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SUV. VALSTIJOS PAKELIA ATRASTA 4 ŽUVC LAKU 
NAI. 

MANDATŲ KLAUSIMĄ Vienas atrastas dar gyvas. 

BOLŠEVIKAI SUTARTYJE 
SU AFGANISTANU 

BOLŠEVIKAI ĮVEIKĖ ANG 
U J O S DIPLOMATIJĄ. 

Atidarytas kelias Indijon. 

vuo.ja sovietai. I r Rusijos 
bolševikai su ta šalimi 
žiuoju gyvena. 

gra-

Nustato savo poziciją, manda 
tų klausime. 

AMERIKA SIUNČIA ALI 
ANTAMS NOTĄ. 

R \ G A , rūgs. t. — Afga
nistano yaklžia ratifikavo su
tartį, padarytą su Rusijos 
bolševikų valdžia, anot gau
tos depešos iš Maskvos. AVA SI UX<1 TON, rūgs. 7. — 

Ta sutartis, kai}) čia ji su-, Suv. Valstijų vyriausybė, kaip 
prantama ir aiškinama, Rusi- ' sužinota, pasiuntė naują notą 
jai leidžia turėti per Afganis sąjungininkams. Šiuo kartu, 
taną tiesioginį susinėsimą su kaip sakoma, mandatų klausi-

• Indija, del ko rusų ir anglų me, Nota pasiųsta praėjusią 
diplomatai per visą šimtmetį savaitę, 
ravėjosi. I r iki šiolei anglai 
vis gaudavo viršų. 

CHARLESTON, \V. Va., 
rūgs. 7. — Rugsėjo 2 d. ar
mijos bombiniu lėktuvu čia 
NLcholas apskrity skrido pen-
ki kariškiai: liet. Speck, liet. 
Fitsipatriek, seržantas Brown, 
eilinis kareivis Howard ir 
korporąlas Hazelton. J ie bu
vo pasiųsti apžvalgyti apy
linkę, kuomet federalė kariuo 
menė vyko čia malšinti ang-
lekasių. 

Nuo to laiko lėktuvas su 
lakūnais pragaišo. Nioholas 
apskrities gyventojai pakilo 
ieškoti nelaimingų lakūnų. 
Prie jų prisidėjo kiti armijos 
lakūnai ir kareiviai. 

Tik rugsėjo 5 dieną atras
tas lėktuvas tankiame miške 
sudaužytas. Keturi iš skridi-
kų negyvi. Gyvas ir baisiai 
sužeistas atrastas tik korpo
rąlas Hazelton. Vargiai jis 

IŠ GENEVOS PASKLEIS
TOS NETEISINGOS 

ŽINIOS. 
PRANEŠA LIETUVOS IN 

FORM. BIURAS. 

(Telegramą Draugui). 

KOVOS LIGI PASKUTI
NIŲJŲ. 

Monarchistams turi but pada
rytas galas. 

Lloyd George Tariasi su Milita 
riais Vadais 

ŠIANDIE ANGLIJOS KABI- ko kantrybės nuolat susirasi 
NETO SUSIRINKIMAS. 

BERLYNAS, rūgs. 7. 
Kanclieris Wirth kalbėjo č i a / M į ^ A i r i j a gaus uJtimatu-
centro partijos susirinkime 
J is pažymėjo, jog pasirengęs 
pavartoti visas prieinamas 

mą. 

nėti su Airijos prezidentu d< 
Valerą. 

Pramatoma, kad kabinetasj 
nutars Airijai pasiųsti ulti
matumą. Pareikalaus apribo
tu laiku sutikti ar ne su An-

Kai-kurie Amerikos lietuvių 
laikraščiai paskelbė Associa
ted Press paduotų iš Genevos 
klaidinga žinią, buk Lietuvos 
delegacija Genevoje sutiko, 
kad iš Vilniaus ir apylinkių 
butų sudaryta atskira iLetu 
va, kurioje administracija bu
tų po Lenkijos priežiūra. 

LONDONAS, rūgs. 7. 
WASHINGTON, rūgs. 6. - M * * ^ e m ^ n ^ r d j ^ , fiiandie j ^ į į ^ Škotijoj,!gli jos sąlygomis. ^ 

. . . . . l m e n u > s n ' sušauktas Anglijos ministerių! Vakar Anglijos premieraa] 
kabineto susirinkimas. Bus ta-1 Invernesse turėjo konferenci-

Kanclieris sakė, jog Vokie- riamasi, kas padaryti paga-Į jas su niilitariais Anglijos va-
tijos respublika turi but sau- liau su Airija. Nes premie- Idais ir Įvairiais augštaisiais 
gojama, idant jos nepaliestų ' rui Lloyd George jau pritru- civiliais valdininkais, 
reakcija. Reichstagui bus pa- j 
duotas projekįas įstatymui, 
kuris apdraus garbę piliečių, 
įveltų politinėj ugny. 

Wirth, be to, pridūrė, jog 

Valstybės departamentas at 
sisako kol-kas notos turini 

Afganistano valdžia, kažko 'skelbti viešai, kol pirmiau tos Į Pagy* 
del bolševikų pusėn palinko notos negaus sąjungininkui Lėktuvas su nelaimingais 
staiga, kuomet tokią pat sn- Į vyriausybės. kariškiais atrastas už dešim-
tartį mėgino padaryti Angli-i Kaip žinoma, po karo pa-
jn. imtas Vokietijos ir kitas te-

Bolševikų karo laivyno Ka ritorijas turėjo pasidalinti są-
spijos jurose leitenantas Ras jungininkai. Bet nebuvo kok-
kolnikov bolševikų misijos tu tą tiesiog padaryti, todėl 
priešaky nuvyko Afganistano Į tų teritorijų mandatų padali 
sostinei! Kabul. I r tenai trumjnimas pavestas Tautų Sąjun-
pu laiku jam pavyko afganus j gai. Šita paskirstė mandatus 
patraukti savo pusėn. To (pagal sąjungininkių noro. 
nebnvo padarinei torai.*'.** rtt- j Taurų Sąjungoje nėra Suv. 

ties mylių pietvakariuose nuo 
Summerville, Nicholas apskri 
ty. Nelaimės vietą užėjo B. 
Hughes, ūkininkas. 

Lietuvos Informacijos Biu- Berlyno valdžia tikisi greitu 
ras yra įgaliotas pranešti, kad l a i k u susitaikinti su Bavari-
panašaus sutikimo Lietuvos \**> s u k u r i ^ a P a k i l ? n a u J i l i e 

, , .'. . , . . . . . susipratimai. 
delegacija serą davusi ir i£vi- _ / v . ^ . . a l y . . 

Kanclieris aštriais žodžiais 

MEJEROVIČ APIE ELSL 
NINKU KONFERENCIJĄ. 

RYGA. Latvių ministerių 

LLOYD GEORGE APIE 
LENKUS. 

so toji žima nuo pradžios iki a U k a v o d i d ž i u ] i u s V o k i e t i j 0 8 P i l i n i n k a s p. Mejerovieius L l o y d Q 

galo yra klaidinga. . kapitalistus, kurie trukdo vai V^e^kė, kad Pabaltjuno vai L e n k i j a 

• žiai išmokėti laiku karo kont- s t>T b i u konferencijoj Elsimn-

ro valdžia per penkiasdešimts 
metų. 

Su ta sutartimi bolševikai 

Valstijų atstove. Taigi man
datai padalinta be atsiklausi-
mo Suv. Valstijų. Suv. Vals-

pabaigė apsidrausti visais pa-tijos atsisako pripažinti Tau-
sieniais. Šiandie bolševistinė tų Sąjungą, taigi ir jos vei-
Rusija gražiuoju sugyvena kiamus darbus. Tečiau Suv. 
su šitomis kaimyniškomis vai; Valstijos stipriai laikosi sau 
stybėmis: Suomija, Estija, prigulinčių teisių, pažymėtų 
Latvija, Lietuva, Lenkija, na Yersailleso taikos sutarty. I r 
cionalistine Turkija, Persija; nori, kad be jų sutikimo y-
ir Afganistanu. Taikos sutarjpač svarbesnių teritorijų man-
čių nepadariusi tik su Rūmu- ! datai nebūtų bi kaip dalina -
nija ir Japonija. Taipat s u m i . 
Kinija nieko nepadaryta. Bet j Be abejonės, Suv. Valstijų 
Maskvoje aiškinama, jog R u - n o t a sąjungininkams padarys 
sija neturi ko bijotis Kinijos, j daug nesmagumo ir naują gal-

Mongolijoje tuotarpu gy-ivosukį. 

BURTININKAMS ROJUS. 

ribuciją sąjungininkams. 

Iš Vakaru Virginijos Valstijos 
PRAMATOMOS NAUJOS 

RIAUŠĖS W. VIRGI 
NIJOJE. 

Darbininkus provokuoja pats 
gubernatorius. 

CHARLESTON, W. Va., 
rūgs. 7. — Anglekasių riau
šės pasibaigė. Federalė ka
riuomenė nerado jokių darbi 
ninku sukilimų, nors už suki
limus smarkiai darbavosi pa
tys anglekasyklų savininkai, 
ty. kapitalistai išnaudotojai. 
Federalės kariuomenės vadai 
kai-kur rado neskaitlingas 
grupes darbininkų, kurie gy
nėsi nuo kompanijų nusam
dytų gaujų. Atvykus karei-

Pramatoma, kad kuomet 
kariuomenė bus atšaukta, 
kompanijų nusamdytos gau
jos vėl pulsis prieš darbinin
kus. Šitie ims gintis. Kapi
talistai ir vėl pradės šaukti 
apie darbininkų " sukilimus/ ' 

Naujos riaušės pramato-
mos dar ir dėlto, kad pats 
gubernatorius provokuoja 
darbininkus, kad kompanijos 
posenovei skelbia apie savo 
autokratizmą. 

Gubernatorius skelbia, jog 
jis valstijos ir apskričių auto 
ritetanls pagelbėsiąs visus 
riaušininkus, ypač jų vadus, 
nubausti. 

Kompanijos savo keliu tvir 
tina, jog jos posenovei nieko 
bendra neturėsiančios su dar-viams ir tos darbininkų gra 

pės iškriko, nes gaujoms gal- bildukų unija, taigi su angle-
važudžių nebuvo progos dar- j kasių organizacija, 
bi n inkus užpuldinėti. Pagaliau ši organizacija 

Kuomet valstijoje stovi fe- tvirtina, jog dėsianti pastan-

, 

deralė kariuomenė atrodo vis 
kas ramu. Tečiau ta kariuo
menė negali eia pasilikti ilges 
nį laiką. I r pramatomos nau 
jos riaušes pasitraukus ka 
riuomeiiei-

gas visus anglekasius patrau
kti unijon. 

Tai svarbiausios priežas
tys, kurios neleis nurimti dar 
bininkams. 

Kuomet valst i jos autorite-

SAN FRANCISCO, Cal., 
rūgs. 7. — Visokios rųšies ra
gą niaf, burtininkai ir kitoki 
žmoni n apgaudinėtojai lais
vai praktikuoja medicinoje 
Siame. 

Apie tai pranešė sugryžęs 
iš Siamo patologistas Ellis. 

