
"DRAUGAS" 
Publlshed Daily Except Soadajs 

«JD© * C O . . . . . . . . . . . . . . . . . . S&.00 
SU Monfha $4.00 

AT NEWS-STANDS Sc. A. C O P T 
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc., 
2SS4 & Oaklcy Ave. Chlcago, HJ. 

Tel. Roosefelt ?7t l 

» - * A * • -

• * 
(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

JĖI MYLI LIETUVĄ 

PIRK LAISVĖS 

B O N Ą 

K A I N A O CENTAI 

PuMtufrfd mnA «s t r fbuted under permlt (No. 408), authorized by the Act of October «," 1917, on Hle a t ttie Post Office of Chicapo, 111. By the order of the Presldent, A. S. Burleson, Postmaster General . 
<.i,%i. 

PRICE CENTS EHT 
CHICAGO, ILLINOIS PENKTADIENIS, RŪGS. (SEPT.) 30 D., 1921 M. 

E R E D AS SEOOlTD-CIiASS MATTER MARCH SI, 1016, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER T H E OP ACT O F MARCH 3, 1870. 
METAI-V0L. VI No. 230 

NAUJAS HYMANSO PROJEK 
TAS VILNIAUS KLAUSIME 
Tą Projektą su Pataisymais 

PROTESTUOJA PRIEŠ 
GRAIKUS. 

VOKIETIJOS IŠGINKLA- PRIEŠ KAIZERIO NUOSA 
VIMO PASEKMĖS. 

Lietuva Priima 

Kernai paša paaukšt intas fiel-
dmaršalu. 

LONDONAS, fugs. 30. — 
Gauta žinių, kad sąjunginin
kų komisija, kuriai pavesta 

Konstantinopolis, rūgs. 30. kontroliuoti Vokietijos išsi-
Angių kariuomenės ,komen | S r a v i m a , esanti patenkinta 

atliktais savo darbais. Nes 
Vokietija mielai atidavė ko-

VYBES IR MONAR 
CHISTUS. 

G E N E V A , Šveicarija, rug. 
30. — Laikraš t i s " J o u r n a l de 
G e n e v e " padėjo savo skilty
se naujų Hymanso projektų 
Vilniaus klausime. Pirmojo 
jo projekto, kituomet padary 
to Briuksely, Lietuva nepriė-

dantas šitame mieste, gen. 
TIarington, pasiuntė savo vy
riausybei protestų, kad grai
kams liuosai leidžiama su jų 
karo laivais plaukioti Darda-

teigtas analoginiai su Šveiea- jneliais i r pačiame Konstant i-
rijos bile vieno kantono kons-1 nopoly turėt i karo veikimų ! likta ' t ik 102 anuotos , ku 

B E R L Y N A S , rūgs. 30. - -
Neprigulmingųjų socialistų 
frakcija indavė/ čia parlamena 
tui projektų konfiskuoti visas 
buvusio kaizerio ir jo namiš
kių, ta ipat daugybės princų 

misijai ginklus ir daugelį ka- ir princesių nuosavybes li
tuos visus tur tus pakeisti res
publikos nuosavybe. 

ro medžiagos sunaikino. 
Iki šiolei sunaikinta 32,000 

visokios rųšies armotų. Pa-

titucija (bus vykinamoji ir 
įstatymų leidimo valdžios, 
ta ipa t vietinės valdžios, kan
tonui valdininkus rinkti tei
sės ir t t ) . Vilniaus kantono 

mė, Nes tasc buvo labai pa- atstovybė turės- tas pačias 
lankus lenkams. Naujų pro- arbi traci jas kaipir Berno 
jektų su kai-kuriaise pataisy- (Šveicarijoje) federalė vald-
mais Lietuva sutiko pri imti . 
Lenkai ne. Tečiau prieš len
kų norų tas naujas Hyman
so projektas visgi induotas 
patvi r t in t i čia Tautų Sąjun
gos suvažiavimui. Galimas 
daiktas , suvažiavimas jį pa
tvir t ins ir Varšava turės at
sisveikinti su Vilniumi. 

žia santikiuose su savo kan 
tonais. Lietuvos centralė 
valdžia, ta ipat Lietuvos sei
mas turės sėdybų Vilniuje. 

Armija. 

Penktas skirsnis : 

"bazę. ' m 

Atsimetus graikams, turkai 
nacionalistai Angoroj šiandie 
pamini didelę tautinę šventę. 
Angoros seimas Mustapha 
Kernai pašų paaugštino field-
maršalu ir dar prisegė " p e r 
ga lė to jo" vardų. 

ITALIJOS KUNIGAIKŠTIS 
NgRĮfi SOSTO. 

rias paskiau prisieis sunai
kinti. 

Visokios rųšies šovinių su
naikinta 34 ftiįlionai tonų. 
Dar apie vienas* milionas pri
s ieis sunaikinti. 

Be to, sunaikinta 110,350 
kulkasvaidžių; mašininių šau
tuvų, 35,566. Papras tų šau
tuvų sunaikint* 4,160,000. 

Taigi komisija atlikusi daug 
darbo. Dabar Jutai komisi
jai bus pavesta prižiūrėti , 
kad vokiečiai negamintų nau-

MOKYTOJŲ KURSAI. PLĖŠIKAI. 

T E L Š I A I (E l t a ) . Telšių P A N E V Ė Ž Y S (E l ta ) , Pa-
ir Kret ingos sričių liaudies nevėžy pradėjo statyti kelius 
mokyklų mokytojų kursai, 
prasidėjo birželio 25 d. baig-
sis rugpiučio 10 d. Kursus 

mūrinius namus — rugpmcio 
15 d., 8 kilometrai nuo Pane
vėžio apie Piniavų plėšikų 

lanko 132 asmenys: 111 mo-,gauja, apsitaisiusi milicinln 
Be to, tuo pačiu projektu kytojų ir 21 kandidatas. Tel- m ir kareivių drabužiais, ap-

ta socialistų frakcija reika 
lauja aštr iai sudrausti visus 
monarchistus, neleisti jiems 
rengt jokių monarchistinių iš 
kilmybių. 
' Neklausant jiems nemokėti 
jokių pensijų, Tegu jie sau 
žinosi. • 

JOKIOS POLITIKOS. 
• 

• 

šių srities mokytojų buvo 58,; si ginklavę šautuvais ir bom-
Kret ingos 47, Mažeikių 5 i r jbomis, dienos metu apiplėšė 
Tauragės 1. Iš kandidatų daugybę žmonių, einančių i r 
buvo 1 baigęs gimnazijos 5 važiuojančių keliu. Apiplėšė 
kl., 12 baigę gimnazijos 4 kl. ; k e l i l * tūkstančių auksinų su
baigę metinius mokytojų kur
sus prie Telšių gimnazijos 6 
ir mažesnio išsilavinimo 2. 

mai. 

SIŲ MOKYKLA. 
Kursų mokytojais buvo: p. . v 

Plušinait is (Telšių sr . moky
tojų instruktorius) , p, Moliu-

VIDURINI0JI SUAUGU-

Sienos. 

antras is Naujo projekto 
skirsnis toksa i : 

Sienos t a r p e Lenkijos ir 

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Vienas Romos laikraštis pa-

, kėlė nepaprastų sensacijų, ju ginklų ir amunicijos. 
Armija bus suorganizuota k u o n i e t p a d ė j o iMų$ k a d ^ 

apskričiais, pasiremiant abel- n i g a i k š t i a D > A os t a , dabart i -
nuoju Lietuvos įstatymu. n i o I t a l i j o g k a r a l i a u s g h m n a i 

Kaip Vilniaus kantono, ta ip L ^ d a r b u o j a 8 i n u o s o s t o p a . 
likusios Lietuvos dalies ka- v l m t i k a r a H l J i | f p a t g g o s t ą 

reiviai negales pereiti sienos ' a m m { j 
vienon a r kiton pusėn, išėmusi ^ ... , , . .. v v . 

rI no tikslu to kunigaikščio 

BOLŠEVIKAI UŽSIGINA 
SAVO VEIKIMO. 

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Bolševikų valdžia atsako An 
glijai į jos notą, su kuriųja 

Lietuvos valstybės eina isil-jkarą arba pakilusius ten ar p a s e k ( 4 : a i v e ( i a s m a r k į a s a į j Maskvos valdžia buvo kalti-
gai žinomos Curzono linijos kitur kokius nors sumišimus. t a c i j a s armijoje narna už vedamų bolševistinę 
net ligi Nemuno Paskui Ne- Tečiaus tokiam kareivių per- , r ^ ^ k a r i n i n k ų t a rpe ! propagandų artimuose Rytuo 
munu ligi Druskininkų. I s ėjimui bus reikalingas cent- j į g m m l a ^Vminkų, jse. 

ŠIAULIAI , (E l ta ) . Nuo š. 
RYGA, rūgs. 30. - Ameri- ^ " " Į T " ! ^ P> l V 1 ( ) , m"jm. rūgs. 5 d. Šiauliuose at-

kos šelpimo organizacijos a ( i j k e v i č m s (Kret ingos mok. in- ' s i d a r o Vidurinioji Suaugu-
ministrator ius pranešė šejpr- j s t r u k t o n u s ) . Teisių gimna- s i e l x l g m o k y k l a > Kvotimai 
mo direktoriui Rusijoje, k a d ; z i / i ° s m o k y t o j a i p . L. Abroiua- D u v o r u g s ė j q 1 dienų. Į pir-
šelpimo darbuotojai neužsiim i vJ ( 'm s> r* Gediminas ir p. m^ k i e S ę D u s pr i imami nuo 
tų jokia politika ir šelpimo j K o c h a s ir dar laikinai A. (Tor | X 6 w i ų a m ž i a u s P rograma 
darbe neatsižiurėtu j žmonių:™™ ( s J l t i e s intendantas) i r b u s t a i p s u d a r y t a , kad išėjus 
religijų. 

• 

GELEŽINKELIEČIŲ STREI
KAS AIRIJOJE. 

LONDONAS, rūgs. 30. 

M. Mačernis (Berlyno univer ^ m e t u s d v i e j u k l e s i n k u r . 
siteto s tudentas) . Buvo dės- gus. 
tomą: Paidagoginė praktika. 

TURI PELNO SU 5c. 

SAN PRANCISOO, Cal., 

NEMALONIAI SUTIKTA 
PRANCŪZŲ MISIJA. 

ten linija eina per Starųjų ralio seimo leidimas. J e i kar-
Rudų, Ežerus ir šalimais Va- tais t as seimas nebūtų tuo 
lia siekia Nemunų. Toliaus metu sesijoje, prisieitų jį tuo 
Nemunu eina net ligi Berezi- jaus sušaukti. Vilniaus kan-
nos upės. I š ten pasuka kiek tono kariuomenei vadų skiria 
į ry tus , paskui į vakarus ir centralis Lietuvos seimas. 
a ts i remia į Rusijos sienų, pa- į g išvedimas. 
žvmėtų Rvgos taikos su ta r ty - , * -
j į Galutinas sienas ta rpe Lie- Pr«eš kurių gyventojų minios 

Trečias skirsnis skamba: tuvos ir Lenkijos ir Vilniaus Pakėlė neprielankių deroons-
k o_ traeija. 

P A R Y Ž I U S , rūgs. 30. -
Anų dienų Venecijon, Italijo
je, atvyko prancūzų misija, U< KALI RIKAUJA 

Bolševikai .užligma visokio 
veikimo. I r pažymi, kad tuo 
klausimu jie atliksiu tyrinė
jimus. Nes Maskvai nieko 
nežinoma apie kokių ten pro
pagandų. 

Paidagogika, lietuvių kalbos 
ir aritmetikos metodika, lie
tuvių kalba, ari tmetika, geo-

Pakėlė streikų Airijoje Piet- Į m e *r i j a ir gam<ta. Kursa i j rug. 30. Čia veikia raunici 
vakarinio geležinkelio 10,000 , ^ u v o padalyti į dvi g rup i : j paliai gatvekariai. Žmonės 
darbininkų. Tuo streiku di- j jaunesnioji 75 ir vyresnioji Į už važinėjimų moka tik 5c. 

57. .Tečiau. miestas tur i gražaus 
I š šių visų laikė kvotimus ** i l i*' k u r i Pavartos kai-lni-

tik 81. Septyni išlaikė iš vi- r i ^ l i m J u pailginimui. 
sų dalykų, o iš vieno, a r ke-

džiai apsunkmtas pristaty
mas reikalingo maisto Dubli-
nan. 

PLIENO KOMPANIJA PER 
* KA DOKUS. 

M 1 L W A U K E E , Wis., rug. 
MEXICO CITY, rūgs . 30. 

— Šalę šito miesto pradėjo 
30. — Bethlehem Steel kor
poracija perka sausuosius do 

lių. dalykų išlaikė 59. 

Šįmet at idaromos naujos 
m o k y k l o s : Vidamantuose 
(Varnių v.), Buožninkuose 
(Alsėdžių v.) , Vedegenuose 

VĖSULOJE ŽUVO KĖLI 
ŠIMTAI ŽMONIŲ. 

TOKYO, rūgs. 29. — Vidu
rinėje Japonijoj siautė taifū
nas (baisios 'vėsulos rųšis) . 

(Rietavo v.) , Gegrėnuose ir &- . . v . . . % .. 
i t n • • ^ _ . . Smitai žmonių turėjo zuti. VUniao . apskr i t i s Lie tuvos ,kantonai išveda speeialė " - Į - ^ į a m b a s a d o r i u s ' s m a r k i a i o š t i d i d e , i s *&'*«* Baltiinorėje nuo laivu j P a s r u o j u o j e ( ž e " m . K a l v a r i : 

valstybėje bus autonominis misija, kurion ineina t rys na-Į t i a Aianjos amnasacioruis 
kantonas. Sienos tam kan- j r ia i paskirt i Tautų Sąjungos <*el to nuotikio Įiuvo pr ivers 
tonui bus nusta tytos padali- ir po vienų interesuotų pusių. t a s a ts iprašyt i Pranci jos vy-
ni¥? pusiau šiandieninę neut-
ralės Zonos juostų. Ta siena 
tpsis į rv tus nuo Giedraičių 

Jei kar ta is tarybomis nebu riausybę. 
tų galima panaikinti nesusi- j ' 
pratiicų, Tautų Sųjuifgos a t - ' BEDARBIAI ITALIJOJE. 
stovas sprendžia ir baigia ir Širvintų. Vilniaus kanto 

nui lieka Vilniaus-Varėnos pakilusius ginčus. 
geležinkelis. 

Centralė valdžia. 

Ke tv i r t asa i skirsnis toksai: 
Vilniaus kantonas bus įs 

ROMA, rūgs. 30. — Kuo-

prigesęs ugnekalnis Popoca- statymo kompanijos. ! j o s v ) Godunave (Telšių v ) J u r o s Pakraščiais nuskandin-
tepetl. Į / r i e dokai kontroliuojami j i r ^ m o k y k l o s Kaunata- t& d a U g y b ė V a l Č i ų i r MvU' 

Aplinkiniai gyventojai bė- j vietos kapitalu per Wiscon- v e i r j U O Z a p a v e ; be to mano. 
ga apimti baimės. . i siu Securities kompanijų. • 

DEL MARKĖS PUOLIMO 
PAKILUSI PASIAUBA. 

Konferencijon 

Bausti spekuliantus! šaukia
ma Vokietijoje. 

B E R L Y N A S , rūgs. 30. — 
Nesenai kancleris Wir th pra
nešė, jog Vokietija turės bau 
krutyti , jei jai prisieis grei
tu laiku išmokėti sekantį mi-
l iardų markių auksu karo kon 
tribucijos. 

Tie jo žodžiai tuo jaus • atsi-

Jei Lietuva ir Lenkija p a s - ; met Suv. Valstijose siaučia 
kui norėtai padaryt i toje su-1 didelis nedarbas ir nedirban-
tar tyje kokias nors a tmainas , m žmonių skaitlius siekia 
apie tai tur i painformuoti T. keletą milionų, Italijoje, kur 
Sųjungų. visais laikais b ū n a - perdaug 

įdarbinnikų šiais metais turė-
~A * . • IT • v A * • « V « i i'ta vos 388,000 bedarbių. Angina Kviečia Airius Taikos| T^^ »*«*« &m w-

j šiai ^da. Nes nuolat darbi-
j ninkai tur i streikus jei ne 
j vienur, tai kitur. 

