išvežta už 14 milionų do
lerių, kad tuotarpu liepos mė-

ANGLEKASIŲ SUVA
ŽIAVIMAS. 

Indianapolise, Indiana val
stijoje, prasidėjo anglekasių 
organizacijos "United Mine 
VVorkers of America'* suva
ž i a v i m a i 

Suvažiuoja daug delegatų. 
Kalbama, kad jų bus apie 
2,000. 

Pramatoma, kad angleka
sių organizacijos vadai suva
žiavime atliks smarkią kovą 
užmokesnio klausime. 

Kansąso valstijos angleka
sių unijų prezidentas Howat, 
sakomą, pareikalaus, kad an-
glekasiams butų padidinta 
užmokesnis. 

Kiti vadai tokiam sumany
mui bus priešingi. J ie ^sto-
vi už ..tai, kad šiandieninė už
mokesnis nebūtų mažinama. 
Gi apie didinimą neturėtų 
but kalbos. 

Howat yra žinomas angle
kasių kariautojas. J is be 
atodairos kovoja prieš indus--
trijinį įstatymą Kansas vals
tijoje. Tuo įstatymu tenai 
uždrausti darbininkams strei-. 
Kai. 

LEGIONAS RŪPINASI 
KARO VETERANAI 

. 

tiesy vos už 63 milionus do
lerių. 

t 

PLIENO DIRBTUVĖSE 
GERINASI DARBAI 

American Sheet and Tin 
Plate kompanijos įstaigose, 
New Philadelpia, Ohio, išnau-^ 
jo atidaryti keli skyriai, kur 
priimta darban apie 6000 dar 
bimnkų. 

Trumbull Steel kompanija, 
\Varren, O.," taipat atidaro 
keletą skyrių savo įstaigose. 

Ne\vton Steel kompanija 
trumpoj ateity pradV's darbus 

KAIRYS IR RAULAS D1SKUSU0JA SOCIALIZMĄ. 
I V . 

Kas tai yra socializmas. 

Superintendento Problema. 
Tęsinys 

Tad ir vėl nupleškėti! nelai
mių linkui: atsirastų eikvoji
mas, vagystės, vergavimas ir 
tt. Xe, mes turėsime labai 
puikią centralizuotą organi
zaciją. 

Katalikas. — Jūsų prezi
dentas ir jo kabinetas turės 
gana daug darbo, a r ne? 

Socialistas. — Tas tiesa. 

lekas, kaip jųs socialistai ma : 

note. Mūsų žemėje 93,402,-
151 gyventojai turi but maiti
nami, apdengti, išlavinami ir 
tt. y 46,701,076 turi but uždar
biaujanti; 3,026,789 ketvirtai
nių mylių žemės plotas' turi Įima tikėtis, kad jūsų Indust 

rijos Bendrasavybė >us j s t e i - ^ į p r i ž i n r ė t a S ; 6\361,502 u 
kės turi but apdirbtos; plo gta ir varoma be tam tikro 

plano ? 

Socialistas. — Nebus taip 
labai "sunku išrasti jai atatin
kamą planą> Mat valdžiai pa
dės gabus žinovai. 

Katalikas. — Kaulai, nega
lių sutikti su Tamista ant to. 
Aš manau, kad tai bus netik

tas susidedantis iš 878,798,^ 

kystė manyti, kada nors susi- jos. 
laukti ką gero iš tokių socia
listų planų. Jeigu Tamista 
manai, kad socialistų planai 
yra naudingi —. galimi nešti 
gero žmonijai, gali sau taip 
manyti, bet aš jiems netikiu, 
ir tad nenoriu Tamistai tai 
po kelis kartus išmetinėti. 

visuose savo dirbtuvių sky-
rmose. s A 1 

Mieste Niles 26-se plieno į-
staigose - prasideda darbai. 
16-ka kitų dar bus uždarytos. 
Falcon 'Steel kompanija pra
dėjo darbus penkiose naujo
se dirbtuvėse. 

Thomas plieno dirbtuvėse 
irgi prasideda darbai. 

Amerikos Legionas įsitiki-
no, kad šiandie apie 700,000 
karo veteranų neturi darbo 
ir nežinia, ar galės kuomet 
nors gauti. -* 

Kad tai, tai vyriausioji Le
giono valdyba paskelbė atsi
liepimą į visus samdytojus 
(darbdavius) visoj šaly. Šau
kia, kad jie bedarbiams vete
ranams pagelbėtų arba pinf-
giškai arba parūpintų jiems 
užsiėmimų. 

Sako, tie/veteranai dar ne-
senai buvo kare, jie gynė A-
merikos reikalus. Taigi to
kių žmonių negalima .apleisti 
nedavus jiems reikalingo su-
šelpimo. 

Štai kur ir kiek karo vete
ranų neturi užsiėmimų: 

Pennsylvanijoj 150 tūks
tančių; New York 100,000; 
Illinois 35,000; Massachusetts 
30,000; Minnesota 10,000; 
VVashington 7,500; Arizona 
2,000. 

r 
ST. PAUL, M1NN. — Nuo 

karo užbaigimo tiek daug na
mų čionai nestatė kaip da
bar. Tai /yra dėlto, kad neti
kima statvmo pigesnę kainą 
šį pavasarį, gi namų trūksta. 

Socialistas. — Bet, JCairy, 

Katalikas. — Ar jųs sočia 
listai kada nors bandėte nu- t a i b e S a l ° s u n k u > *>et tiesi<>S 
statyti darbo planą jūsų Ben- j negalima surasti darbo planą, 
drasavvbės superintendentui f r i k malonėkit paklausyt šių 

Socialistas. — Turbūt ne. 

325 akerių; 268,491 dirbtu™, , a r p a š t a s n e a t H e k a n a u d i n g a 

turi but varoma; jose suid--darbai 
pa 7,j578,578 darbininkų; 241, 

mano užrašų (jie yra imti įš 
paskutinės cenzos) ir mes 
duosime tik neaiškų labai ne
aiškų tos didelės problemos 

* j 

Katalikas. — Tik ką man 
sakei, kad paprastai namai 
negali but pastatyti be tam! supratimą. Tai milžiniškas 
tikro plano. Tai kaip-gi ga- darbas kurio negali atlikti bi-

004 mylios nutiestų geležin
kelių ir 219,219 mylios nuves^ 
tų telefonų turi but operuo
jama; Kaulai, lai to užteks 
dabar. Nesakvsiu nieko apie 
3,000,000 namų, kuriuos reiks 
statyti, apie krautuves, keltu
vus, garlaivius ir daug, daug 
kitko. I r jau nekalbant apie 
mūsų dabartinės valdžios mil 
žiniškus darbus! Aš tik tiek. 
dar noriu pasakyti, kad man 

Katalikus. — Kaulai! yra 
aišku, kad čia visiškai nėra 
palyginimo. Pirmiausia** pa
štas yra pastatytas ant kapi
talistų pagrindų. I r vėl, ' jo 
darbas nėra taip painus. Jei 
valdžia turėtų parašyti kiek
vieną laišką, atspauzdinti 
kiekvieną atskirą laidą ar 
knyg$ ir surišinėti kiekvie
ną individualį pundelį, tad 
butų maža, labai maža, kas 

; Socialistas, — Tamista^ ro
dos, pamiršti, kad miusų cen-
trafis autoritetas turės labai 
daug pagelbininku. Tat bus^ 
komisijų, sub-komįsijų, rašy
tojų, žinovų ir tt. 

Katalikas. — Ne, to nepa
miršau. J ie bus visi sutvar
kyti į tą darbo planą, ir aš 
bijau, kad * vietoi padėjus 
jums, jie liks sunkenybe. Jie 
reprezentuoja jūsų Industri
jos Bendrasavybės mašinėri-

ir 

BALTIJOS VALSTIJŲ nenupirktų ir didesnė jų da-
LINAI. lis randasi ūkininkų rankose. 

7-

jC ir kiekviena mašinerija 
pridirba eikvojimo; kaikurios 
mašinerijos reikalauja._ dau
giau energijos, negu į ją įde
dama, ir tad-gi tokia tvarka 
veda prie nepasisekimo ir ga
lutinai prie bankni ta Kad 
jūsų Bendrasavybė neatneš 

Iš patikėtinų šaltinių suži
nota, jog tarybos, tarp Natio
nal Metai and Chemical Bank 
iš Londono ir Baltijos Valsti
jų, del Baltijos Valstijų-Lietu-
vos, Latvijos ir Estijus-linų 
produkcijos, priėjo prie nieko, 
ir tos trys valstijos gali dary
ti ką nori su savo linais. 

