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LENKAI ŠAUKIAS KARALIAUSGMIJA M0BILIZU0JA VEIKIAI BUS IŠRIŠTI LIE- PAKELIAMA KOVA PRIEŠ 
JIEMS ĮSIĖDĖ REPUBLI 

KONINĖ VALDŽIA. 
ŠAUKIASI TAD KARĄ 

L I A U S VALDŽIOS. 

Apie tuos lenkų Šauksmus 
plačiai rašo laikraštis " K u r -
je r W a r s z a w s k i " ir kiti. 

DAUGIAU KARIUOMENĖS. 
ATĖNAI, rūgs. 16. — Kara

liaus įsakymu pašaukti karei-
" K u r j e r AVarszavvski,' ra-jvi;iuti 1922 metų naujokai, 

šydamas apie desperatinį len ' Tas reiškia, kad graikai 

TUVIŲ-LENKĮI GINČAI. SLAPTĄ ORGANIZACIJĄ. 
GENEVA, rūgs. 16. — Čia Chicagoje ir Illinois valsti-

kų valstybės padėjime, t a rp 
kitko pažymi : 

4 'Lenkų valstybės ats taty-
Varšavos laikraščiai ta i viešai m e nepavyko mums sudaryti 

skelbia. I sau matomojo simbolo, kuris 
butų galėjęs patenkinti minių 

BERLYNAS, , rūgs. 16. — svajones. ' ' 
(Rašo Cbieagos. laikraščio Visuose leiikuose nei žaibas 
Herald-Examiner koresp. K. .plinta įsitikinimas, kad jie 
\Yiegand). — " Š a l i n respub- jaustųsi kur-kas laimingesni 
l ika! Mes norime turėt i ka- !kara l ius valdžioje. Nes, a-
r a l i u ! " not lenkų, karal ius padarytų 

Turkijoje turėjo praras t i dau
gybę kareivių. 

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ SA
VO PRIEŠU VIRŠI

NINKUS. . 

spėjama, kad Tautų S ą j u n - ( j 0 j e pakeliama kova atgaivi 
gos susirinkimas trumpiau- j nančiai slaptai organizacijai 
šioj ateity išris Vilniaus klau vardu K u Klux Klan arba 
simą ir tųomi užbaigs lietu- "Nematoma Imper i ja . ' ' 

Vokietija Slapta Ginkluojasi 
VOKIEČIAI BENDRAI DAR 

BUOJASI SU RUSAIS. 

Sąjungininkai to visa nežino. 

vių-lenkų ginčus. 

11YGA, rūgs. 16. — Radio 
de]>ešoje iš Maskvos pranešta, 

Toki šauksmai šiandie ska- Idaug intakos miniose ir vi- kad Čitos bolševikai Vladivo-

P o civilio karo Suv. Vals
tijose tuo vardu organizacija 

R E I K A L A U J A PILDYTI SU- buvo susivijusi lizdą pietinė-

-
TARČIŲ SĄLYGAS. 

Maskvon siunčiamos notos. 

steke visai netikėtai užpuob 
ir suėmė visus ten priešbol-

mba visoj Lenkijoj . Tie šau-!sas lenkų par t i jas patrauktų 
ksmai pakilo del desperatiš- vienybėm Sako, tuomet len-
kos lenkų finansinės ir ekonomuose ats irastų daugiau ener- ševistinės Merkulovo valdžios 

padėties ir sugriuvus j gijos dirbti po tautos vėl ia- .narius. 
IŠ^Nikolsko pranešta, kad 

(Irokodovoka apylinkėse bol
ševikai įveikė gen. Semionovo 
kareivių būrius. 

minės 
\Yitoso kabinetui. va. 

RYGA, rūgs. 16. — Pabai-
tijos valstybėse pakilo dideli 
nepasitenkinimai bolšeVisti-
ne Rusija, Nea bolševikų vai 
džia pastaraisiais laikais į pa 
sienių respublikas ima atsi-

RYGA, rūgs. 16. — Berly
ne vienon sąjungininkų pa-
siuntinybėn užėjo vienas es
tų karininkas. J i s painfor
mavo pasiuntinybę apie indo-
mų militarį Vokietijos pasi
ruošimą. 

Anot to karininko, Vokieti 
Paskui ji buvo užgesusi. | ja bendrai su Rusija paslap-

Šiandie po karo ji vėl visu čia ruošiasi prieš bendruo-

e valstijose, kur platino bai
sų terorą. 

.. i . 

smarkumu atgaivinama. Bet 
jau ne vien pietuose. Plinta 
po visą šalį. 

Kovoti prieš tą slaptą or
ganizaciją, kuri kenksminga 
ne vien valsčiams, bet valsti-

nešti labai autokratingai. Ne- joms ir visai šaliai Chicagoje 
nori pildyti padarytų su šito- steigiama Nacionalės Vieny 

• » -.1 • • VJ 

Skerdyklų Kompanijos Skelbia 
kovą Darbu) 

ORGANIZUOTI DARBININ 
K A I TO T I K Ė J O S I . 

Kompanijos neatmaino užmo 
kesnio. 

Ketur ios didžiosios skerdy
klų kompanijos: Armour & 
Co., Swift & Co., Wilson & Co., 
i r Cudahy Packing Co., paga
liau nusi traukė savo kaukes 
ir pakėlė kovą organizuotiems 
darbininkams.. 

Tos kompanijos paskelbė 
savo įstaigose 4open shop. ' 

Kompanijos skelbia, kad, <•-
są, daugiau nei 90 nuošimčių 
iš 75,000 derbininkų, dirban 
čių jų įstaigose visoj šaly, su
tiko su kompanijų padarytu 
pienu. 

AtOpen s h o p " įgyvendina
ma su šiandie. Nes vakar pasi
baigė žinomo teisėjo arbi t ro 
Alschuler ' io padary ta sutar
t is darbininkų su kompanijo
mis. Ta sutar t is buvo pada
ry ta abiem pusėm priversti
nai kaipo karo laiko priemonė. 
Pr iemonė vyriausybei buvo 
reikalinga aps idraus t i strei
kų, idant nebūtų su t rukdytas 
mėsos gaminimas. Mėsa bu
vo reikal inga kariaujančioms 
armijoms Europoje. 

Kompanijų gudrumas. 

ker s ' unijos viršininkai sker
dyklų kompanijas raštu pain
formavo, kad rugsėjo 15 die
ną baigiasi darbininkų su kom 
panijomis sutart is . Unijos vir
šaičiai pasiųlė kompanijoms 
konferenciją. Tikėtasi , kad 
kompanijos duos greitai kokį 
nors atsakymą. Bet ta ip nei-j 
vvko. 

* 

I r t ik dabar jos viešai pas
kelbė savo "open s h o p " pie
ną. 

Apie tą pieną kompanijos 
tuojaus painformavo darbiniu 
kų unijos viršininkus. Pasa
kė, kad atei ty jos daugiau ne-
sitarsiančios su unijos virši
ninkais, nos nepripažįsta jo
kios unijos. Tečiaus visas de-
rvbas 

NESUTIKIMAI RUMUNI
JOS SU BOLŠEVIKAIS. 

B U K A R E Š T A S , Runuuni-
ja, rūgs. 1G. — — Prae i to 
mėnesio pabaigoje skaitlin
gas būrys rusų bolševikų ka
reivių persimetė Rumunijos 
teritorijom 

eliitcherin, bolševikų už
sienių reikalų komisaras," krei 

i nėši j Rumuniją, reikalauda-

mis valstybėmis sutarčių są
lygų. 

sius savo priešus. 
Tas informatorius tikrai 

nežino, bet j is tiki, kad Vo
kietija su Rusija bus pada-
rusios slaptą politine ir mi- kiečiai mokslininkai užimti 
l i tarę sutartį. I naujais išradimais. 

Taigi Vokietija savo arini 
ją organizuoja ne savo sie-
nose, bet Rusijoj. R u s ^ H 
siunčiami vokiečiai karinin
kai ir kareiviai, kuriems nė 
ra kas veikti namie. 

Tie karininkai ir kareiviai! 
y ra įpratę kareiviauti, tad 
mielai sutinka ir toliau vai-
gyti karine duoną. 

Be to, Vokietija Rusijon 
siunčia ginklus ir amuniciją, 
ko visai nepastebi įvairios 
šiandie Vokietijoje veikiau 
čios sąjungininkų komisijos." 

Ypač su dideliu atsidėjimu 
organizuojama sunkioji ar t i 
lerija ir oro laivynas. Vo-

bės taryba. 
Laikinuoju tarybos primi-

Es t i ja i r , ^Suomija siunčia ™nku F** buvęs valstijos gu-
Maskvon notas. Tą nori da- bernatorius Dunne. Tarybos 

inas 'isdnoli dezerterius Ru
munijos valdžia atmetė tą 
reikalavimą. 

Tad Maskva grūmoja įsi 
veržimu Rumunijon. 

ryti ir pati Latvija. 
Kai kas čia mėgina aiškin

ti visai priešingai. Girdi, 
šiandie Rusija paliesta hado 
nelaimių ir susilpnėjusi. Ta i 
gi tąja proga nori pasinaudo
ti PabaltijoB valstybės, žio
dei jos pakelia sava agresi-
vumą. 

Tečiau ta ip nėra. Bolševi-
kija visas laikas y r a neran
gi, kuomet prisieina pildyti 
savo .pasižadėjimus. Taigi W K O M I DVILYPAS 2 M 0 

fnorhna j « priminti tik jos Į 0 2 T O Y S T 4 S MOTIVAI. 

SMARKIOS KOVOS MORO 
KKOJ. 

MADRIDAS, rūgs. 16. — 
Ispanų kariuomenė Morokkoj 
aną dieną pradėjo ofensyvą 

vesiančios su pačiais prieš maurus. Pradžioje kiek 
pavyko. Bet daba r maurai is
panus sulaikė ir seka baisi 
kova. 

darbininkais. 

Aiškina apie naują sistemą. 

Paminėtų keturių skerdyk
lų kompanijų advokatas J a 
mes G. Condon, kurs kompa
nijas reprezentavo darant ar
bitrui Alschuleriui sutartį per
eitą pavasarį, paaiškino apie 
kompanijų adoptuotą naują 
darbo sistemą įstaigose. Tai-

Iff 
Visi vyrai darbininkai ir 

moterys darbininkės y ra ly
gus darbe, nežiūrint to, ar jie 

tą nerangumą. 

ofisas yra 108 So. La Sal 
le gatvė. 

P r i e Nacionalės Vienybės 
tarybos kviečiami prisidėti 
visi darbuotojai vadai politi
koje, visuomenininkai ir pirk 
liai. Ypač reikalinga moralė 
spaudos pa rama tam darbui. 

Nes kova prieš tą slaptą 
organizaciją bus apsunkinta, 
kuomet ji visur plačiai suleis 
savo šaknis. 

KIAUŠINIŲ PREKYBA 
SU LONDONU. 

Š IAULIAI . Pe r savaitę iš 
Šiaulių jau nebe t rys vago
nai kiaušinių išgabenama., bet 
,net 15. Šiaulių kiaušiniai 
Londoną pasiekia per 4-5 d. 

SAVO ŠEŠĖLIO BIJO. 

Neutralėje zonoje susispie--
tusi plėšikų ginkluota ^auja,-
kur buvo daug persirengusių^ 
lenkų želig0wskininkų karei
vių ir šiaip civilių žmonių, 
Maišiogalos kryptimi - p r a d e ^ 
jo šaudyti. Lenkai nepapras 

. 

DE VALERĄ STOVI UŽ 
A I R I J O S LAISVĘ. 

v 

SIUNTINIAI RUSIJON. 

WASHINGTON, rūgs. 16.— 
Paštų departamentas paskel
bė, kad paštu galima Rusijon 
siųsti siuntinius. Už kiekvie
ną svarą reikia mokėti 12c. 
Siuntiniai bus siunčiami per 
Angliją. 

Kompanijos pakeldamos ko- 'pr igul i ar nepriguli prie uni-
vą organizuotam darbui pod- 30S-
r aug paskelbė, jog darbinin- | darb in inkų su kompanijų 
kams šiuo ka r tu užmokesnys sudarytose tarybose darbinin-
nemažinamos i r darbo sąlygos kV negali ats tovauti jokis a; 
neatmainomos. Viskas pasilie
ka, ka ip iki šiolei buvę. 

'Užmokesnių i r darbo sąly
gų klausimas, sako kompani
jos, busneatmainytos ateity to 
pare ikalavus darbininkams ar 
kompanijoms. I r tai bus gali
ma padary t i t ik abiem pusėm 
pilnai sut ikus. 

Morris & Co. šiuo kar tu kol-
kas neprisidėjo prie paminėto 

niuo, kurs nedirba kompanijų 
įstaigose. 

Darbininkai savo 'a ts tovus i 
ta rybas renka balotais. 

Darbininkų atstovu negali 
but nepilietis. Bet gali but tu 
rįs pirmuosius pilietybės raš
tus . J e i toks atstovas repre
zentuoja svetimšalių darbinin
kų grupę, nebūtinas daiktas, 
kad jis turėtų mokėti skaitv-

kvar te to . Visgi paskelbė, kad j t i arba rašyti a r kalbėti ang-
ta kompanija ta ipat neatmai- .liškai. 
no darbininkams užmokesnit 

ir darbo sąlygų. 

Praneš ta unijos virš ininkams. 

P i rm kokios savaitės laiko 

Kas gi toliau. 
Darbininkų išrinkti atstovai 

su kompanijų paskir ta is atsto
vais sudaro atskiras darbavie-

Internat ional Butcher Wor- čių tarybas (sbop councils). 

Šitos tarybos renka savo 
atstovus į vyriausiąją tarybą. 
Tų vyriausiųjų tarybų yra tik 
po vieną tuose miestuose, kur 
y ra kompanijų įstaigos. Paga
liau iš tų tarybų renkami at-
atstovai sudaro naeionalę ta
rybą, kuri yra vyriausia spren 
deja darbo klausimuose viso
se tų kompanijų įstaigose. 

Taigi visa sistema sudaro
ma i š : a tskir iu darbo šakų ta
rybų, vyresnių tarybų ir vie
nos vyriausios nacionalės ta
rybos. 

Lygiai ka ip Rusijos bolše
vikų sovietai. 

Butų gal viskas gerai, kad 
tose tarybose neturėtų pers
varos pačių kompanijų atsto
vai. Tuo tarpu yra priešingai. 

Anot advokato Condon, tą 
tarybų sistemą jau išmėgino 
Swift & Co. viename rytinia
me mieste. I r j i pavykusi . 

DUBLINAS, rūgs. 16. -
Čia paskelbta viešai, ką de 
-Valerą atsakė laišuk Angli 
jos premierui Lloyd George. 
Valerą atsakė laišku Angli-
riai sutinka konferuoti su 
Anglija. Tečiau ta konferen
cija tur i but paremta pagrin
du, kad valdžia Airijai tur i 
but pripažinta tokia, su kokia 
sutinka patys Airijos gyven
tojai. 

Tuo t a rpu Airijos gyvento
jai reikalauja sau laisvės ir 
pilnos nepriklausomybės. 

TAI BENT PIKTADARIAI . 

MEAUN, Prancija, rūgs. 
16. — Keli piktadariai įsi
laužė 800 metų senon St. Et-
ienne katedron. Tam tikslui 
jie sudaužė vieną neapkainuo 
jamos dailės langą. Gi ka
tedroje iš skrynučių pelnijo 
vos 10 frankų, kuriuos išva-
karo maldingi žmonas suau
kojo. 

Ka ip policija, t a ip prose 
kutorius (kaltintojas) nepa
sitenkina areštavimu trijų 
žmogžudžių — Church, Parks 
ir Wilder, prisipažinusių m 
žudyme . automobilių parda
vėjų Daugherty ir Ausmus. 

Policija ieško daugiau tos 
žmogžudystės dalininkų, kad 
surasti tikruosius to darbo 
motivus. 

Šiuo kar tu ieškomos kaž
kokios t rys moteriškės. 

Viso Lietuvoj kiaušinių pre-
. . y • . -,- T • • tai išsigando. J i e mane, kad 
kybą verčiasi apie 16 akcinių J ̂  f. ^ ^. . 
bendrovių, kurios turi artimų 
santykių su Ūkio banku. < 

tia lietuviai pulti jų eina. Ir 
visą naktį pafrontėj dideliau-
sias suirimas. Kuopos pali-

Šių bendrovių dalyvių K a u j ^ s a v o g u r g o l ę , virtuves, lei-; 

GELEŽINKELIEČIŲ BAL. 
- SAVIMAI. 

