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METAI-VOL. VI No. 206 

BELFASTĄ VALDO MILITARE 
VALDŽIA 

Daug Užmušti); Sužeistu Pilnos 
Ligonines 

SUSTABDOMI MONARCHI 
STŲ LAIKRAŠČIAI. 

Vokietija stovi kaip ant 
ugnekalnio. 

BELFASTO MAJORAS ŠAU 
KĖŠI PAGELBOS 

Kova vedama prekybos gat 
vėse. 

BELFASTAS, Airija, rūgs. 
1.— Kuomet kelinta diena ir 
naktis čia nepertraukta kova 
gatvėse sinn-feinerių su ulste-
riečiais, miesto majoras būva 
priverstas šauktis pageli >on 
militarės valdžios. 

Taigi su vakar pusiaudie
niu Belfastą savo kontrolėn 
paėmė militarė valdžia. Tuo-
jaus paskelbti aštrus milita-
riai įsakymai. Kuomet tas bu
vo daroma, kai kuriose gatvė
se buvo girdimi šaudymai. 

Ligi vakar vakaro išviso 
mieste nužudyta 14 žmonių. 
Sužeistų skaitlius nežinomas. 
Tik žinoma, kad kupinos li
goninės. 

Militarės valdžios šauktasi, 
kad apsaugoti ramiuosius pi 

ją žmonės suknimba gatva
kariuose ant grindų, kad iš
vengti mirties arba sužeidimų. 

Dauguma gatvių ligšiol nak-
tifnis buvo tamsios. Tokiose 
gatvėse daugiausia ir sekda
vo apsišaudymai. Nes kaip 
sinn-feineriams, taip l'lsterio 
valdžios šalininkams tamsumo 
je lengva pasislėpti. 

Tos kovos pačiame centre 
stovi kareivinės, kurių sienos 
tiesiog suvarstytos šautuvų ir 
revolverių kulipkomis. 

Prieš sinn-feinerius ir pa
tiems kareiviams sunku kovo
ti. Sinn-feineriai negali viešai 
statyti krutinės savo priešui. 
Nes jie neskaitlingi. Taigi 
priešus kerta išpasalų, visai 
netikėtai. Taip puolami ir ka
reiviai. Gi kuomet imama ieš
koti šaudančių, jų niekur ne
surandama. Staiga jie pragai
šta. 

Tai partizaninė kova. J i pa
l ie jus . N e v i e t o s j ^ c i j ^ ^ o j i n g a . V e ktxlel ir Anglija 
turėjo spėkų kovojančius "nu- mJ°- s l t o k l o s ? k o v o s A i r W e -
malšinti. 

Kai-kuriomis gatvėmis važi
nėja gatvakariai. Bet kuomet 
pasigirsta šaudymai, važiuo-

BERLYNAS, rūgs. 1. — 
Pasiremiant prezidento Eber 
to prokliamacija vokiečių vai 
džia pagaliau sustabdė leidi
mą aštuonių monarchistų lai
kraščiu. Iš jų du leidžiamu 
Bavarijoje. 

Čia spėjama, kad tas vo
kiečiuose pakels dar didesnį 
trukšmą ir nežinia kuom tas 
galės pasibaigti. Spėjama, 
kad nevisi laikraščiai paklau
sys to valdžios įsakymo. Juo-
met prasidės tikroji kova. 

Ebertas prokliamacijoje sa 
ko, kad jis nusprendęs ginti 
konstituciją ir kovoti prieš 
respublikos griovimą. Tuo-
tarpu monarehistai (naciona 
Ii štai) tvirtina, jog konstitu
cija jiems gvarantuoja žodžio 

V i -ir spaudos laisvę. 
Valdžia pavartoja savo au

toritetą, bet podraug bijosi, 
idant tos neduotų jai liūdnų 
pasėkimų. 

Yra ženklų, kad salios sen
timentas aiškiai pasiskirstę? 
į kelias kitos kitoms priešin
gas dalis. Jos kas valanda 
gali susikirsti. 

Oficialiai paskelbta, kad 
praeitą sekmadienį Potsda
me gaujos skandžiai apmušė 

UŽDRAUSTA DĖVĖTI KA
REIVIŲ UNIFORMAS. 

Į — 
BERLYNAS, rūgs. 1. — 

Prezidento Eberto įsakymu vi
soj Vokietijoj nepriklausan
tiems armijai asmenims aš
triai uždrausta dėvėti karei
vių uniformą. Už tai paskirta 
piniginės pabaudos ir kalėji
mas. 

PER METUS ĮLEISTA 977, 
623 SVETIMŠALIAI. 

direktorius Brown sako, kad 
amerikonams visas darbas 
Rusijoje yra tik šelpimas ba
daujančių. I r jei ta komisi
ja laikytųsi tokių pat pažiū
rų, tuomet nebūtų reikalingi 
visokie trukdymai. Šelpimas 
neturėtų turėt nieko bendra 
su politika. 

WASHINGTON, rūgs. 1. 
— Per ištisus metus, pasi
baigusius birželio 30 d., į S. 
Valstijas įleista 805,228 sve
timšaliai ateiviai. Neateivių 
įleista čia 172,395. Taigi vi
so 977,623. 

Tuo pa&u laiku Suv. Val
stijas apleido: ateivių 247,-
718 ir neateivių* 178,313. Vi
so 426,031. 
• Pemiai ' metais be to, 4,517 
svetimšalių deportuota. VIENNA, rūgs. 1. — Aus

trijos valdžia pasiuntė 8,000 

NORI PATITIKĖJIMO 
ŽODŽIO! 

PARYČIUS, rugs% 1. — 
Pranei jos premieras Briand 
labai pageidauja, idant pirm 
nusiginklavimo konferencijos 
Washingtone parlamentas iš
reikštų pasitikėjimą juo ir 
jo kabinetu. 

Tečiau parlamentas neturi 
sesijos ir nežinia, ar jis bus 
sušauktas pirmiau tos konfe
rencijos. 

Mušama Anglų Kariuomene 
Indijoje 

SKELBIAMAS "ŠVENTAS' 
KARAS. 

Jis atkreiptas prieš krikščio 
nis. 

MADRIDAS, Indija, rūgs. 
1. — Čia prasidėjo kruvina 
kova tarpe indusų ir mago-
metanų iš vienos pusės ir taip 
vadinamų dravidiansų iš ki
tos pusės. 

Depešoje iš Calicut sakoma, 
jog ties Pukkatur skaitlingas 

anglų kariuomenės būrys pa
puolė sukilusių Malabare mo-
plahų kilposna. 

Sukilėliai per keturias va
landas šutino kariuomenę, ku
ri neturėjo kur pasprųsti. Pas
kui sukilėliai atsimetė į kal
nus. 

Iš Simla pranešama, jog 
magometanai rengiasi Indijo
je paskelbti "šventą' ' karą 
visiems krikščionims ir, abel-
nai, visiems europėnams. 

AUSTRIJA PASIUNTĖ KA 
RIUOMENC. 

LIETUVIŲ IŠKILMĖS 
PALANGOJE. 

SĄJUNGININKAI ATIDEDA 
RUSIJOS ŠELPIMĄ. 

Pirmiau nori patirti apie 
santikius Rusijoje. 

v 

PARYŽIUS, rūgs. 1. — 
Vyriausioji sąjungininkų ta
ryba paskyrė komisiją, ku-

. Ąt. , l v . u . . . .riai pavedė išdirbti kuovei-
a r n ^ i ^ K t z « ^ « ^ ; 4 ^ r t . p M „ b a d ^ i a n r m s * u -
rie ten demonstracijos laiku 

Tuo tarpu visose kitose Ai- j bereikalo buvo pasisukę. 
rijos dalyse yra ramu. Sinn-
feineriai pildo paliaubų sąly
gas. 

West Virginijoje Eina Kova su 
Darbininkais 

Iš 1 Teidelbergo pranešta, 
kad tenai areštuota du inta-
riamu jaunu žmogžudžiu, ku
ri uodu turėjo nužudyti Erz-
bergerį. Areštuojant vienas 
iš jų mėgino nusižudyti. 

PREZIDENTAS ĮSAKO 
DARBININKAMS IŠSIS 

KIRSTYTI. 

Kitaip prieš juos bus pasiųsta 
kariuomenė. 

] patys gražiuoju neišsiskirs-
tvs. 

Taip prezidentas nuspren
dė užvakar po konferencijos 
su karo sekretorium ir su ge-
neralio štabo viršininku. 

Po konferencijos preziden
tas paskelbė prokliamacija, 
kviezdamas sukilusius angle-
kasius gražiuoju išsiskirstyti 
ligi ketvirtadienio pietų, Ki-
taipgi \Vest Virginijon ineis 
federalė kariuomenė ir j i į 
ves tereikalingą tvarką. 

Tam tikslui paruošti du 
pulkai: vienas Sherman sto
vykloje, Ohio, kitas — Dix 
stovykloje, N. J . Pirmasis 
pulkas j tris valandas gali 
Imt vietoje. 

Su miestais Blair ir Sharp-
les, W. Va., jau trečia diena 
negalimi susisiekimai nei te
lefonais, nei telegrafu. 

Karo sekretoriaus įsakymu 

LOGAN, W. Va., rūgs. 1 . -
Burys darbininkų vakar iš 
Blair kalnų šaudė į pasienio 
patrolį, sudarytą iš Logan 
apskrities šerifo asistentų. 
Patrolis atsakė šaudvmais. 
Tuo l)udu darbininkų būrys 
sugintas į kalnų šlaitus. 

Apie nuostolius žmonėse še
rifas kol-kas nepadavė žinių. 

Logan-Boone apskričių Iv 
nijoje suvažiavo daugybė ap
siginklavusių piliečių su tik
slu sulaikyti besibriaujančius 
darbininkų būrius. 

Po visas apylinkes, kur sto 
vi darbininkų būriai, vakar 
lėktuvais kuoplačiausia išmė
tyta Suv. Valstijų preziden
to Hardingo prokliamacija, jgen. Bandholz iškeliavo į W. 
idant darbininkai liautųsi | Virginią. J i s turi įsakymus 
trukšmą ir riaušes kėlę, gryž- prižiurėti ir kuoveikiaus ra-

B tų į savo gyvenimo vietas, j portnoti, ar anglekasiai prisi I 
Prezidento prokliamacijo-į taiko prie prezidento proklia-

je pasakyta, kad darbininkai imacijos. 
tai padarytų gražiuoju ligi Kalbama, kad prezidentas 
šiandie pusiaudienio. Jei jie nenoromis peskelbė proklia-
nepaklausys, tuomet preziden; maciją, kuomet jam buvo pra 
to įsakymu prieš juos tuo jaus 
bus siunčiama federalė ka
riuomenė. 

WASHINGTON, rūgs. 1.—. 
Prezidentas Hardingas pa
vartos armiją numalšinti an-
glekasių sukilimus M ingo ap
skrity, AVest Virginia, jei jie 

vimus. 

nešta, kad valstijos autorite
tai galėjo pat pradžioje už
gniaužti darbininkų nerimą 

Tečiau to nepadarė. 

INTERNACIONALIS TEIS 
MAS. 

OENEVA, rūgs. 1. — Be 
Augštosios Silezijos klausi-
mo ir kitų, suvažiavusi čia 
Tantų Sąjungos taryba taria
si apie galutiną įsteigimą 
internacionalio teismo ir pa 
rinkimą teisėjų. 

Daugelis valstybių, prigu
linčių Sąjungoje, sutiko su 
tuo teismu ir nurodė kandi
datus. Išviso yra apie 100 
kandidatų į teisėjus. 