Lietuva . ištikro pasirašė 
po kontraktu su ^a, bahka vie-
•niems metams, bet metai nžsi-
abige gruodžio 5, 1920. Kuo
met metai pasibaigė, bankui 
buvo pranešta, jog kontraktas 
nebus atnaujintas. Tuo pačiu 
laiku buvo pranešta jog mano
ma organizuoti privatišką ben
drovę, kuriai linų išgabenimas 
bus pavestas. Tas užbaigs pil
ną kontrolę, kuri iki dabarti
niu laikų egzistavo. 1920 ir 

rodos, jog tai be mieroe pai- f lyginti prie jųs socialistų idė- mastai darodyti. 
Lblogų pasekmių, tai lieka T a - j k i ^ m e t ų i m ų y r a §ŪVįrš k e t u . 

\ 

' 
/ 

• 

vi tūkstančiai tonų, valdžios 

J 

Latvijoj ta banką bandė ves
ti tarybas su valdžia^ gauti ne
tik pilną linų kontrolę bet ir 
girių koncesijas", ir teisės įstei
gti Latvijosjautišką banką, ir 
agentūrą, kuri pilnai prižiūrės 
visus valdžios^ pardavimus ir . 
pirkimus. Proponuotos sutar
tys neužbaigtos. Dabar Latvi-
jos valdžia neturi nieko bendro 
su National Metai and Chemi
cal Banką. 

Latvijoj valdžia kontroluo-
ja linus. Valdžia nupirko apie 
5,000 tonų nuo ilkininkų ir visi 
tonai dabar Rygoje del išga
benimo. Raportuota^*og Lie
tuvos ir Latvijos linai viduti
niškos arba menkos rųšies. 

Tarybos tarp bankoš ir Es
tų valdžios buvo tik pradėtos . 
i r neužbaigtosv Estonijoj linai 
privatiškų firmų rankose. Fir-
mos valdžios autorizuotos. 

(Foretgn Lžųiguage Inf. Service) „ 
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G ELNYS 
PASAUliS DAR MARGESNI S 

TAVO AKYS. 

Visi mūsų penki pajauti
mai svarbus. Jų dėka gauna
me minčių, sąvokų, idėjas ir 
supratimą apie pasauli. Dau
geliu teeiaus žvilgsnių regė
jimas turi pirmą vietą. Prak
tikos gyvenimas mūsų pasa
kymą remia. 

Mums reikia daugiau ma
tyti negu girdėti, ragauti, jau 
sti. Žmonijos pažanga ir to
bulybė labai priklauso nuo 
minčių, idėjų, kurias gauna 
pasidėkuojant akims. Smege
nyse yra atskrra visiems pa
jautimams bendra dalis. Re
gėjimo dalis didesnė už ki
tų pajautimų dalis. Visos ju
dėjimo, spalvos ir beveik vi-
vos idėjos fofmos mūsų įgy
jamos per akis. 

Be akių pagelbos mažai ką 
žinotume apie šį gražųjį pa
saulį. Kiek daug neapsako
mų grožybių akys mums pa
rodo! Be regėjimo apie sau
lę turėtume supratimą vien iš 
spindulių karštumo, kuriuos 
jaučiame. Gražių gėlių kva-

psnį nžuostume, bet jų spal
vų įvairumu nepasidžiaugtu
me. Paukštelių malonų Čiul
bėjimą girdėtume, bet jų gro 
že nepasigėrėtume. Gi dan
giškos šviesos kaip žvaigž
džių ir planetų visai nežino-

< 

tume. 
Žmogus dirba ūkio, mokslo 

priemones, mašinas. Jis juos 
kopijuoja iš gamtos. Daug jo 
padarytų mašinų, instrumen
tų tur pavyzdį jo kūno są
nariuose. Kitus, kaip tai or
laivį padarė paukščio pana-
šuman, subraarina žuvies pa
našumam Tos mašinos yra 
duplikatai ko nors gamtoj ne 

do . daugelio ligų priežastį— 
bakterijas. Vėliaus surado ir 
apsisaugojimo bei gydyitfu 
būdą. Fotografiška kamera 
turi savo modelį žmogaus a-
kyje. « 

• * • 

Veide atspindi tavo geru
mas, balsas išreiškia simpa
tiją, jausmas parodo tavo ge
rą širdį kitiems^ bet akis duo 
da tikriausią liudijimą to vi
sko. Taip, akys yra langai 
per kurias žiūrime į pasaulį. 
Bet jos yrar ir langai per ku
rias kiti pažiūri į mus. Tai 
Įaugai per kuriuos ne tik mū
sų artimi, bet ir priešai ir 

tik savo pavydalu, bet ir vei- j svetimi gal pažvelgti į mūsų 
kimu. sielas. Tie mūsų sielos lan-

Betyrinėdamas akį žmogus 

9 Į kilni girdis, taip ir kitų aky
se aėri piktumas, pavydės, 
kerštas, neapykanta. To3riąj 
žmoniją ^ vienas pažvelgimas 
šiurpuliais pakrato* Kuomi 
žmonės daugiausiai išreiškia j 
širdies giliausius ^ jausmus, 
meilę, jei ne akimis? Bet kas 
£al išvardinti visus akies jau 
smusf Nėra *fo jausmo, ar 
to džiaugsmo, ar kentėjimo, 
meilės ar neapykantos, užuo
jautos ar kietumo širdies, kil 
nybės ar niekšingumo, geis
mo, arba pasipriešinimo, kad 
tavo akys kitiems neišreikš
tų. Jos parodo pasauliui visa 
kas įvyksta tavo sieloje. Sa
koma kad akys išreiškia sep
tynis šimtus įvairių norų. 
Tad aišku kad tuodu lange
liu yra tai įžanga mūsų sie
los gelmėn. 

Ant lupų gal būti šypsena, 
bet jei akys nesijuokia, jei 
jos neparodo to džiaugsmo, 
tai ta lupų šypsena yra tuš
čia, negyva. Žinome, kad a-

JeFJls tau ką nors pasakos, 
akys jo tiesą patvirtins. Ne
simpatingi žmonės ir akis ne
šioja rodos stiklines. Jos ne
išreiškia jokio jausmo. Kitų 
akys mus prie jų patraukia 
aroa atstumia. Ašarėlė. 

padarė tv^kopą ir mikros
kopą. Žmogaus akis panorė
jus tampa mikroskopas kada 
nori žiūrėti į artimus daly
kus. Gi kada nori pamatyti 
tolimus didžius daiktus, tada 
ir akis tampa teleskopas. 
Tuodu instrumentu labai pa
gelbėjo moksliniu tyrinėjimu. 
Su mikroskopo pagelba sura-

gai gali būti pridengti ar tat 
nelsvos, juosvos, ar kitos 

spalvos. Ta spalva savaimi 
mažai ką reiškia. Akies lė
liukė tik reguliuoja, šviesos 
iseną akin. 
Aklse kaipo veidrodyje 

matome atspindį žmogaus vi-

JUOKŲ KREPŠELIS. 
Vyskupui atsilankius. 

Vyskupas lankė parapiją. 
Klebonas atsivedė mokyklos Iri $10,000 nesitenkina tuomi 

Kas turtingesnis r 
Pihius. Į — Pasakyk man, 

pone Liurbi, kas yra turtin
gesnis. Ar tas Jkurs turi 10 
tūkstančių, dolerių, ar tas 
kurs turi dešimts dukterų! 

Liurbis. —Žinoma kad pir
masis. 

Pikius. — O aš kaip tik at-
vkfrščiai manau. 

Liwrbis. — Kodell 
Pikius. — Nes tas kurs tu-

• • 

Vaikus. Senelis maloniai pa
klausė vieno vaikiuko: 

-*• Pasakyk man, mano 
mielas dobilėli, kur yra Vieš-' j ^ netrokšta, 
pats Dievas, o duosiu tau vie
ną saldainį. 

