
1921 
« 

tva-
jo-

0.00 

šiai 

U. 
ba-

rp. 

Pa. 

S 
I 

• s 

: • • 

: 

[ 

• i • i 

44 DRAUGAS" 
Publlshed Daily Except Sundays 

One Tear $8.00 
Stx Months 94.00 

AT NEWS-9TANDS ^r. A. CO(PY 
DRArGAS PtBLlSHING OO., Inc., 
2SS4 S. Oakley Ave. Chicago, IU. 

Tel. Roosefelt 7791 

» - * . 

(LITHUANIAN DAILY^FRIEND) 

J E I MYLI LIETUVĄ 

- PIRK LAISVĖS 

B O N Ą 

i— •»»»»»mmmmįl 

Publlshed and dfstrfbuted nnder permlt (No. 468), authorized by the Act of October 8, 1917, on flle at thė Post Offtce of Chicago, 111. By the order of the President, A. S. Burleson, Postmaster General. 
— " ' ' - • • - w - , — 5 — 

KAINA 
PR1CE 3 CENTAI 

CENTS 
l į CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, fcUGS. (SEPT.) 21 D., 1921 M. 

ENTERED AS SECOND-CLASS, MATTER ,MARCH 31, 1B16, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE OF ACT OF MARCH 3, 1879. 
METAI-V0L. VI No. 222 

UNGARIJA GAVO SĄJUNGI
NINKU PERSPĖJIMĄ 

TURUI PUOLA GRAIKUS, 

ĮSAKYTA APLEISTI AUS 
TRIJOS TERITORIJĄ. 

Kitaip Ungarija susilauks 
blokados. 

VIBNNA, rūgs. 21. — Tar
pe šiandieninės Austrijos ir 
Ungarijos yra žemės ruožas 
vardu Burgenland. (Jai jis ki-
tuomet ir prigulėjo Ungarijai. 
Bet sąjungininkių padaryta 
Austrijai ir Ungarijai taikos jį n e turės susisiekimo su sve-

gyventojus užgrobtuose Lie
tuvos plotuose. 

Tuotarpu ungarams nėra 
progos taip elgtis Burgenlan-
de. Sąjungininkai įsake* jiems 
tuo jaus apleisti tą provinciją, 
kuri priguli Austrijai. Už ne
paklusnumą Ungarijai pagrū
mota blokada. Tai pirklybinė 
blokada. Jei Ungarija nepak
lausys, tuomet visos jos sie
nos bus užblokuotos taip, kad 

Konstantinopolis, rūgs. 21.-J-
Angoros fronte graikai atsi
meta po didelių neparykimų. 
Atsimetančius smarkiai ata
kuoja turkų raitarija. 

AIRIAI PERSPĖJAMI NE
MOKĖTI MOKESČIŲ. 

sutartimi tas žemės ruožas 
pripažintas Austrijai. 

Ungarams tas nepatiko ir 
jie pradėjo sekti lenkų pėdo
mis. Lenkai Užgrobė jiems ne-

« pripažintą Vilniaus sritį ir ki
tus Lietuvos plotus. Ungarai 
nesenai užgrobė Burgenlandą. 

• Varsavos lenkų valdžia plo
vėsi rankas, kad tai atlikusi 
neregulerė lenkų kariuomenė. 
Taip pradėjo skelbti ir Buda 
pešto ungarų valdžia. 

Tečiaus austrai pasirodė 
laimingesni už lietuvius. Len
kai ilgas laikas terorizuoja 

timomis šalimis. 
i 

Sąjungininkai ungarams da
vė tris dienas laiko. 

Tuotarpu čia gauta žinių, 
kad Burgenlandan įsikraustę 
ungarai nemano apleisti tos 
provincijos. Jie ginkluojasi. 
Kursto gyventojus prieš Aus 
triją. Priverstinai rekrutuoja 
kareivius. Sutraukia daug ar
tilerijos. • 

Buvusis . baisus karas atė
mė žmonėms gėdą ir visokią 
baime. Žmonės palinko prie 
betvarkės. 

SUSIRENKA SESIJON 
, KONGRESAS. 
AYASHINGTON, rūgs. 21. 

— Šiandie išnaųjo sėsijon su
sirenka Suv. Valstijų ""Itong-
gresas. Pirmiausias jo dar
bas po atostogų, sakoma, bus 
padaryta taikos sutartis su 
Vokietija. Tikimasi, kad se 
natas sutartį ^veikiai ratifi 
kuos. 

BELFASTAS, Airija, rūgs. 
20. — Airijos gyventojai per
spėjami nemokėti jokių mokės 
čių anglanls kolektoriams. Pir
miau tą klausimą, sako, turė
siąs aptarti Airijos respubli
kos parlamentas (dail eire 
ann). , ; 

PROHIBICIJA PLATINA 
MELAGIUS. Baisus Padėjimas Samaroj 

SKELBIA NEPRIKLAUSO 
MĄ KARALYSTC. 

CALICUT, Indija, rug. 21. 
— Urnado lK Walluvanado 
apskričiai proklamuoti kaipo 

^nepriklausoma S musulmanų 
karalystė, Musulmanai grū
moja europėnams. 

— m 

EGOTIZMAS YRA NĖRA 
MYBIŲ VERSMĖ. 

Taip sako mūsų šventasis 
Tėvas. 

ANGLIJOS PREMIERAS 
SIRGULIUOJA. 

— 

KOMA, rūgs. 21. — Čia 
laikomas tarptautinis viso pa 
šaulio Tretininkų kongresas. 
Kalbėdamas į uįįbrijaij SH 
Kalbėdamas į būrį kongreso 
delegatų Šventasis Tėvas pa
reiškė, kad šiandie visame pa 
šauly nesutikimai paeina iš 
egotizmo. Šalys su šalimis 
padaro sutartis ir paskui vėl 

PASKIRTI ATSTOVAI NE- sių organizacijos prezidentas kariauja. Žmonijai šiandie 

Pirm Žiemos Turi But Darbo 
DARBO KONFERENCIJON 

Atstovų tarpe yra keletas 
moterų. 

WASHINGTON, rūgs. 21. 

užvislabiau reikalinga Sven 
tojo Pranciškaus dvasia, sakė 

Le\vis ii- kiti. 
Konferencijos pirmininku 

prezidentas Hardingas pasky- Bažnyčios Galva 
rė komercijos sekretorių lfoo-
ver, kuris surengė konferen-

GAILARCH, Škotija, rug. 
21. — Anglijos prem. Lloyd 
George čia sirguliuoja. Te-
čiau tas nekenkia su de Va
lerą susimainyti telegramo
mis ir vesti kitus valstybės 
reikalus. 

AT^LANTIC CITY, N. J., 
rūgs. 21. •— Žinomas didelis 
prohibicijos priešas, New 
Jersey valstijos gubernato
rius Edwards, štai ką parei
škė: 

" Nedaugiau tuzino žmonių 
atrastumėm kongrese, kurie 
nesinešiotų kišcniuose " sura
minto jos , ' ' arba kurie turėtų 
tuščias rųsis. 

"Prochibieija draudžia tik 
tiems, kurie neturi savo kai
nos, J i daro iš mųs melagiu 
ir piktadarių tautą/ ' 

nės Rusijos geležinkeliai taip^ 
suirę, kad negalima javų vež
ti į apimtus bado plotu& 

Normaliai laikais Samaros j 
gubernijoje nuolat turėjo 
darbo apie 100,000 darbinin
kų. Šiandie ten užsilikusiose* 

čia badas. Jie sako, jog pieti-'dirbtuvėse dirba nedaugiau: 
nėj Rusijoj padėjimas taip bai- 4,000 žmonių. 
sus, kad žmonės nuo bado ir Pačioj Samaroj keli šimtai 
lįgų krinta nei musios. Nieko žmonių mirė nuo choleros. 