Taigi, kur žmonės -tamsus, 
ten visokiams sukčiams- »yra 
rojus. Nei Siamo valdžia tją 
sukčių nebaudžia. Nes pati 
valdžia mažai kiek šviesesnė 
už savo liaudį. 

nistracijos maistą. 
_ Neturima, |wių» kiek to 
maisto tekę bolševikų karei
viams. 

RUSAI PAGROB? AMERI 
KONIŠKĄ MAISTĄ. 

AIRIAI DARBININKAI PA 
RYGA, rūgs. 7. — Geležiu- GROBi UOSTĄ. 

kelio darbininkai Narvoje,! 
Estijoje, praneša, kad Yam- j CORK, Airija, rūgs.. 7. — 
burge bolševikų kariuomenė #ia pakilę darbininkai iš uos-
pagrobusi siunčiamą Mask-jto išvaikė visus airius valdi-
von Amerikos šelpimo admi- niūkus ir patys užėmė uosto 

ofisus. Paskui išskleidė rau
doną vėliavą. 

Darbininkai tai padarė, 
kuomet uosto valdyba atsisa-

Yamburgo. apylinkėse, sako kė jiems mokėti reikalaujamą 
ma, yra apie 16,000 bolševi- užmokesnį. 
kų kareivių. Aplinkiniai gy- Matyt, tan reikalan įsimai-
ventojai bijosi tų kareivių šys airių republikoninė armi-
plėšimų. I*|5f ja. 

kuose daugiausia svarstyti 
du klausimai: 

1. Pabaltjurio valstybių 
santikių keitimas. *. 

2. Jų ekonominė politika. 
Pasitarimai buvę sėkmingi, 

bet konvencijų nepasirašyta. 
Artimiausioj ateity prasidės 
pasitarimai del latvių-suo-

» i ! .. KAUNAS, Buvęs Lietuvos 
nnų prekybos konvencijos su- M. ,. *,. 
, TV , !• i ^ • atstovas Skandinavijos valstv-

daryn^o,^ Paskhd* s p a u d , ^ ^ p. T r A ^ t u o l i s i S v a . 

BERLYNAS. Laikr. " In -
, transigeant" praneša, kad 

eorge pareiškė, jog j 
savo g}rvybe tesanti 

dėkinga vien Versailles su
tarčiai, todėl ji privalanti tą 
sutartį juo labiau respektuo
ti. Be to, jis pareiškė, kad 
neleistina Lenkijai ginklu už-1 

grobti Augštąją Sileziją, if 
pridūrė dar, kad lenkų už-' 
grobimas Vilniaus esąs dide
lis neteisingumas. 

PABŽGO 3 PASTOS PLĖŠI 
KAI. 

• TOLEDO, ,0., rūgs. 7. — 
Iš Lucas apskrities kalėjimo 
pabėgo trys pastos plėšikai: 
George Rogers, Ch. Schultz 
ir Joe Urbaitis. Jie apmušė 
kelis kalėjimo sargus ir pa
siėmė jų revolverius. 

BERLYNAS, rūgs. 6. — Vo
kiečiai tikri genijai. Turi jie Konstantinopolis, rūgs. 7. -
naują išradimą. Išrastas tykus Graikai dar negreitai pasieks 
lėktuvas. Šiandieniniai lėktų- Angorą, nežiūrint jų pasigi-
vai skrindant labai trata, iš- rimų. Nes turkų armijos 
toli girdimas jų skridimas. I sparnai nesulaužyti. I r kaip 
Vokiečių išrastas lėktuvas ilgai tas nebus padaryta, nė-

ŽUVO TRYS ŽMONĖS. 
«-•« 

Darbo dieną Chicagoje ne
laimėse su automobiliais žu
vo trys žmonės. 

SAUGOKITĖS KLASTUO-
iy PINIGU. 

WASHINGTON, rūgs. 7. — 
Paskelbta, kad tomis dienomis 
daugiau pasirodė netikrų po-
perinių pingų, ty. suklastuo 
tų banknotų. Pinigyno depar
tamentas perspėja visuomenę. 

IŠRADO TYKŲ LĖKTUVĄ. NELABAI GERAI SEKASI 
GRAIKAIS. 

skrinda patylomis. Supranta
ma, naujas išradimas dar ne
ištobulintas. 

ra ko džiaugtis laimėjimais. 

KITUR ANGLEKASIŲ 
RIAUŠĖS. 

SERGA M0NA00 PRINCAS. 
HARRISBDURG, 111., rug. 

PARYŽIUS, rūgs. 6. T - 7* 7". Hardin apskrity angle-
Prancijos Pirenėjuose vienoj kasiai pakelę kažkokias riau-
villoj (vasarnamy) smarkiai š e s P r i e š kompanijų sargybą, 
susirgo Monaco princas. Iš P a - ; B u v ? apsišaudymų. Tečiau 
ryžiaus nukviesti gydytojai a P i e t a i smulkmenų trųksta. 
specialistai. Princui buvo da-

ŠALNOS NEBRASKOJE 
romą operacija. 

gandai, Elsininkų* konferenci
jos metu apie didelius nesusi
pratimus tarp latvių ir lenkų 
neturi jokio pamato. Latviai, 
kaip ir estai, pareiškė jų tvir
tą nusistatymą del lenkų-lie-
'tuvių ginčo. J ie pasistengsią 

žiuoja užsienin ir ypatinga 
diplomatinė misija vyksta Da^ 
nijon, Švedijon, Norvegijon; 
ir Suomi j on. 

Tremtinių grąžinimo sky
rius praneša, kad rugp. 8 d. 
iš Minsko ir Vitebsko atvyko 

pasilikti neutraliais taip ii- tremtinių ešelonas: lietuvių 
gai, kol statutas tuo nebus 217« žYdu 144» rusų 56, len-
keičiamas. Konferencijos pa
baigoj susitarta sušaukti Lat 
vijos, Estijos, Lietuvos ir 
Suomijos iš vienos pusės ir 
Rusų iš antros konferenciją, 
pasitarti transito klausimu. 

kų 16 ir latvių 5. 

COSTA RICA'I REIKALIN
GI PINIGAL 

RAPORTUOJA PREZIDEN
TUI APIE ANGLEKA

SIŲ RIAUŠES. 

OMAHA, Nebr., rūgs. 7.— 
Kai-kuriose vietose vakar ry
tą pasirodė pirmutinės šįmet 
šalnos. 

WASHINGTON, rūgs. 7 . - P R A N C U Z A I ATVYKS KA-
Federalės kariuomenės vadas « Q IJLJVU 
West Virginijoje, gen. Band ' 
holtz, Karo sekret. Weeks P A R Y Ž I U S , rūgs. 7. -
prisiuntė raportą apie angle- N u 8 i g i n k l a v i i n o k o l l f e renci-

ANYKŠČIAI. Utenos ap. 
Liepos 26 d. šv. Onos atlai
duose po pamaldų. Anykščiuo 
se buvo surengtos šaulių at
stovų prakalbos. Susirinku
sių žmonių buvo apie 5,000. 
Kalbėtojas vaizdžiai nupasa
kojo apie dabartinę Lietuvos 
padėtį, Hymanso nepaken
čiamą mums pasiulimą ir 
tt. Kalbėtojų buvo ir iš susi
rinkusių. Prieš ^pabaigiant 
mitingą buvo perskaityta re
zoliucija, kuri vienbalsiai su
sirinkusių buvo priimta ir į-
galiota keletas asmenų pasi
rašymui po rezoliucijai. Iš 
viso ko matyti, kad Anykš
čiai gerai susipratę. 

SAN JOSE, Costa Rica, 
rūgs. 7. — Costa Rica respu
blikos kariuomenė turi užim
ti Coto teritoriją, priklausiu
sią Panamai. Su tuo žygiu 
surištos nemažos išlaidos.-
Respublikos vyriausybė auto
rizuota paskolinti užsieny 
nors vieną milioną dolerių. 

IŠ FEDERACIJOS SEIMO. 

a 

PLUNGĖ. Pakol dar nėra 
geležinkelio, susisiekimui rei-

ikia imtis kitokių priemonių. 
^ • i ^ 1 ! ^ ^ * * , Sakoma, ra- j o n W a s h i n g t o n e p r a n c i j 0 s Tam yra automobiliai. Iš 
50 dol nota su pažymėjimu p o r t e generolas paduoda ke- M ^ k e l i a u g k a r Q l f t i v U 

Federalės Atsargos Bankos Į lėtą rekomendacijų. Rapor- E d g a r Q u m e t 
Kansas City; 20 dol. nota su 
Riehard, Va., Federalės Ats. 
Banką, ir 10 dol. su Bostono 
Federalė Ats. Banką. 

tai netinkami pildyti savo 
priedermių, gal Dėdė Šamas 
suras reikalingų vaistų pat
varkyti šitą valstiją. 

tas bus induotas prezidentui. 

APIPLĖŠTAS KRAUTUVI 
KINKAS. 

CHEMIKŲ SUVAŽIAVI
MAS. 

NEW YORK, rūgs. 7. 
Du plėšikai užpuolė valgo- čia prasidėjo f suvažiavimas 

mų daiktų krautuvę po num. American Chemichal draugi-
3157 Wallace gat. Paėmė 700 jos. Dalyvauja apie 3,000 
dol. . chemikų. 

Plungės eina jau 3 automobi
liai, vežioti keleivius ir vie
nas prekėms vežti, o iš Tel
šių taipat vaikščioja vienas. 
Nuo. Plungės ligi Kretingos 
vieną kartą važiuoti mokama 
70 auksinų. Pirmiaus mokė
ta už nuvežimą arkliais 50 
auksinų ir trukdavo 4-$ va
landas, o esant blogiems ke
liams i r dar ilgiau. 

Draugas ' ' painformuotas, 
kad A.L.R.K. Federacijos sei 
mas centro valdybon išrinko 
šiuos asmenis: 

Kun. J. Jakaitį, kun. F . 
Kemešį, L. Šimutį, kun. Dr. 
Ig. Česaitį, K. Krušinską, 
kun. Švagždį ir J . Šaliuną. 

Išrinkti patys pasiskirs vie 
tas valdyboje. 

ORAS. -
oras; vėsu. 

Šiandie gražus 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių, rūgs. 6 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Prancijos šimtui frankų 7.8J 
Italijos šimtui lirų . 4.35 
Vokietijos šimtui mark. 1.08 
Lietuvos šimtui auksinų 1.08 
Lenkijos šimtui mjark. .03 
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LIETUVK KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Huia kasdieną išskyrus nedėldienias 

PRENUMERATOS KAINA: 
CU1CAGOJE IR UŽSIENYJE: 

Metams ^ 8 - e o 

Pu*ei Metų 4-°° 
8UV. VALST. 

Metams $8.06 
Pusei Meta s - ° ° 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užairašymo dieno* | 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"imATCAS" PTOL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Boosevelt 7791 
IIUMMtUlUUUIlIIIIIIIIIll 

PO SUKILIMU, 
> » • 

West Yirginia valstijoje 
anglių kasyklų darbininkų 
usukilimai'' jau kaipir pasi
baigė. Dalis federalės kariuo
menės siunčiama atgal į savo 
stovyklas. Nes jai nėra su kuo 
kariauti. Darbininkai išsiskir
stė kas sau namo. 