NEGALI SVAJOTI APIE Į konferencijon ne kaipo "atski-, Didžiausias nedarbas at jau liepė į finansinę Vokietijos 
RESPUBLIKĄ. [rios valstybės žmonės, bet čiamas Trieste. Tenai darbi - 'padėt į . Tuojaus pradėjo pul 

| kaipo imperijos valdiniai. į ninkai pagaliau patys sutiko ti žemyn vokiškos markės. 
LONDONAS ru°\s. 30. —J Centralė imperijos vyr iausy- ' su mažesnėmis užmokestimis, 

Anglijos pi-emieras U o y d Ge-,»ė paklausis jų reiškiamų t ro bi tik turė t i kokį nors darbų, 
orge pagal iau vakar atsakė škimų. I r šaliai duos tai, 

2. Neįvykdymas a š t r i o s 
mokesčių rinkimo programos, 
kurių kituomet žinomas Erz-
berger suplenavo ir už tai bu
vo nužudytas. 

3. Vedama čia ir Nevy Yor-
ke vokiškomis markėmis spe
kuliacija. Ta spekuliacija 
padaro savo. Pakelia žmo
nėse nepasitikėjimų marke. 
Del to markė nustoja savo 
vertės. 

4. Vokiečių netekimas pre
kybos laivyno ir skaitlingų 
kolionijų. Tas tiesioginiai 

j pakenkia prekybai i r pinigų 

ma at idaryt i Lankos lauke 
(Alsėdžių v.) ir Plungėje 2 
komp., mokyklos. 

Liet. - " L - v e " 

CHICAGOS MIESTO TARY
BA APIE BEDARBIUS. 

Chicagos miesto taryba va
kar pagaliau atkreipė domę į 
nedirbančių žmonių,blogų pa
dėjimų. Tuo tikslu išnešė re
zoliucijų. Miesto ntajoras į-

SEDA, (Mažeikių aps.) . galiojamas paskirt i komisijų, 
Renkant į Sedos valsčiaus sa . kurion ineitų aldermanai, 

PRASIŽENGIMAI. 

vi valdybės tarybų darė daug 
bereikalingų priekabių i r ne
malonumų Sedos viršait is ka-

miesto valdininkai i r žymes
nieji piliečiai. Tos komisi
jos uždavinys turėtų but ka ip 

Airi jos sinn-feineriams. ik f ts y ra galima duoti. Tik 
P remie ras de Valerai p a - | n e

v atakirioa respublikos pri
siuntė pranešimų, kuriuomi, pazimmų. 
oficialiai kviečia airių atsto-j I š Dublino pranešta, kad 

KARALIENĖ SKOLINA 
PINIGŲ. 

vus 

P A R Y Ž I U S , rūgs. 30. 
konferencijon^ kuri tur i į tenai de Valerą jau gavęs; Rumunijos karalienė pa t i ru-

vertė. 
Del markės vertės puolimo 

šiandie pakilusi pasiauba. 
Nes per praei tas šešias sa-

Prieš spekuliantus. 

talikų darbininkų ir ukinin-j nors parūpint i darbų bedar-
kų su pavasarininkų sųrašui, j biams, kadir susiaurinant 
bet graf. Kašiauskiui iš Plin- .kaikuriose dirbtuvėse darbo 
kšių dvaro tik grįžusiam iš valandas. Taigi turėtų but 
Lenkijos, da r neturint Lietu- duota progos visiems dirbti 

Finansinė padėtis labai ri
mta. ' I r todėl j i šiandie at-

vaites 70 nuoš. nupuolė ver- jaučiama visoj Vokietijoj. 
tė i r da r vis puola. Kad tuo (Ypač Bavar i ja paliesta daug 

vos valstijos pilietybės, (nes k a d i r t rumpas valandas, kol 
dar nėra pr i imtas) , leido bal pasidaugintų darbai, 
suoti i r buvo į rinkikų sąra- Į Rezoliucijos autorius y ra 
šų į t rauktas. Kas aiškiai y- j aldermanas Mulcahy iš 5-sios 
r a priešinga įs tatams, nes : wardos . 
grf. Kašiauskis, netik nėra 

prasidėt i spalių 11 d. Londo- premiero pranešimų. Vienas P ^ a s i valstybės reikalais, nio krizio. 

ne. 

Lietuvos piliečiu, bet žmonių ' O R A S . — Šiandie gražus 
t a rpu Vokietijoje šiandie nė-, tos padėties. Taigi tenai skaitomas priešininku Lietu- f o r a s ; vėsu. 
r a jokio politinio ir ekonomi- šiandie daugiausia ir pakelia-

de Valeros kabineto narių pa- j S i u o k a r
v

t u 3 i n a i valstybės Markės puolimas visų vi-
-, UfllrA- . vardu užsieniuose užtraukė saip aiškinamas. Paduoda-

Premiero a tsakymas de *»aKe. . . , r 
„ , . . . / v , . t<± ( ,Ai „ U m o o 4 ;uM ; ^ ^ c 1 U nulionų dolerių paskolos, ma daugybe visokių pnezas-
Valerai pas iųs tas is Gairloch, ' Atsakymas t ikrai gerės- \ , J • w L. 

" . . . , , . , . . • • x- v i^ i • >> i Uz tuos pinigus bus nupirkta čm 
Škotijoje, kur laikinai apsigy ms nti buvo lauk iama." I. . F . . 6 . K 1V 

J J ' T- *i , * r ^ visokių ūkiui ir pramonei ma 
venęs. Kalbama, kad de Valerą 

Atsakyme aiškiai sakoma, pasidarbuos premierui duoti 
kad Air i ja gali sau t u r ė t i ' greitų atsakymų į tų pakvie- TOKYO rūgs 29 — J a p o 

laisvę, bet apie kokių tai res timų konferencijon. n « j a p a r e i ; k a d e l e g a t u s n u s i . k i a s : 
publikų negali nei svajot i . ' I_^_i_i—:__ *.__* ••_• TTT_ 

smų. 
Prieiastys. 

Tečiau svarbiausias prieža
stis galima nurodyti š ta i ko-

ginklavimo konferencijai Wa-1 1. Vyriausybė perka sveti-
Air i ja y r a imperijos dalis, to ( p a r o j e , rugsėjo 28-29, Chi- shingtone. Delegacijos pi rmi mų šalių apdraudas i r tuo 
kia ir pasil iks i r toliau. 

Air ių a ts tovai Šaukiami tlių. 
cagoje pavogta 17 automobi- ninku skiriamas princas To 

kugawa. 

vos Nepriklausomybes, ir, re 
gis, y r a lenkų kariuomenėje 
tarnavęs. 

Liet. ^ L - v ė " 

pačiu laiku spauzdina daugy
bę poperinių markių. 

mas puolimas prieš spekulian 
tus biržoje, k u r sprendžiamas 
markės likimas. 

Spėjama, kad vokiečiai spe 
kuliantai praneša klaidingas 
žinias New Yorko biržai. Pa
siremiant tomis žiniomis, N. 
Yorke tad ir skelbiamas mar- lių Apskri t ies tarybos narių 
kės puolimas. Krikščionių-Demokratų sro-

Taigi ir šaukiama tuos vi- vės pas i ta r t i del pirmo aps-
sus spekuliantus išgaudyti ir krit ies tarybos posėdžio, ku-
bausti kaipo šalies išdavikus. Iriame bus renkamas tarybos 
Ki ta ip jie visai šalį pragaišin prezidiumas ir vykdomasis 
si*- organas. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

Š I A U L I A I . (E l t a ) . Rugp, j mainant nemažiau 25,000 do-
18 d., Šiauliuose įvyko suva-^lierių rūgs. 29 buvo tokia pa-
žiavimas naujai išrinktų Šiau gal Merchants Loan & T rus t 

Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Prancijos šimtui frank "7.12 
Italijos šimtui lirų 4.14 
Vokietijos šimtui mark. .82 
Lietuvos šimtui auks. .82 
Lenkų šimtui markių .02 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIEHRAŠTI3 

"DRAUGAS" 
y.nim kasdieną išskyrus nedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
CBTCAGOJE IR UŽSIENYJE: 

Metams $800 
Pusei Metu 4-0° 

gUV. VALST. 
Mcuuus $6.00 
Pusei Met*| 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsjrašymo 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 
registruota laišką. 

"DKAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Ave., Ghicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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"LAIMINGI" ŽMONĖS. 
Federalė atsargos 

kad Čia jau pergeri darbinin
kams laikai, reikia juos pras
tinti. Nusako taip dailiai, kad 
nei rojuje nerastum gražesnio 
gyvenimo. 

Tiesa, čia daugelis gyvena 
gerai, kitiems net pergerai. 
Bet milionams darbininkių jau 
nebereikia didesnio vargo. Mi-
lionai jų nedirba, neturį duo
nos. Kiti milionai kadir dirba 
ir gerai uždirba, bet jų visą 
uždarbį prarįja nuoma, ku
ras, šviesa ir visokias rųšies 
nepažaboti trustai. 

Europos darbininkų uždar
bius matuoti amerikoniškais 
dolieriais yra pigus daiktas. 
Apie 400 vokiečių markių pa
daro 3 dol. 75c. Jei Vokie
čiuose darbininkas . savaitėje' 

; uždirba 400 markių, tai reiš-

«iS" 

PRAUGA& 
n I I W " 

Penktadienis, ttugs. 30, 1921 D 
ssr = S = 

"DRAUGO" KORESPONDENTAS VILNIUJ 
Tęsinys 

Jaunai jo energijai šalę ener-
gingo klebono drąsiai ir pro
tingai kovojančio už tiesą ir 

ti papirosų, už ką padeda per-
stumti automobilį palaidomis 
lentomis per tiltą. Mano nuo
monė žymiai skyrėsi nuo šofe 

teisybę, buvo tikras pasi lsys . ro pažiūrų. Pirmiausiai aš 

taryba j y a į d i r b a kelias dešimtis 
(tlie federal reserve board) pa- k a r t u ( l a u g i a u n e g u p i r m k a_ 
skelbė, kad Suv. Valstijų gy
ventojai šiandie yra laimin
giausi žmonės visame pasau
ly. Laimingiausi todėl, kad 
maistas, pastogė, drabužiai ir 

• . . . 
visi kiti gyvenimui reikalingi 
daiktai čia yra pigiausi, paly
ginus su kitomis šalimis. 

Kas svarbiausia, sako tary
ba, kad čia po karo viskas 
jau gerokai atpigo, bet uždar
biai vis stovi pačioje aukštu
moje. Ko panašaus nerastum 
nei Europoj, nei kur kitur. 

Abelnojo pardavimo kainom 
čia yra 41 nuošimtį didesnės 
už buvusias prieškarines kai
nas. 

Ne taip yra kitose šalyse. 

ro. Gi markė savo šaly turi 
tinkamą vertę. Perkamoji 
vertė, suprantama, atpigus. 
Bet juk ir dolierio perkamoji 
vertė šiandie kuone perpus 
mažesnė, negu buvo 1913 me
tais. 

Taigi, kas kita darbininkus 
raminti ir kas kita jiems pasa
la vt i teisvbę. Tečlau nei tuo 
nei kitu negalima alkio užstoti, 
nors daugeliui čia butų ir ge
riausi laikai. 

Netoliesia yra puikus ežeras ii 
gera maudynė. Tai viskas ko 
reikia vasaros metu ramios są
žinės darbininkams. 

Frontas ir Neutralė Juosta. 

Atsiprašęs gerbtiną kleboną 
už ką netyčiomis pataikiau į 
pietus, sėdau į Fprd'ą ir pūs
čiojau toliau. Smiltėtas vieške
lis priėjo prie slėnies, kurioje 
tekėjo upė. Bet šoferas neva
žiavo žemyn nuo kalno, tik pa
suko dešinėn siauru keleliu į 

mintijau, kad kareiviams pri
tinka labiau klausyti savo 
vyresniųjų, negu praeivių. An
tra, vyresnieji gerai daro lai
kydami apgriautą tiltą, nes 
dėlto Želigowskio artilerija 
sugarmėtų į vandenį, jei pasi
leistų iš priešingos pusė? 
bėgti į Lietuvos kraštą. Pa-
galiaus ir pats šoferis dabar 
neturi nei pagundos prašvilp
ti su savo automobiliu pro 
sargybą neparodęs jai raštų. 
Jei jis tą padarytų, tai Lietu-

1̂1̂ ^ ITI cVĤ io vil̂ xniii!lvO mitini 
Q. vos kareivis turėtų pasiųsti 

Kieme po pavėsiu gulėjo kele- plieninį bitį paskui jį. Tai-gi 
tas Lietuvos kareivių. Pama- Lietuvos kareiviai daug ge
te automobilį jie sustojo; vie- riau mėgsta laikyti suardytą 

MES JAU LAISVI. 
.— 

ŽVAIGŽDELEI. 

Daug ži))a padangėj žvaigždu-
[Vilioja šviesa maloniai, [čių 

Ir taip: Italijoje 400 nuoš. di- 'Katragi taip meiliai sphidėjo 
desnės už prieškarines kainas; 
Britanijoj 100; Pranei joj 232; 
Vokietijoj 1,467; Švedijoj 111;(Tai ši, va, mažutė grakštutė 
Danijoj 153; Japonijoj 96; 

Matušei bemigdant mane? 

Judri, kaip lašelis rasos, 
Australijoj 60; Kanadoj TG; j AL îii, kaip seselės akutė, 
Indijoj 83. 

Be to, Suv. Valstijų gyven
tojams nesunku yra gauti ko
kių nori pertekliaus daiktų, j V a i k a i { ) ] ) U V 0 g e r a , k a i p l i n 

Europoje kaip tik priešingai. v v . 
Aaime su frprn mntn<ni 

Gaili, kaip verksmai mus rau 
[dos. 

Antai Vokietijoje išsilavinę 
amatuose darbininkai ameri
koniškais pinigais uždirba 3 
dol. 50c. savaitėje. Oi Suv. 
Valstijose amatninkai painia 
8 dol. arba daugiau dienoje. 
Čia žmonės dirba mažiaus va

landų, gi Europoje ilgiaus. 
Federalės atsargos taryba, 

rodos, mėgina visus įtikinti, 

su gera mutuše! [ksma 
Atminus, graudi ašarėlė 
Nurieda per veidus slapčia. 

Nors tu bent spnulėki, žvalg-
[dele, 

Kol ašaros nenudžius, 
Ir rodvki tolima kelia 
| brangius tėvų namučius. 

P utimis. 

nas priėjo artyn ir pasiėmė 
Didžiojo Štabo leidimus. Su 
jais jis nuėjo į ūkininko grin-
v* 

cią. 
Veikiai iš vidaus atvyko du 

jaunu karininku. Jiedviem ei
nant pro kareivius mačiau,kad 
kareiviai savo viršininkus ger
bia ir jų klauso, bet neturi 
nei kiek to vergiškumo, ku
ris būdavo šlykščiai žymus se
nose Europos tautų armijoje. 

Karininkai grąžino paspor-
tus, Štabo leidinius pasiliko 
sau, o vietyje lydimų iki 
frontui davė mažus raštelius, 
kuriuos reikia įteikti sargybi
niui saugojančiam frontą. Tuo-
mi ir baigėsi formalumai. 

Už trijų minučių fordas, šo-
feras ir aš jau buvome pačia
me fronte. Iš pasislėpusos tarp 
medžių palapinės išėjo jaunas 
gražus Lietuvos kareivis ir 

tiltą negu šaudyti į žmones, 
kad ir sukčius. 

Tarp l ietuvių fronto ir 
lenkų linijos yra kokia de
šimties viorstų pločio juosta. 
Ten neva santarvė viešpatau 
ja, bet tikrai tai nėra val
džios. Ir išvaizda to, ruožo ga
na liūdna. Telegrafo stulpai 
nupjaustyti parvirtę guli ant 
žemės. Šalis Tsmiltėta ir miš
kais apaugusi. Yra ir sodžių, 
bet žmonių nematyt dirbant 
laukuose. Tečiaus dirvos apsė-
įtos :jf javai jiojksta, !>aip vi
sur. : Vietomis niąįyį naujai 
skubiai pasistatytų triobų, tur
būt, sugriautųjų vietoje. 