CARICINAS, Rusija, rūgs. 
21. — Badas ištiesė savo stip
rią ranką ant viso Pavolgio? 
Giltinė turi puikų piutį. 

Čia sugryžo šelpimo komiv 
sijos nariai. Jie apvažiavo de
šimtį gubernijų, kuriose siau 

VOKIEČIAI ATIDARYS 
AMBASADĄ. 

WASHINGTON, rūgs. 21. 
— Vokietijos vyriausybė pa
darė ^atatinkamus pasirengi
mus čia išnaujo atidaryti Vo
kietijos ambasadą. 

UŽGINA PRANCŪZŲ AM 
j BASADORIUS. 

nedarę^iei- šelpimas, nei kito
kia teikiama pagelba. 

Taip yra šiandie. Ki kuo
met ateis žiema, Dievas žino, 
kas tenai dėsis. 

Baisiausias padėjimas yra 
Samaroje ir apylinkėse. Tenai 
žemė menka ir todėl kiekvie
nuose valstiečio namuose pa
sirodė badas. 

Komisija darbuojasi parve-

Gyventojai vis dar krausto
si iš bado ir ligų paliestų plo
tų. Bet dauguma jų taip iš
alkę, kad kelionėje krinta ir 
miršta. 

Gal Rusijos žmonės susi
lauks šelpimo, feet jis ateisi 
vėlai ir pasirodys nereikalin
gas. 

Ačių bolševikų valdžios ap
sileidimui, daug milionų žmo-

žti javų iš Bulgarijos ir Kon- (nių turės gulti į šaltuosius ka-
stantinopolio. Deja, bolševisti- pus. r 

2,fK)0 SUKILĖLIŲ INDIJOJE 
• 

— Ateinantį pirmadienį čia'cijai visus pienus ir parinko 
prasidės konferencija klausi-!atstovus. . Tuos atstovus pat-
mu, kokiu būdu panaikinti ša
ly nedarbą. 

Konferencijon paskirti 38 
atstovai. Jų tarpe yra 3 mote
rys. 

Be tų atstovų paskirta dar 
20 vyrų> kaipo patarėjų, jei 
pakiltų koki nors gilesni klau
simai, kuriems rišti reiktų la-
biaus išlavinto proto. 

Konferencijoje atstovais šau 

virtino prezidentas. , 
Susirinkę konferencijon at-

atstovai bus paskirstyti į įvai
rius komitetus. Kiekvienas 
komitetas gaus tam tikrą klau 
simą rišti arba sumanymus su
formuluoti. 
Komitetų atliktus darbus pa 

tikrins visa konferencija. 
Prezidento Hardingo noras 

pirm žiemos kokiu nors bu-

PREMIERAS BUS NAMIE. >[Bavarijos valdžia tvirtina, 
kad ji nekuomet nepripažins 
padarytoj Suv. Valstijų su 
Vokietija taikos sutarty pade 
to posmo, kuriame pasakyta, 
kad Vokietija kalta už buvusį 
karą. 

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Čia patirta, kad galutinai An 
glijos vyriausybės nutarta 
nusiginklavimo konferenci
jon, \Vashingtone, nepasiųsti 
nei premi€(ro Lloyd George, 
nei užsienių reikalų sekreto
riaus Curaono. 

Sakoma, jie reikalingi na
mie. 

^ 

kiami ir darbo vadai, kaip tai: į du sumažinti nedarbą, nors 
Amerikos Darbo Federacijos dalimis šalį sugrąžinti norma-
prezidentas Gompers, angleka-ilin padėjimam 

IŠVAIKYTAS MONARCHIS-I 100 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 

LAVINAMI AIRIŲ KAREI 
VIAI. , • -

TŲ APVAIKŠČIOJIMAS. 

BERLYNAS, rūgs. 21. — 
VVilmersdorffe, netoli nuo 
čia, vokiečiai monarchstai pe
reitą sekmadienį parengp ko
vos ties Tannenberg paminė
jimą, s 

Monarchistus užpuolė soci
alistai su komunistais. Susi
rinkusius išvaikė. Monarchis-
tų muzikantus privertė groti 
revoliucijines arijas. 

Buvusio kaizerio biustą so
cialistai "atėmė-nuo mtonarchi-
stų ir sudegino. 

UOSTAS BUS ATVIRAS. 

MASKVA, rūgs. 21.—Bol-
ševikų valdžia paskelbė, kad 
Petrogrado uostas per žiemą 
busiąs atviras. 

ŠELPIMO DIREKTORIUS 
RUSIJOJE. 

GELEŽINKELIO. 
\ : 

RYGA, rūgs. 21. — Fasto-
\% arti Kievo, nuo bėgių nu
sirito traukinis, kuriuo buvo 
vežami javai. Keliuose va
gonuose važiavo skaitlinga 
traukinio sargyba. Nes šian
die javai Rusijoje yra-didžiai 
brangus daiktas. 

Taigi nelaimės metų. 100 
žmonių iš tos sargybos žuvo. 

Traukinis buvo / sudary tas 
iš 60 vagonų. J a Vai buvo ve
žami Dono provincijom 

BELFASTAS, Airija, rug. 
"21. — Čia pranešta, kad už 
6 mylių nuo Ballykinler, 
Down apskr., šinn-feineriai 
'įsisteigė militarę stovyklą, 
kur lavinami Airijos karei
viai. 

KUO UŽSIIMA TŪTŲ- SĄ 
JUNGA. 

LONDONAS, rūgs. 211 — 
Gauta- iš Indijos oficialių in
formacijų, kad tenai keliose 
atskiriose grupėse veikia vos 
2,000 sukilėlių, i 

NENORI BUT XARO KAL
TININKAIS. 

' ' 

BERLYNAS, rūgs. 21. 

AVASHINGTON, rūgs. 21. 
I'rančuzaj ambasadorius čia 
užgina pasklestas žinias, buk' 
Prancija šiandie kurstanti 
lenkus ir rumunus pasinau
doti Rusijos nelaimėmis ir 
užpulti bolševikus. 

Sako, tos žinios iščiulptos 
tiesiog iš piršto. 

VOLSTEAD GAVO GRUMO 
JANTJ LAIŠKĄ. 

MINNEAPOLIS, rūgs. 21. 
— Kongreso atstovas Volste-
ad čia "sausųjų ' ' susirinki
me kalbėdamas pranešė, kad 
pirm išvažiuosiant iš Washi-
ngtono jis gavęs- grūmojantį 
laišką. 

Volstead yra 18-ojo amen-
dmento autorius. 

KAIP CHARDIGNY INFOR Į iki ryto. 
MUOTAS APIE LIETUVĄ. Jeigu šitaip Knpišky daž-

-Iniau atsitiktų, tai apsimokė-

i 

tų iškabinti afišos po visą 
Lietuvą, kad suvažiuotų žmo
nės pasižiūrėti tų "vaidini
mų,^ nes kas matė minėtą, 
tai sako esant vertą 100 auk-
smų. 
L.\ ' - "L-va"" 

Kaunas, (Eltos- sp. kor.). 
Rugiučio 16 dieną Tautų Są
jungos kontrolės komisijos 
narys p. Chardigny važiavo 
per Marįampolę į Varšavą. 
Sustojęs mieste, turėjo pasi
kalbėjimą su vietos gyvento
jais. J is kalbėdamas su kun. 
Prapuoleniu, pabrėžė, kad 
Lietuvai būtinai reikia dėtis, 
su Lenkija, nes visoj Lietu- " E c h o " gavo iš tikrų šal-
voj buk daugiausia tik lenkis-j tinių žinių, kad I I I internaci 
kai kalbą, pavyzdžiui, kad ir-onalo vykdomasis komitetas 
Mariampolės miestas. Ten nutarė pradėti raudonąjį te-

TURBUT PRIEŠ GALĄ. 