PREZIDENTAS BUS PA 
MALDOSE. 

WASHINGTON, rūgs. I j 
— Šį penktadienį čia įvyks 
pamaldos už mirusį Serbijos 
karalių Petrą. Pamaldose 
bus ir prezidentas Hardin
gas. 

NAUJAS KABINETAS. 

MADRIDAS, rūgs. 1. — 
Portugalijos ministerių kabi
netas atsistatydino. Naują ko 
binetą tveria liberalas Anto-
nio Grandjo. 

CHARLESTON, W. Va., 
rūgs. 1. — Nežinia, ar prezi
dento Hardingo prokliamaci
ja į darbininkus duos geisti-[bėga kur į atvangias vietas. 

nų pasekmių, kuomet pradė
jo liepsnotis sukilimas. 

Šiandie niekas negali pasa-
sakyti, kas veikiasi Logan-
Boone apskrityse. 

Pranešta, kad tenai vieto
mis prieš sukilusius angleka-
sius apsiginklavę visi, pradė
jus 14 ir baigus 60 metų am
žiumi. 9 Moterys su vaikais 

sijos šelpimui. 
Komisija dabar pranešė, 

kad šelpimo pienai ir visas 
tas darbas atidedamas neap-
ribuotam laikui, kaip ilgai 
komisija negausianti raportų 
apie gyvuojančius Rusijoje 
santikius. 

Amerikos šelpimo adminis
tracijos europinio skyriaus 
direktorius Brown painfor
mavo tą sąjungininkų komisi
j a j°& šelpimo darbo atidė
liojimas reiškia rusams pra
gaištį, tas kainuos šimtus tuk 
stančių žmonių aukų. 

Tečiau to nežiūrima. Komi 
sija pirmon vieton stato ne 
šelpimą, bet politiką. 

Bolševikų valdžia tą komi
siją todėl intaria negeruose 
pasiketinimuose. Tuo tarpu 

kariuomenės į Burgenkind, 
kur su savo gaujomis įsik
raustė ungariškas "Zeligow-
ski ," norėdamas užgrobti tą 
teritoriją ir prijungti prie 
Ungarijos. 

\ 

NEW YjORK, rūgs. 1. -
Rockaway Point karo laivyno 
orlaivių stovykloje pakilo gai 
sras. ~ Sunaikinta didele~~or-
laivių pašiūrė su dviem orlai
viais. 

Vienas styrini s orlaivis 
D-6 buvo 198 pėdų ilgas. Su 
keturiais žmonėmis galėjo 
skristi 60 mailių valandoje. 

AREŠTUOTA 56 KOMU
NISTAI. * 

BUDAPEŠTAS, Ungarija, 
rūgs. 1. — Vietos policija 
skelbia susekusi komunistų 
suokalbį sukelti revoliuciją 
Ungarijoje. 

Areštuota 56 komunistai 
suokalbininkai. Iš surastų 
pas juos raštų patirta, kad 
jie turėjo artimus . susinėsi
mus su Rusijos bolševikais. 

Naujausios Žinios 
CHARLESTON, W. VA., rūgs. 1. — Vakar vakare gu

bernatorius Morgan painformuotas, jog išilgai Logan-Bone 
linijoje (tai dviejų apskričių rubežiai) seka generalis apsi
šaudymas sukilusių anglekasių su šerifo asistentais. Žuvo 
vienas šerifo asistentas. Taipat nukautas vienas angleka-
sis. 

# 

RLUEFIELD, W. VA., rūgs. 1. — Gubernatoriaus Mor
gan parėdymu čia ant greitųjų suorganizuota provizionalė 
militarė kompanija. I r jau pašaukta tarnybon. Kompanija su 
daryta kuone iš vienų karo veteranų. Siunčiama j Logan ap
skritį. 

ALBANY, N. Y., rūgs. 1. — Valstijos apeliacijų teis* 
mas pripažino, jog karo veteranams mokėti bonusus įsta
tymas yra priešingas valstijos konstitucijai. * 

BERLYNAS, rūgs. 1. — Vokietijoje krizis nepaliauja. 
Šaliai grūmoja civilis karas. Darbininkai grūmoja jie pa 
kilsią karan prieš monarchistus. Tuotarpu vokiečiai monar
ehistai šiandie yra stiprus. 

Santaros pirmininko pak-
jvietiinas, liepos 31 d. susiva-
žiuoti Palangoje, rado *prita-
rimą ne tiktai tarp Mažosios 
Lietuvos gyventojų, bet ir 
tarp Didžiosios Lietuvos. 

Jeigu nebūtų buvę tūlos 
jaunimo draugijos tą dieną 
savo reikalais užimtos buvu
sios, tai butų tiek žmonių pri
sirinkę, kad niekas juos ne
būtų galėję iš Klaipėdos į 
Palangą nuvežti. I r taip vie-

' | nok nusirinko keletas, šiitttu' 
žmonių ir begalo daug trusti 
reikėjo, kol automobilių ir ve
žimų tiek sugaudė, kad galė
jo visus sutalpinti. Šitai ke
lionei nuo Klaipėdos į Palan
gą prisidėjo dar ir iš Kau
no atvykusioj i mokytojų eks-
kiursija. Kelionė buvo labai 
linksma ir graži, tiktai dul
kės gadino truputį upą. 

Didžioje grafo Tiškevi
čiaus salėje susirinko daugel 
svečių, bet didesnė dalis bu
vo iš Didžiosios Lietuvos, y-
pač mokslininką ir valdinin
kų, kurie su savo šeimynomis 
buvo atvykę juroje pasimau
dyti ' ir nuo sunkaus darbo 
pailsėti. 

" A i d a " turėjo garbę tar
pe aukštų svečių ir patį val
stybės prezidentą pamatyti. 

Iškilmėms ^dar neprasidė
jus Lietuvos kareivių triubi-
ninkų orkestrą grafo darže 
pagriežė keletą galingų muzi
kos veikalų. Iškilmės prasi
dėjo Lietuvos himnu; paskui 
prabilo " A i d o s " pirmininkas 
P. Braks. J is sveikino su
sirinkusius svečius širdingais 
žodžiais ir prašė viską su 
meile priimti, ką Mažosios 
Lietuvos dainininkai čia at
važiavę praneš. J ie veikią 
iš meilės del tėvynės, jie no
rį duoti pajausti, kad ana
pus rubežiaus muro taip jau 
lietuviškos širdies plakančios 
balsai, kaip ir Mažosios Lie
tuvos kraštuose. Visa šalis 
tai su teisybe .Lietuva vadi
nama, o jos žmonės esą ra
mus ir ramybę mylintį s. 
Jų ateitis busianti šviesi, ma
loni. Šitie žodžiai kaip ir 
kiti, kuriuos pirmininkas kal-

turėjo didelį pasisekimą. 
("Aidos" dirigentui gerb. mo
kytojui Lacevyčiui, teko drau 
gijos vardu daug rožių pri
imti. Be to, vieną labai gra
žią paukštę dovanojo moky
tojų ekskursija. 

(Pabaiga bus). 
— = F 

NORĖJO PAVAŽIUOTI. 

Neidentifikuotas apie 20 
metų vyrukas mėgino pava
žiuoti traukiniu užsilipęs ant 
vagono stogelio Illinois Cent
ral geležinkelio. 
. Buvo" pasažierima Hftndci-
nis. Ties 63 gatve traukinis 
praūžė apačia tilto. Vyrukas 
nuo stogo nutrauktas ir ant 
vietos žuvo. 

Jo lavonas yra lavoninėje, 
1411 East 60 gat. 

KONSTANTINOPOLIS, rūgs. ll — Graikų štabas skel
bia, "jog graikų armija įveikusi turkus nacionalistus ties 
Sakaria upe ir juos išnaujo atbloškusi skersai upės. 

RYGA, rūgs. 1. — Ligi rugpiučio 23 d. Rusijoje bolševi
kų valdžia užregistravusi 112,528 cholera susirgimus. Kas 
gali pasakyti, kiek tų susirgimų neužregistruota. 

PALAIDOTAS JAUNAS 
POLICMONAS. 

Aną dieną įvyko laidotu
vės jauno Chicagos policmo-

fno Thomas Egan, kurj mir
tinai pašovė jaunas plėšikas 
Walter Grzybowski. Tečiau 

jnabašninkas, policmonas ir pa 
tį plėšiką pašovė ir nuvarė į 
kapus. 

Gedulingosios pamaldos į-
vyko Šv. Brendano bažnyčio
je, kur nabašninkas buvo pa-
rapijonu. 

Laidotuvėse dalyvavo apie 
1,500 žmonių.. Buvo pats po
licijos viršininkas Fitzmorris 
ir detektivų viršininkas Hug
hes. Buvo dvi kompanijos 
policijos. Karstą bažnyčion 
ir iš bažnyčios nešė policmo-
nai. 

Nužudyto poliemono trys 
broliai yra poliemonais. Gi 
tėvas yra policijos leitenan
tu. 

PLATINKITE "DRAUGĄ.' \ 

ORAS. — Šiandie atrodo 
kaipir nepastovus oras; bet 
šilčiau. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol., 
įhants Loan & Trnst Co.: 

bėjo, visiems rodostatai la- ' rugp. 31 buvo taki pagal Mer 
bai patiko. Plojo rankomis j Anglijos sterl. svarui 3.70 
be sustojimo. Sudainuotos 'Prancijos šimtui frankų 7.81 
dainelės sužadino taip-jau ga j Italijos šimtui lirų 4.35 
lingą obalsį. Nekurios reikė-{Vokietijos šimtui mark. 1.18 
jo po keletą kartų atkartoti. 
Solisto gerb. Kunkio balsas 

Lietuvos šimtui auksinų 1.18 
Lenkijos šimtui mark. .05 
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LIETUVIŲ KATAIJGKŲ DUJIRASTIS 

"DRAUGAS" 
Btaa ^ M ' I I T Į tsilrrrnn nedėldleulus. 

PREN l MLItATOS KAUTA: 
OftlCAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Melams •....%• - ^ * i ( H 

Fasel M e t | • •*»&« •MULUS.*.* 
•LV. VALKE. 

Metama . . • •£_• • • ^ • • s * * * 
F u £ € l B»0WJ» . . • • • • 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kau akaitosi nuo užairaSynio dienos 
a* nuo Naujų Ketų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
•anas adresaa Pinigai geriausia sių
sti lsperkant krasoje ar ezprese "14a-
M T Order" arba Įdedant pinigus J 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" FŪBL. 0 0 . 
8334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
iiimiiimiiiiiiHiiiimimiiiiiimmmiHiH 

NUSIGINKLAVIMAS, 
Lapkričio 11 d. Wasbingto-

ne prasidės nusiginklavimo 
konferencija. Ta konferencija 
oficialiai rengiama sumažinti 
ginklavimąsi jurose. Taigi, no
rima sustabdyti didinus karo 
laivynus. Kadangi toje konfe
rencijoje gali pakilti visatino 
ar dalinio nusiginklavimo 
klausimas, tad konferencija im 
ta vadinti tiesiog nusiginkla
vimo konferencija. 

Teciau nesvarbu, kaip tą 
konferenciją vadintum. Svar
biausias daiktas tai tas, ar ji 
turės pasisekimo. Daugelis mū
sų šalies politikių spėja, jog 
konferencija neduos geistinų 
pasekmių. Taip bus del to, kad 
visuomenė tan svarbian klau
siamu neatsiliepia. Kad kon
ferencija nenueitų niekais, rei
kia, idant visuomenė ją karš
tai remtų ir Teikalautų nusi
ginklavimo. 

