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METAI-VOL VI No. 236 

BILIZUOJASI 
Pasibaigė Tautų Sąjungos 

GEN. woop įaija IŠ AR 
MIJOS. 

Turės opoziciją. 

Nereikia nei abejoti, ,kad jei 
Brauting apsinis premieruoti, 
tai vargiai jam pavyks suda
ryti stiprų kabinetą. Nes 

(prieš >jj "pakils parlamento o-) WASHIX(_ TON,'spal. 7. — 
•pozicija, ypaš jei jis mėgins į Karo sekretorius AJfeeks pas-
ministerius pastatyti savo ša. ;Mbe, kad gen. *Wood sutiko 

s 

J is paskirtas g. gubernato
rium Philipinuose. 

Suvažiavimas 
liniukus. 

Gal jis mėgins ir vėl vykin
ti šaly reformas. Bet tai bus 
tuščios jo tos pastangos. Nes 
vįsuomet sutiks smarkų pasi
priešinimą. 

ANGLIJA ATMOKĖS SKO 
LAS S. VALSTIJOMS. 

Tik tas užims daug laiko 

y 
PARYŽIUS, spah J. — Čia ( (JJSNKVA, Šveicarija, spal. 

iš kelionės po Balkanus sug-,7. — Antrasis metinis Tautų 
ryžo Sherrill, buvęs Suv. Vai- Sąjungos suvažiavimas čia pa-
stijų pasiuntinys Argentinai, baigta*. Pabaigoje išrinkta 
J i s lankėsi Bukarešte, Belgra- Sąjungos tarybon keli atsto-
de ir Budapešte. J i s tvirtina, j vai ir suvažiavimas pertrauk-
kad Balkanuose aiškiai prama-j tas ligi ateinančių metų. 
tomas naujas karas. Balkanų! {Suvažiavimo pi rmininkas 
valstybės galvatrūkčiais r e n - j V a n Karnebeck kalbėdamas Laikraštis Daily Express pa-
giasi sukelti naują karo vė- paminėjo visus suvažiavimo dėjo žinią, jog Suv. Valstijos 
su* i)- atliktus darbus. Ir pareiškė, 

Sherrill pasakoja, kad jis [kad visi tie, kurie, rasi, nuo 
didžiai stebėjęsis, kuomet Bu- Tautų Sąjungos laukė kokių 
muniją radęs pilnai pasi*m- [antgahitinių nuveikimų, kad 
gusią karan. Sąjunga galėsianti pasauly į-

Anoa jo, Komunija sten- vykinti r o j U j be abejonės, bus 
giasi pateisinti tokį savo pasi- apsivylė. 

LONDONAS, spal. 7. — 

nijoj. Tas abi provincijas _*„- ^ s W i a v i m o d a r b a i s 
munija gavo nuo Rusijos i r . 
Ungarijos, kaipo atlyginamą į Pirmininkas plačiai kalbėjo 
už dalyvavimą kare sąjungi- Į apie įsteigimą tarptautinio tei-
ninku pusėje. jsybės tribunalo ir kitus atlik-

Serbija taipat teisinasi. Sa- tus dalykus, del kurių Sąjun-
ko, kad mobilizacija ir visoks ga yra suorganizuota ir šian-
militaris veikimas esąs reika- die pasekmingai darbuojasi, 
lingas ypač Bosnijoj ir Ger- Pačių suvažiavimo delegatų 
cogovinoj. nuomonės pasiskirsčiusios a-

Sberril! sako matėsi su į-. nie nuveiktus didelius darbus, 
vairių Balkanų šalių užsienių l>et ai elnos tų visu darbų -pa-
reikalų ministeriai?. Nuo jų sėkmės visgi visus tenkina, 
ir kitų jam teko patirti, kad Apie, nusiginklavimo konfe-
tos visos valstybės šiandie pa- renciją visaip kalbama. Tai 
laiko skaitlingas armijas. konferencijai ypač prielankiau 

Visur Serbijoje teko maty- ja mažosios valstybės. Jų no-
ti daug kareivių. Pačiame Bei- %-as, idant didžiulės valstybės 
grade kasdien daugybė karei- susiaurintų savo ginklavimosi, 
vių maršuoja gatvėmis . Serbi- tuomet ir įjoms butų geriau. 
joje gyvena daugybė ir būvu- j T. Sąjungos karštieji šalinin 
siu gen. Wrangelio kareivių, kai su žingeidumu laukia to 

Kokius turi tos valstybės suvažavimo Washingtone. Nes 
tikslus, sunku pasakyti. Spė- tenai gali but duota pradžia 
jama, kad jos pasirengusios kokiai nors kitai tarptautinei 
bendrai veikti prieš Ungariją, organizacijai, kuri ar tik ne-
jei kartais tenai gryžtų karą- galėtų užtemdyti Tautų Sąjun 
Tius. ga. Tai negestinas daiktas. 

spaudžia Angliją mokėti sko
las. 

Anglijos pimgyno ministe
rija ir užsienių ofisas užgina 
tą žiniai I r pareiškia, kad 
Anglijos pozicija tame klausi
me aiški. Anglija atmokės 
skolas. Bet tam tikslui rei
kalingas laikas. 

Pirm poros metę buvo pa
kelta sugestija, idant visi kiti 
kitiems (Jovanotų karo skolas. 
Tas AVashingtone sutikta be 
entuziazmo. Nuo to laiko An
glija daugiau jokio balso ne
kelia tuo klausimu. 

JT* 

Jei Suv. Valstijos tečiau 
reikalautų tuojaus skolų at 
mokėjimo, tuomet Anglija ir
gi reikalautų skolų iš Pran
cijos, Serbijos ir kitų salių, 
kurios skolingos Anglijai dau
giau, negu Anglija Suv. Val
stijoms. 

Skandinavijos Valstybių Vargai 
STOCKHOLM Švedija, sp. kti premierą. Ir, maty*, pri-

7. — Aną dieną atsistatydino sieis ir vėl kviesti premierau-
Švedijos ministerių kabinetas, ti tą patį Branting^r Jei jis 
kuriam vadovavo premieras apsims, suprantama, jis ir vėl 
von Sydow. Atsistatydino del mėgins šaly įvesti visokias so-
to, kad naujan pailameinan 
išrinkta daug socialdemokratų 
atstovų. 

Karalius kabineto atsistaty-
dniimą priėmė, bet prašo ko
kį laiką išbūti savo vietoje. 
Tuo metu karaliui bus progos 
surasti kitą premierą. ^ 

Kuomet pirnv vienerių melų 
atsistatydino premieras socia-
alistas Branting su savo ka
binetu, tuomet buvo pašauk
tas premierauti dabar atsista
tydinęs von Sydow. Šis su
darė kabinetą be jokios parti- j i ..' . . „ . 

i rr. • r. : • džiaugti savo skaithngumu. 
j mes spalvos. Tai buvo taip fe-
vadinamas "biznio*' kabinę-į Panašus stovis su soeialde 
tas. Nei pats parlamentas nie- j mokratais gyvuoja ir kitose 
ko bloga neturėjo prieš tą ka-; Skandinavijos valstybėse. Tai-

cialistines reformas, kas jam 
nepavyko padaryti pereitu 
kartu. Del to ir vėl turės 
pakilti nesutikimų, 

Sekantis švedų parlamentas 
turės atstovų: socialdemokra
tų 106, Liberalų 41, valstiečių 
unijos 21 ir kortservatistų 62. 

Negali džiaugtis. 

Pastarosios visos trys par
tijos stovės opozicijoje prieš 
socialdemokratus. Taigi soci
aldemokratams, neturint dau-
guufos balsų, nebus ko pasi-

binetą. • 

Brantingui proga. 

gi spėjama, kad socialdemok 
ratų*vpakilimo klausimu bus 
sušaukta tų visų trijų valsty-

Kadangi parlamentas šįmetįbių tarparlamentarinė k<-f>-
įgijo daugiau socialistų atstb-įrencija' kurioje bus aptartas 

>ų, karą l ių įbus sunku parin-i koksai nors bendras veikimas. 

• 

ANGLŲ POLICIJA TERORI 
ZUOJA AIRIUS. 

LONDONAS, spal. 7. — Iš 
Airijos miesto Cork praneša, 
kad aną naktį į važiuojančią 
automobiliu anglų policiją kaž 
kas šovęs. >, 

Po to policija pradėjus šau
dyti į- visus šonus be jokios 
atodairos. I r priede dar įsibrio 
vusi į keletą namų. Policijos 
viršininkas pranešė padary
siąs tardymus. 

1 ,— 

GAL NELEIS TURĖTI SU
VAŽIAVIMĄ. 

DUBLINAS, spal. 7. — At
einančio sausio mėnesiu airiai 
rengia suvažiavimą Paryžiu-
je^ jei ligi to laiko nebus pa
baigtas Airijos klausimas. 

Dabar laikraščio Irish Ti
mes korespondentas iš Pary
žiaus praneša, kad Prancijos 
vyriausybė, • matyt, uždraus 
ten airiams suvažiavimą. 

AZERBEDJANE REVO
LIUCIJA. 

LONDONAS, spal.T. — Az-
erbedjano respublikoj Kauka
ze pakilo revoliucija prieš bol 
ševikų valdžią. 

Revoliucionieriai kasdien ei
na stipryn. Kasakh distrik-
te viename su revoliucionie
riais susirėmime bolševikų ka
riuomenė prarado 1,000 nu
kautais ir 3,000 sužeistais. 

ORAS. — Šiandie nepasto
vus oras; gali but lietaus; ma-

Jža atmaina temperatūroje. 

but generaliu sgubernatorium 
Philipinų salose* Bet kadan
gi kongresas nenori sutikti,, 
kad jis būdamas- gubernato
rium podraug skaitytusi vei
kiančios armijos generolu, tad 
gen. Wood išstojo iš veikian
čios armijos. 

Gen. Wood Suv. Valstijų ar 
mijoje turi ilgą fyarierą. J i s 
armijoje išbuvo apie 35 metus. 

Iš pradžių, pradėjus 1883 
metais, jis armijoje tarnavo 
kaipo gydytojas1 chirurgas. 
Veikiai pakelta kampanija 
prieš indionus Ariaonoj ir 
šiaurinėj daly Mexico valsti 
jos. Toje kampanijoje jis 
vadovavo skaitlingajam rašti
ninkų būriui. 

- t 

Jam vyko toje kampanijoje. 
Pats kongresas jam pripažmo 
medalį už narsumą, nepapras
tą drąsą ir energiją. 

Pasibaigus tai kampanijai 
gen. Wood išnaujo , užsiėmė 
gydytojo praktika armijoje. 
Taip buvo ligi 1898 m. 

Tais metais pbkilo karas S. 
Valstijų su Ispanija. Atžy
mėtas gydytojas Wood metė 
praktiką ir nai greitųjų su
organizavo iš sWfnorių rai
telių būrį. 

Nuo to laiko jis pasiliko vei 
kiančioje armijoje karininku. 
Paskui iš eilės buvo genera
liu gubernatorium Kuboj, Phi
lipinų salose (Mindao depar 
tamente), ant gak) pastarojo 
karo metu jis lavino muštro 
surekrutuotus naujokus. 

Buvo nuvykęs Prancijon 
karo metu. Bet tenai jam ne
teko tarnauti. Nes greitai pa
daryta armisticija* 

Perniai jis mėgino kandi-
duoti į Suv. Valstijų preziden
tus. Tečiau nepavyko. 

PAŠALINTAS PASTOS 
VIRŠININKAS. 

WASHINGTON, spal. 7. — 
Paštų sekretoriaus Hays pa
rėdymu iš vietos pašalintas 
Iiockford, 111., pastos viršinin
kas Hefferan už nepildymą 
savo priedermių. 

BRYCE KELIAUJA NAMO. 

NEW YORK, spal. 7. — Iš 
čia Anglijon iškeliavę buvęs 
kituomet Suv. Valstijose Ang
lijos ambasadorius, vice-gra-
fas Bryce. 

GUB. SMALL PROKLAMA
CIJA. 

Illinois valstijos gubernato
rius paskelbė proklamaciją. 
Visus gyventojus kviečia pa
minėti buvusios kiiuomet Chi-
cagoj didelio gaisro sukaktu
ves. Tos kasmetinės sukak-
tuvės visiems turi priminti, 

(Iš žvalgybos skyriaus 
darbuotėsŲ* ? 

ŠRIFTĄ SURINKO... Baltijos juroj sugauta 83,800 
kilog. žuvies, 122,000 markių 
vertės. Kuršo marėse — 76r 
550 klgr. žuvies,' 197,076 mar-
krų vertės ir Klaipėdos kraš-

Rugp. 22 j 23 d. nakty se- to vidaus vandenyse — 80,400 
na jam mieste Pažų gat. atras- klgr. ^58,700 markių vertės. 
ta slapta bolševikų komunistų 
spaustuvė ir sulaikytas jos ve- STIPRUOLIAIS 
dejas ' ' redaktorius' ' koks tai \ 
žydas Rozenfieldas Abromas, TELŠIAI, (Elta). Paskuti-
bolševikų komunistų partijos nėmig dienomis atvažiavo į 

Telš. stipruolis lietuvis Jaku-
bavičius ir estas Perus. 
" D r a u g o " salėje jie rodė sa
vo pajėgą sunkiąją atletik. 

is* Minsko atsiųstas specialiai 
komunistinei literatūrai^ Lie
tuvoj gaminti. Be tiesioginių | 
savo uždavinių, kurie jam par 
tijos buvo duoti, jis taipat Rugp. 28 d. pavakary estas 
turėjo dar varyti .stiprią ko-1 Perus leido per save perva

žiuoti automobiliui. Visa bu
vo atlikta gatvėje Žiūrint di
džiai žmonių miniai. Ant sti
pruolio padėta durys ir plati 

munistihės jaunuomenės tarpe 
prieš valstybinę propagandą. 
Iš visko matosi, kad bolševi
kų komunistų partija visiškai 

kaip tai daug reikia saugo- ! n e s i f ]į Ž j f t P r i f v f s t f~ ^ t a o per ją automobilius 
tis iraisnu " e i d a r b u o t e i > n e , s s l a P t a s b u " pervažiavo, nepadaręs - nieko 

Tai^i gubernatorius nata it&S? k u r b u V ° n i i n i m o ^ i s P a u s " b l °g° P<> durimis gulinčiam. 5 ° p tuvė visiškai puikiai su viso- §įe stipruoliai važinėja po 
kiais patogumais įrengtas, bu-,Lietuvą šeštas mėnuo, 
tent daugybė elektros lempu
čių, varpelių, širmų, kostiumų 

n a : 
4 * Idant spalių 9 d., kuri iš

puola sekmadieny, visose baž 
nyčiose butų išaiškinta dideli 
nuostoliai, kokius padaro gai
srai. Taigi žmonės turėtų but 
visuomet budrus, kad nepa 
kelti gaisri) nei namuose, nei 
darbavietėse, nei kur kitur. 

"" Idant spalių 10 d. visose 
mokyklose mokiniai butų lavi
nami praktiškai, kas reik da
ryti pakilus gaisrui,k idant 
jiems butų išaiškinta, kaip iš
vengti gaisrų. 

" Idant sekančioji visa sa-
[vaite butų pašvęsta apsivaly
mui . visur aplink namus. 

" Idant dažniau gnispį klau
simais butų daromi viešieji 
susirinkimai, kuriuose žmonės 
butų supažindinami su gaisru 
baisenybėmis. I r t. t." 

Miss Marie Rosenberg ne
šė vakar bankon padėti $125. 
Mihvauke gatvėje, ties North 
Ave., užpuolė ją plėšikai ir 
atėmė pinigus^ 

PUNSKAS. Rūgs. 1 d. len-
ir tt. Ateity patartina vi- kų, žandarmerijos ir pėstinin-
siems *' proletariškų laikraščių kų bufys užpuolė Kreivėnų 
leidėjams pakeliui spaustuvėli, kaimą į šiaurę nuoPunstor,vi-
nemėtyti šrifto raidžių, nes , dury neutralės zonos, daugiau 
žvalgybai tenka jas rankioti. 

L. " L - v ė " 

LIETUVIŲ GIMNAZIJA 
TELŠIUOSE. 

mus*) pusėje, ir išplėšė iš gy
ventojų daug arklitj, raguo
čių, maisto, drabužių ir pini-

Apsinakvoję tame pat kai-
^ ^ ^ ^ ^ me, lenkai pareikalavę, kad 

TELŠIAI, (Elta). Telšių žmonės sumokėtų per dvi va
landas 2G5,000 lenkų markių. 