VOKIEČIAI IŠDAUES PRI
PAŽĮSTA BOUŠEVIKUĄ. 

Tik bolševikų pasportai vizuo
jami 

GENE VA, Šveicar., ,rugs. 
21. — Tautų Sąjungos suva
žiavimas vakar daug laiko 
praleido ginčams "baltosios 
vergijos' ' klausime. Kažko
kiais keliais ima klaidžioti 
Tautų Sąjunga. 

JAPONAI STATYS REIKA 
LAVIMUS. MILŽINIŠKOS ELEKTRĄ 

GAMINTI MAŠINOS. 
TOKYO, rūgs. 20. — Su

šaukiamoje Washingtonan nu- STOCKHOLMAS, Švedi 
siginklavimo konferencijoje ja, rūgs. 21. — Iš Švedijos 
Japonija mielai apsims tartis 
Rytų klausimais. Bet Jaį>oni-
ją podraug pakels reikalavi-

\ mus -ir Amerikos, Meksikos ir Visą Rusiją apšviesti elektra, 

Rusijon vežamos milžiniškos 
elektrą gaminti mašinos. Ru
sijos autokrato Lenino noras 

v > 

RYGA, rūgs. 21. — Per čia 
Rusijon iškeliavo pulkininkas 
Haskell, Amerikos šelpimo 
administracijos direktorius 
Rusijoje. 

Australijos pakraščių klausi
mais. Reikalaus tuose pakraš
čiuose panaikinti fortifikaci
jas. Tie reikalavim"ai, sakoma, 
palies ir Panamos perkasą. 

kuomet bolševikams trūksta 
reikalingos kadir elementa-
rės šviesos galvose. 

TOKYO, Japonija, r. 21.— 
Vietos vokiečių ambasada ga
vo žinių, kad Vokietijos vy
riausybė dalimis jau pripažį
sta Rusijos bolševikų valdžią. 

Anot vokiečių vyriausybės 
paskelbtų instrukcijų iš lie
pos 18 dieno's, konsuliams į-
sakyta vizuoti tik tuos pas-
portus, kuriuos išduoda bol
ševikų valdžia Maskvoje., 

Seniau ir šiandie daugelis 
rust] ir kitų naudojasi paspor 
tais išduotais caro, Kerens 
kio, Kolčako, Denikino, Wran 
gelio, Semionovo i r kitų šian
die jau negyvuojančių vald-
•v. 

Pasportus išduoda ir šian
dieninė japonų globojama 
Vladivostoko valdžia. 

Taigf vokiečių vyriausybės 
nusprendimu, Vokietija tos 
visos eilės pasportų daugiau 
nepripažįsta. 

Bolševikų; valdžios žvilgs-

Tik save atstovauja. 
Kuomet amerikonai keliau

ja Vladivostokan, jie turi pa
duoti savo pasportus vizuoti 
senos Rusijos valdžios konsu-
liui mieste San Erancisco. 

Pasirodo, kad tas rusų kon 
sulis šiandie nieko negali re
prezentuoti, kaip tik save pa
tį. Nes jo valdžia negyvuo
ja. Taigi ir jo vizavimai y-
ra netikri ir jis neteisingai 
ima nuo žmonių cinigus už 
pasportų vizavimą. 

Tokia pat tvarka gyvuoja 
ir čia, Japonijoje. I r čia vei
kia rusų konsuliai, kurie nie
ko nereprezentuoja, išėmus 
save. Be konsulių čia yra 
dar ir rusų ambasadorius, 
kurs taipat nereprezentuoja 
jokios valdžios. 

V 

Bolešvikų pasportai. 
Vokiečių ambasadoje tuo

tarpu aiškiai sakoma, kad šia 
ndie Rusijon negalima gryž-
ti rusams, neturintiems bol-
ševistinio paspąrto. Tenai 
pripažįstami tik gyvuojančios 
valdžios pasportai. . 

buvusius piliečius tai labai 
nustebino, daugelis pradėjo 
net juoktis pridurdama, kad 
kaip sykis, Mariampolėje nie
kas nekalba lenkiškai ir nie
kuomet nekalbėjo, net mažai 
kas tą kalbą ir {tesupranta. 
Toks p. Chardigny nusima
nymas Lietuvos reikaluose jį 
sugėdino ir, nors dar mėgi-..valdžios narių. Maskvoje Kre 
no savo nuomonę gint, bet 
jau upo nebuvo. * 

J 
KUPIŠKIS. Čia yra iki 9 

traktierių su svaiginančiais 
gėrimais., Žmonės gerokai 
siurbia. 

rorą užsieniuose, pirmoje ei
lėje Pabaltijos valstybėse. 
Vietos komunistų partijos jau 
gavę atatinkamų įsakymų. 
Latvijoje jau susekta šios or
ganizacijos. 

Lietuvoje nutarta nužudyti 
" 2 1 " žymiausių visuomenės 
veikėjų, ministerių ir šiaip 

\ ! 

mliuje 5 num. kambary ap--
tarta šis žvėriškas planas ir 
nutarta Suomijoje nužudyti 
63 žmonės, Estonijoje — 48, 
Latvijoje — 41 ir Lietuvoje^ 
— 21. Į Lietuvą panaši už-
.rmišikų kuopelė — iš 10 žmo
nių jau atvyko, veik visi jie 
rusai. 

Nesenai čia du gerai įsi
gėrę piliečiai susikivirčijo. 
Du buvę ten milicininkai pra-i Pasikėsinimai jau prasidė-
dėjo mušti vieną.piliečių, kam jo. Teisingai " E c h o " inver-
jis kelia betvarkę. Paskui jį tina panašius pasielgimus. 
norėjo nuvesti kalėjiman, bet 
mušamas nėjo ir sušėrė ke
lius sykius vienam miiician-
tui. Bet vis dėlto jį nuvedė 
kalėjiman. Čia mūsų tvark
dariai pradėjo smarkiai muš
ti, kad jis jiems priešinos ir 
net pavaikščiojo keliais ant 
parmuštojo. Kai čia ėjo to-
kįs "vaidinimas" atėjo mili
cijos ^namų savininkė - ir įos 
duktė ir visa pamatę, pradė
jo barti mdliicantus ir nuo-

Del to šiandie daugybė ru- vados viršininką, kuris kaip 

Tai atsidėkavojimas už loja
lumą, už pašalpą " badaujan
tiems, kurią teikia mūsų val
džia (yra siunčiama skubiai 
50 vagonų javų ir t t .) . v 

Ar ko geresnio galėjome j 
laukt? Liet. " L - v ė " 

. _ „ . s 

O R A S : — Šiandie nepas
tovus oras; vakare vėsiau. 

sų ir slapstosi po įvairias ša
lis, kuomet nei "*viena tų ša 
1 * * i • i • i • "i i w * niu Vokietija įr Kinija vei- lių nenori patvirtinti bolševi-

kia ne taip, kaip visos kitos * stinių pasportų. 
pasaulio valstybės. Anos dvi 
tvirtina, kad senosios "Rusi
jos valdžios visi konsuliariai 
viršininkai tut i reprezentuoti 
ne kokią buvusią, bet šiandie 

PLATINKITE "DRAUGĄ" teganei, Eusijoje valdžią. 