Želigowskio Frontas. 

ninku ir viena valdininkė. Ant 
sienos Pilsudskio portretas ir 
Lenkijos žymė. Ant sienos 
taip-gi buvo prilipintas prane
šimas, kad vienas karininkas 
nužudė žmogų, apiplėšė lavo
ną, tapo sugautas, nuteistas 
mirtyn ir sušaudytas Vilniuje. 

Valdininkai ėmė peržiūrinė
ti mus dokumentus. Prancūzų 
misijos raštelį jie pasilaikė, 
mano pašportą gautą iš Ame-
rikoninės Lietuvių Atstovybės 
labai atydžiai žiurėjo; paskui 
mane pakvietė į atskirą kam
barį daryti asmeninę reviziją. 
Tuo pačiu laiku buvo atvykęs 
kitas lietuvis, kurio pavardė 
baigėsi " s k i . " Tam jie asmeni
nės • revizijos nedarė. Šoferas 
visą laiką tik juokus krėtė su 
lenkų valdininkais: jie gerai 
pasipažinojo. 

Lenkų valdininkai paaiški
no, kad man būtinai reikia 
Vilniuje pasirodyti jų įstaigo
je prie Vokiečių gatvės No. 2 
kambarys 94. Tenai esant kor
dono valdyba. 

Iš stoties išėję vėl važiavo
me siauruoju keleliu atgal į 
vieškelį, pervažiavom skersai 
per geležinkelį. Ten dar perė
jome po vieną gulsčia svirtimi 
ir pasileidome vieškeliu į Vii-

Vasarą 1916 metais kuope
lė lietuvių tautos veikėjų 
(tarpe jų du Amerikiečiu kun. 
Dr. V. Bartuška ir Dr. J . Biel
skis), susirinkę Lausanne'os 
mieste, Šveicarijoj, pirmą syk 
po amžių priverstinos tylos pa
kėlė lietuvišką balsą ir pas
kelbė lietuvių tautą esant ne
priklausoma. Balsas pranyko 
karo ūžesyje, nei nepatėmytas 
pasaulio galiūnų, bet giliu ai
du nuskambėjęs lietuvių širdy
se galingo žodžio aidas jau ne-
benutylo. Dar sekančių 1917 
metų pabaigoj suskambėjo ji
sai iš rinktinių krūtinių tau
tos širdyje Vilniuje. Gį kitų 
metų (1918 m.) pradžioje 16 va 
sario jau senelis Kaunas šven
tė Lietuvos Valstybės Nepri
klausomybės šventę. Taigi jau 
buvome sau žmonės, sau lais
vi. Žinojome, kad savo laisvės 
nebeatsižadėsime, kad niekas 

mų. 
Gražumu stebėtina Vilniaus 

apielinkiu gamta, šiltuose 
minkštuose saulės spinduliuose 
dar išrodė gražesnė. Kaip-gi 
liūdna, kad ji atplėšta nuo tė
vynės Lietuvos! Skaitytojui 
negaliu tq aprašyti. Norint 

Skersai kėlivi perti^stas me- pajusti ką. aš jaučiau reikia 
dis ' lyg svirtfe gulsčia. Pri- pačiam važiuoti augštu vieškė-
važiavom ir sustojom. Automo
bilis triubijo kiek galėdamas. 

leido važiuoti į neutralę juos- p ° valandėlei iš budos dirvoje 
tą. Bet važiuoti ne visai buvo 
lengva, nes upė bėga skersai 
kelio, o tiltas per upę ap
griautas. Likę tik pylimo rem-
tiniai ir balkiai, o gręstai nu
imti. Jų vietoje tik užmesta 
betvarkiai keletas palaidų len
tų. . • . \ 

šoferas baisiai pyko ir kalti
no Lietuvos kareivius^ kam jie 
suardę tiltą. Šoferas jiems 
daug sykių liepęs jį pataisyti, 
ninku klausi 

išėjo -kareivis su lenkų žyme 
ant kepurės. J is patraukė vie
lą einančią nuo svirties į bū
dą. Svirtis pakilo ir automo 
bilis pervažiavo. Šoferas žinojo 
kad iš vieškelio reikia 
suktis po kairei siauru keleliu 
ir važiavo juomi kelias dešimts 
sieksnių, kol icelelis atsirėmė 

K / 

į geležinkelio bėgius.. Ana
pus jų yra stoties trioba. 

*. • j . . . 

Perėję per bėgius įėjom į Laisvė įsigįjama tiktai di 
vidų. Ten buvo du lenkų valdi-Įdplėmis Tautos aukomis. 

liu; kairėje jo pusėje žemai 
teka upė apaugusi krūmais ir 
medžiais. Anapus jos žalios lė
tai kylančios augštyn lankos; 
už jų geltonuojo dirvos ir kal
nai vietomis apaugę miškais. 
Dešinėje pusėje už kalno taip-
gi slėnis. Ten ežeras tykšo 
spindėdamas saulėje." Anapus 
jo stugso raudonas bojkštas iš 
tarpo triobų. Tai Lietuvos 
gamta! Tai Lietuvių rankų sta
tytos triobos, jų kasti keliai! 

(Bus daugiau) 

po pilnateisę savo narę, ne
žiūrint protestą įsikarščiavu
sio žydelio oškanosio-aškena • 
zy, kuriam teko ginti lenkų 
nežmoniškas pretensijas prie 
Lietuvos (keista, ir čia lenkai 
turėjo svetimą protą panaudo
ti, ^nes savo neužteko). Tasai 
mūsų laimėjimas nėra nei pil
nas, nei galutinis. Ne pilnas, 
nes diplomatai nenorintieji gi-
linties į dalykus ir galvas Suk
ti, per daug atsidėjo Hymanso 
sumanymais, lenkų — prancū
zų inkvėptais — ir mūsų Vil
nių pakabino ore, tiesa lietu
viškame ore, bet mums lietu
viams bus labai daug darbo 
bevarant rungtynes, su lenkų 
"ku l tū ra" , kol savo Vilnių 
ant lietuviškos žemės nutrauk
sime. Bet gal galutinai ir tai 
išeis mūsų tautos naudai, nes 
toje kultūrų kovoje išsidirbs 
tautos dvasios ir budo musku-

veržti. Tik ruošėmės. į kovą 
už tą laisvę, gal ilgą ir sunkią 
kovą, bet su neabejotinu lai
mėjimu gale. Laisvos žemės 
laisvi vaikai daug padėjo gy
vybių ir aukų, kol nuo pirmų
jų, pavyduolių priešininkų at
sigynė. Apvertino tas kovas ir 
tuos lietuvių jausme galiūnų 

K0NFEI 

- j 

jos iš mūsų nebeįstengs pa- lai, besibendraujant su lenkiŠ-

-

komis sirenomis, žymiai buvo 
nusilpnėję. 

Taigi mes ^au pripažinti ii 
priimti tautų draugijon. 

Belieka mūsų laisvės nepri-
pažinę Amerikos piniguočiai ii 
tie kietširdžiai, snaudaliai 
lietuviai, kurie lietuviškų bo-
nų dar nepirko. Piniguočiai 

pasiryžimus kitos tautos ir pripažins tuojau, kaip lik 

-

• 
v 

. 

. 
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viena po kitos pripažink *vkJ- f jemĄ^kyįps šiokia tokia nau 
įui, kad lietuvių tauta yra; j,da iš J J^ųvo$ ; i£ savų išgamų, 
verta Ir turi1 pilną teisę 'prie' kurie 6k <|riaiti moka, nesiti-
laisvo, savito gyvenimo. Bet kime nieko gera, tik norėtume 
nenorėjo to pripažinti tie di-, būti nuo jų toliau, kad nesier-
dieji galiūnai, kurie savo iš- zinti be reikalo ir kad jie mu-
rokavimais buvo pasiėmę maį- su oro negadintų. 
tinti r-ckSnį -— padykėlį kudi-K *Eik bėkime visų pastangų, 
kį Lenkiją. Tas nedorasis ir kad kietširdžių širdys butų 
neteisėtai užgimęs vaikištis re- suminkštintos, kad snaudaliai 
kė savo globėjams, jog Lietu-1 butų sužadinti. Kadaravo dąr-
vos laisvė tai Lenkijos nepa- bais ir pasišventimu pripažins 
gydomoji žaizda. Tris metus Lietuvos laisvę visi tie, ku-
tęsėsi mūsų byla su lenkais riems dar tinka lietuvio var-
pasauHo tribūnoje — Tautų das> remdami Lietuvos Lais-
Sąjungoje. Per tuos ir reikia v e * Paskolą, tada galėsime pa-
dar tebelaikyti atkištus dur- sakyti, fog mes tikrai, pilnai ir 
tuvus prieš užpuolikus lenkus; jgalutinai esame laisva, nepri 
gi lenkai į tą laiką suspėjo Į klausoma tauta, 
prilipti liepto galą. Ir štai rug
sėjo 22 d. 1921 m. lietuvių 
tauta lahni savo bylą, nes 50 
susivienijusių pasaulio valsty 
bių mandagiai praveria savo 
ruinus ir įleidžia Lietuvą, kai-

L. P. 

-
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KIEKVIENAS BONAS Iš 
GEL3STI GYVYBC KELIŲ 

LIETUVOS JAUNIKAI
ČIŲ. 

-

• i • 
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GUBERNATORIUS. 
P. Petrėnas. 

(Tęsinys). 
Paviečio Vtršininkas, visai neatkreipė 

nei mažiausios domės į laišką ir ji .perskai
tė tik, pabaigęs savo prakalba. Per visą 
jo prakalbą salėje vyrai šnekučiavosi pus
garsiai tai apie karą, tai apie svečią, o dar 
kiti apią darbus. Moterys daugiausia apie 
madas, naujas skrybėles, bačiukus ir kitus 
mažmožius. 

Paviečio Viršininkas nors visa tai mato 
ir Jaučia, vienok domės į tai neatkreipė, 
nes gerai žinojo, kad visų patenkinti ne
galima. Po savo prakalbos perstatė kle
boną. Klebonas išgiria svečią ir perstato 
jį publikai. Delnu plojimui nėia galo. Nors 
žmonės nuvargę jau nuo Paviečio Virši
ninko kalbos, vienok klausosi. Ištikro bu
vo ko ir klausytis, nes kalbėjo apie svar
biausią lietuvių reikalą — išgavimą, Lie
tuvai laisvės. 

"Matote, kad Amerika yra jau netokia 
šalis, kokia buvo dešimts metų atgal. Jus 
čia persekioja kaipo negeistinus sutvėri
mus. Jus gaunate mažesnę užmokestį negu 
kiti gauna. Matote, kad darbai čia jau su
stoja ir užeis bado metai. Mums reikalin
ga jau kita šalis kuri butų geresnė už 
Ameriką. Jąs tik duokite po dolerį t1 u, 

j o kas galite ir daugiau, aš išgausiu Lie
tuvai laisvę ir tenai padarysime kitą A-
meriką, kur galėsime gyventi kaip milio-
nieriai kad gyvena. Tas padaryti nėra 
sunku. Aš pasipažįstu su aukščiausiais 
pasaulio valdininkais ir nėra jokios abe-
jonės, kad iš jų Lietuvai išgausiu laisve, 
tik duokite man pinigų..." Taip kalbėjo 
Prezidentas. 

Aukų sudėjome nemažai, kurias svečias 
pasiėmė su savim. Pilni džiaugsmo, pilni 
entuziazmo/ pilni naujų minčių vietos 
lietuviai grvžo namo. 

Svečias išvažiavo linksmas. Valdininkų 
būrelis irgi pasiliko linksmas laukdamas 
tos laimingos valandos kuomet galės su-
gryšti savo tėvynėn ir tenai valdinin
kauti sulyg padaryto pieno. 

Laukia savaitę, kitą, niekas nieko ne
sako. Niekas jų nekviečia. Tūzas net ir 
telefoną įsivedė, kad greičiau jį butų ga
lima pašaukti, bet nelaimė, nors ir šaukia 
kas nors jį per telefoną, bet apie guberna
toriaus vietą nei pusė lupų neprisimena. 
I r taip laimingai praėjo ruduo ir rūsčioji 
žiema, o tas karas vis nesustoja. Iš Lie
tuvos nieko negalima gauti nei tenai pa
siųsti. Laikraščiai praneša, kad Svečias 
jau Europon sugryžęs ir mano pradėti 
lankytis pas tuos " a u k š t u s " valdininkus. 
Mūsų valdininkai buvo jau pavargę, nusi
bodo belaukiant išsipildant sapnams. Vie
nas kįtas pradėjo murmėti ant nelaimin

go likimo ir net ant paties Svečio. Bet 
toji žinia apie sugryžimą Svečio į Euro
pą juose sukėlė naujas mintis, daugiau 
pasitikėjimo atsirado. Jie arčiau durų pa
sijuto per kurias bus galima įeiti ir pa
siekti tą laimę kurios kiekvienas iš jų 
troško. 

• • • • 

Išaušo šiltas pavasaris. Vėjalis kasdien 
malonesnis. Medžiai ir visoki žolynai kas 
valandą darosi žalesni, viskas gamtoje at
gyja ir gauna naują jėgą. Su šiltu pava
sariu atgyja nauji jausmai, naujos min
tys pas mūsų Tūzą. J is netiek stengėsi 
parduoti " l i te r turos" kiek galvojo apie 
busimą laimę. Lyg tas penkių dešimtų me
tų jaunikaitis prieš savo vestuves galvą 
suka, kaip čia reikės pradėti naują gyve
nimą. Taip Tūzas nepraleidžia nei dienos čio viršininkams, tai ką ir bekalbėti apie 
nepamąstęs apie tai. Kaip su žmonėmis 
reikės apsieiti, kokius žodžius vartoti. Bu
tų gera paklausus ko nors, bet ko klausi! 
Ar už save žemesnio Valsčiaus Eaštinin-
kelio, ar Paviečio Viršininko. Juk nieko 
nelaimėsi. 

Iš dienos dienon, iš savaitės savaitėn 
begalvojant Tūzui puolė gera mintis į gal
vą. J is paminė, kad kokiame tai laikraš
tyje yra skaitęs Vinco Kudirkos raštų ap
žvalgą ir tenai, aiškiai pamena vardą ap
rašymo "Virš inįnkai , \ 

"Puiku! \' šuktelėjo Tūzas sau vienas. — 
Juk Tėvynės Mylėtojų Draugija, už ma

no didelį darbštumą paaukavo man visus eroplanais ir akymirksny pasiekia Lietu-
Kudirkos raštus ir tenai tikrai turėtų vą. 

rastis ir tas aprašymas apie viršininkus, 
tarė sau vienas. 

Nieko nelaukęs priėjo prie spintos, pa
siėmė knygą puikiais mėlynais aptaisais 
dar niekados neskaitytą, buvo tai Vinco 
Kudirkos Raštų pirmas tonas. Ilgai ne
reikėjo laukti iki surado aprašymą: "Vir
šininkai". Akių nenutraukdamas su vi
su žingeidumu pradėjo skaityti tą apra
šymą. Akys pilnos džiaugsmo tik bėgio
ja no vieno krašto puslapio į kitą. Nors 
tenai kalbama apie paviečių viršininkus, 
valsčiaus raštininkus, vienok Tūzas rado 
daug medžiagos. 

"Je igu jau taip apsieina Lietuvos žmo
nės mandagiai ir dar pinigų duoda pavie-

gubernatorių f Jau nebe šimtais bet tūks
tančiais duos." Ir vėl nutilo ir pradėjo 
galvoti kaip jam užėmus gubernatoriaus 
vietą žmonės galvas lenks ir tūkstantines 
klos po jo kojų. Taip paskendęs smagiose 
mintyse mūsų Tūzas užmigo ir pradėjo sa
pnuoti. Puikus sapnas, vienas iš links
miausių jo gyvenime: Lietuva išvaduota 
be jokio vargo ii* darbo tik su tais dole
riais ką sudėjom Svečiui. Svečias jau Lie
tuvos prezidentas patelefonavo Tūzui, kad 
šis kaip tik greit gali važiuotų ir užimtų 
gubernatoriaus vietą. Tūzas važinėja jaū 
ne Amerikos greitaisiais traukiniais, bet 

Lietuva laisva, priešai gavę po dolerinę 
pametė ją smaugę ir pabėgo, tik bėda, kad 
nėra žmonių kam jos valdyti. Žmonės nors 
suvargę, vienok džiaugiasi pamatę savo 
naują valdytoja, lenkia galvas, beria gė
les jam po kojų... Tūzas eina galva iškė
lęs, nosį užrietęs, žiuri į Lietuvos žmonės 
kaipo mažesnius sutvėrimus ir negali atsi
gerėti savo didybe. Važiuoja per Kauno 
miestą, gatvės pilnos žmonių, kurie garbi
na savo naują valdytoją. Jau visai netoli 
nuo namu kuriuose naujas valdininkas gy
vens ir Čia didesnei jo garbei einant nau
jam gubernatorui į namus sauja iš lietu
viškos kanuolės. Trenksmas neapsakoma::, 
kad net mūsų Tūzas krūptelėjo ir pašoko 
iš savo vietos. 