— Prašau man pasakyti 
kaine Jo nėra, tai Jūsų Eks
celencijai duosiu du saldai
niu, apsakė bernaitis. 

ir vis daugiaus nori, gi kas 
turi dešimts dukterų, pilnai 
yra patenkintas ir daugiaus 

kys daug iškalbingiau* kalba -va ikaJ g a , . ^ g e r i a ū 8 u p r a s t i 
už liežnvį. Akys daugiau kaip 
kas kitas parodys kitiems mu 
sų sielos turtus arba skurdą. 
Turbūt visi esame skaitę ki
tų akyse meilę ar kerštą, sim 
patiją ar panieką. Malonu 
mums kalbėti (su žmogumi "ku
ris užjaučia tam kas pasako-

Galutinai suprato. 
^ s . 

Vienas klebonas aiškino 
vaikams apie šv. Treybę. Kad 

tą paslaptį lygino ją prie ke
purės. Sako Jonui: 

—JKlausyk Joneli"! Ma
tai šią kepurę. Ji turi viršų, 
pamušalą ir avinėlio kailelį. 

Skubus. v 

i. 

— Kaip vadinies, pipire I 
— Taip kaip mano tėvas. 
^~ Gi tavo *ėvas? 
— Lygiai taip kaip ir aš. 
— Bet kaip tave šaukia 

pietauti! r 
— Prie pietų manęs nerei

kia šaukti. Aš visuomet ten 
pirmas esu. 

dujinio' stovio. Kaip vienų Jama. Jo akys tą viską isrei 
žmonių akyse matoma meilė, 
malonumas, pasišventimas, 

škia. Jo akys pritars ar pasi-
priešys daugiau kaip žodžiai. 

Vuttimiji. 
— Prašau pono vaistinin

ko šuns taukų už pusę dole-
rio 

Taigi trys dalykai ir vienai — Ir ką su jais darysi! 
kepurė. Panašiai ir Dievu-j — Gi savo bobai, 
je yra trys asmenys, gi vie- — Ką? 
nas... Pasakyk man kas tai — Geri žmonės sako, kad 
yra šv. Treyuėt 'ištepus bobą šuns taukais ge-

Jonas: — Kepurė. Įriaus uanuus daboja. 

Vienas džentelmonas įeina 
į vagoną kuriame storpilvis 
ponas ruko cigarą. 

Džentelmonas negalėdamas 
pakęsti bjauraus, cigaro kva 
psnie siūlo jam savo geros 
rūšies Savana cigare. 

Storpilvis ima du ir deda 
sayo kišenėn sakydamas: 

~ Ačiū, palaikysiu juos 
sekmadieniui nes tai gėrį ci
garai. / 

Tuo pat liuku išsiima savo 
pasmirdusį cigarą ir užsiru 
ko. 
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Mokytojas: Kas tave su 
tvėrė! 

Biruta: V. Dievas mane su 
tvėrė tokią mažą (čia rodo 
rankomis kūdikėlio ilgį), gi 
pankui aš pati užaugau. 

dvasia. 
Kunigas mokydamas žmo

gelį kas tai yra šv. Treybė, 
davė jam tokį palyginimą: 
JTuri sūnų* ir moterį, tai tu 
tėvas, sunūs sūnumi ir pati 
šv. Dvasia. Jųs esate tryse, 
bet viena šeimyna. 
f J tai žmogelis: Žinoma, 
dvasiškas tėveli, aš ir sunūs4 

visuomet sutiksime, bet į tą 
piktą dvasią — netikim. Nes 
ką aš ir sunūs uždirbsime, 
tai ta piktoji dvasia viską 
pragers. 

^^s 

Dr. 
LIETI 

4711 BO. 

(Valandos: 
Seredomi 
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NE VIEN 
LIETUVA 
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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. N 

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

Juos išmaino Lietuvos Ūkio Bankas Kaune ir per savo skyrius 
ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą. 

Bankas maino Situs čekius sulyg to kurso, koks yra mainymo 
dienoje, uz patį mainymą nieko neima. 

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

Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais. 
Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-pavardę viršaj 

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 išpirkusi© čekį". Tokiu būdu 
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie
nodi *., j <? . i' Ą{'*$ 

' 

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 pirmįs 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. 

Tuos čekius privalo siųsti į Lietuvą pats pinigų siuntėjas, o ne 
"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 gražina pinigas. , 

• • / 

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

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

Atsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones,"' 
nieko nei purkai 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 uori 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 pinig*.... ! 

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

naudingi, — jis negaus pinigų, nes Banke turės pasijašyti ir visi j®a-
tys, kad jo parašas ne toks, kaip pirkusiojo čekį. 

*iiuiiwiuiiiiiiuiiiiiiiimiJMiiiiiiiMiiiimi!im 
• 

i 
Kas norite dolerinių čekių, kreipkitės į 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 
2334 S,; Oakley Ave., Chicago, OL 

i t • i 

5418 W. 
(Prie | 
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DRAUGAS 

Telefonas Lafayette 4146 
Ta landos; 9-11 rjrtala 1-1 p< * 

v
rpietų tr 7-8 vakarute Nsdėldle-

anial!" Mktat po pietų t Iki 5. 

3 C * 55 

• D<. M. T. STRIKOL'IS i 
• LletuvL-t Gydytojas Ir Chirurgą* f 

Feoplea Teatro W#uue f 
[1«1« W. 47ta Str. Tok BouL 1601 
•Valandos: t Iki * rak. Nedėl l t l 
Ilki 12 ryta. I 

Kea. 2 t l 4 W. 4&rd KtrcM | 
N u o ryto Ik) p l « t f 

i T e L McKinley M l g 

" Tel. BlvdL 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
UETITT18 DKHTISTAS 

47 l t BO. A8HLAJID AV*Wl * 
arti 47-toa Uattfc-

^Talandoa: nuo t ryto ik) » vaa 
Seradomla nuo 4 lt* • vakar* 

BBkf 

f OR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai . 

Ofisą* S14V 8o. Morgas (bt. 
( Kerta s a - r o St. Ckdea«o, m . 

8 P B C I I A U S T A S 
atotartlku, Vyri lkų, taipgi aa.ro-

Diskų ligų. 
OFISO TA LANDOS- N o * l t ryta 
•ki l po platu, nuo C lai • ra lan -
df| vakarą. 

Madėliomla umo » Ik; i po PMM. 
Teantooaa YfcHto t S I 

[uropean American Ru rsau 
Fabionas ir Mickievicz ved. į 
buvę A. Petrait is tr 8. L. Fabiona*! 
Siuntimas pinigu, laivakor

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

Real Estate , Paskolos , Inaurtmal 
Ir tt. 

809 W. 3">th St., Kaojp. HaLsted 8 1 
Tel. Boulcvard 611 

Vai.: 9 lkl 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. iki • rak. 

Ned. : iki 8 po pietų. 

• • i •> J » ^ 0 

DR. P. ŠIMAITIS 1 
N A P R A P A T H § 

\V. 43 Str. Culcago.Sl 
( P r i e WeStera A v e n u e ) <taį 

iydau B e Vaistu ir B e Operac i jos^ 
f ai. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p a * 
ral sutarimą. Išskiriant ke tvergusJ 

Telefoną* Boulevard 91 9» o 
t 
o 
1 
• 
v 

* 

DR. G. KASPUTIS 
DJCNTT8TA8 

SSS1 S o u t h Hals ted Str. 
<o Valandos: d—11 A, U 
g 1—6: 7—8 P. M. 

"\ 

DR. S. N A I K U S 
LIKTI'VIS 

GYDYTOJAS £R CHUt l 'Kt tA* 
Ofisas \r Gyvenimo vist* 

8v2&t bonth Bals ted Ktreet 
Am lira*— ralTcraal Mate Baafc 

Valandos nuo 19 Iki 12 ryte: nuo 
2 lkl 4 po plet'j; uuo 7 lkl t r a t 

Hedėl lomis nuo l t ik) '» 
T#4«f«a*» Tmrš» SS44 

SDR. CHARLES SEGAL | 
Perkė lė aeavo offcm p o nona f 

{4729 So. AshUnd Aveoae* 
SpecUalistas I 

mDŽIOVTJ, MOTERV ir Y Y R Ų LIGt 'g 
| V a l a n d o s n u o 10 lkl 12 išryto: n c o j 
a ! lkl S po pie ty: nuo 7 lkl 8 :1*§ 
S v a k a i e Nedė l iomls 18 kil \ m 

Tele fonas Dresel ***• 
| 

DR. M. STAPULIONIS 
N A P R A P A T H 

GYDAU B E GYDUOLIŲ I R B E 
O P E R A C I J Ų 

Ofisų Valandos: 
3347 Emeąahl Avenue 

9 iki 11 ryte ir" 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 93»7 

731 \\ i s t h Gatvė 
N u o 2 lkl 5 vaKare. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LTETTJVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N. Dearhorn St. 