Tot (pasekmėje Vokietijos 

tik ten buvo atsiradęs. Šis 
"paglos tė" jai per galvą, sa
kydamas, Ttad ji į čia nesi
kištu. Šeimininkės duktė ma-

.^tydama^ nuovados viršininką 
vyriausybė nusprendė savo i"glos tant" jos motiną, pačiu 
šalin neįsileisti tokių rusų, ku | pus pagalį norėjo Šerti nuov. 
rie su savimi neturi raštų", viršininkui. Viršininkas ir 
leidžiančių jiems atgal gryžti ją "paglos tė" ir paskiau įva-
Rusijon. rė į kalėjimą, kame išlaikė 

PINIGĮĮ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių rugs.20 buvo tokia pa
gal Merchauts Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Prancijos šimtui frankų 7.81 
Italijos šimtui lirų 4.35 
Vokiečių šimtui mark. .95 
Lietuvos šimtui auks. .95 
Lenkijos šimtui mark. .03 

* 
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LAISVOS ŠALĘS VERGAI. 
Šiandie kur nepasisuksi, vi

sur atrasi būrius žmonių, ne
turinčių darbo. Ir visur visų 
vienodi nusiskundimai ant ka
pitalo ir šalies vyriausybės. 

Kapitalas kaltinamas, kad 
jo atstovai tyčiomis įvedė Ša
ly nedarbą. Kapitalo atstovų 
tikslas — sugriauti darbinin
kų organizacijas ir pačius dar
bininkus pavergti. Jų tikslas 
padaryti taip, kad kapitalas 
be jokios kalbos diktuotų dar
bininkams darbo sąlygas. 

Gi vyriausybė kaltinama už 
tai, kad ji leido taip daug ne
darbui praplisti. Vyriausybės 
pare iga visomis priemonėmis 
mažinti nedarbu. Tečiau ji to 
nedaro. Atrodo, kad jai nedar
bas nerupi, kad ji stovi kapita
lo pusėje. 

Gana to, kad čia nedarbas 
neina mažyn ir nepasitenkini
mai auga. 

Amerika turtinga visokiomis 
gėrybėmis, tečiau viską kon
troliuoja kapitalas. Milionus 
nedirbančių žmonių vargas 
taip spaudžia, kad pagalios 
išgalvojami tiesiog negirdėtas 
priemones. 

Štai Bostono mieste kažkoks 
Urbain Ledoux; norėdamas pa-
gelb. bedarbiams daugumą jų 
suorganizavo ir paskirtose vie
tose juos viešai parduoda. Tas 
(laroma sutinkant patiems var
gšams darbininkams. 

Darbininkai išrengiami pli
kai nuo galvos ligi juostos ir 
kaipo vergai siūlomi kapita
listams pirkti. Išrengiami, kad 

dėjimą ir raumeningumą, kad 
jie galį dirbti kadir sunkiau
sius darbus. 

Išpradžių tos viešos naujos 
gadynės vergų turgavietės 
daugeliui atrodė nei koki juo
kai. Bet šiandie visi įsitiki
no, kad taip nėra. Tai di
džiausia žmogaus gyvenime 
tragedija. Nes kuris žmogus 
įiori parsiduoti kapitalis
tams, reiškia, taip elgiasi stu
miamas baisaus vargo ir bado. 

Ir tik tas gali atjausti tą 
vargą, kurs pats yra vargęs 
ir badavęs. Nes vargas ir ba
das — tai viena didžiausių 
žmogaus nelaimių. 

vesti ir kitur. Bet policija ne
leidžia to daryta Nes tai di
džiausias miestams, valstijoms 
ir visai šaliai pažeminimas. 

VOKIETIJOS FINANSAI, 
Vokietija praleido didelį ka

rą. J i nugalėta, suklupdyta ir 
pagaliau priversta mokėti di
delę karo kontribuciją. 

Tečiau sulyginus su kitomis 
kariavusiomis valstybėmis 
šiandie Vokietija mažiausia 
turi nedarbo žmonių. 

Belko taip? 
Nes Vokietijos gyventojai 

padarius taiką su visa energi
ja ėmėsi darbo. Jie pakilo visi, 
idant ne tiktai atmokėjus rei
kalaujamą kontribuciją, bet 
kad ir sau patiems pagamin
us gerovės laikus ir palaido
jus vargą. 

Taigi šiandie Vokietijoje ži
novai atranda vos 100 tūks
tančių darbininkų, neturinčių 
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iš KAUNO i SETĄ 
"Draugo' ' Koresp. Užrašai. 

Fordas prunkščia. 

Penktadienio vakare 4:45 A 
merikos Liet. Prekybos ben
drovės fordas suprunkštė ties 
1 ' Laisvės' • redakcija Kaune. 
Jūsų korespondentas veikiai 
išėjęs iš vidaus išreiškė norą 
sėstis šalę šofero, bet tas pa
tyręs, kad tik vieną keliaunin
ką teturės, patarė sėstis sky
rimu užpakalyje, kad važiuo
jant per duobes tuščia pasostė 
nelakstytų ir nepataikytų va
žiuojantiems į galvas. 

Apsukęs gražų, bet karės 
metų gavusį kentėti ir dar 
nevisai sutaisytą miesto tary
bos butą fordas Didžiąja Vil
niaus gatve ir Ukmergės plen
tu pro viešpataujančius ant 
miesto nuo Žaliojo Kalno "Sau 
lės" namus pasileido pyškėti 
plentu. Lietuvoje turbūt nėra 

Seimą, ir kitus. Kas žiu ar ne-
pergreit tai padaryta? Kol 
lenkai nenurimo, kol pasaulis 
nesusitvarkė, tol gali prisieiti 
statyti naują apsigynimo tvorą 
apie Kauną ir gali prireikti 
atnaujinti visą tą tvirtovę. 

Lietuviškai. 

darbo. 
Tnotarpu turtais pertekusio* greitume ribos automobiliams. 

Su v. Valstijos be darbo žmo 
nių skaičius siekia 6 milionų, 
gi Anglijoje skaito daugiau 3 
milionų. 

Kitose valstybėse irgi siau
čia nedarbas, iš kurio kįla var
gas. 

Bet vokiečiai dirba. Jie dir
ba atsižadėję savęs. Jie neat-
sižiuri į darbo valandas ir dėl
to neveda ginčų. Dirba po 10» 
12 ir daugiau valandų dienoje*, 
Taigi pagamina visko daugiau 
ne vien sau, bet ir eksportui. 
Tinginystė jiems svetima. 

Vienas iš didžiųjų vokiečių 
parodžius jų stiprų kimo S^itankininkų nesenai pareiškė 

amerikoniškam koresponden
tui, kad toksai vokiečių ener
gingumas tai geriausias atsa
kymas pergalėtojams sąjungi
ninkams. 

Sąjungininkai mėgina Vo
kietiją sunaikinti militariai, e-
konominiai ir politiniai. Te
čiau jie to tikslo neatsieks. 
Vokiečiai nepasiduos savo dar
bu. Jie dirba ir dirbs nei 
skruzdės. Gi darbas veikiai 
pakels juos iš griuvėsių ir 
vargo. 

Vokiečiai šiandie nusprendė 
ilgiaus dirbti ir biržoje. 

Ir tas liudija, kadnežlugs 
vokiečių finansai. Vokiška 

Toki vergų turgai norėta į- markė atgaus savo vertę. 

Tai-gi mudviejų fordas lėkė 
kiek tik galėjo, o jus kores
pondentas dėkojo Dievui, kad 
nesąs moteriškė ir seniai sir
gęs. 

Be didybės. 
• 

Prieš karą pravoslavų baž. 
Liet. būdavo erčios, murinės 
ir gražios. Dabar ant Žaliojo 
Kalno dar tebėra- pravoslavų 
bažnytėlė >.medyje*' žymiai ap-
šiupėjusi. Ties ja <vaikštinėjo 
pravoslavų dvasiškis tokiais 
pačiais rūbais kaip ir seiliaus, 
bet jau ne ta viešpatavimo iš 
vaizdą spindėjo jam iš veido, 
kaip kad būdavo caro laikais. 
Kaune pravoslavų dvasios rei
kalus dabar aprūpina gerbti
nas protojerėjus Kaliski. 