Visuomenės reikalavimas 
neturi but koks apmiręs, bet 
abelnas ir karštas. Vlsi<5nie-
nė per spaudą turi reikšti sa
vo valią ir troškimus. Valia 
luri but neatmainoma. J i turi 
intikinti vyriausybę ir pasau
l į J°o tolesnis ginkluotas žmo
nijos gyvenimas nepakenčia
mas ir negalimas. Tuo labiau 
negalimas atskirioms tautoms 
gyvenimas. 

Taigi tik visuomenei pasi
darbavus butų galima laukti 
puikių iš tos konferencijos pa
sekmių. 
Deja, šiandie taip nėra. Ame

rikos visuomenė tuo klausimu 
visai nesirūpina. Net patsai 
organizuotas darbas apie tai 
tyli. Tik kai-kurie stambes
nieji darbo vadai tariasi, ar 
jiems teks pakliūti ton kon 
ferencijon. Bet ką ta konfe
rencija turėtų duoti, kas kam 
galvoje. 

Tuo tarpu nusiginklavimo 
klausimas turi but aptariamas 
klausimas visuose žmonių su
siėjimuose, susirinkimuose.' Jis 
turi but kuodažniausiai nuš
viečiamas ant ekranų. 

Atsiminkime tik tai, kiek 
šiandie pinigų prarįja ginkla-
vimąsis. Kas metai šimtai uri-
lionų išleidžiami karo laivy
nui, armijos užlaikymui. Gi 
kuomet ginklavimasis butų ap-
ribuotas, tuomet tie milionai 
pasiliktų pačių gyventojų ki-
šeniuose. Butų panaudoti ge
riesiems tikslams. 

BOLŠEVIKU POZICIJA. 
Eusijos socialistų bolševikų 

pozicija nepastovi. Politiniu 
žvilgsniu, tai tikros oro at
mainos. Šiandie lįja, rytoj 
giedra. Užporyt vėl apsiniau
kę arba ir lietus. 

I r kamgi jiems pastovumo. 
Rusijos, kaipo valstybės, li-

šauktasi, kuomet Leninui rei
kėjo apvaldyti Rusijos carų 
sostą: Gi šiandie, kuomet at
siektas tikslas, tegu galas ima 
darbininkus. 

Šiandie Rusiją valdant bol
ševikams darbininkai padary
t i didžiausiais vergais. Spau
džiami, persekiojami, badu 
marinami ir pagaliau žudomi. 

Gal socialistams bolševi
kams kiek rupi rusų tautos li
kimas! To tai jau nerasi pas 
juos. Nuo valstiečių jie atėmė 
visą maistą ir tuos paliko kad-
ir griaužti medžius ir badu 
mirti. 

Svetimų šalių geri žmonės 
rusams valstiečiams duoda pa-
gelbą. Žinoma, milionus jų iš
gelbės. Bet kiti milionai turės 
pražūti. Rusų tautai tas atneš 
pragaištį 

Teciau bolševikai turi apsi
rinkę vieną neat mainomą po
ziciją. Tai laikytis valdžioje 
ir griuvėsių. Tos savo pozici
jos jie nekeičia. 

Kitaip ir negali but. Nes jie 
turi Rusijoje gerą duoną. Turi 
aukso, gyvena puošniausiuose 
rūmuose. Visos rusų tautos 
sveikata jie dengiasi, krauju 
minta. 

Šita jų pozicija pastovi. 
Štai kas bolševikų valdžios 

oficioze " P r a v d a " rašoma: 
"Delko ne visi Rusijos gy

ventojai remia valdžią ir ne
pakyla bendran darban gelbėti 
badaujančius? Ko jie laukia! 
Ar sovietų puolimo? Galimas 
daiktas, kad kuomet nors tu
rėsime pasitraukti. Bet kol tai 
padarysime,, aki pašaknių.^iš
naikinsime paskutines praei
ties liekanas. I r kas po mūsų 
ateis, atras vienus griuvėsius 
ir vienas kapines". 

Šita yra socialistų bolševi
kų neatmainoma pozicija. 

Visiems tiems, kurie šliejasi 
prie socialistų, vertėtų gerai 
pagalvoti apie tą poziciją ir 
nusistatymą. 

se reikalingumas tikybinio 
auklėjimo yra vis labiau at
jaučiamas. 

Pasekmės betikybinio auk
lėjimo taip yra jau aiškiai ina-' 
tomos ir taip blogai atrodo,kad 
amerikiečiai pat r i jotai, mylį 
savo šalį, tautos vadai vis 
dažniau ir dažniau atsiliepia 
apie reikalingumą tikybinio 
auklėjimo. 

Ypač žymus į tą pusę judė
jimas matomas New Yorko 
valstijoje. 

Nors daug laiko eme. bet 

PO ATOSTOGŲ, 
Atostogų laikas jau baigia-

sveikina savo mokytojas iĄ Visose Suvienytose Valstijo 
mokytojus, nes juose mato sa
vo didžiausius geradėjus, o ne 
priešus. 

Nagi, ištiesų, mokytojai ir 
mokytojos, savo doru darbu ir 
pasišventimu neša savo moki
niams naudą ir per juos ir vi
sai žmonijai. 
Taip, mokykla yra rengiamas 

į gyvenimą, į pasaulį, į žmones. 
Kad žmogus butų gerai pri
rengtas į tą gyvenimą, reikia, 
kad gautų užtektinai protui 
šviesos, valiai stiprybės, budai 
išsidirbimo, sąžinei pastovių, 
tvirtų, dieviškų dėsnių. Kas 
tą viską tinkamai gauna, tas 
išeina į gyvenimą prisirengęs. 

Vaikai šio dalyko nesu
pranta, bet tėvai turėtų tai 
įsidėmėti labai gerai. Tėvų y-
ra šventa priedermė taip savo 
vaikus į gyvenimą prirengti. 
Ta ig i tėvų priedermė apsi
žiūrėti gerai, kokios mokyklos 
taip jų vaikus galės prireng
ti. Tokias radus į jas reikia 
ir leisti savo vaikus. Jei to
kios nebūtų, tai stengtis, kad 
ji atsirastų. 

Gi kuri yra tokia mokyklą? 
Nėra abejonės, kad tokia mo
kykla yra katalikiška mokyk
la. 

Katalikiškoje mokykloje tei
kiama viskas, kas tik reika
linga, kad vaikai išeitų pri-
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galutinai pradėjo pažinti tie
są, kurią laikė ir laiko kata
likai, t. y. kad auklėjimas be 
tikėjimo neša daug pragaišties. 

Katalikai laikydami savo 
mokyklas ir del jų taip daug 
pasišvęsdami, nešė naudą na 
tik savo vaikams, Bažnyčiai 
ir Dievui, bet ir savo šaliai. J r teisingų pasiteisinimų. 

jomįs, bet ir įvairįwiiis pas
kaitomis, kartais net su rody
mu įdomių paveikslų, daryti 
prakalbas. 

Butų labai naudinga, kad 
kuopų valdybos sužinojusios 
apie geras, naudingas knygas 
iš savo katalikiškų laikraščių, 
darytų žmonių susirinkime 
pranešimus apie jąs. 

Nevienas žmogus gal pano
rėtų tokią knygą įsigyti. Kuo
pa galėtų jam ir kitiems par
traukti. 

Kad ir niekas, galop, neužsi
rašyti, tai ir nauda nemaža, jei 
žmonės sužino, kokios knygos 
yra išleistos ir kur jas galima 
gauti. 

Toki s Katalikų Spaudos 
Draugijos kuopų veikimas neš
tų lietuviams žymią naudą. 

v Žinoma, tame dalyke gaj 
kaltas ir Centras, bet jis turi 

ko ta " L i e t u v a " tiesia savo 
purvinus nagus. 

Ketvirtadienis, Žlugs, i , 1921 
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jnas, pastebėjo, kad "katalikiš 
kų politikierių ir rankos ir ilgi 

Keh 

Teled 

J is išparodė jų siekius, tad skvernai purvini ," bet ji ne-
nestebėtina, kad jo negali laiš- pastebėjo, kad jos ilgas liežu-
vamaniai pamiršti ir liauti vis da purvinesnis. Matyt, 
purvinę jo vardą. vargšė jį susiteršė bešiuruodu-

Jiems ir purviniausi žodžiai ma ilgus katalikų politikierių 
yra tik "pakr i t ikavimas" . \ skvernus. Dabar bando jį nu-

Tikrai mūsų Lietuvai.Tėvy- sišveisti, . brūžuodama į įvai-
nei kun. Bučys žalos nepadarė.' rias katalikiškas įstaigas ir 

Vsl i 

Jie tuo būdu atlieka vieną iš 
žymiausių partijizmo darbų. 

Tūkstančius sveikų, dorų, 
tvirtos valios žmonių davė ir 
duoda šiai šaliai. Už tai Ame
rika turėtų būti nemažai dė
kinga katalikams. 

Net ir į karuomenę sulygina
mai daug didesnis nuošimtis 
pateko katalikų jaunimo, nes 
jis pasirodė daug sveikesnis 
ir tinkamesnis. 

Visa tai aiškiai kalba už ka-
rengti į gyvenimą, kad jie n e s i k i š k ų mokvklų gerumą ir 
paskęstų pasaulio bangose ir* naudingumą. 
kad nežūtų nelaimingai . Į j a s t at tėvai ir tesiunčia 

Katalikiška mokykla, tai at- s a V o vaikus po atostogų, 
siekia teikdama šalę pasaulinio . ..$ V. K. 
mokslo, kur is švięėfa vi^n 
protą,, i r tikyb*nįMitiok«Iiį ku
ris ir protą šviečia, ir valiai 
stiprina, ir būda tvarko ir są-i 
žinę nustato, katalikiška mo-| 
kykla ir savo pasišventusių 
mokytojų pavyadžiu, jų gyve
nimu, kuris praktikoje rodo 
tai, ką moko teorijoje. 

Tai^i laimingi tėvai, kurie 
turi katalikiškas mokyklas ir 
į jas gali leisti savo vaikus 
auklėti. 

mm 

Galima sutikti daug katali
kų tėvų, kurie būdami įtek
mėje priešingų tikėjimui lai-

si. Keletą dienų ir mokyklų kraščių ir žmonių, neleidžia 
kambariuose prasidės g y v e n i - j s a v o vaikų į katalikišką mo-
mas, arba, geriau sakant, ren
gimasis į gyvenimą, į kovą 
su gyvenimo vargais. 

i l _ — T " 
«»« 

* / 
. . *• 

TfTU '• 

Centro valdybos nariai, kiek 
žinia, apkrauti įvairiais dar
bais iki kaklui; ir niekas nors 
dalies tų darbų nenori prisi
imti. 

Kaip yra taip, bet vienok 
reikia krutėti ir irtis pirmyn. 

Kuopos turėtų į si judinti. Jei 
yra da neužsimokėjusių už 
šiuos 1921 m. teatsiteisia, nes 
jau greitai visiems užsimokė
jusiems bus siunčiamos kny
gos. 

Narys. 

KATALIKĮf SPAUDOS 
DRAUGIJA. 

I 

Ši draugija turi pusėtinai 
kuopų ir narių, tik trūksta jai 
šiek tiek veiklumo ir agitaci-
jos. 