Tel. DearDorn bu»e 
Vakarais: 4 5 0 t So. Ashland Ave. 

Tel Yards J053 

Dr. P. P. ZALLTS 
Lietuvis Dentistaa 

16861 So. Bttehlcan ATOMO* 
a\aaataaa\ m. 

VALANDOS* t ryta iki • * 
>reJL Pal iauta 34S Ir 81HS. 

IIUlItlIlIlIlIlIMIlllIlNlMIIMIIIMIilHlIfe 
a p h o n t i Seeley 7 44a = 

DR. I. M. FEINBERG 
~ G j d o apecijalial v isokias vyrų I r s 

motena lyt iškas l igas 
=2401 Madison Str., kampas 

Ave., Chicago 
S v a l a n d o s : 2—4 po piet 7—f ?ak = 

HIIIIIIIIIIIIHHIIIHIIIIIUUIlIHHinilll 

Tai. Randolpb 2888 

A A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOOLATIOK BLDG. 

19 So. La Sal le 84. 
Valandos: 9 ryto lkl 5 po platų 

Pansdė l la i s iki 8 vakarą 
Nedė l iomls ofisas uždarytas 

» • • • ! • • • ! • * • — » » • » • » • » MUM! 

4UIIIIJIIIIUIIlllIlllllIlll»PlllflilIIIIII8Kltv 
Rea, H S t Independeooe Blvd. 

Telefonas Ton Boren *** 

DR. A. A. ROTH, / 
Rusas Gydytoja.* ei 
8pecljal istas Moteriškų, Vyriška 

Vaikų ir rlsų chroniškų ltirų 
VALANDOS: 10—11 ryto 8—M pi 

pietų, 7—8 vak. HTedėuomls 1 0 — I S A 
'ttteas 3334 So. Halated St., Cfctaar 

Telefnnaa Drover 9J8M 
rtiMHiiiiiiMainiiuiiiiiMiiiNiiriHliliiiiia 

V A L E N T I N E DRESMAKTNG 
COLLEGES 

6203 S. Halsted, 2407 W. tfadlaoii 
1830 N. Wel l s 84. 

137 Mokyklos Junut. ValstiJ<vs«, 
Moko Siuvimo. Pal ternų Kirpi

mo, Deaignint? blsniul ir namams. i 
Vietos duodamos dyka?, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėj im ils.j 
Klesos dienomis Ir vakarais . Pa-4 

ikalaukit knygelės . 
Tai. Seeley 1448 

8 A R A PATEK, pirmininkė. 
!8)46«e>&<6*4M««*OOt>8&ft066ttMJ 

Dr. M. Stupni 
3107 So. Morgan Street 

UHJOAGO, ILIiTNODi 
. i Ufųo&j Yards 30SS 

Valandoa: — 6 lkl I I Ii ryto: 
6 po pietų lkl 8 vak. Nad4U<»-} 
mis nuo S iki 8 vai. vakare.i 

^S^SEE ststss 

į } w » » -m ̂  ^ m » ^ ^ m ^ m » m m » m m m »'m> »•^ t f 

DR.A.LYUŠKA 
1960 S. Halsted Str. 

Tel. Caual 2118 
S Valandos: 16 ryto lkl 

Gyvenimas: 

9811 W. tSr4 Str. 
Tel. Prosnjsot 8488. 

Tel. Canal 267 Vak. Canal 9118 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirurgas 
1891 So . HaLsted Street 

alandoa: 18 lkl 12 ryto: 1 lkl 
po piat. 8 lkl 8 vakarą. 

S V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Dldmlestyl; 
ADVOKATAS 
Ofisas Dldmlestyl; 

29 South La Salle Street 
| BUmbarls 894 g 
§ Telefonas Central 6396 
• • • • • • . 

I Vakarais, 812 W. SSrd 8t> ! 
« • T 4 i 1 / \ # A « A a l t 7 a • i ^ a 41 St 81 S Telefonas: Yarda 4681 ir 

it 

i 
i 

\i/ 

i 

Telefonas Prospect 6598 

RUDOLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

Ir 

Namų Statytojas 
5308 So. Robey Str. 

Darbas at l iekiamas pirmos klia-<t 
sos už prie inamas kainas. £ 

;TeL Yarda 6666 Blvd. 844* 
Dr. V. A. ŠIMKUS t 

Ueturta Gydytojas, Chirurgas tr 

8908 a. Halsted 84. CtUcago. 
Valandos: 14^—12 18 ryto 1—2 Ir 
8—8 vakar* Mad. l t — 1 3 i i ryto. 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETUVY8 GRABORIU8 

Patarnauju laldotuv*M kapiataaauv. Kal-
kala mo'dlln atstiaaktl, a mano darbą 
btunta aiamaMtatl. 

W. t t r « P V 
Vai. Canal S l t t 

tmm •< •• • 9f* • i m • i i 

iAI AMERIKOJE. 
i 

—a 
SMARKIAI DARBUOJASI L. 

L. PASKOLOS REIKALE. 

Gary, Ind. — Bugs. 18 d. 
gerb. klebonas, kun. J. S. Mar-
tišiunas po pamaldų sukvietė 

PASKOLOS VAJUS EINA 
SMARKIAI. 

KoHonijos Lenktyniuoja. 
Beveili visos kolionijos pasi-

savo parapijonus j parapijos! teido darban. Kurios truputi 
svetainę pasitarimui kaslinkat*pavėlavo su prisirengimu, da. 
naujinimo L. L. Paskolos sto
ties. 

Žmonėms susirinkus gerb. 
klebonas nuoširdžiai 

bar pasiryžo pirmąsias pasi
vyti. Visur paskolos vajus eina 
nždamas ir visas kliūtis 

savim truškkida-ragino j P° 
žmonės valstybiniame Adarbe' l l ias- Chieago, Clevelandas, 
neatsilikti nuo kitų kolonijų, 
ragino atnaujinti stotį ir iš
rinkti f valdybą. 

Rinko valdybą. Senoji val
dyba norėjo atsisakyti, bet vir 
šiems reikalaujant ji ir ant 
toliaus pasiliko vietoje. Pirmi
ninku yra A. Šlapelis ir 
ninku Kaz. Pažėra. 

Mūsų kolonija yra laiminga 
turėti tokius pasišventusius 
darbuotojus kaip pp* Kaz. ir 
Ant. Pažėrai, J. Augštkalnis, 
A. šlapelis ir keletą kitų kurie 
pasišventusiai dirba tautos ir 
Bažnyčios labui. 

Galima tikėtis, kad per mū
sų gerb. klebono raginimą, 
mūsų darbuotojų pasidarba
vimą, mes netik savo k'Votą iš-
pildysime, bet ir gerą kaupą 

I 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Pittsimrgas, Detroitas, lioches-
teris ir Amsterdamas, tarsi iš 
kailio nerdamėsi, visu smar
kumu rengiasi viena už kiteis 
geriau Lietuvos Atstovą, gerb. 
Čarneckį priimti, kuris Chiea 
goj lankysis rugsėjo 25, 2G, 

iždi-127 i r 2 8 lL> Clevelande 29 <L, 
Pittsburge rugsėjo 30 d., De
troite spalių 2 d., Roehestery 
-1 d., o Amsterdame spalių 6 
d. lndomu, kuri iš jų geriau 
prisirengs ir kuri prie tos gra
žios progos daugiau bonų par
duos. „ Pagyvensim, pamaty
sim. __ 

Šiomis dienomis įvyko dve
jos piakalbos Philadelpiiijoje, 
kur kalbėjo Steigiamojo Sei
mo narys gerb. Bagdonas ir J. 
Šaliunas. Kun. Kaulakio pa
rapijoje bonų užsirašyta už $2,-
300., o kun. Zimblio parapijoje 
už $850. 

Rugsėjo 11 d., Bronx, N. Y., 
kalbėjo Dr. Kliinas ir Saliu-

IškLlnungos laidotuvės. nas> 1)0I1U ^žraŽyta už $350. 
West.viUe, 111. - Rūgs. 11 N^v Hritain, Conn., kalbėjo A 

i. 4-ta vai. po piet buvo laido
tuvės vieno kareivio parvežto 
š FMneiJW kame žemėje 13* > W' ^W®9>+a ^ ^ * 

nždėsime. Parapijonas. 