Akis atmerkia, žiuri, kad sėdi minkštoje 
kėdėje savo kambaryje. Kudirkos raštų 
pirmas tomas gulį ant jo kelių, o lauke 
lietus lyja, žaibai ir griaustinis trankosi 
kaip ir paprastai pavasaryje. 

Lietuva jau laisva, turi žmonių valdžią. 
Buvęs Svečias nepataikė užšokti ant Lie
tuvos prezidento sosto. Kasžin ar Tūzas 
jau yra gubernatorium', ar dar jis vis lau
kia rytojaus? 

(Pabaiga) 
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KONFERENCIJA NEDAR
BO KLAUSIMU. 

Šios savaitės pradžioje 
Washingtone prasidėjo naci-
onalė konferencija nedarbo 
klausimu. Konferenciją su
šaukė komercijos ir darbo 
departamentai, pasiremiant 
nurodymais paties preziden
to Hardingo. 

Konferencijos tikslas sura
sti tinkamų priemonių pirm 
žiemos sumažinti visoj šaly 
nedarbą. Nes* kuomet tuo 
klausimu nieko neveikiant at
eis žiema, gi keli milionai 
darbininkų neturės darbo, 
taip, kaip šiandie neturi, tuo
met gali būti labai blogai. 

Konferenciją atidarė pat
sai prezidentas Hardingas. 
Atstovais pakviesta žymiau
sieji kapitalo ir darbo vadai 
ir visokios pramonės eksper
tai. 

Konferencijos atstovai pa-
4 siskirstė į visą eilę komite

tų. Kiekvienam komitetui g u v Valstijoms grūmoja 
duota apspręsti koks klausi- r a l i s geležinkeliečių strei 
m a s * kas. Streikas gali pakilti vi-

Pat i konferencija savaitei s a i n e t ikėtai , jei tan klausi-
pasiliuosavo. Gi komitetai m&n energingai kokiu nops 

konferencijai ir tik paskui 
paskelbti visuomenei. 

Tenka patirti, kad bedar
biams bus duodama daugiau
sia visuomeninio (public) 
darbo. Tokio darbo turi ga
na daug atskiri miestai, val
stijos ir pati federalė vyriau
sybė. 

Vienas aiškus daiktas tai 
tas, kad šita konferencija ne
bus tuščia taip, kaip kitais 
kartais sušauktos konferenci
jos. Šitoje konferencijoje y-
ra daug energijos i r tikro no
ro palengvinti nedirbantiems 
milionams darbininkų. Gi kur 
yra noras, tenai iš pasidarba
vimo visuomet plaukia ir ge
ri vaisiai. 

Milionai darbininkų šian
die atsigryžę į šalies sostinę. 
Laukia jie tos konferencijos 
pasekmių. 

Grūdas. 

priemonė, būtent, streikas. 
Streikas gali įvyktj tečiau 

tik su tuom sutinkant daugu
mai pačių darbininkų. Tam 
tikslui tad atspauzdinti bal
savimo lapeliai (baliotai), iš
siuntinėti darbininkams ir 
pakviesti balsuoti už ar prie? 
streiką. 

Šiandie Chicagoje skaito 
gaunamus balsus geležinkelie
čių viršaičiai. Iki šiol suskai 
tyta arti poros šimtų tukstan 
čių balsų. I r pasirodo, kad 
dauguma darbininkų atidavę 
balsus už streiką. 

Taigi jau nėra abejonės, 
kad bus nubalsuotas streikas. 
I r streikui laiką paskirs vir
šaičiai. 

Generalis geležinkeliečių 
streikas šaliai butų didelė ne
laimė. Taigi spėjama, kad 
tan klausinuan turės įsimaišy
ti pati vyriausybė. 

S 

Iš kalėjimo dirbtuvė. 

KIEK KUR ATSIEJO 
STREIKAI 

GELEŽINKELIEČIAI BAL
SUOJA UŽ STREIKĄ. 

šiandie riša nedarbo proble
mas. 

Spalių 5 dieną konferenci
ja žada susirinkti visame sa
vo pilnume ir paklausyti tų 
komitetų raportų, jei tie to
kius suspės ligi to*laiko su
rengti. 

Kaikūrie. komitetai šiandie 
šaukia liudininkus ir nuo a-
nų patiria apie darbo ir ne
darbo padėtį, apie darbinin
kų upą ir apie netolimą atei
tį. Tie liudininkai, tai dau
giausia visoki direktoriai, tu
rį sąryšių su darbu, arba 
bent gerai nusimaną apie 
darbą. J ie duoda komite
tams reikalingų nurodymų- ir 
daugelį šiaip visokios svar
bios medžiagos, kuri bus pa
vartota raportams. 

Iš AVashingtono pranešta, 
•jog kai-kurie komitetai jau 
turį sudaru pienus, kokiu bū
du sumažinti nedarbas. Te
čiau tie pienai nebus paduoti 
viešumon. Pirmiausia jie 

būdu neįsimaišys šalies .vy
riausybė. 

Nesutinkant geležinkelių 
organizacijoms, žinoma gele
žinkelių darbo taryba pirm 
keleto mėnesių sumažino dar
bininkams užmokesnis. Nors 
sumažinimas nedidis, bet dar
bininkams, kurie sunkiai dir
ba, turi didelę reikšmę. Ke
letas centų darbo valandoje 
daugiau ar mažiau atsiliepia 
žymiai į darbininkų gyveni
mą, kuomet siaučia brange
nybė. 

Geležinkeliečių organizaci
jų viršaičiai ilgas laikas mė
gino intikinti tą darbo tary
bą, kad užmokesnys nebūtų 
mažinamas, kad to sumažini
mo nuosprendis Trati* atšauk
tas arba nors pataisytas. 

Taryba apie tai nei klausy
ti nenorėjo. Nes kompani
jos tarybą vertė dar daugiau 
mažinti darbininkams užmo-
kesnį. 

Kad taip, tai darbininkų 
bus induoti susirinkus pilnai I organizacijoms liko tik viena 

Kova darbo su kapitalu la-
bai brangiai atsieina pasau
liui. Pernai metais visokiais 
laikotarpiais 20 valstybėse 
streikavo apie 9 milionai dar
bininkų. I r todėl niekais nu
ėjo apie 105 milionais darbo 
dienų. 

Žemiau parodo ma kur ir 
kiek sugaišinta streikui dar
bo dienų: 

Vokietija 
Italija 
Prancija 
Anglija 
Suv. Valstijos 
Ispanija 
Australija 
Švedija 
Austrija 
Egiptas 
Indija 
Argentina 
Balkanai 
Pie t Aprika 
eko-Slovakija 
Danija 
Norvegija 
Airija 
Šveicarija 
Olandija 
Kiekvienas Čia 

18,201,660 
21, 650,200 

19,359,400 
6,926,900 

11,287,400 
11,630,100 

620,000 
4,779,170 

902,900 
441,000 

1,780,000 
659,400 

2,176,000 
809,000 
59,000 

235,050 
28,000 
2,000 

2,653,160 
759,300 

mato kuri 
šalis kiek neteko darbo dienų. 
Kiek tai produkcijos butų at
likta be nieko praleistomis 
dienomis. 

Naujosios Pietinės Vali jos 
audiminių dirbtuvių darbinin
kų unija siųlo senojo Parra-
matta kalėjimo trobesius pa
keisti dirbtuve gaminti vilno
nius audeklus. 

Tam tikslui patariama įs
teigti kompaniją vardu "Co-
operative Woolen Mills ' ' su 
972,000 dolerių kapitalu. 

Tose dirbtuvėse turėtų but 
gaminamos visokios vilnonės 
gelumbės, kokių tik reikalau
ja vyriausybė. Be to, ten pat 
galėtų but siuvami ir reika
lingi rūbai. 

SPAUDIMAS DARBI
NINKŲ. 

Aplamas uždarbis 
_ _ 

Apskaityta, kad "VVisconsi-
no valstijos industrijose ap
lamai imant šiandie kiekvie
nas darbininkas uždirba 23 
dolerius ir 50 centų savaitė-
je. 

Perniai šituo laiku aplamas 
kiekvieno uždarbis savaitėje 
buvo 30 dol. .01 centas. 

33,000 darbininkų 
neteko darbo. 

Goodman Mfg. Co., kasy
kloms mašinų išdirbystė ir 
visiems savo mašinistams su
mažino mokestį 10 nuoš. (pa
prastiems darbininkams su
mažino mokestį porą savaičių 
atgal). Gi dirbantiems po 
tą nelaimingąja s i s t e m a 
"piece work" grąžino tą mo
kestį kurį turėjo du metų 
prieš karą. Dar prie to štai 
ką padarė, pavyzdžiui, jei 
darbininkas dirbantis kokį 
darbą per keliasdešimts. va
landų uždirba valandoje, da-
leiskim dolerį ir baigiant vi
są darbą vieną gabalą suga
dintų, tai užmokesnį gaus tik
tai " d a y work." A. Girgžda. 

BOSTON, Mass. — Naujos 
Anglijos audinyčios dirba a-
pie 90 nuošimčių normalinės 
įtalpos. Kai-kuiros audiny 
čios dirba pilną laiką ir kitos 
dieną i r naktį. 

LAWRE^TCE, Mass. — A-
mejican \\oolen kompanijos 
didelės dirbtuvės, samdančios 
20,000 darbininkų dirba pilną 
laiką,. Sulig *kompanijos vir
šininkų paskelbimų yra užtik
rinama darbo per visą žiemą. 

Medvilnės išdirbystės sam
dančios išviso taipat apie 20,-
000 darbininkų pradeda dirb
ta pilną laiką ir beveik pihia 
įtalpa. 

#•-*» 

ST. ALBANS, Vt. — Cent
ral Vermont geležinkelio vie
tinės dirbtuvės tapo uždary 
tos rugsėjo 24 d., laukimui 
geresnių laikų. 

NEW CASTLE, Pa. — A-
merican Sheet and Tin Plate 
kompanijos dvi liejyklos pra
dėjo dirbti rūgs. 26 d., pada
rant išviso dvyliką liejyklų 
pradėjusių dirbti. 

JOPLIN, Mo. — Pakilus 
Švino kainai doleris tonui ne-
kurios čionaitinės švino ka
syklos pradėjo dirbti. 

NEW BEDFORD, Mass.— 
Išgirdus gandus, kad audiny-
čių darbininkams bus numuš
tas mokestis New Bedford au 
dinyčių taryba atsišaukė į sa
vo vietines unijas paaiškini
mui savo padėties. Unijų vir
šininkai pareiškė, kad strei
kas yra neišvengtinas jei 
darbininkams atlyginimas bus 
sumažintas. 

DAUGIAU DARBO. 

Badeno apskrity, Vokieti
joje, ilgas laikas mažai buvo 
darbo visose audeklų gamini
mo dirbtuvėse. Dirbtuvių sa
vininkai negalėjo gauti užte
ktinai žaliosios medžiagos, 
taipat užsakymų. ' * 

Kad taip, tai dirbtuvių sa
vininkai pasitarę visai uždarė 
visas dirbtuves. 33,000 dar
bininkų paliko visai be darbo. 

Visos amatų unijos Italijo
je skaito 1,800,000 narių. 

OONCORD, N. C. — Au-
dinyčių darbininkų streikas 
kuris prasidėjo birž. 1 d. už
sibaigė. 4,500 darbininkų su-
gryžo dirbti. Sakoma, audi-
nyčios turinčios užtektinai už 
sakymų kas užtikrina pasto
vaus darbo. 

The Streets Co. kontra-
ktorinė prekinių vagonų — 
karų taisymo įstaiga Chica
goje, smarkiai varo taisymo" 
darbą, karų pilnas kiemas— 
yardas, dirba apie porą šim
tų darbininkų. 

Prieš šešetą savaičių dirbo 
vos porą, trejetą desėtkų dar 
bininkų, ir tai nepilną laiką, 
gi dabar dirba pora šimtų 
darbininkų su viršlaikiu. 

Tas taip yra dėlto, kad to
kios geležinkelių kompanijų 
įstaigos beveik visai uždary
tos. Geležinkelių kompanijos 
taip daro kovai prieš darbi
ninkus del sumažinimo moke
sčio. A. Girgžda. 

VAKARINĖS MOKYKLOS 
ATEIVIAMS. 

BLOOMINGTON, Ind. -
Showers Brothers naminiu 
rakandų išdirbystė savo mo
teris darbininkes pakeitė tar
navusiais Suv. Valstijų ka
riuomenėje ir turinčiais šei
mynas vyrais. Tą daranti 
pagelbėjimui prašalinti nedar 
bą. 

SPRINGFIELD, Mass. — 
Strathmore Paper kompanija 
paskelbė algų sumažinimą sa- |kai reikalauja užmokesčio su-

DUNBAR, Pa. — Ameri
can Manganese kompanijos 
kasyklos nedirba. Darbinin-

vo darbininkams nuo 10 iki 
15 nuošimčių. 

lyg H. C. Frick nustatytos 
skalės. 

KAIRYS IR RAULAS DISKUSUOJA SOCIALIZMĄ. 
V. 

Kas tai yra socializmas. 

Superintendo pagelbininku klausimas. 

Tęsinys. 

Dabartinis stovis nepaken-1 turtą kapitalistams turim au
koti savo sveikatą, savo gy
venimą, savo pačias ir vai
kus, kad šitie dykaduoniai tu
rėtų visko pakaktinai. Pažiū
rėk į mūsų viešas prieglau
das ; nueik į mūsų ligonbučius, 

stovio savo neva principais. i Socialistas. — Tai taip. 
Socialistas — Na,tai kaip Tam tinkami žmonės, vadinami 

eiarnas — Dekapfitacija: Gy
duolė Galvos Skaudėjimui — 
Betvarkant Produkciją — Ne-
pasitenkinims Koncentravi
mas — Absoliutiškas Sąskai
tybos Reikalingumas — Arit
metikos Problema — Sociali- aplankyk mūsų namus, jei ta-
stiškas Aikvojimas — Stebuk
las. 

Socialistas. — Darbo planas 
bus ar nebus, Kairy, bet da
bartinis žmonių stovis yra ne
pakenčiamas ir gana, gi mes 
darbininkai jau daugiau nebe-
norim vergauti. Mes nesam 
Huosi, mes esam vergai; mes 
esam, neva šiaip-taip apmoka
mi, vagių ir tyronų vergai, 
spaudžiami visokiais išmany-

mista manai, kad aš niekus 
plauškiu. 

Katalikas. — Raulai, malo
nėkit paklausyt šito mano se
kreto. Aš esu nepatenkintas 
dabartiniu stoviu turbūt tiek 
kiek tamista ir atjaučiu tas 
kankynes, kuriomis esam var
ginami, tai kaip patsai. Aš ži
nau, kad mūsų, taip labai gi
riama, liuosybe nepatenkina vi
sų darbininkų. Bet socialistai 

tais budais. Mes bekraudami [niekuomet nepagerins žmonių 

galima pagerinti žmonių būvį t 
Katalikas. — Aš nemanau, 

jog tai butų išmintinga nukirsti 
žmogui galvą, tik dėlto, kad 
jam ją skauda, nežiūrint kaip 
labai skaudėtų; aš nemanau 
taipat, jog žuvis įgijo laisvę, 
kuomet ji įsikando į meškerę, 
nežiūrint į daugybę vandens 
kuriame plaukioja, Gi man 
rodos, kad socialistai" veda 
žmones tokiu pat keliu prapul
tim Tikiu, kad galėsiu tamis-
*ai tai parodyti mums beeinant 
ir bediskusuojant tolyn. 

Socialistas. — Aš įtikėsiu 
tamistai, jei man tinkamai 
priparodysi, kad mus socia
listų principai negali išgelbėti 
žmoniją iš dabartinio vargo. 

