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GELBĖS BADAUJANČIUS 
RUSŲ VAIKUS. 

PRŪSIJOJ ATSKIRTA BA 
ŽNYČIA NUO VALSTYBES. 

STOCKHOLMAS, rug. 27. 
Čia ana dieną atidarytas 

trečiasis iš eilės "Gelbėti 
Vaikus" draugijos kongresas. 

4 > i ' II II 

BERLYNAS, rūgs. 27. — 
Šiandie visoj Prūsijoj bažny
čia nieko bendra neturi su 
valstybe. Iki šiolei čia do- [ 

C H I C A G O J E . 

Formuluojami pienai gelbėti minuojanti bažnyčia buvo pro srities šerifo asistentas Ją-

Lietuvos Atstovas Chicagoje 
Rugsėjo 25 d. vakare, apje nu akompanavo p. A. Pocius. 

200 lietuvių susirinko La Sal-t Kalbėjo p. J . Bagdžiunas. 
Areš tuo ta Du Page a p s - ' l e v i e « b u t i n pagerbti Lietu- Kompozitorius, p. A. Po-

vos atstove, gerb. V. Čarnee- cįus pianu paskambino "Ta-

AREŠTUOTAS ŠERIFO 
ASISTENTAS. 

ANTRASIS HYMANSO 
SUMANYMAS. 

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
10 (pasta) . — Belgų atstovas 
Tautų Sąjungos taryboje, Hy-
mans Lenkijos ir Lietuvos at
stovams—Galvanauskui ir As 

• 

Klaipėdos uostu ir pačiu Ne
munu lenkai naudojasi visais 
laikais ir visokiais tikslais,ty. 
ne vien prekybai, bet ir karo 
transportacijai. 

(Išpradžų su tuo sumany
mu nesutiko nei lietuviai nei 
lenkai. Po to tas sumanymas 
buvo pataisytas ir su pataisy-

kenazy, indavė antrąjį savo į m a j s s u t iko Lietuva. Bet Len-
snmanymą Vilniaus klausime. į į j a n e # 

vargstančius ir badaujančius 
vaikus visoj Europoj. 

50 delegatų atstovauja 16 
atskirų Europos tautų. Spė
jama, kad šita draugija ras 
priemonių duoti reikalingos 
pagelbos vaikams. 

testantų bažnyčia. Šiandie; c o b Klein. J i s nužudė žmo 
ji atskirta nuo valstybės. 

kį, pavakarienauti ir turinin
gų arti Hinsdale, EI. Tuo g o s P r o K r a ™ o s pasiklausyti, 
nelaiminguoju yra Leo Neu p r a m o s vedėj 

GRAIKAMS NORISI ANA-
TOLUOS fcLOTŲ. 

, i i .m y um m. 

| ATĖNAI, rūgs. 27. — Grai- \*™t anot pasakojimo tų vyrų. 

mann, 3237 West 20 gat. 
Neumann su keturiais ki

tais vyrais važiavo automobi-

rogramos vedėji 
arkit. M. .Žaldokas. 

buvo 

Šiandie svarbiausias klau- kijos vyriausybė paskelbė pa- J ^ • visi važiavo į Downer 1 
simas su Rusijos vaikais. 9 siketinimą pasisavinti Turki G rovė. Automobilių valdė f 

Neumann. 
Šalimais vieškelio staiga iš 

krūmų išoko šerifo asistentas 

Po vaakrienės, jie atidarė 
programą angliška kalba su
pažindindamas žmones su 
T • • i •, • i. Jimą savo tėvynei ir ragino 
Lietuvos atstovu ir kitais a t - ' , . T

i y i . . / v ;. . . 
čionykstj jaunimą žymiai pri-

ranteella Nauoli" (Leschelit-
zky). Delnų plojimu buvo 
priverstas dar du kartu ska
mbinti. 

-Kalba kun. Dr. I#. Česai-
tis. J is savo kalboj atvaizdi
no Lietuvos jaunimo pasiauko 

Šituo sumanymu Hymaiis 
pasiųlo Vilniaus sritį padary
ti autonominiu Lietuvos kan
tonu, kurio vakarinė siena tę
stųsi rvtuose nuo Giedraičių 
ir Širvintų, paliekant Vilniaus 
sričiai Vilniaus-Varėnos liniją. 
Vilniaus kontonas turi but 
suorganizuotas Šveicarijos 
kantonų pavyzdžiu. 

Tečiau Klaipėda pripažįsta- Briuksely, ten konferuojant 
ma abiem šalim tokiomis są- j lietuviams su lenkais. Tas pir 
lygomis: Klaipėdos suverenas masis sumanymas pasirodė 
turi prigulėti Lietuvai. Bet netinkamas ir visai atmestas). 

PROTESTUOJA, KAM VOKIEČIAI ORGANIZUOJA 

kiji 
Tuomet p. Hymans prieš 

lenkų norą pasiųlė tarybai su 
manymą priimti ir paduoti pa
tvirtinti T. Sąjungos suvažia
vimui. 

Taip ir padaryta. 
Šitas sumanymas vadinasi 

antrasis pataisytas Hymanso 
sumanymas. Nes pirmasis jo 
•sumanymas buvo padarytas 

milionai rusų vaikų paliesti 
bado. Jų dalis jau badauja. 
Greita pagelb'a jiems reika-
linga. 

Kongrese atstovaujama ir 
Sovietų Rusija. Ją atstoVau 
ja Gorkienė. J i sako, kad ne
galima užkrauti visos sunkė-
nybės ant vienos Amerikos 

jos provincijos Anatolijos Q 
kupuotus plotus* 

Graikai perdaug nori. Ga 

šliaukiusiais atstovybės na
riais ir su žymiais svečiais 
amerikiečiais. 

Pirmutinis kalbėtojas kun. 
limas daiktas, kad jų norai *r suriko sustoti. Neumann Ig. Albavičius. Minėtini jo 
pasibaigs be nieko. jtuojaus užspragiavo automo- žodžiai: Lietuvos liūdesys y-

bilių. Tuo tarpu šerifo ašis- ra mūsų liūdesiu, jos džiaug 

sidėti prie parėmimo Lietu
vos Valstybės patiems, per
kant ir kitiems parduodant 
L. L. Paskolos Bonus. 

P-lė M. Rakauskaitė padai
navo dvi daini: " K u r bakūžė 

KAIPGf'KlTAlP. ! t e n t a s šovė, pataikė Neuma- smas mūsų džiaugsmu 
J L * i nui ir tą žmogų nužudė, į p j . 

WASHINGTON, rūgs. 27.1 J « f a u t a s kuoveikiau g i m . ' ^ ^ < < R o s s i g n o l e , , ( A . 

samanota" ir / 'Pamylėjau va 
kar.M Ja i pianu akompanavo 

įtė pianu pa- p< J # Bijanskas. 

šelpimo organizacijos, kuri Žinomas fanatikas Wm. J . t a s f Hinsdale s a n i t a r i j ą . ' ^UhiettY TpTodisinent a Ps K a l b ^ ° g e r b ' U' B agdonas 
šiandie šelpia rusų vaikus, i Bryan tvirtinmį kad senatas T e n a i i*s veikiai mirė. Liet. St. Seimo narvs. buvo priversta dar kartą pa- _. 
Reikalinga jai pagelba. Šita nesąs demokra t i j as , jei jis »en io asistentas sakosi g o - , g j ™ ^ ^ m a L. Saboniene, smui 
draugija duos jai pagelba. | nepraleidžia ži|Įomo biliaus ;

v^8- B e t J i s ^0VCS žemėn, 
nenorėdamas pakliudyti žmo-
••ui. J i s šovęs su tikslu pa 

įbauginti pergreit važiuojan-
BOLŠEVIKAI ŽIEBIA KARĄ 

BALKANUOSE. 

prieš alų. 
. , 

Angliškai lietuviams prie-
kos virtuoze, grojo "Czarda 
scene" (iJ. Hubay) ir dar kitą 

POLICIJA 
VOKIEČIAMS VISKAS 

DRAUDŽIAMA. 

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Sąjungininkų kontrolės komi
sija pasiuntė Vokietijai aš
trią notą. Pakelia protestą, 
kad Vokietija organizuoja 
skaitlingą policiją. Tos palici 
jos bijosi ypač Praneija. 

Londono laikraštis Times 

jasi jau už 800,000 vyrų armi
ja. 

Vokietija tos skaitlingos ar
mijos neturi. Bet ji tai arini 
jai rūpinasi pagamint išren
gi mą, parūpinti pastoge ir kt. 

SOFT A, Bulgarija, rug. 
Bulgarijos premjeras Alek-
sandr Stambouliwsky, kalbėda 
mas į laikraščių korešponden 
tus apie Rusijos bolševikų nu 
sistatymą Balkanuose pažy
mėjo, kad bolševikų tikslas 
yra sukelti' revoliuciją. JBalia-
nų valstybėse. Jiems tame 
darbe turėtų gelbėti šių vals
tybių kumunistai. 

Pirmiausia jie nori sukel-
t i revol iuci ją ^ Jugoslavi j o j , 
sakė premjeras. Paskui Au
strijoj, Rumunijoj ir Bulga^' 
rijoj. Tuo tikslu šiandie ru 
sų bolševikai ir turi sutrau 

MUNICHE MILITARFSTŲ 
DEMONSTRACIJOS. •* 

Times tad pažymi, kad są 
jungininkams nieko kita nebe-jkę skaitlingą kariuomenę Ru-
lieka, kaip tik stipriai palai-jmunijos^paruJ>ežiais — išil-
kyti ir parenrti savo kontro- gai upės Dniestro. 

f f . I I į >į i. . -.^ 

LONDONAS^ rūgs. 27* — 
Anot žinių iš perlyno, aną 
dieną Muniche' įvyko milžiniš
kos militaristinės demonstra
cijos Bavarijon .gryžus mdli-
tariimo vadams — Bruns-
Vicke4*' kunigaifcičnii; \mvxL-
siam Bavarijos sosto įpėdi
niui ir visai ^eilei kitų prin-

Skaitlingiausios m i n i a s 
sveikino tuos savo vadus* 

čius. 
Šerifą asistentas paimtas 

Wheaton kalėjiman. 

-r 
DUOS VĖJO KONT 

RAKTORIAMS. 

• i . 

i\\ TAUPIAUSI ŽMONES-

jo, kaipo arbitro nuosprertd-
žio, ne visi jie nori dirbti, bet 
kad tą pat daro ir patys kon-
traktoriai. , 

Teisėjas painformuotas, 
kad nenorintiems dirbti 'dar-

lankiai pakalbėjo valstijos g a b a l ė l į l y g i a i ^ į , p j a n u 

^°^lT&±::Jl^T0^ l akompanavo p. J . Bijanskas. 
.Prakalbą pasakė Liet. Atsto 

vybės sekr., p. Vinikas. 

pagerbė atsistojimu. 
P-as K. Sabonis, plojimų 

verčiamas net tris dainas pa
dainavo: " Lietuva brangi,' • 
" K a m šeriai žirgelį" ir 

Bijanskas. Vakar teisėjas Landis pa
tyrė, fcad ne vien darbininkai 
prie namų statymo nepildo Mastauskas, T.iet. atstovybė! 