Nekurios kuopos ypač ne
daug veiklumo parodo. Užsi
mokėjo savo metinį mokestį ir 

PURVINI ŠMEIŽIKAI. 
-

Tokių purvinų šmeižikų dar
bą, kaipo tikrą savo tiuosjavy-
bę, laiko pasistvėrus Brookly-
no "Vienvbė". J i tą darbą va-
rė ir šiandien jo nepameta. Tai 
jau jos prigimta ypatybė. 

Visi gerai žino, kokius žo
džius pavartojo p. Elias, kal
bėdamas apie kun. Bučį vie
šame susirinkime. Tuos žo
džius "Vienybė" vadina "pa-
kritikavimu". Puiki laisvama
nių kritika. Nėra ką ir bekal
bėti. J i tinka tik laisvama-

Geri ir darbštus vaikai su 
nekantrumu laukia, kada pra
sidės jų šventas, prakilnus 
mokimosi darbas, kada pasi
baigs jų dykavimo valandos. 

laukia knygų. Tuoni tarpu 
šio» draugijos uždavinys yra nianis "kreiižių" namuose už-
netiktai, užsimokėjus mokesti, I darytiems. 
laukti žadėti] knygų, bet už
siimti platinimu katalikiškos 

kyklą. Nekartą jie prisideda spaudos, kaip tai laikraščių h 
prie apkalbančių tas mokvklas knygų. 

JŲ. ir jas niekinančių ir nuo 
atkalbinėja kitus. 

Visi toki žmonės yra varg
šai, nesuprantanti to, kas tik
rai yra naudinga, ir niekinan-

Be to, vienu platinimu ne 
viską atliksi, reikia kuopos 
ant vietos užsiimti apšvietos 
kėlimu. Reikia daryti savo su
sirinkimus; kviesti į juos ir 

ti, ką patys išpažįsta ir neku- narius ir nenarius; įvairinti 
Jie mandagiai ir nuoširdžiai riuo žvilgsniu brangina. I susirinkimus ne vien agitaci-

Girdi. p. Elias taip kun. 
Bučį "pakri t ikavęs" , "atmi
nus to asmens visas žalas Lie
tuvai padarytas" . 

Suprantamas daiktas. Lais
vamaniai papratę visiems kal
bėti ir apie save manyti, kad 
jie tai "Lie tuva" . 

Tokiai "L ie tuva i " tai kuni
gas Bučys padarė žalos ne
mažai. J is visiems parodė prie 

Priešingai jai nešė ir neša 
daug naudos, pas vesdamas jos 
labui savo protines ir fyzina* 
jėgas. 

Kad f' Draugas ' \ užstojo 
kun. Bučį ir nepraleido tylo 
mis p. Elias'o pasielgimo, ta ; 

"Vienybė" tai vadina " juo 
duoju teroru." 

Tai gali būti. "Vienybei" 
visuomet juoda akyse. J i mato 
juodas dėmes ir ten, kur jų nė
ra. Taigi ir " D r a u g o " reaga
vimas prieš p. Elias jai išrodo 
"juoduoju teroru". 

Galop, savo pastabą "Vie
nybė" baigia. 

"Tikslas pateisina įmones", 
sakė Lojolą, jėzuitų tėvas ." 

"Vienybė" visur moka 
meluoti ir šmeižti, bet šiais 
žodžiais tą savo mokslą užpa
tentavo. 

"Vienybė" yra ne papras
ta šmeižikė; melagė, bet pa 
tcntuota. 

Šie žodžiai bus atmainyti 
tik tuomet, kaip "Vienybė" 
nurodys šv. Ignaco Lojolos je 
zuitų tėvo, veikalą, kuriame 
jis parašė tuos žodžius: "Tik
slas pa teisina įmones". 

Tegu "Vienybė" tai priro-
do r tai tm;ės gerą pelną ir pa
laikys laisvamanius nuo su-
bankrutijimo. Nes kas priro-
dys, žinoma, ne tokiais kvai
lais laisvamaniškais plepalais, 
kaip "Vienybės" ir kitų pa
našių, bet faktais ir ištrau
komis iš jėzuitų veikalų, ga
lės gauti gerą sumą pinigų. J i 
nuo seniai stovi ir niekas ne-
pajiegia jos paimti, nes niekas 
negali prirodyti, kad butų tei
sybe, ką laisvamaniai prama
nė ant jėzuitų. 

Kad laisvamaniai laikosi 
praktikoje tų žodžių, kuriuos 
primeta Šv. Ignacui Lojolai, 
tai matyti iš visų jų laikraš
čių ir pasielgimų. 

Pati "Vienybė" geriausia 
tai patvirtina. 

Spragilas. 

PTSTEKJOT 

organizacijas. 
Titnagas. 

LIŪDESIO KALNELIS. 

Pata 
buait 
3S1 

TeL! 

Turinti ireras akis laisvama-
n< 
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"Tėvynė," S. L. A. orga-
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Tykus gražus vakaras. Ant 
dangaus giedra. Vėjelis ramiai 
Ilsisi, tik sriaunus upelis bėg
damas ūžia. 

Puikus aukštas kalnas, an 
augęs medžiais ir žolynais. 
Čia paukšteliai linksmai čiul
bėdami tartum viliote vilioju 
pažiūrėt, kas per tokia malo
ni vieta. Vienok einant artvn 
tos vietos širdį apima nepap
rastas liūdnumas. 

Aukštas mūras apsupęs kal
ną lyg rodąs amžiną pastovu
mą. Pakalnėje gražus vartc 
liai. Ant viršaus vartelių nu
piešta giltinė ir parašytas pa
rašas: "Žmogau, štai tavo tė
viškė". 
Uz vartelių prasideda gražus 

takeliai geltonomis smiltimis 
išpilti. Kairėj ir dešinėj pusėj 
sukasti kapai ir apsodinti gė 
lemi s. Prie galo kapų pastaty
ti kryžiai su įvairiais para
šais. Ant vieno išrašyta, "Čia 
guli kunigaikštis, valdytojas 
žmo^įų y. J t i t u r 
jauna merį^lntė. 
kirto žydinčioje jaunystėje' 
Kitur vėl prie kapo verkia 
maža mergaitė; užklausta ko 
ji verkia, atsakė: "Dabar tik 
Ivžkas'ė mano motiną, aš gi pa-
likau viena našlaitė/1 

* 
Buvo matyt kapų įvairaus 

luomo žmonių, turtingų ir 
varguolių, mokytų ir prasčio
kėlių; kapinėse visi lygus. Ta 
pati juoda žemelė priėmė vi
sus savo globon. Žmonės, ku
rie pirm mūsų gyveno dabar 
jau ilsisi, o kiti jau į dulkes 
pavirtę. Tas gyvenimas pralė
kė kai paukštis pro langą, ir 
kaipo durnai viskas išnyko. 

Kur prapuolė tų didžiūnų 
galybė ir išmintis, į kuriuos 
kitados pasaulis su nusistebė- « 
jimu žiurėjo? Tą visą jų galy
bę mirtis savo ūkana panai-
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'Čia ilsisi 
s-ją pa-
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kino ir apdengė juodo šešėlio 
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LENKU "DOVANOS1'. 
(Keturių minutų parkalbėlė 

bonų reikalais) 
Jau antri metai, kaip keli 

šimtai tūkstančių Lenkijos 
vyrų stovi Vilniaus krašte su 
lenkiškomis "dovanomis" Lie
tuvai ir laukia, kada-gi paga-
liaus lietuvių tauta priims 
tuos dovanų nešėjus su atvi
romis rankomis, — tuo tarpu 
lietuviai atstatė kelias de
šimts tūkstančių durtuvų ir 
sako "eiki t sau po šimtą pyp
kių, iš kur atėjot! Mums nei 
jūsų nei jūsų dovanų nerei
kia ." Mėgino lenkai eit artyn, 
griebt už kuodo: nesileidžia, 
duria, ir tai gana skaudžiai 
(atsiminkime Ukmergę, Šir
vintas ir Giedraičius.) Sustojo 
ir laukia, kas čia bus. Nejau
gi taip ir reikės kraustyties su 
savo "dovanomis" atgal? 

Kol jie laukia, mes tuo tar
pu atsiminkime lenkiškų "do
vanų", vertę. 

Pirmoji " d o v a n a " lenkų 
lietuviams buvo tai jauna 
mergina, padovanota tuo lai-

ir jeigu gudriam žmogui, tai 
ji butu buvus mažiaus kenks
minga. Bet^ saumilingas ir 
Lietuvai neištikimas Jagaila, 
lenkų ponų paviliotas, savo 
tautą palikęs išsiskubino 
Krakuvon lenkams tarnauti ir 
už tą merginą davė lenkų po
nams koncesijų: eiti Lietuvon 
griebti ižemes, skiepinti ver
gijos dvasią. Kai-kurie sako, 
buk Jadvigos kraitį Lietuvai 
atstojo katalikų tikėjimas, ku
rį su Jadviga atėjo Leituvon 
lenkai savotiškai padėjo sklei
sti. Bet reikia paminti, jog 
su viršum šimtą metų (Mindau-

Musų ir kalba graži, ir Ponui 
Dievui patinkanti, ir mūsų pa
pročiai gražus ir garbingi. 
Meskit viską, kas savo ir se-
kitę mus, tada tik jus patap
site Europos didžiūnais ir ba
jorais ." I r apsisuko galvelės 
daugelio žmonių, ir įtikėjo jie 
lenkų ponams, kad ištikrųjų 
jie prasti ir kad reikia savo 
kailis mainyti. Toji sukvai-
lėjimo ir iš savo kailio išsinė-

sų lengvatikius didžiūnus. Jie | rimo dovana buvo teikiama 
priėmė tą "dovaną", o pasek- vien tiems, kurie jau turėjo 

neturite mūsų blizgančių her
bų ir mūsų teisių valdyti vi
sas žemes ir visus chlopus — 
jus vis tiek ne kaž kiek verti 
ir vakarų Europa vis tiek jūsų 
negerbs ir nepripažins. Mes 
jus padarysime tokiais pat po
nais, kaip ir mes ." 

I r kaip seniau anoji mergi
na apsuko galvą mūsų Jagai-
lai, taip dabar Lenkijos ponų 
viliugingi žodžiai prigavo niu

rnėję turėjome per kelis šimt 
mečius kruviną baudžiavą, po-* 

kimas jiems nerupL Barbi 
ninku būvis i i lainiė jiems ne Į kiniam Lietuvos valdonui Ja-
galvoje. Darbininkų pagelbos gailai Dovana, kaip dovana; 

gio laikais) dar prieš Jagai- n u sauvaliavimus, Lietuvos 
los lenkams parsidavimą, Lie-|žmoI>W baisius varginimus. . 
tuva jau skaitėsi krikščionis- Trečioji lenkų ' ' dovana' ' 
ka. Todėl susispietę apie J a - lietuviams buvo ta i sukvailėji-
gailą ir Jadvigą nelabieji len
kai nešA Lietuvon vien Jenkiš-
ką tikėjimą, lenkiškus poterius 
— nešė Lietuviams lenkišką 
vergiją. 