Katalikas. — Labai gerai. 
Tęskim toliau nagrinėdami 
Statymo Bendrovę. Medžiaga 
reikalinga namų statymui tu-
res būti suskaityta pirm visko; 
a r ne? 

superintendo pagelbininkais, 
išruokos iki pat coliui ar sva
rui kiek reik geležies cemento 
akmenų, plytų, smėlio ir kitų 
reikalingų daiktų. Jie žino kad 
ir po kiek reiks įvairios me
džiagos, tad viskas bus prista
toma vieton, by tik reikės. Bu . 
tinai turės būti taip, idant už
laikant darbininkus bedirbant, 
apsisaugojus nuo aikvojimo ir 
imant aplamai, sumanius iš 
laidas. 

Katalikas. — Raulai, kas 
nors panašaus turės būti įves
ta ir į jūsų bendrą nuosavybę. 
Oficialiai turės išrokuoti kiek 
reikės kiekvieno daikto, daik
telio nupirkti, kur ir tada pa 
siųsti ir tt. Ar ne tiesa f 

kinsim tą baisų dabartinį ai-
kvojimą. Beabejo, mes tai ži
nom, kad šitoki aprokavimai 
loš svarbią rolę ateity; ištik-
rUJU> jei gerai eitų išrokayimai, 
tai ir gyvent butų gera, bet jei 

Rugsėjo 12 d., New Yorko 
miesto vakarinės mokyklos a-
tidarė savo duris visiems nuo 
šešiolikos metu. iki šešiasde
šimts, kurie tik nori pramok
ti anglų kalbą, prisirengti 
prie pilietybės, padidinti už
darbio atlyginimą, apsipaži-
nti daugiaus su šituo kraštu, 
su jos istorija ir valdžios 
pradžia. 

New Yorko . vakarinės mo
kyklos padalintos į pradines 
(elementary) mokyklas, vaka 
rines augštesnes mokyklas, ir 
amatų mokyklas. 

Vakarinės pradinės moky
klos atidarytos visiems, bet 
vakarinės augštesnes mokyk
los tik tiems, kurie užbaigė 
pradinę mokyklą arba turi 
lygų mokslą. Vakarinės ama 
tų mokyklos tik amatninkams. 

Kas lįnk vakarinių mokyk
lų, nėra jokios prievartos. 
Lankymas liuosas. Tavo var
tojama kalba, tauta arba re
ligija nepadaro jokio skirtu
mo — galėsi lengvai įsimoky-
ti šito krašto kalbą. Tau tik 
reikia nueitį į arčiausią mo
kyklą ir užsiregistruoti. 

Pradinės mokyklos. 

Pradinių mokyklų registra
cijos prasidėjo rugsėjo sep
tintą dieną ir kursai prasidė
jo pirmadieny, rugsėjo dvy
liktą dieną. Patart ina pat 
pradžioje užsiregistruot. Nau 
ji studentai priimami nevė-
liaus kaip dvidešimts- vakarų 
po mokyklos atsidarymo, bet 
mokyklos viršininkas gali pri 
imti norinčius mokyties, jei-

darbą, namų dabojimą, gele
žį ir plieną, vidurinį papuoši
mą, jubilierystę, litografiją, 
spaudinimą, architektūrą, 
knygų apdarymą, audimą, ma 
šinų dirbtuvės, rankų gydy
mą, galvos prižiūrėjimą, mo
teriškų galvos parėdų, ko-
mercijinę fotografiją, forte-
pianus, nejudinamą turtą, 
švinorystę, skulptūrą, laivų 
statymą, komercijinę dailę, 
ženklų tepliorystę, matavimą, 
rubsiuvysto, telefonų, siuvimą 
telegrafiją, medžio darbą ir 
t.t. Įleidimas tik tiems, ku
rie nelanko dieninę mokyklą 
ir kurie dienomis amatninkai 

Studentai patys gali išsi
rinkti kursus, bet negalės rin 
kti tuos, kuriuose neprisiren-
gę. Studentai turi lankyti 
mokyklą du vakarus į savai
tę. Amatų mokyklų registrą 
cija prasidėjo rugsėjo trylik
tą dieną ir mokykla atidary
ta rugsėjo 20 d. 

Aukštesnės mokyklos. 
i 

neišrųokos gerai, tai negalėsim g u tas- nestabdytų kliasos pro 
tikėties geresnio gyvenimo 
ateity. Mūsų dabartine siste 

Vakarinės aukštesnės mo
kyklos tiems, kurie užbaigė 
pradines mokyklas arba tur i 
lygų mokslą. 

Apart kitų kursų vakarinės 
mokyklos mokins buhalteri
ją, literatūrą, matematiką, is
toriją, prancūzių ir anghį kal
bas, stenografiją ir rašomos 
mašinėlės- raštą. I r tas ne 
viskas, iš viso mokina apie ke 
turias dešimts septynius kur- ' 
sus. 

Šitose mokyklose gali sten
gtis gauti reikalingą dalį 
mokslo laipsnių del tolimes
nio dantininkystės, tiesų, vai-
stininkystės ir panašių, mok
slų. 

^sTesenas New Yorko miesto 
Board of Regents nutarimas 
skaito vakarines aukštesnes 

ma mes nesame patenkinti del 
daugelio priežasčių: Vieni ne
patenkinti darbu kiti užmokė 
čiu, dar kiti valgiu, ir tt. Bet, 
kadangi šitoki nepasitenkini
mai kįla įvairiose vietose, tai 
gi mes bandysim visiems įtikti. 
Bendros nuosavybės korpora
cijoje* visas tas nepasitenkini
mas ateis tik iš vienur, iš val-

gresą. 
New Yorko mieste gali ra- j 

sti vakarines mokyklas visai m o k > ' k l a s ^ ^ s u d l e m , l e 

arti namų, kur tik gyveni. 
New Yorke galimia gauti ad
resą arčiausios mokyklos iš 
viešo knygyno arba rašant 
vakarinių mokyklų dįrekto-
riui, 500 Park Avenue, New 
York City, arba Lietuvių sky 
riui, Foreign Language In
formation Service, 15 West 

mus. 
(Foreign Language Inf. Service) 

džios kuri bus bendra krautuvė 137th St., New York City. 
ir iš kurios gausim viską. 

Socialistas. — Labai aiški 
tiesa. Ta yra viena iš sociali
stų idėjų. Išrokuojant viską 
pirm laiko ir betvarkant pro
dukciją pagal tai, meš panali-

Katalikas. — Taip, matau 
koncentravimo ir nepasitenki
nimo didelį pavojų ir absolu-
tišką tikslios sąskaitybos rei
kalingumą.... Bet ar tai nebus 
begalo didi problemai 

(Bus daugiau) 

Amatų mokyklos. 
Jeigu per dieną dirbi ir no

ri savo stovį per teknišką la
vinimą pagerinti, tą lengvai 
gali padaryti užsiregistruo
jant vienoj amatų mokykloje. 
Kursai yra sekanti: 

Automobilių, kepimą, buda-
vojimą, dailydystę, naminį 

Anglijoj pervežant įvairias 
prekes iš vienos vietos kiton 
gelžkeliais, kiekvienais metais 
pavogiama nemažiaus kaip už 
5,000,000 dolerių vertės. 

Daugiaus vyrų negu 
moterų. 

Praeitų metų cenzas parodo, 
kad Suv. Valstijose yra dau
giaus vyrų negu moterų. Maž
daug skaitoma, kad 100 mote
rų yra 106 vyrai, o Ne vados 
valstijoj net 148 vyrai kiek
vienam 100 moterų. P . Young. 

• 

• 
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DRAUGAS — — 
t^enktaSienls, fiugs. 

MARGESNIS 

kartais su variu. Dėlei vario 
pigumo dažniausiai auksą 
maišo su variu. Jis tada tur 
rausvą spalvą. Pinigai auksi
niai tur 90 aukso ir 10 va
rio. 

Aukso įvertinimas. 

A U K S A S . 
Auksas, geltonai žėrintis 

metalas, kuriuoini puošiamos, 
kaip ir kiti metalai randasi 
žemėje. 

Aitkto lopšy*. 

Žemė turi įvairių auks( 
turtų savyje paslėptų. Žmo
gus juos su didžiu vargu su 
randa. Aukso gamtoje randa
me apsčiai. Jis randasi ma
žiau ar daugiau visuose že
mės kraštuose, bet taip simd 
kiose dalelėse, kad ji sunku 
surinkti. Daug aukso dalelių 
galima rasti net ir upių smė
lynuose. Jūrėse vra aukso 
daugybės. 

Tyrinėtojai tvirtina kad 
kiekviename tone jurų van
dens randasi aukso grūdelis. 
Netik jurų vanduo turi šiek-
tiek aukso, bet upės, upeliai 
jurėsna įtekėdami atneša au
kso dalelių. (Jaiima spėti, kad 
ateity, pritrukus to brangaus 
labai pageidaujamo metalo 
ištrauks jį iš marių vandens. 

Aukso randas danu- kai ku

riose šalyse,, ypatingai Kali
fornijoje, Australijoje, Alas-
koje, Afrikoje, Uralu kalnuo
se. Iš Uralu ištraukia kasmet 
dvidešimts milionų dolierMj 
vertės aukso. Gamtoj auksas 
randasi ar vandens smėly
nuose, ar įsimaišęs su kitais 
mineralais, Dažniausia jis yra 
sumaišytas su kvarcu. 

Jo dvilypė reikšmė. 

Brangus akmenys ar meta 
lai kaip rubinas ir ametistas 
dažnai tur vertę vien del sa
vo grožės ir dėlto kad jų ma
žai tėra. 

Kiti kai]) geležis ir varis 
vertinami dėlei jų naudingu
mo. Auksą galima priskaity-
ti prie pirmųjų arba brangių 
metalų ir prie antrųjų nau
dingų metalų. 

Jisai gražus, brangus, nau
dingas. Auksas gražus. Jis 

iš mūsų mylėtų auksinius da
lykus jei' jie butų tamsios 
spalvos,, pavyzdin, juosvos. 
Gi saulė mus džitfgina, links
mina savo spindėjimu, taip 
ir auksas savo šviesa s a u 
lės panašumu mus džiugina. 

Jo geltonai rausvas dažas 
musę akių nealsina. Kas tik 
gali stengiasi turėti ką nors 
auksinio. 

Aukso brangenybė. 

Aukso esama apsčiai. Todėl 
neturėtų būti brangus. Vie
nok žinome, kad jis yra bran
gus. Be to, kafr jį vartoja 
įvairiems papuošalams ir pi
nigus dirbdina iš aukso. 

Auksas tur savo didžiau
sią vertę tame, kad tautos 
jau seniai išsirinko auksą pi
nigų vertei. Jį išsirinko dėlto 
kad jis nerudyja. Oras jam 
nekenkia. Jis kietas. Duoda
si iškalti į plonas plėveles. 
Aukso plėvelė gali būti 1-282-
000 colio plonumo. Grynas au-

mums niekad nenusibosta, ksas mažai kam vartojamas. 
Turbūt dėlto, kad tur saulės 
spalvų. Daug jo grožės prik
lauso nuo šios spalvos. Kas 

Auksas kainuojamas kara
tais; Dvidešimts keturi kara
tai, tai gtynas auksas. Aštuo
niolika reiškia aštuoniolika 
dalių aukso ir šešias dalis ki
tokio metalo, dažniausiai va
rio. Auksiniems dantimis pap
rastai vartoja ar dvidešimts, 
ar dvidešimts — dviejų ka
ratų auksą. 

Randant gamtoje tiek daug 
aukso ir žmonijai taip jį tau-
pinant, ro&os, turėtų būti jo 
užtektinai. Bet ne. Pasaulis 
niekad tiek brangių metalų 
nereikalavo, kaip dabar. Bar
barų papuošalams užteko by 
kokio .blizgučio. 

Dabar vis reikalauja tikro 
ir gryno aukso papuošalo. 
Pramonė ir prekyba remiasi 
auksu, pinigu, o ar kadi ji 
tiek buvo išsivysčiusi kai£ 
dabar. 

no ir jis mė&iho jį išdirbti. 
Pagal Jų civilizaciją jie ir ši
tą brangųjį metalą vertino. 

Kas v ergas į 

Auksas visus vilioja. Jo 
grožė ir prasiplatinęs varto
jimas sukelia nemaža pagun
dą kuriai tik stipriattsi pa
sipriešina. 

JSunku pasakyti ar žmogus 
yra aukso vergas, ar auksas 
jo vergas. Auksas žmonijai 
tarnauja ilgai ir įvairiai. Bet 
Ir žmogus jam tarnauja, ver
gauja, pašvenčia gyveni
mo dienas. Išsižada visko jo 
ieškodamas. Kiek žmonių su
rastum aukojant prie aukso 
altoriaus! Visi trokšta tą gra
žųjį metalą įsigyti, juo pasi
puošti. 

Aukso kalnas. 

Aukso gimimo metai. 

Auksą žmonės jau senai 
vartoja. Kaip senai sunku pa-

Tas troškimas aukso yra 
toks didis, kad žmogus ištisas 
naktis nemdega, prakaituoja 
jo beieškodamas. Kada pas 
klido žinia, kad atrado aukso 

kasyklą Alaskoje, kiek žmo
nių apleido namus ir net šal
tas Alaskos klimatas jų nešu 
laikė. Tas aukso troškimas 
ir Amerikos istorijoje ne vie 
ną puslapį išrašė. 

Europoje išgirdo, kad A 
merika aukso šalis. Euro 

Ne visiems lygus. 

Į auksą galima žiūrėti įvai
riai. Chemikas šiaip svars
to apie auksą. Kokio kietu
mo, su kuo susijungia. Kaip 
Ir kiek gamtoj jo yra. Pirk
lys tą patį auksą visai kitaip 
įkainuoja. Jam rupi kiek 
jis gali juomi pelnyti. Ko
kiu būdu jo prekė aukso dau
giau jam atneštų. Šykštuo
lis taipat tur savo pažiūras į 
auksą. Jo vienatinis geis
mas yra kad jo aukso žiups
nelis greičiau augtų. Jis iš
sižada visko, kad tik jpatenki-
nus savo nesuvaldoma turto 
geismą. Filosofas tur taipo
gi savo nuomonę apie auksą. 
Jis atsižvelgia giliau į pasek
mes, ieško pirmosios priežas
ties. Jisai mato aukse prie
žastį, jei nevisų tai didžiu
mos, žmtlijos nedorybių. Va
giliavimas, žmogžudystės, su
ktybės ir kitokios nedorybės, 
yra aukso dievaičio vaikai. 

Ašarėlė. 

Jis yra perminkštas. Jį tar-
pina ir maišo su kitais me-

sakyti, bet istorijai praslde- piečiai suskubo ieškoti aukso 
dant jau žmonės buvo sura- kahno. Klaidžiojo pO įval
dę auksą. Nemokėjo rašyti, rias Amerikos dalis. Apsl-
raidžiu/sudėti, o jau auksu ?ikę kiti gryžo namon, kiti 

talais, kartais ' su sidabru, puošėsi. Jo šviesa* jį džiugi'>^šigyyeiio ;ąyetimpje šalyje. 
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Plieno bažnyčia. 

Maniloje yra viena iš vieno 
plieno nedidelė bažnyčia. Tos 
bažnyčios dalys buvo paga
mintos Europoje ir pasiųstos 
į Philipinų salas. 

Skaitoma, kad Vokietijoj yra 
apie 500,000 nedirbančių. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

JUOKU KREPŠELIS. 
Gera žmona. 

VYRAS. — Tik dvidešimts 
dolerių norit Labai gražu! 
— Maniam kad tau daugiaus 
reikės! 

PATI. —,Ne, mano dūšele! 
Vėl turi naują mano meilės 
dokumentų! Perdaug tave 
myliu kad turėtumei visas 
mano išlaidas padengti. 

Pas gydytoją. 

Ar nuo senai, mano šir
dele, jauti galvos sukimą! 

— Ištikrųjų, daktarai, ne
atsimenu. Žinau kad buvo 
puota, po puotos — Naujie
ji metai, o po Naujųfą me
tų — Trys Karaliai, o po 
Trijų Karalių — krikštynos, 
o p o krikštynų — v e s 
tuvės, o po vestuvių — 
kitos vestuvės, o dabar ge
ras Dievulis davė Užgavėnes 
ir viskas taip man galvoje 
susimaišė, kad jau ir pasau
lio neatskiriu. 