P-nia O. Pocienė mikliu, 
jautriai skambančiu sopranu 
padainavo "Pasakvk Lietuva 

"Pras t a s yra mano stonas." ^ y i į ^ į " i r k i t ą a n g l i š k ^ 
Jam akompanovo p. J . M. Akompanavo p. A. Pocius. 

narvs. 

Buvo šaukiama ir trečią kartą 
Ajiglų, kainoj kalbėjo p. B . į ( t e r m i o t i b e t d e l e i ^ l a u ? ^ 

ko atsisakė. 
Paskiausiai kalbėjo Liefu-

P-ni Janušauskienė du kartįvos astovas, ger, V. Čarnec-
L'kis. 

lės komisiją, veikiančią Vo-
tuo klausimu rašo. Sako, Vo- kietijoje policianto rolėje. To-
kietija, organizuodama skait-: ji komisija tenai taip ilgai tu-
lingą policiją, peržengia Ver-
sailieso taikos sutartį. Nes tą 
policiją vokiečių vyriausybe 
kas momentas gali pakeisti pavojingas Europai. Tas turi 
veikiančiąją armiją. 

Taikos sutartimi Vokietijai 

ri veikti, kol vokiečiai nepa
sigamins kokio nors naujo 
militario 4uiiro, kuris nebūtų 

užimti keletą metų. 
Šiandie visi vokiečių žings-

leista užlaikyti 100,000 v y r ų n i a i suvaržyti. Kontrolės ko-
j 

n u o l a t i n ė j e a r m i j o j e . l v a d t u o J m i s i j a v i s u r sek io ja , v i s k ą ma-
tarpu tenai vokiečiai darbua- to. # 

KOFERENCIJA NEDARBO KLAUSIMU 
KONFERENCIJA ATIDARĖ 

PREZIDENTAS. 
Nors ir normaliais laikais 

Kuomet jiems pavyktų pa
minėtose valstybėse sukelti 
revoliuciją, tuomet jie savo 
kariuomenę per Rumuniją 
permestų Bulgarijon, gi iš 
čia užpultų Konstantinopolį. 
Tuo metu turkai nacionalis
tai pultų Konstantinopolį iš 
kito šono. % 

- • - • 

Anot premiero, Juodose ju 
rose bo l šev ika i p r i l e i d ę m i n ų . 

Taigi politinis apregis Bal
kanuose didžiai apsiniaukęs. 
Šitos valstybes nuo bolševikų 
pasikėsinimų galėtų iŠsigelbė 
t i tik sudarius stiprią sąjun-
m-

NEW Y,ORK, rūgs. 27. • 
"Emigrant Indust. Gavings t a i P n e t u r ė t l * b u i 

bankos prezidentas Pulleyu 
paskelbė, kad Massachusetts j 
valstijos gyventojai yra tau-

dainavo. Patenkinta publika Į kis. Jo ir kitų prakalbos bus 
delnų plojimu išreiškė savo ! t a 1 p i n a m o s a n t r a m e 
norą ir padėką. P-as Janu- puslapyje. Po kalbos iš kelių 

.šauskas pianu akompanavo. ('atvėjų po tris syk susirinku-
mninkams kontraktonai m©- T^ „ . . . „ . i • •• 1*% AV • u^r i- »> 
to .« ^ - L v , '•; Zl\ Kalbėio miesto ma]aro at- šieji suriko galingai "Val lo , ' . 
ka senoviškas uzmokesms. Qv. L

 J ,¥TM1. ^ J ^ .,. . T> A • T- * • o < 
stovas, p. Wilham D., Saltiel. Padainavus Lietuvos ir Suv. 
J is lietuviams daug prielan- (Valstijų himnus ir kupini įs-
kumo išreiškė. Jį pagerbta , pudžių išsiskirstė. 

Rytoj jis sušaukia darbi
ninkų ir kontraktorių atsto
vus. Sako, atliksiąs genera-

piausi visose Suv. Valstijose. 
Tenai yra 3,852,356 gyven

tojų. Iš jų 2^93,287 turi de
pozitus bankose.% 

Niekur kitur nėra ko pa
našaus. 

,-lį valymą. ^ 
PAKLIUVO POLICUA. 

pasitaiko dažnai nedarbo. 
Bet tas 'nedarbas neapima 
milionų žmonių. 

I r nors Amerika yra ištek-
AVASHINGTON, rūgs. 27. 

Vakar čia patsai prezidentas 
Hardingas atidarė senai lau-jlinga. Nors čia nei vienas 
kiamą nedarbo klausimu kon- negali vargo kęsti kadir be-
ferenciją. Konferencijos tiks
las — šalyje atgaivinti dar
bus ir kiek galima grąžinti 
normalius laikus. 

Į susirinkusius 58 atstovus, 
kuriuos pakvietė konferenci-
jon komercijos sekretorius 
Hoover, prezidentas pakalbė
jo. J i s reiškė viltį, kad kon
ferencija duos kuogeriausių 
pasekmių. 

RUMUNIJA UŽGINA PASI
RENGIMĄ KARAN. 

VARŠAVA, rūgs. 27.—Čia 
atkeliauja Rumunijos delega
tai. Jie turės konferenciją 
su Rusijos bolševikų valdžios 
atstovais Rusijos-Rumunijos 
rubežįų klausimiu. 

Apie tai pranešė vietos ru
munų pasiuntinystė. Ta pa
ti pasiuntinystė oficialiai už-

bus daug geriau pačiai Ame- ' ^ n ė ^ k a d Rumunija turėtų 
rikai ir visam pasauliui.. ! r e n S t i s k a r a n P r i e š ^ š e v i s -

tinę Rusiją. 

darbei siaučiant, tečiau ne
dirbantiems- reikia duoti dar 
bo. Čia darbo yra užtektinai 
visiems kas tik nori dirbti. 
Tik reikia patvarkyti taip, 
kad darbai visur prasidėtų. 
Kuomet visi žmonės dirbs,. 

Dėlto šiton konferencijon 
ir sukviesti darbo žinovai. 
Nuo jų pastangų ir pasidarba 

J is sakė, kad šiandieninis v į m o p r į g u l ė s t o l e s n i s p a d ė . 

jjimas. nedarbas, tai karo pasekmės. 
Po karo visose šalyse siaučia 
nedarbas. Tečiaus artinasi Paroje, rugsėjo 25-26, Chi-
žiema ir tą nedarbą butų ga- gagoje pavogta 11 automobi-
lima sumažinti. lių. 

BELFAST, Airija, rūgs. 27. 
— Šį sekmadienį čia vienoj 
vietoj pamesta bomba. Įvyko 
riaušės. Pasekmėje keturi žmo 
nės nužudyta ir 36 sužeista. 

UNGARU SEIME ŠAU
DYMAIS 

BUDAPEŠTAS, rūgs.. 27. 
— Ungarijos seimo susirin
kime norėta nužudyti buvusį 
užsienių reikalų minist. gra
fą Julius Andrassy ir buvusį 
seimo pirmininką Rakovsky. 

Iš galerijos penki šūviai 
paleista. Tečiau nei vienam 
nepataikyta. 

Areštuotas buvęs armijos 
leitenantas Ibrahamj Kover. 
Atrodąs pamišęs. 

Bet policija tvirtina, kad 
tai busiąs suokalbis su tikslu 

Savo refleksjas ir bendrus atsistojimu. * 
Švelniu, elegingu balseliu įspūdžius delei mūsų daininin-

dainavo p. J . Ramanauskas, kų, muzikų, kalbėtojų ir upo, 
Pirmoji daina " Leiskit į tė- kiek. vėliaus teks pasiskaityti 

Žymi dalis Clucagos p o l i c i - 1 v y n ę ' " a n t r ° j i a n g l i š k a - P i a ' D r a u g e - _ ^ ^ ^ 
jos pakliuvo už prohibicijos . 
įstatymo laužymą. Vietos I NORĖTA NUŽUDYTI g£DD ATSJ()\/() MARC-

' RŪTAS. 
NORĖTA NUŽUDYU 

federalis prokuroras veda \ . PILSUDSKĮ. 
tardymus. Išklausinėjami po-^ LVOVASrTu i I ' 27 . - Cia 
hcijos viršaičiai ir patys po- , t . . . . & . , _ , 
,. r f r l ankės i l enku prez identas P i l -

r*- JI > T •• • sudsk i . A t l i k t a p n e s i i pasi-
Kadangi pats pohenos vir- - . . - . f. .; % :. 

v. . , . f v ikesmimas. Paleista im keli 
sminkas jau neįstengia suval- L •. . .._ . J TTV 
dyti policijos, pagelbon pasi- ^ J ^ . , bet nepata.lcyta. Uzpuo 
v ! • / • ! i į i v ijKas suimtas, 
saukė federalę valdžią. m-, , • v . . ' T,.1 , 

1 ik kojon pažeistas. Pilsuds-

Karolį. 

IŠ DIEVO-APVEIZDOS PAR. 

. Labdaringos Sąjungos 4-ta t 

kuopa uoliai darbuojasi. Pri 
sirengė prie viešos rinkliavos 
našlaičių naudai. Ypatingai 
visas mergaites ragino, jomis 
rūpinosi gerb. kleb., kun., Ig^. 
Albavičius. Buvo nemažas bu 

kio palydovas grafas Grabows-
ki. 

relis rinkėjų surinktas, tik de-
grąžinti sostan imperatorių ja, ne visos galėjo darbuotis, 

LL0YD GEORGE AtSAKYS ko. 
AIRIJAL 

PUTOKITE "DRAUGĄ" 

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Pranešta, kad Anglijos pre
mjeras Lloyd George rytoj, 
atsakys Airijai, kaip jis žiuri 
į ikonfereneiją su airiais ir į 
pasekmes. 

Čia kalbama, kad premieras 
atsisakys nuo koferencijos. 
Raštu paduos airiams savo 
nuomonę ir galutiną žodį. 

nes truko skrynelių. I r tai na
šlaičiams nemažai aukų surin-

Alpha. 

IŠ ROSELANDO. 

TOKYO, rūgs. 26. — Suv. 
Valstijų vyriausybė Kinijos 
mieste Shanghajuj dirbdins 

ANTRADIENIS 
7 v. v. —- West-Sides. 
8:30 v. v. Cicero. 
9:30 v. v. North-Sides. 

TREČIADIENIS 
7 v. v. Roseland. 
8:30 v. v. Dievo Apveizdos pa-

rap. «• 

Reikia pastebėti, kad kolo-

oras; vešu. 
rrr» 

PINIGU KURSAS. 

Liet. Vyčių 8-tos kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 27 
d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, 
par. svetainėje. 

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi atsive
skite naujų narių prie kuopos 
prirašyti. Valdyba. 

bevielio telegrafo stotį. Ja- nijos, į kurias gerb. Atstovas 
ponija prieš tai pakelia pro- ' atvyks vėliaus, turi pasirupin-
testą. ti kalbėtojų ligi atvažiuo-

—a- •• '— tęsiant į jų koloniją Ats(tovui; 
O R A S . Šiandie gražus be vietos kalbėtojų galima pa

sikviesti svečius: St. Seimo 
narį p. M. Bagdoną, p. Mas-
tauską ir p. Viniką. 