Gal peranksti. 
Važiuojant nuo kalno žemyn 

į buvusios tvirtovės apkasus 
matyt, kad jie dabar niekam 
nebaugus. (Jalinguose perka
suose ramiai ganosi karvutės. 
Geležiniai vartai tebestovi ant 
plento, bet jie suglausti, o aug-
štoji plieno tvora sunaikinta. 
Praktingi Kauno piliečiai nu 
pjovė tą tvorą nuo gilių ce
mentinių stipriai į žemę įleis
tų šaknių ir apsitvėrė savo 
triobas: "Saulės" namus, Vy
tauto bažnyčią, Smeigiamąjį 

Mūsų valdžia taipgi nedrau
džia žmonėms ardyti siaurųjų 
geležinkelių bėgius, kurių vo
kiečiai paliko didelę daugybę. 
Lietuvoje. Beveik kiekvienu 
plentu vienu šonu eina siau
rojo geležinkelio bėgiai. Vie- -
tomis Lietuva pasinaudoja 
jais. Ta ip kas valandą eina 
traukinėliai mažos lokomoty-
vos vežami iš Kauno į AugŠtą-
ją Panemunę. Iš Vilkaviškio 
į Mariampolę vaikščioja šlyk
ščiausias " geležinkelis*• pa
saulyje. Jis neturi garvežio, o 
vagonai sukalti, tarsi, nenau
dėlio berno jo šeimyninkui ant 
juoko iš purvinų lentgalių. 
Žiūrint reikia nusispjauti, bet 
raminiesi žmogus, kad visgi 
didelis valstybės turtas, dvi
dešimts su viršum kilometrų 
(apie 15 Amerikos mailių) 
siauro gelžkelio bėgių sunau
dota. Kaikur tų bėgių špalai 
yra geležiniai. Tat žmonės ima 
bėgius, pastato juos šonu ir 
taip aptveria sau kas reikia. 

Ypač geležinkelio tiltas su 
fortifikacijomis abygaliai, su 
geležiniais kigyklais sudaran
čiais du pusračiu apačioje gra
žiai atstovauja technikos jėgą 
puikiame gamtos kampelyje. 
Tiktai dažų trūksta Lietuvai^ 
Abudu tiltu seniai reikalingu 

VANA0MA "TIESA". 
Delti Kun. A. Janušos laiško 
tilpusio "Draugo" No. 194 įr 

Vanago" No. 13 aprašymo iš 
Chicagos, 111. 

u 

relę padarę pylimo krantu tai 
sydami plento tiltą tarp Kar
mėlavos ir Jonavos. 

Kun. A. Janusas pildo gryna, 
pertepti. Geležys rūdija ir silp- j melagystę rašydamas "Drau-
nėja. _ * 
v 

Diplomatas. 

Ant "Skarįulių stoties aiškus 
lietuviškas parašas. Jonava 
dar prisilaiko lenkiškos seno
vės. Stoties viršininkas, ma
tyt, yra diplomatas Bismarc-
kui ir Gladstonui brolis. Jis 
visai be parašo apseina su
jungtoje plačiojo ir siaurojo 
geležinkelių stotyje. 

Tėvynės gynėjai. 

Už jos vieškeliu eina smil
tynai, paskui kalnas apaugęs 
mišku, paskui vėl laukai. Ru
gienos, kvietienos, miežienos 
ir avižienos tik geltonuoja, nes 
javai suvežti. Tuose plačiuose 
laukuose neatsimenu ties ku
riuo daigtu nei kur, nei kiek 
lietuvių kareivių lavinasi ginti 
tėvynę. Jie pasidalinę mažes
niais ir didesniais būreliais 
daro evoliucijas ir mankština
si vartoti ginklus. 

Prie pat kelio štai pusė kuo-

g o " No. 194 buk L. Vyčių 97 
kuopa A*kron, Ohio jokio dele
gato į L. Vyčių IX Seimą ne
rinko ir nesiuntė. Kadangi 
birž. 28 d. 1921 m. pobažnyti-
nėje svetainėje 8 vai. vakare 
įvyko L. Vyčių 97 kp. susirin
kimas ant kurio buvo pakvies
tas ir pats kun. A. Janusas. 

Į tąjį susirinkimą atsilankė 
didelė Vyčių kuopos narių di
džiuma ir vienas svečias sugrį
žęs iš Ch-gos, būtent vytis K. 
Štaupas, kuris prigulėjo prie 
36-tos kp. Chicago, 111. Sve
čiui, kaipo vyčiui, didžiumos 
balsais suteikta sprendžiamas 
balsas. Gi pakėlus klausimą 
siuntimo delegato į L. \fryčių 
IX Seimą Chicago, UI. ir atsi
radus nariui K. Sa
liui, kuris apsiėmė va
žiuoti be jokio atlyginimo į 
L. VyČių IX Seimą, susirinki
mas entuzijastiškai ir vienbal
siai (išskyrus kun. Janusą) 
nutarė duoti įgaliojimą vyčiui 
K. Saliui, kad atstovautų 97 
kp. L* Vyčių IX Seime. Kun. pos jauno puskarininko veda 

_ ^ m a - Automobiliui važiuojant X Janusas buvo priesagas 

d»ff i#i f r i l u i n a i toioą tVo- ^ m ^ darbo aiep^tmuktr s i l a i k ė rtįo balsavimo.' % č « 
irr patenkinti vyrų akyvunią,1 • 
liepia lygintis kairėn. Chica-
»gos laikraštininkas nuoMrdžiai 
nusima savo amerikantišką ke-

Gamtos grožybė. 

Stebėtinai gražus Nėrio 
krantai. Jonava tos upės slė
nyje guli tarsi smulkių žem
čiūgų saujelė atviroje žaliu 
aksomu išklotoje dėžėje. Ap
linkiniai kalnai išrodo lyg, ant
vožas iš vidaus. Žinoma, nerei
kia perarti prieiti prie to "že
mčiūgo"," kad įspūdis nesu
gestų. Gatvės Jonavoje, kaip ir 
kituose Lietuvos miestuose y-
ra gana toli nuo žemčiūgo ly
ties, 

Eeginys vis-gi puikus. Pry-
šakyje Nėris, už jo Jonava, 
dar toilaus žali^kalnai su miš
kais, dešinėje du Skariulių 
tiltu, vienas geležinkelio trau
kiniams, kitas šiaip vežimams. 

purę, ne tam kad rykinotės 

. . i ' vj u* 

V. Slesoraiciui įnešus, kad 
kuopa paskirtu iš iždo nors 
$5.00 delegatui ant kelio, susi-
rinkinias įnešimą priėmė bal
sų didžiuma ir paskyrė $5.00 

mus ir ta visa ftegįežos ir 
-fkerjšto ant Vyčių surašyta 

'(Vanago'' marmaiienė yrk 
daugiau niekas kaip tik grynas 
šmeižtas. Taigi tas kun. A. Ja
nušos pramanytas laiškas til-
pęs "Draugo' ' No. 194 ir "Va
nago". No. 13 aprašymas iš 
Chicago, 111. apie Akrono Vy
čius yra neramios sąžinės dar
bas. 

L. Vyčių 97 kuopos valdybą 
Akron, Ohio. v 

S. Kubilius, pirm., 
J. Žemaitis, raat., 
J . Apšiega. iid. 

Prie progos, "Draugas ' ' tal
pindamas ištisai kun. A. Janu
so laišką, nieko neapkarpęs 
nors ir buvo galima išmesti 
jo biznio pasigarsinimą, taipat 
elgiasi ir su Akrono Vyčių 97 
kuopos Valdybos atsakymu. 