Geras išradimas. 
— Susimildamas pasakyk, 

ką darai kuomet pati kolio-
jasif 

— Turiu gerą išradimą. 
Užsuku gramofoną kurs ją 
užrėkia. I£ dviejų nelaimių, 
gramofonas geresnis. 

iiiiiiiiHuiiimiitiiimmnnmimimimiimimtmiimimiimmiiiiiim 
Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į "Draugą", prašydami per

kelti jųjų pinigus Lietuvon doleriuose. Iki Mb\ vis dar negalėjome to 
padaryti. a J 

BET DABAR JAU GALIME. v" -
Pas nrus 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. 

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

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

• • 

• 

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 fra*na pinigus. . 

i 

• į Lietuvą. 
Juos išmaino Lietuvos Ūkio Bankas Kaune ir per savo skyrius 

ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą. 
Bankas maino šitus čekius šuiyg to kurso, koks yra mainymo 

dienoje, už patį mainymą nieko neima. 
Čekiai yra geri per dvejus metus nuo dienos išrašymo. Tat jeiga 

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. 

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

Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka 
Šitų Čekių doleriais, bet tiktai auksinais! 

Atsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones, 
nieką nei pirksi nei parduosi a i dolerius, o tiktai už auksinus; 
visa pirMybi eina auksinais, o doleriai gaM tiktai Banke gulėti. 

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

Kol čekis neišmainytas, jisai visados Skaitosi doleriais. Važiuojant } tietuvą dauguma nori vežtis gyvus dolerius. Bet 
Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-pavardę viršuj pažiūrėkite, su kokia baimė ir drebėjimu jie keliauja: naktimis ne-

-

Čekio ant linijos kur yra atspauzdinti žodžiai "pirmas parašas iŠpir-
kusio čekį". Kuomet nuvažiuosite į Lietuvą ir norėsite čekį išmai
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks vėl pasirašyti čekio apa
čioj kur yra žodžiai "antras parašas išpirkusio čekį". Tokiu būdu 
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie* 
nodi. / „| Jį :|/į;| ^ ( ty ijjg 

miega, nuolat dairėsi, ar kas į juos težiūri, ar nenumano, kad jie turi 
daug pinigų.... 

NEREIK DAUGIAU BIJOTIS, NEREIKIA D R E B Ė T Į 
Vežant dolerius Čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagiui ne

naudingi, — jis negaus pinigu, nes Banke turės pasirašyti ir visi ma-
tjs, kad Jo įteraišas ne tolbs, kaip pirkusiojo čeki. 

. 

. • 
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. \ Kas norite dolerinių Želių, kreipkitės į 
D R A U G O PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

2334 S. Oakley 
S S E = g>^«g^^g^ixsicpsfis<gp^i*^ 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas tr Cfctlrurgas 
4441 8o. Westcn» Ave, 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos; t - H rytais 1-1 p© Jį 

Jptetų ir 7-8 vakarais. Nedėldis-Nj 
jnlats tikta.i po pletu t iki S 

S D<. M. T. STRIKOL'SS i 
I Lietuvi* Gydytoja* tr riitrarcas f 

Peoples Teatro Ifame 
l l f t t W. 47tB 8tr. Tel. Boid. 180* 
I Valandos: 6 iki 8 rak. Nedėl l t • 
l i k l 12 Ę^TS. f 
I Rea. 2 t l 4 W. 4i$*d Steeet 1 
| Nuo ryto lkl p is t | 
•Tel . McKmJey 343 g 

/ftŠįesŽB =s=sssš: 
T e l . 111 vd. 7042 

Dr. C. Z. Vežei.s 
LIETUVIU DKJfTISTAS 

4711 BO. AhHEAHO A V I U I 
arti 47-tos Gatves 

T t l t n d o a : n u o S r y t o iki t » » k 
ttsredomls nuo 4 lig 9 vakar* 

faJC^a^a^a^fK^S'^S^ąVa^K^K^^ 
DR. P. ŠIMAITIS 

NAPKAPATH 
18 W. 45 Str. ChkagojS 

(Prie IVestern Avennc) 
lydau Be Vaistu ir Be O p e r a c i j o j 
ral. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p.\|įf 
tl sutarimą. Išskiriant ketvergus M 

fc Telefonas Boulevard »19» J 

I DR, C. KASPUTIS I 
k D*3» TIKTAS 
« SS31 S o u t h H a l s t e d Str . 
•c v a l a n d o s ; 9—lt A 14 g 
g i__5; 7_g p. M. J 

DR. S. NAIKUS 
LiKTUTIH 

G Y D Y T O J A S n : C H I R I no\j 
Of\tma Ir Gyveninio viet* 

•252 South Halsted Ptre«* 
aat vlrteas Calveraal St»t« BJM* 

Valandos nus l t lkl 12 ryto; nuo 
t lkl 4 po platu: nuo 7 lkl t *ak 

IfsdA! tomis nno l t lkl t 
T e i t t N M Taraa M44 

j DR. CHARLES SEGAL i 
g Perkėlė seavo orlsa po noin 

J4729 So. Ashland Avenuej 
8pecl|ali9tas f 

•DŽIOVŲ, MOTERV Ir VYRŲ LIGI | 
gValandosnuo 10 lkl 12 išryto; n a o | 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 lkl 8: l t J 
"rakai* Nedėliomis 18 kil 1 

Telefonas Dresel 3884 I 
i 
II 

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IK BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emcrald Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo 7 lkl 8 vaxare. 

»:: 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

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

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
K 

Tel*f*aa* PnUmaa MM 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistaa 

10801 S o . M l e h i g a n A T e a M 
Kt . t l .nd , III. 

VALANDOM; t ryts iki 9 V B S M S . 
[e i . P u l l r a a n 8 4 3 tr 8 1 8 4 . 

— 

P i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imimiii i i i i i i i i i i i i i i is 
bone Seeley 7439 S 

3 D U L K FE1NBERG § 
S Gydo spcelJallaJ visokias vyrų IrS 

moterų lytiškas Ilgas 
£8401 ktadison Str., kampas Wsa-5 
§ tern Ave., Chlcago 
.Valandos: 2—4 po plet 7—8 vak S 
S|||||||||||||||1I1||||||!I1!1IIIIIIIJIII1IIIII1III 

a — • • a 
TeL Randolph 2898 

A A. ŠLAJUS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDU. 

l t So. La Salle St, 
Valandos: 8 ryto iki 5 po plstų 

Panedėllais lkl 8 vakarą 
Nedėliomis ofisas aždarytas 

*TeL Yards 6666 Blvd. 8448* 
Dr. V. A. ŠIMKUB 

LSeturU Gydytojas, 

I M I S. Balsted St. 
Valandos: 18—12 Iš ryto 1—3 Ir 

,8—8 vakar*- Hsd. 11—11 « ryto , 
Sl > • • . • • • i i • • • • • • • ' " * p 
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DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisas 8144 So. Morgas 44. 
Karto 82-ro St., CkJcafO. UL 

8PECIJALISTAB 
Uetsriskų. Vyrišku, taipgi «*r* 

aiškų Ilgų-
OFISO VALANDOS: Ifoo 18 ryto 
iki I po pietų, nno t tkl 8 v*i»o 
<1* vakarą. 

rtsdeUomie uae • lkl I po pist. 
ffeferfODM Yards tftf 

• puropean American B u raau 
Fabionas ir MicJrievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, Laivakor

tės, paiportai ir tt. 
NOTARIJUfcAS 

Real Estate, Paskolos, tjasortnal 
Lr U. 

804 W. S5th St.. Kamp. Halsted St. 
Tel. Boulevard 411 

Vai.: 9 lkl 8 kasdiena 
j Vak.: Utar. Ket. Ir Rub. ik) 8 vak. 

Ned.: iki 8 po pietų. 

•^mm^^^^^^^^m^m 
<lll l l l l l l l l l l i l l l l ] l l l inil lHIEIIIIIIIIIIIIIIIIIt 

Rea. 1139 loilependenoc Btvd. 
T e l e f o n a i V o n B u r e o SS4 

DR. A. A. RGTH, 
Rusas Gydytojas ri 
8i>ecijalistas Moteriškų, Vyriška 

Vaikų lr vtsų chronišku ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 8—S p 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—13 4 
-Kinas 3354 Ko. Halsted St., datose 

T e l e f n o s * Drove*> M M 
4IINIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIPINI 

VALENTINE DR ESM AKINO 
COLLEGES 

4305 S. Halsted, 2407 W. 
'1830 N. WeUs 84. 

137 Mokyklos Jongt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpl 

mo, Designing bizniui lr namams i 
Vietos duodamos dykai. Diplomai 
Mokslas lengvais atmokėjimala 
Klesos dienomis lr vakaraia Pa-
reikalaukit knygėlėa 

Tol. Sesley 1648 
. S A R A PATEK, pirmininkė. 

Dr. Ms Stupnicki 
; 3107 So. Morgan Street ! 

CHIOAGO, ILLJLNOIH 
Telefonas Yards 5033 

Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto. ! 
5 po pietų lkl 8 vak. Nedsllo 

i mis nuo B lkl 8 vai. vakarą S ̂=-irr Staįaar 'i-įfešdŽg-^-i.-^č-Bg'a^TgtŽ-

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tet Oaasl 3114 
Valandos: 18 ryto lkl S vakar* 
Gyvenimas: 

3811 W. 43rd Str. 
Tel. Proapect 8488. 

T." 

Tel. Canal 257 Vak. Canal SUS 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Cuirurgas 
1411 So. Halsted Street 

Valandos: 18 tkl 1S ryto; 1 lkl 4 
po pist. 8 lkl 8 vakarą. 

? 
j V. W. RUTKAUSKAS -
J ADVOKATAS 

Ofisas Dldmiestyji 
I 29 South La Salle Street 
4 Kambarte 334 
| Telefonas Central 4340 

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

1 
1 

si/ 

S 
sv 

Telefonas Prospect 6508 

RUDOLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

Ir 

Namų Statytojas 
5308 So. Robey Str. 

Darbas atliekiamas pirmos klia 
sos už prieinamas kainas. 

* 

H > 

tt — • ' " i 
6SA0 

— 
(U* 
= • » » - * . - ' 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
! . . . i 
i Generalis Kontraktorius, staty- Į 

tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., OhicafO 

Arti 23 čio Place. 
JI 

i ' ' . . . T « į l i < t > i n M t > > a M < . t . , | 1 , i , i i m m m • +m , , , » • • * ^ * » « l 

LIETUVIAI AMERIKUJfc. 
ašs*** • • * • •ssissn 

PASKOLOS VAJUS 
PIRMYN. 

Nors reikalavome, bet lig-
siol iš Lietuvos Atstovybės 
negavome jokio kalbėtojo. Be
laukdami daug laiko sugaišo
me. Dabar nutarėme eiti per 
stubas, užbaigimui darbo su
rengsime dideles prakalbas, 

į Gal nors tam kartui bus gąli-

Biznieriai pirksią, bonų. 

Kenosha, Wi*. — Ncvs m asų 
kolonija nedidelė, ir tai »e visa 
remianti Lietuvos reikalus, 
bet čia yra būrelis tikrai clel { 
tėvynės pasišventusių. Praei-Įm* § a u t i n o r s v i e n * L l e t u v 0 S 

t , metų L. L. Paskolos bon 'Atstovybės narį pakalbėti. 

išpirko už $21,000. Kiek gali Į Praųgįjos pavysdinfos. 
stengiasi ir šį metą piliai, bet 
vardas su nedarbu. 

Bugsėjo 18 d. Birutės drau
gija metiniame susirinkime nu-

Nor* MM, koloniia neturi į&r& ^ ^ ^ ^ $ m N f t . 
inteligentų, mažai biznierių, 
tai paprastieji darbininkai at-
jausdami savo tėvynę ragina 
vienas k i tą p i r k t i L . L . P a s k . 
Bonų, kad pagelbėjus mūsų 
k a r i a u j a n t i e m s b ro l i ams Lio-
tuvojt? guldantiems galvų, lie-
jantiems kraujų už savo tėvy
nę. 
Dabar mūsų biznieriai ateina 

mus darbininkus pavaduoti. 
Praeitų metų S. Jocius pirko 
bonų už $750 ir šįmet žada 
pirkti. 

Kiti biznieriai juda. Jie sa
ko, kad pernai darbininkams 
bepig buvo pasirodyti, nes dar
bai gerai ėjo. Šįmet, užėjus be 

riai nupirko už $300. Ši drau
gija yra ant katalikiškų pa
matų. Praeitų metų ji pirko 
bonų už $750. Visos č ionai t i -
nės draugijos pirko bonus di
delėmis sumomis. Tik tautiš
kos draugijos atsiliko. Gal 
šįmet ir Jos pasirodys. 

J . TnJrielis, 
L. L. P. stoties pirm. 

IŠ BLAIVININKŲ DAR
BUOTAS; 

VToroester, Mass. — Vietinė 
Blaivininkų kuopa iškilmingai 
apvaikščiojo šventę pagerbi
mui Dievo Motinos Sopulingos. 

darbei mes pasirodysime/ Juk .Vienuoliktų valandų rytų visi 
iš tų pačių brolių lietuvių pra- po vėliava Dievo Motinos So-
'obome. Ir Lietuvos gynėjai - r pūlingos ėjo išklausyti.šv. Mi-
knreiviai4yra.iųiums lygtįsyc|T šių. SuOeHk}ąis»iąjof-prie šv. 
tiai'vi&Č^^ K o h i u n ^ . ! •• K \.,\V:.įr,./£J\ 
tuvaiyra mi^ų tėVynė ii* lygiai T«s <laa:ė maloiįiį. įspūdį S 
brangi kaip ir darbininkams: [šalies žiurintiem^ Ši kuopa y-
Taigi šįmet mes pasirodysime ^ ra gana skaitlinga nariąis-
su bonų pirkiniu. Darbininkai .ėmis. 
džiaugi*^ tokiu ,bizs^erių pa- Dar čia turiu§>riniinti, kad 
reiškimu. Jie žymiai prisidės 
prie išvarymo Žulikausko iš 
Vilniaus. Valio, Kenosbos biz
nieriai, tėvynės gelbėtojai. 
Susirinkimas paskolos reikale. 

Nesenai L. L. Paskolos stotis 
sušaukė visuotinų susirinkimų 
pasitarimui apie dabartinį pa
skolos vajų ir kaip sukėlus 
mum paskirtų kvotų. Nors ne
daug žmonių atsilankė, bet pa
sekmės neblogos. Biznierių 
šiuo kart neatsilankė, gal ne- pirmininku. Jo raportu visi 
žinojo apie susirinkimą. Dariri 
ko daugiau darbuotojų prie 
stoties: V. Ališauskų, S. Želes-
kį ir S. Balčaitį. Paskutinysis 

15 d. rugsėjo susirinkime tu
rėjome linksmų smičių iš bu
vusio Blaivininkų Seimo. Pir
miausia J. Vaitkus išdavė ra
portų. Jo raportas buvo gan 
ilgas ir pagirtinas. Pranešė, 
kad šiais metais į Centro val
dybų tapo išrinkti gan uolus 
veikėjai. Turėjome progų iš
girsti raportų mūsų gerb. dva
sios vad. kun. Jono Jakaičio. 
Jis paaiškino, kad Seimo tapo 
išrinktas Blaivininkų Centro 

yra didelių darbų nuveikęs voje. 
del Lietuvos. 

buvo pilnai užganėdinti. Dar 
prie galo raporto gerb. pirmi
ninkas paminėjo kad darbuo
sis kiek galint blaivybės dir-

TST — i -

V. BUvackas. konssp. 
I""» l " ' ' J'MI. — | B 

Ž I N I O S I š LIETUVOS. 
7im*tG9t0m 
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•% 
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Miestelio išžiūra. 

i 

Varniai (Telšių apskr). šis 
mieste l is p a s k u t i n i u l a iku ga
n a . s i lpnas : a p š v i e t a nekok i , 
d r aug i j i n i s g y v e n i m a s v isa i 
apmi rę s , t a u t i n i s s u s i p r a t i m a s 
s i lpnas . 

T i e g a r b i n g i seminar i jos rū
m a i d a u g p r i k e n t ė j o : *nuo 
k a r o la iko l a n g a i i šdaužy t i , 
s ienos p r a d e d a g r i ū t i , s togai 
skylė t i . P a s k u t i n i u la iku , be
rods , juos p r a d e d a t a i s y t i : 
d i r b a m a s r e m o n t a s , dedami 
l anga i . M a t č ia j a u a t s ikė lė i r 
t u r b ū t d a r a t s ike l s k a r i u o m e 
nes dal is , , k u r į a į kaip tį}c b u s ' d a m a p a d a r y t i viešų r ink l i avą 

čiau karo laike ji buvo sunai 
kinta ir tik šįmet atsigavo. 