Gerb. Atstovą pačios kolo-
Svetimų šalių pinigų vertė, >niJos parsiveža ar tai ir vieš-

mainant nemažiau 25,000 do- bučio ar iš kolonijos, žiūrint 
lerių rūgs. 26 buvo tokia pa- kokiu" laiku atvažiuos Atsto-
gal t Merchants Loan & Trust vas 
Company: Į Visais reikalais delei Atsto-
Anglijos sterl. svarui 3.70 vo maršruto vietinės L. L. Pa-
Prancijos šimtui frankų 7.81 skolos stotys kreipiasi į L. L. 
Italijos šimtui lirų 4.35 Paskolos Apskričio pirminin-
Vokiečių šimtui mark. .89 ką šiuo adresu: 
Lietuvos .šimjtui auks. .89 j J . A. Mickeliunas, 3140 Wa-
Lenkų šimtui markių .02 llace str. Phone: Yards 2652. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Enia kasdien* Išskyrus nedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
CUICAGOJE IR UŽSIENYJE: 

Metams . $800 
Pusei Metų 4.00 

SUV. VALST. 
Metams f«.00 
Pusei Metų » . . . . S«0O 

Prenumera ta "mokasi tškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siŲr 
Bti iSperkant krasoje a r esrprese "Mo-
ney Order" a rba įdedant pinigus i ; 
registruotą, laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 8. Oakley A ve., Chieago. 

TeL Roosevelt 7791 

skelbti uždraudimų. Reikti) 
rimriau atsinešti % prohibieijos 
vykinimą. 

Liet. Inf. Biuro Pranešimai 
— 

tas, kad ji panaikino viešąsias 
smukles. Ir vietoje anų pri 
veiše slaptų urvų. Šitie labiau 
pavojingesni tautai už pirmą 

Vardas su prokibiciia dar i r ^ I M U V I Ų - LĘNJCŲ DE- 18 d. Tautų Sąjungos Tary-Vargas su proMbicija aar R y B O g N 0 T R A t J l r t e s m 

VILNIAUS KLAITSIBIAS 
REFERUOJAMAS SĄ 
JUNGOS PLENUMUI 

a a s - Waskingtonas, IX. 23 d. 

ŠVENTASIS TĖVAS IR 
RUSIJA. 

i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imit t i i i f i i i 

KAŽKAS GENDA, 

Tautų Sąjungos suvažiavime 
Genevoje pirmininku yra Kar-
nebeck. Šiomis dienomis 
Šventasis Tėvas ilgoku gra
žiu laišku kreipėsi į* tą suva
žiavimo pirmininką* badaujan
čios Rusijos reikale. 

į Ankščiaus Šventasis Tėvas 
Su proliibieija Amerikoje t i - į r a g m Q v i s a s didžiaakis pasau-

kras vargas. Kongresas pra-, U o v a l s t y b e s gelbėti nuo bado 

(Liet. Inf. Biuras) Eltos pra
nešimu Lenkų delegatas Tau-
,tų Sąjungoje, Aškenazy, rug
sėjo 20 d. kalbėjo viešame Ta
rybos posėdyje lietuvių — len
kų klausime. Anglijos dele
gatas, Balfour, didelioje pra
kalboje pasakytoje Sąjungos 
posėdyje rėmė Iietuvą, oi 
Prancūzų delegatas, Sourge-
ofs, Lenkiją. Kuomet nebuvo 
vilties susitarti, Tarytas nu-1 T J E T T J V I Ų MSNKŲ GINČAS 
tarta nutraukti derybas ir re-J p E R D U 0 D A M A S TAUTŲ 
feruoti Vilniaus klausimą 

feutų į jį įneštos pataisos. Kai 
kurios tų pataisų turi princi
pinį turinį ir liečia Lietuvos 

! suverenitetą, Nuo tokių .patai-
bos pasėdy Genevoje darė ge g ų L ie tuVos delegacija griežtai 
neralį pranešimą .lietuvių — 
lenkft Mausime. Lenkų dėlę-; 
gatfcts Sąjungoje, Aškenazy, 
skusdamasis lenkų persekioji
mais Lietuvoje, pareiškė pir
mąją Hymanso projektą dis
kusijų bazę ir kategoringai 
atmetė naujojo Hymans'o pro
jekto redakciją. Lietuvos de
legatas, Galvanauskas, parei
kalavo, kad Zeligowskio ka
riuomenė evakuotų Vilnių, kas 
trukdo susitarimui lietuvių —, 
lenkų Mausime, ir taipat aiš
kino Lietuvos kontroprojektą. 

negali atsisakyti. 
Kadangi lenkai visai atmeta 

antrąjį p. Hymanso, projektą, 
todėl T. Sąj. Taryba nutarė 
lietuvių-lenkų ginčą pavesti 
spręsti Sąjungos plenumui. 

<?» *J* •$• 

vedė proliibiciją, tečiau tas 
pat kongresas neduoda reikia
mų priemonių jai palaikyti ir 
vykinti. Prohibieijos vykini-
mui reikalingi milionai dol. 
apmokant agentus, užlaikant 
biurus. Bet kongresas neskiria 
tokios sumos, kokia reikalin
ga. Taigi kongresas pats sau 
prieštarauja. 

Tas pat yra ir su prohibi 
cijos įstatymu. Kiekvienas tei
sėjas ar advokatas savaip jį 
aiškina. Nes prie įstatymo pri
kabinami visoki prierašai ir 
pataisymai. Kartais tie patai
symai prieštariauja paties į< 
tat y mo pagrindui. 

Aną dieną vyriausias pro
hibieijos vykįnimo koinisionie-
rius paskelbė, kad žmonės sa
vo namuose sau gali per vie
nerius metus pasigaminti 200 
galionų visokio, vyno ar kito
kių svaiginančių gėrimų. Tik 
negalima tų gėrimų parduoti. 

Už poros dienų Teisingumo 
departamentas griauja tą ko-
misionieriaus paskelbimą.' Už
draudžia namuose dirbti vy
nus ar kitokius gėrimus, ku
riuose galėtų but alkoholio. 

Kai-kas kalba, kad AYasli 
ingtone prohibieijos klausime 
kažkas genda. Nes kitaip ne
galėtų iš ten išeiti prieštarau
ją raštai ir pranešimai. 

Chieagos prohibieijos agen
tų viršininkas taipat stebisi 

Rusijos gyventojus. Apie tą pa 
raginimą buvo atsiminusi ir 
vyriausioji sąjungininkų tary 
ba. 

Bet kadangi ta taryba pir-
mon vieton stato politinius 
klausimus, tad ir pasielgta at
virkščiai. Taryba paskyrė ko
mitetą. Jį įgaliojo keliauti Ru
sijon ir apžiūrėti, kaip valstie
čiai badauja. Po tos kelionės 
padalyti šelpimo planus ir tuos 
planus paduoti tarybai pat
virtinti. 

Kuomet konutetas rengėsi 
vesti tą ilgą procedūrą, gavo 
žinia iš Moskvos, kad jis ne
bus įleistas Rusijon. 

Su tuomi ir baigėsi badau-
jaučių šelpimas. 

Šiuo kartu Šventasis Tėvas 
tad kreipėsi į Tautų Sąjungą 
per jos suvažiavimo pirminin
ką. Šventojo Tėvo laiške tarp 
kitko sakoma: , -

' 'Pareina žinių iš'Rusijos a-
pie siaučiančią ten bado ryk
štę. Kasdien pranešama apie 
baisesnius daiktus. Tenai skur
das taip praplito, kad jis gali 
but panaikintas tik bendrai 
veikiant visoms 
valdžioms. Todėl kreipiamės 
per jūsų Kkcelenciją į susirin
kusių tautų atstovus ir atsi-

Tautų Sąjungos plenumui. Į SĄJUNGOS PLE 
. NUMUI. 

LENKAI ATMETĖ HYMAN 
S>0 NAUJOJO PĖOJEK-

TO REDAKCIJĄ 
. i 

&f 

Washingtonas, IX. 23 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Kaip jau 
pirmiau buvo Liet. Inf. Biuro 

Washingtonas, IX. 23 d. pranešta, Lietuvos delegacija 

RUSUOS PERSPĖJIMAS 
LIETUVAI. 

(Liet. Inf. Biuras) Eltos pra
nešimu P. Hymansas rugsėjo 

sutiko priimti antrąjį p. Hy-
manso projektą ta sąTyga,kad 

Washingtonas, IX. 23 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Rusijos 
Užsienių Komisaras Čieerinas 
įteikė mūsų atstovui Maskvoje 
notą, kurioj nurodo, kad jo 
pastebėjimu Pranei j a ragina 
Lenkiją pulti Rusiją ir kartu 
reiškia baimę, *kad ir Lietuva 
nebūtų ton akcijon įtraukta. 
Pabaigoje Čičerinas priduria, 
kad Lietuvos Vyriausybė vis 
tikisi atkreipti į šį perspėjimą 
tinkamos domės. Tą žinią pra
neša Rusų telegramų agentū
ra. Jos oficialio patvirtinimo 
Lietuvos Atstovybėj čionai dar 
nėra gauta. 

RYTŲ ŽINOVAS PROF. SIR 
ROBERT MACHRAY. 

— 
KAUNAS, (Eita). Iš Ry

gos atvažiavo anglų universi
teto prof. Sir Robert Mach-
ray. Jis ypač yra susidoma-
vęs Pabaltjurio valstybėmis, 
yra šalininkas trijų valsty
bių: Lietums, Latvijos ir Es
tijos sąjungos: daug rašo už
sienių laikraščiuose politikos 
publicistikos straipsnių. 

Apie jo publicistikos moks
lo straipsnius atsiliepia ir 
"Rzeczpospolita" No. 199 ci
tuodama jo straipsnį iš 
* * Fortlmightly Review'' net 
kaikuriuos jo žodžius dedama 
svetimženkliuose, visgi pripa
žįsta * jo minčių rimtumą ir 
taip cituoja jo straipsnį: . 

Xietuva yra sena valstija pa-
tautonis ir našiai Lenkijai atsikėlusiai iš 

numirusių."" Prieš penkius 
amžins Lietuva buvo ne vien 
Pabaltjurio bet îr Juodjurio 

liepiame, idant visi bendromis (Valstybė. Jos teritorija da-
jėgomis neštų pagelbą nelai
mingai rusų tauta i" . 

Tam tikslui pats Šventasis 
tokius priešingumus girdėda-, Tėvas paskyrė vieną miliohą 
nias. Anot jo, tai nebe pirmas į ylYUt T a g a n s į auka badaujan-
toks atsilikimas. i^jų r u s l l naudai pasiųsta tarp-

Jei tokiu keliu norima pro- j tautinei Raudonojo Kryžiaus jai daug nelaimių. Aukštes-
hibicija vykinti, sako jis, rei- j komisijai. 
kia ties kiekvienais namais 

/ ** 

džiais, yra etnografinės Lie
tuvos Sostinė, t nežiūrint į tai 
ar gyventojai ten daugiau ar 
mažiau ištautinti. 