Antroji lenkų dovana Lietu
vai buvo ponybė. Toji dovana 
buvo suteikta mūsų didžiū
nams, pasižymėjusiems tautos 
vadams. Lenkai pasakė jiems: 
"Maža ką jus skaitotės Lie
tuvos didžiūnais! Gal jūsų tau 

mas, apsireiškiantis ypač nai
kinime visa to, kas sava ir 
garbinime visa to, kas sveti
ma. Lenkų ponai sakė mūsų 
ponams: "a rg i jus nematot, 
kad jus giriniai žmonės, argi 
neperdaug girių, jūsų krašte? 
Jus tik galite savo girioje ge
rą girą gerti. Jus esate pras
ti, jūsų kalba prasta, pagoniš
ka, jūsų papročiai prasti ir 

lenkiškas popieras, t. y. buvo 
lenkų pripažintais bajorais. Ir 
nedarė skirtumo, ar tasai ba
joras buvo stambus žemval-
d i s / ar tik daržo savininkas, 
atsimenant taisyklę, kad 
"szlaclicic na zagrodzie ruwny 
Wojewodzie. \' Amžių bėgyje 
sukvailėjo ir iš savo kailio iš
sinėrė veik visa Lietuvos ba
jorija, o pastaraisiais amžiais, 
jos pavyzdį pasekę, tąją len
kų dovaną prilmė, arba, tik
riau sakant tąja liga susirgo 
ir nemažai valstiečių, gyve
nančių Lietuvos pakraščiuose. 

Gal tą suk'vailėjimo dovaną 
visa ką jus turite yra pras- butų priėmę ir visi LietuVos 

nusistatymas paliokų, kurie 
sakė, kad chlopai — tai bydlo 
ir kad jie neverti vartoti gra
žią ponišką lenkų kalbą; kuo, 
gird, tada skirsis ponas nuo 
mužiko. ^ 

Taigi visos tos lenkų dova
nos Lietuvai padarė tai, kad 
mūsų tautą padalino į du skir
tingu sau priešingas stovyklas: 
į persiėmusius lenkų 'kul tūra ' 
žmones; sergančius ponybės ir 
kvailybės ligomis ir į tos "kul 
tū ros" nepaliestus žmones, 
išlikusius gerais, tikrais lietu
viais. 

Bet amžiai bėgo ir šitas dvi
dešimtasis amžius į lenkų ponų 
galvas atnešė visišką pervar
tą. Naujų, šio amžiaus minčių 
pasigavę, jie tarė: "mes nege
rai darėme, kada lietuvių .cblo-
pajis pavydejome savo 'kul
tūros' dovanų. Dabar lygybės 
ir demokratijos laikai. Lai tad 
visi lietuviai gauna Lenkų 
"ku l tū rą" lai priima mūsų po
nišką kalbą ir lai abidvi tau
tos, vienodais drabužiais pasi
rėdžiusios gyvena bendru gy
venimu, kaip sesutes, iki kol 
ateis laikas, kada nebebus 

ta ir gerbia jus. Bet pakol jus ta, be vertės, Kas, ki*a mūsų. valstiečiai, jeigu ne poniškas skirtumo tarp palioko ir lit-

vino, o bus viena didelė ir ga
linga Polsčia " o d morza do 
morza". Kad tą idealą priar
tinus, reikia lietuvių žemes 
pavesti lenkų clilopams, o pa
skui su "broliška meile" pri
jungti Lietuvą prie Lenki
jos . " 

Į visą tą "demokrat ingą" 
Lenkijos prapliupimą, Lietuva 
vienu žodžiu teatsakė "PA-
ŠVILPKIT"! Mes Amerikos 
lietuviai, pridėtume dar " IŠ -
GRAUKIT", bet kad to ma
ža. Intempime toji pu
sė prakiš, kuri pirma pa
vargs, suklups. Lenkijos galas 
arba "sus ipra t imas" nebetoli. 
Ištverkime iki tam laikui. 
Ikrėskirae savo dolėrisis po
nams proto, kad jie suprastų, 
jog nedaro garbės pailgavei
dei lįsti į svetimą daržą. Pa> 
siųskime kam reikia šratų, 
šautuvų ir kulkosvaidžių. Pa
remkime savo kariuomenę ir 
savo valdžią. Visi kas gyvas 
kibkime statyti Lietuvos rūmą, 
keiti jos vardą, o neprašytų ^ 
dovanų nešėjai netruks išsi
kraustyti, kur pipirai auga. 

Vietinis Lietuvos 
Paskolos Komitetas. 
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Telefonas Boulpvarrt 91 «P 2 

DR. C, KASPUTIS 
s o ten T Į S I A S 

m i Soath Halsted Str. 
Valandos: 9—II A. M. 

1—— S • 7 — 8 P M 

S. D. UČHAW1CZ 
LIETL VYS G R A B O R H S 

Patarnauju laidotuvėse koplglausla. 
kajo laeldilo atsliaaktl, o aiaso 
buaits aiganėdlatl. 
1114 W. ISrd FL 

f e t C M J M l l t f 

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

Lietavis Gydytojas, Chirurgą* Ir 
AkuJeras. 

SMS S. Hals ted 8 t Cktcago, 
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—1 Ir 

8 vakare Nsd . 11—11 i i ryto. « 

DR. S. NAIKELIS 
Lranruvis 

GYDYTOJAS I R C n T R l R G A l 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

8251 South Halsted Street 
Ant vir iau TJalveraal Stato B*ak 

Valandoa nuo 19 lkl 12 ryte: nno 
1 lkl 4 po pietų: nuo 7 Iki • rak. 

Hedėllomls nuo l t lkl X 
TfMMMi Tardą SS44 

" • • " » 

DR. 6 . M. GLASER 
Prakt ikuoja 30 metai. 

Ofisas 8 1 4 * Bo. Morgan M. 
Kert* S l - r o SU, Chicago, UL 

8PECIJALI8TAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi snro-

nlškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
lkl S po platų, nuo f lkl I valan
da vakar*. 

Hadėl iomis nuo 8 lkl t po p;«t 
Telefonas Yards 881 

ft j » • • l i T - T • ir r ~ ~ — - -1 -r SĮ^ 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkė lė aeavo ofisu po nuni 

BEDARBĖ MAŽĖJA. PARA-' 
PIJOS SUKAKTUVIŲ AP 

VAIKŠČIOJIMAS. 
BAZARAS. 

Chicago Heights, 111. — Lig 
šiol ir pas mus buvo bedarbė, 
bet dabar vienur, kitur pra-
deda daugiau dirbti. Mokės 
nius pradėjo labai mažinti. 

Pas mus dabar rengiamoji 
prie apvaikšeiojimo dešimts 
metų sukaktuvių nuo įsikūri
mo Lietuvių Šv. Kazimiero pa 
rapijos, Chicago Heiglits, 111. 
Iškilmės bus rugsėjo 4 d. š; 
m. Ta; pačia^ dienji prasidės 
parapijos bazaras kuris tesis 
rūgs. 5, 10 ir 11 dd. š. m. Tai 
tokios tokelės iš nnisų kam
pelio. 

Parapijonas. 

KUN. KASČIUKO PRAKAįV 
BOS. ČIA LANKOSI BAM 

BIZAS. 

i 
i 
i 

JJ4729 So. AshJ&nd AvenueJ 

^

SpeclJall.s1as J 

t l O V V , MOTERV Ir V Y R Ų LIGŲ" 
gValandoanuo 10 iki 12 išryto: n n o -

82 lkl 6 po pietų; nuo 7 iki 8 :18* 
r a k a i * Nedėlloruls 18 kii 1 

Telefonas D r e i e l 9888 

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

i GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 E merai d Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 Iki S vaKare. 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: K. 511-127 N. Dcarboru Si. 

Tel. Dearborn 6086 
I Vakarais: 454)1) So. Ashland Avc. 

Tel Yards 1853 
£mm m m m m ~ •* 9^*»m 

I 
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Velefonas Armitage 9770 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MUZYKOS D I R E K T O R I U S 

Mokyto'as P iano , Teorijos Ir 
Kompozic i jos 

1021 N . YVestern AvS* 
Chicago, I1L 

= 

Telefonas Pullmaa S*« 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

18801 Bo. Mlohlgan A r e n u s 
I1L 

VAIANDOat t ryt* lkl • 
'Tel. PuJlman 841 ir 818*. 

! l l l l l l l l l l l l l l l imi ! l l ! l l l l l l i l i l lMI) l l l l l l l l l ! = 
•cPbone Seeley 7439 s 

i DR. I. M. FEINBERG | 
• Gydo specijaUal vUakiag vyrų l * s 

moterų lyt iškas l igas 
= 2 4 0 1 Mndison str . , kampas We«-E 

t e m A ve,, Chicago 
= Valandos: 2—4 po pie* 7—9 r a k ę 
Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

Kenosha, Wis. — Kugp. 21 
sekmadieny Šv. Petro bažny
čioj mes lietuviai turėjome 
nepaprastas pamaldas. Mat ta 
dieną sumą laikė Kauno Šv. 
Kazimiero ])r-jos įgaliotinis, 
gerb. kun. P. Kasc-iukas ir 
pasakė puikų pamokslą. 

Po piet% trečią valandą 
Šv. Petro parap. .salėj įvyko 
[>rakall>os. Į prakalbas suvis 
maiši žmonių teatėjo; prie-

i DR. A. K, RUTKAUSKAS! 
1 Gydytojas Ir Chirurgas 

4441 So. YVestern Ave, 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais 1-2 pc1 

j p i e t ų ir 7-8 vakarais . Nedėldie- ' 
g o i a i s tiktai po pietų 2 lkl B. 
9 *,f#Maiššttt®&x&cg}&2$g&gX9 

L V A L E N T I N E D H E S M A K l N G 
> COLLEGES 
,6105 S. Halsted, 2407 \V. Mvl lson, 

1860 H. WeUs St. 
1ST Mokyklos Jungt . Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patternų Kirpl-
irno, Des igning bisniul ir narnama 
|Vietos duodamos dykai, Diplomai 
[Mokslas lengvais a tmokė jimala. 
fKlaaos dienomis ir vakarais. Pa-

ikalaukit knygelės . 
Tai. S e e l e y . 1 6 4 1 

SARA PATEK, pirmininkė. 
M 8 8 ) 

mmmm 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50SS 

Valandos: — 8 lkl 11 18 ryto: 
& po pietų iki 8 vak. Nedėllo-
mis nuo B Iki 8 vai. vakare 

* ^-i— I ^ . . ^ _ J - . • I . * M * I I H M » ~ '~ •*** -*- —• • -1 - - i i—i i —•_rr> .jr 
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DR, A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Oanal 1118 

Valandos: 18 ryto lkl S vakar* 
Gyvenimas: 

1811 W. 8Sxd Str. 
Tel. Prospect Uit v 

H * » ^ ^ » M » ^ ~ ^ « . ^ M W • » » » — "—•M 
-r "vr.t 

n — 4 » » — — ^ • i t # p t o s » — * i mU 
Tel. Randolph 8898 

AA.SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La SaUe St . 
Valandos: 9 ryto iki B po platų 

Panedėl ia ls iki 8 vakar* 
Nedėl lomis ofisas uždarytas 

Į | » • « • • n • • « • • -

S=x T - acE 

Tel. Canal 257 Vak. Cajaal | 1 1 8 

DR. P. Z. ZALATORIS 
"*mm< 

Lietuvis Gydytojas I r 
Chirnrgas 

i m l i So. Halsted Street 
Valandos: 18 lkl 11 ryto; 1 iki i 

po p u t • Iki 9 vakar*. 

^ ^ ? " " ' ' ' I UI • I <męm*m 

i 
jTrOymusiiAS į 

ADVOKATAS i 
Ofisas Didmiesty J j 

29 South La Salle Street 

žastis tame, kad t^ dieną bu
vo Birutės Draugijos sureng
tas piknikas. Prie Šv. Kazi
miero Draugijos girdėjau, kad 
prisirašė 12 narių. 