Darbininkų sukilimus ten 
norėjo padaryti kapitalistai, 
ty. anglių kasyklų kompani
jos. Pastatė jos prieš darbi
ninkus ginkluotas gaujas. Dar
bininkai turėjo gintis. Tuomet 
kapitalistų spauda pradėjo 
šaukti, kad darbininkai pa
kyla prieš valdžią. Kai-kurie 
laikraščiai tai visa užvardino 
net "civiliu ka ru" . 
Kapitalistų tikslas buvo tuos 

savo išnaudojamus darbinin
kus pastatyti purviniausioj 
šviesoj ir sunaikinti jų orga
nizaciją. Piniguočiams pagel-
bon stojo i r valstijos guberna
torius. Š;s ėmė šauktis fede
ralės kariuomenės. 

Tečiau šalies vyriausybė bu
vo laiku painformuoja apie 
tai ir atsargiai elgėsi. Ačių 
prezidento Hardingo išminčiai, 
kapitalistų suokalbis plyšo nei 
muilo burbulas. 

Nes "sukilusieji ' ' darbinin
kai federalę kariuomenę 
džiaugsmingai sutiko ir nei 
vienas iš jų nepakėlė rankos 
prieš kareivius. Foderalė ka
riuomenė pavarė šalin kompa
nijų nusamdytas ginkluotas 
gaujas ir darbininkai išsis
kirstė. 

Kapitalistai dažnai mėgina 
atlikti tokias komedijas su or
ganizuotais darbininkais. Ret-
karčiais jiems pavyksta su
provokuoti darbininkus. 

Tečiau šiuo kartu nepavyko. 
Iš šaukiamo "civilio k a r o " ir 
"didelio sukilimo" pasirodė 
tik pačių piniguočių didelis 
neišmanymas. Mėgino jie kas
ti duobes darbininkams ir pa
sekmėje ko patys nenusisuko 
sprando savo pagamintose 
duobėse. 

Organizuoti darbininkai vi
suomet turi but budrus. Nes 
tas kapitalistų žygis nebus 
paskutinis. 

legijų. 
Pagaliau ta bajorija taip nu-

šeimininkavo, kad pati valsty
bė turėjo griūti ir ilgiems lai
kams atsidurti į kapus. 

Taigi, aišku, kad seniau Leu-
kijos valstybę buvo pragaiši
nusi bajoriją. 

Šiandie, rašo lenkų laikraš
čiai, atgaivintą Lenkiją val
do jau ne bajorija. Pa t pra
džioje valstybę pradėjo valdy
ti parinktoji lenkų ponija. Ši
ta pradėjo sekti anų amžių ba
jorijos pėdomis. Del to veikiai 
buvo pašalinta. I r vietoje po
niškos valdžios pastatyta jau 
valstiečių (chlopų)* valdžia. A-
not lenkų, šiandieninis prem-
ieras Witos yra tikras valstie
tis. Ponai jį pašaukė ton vie
ton, kuomet bolševikai puolė 
Varšavą, kuomet ponams pri
siėjo pagalvoti kuovęikiaus iš-
dumti į užsienius užėjus pavo-
jun. 

Išskaitę tos ir kitos valdžios 
ypatybes lenkų laikraščiai ir 
klausia: katra valdžia geresnė. 
I r atsako, jog abidvi vienodos. 
Abidvi parsidavusios saujai di
dikų, dar nesenai tarnavusių 
Austrijos ir Vokietijos impera
toriam. 

Kaip bajorijos valdžia pra
gaišino Lenkiją, taip šiandie 
tokion pačion pragaištin vals
tybę veda ir valstiečių valdžia. 

Antai vienas Europos lenkų 
laikraštis ir sako: 

"Negalime užmerkti akių. 
Kas šiandie veikiasi — labai 
bloga. Nei valdžia, nei seimas 
neatsako savo pareigoms. 

Personalumas viską viršija. 
Kiekvienas tik ir apgalvoja,., 
kaip pasekmingiau savo poli
tiniam priešui nutverti už kal
tūnų. Ir tuo pačiu laiku nie
ko nedaro, kuomet šaliai gru-
moja pavojus. Taip negali 
but . " 

= 
DRAUGAS .Trečiadienis, Rugsėjo 7, 1921 
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Užeikite ir i Mano Kampelį. 
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ŠV. KAZIMIERO >$> :y VIENUOLYNAS IR AKADEMIJA. 

Prie Marąuette Road ir.vyzdingai vedamas, nepapras- rodė spaudoje, ypač "Drau 
. _i n x_ Li ; :*„_ . *,>: ™»1 i~~—Al An~~ 4,-. S* ™ " Rockwell str. stovi gražus na- tai malonų įspūdį daro jų įs-

mas. J i s jau daug didesnis,^ taigos pačiame vienuolyne, 
kaip, buvo pirmiau. Tai 8vv Vienos trusia, liuobiasi vie 

KOKIA VALDŽIA LEN
KUOSE, 

cijų kalbėtojams kalbėti tuo 
reikalu, galima numanyti, kas 
ką pasakys, bet kuomet ičėjo 
senas mūsų parlamentinin-
kas atstovas Povylius, prity
ręs jau parlamentarizmo gy
venime, maniau, kad jis atneš 
ko nors nauja į mūsų gyve
nimą ir pasielgs taip, kaip 
parlamentarininkui pridera el-
gties, bet, deja, ir jis neįsten
gė kitaip pažvelgti už save 
(^raugus; jis kalbėjo kaip se
na pletkininkė. Visos socialis
tų kalbos man gyvai priminė 
Rusų laikų Petrogrado Lietu
vių Seimą. Ten pradėjus 
gvildenti žemės klausimą ir 

aulas. J i savo mintį ir balsus j palietus bažnytines žemes, į-
parduodavo didikams. Tuome- vairus Avižoniai ir jo plauko 
tinė bajorija atsisakė mokėti žmonės nelietė to dalyko iš 

Tan klausiraan atsako patys 
leaikų laikraščiai. Septyniolik
tame ir aštuonioliktame am
žiuose Lenkiją valdė bajorija. 
Ta valdžia daugumoje buvo 
sudaryta iž trukšmadarių ir 
norinčių valdžioje pakilimo. 
Žymesnėji tuometinės bajori
jos dalis buvo tamsi mei bato 

Mes per geri buvome len
kams. Štai kodėl jie iš Lietu
vos nenori kraustyties. Bo
nai tai jiems šluota per pa
kinklius. 

Kazimiero Seserų vienuolynas 
Tai duosnių lietuvių katalikų 
aukų ir sunkaus sesučių vargo 
ir pasišventimo vaisius. 

Pamačius patį namą darosi 
malonu lietuviui, aukavusiam 
kiek nors jo pastatymui 

J i s aiškiai skelbia svetim
taučiams, kad yra lietuviai ir 
tai lietuviai katalikai. 

J is aiškiai kalba, kad lietu
viams rupi jų ateitis, jų tiky
ba, jų kalba, jų įpročiai, jų 
tėvynės reikalai. 

J ie aukojo, kad tas namas 
butų. J ie aukojo, kad butų lie
tuvaitės seserys. Namas jau y-
ra ir seserys ir yra ir jų troš
kimai pildosi. 

Lietuviškų mokyklų skai
čius auga. Seserys jas apima 
ir jas veda ir neša Dievui, 
Bažnyčiai, tautai ir patiems 
auklėtiniams dideliausią nau
dą. 

Tam gražiam name vis dau
ginasi ir dauginasi Seserų 
skaičius, o kartu su juo auga 
ir jų darbų vaisiai. 

Trumpas da Šv. Kazimiero 
Seserų Kongregacijos gyveni
mas, bet jų jau daug padaryta. 

Nekalbant apie parapijines 
mokyklas, jų gražiai ir pa-

nuolyne ir apie vienuolyną, dir 
ba gražių bažnytinių rūbų ir 
kitų, reikalingų bažnyčiai da
lykų. Kitos moko pradinės mo 
kyklos vaikelius; kitos veda 
pramonės kursus (business 
course) ir visų dalykų, kurie 
su tuo mokslu rišasi. 

Toliaus, aukštai pas jas sto
vi muzikos i r dainavimo mo
kymas. 
• Todėl skamba pas jas pia
no visuose kampuose. 

Šalę šių dalykų mokoma 
visas High School kursas. 

Viskas vedama pavyzdin
giausia. 

Tai pajuto svetimtaučiai ir 
jie įvertino šv. Kazimiero Se 
seris greičiau už pačius lietu
vius. Net iš tolimojo, didžiojo 
New Yorko svetimtaučių duk
ters pasiekė Chicagos Šv. Ka
zimiero Seserų mokyklas. 

Nebe to, kad i r lietuviai ne
vertintų jų gražfų, prakilnų 
darbą,. 

Daug ; lietuvaičių lanko Šv. 
Kazimiero Akademiją. Nemaža 
yra jau ir baigusių. 

Nekurios yra žymios savo 
speciališkume, o nekurios pa
sirodo ir geros literatės. Jų 
daug žymių straipsnių ir rim-'quette Road, Chicago, 111. 

ge 
Tai vaisiai gražaus sesučių 

auklėjimo. Visos mergelės, 
baigusios šv. Kazimiero Aka
demiją, savo rimtu užsilaiky
mu žmonėse ir doru pavyzdin
gu gyvenimu daro gerą įspū
dį į visus. 

Pačios auklėtojos sesers, 
nors toli pažengusios moks
le, ,bet tuo nesitenkina, , Jos 
nuolatos mokosi ir lavinasi to
liaus. Jų atostogos (vakacijos) 
ne tinginiavimo, ar dykavimo 
laikas, bet sunkaus mokslo. 

Jos turėjo pakviestus uni
versitetų profesorius su pre-
lekcijomis iš įvairių mokslo 

i i i dalykų. 
Naują būdą mokyti dainuoti 

vaikus mokykloje, tuoj aus 
pasistengė pažinti ir jau tą 
darbą pradės. 

Taigi nebelieka daugiau ką 
rašyti, o tik velyti, kad turin
čios pašaukimą į vienuolinį 
gyvenimą jungtųsi su šv. Ka
zimiero Seserimis, kad tėvai 
siųstu savo dukteris į Šv. Ka
zimiero Akademiją ir kad 
draugiją "Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų" visi remtų 
ir padėtų jai prakilnų darbą 
sėkmingiau atlikti: 

Šv. Kazimiero Seserų, ad
resas yra šis: 2601 W. Mar-

Cesnulio kelnes. 

Kas tos Česnmlio kelnės per 
vitmos, kad rytiečiai laisva-
maniai-liberalai taip nepap
rastai į jąs įsimylėjo. Jų lai-' 
kraščiai tik ir mirgo tomis 
kelnėmis. Ką sakys nesakys, o 
jau kelnes tuo paminės. Varto 
jas ir vienaip ,ir kitaip ir nie
kaip negali atsidžiaugti. Kad 
tik kokio " f i k s o " nuo jų ne
gautų. 