Toliau protestuoja rašąs 
taip: "Ramiai bundanti gy
venimui ta sena ir taikinga 
nusistačiusi valstybė, tapo iš
tikta, "dramatingo netikėto 
puolimo paruošto g. Želigov
skio į dvi dienas po tarybų 
Suvalkuose. Tai nieko stebe 
tino, kad ji tapo priversta 
kreiptis į Tautų Sąjungą del 
intervencijos ir globos.'' 
Kiek toliau p. Machray ra
šąs: "Lietuviai išfcikrųjų bi
jo,, kad lenkai kėsinosi ant jų 
nepriklausomybės.' * 

Toliau "Rzeczpospolita , , 

rašo, kad nors rimto laikraš
čio ir rimto autoriaus žod
žiais vietomis erzina, visgi 
juose esąs matomas noras iš
rišti susipynus j klausimą 
del lenkiškojo Vilniaus, kari 
tik paaukavus Lenkija galėtų 
tapti veik jai nenaudingos 
Pabaltjurio Sąjungos narių, 
nes tuo klausimu profesorius 
rašo, kad es#it priešingiems 
Lietuvos ir Lenkijos reika
lams del Vilniaus, maksimalė 
Pabaltjurio valstybių Sąjun
ga, kurion įeitų penMos val-

nė lenkų kultūra turėjo į Lie- Įstybės, esanti beveik negali-

Latvija ir. Estija, kurių pas
kutinė, jei nepanorėtų tokion 
Sąjungon įeit, galima butų ir 
išskirt. 

KIEKVIENOS MOTINOS KLAUSIMAS 
Yra aprapiniinas užganėdinančio ir tvirti

nančio maisto jos kūdikiui. 
Lietuvė motina iš Brooklyn rašo: 

"Kuomet mano pačios pienas pasiliovė", aš 
viską bandžiau — pagaliaus gydytojas man 
užrašė i 

• 

r> EAGLE B 
Vt CONDENSED MUK ) 

ir mano kūdikis umu laiku pradėįo tarpti. Šian
dien jis yra pavyzdžiu sveikatos." 

The Borden Com] 
Borden Building New York 

— 

— 

rė žymų plotą iš šiaurės va
karų į pietų rytus tarp dvie
jų jurų. Jos santykiai su 
L<enkija nuo tada, kaip vie
nas Lietuvos kunigaikštis ve
dė Lenkijos karalaitę davė 

AUSTRIJA SPAUZDINA 
DAUGIAU PINIGŲ. 

VIENNA, rūgs. 27. — Au
strijos pinigų kursa's nupuo
lęs labai žemai. Nes šiandie 
ji apyvartoje turi apie 60 mi-
liardų poperinių kronų. 

Nežiūrint to liūdno padėji
mo, valdžia dar daugiau mili-
ardų kronų spauzdina. Tai
gi jos kronų vertė dar labiau 
puls žemyn. Naujomis kro
nomis valdžia nori išmokėti 
deficitą ir padidinti užmokes-
nį geležinkeliečiams, telegra
fistams ir paštų darbinin-
kani's. Nes tie andai buvo 
pakėlę ge^eralį streiką. 

Valdžia sutiko jiems dau
giau mokėti. Tas bus daro
ma bonusais. \ 

Tuotarpu visoki reikalai ša 
ly sudemoralizuoti taip, kad 
gyvenimas tikrai jau nepa
kenčiamas. 

l)el didesnės nelaimės šaly 
smarkiai veikia monarchistai, 
kuriems labai norisi turėti ka 
ralių. 

^ tuvos bajoriją denaėionalizuo 
pastatyti agentą. Ir jei to ne-j Lengviau žodžiu remti, ne-J jaučią įtaką. Vilnius, sulig 
galima padaryti, nereikia |gu darbu. i to ftytų Europoj žinovo žo-

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų 
knygą Kūdikių Gerovė, kuri paaik 
kins, kaip užlaikyti kūdikį sveiku. 
Taipgi gausi maitinimo instrukci
jas jūsų kalboje. 0104 

Vardas I Š S * 5 " 
Adresas **•• , v ^ ^ > 

I r š t v a 

NĖRA PASAULYJE TO
KIŲ GERAŠIRDŽIŲ, KURIE 

pastabą iš žmonių gyvenimo. 
Veiksmai, ypae nekurie, is-

UŽ DYKĄ TAUTOMS L A r S - j e i n a SY^ Lošimui tinka. 
Kur šie veikalėliai bus ro-VĘ DALYTŲ. 

Nėra geresnio ženklo tautos 
doros puolimo kaip stokavi- t u iuose> ^ 'Gražiojo Ha 

domi katalikų publikai, reikė-

mas geisti gero savo kraštui. 

NAUJOS KNYGOS. 
. Motinos Širdis, keturių aKtų 

-drama, Parašė Kainų Duktė. 
Išleido A. Kaušilaitė. Spauda 
Lith. Press., 2513 & Halsted 
St. Chieago, 111/1921. 

Pavogtas Kūdikis, tragedija 
trijuose aktuose/ Parašė ir sa-j 
vo lėšomis išleido Kalnų Duk
tė. Spauda Lith. Press., 2513 
S. Halsted St. Chieago, UI. 
1921. 

gelionoje", pataisyti šiek tiek 
ketvirtojo veiksmo, antros 
seenos pabaigą. Tenai autorė 
ar nežinodama vienuolio gy
venimo dėsnių, ar norėdama 
pajuokti katalikiškas vienuo
lijas, pasako niekų. 

Veikalėliuose labai netiku
siai buvo daromas klaidų tai
symas. Spaudos klaidų knibž
dėte knibžda. Vietomis sunku 
net suprasti del daugumo 
klaidų. 

Be to autorė, veikalėliuose 
parodė didelį nežinojimą gra
matikos, nes daugelyje vietų 

mmam 

ma. Ir todėl reikėtų imtis 
minimalės programos Sąjun
gos, kurion įeitų tik Lietuva, 

LIETUVAITĖS! NETEKĖ
KIT UŽ VAIKINŲ,* KURIE 
BONŲ NETURI. JIE LIETU 
VOS NEMYLI. NEMYLĖS 

IR JŲSŲ. 

dengimų. Parašė ir išleido sa
vo lėšomis Kalnų Duktė, 
Chieago, 111. 1920. 

Graži Mageliona mtlodm- pievas rašo maža raidė, O 
ma, keturių akĄ, lęšių ati- g a I ji norėjo įtikti ir katali

kams ir bolševikams! Toidel 

Visi trys veikalėliai yra ga 
na gerai autorei' nusisekę. Yra^dai. 
juose labai gražių vaizdelių ir | 

vienur žodį Dievas rašo didėle 
{raide, o kitur maža. 

Pačiuose veikalėliuose ky
šo kaip kur laisvamanių vaiz-

Spragilas. 
• 

• 

Verkia Dejuoja. 
Verkia dejuoja rudenio vėjas, 
Ūkanos saulę temdo. 
Verkia močiutė — jauną sūnelį 
Didin karužin rengia. 

Akys aptemo nuo ašarėlių, 
Plyšta širdis iš skausmo. 
Jauno sūnelio gudus žodeliai 
Širdį labiau graudina. 

— Likie sveika jau, seiia močiutė, 
Ašarėles nušluostyk! 
Eiki, palaimink savo sūnelį 
.Didin karužin jojant! 

Jeigu sugrįšiu, tai nuraminsiu, 
. Vargely x )^va^ l l 0 sm-
Jei paguldysiu jauną galvelę, 

, Tai bent savoj šalelėj... 

Vai, tai ne vėjas verkia dejuoja, 
Ne miglos saulę temldo. 
Tai verkia rauda sena močiutė 
Išleisdama sūnelį! 

Ten, kur; saulutė leidžias raudo-
Dunda pilka žemelė [na, 
Ten tai pas aukštą smėlio kal-
Buvo smarkusis mušis. [nelį 

• \ 
Girios dejavo, žemė dundėjo, 
Liejosi brolių- kraujas, 
Ten ir močiutės jaunas sūnelis 
Savo paguldė galvą. 

— Likit sveiki jau broliaį sese 
Jau nepasimatysim. {lės— 
Liki sveika jau, sena močiutė, 
Brangi Tėvynė Lietuva...— 

Putinas. 

. . • • • • . » 

l 
DOMĖS. 

Ryt "Draugas" talpina gerb. Atsto
vo prakalbą pasakytą "La Salle" vieš-
buty. Iš eilės seks kalbos p-no B. Mas-
tausko Atstovybės Jūriskonsulorio. Ga
vę tekste talpinsime ir p-no Viniko L. 
Atstovvbės sekretoriaus. 

KIEKVIENAS BONAS IšGELBSTI 
GYVYBE KELETO JAUNIKAIČIŲ. 

PRIEŠ ANTPUOLI 
(Vienveiksmis vaizdelis iš fi-onto 

gyvenimo) 
KALINA. Pamatė kaž ką tamsoj ju

dant ir šovė, rakietą paleido, žinai, kad 
dabar priešas akyse stovi. 

ŠLYŽYSv Stovint man apkasuose ma
loniai prisimena, kad kariauju už tėvynę 
ir tie laikai bus minimi istorijos lapuose 
ir gerbiami nnisų ainių. Tiesiog aš užmir
štu pavojų ir baimės nematau. 

JOKŪBAITIS. Tas tiesa! Mes laimingi! 
— bet visgi suprasti jokiu būdu negaliu, 
kaip jausdavosi apkasuose tas kareivis po 
smarkiausiais'patrankų šūviais ir geležine 
mirčia, kuomet reikėjo jam tą visą visą 
kęsti ir lieti kraują be tikslo, už priešin
gus sau tikslus, už savo priešus, visokius 
kraugerius carus, kaifcėrius, laisvės smau
gėjus, kokia jiems galėjo būti baisi mir
tis... sunku man įsivaizdinti. 

KALINA. Tiesiog sunku mirti be idėjos. 
SLIŽYS. Užtai už idėją mirtis lengva. 

JOKŪBAITIS. Bet taipgi suprasti ne- kuriais skirdavosi iš šio pasaulio mūsų 
senuoliai. Aš lietuvis! Aš jau nebe vergas! 
Oi trokštu, trokštu atkeršyti šiąnaktį prie
šam už visus iškentėtus vargus ir prieš 
paudas. Lai sprogsta aplink granatos! Lai 
žvanga priešo durtuvai ir kalavijai, aš 
jų nenusigąsiu. Priimu viską ramiai! Ma
no krūtinė prieš priešo durtuvus atstatyta, 
mano kraujas prisiruošės pasilieti, oi ei
kite!., eikite baltieji areliai kolonomis, ar 
grandinėmis, eikite prieš mus!., mes mo
kėsime jus pasitikti! nenusigąsime jūsų! 
Žūsime, bet vergais nebusime! Jau lietu
vis nebevVergas! 
GALDAITIS. (pažvelgęs pro langą) Žiū

rėkite L vieną rakietą po kitai laido... An
tai!.. Baltos... viena, antra, trečia, o ir rau
dona... ir žalia... matyt jau antpuolis. Rei
kia arklius pasikinkyti! (bėga pro duris). 