Jau kelintą dieną kaip čia 
ant gatvių pasirodo kažin 

mu ir svarbu dažinoti apie 
naują statomąjį namą, bus ga
lima šėrų pirkti, duoti pasko
los. Darysim nutarimus kurie 
bus visiems aiškus ir naudin
gi. Su visokiais reikalais 
kreipkitės prie Be*hdrovės sek-

koks nepaprastas sutvėrimas t retoriaus, Leo. Vinalis, 2784 
25-th St. Susirinkimas bus 5 
d. rugsėjo, 1921 m. pirmadie
ny, po pietų. 

Visus kviečia 
Lietuvių E. K. Sąjungos 

apsirengęs ilgais juodais dra
bužiais. Žmonės šneka jog 
minėtas sutvėrimas lando po 
namus ir krautuves prašinė
damas aukų. Ar nebus.tik jis 
ehieaginis bambizmas kuris tu 
ri tris pavardes, kaip tai, 
Krikščiūnas, Bužinski ir Bu 
zov. • 

Jeigu toks įlįstu į lietuvio 
grinčią tai lai Jietuvės mote-
rįs jam parodo duris ir su 
šluotkočiais per duris palydi, 
nes tai yra apgavikas ir ne
susipratusių žmonių mulkinto
jas. 

Pranas. 

APIE LIETUVIŲ SVETAI 

Valdyba. 
, 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PAIEŠKO

JIMAI. 

Edvardas sunūs Jono Bup-
kus iš Pašvitynio vai. Šiaulių 
apskr., gyvenęs Bridgeport, 
Conn., ir Chicago, ĮU. 

Karolis sunūs Jono Kupkus 
(Carl Rupi'eik) Pašvitynio 
vai. Šiaulių apskr., gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. 

Antosė Budžiuvienė. 
Vincas Budzini. 
Kazimieras Bundzia. 
Kazys Biauka, iš Tirkšlių 

vali MafeKkių apskr.; gyvenęs 
Brighton, Mass. Wilkes Bar-
re, Pa., Miners Mills, Pa. 

Ignas Dumskas. 
Vincas Paukštis, iš Lūšnos 

kaimo, Jankų vak Šakių apskr. 
gyvenęs Kanaįoje, o paskiaus 
chicago, ui;1' ' " 

Ferdinand Dowiat, Julius 
VVinkler, Meiliam Schnitzer, 
Ludvike Ralim gyvenę 306 Bel-
mont Ave., ^ e v a r k , N. J . 

Jonas Pocevičia (King). 
Juozapas Petrošius, iš Skau

dvilės vai. Tauragės apskr. 
gyvenęs, Chicago, 111.. 

Marijona Minkė vičiutė, iš 
Kvietiškio va i , Mariampolės 
apskr. 

M. Ragane vičius, gyvenęs 
Brazilijoje. 

Juzefą Bobsanskienė, gyve
nusi 115 G rovė St., New Bri
tai n. 

Jurgis Šalaševičius, iš Ig
liškėlių vai. Mariampolės ap
skr. i H¥* 

Jonas Jankevičia, Kelmės 
vai., Raseinių apskr. 

Juozas Jočis, iš miestelio 
Anykščių. Utenos apskr. 

Antanas Žeimis, iš Silavos 
vai., Raseinių vai. 
Laiškai atsiųsti iš Lietuvos 
del sekančių ypatų be antrašų. 

B. Kuzmieki, Hamtramck, 
Mich. i \ V\ 

P. J . Mačerinskisi 
Valdiškas laiškas Pilie

tėms: Kazei Geležinienei ir 
Elzbietai Pažereckienei. 

Telcfom; j Centrai 8390 

= IIItlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

I Dr. L L MAKARAS | 
Lictuvys Gydytojas ir Chirurgai S 

SOfiaas 108O8 So. Micbiesua Ave. } 
= Val. 19 iki 11 ryte: 1 Iki 4 »' S , 

plet. 9:88 iki 8:19 vakar* V a k a r a i * , 8 1 2 W . S&YČ. S t 
Telefonas: Yards 4881 

•m<*i>ww*mm*m-

zrua idenc l ja : 10533 Perry Ave. : 
Tel. Pu l lman t ii 
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Detroit, Mich. — Detroit 
Lietuvių R. K. Sąjunga Sve
tainės Štatjrmp Bendrovė, ,jftu 
pradėjo saVo namą statyti, su 
didele, svetaine. Tas- namas 
kainuos apie •$112^00. D"anio 
įtalpa, pirmame .aikšte v-«<5 
krautuvės;' i atitrame aukSte-
ruįminga svetainė ir ofisai tlel 
daktarų; trečiame aukšte — 
moterų i r vyrų patogumai, 
bendrovės ofisas, rukimo rui
mas, direktorių ruimas. Žemai, 
skl«pę taipgi salė del visokią 
susirinkimų, vakarieniems rui
minga virtuvė. Namas nuomos 
kas mėnesį atneš apie $1,200. 

Namą pradėjo statyti rugpj. 
5 d., 1921 m. Užbaigs 1 d. 
sausio, 1922 m. Arkitektu yra 
M. K. Žaldokas iš Chicagos, 
lietuvys kuris padarė labai 
gerus pienus. Kontraktoriu y-
ra Juoz. Daytonas, irgi lietu
vis. 

Pirma paskola $65,000 ant 
10 metų gauta nuo Fenton 
Davis and Boyle Co. Antra 
paskola ant 3 metų ar ilgiau 
gauta nuo Harry Goodman. 
Pati Bendrovė iki namas bus 
pastatytas turi įmokėti apie 
$30,000. 

Paskolos yra gautos su ge
romis išilgomis. Dar dabar se
rai yra pardavinėjami po $10 
šėras. Už 30 dienų bus jau po 
$15. Bendrovė taipat skolina 
pinigų nuo savo tautiečių lie 
tuvių ir už juos moka 7 nuoš. 
Pirmoji proga yra duodama 
lietuviams pasinaudoti. 

Tas namas stovės ant kampo 
Dix ir 25-tos gatvių, gražiau
sioj vietoj, West Sidėj. Tūks
tančiai svetimtaučių eidami ir 
važiuodami pro tą namą skai
tys tuos žodžiu^: ^Lithuanian 
l laU" ir supras jog ir lietuviai 
taipat gyvuoja kaip ir kitos 
tautos. 

Šita Bendrovė įsikūrė balan
džio mėn. Iy l9 metais, narių 
yra 190. Dabar visi rūpinasi 
ir dirba kad savo namą pasis
tačius. Dabar kuomet namas 
yra statomas tai yra ir nema
žai darbo. Bet juo daugiau šė- patenki Mariampolėn ir savo-
rų parduosime ir didesnį ka£i- mis akimis pamatai mūsų ka 

talikiškos visuomenes varomą 
darbą. Štai kad i r L. K. Mo
terų Dr-jos Mariampolės sky
rius. y 

Šaukia per Šv. Ona. 26-VII 
visuotiną susirinkimą. Nuvy
kau. Ir kas Vos vieni mete
liai praėjo, o jau Lk K. Mote
rų Dr-jos nebepažįstu. Prisi-

lėj, nei priengyj nesutilpo; net Į 
apie langus buvo sustojusių ir 
bent tokiu būdu dalyvavo su-
sirinkime. I r kur tau! 
Per vienus metus moterys su

siorganizavo gana dailiai- Jau, 
rodos, turi parapijoj apie 10 
savo skyrių ir narius per 
1,000 skaito. Susirinkimą vedė 
svečias kun. Pėstininkas, bu
vęs Suvalkuose. Padarė be to 
jisai paskaitą, apie pirmuo
sius krikščionijos amžius. 
Prasidėjo organizuotės disku
sijos. 

Po tam Steig. Seimo atsto
vas darė politinį pranešimą. 
Susirinkimas išklausęs, karštai 
jam padėkojo. 

Pakeltas balsas prieš smuk
les, dektindarius ir t. t. Įvai
riems reikalams išrinkta 3 ko
misijos. Oale ėmė žodį iš Kau
no atvykęs svečias, Kavaliaus
kas, žadindamas moteris dar 
karščiau imtis darbo ir kata
likus išgelbėti nuo atšalimo ir 
bedievybės. 

Pirmininkė šios L. K. M. Dr-
jos čia yra Daugšienė. 

Ten buvfs. 

IŠPARDAVIMAS ANT 
LAUKO. 

VARTOTŲ KARŲ 
PER 4 DIENAS 

PETNYČ5IOJ 
SUBAl'OJ 
tf ED©1,IC# 

9 « 

SERVICE F I R S T 

Are You Going to 
Movė This Fall? 
Kadangi apie šj laika labai daug kraus

tosi, mes esame priversti prašyti kad 
duotumėt mums 

Pirm Trisdešimties Dienų 
PRANEŠIMĄ 

• • • 

Jeigu manai kraustytis tarpe Rugsėjo 15-
tos ir Spalio 15-tos. 

Naujoji Chicago Telephone Directory 
eina į presą Spalio 15-ta. 

Kaip tik manysi kraustytis ir žinosi kur 
ATSIŠAUKIT COMMERCIAL 

DEPARTMENT 
OFFICIAL 9 1 0 0 

(Dykai) 
' ' 

ILUNOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

— 

,.1*ANĘD£L¥>; ,, t ' 

Rugsėjo H 3, 4, 5 
>?NT TUŠ£ĮOV hqwff 

,2340 WABASH AV4& 
. . ^ ^ P E S D Š T ^ ^ , ; , : , 

20ROADSTERS 
40 TOUEINO KARAI 
20 SEDANS IR COUPES 

Kainas $100.00 įr aukščiau 
Taip-gi yra daug įvairių, karų 
kaip antai Buieks, Briscoes, 
Overlandč, Mitchells, Paiges, 
Allens, Chevrolets, Reos, Chal-
mers, Elcar, Studebakers, 
Oldsmobiles, Premier, Max-
\vells, Saxon, Yale, Monroe, 
Chandlers, Jefferys, Lexington 
ir Crants. 

KAINOS LABAI SUMAŽIN
TOS DEL ŠITO DIDELIO 

LAUKE IŠPARDAVIMO 
NEPAMJR&KITE VIETĄ 

TUŠČIĄ LOTĄ 
2340 WABASH AVE. 

Tiems kurie turės gerą paliu-
dyjimą parduosime ant išmo-
kesčio. 

Iškalno 
Mokestis 

{pi O.UU 
125,00 
150.00 
175.00 
225.00 
250.00 
300.00 
350.00 
400.00 

rrr •_•• 

I 

MANTREAL Į 
HAMBURGĄ, DĄNZIGĄ ir LIEPOJU 

. .. • . •" • • . ; Wi V I A . . 

CANADA UNE CS Tredia 
K Uksą 

«usi1ungė Red 'Star ;ir H4nand-A.merlca Linijos 
T t k u į vienas liestis ke l ias 1 Balt ie Port«8 T % 

I ^ A S ' f O L s i i D . - I H H U K S RUGPJŪČIO 10 D. 
Valgiai jrerj. (i^aži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 
- W •J Mąmbai ia l . po dvi lovas. 

Norint daugiau informacijų apie ka inas atsišaukite 
INTEltNiVnON.VL MERCANTUJE 3 I A R I A E OOMPA1TY 

Clrfesį*j i f i^jd •«faįw»iįW«Įs. FasaCABt , . *f"*. Dearbora SUseet 
mfmm^F>m^im»timm 'n iu i s i i i m !•<•••• • ' i • •• » •• "• i 
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•••••»•••••••••• 
J Dr. M. T. STRIKOL'IS j 

!