LAIDOTUVĖS. LABDARY-
3Ė. VYČIAI. KONCERTAS. 

CICIUKAI. 

Staknys, K. CegįHLk ir J. Ta
rei la. 1*1-0videnee, R. L, kalįė-

buotojų paskolos reikale smar
kiai auga, kolionijos viena už 
kitos lenktiniuoja savo kvotą 
užbaigti. Dar ne viena neuž
baigė. Kuri bus pirmutine tą 
garbę įgyti? Visų kolionijų 
prašoma- kuoveikiausia apie 
savo darbuotę pranešti. 

Gaunama daug paklausimų 
ar nuošimčiai už praeitus me
tas dar vis yra išmokami. Tai
gi, šiuomi pareiškiama, jog 
praeitu metų nuošimčiai už 
lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nus yra ir bus išmokami ant 
kiekvieno pareikalavimo. 

Lietuvos Finansų Misija, 
Paskolos Skyrius, 

370 Seventli Avenue, 
New York City. 

9 

TOASTED 
\ 

L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

V* ; < * i STARLINE 

1 

(*. R. M-jos Spaud. Skyr.) 

"ŽEMDIRBYSTĖS IR AMA 
TŲ ŽYDŲ TARPE PLĖTI 

MO" DRAUGIJOS KON 
FERENCIJA. 

i 

LUCKY 
TOIKE 

CICfrfKFTTĖ 

• 

BIZNIERIŲ GADYNĖ. 

Išplaukia kas savaitę 
Pier 68-62 North River, N e w T o r a 
Samland) N e w York J (Spalio 15 
GothlaiMl) Hamburg (Rūgs . 22 

- Tik 3-čia klesa 
Finland) N e w York (Spalio 1 
Laptentl Rūgs. 27 Zeeland Spal. 15 
Kroomland) Antwerp (Spalio 22 
LapJand) Rugę. 24 

V AMERICAN LWE 
Hlanchuria) N e w York (Spalio 6 
Mongolia) į (Spalio 2« 
Minnekahda) Hamburg (Rūgs . 22 

Tiktai tiesiai į Pi l iau 
INTERNATIONAL, MERCHANTIUE 

M A R I N E CO., , 
116 laivų —- 1.258.864 tonų, 

Chicago: F . C. Brovm, West 
Agent, 14 North Dearborn SL, 

— 

Sekmadieny, liepos mėn. 31 
d. Berlyne prasidėjo pirmoji 
žemidrbystės ir amatų žydų 
tarpe plėtimo draugijos Eiro-
pėišką konferencija. Dalyvau
ja delegatų iš Anglijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir 
kitų šalių. Konferencijon taip 
\yeX yra atvykusių daug Av
inių žydų visuomenės darbuo-
tojų. 

JUODOJI KNYGA. 

g u l ė j o a p i e t r i s m e t u s . K u n . L. 

Brigmanas ir būry5 kareivių 
iš namų atlydėjo \ bažnyčia, 
iš ėia į Šv. Petro ir Povilo 
kapines. Mergaitės, vytės nešė 
^ ė l e s . M u z i k a n t a i g e d u l i n g a i 

grojo. Keli Šimtai žmonių da
lyvavo laidotuvėse. Buvo į ISO 
automobilių. 

Lai jam būva lengva ši že
melė. 

Labdarybė. 

Rūgs. 11 d. buvo Labdarin
gos Są-gos 15 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Apart svars
tymo paprastų reikalų, nutarė 
sušelpti vieną našlę moterį ir 
toliau duoti po $10.00, jei bus 
reikalinga. -

Privalėtu visiems katali
kams prigulėti prie šios taip 
prakilnios organizacijos. 

Pas Vyčius. 

Rugsėjo 12 d., laike L. Vy 
ėių choro repeticijos atsilankė 
klierikas A. Karužas. Jis vy
čiams pridavė daug energijos 
13 d. š. m. išvažiavo į dvasinę 
seminariją Mihvaukee, Wis. 
Pasižadėjo vėl atsilankyti lai
ke Kalėdų. 

Bažnytinis koncertas. 
j . 

L. Vyčių choras rengiasi 
prie bažnytinio koncerto, kaip 
tik nauji vargonai bus užbaig
ti statyti. Koncertas bus įvai-

• 

rus ir turiningas, nes jame 
dalyvaus lietuviai ir svetim
taučiai profesoriai. 

. V 
Cicilikai nusmukę. 

Pas mus cicilikai visai nu
smuko, jų skaičius žymiai su-
mažėįt. Iš priežasties nedar
bo daugelis išsikraustė į kitus 
miestus. Pasilikusieji t̂ik vaik
ščioja nosis nuleidę. Dabar 

Vanagas, 

ter, N. H.y Ivaškevičius. Šios 
kolionijos apie pasekmes dar 
nepranešė, bet tikima, jog kaip 
visur taip ir čia bonų daug 
parduota, ypač tą galima tvir
tinti, sprendžiant iš šių kolio
nijų darbuotės praeity. Laike 
sekančių kelių dienų daugeliu-
je kolionijų įvyks prakalbos 
ir masiniai susirinkimai, apie 
kuriuos vėliaus pranešim. 

Apart pirmiasniuose prane
šimuose paskelbtų dvidešimts 
vieną kalbėtoją, kurie jau dar
buojasi paskolos reikale, štai 
vėl mums yra malonu praneš 
ti, jog vis daugiau naujų kal
bėtojų - gauname. Vėliausia 
sekanti pasižadėjo. 

22, — P. Gudas, So. Boston, 
Mass. 

23, — M. Norkūnas, Law-
rence, Mass. 

24, — Kun. J. J akstys, Roek 
ford, 111. 

,25, — Kun. Pr. Zabiela, Am-
sterdam, N. Y. 

26, — J. Steponaitis, New 
York, N. Y. . 

I 
27, .— Kun. N. Pakalnis, 

Chicago, 111. 
28, *— K. Česnulis, New 

York, N. Y. 
29, — J. Tareik, Waterbu-

ry, Conn. 
30, — Dr. A. K. Rutkaus

kas, Chicago,-111. 
31, -r- J.»Vaičiulis, Nort-

harilpton, Mass. 
32, — Kun. J. Jonaitis, De 

troij;, Mich.^ 
33, — Kun. A. Petraitis, 

Athol, Mass. 
Viename iš pirmesnių pra

nešimų apie kalbėtojus buvo 
pasitaikiusi klaida, parašyta 
"Dr. J. Grinius", o turėjo bū
ti p. Jonas Grinius, iš Prila-
del pili jos.' 

rlaip matoma, skaitlius dar-

Kaip žydų korespondencijos' 
Biuras5 Londone praneša, Uk
rainos žydų sąjunga Angluo
se ruošia spaudai juodąja kny
gą,, kurioje bus patalpinti De-
nikino viešpatavimo laiku pa-
ptTrryti ekscqpai. 

SI0NINKŲ VYKDOMASIS 
KOMITETAS PAS PREZI

DENTĄ HARDINGĄ. 
-t-

Kaip praneša iš New Yorko, 
Sioninkų Organizacijos nau
jojo Vykdpmojo Komiteto na
riai buvo priimtb Prezidento 
Ijardingo. P. Konheini Komi
teto vardu dėkojo Preziden
tui Hardingui del jo domėji
mąsi ir pareikštas užuojautas 
Sionrnkų judėjimui. Savo kal
boje jis tarp kit-ko pasakė, 
kad Palestina busianti tvar
kos simbolis tarpe trijų dide
lių pasaulio religijų. Preziden
tas Hardingas priėmė adresą 
ir kurį laiką kalbėjo su Ko 

Malonu pastebėti, kad pas
kolos reikalais labai užsiinte
resavo Chicagos biznieriai. Jie 
tylomis lenktynių eina. Saky
tumei pirkdami bosus jie ta
me sau gerą biznį mato. Nes 
i i kur-gi? Skobna Valstybei 
— saugiausia' savo pinigams 
vieta, o beto gauna di
delį 5%. Tiesa, mūsų biznie
rių ne šiaudinės galvos ir į 
bent kokią skylę savo pinigų 
jie nesukiš. 

Tečiaus šiuo atveju aš ma
tau aukštesnį išrokavimą. Į 
juos ligšiol buvo žiūrima kai
po į savos vien naudos ieško
tojus. Tai netiesa! Jie brangi
na Lietuvos iaisyį Jai neprik
lausomybę pirkdami už savo 
pinigus. Tai geriausias atsa
kymas į visus daromus jiems 
priekaištus, savo garbę ir biz 
nį beginant. 