Pranešta , kad ateinančią 
savaitę jau bus žinomos gele
žinkelių darbininkų balsavi-
mo pasekmės. Nuo to balsa
vimo prigulės taika, a r gene-
ralis streikas ant visų gele
žinkelių, jei darbininkų reika 
lavimai bus atmesti. 

ne YIII-12 d. įvvte> pasita.-' 
rimas, kuriame dalyvavo a-
pie 90 pirklių. Pasi tar ime 
norėta ši prekyba geriau su
tvarkyti , bet prie galutino su
sitarimo neprieita. Visų pir
klių pastebėta, kad Lietuvoj 
kiaušinių dabar daug dau
giau, negu prieš karą buvo. 
Taipat vyksta derybos su 
Londono firmomis ir del gy 
vulių gabenimo į Londoną. T" 
kimąsi, jog rudenį jau bus ga 
Įima ir gyvulius į Londoną 
gabenti. I r busią geras pa
sisekimas. Žymėtina, kad 
kiaušiniai Nemunu per Klai
pėdos uostą nei vieno pirklio 
negabenami, o vežami pro 
Liepojų. 

Laukiama, kad rudenį at-
gysianti prekyba ir sėmeni
mis. 

tlosi į Vilnių, raiteliai pradė
jo lakstyti iš vietos kiton be 
žinios ir tikslo. Tik vėliau < 
pamatę, jog tai tebuvus jų 
šmėkla, kiek nurimo. 

KARMĖLAVA. 

Mergaičių uMo mokykla 
Rugpiučio 15 dieną čia bu- į 

bo surengtos išleistuvės bai
gusių mergaičių nkio mokyk- „ 
lą. 

Pasirodė, kad devynios 
mergaitės pilnai užbaigė šią 
mokyklą ir gavo liudijimus. . 

F O R T WORfTH, Tex., rug
sėjo 16. — Du plėšikai mėgi
no sustabdyti ir apiplėšti Te-
xas and Pacific pasažierinį 
traukinį No. 11 . Tečiau fe-
deraliai agentai ir geležinke
lio darbininkai užklupo plėši
ku ir abudu paklojo. 

V O K I E T I J O J AREŠTUOJA 
MI GALVAŽUDŽIAI. 

B E R L Y N A S , rūgs. 16. — 
Areštuoti 7 buvusios kaizerio 
armijos ir karo laivyno kari
ninkai, kurie intariami. daly
vavę žinomo centro partijos 
vado Erzbergerio nužudyme. 

Pa t i r ta , kad monarchistų 
slaptas tr ibunalas Erzbergerį 
pasmerkė nugalabinti. T a m 
tikslui už aukštas sumas bu
vo nusamdyti budeliai ir Erz-
bergeris nužudytas. 

AMERIKOS KONSULIS 
LIETUVAI . 

GARŽDAI (Kretingos a.). 
Vietos valsčiaus naujoji ta
ryba nutarė uždaryti Garždi] 
miestelyj 12 smuklių. Žmo
nės džiaugiasi, bet žydai ei-
manuoja. Uz dviejų savai
čių žydai džiaugėsi, o žmonės 
liūdėjo, nes apskričio t a r y b a . 
nedaleido įvykdinti valsčiaus 
tarybos nutarimą. 

Atvykęs į Kauną ir apsis
tojęs Metropolyje Amerikos 
konsulis gerb. K. S. Edwards 
pasikalbėjime su Lietuvos E-
migracijes Biuro direktorium 
K. Norkumi, vakar pareiškė, 
kad kol konsulatas nebus for-
mingai suruoštas, aplikantai 
nebus priimami. Buto sura
dimui, apstatymui išeis arti 
mėnesio laiko. Tuo t a rpu A-
merikos vizų reikalais konsu
lis siunčia pr ie Amerikos kon 
lis siunčia prie Amerikos. 

KAUNAS. Čia atvyko Dor 
pato tautų universiteto pro
fesorius, neurologijos institu
to direktorius p. Taufett. 

BIRŽAI. Rugpiučio 19 d. 
Biržuose ištiko gaisras, nuo 
kurio sudegė 15 trobų. Nuo
stoliai dideli. 

ORAS. — Šiandie nepasto
vus oras; vėsiau. 

10 ŽMONIŲ ŽUVO E K S 
PLIOZIJOJE . 

COBLENZ, Vokiet., rūgs. 
16.—Vokiška markė savo ver 
tėj šiandie ta ip nupulusi, kad 
čia amerikoniški kareiviai už , P H I L Ą D E L P H I A , Pa., 
vieną dolerį gauna 108 mar- rūgs. 16. —Atlantic Refining 
kes. Co. įstaigose plyšo aliejiniai 

Už keturis svarus Anglijos katilai. 10 darbininkų žuvo. 
sterlingų duodama 400 mar
kių. 

Iš keliolikos sužeistų, sako
ma, keli neatgyvens žaizdų. 

LIETUVOS ĮGALIOTINIS Į 
UKRAINĄ. 

Rugpiučio 24 d. iš Kauno 
išvažiavo į Charkovą Lietu
vos įgaliotinis p. Maskvena-
skas. 

—Rugpiučio 22 d. išvažia
vo Genevon Lietuvos atsto
vas Šveicarijai p. Sidzikaus
kas. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių rūgs. 15 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trus t 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Pranei jos šimtui frankų 7.81 
Italijos šimtui lirų 4.35 
Vokiečių šimtui mark. .92 
Lietuvos šimtui auksinų .92 
Lenkijos šimtui m a r k .03 
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MARKĖ PUOLA. 
Staiga ėmė pulti žemyn vo

kiečių markės vertė. Tas paei
na nuo perdidelio vokiečių į-
siskolinimo atmokant sąjungi
ninkams karo kontribuciją 
(atpildymą). 

Šiandie vieno miliardo auk
sinių markių mainas yra lygus 
20-čiai miliardų poperinių 
markių. 

Kuomet nesenai Vokietijai 
reikėjo atmokėti vieną miliar-
dą auksinių markių kontribu
cijos, tas Vokietijai atsiėjo a-
pie 50 ntiliardų poperinių nįar-
kių. ' ""*flHI 

Lietuva vartoja vokiškos 
markės valiutą. Kuomet puola 
vokiškos markės vertė, supran
tama, puola ir Lietuvos auk
sino vertė. 

Atrodo, kad Lietuvai toks 
pamainyti valiutą arba pasi
gaminti savus pinigus. 

SENATORIAUS SMALSU 
MAS. 

Chicagos laikrašty Ilerald-
Examiner p. Brisbane rašo: 

"Kedaktoriams teks skaityti 
senatoriaus Hiram Johnsono 
kalbą senate apie 'Smalsumą/. 
,Ta jo kalba yra užregistruota 

Kiek palaukus Vokietija , ' , . x. . , . , . . . . kongreso rekorduose rugpjūčio turės mukfc kit« s^unginin- 1Q d_ ] n r a m J o | m s ( m . ^ 

PASIKALBĖJIMAS 
B 3* 

* 

kams atmokėjimą. Bus vėl vie- mauja apie kai-kuriuos daly-
nas mihardas auksinių mar- L n . . . . , 
r. «, ,. T . kus. Gyventojai taipat uio-
kių. Tas mihardas bus jau brangesnis. Anot vokiečių eks
pertų, jis Vokietijai atsieis ar-

manja kaip ir jis. 
"Senatorius stebisi, kodėl 

mūsų šalis Anglijai užmokėjo 
ti 80 mihardų poperinių mar- . v v. 

* r v * 100 nulionų uolienų uz vezi-
1U* !ma laivais mušu kareiviu gel-
Berlyno laikraščio "Lokal Į ^ ^ ^ ^ A n g l i j c i r p r i e . 

Anzeiger" finansinis eksper- d a n 6 m i l i o m i s d o L niM>šim-
tas tame laikrašty rašo: ? i ų u 2 t f t g u m ą ? k l l o m e t A n g . 

"Mes smunkame gilyn ^ |Hja n i I O i n u s u turi pasiskoli-
gilyn į skolas. Ir jokiu būdu I . tukstantfŪS milionų su 
negalime išbristi. Juo daugiau ^ m i ^ milionų nuošimčių ir 
markės vertė puola, tuo dau- t u o g p i n i g l l 8 k a i p tinkama val
giau atsiranda visokių prieš- '^ 

Mūsų bendradarbis buvo 
priimtas atvykusio iš- Wa-
shingtono New Yorkan Lie
tuvos Atstovo p. V. Čarnec
kio. Pasikalbėjime. buvo pa
liesti kaikurie svarbesnieji 
Lietuvos politikos klausi
mai, kuriuos Čion paduodame. 
• 

Derybos su lenkais. 

"Amerikos lietuviu visuo
menė labai susirūpinusi dery
bomis su lenkais. Kokiame sto
vyje dabar yra tos derybos ir 
ką Tamsta manai apie jas?" 

"Pilnai suprantu Amerikos 
lietuvių susirūpinimą šiuo 
klausimu, atsakė gerb. Atsto
vas, nes nelaimingai jį išri-
šus gali būti pražudyta Lie
tuvos nepriklausomybė. Visa 
Lietuva dideliu akylumu seka 

priimti Tautų Sąjungos'Tary
bos pasiūlymus, kaip jie iš
dėstyti jos irezbriuėrjoje'iš bir
želio 28 dienos.. 

" Į antrąjį Tamstos pasta
tytąjį klausimą —(tęsė gerb. 
atstovas, būtent del mano 

čą spręsti Tautų Sąjungos ple
numui, ar atsižvelgiant į klau- brandumą, 
simo svarbą pasiimtų jį rišti 
Augščiausioji alijaątų Taryba. 
Mes nesibijome savo bylą. iš
nešti viešumon kuoplačiausiai, 
nes esame tikri, kad teisybe 
mūsų pusėje. Sunkiau su tuo 
butų sutikti lenkams, kur 

monės gyvumą ir jos politinį iš ąirtybės pusės yra didelė. 
Girtybė daugiau blogo gali 

"Kelias prie laisvės - erš- padaryti Lietuvai, negu oiau- - r 
kėčiuotas kelias. Bet pasiryži- rųs priešai — lenkai, 
mas ir ištverme pergali visas Taigi, mylintieji savo tėvy-
kliutis. Kita po kitos valstybės nę ir tautų sunųs ir dukterys, 
ima pripažinti Lietuvą. Vos gindami ją nuo išlaukinių prie. 
tiktai prieš keletą dienų -ga- šų, stojo ginti ir nuo girtybės, 
vau žirnį, kad garbingoji Švei-j Blaivybės Draugija išsiuu-

nuomonės apie tas derybas, aš sėdyje reikėtų prisipažinti, kad 
viešame Tautų Sąjungos po-jcarijos respublika pripažino tinėjo savo nors nedidelę, bet — 

dabar, kuomet pačios derybos 
yra vedamos, tik tiek tegalė
čiau pasakyti, Juicį be abejo, 
mūsų padėtis, derybose yra 
sunkesnė, negu lenkų, bet tik
tai ir išimtinai, tiktai del to, 
kad mūsų gadynėje dar sunku 
yra kovoti teisingumui su jė
ga. Vienok, kad toji jėga vers
tų mus daryti kompromisus, 
užgaunančius Lietuvos suvere
numą, verstų; mus daryti ar 

su lietuviais jų taikumas ap 
sireiškė konkrečiai tiktai vie
ną kartą, tai praėjusių metų 
spalių mėnesyje, pasirašantSn-
valkų sutartį, bei, deja, tas 
taikumas tetruko vos dvi die
ni, nes į trečią dieną Suvalkų 
sutartis lenkų jau tapo sulau
žyta". 

Ar Amerika pripažins 
uvą? 

Lietuvą de jure." 
Tuo pasikalbėjimas su gerb. Į be. 

atstovu baigėsi. Bet kartu 

narsią armiją į kovą su girly- ••-

gerb. Atstovas išreiškė savo 

>. 
Stojo ton kovon k Lietuvos 

moterys. Jos — tos tautos 

Matydamas, kad 

• 

gerb. 
c - • 

Atimi ją, ar federaciją su lenkais, 
arba verstų išsižadėti savo so- s t o v a s n o r i a i i v i s u« k a i m u s , 

derybas su lenkais ir Steigia- jstinės Vilniaus, tai jokia Lie- atsako, paklausiau: ar yra pa-
masis Seimas jas budriai kon-• !tuvos vyriausybė niekuomet m a t ° laukti, kad Amerika pri-
troliuoja. Kaip žinoma, Lietu-[an t to nesutiktų. Lietuvių pažins Lietuvos nepriklausomy 

ginybių. Kaip matosi, mes ne
galėsime išpildyti pasižadėji
mų Londono ultimatumui. 
Nes negalima išpildyti nega
limų sąlygų. 

"Del blogos Vokietijos fi
nansinės padėties finansinio 
krizio paliečiami ne vien są
jungininkai, bet visas pasaulis. 

"Hiram Jolinsonui pasakyta, 
jog kuomet mes turime Ang
lijos pinigų, tai tas vadinasi 
garbės skola. Ir tokia skola 
turi but išmokėta kuogreičiau-
siai. Bet kuomet Anglija turi 
mūsų pinigus, tai jau kitas da
lykas. Mes galime laukti. . 

"Taigi senatorius apie tai 

vos vyriausybė nepriėmė Tau
tų Sąjungos Tarybos pasiūly
mų, padarytų Ženevoje š. m. 
28 d. birželio mėnesio, kur bu
vo reikalaujama iš Lietuvos 
vyriausybės demobilizuoti sa
vo kariuomenę, projektuoja
mąją lietuvių-lenkų sutartį 
duoti ratifikuoti (užgirti) bu
simajam Vilniaus seimui ir ki
ti. Tuomet p. Hymans'as krei
pėsi prie Lietuvos vyriausybės 

tauta sugebėjo.savo laisvę kar
du rankose iškariauti, ji su 
kardu ją ir gins." 

Ar galime būti ramus del 
Vilniaus? 

"Tai del Vilniaus lietuvių 
visuomenė gajėtų. Imta rami, 
kad jis neteks lenkams t " 

* * Negali būti • abejonės, kad 
Vilnius tegali priklausyti tik
tai Lietuvai — entuziastiškai 

agailestaudamas, kad jis .ne-!atsake gerb.'Atstovas. — Da-
randa galimu Tautų Sąungos į >jaj|>tnė Vilniaus padėtis ai£* 
pasiūlymų priimti ir kartu uS |̂kUtfnsja tat., rodo. Lenkam* 

Pasaulio prekvba, įemus pa-' . , 
\ r * . . ' Įdomauja. Jdomauji ir tamsta 

cias Suv. Valstijas, bus pas
maugta". Vokietijos vyriausybė krei
pėsi į žymiuosius savo kapi
talistus, kad jie duotų pagel-
bos šaliai nelaimingame padė
jime. Bet tie atsakė negalį 
duot pagelbos vyriausybei. 
Girdi, jų pačių finansai atsi
dūrę blogon padėt in. 

Artinasi laikas, kuomet Vo
kietijos vyriausybė turės mo- t a i k a \ l a r o m u s l l 

keti miliardą markių kontri-

" Senatorius Johnson norėtų 
žinoti kodėl mes išleidžiame 
vieną, milioną dolierių kas mė
nuo užlaikydami savo karei.-, 
vius Vokietijoj. 

' 'Jis norėtų žinoti, ar nusi
ginklavimo konferencija bus 
vedama viešai, ar gal pasislė
pus nuo visuomenės. 

"Ir pagalios Hiram Johnson 
norėtu žinoti, kokios rųšies 

vyriausybė i 

klausimas, ar Lietuvos vy- [Vilnių svaidant, gražus ir tur-
riausybė hesittiktij atsiųsti -tį ĮŲjjjptf miestas riani susfcuro, 
vo delegatus Žerievon rugpu-palmininkai' datbo visai ma 
čio 25 d., kur tai dienai t u r e l į teturi, n*s.didesnieji fab-
tų atvykti ir lenkų delegatai, I rįkai nedirba, žmonės gyvena 

be? Į šį klausimą šiaip atsa 
kė: 

"Taip, tam pamato yra. Pa
siuntimas Lietuvon savo kon
sulo parodo, kad Amerika dau
giau pradėjo Lietuva intere
suotis. Valstybės (State) De
partamento santikiai sii atsto
vybe yra labai geri ir forma
laus pripažinimo klausimas — 
tai yra tiktai laiko klausi
mas " . - -

"Bet ar nėra pavojaus, kad 
ir Amerikoje gali ištikti toks 
pat smūgis, koks ištiko Euro-
poje. Santairvė pripažino Lat-

"•• 

M ' 

. -

... 