Veltui "Vanagas" sielojasi 
Draugu buk jis pavirtęs Vyčių 
organu. ' ' Draugas' ' nepaiso 
Vanago ar pavienių vyčių na
rių veikimo. Jis nemano nie
kam pataikauti, net pačįam bu 
vusiam Kun. Vienybės pirmi 
ninkui, kaip lygiai ir plunks
nos kolegoms — redaktoriams. 
Ką "Draugas", aukščiaus vi

sų pakampio diplomatų atsis- * 
tojęs, mato gera.mūsų visuo
m e n e jis tą rėmė, gynė ir 
girs,; ką jis. matys vienur ar 
kitįr ^viešumos prasikaltimų, 
Neteisybių,;: jjįs tc peikė ir 
Jjtfįfcsi Antrą t >|<»*tus " Draugas 
heiuąto n^ ika lp ir nepaseks 
(Vanago ir panašių) kurie 
kiekvieną netaktą, prasikalti
mą pasigavę ir visai organiza
cijai primetę ją juodina, ter* 
v ; 

veiksmą paverstų pasveikini-1 delegatui K. Saliui ant kelio. 
mu, bet tam, kad išreikštų, 
jog tėvynės Armija Lietuvo
je ir Lietuvių spauda Ameri
koje yra vienos motinos duk
terys, pažystančios ir mylin
čios viena kitą. 

Už kokio kilometro ar dvie
jų nuo tos vietos, kur karei
viai lavinasi, sutinkame raitą 
pulkininką su jo štabu. Jie, ma 
tyt, jojo pažiūrėti kareivių 
darbo. Juodbėras pulkininko 
žirgas krūptelėjo, ir piestu 
stojo fordui sužviegus savo 
negražiu balsu, bet pulkinin
kas smarkus raitelis: greit žir
gą suvaldė. 

(Bus daugiau). 

Sustatymui rezoliucijos ir įne
šimams išrinkta komisija iš tri 
jų narių. 

Kaslink kun. A. Janušos ne-
pasi rašymo po mandatu, tai 
delegatas sugrįžias iš Seimo 
sakė; kad jis (delegatas) ant 
Seimo nesakęs, kad prašęs vie
tinio dvasios vado pasirašyti 
ant mandato ir dvasįos vadas 
nepasirašęs. Čia padarė klaidą 
Seimo raštininkas, nes ir pats 
Seimo rast. moks. P. Cesnu-
lįs, lankydamasis Akrone, sa
kė, kad delegatas to nesakęs 
Seime. Gi "Vanago" No. 13 
aprašymas iš Chicago, BĮ. apie 
Vyčių — bolševikiškus progra

ma. 
Kitaip suprantame savo už

davinį. Ne griaudami, teršda
mi, bet statydami, tobulindami, 
gerindami dedamės prie vi
suomenės pažangos. 

Pakol Draugas yra šiose ran 
koše, jis savo pozityvės meto-
dos nepakeis, nors ir tūkstan
čiai Vanagų sulėktų, vįsi mūsų 
tariamieji draugai atsimesta. 
"Amicus Plato, sed magis a 
mica veritas". 

Draugo red. 
——— 

LIETUVAITĖS! NETEKĖ
KIT UŽ VAIKINŲ, KURIE 
BONŲ NETURI. J I E LIETU 
VOS NEMYLI. NEMYLĖS 

I I JŲSŲ. 
BE 

• • » . • • . • • > • • ! 

• *•»»»"»•••»•»*# WM—fc"Mli .** . I I * ̂ •i-M»fci»i- laj-mį^-j »«. «a. i '*» 

KATEDROS DAINIUS 
k * .. SC-••••*•<•• 

Sefira J. Allen 
Dalis IV. 

Dailininkų Profesorius. 

(Tęsinys). 
Veidas ryškiai rodė džiaugsme. nu

liūdinu), meilę, neapykantą, linksmybe, 
skausmą ir visus kitus jausmus. Pa
galios civilizacija užtvenkė tą vaiz-
džą žmogaus veido išraišką: ji kas
dien labiaus blanko. Galint išreikšt nuo
monę laikraštyj kam-gi reikšti jų veidu? 
Negana to. Civilizacija mokina ir liepia 
dengti, slėpti, stelbti jausmus. Tas yra 
mandagus, tas prisilaiko letiketos dėsnių 
kurio veide, it lygioje drobėje, nieko ne-
išskaitysi, nes ji dengia viską. Tokia yra 
civilizacija. 

— IStikro ryškus veidas žmonių tarpe y-
ra retesnis už deimantų anglių kasykloje. 
Net naujasai teatras kurio I tikslas auklė
ti* veido ir sąnarių vaizdumų, veltui mė
gina. Kurią nors dieną, turėdami liuoso-
laiko, atsistokite kur nors šalygatvy ir 
patyrkite mano žodžių tiesą. Pamatysi
te kaip žmonės vartoja savo veidus kaip 

kokias kaukes, kurs slepia jų sielos gelmes 
Tyrinėkite toliau. Įeikite į portretų gale
rijas ir pastebėkite kas ten. Ar iš tų vy
rų ir moterų portretų tryška natūralus 
jausmus, nenugalėtas patraukimas f Kiek-
ten išstudijuoto dirbtinumo, melagingo 
pozavimo! 

Matuojant istoriniu laiku, neilgas tar
pas nuo viduramžio, bet kokios permai
nos tame palyginimai trumpame laike! 
Ar-gi ne tiesa kad tų amžių portretai ga
lingi savo ekspresija, tiesiog žemina mūsų 
dienų tapytojų pastangas. To amžiaus ta
pytojai šiandieną garbinami kaipo dai
lės klasikai, bet ištikro jie neužsitarnauja 
pilnai tų. laurų. Kuris tapytojas šiandien 
yra radęs prakilnią ir ryškią fizionomi
ją savo modelyje! / 

— Grįžtu prie jūsų modelio. Priežastis 
kodėl ji tokia nepaprasta, reikšminga, 
masinanti, švelni, žodžiu sakant, žmogiš
ka, yra ta kad jos veidas yra lyg praeities 
liekana kurioje sielos iškilminga grožė vi
sa platybė apsireiškia aikštėn. Galerijų 
sienos tirštai nudoto* šios gadynės motinų 
portretais, bet pranyko iš jų veidų se
novės motinos išraiška. Jei viduramžių 
madona pasižynii savo gilia pagarba, di
dybe, nusižeminimu, pasišventimu ir 
džiaugsmu, tai šių laikų tapytojai daž
niausiai priversti tapyti madoną kurios 

veido tuštybė, jausmų seklumas negamina 
klasikų. Retkarčiais tečiau pasitaiko ir ki
tiems, kaip štai jums dabar, tapyti Rafae-
lio madoną. į 

Suskambino pietums. Mokytojas nutrau
kęs savo kalbą priėjo prie lango, bet jos 
nematyti nei įstojo. 

— Rodos veltui laukti. Jūsų modelis 
jau šiandien neateis. Turbūt kas tai svar
baus sulaikė ją, nes neatsisakė pozuoti. 
Pasimelskite kad kokia nors nelaimė jos 
neištiktų ir kad ji ateitų rytoj. Jeigu ji 
ateis, varysimės toliau, jeigu ne, reikės 
laikinai samdyti kitą modelį ir tapyti ki
tą temą pakol ji sugrįš. Taigi atsineškite 
rytoj naujas drobes. Gal prireiks. 

Jis išėjo. Jo mokiniai dar pasiliko kam
baryj žiūrėdami į savo drobes, aiškiau su
prasdami savo darią ir jausdami didesni 
prisirišimą prie modelio kurs šiandien ne 
atvyko. Svarstė ir nesuprato kas galėjo ją 
sulaikyti. Paskui, nenoromis, bureliaįs iš-
siskyrstė. 

• 

V. Palis. 

Švento Luko Ligoninėj. 
Sekmadienio rytas. T îk laikrodis savo 

monotonišku takšėjimu drįsta pertraukti 
kapinių^ tylos'simfoniją, kuri nūolatai ap
siaučia Švento Luko ligoninę. 