"Lie tuva" 
!i... — . Š& . ' ' ' 

THINGS THAT NfcVER HAPPJLN 
By GENE BYRNCS 

lįetuvių gimnazijoje mokslas 
prasidėjo rugpiučio 28 d. Pa
sirodė, kad sįniet Telšių gim
nazija žymiai pakilo kaip mo
kytojų, taip ir mokinių skai
čių. J au yra 8 klasės: reika
linga buvo padaryti III , IV ir 
V lygiagretės klasės. Moki
nių prisirinko apie 400; ; te-

RAGINA PAŠAUKTI TEIS 
MAN APSKUSTUS UNIJŲ 

# AGENTUS. . 

Senatorius John Dailey, ži
nomas Dailey legislativės ko-

čiau skaičius nenusistovėjęs, misijos pirmininkas, City -
nes kasdien atvažiuoja iš kitų jkliube kalbėdamas ragino Chi-
Žemaitijos gimnazijų. 

Įstojimui į gimnaziją buvo 
paduota apie 200 prašymų, iš
laikė kvotinius 177 asmenys ir 
neišlaikė vos 64. 

Mokytojų šįmet busią 21. 
Iš jų 11 baigę aukštesnius 
mokslus. Pakviesti trys nauji 
mokytojai: p.p. V. Ridelis, Ea-
bricijus ir Labutis. V. Ride
lis yra baigęs vokiečių konsu-

0 

lu Rostove, mokytojas Fa-
bricijus mokslus baigęs Lon-

jdone ir dėstys vokiečių, pran
cūzų ir anglų kalbas. P . La
butis — inžinierius, buvęs Ma
skvos universiteto privatdo

centas, dėstys matematiką 
ir psichologiją. P. Fabridjus 
— juristas lotynų kalbos 'zino-
tojas, dėstys lotynų kalbą. 

Tečiau didelio nepatogumo 
yra su gimnazijos namais, nes 
Me dabar ankšti ir ne tam pa
ruošti. Telšiuose jau sunku 
begauti naujai atvažiavusiems 
namų gyventi. 

^SfeyENgS 

ŽVEYBOS KLAIPŽDOJE. 

Dvi draugės atsisveikina. Išeinančioji iš draugės namų 
reiškia nepilną pasitenkinimą vakaru, kokį praleidusi. Na
mų, šeimininkė pareiškia džiaugsmo turinti vilties, kad jos 
draugė antrukart neateisianti pas ją ^vakaran. 

KLAIPĖDA, (Erta). 2 Šilų 
metų liepos mėn. Klaipėdos 
srity žveybos vaisiai buvo pa
tenkinami del gražaus oro ir 
patogių vėjų. Ne per daug 
žuvų sugauta Juodkrantėj ir 
Nulėj. 

Bendrai imant, per liepos 
mėnesį Klaipėdos pakraščio 

cagos valstijinį ir federalį pro 
kuro rus kuo veikiau pašaukti 
teisman unijų "business" a-
gentus ir sukčius kontrakto-
rius, kurie čia ilgas laikas pel
nėsi dideliais kyšiais namų 
statymo pramonėje. 

Kaip tuos, taip kitus, lygiai 
4ir išnaudotojus namų statymo 

medžiagos pirklius kuoveikiau 
reikia šaukti kriminalin teis
man ir be jokio pasigailėjimo 
bausti kalėjimu. 

Nes kaip ilgai, anot Dai
ley, tie sukčiai nebus nubaus
ti, taip ilgai Clncagoje nebus 
įgalima pastatyti nei vienų na-
j-mų be papirkimo tų nedorų
jų žmonių. Kuomet nebus 
naujų namų, samdos visais 
laikais bus brangios. 

Jei patys unijų darbininkai 
negali sutvarkyti savo sukčių 
gfcgentų, juos gali tvarkom pa
šaukti kriminaliai įstatymai. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do-
įlerių spalių 6-buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Prancijos šimtui frank 7.12 
Italijos šimtui lirų 4.14 
Vokietijos šimtui mark .83 
Lietuvos šimtui auksinų .83 
Lenkų šimtui markių .02 

\ 
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PenKadU 

Bolševistinę Rusiją smaugia 
idas. Bolševikų valdžia šau-

tėsi pagelbos viso pasaulio 
proletariato. Tas proletariatas 

tai radikaliai gaivalai. Nofs 
Įjų yra šiandie pilna visose ša
lyse, tečiaus jie patys yru 
>likutėliai. Nes tas proletaria
tas pats netik nedirba, bet 
lar ir kitus darbininkus kur

kto mesti darbus ir kelti re-
roliucijas. * 

Suprantama, tas proletaria
tas neduoda bolševistinei Ru-

Įsijai jokios pagelbos. Rusija 
šiandie kiek yra galima šelpia 
kapitalistinės ir buržuazinės 
valstvbės. Siunčia ten maistą 
ir drabužius. Siunčiama pa
isei pa tečiau tenka ne bolševi
lkams, bet bolševikų nuskriau
stiems tamsiems badaujan
tiems gyventojams. 

Žymiausią šelpimo dalį ir 
idarbą atlieka Amerikos Šelpi-
|mo administracija. 

Kuomet pasaulis šiandie šel-
Ipia maistu badaujančius, tiems 
nelaimingiems žmonėms be ba
ldo artinasi kita nelaimė. J i 
Įtaipat baisi, kaipir badas. Tai 
žiemos šalčiai. 

Rusijos susisiekimo priemo
nės suirusios iki žemiausio lai
psnio. Ateina žiema. Miestai 
i ir miesteliai neturi kuro. Nė
ra nei anglių, nei medžių. 
Nors Rusija turtinga miškais, 
bet neturima priemonių, kaip 
nukirstus medžius pristatyti į 
atokius nuo miškų miestus. 

Be kuro žmonės pradės sting
ti. Prie bado prisidės visokios 
del šalčio pakilusios ligos. Iš
alkusio žmogaus organizmas 
neatsilaikys prieš joki*} liga. 
Žmonės dar labiau i* skaitliri-
giau ims mirti. 

Atrodo, kad svetimos šalys 
bus verčiamos žiemos metu 
Rusijai pristatyti ir kuro, 
kaip šiandie ten pristato mai-
rto. 

Tas visas baisenybes Rifti-
joje pakėlė bolševikai. \ Kad 
juose butų nors žmoniškumo 
arba sąžinės, jie prisipažintu 
prie savo klaidų ir paliautų 
uzurpavę Rusijos valdymą. Te-
eiaus jie to nedaro. Negali. 
Nes kur tuomet dingtų tokie 

LIETUVOS ATSTOVAS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS SVETAINĖJE. 

10:30 vai. vakaro Atstovas 
įeina svetainėn. Jį veda Lie
tuvos ir Amerikos vėliavos, 
[ėjus svetainėn publika sus
toja. Benas groja. Aplodis
mentai pritaria. Orkestrą, pia
nas ir choras Lietuvos himną 
dainuoja. Atstovas, kun. kle
bonas Ig. Albavičius scenoje. 
Choras pianui pritariant dar 
vieną dainelę dainuoja. 

Klebono sveikinamoji kalba. 

Gerb. Lietuvos Respublikos 
Atstove. 

Mes gyvai atsimename ta 
valandą kada iš mūsų bran
gios tėvynės Lietuvos pirmą 
kartą atkeliavo svečiai tėvy
nės siunčiami. J ie pareiškė 
kad jau nukrito geležiniai 
pančiai kuriais ilgus amžius 
buvo surakinti Lietuvos vai
kai. 

Mūsų džiaugsmui ir laimei 
nebuvo galo. I r kokiais jaus
mais kvėpavo mūsų krutinės: 
meilės, prisirišimo, dėkingumo 
brangiai tėvynei. Nors mes čra 
svetur gyvename, jaučiamės 
esą Lietuvos sunųs ir dukte
rys. 

Tais pačiais * jausmais ir 
šiandien Tamistą sutinkame. 
Kaip anuomet taip ir dabar 
sveikiname Tamistą, išreiškia
me savo pasirįžimą remti tė
vynės pastangas kovoje už 
laisvę ir nepriklausomybę. Mes 
žinomeTamstos kelionės tikslą, 

^ Tenai tolima tėvynė kurią 
apleidote, o kurią kiti tik iš s r i t i ^ t i k r ina . Renkamos iš 
tėvų ir giminių pasakojimų ižm<>nh* savivaldybes, renkami 
žinote, ji tapo laisva, nepri- V&e&ai be skirtumo, renka 

'gy» ji l i nki šviesesnių laikų. 
J i linki kad tie lietuvio kraujo 
lašai svetur nubirę subėgtų į 
kraujo upelius ir plaukdami 
drąsia ir skaisčia gyvybe, 
praskintų jums kelią kuomet 
jųs grįšite į savo tėvynę. 
(Ploja). , 

kaudu kad atvažiavę* iŠ sve 
tug pradeda savąjį lizdą terš-
ti : cia tas negerai. 
I r pradeda visa į te
kinti, biauroti. J i s nepaiso 
ir mūsų vargų ašarų ir krau
jo. Ne, ne tuo keliu einama. 
Reikia stoti darban. Kaa rau
menų ir. drąsos turi, lai, šau
tuvą ima. Lai padeda įstaigas 
steigti, tobulina gyvenimo są
lygas. Demokratybės principas 
kiekvienam plačią veikimo 

klausoma šalis ir drąsiai lai
ko trispalvę vėliavą ir jos ne
paleis pakol bent vienas jos 
sunūs gyvuos. (Plojimai). 

Ta šalis kurioje tiek varg
ta, savo krutinę jos gyvybė 
nuo priešų ginta, visiems te
ko kilnoti jos skaudus likimas, 
žiaurus karo priepuoliai atrem
ti. Jauni ir seni tą naštą kė
lėm. 

Nekalbant apie didįjį karą 
kurs naikino mūsų turtą, svei
katą, bet i r pasiliuosavimo 
laiku, kuomet/ bermontininkai 
ir lenkai norėjo mums laisvę 
paveržti, tais laikais tėvynė 
kreipėsi į jumis prašydama 
paramos. Jųs atsiliepėt į jos 
nusiskundimą, kuomet be jū
sų pagelbos nežinia kokis li
kimas butų mus ištikęs. Tėvy
nė jums dėkinga ir niekuomet 
to neužmirš. 

Peiktinas apsireiškimas. 

Ne vienas iš jūsų pažįstamų 
nukeliavo Lietuvon. Ten jis 

remsime Tamistą pakol nors j a u įsteigė ar tai prekybos ar 
pramonės įstaigą, ne vienas į-
gijo žemės ir gražų gyvenimą, 
daro. Bet buvo ir tokių ktrrie 
sugrįžę tėvynėn nėjo statymo, 
kėlimo darbo dirbti, tai bent 
piktliežuviavimo darbą dirbo, 
slopino kitų gerą upą, tram
dė jų norus ir pastangas. Ir 
kas skaudžiausia, kad tokį 
griaunamąjį darbą varė tie, 
kurie nei vienu pirštu nepri
sidėjo prie valstybės kūrimo. 

Kuomet mūsų kariuomenė su 
priešu kaunasi, ligoninės p/i 
grūstos sužeistų brolių karei
vių, kuomet Liet. žaizdos krau-

vienas priešas kėsinsis pakel
ti ranką ant tėvynės laisvės 
(Publika smarkiai ploja). 

Šiuo kart tikslas pasiektas. 
Prieš ateisiant į svetainę kvo
ta jau su kaupu atlikta. 
Džiaugiamės savo pareigą at
likę ir prašome tarti žodį 
kurs sustiprins mumyse tėvy
nės meilę, kuri mus ves prie 
naujų tėvyuės labui žygių, tie
siant jiems pagelbos ranką. 
(Salėje karštai plojama). 

Atstovo kalba. 

Sveikinimas ir linkėjimai. 

Broliai lietuviai. Iš tolimos 
Leninai, Trotzkiai, Litvinovai šalies, šalies kurią mylite ry-
ir eilių eilės jų satelitų veltė
džių, svetimu prakaitu mintan
čių gaujos? 

Eina žiema, eina naujos ne
laimės. Rusų tauta atsiduria 
ant pragaišties kranto. 

to ir vakaro metu, kurią pri
simenat nuliūdimo ir džiaugs
mo valandoje, iš jūsų tėvynės 
pasveikinimą atvežu. Tėvynė 
linki laimingo gyvenimo. Ji 
linki jums kuomažiausiai var

mas žmonių §eimas kurs lei
džia įstatymus šaliai. Bet man 
nepatinka ši valdžia. Valdžia 
daro blogai. Gerai, kitą kaitą 
rinksiu tokią valdžią kuri ger 
resnę tvarką įves. Tas yra de
mokratybės principas kurs 
duoda galimybės visiems eiti 
į sutartiną veikimą. 

Jeigu kitus įtikrina, nubal
suoja, savo padarė. Tas yra 
pozityvus kuriamasai darbas, 
o ne kritikos, ardymo, niekšų 
darbas. Kas negera — taisy
tina, kas netobula — tobulin
tina, bet išgriovus apsisukt* ir 
išeit. Taip negalima. 

Tiesa, reikia pažymėti kad 
teki atsitikimai reti. Lietuvos 
piliečiai yra valstybiniai su
brendę, suprantą momentą. J ie 
žino kad tik užtikrinus sau lai
svę, bus galima derėtis, gin-
<ms kelti, tarti kokiomis po-
pieromis tą rūmą lipdysime. 
Taigi džiaugiamės kad tai pa
vieni atsitikimai. 

Dėlto paminėjau tokius at
sitikimus kad jie,nepasitikėji
mo nuodus leidžia, jie lengvai 
moja rąnka.į.yiska,sakydami: 
Kur duona ten ir tėvynė, ar 
Lietuva bus ar ne, man vis-
vien. Jeigu nebus ; tai kam aš 
turiu pirštus ugnin kišti. 
Džiaugkimės kad jų maža. 

HYMANSO AVANr-ROJEKTO TEKSTAS. 
.— 

Tęsinys / 
Str. 8. Užsienio politikos 

ryšiui abu, Liet. ir Lenkijos 
Seimai, parinks delegacijas S 
lygaus narių skaičiaus, eidami, 
proporcingos atstovybės siste
ma taip, kad iš svarbesnių par
tijų butų atstovų, "fbs delega
cijos, bendrai posėdžiaudamos, 
balsų dauguma spręs, kurie 
klausimai interesuoja abu kra
štus. Užsienio politikos ben
drojo intereso aktai, kurie rei
kalauja įstatymo sankcijos, 
bus iš pradžių pateikti dviems 

1 delegacijoms, drauge posė
džiaujančioms. Jųjų priimtas 
tekstas bus patiektas abiem 
Seimam ratifikuoti. » 

* *" • "f 

Abį Vyriausybės pažymės po 
lygų skaičių atstovų, kurie su
darys Užsienio Reikalų Tary
bą; ta taryba turės uždavinio 
studijuoti klausinius, kurie 
bendrai interesuoja abu kraš
tus, ir paruošti bendrąją dar
bo programą* J i redaguos ra
portą periodinėms Vyriausybių 
konferencijoms. 

ju tekėjo del tėvynės laisvės, j priežodis sako: prietelių gali 
tomis ta i sunkiomis pastango- pažinti tik nelaimėje. Kuo-
mis Lietuvos žmonės krovė sa- m e t lietuvių-lenkų ginčas ri-

guštą Lietuvos- rūmą!šamas, Genevoje eina mirtinos 

Politikos laimėjimai. 

šios dienos politikos p a d ė t i s > u ž L i e t U v o s s i e n ^ ^ n k i J 0 S 

įr Lietuvos kariuomenių kope-
racija Lietuvos teritorijoj. 
Naudojimas viena ant-
ros teritorijalinėmis bazėmis, 
keliais, geležinkeliais ir t. t. 
bendriems strateginiams rei
kalams ; 

d) Bendriems abiejų armi
jų veiksmams prasidėjus, nu-

ir ar abi šalys esančios pasi
ryžusios kita kitai duoti pas
pirties. Jeigu čia nebūtų suti
kimo, tai klausimas bus pa
vestas arbitrui, išanksto pas
kirtam Tautų Sąjungos Tary
bos, aDienis šalims sutinkant. 

Str. 10. Tarp abiejų kraštų 
bus padaryta ekonominė su
tartis, einanti toliau, negu di
džiausio palankumo principas 
(la clause de la nation Jk plūs 
favorisee). . 

Abi valstybės pripažįsta 
viena antrai laisvą jų produk
tų išvežimą su išimtimis, su
keltomis ar jų vidaus fiskali
nės tvarkos, ar, iki bendros 
pinigų • sistemos nustatymo, 
kurso skirtumo. 