" Pavasario*' sąjunga. 

Iš draugijų beveikia tik pa
vasarininkų (jaunimo). Nors 
įvairių laikų ji pergyveno ir 
daug sunkumų :perkentė, te-
čiau gyvybę išnešė. Narių te
samą vos apie 25. Rugsėjo 4 
d. padarytas susirinkimas, ku
riame dalyvavo iš Telšių "Pa
vasario" Centro, valdybos na
rys, kuris pranešė apie 

IT'S 
• 4*"'# ^v"' 

TOASTED 

• - ——P 

• 
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klebonas Joneliunas gelbsti, 
kitiem gi nerupi. Antram gi 
klebonui Juozapavičiui organi
zacijos — švietimas ne galvoj. 

Pavasarininkų kuopa suda
rė savo chore, kuris bažny
čioje gieda. Nors šis dar silp
nas, tečiau pradžia yra. 

TARPTAUTINIS MOTERŲ 
KONGRESAS IR MAŽU

MŲ TEISĖS. 

Tarptautinis moterų kongre
sas įvykęs Viennoj, aptarė 
klausimų apie mažumų teisių 
apsaugojimų abelnai, o ypač 
apie gyventojų-žydų teisių 
apsaugojimų įvairmse Rytų 

ropoji'V " j • - , :\ r : 
.Sąryšy su, kongresų Vienos 

miesto rūmuose įvyko viešas 
susirinkimas, į kurį buvo pa
kviesti Sioninkų moterų orga
nizacijos atstovai. 

S k y r . ) ( S . R . M - j o s S p a u d . 

DARBAI KISKIMENETAS 
VALL3BY JAU PRADĖJO 

EITI. 

Mes turime tikrų žinių kad 
darbai kasyklose apie Apollo, 
Leechburg ir Vandergrift, 
Armstrong ir Westmoreland 
apskričiuose 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 
tuojaus t 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 čionais gali gauti 
pastovų darbų. (Apgr.). 

— > *M 

>» 
"Pa

vasario' sąjungos- sio meto 
kongresų. Sutarta didinti sa
vo knygynėlį. Tam tikslui ža-

patogu šiuose namuose gyven-
, . 
ui. 

f J 

Vartotojų draugija. 
i 

Jau nuo birželio-liepos mė
nesio pradėjo veikti ir Var
totojų draugija. Turi savo 
krautuve ir prekių prisirau
na. Nors prieš karų buvo Var
totoju draueriios krautuvę. +e-

sagstant aukotojam ženklelius, 
ir vakarėlis. Tečiau į šį vaka
rėlį sutarta Jcviesti Fįsįu pa
vasarininke tėvus, ka4 įh pa-
s i l i n k s n w w (klyyųųtų. 

Veikėjų stoka. 

.Gal Varnįųo^se butų įr dau
giau veikimo, tečiau trūksta 

PaieSkau švogerio Kazio Braduno 
lr sesers Marės Bradunienės, 6 m6-
rfesius gyveno Shenandoah, Pa.f pas
kui išvažiavo ten kur apie Cblcagą. 
Norėčiau su jais susižinoti, nes turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu jų pačių ar 
kas juos žino pranešti sekančiu ant
rašu: 

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

AN/T PARDAVIMO: — 1213 Ml-
ssouri Ave. St. Louis, Mo., moder
niškas mūrinis namas yieno flato 
vienas blokas nuo Lietuviškos Ba
žnyčios; apačioj 4 kambariai ir 
vana; ant viršaus 5 kambariai ir va-
na, elektrą ir visi moderniški j tai
symai; cemento skalbykla. Bandos 
niekad nėra tuščios. Kaina $6,000 
Atsišaukite ypatiškai ar raštų Mrs. 
M. Honzik, 1211 Missouri Ave., 
St. Lpuis, Mo. 

mwi ' * — — M - M I . • m, " 

Parsiduoda 72 akrų žeme su gy
vuliais, 46 akrai dirbamos, o kita 
ganykla, stuba pa uja barne 60x26 
pumpa 2 arkliai 6 karves 2 kiaules, 
30 vištų, padargai, 2 mylios nuo 
miesto, pro šąli eina 2 keliai. Sa
vininkas važiuoja- Lietuvon. Atsišau
kite. 

GUST KASPJER 
box 251 Jiagle River, Uise . 

* - » = ., .. .. 
Parsiduoda trroeerne lr saldainiu 

(candy) krautuvė labai pigiai, prie> ; 
ia.sH pardavimo patirsite ant vietos. 
Atsišaukite šiuo adresų: 

Lewis La&tauskas 
darbuotojų. Tik vienas kun. 38oa- Wa ^ Pl j ice chi&go, m. 

UKES IR VALGOMI 
PRODUKTAI 

PARSITRAUKITE pas mus tiesiai iš ūkiu valgomų pro
duktų, gausite pigiaus ir šviežius. Siunčiame bulves po $1.50 
maišais ir karliodais. Obuoliai nuo $1.50 lygi $2.50 bušelis 
siunčiame bušelis ir bačkomis. Geras sviestas nuo 40c. lyg 
50c. svaras siunčiame po 10 40 50 ir 60 svarų, baksais ir 
viedrais liuosa ir pasvariuj. Lietuviški šyieži sūriai po 20c. 
Džiovinti po 35c. siunčiame po 4 svarus ir daugiau. Geriausio 
medaus suleisto po 30e. svaras siunčiame po 6 ir po 12 svarų 
blekiniemis. Siunčiame ruginius miltus ir t. t. Turime daug 
visokio didumo gerų gatavų Ūkių nebrangi kaina ant parda
vimo, kurios yra su budinkais, sodnais su gyvuliais ir ūkiško
mis mašinomis ir su pašaru irvisais javais ir maistu. Nelaukė 
nieko atvažiuok kol pigios ukes dar tebėra jeigu bedarbe tę
sis tai ukes labai pabrangs. Atvažiuokite šį rudenį į mūsų tą 
NAUJĄ LIETUVA į Didžiausia Lietuvių Ūkininkų Koloni
ja Amerikoje kuri mes vieni apkolonizavome su 500 Lietuvių 
Ūkininkų ir šįmet čia pardavėme 38 ūkės lietuviams. Mūsų 
kolonijos Lietuviai Ūkininkai yra gerai įsigyvenę turi pui
kius automobilius turi Ai'iamas mašinas Traktorių ir daugy
bės galvijų ir geras žemės. Turi savo Ūkiškas draugijas, baž
nyčias, kapines, ir pasilinksminimus savas sales. Mūsų kolo
nijoj turime du miestu Scottville, ir Ludington, Mi'ch., su di
delė laivu prieplauką. Turime ir 4 kaimus vardais Custer, 
Pountain, Freesoil, Irons. Laukai labai yra gražus ligus su 
daug žuvingu ežeru ir upių keliai geri žviravoti daug gelžke-
liu žemė molis su juodžemiu maišyta ir molis su derlingu 
smielžemiu maišytas. Derlingiausi del visokių javų, kviečių, 
rugių, mįežių, avižų, žirnių, binzu, komų, bulvių įr visokiu 
daržovių. Sodnu pievų ' ir gyvuliu auginimu. Oras svei
kas vanduo geras. Anglai farmeriai mufinas laukan iš lie
tuvių tarpo mes jų ukes lietuviams parduodame. Čionais že-
miaus paduodame kelias tų ūkių kurias turime tuojau par
duoti už pigia kaina. 

1) Farma 40 akerių žeme gera ligi su moliu maišyta prie 
pat miestuko su trobomis su 2 arkliais 2 karves 2 kiaulies 
100 vištų visos mašinos pašaras ir maistas visi javai kaina 
-2,400 ant išmokėjimo. 

2.) barnia 69 akeriai labai gražioj vietoje upelis bėga 
per lauka arti miestuko tarpe lietuvių žeme maišyta su moliu 
su juodžemiu ir smielžemiu puiki auza geri tvartai didelis sod 
nas. 2 geri arkliai G karves daug kiaulių, vistu, ančių ir vi-

(šokiu mašinų daug pašaro ir javu maistu. Kaina $6,600 duo-
sįme ant i§mokėjijnu. 

3) FąrHipi4{kakerių. su mažais budinkais nedaug dirbamos 
dąr..'di*iT<)S.^^^^S^tvėr^'.^Arpc lįctųvį|i.,3»t ž»vij*gos upes 

" ttrsatg'fenil nViišyta *i* riioltių smiulžctnio ir juodymių. Kai
na $r,200,impk€fti reikia tik $300. 
•-4) Farma 120 akerių sii dideleis puikiais budinkais nauja 

gera auza ir naujas tvartas didelis sodnas visa aptverta pri
eina prie ežeriuko pale akmenini gera kelia tarpe lietuvių. 
Žeme molis su juodžemiu 18 akerių yra pasėtu žeminiu kvie
čiu. 3 geri arkliai 8 karves daug kiaulių vistu ančių ir viso
kie ukes mašinerijos ir visi grudai svirne ir ant lauko au-
gantieję parsiduoda žigiu suvis pigiai kaina už $7,800. {mo
kėti reikia $2,800. 

5) Farma 40 akerių su vidutinio gerumo trobomis sų derlin 
giusia numerio pirmo žeme protrobas bėga, mažas upelis su 
sodnu su 3 gerais arkliais su 6 karvėmis daug vištų 15 kiau
lių daug visokių ukiškumašinų ir automobilius ir indžinas 
ir daug javu ir pašaru eina drauge su farma už $6,000 
duosime ant išmokėjimo. 

6) Farma 80 akerių žeme labai gera maišyta su moliu juod
žemiu ir smielžemiu aptverta prie vaikams mokyklos trpbos 
tik praeita meta statyta didelės grąžai įtaisitos parsiduoda 
su 3 gerais arkliais 4 karves daug vistu 8 kiaules visos geros 
mašinos ir visi javiai už $5,500 duosime ant lengviu išmokės. 

7) Farma 40 akerių su mažai3 budinkais su sodeliu tarpe 
lietuvių pale didelius ežerus žeme su moliu maišyta gera 
Kaina $1,500. 

8)̂  Farma 80 akerių su gerais dideleis budinkais žeme pir
mo žorto molis ir juodžemis 3 arkliai daug karvių kiaulių vi
sokių mašinų ir daug javu kaina $7,000. 

9) Farma 170 akerių žeme gera maišyta su moliu su didfi-
liausiais budinkais beveik nauji su dideliu sodnu palei puiku 
dideli ežerą su 7 arkliais 14 melžamu karvių 18 jaunu galvi
jų 15 kiaulių daug vištų aučiu. Ūkiškos mašinos naujos ir 
gezolinu varomos Indžinas auza 14 ruimų svirnas naujas di
delis ledauni, pienine nauji dideliu križauni dviejų flioru 
tvartai pale troba biega šaltinio upelis pale dideli žviravo-
ta kelia tarpe lietuvių netoli į miestą, žeme prieina prie dide-
liausio ir puikiausio ežero ant kurio krantu yra vasarnamiai, 
hotelis kur yra laikoma daugybe per vakacijos svečių ir *»t 
tos farmos galima daug gauti vasaros poilsėms ant burdos 
vakacijiniu. Toj farmoje gyvena 3 broliai kuriu moteris savo 
tarpe nesutinka todėl nori parduoti ir parduoda pigiai nau
dokis tą gerą progą gausi už $17,000.00 puse sumos toj rei-
kia įmokėti.. 

10) Farma 200 akerių su daugybe gerų budinku ir daug 
gyvuliu ir visokiu mašinų ir javu ir ariamu traktorių gražia
me daigte tarpe lietuvių prie puikios upes parduoti turime 
tuojau ba sav. yra senas našlys atiduoda pigiai u i $25,000 
ant išmokėjimo arba mainyti galime ta farma į Chįcagos arba 
Detroito prapertes. 

11) Farma 320 akerių puikiausia ir geriausia farma ko
kios randasi mūsų kolonijoj su dviejiais brangai ištaisytais 
budinkais su 3 dideliais sodais ant 2 upeliu krantu savinin
kas senas ir ligostas atiduoda u i $30,000 ant lengviu išmokė
jimu. 
.. 1 2^ ^ a r m a 6 0 akerių su gerais budinkais žeme gera sU mo
liu maišyta su gyvuliais mašinomis ir su javais norime iš
mainyti į Detroito miesto auza. Turime ir daugiaus ūkių ant 
mainymo ir pardayijno. Norinti parsitraukti valgomu pro
duktu arba ūkiu pirkti. Atvažiuokite arba rašykite ant adreso 

A. KIEDIS & CO. 
110 E. States St, Scottville, Mich. 

RATLROAD TICKET BROKER 
Eakursijiniai tikietai perkami ir 

mainomi. Numuštos kainos. 
Lyons Licenscd Ticket Office 

11 So. Clark St. Tel, Harrlson 9878 

EXTRA 
TJke ant pardavimo 220 akrų, 135 

akrų aremo3. Geri budinkai, 20 kar
vių, 5 arklei, 15 kiaulių, 250 vištų. 
1,000 bu. grudų. Trekteris ir kulima 
mašina nereikė ne joke agento. Ūki
ninkas Chicagoje. 

. A. GRIGAITIS 
1758 W. 05 St, Tel. Beveriy 22ST 

EXTRA turiu parduoti gyva biz-
nii kur targavoju % 10.00 J valan
da ant didžiausia partake darbinin-
kų. 

4572 Gross Ave. and 46 Str. 

REIKALINGAS geras kalbėtojas 
vidutinio- amžiaus, turintis daug pa
žįstamų, kuriems galėtų išaiškinti a-
pie tyo First Morcga&e Bondsus šioj 
valstijoj. Pastovi vieta, gera užmo-
kesnis. Atsišaukite šiuo adresu: 
P. R. LEACH, 750 McCORMICK 

BLDG. CHICAGO. 

http://Kt.tl.nd
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1 P u i k u s I s t o r i š k a s T e a t r a s 1 Ne_delioj!..s_paIio-0dober 2rą dieną 1921m: . ! Puikus Istoriškas Teatras 
LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS NARIMANTAS 

Penkių Veiksmų Labai Graži Drama 
—— STATO SCENOJ m 

TEATRALIŠKAS KLIUBAS "LIETUVA'9 H 4eiei blisite pilnai užganėdinti-Po Teatrui bus šokįaL 

0. S. P. S. (SCH00L) SVETAINĖJ 
'"I ;H 
. i . . O u 
Ū .i 

4758 South Honore Gatvių 
Pradžia 7-tc, Vai. Vakare 

GERBIAMĄ VISUOMENE! Nepraleiskite progos ne pamatę šio puikaus perstatymą. Veikalas yra 
iš senovės Lietuvių Kunigaikščių gyvenimą. Taipgi T. K. L. prieto jau senei rengias. Todėl atsilankiu-

i-* •••§ . C I A I A I V m c i + a T A I I T I O I n ^ r r a n A r l i n f i t > ^ T A O I P I I I I tVia S n l r i a i 

Ii Kviečia Visus T. K. LIETUVA. 
ftiuiiiiiiiiiiimiiiHimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiim iiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiaif 

IŠ WEST SIDĖS. TEISĖJAS LANDIS BARA 
KARPENTERIUS. 

Aušros vartų parapijos 
Kronika. 

Rugsėjo 4 d., šiais metais, 
Altoriaus Puošimo Draugija, 
kuri jau penki metai gyvuoja, 
surengė vakarienę su progra
ma. Šeimininkėms vadovavo 
gerb. mot. Šiaulienė, Vilėiaus-
kienė ir Budreckienė. Svečių 
prisirinko apie 200 asmenų. 
Kuomet gardžiai valgė dešras 
ir kitus gardumynus, gerk 

Namų statymo arbitrui tei
sėjui Landis pranešta, kad 
karpenterių unija ne tik at
sisako dirbti už teisėjo pas
kirtą užmokesnį, bet poseno-
vei ignoruoja iš kitur prisiun 
eiamą ėia nanianus statvti me-
džiagą. Karpenteriai reika
lauja, kad medžiaga butų per
kama Chieagoje. 