Lietuvis Gydytojas ir Ghirurgas | 
Peoples Teatro N a m e 

1€16 W. 47tSl Str. Tei. Boul. 1 M | 
f a l a n a o s : f lkl 8 vak. Nedai ! • • 

d 18 ryte. 
Res . M 1 4 W. 48rd Stteet 
N u o ryto iki p l e t 

eL McKinley H» 

% iriĮin?,1 , ! im'EEg 

Karų 
Kainos 
$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 

1,000.00 

Mėnesinis 
Mokestis 

$25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
55.00 
60.00 
65.00 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
Iš L. K. Moterų Dr jos 

darbuotės. 

Mariampolė. — Sunku laik
raščiuose ką nors rasti apie 
Mariampolę, — visi laikraš
čiai tyli, rodos, šis Suvalkijos 
centras neturėtų nei draugijų, 
nei veikėjų. Bet toksai vien iš 
šono įspudys. Kas kita kaip 

talą sudarysime, tuo greičiau 
namą bus galima pastatyti. 

Bendrovės susirinkimas įr 
prakalbos bus rugsėjo 5 d., 
1921 m. pirmadieny (Labor 
day). J šį susirinkimą arba 
prakalbas yra kviečiami visi 
lietuviai ir Įietuyės, visi nariai 
arba šėrininkai, vįsų draugi-
jn atstovai Vi?iom* bus įdo- rinko tiek nariu, xka,d r>m są-

SENI KARAI IMAMI 
PREKYBON 

(Nesenesni kaip 1914) 

Šeši pardavėjiai ant lauko per 
dieną katrie duos tinkamą ap-
vertinimą Cash Jus senų karų. 
Atsilankyk, pirk, įr važiuok 
su savo karu. 

Męs ketiname ši lauke parda
vimą padaryti reguliariu senų 
laikų (barbecue) pilną kainų 

sumažinimą. 
Kiekvienas karas yra surašy
tas iš eilės eiti ir visgi gerieji 
pirmiaus tai-gį atsilankykite 

anksti. 

NEPAMIRŠKITE V I E T 4 
TUŠČIĄ LOTĄ 

2340 WABASH AVE. 
AR BUS G&AŽUS ORAS AE 

NE 
Išpardavimas vedamas 

MITCHĘU. AUTO 0 0 . 
2328—2334 Michig&a Ave. 

Išpardavimas prasiaės lygiai 
9:30 išryto kiekvieną dieną per 
visas 4 diena? 

Parsiduoda medinis namas 4 kam
barių su krautuve vertas $5,000 o 
parduodamas už $3,500 iš priežasties 
važiavimo I i e t u v o n : Antras 6 k a m 
barių su rakandais ( furnitures) 
preke $4,300: 2 namai parsiduoda 
ant Forber street, gera uke 151 ak
ras žemes su mišku 7 kambarių na
mas $4,500. 

Nepraleiskite Sjos progos nes gal 
kita tokia Beatsitiks jeigu jus nepa
imsi te šių properčių tai žydas paims. 

Atsi lankykite ypatiškai arba rašy
kite laišku: 

^ . Bra-as 
800 E . Street N. S. Pit tsburgh Peuna 
4 r b a 
228—3-rd Avc. l iomebtead: Penua. 

MOTERIMS ir VYRAMS 

DR. J . SHANKS 
Ofiaai: 

1G57H. Ma4**o» 
St. Kmp. Paulina 
VaL 10 iki 12 p 

1 iki 8 vak. 
Res. ofisas 3S41 FuHerton 
Ave, Kam p. Albany Ava. 

Vai. 8 iki »:30 ryte 
8:80 iki 9:30 vak. 

ChicAffo, IU. 

GYDYTOJAS Ir CHIIUB6A8 
Gydė moterių ir 
vyru visokias li

p u gavo efi-
btioae wut U-

nonhaMii— 

• — 

DIDELIS BARGENAS 
Trijų pagyvenimų mūrinis namas 

s u maudynėmis visais naujausiais {-
taisymais . Hondos neša $720.00 į 
metų. -Kaina $6,850. Pardavimo prie
žastis, va l iuo ju i Lietuva. 

I. RUMCHAKS. 
2243 S. Irving Ave. 

• • • 

PARSIDUODA DUONOS K E P T U V E 
ir mūrinis namas su visais įtaisais 
l ietuvių apgyventoj vietoj labai pigiai. 
Priežastis savininkas Lietuvoj. Atsi
šaukite per laišką, ar ypatiškai. 

W. Dabita: 
147 14roadwu>, Mclrose Park, 111. 

1 IC i l l ~ , .T l j •' . " . . . | 

P A R S I D U O D A 40 A K E R I U F A R -
MĄ su budinkais, s tuba 7 kambarių 
su augštų beiamentu a k m e n s pama
tas tvartas 70 pėdų ilgio St pločio 
svirnas del javų, višt ininkas dęi 100 
vištų 2 arkliai 5 karves, 5 kiaules 
100 vištų 25 kalakutai . Žeme graži, 
lygi ne kalnuota, čia randasi upel is ir 
šaltinis; 10 akerių pievos 4 akeriai 
bulvėms užsėta, 20 akerių kornų ap
sodinta. Kaina su budinkais $2,500 už 
gyvulius ir javus $1,500 šį uke yra 
viena myl ia nuo miestel io Lutber. N o 
rintieji pirkti atsišaukite š iuo adresu. 

Domininkas Druskena8> 
" • • • • • • • •• • • • • ^ r - - wį 'i my • ^ ** 

K, 1 Luther, Mich. 
. . . . . " i " L ' i i i 1 

\ 
Ant pardavimo 160 akrų farma, už 

pusė kainos 125 akrai dirbamos 75 
šieno. Medinis, S kambarių namas . 

KHi ir visi namai gražiai šitaisyti, 
masinos geroj tvarkoj, taip-gi yra ii 
gyvulių. Parsiduoda iš priežasties, 
nes fcavininkas turi 2 ūkės, v iena 8 U 
akrų Kaina $8,500. Atsišaukite. 

c . Czaplinski 
R. 8 Neoedah, Wlsc. 
• • . ' p ' 

Dr. 0 . VA1TUSH, 0 . D. 
LIKTI V18 AKIŲ SFBCIALISTA8 

Paleng-vina visi} akla 
templm% kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigti* 
lio, aptemimo, ner-j 
votumą, skaudančius 

Ir uisidegusius karščiu akių kreivos akyą 
katerakto, nemiegrio; netikras akis indedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma-| 
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančiusl 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki t vakaro*j 
Nedėllomis nuo 10 lkl 1 vaL po pietų. 

1555 W. 47 St. ir Ashland Av.l 
Telefonas Drever 966S. 

paropaanAmerican R u reau 
Fabionas ir Mickievics ved. 
buvę A Petraitis Ir 8. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
N O T A R U I H A S 

Real F.state, Paskolos , Ipsnrlas l 
Ir U. 

809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 
Tel. Boulevard 611 

Vai.: 8 Iki 6 kasdiena 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub, i*u t rak. 

Med.: iki t pe pietų. 

'. :— 
REIKALINGA S E N A MOTERIS. 
Prie dviejų vaikų: v ienas 2 metų, 

antras 5 metų. Daugiau nieko nereiks 
dirbti. Gausite valgį, nakvynę ir dar 
kiek primokėčiau: Atsišaukit vaka
rais: 

2256 W. 24 St. 3 fL iš uspakette. 

aiuiiiiiiiiiiitiiuiimiiiiiiiiiuiiiiiiiuuii 
Res . 11S8 Independenoe Blrd. 

Telefonas Voo R a v ė s f f t 

DR, A. A. SOTH, 
R a s a s Gydytojas ri Ck\rnręm 
fipecijalistas Moteriško, Vfr i ska 

Valka Ir risų cnroai&ka l ig^ 
VALANDOS: 10—11 ryto 

plet«, T—• vak. Nedeiloaals ! • 
Ofisus »»5* So. Ralsted St., 

Telefonas Drorer 
StIMIIIIllIMIIIIIIItslUtUIIIHII 

• —<̂  • " » • 

/ s y s. r V A - s Į a.t y a ^ . - c t f t Ą g ? ; 
Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelte 
LIETUVIS D E j r n S T A S 

47 l t BO. ASHLA1TD A 
arti 47-tos Oa«ss 

Valandos: puo 9 ryto iki 9 
Šaradomis aao 4 lig t 

Vyrui darbas, v iduj: ant visadoj 
turėtų udžirbti nuo $40 iki $75 
savaite; didelė proga atsakančt 
vyrui su $ii00.00 iki $300.00 capil 
Atsišaukite šiuo antrašu. 

Mr. S L U A L 
R o o m 604 

105 S. Beąrborn St. Cblca^i 

file:///vells
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Parap. Svet. ir Kieme I I v B A Z A R A S ^ 
I Susitarusių Dr-jy mį™ Dievo Apv. Parap. Naudai 
j KERMOŠIAUS DIENOS bus 4, 5, 8, U, 15, 18, 22 ir 25 

Rugsėjo (Sept.) mėnesyje 
Sfiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii •itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifriiiiiiifiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiin 

78-tos ir Union £a£ r 
i 

•« E 

Sekmadieny, 4 d. rugsėjo, 4:00 vai. p. p. bus nepaprastas Bazaro atidarymas. 
Šis Bazaras tai prieš rudeninis laimės kermošius. Jį rengia daug galvy, tatai jame bus šim

tai įvairių naujanybių. Užeik ir pažurėk ko jame nėra! Šiame Kermošiui neišalksi, neištrokši 
ir tuščiomis neišeisi. 

Kvi ečia Klebonas Ir Visi Bazaro Rengėjai. 

1̂ 1 •itiiiiiiiiini«i**>11 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiititiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii £ 

CHICAGOJE. 
— » 

MOTERYS IMASI VALYTI 
MIESTĄ. 

12-oje wardoje gatvaičių 
užteršimas nepakenčiamas. 
Piliečiai šaukia miesto valdy
ba valyti miestą. Tečiaus tas 
šauksmas pasirodo tuščias. 

Kad taip, tai 12-os \vardos 
moterys organizuojasi ir pa
čios valys gątvaites. Tik ne-
žinia, kur jos dės suvalytas 
nešvarvbes. Gal vers tiesiog 
gatvėsna. Tegu paskui mies
to valdyba žinosi. 

Kai-kutioše gatvaitėse pri
sirinko tiek daug visokių mė
šlų, kad negalės įvažiuoti ve
žimai. 

Kitur ir tas pat galas. 
Viešųjų darbų komisionie-

mis Francis sako, jog rugsė-;*" '*"' 
, . . . I but len 

jo mėnesiu skirta miestui va-i 
lyti 324 tūkstančiai doleriu. 
Bet argi galima su tiek pi
nigų apvalyti miestą. 

SAN ANTONIO, Tex., ru
gsėjo 1. — Meksikoje nežino
mų piktadarių užpultas na
muose ir nužudytas buvusio 
Meksikos prezidento Madero 
palydovas, gen. Jorge Bluhm. 

IŠ WEST SIDES PADAN 
GĖS. 

MIESTAS BUS VALOMAS. 

Chicagos viešųjų darbų ko-
įnisionierius Francis pranešė, 
kad ši mėnesį visos nešvarios 
ir atmatomis užverstos gat-
vaitės bus apvalytos. Te
einu tas palengvinimas bus 
tik laikinas. Nes kuomet pa
sibaigs tam tikslui skirti pi 
nigai, tuomet ir vėl nešvaru
mai augs. 