Susimildami, kas esate ar-
čiau rytiečių liberalų, ypač 
Brooklyno ir Bostono gelbėki-

liberališkų nelaimių šaltinis. 
Negalėdami labai ką padaryti 
patys, kviečiasi į taiką ir p. 
Bortkevieių, delegatus pas 
Lietuvos miflisterį, su "falšy-
vais*' prirodifiėjimais, ir Ar
gentiną ir Česnulio kelnes ir 
t. t. ir t. t. Kokių gi čia jie 
argmnentų prirašė. Bet vis 
nieko neišeina. 

Tautos Fondas gyvas. J is ne 
tik nežada sudėti ginklus po 
liberalų šūviais, bet nieko sau 
nepaisydamas veikia ir žada 
toliaus veikti. Daug jis nau
dingų darbų atliko ir atliks, 

te juos nuo česnulio kelnių ^ ž i n o n e U b e r a l n a u _ 
Del jų jie nieko rimtesnio ne-l d a L Q ^ b a i s i a u s i a s d a i k t a g 

gali matyti. 

Geriausias dalykas jiems 
kaipo "mokslo, progreso ir 
laisvos minties vyrams" pa
tart i steigti liberališką muze-
jų. Į tą naująjį mokslo muzejų 
galės patalpinti — Dr. Šliupo 
lietuviškąjį laivyną, Dr. Grai-. 
čuno Liaudies Universiteto pla 
nus ir istoriškas Česnulio kel
nes, taip liberalų numylėtas. 

Tai bus gana žymi libera
liškojo muzejaus pradžia. Vė
liaus galima tikėtis susiras ir 
daugiau žymių dalykų. 

• • 

tų vertimų jau nekartą pasi-
L , ..'• ' j Į J L L . . I 

Akademike. 

Menki Dokumentai. 

Ai tas Tautos Fondas! J is 
įvarys džiovą į liberalų sme
genis. Džiovina jie savo galve
les, kad suradus daugiau ar
gumentų ir jais užakmenavus 
tą "biaurybę" , kuris yra visų 

Viena žvakė priešaky dau
giau šviečia, - negu kelios už
pakaly. Tad žinok tai, kad 
dabar nupirktas bonas už šim
tinę- - daugiau reiškia, negu 
vėliau už kelias šimtines. 

a « * • 
Kur 'bonas — ten ir Lietii-

meilė. 

jiems. Ką padarysi? Visiems 
neįtiksi. 
, Neteko savo argumentų, 
pradėjo žiopčioti, nežinodami, 
ką ir bedaryti toliau. Bet štai 
atlėkė "Vanagas" . I r tas su 
dokumentais iš Lietuvos prieš 
Tautos Fondą. Jo delegatas, 
tai jau ne p. Bortkevičius. Čia 
tai jau dokumentai, kurių nie
kas nesugriaus. Griebiasi libe
ralai "Vanagėl io" . Na, dabar 
tai jau užmuštas Tautos Fon
das. Amen. 

Bet, vyručiai, liberalai ir 
" V a n a g o " dokumentai ne ver
tesni už jūsų. Negelbės jums 
nieko. Tik jus įsidomėkite ve-
ly geriau ' uVanago" doku
mentus, kokius jis kartais tu
ri prieš jus, tai bus jums daug 
sveikiau, ir džiovos į 
nis riegausite. 

Titnagas. 

smege-

' M į j 

vos 

Lengviau žodžiu remti, ne
gu darbu. 

Ar grįži į Lietuvą! Jei taip -
tai tuojaus pirk Laisvės boną, 
kad pargrįžęs galėtumei paliu
dyti, jogei buvai šalininkas 
Lietuvos laisvės, o ne lenkų 
baudžiavos. 

Laisvė įsigijama tiktai di
delėmis Tautos aukomis. 

* • • 

Laisvė tik pasišventimu nu
perkama. 

SOCIALISTAI IR BAŽNYČIA. 
Atstovo Krupavičiaus kalba, 
pasakyta 109 tąjam Steigia
mojo Seimo posėdyje svarstant 

žemės reformos įstatymą. 

(Prie punkto del bažnytinių 
žemių) 

Pirmininkaujantis: Žodį gau 
na atstovas Krupavičius. 

Krupavičius (kdb.). Svar-
biausis žemės reformos įsta
tymo paragrafas yra tas, ku
riame susiduria atskirų Stei
giamojo Seimo grupių pasau
lėžiūros. Čia jis ginčijamas 
yra ne tiek del ekonominių 
motyvų, kiek del vidaus įsi-

• 

liuosavo vargonininką ar za
kristijoną, kur ir kaip klebo
nas kalėdojo, kuris jų lenkiš
kai kalbėjo, ir vien tik šito
kiais argumentais operavo vi
są laiką rišdami tokios reikš
mės klausimą. Šitoki argu
mentai gali paveikti tik į tam
sią minią, bet ne į tuos žmo
nes, kurie moka ir nori pa
žvelgti į klausimą giliau. J ie 
tinka mitinguose, bet ne par
lamentuose. Ponai socijalde-
mokratai ir kiti tos pačios 
šiame klausime pažiūros žmo
nės (Iš centro: "Bū ten t?" ) , 

tikinimų. Einant įvairių f rak-, kai... (Iš centro: " O valstie 

ta jos teise, ir mes žinome, 
kad ne viena valstybė yra pa
saulyje, kur, nesiskaitant su 
bažnytiniais įstatymais, tas 
žemes konfiskuoja, atima ir 

kultūriniam, dvasiniam ir e-
konominiam gyvenime. I r jis 
ne užginčija, kad ji tose sri
tyse daug yra gera padariu
si. J i sėkmingai tęstų ir to
liau tą darbą, jeigu iš mate-i elgiasi, kaip jiems tinkama, 
rijalistinių visuomenės sluog- (Atstovas Girtautas (sd.) iš 
snių nebūtų vedama prieš ją 'vietos: "Labai gerai!") . Gal 
tokia atkakli kova. Mūsų so- but ponui Cirtautui tai atrodo 
cijaldemokratai su Kautsky'u labai gerai, bet jeigu Cirtau-

niams mes taikom baudžiamąjį 
kodeksą. 

Bažnyčia yra tokia organi
zacija, kuri visą laiką ir ypač 
mūsų laikais yra viena ge
riausių sūnų, ir jau visuose 

gal nesutinka, kaip nesutinka 
ir su kitais vokiečių socijal-

to dvarą paliestum, tai, tur 
but, jis tokių pastabų neda-

demokratais... (Atstovas Drau!rytų. (Iš kairės: " O jei Kru-
gelis iš vietos " Peraugo! pavičių paliestum ?). G alit ma
juos") Teisinga pastaba bu
vo padaryįa: — jie yra per
augę vokiečių socialdemokra
tus. Bet teprasikrapšto akis, 
teturi pilietinės drąsos ne-

ne liesti. Be mano švarko dau
giau nieko iš manęs nepaimsi-
te — Krupavičius kol kas dva-

gai, Briandai ir kiti po ilgų 
Bažnyčios persekiojimo metų, 
pamatę pragaištingus to savo 
darbo vaisius, grįžo į Kano-
są ir vėl kreipėsi prie Bažny
čios. Aš esu tikras, kad ateis 

ten ir ten yra daugiau, negu 
80 dešimtinių. To aš neginčy-
siu. Tiesa, ten yra taip vadi
namųjų šimtapurių, bet tokiu 
atsitikimų yra tik keletas. 

Trys!" ) . Vidutiniai gi išeina 
nedaugiau, kaip po 33 dešim
tines. Jeigu kuri turi dau
giau, kaip 80 dešimt., tos že
mės bus paimama žemės fon
dą, nepaisant kas tą žemę val-

» 
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kraštuose įvairus Lloyd Geor-i ( A t s t o v a s Starkus iš vietos: \) 

tas laikas ir gal but Jis jaujdo. Čia skirstymo mes neda 
netoli, kuomet ir atstovas 
Čepinskas, ir Plečkaitis, ir 
Cirtautas, kurie tokiu įnirtimu 

kad ir sočijalistai liaudinin-' bijoti tiesos, ir jie prieis prie 

čių sąjunga?")... To paties 
plauko... (Salėj juokas) mato 
tik negatyvius motyvus ir at
sitikimus, bet neįstengia ar, 
manau, nenori įstengti pama
tyti ir apimti to klausimo vi-
soj pilnumoj i r pilnoj šviesoj. 
Mato ponas Povylius ir kiti, 
kad koks nors klebonas ne
tinkamai elgiasi, kad jo elgia
masi ne taip, kaip reikia, ir 

valstybei prigulinčius mokės-' esmės, nelietė ekonominiais 
eius, pildyti pr iedemes. Gi motyvais, nelietė juridiniu at-
aeiine reikalavo tik sau vie- žvilgiu, bet kalbėjo t ik apie 

tokių pat išvadų. 
Aš į šitą klausimą pažiū

rėsiu pirmiausia juridiniu at
žvilgiu. Kokią mes teisę tu
rim prie bažnytinių žemių. 
Kalbant apie bažnytines že
mes, turiu omenyj ne tik ka
talikų, bet ir visų kitų tiky
bų bažnyčias .— protestantų 
ir kitų tikybų. Protestantų 
bažnyčia yra sutvarkyta ki
taip, negu katalikų Bažnyčia. 

rų neturi. (Atstovas PleČkai-: šiandien puola Bažnyčią, ir 
tis is vietos: * 'Aš užrašiau baž- j gausingus socijaldemokrati-
nyčiai!")... Tai mano turtų nius iš vietų komplimentus 

tą vieną kitą klebono elgesį j Jos neliesiu: tepakalba . tuo 
apibendrina ir daro principą. 
Ta taktika priimta visų so
cialistų... (Astovas Čepinskas 
iš vietos: "Jėzuj i tų!" ) . Po
nas Čepinskas nė,ra jėzujitas, 
bet jis irgi taip veda savo 

reikalu protestantų atstovai. 
Aš kalbėsiu tik apie katalikų 
Bažnyčią. Katalikų Bažnyčios 
įstatymais kiekvienos parapi
jos žemė ir visas turtas pri
klauso Bažnyčiai, kaip vienai 

kovą — tai yra bendra visų |pasaulinei organizacijai. (Iš 

niems teisių ir visokių privi- tai, kur koks kunigas pa-Įkalba apie Bažnyčios reikšmę j Ii skaitytis ar nesiskaityti su 

demagogų kova. Jeigu jums, 
ponai, teko skaityti bent sa
vo vado Kautsky'o knygą 
"Očerki į etiudy", ten galėjot 
pamatyti, kaip tas jūsų vadas 

kairės: * InternacijonaUstai!'). 
Tos organizacijos valdžia yra 
tos iemės savininkas. Be abe
jo valstybė, kaip organizuota 
materijaliai fizinė pajėga, ga-

stovio neatmainys. Aš buvau 
kalbėjęs prie pirmo žemės re
formos įstatymo skaitymo ir 
pareiškęs, kas man tenka dar 
ir dabar pakartoti, kad mes 
gerįname Bažnyčią ne tik 
kaipo išganingąją Dievo įstai
gą, bet ir del jos didelės soci-
jalinės ir politinės 'reikšmės, 
antra — gerbiame tas kano
nines teises, kurios yra įgiju
sios, tarptautinės reikšmės, ir 
kanonų teisės tokiu ar kitokiu 
būdu butų įžeistos. Mes, krikš
čionys demokratai, čia pareiš-
kėm per savo atstovą Star-
kti, kad mes taikom bendrą 
žemės reformos dėsnį prie vi
sų — ar tai Bažnyčia,-ar dva
rininkas, ar tai bus ūkininkas, 
lietuvis ar rusas, ar kas kitas 
— pas raus nei sūnų, nei posū
nių nėra, pas mus yra visi 
Lietuvos valstybės sunųs. Po
sūniu skaitome tik tą, kas no
ri juo tapti . l Tokiems po&i-