(Visi, uždainuoja) 
Į kovą stosim kilkosvydžiu šausim 
. Ginsim laisvę Lietuvos! 

(išbėga visi) 
Uždanga 

Kučiūnai, 18-IX.-1920 m. 

galiu, ar nemoku ir tų, kurie tokiame svar 
biame momente, kuomet tėvynė reikalauja 
pajėgų ir šaukiasi pagelbos, sėdi namie 
pas mamutę ant šiltosios krosnies ir bijo 
parodyti savęs, paaukoti save, pavargti ir 
apginti ją nuo priešų kurie puola, kad ją 
pavergus^ o paskui užkrovus mums vergi
jos retežius, gaudytų ir varytų kariauti į 
tolimas šalis ir varytų mumis lieti savo 
kraują už mums svetimus ir priešingus 'tik
slus ir mirti negarbinga mirčia už gro
biamuosius tikslus, kuomet dabar galima 
pasirinkti garbingąją mirtį. 

KALINA. Aš į tokius žiūriu su pasigah 
Įėjimu ir sykiu su panieka kaipo į bailį ir 
gyvą — numirusį, be jausmų ir idėjos. 

SLIŽYS, (dešine ranka iŠkėlęs-karštai) 
Tėvyne, tėvyne! Ne tas tavo vaikas kuris 
tau šaukianties pagelbos negirdi tavo bai
so. Ne tas vyras kuris šiandien sėdi pas 
mamutę ant? krosnies! Myliu aš tave! — 
^tylėsiu kolei priešų šūvis bei durtuvas nė-
petvers mano jaunos krutinės. Nebijau nei 
jokių priešų] Nebijau mirties! Žųsiu ir žū
siu su paskutiniais žodžiais ant lupų su Šivynis. 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytoja* tr Chirurgą* 
4441 8a. WMten> Ave. 

Telefonas' Lafayette 4146 
Yalandos; t - l l rytais 1-1 p< į 

/piety ir 7-8 vakarais. Nedė ld ia - | 
Intais tiktai po pietų t Iki I. 

IX. M. T. STRIKOL'IS i 
• Lietoms Gydytojas Ir Chirurgas 1 

Peoplea Teatro Mante 
• i 616 W. 4 7 ta Str. Tel. Boul. t66I 
•Valandos: C Iki 8 rak. Nedėl l t I 
• i k i 11 ryte. | 

Ree. 2814 W. 4Srd fttreet 
Nuo ryto Iki piet. I 

| T e L McKinley H l 

Tei. Blvd.« 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DKKZĮ8TA8 

4111 BO. ASHLAND A V n V B 
arti 47-toe Ganės 

U Valandos: nuo % ryto Iki .1 rak 
Beredomls ano 4 lig 1 vakar* 

DR, G, M. GLASER 
Praktikuoja SO metai. 

Orus* 8141 «o. Morgan t*. 
8.ert* Sl-ro Bt,, • ChJoago. 

8PECIJ ALIUTAS ' 
Ifotarltk*. Vyrišky, tai p r •»ro-

niskų Ilgu. 
OFISO VALANDOS: If no* 16 ryt* 
iki l po pietų, a s o t lkt t valan
dą Takare. 

Nedėllomis nao 1 Iki I po piet. 

VYČIŲ PIKNIKAS. — PARA-
PIJOS DARBUOTA. 

• - — 
i 

A 

[ ūropean American Roreiu 
Fabionas ir Miekievics ved.) 
burę A. Petraitis Ir 8. I*. Fablonaa 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
BTOTARIJrAAS 

Real Estate, Paskolos, 
Ir tt. 

SOI W. S.r)th St., Kamp, 
Tel. Boulevard 111 

Vai.: 9 iki « kasdiena 
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. ik) 1 rak. 

Ned.: iki 1 po pietų. 

Westville, BL — Rugsėjo 18 

Rūgs. 18 d. laikyta parapi 
jos susirinkimas. Klebonas pa
aiškino, kad bažnyčion sudėta 
langai be padarymo parapijai 

DR. P. ŠIMAITIS I 
NAPRAPATH 

W. 45 Str. Chlcago.^ 
(Prie Wcstera Avenue) 

iydau Be Vaisto ir Be Operacijos 
ral. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais pa$ 

sutarimą. Išskiriant ketvergus. 

t Telefonas Boulevard 11 l t » 
0 OR, C, KASPUTIS 

DKUTISTAS m J 
SS31 South Halsted B«r. 

ralandos: 1—11 A. M. • 
1—•: 7—1 P. M. « 

[^&#a^*a.tj2*&tjB*a.tj8-*sjtJtt*i 

DR. S. NAMELIS 
LIKT U V18 

GYDYTOJAS EB CHJRFRGA8 
Ofl*aa Ir Gyvenimo viet* 

SS59 bonth Halsted Street 
aaft vtrtans FnlTersa! St*t« BMk 

Valandos nuo 11 Iki 1? ryte: nno 
1 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 1 rak. 

Nedėllomis nuo 11 Iki X 
TeUfMM Ysrda 5144 

f u i CHARLES SEGAL \ 
Peskelė seavo ofisą po n n n 

§"4729 So. AshJand Avenue} 
BpeeUalistas 

•DŽIOVU, MOTERV ** VYRŲ LIGC| 
•Valandosnuo 10 iki 12 išryto: n n o | 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8 : l t | 

f
"rakai s Nedėllomis 11 kil 1 

Telefonas Dreael 88*6 

iiuiimiiiiimmimiiiiHiimiimiiiiiiiii* 
Rea i i SI Independence Brrd. 

Telefonas Von Buren 888 

DR. A. A. 8 0 1 % 

11 d. L. Vyčiu. 85 kuopa surengė lėšų. Susirinkimas nutarė su-
1 paskutinį šių metų pikmiką pa- rengti kermošių parapijos nau-
rapijos darže. Daug žmonių dai ir užbaigti skolą. Išrinko 
atsilankė. Gražiai pažaidė lie- šeimininkes. Susirinkimas gra 
tuviškus žaidimus. Vyčiai pa- žiai užbaigta." 
dainavo "Nesigraudink mer- Į Malonu yra matyti kaip čia 

Jgužėle", "3au paliokai suki- parapija ir draugijos gražiai 
lo", "Kas subatos VBstbrelį" sutaria parapijos darbuotėje, 
rr keletą kito. 

Dabar vyčiai rengiasi prie 
bažnytinio koncerto kurį duos 
kuomet vargonai bus atnau-
jinti. 

Čia vyčiai dirba tikrai nau-

Rosas Gydytojas rl 
BpeeUalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų Ir risų chroniškų ilgų 
VALANDOS: 10—11 ryto 1—» p* 

pietų, 7—8 rak. Nedėllomis 10— l t d 
Ofisas SS&4 So. Halsted 8t.t Cfciangf 

Telefonas Drorer M I I 
. i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i lUl l l l l i l I l I i r i lMIIIMIK 

VALENTINE DRESMAKJVG 1 
COLLEGES 1 

«205 8. Halsted, 2407 W. MadisonJ 
1850 N. Wells St. 1 

137 Mokyklos Jnngt. Valstijose. 1 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpl-i 
o, Designing bisniui Ir narnama 

Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjlmalaj 
Klesos dienomis Ir vakarą ta Pa-1 

reikalaukit knygėlėa 
Tel. Se«ley 1641 

SARA PATBK, pirmininkė 

Dr. M. Stapnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHJOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 6081 

Valandos: — 8 Iki 11 iš ryto: 
S po pietų iki 1 rak. Nedėllo
mis nuo 6 Iki I vai. 

^ ' " I ll-n T l ~ ,m . - I i II-II II • II I I I - " ^ • • » f c a l — — * • « 
:S35č52 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
S347 Emcrald Avenue 

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

7S1 W. 18-th Gatvė 
Nuo Z IKI 8 vaKare. 

-:: 

J. P. WAITCHES 
Lavvryer 

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

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4508 So. Ashland Are. 

Tel. Yards 1053 

Pūlinis* 1M> 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentittas 

18801 8o. Mfehigan 
•ftrn—*. DL 

TiLiNDOS: 1 ryte Ud 1 rSi 
Pu l lman 849 ftr 8188. 

uniitnnmmiiunititttitiiHiiiiiiiitiiHNis 
IPkone Seeley 7419 

DR. L M. FE1NBERG 
•Gydo specijaliai visokias vyrų tr= 

motėm ljUikas ligas 
^2401 Mr**lan* Str^ ksmpas Wee-s 

tern Ave., Cbicago 
Jvalandoe: 1—4 po piet 7—1 rak.— 
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimir 

>a 
TTeL Bandolph 1898 

A A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vldomiesty} 
AJSSOCIATION B L D a 

1S So. l a 8alle St. 

1 Valandos: 1 ryto iki 1 po pia 
Panedėllals Iki 8 vakare 
Nedėllomis ofisas uždaryta* 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Canal 2118 
Valandos: 11 ryto iki 1 rakars 
Oyvenlmas: 

8811 W. l l r d Str. 
Tel. Prospect 1411. 

! » » • • • • » » » I » » » I » » » * » » • • • « , , ! 

Tel. Canal 817 Vak. Canal 8118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos:. 11 Ud 18 ryto; 1 Ud 4 
po piet 1 Iki 1 vakare. 

I • » » » m » • • 

S V. W. RUTKAUSKAS 
Į ADVOKATAS 

Ofisas DtdmteetyJ t 
I 29 8oath U Baile Street 
f Kambarin 884 
f] Telefonas Central 8880 

\ Vakarais, 812 W. 3Srd S t 
Telefonas: Yards 4881 

l 
Telefonas Prospect 6598 

RUDOLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

i 
Namų Statytojas 

I 5308 So. Robey Str. 
9 
# Darbas atliekiamas pirmos klia-< 
*i 
£ sos už prieinamas kainas. 

dingę darbę .tautai ir Bažny- ninku Są-gos vietinė kuopa 
ciai. Tik apgailėtina, kad ne 
visas jaunimas prie kuopos 

prie vyčių kuopos prisirašyti. 
Tada dar didesnius darbus 
nuveiktume. 

Štai draugijų aukos parapijai 
šią vasarą: L. Vyčių 85 kuopa 
— $66.00, Mažieji Vyčiai — 
$40.00 (del vargonų atnauji- d a i n U 0 3 

nimo), S. L. R. K. A. vietinė 
kuopa — $50.00, Liet Darbi-

DETROltO LIETUVIAI 
ŽINIAI. 

$30.00. Moterų 6v. Ražaneiaus 
dr-ja spalio mėn. rengia vaka-

priklauso. Tėvučiai turėtų sa- rienę parapijos naudai. Turi-
vo sunūs ir dukteris paraginti nie pasidžiaugti tokia gražia 

draugijų darbuote. Juk teisin
ga yra, kur vienybė ten ga
lybė. • Bambizukas. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE PRANEŠIMAS. 
MENĖSINfc AUKŲ APYSKAITA. 