"Garsas 

GIRTYBĖ LIETUVOJE, 
: ; 

Lietuva turi išlaukinių pria-
sų, bet turi nemažai ir viduji
nių. Lietuvoje yra nemažas 
bolševikų būrys. Jie yra aiškus 
Lietuvos priešai. Jų eilėse ra
sime daug ne lietuvių ir net 
ne Lietuvos piliečių. Prie jų 
priklauso nemaža rusų, žydų, 
lenkų ir kitokių. Kas tokiems 
Lietuvai Ką giems jos gerovė 
ir nepriklausonrybė, gali rūpė
ti! BoiševiUamsy, lietuviams ir 
tiems nerupi......-,,. r>i 

-Yrą neaiaža Lietuvoje įvai-
•,. vius įr Estus, o Lietuvos ne- ;riofi;i^Įe^.piktadarių — va 
: pripažino I/' ( 1 u ^ių,. plėšikų,; žmogžudžių. 

Į tai atsakyta: /'lieikia ti- Toki iiiionė^ yra tikri Lie-
kėtis, kad Amerika pripažins t u V o s priešai. Bet jų žmonės 

abiejų pusių argumentus re
feruoti (pranešti) Tautų Są
jungos Tarybai." 

"Lietuvių vyriausybė, pil
nai turėdama pamatą tvirtin
ti, kad lenkai per ištisus me
tus derybų neparodė noro tai-

nius nuostolius įr imperijalisti- riais Santarvė dar nėra nusis-
nių ambicijų patenkinimą. Ir'tačiusi, arba nusistačiusi nei
tai suprantama, kad Vilnių gkmai, vienok čionai turės 
atskyrus nuo vakarų Lietuvoj 
tai daugiau, negu kad nuo NOT. ' 
Yorko atskirtam juras, arba 

I su Vokietiia. Ir kodėl apie tos . . ,. . , . , . . . 
buciios fr todėl ne/i ia ar ii •, , • , v. ,kintis, vienok neveidmainingai J aikos salvsras nieko nežmo . , 
galės surinkti tuos pinigus. ; } ) l a ( , i o j i ^ w m a r i i : 

Kai-kas spėja, kad ji to ne-' 
padais , taigi ir sąjunginin
kams nemokės. Kas tuomet ga
lės įvykti, sunku pasakyti. 

Kalbama, kad tuomet pran
cūzai be jokio dvejojimo už
ims Ruliro plotus. Ir, anot ži 
nių, prancūzai jau rengiasi ton 
nepapraston kampanijon. 

"Ką nori žinoti Johnson, tą 
nori žinoti ir pats sveikas. Ir 
tamsta žinotum, jei daugiau 
butų tokių senatorių, kaip 
Johnson'\ 

Kur bonas — ten ir Lietu
vos meilė. 

norėdama taikos su neramiu 
savo kaimynu, sutiko dar kar-
tą pasiųsti savo delegatus į 
derybas, kad nebeliktų progos 
prikišimams, kad tarp lietuvių 
ir lenkų taika neįvyksta tik
tai del Lietuvos netaikingumo. 

ka<Į atitvertum. New York$ nas 
nuo visos- Amerikos.' 

Kas bus jei nesusitars. 

imti viršų kilnios Amerikos uo ir dvasiose Del jos įvyksta 
politikos tradieijos,kurių dėlei !daug žmogžudysčių. Per ją ne-
pasaulin buvo paskelbtas vie-t tenka teisingumo' ir sąžiningu-

pasitenkinimd, kad Amerikos sveikatos, doros ir garbės sau-
lietuvių spauda taip gyvai in- gotojos, sumanė kirsti girty-
teresuojasi Lietuvos reikalais bei mirtiną smūgį. Jos jau į-
ir į mūsų bendradarbio krei-! nešė savo projektą į SL Seimą, 
pimąsi del paaiškinimo kitų, kad įstatymų keliu girtybė 
kaip Lietuvos politikos klausi- taptų pasmaugta, 
mai, taip ir-del Amerikos lie- Geras — mirtinas girtybei 
tuvių darbuotės, atsakė, kad bus smūgis, kuimet praeis to- ~ " 
jis visuomet pasiryžęs yra su kis įstatymas. Reikia tikėtis, * 
spaudos atstovais tais klausi- ka<l jis praeis, nes Seimo at-
maįs kalbėtis. ; stovės moterys neleis jo už- " 

migdyti, jei kas ir norės tai !.».' 
padaryti. rii 

Moterų projektas jau paves
tas (gegužės m. š. m.) trims .,», 
Seimo komisijoms svarstyti:.;;, 
savivaldybių ir administraci
jos, finansų ir sveikatos. „„ 

Savivaldybių ir administra
cijos., komisija paruošė naują 
įstatymo sumanymą. 

Moterų sumanymo įstatymu 
butų,smarkių alkoolinių gėri
mų vartojimas uždraustas vi- " 
soje Lietuvoje. Butų leidžiama 
gauti tik daktarams ir veteri
narams paliudijus. Bet kad ir 
čia nebūtų apgavimo, dakta- * 
rų.jparadai turėtų būti patvir- ' 
tilpti ̂ .„viettitf, administracinės «*f 
valdžiose i^rie- i to pridėtos ir -7* 
kitokios pasargos. 

Silpnesni alkooliniai gėrimai •-.. 
galėtų būti pardavinėjami tik 
valsčių ir miestų taryboms su-
t^us H Fm&iis'į Ministerijai 
ileî rfs.'-r xmr** -•'' '-' r 

Tuo sumanymu nurodyta ko
kiu, kokiose vietose ir ko
kiems asmenims negalima bu-

° .... 
tų pardavinėti. 

Projekte nurodytos ir gana * 

priešas uz visus vireminėtus. 
Jufe yra girtybėj. 

>Ji yra žudĵ toja žmonių ku-

f* 

kilniausiųjų mūsų aųi-

• » L 

žiaus obalsių — tai tautų lai
svo apsisprendimo obalsis. 
Kaipo laisvės mylėtoja ir ži-

0 kas gį>us toliau, kaip nanti jos kainą, Amerika be 
dabartinėse derybose Zene vo- .abejo tinkamai įvertins lietu-
je. lietuviai s^ l į^a i s prie nie- vių tautos pasiryžimą ir au-
ko neprie!s?,, 

Apie taf'^terUfAtMti per-a 
kas del laisvės išgavimo. Nes 
ir Amerikos lietuvių peticija 

Bet-gi tas delegatų pasiunti- anksti. Pagalios -tai priklau- s\r milijonu parašų, įteiktoji 
mas visai nereiškia, kad Lie--sytų nuo Tautų: Sąjungos Ta- prezidentui Hardingui dar kar-
tuvos vyriausybė butų sutikusi rybos, ar ji perduos visą gin-Jtą parodė lietuvių tautinės są-

mo rie tik paprasti žmomss, bet 
ir tvarkos prižiūrėtojai — mi
licininkai ir įstatymų, sargai-
— valdininkai. 

Gėralai ne vieno iš jų iškrei
pė sąžinę. * : . 

Net ir garbingų tėvynės 
gynėjų - ^ kareivių nevieną 
parkerta ir įstumia į neteisin
gumo, nedorumo ir negarbės 
purvyną. 

Nelaimė gręsianti Lietuvai 

smarkios bausmės už nepildy-' 
mą įstatymo. j ' : 

Žinoma, tokis sumanymas ne- : ^ 
patiks alkoolių mėgėjams, ku
riems vien rupi savo nesu vai- —• 
dorno gomurio tenkinimas, ir U& 
nepatiks, tiems, kurie iš alkoo-
lio pa-rdavinėjjmo turi gerą .^ 
pelną. .;, 

Bet ką padarysi! Tautos ir — 
visuomenės labas yra svarbes
nis už nekuriu pilvus ir kitų 
kišenius. 

m. * 

\. 

• 1 1 — ~ . • m 

• 1 i * * • £ • » • * • - i . • :ri"T~x:n.T: 

KATEDROS DAINIUS 
fgrrr.TTiTTgi.! 
Sefira J. Allen 

III. Dalis. 
Motina ir Sunūs. 

(Tęsinys). 
— Meiluži, grįžk namon katedros keliu. 
Pravėrus duris jam pasisekė pamatyti 

vidaus sienas. Ant jų buvo iškabinti tur
tingų varsų portretai. Į šį tat blizganti 
pasaulį jo motina įėjusi pranyko. 

Jis norėjo išgirsti apie to užburto pasau
lio nuotikius. Ji papasakojo jam 

Mitriais pirštais perbėgo tamsiai snreg-
zdą valandų tinklą ir nešinėdama iš šen 
ir iš ten auksinį siūlą išaudė miniaturišką 
paveikslą kuriame tilpo vien džiuginą 
vaizdai. Ji pasakojo jam apie mokytojo 
prielankumą; apie mokinių pagarbą, apie 
jų grasias mintis. Žodžiu, atrodė kad jie 
susirinko ją pagerbti vieton pavartojus 
ją kaipo medžiagą savo kūrybos tikslams. 

Kalbant apie pozavimą, tai nieko dau-
* giau nereikėjo daryti kaip tik sėdėti ra-
:/:jmai. Stogo langai buvo atdari ir ji pri-
įJVvėpavo tyro oro. Kaip ji mėgo tyrą orą! 
•/Jįagalios atsisėdus ji gavo progą pasilsėti, 

ikro, kaip laiminga kad atsiminė ga

linti pozuoti. Doleriai dabar plauks kaip 
anglių gabalai! Paskui galės pirkti naują 
pianą; samdys mokytoją, gi paskui, pas
kui... 

Taip užsibaigė jos linksma pasaka. 
Žiūrėdama į domiai besiklausantį sūnelį 
ji buvo patenkinta. Kuomet jis bevalgy
damas sotino kūną, ji iš savo nelaimių 
suteikė skanų protui maistą. Jis to neži
nojo. 

— Tai močiut, labai linksmai praleidai 
laiką, ar ne? 

— Taip, labai linksmai. Dabar papasa
kok man apie savo dieną. Pradėk nuo 
tada kuomet palikai mane. 

Jis padėjo staltiesėlę. Sudėjęs rankas 
kaip namų šeimininkas po puotos, pradėjo 
savo pasaką. 

Jis ir-gi linksmai praleidęs dieną. 
K\iomet paliko ją nuėjo prie katedros 

ir tėniyjo mūrininkus. Paskui pavaikščio
jo apie choro mokyklą, bet šiandieną cho
ristai neturėjo praktikos. Tuomet jis atsi
sėdo skaityti įeigas ir pradėjo dainuoti. 
Nepažįstamas vyras užtiko jį ir labai 
daug klausinėjo. Jis klausė kas išmo
kino jį muzikos, ir ar kas yra girdėjęs jį 
dainuojant. Šis nepažįstamas taipogi my
li muziką ir pažinęs katedra. Ir kaip pau
kštytis sau čiauškė dienos nuotikius ne-
atskirdamas gera nuo bloga. 

Ji klausydama jo, skirtingai svarstė da
lykus. Iš jo ilgos maišytos pasakos įsitė-
mijo vieną nuotikį, užmiršdama visus ki-
tus: nepažįstamas išgirdęs jį dainuojant 
klausinėjo apie tai. Šis nuotikis buvo jai 
pirmas išorinis prirodymas kad jos įsiti
kinimas į savo sūnaus muzikalius gabu
mus ne be pamato. 

Ji slėpė jausmų grdjimą kurį jo pasaka 
sukėlė. Nepažįstamas1 ant kalnelio,' savo 
pasielgimu, sukūrė jos širdyj alabastro-
pasididžiavimo liepsną kurią kiekviena 
motina degina prie savo sūnaus aukuro. 

Kiek vėliau ^uodu . sėdėjo kambarėlyje 
iš kurio pirmiau tauškino dųslųs garsai. 
Čia jų salonas kuriame praleizdavo links
miausias nakties valandas. 

Ant lentynų kampe, sudėtos įvairios kny 
gos; skersai tūnojo šešių oktavų pianas 
apkrautas pageltusių gaidų sąsiu
viniais — vienkart jos. muzika. 
Nakties tamsai , patvinus, šiuo
du civilizacijos spinduliu, knygos ir muzi
ka, apšvietė jų kuklųjį saloną. Kas vaka
ras ji skaitydavo jam apie pasaulio} did 
vyrius, o jis tėmijo jos kiekviena^ žodi. 
Jis mėgo klausyti apie didvyrius. Kartais 
kuomet užbaigdavo kokio narsaus didvy
rio gyvenimą, jis prisiglaudęs prie savo mo 
tinos klausinėdavo: kaįp jis galįs tapti to

kiu. Ir šį vakarą ilgai ji skaitė jam. Ne-
- - i 

tikėtai kas-tai pasibeldė į duris. Abudu pa
žiurėjo ton pusėn. 

— Edvardai, pažiūrėk kas ten. 
Namų sargas padavė kortelę. Abejingai 

paėmusi ją, pastebėjo kad vardas nepa
žįstamas. Ji nematė priežasties del ne
pažįstamo vizitos šiuo laiku. Pati priėjo 
prie durių ir mandagiai prabilo. . 

— Paprašyk tamista jo užlipti. 
Ji laukė prie durių. Jeigu koksai ver

telga ji pasikalbės su juomi ten pat. Klau
sėsi. Laiptais lipo asmuo pasirįžusiais 
žingsniais. Užlipo. Priešais ją stovėjo vy
ras. Jo nuolankus prisistatymas davė ne
abejotino įspūdžio kad. turi reikalo su ge
ro auklėjimo žmogumi. Pamatas motina ir 
sūnų jis svyravo. Akyse stovėjo netikėtas 
paveikslas gyvenimo harmonijos, gamtos 
šventumo. 

— Atsiprašau. Ar čia ponia ^ruesdale? 
užklausė su pagarba, . . 

Ji pasitraukė į šalį. • 
— Aš esu ponia Truesdale. 
Iš atsakymo akcento vyras suprato 

kad jis čia neprašytas svetys. Jis rnatf; 
kad ji laukia jo pasitraukti, kad įsibrio-
vimas čionai "jam neatleistina kaltybė, to-
del-gi skubiai pasiaiškino: 

— šį rytą eidamas katedron išgirdau 
balsą kuris užinteresavo mane. Aš lavi
nu balsus, ponia, ir mokinu ypatingos rų-

< 
sies muzikos. Pasinaudojau proga ieško
damas balso savininką kur jis gyvena, o 
net drįsau ateiti čionai ir pasikalbėti su 
tamista apie jį. 
. Tai šis buvo tas nepažįstamas su ku
riuo Edvardas kalbėjo ant kalnelio. Ji 
.spėjo kad jis buvo vienas iš milijoninio 
New Yorko būrio ir pranyko, bet apsiriko. 
Ji nenorėjo kad jis sekiotų jos sūnelį ir -
buvo besirengusi uždaryti duris. 

—9 Žinoma, as turėjau pirmiausia pra-

* ? 

^ k 

• i i 

nešti kad aš esu choro vedėjas Švento '"* 
Vardo Katedroje — prabilo susigriebęs -
vyras. 

Tyla įvyko; tyla kurioje tirpsta skau- '"-~-
dųs nesusipratimai. Jo žodžiai buvo ryg "v-
dangiškos šviesos spinduliai įslidę jų tarp •*•-
durin ir sumezgę dažnai nesutaikomus -"• 
dalykus. Jos ausyse skambėjo aidas anų *?" 
žodžių kurie prieš dvidešimts šimtmečių'": 
sveikino kitą motiną — pasaulio Ižgany- "i 
tojo Gimdytojų. Jai/rodės kad šis žmogus i.L 
tikrai Dievą siųstasis Gabrielius, "~ 

Instinktyviai ji padėjo ranką ant ber
naičio galvos ir atlošė ją pakol jų akys 
susidūrė. Jo motina turi pirmutinė jį pas 
veikinti, ir pirmutinė pagauti džiaugsmo 
liepsnelę kuomet jis supras ką visa reiš-
kia#— jo gyvenimo sapnai brėkšta. 

Ji plačiai pravėrė duris. 
— Prašau tamistos vidun. 

(Bus daugiau) 
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SEJIKA5. 
SOCIALIAI KLAUSYMAI. 

Darbininkai Lietuvoje. susidraugavę su bolševikais; 
o šie jau visiems įkirėjo. 

Amerikos lietuviams darbi
ninkams , reikėtų telktis į 
*' Lietuvių Darbininkų Sąjun
gą/ ' susinešti su Lietuvos 
"Darbo Federacija" ir vary
ti krikščionių darbininkų dar
bą pasekmingiau. 

Projektas. 