Bažnyčios gynėjams beria, 
kreipsis taip pat prie Bažny
čios ir pripažins ją taipogi 
vienu iš geriausių sūnų, kurį 
gali ir tik ji viena tą paliegusį 
Europos gyvenimą išgydyti ir 
priversti prie normalaus ir 
sveiko gyvenimo. Jeigu taip 
yra, tai mes, be abejo, nega
lim sutikti, kad Bažnyčia bu
tų nustumta į posūnių vietą, 
kad Bažnyčia, kaip organizaci
ja, butų persekiojama. Mes, 
neleisdami jos persekioti, nes-
tatom jos ir į privilegijuotą 
padėtį, nes ji pati privilegi
jų nenori. Mes nereikalaujam, 
kad bažnyčioms butų palikta Į gerbiamieji, kad atsiradus ko-
150 La, kaip čia nuolat soeija-kiai nors idėjai ir norint ją 

rom, tik einam teisėtumo ir 
logikos keliu. I r kiekvienas 
apskritai laikantysis logikos ir 
teisėtumo, turi su tuo sutikti. 
Jeigu čia norima socijalistų 
liaudininkų demokratų, vals
tiečių sąjungos ir socialdemo
kratų paskirstyti visuomenę j 
dvi rūšis ir iš bažnyčių atimti 
jų turtą, vadinasi pastatyti 
Bažnyčią į persekiojimo pozi
ciją, tai aš stebiuosi, kodėl jie 
atvirai nepasisako, kad jiems 
nereikia Bažnyčios, ir tokiu ar 
kitokiu keliu nori ją panaikin
ti." (Atstovas Plečkaitis (s. d.) 
iš vietos: " A š pasakiau") . 
Iš vietos atstovas Plečkaitis 
prisipažįsta norįs, panaikinti 
Bažnyčią; už tokį atvirumą jis 
yra gerbtinas... (Atstovas 
Plečkaitis iš vietos: "Žino
ma! "), Mums ne paslaptis, 

listų ir pirmeivių kartojama, 
bet joms paliekam tą pat nor
mą, kaip ir visiems, būtent — 
ligi 80 dešimtinių. Dabar 
klausimas vėl, ar daug baž
nyčių turės šitokią normą? 
Ponas Povylius yra sakęs, kad 

įkunyt gyvenime, reikalinga 
atatinkamų materijalinių lėšų, 
materijalinis šaltinis. Idėja bo 
materijalinės paramos taip 
greit neišsivystys ir greit ne
pasieks savo tikslo.. 

(Bus daugiau) 
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GERB. WESTPULLMA-

NIEČIAI 
Da randasi tarp jūsų, kurie 

neskaitote savo dienraščio 
"Draugo". Kas tik norite jį 
gauti, kreipkitės prie manęs 

M. KIUPELIS 
12137 Emerald Avenue 

ir kasdien aš jums jį prista
tysiu į jūsų namus. 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
l U \ AI, ŠAUNUS A P S I E J I M A S 

SU K E L E I V I A I S . 

Ten yra viet in is agentas Jūsų mieste 
ar netol i jo . 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 

S A X O N I A R u g s ė j o 17 

Cabin $145,00 . U I Kl. $123.00 
Tak.su $5.00 

P E R C H E R B O U R G SOUTHAMPTON 
LTVEIIPOOL and GLASGOW 

SCYTHIA Rugsė jo H 
K M P R E S S O F I N D I A . . R u g s ė j o 7 
OARMANIA Rugsė jo 10 
COUUMBIA R u g s ė j o 10 
AQUITANIA Rugsė jo 13 

L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

^ RED STAR LINE 
Išp laukia kas savaitę 

P ier 58-6? N o r t h River, N e w Tork 
S a m l a n d ) N e w York į (Spal io 15 
Gothland) Hamburg (Rūgs . 22 

Tik S-čia klesa 
F i n l a n d ) N e w York (Spal io 1 
Zec land) į (Rūgs . 18 
K r o o n l a n d ) Antwerp (Rugs # 17 
Lapland) Rūgs.* 24 

V AMERICAN LINE 
Mam-hiiria) N e w York (Spal io C 
Mongo l ia ) į (Spal io 20 
MmiM'kahda) H a m b u r g (Rūgs . 21 

Tiktai t iesiai i Piliau" 
• I N T E R N A T I O N A L M E R C H A N T I L E 

M A R I N E CO., 
116 laivų — 1,250,000 tonų, 

Cnicago: F . C. Brown, Wes t Pass 
Agent , 14 N o r t h Dcarborn SL. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mijos, pilietystės, dailiarašystėa 

Mokinimu valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo « 
iki 10 vai. 
3106 S. Halsted St , Chicago. 

Skausmus ir gėlimus nutildo 

*ĮA 

PAIN-EXPELLER 
Vftubaženklia uireg. S. V. Pat. Ofise. 

& 

D R A U G A S R E I K A L E 

Lietuvys Fotografas ir Maliorius 
fotografuoju ir malavoju visokius 
paveiks lus jvairomis spalvomis. At
nauj inu senus ir krajavus ir sudedu 
su amerikoniškais . Darba at l ieku ge
rai ir pigiai. Kreipkitės š iuo antrašu: 

P a u l Puckor ius 
1433 So. 49 Sourt Cicero, Rl. 

Tel . Cicero 8027 

Pars iduoda BuCernė ir Grocernė, 
labai Lietuvių apgyventoj vietoj, biz
nis nuo seniai išdirbta. Biznį galima 
pirkti su namu. 

Nor inč iam įgyti pastovia vietą, ne
prale iski te š iuos progos. Atsišaukda
mi š iuo antrašu. 

Draugas Publ . 
2334 S. Oakley Ave . Cnicago. 111. 

A N T PARDAVIMO mūrinis namas 
ant Emera ld Ave. arti 37-tos gatvės. 
Nauja i mal iavotas ir taisytas: įr tai
sytas. Randos neša $420.00 į metus 
n a m a s geram padėjmei , gal ima tuo-
j a u s užimti. Ka ina $2650.00 ant i.s-
mokesč ių . Ats išaukite: 

J. A. B I C K L E Y , 
724 W. 47 Str. Chicago, UI. 

R E I K A L I N G I akmenų drileriai ir 
trackių darbininkai prie puarry, 
Thorntoa , Rl. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SEIMAS. 

Taisome automobil ius , greitas, ge 
ras ir te is ingas patarnavimas. Taip
gi tur ime v ie tos del pastatymo a u 
tomobil ių. 

B E S T MOTOR S E R V I C E CO. 
J. M. Runku*. 

4742 So. Heronirage Ave. Cnicago. 

Jau trumpas laikas beliko iki 
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Seimo, kuris Įvyks rugsėjo 12 
ir 13 d., 1921, Cleveland, O. 

Visos kuopos turi atsiųsti 
atstoves į seimų. Jeigu dar y-
ra tokių kuopų kurios neiš-
rinko atstovių, tai stengkitės 
tų. padaryti. Kuopos turinčios 
mažiau dešimts narių gali sių
sti vienų atstovę; kuopos tu
rinčios daugiau narių gali sių
sti po atstovę nuo kiekvienos 
dvidešimties narių. Ant man
dato turi būti parašas vietinė^ 
kuopos dvasios vado, pirmi
ninkės ir raštininkės; kitoki 
mandatai nebus priimami. 

Pirmas posėdis prasidės 
10:30 vai. rytų, Lietuvių sve
tainėje, 6823 Superior Ave., 
visai art i bažnvėios. Važiuo-
jant reikia imti Superior Ave. 
gatvėkarį ir išlipti ant 68-tos. 
gatvės; kairėje matytis svetai
ne. 

Gerbiamos narės: — Važiuo
kime į 7-tajį Seimų su gražia 
širdžia, gražiais norais, ne
turėdamos minty, kad tik at
keršijus viena kitai už praei
tų metų padarytas klaidas, ai' 
tai ant Centro valdybos na
rių, ar kubjuj ir jų narių. 

Jeigu ir įvyko klaidų, t a i 
mokėkime jas gražiai ir ramiai 
atitaisvti. Neįmaišvkime as-
meninių dalykų, kurie tik pa
kirs mūsų energijų tolimos 
niai darbuotei ir taipat mū
sų brangios organizacijos au
gimui ir tobulinimosi. Tik su
jungtomis spėkomis ir energija 
mes savo organizacijų pasta
tysime ant aukščiausio laips
nio. 

Ona Samsoniutė, 
A. L. R. K. Moterų Saj. 

Centro pirmininkė. 

Parapija gyvuoja. 
Parapija kas-kart pradeda 

geriau gyvuoti. Dabar naujus 
langus bažnyčion sudėjo. Tik
rai gražiai atrodo. Vargonai y-
ra atnaujinami ir perkeliami 
kiton vieton. Bus kaip nauji. 
Tai vis per darbštumų kun. L. 
Brigmano. 

* 

Mūsų Vyčiai. 

Vyčiai pradėjo rengtis prie 
angliško vakaro. 

liugpj. 21 d. priaugamieji 
Vyčiai turėjo išvažiavimų miš
kuose. Dalyvavo vargoninin
kas A. Stanšauskas. Gražiai 
pažaidė ir pasilinksmino. 

Ši kuopa gražiai gyvuoja. 
Paaukavo $5.00 Vyčio spaus
tuvei, $40.00 atnaujinimui var
gonų. Jiem užtai garbė. 

Laidotuvės. 

ĮVAIRIOS ŽINELES. 

Piknikas. Prakalbos. 

YVestville, UI. — S. L. R. K. 
A. 131 kuopa surengė piknikų 
parajnjos darže (kuomet? 
" D r . " red.). Diena buvo graži 
ir žmonių daug atsilankė. Tvai
ką buvo graži. Ir šeimininkės 
buvo geros. 

Jaunimas, Vyčiai žaidė lietu
viškus žaidimus ir dainavo. 
Apie 8 vai. vakare buvo pra

kalbos. Kalbėjo kun. P. Kas-
čiukas, Šv. Kazimiero Draugi
jos įgaliotinis. J is labai gra
žiai nupiešė reikalų prisirašy
ti prie Šv. Kazimiero Draugi
jos. Buvo užrašinėjami nariai. 
Neteko sužinoti kiek įsirašė. 

Vienas tamsus žmogelis mė
gino trukdyti prakalbas. 

Po pertraukai kun. Kaseiu-
kas kalbėjo apie Lietuvos val
džių. 
Žmonės buvo užganėdinti šiuo 

pikniku. 