Bendrai ekonominiai Tary
bai, į kurią eis po 3 atstovus 
nuo. kiekvienos Vyriausybės, 
bus pavesta: 

1) prižiūrėti muitų sutarties 
vykinimą; 

2) ruošti eventualinius šios 
sutarties pakeitimus; 

3) nagrinėti visus bendrus 
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bėms, jis -bus patiektas lega
liai Vilniaus srities atstovybei. 
Vilniaus srities legalės atsto
vybės priimtas nutarimas bus 
pateiktas tįesioginai Tautų 
Sąjungos Tarybai. 

Str. 2. Tautų Sąj. Taryba 
skirs savo atstovą, kuriam bus 
pavesta interpretuoti sutartį ir 
daboti jos vykdymą. 

Str. 3. Visi okupacijos ka-

prekių pirkimo užsieny, eko
nominių konvencijų).-Ji (Ta
ryba) įteikinės Vyriausybėm 
bendrą raportą. 

Str. 11. Lietuva suteikia 
Lenkijai laisvą priėjimą prie 

Str. 9. Bus padaryta militarė 
apsigynimo konvencija šiais 
pamatais: 

a) Abiejų generalinių štabų 
susitariama del kariuomenės 
mokymo ir organizacijos me
todų priėmimo; 

b) Abu generaliniu štabu su
sitaria taikos'metu del paruo
šimo bendro veikimo plano 
karui ištikus, taip pat ir d$l 
mobilizacijos, koncentracijos 
transportų ii* paskir tymo ka
riuomenės pasieniuose. Šitas 
nutarimas bus vykdomas pe
riodiniu konvencijų keliu. Be kuriuo laiku naudotis uostu, 
to nuolatinai ryfiįlmdbujfcųf'slai- i; lygiai kaip ir Nemunu, v'me-
duoti tam tikro nuolatinio ty
rimų ir bendradarbiavimo or
gano; j 

c) Lietuvos armija kope-
ruos kariuomene ir karo 
priemonėmis sų Lenkijos armi-

riuomenės ir valdininkijos 
gaivalai, kilę ne iš Vilniaus, 

ekonominius klausimus (trans- turi skubiausiai būti iševa-
porto, susiekimo, piniginės ir kuoti. 
fiskalinės tvarkos, monopolių, Str. 4. Lietuvos Vyriausybe 

įsikurs Vilniuj po kantonali-
nių savivaldybių irSeimo rinki 
mų. Vilniaus kantono organi-
žavimas turės būti realizuotas 
per laikotarpį ne ilgesnį kaip 
6 mėn. po to, kai sutartis bus 

juros ir laisvą komercijos tran- legalė, Vilniaus srities atsto-
zitą. Be to, kai del Klaipėdos 
uosto, tai abi šalys susitars 
del režimo, kuris duodamas 

vybės priimta. 
Str. 5. Ligi to laiko ir tuo 

atveju, jei vietinėmis pajėgo-

* 

pilną suverenitetą Lietuvai, mis negalima butų sudaryti 
rezervuotų Lenkijai teisę bet, pakankamą policiją, tvarkos 

kįų rusių transportams, tame 
skaičiuje amunicijai ir karo 
medžiagai. Jeigu butų prieita 
prie susitarimo, p. Hymans. 
prašytų Tautų Sąjungą parem- sektorius, einant tam tikra 

laikymui ir rytų sienos sau-
gojimuij '^gųs lenkų i r lietu
vių kariuomenės kontingentai 
galės būti įleisti į Vilniaus 
kantoną ir ten apimti aprėž
tus ir iš anksto nužymėtus 

priėjo prie laimėjimo kokio se
nai laukė tauta. 

Lietuva susilaukė iš demok-
ratingos Šveicarijos respubli
kos Lietuvos pripažinimo &i-
tos šalies ištiesta ranka ypa
tingai yra brangintina. Senas 

vo 
kad laimingai Ir laisvai gyve
nus, tie išgamos varo griovi
mo propagandą. 

Supraskite broliai. Ar nes-
. • 

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMAS. 
II-uoju skaitymu Steigiamojo Seimo pri

imtas 1921 m. Liepos mėn. 8 dieną. 

Žemės reformos tikslas. 

! § • 
Žemės reformos įstatymas leidžiamas be

žemiams ir mažažemiams žeme aprūpinti, 
žemės valdymui taip sutvarkyti, kad butų 
tinkamos sąlygos žemės ūkiui ir visų pir
ma smulkiajam ir vidutiniam ūkiui tarp
ti, ir suvalstybinti tiems žemės turtams, 
kuriuos valstybė gali tikslingiau naudoti 
ir apsaugoti, negu privatus asmenys. 

I SKYRIUS. 

Žemės ištekliai žemės reformai 

2 §. 
Žemės reformos reikalams žemės ima

mos: ; 

a) iš valstybinių žemių, kurios einant 
"Žemos reformos įvedamuoju įstatymu 
miškams, pelkėms, vandenims ir privile
gijuotai įgytoms žemėms nusavinti 1920 
m. Rugpjūčio mėn. 14 d . " pereina valsty-

bės nuosavybėn, išskyrus žemes bei ūkiu*, 
kurie, prieš šį įstatymą paskelbiant, tei
sėtu keliu, neskaitant tiesioginio ir testa
mento keliu paveldėjimo, buvo parduoti į 
kitas rankas ir yra nedidesni kaip 80 ha; 

b) iš esamų valstybės žinioje ir faktinai 
bažnyčių valdomųjų įvairių rųšių bažnyti
nių žemių, kaip pažymėta šiame įstatyme 
§§ 7 ir 8; 

c) iš* buvusio Rusijos Bajorų Žemės Ban-
* 

ko žemiu ir iš buv. Rusijos Valstiečių Že
mės Banko žemių einant 1919 m. Sausio 
mėn. 19 d. įstatymu del buv. Valstiečių 
Banko žemių; 

d) iš privatinių savininkų žemių, nepa
žymėtų šio § punkte "a*' , jei savininkai 
turi žemės daugiau už nustatytas 3 § no
rmas; 

e) iš žemi<į, kurios tenka Lietuvos vals
tybei, einant sutartimis su kitomis valsty
bėmis arba Lietuvos pilietybes įstatymo a-
tatinkamais paragrafais; 

f) iš žemių, kurios konfiskuojamos, ei
nant įstatymu apie Lietuvos piliečius, įs
tojusius į Bermonto ir Virgoličo ginkluo
tus būrius, taip pat tarnavusius lenkų le-

rungtynės, sumobilizuotos pro
to pajėgos, viena pusė nori 
paglemžti, gi kita spiriasi. 

-.—Lig 
(Bus daugiau). 

ti programą Santarvės valsty-
bių priimtą. 

Str. 12. Jei kiltų nesusipra
timų, abi šalys apsiima pa
siduoti sprendimui arbito, ku
rį Tautų Sąjunga skirs, abe
joms šalinis sutinkant. 

Str. 13. Jei Lietuva ar Len 

f 

i 

abejų Vyriausybių sutartim. 
Str. 6. Komisija iš 3 narių, 

Tautų Sąjungos Tarybos skir
ta, su Lietuvos ir Lenkijos 
atstovais, nuties sieną, nužiū
rėtą sutarties 2 ir 3 straips-
niais. 

Str. 7. e inant 9 ir 10 

~. 

kija norės . ateity padaryti at- J bus pradėtos ^ derybos tarp 
mainų į šią sutartį, tai jos ekspertų, kuriuos skirs abi 
apsiima apie tai pranešti Tau-

statoma viena vadovybė, bet ftų Sąjungos Tarybai, 
vyriausioji Lietuvos armijos 
masė pasilieka sugrupuota 
Lietuvos vadovybėj. 
Abi vyriausybės sprendžia ar 

karas turi gynimos pobūdžio 
< * * * 

• 

gi jonuose ir einant baudžiamojo statuto 

g) iš žemių, kurios gryžta valstybei, ei
nant šio įstatymo f § 24 ir 25. 

3 S. 

Iš privatinių savininkų žemės reformos 
reikalui imamos visos žemės ir ūkiai, kur 
vieno asmens ar vienos šeimos retokose 
yra daugiau negu 80 ha. 

Privatiniam savininkui, kurio žemės nu
savinamos, priklauso teisė pačiam ir tai 
prie vieno daikto pasirinkti neliečiamos 
žemės plotas ligį 80 ha, tame skaičiuje li
gi 25 ha ir buv. savo miško, nbrs jis ir 
nebūtų prie vi#&) daikto su kita jam pa
liekama ženie; pasirinktos ir paliekamos 
žemės Ąv 9%iško plotams sienas galutinai 
nustato žemės tvarkymo atatinkama įs
taiga. - Ą 

Pastaba I. J e i kas ViOrs turi žemės 
ir daugiau negu 80 ha, bet tas 80 ha 
žemės perviršis nesudaro tokio plotoj 
kuris tiktų atskiram savarankiškam 

• ūkiui ir negalima skirti jo mažaže
miams, tai ta žemė neimama. 

Priedas. 

Protokolas. •» 

Str. 1. Sutarties tekstą rati
fikavus abejoms Vyriausy-
— Į — » — I J l < J U I J 
— — - - * — • - • • — • « — • ' - « • • • — .M — 

J Pastaba II. Iš savininkų, kurių že
mės ūkiai labai apleisti ir randasi 
blogame stovyje, gafi būti nusavinta 
ir daugiau šio § nurodytų normų,-o 
išimtinais atsitikimais ir visa žemė. 

Pastaba I I I . Pramonės įmonės, ku
rios yra nusavinamos žemės plotuose, 
šiuo įstatymu nenusavinamos ir prie 
jų paliekami atatinkami žemės plotai. 

n SKYRIUS. 
žemių nusavinimas. 

' 4 §. 

Pirmoje eilėje imama stambiausieji ir 
labiausiai apleistieji dvarai. Žemė tų sa
vininkų, kurie turi ne daugiau 150 ha ir 

.Jsurie patys tą ukį valdo, imama kuomet, 
kada stambesnieji ir apleistieji dvarai bus 
išskirstyti bežemiams ir mažažemiams. 

Privatinių savininkų nusavintinos že
mės ir žemės ūkiai nusavinami stt esamais 
tose žemėse ir ūkiuose trobesiais ir kitu 
nekilnojamu turtu, taip pat su priklauso
mais ūkiui arkliais, tinkamu dvaro ūkiui 

Vyriausybės, kad suredaguotų 
militarinę ir ekonominę kon
vencijas. Jei derybos nepa
siektų vaisių, Tautų Sąjungos 
Tarybos atstovas paims neiš
rištus punktus. 

(Pabaiga) 
" — y - " 1 * • i * • • - •!•••« • - . I i i f t — — ••• - — 

' 
• -

arba įsikuriantiems žemės ūkiams inven
torium, priklausoma nusavinamojo ūkio 
darbininkams ordinarija ir kitais jų išlai
kymui reikalingais produktais. 

Pastaba L Einant šiuo § iš nusavi
namojo kilnojamojo ir nekilnojamojo 
turto savininkui paliekama žemės u-
kiui reikalingas kilnojamo ir nekilno
jamo turto kiekis sulig Žemės TFkio ir 
Valstybės Turtų ministerijos nustaty
tomis normohiis. 

Pastaba l l . Išimtims, § 4 past. I I I 
paminėtoms, šis § netaikomas. 

• 

\ 
Priverčiamuoju keliu šio įstatymo nu

matytam žemės reformos reikalui negali 
būti imamos žemės, kurios priklauso mie
stų, miestelių, apskričių ar valsčių savival
dybėms bei sodžių bendruomenėms. 

7 §. , 

Bažnyčių, vienuolynų ir kitų bažnytinių 
įstaigų žemės imamos žemės reformos rei
kalui tais patv dėsniais, kuriais imamos 
privatinių savininkų žemės. 

a-
n 
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PREZIDENTAS NEDARBO 
KLAUSIMU. 

Aną dieną prezidentas Har-
dingas paskelbė oficialį atsi
liepimą į visą tautą. Pakvie
tė gyventojus mobilizuotis su 
tikslu rasti darbo ir priemo
nių, kad palengvinti bedar
biams ir'panaikinti grūmojan
tį šaliai pavojų. Nes atei
nančią žiemą nebus galimas 
daiktas milionams bedarbių iš-j buoti, kad surasti darbo tuk 
gyventi. Vasarą tie žmonės 
šiaip taip gali pragyventi, tu
ri kur prisiglausti. Kas kita 
bus atėjus šalčiams. 

Taigi prezidentas tuo klau
simu pirmiausia kreipiasi į 
valstijų gubernatorius, į mie
stų majorus ir į visus pramo
nininkus. Kviečia juos suda
ryti kokias nors stiprias pi
liečių organizacijas ir joms 
pavesti parūpinti darbą nedir
bantiems. *s 

Per visą šalį eina obalsis vi-
* šiems gyventojams kuovei-

kiau mobilizuotis ir ką-nors 
veikti nedarbo klausime. Nes 
jau netoli žiema. Ji eina. 

Nacionalės nedarbo konfe
rencijos komitetas trumpoj at
eity paskelbs savo apibrėžtus 
veikimo pienus. Taipat bus 
paskelbti tie žmonės, kuriems 
bus pavesta tuos pienus vy
kinti. 

Prezidentas savo atsiliepi
me tarp kitko sako: 

'' Sušaukta Washingtonan 
konferencija pakviesta duoti 
reikalingiausių patarimų, ko
kiu būdu išrišti nedarbo pro
blemą. Nes pasirodė, kad šioj 
šaly didelės žmonių minios ne
turi darbo. 

4'Kadangi tą klausimą ne
galima išspręsti be pramonės 
atgaivinimo, taigi reikia or
ganizuotis visai visuomenei, 
kad butų galima drąsiai dirs
telti tikrajai padėčiai į akis. 

4' Susirinkę konf erencijon 
atstovai pataria kaikurį orga
nizavimosi pieną. Ton organi 

kad butų galima atkelti naš
tą, kuri šiandie slegia visuo* 
menę, o ypač tuos milionus ne
dirbančių. . 

"Reikalingas būtinai bend
ras darbas. Nes tik bendro
mis spėkomis bus galima pra-
sistumti per ateinančią žie
mą.'' 

Prez. Hardingas kviečia gu
bernatorius ir miestų virši
ninkus kuoveikiau pasidar-

T — 

GELŽKELIEČIŲ STREIKO 
KLAUSIMAS. 

stančiams. Miestų viršinin
kai (majorai) gali miestuose 
daryti kokius nors pagerini
mus arba pertaisymus. Gu
bernatoriai cali pasidarbuoti i žinkelių. 
dirbinti valstijose naujus ke-| Kitos keturios skirtingai 

jlius, valstijoms reikalingus veikiančios geležinkeliečių or-

Geležinkeliečių streikas S. 
Valstijose gali įvykti, gali ir 
neįvykti. 

Štai kame dalykas: 
Streiko klausimu balsavo 

tik viena geležinkeliečių orga-
nizac, kuri\savo nariais skai
tlingiausia. Prie tos organi
zacijos priklauso daugiausia 
darbininkai, kurie taiso vago
nus, kurie užsiima visokiais 
prastesniais darbais prie gėle-

• 

BEDARBIAI KOVOJA 
SU POLICIJA. 

trobesius arba įstaigas. No
rint juk visuomet gali susi
rasti daugybė visokių viešųjų 
darbų kaip miestuose, taip vai 
stijose. 

Suprantamas daiktas, prezi
dento atsiliepimas didžiai nau
dingas daiktas. Jis gali daug 

ganizacijos (ir konduktoriai 
priškaitomi prie geležinkelie
čių, jie turi atskiria organiza
ciją) streiko klausime nieko 
neveikia. Nes šitų organiza
cijų darbininkai geriau apmo
kami. -

Taigi nusprendusi streikno-

Anglija daug kenčia del nc-
d*krbo. 

/Aną dieną keliolika bedar
bių anglų policija žiauriai su
žeidė mieste Leicester, kuo
met apie 600 nedirbančių dar
bininkų sukėlė demonstraci
jas, j ^ 

Kuomet policija mėgino de
monstrantus išskaidyti, tie pa
kėlė riaušes. Prieš policiją 
pasipylė akmeniai ir plytos. 

Pakilo kova. \ Policija pa
vartojo lazdas, kuriomis dau
gelį skaudžiai sužeidė. 

Anglijoje bedarbiai kai-kur 
pradeda nerimauti. Premieras 
Lloyd George buvo priverstas 

DARBININKAI GAUS 
BONUSUS. 