IMI m. rugpjūčio mėnuo. 

. I. VALSTYBĖS REIKALAMS. 
Sv. Jurgio;p^.(l>r-jos anka*i*lr J». BolVi&j : . . ^ti.00 ' 

V i k n ' ' ' Vii '>'* f 

II. LIETUVOS RAUDONAJAM KRYŽIUI. 

Ne\v Britain, Conn. 
Surinktos aukos Liet. Neprik. Sal, A. L. 

T. Sand. ir Varpo Dailės Dr-jos sųva- *• i 
žiavime per P. Kubilių $127.40 

South Chicago,Ill. 
auka Kareivių Draugijos 5-tos kuopos . . 2r>.00 

• 

-

• • • • • • . . . . 10.00 
* 

Cleveland, Ohio 
auka Ant. Jakaičio 

West Pullman, III. 
Liet. Gynimo Komisija ir Tėvynės 
Mylėtojų Dr-ja 48.87 ' 

Thompsonville, Conn. 
auka yisuotino Liet. Pašelpos Komiteto 50.00 

• t 

. 

•' 

-

Viso . > . . . . . ' . . $261.27 

III. LIETUVOS GYNIMO KOMITETUI. 

Pernešta iš liepos mėn *1 * ™ . 116.00 
> i 

» . . . . 

Rochester, N. Y. 
aukos surinktos per vestuves S. But 

rimavičiaus ir O. Peredniukės 
Amsterdam, N. Y. 

Surinkta L. L. Paskolos Stoties išva
žiavime 

V ISO 

. Atstovo atsilankymas. 

Detroit, Mich. — Pranešame, 
jog atstovas gerb. V. Čarnec
kis atsilankys į Detroitą 2 d. 
spalio ir kalbės 3 vai. po pietų 
Harmonie svetainėje ant E. 
Grand River ir Centre gatv. 

Taipat kalbės Lietuvos Stei
giamojo Seimo narys gerb. M. 
Bagdonas. 

Laukiama labai skaitlingo 
susirinkimo** Griež orkestrą, 

. Komitetas. 

AMERICA S MAKING. 
• 

. 16.50 . 

. . . . . . . . . 66.90 

• • • • • 

•. 

199.40 

:•: 

TeL Yardi 6066 Blvd. 8448J 
I^r. V. A. iIMKUB 

j U**UYla Gydytojas, ChlnugsB *» 
Aknšerae. 

J Valandos: Hr-M> »* r^to ^T' i* 1 ' « _ « ^ t . r * . Hod. 18—11 18 rrto. 

Telefonas Canal 5395 1 
JOHN G, MEZLAISKIS 

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

Arti 23-čio Place. 
i a,^įt_Įj.tL.«-aJ-S-*-^»a-"-i-' ' • -*-^' L 

IV. LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI. 
» 

South Chicago, 111. 
auka Kareivių Dr-jos 5 kp \.... 25.00 

Patterson, N. J. . ) 
už "Trimitą" per Spranaitį i 1.40 

Forest City, Pa. 
auka Liet. Neprik. Šalin. Sąjung. 51 

skyriaus 82.00 
Brooklyn, N. Y. 

aukos surinktos per "Vienybė" 115.25 
Providenee, R. I. 

už parduotas knygeles "Trimito" per 
V. Bankauską 2.75 

Thompsonville, Conn. 
auka Visuotinio Liet. Pašelpos Komiteto 50.00 

EHzabeth, N. J. 
aukos Lietuvos Laisvės Išgavimo Kom. 18.75 

Pernešta iš liepos mėn T 3.15* 

Brooklyn, N. Y. Rugsėjo 16 
d., "Garso" name buvo susi
rinkimas America's Making 
Parodos reikalais. Iš raportų 
Komisijų pasirodė, kad darbas 
varomas gera vėže pirmyn. 

Black Party rūgs. 20 ir 21 
dienose buvo surengta ir ma
noma, kad davė gero pelno. 

Toliau buvo tartasi apie ren
giamą vakarą, kuris žada būti 
spalio 2 d. vakare, Apreiški
mo Pan. Šv. par. salėje, Brook
lyn. Bus labai indomus vaka
ras. Bus dainosy monai ir Šo
kiai. Patartina kiekvienam 
lietuviui atsilankyti. 

Aukos plaukia pamažu. 
Gauta nuo Martyno Liutero 
Dr-jos iš Brooklyn. N. Y. 10 
dol. auka ir Lietuvos Ameri
kos Piliečių Klubo 10 dol. Ačiu 
įiems uz tatai. 

Staklės jau gatavos. Pali
ko gauti audėjos ir prie au
dimo prietaisas. Taigi atei
nančiame ketverge rūgs. 22 
ir šaukiama tam reikalui su
sirinkimas pasitarti. 

Kreipiama dar kartą dome 
Draugijoms, kaip Didžiamja-
me New Yorke taip ir plačioje 
Amerikoje, kad jos, kurios ga
li, atjaustų mūsų prisidėjime 
Parodoje, su savo auka. Ku 
rios esate gavę laiškus su 
prašymu aukos, malonėtumem 
prašyti Draugijų neatsisakyti 
sii auka.'Nes virš minėtas rei 
kalas, turėtų • būti visų liet. 
reikalu. Visiems lietuviams 
bus garbė, jeigu su jų parėmi
mu mes pasistengsime pasiro
dyti toj^ parodoje kaip pri
dera. ' 

Čekius siųsdami, išrašykite, 
juos J. Tumasonis vardu ir pa
siųskite juos America's Ma
king sekretoriui J. Sadeckis, 
559 Grand St., Brooklyn, New 
York. 

Kolektoriai rinkimui aukų, 
kuriems prašytumėm neatsa
kyti, yra išrinkti sekanti: Pe
tronė Starkiutė, M. Česnavi-
čiutė, J. Valaitis ir M. Venc-
lauskiutė. 

America's Making 
Komitetas. 

!^J ' • r Viso $298.30 

j nėjai rado, kad tinkamiausiu 
ginklu, kovoje su tautos, ti
kybos ir doros priešais, yra 
tai katalikiškos spaudos sus
tiprinimas ir jos išplatini
mas! Kacktai geriaus pasisek 
tų, nutarta kuodaugiausiai su 
traukti narių spaudos — 6v. 
Kaz. Draugijon. Tuo tikslu 
j . E. Vyskupo tapau paskir
tas, o SV. Kazimiero Dr-jos 
įgaliotas, atvykau Amerikon 
rinkti narių Šv. Kazimiero 
Draugijai, o ne aukų, — kai 
kam rodos. 

Be minėtų J. JB. Vyskupo 
ir Šv. Kaz. Dr-jos dokumen
tų atsivežiau dar kitus nuo 
Katalikų Veikimo Centro ir 
nuo "Blaivybės" Centro. 
Man su tais dokumentais 
kreipiantįs į '"Draugo" reda
kciją, kad ji pagarsintu mano 
misijos atsišaukimą, atsakė 
to negalinti padaryti, kol oš 
neturėsiu rekomendacijos i S 
Tautos Fondo. Gerb. Tau
tos Fondo pirmininkas, gerai 
žinodamas spaudos galybę ir 
naudą mus?ų Tėvynei Lietu
vai ir kadangi mano misija 
ne aukų, o narių rinkimas 
prašytą rekomendaciją raštu 
suteikė. . 

Be to, kunigai susivažiavę 
gerb. kun. prof. Bučį išleisti, 
viešame, skaitlingame susirin 
kime mano misiją vienbalsiai 
užgyrė ir, nutarė remti. Tuo
met "Drauge" tilpo ir mawo 
atsišaukimas,.. * $r- turėdamas 
kunigų įkąramą ir visas reika 
lingas rekomendacijas, prade-
jau darbą. Mūsų Tėvynė-Lic-
tuva bus galinga jei ji bus 
tikinti ir dora. Todėl platin
kime lietuvišką, katalikišką, 
dorą spaudą, o ji sustiprins-
musų Tėvynės pamatus, iš
blaškys tamsybes ir švies ai-

Su tikra pagarba, Šv. Kaz. 
Draugijos Generalis Įgalioti
nis Amerikoje. 

Kun. P. Raščiukas. 
»«& 

v 

Iš LIETUVOS. 

Gimnazijos namas labai ne
patogus ir perankštas, teciau 
nesant Telšiuose liekamų na
mų, tenka juose liktis. Atva
žiavę į Telšius turi labai daug 
vargo, kol suratoda sau na
mą gyventi. Yra reikalinga 
Telšiuos daug butų statyti, 
tečiau dabar maž tuomi tesi-
darbuojama. 

TAUTŲ SĄJUNGA IR *AU-
TINIŲ MAŽUMŲ TEIS4S. 

T a u t ų S ą j u n g o s V i c e - P r e z i -

^dentas p. Dickinson atvyko 
Bukareštan su ofieiąline misi
ja — ištirti santikius su tau
tinėmis ni^umomis.: P. Dick-
insjpv V ""M̂  pastatyti Tautų 
Sąjungai apyskaitą apie tau
tinių mažumų padėtį Rumu
nuose, t^eko-Slovakijoj ir Pie-
tų-Slavijoj. * 

Pasikalbėjime su Rumunijos 
laikraščio "Adverul" bendra-
darbiu p. Dickinson pareiškė, 
kad jisj norėdamas gerai pa-

škiosateHies'spinduliais." " žinti šių kimštų tautinių mažu-
mų padėtį, sueis į tiesioginius 
ryšius su jomis. 

(Ž. R. M-jos Spaud. Skyr.) 

AIŠKUMO DĖLEI. 

Bendrai aukų suplaukė rugpjūčio mėn $2,006.79 
Šios Visos aukos jau yra pasiųstos Lietuvon. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖ AMERIKOJE 
Rūgs. 13, 1B21 m. 

Wasf4ngton-, D. C. 
(Pabaiga) 

Gal kai kam dar neaišku y-
ra, kokiu tikslu Šv. Kazmiero 
Draugijos (Lietuvoje —Kau* 
ne) 'generalis įgaliotinis Ame% 

rikoje lankosi su prakalbo
mis lietuvių kolonijose. Todėl 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 

Lietuvių gimnazija. 

Telšiai. Rugpjūčio 24 d. pra
sidėjo kvotimai į Telšių lietu
vių gimnaziją, o 29 d. moks
las. Šįmet jau Telšiuose yra 
8 kl. gimnazija ir sekantį pa
vasarį turėsime pirmą Telšių 
gimnazijos laidą. Prašymų pa
stot į gimnaziją paduota į 200; 
iš jų laikė kvotimus 177 ir te
išlaikė vos 64. Klasių yra 11, 
nes padaryta III. IV. ir V. kl. 
paralelės klasės. Mokytojų tu
rima 21, kurių 11 yra baigę 
universitą, su aukštuoju išsi
lavinimu. Beto prie gimnazijos 
yra metiniai mokytojų kursai. 
Mokinių šįmet manoma, kad 
bus į 400. Skaičius nenusto
ja, mainosi, nes Vis daug pri-
buna iš kitų gimnazijų. 

Nauji mokytojai. 