Rugpj. 28 d. mirė "viena 
Vytė, p-lė Pranekevičiutė. 
Nors buvo svetimtautė (dargi 
lenkė), vienok su lietuvių jau
nimu dalyvavo, mūsų kalbų 
pramoko ir priklausė prie Vy
rių kuopos ir choro. 

Užtat Vyčiai jai atidavė pa
skutinį patarnavimų, nupirko 
gėlių ir Šv. Mišias užsakė. Lai 
jai būna lengva ši žemelė. 

R y t o " redaktorius. J i s savo 
kalboje kvietė jaunimų, prie 
mokslo, apšvietos, vienybės ir 
naudingų darbų kurių • Tėvy-

= 
» • — ^ 

= = = = = 

zo. 
Čia ir vargas, darbas, pasi

šventimas, karai ir mūsų tau-
,tos vadų ir didvyrių, istori
jon užrašyti. Čia kunigaikštis 
Margis su žmona ir draugais, 

aukščiau už gyvybę pastato 
ir visi ant laužo susidegino, 
palikdami užpuolikams tik 
nuodėgulius ir kaulus. Čia 

r ž * 3 ^ H } < ! « į a ^ > ^ « K I ^ « K K > g £ < F 

;0R. A, K. RUTKAUSKAS) 
Gydytojai ii Chirurgai 
4448 8o. Westera Are. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytai* 1-1 Pa

pilį ir laisvę begindami, laisvę, gpietų ir '*-• vakaran. Medėidia>l 

nė laukia iš jaunimo. Antras mrg^ Vytauto tarnaitė, 
tai Jok. J . Šlikas, taipgi Va-1-
paraiso Univ. stud., "Mokslei
vio" administratorius. J is 
priminė L. Vyeių. atliktus Tė
vynei naudingus darbus ir 
kvietė prie tolimesnio Dievui 
ir Tėvynei veikimo. Trečias, 
tai M. F . Daumantas, Niagara 
Univ. stud., giedrininkų cen
tro pirmininkas. J is karštais 
žodžiais kvietė jaunimų į vie
nybę, tvirčiau gilintis į L. Vy
čių obalsį, siekti prie prakil
nių įdėjų ir dirbti visuomenės 
gerovei. 

Taip ir visi giedrininkai iš
reiškė Vyčiams naudingas 
mintis. 

Toliaus sekė šokiai ir drau
giški tarp Vyčių ir giedrinin
kų pasikalbėjimai. 

Paskui p. V. Stancikas, šios 
kuopos programų rengėjas, pa-

V I 

Keistumas. 
Yra čia kelios šeimynos ku

rių tėvai eina į banibizinyčių, 
o vaikai į R. K. bažnyčių. Vai
kai tėvams rodo pavyzdį, į 
vietų kų tėvai turėtų vaikams 
pavyzdį parodyti. Vaikai turi 
geresnį supratimų už" tėvus. 
Kada tas tamsumas pradings! 

Stoka profesionalų, amatninkų 

Reikia čionai lietuvio gydy* 
tojo, i'otografisto, siuvėjo ir 
barzdaskučio. Žinoma, jie turi 
būti gerai patyrę savo darbe. 
Kurie čia dabar yra negali ap
imti viso darbo. 

vo gyvybe Lietuvai laisvę iš
perka. 

O čia naujausiais laikais 
tūkstančiai mūsų jaunųjų bro
lių savo gyvybes aukoja jau 
dabar. Ačiū Dievui, nebe už 
svetimų garbę ir laisvę, *bet 
už savo tėvų žemės laisvę. 

Argi tik mes, Amerikos lie
tuviai, vieni būtume nebetekę 
nuovokos, kas tai yra laisvė ir 
kodėl ji nepigu ir nelengva 
gauti. 

Kaip senovės vergų valdy
tojai ponai nenorėjo vergų pa-
liuosuoti. nes vergas — tai ka
pitalas, dirbantis uždykų, — 
taip dabar didžiosios ir stip
riosios tautos nenori paleisti, 
iš savo nagų silpnesniųjų tau-, 
tų, taip kaip nenori paleisti 
katė peliukės, o voras muse-

nials tiktai po pietų -S iki S 

DR. P. ŠIMAITIS X 
N A P R A P A T H 

418 W. 45 Str. Chicago 
(Pr ie Wcsfcern Avenue) 

Gydau B e Vaistu ir Be Operacijos-
VaE 8 rki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais pa! 
g-al sutarimą. Išskiriant ketvergus 

\ 

į C . M. T. SIHKDL1S I 
• Lietuvis Gydytojai tr - Chirurgas 1 

Peoplei Teatro Name 
Į f tM W. 47th Str, XeL Boul. 1*9 
•Valandos: I iki f rak. Medėl l t I 
•iki 12 ryte, 

#UJ». 2314 W. 43rd Stree* 
Nuo ryto Iki plet, 

Tei. McKmtey ttf S 
i ttHinfiuuMNuutiftuiuHmiifliiiimJifg i 
į T e l . Canal 267 

Į DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTtSTAS 

5 4 8 2 1 So. Halsted St., Chicago, 
Kampas 18th S t 

gValand . : 0—12 rytą, tr 2—9 rak. 

S. D. LACHAWICZ 
L I E T r V Y S GRABORIII8 

Patarnauju laidotuvine kop%lauala. 
leale meldtlū atsiiaSktl, o s i u t e 
boSiU aicanAdlaCL 

TeL Cianai f J i s 

kvietė kuopos talentus.pianist!) l ė s- . I r . t i k dĮf iausomis au-
V -n . M. . .. . . , , r komis ir r>nsi šventi rmi tau-

.-Briedi ir smuikininkų M. 
Petrošių. Šie du gabiu muziku, susirinkusius' Vyčius ir 
giedriniukus palinksmino sielų 
žadinaiflftirte u$usikps gabalė
liais. Toliau včCsekd šokiai ir 
įvaįru#l^tu^i§r!i%idiinlRi. ** 

I^Vyči i j 13 kuopa turi na
rių kurie yra visą,siela atsi-! 

davė Vyeių įdėjai; dėlto kuopa' 
auga,'tobulinasi ir stiprėja iiį 
visų atžvilgių. 

Gladius. 

LAISVĖ - NE PIGUS 
DAIKTAS. 

Nuo neatmenamų laikų lietu
vių tautoje butą gyvo supra
timo, kad tautos laisvė yra 
brangiausias jos turtas. Du 

komis ir pasišventimu 
tos ingija sau laisvę. 

Nenupirksime ir mes Lie
tuvai laisvės centais. Tada 
kada tAusų broliai -, gyvybes 
\ j | į ių laisvę deda, ' i»$s .nors 
savo -sutaupytais *^|s^ęri^sf są-
žiniškai- p u ^ a 4 y k i ^ & ^ i f e i ' a " 
yę. valdžia r negi atiduodam 
'Jiii tų savį> turto dalį, bet 
paskolindami, ir tai gana 
geromis sąlygomis. 

Laisvės brangintojas, Tėvy
nės mylėtojas, pinigus savo 
valdžiai skolindamas nei ne
klausia, kad. kas žin, girdi/ 
ar jo pinigai prapuls, ar ne. 
Prapulsime tikrai visi, ir su 
visais savo pinigais, jei Lie
tuva nebus gyva. I r priešin
gai, jos gyvybę išgelbėję lais
vę užtikrin-ę, užtikrinsime 
tuo-pat jos ir gerbūvį ir mūsų 
indėti pinigai tada negalės 

# 

SSS1 South Halsted Str. 
Valandos: »—12 A. U. 

1—6; 7—8 P. U. 

^Telefonas Boulevard 91*9 

DR. G. KASPUTIS 
DElfTISTAS 

q 
* o e o 
į 
o 
s 
a 

Ęuropean American R u reau 
Fabioaas ir Mickievicz ved. 
huvę A. Petraitis ir S. L. Fabionaa 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJCSAS 
Real Estete , Paskolos , Tisiiiissal 

Ir tt, 
80* W. S5th St., Kamp. Halsted 8*. 

Tel. Boulevard 111 
Vai.: 9 iki 6 kasdiena 

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak. 
Ned.: iki I po pietų. 

0 8 . S. MIKELIS 
43VBVTOJA8 IR OHIKURGAI 

Ofisas ir Oyvenlmo Tįsta 
S2.VJ South Halsted Ssreet 

ant rtrlees TJnlrcrssi Stets Beak 
Valandos nuo 19 Iki 12 ryte: D no 
t lkl 4 po pietų; nuo 7 iki 9 rak 

Ifedėllomls ano 19 ttrt J. 
Tclafsaaa Tardi IMA 

, =rt*= 
! » • » » » • • » » » M » W » » < » » ^ » » 

" DR. G. M. GLASER 
PrakUkaoja SO metai . 

Ofisas 1149 8o. Morfcan bt. 
Kerta a S - c o , ^ ;/ OsK^aro, DL 

SPEClJAlisTAS 
sIotartSkŲ. Vyrtikv, taipai afera-

nlfikų UsTy-
OFISO VAULNDOa: Kno 19 ryto 
iki I po pietų, nuo f lai t Talsn-
dą rakars. 
MadeUosals aso 4 lkl 9 po pint 

I M I Mt 
>ssis» m^»0m>»m*mmm> ^ y 

priešistoriniu Lietuvos didvy 
riu: Vaidovytis ir Prutėnas, j prapulti. PIRKIME BONUS, 
apie kuriuos tik iš padavimų | L. P. 
žinome, paaukojo savo gyvy-

Darbas ir "munšainė." 
(Ua darbai silpnai eina, bet 

niunšainėa pusėtinai išgeria
ma. Tik vienas ^dėde ' ' čia 
yra, tai niekas nei nebijo. 
Traukia munšaine, dainuoja 
sulyg savo supratimo ir kei
kia. Jiem rodos, kad tai ro-
jaus gyvenimas. 

Kada supras apšvietos ir 
laikraščių skaitymo naudų! 

Vanagas. 

bes dievams, kad tuja auka 
išmeldus iš dievų laisvę ir 
gerbūvį Lietuvai. Jų pavyzdį 
sekdami daugelis mūsų krivių 
— krivaičių, senatvės susi
laukę susidegindavo ant lau-

C H IC A G 0 J E. 
IŠ T0WN OF LAKE. 

Mūsų nuskurę komunistai. 

Mūsų komunistai — bolševi
kai nerimauja. Jie dalina pla
katus šmeižiančius Lietuvos 
valdžių ir agituojančius prieš 
L. L. Paskolų. 

Vienų kartų jie pastatė mėr-
gaity prie bažnyčios dalinti 
jų plakatus ir jie nubėgę ke
lis žingsnius ir žiuri. Kuomet 
pamatė, kad žmonės tuos jų la
pelius drasko, tai jie pabūgę 
nudūmė šalin, čionai nesiseka 
jų bernavimas Leninui ir 
TrockiuL 

Rugpjūčio 24 d., Davis Squ-
are Parko svetainėje, L. Vyčių 
13 kuopa laikė savaitinį susi
rinkimų. Prie kuopos prisirašė 
Stanislava Aukškalnaitė, Emi
lija Ermonaitė ir Pranas Gri
cius. 