Lietuvos " Darbo Federa
cijos' ' Vyriausis sekretoria
tas išrinko iš savo tarpo ko
misiją, kuri išdirbs projektą 
kokis turėtų būti mažiausias 
užmokestis žemės darbinin
kui. Tas išdirbtas projektas 
tuojaus bus įneštas į Seimą. 
Gi Seimas apsvarstęs tame 
reikale gali išleisti tam ti
krą įstatymą. Tokiu keliu dar 
bininkai prieis prie savo tik
slo. 

Lietuvos darbininkai skait 
lingiausiai spiečiasi į " Darbo 
Federaciją." Ta organizaci
ja yra katalikiška. 

Kiek dabartinės aplinky
bės leidžia, ji uoliai rūpinasi 
darbininkų reikalais. 

Plačiai veikia krikščionis 
kų organizacijų komitetai. 

Kaune, Vilkaviškyje, Šiau 
liuose, Panevėžyje ir kitur 
darbuojasi grynai profesinių 
klausimų " Darbo Federaci 
j o s " skyriai. 

Kaune y ra Kauno dirbtu
vių darbininkų Taryba. J i 
laiko posėdžius kas savaitė ir 
Žiuri darbininkų reikalų. 

Taip susiorganizavę ir da 
tampriau rišasi Lietuvos krik 
ščionys darbininkai. 

J ie eina be bombų, be re
voliucijos prie aprūpinimo 
savo reikalų. J ie eina įsta 
tymų ir ramios reformos ke
liu. 

Nėra abejonės, kad jie at
sieks savo tikslą. 

Socialistai Lietuvoje. 

Socialistai, ' ' vienatiniai 
darbininkų globėjai," Lietu
voje nusiminę. J ie skundžia 
si, kad darbininkai esą tam
sus, jų neklausą. Į savival
dybes jie rinkę tik krikščio
nis, o ne socialistus. 

Patįs socialistai pripažįsta, 
kad " Darbo Federacijai" 
vyksta. I r vyks, galima prh 
dėti. 

Socialistams da mažiau sek 
sis, kuomet krikščionys dar
bininkai, geriau susivieniję, 
atsieks savo tikslą. J ie aiš
kiai matys, kad nėra reikalo 
eiti socialistų keliais prie jų 
peršamos, bet neaiškios gero
vės, kuomet galima prieiti 
savais, ramiais keliais prie 
aiškios ir matomos gerovės. 

Lietuvos socialistams nepa
siseka įgauti darbininkų pa-

Vargšų skundai. 

Yra daug nusiskundimų iš 
pusės bežemių ir mažemių 
Lietuvoje, kad valdžios įga
liotiniai išnuomuodami žemę, 
nesilaiko įstatymo. Įstatymas 
reikalauja, kad išnuomuoja-
ma dvarų žemė turi būti pir
moje eilėje teikiame beže
miams ir mažažemiams, o 
paskui kitiems. Įgaliotiniai 
daugelyje vietų to nesilaiko. 
Todėl Seimas užverstas skun 
dais ir tik jis geibi silpnuo 
sius. 

Gaila, kad daugybė Lietu
vos valdininkų gyvena persi
sunkę rusų valdininkų arba 
ponų raugu. 

Bolševikai. 

Lietuvos bolševikai jieško 
darbininkų pritarimo. Bet ar 
gali dori darbininkai prit&r-
ti bolševikams ir dėtis prie 
jų? Sunku tai daryti. 

Neseniai lietuvių kareivių 
sargyba sučiupo gana žymų 
bolševikų būrį. Pas juos rado 
daug padirbtų savivaldybių 
ir bažnytinių antspaucĮų. Jo 

si tikėjimą, nes jie perdaug mis naudojosi padirbdami į-

vairius liudijimus Savo agen
tams. * įpif J 

Tik " jonvaikiai" taif> ga- ' 
Ii daryti. 

Žinoma, jei toki sudaro 
bolševikų partiją. Lietuvoje, 
tai nestebėtina, kad juos val
džiai prisieina bausti. I r to
ki skelbiasi darbininkų globė-
jais. 

Kažin koki darbininkai ga
li norėti panašių globėjų. 

Valstybė ir valdžia. 

Dievas sutvėręs Adomą, ta
r ė : " Negera žmogui būti vie
nam, padarykim pagelbą jam 
panašią." I r sutvėrė pirmą
ją moterį. 

Del pilnesnį o žmogaus išsi
vystymo reikalinga jam na
minė — šeimyninė draugija. 
Tat ir prasidėjo pirmiausia 
šeimyninės draugijos. 

Pirmieji tėvai sudarė savo 
šeimyną. J ų užaugę vaikai 
sudarė naujas šeimynas. I r 
dabar, nors pas tėvus ir ne
bloga butu gyventi, vienok 
vaikai natūraliu būdu yra 
traukiami prie sudarymo nau 
jo sau šeimyninio gyvenimo. 
Tai Dievo surėdymas. 

Žmogus yra draugijinis gy 
vunas. Kad jis atsiektų sa
vo pilną fizinį, protinį ir do
rinį išsiplėtojimą, jam reika
linga plati visuomeninė drau
gija, arba susibūrimas pavie
nių asmenų ir šeimynų į vie
ną ir išvien veikiančią žmo
nių mašineriją. 

Tokia draugija yra valsty
bė. 

Kaip šeimynos ir mažos 
draugijos neapsieina be val
džios, tuo labiau be jos ne
gali būti valstybė. Valstybė
je valdymas — valdžia yra 
valstybei prigimties dalykas; 
ir jis todėl yra Dievo, gam
tos Sutvėrėjo, surėdymas. 

Užtat Šv. Rašte ir pasaky
ta, kad valdymas yra iš Die
vo. Nėra autoriteto iš kitur, 
kaip tik iš Dievo. IŠ t o ir y-
ra dėsniai, kad kas teisėtai 
prie valdymo yra. pastatytas, 
11) reikia klausyti. <V: K. 
-' * • • r * -

AR ESI PILIETIS? ŪKININKŲ VARGAI. 
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BONAS IR BOMBA PANA 
ŠIAI SKAMBA. BET IR R E I 
Š K I A . J I E TĄ PAT— 
ŽINOTE KAM! GI LEN 

KAMS. 

Jei ne, tai buk pilietis. Nes 
daUgel vietose čia šovinisti
nės kompanijos dažnai atsi
sako duoti darbo nepilie-
čiams. Be to nepiliečiams 
skiriama kuosuiikiausias ir 
kuoaršiausias darbas. 

Ta " demokratinė" ten
dencija apsireiškia visur A-
merikos kontinente. 

Antai ir pati Kanada pra
dėjo daryti skirtumus tarpe 
piliečių ir nepiliecių. 

Kas iš nepiliecių kartais 
norėtų keliauti Kanadon ir 
ten mėgintų gauti darbą, te
gu verčiau nekeliauja. Nes 
nepiliečiams ten neduodama 
darbas. 

Laikrašty San Francisco 
Chronicle skaitome, kad Ka
nados t vyriausybė vartoja 
štai kokią metodą: 

Iš New Yorko kiekvienu 
traukiniu keliaujant į Mont-
realį visiems keleiviams dali
nami lapeliai, ant Kurių pa
dėta keletas klausimų ir į ku
riuos kiekvienas keleivis bū
tinai turi duoti (parašyti) at
sakymą. Tai savos rųšies pa
reiškimas. 

Lapeliuose svarbiausi klau 
simai šie: 

Kur keliauji ir kaip ilgai 
ten manai apsigyventi? 

Ar nori ieškoti darbo, a r 
apsimsi dirbti, koks bus tam
stai pasiūlytas Kanadoje? 

Tami8tos profesija? 
Lapeliuose padėtas perspė

jimas, kad atsakymai butų 
teisingi. Kitaip laulria baus
mė. 

Paskui kiekvienas keleivis 
tuos išpildytus lapelius turi 
atiduoti praeinančiam per va 
gonus tuo tikslu traukinio 
konduktoriui. 

Be kitko paaiškinta, kad 
darbą kartais gali gauti pi
liečiai. Nepiliečiams nėra vie 
tos Kanadoje ^ 

Pačios Kanados šimtai 
•. tūkstančių darbininkų neturi 

darbo. Taigi retas kas at
vykęs iš kitur gauna darbą." 

Beri, 

Amerikos ūkininkus palietė 
dideli vargai. Ūkio produk
tų kaina nupuolė, kad tuo tar 
pu ūkiui reikalingi įrankiai 
vis dar neįperkami. 

Nesenai Adams apskritis 
surengė parodą. Ūkio biuras 
parengė parodoje ūkio sky
rių, užvardintą "Ski r tumas ." 

Skyriuje pastatytas papra
stas naujas ūkio vežimas, rau 
donais ratais, prikrautas kor 
nų (kukurūzų). Prie vežimo 
prisegtas parašas: 

"1914 metais tokį vežimą 
pirko vienas šimtas bušeliu 
kornų; šiandie tokį vežimą 
perka 400 bušelių." 

" T a s parašas t rumpas," 

šiandie neperka reikalingų 
sau įrankių. Gyvena be tų, 
arba vartoja senuosius. 

Dėlto maža darbo ūkio įran 
kių dirbtuvėse. Dėlto auga 
nedarbas. 

Ūkininkai už tai daugiau
sia kaltina pieno, trustą. Sa
ko, tas trustas žymiai suma
žino darbininkams užmokes-
nį. Bet labai mažai papigi
no gaminamą plieną. 

Vkin. 

Streikuoja 8 tūkstančiai. 

San Joaąuin Valley, Kali
fornijoj, žibalo versmių lau
kuose sustreikavo 8 tūkstan
čiai darbininkų, kuomet kom
panija atsisakė pildyti jų sta 
tomus reikalavimus. 

Sumažino užmokestį. 

Darbo departamentas apie 
nedarbą. 

Darbo departamentas, Wa-
shingtone, paskelbė, kad šian 
die su šaukiamu nedarbu dar 

giau 
Šiandie bedarbių skaitlius, 

sako Darbo sekretorius Da-
vis, yra kiek didesnis 5,500,-
000. Bet 1914 metais butą 
7,000,000 bedarbių. 

Departamentas pažymi, kad 
jis darbuojasi už nedarbo su
mažinimą, kiek tik išsigali. 

Gubernatorius bara 
darbininkus. 

nesama taip blogai. Sako, 
pasakojo vienas ūkininkas, '1914 metais buvę kur-kaJs blo 
kornų augintojas. "Bet jis 
daug pasako. Šiandie ukinin 
ko doleris taip suskylėjo, 
kad erelis atrodo nei nupeš
tas viščiukas." 

Visoki ūkio ekspertai belan 
kantiems parodą pasakojo a-
pie ūkio padėtį, apie visokius 
šiandie ūkininkų vargus. J ie 
sakė: 

50 svarų miltų maišą 1914 
metais buvo galima pirktf už 
2 doleriu arba už 3y2 buše
lio kornų. šiandie reikia 7 
bušelių kornų. 

Pora pusbačių 1914 metais 
kainavo $4.50, dabar 7„ dol. 
1914 metais už tokius pusba
čius užtekdavo 7 bušelių kor
nų, gi šiandie reikalinga 17 
bušelių. 

191,4 metais eilę viršutinių 
drabužių; buvo galima gauti 
už 17 dolerių arba 28 buše
lius kornų. Šiandie už tokius 
pat drabužius imama 30 dol. 
arba 75 bušeliai kornų. 

Mėšlui draikyti mašina 
1914 m. kainavo 125 dol. ar
ba 208 bušelius kornų. Šian
die už ją mokama 170 dol. 
arba 425 bušelius kornų. 

I r taip be pabaigos. Ūkio 
produktų kaina nupuolė iki 
pirmkarinio laipsnio. Gi ūkio 

SHARON, Pa. — Po dvie
jų mėnesiu nedirbimo Ameri
can Sheet and Tin Plate Co. 
atidarė dirbtuves ir priėmė 
900 darbininkų į darbą. 

Philadelphijos miesto ver-
teiviai aną dieną turėjo su
sirinkimą pasitarti i r pradė
ti kampaniją su tikslu palen
gvinti bedarbiams žmonėms. 

Buvo daug kalbėtojų. Vy
riausias iš jų Kansas valsti
jos gubernatorius Henry J . 
Allen, žinomas organizuotų 
darbininkų priešas. 

Kalbėdamas jis pažymėjo, 
kad su darbais šiandie vis
kas butų gerai, jei darbinin
kai atsisakytų dominuojan
čios rolės ir atmestų savo 
doktriną: "Mažiau dirbti už 
didesnę užmokesnį.' 

-
Pašalpa maistu. 

"United Textile Workers 
of America" organizacija tu-

įrankių kaina palaikoma sa- r i <;ia . m e t i n i suvažiavimą. Su 
vo aukštumoje. 

Todėl daugybė ūkininkų 

KAIRYS IR RAULAS DISKUSUOJA SOCIALIZMĄ. cialist," subankrutinof Ar 

I V . 
Kas tai yra socializmas. 

Superintendento Problema. 

Socializmas neišvengiamas T 
— Darbo Planas — Vienokis 
perdėm Valdymas — Baisi 
Problema — Be Mieros Pai
kystė — Paštas — Nesidau-
ginančių Darbininkų Armija. 

Socialisias. — Kairy, gal 
neįstengsiu pasakyti tikrai 
kokiu būdu mes paimsime 
kontroliuoti produkciją ir di
stribuciją; bet, kad mes pa
imsime, tai y ra aišku taip, 
kaip ant delno, tiems, kurie 
žiuri į socialistų pažangą vi
suose civilizuoto pasaulio kra 
štuose. Tik pamąstyk: per 
keturias dešimts metų mums 
priaugo 25,000,000. Nėra ki
to tokio nuotikio, kurs paro
dytų taip greitą priaugimą. 
Tai-gi toksai mūsų progresas 
gali jums parodyti, kad soci
alizmas yra neišvengiamas. 

Katalikas. —Sergėkis! Bau 
lai, buk atsargus! Tamista 
•įsimeni, jųgų didis vadas 

Bebel apsikvailino pranašau
damas, kad Bendrasavybė 
bus įkurta 1895! Socializ
mas augo gana greitai, tai 
pripažįstu, bet kad jo praei
ties augimas butų ateities pa
sisekimo užtikrinimas, tai ne 
pripažįstu. Aš esmi pilnai Imuose jūsų partija didžiai at-

Tamista nežinai, kad net so
cialistų didi tvirtovė Vokieti
joje, jūsų partija pamaži 
smunka atgalios? Socialistų 
seime laikytame šią vasarą 
Jenoje, jūsų vadai buvo pri
versti prisipažinti, kad neat-
sižiurint į sandarbininkų di
deles pastangas publikacijos 
prenumeratos ntažinosi dau
giau negu po 1,000 kas mė
nuo. O spalio mėnesy rinki-

daryk savo akis ir pamatyk ninkas turi padaryti per die-

persitikrinęs, kad socializ
mas, kaipo ekonomiška siste
ma, yra matęs savo gražiau
sias dienas ir tad gražesnių 
ateity nebematys. 

Socialistas. — Kairy, neuž
miršk, kuomet gali pamatyt 
mūsų faktus taip, kaip ant 
delno. 

Katalikas. — Faktus? Ar 
nežinai, kad čia Suvienytose 
Valstijose jūsų partija nete
ko 50,000 narių mokančių 
duokles pereitą metą, kad 
per tą pat laiką jūsų orga
nai "The Chicago Daily So-

puolė visapusiai; vienoje tik 
valstijoje 12,000 balsų. Ne, 
Kaulai, socializmas jau ne-
žanguoja pirmyn. .Statydami 
buk tai ekonomišką teisybę, 

faktus, kaip jie iŠtikrųjų yra. 
Tamista prisipažinai, kad 
Statymo Bendrovės architek
tai yra bejėgiai, neišamnėliai, 
ir kad jūsų kontraktoriai ne
žino nei iš kur, nei kaip ga
vus materijolą reikalingą sta 
tymui tų puikių namų, ku
riuos man žadėjai. Man ro
dos, to gali užtekti prirody
mui, kad jūsų žadėjimai yra 
tušti, ir kad aš bučiau paikas 
kvailys, jei tikėčiau tokiems 
žadėjimams įvyksiant. Tai 
gi mano grintelė yra šimtus 
sykių geresnė man, negu ju-

ną. Būtinai reikia nustatyti 
tokį planą prieš laiką, kitaip 
namai negalės būti pastatyti. 

vaziavimie nutarta, kad paki
lus streikui, organizacijos na 
riai su šeimynomis bus šel
piami ne pinigais, bet tiesiog 
maisto produktais. 

Tam tikslui bus įsteigti ko
misariatai. 