Kad taip, pasakė teisėjas, 
tai karpenteriai tokiu pasiel-

Virsutinių gtležinkelių ir 
gazo kompanijos, Chieagoje, 
visomis priemonėmis darbuo-

klebonas, kun. F. Kudirka 
pradėjo vykdinti programą:įminiu patys prašosi juos su-
pats pasakė keletą žodžių, pa f kimšti kalėjimai! už tą suo-
girdamas Altoriaus Puošimo i kalbiavimą. 
draugiją už uolų darbavimosi 
bažnvėiai. nes jau vra surin- JOMS PERMAŽAI. 
kusi apie 5 tūkstančius dole
rių ir už juos nupirkusi bran
gių rūbą ir skalbinių oažny-
eiai. 

Paskui kalbėjo pati tos dr-
jos jsteigėja Juoz. Budreckie
nė ir V. Butkienė, papasako- (mokestis. 
damos, ką ji nuveikė bažny-1 Taigi, kaip viena, taip kita 
eiai. j kompanija tvirtina, kad jos 

Paskui buvo dainų, deklainaldar permažai gaunančios. Ra
cijų. Už vis gražiausia pakai-'ko, jų 'pa tarnavimas turėtų 
bėjo gerb. Brenzaitė apie Mb- b'iit brangiau apmokamas, 
terų Sąjungą ir karšiai ragi- Illinois komercijos komisi-
no rašytis į ją. Aukų surink- ja nuspręs, kaip daug tos 
ta $15.24. Gryno pelno liko a-j kompanijos turi gauti už sa-
pie 100 dolierių." vo patarnavimus 

— Dėlei bedarbės buvo ma-

tybę, a r tai lietuvius. Sakė, 
Lietuvoje esą tik pelkės, di
džiausi tamsumai, o Kauno 
" taryba ' ' susidedanti iš 
"žiaurių barbarų". Neduokim 
jiems tverti savystovę valsty
bę, paimkime į savo rankas, o 
tie mužikai tenai, toje mažoj 
rtauno gubernijoj nemoka kaip 
tvarkytis. Mes-sako.-turim tei
sę tą žemaičių saujalę paverg
ti, nes jų kalba yra panaši į 

smybe ir su žmonėmis kartu 
garbino^ Visagalį. 

Šv. Cecilijos choras kaip 
visada ir šiuo .kartu pagirti
nai išpildė savo dalį, o ypač 
solistai-ės. So,lo giedojo varg. 
V. Daukša, p-lė Z. Mastau* -
kaitė, p. Ambroževicia, due
tuose giedojo. ĮL. J iastauskai-
tė, A. Kušleiko ir K. Raudai-
tė. Alummė. 

PRANEŠIMAI, 
IŠ TOWN OF LAKE 

. 

• > Valdyba. 

noma, kad šiais metais vai
ku mažiau susirinks mokyk-
lon, bet apsirikta. Prisirinko 
kaip ir praeitais metais, 4^4; 
bernelių 188 ir mefg. 246. 

Pradėjo mokslo metą iškil-

LENKŲ BURBULAS CHICA-
GOJE. 

(Užbaiga-

A. Čarneckis pripažino, kad 
mingomis šv. Mišiomis su iš- j Vilniaus srity yra didelės bai-
statymu Šv. Sakramento. 

Pritaikintą pamokslą pasą 
kė klebonas, kun. F. Kudirka 

gerb 
Čarneckis į Aušros Vartų ko-
lioniją, mokiniai turėjo laimę 
pažinti Atstovą, nes ant tiek 
buvo malonus, kad aplankė asmens, kuris buvęs Vilniuje ir 
kiekvieną kambarį. Vaikai dė- j jo apielinkėse. J is susirinku-
kingi už tokį malonų apsilan- j sius šaukė, kad jie nors vaiku-
kymą, įteikė gėlių ryšulį ir jčius gelbėtų aukomis, saky-
prižadėjo sudėti po keletą 'damas, kad bus rinkliava 
centų nupirkti boną už $30. į tuoj po jo prakalbos ir atsi-
Prie to dainavo ir deklemavo. j sveikindama apleido svetainę. 
Gražiausia pasakė eiles Mari- : V a karo vedėjas (sakė esąs 
joną Petruškevieiutė ir mo- r + • u i. •»• •• v J , _ . _ , 1 lietuvių bet greičiausia bus 
nologą Longinas Labanauskas, i ,. . . . . . 

Z . • or i • x- . T įgalicinetis, pasiėmęs popier-
— Rugsėjo 2o d. vietine L.i .. .vv ' . . ,. , . 
Vyčių 24 kuopa surengė para-1 f1*' l s s a u k e k e h a s m o t e r i * 
pijos naudai vakarą ir a t v a i - | k a d ^reii^ ^ v s v e t a i n ^ Pa" 
dino "Brangus drangas ." V i e ! r m k U

 m
 a u k u badaujantiems 

nas iš vyčių pasakė' juokingą Vilniuje. 
monologą "Makabil ius," ki-į Ir pamislykite kokis lenkų 
tas parodė amerioknams, kaipjduosnumas šiame susirinkime. 

jasi, kad už jų patarnavimus „ 
visuomenei nebūtu sumažinta tewsko-foisKiej. JNes-sake 

jie mes kuogreičiausiai nesi-
vienysimės į są-ga ar dr-ja tai 
Lenkija žlugs". 

Kalba A. Gužycki. Tas len 
kų bernas dar nemokėjo nei 
lenkiškai gerai kalbėti, bet ge-
rai mokėjo kaip įžeisti lietu
vius. Sakė, kad "Lietuva, ar 
ankščiau, ar vėliau bus lenkų 
pavergta". I r su tokiais žo
džiais užbaigė savo "spyčių". 

Prakalbų vedėjas Žnuško 
skaitė rezoliuciją, kurioje pir 
mose eilėse protestuojama 
] • ieš Lietuvos apsisprendimą, 
kad ji esant neatidalinama 
Lenkijos į provincija, kad 
niekas nesikabintų prie Zeli-
gowskio ir tam panašių kito
kių pliurpalų. Po perskaitymo 
liepė žmonėms atsistoti. Visi 
atsistojo. Paskui aiškino, kad 
tai buvęs ženklas už# rezoliu
cijos priėmimą. Lietuviai tą iš
girdę aštriai užprotestavo. Pa
kilo sumišimas. I r lietuviai vi
si kaip vienas išėjo iš svetai-
nes. 

Reikėtų lietuviams daugiau 
padirbėti ir neprileisti lenkų, 
kad ir prie tokių nelabų žings 
nių. 

Gerai kalbas lenkiškai. 

Labd. Sąj. 1-ma kuopa lai
kys paprastą susirinkimą penk 
tadieny, rugsėjo 30 d. 7:30 vai. 

lenkišką. Skubinkimės", ska- vak., Šv. Kryžiaus para p. sve-
tino kalbėtojas, " J i e nori tver-1 tainėje. 
ti visokias mažas valstybėles 
kaip 'Žirnul' 'Augstalei ' 'Oen-
tralna Lo^a. ' ir kitokias ne
duokim jiems progos įsigyven
ti, nes jie yra gudrus. Paskui 
jie pavergs Lenkiją, bus tada 
mums kaput" . Gale savo bar
bariškos prakalbos ragino 
jungtis į kažkokią "Uni i Li

l i NORTH SIDES. 
• i i p — — • -

senybės, kad vaikai neturi ko 
pavalgyti, o * senesnieji nei 
tiek, kad te vra tokios pat 

— Rugsėjo 27 d. atvažiavo ;, •. u • i •" o • • . _ . _T . . baisenybes kaip ir Rusijoje, 
rb. Lietuvos Atstovas volu. j , ... , _ t 

Ant galo pasakė, kad tas vi
sas žinias apie baisenybes Vil
niaus srity sužinojęs nuo vieno 

Lietuvoje suka virves. 
Paskui jaunimas žaidė ir šo 

ko. 
Pelno liko apie 50 dol. 

Reporteris. 

L. VYČIŲ CHICAGOS APSK. 
CHORO NARIŲ DOMEI. 

Dar nesigėdijo paskelbti kad 
savo Vilniaus vaikams surinko 
vos tik $37.36. Kad jau ir kun. 
Stučko teaukavo tik vieną do
lerį. St. Kunz paaukavo vos 2 
penktuku. Vakaro vedėjas iš
girdęs kiek tesuaukota, net su
siriesdamas barė susirinkusius 
už tokį nepatriotiškumą, bet Choro repeticija bus šį va

karą, rugsėjo 30 d. Mark Whi-
+̂  c? r» u T • TT- • Paskui pateisino bedarbe, 
te Sąuare Parko salėje. Visi • * 
nariai, ir kurie negavote už- i K a l b ė J o kažkoks Znuško. 
kvietimų malonėkite atsilan-|Tai tikras pliovotojas. Nė vie-
kyti. i Į no žodelio nepasakė neįžeiz-

A. C. Alaburdaitė, rast. | damas, ar tai Lietuvos Vals-

Liet. Giesmininkų ir Drain. 
Dr-ja po Šv. Cecilijos globa 
ims dalyvumą Šv. Mykolo pa
ra pfijoš tiazaftį. sekmadieny, 
spalio 1 <T Visi nariai yra 
kviečiami susirinkti svetainėje 
6 vai. vakare ir būryj dalyvau
sime bazare. 

Mergaitės, moterys ir vyrai 
sueikime visi-kad bazare mū
sų draugija viršytų kitas. Jau 
dabar prie pirmos eilės stovi

me. . L Narys. 

mmKymMKymymrMzymmK 

2. Z, 
Rytoj, Spalio 1 d. 

ATYDAI 
* 

Gerb. Klebonų ir Vargonininkų 
Įsigijus nuosavą milžinišką dirbtuvę, turint daug vietos, pasis-

» • \ 
% v 

tengė turėti gatavų visokios rųšies ir didumo Vargonų. 

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

Antri vargonai 14 balsų. 6. Regi strais, 2 Manualais ir Pėda-
lais pradėti statyti dirbtuvėj, bus gatavi į 6 savaitės. 

* 
• 

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

* 

262 Washington Avenue, 
Believille, N. J. t 

1& TOWN OF LAKE. 

Šv. Kryžiaus bažnyčioj 
rūgs. 18 d. tapo iškilminiai 
paminėta, apvaikščiota šventė 
paaukštinimas Švento Kry
žiaus. Nors ta šventė pripuola 
trečiadieny, bet buvo perkelta 
į šventadienį, šlkilmingą su
mą su įstatymo Šv. Sakramen 
to laikė gerb. kun. J . Čužaus-
kas. Gerb. klebonas, kun. A. 
Skripkus pasakė gražų, turi
ningą pamokslą pritaikintą 
tai iškilmei. 

Nors ryto metu buvo apsi
niaukusį bet per iškilmę sau
lutė veržėsi pro langelius ir 
savo spinduliais nušvietė puo
šnų- bažnyčios vidų, .tarytum^ 
visa gamta džiaugėsi ta link-

A. J A . 
JUOZAPAS KANAUSKIS 

mirė rugsėjo 2t , 1921, 12:10 vai. 
po pietų 44 metų amžiaus, paėjo 
iš Kauno rėd., Valnueių parapijos, 
Trumpittuikų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 19 metu, paliko dideliame 
nuliūdime seserį Domicėlę fiarkienę, 
broli Joną Kanauskf. Lietuvoj bro
li Aleksandrą ir seserj Marijoną Mi
šeikienę. 

Laidotuvės bus pėtnyėioj, rugrsėjo 
80 d., 1921 iš fiv. Kryžiaus bažny
čios 8:30 vai. ryte J šv. Kazimie
ro kapynes. Lavonas randasi po 
ntim. 4559 So. Hcrmitage Ave. Lai-
duotuvėmis rūpinasi sesuo Domicė
le fiarkienė. 

Kviečiame Tisus gimines ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

10 M E T Ų ŠITAM BIZNY 

M. J. KIRAS 
& T A 3331 SOUTH 

l v » HALSTED S T . 
Phone Yards 6894 

PINIGŲ SIUNTIMAS, 
PASPORTAI, LAIVAKORTĖS 
Perkame ir parduodame namus ir 
farmas. Perkame ir parduodame 
pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
me visokius dokumentus. Teisin
gas, greitas ir geras patarnavimas 

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Panedeliais, Seredomis 
ir^Pėtnyčiomis iki 6 vakaro. Ne-
deliomis iki 2 valandai po pietų. 

PR. PUNKAUSK1S 
Mirė rugsėjo 27, 1921, 11:45 
nakty, Cook County ligoninėje, 
50 metų amžiaus. Paėjo iš 
Kauno rėd., Tauragės apskr., 
Kvėdainos vals., Geniotu kai
mo. Paliko 2 sunu: Kazimierą 
ir Stanislovą Amerikoje, Lie
tuvoje moterį Jievą, sūnų ir 
dukterį. 

Laidotuvės bus subatoje, 
Spalio 1, 1921, iš šv. Jurgio 
bažnyčios į Šv. Kazimiero ka
pines. Velionis pašarvotas pas 
Stanislovą Kundrotą, 3546 So. 
Union Ave. 

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse. * 

f Graborius A. Masalskis. 

F 
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NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 

-

I i New VorkA t f * * » l l 

BREMENA — DANZIGA — LIEPOJU 
li<^.ioxiiiin MUNibieklmaM į LIEPOJU per Dtuitiffft, Tiesus p«n*imainrnt{M ano 

luivo ant laivo 
HUDSOM Spalio 15, Gruodžio S 
1'Kl^CfcSS MATOIKA hluilio 22 ir Gruodž. 10 

POTOMAC Lapkr. 6, Gruodžio 24 
IŠ NEW YORKO TIESIAI Į CHERBOURGr—BREMEN 

(irelAhuisI laivai plaukianti po Ameriks* Vėliava 
CEORC.R WASHINGTON Spaliu 4. I.«pkr. S. Gruodžio S. 

AMERICA Lapkričio 1, Lapkr. 29 ir Sausio S 
H. Clausscnius & Co., General Western Pass. Agents 

ĮOO N. LA SALLE STR. CHICAGO. Telephonc Pranklin 4ISO 
MOORE & MeCORMACK COMPANY INC. 

ROOSEVELT STEAMSHJP COMPANY INC. 
UNITED AMERICAN LINES INC. 

Managing Opcrators for the U. S. SHIPPING BOARD 

L1THUANFA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

\* RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaitę 

Pier 58-6? North River, New York 
Samland) New York J (Spalio 15 
Gothland) Hamburg (Rug& 22 

Tik 3-čia klesa 
Finland) New York (Lapkr. § 
Lapland Rūgs. 27 Zeeland Spal. 15 
Kroomland) Antwerp (Spalio 22 
Lapland) Spalio 29 

Darbin inko Draugas 

PAIN-EXPELLEF 
A . VatabaisaUb USNC, & Y. Pat. OAM. 

Garsus per danriau kaip 
40 Aetū. 

Ta-yk k̂ara (Aacfcsr) Tai«b«iert; PLATINKITE "DRAUG4" 

^ \'A\* LINE 
Manchuria) New York (Spalio S 
Mongolui) i (Spalio 26 
M (nuokalnia) Hamburg (Rūgs. 22 

Tiktai tiekiai j Piliau 
INTERNATIONAL MERCUANTTLE 

MARINE COM 
116 laiv^ — 1.250.000 tonų, 

Chlcagoi F. O. Brown. West Pass 
Agent, 14 North Dearborn St., 

Užsisakykite "Laivą" 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

"LAIVAS" eina kartį į savaitę. 
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir ju paaiš

kinimas. 
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelitĮ. 
"LAIVAS" atveža daug žinių ii katalikų gyvenimo ir darbų. 
"LAIVE" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža

dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, b«t naudingiausias 

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

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

" U U V JIS" 
2334 So. Oakley Areirae Ohicago. Illinois. 

= 
a= 

įiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiitnit* 

BIZNIERIAI GARS1NKITES 

" D R A U G E " 
iimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIHIi 
1 S. D. UCHAWia I 
= LIETUVIS GRABORIUS E 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-S 
iausia. Reikale meldžiu atsisau-T 
ti, o mano darbu busite užga

nėdinti. 
14 W. 2Srd PL Chlca^o, IU.) 

_ Telefonas Ganai 21M L 
iiHimiiiiiiiiiiiiiimiiiiHHiiiiimiiiiiiiiiiii 
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