Pakviesti; nauji mokytojai: 
VI. Riddelis iš Leipcigo, buvęs 
Vokiečių konsulu Rostove ir 
mokytojavęs Orenburge; moks
las baigęs Londone. Dėstys vo
kiečių, fransų ir anglų kalbas; 
p. Fabricijus -— lotynų kalbos 
mylėtojas, buvęs Rusijoj karo 
valstybės gynėjas, juristas, 
dėstys lotynų kalbą. Inžinieris 
Labutis^ buvęs Maskvos uni-
versitatės privatdocentu dėstys 
fiziką, psichologiją. Direkto-

Paieškau švogerio Kazio Braduno 
ir sesers Marės Bradunienės, 6 mė
nesius gyveno Shenandoah, Pa., pas
kui išvažiavo ten kur api© Chicagą. 
gorėčiau su jais susižinoti, nes turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu jų pačių ar 
kas juos žino pranešti sekančiu ant
rašu: 

Vincas Ambrazievičius, 
228 E. Centre Str. Shenandoah, Fa. 

REIKALINGAS garas kalbėtojas 
vidutinio amžiaus, turintis daug pa
žįstamų, 'kuriems galėtų išaiškinti a-
pie 8% Fir^t Mortgage Bondsus šioj 
valstijoj. Pastovi vieta, gera užmo-
kesnis. Atsišaukite šiuo adresu: 

P. R. LEACH, 750 MeCOfcMICK 
f BLOG. CHICAGO. 

_ . . . . . . 4-

pareiškiu visuomjenei sekan
čiai: didėjant antikatalikiškai 

, . T . . . , , nauja kun. A. Simaitis, propagandai Lietuvoje, kata-, 
likystės ir taptos budrus gy- j Gimnazijos namas. 

PARSIDUODA labai pigiai Cash. 
groserne nėra kningučių viskas ge
rai sutaisyta, biznis išdirbtas per 17 
metų, parduosiu trumpų laikų nes 
tūrių išvažiuot ant ūkės. Atsišaukit. 
S700 S. Emerald Ave. Chicago. 

ANT PARDAVIMO: Parsiduoda 
saliunas, labai geroj vietoj. Kontrak
tas yra ant dviejų metų. Gera pro
ga geram žmogui. Priežastis parda
vimo .savininkas išvažioja Lietuvon. 

Atsišaukite 
Paul Baltutis & Co. 

4600 S. Wood St. Chicago. 
g. 

1 — i i i i n 

AKT PARDAVIMO. 
Penkių kambarių namas tuojaus 

turi but parduotas. Dailibj lietuvių 
apgyventoj vietoj, arti 6r. Kazimiero 
vienuolijos. Vienas blokas nuo \Ves-
tern Ave. ir 6D g a t gatvekarių. At
sišaukite bile kada diena. 

E. vVEYRASKA, 
2440 West 68 St. 

ANT I*ARDAVIMO: — 1218 Mi-
ssouri Ave. St. Louis, Mo., moder
niškas mūrinis namas Vieno flato 
vienas blokas nuo Lietuviškos Ba
žnyčios: apačioj 1 kambariai Ir 
vana; ant viršaus 5 kambariai ir va-
na, elektra fr v!*! moderniški įtai
symai; cemento skalbykla. Raudos 
niekad nėra tuščios. Kaina $6,000 
Atsišaukite ypatiškai ar raštų Mra. 
M. Honzik, 1211 Missouri Ave., 
St. Louls, Mo. 

" i - ' . ' ' •• • • ' 

E i T R A 
Uke ant pardavimo 220 akrų, 135 

akrų aremos. Geri budinkai, 26 kar
vių, 5 arkleL 15 kiaulių, 250 vlš'tų. 
1,000 bu. grudų. Trekteri8 ir kulima 
mašina nereikė ne joke agento. Ūki
ninkas CMcagoje. 

A. GRIGAITIS 
1758 W. 95 St. TeL Beverly 221f 

• 
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IŠ NORTH SIDfiS. 

UETUVOS ATSTOVAS 
JAU ČIA. 

"patarįjmj ir prirodinėjo budus, 
kuriais žymiai sustiprins cho
rą ir ragino vsus žeBgti pir
myn muzikos srityje. Kun. N* 
Pakalnis dažnai lanko choro 
susirinkimus ir nepavydi savo Šį vakarą (rugp. 27 d.) šio n 

kolonijon atvyksta Lietuvos „ J - -
,_ . • J. . . * • 7 __ t naudingi} patarimų. 
Valstybes Aastovas, gerb. V . ' 
čarneckas. Kalbės Šv. Mykolo 
par. svet. Bus kiti žymus kal
bėtojai. 

Mes skaitlingai atsilankyda
mi į prakalbas parodysime pri
derama pagarba Lietuvos Vai 
stybei i r išgirsime daug ko 

CHICAGIECIAI, ATSIIMK! 
TE LAIŠKUS. 

* 
* 

naujo. Komisija. 

IŠ WEST SIDĖS. 

Alpha. 

IŠ NORTH SIDES. 

ATSILANKYS LIETUVOS 
ATSTOVAS. 

Lietuvos Atstovas, gerb. V. 
Čarneckis atsilankys šion ko
lonijon šį vakarą, rūgs. 27 d. 
Kalbės Meldažio svet. lygiai 
7:00 v a i Dar kalbės Liet. St. 
Seimo narys, p, M. Bagdonas, 
pp. Mastauskas, Vinikas ir ki 
ti žymus vietiniai kalbėtojai. 

Visi atsilankykime ir šgir-
sime ką Lietuvos Valstybė 
per savo Atstovą turi mums 
pasakyti. Komisija. 

Rugsėjo 18 d. su bažnytinė
mis apeigomis tapo palaidotas 
V. Bernackas, kuris žuvo ka
rės lauke Prancijoje. Mišias 
laikė kun. E. Stepanavičius, gi 
pritaikintą pamokslą pasakė 
vietinis klebonas, kun. A. Bal
tutis. Velionio laidotuvėmis 
rūpinosi jo teta, J . Bernackie-
nė. Bažnyčia iš lauko buvo pa
puošta "se rv iee" ir ameriko
niškomis vėliavomis. 

Chicagos pašte (vidufnieity) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randaai atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau Įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba .kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti .prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko numerį, nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

LIETUVOS ATSTOVAS 
PAS MUS. 

Trečiadieny, rūgs. 28 d. Die 
vo Apveizdos par. svetainėje. 
8 vai. vakare įvyks iškilmės, 
Lietuvos Atstovas, gerb. V. 
Čarneckis kalbės. Dar kalbės 
Lietuvos St. Seimo narys, 
gerb. M. Bagdonas, Liet. At
stovybės sekretorius, p. VlMi 
kas ir kiti. 

Aštuoniolikiečiai skaitlingai 
atsilankykime į prakalbas, tuo 
mi parodydami gilią pagarbą 
Lietuvos Valstybei per jos At 
stovą. 
L. L. P. BENDROS STO 

TIES VALDYBA 

Rugsėjo 18 d. moterystės Sa
kramentą priėmė Jurgis Vi-
nauekas su Barbora Šlajutė, 
Jaunavedžiai yra gerai žinomi 
šioj parapijoj. Jaunasis pri
klauso prie vietinės L. Vyčių 
kuopos, o jaunoji prie Šv. My
kolo parapijos choro. Užtaigi 
choras įspūdingai pagiedojo 
"Veni Creator, o jos brolis pa-
'grojo ant smuikos. Kol buvo 
nevedę darbavosi, tikimasi, 
kad ir apsivedę darbuosis Ba
žnyčios ir tėvynės labui. 

Vietinis. 

CICERO, ILL. 

Lietuvos Atstovas, gerb. V. 
Čarneckas atvyksta čion šį va
karą (rūgs. 27). Kalbės Šv. 
Antano par. svetainėje. Bus 
kitų garsių kalbėtojų. 

Ex-rep. 

AUTOMOBILIŲ AUKOS. 

Šį sekmadienį C h i c a g o j e 
automobilių nelaimėse žuvo 3 
bernaičiai ir viena mergelė. 

A. f A. 
JUOZAPAS KANAUSKIS 

mirė rugsėjo 26. 1921. 12:10 vai. 
po pietų 44 metų amžiaus, paėjo 
iš Kauno rėd.. Va mūriu parrfpijos. 
Trumpiuinkų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 19 metų, paliko dideliame 
nuliūdime seserį Domieelę Sarkienę. 
brolį Joną Kanausk). Lietuvoj bro
li Aleksandrą ir seserį Marijoną Mi
šeikienę. / 

Laidotuvės bus pėtnyėloj, rugsėjo 
30 d., 1921 iš šv. Kryžiaus bažny
čios 8:30 vai. ryte i šv. Kazimie
ro kapynes. Lavonas randasi po 
uum. 4559 So. Hermitagė Avė. Lai-
duotuvėmis rūpinasi sesuo Domicė
le šarkienė. 

Kviečiame Tisus gimines ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Kugsėjo 13 d. š. m., parapi
jos svetainėj įvyko Liet. Vy
čių 4 kuopos, parapijos choro 
svarbus, nepaprastas susirin
kimas. Chore jau nuo senai 
daugelyje narių buvo nepasi
tenkinimas dėlei stokos disci
plinos; tas žinoma nemažai 
kenkė ir trukdė kitiems na
riams darbuotis ir chorui pa-
žangiuoti nežiūrint pasišventi
mo choro vedėjo ir valdybos. 

Šiame suririnkime atsilankė 
ir gerb. kun. Norbertas Pakal
nis, suteikė daug naudingų 

Jau darbą eina. 

Rugsėjo 25 d. didysis 
Šv. Antano mokyklos kamba
rys prisirinko pilnas žmonių. 
(Jerb. kun. H. J . Vaičiūnas 
jautrioj, iškalbingoj kalboj iš-
rodinėjo lenkų daromas lietu
viams klastybes ir priparodi-
nėjo kodėl turime pirkti Lie
tuvos Laisvės Paskolos Bonus. 
Nekurie susirinkusiųjų aiškino 
bonų praktiškąją vertę. 

Apsvarstyta kokios tvarkos 
laikysimės antradieny, rūgs. 
27 d., kuomet Lietuvos Atsto
vas, gerb. V. Čarneckas atsi
lankys į mūsų koloniją. Dvy
lika automobilių jį pasitiks ir 
atsiveš į svetainę. Minia žmo 
nių pasitiks prie svetainės. Jei 
oras daleis prakalbos bus pa
rapijos kieme. Šv. Antano pa
rapijos benas dar nedavė už
tikrinimo, kad prisidėsiąs prie 
iškilmės. Tikimasi, kad neat
sisakys. 

Šiame susirinkime pirko bo
nų už $650. Dauguma pirksią 
per Lietuvos Atstovo prakal
bas. Štai pirkusieji susirinki
me: 
Juoz. Peterabas $100 
Juoz. Gribauskas 100 
Ona Rašinskienė 100 
Eva Bielunienė 50.00 
Ona Bukauskienė . . 50.00 
Pr. Zdankus 50.00 
Pr. Stanislovaitis 50.00 
Jul. Šliogeris 50.00 
Luk. Krikščiūnas 50.00 
Juoz. časas 50.00 

Antradieny, per Lietuvos 
Atstovo prakalbas ciceriečiai 
dapildys savo kvotą. 