Kuomet neatsargus vežėjas parbloškė 

Edvardą ant plytiės katvės ir stori ra
tai užgavo jo kūną, minia, ne tiek iŠ 
gailestingumo ar smalsumo, kiek iš įpro
čio susirinko nuo šalygatvių pažiūrėti pa-
pludusio kraujais, be sąmonės bernaičio. 
Tarp tos minios buvo ir gydytojas. Jis 
nors pripratęs prįe skausmo vaizdų, vie^ 
nok negalėjo šaltai žiūrėti į šią naują 
neatsurgumo auką. Sujaudintas nekalto 
kūdikio ir pakvaišusios motinos tragedija, 
briovėsi per minią, paėmė bernaitį ant 
rankų ir išvadinęs motiną į savo automo
bilį nuvežė juodu į Švento Luko Ligoninę. 

— Į privatų kambarį — paliepė vyrams 
kurie dėjo bernaitį ant neštuvų. 

— Prirengkit kambarį kuogeriausįąi — 
tarė slaugei prieš pradėsiant operaciją — 
ir parengkite jai šalinį kambarį. Pataisy
kite viską jiem! Viską! — autoritetingai 
pridėjo, tarsi patsai ima atsakomybę už 
išlaidas. 

Ištiestas ant baltos lovos, yos panašus į 
žmogystę gulėjo Edvardas. Kambario 
langas atdaras. Per jį matomos žydinčios 
pievos nesuskaitomais įvairios rųšies žie
dais, kuriems saulutė it skaisti koketė, 
duosnįai svaido spindulių glėbius. Gamti 
nės harmonijos akordų švelnumu banguoja 
artimai Ątlantiko vilnys, ramiai pritarda
mos dejuojančių apušių ošimui. Bet jaut
ri gamtos grožei Edwardo siela negali gė

rėtis; jis nemato, negirdi, Jo galva pers-
kelta. Atplėšta oda nuo kaktos susiųta ir 
aprišta bandažu. Akys taipgi aprištos; Lu
pos sutinusios trigubai už savo paprastą 
formą storesnės. Sunku jam kalbėti. Idant 
apmalšinus nepakenčiamą, skausmą nuo 
žaidzdų gydytojas buvo priverstas įleisti 
po oda nepaprastai daug morfinos. Tas 
skaudžiai atsiliepė į bernaičio jėgas, jas 
žymiai susilpnino. 

Po operacijos, tečiau, pradėjo atgauti 
sąmonę ir supratęs kųr esąs, jo pirmutiniai 
skausmo pagimdyti žodžiai buvo: 

— Dabar jis nebenorės manęs! 
Šįryt, kuomet gydytojas patarnavęs li

goniui išėjo, ji pasekė io žingsnius į ka-
ridorių, ir kaip paprastai klausinėjo savo 
akimis. Jis ramino ją, padrąsindamas sa
ve: 

— Aš tikiu kad pagis. Jis turi nepap
rastai stiprią valią iškovoti sveikatą ir 
tur kareiviško narsumo pagyti. Taip, jij 
labai narsus, labai. 

— Žinoma' kad jis narsus-ji atsakė gai
lia pašiepa — žinoma kad jis narsus. 

— Pagalios jis pridūrė - r tokia motinos 
meilė atšauks jį gyveniman. 

— O tamista, nekalbėk taip — skaus
mingai prabilo, lyg kad mažiausia užuo
jauta šiame momente galėtų sutarpinti jos 
dvasios stiprybę. 

(Bus daugiau) 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS: 
Gydytojas iv Chirurgai 
4441 8o. Westero Ave. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos; 9-11 rytais 1-1 pc 

>lety Ir 7-8 vakarai* Nedėldle-
'niats t iktai po platų 1 tkl i . 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

I I W . 45 Str. Chicago 
( P r i e Wes tern A v e n u e ) 

•ydau B e Vais tu ir B e Operacijos-
fal. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p.v 
ii sutarimą. Išskiriant ketvergus.'* 

[Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DEHTISTAS 

1111 South Halated St*. 
> Valandos: 8—IX A. M. 5 

•t r . • o p \M 

I Dr. M. T. STRIKOL'IS i 
I Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas I 

Feoplea Teatro N a m e 
• 1 6 1 9 W. 47ta Str. Tel. BouL 1 6 o I 
• v a l a n d o s : C lkl 8 rak. Nedėl 
l i k i 11 r y t a 

Res . 2*14 W . 4Srd Street 
| N u o ryto lkl p i o t 
• T e l . McKialey 24* 

1601 .1 
\ 

DR. S. NAIKUS 
mcTuvis 

GYDYTOJAS I R CRTRURGAa 
Oflaaa Ir Gyvenimo viet* 

815-1 boa th Halsted Street 
aat vtrteos UalvsrsBl Štai* Baak 

Valandos nuo 11 Iki 12 ryte; nuo 
1 iki 4 po pietų; nuo 7 lkl • vak. 

Hedėl iomts nuo 11 iki k 
TelsCssMs Yards MM 

= 

DR. 6 . M. GLASER 
Prakt ikuoja SO motai. 

Ofisas 8149 So. Morgan b*. 
H-ro M.. Okicaco, III. 

BPECIJAJLI8TAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi emro-

niškų Ilgu. 
OFISO VALANDOS: !f«o l f ryto 
iki i po pietų, a n o 8 lai 8 valan
da vakare. 

Nedė l iomis a n o 8 lkl I pe p isc 
Telefonas Yards §17 

^ | Į » » » « » I !»»»« 
;3S-= = • = a^ rr 

S DR. CHARLES SEGAL j 
P e r k ė l ė seavo ofls« po n o m 

[4729 So. AsUand Avtnue! 
S p e c i a l i s t a s I 

J D A I O V Ų , M O T E R Ų n? V Y R Ų U G I | 
| V a l a n d o s n u o 18 lkl 18 Išryto 
• 2 iki 6 po p ie tų; n u o lkl 
j raka* e Nedė l iomis 18 kll 1 

Te le fonas Dreael SH89 

n o o | 
S : S 8 | 

i 
DR. M. STAPULIONIS 

NAPRAPATH 
| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 

OPERACIJŲ 
Ofisų Valandos: 

3347 Emera ld Avenue 
9 iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 
731 W . 18-th Gatvė 

N u o 2 lkl 5 vaKare, 

J, P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearborn St. 

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

Tel. Yards 105 S 

i88888888888j|80888»t888jt 
Dr. p. ?Tmm 

Lietuvis Dentistas 
19801 SOL Mienigan A r e n o * 

asMkad, 11L 
VAI-ANDOSt 1 ryt* lkl 1 

Pul lnian 841 | r 818*. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiimmiiiimiu 
fiPhone See ley 7489 s 
I DR. I. M. FEINBERG i 
EGydo specijaliai v i sokia i vyrų fc» 

moterų lyt iškas l igas 
S i 401 Madlsoo Str., kampas Wee = 

t e n Ave,, Chicago 
S Valandos: 1—4 po piet 7—8 vak 2 
= l | | | | | | l l l l l l l l l l l l l l l ! I IIIIIUUIHimi l l l l imi 

TaL Randolpb 2898 

A A SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyj 
ASSOCIAYION BLDG. 

18 So. La SaUe St. 
Valandos: 8 ryto lkl 5 po platų 

Panedėl iais iki S vakaro 
Nedė l iomis ofisas uždaryta* 

! » « • » • • • • » » • • • • • • • • » » « » • » • • • • 8 8 

Ęuropean American gyriau 
Fabionas ir Mickievics ved. 
buvę A. Petrait is Ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pasportai ir tt. 
NOTARIJU&AS 

Rea l Estate , Paskolos , Insurmal 
Ir tu 

809 W. 35th St., K a m p . Halsted St. 
Tel. Boulevard 911 

Vai.: 9 lkl 6 kasdieną 
Vak.: Utar. K et. ir Sub. lkl 8 vak. 