Taipat pranešta, kad mies
to taryba specialiu susi rinki-
man bus sušaukta po Darbo 
dienos. 

PROKURORAS UŽGINA TY 
RINĖJIMUS. 

Cbicagos spauda padavė, 
jog vietos distrikto federalis 
prokuroras imasi tyrinėti 
slaptą organizaciją Ku Klux 
Klan. 

Vakar prokuroras tai už
gynė. Sako, jam nei galvon 
neatėjo toki daiktai. 

PROTESTUOJA PRIEŠ 
MUITŲ TARIFĄ. 

Kongresas yra pradėjęs, te-
čiau dar nebaigęs svarstyti 
naujo muitų tarifos įstatymo. 
Tečiau kai-kurios naujo įsta
tymo dalys jau aptartos ir 
paskelbtos. 

Šiandie prieš tą naują įsta? 
tymą pakeliamas trukšmingas 
protestas. Visi veteranai šau

kiami protestuoti. Girdi, įsta
tymas pabranginsiąs čia gy
venimą. 

Del ko taip? Didžiuliai pirk 
liai iš Europos pigiai negalės 
importuoti pertekliaus daiktų, 
kurie reikalingi tik vieniems 
turtingiems. Už tokius daik
tus norima padėti augštus mui 
tos. 

Ve kodėl keliamas trukš-
mas. 

Visos West Sides mintįs už
imtos išmokėjimu morgičių, 
kurie šiais metais baigiasi. Vie 
ną morgičių $1,900.00 reikia 
išmokėti rugsėjo 30 d., ant
rą $34,000.00 lapkričio 1 d. 
Tariasi parapijos mitinguose; 
vakarienėse, draugijų susirin 
kimuose. Visų viena mintis 
išmokėt ir gana. Liktų tada 
dar $8,000.00, kurių laikas 
baigiasi 1924 metais. Kaip 

gva nusikračius sun 
į kaus skolų jungo. Praeitą ne-
dėlią rugjpučio 28 d. parapi-
jonys vėl susirinko aptarti sa
vo reikalų. Pasirodė, kad se
iliaus pasižadėtų pamokėt pa
rapijos skolų butą $3,700.00, 
rUgpjučio 21 d. Altoriaus 
Puošimo Draugijos narės pa
sižadėjo duoti $1,200.00. Jau 
atnešė $350.00: p. E. ZaJan
kauskienė $200.00, J. Šiaulienė 
$1(K).()0, p. Kelpšienė $50.00. 
Susirinkime p. Gasparkienė 
pranešė, kad Aušros Vartų Mo
terų ir Merginų Draugija pa
rapijos skolų pamokėjimai sko 
Ii na $500.00 be nuošimčio. 
Kitos Draugijos, kaip galima 
buvo suprast, skolins parapi
jai, kiek galėdamos, vienos be 
nuošimčių, kitos inidamos 
nuošimtį, kaip bankuose. Pa-
vienios ypatos turinčios pinigų 
ketino prisidėti prie išmokėji
mo Aušros Vartų par. skolų. 
Lapkričio 6 d. sukanka 15 
metų jubilėjus šios parapijos 
gyvavimo. Nors žmonės turi 
bedarbę, bet visomis jėgomis, 
didelėje vienybėje, stengiasi 
Aušros Vartų par. skolas nai-
kyti, kad jubilėjaus apvaik-
ščiojimas butų ir iškilmingas 
ir malonus. Daugumos West 
Sides Draugijų jau pasižadė
jo dalyvauti jubilėjaus ap-
vaikščiojime lapkričio 6 d. Jau 
Bažnyčios "yarde" nutarta 
pastatyti i'platformą'' ir pa
baigus apvaikščiojimą tenai 
turėti prakalbas. Sutarta taip
gi sušaukti West Sidės biz
nierius ir su jais pasikalbėti 
pasigarsinimo reikale, nes 
manoma išleisti jubilėjaus pro
gramos su apgarsinimais. Dar 
sušaukimo diena nepaskirta. 
Biznierių West Sidėje yra ne
maža. Jie galėtų šauniai ap-
sigarsyti, o programas dar 

• • • " C j labjaus suartintų biznierius su 
kitais lietuviais. Sutarta taip
gi šaukti susirinkimas West 
Sidės Dfaugijų atstovų bei 
valdybų. Tas susirinkimas pa
skirtas rugsėjo (September) 
5 d. 7 valandą vai. Aušros 
Vartų parapijos svetainėje^ 
2323 W. 23 Place. 

Gerbiamieji Draugijų Atsto
vai ir Valdybos, atsilankykit į 
tą susirinkimą ir atliksit dide
lį darbą. Biznierių susirinki
mas bus pagarsintas vėliaus 
susitarus su Draugijų Atsto
vais ir Valdybomis. Visa Auš
ros Vartų parapija dėkoja vi
siems Geradariams ir Prijau
čiantiems už paramą. 

Parapijos vardu M. 

Iš WEST SIDES. 
— 

L. Vyčių 24 kuopos susirin
kimas bus šį vakarą, rūgs. 1 
d., Aušros Vartų svet. Yra 
svarbių reikalų. 

" 1 Valdyba. -

IŠ WEST PULLMAN, ILL. 

Lietuvos Vyčių 35 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny nigs. 1 d. š. m., 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
svet., 7:30 vai. vakare. 

Prašau visus Vyčius-tes pri
būti ant šio svarbaus susirin
kimo. . 

• 

V. Kalifečius, pirm. 

PRANEŠIMAI. 
LIET. VYČIŲ CHICAGOS 

APSKRIČIO CHORO 
NARIAMS. 

Visi nariai yra prašomi ne
pamiršti, kad Lietuvos Vyčių 
Chicagos Apskričio Choro pir
mutinė praktika, po ilgų vaka-
cijų, prasidės rugsėjo (Sep
tember) 9, Mark White Squa-
re Parko svetainėje (29-th ir 

I 

Halsted gatvių) 8 vai. vaka
re. 

Alb. C. Alaburdaitė. rast 

ŠLIOGERIS PERMAINO 
ANTRAŠĄ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Nuo šios dienos Labdarybės 
ir kitokiais reikalais meldžiu 
visus man siunčiamus laiškus 
adresuoti: 

J. Šliogeris 1447 S. 50-th Av. 
Cicero, m. 

Laiškai man adresuoti ant 
1508 So. /8-th Ct. manęs ne
bepasiekia. 

J. Šliogeris, 
1447 So. 50-th Ave. 

•**&' 
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Auksinai Labai Pigus 
. 

IRKITE jų. dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 
LIETUVĄ. 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

. 

pinigų kursą kreipkitės 

a 
0r Cicero. 111. | [ | 

• * 

u 99 as 
2334 So. Oakley Ave., 

Publ. Co. 
Chicago, 111. 

Į 

f 

Labdaringos Sąj. 4 kuopos, 
susirinkimas įvyks penktadie
ny rugsėjo 2 d., 1921 m. Va
kare po pamaldų, parapijos 
mokyklos kambary. Nariai 
kviečiami kuoskaitlingiausia 
atsilankyti dėlto, kad yra 
svarbi priežastis kaslink rink
liavos kuri įvyks šį mėnesį. 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Alumnų pirmos kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, rūgs. 1 d., Da-
vis Sq. Parko svet. Prasidės 
8 vai. vakare. 

Alumnai teiksitės skaitlin
gai* susirinkti. 

Valdyba. 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
O D H O A D H A Y Nt:v\ Y O U K N \ 

' 
Tiesi Kelionė J LIETUVĄ PER P1LIAV4 

(KaraliauČio Prieplauka) 
ARBA PER UBAVA, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuoml linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant 
mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI I PILIAVA. 

Lietuviai, važiuojanti J Pillava, aplenkia Lenkų juostą (Korldo-
ra. ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportą; jokių vizų nereikia 

Susinėsimas su Piliavų, tai yra nauja šaka mūsų regruliariško su_ 
sinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti. 

Ulde- l l d v i e j ų s r i u b a p n M o l a i v a i i š p l a u l c t a : 
S. S. LITUAITIA Rngrs. 7 S. S. ESTONIA Spalio 5. 
8. S. LATVI A Rūgs. 21 S. S. POLONI A Rugsėjo 12. 

Pasažicrams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax, Con. 
Vitti laivai turi paikus kambariu* trečios kUasoa keleiviam* 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. KEMPF, Gen. Western Pas*. Ajrt. 129 N. LaSalle St. Chicago 

Negrįžkite į Lietuvą 
be gyduolių, kurias mes sutaisom keleiviams del visokių ligų kelio
nėj ir Lietuvoj, kur daktarus ir gyduolės sunku gaut. Sykiu su skri-
nelė gyduolių įdedame knygeli su jų vardais ir kaip nuo kokių ligų 
vartot. : 

Ch. Montvido 
1824 Wabansia Avenue 

Vaistinyčia 
Chicago, UI. 

SKAITYKITE IE 
PLATINKITE "DRAUGĄ." 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

W. 45 Stf. Chicago' 
(Prie Western Avenue) 

lydau Be Vaistu ir Be Operacijoj-! 
[Vai.: 8 iki 12 nuo 2 iki 5 vak. pa
rai sutarimą. Išskirant ketvergus. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

J g j l D 1 * ™ LIETUVIŠKA KRAUTUVĘ (JHICAGOJ 

•' »• • 

<*s:r.ž 
* r* 

PIAtL QUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena U didžiausių Chicagoje 
Parduodame oš žemiausia kainą, kur kitur taip negausi. 

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

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DR0VER 7309 

Pirmas ir Vienintelis Tikrai Lietuviy 
Bankas Rytinėse Valstijose 

Baltic States Bank 
Kas MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti gerą 

kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, - LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES 
BANKĄ. 

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimt 
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui - pirkimui'u-
kės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pinigai 
butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, -- BŪTI
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATES BANKĄ, kurs 
persiunčia Lietuvon pinigus greičiausiai ir teisingiausiai. 

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMCIAMS ir 
gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos 
kas mėnuo, -- LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC 
STATES BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba banko 

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ - MES GREI
TAI IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS. 

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS. 

Baltic States Bank 
m Eijbth Are., ' New York, N. Y. 

Hl 

U 
SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį" 

"j 

KAI1 
PRICI 

vo 
Bu 

MONA] 
BINI] 

Kas v< 

BERI! 
< 'Vok 
juje.' 

Tai 
pareis 
reikia 
džia y 
v- • 

ciasi 
na, jeĮ 
apie 

Kaip 
narchi 
ir amun 
no. Ir 
Ii pake 
tintų 

Čia 
ciasi 
mato, 
kietija 
mo. 
griauti 
griuvėsių 
stinę 

V I S I 

lenuta 
ji bus 

Monai 

Per 
sių v 
smarki 
viriai 
stacijas 
mus. Ir 
monarch 
nerolas 
šalininkai 

Voki 
senovei 
bę Holu 
prisiegos 
bet prie 
dar susti] 

Monarclil 
vusiam 
lemta 
landijos 
savimi 
rio sūnų 
rikų. 

Darbiu) 

Maty 
n ui gamn 

Abel 
priplauk 
ehiją. 
kietijon 
kaizeri 

Bet 
n ima 

Kar 
PAGAMI] 

WASH1 
— IŠ y 
^a, kad 
klauso 
prokliai 
skirsty 
žiuoja 
kritis, 
kyti jiems 
go apskritįl 

file:///vardos