Lake View Tnist and Sa-
vings bankos, Chicagoje, val
dyba paskelbė, kad ateinancio-

(Foreig-n Langriage Inf. Service). 
SPECIALĖ KONFERENCIJA 

RYGOJE. 
Pagal Amerikos feaudonojo 

Kryžiaus nurodymų, liepos 25, 
26, 27, Rygoje susivažiavo Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos Ar
mijų ir Sveikatos Departmen-
tų atstovai, su tikslų rasti bu
dus sulaikyti kolėrą, kuri da
bar randasi Rusijoje, 

Konferencija laikyta Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus ofise 
Rygoje. Pulk. Ed. W. Ryan, 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus komisijonierius, tapo išmis Kalėdomis visi bankos 

darbininkai gaus bonusus už rįnfctas konferencijos preziden-
tikrą ir ištikimą kompanijai t l L D r > Kuwitzky, viršininkas 

nežinojo jog fiziškai netinka
mi. Šalinkit ligos gemalus, o 
tuomet nereikės gydytis. 

LONDONO POLICISTĖS. 

tarnavimą. 
Visiems darbininkams bus 

išmoSėta 10 nuošimčių jų vi
sos šių metų algos. 

SYRACUSE N. Y. — Dirb
tuvės pradėjo pilnesnį laiką 
dirbti. Bedarbių skaičius šioj 
apylinkėj sumažėjo apie 3000. 

UNIONTOWN, PA. — Ke
letas šimtų darbininkų sugry-

ką gera padaryti bedarbiams, ti organizacija gali pakelti 
Tik reikia, kad gubernatoriai | streiką. Tuo streiku gali su-
ir miestų viršininkai palinktų trukdyti darbus ir kitoms or-

apskrity. 
•f 

prie to atsiliepimo. 
Veikti šiandie laikas. Nes 

eina žiema, kuri gali but žiau
ri. 

Jei milionai darbininkų Čia 
turėtų kęsti badą ir šaltį, vil-

pertraukti savb atostogas ir ž o p r i e k o k s ų d i r b i m o Fayette 
kuoveikiaus parvyko Londo
nan. Tenai su ministerių ka
bineto nariais tariasi, kokiu 
būdu pagelbėti bedarbiams. 

Nebus juoku, kuomet prisi
artins žiemos šalčiai ir darbi
ninkai neturės nei kuro, nei 

Latvijos Sveikatas Departme-
nto išrinktas vice-pirmininkas, 
ir Dr. Johnson, iš Latvijos Vie
šos Sveikatos Ministerijos, ta 
po išrinktas raštininku.. 

ganizacijoms. Tečiau toks duonos, 
streikas neturėtų pavyklmo. 
Nes streikininkų vietą galėtų 
užimti streiklaužiai. 

Kad toks streikas butų pa
sekmingas, su streiku turėtų 

LONDONE BEDARBIŲ 
RIAUŠES. 

kdami nedarbo naštą, tai butų sutikt bendrai visos geležin-
neatleistinas dalykas. Ame- keliecių organizacijos, 
rika maitina ir aprengia pa- Tuo tikslu organizacijų tar-
saulį. Gi kuomet turėtų čia pe vedamos derybos. Paslro-
siausti skurdas, tai_to visa bu- do, kad kitos organizacijos ne-
tų perdaug. Grūdas, labai linksta prie streiko. Tų 

organizacijų viršininkai atsi
žvelgia į šiandieninį didelį ša
ly nedarbą. Sustreikavus ge
ležinkeliečiams, nedarbas dar 
labiau padidėtų. Ir patiems 
streikininkams prisieitų stoti 
į nedarbo eiles ir bendrai su 
kitais vargti. 

Taigi šis klausimas didžiai 
svarbus. Jis gali sulaikyti 
nuo streiko geležinkeliečius. 

Darbininkas. 

Anglijos sostinėje Londone 
spalių 4 d. Trafalgar aikštėje 
keli tūkstančiai bedarbių pa
kėlė riaušes. Prieš riaušinin
kus pasiųsta 500 policijos, ku
ri po trumpos kovos išblaškė 
riaušininkus. 

Riaušės įvyko tuo metu, kuo 

^ 

BEDARBIU NUOSTOLIAI. 

met apie 10,000 bedarbių vy-
,.zaeijon turi ineiti fabrikantai,! rų ir moterų policijos veda-

pramonininkai, profesionalai mų maršavo į Hyde Park, kur 
ir darbininkų atstovai. į yra Londono apskričio tary-

'' Toks darbas turi but at- bos ofisai. Tenai buvo pra
šą rgi ai ir išmintingai atliktas, kalbos. 

PITTSBURjG, PA. — Pe
reitą savaitę apie 1,500 vyrų 
gavo darbą kuomet Carnegie 
plieno liejyklos Mahoning Va-
iley pradėjo smarkiau dirbti. 

Nedarbo laikais Suv. Vals
tijose darbininkai turi tiesiog 
milžiniškus sau nuostolius. 

Žinovai apskaito, kad šio 
nedarbo metu darbininkai pra 
rado daugiau 6 miliardų dole
rių nuostobų. Tiek jie butų 
uždirba pinigų nuolat dirbant 
ir gaunant normalę užmokės-
m. 

Skaitant darbininkų nuosto-
liūs šių dienų mokama už dar
bą užmokesniu, išeitų daugiau 
12-miliardų. 

Tuos apskaitymus eksper
tai indavė nacionalei konfe
rencijai nedarbo klausimu 
"VVashingtone. 

KANSAS CITY, MO. — 
Nuo sausio mėn. bedarbių skai
čius sumaąejo 25 nuoš. Kansas 
City, Kansas per tą patį lai
ką, bedarbių skaičius sumažėjo. 
50 nuoš. 

VAIKŲ KUNINKAI 
LIETUVOJE. 

Lietuvoje randasi penkio
lika Amerikos Raudonojo Kry
žiaus klinikų. Tas skaičiusjpa-
didės kaip tik greit reikalingi 
sutvarkimai bus padaryti. 

Neseniai įsteigti dvi Šiau-
luose, dvi Mariampolėje, viena 
Kalvarijoj ir Kaune du, be 
trijų pirmiaus įsteigtų. 

KNYGOS IR LIGOS. 

MANCHESTER, N. H. — 
Didžiųjų audiminių viršinin
kai duoda suprasti, kad bus 
nuolatinio darbo visą žiemą 
vyrams ir moterims audimo 
išdirbystėje. Amoskeag dirb
tuvės pilnai dirba ir dirbs ir 
International kompanijos Sta 
rk medvilnių dirbtuvės tikisi 
dirbti pilnumoj visą žiemą. 

r* i . : j 

Nesusikalbėjo. 

N 
Paprasti gemalai, kurie ga

li but pernešti knygų gyvena 
tik trumpą laiką, tik kelias va
landas, nes šviesa ir sausu
mas išnaikina juos. 

Niekuomet nereikia versti 
knygos lapą burnoj pašlapin-
ntu pirštu, nes tas netik per-
neš bile gemalus nuo tavo lu-

—Kaip laikosi jūsų viršai
tis (vaitas) Motiejau! 

—Dar nė kartį, blaiviu jo 
nemačiau. 

—Kaip tai, geriat 
—Jis ne, bet aš.... 

- PITTSBURG, PA. — Po 
kelių mėnesių stovėjimo Uni
ted Steel Corporation liejyk
los Homesteade ir Duąuesne, 
pradėjo dirbti nuo trijų iki pe
nkių dienas į savaitę. Priėmė 
2,100 darbininkų. 

Kareivinėse. 

Puskarininkas^ % naujukus: 
— jųs tešlos padargai! Nei 
vienos valandos negali ant vie
nos kojos pastovėti. O aš ant 
dviejų turiu stovėti ir man ne
valia pavargti 

pos, bet nuo knygos tau gali 
pernešti. 

Jeigu knygos vartotos ligo
nio kambaryje, bet ligonio ne
vartotos, atsargumas bereika
lingas. Bet jeigu ligonio varto
tos tai reikia padėti saulės 
šviesoje arba geriaus gmalkin-
ti su " formaldahyde'' L gazu. 
Potam padėti knygas per tris 
arba keturis mėnesius ir tik 
tuomet gemalai išnyks. 

"Londono moterų policiščių 
pasisekimas parodo reikalin
gumą daugiaus tokių policiščių 
šioj šalyje", sako narys Ame
rican Sočiai Hygiene Asso-
ciation štabo, kuris neseniai 
pargryžo iš Anglijos. 

Londone policistės turi ne
tik įtekmės bet ir gailestingu
mo, kurios protiškas aficierius 
privalo turėti. Nešioja tokį 
pat šalmą kaip ir vyrai policis-
tai, nešioja ir tokį pat ilgą 
tamsiai-mėlyną apsiautalą su 
raudonu ir baltu dryžuotu rai
kščiu ant rankovės galo. Visų-
pirmiausia, jos ne areštuoja 
mėVginų bet sulaiko tokį pa
sielgimą, kuris veda prie a-
reštavimo. 

Pereitas metais, raportai pa
rodo, jog Londone policistės 
apgynė 6,000 merginų, ku
rios buvo vyrų užpultos. Ne 
tame visa jų reikšmė. Svar
bu tai, kad dešimtas tų mergi
nų, nuošimtis savo valia pra
šė pagelbos nuo tokio gatvių 
gyvenimo. 

Nėra abejones, jog ir šioj 
salyje galima apginti šimtus 
mergaičių jeigu tik turėtume 
daugiau policiščių, kurios ga
lėtų parodyti padorumo ke
lią. 

PAGELBA EUROPOS 
VAIKAMS. 

KAIRYS IR RAULAS DISKUSU0JA SOCIALIZMĄ. 
V. 

Kas tai yra socializmas. 

Superintendo pagelbininkų klausimas. 

Tęsinys. 

Socialistas. — Išfcikro. Bet, paskui pridės ko truks, o atims 
ko bus sutaupinama, ir tad ši
tokiu būdu galės išrokuoti 

atsimink, mes esame subrendę 
žmones. Mat mes turėsim dide
lę daugybę žinovų, kurie dirbs 
tą darbą. 

Katalikas . — Gal tamista 
turi šiokią -tokią idėją kiek rei
ks žmonių vientik tokių dalykų^ 
dalykėlių užrašymui— aproka-
vimui. Tai kaip gi gatTs kiekvie
nas valgio, aprėdalo, ir tt. f 

oc atistos. — Kiekvienas 
galės pasirinkti ko norės. 

Katalikas. — Bet tamista 
sakei, kad jus išrokuosite kiek 
kam reikės pirm laiko. Tai gi 
kaip galėsite visa tai išrokuo-
T i 1 

Socialistas. — Mūsų gabus 
žinovai surokuos viską kiek 
dabar daiktų yra suvartojama, 

kiek tuomet reikės, kuomet. į vy
ks socialistų principai. 

Katalikas. — O ne IRaulai, 
iš to nieko neišeis. Tamista pa
miršti, kad tuomet įvyks didelė 

Katalikas. - A Raulai, ta- 3,000 klerkų dirbančių ofisuo- kjerkų armija representuoja 
mista ar bandysi tokį sąrašą 
pats sau padaryti vieniems me
tams? Išrašyk man tokį raš
telį, kuriame tilptų viskas ko 
nori —kokybe ir kieybe, kaip-
xai: aprėdalų (kepurių, skrybė
lių, čeverykų, pančekų, marški
nių, švarkų, ir tt.) valgių (inė 
sos, duonos, pyrago, bulvrį, 
kopūstų, žirnių, ir tt. ) rakan
dų (kėdžių, stalų, lovų, paklo
džių, priegalvių i r t i ) tūkstan
čius mažmožių reikalingų kas
dieniniam gyvenimui: (siųlų, 
guzikų, adatų, dantšepečių, sal-

permaina, jei socialistai paims j ̂ ^ i r fc) T a m i g t a ^ 
valdžią savo rankosna. Iš kur m e s n o r i m įgv e n g t į visokio ne-
gi bus galima sužinoti kiek pasitenkinimo. Gi jųs fcraute 
kiekvienam reiks^ kadangi visi j kraunate neapsakomą darbą 

tiems, kuriuos išrinksite užra-tures teisę gauti ko tik užsima 
nys. * ! 

• 

Socialistas. — Mat, mes 
šinėjimui tų visų daiktų. 

Socialistas. — A§ nenoriu 
galėsim paprašyti gyventojų, užginti, kad tai bus didis dar-
kad jie pristatytų mums raštu bas atlikti. Yra specialistų, ku

rie tokias problemas mums pirm laiko ko ir kiek reiks jie
ms per vienus metus, ir tad 
mes visa tai galėsim užrašyti 
bendron nuosavybės knygom 

* 
-._ 

teišriša kasdien. Pavyzdžiui 
imkim censą, kuri reikalavo 
apie 70,000 surašytojų ir apie 

se. I tik daug bereikalingų darbinin-

Katalikas. - Gerai, * * * * * * socialistų vadinamą 
užminėt censą, Raulai, nes jis aikvojimą. Ir dar tamista ma-
gali duoti šiokį-tokį supratimą nai> k a d 3 i e padaugins daiktų 
kokia gal but problema, jeigu ir visokių rakandų, o tuo pat 
kas norėtų suskaityti visus me- laiku sumažins produkciją! 

nkniekius ir mažmožius. Atsi- Socialistas. — Kaip-gi te
mink, kadcensas ima savo įtal- ,. .x , . . . 

;_.. . , y. . . . mista gali taip išrokuoįti? 
pon tik apie dešimts skirsniui 
(spalvą, gimimą, lytį, metus,' Katalikas. — Viena, jųs 
ir tt.), kadangi jųš censas turi žadate mums darbininkams 
įtalpinti suvirs 40,000 skirsnių, daugiau daiktų ir visokių ra 
Aš tik sakau 40,000, kadangi kandų, gi iš kitos pusės jus ža-
tiek skirsnių radau vienoje di- date mums trumpesnės darbo 
dėlėje Chicagos /krautuvėje, valandas. Tai gi matai, Rau-
Tai gi jeigu 73,000 žmonių rei
kia surašyti dešimties skirsnių 
censas, tai kiek reikės žmonių, 
kad surašius ir surokavus cen
są 40,000 skirsnių? 

Socialistas. — Aš- prisi
pažįstu, kad dar niekuomet ne
svarsčiau ajrie tokius mažmo
žius. / 

. .Katalikas. — 0 a r \ n e v i s 
kas. Tamista turi atsiminti^ 
kad toji didi numeratorių ir 

lai, kad ir jųs išrastumėt ge-
riausią darbo -planą, tai vis gi 
nieko iš to neišeitų. Turint ir 
valdžios mašineriją jūsų Indu-, temytos stropiu 
strijos Benduasavybė stovės 
taip, kaip lig šiol stovėjo, nes 

SVEIKAS PROTAS. 
Kiekvienas asmuo supranta, 

kad dažnai vartojama mašina 
turi but reguliariškai prižiū
rėta. Nė vienas ūkininkas ne
bando be atvogos vartoti maši
ną šienui piaųti arba kitokią 
mašiną jos nesužiurėjęs. Žmo
gus nelaukia pakol jo automo
bilius visai sutrūksta, bet reika 
lui atėjus veža pataisyti. 

Ir kodėl žmonės laukia pakol 
liga jų neparkirs ir tik tuomet 
eina pas gydytoją. Kiekvienas 
suaugęs turi nors sykį į metus 
eit pas gydytoją del pilno fizi
ško apžjurėjimo. Krautuvnin-
kai nors sykį į metus savo man
tą surašo tai kodėl mes nega
lime prižiūrėti kūno reikalavi
mų! Daugumas ligų prasideda 
palengva, nepastebimai .Meti
niai peržiūrėjimai parodo ne-
normališką padėjimą. Ir tokiu 
būdu liga sugauta pat pradžio
je, galima lengvai prašalinti. 

Džiova, vėžys, širdies, krau
jo ir vidurių ligos gali būti pa-

sužiurejimu. 
Širdies arba plaučių tyrimas 
pro drapanas gali but klaidin-

neturite, tinkamų pagrindų ką gas. 
tokio gero bei naudingo riuvei- Kuomet mus į vyrai buvo 
kti. Jus visų žmonių niekuomet šaukiam} kariuomenėn, "draf-
nepatenkysite, nes yra žmonių t o " bordų rekordai rodo, jog 
kurie visko nori, tad jau ne-
blieka, kitiems nė trupučio. 

N (Bus daugiau) 

30% šios šalies vyrų tarp, 21 
ir 31 metų senumo buvo fiziš
kai netinkami. Daugelis iš jų 

Robert E. Olds, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus komisio 
nierius Europoje, praneša, 
jog Europoj yra vienas mi-
lionas vaikų, kurie reikalau
ja drabužių. 

Amefrikos Raudonojo Kry
žiaus skyriai Amerikoje ap
siėmė išdirbimą dviejų milio-
nų vaikų drabužių ir 250,000 
ištaisymų (ką tik gimusiems 
kūdikiams), šiai vasarai. 

Seka trumpas sąrašas kur 
ir kiek drabužių reikalinga. 

Baltijos valstijose — Ry
ga, Revelis ir Kaunas, reika
lauja po 50,000 vaikų drabu
žių ir 5,000 ištaisymų. 