Ex-rep. 

1—Andrijauskui Adonuj 
6—Bardauskas V. 
11—Blusiancie Antonas 2 
21—Čepulis Edvard 
22—Chepaites Peter 
24—Ciniku Jonui 
26—Daugielo Peter 
27—Dauidanis Peter 
29—Digrys Prank 
31—Dyginienė Kozimiere 
39—Gęstant Kotrina 2 
43—Greenus Anton 
45—Gudiolis Wm. 2 
46—Gukliai P. 
59—Jucojte Mrs. Mariona 
60—Kaminskav Dominikas 
62—Karklaitene Franoiska 
64—Kasiulis Jonis 
65—Kaupus Kazimerz 
68—Kiras Jozapats 
70—Kluda Aleksandra 
75—Krincis Juozapas 
76—Kupelis Anton 
79—Lakocauskis Prank 
81—Lireikis L i prijoti a 
83—Lukas Karol 
85—Malinskas Aleks 
90—Jizidorius Masaitis 
91—Matkas P. 
94z—Mikasauskis Jazapas 
95—Mikėnas Antanas 
98—Morkevičiutė Miss Ciasie 
101—Mureika P. S. 
103—Nakvos John 
105—No viekas Mįkolas 
109—Palshis Anna 
112—Petrošius Kazimieroj 
13—Poliekas Kazimeras 

115—Pranculini Antanne 
117—Puctencys Wladla8. 
118—Ramzer Agnas 
119— Razutis W. 
125—Rugienis A. J. 
126—Sarna Adom 
132—Sirwid Kizmirz 
133—Skyrpko Rev. A. 
134—Slemp Wiktorija 
137—Specius A. 
138—Spetila Juzapas 
141—Staponkui Juzupui 
142—Stasitis Jonas 
153—Tamulewiez Gabriel 
154—Tilenis M. 
155—Tuerkva Pranciškus 
156—Urbonas Mike 
158—Urnezis Kastan tinas 
160—Vaičiulis" Karolis 
161—Varanius Tadas 
164^-Vkilis Mrs. Razimizac A. 
įeS^-lVaiskus J. 
166—-Wensku8 Stanislow 
173—Yuktonis Paul. 

AR NOEI KAD TAVO KŪDI
KIS BUTU SVEIKAS? « 

• - _ , 

Tai turi duotų jam tinkama 
maistą. Sveikas kūdikis yra tai 
linksmybė ir pasidižiavimas kiek
vienas motinos. 

Jeigu, maitinsi savo kūdiki tin
kamų maistų iš jaunų dienų tai 
jis vėliau gyvenime bus stiprus, 
nes kitaip jis visuomet bus silpnu
tis. 

Ant 2-ro puslapio Šio laikraščio 
rasite apgarsinimą Bordetts Eagle 
Brand Condensed Pieno. Iškirpk 
ta kuponą šiandiena ir pasiųsk 
o gausi dykai kningutė Baby Wel-
fare Book kaip maitinti ir auginti 
kūdikį. ^ (Apgr.) 

KELIONE LIETUVA 
A T P I G O ! 
::i:::i^::i:::::::T"'f""? 

DARBAI KISKIMENETAS 
VALLEY JAU PRADĖJO 

EITI. 
Mes turime tikrų žinių kad 

darbai kasyklose apie Apollo, 
Leechburg ir Vandergrift, 
Armstrong ir "VVestmoreland 
apškričiuose Pennsylvanijos 
valstijoj jau pradėjo eiti ir 
trumpų laikų viskas įsisiūbuos 
pilnų smarkumų. 

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

Kurie neturi darbo gali nu 
.važuoti nes čionai s gali gauti 
pastovų darbų. (Apgr.) 

. I - , . . . . . . , , . , r . . . . . . * • . . . > • • - . . . . . . . • • . . I . . " " • > . . . . . . . . • • . . • . | Į Į | | . m M i l i n i u i 
, ... . . . . . .;•. .•. ; . . ; . . . . . . . , . . . . . , , . , . . , . _ . . . . . . . - . - . . .:.. ~. - į ]tį , , į , liM JM į.,, 

Linksma mums pranešti, kad Kelionė Lietuvon atpigo per $ 25.00 ant 
laivakortės. .• 

Dabar trečios klesos laivakortė iš New Yorko iki Piliavai-Karaliau-
čiui tik $110.00. Visa kelionė Lietuvon galima atlikti be persėdimo vien 
vandeniu; nekliudant Vokietijos, nei Lenkijos žemių. Tiesiai iš New Yorko 
į Piliavą arba iš Canados į Piliavą 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia, pinigus Lietuvon krei 
čiausiai ir geriausiai sulig žemiausio dienos kurso AUKSINAIS IR DO-
LIERIAIS. • 

Del platesnių informacijų reikale laivakorčių, pinigų siu/itimo įlietu 
von, Pasportų ir Incorae Taksų kreipkitės šiuo adresu: J 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted St, Tel. Yards 6062, Chicago 

Ofiso Valandos: Kasdien 19:30 ryte iki 6:00 vakare. Utarninkais, Ket-
00 vergais 

po 
jais ir Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:00 ryte iki 3:1 
pietų. 

S. D. LACHAWICZ 
IJETLVY8 GRABORIUB 

Patarnauju l*ldotuv**» koplrUoaia. Birt 
tai* nal4JH« aUritevktL • n u o darbą 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A T J G E " 

GENERALIS OFISAS: 
• 

Lithanian Sales Corporation, 
414 Broadway, 
Boston, Mass., 

' 

Lithuanian Sales Corp., 
300 Savoy Theatre Bldg., 
Wilkes Barre, Pa. 

MOTERIMS ir VYRAMS 

DR. J . SHANKS 
6YDYT0JAS Ir CHIRURGAS 

Ofisai: ^ ^ ^ G y d o moterių Ir 
1«67W. M a d l a o n ^ ^ . VfTn y i ^ k i ^ H-
S*. Kmp. Paulina ^ ^ L « , ^ ^ 0ft_ 
VaL 10 Iki 12 p. > ^ . g u o 8 e „ , | . 

1 Iki 8 vak. ^ ^ v .„„hMMuM 
Rea. oflaae 3041 rullcrion* ,^-*< 

A ve. Kam p. A lininy Ava. 
Vai. 8 Iki 9:30 ryte 

1:86 Iki 8:80 vale 
Chicajro. 111. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
=£5 

U 

BALTUOS AMERIKOS LINIJA 
<> H P O A D V / A \ NEVV "i o r m N \ 

• 

PLATINKITE "DRAUG4" 

, f les l Kelionė į l i lETUV^ PKK PIL1AV4 
r (Karaliaučio Prieplauka) 

ARBA PER UBAVA, HAMBURGĄ—EITKUNU8 
Šiviomi liriksina mums pranešti, kad mes pasidarbavom Idant 

mūsų pasažterfal, O. YPATINGA* LIETUVIAI, galėtų keliauti STA-
L»tuviai, važiuojanti J Pllfdva, aplenkia Lenkų Juostą (Korido-

rą ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia 
Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų reguliari&ko su_ 

sinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti. 

Ufdell dviejų sriuba pačto laivai išplaukia: 
S. S. ESTONIA spal 5 , S. S. LITHUANIA lapkr. 2 
S. S. POLONIA spalio 19 LATVIA Lapkrity s 9 

Pasaiierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifaz. Con. 
WM laivai tori pulkus kambaiiua trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. KEMPP, Gcn. Wcgtern Pass. Ayt.' 120 JT. LaSalle St. Cldoago 

MANTREAL J 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir U E P O J U 

VU 
Trečia 
Kliasa C A N A D A LINE 

Susijungė Red Star Ir Holland-America Linijos 
Tiktai vienas tiesus keliai- f RaltJc Portus 

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. Ajft.. 14 N. Dearborn Street 

; 

-
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: Auksinai Labai Pigus 
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I R K I T E )ų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigu Siuntimo^ 

Skyriuje ir siuskite saviesiems 
LIETUVĄ. 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

pinigų kursą kreipkitės 

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

Co. 
Chicago, 111. 

« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • — » 

LAIMINGA, LINKSMA, NESUSIRUPINUSI MOTERIS 
Yra visuomet sveika. Suvargus, nedagalinti mote

ris nesijuokia. Tokioms gyvenimas yra našta, ir kuomet 
jos metais yra jaunos, ir turėtiį būti malonios ir gerame 
upe, tai kentėjimai daro jas pasenusoimis i r panurusio-
mis. Mažos ligos, kurios graužia moteris palieka žymes 
ant jų veido ir figūros, ir kiekvienos sužiedotinės, mo
teries ar motinos yra priedermė jaustis ir išrodyti kuoge-
riausia. Nuo seniai moterys patyrė, kad garsusis Laxvi-
bur Compound yra gera pagelba įvairiose ligose, nes 
taiso ir pergali jų lyties silpnumus — nereikia pavojin
gų operacijų. 

Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne savo laiku, nuo 
nereguleriškumų, silpnumų, alpimų, periodinių kentėji
mų, netvarkaus apetito, išblyškumo, inkstų skaudėjimo, 
šiurpulių, kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, karščiavimo, 
apkvaitimų, širdies drebėjimų, nerviškumo, chroniško 
galvos skaudėjimo, nemigio, neramumo, abelno kentėji
mo, spazmų, širdies mušimo, slinkimų, skaudėjimų nu
garkaulio ir tarp pečių, gazų pilve, žiaugčejimų, ne virš
kinimo, nuo sūnaus ėjo šlapumo su karščių arba diegi
mu, susierzinimų šlapinimosi organų, slogučio, niežėji
mo, desperacijos, histerijos, lenkorreos, nerviško trau
kimo, sustirimų, pilvinių gazų, vidurių iįputimų, pas-
tirimų, skaudėjimų klubuose, netekimo atminties, tru
kumo energijos, kojų skausmų, nupuolimo ysčiaus, 
nerviško nusiminimo, melancholios, vėmymų nėščioms 
esant, duslumų, skaudžių ir nereguleriškų mėnesinių ir 
abelnų negalių, įsigyk tų vaistų, tą jūsų lyčiai dovaną ir 
jus laiminsite tą dieną, kurioje pastebėsite šį apgarsini
mą. 

Trijuose kritiškuose perioduose moteries gyvenimo, t. 
yra, perėjimuose iš mergystės į moterystę, laike nėštumo 
ir "gyvenimo mainymo" Laxvibur Comp. moteriškiems 
negeramams yra brangenybė. 

Pilnus Laxvibur gydymas kainuoja dešimts dolerių 
keturiasdešimts centų, pusė — šešis dolerius ir septy-
niasdešimts penki centai. Laxvibur parduodamas tik La-
meco Laboratorijoje, Forbes netoli Moultrie, Pittsburgh, 
Pa. Laxvibur bus pasiųstas tuojaus kaip tik bus gautas 
Money Order, cash ar banko draftas. t 