Ciceriečiai pirmieji sukruto. 
Keli biznieriai jau $1000 dol. 
paklojo. Girdime, kad žada su 
jais konkuruoti West-Side, 
Town of Lake ir kitų koloni
jų biznieriai. Kurie viršų pa
ims?! 

KAM KENTĖTI? 
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, je igu patrini su 

$ PAIN-EXPELLER & 
VaUbaienkll* užreg. S. V. P»t. Ofise. 

Žiūrėk, kad gautum tikra}į-garsuji per 
daugiau kaip 50 metų. 

Reikalauk, k:ul l im' lu Ikaro (Anchor) 
Vui-Aba ž eak l l . ' 

a 

10 METŲ ŠITAM BIZNY 

M. J. KIRAS 
& f»A 3331 SOUTH 

VrV. HALSTED ST. 
P h o n e Yards 6894 

PINIGŲ SIUNTIMAS, 
P A Š P O R T A I , L A I V A K O R T Ė S 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius . Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
m e visokius dokumentus. Teis in
gas , greitas ir geras patarnavimas 

Ofiso valandos: N u o 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedėliais, Seredomis 
ir^Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. N e -
dėl iomis iki 2 valandai po pietų. 

miteto nariais. 

LENKŲ BONAI ĮSTATY
MAIS VKRČIA SAVO CHLO-
PUS PIRKTI LENKIŠKUS 
BONUS. MUSTJ NIEKAS TO 
DARYTI NEVERČIA. PĮR-
JČfME LIETUVOS BONUS 
IŠ SAVO LIU<OSOS VALIOS. 

N£RA TAUTOS BE SLA-
KERIŲ. IR LIETUVIAI TU
RI SAVO BOLŠEVIKUS. NE
PAISYKIME JŲ. PIRKIME 
BONUS. • 

LAIMĖ LAUKIA ŽMOGAUS. 
Katrie važiuojate [ Lietuvą ir tu

rite keletą tūkstančių dolerių, nepra
leiskit š itos progos. 

Parsiduoda didelis Malūnas, netik 
vien mala grūdus, bet yra ir daug ki
tokių mašinų, kurios dirba: gontus, 
išpjauja ir ablevoja lentas ir ^balkius. 
Kaina tik $5000.00. Tas malūnas 
randasi pačioj centro Lietuvoj, Šiau
lių mieste. Yra gera transportacija, 
jeina daug traukinių, taipgi didelis 
ša£ieju«. Parvažiavę į Lietuvą kreip
kitės pas 

1 G N 4 TAMAŠAUSKĄ, 
Šiaulių Valstybės iždininkų. 

O katrie būdami Amerikoj , norite 
gauti daugiau informacijų, kreipkitės 
ypatiškai arba laišku pas 

P A U L P. BAUBLY, 
L822 So. Halsted St.^ Chicago, III. 
. Neseniai atvažiavęs iš Lietuvos. 

3 3 1 <į 
Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
-

>Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Avev Chicago 

Arti 23-čio Place. i 

- • •• ' — n ' • ^ ^ 

RA1LROAD TICKJET B R O K E R 
• 

Exkursijiniai tikietai perkami Ir 
mainomi. N u m a š t o s kainos. 

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

Paieškau švogerio Kazio Braduno 
ir sesers Marės Bradunienės, 6 m ė 
nesius gyveno Shenandoah, Pa. , pas
kui išvažiavo ten kur apie Chicagą. 
J^orėėiau su jais susižinoti, nes turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu jų pačių ar 
kaa Juos žino pranešti sekančiu ant
rašu: 

Vincas Ambrazicvičius. 
228 E . Centre Str. Shenandoah, Pa . 

PARSIDUODA labai pigiai Cash 
groserne nėra kningučių viskas g e 
rai sutaisyta, biznis išdirbtas per 17 
metų , parduosiu trumpų laikų nes 
'tūrių išvažiuot ant* ūkės. Atsišaukit. 
3700 S. Emerald Ave. Chicago. 

PARSIDUODA bučerne ir groserne, 
l ietuvių ir lenkų apgyvento} vietoj, 
kreipkitės pas savininką, 
4402 S. YVood Street Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 
Penkių kambarių namas tuojaus 

turi but parduotas. Dail ioj l ietuvių 
a-Pgyv»rAoj vietoj , arti Šv, Kazimiero 
vienuolijos. Vienas blokas' nuo V7es-
tern Ave. ir 69 gat. gatvekarių. At
sišaukite bile kada dieną. 

E . W E Y R A S E A , 
2449 West 89 St., Chicago. 

DARBAI KISKIMENETAS 
VALLEY JAU PRADĖJO 
taj EITI! 
Mes turime' tiknj žinių kad 

darbai kasyklose apie Apollo, 
Leecliourg ir Vandergrift, 
Armstrong ir Westmoreland 
apskričiuose Pennsylvanijos 
valstijoj jau pradėjo eiti ir 
trumpų laikų viskas įsisiūbuos 
pilnų smarkumų. 

Šioj apielinkėj y ra gana 
daug namų kurie yra kom
panijos pastatyti bedarbes 
laike, šiuos namus * galima 
tuojaus užimti. Nuo Pitts-
burglio tiktai valanda ir puse. 
Šiose kasyklose darbininkų 
dirba nuo 1,000 iki 2,000. 

Kurie neturi darbo gali nu-
važuoti nes čionais gali gauti 
pastovų darbą. (Apgr.) 

KONVULSIJOS IR PAMESI
MAS DAŽNAI ATSITINKA 
NUO SKULVIO KIRMINŲ 
Riemo, raugsėjimas, konvulsi

jos', nuomaris, beprotystės mania, 
įvairumas ir kiti negerumai pa
sidaro nuo atsirandimo kirminų 
skilvyje? Visa tai pranyksta pra
šalinus lauk tuos kirminus. 

Ir kitokie svarbus negerumai 
buvo nuo jųjų atsiradimo užpa
kalinės žarnų, dalies. 

Dauguma moto
rų vyrų ir vaikų y-
ra gydomi nuo vi
sai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjų 
visa priežastis yra 
jų skilvis. Kuomet 
neturi apetito, šir
dį griaužia, jauti 
skausmą viduruo-
se, skausmą stre-
nuose silpnumą a-

ikyse mirguliavimą tai ženklai kad 
kas nors yra negerai su jusu skil
vių, kad skilviniai kirminai tenais 
ponavoja. Pas vaikus tuojaus ga
lima patemyti, jie nenori valgy
ti, miegoti jiems tankiai galva 
skauda, jie neturi noro žaisti su, 
kitais vaikais. Laxtan yra sutai
sytas kad panaikinti skilvines kir
mėles iš jūsų systemos ir yra dau
gumos žmonių vartojamas su ge
rais rezultatais. Pilnas būdas gy
dymo Laxtan kainuoja $10.48, pu
sė $6.75. Jeigu jautiesi nesveiku 
tai tuojaus pradėk gydytis nes 
gali išsivystyti kunvulsijos ir ko
kios kitos ligos? Laxtan yra par
duodamas Dro. Lameeo Lab., For-
bes at Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

(Apgr.) 

SKAITYKITE IR PLATIN« 
HTE"DRAUGĄ" 
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TOWN OF LAKE BIZNIE- APIPIjašTA » W W H * 
RIAI DARBUOJASI. 

Town of Lake biznieriai ru
gsėjo 21 d. turėjo susirinkimą 
L. Paskolos klausime. Susirin 
kime išrinkta keletas žmonių, 
kurie įgalioti pereiti per visus 
čia biznierius ir paraginti pirli-
ti L. Paskolos bonų. 

L.* Paskolos klausimas su
sirinkime entuziastingai buvo 
apkalbamas.. Pažadėta pirkti 
kuodaugiausia bonų ir viso
mis išgalėmis darbuotis Lietu
vos gerovei. 

Reikia laukti, kad vietos 
biznieriai bonų pirkimu ap
lenks visas kitas Chicagos ko 
lionijas. 

Modern.. Laundry kompa
nijos, 5758 South Halsted St., 
iždininkė Miss Grace 

ypač Liet. Vyčių 24-tos kuopos 
palaikyme. Nuo pat jos susi-
organizavimo "išsijuosęs dirbo 
jos labui, tai pirmininkai! d a--

iung m a s t a į g a v a patarimais ir 
vakar rytą bankon nešė $297 
pinigais ir $50 čekiajs. Ties 
qo gatve užpuolė jų. du plėši
ku ir atėmė pinigus. 