CHICAGO, 111. — Rūgs. 9, 
Goodman Mfg, Co., sumažino 
užmokestį savo paprastiems 
darbininkams nuo 10 iki 13 
centų valandai. Dabar tie 
darbininkai gauna nuo 40 iki 
43c. vai. Mašinistams dar 
kol-kas užmokesčio nesuma
žinta- Toje dirbtuvėje dar
bas visai mažėja, kas savaitė 
po keliolika darbininkų atlei
džiama iš darbo. 

A. Girgžda. 

Rugsėjo 20, Indianapolis, 
Ind. prasidės United Mine 
Workers of America (anglia
kasių unijos) dvimetinis sei
mas. 

NEW CASTLE, Pa. —'" 
Vietinė grįstinių plytų dirb
tuvė pradėjo dirbti pilnoj į-
talpoj. Kasdien padirba 200,-
000 plytų. 

TOPEKA, Kans. — Sante 
Fe dirbtuvės čionai po trijų 
mėnesių nedirbimo, tapo ati
darytos su 600 darbininkų. 

LEISTER, Mass. — The 
Olney Woolen Mills dabar 
dirba dieną ir naktį. Dirbtu
vių viršininkai paskelbė, kad 
visą metą darbas nesumaž^ 
siąs. , 
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AUBjURN, N. Y. — Inter
national Harvester Co. vir
vių dirbtuvės pradėjo dirbti 
pilnoj įtalpoj, nusamdžius 
600 darbininkų. Mokestį ne
mažins ir dirbs 45 valandas 
savaitėje. 

v 

Katalikas. —O dabar, Rau
tai, kas toksai iš įųsų Sujung-
tinės Bendrasavybės užims 
superintendento vietą ? Kas 
padalys tiek daug darbų; kas 
prižiūrės darbininkus? 

Socialistas. — Nugi prezi
dentas. Beabejo, bus ir taip 
jam sandarbininkų, viršinin
kų; taip vadinamas kabine
tas, susidedąs iš įvairių de
partamentų. 

Pakilo nesutikimai. 

Daniel J . Tobin, Interna
tional Teamsters , unijos pre
zidentas, rezignavo iš Ameri
kos Darbo Federacijos iždi
ninko vietos. Tai jis padarė 
pakilus tarp jo ir Federaci
jos prezidento Gomperso ne
sutikimams. 

Amerikos automobiliai. 

Norvegijos turgavietėse do 
minuoja amerikoniški auto
mobiliai. Tečiau yra nema
žai parduotų ir prancūzų, an
glų, italų, olandų ir vokiečių 
automobilių. 

1918—1920 metais tečiaus 
daugiausia importuota ame
rikoniškų automobilių. 

Amerikos automobiliai to
dėl labiau pageidaujami ir 
perkami, nes jų motorai ne
palyginamai geresni už kitų 
šalių automobilių motorus. 

** 

Ūkių įrankiai. 

1920 metais Suv. Valstijo
se ūkių įrankių pagaminta 
537 milionų dolerių vertės. 
Iš to trečioji dalis išpuola 
gazoliniams traktoriams. 

kabinetą kiekvienoje valstijo
je? 

cialist," " T h e Corning Na 
t ion," ir " T h e Cleveland So- Katalikas, — Kaulai, ati 

sų toki tušti žadėjimai. Te 
Įčiaus gvildenkim toliau. Duo-1 Katalikas. — Tai ar jųs 

ir viliodami savo apgavint- k i m g a ū > k o n t r a k t o r i u s gauna turėsite tokį prezidentą ir 
atsakantį statymo planą nuo 
savo architekto, tai ką tuo
met turi daryti f 

Socialistas. — Dažniausiai 
jis įteikia jį savo superinten-
dui, kuris padalina darbą į-
vairiems darbininkams: ce
mento, geležies, elektros išdir 
bėjame ir tt. Tai superinten 
dento pareiga nustatyti dar
bo planą; tai yra, jis turi iš-
rokuoti ką kiekvienas amat-

gais žadėjimais, patenkini
mais ir užganėdinimais, jųs 
socialistai patraukiate savon 
pusėn tūkstančius vergaujan
čių bei neužsiganėdinančių 
darbininkų. Tečiaus, dabar 
jie pradeda susiprasti, kad 
jūsų žadėjimai buvo tik žadė
jimais ir nieko gero. 

(Fo^eign Langruagre Information 
Service) 

NAUJA KRAJSOS PINIG-
LAIŠKIŲ SUTARTIS 

Socialisias. -
Iru su Tamista. 

Aš nesutin-

Socialistas. — O! ne. In
dustrijos bus suorganizuotos 
daug panašiai' kaip mūsų pa
štas — vienokis perdėm val
dymas. Jeigu paliktum auto
ritetą individualėm valstijom, 
kad jos galėtų išdirbinėti ką 
sau nori ir tiek kiek nori, tad 
kompeticija tarp tokių sky
rių neišvengiamai atsirastų. 

Brazilijos kongresas ką tik 
užtvirtino piniglaiškio sutar
tį ta rp Suv. Valstijų ir Bra
zilijos. Tos sutarties tarybos 
tapo pabaigtos pirm dviejų 
metų, bet turėjo būti kongre
so užtvirtintos. 

Trečias pašto pagelbinin-
kas, Glover, išleis pašto vir
šininkams instrukcijas prade 
ti išleisti krasos piniglaiškius 
į Braziliją. 

Pirmiaus Brazilijon pini
gai buvo siunčiami per priva
tines bankas arba per expre-
so kompanijas. Bet nauja 

sutartis ^pagerins pinigų siun
timą, nes greitesni budai bus 
vartojami. Tas irgi išplėtos 
biznį tarp tų dviejų šalių. 

Kitos Pietų-Amerikos ša
lys su kurioms Suv. Valsti
jos dar neturi piniglaiškinių 
susiskiekimų, tai Columbia, 
Ecuador, Argentina ir Para-
guay. Tarybos su Perų da
bar vedamos. Manyta, jog ^-
Pan-American (Šiaurinės ir 
Pietinės Amerikos) kongreso 
pasekmės, bus padidinifaias 
krasos piniglaiškių maino pir 
klystės tarp Suv, Valstijų ir* 
kitų Pietų-Amerikos kraštų. 
Kongresas* bus laikytas Bue
nos Aires. 

« 
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ŽMOGUS IR GAMTOS GROŽĖ, 
p i -

Gamta visais meto laikaisi 
savotiškai pasipuošusi, graži. 
Tą grožę poetas stengiasi apra-
žyti, dailininkas gyvomis var
somis nudažyti. Gamtos mylė
toją visad ji džiugina. Tas 
gamtos sukeltas džiaugsmas y-
ra vienas nekalčiausių džiaug
smų žmogaus gyvenime. 

Gamtos įtaka į žmogų. 

Žmogaus ūpas žymiai pa
reina nuo gamtos. Galima 
pasakyti, kad beiveik visuo
met jos atbalsis atsiliepia mu 
sų sieloje. 

Užtenka pakartoti šias Vy
skupo A. Baranausko eilutes, 
kad supratus kaip galingai 
veikia gamta į žmogų: 

"Miškan, būdavo, eini — 
tai net akį veria; 

Vttt, taip linksmina dusią, 
užu širdies tveria; 

la: giria nosį trina! 
Kur tik klausai, vis link

sma: šlama, ūžia siau
džia! 

Kų tik jauti, vis ramu: 
širdį glosto, griau

džia! 
Dieną kada saulutė skais

čiai šviečia ir žmoguje tos 
šviesos atspindys atsimuša ir 
jisai jaučiasi linksmas. I r at
virkščiai, dienelei apginiau- jis glaudžiasi prie motinos 
kus, kada saulės spinduliai krutinės. Pas ją jis ieško ap-

Pavasaris, bundančios garu 
tos metas, metas kuomet ma
žos, jaunutės, malonios gėle
lės pradeda žydėti. Vengda
mos saulės kaitrių spindulių, 
jos ieško pavėsio, slepiasi po 
lapais, glaudžiasi prie žemės. 
Nedrįsta iškelti aukštai savo 
žiedelių. 

Panašiai ir žmogus kūdiky
stės metu elgiasi. J o nekal
ta širdis negal pakęsti pasau
lio trukšmo. Instiktvviai sau 
godamas savo skaisčią sielą 

nudžiūvo. Kiti netik jaunys
tėje linksmina žmones tavo 
gražybe, bet ir suaugę pasi
žymi kilniais darbais. 

Galutinai žiema viską už
dengia baltu šydu. Žiaurus 
ir šalti žiemos vėjai ir nuo 
vaisinių medžių; viską nukra
to. Atima visas jėgas. Pa
lieka, tik stupbrį, be gyvybės, 
be jėgos. Lygiai ir žmogų, 
nors galingą ir žmonijai nau
dingą, žiauri mirtis pakerta. 
Palieka tik šaltą, be jausmų, 
lavoną. 

Vasara, ta rp pavasario ir 
rudens laikotarpis išrodo 
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pasislepia, tamsus debesėliai 
padangėmis plauko ir žmo
gus jaučiasi tuomet suniuręs, 
be upo, be energijos. Žmo
gus, kilniausias žemės tvari
nys, su gamta džiaugiasi ir 
su ja liūdi. 

Metų dalys ir žmogaus 
gyvenimas. 

Metų sezonai (dalys) labai 
Kad net širdžiai apsalus, j panašus į žmogaus gyvenimo 

nekartą dūmojai: periodus. Dėlto jų tarpe yra 
Ar miške aš via stoviu, or[artimo bendravimo. Kaip se-

danguj, ar rojuj f! zonai turi savo gamtos grožę, 
Kur tik žiuri, vis gražu: taip ir žmogaus gyvenimo pe* prinoksta. Yra tokių žmo 

žalia, liekna, grynu! riodai turi savo gražumo, nių, kurie kaip ta gėlelė pra-
Kur tik uostai, ris mie- reikšmės ir priedermės. ^ žydo, palinksmino tavo akį ir 

gynimo, uzuvėjos nuo pasau
lio kaitros, pagedimo vėsu-
los. 

Pamažėli, kaip tos gėlelės 
į g y j a atsparumo p r i o 
karštus saulės spindulius, 
taip ir žmogus jaunystėj pra 
deda kilnoti gyvenimo sunke
nybes. 

Gėlės džiųsta, vysta. Gi 
medžiai augina vaisių. Žmo
gus savo gyvenimo rudeniop 
irgi neša savo darbų vaisių. 
NevienoVlos aplinkybės žmogų 
užaugina, nevienodi vaisiai 

trumpiausias m e 11 a i k i s. 
Džiaugėmės pavasariui brėk-
štaut, liūdime . rudeniui at
skridus, kenčiame žiemai ka
lenant, bet vasara praūžia it 
nepastebėta. Rodos, vakar 
buvo pavasaris, o šiandie jau 
ruduo. 

Gamtos balsai. 

*_ 

Gamta netik akį džiugina. 
J i ir kitų pajautimų neuž
miršta. Tūkstančius balsų 
girdi. Neiškinčtamę prisimi
nę to pat geni j alaus poeto 
gamtos koncerto aprašymą. 
J am lygaus niekur nerasi. 
Nors jis kiek ilgokas, *kyto-
jas noriai jame dalyvaus. 

E, kai jau, dienai brėkš
tant, rytai šviesa tvinksta, 
Rasos pilnos žolynų, žemyn 

galvos linksta: 
, Tada. šilas nubunda, ųį$n 

yra tyla. 
Prasideda*., pamažu šven ty 

dienos byla. 
Kas ten šlama f — e vėjo 
• Y papusiąs lapelis, 
Egi guštoj nubudęs sujuda 

paukštelis. 
Kas.ten treška?—e vilkas: 

dieną, mat, užuodžia, 
Ir naktinės medžianės per 

pakrūmes skuodžia. 
Egi lapė į olą žąsioką į's-

kandus, 
Egi barsiukas bėga išlin

dęs iš landos; 
Egi linksmutė stirna per 

pušyną sriuoksi; 
Egi pušin iš pušies vove

rytė Huoksi; 
Egi, mat, širnionėlis ir 

kiaunė juodo j a 
Ir visoki žvėreliai po miš

ką ulioja. 
Kas ten taukši/ e stuob-

r į kapoja genelis, 
Kas mekena? — egi, mat, 

perkūno oželis, 
e šnyp

ščia iš kelmo piktojo; 
Egi srove teškena upelė 

ŠvemtojG. 
Kas ten kalbas f — e žą

sys paupėj gagenti. 
Egi, mat, lizde starkas pa

miškėj klegena; 
Egi antys "pry! pry! pry" 

priskridę į Iruną; 
Egi kukutis klausia savo 

pačią, sūnų: 
Ką, ką, ką ką? ar grūdus? 

ar musias? ar sliekus? 
K<1> fr<7> &Z* ką? ar grūdus? 

ar mus ias?ję ar „$Uekus? 
Egi, mat, gegutėlė dairos 
fr &£ ; . * ***Jcėtojas; 

Tiek gali girdėti, bet laba? 
daug žmogaus ausis nepajė
gia išgirsti. Gamtos veiki
mas yra tykus. Kaip tykiai 
rytmetinė šviesa pasikelia 
virš kalnų ir kaip tykiai ji iš
blaško nakties tamsą. Kaip 
tykiai j i išbudina ir ragina 
prie dienos darbo. Je i ga
lėtume išgirsti kaip pavasarį 
syvai pradeda medį gaivinti, 
kaip didžiai tie balsai mus 
nustebintų. Gal kada nors 
mokslininkai išras instrumen
tą kurs patobulins mūsų klau 
są, kaip mikroskopas patobu
lino regėjimą, tada galėsime 
stebėtis gamtos balsais. 

• • • • • • 
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Gamtos mylėtojas visuo
met visur matys, girdės ste~ 

Čia kukuodama verkia, čia 
juokias kvatojas. 

Skamba tik skamba miš
kas: čia volungė ievą 

Trotiną: i(ieva, ieva! ne
ganyk po pievą!" 

Čia paupėj: "ri-u! ri-u! 
ri-u!" tilvikas sušuko; 

Čia vėl balsų visokių, — 
lyg trūkte pratruko. 

Vis kitokį balseliai, vis ki-
tokios bylos: 

Dagiliai, pečialandos, straz 
deliai, čyžylos, 

Kėkštai, šarkos ir kitos, 
vis saviškai gieda. 

Toj juokias, toj vaitoja, e 
toj niekus kliedą; 

E už visus viršesnis, lakŠ-
tingalės balsas: 

Pilnas, skardus, griaudin- T . , f^e j° , . . a r u,s" 
J o sielą tas viskas kelia auk-

Kas ten šnibžda? 

gas ir, taip sakyt, sltalsus: 
Skamba, ūžia per krmnis, 

ir vis kitaip mainos, 
Ir vis dušion įsmenga — 

lyg Lietuvos damos. 
Tie visoki balseliai taip 

krūvon suplaukia: 
Tartum, kožnas lapelis čil' 

ba, kliauga, šaukia, 
Ir sutartinę taiso, ir taip 

gražiai dera: 
Siaudžia tik, tartum, siau

džia — rentavimo nėra; 
Anei tų balsų ausis sky

rium nepažįsta, 

štyn. Jei pažvelgs dangun, 
jis ten pamatys žvaigždžių 
slaptingą grožę. Ant žemGs 
jis taipat pamatys neatpasa-
kojamą grožės simfoniją. 

Visas jo džiaugsmas ir lai
mė — plūduriuoti gamtos 
grožybėje ir bent valandėlei 
pasigavus amžinosios Grožės 
spindulėlį, užsimiršus visa, 
visa... paskęsti Grožės vande
nyne. 

Ašarėlė: 

Lyg kad ant žalios pievo* LIETUVAITĖS! NETEKE-
žolynai pražysta, E « « 5 VAIKINŲ, KURIE 

r T - - j . , - • , • RfYNTTT V F . T T T R T J T F . T J F T U Ir visoki .žiedeliai taip 
tarp, savęs pinas, 

Kad ištolo tik regis gražus 
margumynas. 

BONŲ NETURI. J I E LIETU 
VOS NEMYLI. NEMYLĖS 

IR JŲSŲ. 
• • 
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Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į "Draugą" , prašydami per
kelti jųjų pinigus Lietuvon doleriuose. Iki šiol vis dar negalėjome to 
padaryti. 

BET DABAR JAU GALIME. 
Pas mus galima nusipirkti dolerinių čekių vertės 5 dolerių, 10 

dol., 20 dol., ir 50 dol. Kitokių nėra. 
Tie čekiai nebrangus: už kiekvieną reikia damokėti 50c., vis tiek 

kokio jis butų didumo. Norint gauti į kitus miestus per pačtą, reikia 
dar atsiųsti 10c. extra už registravimą laiško, . v 

Taigi, kas nori gauti, padėkime, 50 dolerių čekį, turi užmokėti 
$50.50, o į kitus miestus $50.60. 