Į šį L. Vyčių susirinkimų 
atsilankė devyni giedrininkai 

Lietuvoje garbingieji kar
žygiai už tėvų žemės laisvę 
savo kraujų lieja, o tu, ger
inamas skaitytojau, ar bent 
pirkai Laisvės Paskolos Bo
nų! -

0 Ar Ju,* Kankina Pleiskanos? 
NAUDOKITE įįtįffles 
Ar Jums Galvos Odį*Nielti? 
NAUDOKITE lįtrffieS 
Ar Jų-sų Plauksi >Slsaka? 
NAUDOKITE JĮuffleS j 
Jųs Norite ApsaujMP Juos? M 
NAUDOKITE ĮĮjUffleS 

Užlaikymui savo plaukų .grasiais ir tankiais 
NAUDOKITE į^ttffles 

Užlaikymui galvos odos sveikai u svariai 
f NAUDOKITE JfaffltS 

Rnffies galima gauti visose aptiekose po 65c. bouka, arba tiesiog 
iš iSdirbeju per paŠty už 73c. bonką. 

F . A D . R I C H T E R & C O . 
3rd Ave. & 3Str» St. Brooklyn. N. Y. 

ĮUIIIIIIIHillJlHlllllillllllllllHHIII!IUIIIMIB!!llMlllllUlUlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIUIlll»B 

( Nepaprastas Atsitikimas!!! i 
Geroj vietoj geras namas del gero žmogaus, priverstas 

esu parduoti namų j 30 dienų laiko. Todėl Lietuviai pasi-
mm a— 

S naudokite proga kad netektu namas svetimtaučiam. Par
duosiu pigiai veik tuojau nelaug ryt dienos kad nebūtų 

— iš įvairių mokyklų moks-[= pervelu. Kreipkis prie savininko 
leiviai. Vyčiai taip malonių | g m w ^ ^ ^ 
svečių sulaukę visus is eiles 

j DR, CHARLES SEGAL S 
Parkelė aeavo aflsa po num 

{4729 So. AsUand AvcnueJ 
SpecliaUstas f 

•DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ UOC j 
jvalandosnuo 10 lkl 12 lSryto: o a o | 
•2 lkl 6 po pietų; nuo 7 lkl l :S f | 
"vakaie Nedėliomis II kll 1 

Telefonas Drcrel I8M 
• •v i 

r 
mtas i 

DR. M. STAPUU0NIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emera ld Avenue 

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

731 TV. 18-tli Gatvė 
>Juo 2 l k l s v a n a r e . 

I J. P. WAiTCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-137 N. Dcarborn St. 

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

Tel. Yards 1053 

Telef*aa« Palbasa M*į 

Dr. P. P. ŽALUS 
Lietuvis Dentistaa 

10801 So. Mlchlgan Avcaoc 
Kssstaad. m. 

VA^ANDOSi • rrt» lkl • vakssa. 
TeL P a l l m a n 341 Ir 3130. 

S f ' / , ' . . I . - Į - L ^ . ' U I » 'I 

uiiiiiiiiimiuiiiiiuiniiiiiiiiiiRiiiiiiiiiiuc 
iPkone Seeley 7438 s 
f DR. I. M. FE1NBERG J 
»Gydo epecijallai visokias vyri 1*2 

moterų lytiškas ligas 
524"i Madjsoa str., kasnpas Wes-s 

ftern Ave., Chicago 
S Valandos: 2—4 po nlet 7—I vak = 
-i i i i i i i i i i i iHiii i i i i i iuii i i i i i i i i i i inmiiuii i i 

muiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiius 
Rea. 1430 Independeace Brrd, 

Telefonas Von 

OR, A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas rl 
SpecUallstas Motertšku, Vyriskq 

Vaiką Ir vtssj chroniškų Ilgų 
VALANDOS: 10—11 ryto 3—3 

pietų, 7—8 vak. HedėUomls 10—18. 
Ofisas 3354 So. Halsted St., 

Telefonas Orover 9*m 
SMItlIUIIIIIIlIMlIUIltlItlIlHIIIITlIlII 

Tel, Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS 

4718 SO. ASHLAVD A V n r u S 
arti 47-tos Gatres 

Valandos: a n o 0 ryto lkl f vak. 
Bereaemis noo 4 lig 9 vakarą 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLBGES 

^•205 S. Halsted, 8407 W. Madteon,] 
1850 N. WeUs St. 

137 Mokyklos Jangt . ValKtUose. 
Moko Siuvimo. Patteraų Klrpi-

įmo, Designing bizniui ir narnama j 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai.! 
[Mokslas lengvais a tmokėj imaia] 
•Klesos dienomis ir vakarais. Pa -

reikalaukit knygeles. 
Tel. Sesley 1641 

SARA PATEK, pirmininkė. 

Dr. Ms Stupnici 
3187 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLINOIS 
Tards 6088 

Valandos: — 8 lkl 11 11 ryto: 
5 po pietų lkl 8 vak. NedėlioJ 
mis nuo B iki 8 vai. vakarai 

rfe*įTį- jg^Ta-rSg^^ž-g^ r •č-A^t '?'?'•»"•^3 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. HaUted Str. 

TeL Canal 3118 
Valandos: 11 ryto lkl 8 vakar* 
Gyvenimas: 

8811 W. ISrd Str. 
Tel. Prospect 8468. 

" 1 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 211} 

DR, P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

ChiriirgM 
8881 So. Halsted g l m U 

Valandos: II Iki X* ryto; 1 lkl 
po plet. 6 lkl t vakarą. 

| V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

kvietė išreikšti savo mintis. 
Giedrininkai gėrėjosi 13 kuo
pos skaitlinga, gražia kuopa, 
reiškė sveikas, Vyčiams nau
dingas, mintis ir linkėjimus. 

Giedrininkų tarpe randasi 
smarkia kalbėtoju. Tarp ki
tu, ypač pažymėtini šie: Pet. 
Baužvardis, Valparaiso Uni
versiteto studentas, "Tautos 

«~vv . . . -*#-*«. »#>?*«» 3-eiu lubų iš užpakalio. 
illillllllillllll!UntiM31llt]]illiniIllllli9lil!!llllIlIlili:illlilllllllHII!lll!li!ll!lllllllllflllT 

John Ruskin 
B E S T A N D b l G G L S T C I G A k 
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4. 
. I. L Lewis Cigar Mfg. Co. ,Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasauli]. 

"TeL Randolph 2898 f 
A. A.SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vldumlestyj 

ASSOCIATION B U I O . 
19 So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki S po' t>l«tq 
Panedėl ials iki 8 vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas 

- •.. 
•T- ! J . . 

^ » » . • • ^ m m » » » I . I » « I I » I 

i 
9 
1 
I 
1 

I 

28 South U Salle Street 
Aambaris 884 

Telefonas Central 3300 

Vakarais, 812 W. S3rd St. 
Telefonas: Yards 4481 

41 

Tol. Yards 6666 Blvd. 944611 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, dklrurgas Ir 

,8808 8. Halsted Su 
Valandos: 10—12 18 ryto 1—3 tr 
1—3* vakar* Ned. 11—41 tf ryto. 

s miiimiiMtitiiiHHaiiiiiiiiiiiiiiiiiHii 
i Dr. L E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas tr. 
S o f i s a s 10000 So. Biichigan Al 
=Val. 10 lkl 12 ryte; 2 lkl 4 

plet. 6:81 (kl 8:81 vakarą 
i a e s i d a n c U a : 10583 JParry 

TeL Pul iman 842 
llllllUIII!!liEUIUUIIU!HnUIIHiHII 
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DRAUGAS Trečiadienis, Rugsėjo 7, 1921 

šv. Kryžiaus Parapijos A$lt™ 1 

DIDYSIS BAZARAS 
Prasideda Nedalioj, Rugsėjo 4 d. I r Tęsis Taip: 
Panedėlyj, 5 d Rugsėjo, o toliaus Nedeliomis ir Ketvergais per | |1 

visą šį Rugsėjo mėnesį ir dar Nedėlioję 2 d. Spalių mėn. 
- ^ į ^ M ^ S S * ^ " ' 

Nedeliomis pradžia 3 vai. po pietų 
Ketvergais prad. 6 vai. vakare 

Inžanga DYKAI 
BAZARAS BUS LABAI ĮVAIRUS; PUIKI PROGA LINKSMAI PRALEISTI LAIKĄ — 

PASIMATYTI SU PAŽĮSTAMAIS. 
TAIGI VISI I ŠIA PRAMOGA! 

KLEBONAS IR KOMITETAI. 
- 5 * 5 5 į * ^ 5 S > T < ^ į mm& 

KOMPANIJOS TURI DAUG 
PELNO. 

Pasirodo, kad šiandie Chi-
ragos gatvekarių kompanijom, 
imdamos nuo žmonių po 8c. 
už važinėjimą, gauna daug pel 
no ir turi mažai išlaidų. 

Paskelbta, kad šįmet už pir
mutinius 7 mėnesius kompani
jos gryno pelno gavusios dau 
giau pusdevinto miliono do-
lierių. 

torius McAdoo. Už šių die
nų nedarbe, jis kaltina repub-
likonų partiją. 

McAdoo sako, mes čia turė
sime labai sunkią ateinančią 
žiemą del nedarbo. 

ŠIANDIE JAŪ TIKRAI. 

Pranešta, kad šiandie teisė
jas Landi s paskelbs galuti
ną ištarmę namų statymo 
darbininkų užmokesnio klan-

Nežinia kaip ilgai kompa- sime. 
nijos džiaugsis tokiais aukso 
laikais. 

Šią savaitę Chicagon susi
renka Illinois valstijoj komer 
ei jos kompanijos nariai. Ta 
komisija pradės perkratinėti 
miesto valdybos paduotą pe
ticiją grąžinti 5 centus už va
žinėjimą gatvekariais. 

Aiškiai pramatoma, kad 
komisija sumažins mokestį už 
važinėjimą. Gal nebus grą
žinami 5c , bet nebus nei 8 
centai. Veikiausia koki laika 
galės but 6c. kol pilnai ne-
gryž normaliai laikai. 

INTARIAMO ŽMOGŽUDŽIO 
BYLA. 

Ateinantį pirmadienį Chicą 
goję prasidės intariamo žmo
gžudžio O'Connor byla. Jis 
kaltinamas detektivo 0,Neill 
nužudyme. 

PRIEŠ PIENO KOMPANIJŲ 
TRUSTĄ. 

Federalis distrikto prokuro 
ras Chicagoje pradėjo tardy
mus pieno kompanijų, kurios 
yra sudarusios trustą išnau
doti visuomenę. 

Šiandie pieno kvortai reiktų 
mokėti 8 arba daugiausia 10 
centų. Tuotarpu kompanijos 
ima 12c. 

SEPTYNI DRĄSUOLIAI. 

Septyni Chicagos jauni drą
suoliai vakar mažu buoriniu 
laiveliu pasileido skersai e-
žęro Micliigan. Jie nori šiaip 
sau pervykti ežerą ir pelriyti 
rekordą. Sakosi tą nepapras
tą kelionę atliksią per tris 
dienas. Gal, jei kur pakilusi 
audra jų nenuskandins. 