Lenkija — keturi vaikų ge
rovės centrai Varšuvoj reika
lauja 20,000 ištaisymų ir 150, 
000 drabužių vaikams. Kra-
kow reikalauja 5,000 ištaisy
mų ir 100,000 vaikų drabužių. 

Čekoslovakija — Praga 
reikalauja 10,000 ištaisymų ir 
drabužių del 50,000 vaikų. 
Brno, Kllanno, Liberec ir Os~ 
trava stotys ir reikalauja po 
500 ištaisymų ir drabužių del 
2,000 vaikų. 

Austrija — Vienna reika
lauja 20,000 ištaisymų if'10.-
000 vaifcų drabužių. 

Vengrija — Budapeštas 
reikalauja 15,000 ištaisymų ir 
drabužių^ del 100,000 vaikų. 

Montenegro — Podgoritza, 
Niosic, Virpazar ir Kolashin 
stotys reikalauja! po 300 iš 
taisymų ir 5,000 vaikų dra
bužių. 

Albanija — Elbassan, Scu-
tari ir Tirana stotys reikalau 
ja. po 500 ištaisymų ir 2,000 
vaikų drabužių. 

Graikija — Atėnos vaikų 
gerovės stotys prižiūri 400 
kūdikių kas savaitė ir jai rei
kalinga 1,000 ištaisymų. Sa-
lonikos gerovės stotis prižiū
ri 5,000 vaikų £as savaitė ir 
reikalauja 500 ištaisymų ir 
dar drabužių del senesnių vai 

Laisvė įsigijama tiktai di
delėmis Tautos aukomis. 

^ 
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BLAIVININKŲ CENTRO 
PRANEŠIMAI. 
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Pastarasis Blaivininkų Su
sivienijimo Seimas įveda mai
šų organizaeijon keletą žymių 
atmainų. 

Atsižvelgiant į sunkoka B. 
Susivienijimo iždo padėtį, rei
kėjo "Tautos Rytą," kaipo 
atskirai spausdinamą laikraš
tį sustabdyti. Bet tas sei-
nuninkų nutarimas, anaiptol 
neleidžia mums nusiminti. Dė
ka "Draugo" Bendrovės prie
lankumui blaivybės idėjai ir 
blaivininkams, "Tautos Ry
tas" prisiglaudė prie savo tė
vo ("Draugas" pirmasis Blai
vininkų Susivienij. organas) 
ir rėmėjo, būtent, katalikų 
dienraščio "Draugo." Dabar 
kas savaitė "Tautos Rytas" 
eis prie "Draugo." Tokiu bū
du "Tautos Rytas" iš mėne
sinio pavirto į savaitinį. Ir 
dabar jau "T. Rytą" skaitys 
ne vienas rūkstantis, bet dau
giau kaip dešimts tūkstančių. 
Nuosekliai, mūsų organas blai 
vybę skleis bei stiprins netik 
organizuotų blaivininkų tarpe, 
bet ir tarpe t,\j, kurie prie to 
dar nebuvo prisidėję. 

Kiekvienas Blaivininkų Su-
sivienyjimo narys gaus savo 
organą kožną savaitę. Laik
raštis bus siunčiamas kuopų 
raštininkų vardu visiems kar
tu į vieną pundą. Jei kuopai 
nebūtų paranku gauti laikraš
tis raštininko vardu, tai turi 
naują adresą pranešti Centro 
raštininkui. Skyrium organas 
nebus siuntinėjamas, dėlto, 
kad nenorėjome pakelti na-, 
riams mokesties ir dėlto, kad 
kitais metais skyrium siunti
nėjimo tvarka pasirodė nepra
dinga. n\+ ' $ f 

"Tautos Rvto" redakto-
rimu Seimas išrinko mūsų pa
sižymėjusį brolį blaivininką 
Juozą J. Kovą, (46 Congress 
A ve., AVaterbury, Conn.) ku
riam ir visus raštus blaivybės 
reikalais reikia siųsti. Visais 
kitais blaivininkų reikalais 
reikia kreiptis į mūsų sekre
torių, Juozą Svirską, 5 Ash-
mont A ve., Worcester, Mass. 

Visos kuopos prašomos pa
skubinti greitai,prisiųsti savo 
mokesčius. Money Order'į 
reikia išrašyti vardu (Mrs. V. 

» » » » ^ » — > » » « » « > ' » p » » » » » « » » » **B 

ninkei ateis į pagelbų ir mū
sų visų Centro iždinės garbę 
atitaisys ? 

Kun.'Jmias J. Jakaitis, 
pirm. 

AMERIKOS BLAIVININKU 
RAŠTAS LIETUVOS 

BLAIVININKAMS. 

liojami reikalai. 
Mušu. seimas nutarė kreip

tas, tautos ir tikybos dirvę £Oi. Tečians pasirodžius, kad 

tis į Lietuvos įstatymų leidė- i&jineje d r a g o j e , fc ppfrt^ti svaigalus yra <tik aat popie-

Didžiai gerb. ir brangus vien
minčiai :— 
Visųpirma sveikiname jus, 

Lietuvos blaivininkai, su lai
mingu "BLAIVYBĖS" at
gaivinimu! Dideliai mums 
Amerikos lietuviams susopa 
širdys, kuomet išskaitome laik
raščiuose ar laiškuose, kad 
Lietuvoje svaigalų pardavinė
jimas nei varžomas, nei tvar
komas. Istorijos pamokyti, kad 
svaigaliniai gėrimai pražudė 
didžiulias bei galingas tautas, 
skaudu pripažinti, kad Lietu
va ta pamoka nesinaudoja. 
Tat, VALIO, Lietuvos Blai
vininkai, kurie matydami Tė
vynei pavojų dėlei apsvaigin
tų protų ir širdžių respubli
kos sūnų, išnaujo sukrutote 
savo nepriklausomą valstiją 
gelbėti nuo alkoholio, girtuo-
klybės pažeminančios vergi
jos! 

Mes, Amerikos lietuviai blai 
vininkai, daugelio žvilgsnių 
dėlei, norėtume prisidėti prie 
pagreitinimo blaivybės sklei
dimo Lietuvoje. Tam tiks
lui norime palaikyti tamprius 
ryšius su organizuota blaivi
ninkų darbuotojų jėga gimti
nėje šalyje. Jųs, gerbiamie
ji, ir esate tąja apsireiškusią 
aktyvia — dirbančia Lietuvos 
blaivininkų jėga. Su jumds, 
tat, malonus vienminčiai, mū
sų, brolių blaivininkų Ame
rikoje, yra noras dažnai min
timis pasidalyti, apie blaivy
bės daromus žygius, pasiin-
formuojant, o tikime, kad pat
sai blaivybės dirvos pureni
mas vieniems ir kitiems pa
lengvės, nes ateitis prirodys, 
kad nekartą, mes, Amerikos 
ir Lietuvos blaivininkai, galė
sime savo pajėgas suvienyti 
siekdami pageidaujamo tikslo. 

Kugsėjo 30 d., 1921 m., mie
ste Brooklyn, N. Y., įvyko mū
sų Amerikos Lietuvių B. Ka
talikų pilnųjų Blaivininkų Su
sivienijimo metinis seimas. 

jus, kad pravestų tvarkan
čius svaigalų /pardavinėjimą 
dėsnius, būtent: 

a) Kad svaigalai nebūtų par
davinėjami mažamečiams, mo
terims, karsiviams, karinin
kams, įvairiems valdininkams 
kuomet jie yra su uniforma, 
moksleiviams. 

b) Kad smuklės tratų uždą-
rytos šventadieniais, mugės »". * * * " [ * * * ^ ^ 

raginti. Neveiklumus, ypaS 

bei turgaus dienomis, tautinių 
iškilmių dienomis, rinkimų 
dienomis. 

c) Kad smuklės nebūta aty-
daromos ankščiau kaip 9:00 
valandą iš ryto ir uždaromos 
ne vėliauJkaip 10.00 valan
dą vakare. 

d) Kad smuklėms nebūtų 
leista steigtis arti bažnyčių, 
mokyklų, valdiškų įstaigų. 

e) Kad smuklių skaičius bu
tų apribotas proporcionaliai 
vietos gyventojų skaičiui. 

f) Kad smuklės kasmet tu
rėtų išsiimti leidimus už ku
riuos turėtų įnešti didelias 
sumas. 

g) Kad valsčiams butų pa
lengvinta uždaryti smukles. 

i) Kad svagalai nebūtų par
duodami užsigėrusiems žmo
nėms. 

* 

Mes aiškiai suprantame, 

da į apsnūdimą, gi ilgainiui 
prie pakrikimo. Lingviausia 
gi ir greičiausia į draugijfc 
prakalbėti turint nuosavą or
ganą — laikraštį. Todėl 
nors tiesa, kad blaivybes laik
raščius skaito kuone vieni tik 
blaivininkai, tečiaus ir tam ti
kslui jie yra reikalingi. 

Mes, Amerikos blaivininkai, 
mė

nesinį laikraštį "(Rautos Ry
tas." šių metų seimas te-

Či ų 
. . 

spaudininaą ssstapdyti. Vy
riausioji priežastis, žinoma pi
niginė. Neperskaitlingiero* 
Amerikos ' blaivininkams jo 
spausdinimas perbr a n g u s. 
Šiais metais gi ui blaivininkų 
organą ėmėm viena iš einan-

didesnių dienraščių 
Draugą." 
Praeitais mietais čionai kįlo 

mintis, kad leidžiant blai
vybės laikraštį Amerikos 
ir Lietuvos laivininkai strjun-
gtų pajėgas: pinigines ir lite-
ratines. Toji nuomonė ir nun 
pas mus popularė. Laikraš
tis turėta eiti Lietuvoje, nes 
tenai ir dirva blaivybei pla
tesnė, ir literatinia. pajėgą 
daugiau, ir išleidimas but̂ ą 
daug pigesnis. Mes to laik-

probifeicija išdirbti ir parduo-

ros, gi prižiūrėti, kad tas įs
tatymas, butų pildomas, nėra 
kam, ir kad nuosekliai gir
tuokliavimas nenyksta, tik per 
simeta iš smuklių į namus, 
todėl reikalas blaivininke 
draugijų it vėlei aaatomai ap
sireiškė. 

Pastarojo Seimo išrinktoji 
mūsų naujoji vaidyba jaučia, 
kad sekančiais metais mus 
4'Blaivininkų Susivienijimas'' 
žymiai paauga, tas gi prisidė-

«iaus nutarė to laikraščio tų prie padidinime skaičiaus 

naudodama savo įtekmę Sei
me, galėtų šitas reformas pra 

ir prenumeratorių ir aukoto
ja. Taigi judinkime blaivy
bės laikraščio sumanymą. Su
prantama, kad didesnė sunke
nybė kristų ant jūsų pečių, 
betgi darbas gražus ir reika
lingas, na ir mūsų pagelba sį-
ta reiškia. Jei jums tiktų7 

laikraščiui vardas "Tautos 
Rytas," galėtumėt tą varjdą 
pasisavinti; tas Amerikos lie
tuviams patiktų ir labiau jau
stų reikalą savo vardo laikraš
čiui aukoti. Ypač blaivybes 
laikraštį leidžiant, męs lauksi
me jūsų inicijatyvos ir grei
tos akcijos tame dalyke. Ma
lonėkite, gerbiamieji, mums 
skubiai painformuoti, kas svei 
fcų užmanyta ir veikiama toje 
•rytyje. 

Sugrįžę iš Lietuvos Ameri-raščio kas mėnesis paimtume 
kad Lietuvos blaivininkai su-j jei jis bus mėnesinis po 500|fcos lietuviai l e v i 

egzempliorių ir užmokėtume'džiaugiasi ir patenkinti. La-
mažiausia po $25 (dvidešimts 

vesti. Lietuvbs episkopatas [penkis dolerius) į mėnesį, ar 

Shea, AVorcester, Mass.) ir Suvažiavusiems atstovams la-
pasiųsti sekretoriui. Dėlei kuo bai buvo malonu gauti jūsų 

taipat negalėtų būti priešin
gas, dargi daug prigelbėtų. 
Moterų organizacijos beabejo 
karštai paremtų. Tat į dar
bą Lietuvos blaivininkai! Or
ganizuotai, sumaniai panaudo
ti dargi įtekmingųjų sluoks
nių pajėgas, taip naudingas 
pataisas į Lietuvos gyvenimą 
pajėgsite įvesti. 

Dideliai apvertiname jūsų 
žodį blaivybės spausdinių rei
kale. Čia mūsų nuomonės tai
pat nesiskirs. Beabėjo, dau
giausiai blaivybei gali patar
nauti labiausiai prasiplatunu-
sieji laikraščiai. Svarbu, tat, 
labai svarbu idant visuose di
desniuose laikraščiuose regu
liariais laikotarpiais butų tal
pinami blaivybės reikalais 
straipsniai. Žinoma, reikės 
gaminti ir grynai blaivybes li
teratūros, tiek knygos, tiek pe
riodiniai raštai. Įkurti Lie
tuvoje blaivybės laikraštis 
butų naudinga, ypač patiems 
blaivininkams. Gyvenimas mo
kina, jog neužtenka į blaivybę 
įrašyti, bet reikia dar blaivy-

ba $300 į metus. Ta suma tai, 

pų suvėlinimo mokesčių Cent- kablegramą, gi į keletą tiie-laės mintį pačiuose blaivinin-
ro iždinė atsirado labai, labai 
kebliame padėjime. Kurios 
kuopos pirmutinės p-iai iždi-

nų po seimui ir jūsų laišką, 
kuriuose taip iškalbingai api
budinama blaivininkų neatidė-

kuose auklėti ir tobulinti, gi 
blaivininkų draugijas — kuo-

suprantamas daiktas, tik mi
nimam. Aukos eitų savo 
tvarka. Aukų stambumas 
prigulėtų nuo laikraščio koky
bės ir nuo mokėjimo jas pa
imti. Jūsų sumanytas "Vys
kupo Motiejaus Valančiaus 
fondas lAetuvai blaivinti'', 
pas mųs malonų atbalsį ras
tų. Per blaivininkų kuopas 
tam fondui parinktume aukjų. 
Laukiame platesnių praneši
mų, įgaliojimų ir aiškių nuro-
-dimų kokiems dalykams su
rinktos aukos bus sunaudotos 
ir kas tuos pinigus kontro
liuos. Lietuvos Katalikų 
Centro užgirimfts šio fondo 
palengvintų dalyką. Kiek au
kų butų galima tikėtis — ne
galima permatyti. Nors, 'da
bar pas mųs daug žmonių po 
keletą mėnesių be darbo, bet 
jeigu Lietuvoje blaivybės dar
bas butų matomai, apčiuopia
mai varomas, męs blaivinin
kai aukotume sulyg išgales. 

Amerikos Blaivininkų Su
sivienijimas dabar turi apie 
30 kuopų su 500 narių. Pro-
hibicijai užėjus, daug blaivini-
bų čionai manė, jogei blaivi-

biausiai juos piktina šie Lie
tuvos apsireiškimai: 

a) Nevartojimas (kaikur 
net nemokėjimas) valstybinės 
kalbos valstybinėse įstaigose. 
Lenkiški ir žydiški parašai 
net laikinoje Lietuvos sostinė
je... Pasaulyje nėra kitos taip 
keistai, * 'plačiai'' protaujan-
cios tautos! 

b) Lietuvoj esama daug ne
lietuviško elemento. Gi tik
riems lietuviams parvažiavus 
iš Amerikos prielankumo ne
rodoma, į juos žiūrima iš auk

što, žemę perkant visoki ap
sunkinimai, prie parvežtų pi
nigų į Lietuvos pramonę bei 
prekybą įtraukime daugybė 
trukdymų. 

c) Lietuvoje esanti iš Var-
šavos partraukta "mada" mo-
terkas, merginoms mieŠčion-
koms ( ne kaimietėms)... ran
kas bučiuoti. Amerikoje tai 
niekur neprakti k u o j a m a. 
Mums, žinoma, Amerikos pa
protys geriaus patinka negu 
Lenkijos. Bet tas tik maž
možis, kuris mfums suteikia 
skanaus juoko iš "lietuviškos 
kultūros.'' 

d) Bet štai liūdnas prane
šimas iš Lietuvos, kuris vei
dą rimtu padaro, gi širdį skau 
smu paliečia: Lietuvoje, buk 
merginos ir moterjs net vie
šai nesidrovi degtinę ir alų 
gerti ir net tvirtinama, buk 
Lietuvoje sunku rasti ne tik 
tarp vyrų, bet net ir moterų 
tarpe, kurios nevartotų svai
ginančių gėrimų. Pas mus 
Amerikoje kol buvo smuklės, 
moteries jose niekuomet nebu
vo. Amerikonai perdaug ger
bė moteris, kad jas leidus į 
smuklę. Mums tat rodos, kad 
amerikonų moterų pagerbi
mas yra daug gilesnis ir nuo
seklesnis, negu Lietuvos vy
rų, kurie joms rankas bučiuo
ja ir leidžia jai būti.... kar-
čiamų lankytoja. Blaivininkų 
pirmuoju obalsiu turi būti: 
"Ištraukti moteris ir jaunimą 
iš smuklės," gi tai atsiekus — 
"apsaugoti moteriškę ir jau
nuolius nuo smuklės. 