Norint gauti čekiais 1,000 dol: reikia imti 20 čekių po $50.00 
ir užmokėti $1,010.00. 

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

Tuos čekius privalo siųsti į Lietuvą pats pinigų siuntėjas, o ne 
" D r a u g a s " ; laišką žinoma reikia registruoti. 

Jeigu kelionėje čekis pražūtų, tai " D r a u g o " Administracija už 
tai neatsako. Tokiam atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui. 
J i s padarys tirinėjimus apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių 
čekis neatsiras, tai Bankas grąžina pinigus. 

:--. 

. 
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Ūkio Bankas maino šitus čekius einančiais Lietuvoje pinigais, 
vadinasi dabartiniais auksinais; o kai bus tikri Lietuvos 
nigai, tai mainys į lietuviškus pinigus sulyg to kiek bus 
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dolerį. 
Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka 

šitų čekių doleriais, bet tiktai auksinais? 

> 

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

Juos išmaino Lietuvos UMo Bankas Kaune ir per savo skyrius 
ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą. 

Bankas maino šitus čekius sulyg to kurso, koks yra mainymo 
dienoje, už patį mainymą nieko neima. 

Čekiai yra geri per dvejus metus nuo dienos išrašymo. Tat jeigu 
kursas kada pasirodytų labai augštas, tai galima palaukti patoges
nio laiko, kada bus kursas žemesnis; bet į du metu reikia išmainyti, 
nes paąkui čekis jau bus negeras. 

Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais. 
-

Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-pavardę viršuj 
Čekio ant linijos kur yra atspauzdinti žodžiai "pirmas parašas išpir-
kusio čekį". Kuomet nuvažiuosite į Lietuvą ir norėsite čekį išmai
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks vėl pasirašyti čekio apa
čioj kur yra žodžiai "ant ras parašas išpirkusi© čekį". Tokiu būdu 
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie- naudingi, — jis negaus pinigų, nes Banke turės pasirašyti ir visi ma 
nodi. ; į ' j j į ' tys, kad jo parašas ne toks, kaip pirkusiojo čekį. 
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' p i n i g a m , 

išleisti pi-
i verta uz 

. 

Atsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones, 
nieko nei pirksi nei parduosi už dolerius, o tiktai už auksinus; 
visa pirklyba eina auksinais, o doleriai gali tiktaį Banke gulėti 

Galima šitus čekius ir-gį padėti Ūkio Banke ant procentų kaipo 
dolerius ir procentai už juos skaitysis doleriais. 

Važiuojant į Lietuvą dauguma nori vežtis gyvus dolerius. Bet 
pažiūrėkite, su kokia baimė ir drebėjimu jie keliauja: naktimis ne
miega, nuolat dairosi, ar kas į juos nežiūri, ar nenumano, kad jie turi 
daug pinigų.... 

NEREIK DAUGIAU BIJOTIS, NEREIKIA DREBĖT; 
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagiui ne-

. 
-

" 

f 

Kas norite dolerinių čekių, kreipkitės į 
D R A U G O PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ 

-

•V--,: "\ • -':'• ..•-. ••'•. .v*v> ' 
2334 S. A ve., Chicago, 111. 
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Val&nd< 

["piety Ir 
Intai* fiVt^ 

Dl 

{ Telef ona* L 

I DR 
* 1SS1 
jo Valandos: 

£= 

DR 
OYD1 

Ofli 
*253 

Valandos! 
* tkl 4 p | 

Mtm 

fm 

DR, 
Pra 

Ofisą-1 
Kert* S3-

Motsrlakv 

OFISO 
iki I po 
dą rakarj 

Hadėlior 

• • 

DR. 
Perke lė | 

J4729 
loaovtf, 
•Valandos i 
• 2 iki 5 r • 
.rakai • 

DR. 
GYDAI 

&4 
i iki i 

TeleJ 

J. 

Dien.: R. 
TeJ 

Vakarais: 

Dr. 
10801 

CValandosI 
stnmtiiiNU 

TeL Ran< 

Oi 

Valandos: 
Panedol 
Nedėllot 

,TeL Tai 
Dr. 

V i s a d o s : 

Ibu*.u 
M>4 W. 
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O R. A. R. RUTKAUSKAS! 
( lydytojas tr Cfcirnrgaa 
8449 80. Weatern Are, 

f Telefonas Lafayette 4146 
v Valandos; 9-11 rytais 1-1 pc 2 
? piety tr 7-8 vakara i* NedėiaJa-T 
fiatitij*. t iktai po pt«tu • ikt S. 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

W . 45 Str. Chicago. $ 
( P r i e Western A v e n u c ) 

iydau B e Vaistu ir Be Operac i jc 
ral. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais pa* 

sutarimą. Išskiriant ketvergus .3 

. • , ' j , » 

i Dt. M. T. STRIKOL'IS i 
J Lictuvts Gydytojas tr Chirurgai I 

Peoplea Teatro Name 
• 1 6 1 6 W. 47th Str. Tel. Boul. I 8 0 l 
• V a l a n d o s : f iki 8 rak. Nedėl 19 
• i k i 12 ryta. 

Re«. 3914 W. 4Srd S 

^

Nuo ryto iki p i s t 
e t Mt Riuley 898 

DR, C. KASPUTIS 
£ Telefonas Boulevard 9199 
į 
A . 

Dt£ft TĮSTAS 
« 8381 South Halsted Str. 
c v a l a n d o s : 9—11 a . M. 
g 1—5: 7—8 P. M. 
» ; U £ * ^ £ * & 4 £ * £ 9 _ Q * S 1 S # S J £ * J 

a a 
« 

DR. S . NAiKELIS 
Uhrnvis 

GYDYTOJAS I R CHIRURGĄ* 
Oflua* tr QiTv*n\a;o vieta 

*959 bouth Halsted Stree* 
*at r1i<a»B Uotrcrml StaU • — S J 

Valandos nuo 19 Iki 22 ryte; nuo 
I iki 4 po pietų; nuo 7 Iki t rak 

N e d ė t o m i s nuo 19 iki \ 
TH»fMU< V»r*s t§44 

EurogeanpeficaapfUB 
Fabionas ir MiuKievicz ved 
buvę A. Petrait is ir 8. L. Fabionas 

Siuntimas pinigo, laivakor
tės, pašportai ir tt 

N O T A R U U&AS 
Real KstaU\ Paskok**, Imortaat 

Ir tt. 
§69 W. S5th St., Kamp. Hafrted Ht 

Tel. Itoalevanl 911 
Vai.: i iki 8 kasdieną 

Vak.: Utar. Kst . ir Sub. Iki » rak. 
Ned.: Iki t po pietų. 

i •» — - • • a uao mt >m • c i c s . i s * • m»ą.\ II mm mtnf • i i | > # ^ e ) f 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
vmmem'^ m » • • » » * u * . ! < • » » • • > » » » • » | j 

MOTERŲ SĄJUNGOS VII. I go, VIU.; 
SEIMAS, CLEVELAND, 

OHIO. 

Antra diena, rugsėjo 13 d. 
Užbaiga. 

—— s 

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

Ofisas 8149 So. Morgaa bL 
Kert* 83-ro Bt., Chicago, I1L 

8PECIJALI8TA.8 
Moterišku. Vyriškų, taipgi s a r s -

niškų Ilgu. 
0 F I 8 0 VALANDOS: Nuo 19 rrto 
iki t po pietų, nuo 9 iki 8 va las 
dą rakara. 

madėllonila nuo 9 Ud t po plot. 
Telefonas V a r i s 997 

f 
I > DR. CHARLES SEGAL j 

P e r k ė l ė seavo o f tm po s o m I 

14729 So. Ashland Avenue g 
Sp<i'UaHstAs „ | 

SDŽIOVC, i im^Rv *? v**v LIGI i 
• V a l a n d o s n u o 10 lkl 12 Išryto: n o i j 
• 2 iki 5 po pietų: nuo 7 lkl 8 : S » | 
J v a k a i s Nedė l iomls l t kil 1 

Telefonas Dreze l 9**« 

iiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiuuaumiiiv 
Rea. 1189 Independenor Blrd. 

Tt'hifuua- Vnit Bart-o *•* 

DR. A. A. 8ŪTH, 
Rusa* Gydytojai rf CbJrvrca* 
Specijallstaa Mottrtfko, Vyriška 

Vaikų ir visų chroniškų' Ugv 
VALANDOS: 10—11 ryto 8—8 p> 

pietų, 7—8 vak. Ncdeltosai* 10—19 4 
*tps» 88A4 Ho. Baloted 8L, Cfctaar 

Teif fenas Drover 9699 
i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i r t f t f i i i i i imK 

\ — ' • I 

" r * * I II-*~į -»'~ •M • * •! . , - i — - M - I " M « I . • ^ • • • • i i " » W a W l l « 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS D E S T I S T A S 

4718 HO. ASHLA1TD A VYSTUS 
arti 47-toa Gatvės 

Valandos: nuo 8 ryto lkl 8 r a k ! 
Beredomls nuo 4 lig 9 vakar* 

6 

Moterų Draugijai, Kauno 
darinkta aukų iki $9Q.58, ku
riuos pasiųsti įgaliota valdy
ba. Tai pat kablegrama pasių
sta pasveikinimas jų seimui, 
kuris įvyks šio mėnesio 18, 19 
ir 20 du. Tą padaryti įgaliota 
presos' komisija, p-ni Br. Žit-
kienė ir r>lė B. Vaškiutė. 

Valdyba ateinantiems me
tams sekanti: 

Pirm. — M. Jokubaitė, Neir 
Haven Conn.; 

Pageli). — B. Vaškiutė, 5e-
wark, K. J.; 

Rast. — M. Vaičiūnienė, 
(i rami llapids, Mieli.; . 

Ižd. - M. Brenzaitė, Cliica-

Dvas. vad. — kun. M. Ur
bonas, Du-Bois, Pa.; 

Iždo glob. — M. L. Gurins-
kaitė i r 0 . Sautulaitė, Chica-

|go, 111.; 
Direktorės — 

O. Jankienė, Massachus-
setts valstijos; 

V. Matukaieiutė, Baltimo-

RAILROAD TICKET BROKJER, 
Exkursijinlai tikictat perkami Ir 

mainomi. Numuštos kainos. 
I.jmi". Lieensed Tickct Office 

U 6o. Clark St. T i l . Harrisim 9878 

* 

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE,GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8347 l imo raki Avcnuc 

9 iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakaro 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-tb Gatvė 
N u o 2 lkl 8 vaKare. 

J. P. WAITCHES 
Lawycr 

LIETUVIS ADVOKATA48 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8096 
Vakarais: 4&09 So. Ashland Are . 

Tel Yards 105 S 

Tetofsaaa Paluaaa t»s.. 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

108O1 Bo. Mi«tiųcan A 
>wtautl . 11L 

VAlANDOSt 9 ryt* Ud 9 
He l . Pu l lman 849 tr 8186. 

HIMftfltMIlIlIltlIlIlItlIfltflIHIlIlIlIttlIlIlI-s rbone Seeley 7439 r 

DR. 1. M. FEINBERG f 
s u y d o specijallal v isokias Tyrų tars 

moterų lytiška* liga* 
= 3 4 0 1 Madisoa Str., k a m p a s W e o - r 

tern Ave, , CbJcago 
SValandos : 2—4 po piet 7—8 v a k . 5 
Ei i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j 

V A LĖKTI N S D H E S M A J B J M G 
COLLEGfiJS "« ' 

;vettft H. Raiiited, -Z407, W. Madlaoo 
1880 N . WeUs 84. 

187, Mokik loe JuuK i . ValsUlosa, 
Moko Siiiviico, P a t t e r n ų ' K i r # 

no. Dem^ning bizniui ir n a m a m s 
Vietos duodamos dykai, Diplomai 
Vfokslas lengvais atmokėjlmaia 
Clesos dienomis ir vakarai*. Pa-1 

eikalaukit knygėlėa 
Tai. Seeley 1848 

A AKA PATEK, pirmininke 

i 

Dr. M* Stapnickii 
3107 So. Morgan Street 

OH1CAGO, TLLINOIS 
Telefonas Yards &0SS 

fa landos: — 8 iki 11 U ryto: 
i po pietų lkl 8 vak. Nedėl lo 
mis nuo S lkl 8 vai. vasara 

PARSIDUODA . 
K a v i n ė , A r b a t i n ė ir (Iroser-

nė CASH AND CARRY labai 
žmoniu l ankoma vie ta . 

Peopks Coffee Store, 
i r * J> • ' 
191,8 W, 47-th Stx. 

^ J H I 
• 

U i 
— 

> 
i . > 

,m\ * 

PA1IDAVLMUI K K U U C l i ; 
Siipa didelėj lietuvių kolonijoj. 
Vieta išdirbta per daug metų. 
Nor in j^ h į | > & 8^v%--hi^^i-
kreipkitės, 1339 S. oD- Ave., 
Chicago, 111. 

res; 
V. Abraitė, NewYorko; 
M. Tumasonienė, Pennsylva 

nijos; 
B. Žitkienė, Oliio; 

Literatiška Komisija 
A. E. Nausėdienė, 
M. L. Gurinskaitė, 
M. Širvaitienė. 
Sekantis seimas bus Grand 

Rapids, Mieli. Pilnesnis seimo 
aprašymas tilps vėliau. Tik 
tiek galima pasakyti, kad taip 
gražaus įspūdingo seimo dar 
nėra buvę kaip kad šis, VII. 
seimas, taigi valio Clevelan-
dasIT M. 

• • • 

ŠV. KAZ. DR JOS PROT. 

sius iš Rietavo ir p. Nemčaus-
kis. 

Beto krikščionims pasisekė 
pravesti ir savo kandidatus į 
įvairias komisijas. Į Švietimo 
ir kultūros komisiją, pateko 
kun. Dagilis ir Milašius; mo
kesnių komisijon — Kryževi
čius ir .Milašius, apskrities at
statymo komisijon pateko pil. 
Geldneris, pil. Cinikas ir pil. 
Navardauskas. 

Naujoji valdyba nuo rugsė
jo 1 d. ima į savo rankas Tei
sių apskrities valdybos parei 
gas. 

Iš šių davinių turime paste
bėti, kad švietimo kultūros 
komisijon iš mokytojų pateko 
griešti profesininkai, o iš ap
skrities Tarybos krikščionys. 

fcviet. — kult. kom. sus. 

Rugpjūčio 25 d. įvyko Telšių 
apskrities švietimo kultūros 
komisijos posėdis. Išskirstyti 
mokytojai į vietas. Nuo rugsė
jo 1 d. pradeda veikti visos 
mokyklos. 

Gimnazijos pilnos. 

•Tfs 
TOASTED 

= ? 

ii 

miiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiimi 
LIETUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Euia kasdieną išskyrus nedėldJenius 

P R E N U M E R A T O S KAINA: 
CHICAGOJE LR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Puse i Metų 4*30 

SUV. VALST. 
Metams $8.00 
Puse i Metų 8.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba jdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
!334 S. Oakley Are., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
iiiiiimimimiimmmiiiiiiiiiimiimmiii 

i u i -i i 

—+*• 

puses. 
Ministeris Prezidentas paža

dėjo, jog atkreipsiąs į šitus į-
vykius atatinkamos domės. 

(A. R. M-Jos Kpnud. Skyr.) 

Skausmus ir galimus nutildo 

PAIN-EXPELLER 
Vaizbaienklii užreg. S. V. Pat. OfiM. 

DRAUGAS REIKALE 
M I 

II 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Ganai 1118 

Valandos: 18 ryto lkl 8 vakarą 
Gyvenimas: 

9811 W. 8Srd Str. 
Tel. Prospect 8488. 

į f * • • » » » - » • » • • » » i m • • » » • • • į 

T e l . Canal 857 Vak. Canal 1118 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgu 
1891 So. Halsted Htroot 

• a l a n d o s : 18 lkl 11 ryto; 1 SU 4 
po pft I lkl 9 vakaro. 

- « 

"Tel. Randolpl i 8898 
A. A, SLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG, 
19 So. La SaUe St . 