AREŠTUOTAS MIESTO KO 
LEKTORIAUS KLER

KAS. 

Policija areštavo II. Wulff, 
•46 m. amžiaus, miesto kolek
toriaus ofiso klerką, Areš
tuotas kaltinimas 'nusukime 
daugiai\ 13» tūkstančių dole
rių viešųjų pinigų. 

TEISĖJAS LANDIS PERK-
LAUSINĖS DARBININKŲ 

VADUS. 

Federalis teisėjas Landis, 
namų statymo darbininkių u-
nijų ir kontraktorių arbitras, 
pranešė, kad jis išklausysiąs 
iaikiirių unijų reiškiamų ne
pasitenkinimų jo paskirtu už-
mokesniu. 

Nepasitenkinimui jam turi 
paduoti raštu tik to î unijos, 
kurios paklausė jo nuosprend 
žio ir nepertraukė darbo. Bet 
tos visos unijos, kurių darbi
ninkai atsisakė dirbti už teisė 
jo paskirtą užmokesnį, neturi 
reikalo pas teisėją kreiptis. 
Jos nebus išklausomos. 

Vakar su teisėju-arbitru 
konferavo amatų unijų tary
bos prezraent. Kearny ir kon
traktorių sąjungos atstovai. 

Pranešta, kad Chicagoje 
steigiama nauja kontraktorių 
organizacija, kurios svarbiau 
siag-* tikslas palaikyti "open 
shopv prie INMUU statymo ir 
4š kitur importuoti darbinin
kus. 

WEST SIDĖJE. 

ŠELPTI VOKIEČIŲ VAIKUS 

. 
Kai kurie Chicagos visuo

menininkai šiandie susirinks 
pasitarti ir padaryti pienus 
Chicagoje surinkti 500 tūks
tančių dolerių šelpimui -vokie
čių vaikų Vokietijoje. 

Pakeltas sumanymas tam 
tikslui Amerikoje surinkti 3 
milionus dolerių. Iš tos su
mos taigi Chicagai paskirta 
500 tūkstančių dolerių dalis. 

KALĖJIMAS UŽ VAIKO 
MUŠIMĄ. 

Stanley Dziedzic ir jo žmo
na, 2219 Ward St., už bru-
talį savo 9 metų vaiko muši
mą teismo nubausti po viene 
rius metus kalėjimo kiekvie
nas. 

TRYS JAUNIKLIAI TEIS
MAN. 

John Gurgo, 17 m., Josepli 
Sincula, 15 iru., ir Micbael 
Wojcik, 15, areštuoti ir paves 
ti Jaunimo teismo valdžioms. 

Gurgo policijai išpažino, 
kad jie visi trys iškraustė ki-
šenius nusigėrusiam Charles 
Lawrence, 50 m. Tas žmo
gus už kelįų dienų nuo 
"moonshine" mirė. 

Iš jaunmo tarpo. 
Rugsėjo 5 d., 1921 m. 10 

vai. ryte gerb. kun. F. Ku
dirka, Aušros ^Vaptų Šv. P. 
M. bažnyčioj, surišo amžinuo
ju moterystės ryšiu chieagie 
čiams labai gerai žinomą p. 
Petrą M. Cibulskj su taipgi 
gerai visiems žinoma ir veik
lia jauna mergaite, p-le Stase" 
Radzevičiūte. 

Gerb. kun. F. Kudiv|ca pa
sakė puikų pamokslą. Po to 
parapijos choras, vedamas 
Beethoveno Muzikos Konser
vatorijos mokytojaus, gerb. A. 
S. Pociaus gražiai pagiedojo. 

Taip, " p r a n y k o " iš mųsų 
tarpo du veikliausi asmenys. 
Uaila, bet ir gerai. 

Mat, paprastai pas mus lie 
tuvius jau yra taip tokia tai
syklė išsidirbusi, kad jau su
situokė, tai daugiau nieko ir 
nebereikalinga. Reiškia, jų dau 
giau nebematysi visuomeni-
niame veikime. Rodos, kad del 
jų visi darbai ir veikimas ati
dirbti ir užbaigti. Gana gerai 
žinau, kad gerb. Cibulskiai 
niekad to nepadarys, nes jie 
"nepranyko" i š inusų tarpo, 
bet tik tarpe savęs susidrau
gavo amžinuoju draugiškumo 
ryšiu, o tarpe mūsų kaip bu
vo taip ir pasiliko, t. y. buvo 
veikėjais ir ant toliaus lieka 
tokiais pat, nes tai liudija jų 
pirmose dienose tuoj po jų 
linksmųjų vestuvių pasirody
mas įvairiuose susirinkimuose, 
kaip tai: Lret. Vfyčių 24-tos 
kuopos, A. L. R. K. Federaci
jos, L. L. P. Bonų stoty ir ki
tuose. 

P-lė Stasė Radzevičiutė-Ci-
bulskienė, jau per keletą metų 
yra Liet. Vyčių/ 24-tos kuopos 
iždo raštininkė — veikli narė 
ir mėgėja — artistė. Savo TO-
les visada gerai atlikdavo. 
Taipgi yra Liet. Vyčių Chica-
gos Apskričio Choro narė ir 
jo praktikas nuosekliai lanky
davo. O per pereitus metus ji 
buvo tik vienintelė mergaitė 
iš West Sidės, kuri nefrngėjo 
lankyti choro praktikas, ne
paisant kokis oras būdavo-! 
šaltas, sniegas ar lietus. Dau
giausiai be jokių palydovų vie
nu-vienintelei reikėdavo nak
ties 4aiku keliauti namub. 

Petras M. CibUlskis^yra drą
sus 
Savo drąsa ir energija yra la
bai daug pasidarbavęs lietuvių 

darbais jaj remdamas. Dabar 
pastaruoju laiku yra 24-tos kp. 
dramos skyriaus pirmininku, 
i r yra /A. L ; R. K. Federacijos 
Chicagos Apskričio generaiis 
raštininkas; taipgi, "Draugo*' 
Bendrovės direktoris" ir pirm. 
pagelbiAinkas. Žodžiu sakant, 
priklauso prie visų katalikišką 
draugijų, kiek tik jų čia West 
Sidėj yra ir bemaž kiekvieno
je yra valdybos nariu. 

Pradžioje didžiojo karo, kaip 
tik pradėjo organizuotis Tau 
tos Fondo skyriai, tai jis tuo
jau stengėsi suorganizuoti vie
tinį T. F . skyrių ir vėliaus 
pats jį uoliai rėmė ir kitus ra
gino jį remti, o tas atnešė gana 
daug naudos mūsų brangiajai 
tėvynei Lietuvai. Amerikai 
stojus karan prieš Vokietiją 
tai nuo tada tas jo darbas tu
rėjo užsibaigti, nes Dėdė Ša
mas pakvietė j į j gynėjų eiles, 
o jis būdamas patriotu tą pa
kvietimą mielai priėmė. Kele
tą mėnesių pralavinus, buvo 
pasiųstas Prancijon prieš vo^ 
kiečius, betNačiu Dievui nepo-
ilgam kariavimui karas pasi
baigė. Ir štai ne kiek trukus 
mes ir vėl p. Cibulskj išvydo
me sveikutėlį, laimingai su
grįžusį pas savuosius ir su pil
na energija kaip ir pirmiau 
'buvo. 

Taip, daug jau jis yra^visko 
matęs ir gyvenime patyręs į-, 
vairių nuotikių. Daug atmin
tinų darbų padaręs mūsų lie
tuvių visuomenės tarpe pakė
limui lietuvystės. 

Todėl, už jūsų pasidarbavi
mą ir veikimą mūsų lietuvių 
katalikų jaunimo tarpe West 
Sidėj ir abelnai Chicagoj, o 
taipgi tikėdami, -kad ir ant 
toliau liksite kaip ir buvę vei
kėjai jaunimo tarpe; linkime 
jums daug-daug laimingų ir 
ilgų metų sugyvenimui. Taip-
gj, kufijgeriausio pasisekimo ir 
sveikatos jūsų tepliorystės biz-
nyj, o vėliaus laimingai, nors 
žmona amerikone parkeliauti 
į brangiąja tėvynę Lietuvą ir 
ten savo patyrimu ,įr prakti
ka tepliorystėj pagelbėti pa
gražinti naujai atstatytą lais-
vaja Lietuvą, 

Sausiškis. 