Beabejo, viešos nuomonės 
nustatymas ir reikalingų įs
tatymų pravedimas — dar ne
viskas; svarbu ligai užbėgti 
už'akių ir tuos kelius, kurie 
vedė į smuklę, nukreipti į pra
kilnesnę vietą. Tas atveria 
blaivininkų draugijoms ir 
"Vyskupo Valančiaus Fon
dui" plačią veikimo dirvą. \ 

Iš sveikų laiško sužinome, 

Lietuvos blaivininkų metinis 
suvažiavimas. Suvėlinome mps 
pasiųsti savo brolišką pasvei
kinimą pačiam suvažiavimui, 
bet malonėkite, gerbiamasai 
pirmininke ir gerb. sekretorė, 
kurių lupomis tėvynės broliai 
— sesers blaivininkai į mus a-
merikiecius prabįlo, užtikrinti 
suvažiavimo dalyvius, kad A-
merikos blaivininkai yra visa 
širdžia su Lietuvos blaivinin
kais ir kad jūsų metinio su
važiavimo nutarimus męs su
lyg savo išgalės pagelbėsime 
įkūnyti. 

Lai žydi blaivybė Lietuvoj! 
Amerikos Lietuvių Blaivi

ninkų Susivienijimas, 
Kun. Joinas J Jakaitis, 

pirm., 
Juozas Svirskis, 

rast. 

JUOKU KREPŠELIS. 
Nepavojingas. 

—daktarėli, bijau kad ma
nęs gyvos nepalaidotų.... 

—O ne, poniute, gali būti 
rami. Dar nei vieną mano 
ligonį tokia nelaimė neištiko. 

Y Valgykloje. 

— Ir vėl! tomatų sriuboje 
negyvas bambadierius! 

— Negyvas ? Ar tai galimas 
daiktas? 

— Prašau pažiūrėti! 
— Ištikrųjų. Turbūt prila

kęs sriubos sprogo. 

Pas advokatą. 

—Mano brangus, gaila pini
go ir laiko. Ir kas tamistai 
pasidarė! Pavadino sukčiumi 
ir tiek. Jeigu aš norėčiau-
šaukti teisman visus kurie ma
ne sukčiumi išvadino, tai bent 
metų visoms byloms neužtek
tų. 

—Matai tamista, pas tamis-
tas kas kita, bet mes prasti 

jog rugsėjo 10, 1921, įvyko žmonės, to nepakenčiame. 

Nepaprastos PRAKALBOS 

pas nuolatos į įvairų blaivy- ninku draugijos nebereikalin 
-
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Gyvieji Nabasninkai » 

Rengiami 
VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS CHORO 

Roseland. 111. 
Stato scenoje pirmu kartu trijų veiksmų juokai ir kaip 
su numirusiais susikalbėti. 

Ned. Spalio 9 ,1921 
CHAS. STRUMILL SVET. 107 ir Indiana ta 

Svetainė atsidarys 6 vai. vakare 
*, J Į 

Įžanga nuo 35c. ir augščiaus. 

Uždanga pasikels 7:30 vai. vakare 

• > • • » i » » » i i — » » » » » » » » » ^ i • • * • * « • • ! • • >••• 

Kviečiame visus atsilankyti, kas tik gyvas į šį taip įdomų teatrų, kuris yra svarbus visiems pamatyti ir kaip 
galima su numirusiais susikalbėti. Artistai-mėgėjai, taipgi ir choras deda visas savo pastangas kad publikų užga
nėdinus. Nepamirškite atsilankyti, nes paskui gailėsitės. Atsilankydami, paremsite parapiją, nes pelnas skiriamas Vi 
sų Šventų Parapijai. Taipgi bus dainos Visų Šventų Parapijos Choro, po vadovyste V. Niekaus. Po perstatymui bus 
šokiai. Muzika geriausia. K v i e v i a y i g u s g^MITBTAS. 

p 

L. L. Bonų Reikale 
/ 

Kalbės 
Lietuvos 

• 

. 

Ant Town of Lake 

SPALIO-OCT. 8 D. 1921 
p. J. J. ELIAS SVETAINĖJE 

lietuvių tarpe veikėjas p. M. YČAS Bonų reikale ką. tik atvažiavęs iš 
Bus ir daugiau garsių kalbėtojų ^ 

PRADŽIA 8-tą VAL. VAKARI? . *^ifi 

p -
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Gerbiamieji malonu mums skaityti žinias, kad mūsų Tėvynė žengia stambiais 
žingsniais pirmyn kasdienų. Į darbą, kas gyvas. Pasirodykime kuomi esame. Pa
darykime savo Tėvynę Tauta pilnoje žodžio prasmėje. Įsigykirne kiekvienas L. L. 
P. Bonų. v , Kviečia L. L. P. B. STOTIS 

Skausmus k gčlimus nutildė 

PAIN-EXPELLER 
VabWtoftkU« *ir»g. 8. V. P»t. <>«••. 

DRAUdAS REIKALE 
, J I , 1 , ' , •• = 

: i 

S • • • • 

PIRMA LIETUVIŠKA AP 
TIEKA BALTIMOREJ 
Išlaikome visokias žoles ir šak 

Jute, patentuotum vaistus ir t. t. Re
ceptus sutaisome labai atsargiai. 
Visiems patarnaujame nebrangia 
ir greitai. 

FETRAS SINUSAS 
APTIEKORIUS , 

434 W. Baltimore Sir. 
BalUmorc, Md. i 
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f NAUJI ir VARTOTI CASH REGISTERI AI f 
= Begisteriai parduodami ant lengvų išmokesčių be jokio 

nuošimčio. Už senus registerius atrokuojame. 
Kiekvienas mūsų registeris turi ant apačios parašyta 

gvarantee National Cash Register Company. 
Mes užlaikome visų eUę reikalingų dalių prie casli 

registerio. 
Jfcigu tavo registeris reikalauja taisymo, tai pašauk 

mūsų Repair Department. 
1 THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
§ 172 N. Miehigan Ave. Telefonas Randolph 4600 f 
s Tarpe Randolph ir Lake Gatvių Tiktai vienintelis ofisas | 
g Chicagoj. | 
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Penktadienis, Spalio 1, 1921 
r 

a=s 
DRAUGAS 
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UKES 
PRODUKTAI 

PARSITRAUKITE pas mus tiesiai iš ūkiu valgomų pro
duktų, gausite pigiaus ir šviežius. Siunčiame bulves po $1.50 
maišais i r 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 švieži sūriai po 20e. 
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 d?dujno 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 
NAUJA 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 Ūkininkui yra gerai įsigyvenę turi pui
kius automobilius turi Ariamas 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 Seottville, ir Ludington, Mich., su di
delė laivu prieplauka. Turime ir 4 kaimus vardais Custer, 
Fountain, 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, miežių, avižų, žirnių, binzu, komų, bulvių ir 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) Farma 69 akeriai labai gražioj vietoje upelis bėga 
per lauka art i miestuko tarpe lietuvių žeme maišyta su moliu 
su juodžemiu ir smielžemiu puiki auza geri tvartai didelis sod 
na$. 2 geri arkliai 6 karves daug kiaulių, vištų, ančių ir vi
sokiu mašinų daug pašaro ir javu maistu. Kaina $6,000 duo
sime ant išmokėjimu. 

3) Farma 40 akeriu su mažais budinkais nedaug dirbamos 
dar dirvos visa aptverta tarpe lietuvių ant žuvingos upes 
kranto žeme maišyta su molių smielžemiu ir juodžemiu. Kai
na $1,200, įmokėti reikia tik $300. 

4) Farma 120 akerių su 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 akeriu 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. Įmo
kėti reikia $2,800. 

5) Farma 40 akerių su vidutinio gerumo trobomis su derliu 
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 akeriu žeme labai gera maišyta su moliu juod
žemiu ir smielžemiu aptverta prie vaikams mokyklos trobos 
tik praeita meta statyta didelės grąžai įtaisitos parsiduoda 
su 3 gerais arkliais 4 karves daug vištų 8 kiaules visos geros 
mašinos ir visi javiai už $5,500 duosime ant lengviu išmokės. 

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

8) Farma 80 akeriu 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 akeriu žeme gera maišyta su moliu su dide-
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 ančių. 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 ant 
to* 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 už $25,000 
ant išmokėjimo arba mainyti galime ta farma į Chicagos arba 
Detroito prapertes. 

11) Farma 320 akeriu 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 už $30,000 ant lengviu išmokė
jimu. 

12) Farma 60 akeriu 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 pardavimo. Norinti parsitraukti valgomu pro
duktu arba ūkiu pirkti. Atvažiuokite arba rašykite ant adreso 

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

D R A U G A I IK D R A U G E S ! 
Skaitykit ir platinki t 

"MOKSLEIVĮ" 
LIETUVIU R I M O K A T A U K l MOKSLEIVIU SUSIVIENIJIMO 

ORGAN'A. 
I žs isakydama* "Mok>leivj" paremsi moksleivius . 

"Moksleivio" ka ina: Amerikoj $2.00 J uasienj $2.50 

J. J. ŠUKAS, 
Branch Oiike: P. 0 . Box 462, Valparaiso, Ind 
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LIETUVIAI AMERIKOJfc 
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K A L B Ė S M I K A S BAGDO 
NAS. 

Kenosha, Wis. — Rūgs. 25 
d. su chieagieeiais Lietuvos 
Atstovą, gerb. V. Čarneckį pa
sitiko keli kenoshiečiai: J. 
Trakželis, St. Ralys, Vin. Va-
ranavieia ir Kaz. Stulgaitis. 
Buvo suėję su Liet. Atstovu 
kuris gėrėjosi kenoshiečių dar
buote Lietuvos labui. 

Šie Kenoshos darbuotojai 
norėjo gauti Lietuvos Atstovą 
kalbėti Kenoshoje, bet dėlei 

i svarbių priežasčių p. Čarnec-
;kis negalėjo apsiimti. Vienok 
!jie gavo Lietuvos Steig. Seimo 
'narį, p. M. Bagdoną. Šis kalbės 
! sekmadieny, spalio 9 d., 2 vai. 
' po pietų. .Visi skaitlingai atsi
lankykime, nes daug ko naujo 
išgirsime. Koresp. 

MOKSLEIVIŲ DARBUOTĖS 

St. Bonaventūre, N. Y. — 
Praleidę atostogas, visi mok
sleiviai sugryžo pradėti nau
jus mokslo metus. Mokyklą a-
tįdaryta 15 nigs. Kaip tik su-
gryžome tuojaus ir dirbti pra
dėjome. 

Praslinkus kelioms dienoms 
po mokyklos atsidarymui, lie
tuviai moksleiviai laikė susi
rinkimą. Pirm. Galumbauskas 
malda atidarė susirinkimą. 
Pirmiausia buvo rinkimas nau
jos valdybos. Sekanti nariai 
tapo išrinkti: pirm. — Jurgis 
Šupienis, vice-pirm. — Pr. G!a-
himbauskas, raŠ. —Jonas Kun 
dreckas, ižd. — Juozas Šaulin-
skas, mokytojas — Jonas Ar-
baeauskas. Kundreckas tapo 
išrinktas ir knyginiu. 

Pabaigoje buvo nutarta die
nos del k lesų. Visi sutiko tu
rėti dvi klesas j savaite; vie
na klesa bus pašvęsta grama
tikai, skaitymui ir rašymui, ki
ta del mokinimo Lietuvos is
torijos. Taip pat buvo nutarta 
su likusiais ižde pinigais pa
didinti knygyną. Dabar mus 
vietinis knygynas susidaro iš 
285 tomų įvairių knygų, kaip 
antai "Kudirkos Raštai" vi
sas setas, "Quo Vadis", "Ben 
Hur", "Širdis", "Amžina Ug
nis", "Aesopo Pasakos", 
"Kryžiokai" du tomai ir keli 
šimtai kitų. Šitas puikiai į-
rengtas knygynas, klesos, iri 
susirinkimai duoda mokslei
viams šitos mokyklos nepap
rasta proga lavintis savo pri
gimtoj kalboj. 

Po viskam, p. Kundreckas 
puikiai pakalbėjo apie svar-

' i * i • • mtį 

stotyje. Viešos prakalbos įvy
ko vokiečiu, salėje (didesnė už 
lietuvių) So. Side. Žmonių pri
ėjo pilna svetainė. 

Vakarą atidarė L. L. Pasjt. 
stoties pirm. A. Marcukonis; 
įžanginę prakalbą pasakė kun. 
Misius. 

Birutės choras ir Šv. Vin
cento parap. choras iš McKees 
Rocks vedamas J. L. Senulio 
svečiams įėjus svetainėn su
dainavo Lietuvos ir Su v. Vals. 
himnus ir keletą dainelių: 
"Lietuviais esam mes gimę", 
"Užt^uksim naują giesmę" 
ir "Katip nemylėti mano kam
pelis". 

Pirmas kalbėjo p. Vinikas, 
nupiešdamas lietuvių vargus 
kovose su priešais. Ant dide
lio žemėlapio žmonėms paro
dė, kur jaunutės Lietuvos Res
publikos kariuomenė turėjo 
grumtis su priešais. 

Antras kalbėjo adv. H. Mas-
tauskas. Jis visus ragino rem
ti savo šalį ir gryšti ten gy
venti. Čia kad ir mokslus išė-

KIEK YRA KALBŲ. 

" 

Yra aprokuojama, kad pa-
sauho tautos vartoja apie 4, 
000 kalbų. Bet kiekviena kalba 
šakojasi į tarmes. Yra apro
kuojama jog apskritai imant 
kiekviena kalba šakojasi į 50 
tarmių. Išeina, kad kalbų ir ta
rmių pasualio tautos vartoja 
200,000. Mokytieji sako, kad 
po šimtmečio bus keturios kal
bos, kurios ves nepabaigiamą 
konkurenciją. Tai bus: vokiška 
angliška, ispaniška, ir lietuviš
ka. Jbs bus svarbiausiomis ka
lbomis. 
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KURSAS MARKIU 
(AUKSINĮ) ŠIANDIEN 

Prigulinti* permainai 

1.0001 Markių $10.25 
5,000 Markių $49.00 

10,000 Markių $06.00 
Virš nurodytas kursas iniiiia ir 

persiuntimo kaštus Lietuvon todėl 
n ieko nereikia dadėti prie Šių su
mų. 