Valandos: 9 ryto lkl 8 po plotų 
Panedel ials lkl 8 vakaro 
Nedėl iomls ofisas uždarytas 

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

tr 

9998 9. Hals teS 88. 
* Valandos: 1 8 — 1 1 18 ryto Ir 
j 8—8 r a k a i * Uod. 18—18 Si ryto.^ 

i D. LACHAWTCZ 
LOCTUVTS G R A B O R I U 8 

bua.u •4«aaSdtstt. 
h»14 W. Blrd 971. HL 

TeL Oaaal 1199 

i V. W. R b m b ^ K A s l 
l ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty] : 

I 29 South La SaUe Street j 
k a m baris 994 

Telefonas Centrai 6380 

g Vakarais, 812 W. SSrd S t I 

-

GERIAUSIAS PASIRINKI
MAS ŪKĖS ŠĮ MĖNESĮ 

NUO 21 IKI 25 
RUGSĖJO. 

Bus Lietuvių ūkininkų paroda 
COl'NTT r AIR, Statymas gyvulių, 
javų, daržovių ir visokių augalų, tai 
tuo sykiu įnuodysime daug visokių 
i'urmų, apvažinėsime galėsite pama
tyti kur daugiausia lietuvių ūkinin
kų ir derlinga žemė. Aš busiu Chi-
eagoje nuo 16, iki 20 Rugsėjo, tai 
nepamirškite atsi lankyti visi kurie 
manote ir nemanote pirkti ukę, pasi
kalbėsime. Važiuoti reikia Western 
Ave., į 'pietus iki 89-th St. ir paeiti 
] vakarus 1 bloką. Lietuviai kurie pir
ko ukeff. šj pavasarį Hart Michigan. 

G. Bargaitis 
A. Duinbrauski 
B. Kadagevičia " 
S. Ceriniskis 
B. Seputo 
D. Darguzavečia 
F. Jonaitis 
K. Gerulski 
T. Paulauski 
I. Jautakis 
D. Jetckus 
S. Lingvenis 
V. Pabrezus 
S. Ruckorius 
J. Stodelnikas 
J. GtmbutisJ 
A. Kumikas 
K. Sakalauskas 

P. A N D R E K U S 
S93S S. Artesian Ave. 

• 
• 

Chicago. 

S 
Telefonas: Yards 4661 i 

ANT PARDAVIMO B U Č E R N E I R 
G R O S E R N E 

Labai geroj vi«toj; biznis Cash, lie
tuvių ir lenkų apgyrentoj vietoj . 

Priežastis pardavimo: savininkas 
išvažiuoja Lietuvon. 

2241 W. 21st Str. 

Reikal ingas vargonininkas ir Baž
nyčios dažiurėtojas prie ŠV. Mykolo 
Uet . Kat. Bažnyčios West SScr^jaton, 
f a. 

Atsūsaukti š iuo adresu; 
R E V . A. 3ŪOPATTO 

1703 Jackson St. Stranton, Pa . 

GREITAS BARGENAS. 
Parsiduoda naujas medinis biznia-

vas namas, ant 2 lubų krautuve ir 
kambariai pagyvenimui. Ant 2 lubų 
5 kambariai, elektra, gazas ir m a u 
dynė. Parsiduoda labai pigiai , nes sa
vininkas ižvažiuoja į Lietuvą. 

Tas namas randasi Cicero, 111. 
Taip-gi parsiduoda automobil ius 

( B u i c k ) labai pigiai. 7 pasažierių, 6 
nauji tajerai ( t ires) ir engmas nese
niai pertaisytas. Parduosiu arba mai
nysiu ant loto. 

Del didesnių žiniij kreipkitės į irfa-
no ofisą. 

G E O R G E P E T K U S 
Real Esta ie Flre Lusurance 

3402 So. Halsted Street Chicago. 

St. Louis, I1L — Čibnaitinėj 
lietuvių kolonijoje turėjau 
prakalbas 1 d. rugsėjo. Sv. Ka
ži merio Dr-jori įsirašė 18 me
tinių narių. Nesant namie kle 
boriui apie tą koloniją dau-
giaus nieko nesužinojau. S t Lo 
uis Mo., lietuvių R. Kataliku 
kle-feoiuit; rfer^.įimį M. 'Vitkui 
rėiškhr pagarbos ^ir dėkingu-
m^iodiiiisi t r I '• '• " ^ 

Kun. P. Kasčiukas. 
Šv. Kaz. J)r-jos (leneralis 

Įgaliotinis *AnK»rikoje. 
m - i 

• SVETA9HĖS9J VSS* RW-
J \ A L I A 1 O . 
—* 4, 

Detroit, Mich. — Lietuvių 
Statymui Svetainės Berodrovė 
laikė pasekmingą susirinkimų 
rugsėjo 5 d. Dalyvavo gražus 
būrelis žmonių. Atsilankė 6v. 
Antano par. kleb., kun. I Bo-
reišis. Pasakė gražią prakalbę-
Ic. Nekurie paskolino nema
žai pinigų. 

Rugsėjo 13 d. kontraktoriui 
išmokėta $10,000. 

Dabar susirinkimai bus lai
komi du sykiu j mėnesį: vie
ną kartą ant East Side, kitą 
ant West Side. 

Sekantis susirinkimas bus 
rugsėjo 18 d. ant East Side, 
Šv. Jurgio par. svetainėje, tuoj 
po pamaldų. 

Kurie esate pirkę šėrus 1919 
ir 1920 m., o neužbaigėte mo
kėti, tai dar galite užbaigti iki 
spalio 15 d. Jei to nepadarysi
te, tai įmokėti pinigai bus pri-
skaityti atsargos iždui. Taigi 
neatidėliokit ir užbaigkit mo
kėti už savo šėrus. Už pasko-
lintus pinigus yra mokama 
7%. Tas namas alneš naudą ir 
garbę Detroito lietuviams. 

Visa i s r e ika la i s k re ipk i t ė s 
pas Bendrovės sekretorių, L. 
WinaU, 2784 25 St. 

S. L. \rr. 

Kvotimai pastojantiems į 
Telšių gimnaziją' jau prasidė
jo. Šįmet Telšių gimnazija žy
miai pakilo. Įstojančių yra la
bai daug. Kiek girdėti, kad 
Žemaitijoj pilnos gimnazijos, 
liko tik Telšiuose,, Raseiniuose 
ir gal Faflangojė. Apie Telšių 
£fmnazįfą- vėliau taps. praneš-
ta tikslesnių zmių. i 

'i* 

PASINAUDOK G E R A PROGA. 
Parsiduoda du biznfai, Bučernė 

Grosernc ir Kepykla ( B a k e r y ) ir na
mas pagyvenimui už labai žema kai
ną. 

Priežastis pardavimo savininkas 
važiuoja Lietuvon. 

Atsišaukite greitu laiku, platesnes 
žinias gausite ant vietos. 

V. J. L a U e n a s , 
411 Lincoln Ave. Rockford, 111. 

Reikal ingos žibučių išsiuvinėjimui, 
tu i inč iuos patyrimą' ' irae gal ima di ib 
t i fabrike arba į namus parsinešus. 
Gera alga. 
Italian American Embroidery Co., 
1002 B lue 's land Ąvc 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 

ŽINIOS APIE LIETUVA. 
P A S K A l * X l r ^ l i l T U V 4 

Washingtonas, IX. 13 d. 
("Liet. Inf. Biuras) Lapkričio 
mėn. Detroito Micliigan Uni-
versįtete rengiama paskaita a-
f) i eH^ntto fCT^as Iv arta^k i r Tam a 
tiek Universiteto studentams, 
tiek vietos pirkliams bei pra
monininkams, kurie, yra užsiin
teresavę užmegsti prekybos ry
šius su Baltijos Valstybėms ap 
lamai ir ypatingai su Lietuva. 

- - - * - j ~ i • n i — -

VIDUTINĖS PRODUKTŲ 
KAINOS LIETUVOJE 

LIEPOS MĖN. 
; 

Washingtonas, IX. 13 d. 
(Liet. Inf. Biuras). 
Rugių pūdas . . 42—50 auk<. 
Kviečių pūdas 
Avižų pūdas . 
Šieno pūdas . 

70—80 
37—45 

jy 

>> 

>> 15—20 
Bulvių pūdas . . 15—20 
Galvienos pūdas 113-150 
Lašinių pūdas 385—435 
Sviesto pūdas 515—610 
Kiaušinių desėt 15—20 
Darbo arklys 3200-7000 
Karvė .' 960—2100 

1. Kainos paduotos iš šių 
aįskrieių: Kauno, Raseinių, 
Šiaulių, Tauragės, Panevėžio, 
Utenos, Rokiškio ir Ukmergės. 

Pastaba: Daugiausia par
duodama rugių Kauno apskri
tyje. 
LATVIJOS 2YDŲ r DEPUTA 
TAI PAS MINISTERĮ PIR 

MININKĄ MEER0VI-
ČIŲ. 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 
Rinkimai. 

Telšiai Rugpjūčio 24 d. su
sirinko antras Telšių apskri
ties Tarybos posėdis, kuriame 
dalyvavo 21 atstovas. Šį kartą 
išrinkta nauja Telšių apskri
ties valdyba. Renkant valdy
bą krikščionys demokratai 
pilnai laimėjo ir pravedė visus 
savo kandidatus. Valdybos pir 
mininku liko V. Kryževičius, 
Kumpikų kainto*, Telšių valš-

druca*ol čia^sj nariai- g* ako p. Mik-

Rygos žydų laikraščio "J)os 
Volk" pranešimu, žydų depu
tatai p. Kronas ir p. Frišma-
nas turėjo pasikalbėjimą su 
Ministeriu Pirmininku p. Mee-
rovičiu apie žydų reikalus. Mi
nisteris tarp kit-ko išreiškė 
savo nusistebėjimą, kad pla
tinami gandai, jok dabartinis 
Ministeriu Kabinetas yra prieš 
tautines mažumas apskritai ir 
prieš žydų mažumą dalinai. 
Negalima įrodyti nė vieno fak
to ' ' sako Ministeris — kuris 
iššauktų nuomonę apie anti
semitinę valdžios tendenciją. 
Žydų deputatai tuomet įrodo 
visą eilę faktų antisemitinės 
tendencijos î  administracijos 

*pfc**Į# 

,. m^m^i N E S U S U U P B T I B I MOTERIS 
' ! i Yra visuomet sveika. Suvargus, nedagalinti mote

ris nesijuokia. Tokioms gyvenimas yra našta, ir kuomet 
jos metais yra jaunos, ir turėtų būti malonios ir gerame 
upe, tai kentėjimai daro jąs pasenusoimis ir panurusio-
mis. Mažos' ligos, kurios graužia moteris palįeka žymes 
ant jų veido ir figūros, inkiekvienos sužiedotinės, mo
teries ūt motlnCS yra priedol^HilflJatfstis fFlšftfdtti kuoge-
riausia. Nuo seniai moterys patyrė, kad garsusis Laxvi-
bur Compound yra gera pagelba įvairiose ligose, nes 
taiso ir pergali jų lyties silpnumus — nereikia pavojin
gų operacijų. 

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

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

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

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
TARNAUTOJAI PIRKO 

BONŲ. 

VVashingtonas, ' IK. 13 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Naujam 
Laisvės Paskolos vajui prasi
dėjus, gerb. Lietuvos Atstovas 
ir visi Atstovybės tarnautojai 
pirko Laisvės Paskolos bonų 
už 1,000 dolerių. 

pire ben t kiek ankšč iau p r a 
dė jo « i t i " Tolimųjų R y t ų Ži
niom * t 

NAUJI LAIKRAŠČIAI. 

Washingtonas, IX. 7 d. (Liet. 
Inf. Biuras) Pastaraisiais lai
kais padidėjo mūsų išeivijos 
laikraščių skaičius. Amerikoje 
pradedama leisti: ' ' Tėv^uės 
Balsfts" ir "Amerika" , Itali
joje — "L 'Eeo di Lituania" 
(italų kalba); Latvijoje — 
"Rygos Balsas", ir Rvtu SI 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULT 
LAIVAI, 6AUWUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 
Ten yra vietinis a&entas Jūsų miestą 

ar netoli Jo. 
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 

SAJtONLI- Spalio 29 

Cabin 8145.00 III Kl. $125.00 
Taksu $8.09 

P E R CHERBOURG SOLTfttAMPTOir 
LIVERPOOL and GLASGOW 

ALBAN1A Rugsėjo 27 
ALGEK1A Spalio l 
AQUITANIA Spalio 4 
F,MPR*"SS OF IJTDIA Spalio 9 

v. i 
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iSSSi BALIUS IR TEATRAS 
PO VASARINIO SEZONO 

i 
?••• 

n 
i 

RENGIA 

Lietuvos Vyčių 36 Kuopa 
Šeštadieny Rugs.-$ept. |7 d., 1921 m. 

McKinley Park'o Salėje, 
mm 

Prie Archer ir Western Avės 

i 
Bus vaidinta komedija " K A T R A NEIŠMANO" . Šią komediją vaidins geriausi mėgėjai — art istai 

šios kuopos. Apar t lošimo bus sakomi monologai, deklemaeijos ir t t . Po programos bus šokiai. Taigi 
kviečiame visus j šį "Spektakl inį Vakarė l į " . 

Kviečia Jaunimas 36 tos Kuopos. 
N««l|< tl|Ufll't»MII»ttitįl«(»ll 

• ' « - • • • • * • :zxzz2 :: vz&rz&i: :Tt~xE®M&EK2zzrrz::: j s r a S ę. I * « • m- f •* •• m 114,11a g, 
- • •« .t.fe< > I « M « M M 4 1 * r ? ? ? •>. 

P A S T A B A : Bilietus inėjimui svetainėn reikia nupirkt i iš anksto nes nebus galima gauti bilietij 
i j prie durų. Bilietai randasi ant pardavimo prie visų Chicagos kuopų valdybos narių. Tie neturiant bi 
I lietų ant šio vakaro galės gauti pas " I c e Cream P a r l o r " Archer ir Western A ve. 

n 
KOMITETAS. 

CICERO VIEŠA RINKLIA 
VA "TAG DAY." 

Rugsėjo 5 d., 1921 m., vieša 
našlaičių prieglaudos naudai 
r inkliava pilnai pavyko. Ne 
apkainuojamai pasidarbavo 
Labd. Są-gos 3 kuopos komi
sija, p . Pr . Vitkus, kuopos 'M. Raudonaiti ' 
pirmininkė Bron. Vitkienė, M. 
Dambrauskas, J Stankeviėia 
ir kiti . Pakėlimui upo dau
giausia prisidėjo gerb. klebo
nas , kun. H. J . Vaiėunas. Rv-
tą pirm komisijos atsilanky
mo, jis jau buvo pirmasis 
svetainėje. J i s palydėjo ir vi
sas rinkėjas suteikdamas ma
lonius patar imus. 

Pas visas rinkėjas buvo ne
papras tas pasišventimas. Daug 
jų užpildė svarbiausias vietas 
be komisijos žinios pirm (> vai. 
ryto ir dirbo iki po 6 vai. va
kare, iki trokas surinkęs vi-
sas parvežė. Nevisoms teko 
pelningos vietos. Nepelningo
se vietose daugeliui rinkėjų 
nebuvo progos surinkti daug 
aukų, bet visos rinkėjos ten
kinosi paskirtomis vietomis, 
kad užpildžius aukų rinkėjo
mis daugiausia gatvių. Jų tas 
pasišventimas Ciceroje ir da 
vė progos našlaičių naudai su
rinkti, aukų virš $800. 

Rinkėjų buvo viso 80. Nei 
viena nuo sau pavesto darbo 
negryžo, iki tapo parvežta. 
Už jų tokį pasišventimą nie 

"kas negali at lyginti . Todėl 
tebūnie širdingas aėiu, kuri 
tar ia 3-oji kuopa vardu naš
laičių ir-Dievo ir ar tymo mei
lės, pirmiausia visoms rinkė
joms, klebonui, komisijai ir 
visiems vyrams toje dienoje 
pasidarbavusiems. 