I š DIEyO APVEIZDOS PAR. 

Šios kolonijos draugijos 
visos subruzdo ir pradeda ruo
štis prie priėmimo gerb. Lie
tuvos Atstoiso Amerikoje p. V. 
Čarneckio. 

Draugijų valdybos laiko su
sirinkimus ir daug tariasi, kad 
darbas išeitų pasekmin* 
gas. 

Gerb. p . Čarneckis pas mus 
kalbės rųgs. (September) 28 
dieną, t.-y."trečiadieno vaka
re, parapijos svetainėje. Visi 
lietuviai iškabino yra kviečiami 
atsilankyti. Alpha. 

PRANEŠIMAI. y 
— 

CHICAGOS VYČIŲ DOMEI. 

Gerb. M. Bagdonas, L. Steigia
mojo Seimo narys, kuris šiomis 
dienomis vieši Chicagoje, yra įga
liotas Lietuvos jaunimo organiza
cijos "Pavasario'', plačiai supažin
dinti mūsų organizacija su Pava
sarininku veikimu ir užmegsti se
nai pageidaujamus, artįmus ry
šius L. Vyčių su Pavasarininkais. 

Penktadienio vakare rugsėjo 23 
Mark "VVhite Sąuare parko salėje 
29-ta h- Halsted gat. .84* vai. 
vakare, gerb. p. Bagdonas laikys 
paskaitą apie Pavasarininkus ir a-
belnai Lietuvos jaunimą. 

Apart to gerb. svečias plačiai re
feruos apie dabartinę Lietuvos 
padėt], taipgi dainuos L. V. Aps
kričio choras. 

Visi Chicagos Vyčiai turi pri
būti. Išgirsime daug įdomių daly
kų apie Lietuvos jaunimą ir tin
kamai priimsime ir pagerbsime 
mūsų idėjos draugu, Pavasarinin
ku atstovą. 

Vakaras baigsis šokiais ir žaidi
mais. 

W4WštŠiŠiŠiŠišlŠHim*IŠi 

ATYDAI. 
Gerb. Klebonų ir Vargonininkų 

Įsigijus nuosavą milžinišką dirbtuvę, turint daug vietos, pasis- f " 
te&gė turėti gatavų visokios rųšies ir dklmno Vargonų. 

i 

Šiuom tarpu turime greitam pardavimui antros rankos Vargo
nus: 17 balsu' 3 Registrais, Dviem Manualais ir Pedalais. Electros 
dūmimas. Aukštis 18" pėdų, plotis 12 pėdų, Gilius 8 ped. Visos me- * 
clianiškos dalys perdirbtos ir pagerintos. Fronto dūdos auks. bronz. 
atrodo kaip nauji ir balsai labai gražus. 

.. . .. > 

s p 
Antri vargonai 14 balsų. 6 Regi strais, 2 Manualais ir Pėda-

lais pradėti statyti 'dirbtuvėj, \)us gatavi į 6" savaites. 

Tų vargonų specifikacijas išsiųsim ant pareikalavimo ir apie 
kainą meldžiam kreiptis į dirbtuvės offisą: - V 

RADZEViCZ ORGAN COMPANY (Inc.) \ 

262 Washington Avenue, 
BelĮeville, N. J. 

N 

-
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i 
Komisija. 

EX KAREIVIŲ SUS. 
* 

S. A. L. ex-kareivių visuotinas 
susirinkimas įvyks peuktadienyj 
rugsėjo 23 d. 1921 m., 8 vai. yak. 
p. J. Ežerskio svet., 4600 S. Pau
lina St., visų kuopų nariai malo
nėkite atsilankytf, kad visiems 
bendrai aptarus organizacijos rei
kalus. Taipgi kurie dar nesate su
grąžinę tikietus ir pinigus nuo 
praeito baliaus malonėkite sugrą-
žinte šiame susirinkime. 

Centro. Valdyba. 

. Iš BRIDGEPCRTO. 

'• y 

Visame Bridgeporte liefuvyri 
yra sujudę. Laukia atvykstant 
aferb. V. Čarneckio, Lietuvos 
Atstovo Amerikoj. 

Gerbiamas Atstovas kalbės rug
sėjo 27-tą dieaa^ 7:3.0 vai. Šv. 
Jurgio par. svetainėj. Taipgi 
kalbės Steigiamojo Seimo narys 
p. K. Bagdonas. 

Ruošiamasi iškilmingai priimti 
gerb. Atstovus. 

L. L. Pask. stoties rast. 

CICERO, ILL. 

Svarbus vįsuontenei viešas su
sirinkimas, bus sekmadieny, 25 d., 
rūgs. 1 valanda po pietų Šv. An
tano par.- svetainėj. 

Kviečiami visi, biznieriai, profe
sionalai ir. visi Ciceros ir apielin-
kės lietuvmi. ' 

L. L. Pask. stoties valdyba. 

\ 
• SVARBUS PRANEŠIMAS 
VAŽIO J A IMTIEMS LIETUVON 

KELIONĖ BE PERSĖDIMO IŠ NEW 
Y0RK0 ARBA KANADOS: 

Į HAMBURGĄ $100 
Į KARALIAUČIŲ $110 
Į LIEPOJŲ (Libava-, . . . . 

SįU PERSĖDIMU: ' 
• • • «px*iv 

v 

Į KLAIPĖDĄ $107 
Į KAUNĄ 108.50 

Mes parupinarn pasportus, paimame baga-

. ^^ 

žus iš namų, ir viską sutvarkom. Per mus 
važiuodami Jus neturėsite jokių kliūčių nei 
kaštų porte. 7 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
S . \ . FABIONASir Z. S. MICK1AVIČE Vedėjai. • 
• -

809 West 35th Street (arti Halsted) Chicago. 
— Norėdami Turėti Laimingą Kelionę pirmiausiai atsilankykite j mūsų Biurą idant 
pradėti viską teisingai ir atsakančiai ruošti kelionėn^Mes pervesjm Jums pinigus į Lie
tuvą ^agal dienos kursą ir išmainysime Dolerius ant (Cash markių) reikalingų ant kelio. 

Malonėkite kreipties į iose valandose: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų, Vakarais Utar. Ketv. ir Sub. 
iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 3 po pietų. ^ 

-
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"DRAUGO" ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS. 
v KUPONAI IR BONAL 

Už Lietuvos Bonų kuponus galima gauti pinigus pilnai, 
tuo jaus ir be jokių sunkenybių "Draugo" Ofise. Su praeitų 
metų kuponais galima daryti visokį biznį kaip ir su tikrais pi 
nigais: pirkti knygų, užsirašyti laikraštį, persiųsti auksinais į 
Lietuvą, aukauti kokiai nors labdaringai ar valstybinei įstai
gai Lietuvoje, pasidėti į banką ant procentų ir t. t. » 

Re Chicagoje gyvenantieji gali atsiųsti kuponų^ į "Drau
g ą " per padtą ir gaus kokį norės patarnavimą. 

Taippat išmaino kuponus ant pinigų ir Metropolitan State 
Bankas Chicagoje, 2201 W. 22 Str. 

Beto pranešame, jogtei gavome Lietuvos Bonų. Kas tik no
r i , gali užsirašyti, mokant susyk visus pinigus tuojauš gaus^ ir 
boną; už bonus irgi galima mokėti kuponais. 

Perkantieji bonus šio rugsėjo mėnesy turi damokėti prie 
šimto dolerių bomo $1.25 u i nuošimčius, kurie užaugo nuo>lie-

ir energingas veikėjas. poS{ mėnesio. ' 
Mainant Amerikos Liberty Bimdsus reikia damokėti ši

taip: prie $10Q Bondso 1-mos, 2-ros ir 4-tos Paskolos po $12.00; 

P A R S I D l ' O D A Grosiernia ir kenfl-
žitf krautuvė su forničlaia a r l*e 
forničiŲ, kam reikalinga meldžiu at,t-
Saukti 

4349 s. HermitaKe Av* chicago, m'katalikų visuomenės veikime, prie 3-clos Paskolos $8.00; prie 5-tos, $1.00. 
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IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems 
LIETUVĄ. ' 

$ 

Norėdami vžindti 
\SIUQ adresu: 

. pinigų kursą kreipkitės 

. .•"-f* 

"Draugas" Publ. 
2334 So. Oakley A've., 

Co. 
Chicago, 111. 
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