Ant dklesnfcj sumų duodame spe-
cialidkaj l e m a s kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon | trumpiausi 
laiką. Parduodame laivakortės į ir 
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai 
arba laišku t 

h 

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU 

160 N. Wells Street, 
CHICAGO ILL. 

blaivybės ir doros, aiškino a-
bolicioniečių programą, ir 
kvietė moteris prie ios dėtis, 

bumą mokėti savo prigimta r . ,, . . . . 
. ., x, ,. i • Kalbai pasibaigus, rase nonn-
kalbą. P-as Šaulinskas taipat 
kalbėjo J r ragino visus, ypa
tingai amerikiečius, kad sten
gtųsi kiek gali išmokti gerai 
vartoti savo prigimtą kalba. 
Kadangi beveik visi nariai Mos 
kuopos Amerikoje gimę ir au
gę, jo kalba padarė didelį įs
pūdi į visus klausytojus, 

8-tos kp. reporteris. 

jęs vis esi "foreigneriu" va
dinamas, o apie paprastą dar
bininką nėra nei kalbos. Tas 
t u r i s u n k i a u s i u s d a r b u s d i rb 
t i . T i k L i e t u v o n SUgryŽę bu- J Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tai 
sime lygus piliečiai. . ŽL?2?t U f * * * "" 

JO* -r , « • l-niai vai. po plct. 
P o jo kalbos pardavinėjo Ti- h į . _ . • • • • 

L. Pask . bonus. I špa rdavė už 
LAIMINGA, LINKSMA, N E 
SUSIRŪPINUSI MOTERIS. 

Yra visuomet sveika. Suvargus, 
uedagalinti moteris nesijuokia. To 
kiouis gyvenimas yra našta, Ir kuo 
niet jos metais yra Jaunos, ir turė-
IU. būti malonios ir gerame upe, 
tai kentėjimai daro jąs pasenusoi-
mis ir panurusiomls. Mažus ligos, 
kurios graudžia moteris palieka žy-
m e s " a n t ~ jų'" VeTdo Ir figūros", ir 
Kiekvienos sužiedotinos, moteries a r 
motinos yra priedermė jaustis ir iš 
rodyti kuogeriausia. N u o seniai mo 
terys patyrė, kad garsusis Laxvibur 
Compound yra gera pagelu* įvairio
se ligose, nes atiso ir pergali Jų ly
ties s i lpnumus — nereikia pavojih 
gų operacijų 

Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne 
savo laiku, nuo nereguleriškumų, 
si lpnumų, alpimų, periodinių kentė
j imų, netvarkaus apetito, išblyšku 
tuo, inkstų skaudėjimo, šiurpulių, 
kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, 
karščiavimo, apkvait imų, širdies dre 
bėjimų, nerviškumo, chroniško gal 
vos skaudėjimo, nemigto, neramu
mo, abelno kentėjimo, spazmų, šlr 
dies mušimo, slinkimų,, skaudėjimų 
nugarkaulio ir tarp pečių, gazų pil
ve, žiaugčejimų, nevirškinimo, nuo 
sūnaus ėjo š lapumo su karščių ar 
ba. diegimu, susierzinimų Šlapinimosi 
organų, slogučid, niežėjimo, despe 
racijos, isterijos, lenkorreos, ner 
visko traukimo, susitirlmų, pilvinių 
gazų, vidurių išpūtimų, pastirimų, 
skaudėjimų klubuose, netekimo at 
minties, trukumo energijos, kojų 
skausmų, nupuolimo ysčiaus, ner 
visko nusiminimo, melancholios , 'vė 
mymų nėščioms esant, duslumų, 
.skaudžių ir rtereguleriškų mėnesiniu 
ir abelnų negalių, jsigyk tų vaistų, 
tą jūsų lyčiai dovanų ir jus laimin
site tą dienų, kurioje pastebėsite ši 
apgarsinimą. 

Trijuose kritiškuose perioduose 
moteries gyvenimo, t. yra, perėji
muose iš mergystės į motecystę, lai 
ke nėštumo ir "gyvenimo mainy
mo" Laxvibur Comp. moteriškiems 
negeramams yra brangenybė. 

Pi lnus Laxvibur gydymas kainuo
ja dešimts dolerių keturiasdešimta 
centų, pusė —. šešjs dolerius ir sep 
tyniasdešimts penki centai. Laxvi-
bur parduodamas tik Lameco La-
poratorijoje, Forbes netoli Moultrie, 
Pittsburgh, Pa. Laxvibur bus pa
siųstas tuojaus kaip tik bus gautas 
Monsy Order, cash ar banko draf-

j. (Apgr. ) 
MM 

$2,300. 
Rinko aukų L. Raud. K r y 

žiui. Sur inko $130. vj 
Po aukavhnų kalbėjo gerb. 

V. Čarneckis. Jis mus sveiki
no Liet. Respublikos vardu. Po 
kalbai sušukta t'riš kart valio. 

Svetainė fcuvg papuošta lie
tuviškomis ir amerikoniško-
mis vėliavomis. 

Kurie pabaigė arba pabaigs 
mokėt už bonus galės juos 
gauti pas stoties iždinink,-), K. 
Stravinską, 1807 Carson St. S. 

I 

S. Bonus užsirašyt ir mokėt 
galima pas visus stoties na
rius kurie turi knygutes. 

J. Virbickas. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
• 

( N u o mūsų koresp . L ie tuvo je ) 

Abolicioniečių darbuotė . 

Teisiai. Rugsėjo 8 d. po pa
maldų N Telšiuose iš Kauno at
važiavusi abolicioniečių drau-

, gijos (tad yra moterų dra%gi-
ja-bepartyvė-kovai su prosti
tucija) delegatė K. Narkytė iš 
gimnazijos balkono kalbėjo i 

• liaudį, ragindama ją prie 

LIET. ATSTOVO ATSILAN
KYMAS. 

-
i I I 

I 
/ 

čius į šią draugiją įstoti ir 
rinko tai draugijai aukų. Beto 
ši delegatė dalyvavusi Telšių 
kat. moterų draugijos posėdy 
7-9-21 ir savo kalbą į liaudį 
pabaigusi sukvietusi Telšių 
liet. gimnazijos niokinės-mer-
gaites į jas kalbėjusi. Aiškinu
si, kaip moteris turi elgtis. 

Pasigrožėti Šatrijos kabiu. 

Rugsėjo 11 d. Telšių gimna
zijos inspektorius Kctšys ir a-
pie dešimtį gimnazistų važia
vo su dviračiais į Šatrijos kal
ną, kuris yra nuo Telšių api9 K 

23 varstus atstu, kad pasi 
grožėti jo reginiais. Tečiau ne 

5:10 vai. vakare* būrelis lietu-
: vių juos pasitiko geležinkelio 

Pittsburg, Pa. — Lietuvos 
atstovas, gerb. V. Čarneckis 
su savo sandarbininkais atvy
ko eion rūgs. 30 d. L. L. Pas
kolos stotis surengė priėmimą, [labai tad jiem nusisekė: išryto 

buvo puikas oras, o apie pietus 
ėmė lynoti. 

i DJ. M. T. STRKOl/IS . 
Lieturb- Gydytojas ir CtorUrgma I 

PeopK* Teatro R n e 
i e t « m. 4Ttk 8tr. TeL Boal . 1W 
ValandoY < 1W 8 *ak. Nedėl l t 

t i k i 12 ryt*. 
§ Reo. 2 t l 4 W. 4Srft fr-tree* 
| N u o ryta lkl piat. 
gTeL McKinley M S i 

Tel. Blvd. 7042 

I Dr. C. Z. Vezelis 
LJKTITV1S DKMTI8TA0 

•111 KO. A8H1<AJTD A V U D I 
arti 4 7 - u * OatvAd 

! valando*: nuo t ryto lkl t rak 
Haredomt* nuo 4 l tf t vakarą 

_ • • n II • i _ i i " i i ~ i _ ' . . i n • i • • ! ~ n • *mf~ m* > • ~ ^ 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

W. 45 Stf. Chleagolg) 
( P i i e Western A r e n u e ) 

yda u Be Vaistu Ir B e Operadjo.'-
gVal. 8 iki 12 nuo 2 Iki 5. Vakarais pn' 
S c a l sutarimą. Išskiriant kelvergus B 

4 
* 

Telafooai* r^ulevard 919» 

DR, 0 . KASPUTIS 
DiO* TIKTAS 

8381 South Halsted 8«r. 
'alando* 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 
i «ua#ajia*JSLU4#ajua#fl.t fi*sna*i 

£ S 

DR. S . NAIKELIS 
LUflTUVtS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Oflna Ir Gyvenimo viut» 

8352 South Baleited Stre** 
aat rlrNra* tBlTW .̂*i Ht*t* Baa* 

Valandos nuo l t iki 12 ryte; nuc 
i iki 4 po pietų; ubo 7 iki t *»k 

W Ari f Įlomis nuo l t tkl •• 
T**»f<xm* ¥nrdj 1*44 

i OR. CHARLES SEGAL i 
i Perkė lė aeavo ofisu po r.tun 

K 

|4729 So. Ashland Avenufj 
| BpectlaJistaa į 
JotlC>VV, MOTERV Ir V Y R f LJGI g 
jValandoanuo l t lkl 12 lfiryto: no« . | 
a t Iki 6 p o piety; nuo 7 Iki S : S » | 
Jraka»e Nedėllomia l t kll 1 

Telefouaa Orexel t S S t 
(I 

^••"r-• 
DR. M. STAPULIONIS 

NAPRAPATH 
ĮGYBAU BE GYDUOLIŲ IR. BE 

OPERACIJŲ 
Ofisų Valandos: 

SS47 Emcrald Avcnue 
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9897 
731 W. IS-th Gatvė 

N u o 2 lkl 8 vaxare. 

tas. 

2 = -

RAILROAD TICKET B R O R E R 
Exkursijiniaix tikietai perkami* Ir 

mainomi. Numuštos kainos. 
Lvons Lieensed Ticket Office 

11 So, Clark St. TeL Harrison B878 

J. P. WAITCHES ' 
Lawyer 

l i l E T r V I S ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Ocarborn St. 

Tel. J>earborn 0096 
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave. 

TeL Yards 1053 

i/r. r. r. LALLia 
Lietuvis Dentistua 

IfSOl So. Mlehlgan A V C M M 
KsMlaad, m. 

VAI^NDOSt • ryt* lkl » r i k l n 
»fel. Ful lman %4% i i 818C. 

DR. 6. M. GLASER 
h t 

Praktikuoja 1 
OftaM 814t So. 

Ker t i M-ro Bt., 
8PECIJAJLBJTAU 

Mourt lku . Vyrifikų, talpai afcra-
ni ikų Itcų. 

OFISO VALANDOS: Nuo l t ryte 
lkl f po platų, a a o f iki I Ttlaa 
da vakarą. 

If•dėllomia a a o » lkl % pm tumu 
Telefonas Ymrta M f 

[ » » • • • • • • • • • • • • • • ! • • • » • I I • . 

m**>t ii <r»f '.«y«»». 

£uropean ĄmericinRu reau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitia Ir S. L. Fabionaa 
Siuntimas pinigu, laivakor

tes, pašportai ir tt. 
NOTARIJUfAS 

Real Bstate , Pa.skoioe, BMurkaal 
Ir tt. 

808 W. 85th St., Kamp. HatoteS St. 
TeL Boulevard 811 

Vai.: 9 lkl t kaadiena 
Vak.: Utar. K et. ir Rub. ik) 9 

Ned.: iki 1 po pietų. 

JJJJ.'^I. 

ll!lllIlllltllllllllllBinil)IIMimilllUtllH(IM 
Rea. 1188 Indepeadence Blvd. 

Telefonas Von Buren 884 

OR. A. A. BOTH, 
Gydytojas ri Chirurgą* 

tipeoUalistaa Moterišku, VyrlAkaa 
Vaikų ir visų chronišku ilgu 

VALANDOS: 1U—11 ryta 8—S ps 
pietų. 7—8 vak. Nedaliomis 1 0 — 1 1 0 
Ofisą* 8854 So. Rmlstcd 8t., ( M a f o 

Telefonas I>rover a a w 
»<fHIUiailUlllllllllllllMIIIIIIIirilll!IIM»i8 

V A L E N T I N E DKEbMAJ8II9G 
COLLEGES 

6806 8. Haisted, 2407 W. 
1850 N. WeUp St. 

187 Mokyklos Jungt. Valntijose. 
Meko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Deslgning bizniui Ir namams.» 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimals.< 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-
relkalaukit knygelės. 

Tai. Sealey 1641 
SARA PATEK, pirmininkė.' 

Dr. M. Stupnicki 
,, 3107 So. Morgan Street { 

CHICAGO, rLLINOIb 
Telefonas Vardą 5088 

Valandos: — 8 lkl 11 Iš 
: 

ryto: y 
Nedėl io-1 

vakare. 
I 

r 1. T . i i . - 11 - _i~> _ I ^ I 11 11 _f~ - - — 11— i ~ .<—1 . r 1 "^ 

6 po pietų iki 8 vak. 
(mis nuo i iki 8 vaL 

0 R . A . L . YUŠKA 
1900 S. Habted Str. 

i 
TeL Canal 8118 

Valandos: l t ryto lkl 
Gyvenimas: 

t vakar* 

rel. 
8811 W. 

Pronpect «4«« 

itHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIlUIIS 
• Phone Seeley 7488 
a DU I. M. FEINBERG 1 
s G y d o specljaliai visokias vyru IrS 

moterų lytiškas ligas 
=1401 Madison Str., kampas Wes = 

tern Ave., Chicago 
= Valandos: 2—4 po niet 7—t vak S 
amiNiiiitniiituiiiiiiiiiiiiiiiiHifiiiiiiiiHi) 

Tel. Canal 167 Vak. Canal 111* 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirorgmi 
1881 So. Qalete4 Street 

Valandos: l t Iki 18 ryto; 1 lkl 4 
po piat I iki t vakarą 

I M I 

I V. W, RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty J j 

29 South La Šalie Street 
BUuuharfe 884 

Telefonas Central 8880 

Vakarais, 812 W. 33rd St 
Telefonas; Yards 4881 

• • i • • WM mm mm mm as M BB • • as BB rnrnm 

Telefonas Prospect 6888 

RUDOLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

•SS 

Parduodu saliuna, pardavimo 
priežastis savininkas važiuoja Lie
tuvon, Atsišaukite 

3858 W. North Ave. 

Reikal ingos merginos prie prosiji-
mo, va lymo ir dažymo drabužių. 

Graliam <S: Daniel 
4241 W. Harrison Str. Kedsie 218 

— 

C E R A PROGA. 
Stubos rakandai ( fornišei ) tur 

būti parduoti į S dienos, rakandai j S g t a a ^ ^ e i k a i r ' m e r d ž i i T ateišau-

rel. Randolpb 2898 

A. A, SLAKIS < 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION B L D a 

18 So. La Baile St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pieta 

Psnedėl la i s iki 8 vakarą \ 
Nedėl iomis ofisas nždarytaa 

lll!IIIIHIHIMIIIIIIIIIIillllllllllllllllilllHI'< 
i S. D. LACHAWICZ § 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuop i -S 

mažai vartoti, parduosiu pigiai, v igus j 5 ^ ° niano darbu busite užga-S 
sykiu arba po viena. Į Sirėdinti. 
2050 W. 28-rd St. Chicago, III. ; f > 3 1 4 ^ ^ ^ ^ g ^ I U = 

S-&U lubų Iš užpakalio , * -|lllllllllll»IIHIIIIUIIIIIHIIIIHIIHIIIIIIil»HS i • » • 

Ir 

Namų Statytojas 
5308 So. Robey Str. 

Darbas atl iekiamasypirmos klia-
sos už prieinamas kalnas. I 

e 
* * * * » < 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAiSKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23-clo Place. 

'm 

f m m 
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DRAUGAS PenttadUnis, Spalio P, 1921 

OHI 
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TRETININKŲ MASS-MI 
TINGAS. 

MIRĖ PAŠAUTAS MARINO. 

S pairę 1, 3 v. po pietrj, Au
ditorium teatre įvyko Sv. Pran 
ciškaus tretininkų skaitlingas 
susirinki masi 

Susirinkime buvo tūkstan
čiai žmonių. Jau dešimts mi-
nutn pirm 3:00 teatras buvo 
pilnas žmonių. Atėję vėliau ne 
galėjo gauti vietos nei balko
nuose. 

Penkiolika minutų po 3:00 
ant estrados pasirodė J o Aug-
štoji Malonybė Cbicagos Arki
vyskupas Jurgis Mundelein. 
Arkivyskupų žmonės pasveiki
no atsistojimu ir gausiu plo
jimu. 

Programos vedėju buvo p. 
A. Matre. Pradėjo susirinki
mą pasakydamas įžangine kal
bų. Paskui Šv. Antano choras 
žavejančiai pagiedojo "Tui 
sunt eoeli.' 

Po to vedėjas pakvietė kai 
bėti Arkivyskupų Mun lelei-
n'ų. Arkivyskupas gražiais žo
džiais pasveikino skaitlingi 
susirinkimų. Reiškė kuogoriau-
siu pasisekimų. Sakė "Trokš
tu, kad tytoj prasidedąs sei
mas atneštų didelius vaisius. 
Noriu ir geidžiu, idant me^ 
visi persiimtumėm Šv. Pran
ciškaus dvas ia / ' 

Anų tytmetį 19 \vardoj pa
šautas karo veteranas Q. Ma
rino mirė Cook apskrities li
goninėje. Prieš mirsiant ne- stovas V. Čarneckas, Steigia-
pasakė jis nieko apie užpuoli
kus. 

Policija ieško piktadarių. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Rugsėjo 26 d. 7:30 vai. va
kare mūsų kolonijų aplankė 
gerb. Lietuvos Republikos at-

SVEČIAS IŠ LIETUVOS. 

P. Yčas ketina atlankyti 
kai kurias didesnes kolonijas 
ir sužinojęs, jog dabar yra 
daromas Laisvės Paskolos ra^ 
jus, pasižadėjo bent keletą 
prakalbų paskolos reikale pa
sakyti. Todėl Paskolos stotys 
turėtų šia proga pasinaudoti 
surengiant didesnes prakal
bas. Chicagoje p. Yčas lanky 
sis spalių mėn. 8 ir 9 d. ~Do-
troite 11 d. ir Bostone 16 d. 
Taipgi turėsiųs progų užsuk
ti Waterburin. Grįžta atgal 
Lietuvon lapkričio 6 d. laivu 
Olympic. Reporteris. 