1-ma kuopa pasiuntė tris 
rinkėjas, R. Šimkaite, O. P ra 
tašienę ir V. A. Galnaitę. 6-ta 
kuopa prisiuntė keturias rin
kėjas: V. Daugėlienę, O. Ka
valiauskiene, K. P . Janušau-
skaitę ir O Valonaitę. 7-ta 
kuopa prisiuntė keturias rin
kėjas: O. Savickaitę, A. Kai-
rai tę , O. Oaidaitę ir L. (ia-
silionienę. 8-ta kuopa prisiun
tė vieną rinkėją, Jedvygą 
Steponkaitę. J i įstojo ir į «> 
kuopos garbės narių eilę, i-
mokėdama $23.00, likusi u> 

\ $75.00 pasižadėjo išmc/:ėti kn> 
metai po $25.00. Reikia pa
žymėti, kad p-lė J . Steponkai-
tė 8 kuopoj nuo senai yra gar
bės n a n 
aukavus našlaičiams pinigais 
ir darbu, daug aukavus pini
gais ir darbu Šv. Kazimiero 
Vienuolynui. J i yra rankpel-
nė (darbininkė) . Matoma, kad 
už tokius jos brangius darbus, 
ne kas kitas, kaip tik Dievas 
ja i laimina dangiška laime 
šiame žemiškame gyvenime. 
Rinkėjos ir kiek kuri surinko. 
A. Dainelienė 43.00 
O. Stanaitė 39.76 
O. Reikauskienė 33.54 

15.00 

O. Milašauskienė . 
feikinienė . . . . 
O. Prataš ienė 17.24 
H. Cricaitė .16.83 
O. Vaičiūnaitė 16.19 
E. Petrošienė . . . . . . . . 16.05 
L. Gasilionienė 15.84 
O. Gricaitė 15.41 

P. Kasiulaitė . . 
O. Šlickienė . . 
B. Šilkinienė . . . . 
C. Ambrozaičiutė . 
B. Velickaitė . . . . 
Z. Valančiūtė 
M. Šileikienė . . . . 
O. Kavaiiouskienė 
O. Simonaitienė . . 
K. Bukauskai tė ..11.65 
Stanulevičienė .11.25 
V. Daugirdienė . . 
B. Šilkinienė . . 10.76 
O. Gaidaitė 10.14 

. . . 17.60 Lietuviams yra gera proga I š DIEVO APVEIZDOS PAR 
17.30 pasinaudoti ir dykai įgyti mo

kslo. Skelbiąs. 

ATSTOVAS CHICAGOJE. 

Kadangi norima iškilmingai 
pasitikti mūsų Atstovą ir tik
sliai sutvarkyti gerb. Svečio 
apsilankymą kolonijose, rei-j '"£* 

L. L. Paskolos Bendro Komite
to susirinkimas bus penktadieny, 
16 d. rugsėjo, 8 vai. vakare, Die
vo Apveizdos parapijos mokyklos 
kambaryj ant i8-tos ir Union Av. 

Kviečiame skaitlingai susirink
ti, nes turime daug reikalų ap
tarti, kad galėtumėm prisirengti 
kaip priimti gerb. Lietuvos At
stovą p. Caineekį, kuris greitu 

su prakalbomis atsilankys 

••fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitifiiifiiiiifitiiiiiiiifiiiiifiifffitfiiiniiiiifiifiiiNiiiiiiiifiiiiiiiiiiHiitfiii 

I KONCERTAS'BALIUS i 
Rengiamas Per 

14.16 
13.56 
13.56 
13.23 
13.14 
12.13 
12.00 

14.16 kia prisitaikinti prie žmonių ,nluslj kolonijoj, 
gyvenimo aplinkybių. Atsižvel
giant į kolonijų atsiliepime. 
tenka padaryti mažą, permai
ną,. 

Gerb. mūsų Atstovo V. Čar
neckio, o kartu ir gerb. M. M. 
Bagdono, Steig. Seimo Nario, 
kuris pasižadėjo sykiu daly
vauti, nustatoma šis maršru 

11.16 tas: 
Rūgs. 25 d. tūkstančiai lie 

Jonas Grisius. 

.tuvių pasitiks Atstovą stotyje 
Rinkėjos: kurioms neteko ir palydės į Congress viešbutį. 

aukų surinkti iki $10.00. 

A. Kairai tė , V. Stapulevi-
čienė, A. Sulgaitė, J . Bieliu-
nienė. C. Kūne, A. Jobnso-
nienė, O Bartašai tė , Balsiutė, 
V. A. Gabnaitv, O. Laukėnai-
tė. K. ar P. Janauskai tė , M. 

Apie 3 vai. po piet prakalbos 
Tovvn of Lake kolonijoje. Va
kare 8 vai. pokilis La Salle 
viešbuty. 

Rūgs. 26 d. kalbės Bridge-
porte ir Brightou Parke. 

Rūgs. 27 d. kalbės West Si 
dėj ir Cicero j . North Side pri 

. 

Rūgs. 28 d. kalbės Aštuo 

Pociūtė, Simanauskaitė, O. 
(Jasiunaitė, Vaitiekūnaitė, K . , S 1 _ J ^ J ? 
Jančiutė , A. Brazauskaitė, K. 
Amlrulaitienė, K. Bukauskai- ^ o U k t f , < ^ e v » **?%*? 
tė, A. Petrošienė. B. Kur.l0.^P) _}r Rosehiido kolori-
uo, A. Bagdžius, B. DaukJie- * " ? » f ™ " * » W e s t ™ 

v r» i v. T» A i. • Taasa J r kitomis. ne, A. Palucius, P . Ambrozai- „ . _ 
t . v T- , i- i r r, , , . Chicagos Bendro Komiteto 
te, A. Valaitis, M. Rubliaus- , « « , . , , . 
- • . n v , . , . 4 n J. A. Mickehunas, pirm. 
kiene, (). v aioniute, A. Oer-
kauskaitė, S. Šliogeriutė, P . 
Vaišnor, O. Jaka i t i s , A. Ge-
džiutė, Bigulaitė, B. Vaišno
raitė, B. Gedžiutė, A. Sasnau
skaitė, A. Valančiūtė, A. Gri-
caitė, A. Radavičiutė, Gečiutė 
J . Mikolainis, A. Gaidaitė, ir 
A. Kairai tė . Viso aukų surinkta $802.25. 

Išlaidos: automobilius ir 
trokas $12.80 
Spauda ir tags $57.00 

Labd. Sa-gos Centro iždan 
pasiųsta ; . . . $702.25 

Kuopos iždan $30.20 

Viso . . . .$802.25 . 
J. Šliogeris. 

PRANEŠIMA!, 
L. V. CHI. APS. CHORO 

NARIŲ DOMEI. 
, — 

Svarbių priežasčių dėlei L. 
Vyčių Chicagos Apskričio cho
ro repeticijos penktadieny, 
rugsėjo 16 d. nebus. 

A. C. Alaburdaitė, rast. 

I š BRIGHTON PARKO. 

PASINAUDOKITE V AKA 
RINĖMIS MOKYK

LOMIS. 

L. L. Paskolos stoties sus. 

Penktadieny, rugsėjo 16 d., 
8 vai. vakare Nekalto Pras . 
Pan. Švč. par . svet. bus vie
tinės L. L. Paskolos stoties su
sirinkimas. Draugijų valdybos 
atstovai i r tėvynę mylį %mo 
nės y r a kviečiami skaitlingai 
atsi lankyti . 

Valdyba. 

kareivis, parvestas iš 
Pranei jos, kuris tapo už 
muštas karės lauke, bus 
palaidotas. Nedėlioję, Rug 
sėjo, 18, į šv. Mykolo Baž
nyčia 8:00 vai. išryto o iŠ 
ten į Šv. Kazimiero kapi 
nes. 

Kviečiame visas, gimi
nes įr pažįstamus daly
vauti laidotuvėse, nuliūdę 
palieka. 
Teta J. Bernackiehė 

ir jrimmės. 
Velionio kūnas randasi 

ant 1932 N. Girard St. 

LIET. RUBSIUViy SKYRIŲ 269 
A. C. W. of A. 

I 
I 

Durys a tdaros nuo 6:30 Programas 
Prasidės 7:30 

Įžango 50c. Ypatai 

1 Rugsejo-Sept. 18, '21 I 
f VVicker Park Salėje 

2040 W. North Ave. « i 

šis vakaras yra rengiamas Amalgameltų Sky
riaus, del pasilinksminimo ir artymesnio susipažini
mo su visais nariais priklausančiais prie minėto sky-
riasu. Koncerte dalyvaus: I*aLsvės Kanklių, L. K. V y 
rų Choras ir Pirmyn Chorai, kurie palinksmins gra
žioms dainoms. Prie to bus ir kiti dalykai. Po pro- 3j 
gramo bus Rožiniai šokiai. Nepamirškite atsilan- S 
kyti, nes Wicker Park slidžioje salėje bus galima = 
daug žmonių sutalpinti. Muzika J. Batako. 

Kviečia Komitetas. 

S 
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L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas. Ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
rankumal. moderniško laivo. 

^ RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaitę 

Pier 6*8-62 North River, New York 
SamlaiKl) New York l (Spalio 15 
(iothland) Hamburg (Rūgs. 22 

Tik 3-čla klesa 
Finland) Now York (Spalio 1 
Laplaml Rūgs. 27 Zeeland Spal. 15 
Kroomland) Antwerp .(Spalio 22 
I . ap lami ) . . Rūgs. 24 

10 METŲ ŠITAM BIZNY 

M. J . KIRAS 
& f"A 3331 SOUTH 

V V . HALSTEDST. 
. Phone Yards 6894 

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

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

\£ AMERICAN LINE 
Muiuhurla) New York (Spalio 6 
Mongolia) 1 (Spalio 21 
.Miiinokalida) Hamburg i Ruga. 22 

Tiktai Realai į I'illau 
rNTERNATIONAL MERCHANT1I.K 

MARINE CO.. 
116 laivu — 1.250.000 tonų. 

Oiicafroi P. O. Bro\vn. We«t P a « 
\ir«ni 14 North I>rarlw»ni St.. 

• 

Telefonas Prospot-t «598 

RUDOLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

Namų Statytojas J 
5308 So. Robey Str. | 

Darbas atliekiamas pirmos klia-$ 
sos už prieinamas kalnas. 1 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
"*< r»' 

Visame mieste viešosios va-
karinės mokyklos bus at idary
tos šį vakarą, rugsėjo 16 d. 

J i be to, daug yra j ir per. žiemą mokys keturis 
vakarus į savaitę. 

Perdėtiniai suorganizuos-
kliasas tuose dalykuose kurių 
bus reikalaujama by tik bus 
užtektinai reikalaujančių. 

Kiekvienas dabar turėtų pa-
sirįžti lankyti mokyklą, kad 

DIDELIS EX,KAREIVIŲ 
SUSIRINKIMAS. 

Visi Chicagos lietuviai ex-karei-
viai, kurie prigulėjote prie ka
reivių draugijos, visos kuopos ir 
visos valdybos, esate kviečiami at
silankyti j šitą didelį ex-kareivių 
susirinkimą, kuris bus Bridgepor-
te, Šv. Jurgio svetainėje, 16 , d. 
rugsėjo penktadienio vakare, ly
giai 8 vai. Visi atsilankykite lai
ku, nes yra daug svarbų naujie
nų, daug darbų turi būti atlikta 

I 

J . Steponkaitė . . . . . 
K. Sriubienė 25.72 
A. Savickaitė 
M. Mironienė 
O. Mankiėnė 
K. Kismanaitė 
R. Šimkaitė 

pavasary galėtų savyj jaust i Tf !P a t ^ ^ ^ . v
n 0

o
r a n a£J? i š 

Lietuvos ir čionai iš Suv. Vaistv didelį skirtumą nuo laiko pra
dėjimo mokytis, kad būtumei 
daug pažangėjęs. 

Holden vakarienė mokykla, 
ant 31-mos ir Loomis gatvių, 
vyrus ir moteris dykai mokys 
Amerikos pilietystės, anglų 

23.83 kalbos ir jaunuomenei bus a-
22.10 t idarytos kliasos pradinėje mo-
20.86 kykloje, siuvimo, typewrit ing, 
18.85stenografystės, manual ' t r a i -

. 18.84 ning ir gymnasium. 

jų . 
Kviečia Senoji Valdyba. 

DR-STĖS LIET. GOJAUS 
SUS. 

Dr-stės Lietuvos Gojaus mėne
sinis susirinkimas įvyks sekma
dieny rugsėjo 18 d., 1 vai. po pie
tų buvusioje J . Podžiuvėlio svet., 
kampas 18-tos ir Union gatviųi 
Visi' nariai malonėkite atsilanky
ti pažymėtu laiku, nes turime la
bai svarbių reikalų apsvarsty
mui. 

F. Ažusenis, rast. 
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"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios | 

•B 

MALDAKNYGES f 
f Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 5 
E Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 \ 
| Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 = 
H Slos maldaknyge formatas yra 5Į4x3H. PuKlaphj turi 958. bet n* 
ž stora, nes spausdiuta ant plonos popieros. Joje yra jvairlv jvairlau-
~ sių maldų. 

E Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 
| Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 \ 
| Dangaus Žvaigždutė -— juod. minkš. apd 1.75 
f /ainikelis — baltas celluloid apd. su = 
= paveikslėliu ant apd 1.75 Į 
= Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. 1.50 \ 
| Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 = 
E Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 \ 
\ Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 | 

Milžiniškas Rudeninis 

B A L I U S 
PARENGTAS 

DRAUGYSTES APŠVIETIMO BROLIU 
. P A M I N Ė J I M U I 20 METŲ SUKAKTUVIŲ 

KURIS ATSIBUS 

SUBATOJE, 

Rugsejo-Sept. 17 d., 1621 
M. MELDAŽfO SVET. 

2244 VV. 23-rd PI. r 4 Fradžia 7:30 vai. vakare 
SU TRUMPU PROORAMU 

Ant Sio vakaro yra pakviesti kalbėtojai: I>r. BiežL^ ir I>r. Cherry. 
Bus Ir kitokių pamarginimu, atsilankę nesigailosit. busit visi užganė
dinti. Užprašom pirmiausia jaunu3 ir senus, žodžiu tariant, virus. Po 
programo — šokiai- lig vOlumui. [žangos kainos 35<\ ypatai. 

Kviečia KOMITETAS. 

* V V ^ 

United 
States Lines 

(.fiicntliiU Atcentui Ontral^- Ir Rytinr* But̂ pon 
NORTIf- GEflMAN LI.OYD, BHEMKN 

tt New Vorko tintliU | 
BREMENA — DAN7JGA — LIEPOJTJ 

l l c s io tr inU KUKiHi«kimu« | I IKIMkJl per Dunzlsr*. Tie«us persinutlnyMUM a n o 
la ivo ant Inlvo P OH2!l* r Ru«*- **• *«Pk>-. «. Gmodilo 24 

HTJDSON Spalio 15, Gruodžio S 
PK1NCESS MATOIKA S:»alk) 22 ir Gruodi. 10 
Ift N e w Vorko TIKSIĄ I l C ' l i E K B O U t G — B R B M K N 

Or«*l^lanNi laivai p laukiant i po Amerikoa Vė l i ava 
AMERICA. VMS*. t% ir l a p k r i č i o f 

GEORGE VVASHINGTON Spaliu 4. I-apkr. g. Gruodžio 8. 

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

I Telcphone Franklirt 4130 
MOORE & McCORMACK COMPANY 

ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY 
UNITED AMERICAN LINES 

Managing Operators* for the 
U. S. SHIPPING BOARD. 

« *v 
r 

4i y 
) . 

Išpardavimas! Pasinaudokite! • 

| Dangaus žvaigždutė 60c. § 
| Aniolos Sargas juodas apd. $1.25 \ 
| Pulkim ant kelių . . . . 2.50 
Z Pulkim ant kelių 2.00 
= Pulkim ant kelių 185 
1 Pulkim ant kelių 150 
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Turime keletą kompletų pereitų 1920 m. 

DRAUGIJOS 
Leidžiamos Lietuvoje Kaune 

Kompletas ft $3.00 
vietoje $6.00 

Jrasiskubinkite 
DRAUGAS PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ulinois. 

S • 

Užsisakydami adresuokite: z 

"DRAUGO" KNYGYNAS | 
i 2334 So. Oakley Ave. Chicago, III. | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

John Ruski n 
B E S T A N D B I G G E S T C I G A R 
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi Juos 

Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4. 
I. L Lewls Cigar Mfg. Co. Nebark, N. J. 

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas PasaullJ. 

I 

A 

AN( 

Atšâ  

glijo* 
g*> gi 
šką, 
renei, 
klausi 
met 

po m 
P n 

savo 
lat t̂  
būdu 
Britai 

Tu< 
lat n 
vaimi 
tik ti 
Airij( 
feruol 

Pasl 
cija. 

Ita 

NES 
ŠE] 

Italijai 

PA] 
Vyriai 
ryba 
siją fl 
Rusijo 
rėjo v 
t i r t i t i | 
ti pri< 
Rusija | 

Kom 
rių di^ 
vai. 

A n d j 
misija 
vikų 
jleidiml 
gvaran | 
misijoj 

Bolš( 
praneš^ 
leisti 
ševikų 
rinti ij 
i r poli 
tokiai 
tos. 

Po M 
misijoj 
nės. l\ 
riai si 
ir tolii 
vikų vi 
vyks ii 
to laik( 

Visai| 
yra iti 
riai. 
ti jokh 
veikiau 
jančius 
Nes kol 
j imus, 
pimo dj 
tukstani 