MILIONIERIUI VARGAS. 

gerą ir prielankų. Vienok pa
valgę pasirodė kas esą. Du iš
ėjo laukan, o vienas su tikie-
tais atėjo prie registerio mo
kėti. Manydami išbėgti nemo
kėję, paprašė tokių cigaretų 
kokių visai nėra, tuomet jie 
pradėjo bėgti, vienok savinin
kas turėdamas revolverį į juos 
sušuko " s t o p " ; jie vis bėgo. 
Tada į juos šovė penkis sy
kius. Iš tų penkių šūvių ma
tyt jiem teko, vienok nesus-
tojo bėgę. 

Yra visokių žmonių, kad ir 
už 65c. stato savo gyvastį į 
pavojjų. Nik. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Rugsėjo 7 d. Davis Sąuare 
parko salėje, L. Vyčių 13 kuo
pa rengia vakarėlį pagerbimui 
kuopos moksleiviu, programa 
susidės iš įvairių dailės daly
kėliu. Todėl visi vyčiai prašo
mi skaitlingai susirinkti ir 
taip-gi kviečiame kitų kuopų 
Vyčius pas mus. Programa 
prasidės 8 vai. vakare. 

Korespondentas. 

CICERO, ILL. 

VIEŠOS RINKLIAVOS 
TVARKA. Daugelis tvirtina, kad po 

to nuosprendžio paskelbimo 
Chicagoje prasidėsianti naujo-) Labdaringos Sąjungos vie-
ji era namų statyme. Kad t a i p ' š o s rinkliavos tvarka bus ši 
butų. Tuomet butų nusukti 
ragai apartamentinių namų 
savininkams. 

Bet reikia žinoti, kad tei
sėjo arbitracijai nepasiduoda 
karpenteriai, plasteruotojai ir 
darbininkai prie metalo: Ga
limas daiktas, tos trvs atski-
rios unijos kels trukšmą ir 
trukdvs darbus. 

PRASIDĖJO MOKSLO ME 
TAS. 

Vakar Chicagoje atidarytos 
visos viešosios ir parapijų 
mokyklos. Apie 325,000 vai
kų po atostogų gryžo į mo
kyklas. 

PLATINKITE " DRAUGĄ." 
CICERO, ILL. 

Skerdyklų savininko Swifto 
sunūs, Louis F . Swift va
liuodamas automobiliu sustojo 
miestely Zion City.' Vietos po
licija padarė kratą jo automo
bilinį. Atrado kelis buteliu
kus degtinės. 

Tuojaus prikibo prohibici-
jiniai agentai. Štai ir vargas 
milionierini. 

Per viešą rinkliavą Oicero-
je rūgs. 5 d. surinkta $802.25 
ir p. Stanislovaitis, paauka
vo pusę tono anglių. 

Rinkliavoj nebuvo nei jo
kių kliūčių. Merginos, mo
terys dirbo su didžiausiu pa
sišventimu. Viena moteris, 
nepamenu pavardės, surinko 
savo dėžutėje $43 su viršum. 
P-lė A. -Stanaitis surinko 40 
dol., p-ia A. Rekauskienė 32 
dol. Visų kitų surinktos su
mos bus paskelbtos Drauge. 

Todėl ačių visiems, kurie 
prisidėjo kuo nors, ar tai dar 
bu ar tai .aukomis. Taipogi 
ačių kuopos pirmininkei p. B. 
Vitkienei už gerą tvarką per 
viešą rinkliavą. 

Dar vieno svarbaus nuoti-
kio negalima praleisti nepaži-
mėjus, tai y ra : p-lė J . Ste-
ponkaitė pridėjo prie savo 
dėžutės virš 5 dol. tą vakarą, 
įstojo į 3-ios kuopos garbės 
narius. Kad daugiau tokių 
mergaičių rastume iš lietu
vaičių. P. V. 

tokia: — Kolonijos komiteto 
nariai turi surašyti vardus, 
pavardes ir antrašus moterų ir 
merginų apsiėmusių rinkti au
kas. Taipat turi rinkėjų pa
klausti, a r apsiima ant visos 
dienos, ar nori būti pamainy
tos pusiaudieny. Centralinis 
komitetas "turės rinkėjų pa-
mainymui ir užėmimui apsir
gusių rinkėjų vietas. Reika
lui esant patelefonuokite cen-
traliniui komitetui ir jis pris
tatys reikalingas rinkėjas. 

Visi komitetai turės rinkė
joms pristatyti tagsus ir ženk
lelius kuriuos reikės prisiseg
ti ant krutinės. Taipat išdavi
nės registruotas kortas, kaipo 
ženklus, kad rinkėjos yra tei
singos. 

Reikia nepamiršti, kad vi
sos rinkėjos turi neatbūtinai 
pribūti į savo kolonijos sve
tainę 5 vai. rytą. Iš tenai 
nuvažiuos į paskirtą vietą. 

Vakare visos rinkėjos turi 
suvažiuoti į Metropolitan 
State Bank, 2201 W. 22-nd St. 
Ten bus suskaityti pinigai. 

Visos kolonijos pasirūpinki
te gauti po du ar tris automo
bilius. Norėtume gauti dykai. 
Prašome biznierių paskolinti 
savo automobilius. 

Pastaba. — Visų kolonijų 
komitetai turi pribūti ant 
Centro nepaprasto susirinkimo 
7 d. rugsėjo, Aušros Vartų 
svet. Atsivežkite surašą kiek 
kuri kolonija turi rinkėjų. 

A. Nausėda, 
Labd. Saj. Centro pirm. 

L. Vyčių 14 kuopa rengia 
šeimyninį vakarėlį šį vakarą, 
rugsėjo 7 d., Šv". Antano svet. 
pagerbimui savo moksleivių. 

Koresp. 

LIETUVOS ATSTOVO V. 
CARNECKia MAR

ŠRUTAS. 

Chicago, IU. — rugsėjo 25 d. 
Cicero, IU. — rugsėjo 27 d. 
Cleveiand, O. — rugsėjo 29 

• • ĮMINIU 

Pittsburgh, Pa. — rugsėjo 
30 d. 

Detroit, Ijpch. — spalio 2 d. 
Rochester, N. Y. — spalio 

4 d. 
M 

f 

Auksinai Labai Pigus 
• • • 

IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 

v • . • • • 

-

' 

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės 
• 

šiuo adresu: 
• 

Publ. Co. 
• 

2334 So. Oakley Ave., 
-

• 

Chicago, 111. 

— 5 5 i 

Užsisakykite " L a i vą n 
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LAIVAS" eina kartą į savaitę. 
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. 
• 

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

dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

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

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

44 LAIVAS rr 
2334 So. Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

= 
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I BEETHOVENO MUZIKOS KONSERVATORIJA. | 
ANTANAS S. POCIUS VEDĖJAS 

Aštuntas sezonas prasidės 
RUGSĖJO 12 D., 1921 M. 1 

M O K I N A M A | 
Piano, Teorijos, Dainavimo, Smuikavimo, Mandolinos, 

gitaros etc. 
Dramos ir kliasiško šokimo. Baigusiems įvairias mu

zikos šakas, išduodami diplomai su valdiškomis teisėmis. 
Kataliogai ant pareikalavimo. 

1 3259 So. Halsted Street, Chicago, UI. i 
Skyrius Ciceroje 4847 W. 14-th St. 
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44 DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios 

MALDAKNYGES 

LABD. SĄJ. KUOPŲ DOMEI. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

KALTINA REPUBLIKO 
NUS. 

Per Cbicagą vakar prava
žiavo buvęs pinigyno sekre-

Stato gyvastį į pavojų net u i 
65c. 

i 

Toks nuotikis įvyko rugp. 28 
d. sekmadienio nakty 11 va
landą, Bridgeporto valgykloj, 
3305 S.JTalsted St.: Trys jau
ni vaikinai įėjo valgyklon ir 
kiekvienas užsisakė vakarie
nės po 65c. Patarnavimą gavo 

Labdaringos Sąjungos Cen
tro nepaprastas susirinkimas 
bus rugsėjo 7 d., Aušros Var
tų svetainėj (West Side). 
Svarstymui yira vieša rinklia
vą ir kiti svarbus reikalai. 
Skaitlingai atsilankykite. 

A. Nausėda, 
Labd. Sąj. Centro pirm. 

įkmmmmmmmmmmmm «1 
UNITED STATES LINES ! I 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Liet. Vyčių 16 kp, svarbus 
susirinkimas bus trečiadieny, 
rūgs. 7 d. Visi nariai malonė
site susirinkti ant 3-čių lubų 
Šv. Jurgio mok. kam. 

Koresp. 

Generalini Agentai Centralės Ir Rytines Europos 
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 

15 Mew Yorko tiesiai | 
B R E M E N A — D A N Z I G A — M E P O J U 

Tiesioginis susisiekimas i l.IKPOJU per Danziga, Tiesus persimainomas nuo 
laivo ant laivo 

PKINCBSS MATOIKA . . Kugs. 15, Spalio 22, Gruodžio 10 
POTfmAC Rūgs. 22, l^ipkr. 5, Gruodžio 24 

H C D S O N S p a l i o 1 5 , G r u o d ž i o 3 
l» Mevv turko TIKSIĄ 1 | CUKItUOtlUi—BRKMBN 

Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos Vėliava 
AMERICA .Rūgs. £8 ir I-npkrielo 20 

GEORGU VVASHINGTON Spaliu 4. Uipkr. 8. Gruodžio 8. 

H. CIaussenius & Co., General Western Pass. Agents 
100 N. LA SALLE STR. CHICAGO. 

Telepnone Frankl in 4130 
MOORE & MeCORMACK COMPANY 

ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY 
UNITED AMERICAN LINES 

Managing Operators for the 
U. S. SBJPPrNG BOARD. 
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DIRBTUVE | 
Vėliavų, Karimų, Šarpų ženkle- = 

lių ir kitokių draugystėm reika- | ' 
lingu dalyku. ± 

A. J. POŽĖLA i 
1908 W. Division Str. Chicago. i 

llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll/n 

Ramybė Jums (brangios odo^ paauks.) $3.50 
S Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 
| Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 

Šios m a l d a k n y g e formatas yra 5Į4xS%. Puslapių turi 858, bet n« 
_ stora, nes spausdinta an t plonos popieros. Joje yra įvairių jvairtan-
5 sių maldų. 

| Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 
r Aniolas Sargą* -_ juodais apd 1.50 
| Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. . . . . L75 
= /ainikelis — baltas celluloid apd. su 
2 paveikslėliu ant apd 1.75 
| Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. 1.50 
| Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
į Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 
| Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 
| Dangaus Žvaigždutė 60c. 
| Aniolos Sargas juodas apd. $1.25 
= Pulkim ant kelių * 2.50 
= Pulkim ant kelių „ 2.00 
| Pulkim ant kelių -. 1.85 
| Pulkim ant kelių ..» , 1.50 
~ Užsisakydami adresuokite: 

I "DRAUGO" KNYGYNAS 

g 2334 So. Oakley Ave. Chicago. BL § 
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