IŠ SO. CHICAGO. 

Lietuvių kolonija čia skai
toma apie 1,000 sielų. Gyven
tojai nepastovus priguli nuo 

i darbi) eisenos. Turi savo baž-
Paskui Arkivvskupas trum- n y t ^ ' &ražh> kleb<>niją, k * l i o 

* *• 1 * * 1 l i V • . • • 1 W 

pai apipasakojo Šv. Pranciš
kaus gyveninių. 

Toliau kalbėjo Jo Augs c. 
Mal. Santa Fe Arkivyskupai 
Po to giedojo dar Šv. Antano 
cboras. 

Dar kalbėjo J . A. M. San 
Francisco Arkivyskupas ir p. 
Cockran iš New Yorko. 

Susirinkime buvo įvairių 
luomų ir profesijų žmonių. 
Vyskupų, kunigų. gydytojų, 
advokatų ir paprastų darbi
ninkų. A. P . 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Jau tik kelios savaitės liko 
iki spalio 16-tai dienai. Lie
tuvos Vyčių 4 kuopa tikisi, 
kad jų rengiamas vakaras bufa 
pasekmingas. Jame bus sulošta 
pirmų kartų Amerikoje drama 
vardu "Gairės!*' Los gabiausi 
4tos kuopos artistai-mėgėjai, 
k"aip va; Justas Balsis, Ma-
tildą Balsienė, A. Benaitis, O. 
Sautelaitė, T. Jenčius, Albina 
C. Alaburdaitė ir kiti. Sėdy
nės yra rezervuotos, todėl pa
tartina tikietus gauti iš ank
sto, kurie randasi pas visus 
kuopos narius. Po žaislų bus 
šokiai prie puikios orkestros. 

Tikimės sulaukti skaitlin
gų būrį jaunimo. Alpha. 

M, YČO MARŠRUTAS, 
M. YČAS KALBĖS ŠIOSE 

KOLONIJOSE: 

Šeštadieny (spalio 8 d.) va
kare, Town of Lake, 

Sekmadieny, (spalio 9 d.) 2 
vai. po pietų Brighton Parke. 
7 v a i vakare Cicero, EI. 
Pirmadieny, (spalio 10 d. ) 
vakare Bridg-eporte. 

P a s Mart. Yčas kalbės L. L. 
Paskolos reikalais. 

Kolonijų vietiniai L. L. Pas
kolos stočių darbuotojai pasi
rūpins gauti svetainę prakal
boms. 

J. MICKELIUNAS L . L. 

lika lotu žemės naujai bažny
čiai ir mokyklai pastatyti. Vi
sa tai pa r i t in ta klebono A. 
Petraičio su savo parapijomis. 

Reikia pažymėti, kad kun. 
A. Petraitis yra giius, prak
tiškas astronomas. Tą mokslo 
šaką pamylėjo ir studijuoja 
nuo gimnazijos laikų, per visą 
savo amžių, jis turi jau apie 
70 metų ir tebestudijuoja as
tronomijos slėpinius. Turi savo 
observatoriją, naujausios siste
mos teleskopą, aparatus foto
grafavimui žvaigždių ir mėnu
lio. Taipogi planetų ir kitus 
laikrodžius, matavimo prietai
sus ir visus kitus astronomijai 
tyrinėti, reikalingus dalykus. 
Asti-onoinijos knygynas taipgi 
didelis. Visas observatorijos 
turtas vertas apie $20,000> 

Visą tą turtą gerb. kun. Pe 
traitis nori pergabenti ir pado
vanoti Lietuvos universitetui; 
tuo» tikslu yra pasiųstas žmo
gus Lietuvon, rasti tinkamą 
vietą ir parūpinti reikalingus 
formališkumus. Kun. A. Pe
traičio, kaipo sena ir daug pri
tyrusio astronomo, paskaitos 
butų naudingos mūsų studen
tams ir mėgėjams astronomi
jos tyrinėjimų. 

Rugsėjo 25 d., po pamaldų 
į Šv. Kazimiero draugija įsi
rašė: Petras Radžiavieia ur 
Juozapas Kundrotas amžinai
siais nariais. Metinių 14. Gerb. 
klebonas pasižadėjo likti gar
bės nariu. Pažymėtina čia žmo 
nių mandagumas ir gerbimas 
Bažnyčios ir tautos reikalų. 

mo Seimo narys M. Bagdoną* 
ir Lietuvos Atstovybės narys 
p. B. Mastauskas. Minėtų gerb. 
atstovų prakalbos įvyko Me-
Kinley Parka, svetainėje, su
rengtos vietinio L. L. Paskolos 
komiteto. Vakaro vedėju buvo 
L. U P. komiteto narys J . J . 
Palėk as. Programoje dalyvavo 
ir vietinės parapijos choras, 
Stasio 'Žylio vedamas, kurs 
gražiai padainavo atidarant 
vakarą amerikonišku himnu ir 
tarpe prakalbų kelete lietuvis-
kų-tautiškų dainelių. 

Gerb. svečiai puikiai nupie
šė Lietuvos vidtfjinę ir išlau~ 
kinę padėtį ir jos vargus. Kvie 
tė pagelbėti Lietuvai perkant 
L. L. Bonus. Taipgi kalbėjo 
vietinis klebonas, kun. Ant. 
Briška, kurs savo trenksmin-
goje kalboje ne vieną klausy
toją sujudino. Kvietė visus 
pirkti bonus, kad tą lenkų 
pusdviese baltąją varną nu-
krapščius nuo Vilniaus Gedi
mino kalnio. 

Žmonių buvo apie 400. Šiuo
se prakalbose tikrai buvo pa
vyzdinga tvarka, visi ramiai 
užsilaikė ir atydžiai klausė. 

Kaip daugumai žinoma mū
sų kolonijoj n.ėra tinkamos sve
tainės rengti žymesnius vaka
rus. Užtai ir L. L. Paskolos 
komitetas dažniausiai prakal
bas rengia miesto svetainėje 
McKinley Park. Pasidėkojant 
svetainės užyeiždai kurs yni 
mums labai prielankus visados 
mums pareikalavus svetainės 
jis duoda dykai. Bet žinoma, 
tokiose svetainėse nevalia įmti 
įžangos nei daryti piningų ko-
lektos, o prakalbų rengimas, 
garsinimas laikraščiuose pla
katai ir t. t. daug kainuoja. 
Taigi L: L. Paskolos komite
tui surengus keletą tokių pra
kalbų pasidarė nemažai iškaš-
čių. Vakaro vedėjas perstatė 
visą dalyką susirinkusiems ir 
paprašė, kad kas kiek galėtų 
paaukotų iškaščių padengi
mui. Geros valios žmonių atsi
rado nemažai kurie sumetė 
$34.04. Aukavo sekanti; J . Du-
chowicz — $5.00, po viena do
lerį: F. Bartkus, J . Šiukis, T. 
Paurazas, J . Juozaitis, A. Juo
dus . L. Petrauskas, A. Žylie-
nė, A. Janeius, V. Petraitis, 
E. Leistras ( f ) ; po 50c: J . Ar-
mon, J . Blažis, C. Ūselis, S. 
Mastauskienė, A. A. S-a, J . 
Noreika ir Z. Lekauskas. Kiti^ 
smulkesniais. L. L. P. bonų 
užrašyta už virš $2,000.00. 

Visiems aukavusiems ir bo
nų užsirašiusiems L. L. pasko
los komitetas taria širdingiau
sią aeių. 

kaitė, E. Statkienė ir A. Ivins-
kaitė. 

Naujasis Vyčių choras ̂ >o 
^Gaubio vadovyste padainavo 
dvi jausmingas Rainas. Prie 
gabaus p. Gaubi o lavinimo 
Vyčių kp /choras dainavime 
gali puikiai pasirodyti. 

L. Vyčįų 36 kp. veikėja 

Spalių 9 d. po pamaldų, 
gerb. -klebonui Briškai malo
niai sutinkant,- įvyks Šv. Kaz. 
Dr-jos Geiieralio įgaliotinio 
Amerikoje prakalbos ir įraši-
nėjimai į narius Šv. Kaz. dr-
jos. Todėl visi malonėkite atsi
lankyti. Reporteris. 

KiiiiUiiiiiJhmMH 

A T YDAI 
Gerb. Klebonų ir Vargonininkų 
w,im:,ym:m&mz-mzym.?w:ym; mymzmx?mmtmm;:mK;mmm^ fHMBC 
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IŠ TOWN OF LAKE, 

Šv. Cecilijos choras laikys 
mėnesinį susirinkimą spalio 7 
d. š. m. kaz. svet. Prasidės 
tuojau po pamaldų 

•Nariai teiksitės skaitlingai 
susirinkti, nes bus įvairus ra
portai išduoti iš praeito veiki
mo. Korespondentė. 

Įsigijus nuosavą milžinfšką dirbtuvę, turint daugvieto?, pasis
tengė turėti gatavų Visokios rūšies ir didumo Vargonų. 

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

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

Tų vargonų specifikacijas išsiųsim ant pareikalavimo ir apie 

N kaipą meldžiam kreiptis į dirbtuvės offisą: 

RADZEViCZ ORGAN COMPANY 
K>aeo»:moaBo»oaBs 

-

Li L% 
Rytoj, spalio 8 d. 
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BIZNIERIAI G A R S I N K I T E S 

" D R A U G E " 

i 
LITHUANIAi 

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas , ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Vist pa 
rankumai moderniško latvo 

V RED STAR LINE 
ISplaukia kas savaite 

Pier 68-6? North River, Kew Yorv. 
Saraland) N e w York į (Spal io 1E 
Gothland) Hamtyirg (Rūgs . 2 2 ! 

Tik S-Čia k lesa 
Finlam!) N e w York (Lapkr. 5 į 
Lapland Rūgs. 2? Zecland Spal. 13 ' 
Kroomlaml) Antwerp (Spalio 22 
Lapland) Spalio"23 

262 Washington Avenue, 
Belleville, N. J. 

ATIDARYMAS! ATIDARYMAS! 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

.^ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii KRAUTUVES 
Subatoje, Spalio-Oct. 8 d., 1921 

YANCHUS & VILIMAS . ̂  

' • 

Seserys Kazimierietės šešta
dieniais mokina visus parapi-)- L. L. P. komit. narys J . M. 
joj vaikus lietuvių kalbos ir 
katekizmo. 

Gerb. klebonui ir nariams 
širdingą tariu ačiy! 

Kun. P. Kasčiukas, 
Šv. Kaa. Dr-jos Generalis 

Jgaliotinis Amerikoje. 

Paskolos Chicagos Apskričio SKAITYKITE IR PLATIN-
pirm. I KITĘ "DRAUGĄ" 

L. "Vyčių 36 kp. darbuotė. 

Bugs. 25 d. McKinley Par
ko svet. L. Vyčių 36 kp. vai
dino "Ka t r a neišmanė".^Vai
dinimas visais žvilgsniais nusi
sekė, nes buvo parinktos ga
bios artistės, kurios savo ro
les puikiai išpildė. Vaidino 
šios: Z. Mastauskaitė,<K Bim-

\ * \:vj LINE ! 

Lietuviu Drabužig Krautuve 
4140 Archer Ave., Briehton. Parke 

• 

Manehuria) N e ^ J į ^ r k (Lapkr. 28 
Mongol ia) ] / (Spal io 26 
Miiuiekahda) Hamburr ( R u g a 22 

Tiktai tie«tal f Pil iau 
I N T E R N A T I O N A L MERCHANTILK 

M A R I N E CO.. 
111 latv^ — 1.260,000 tonu. 

Chleago: F . O. Brown. West Pa.ss 
A^ent, 14 North Dearboru M. 

L 
*&:&f%%^*^&^*i$;^^^^^^^ 

Nauja krautuve, naujas stock'as, Naujas žemos kainos Lietuviai su Lietuviais. Di 
delis pasirinkimas Vyriškų ir Moteriškų Drabužhj. Visi kviečiami ant atidarymo. 

YANCHUS ir VILIMAS. 

Pranešimas Lietuvait ms. 
Siuomi pranešu Chicagos lietuvaitėms, kad siuvu 

drabužius, darbe, atlieku atsakančiai, už prieiname, kai-
t ną. Reikale meldžiu kreiptis šiuo adresų: 

* BIARIJONA MAČIULIONIUTĖ 
2338 S. Leavitt Str. Chicago, IUiaois 

(2-ros lubos iš užpakalio) 

G f TQ r TdK r p A S K A I T Y K I R PASINAUDOK " M A f T \ T T / \ T Ą f T O 
O U u l \J I V N i paprasto Proga Ir PasJuIljimtj X U U J i i l J l J 

N e s ė s k piningų iškalno. Tiktai i&kirpk šf pagarsinimą ir p a s i e k m u m s 
su savo vardu pavarde ir adresu o m e s prisiusime jums šiuos keturias 
naudingus dalykus kuriuos galėsi te per Deš imts Dienu Išmėginti . Je igu 
nori pasinaudoti šiuo pasiulij imų tai nelauk Ilgai, bet siusk tuojaus. 

%##&&%&%%^^ 

Gen«raMal Ap-ental Centralės Ir Rrtinr« Eiiropo* 
NORTO GERMAN LI/OYD, tiREMEN 

I* N«w Yorko tiktai | 
BREMENA — DANZIGA — LIEPOJU 

Tieslog-lnl» •UHihiHcima* i LIBPOJŪ per Dan«iK». Tiesas per»lnminynia« nuo 
-*• ** laivo ant *n»vo 

HUDSON Spalio 15, Gruodžio S 
i PKINCES8 MATOIKA K»»alio 22 ir Gruodž. 10 

POTOMAC Lapkr. 12, Gruodžio 3 1 ^ 
IŠ NEW YORKO TIESIAI Į CHERBOURG—BREMEN 
su dideliais ir greitais garlaiviais tarp Amerikos ir Vokietijos prieplaukų 

AMERICA Lapkričio 1, Lapkr. 20 ir Sausio S 
G E O R G E WASHINGTON l a p k r . 8, Gruodi. 8, S a u s i o / l 7 

. Ant v i sų . šitų garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpinami 
i atskiras- kajutas po 2, 4 arba 6 ypatas. UžtekUnai ir geras maistas 

yra sute ikiamas permainant kiekvieną dieną. 
-̂ . . IKre ipk i t e s p a s AgreTitus del 

H. Claussenius & Co., General Western Pass. Agents 
100 N. LA 'SALLE STR: CHICAGO^ Telephone Pranldin 41S0 

MOORE & McCOEMACK COMPANY INC. 
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY INC. v UNITED AMEKICAN LINES INC. . 

Managing Operators for the IT. S. S H I P P I N G R O A R D 

; 

1. CUCKOO LAIKRODIS. Ką tik atvežtas iš Europos, š i s laikrodis yra 
8x12 didžio padirbtas Iš ger iaus io nVdžio gražiai išpjiaustytas. Viduriai 
jo yra padirbti iš geriausio mat ir i jo lo kr užtikrintas laikyti laika punktu-
liai. Geguteišsoka iš laikrodžio ir kukuoja pusvalandžius ir valandas. 

2. ALGŠTOS RI fclES KIŠENINIS LAIKRODIS. Padirbtas is geriausio 
matorijolo su tikrais "jewels". Laika užlaiko gerai. J i s turi sidabro vir
šelius su gražiom (rėžytom Mcvietkom. Laikrodis yra garantuojamas ant 
d a u g e l i o m o l u . 

Š. AUTOMATIŠKAS ŠAUTUVAS. Labai n a u d i n g a dalykas d d apęlginimo. 
4. BAROMETERIS IR T H E R M O M E T E R I S . Parodo ora diena prieš lai

ka, š is instrumentas yra prijungtas prie medžio kuris yra labai gražiai i š -
pjiaustytas ir nupaliruotas. Thermometer is parodo temperatūra. Sis nau
d ingas da lykas turėtu rasti k iekv ienam name. 

ATSIMINK KAD N E VIENA, B E T VISUS K E T L R I U S DALYKUS GAUSI 
U* $».00. Neabejok! Bet rąžyk šiandien įdedamas 50e. krasos ženkleli pa
dengimui persiuntimo lesu o, mespas iųs ime Tamstai ši nepaprastos vertės 
setą. Kuomet aplaikysl dalykus t u o m e t pastoriui užmokėsi $9.00. Parodvk 
si se to savo ka imynams lai j ie spreudž la .ap le j o rusi. Je igu gali darodyti 
kati Sis s e tas nėra dvigubai tiek vertas kaip jo kaina , tai mes sugražinsi
m e j u m s piningus atgalios. V E I K GREITAI I R TUOJAUS 1 ' 

Dept. 226 
UNION SALES COMPANY 

673 W. Madison Street Chicagt), 111. 
T 4* 
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