Ned.: lkl 2 po pietų. 

IIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIK 
R e a 1138 Independence Blvd. 

Telefonas Von Buren 194 

DR.A.A.R0TH, 
Gydytojas ri 

Suecijalistas Moteriškų, Vyriška 
Valkų Ir visų chroniškų l igų 

VALANDOS: 10—11 ryto 1—S P* 
pietų, 7—8 vak. Nedėl iomls 1 0 — 1 1 9 
Ofisas 3334 So. Halated St,, Os la igr 

Telefonas Drover 9991 
fiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezells 
LIETUVIS D K181 TĮSTAS 

4711 SO. A S H L A N D AVMTJsl 
arti 47-tos GacWa 

i Valandos: nuo • vyto lkl 8 vak. j 
Šaradomis' nuo 4 l i s 8 vakaro 

T" >•» 
*9&W& o»oocoqf 

A i n i n Ą L E N T I N B DRESMAKLNG 
";t ... C p L L E p E ^ 

[830# S. nahtea,sk4Q1 W. MAdfaoo, 
1830 M. Well8 St. 

137 Mokyklos Jungi , Valst ijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpt-

įmo, Deslgning blsnlui Ir narnama 
Vie tos duodamos dykai. Diplomai 
^Mokslas lengvais a tmokej imala 
>Klesos dienomis Ir vakara la Pa -

•elkalaukit knygė lėa 
Tol. Seeley 1848 

SARA PATEK, pirmininkė 

1 

- . • • n I U I H « ' 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
\m » i MtO» • • • • « < » . - » • • • • • • » « » « » . o » mm\mmmmm **** 

MISIJOS. 

Grand Rapids. Mich. — Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioj, Tė 
vas Alfonsas laikys misijas; 
prasidės 25-ta rugsėjo ir tę
sis iki 2 spalio m. 1921 m. Už
prašau visus parapijonus ir 
apielinkės. lietuvius atsilanky 
ti i ' pasinaudoti tomis dvasi
nėmis malonėmis, jTokias misi
jos suteikia žmonijai. 
V mm * 

Kun. A. Dexnis, kleb. 

— —- — 
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tai šįnuet sąjungai suėjo 10 
gyvavimo metų. Toms sukak
tuvėms paminėti ir buvo pa
ruoštas atatinkamas ref era-

bedienė ir Elžbieta Juodvir-1 tas. Jį skaitė kun. P. Doge-
šienė ir 14 narių metinių. Ga- lis, kurio namuose to jį sąjun-
Įėjo daugiaus būti, bet nedar-'ga kurėsį, darė savo susirin-
bas ir karklyne užstojo ke- kimus ir kuriam todėl buvo 

SUSIRINKIMAI. 

* — > ^ 1 ^ < ^ ^ ^ — « ^ ^ ^ * ^ •IfcMIlMSJj 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tardą 6911 

Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto:! 
S po pietų lkl 8 vak. Nedėllo-j 
mis nuo 8 lkl 8 vai. vakar* 

-^P- J - - -._ r r n • M i » M * > ^ ^ . r f a « % 

\m » » • % • • • » » • » • » ! 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Ganai 1118 

Valandos: 18 ryto lkl f 
Gyvenimas: 

1911 W. 13ru Str. 
Tel. Prospeot 1448. 

— T ! 

Tel. Canal 1B7 Vak. Canal 111* 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1911 So. Ra i s t e* Street 

Valandos: 18 lkl 18 ryto: 1 lkl * 
po plot. 8 lkl 8 vakarą. 

Federacijos skyriaus. 

Springfield, I1L — Rugsėjo 
8 d. Sv. Vincento parap. salė
je įvyko A. L. R. K. Federa
cijos 37-to skyriaus mėnesinis 
susirinkimas. Prie skyriaus 
prisirašė 3-is pašelpinės drau 
gijos. Ir taip: Šv. Vincento 
draugija atstovavo A. Tribi-
čius, B. Šimkus; Šv. Juozapo 
draugi ji}, J. Tačilauskas, P. 
Žemaitis, ir K. Kaeanauskas; 
Springfieldo Brolijos draugi
ją atstovavo J. Damįus ir K. 
Raškauskas. įlusii kolonija 
gali pasidžiaugti, kad prie Fe
deracijos skyriaus jau prisira
šė visos aštuonios katalikiškos 

1 draugi jos. .;• 
Šiame .susirenkime daugiati-

sia aiškinta iš Federacijos 
konstitucijos ir planuota apie 
pasisekimą Lietuvos Bonų va
jaus reikalo. Paskolos reikale 
nutarta rengti prakalbas, ku
rios įvyks rugsėjo 25 d. vieti
nyje parap. salėje. Kalbės 
gerb. A. M. Račkus iš Chica
go, 111. Vėliaus tapo dapildy-
ta valdyba. B. Šimkus — 
pirm. pag., P. Žemaitis — fin. 
rast., /J. Grūstas ir P. Bruči-
kas — kas. glob. 

Mot. Saj. kuopos. 

Rugsėjo 11 d. naujai suor
ganizuotos Moterų Sąjungos 
56 kp. įvyko pirmas susirin
kimas. Prie kuopos prisirašė 
kelios naujos narės. Sajungie-
tės žada daug šioje kolonijoje 
pasidarbuoti. 

L. Vyčių kuopos. 

Rugsėjo 12 d. buvo Vyčių 
48 kp. mėnesinis susirinkimas. 
Prisirašė penki nauji nariai 
Tarp kitų dalykų, nutarta įsi
gyti (Amerikos ir Lietuvos) 
vėliavas. Moksleiviui S. Jun
keriui už pasidarbavimą į-
teikta "dešimkė'' dovanų. 

Akstinas. 
» » • • • • 
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Tel Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. 8IMKUS 

Lietuvis Grdytojas, Chirurgas 8ff 

• 9 9 1 9. Hals ted B*. Chicago. 
Valandos: 18—18 IS ryto 1—8 Ir 

Takai* 180d. 18—18 II ryto 

> V. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty): 

I 29 8outh La Baile Street 

J Aamharis 114 
Telefonas Central 8S99 

į Vakarais, 812 W. SSrd Bt 
Telefonas: Varos 4911 

3EE 

! 
Telefonas Prospect 6598 

RUDOLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

Ir 

Namų Statytojas 
5308 So. Bobey Str. 

J! 
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RŪPESTINGAS KLEBONAS. 
PRAKALBOS, GYVENTOJAI 

Darbas at l iekiamas pirmos kl ia-A 
sos už prieinamas kainas. jyi 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Kewanee, JJ1. — Ton koloni-
jon atvykau 5 rugsėjo ir vie
šėjau iki 9 fugs. Pataikiau i 
40 vai. atlaidus, juose pasa
kiau 3 pamokslus ir* išpažinties 
klausiau. BuvOme 2 su klebo
nu, ir tai mažai darbo turėjo-
va. Labai išsiplatinęs degtinės 
sunkimas ir jos gėrimas. Iš to 
aiškios pasekmės. Lietuvių y-
ra nemažai. Iš 7 dirbtuvių dir
ba tik 2, ir tai mažai. Esama 
kelių katalikų draugijų. Klebo 
nas norėdamas išmokėti para
pijos skolas gyvena visai vie
nas. Pats sau ir valgį* gamina. 
Vadinas, pasaulinis vienuolis. 
Juo žmones džiaugiasi. 

Rugsėjo 8 d. įvyko prakal
bos: j Šv. Kaz. drtją, įsirašė: 
Am?, nariais: M^asrdalena Le-

lią. Miestas turi 8,000 gyven
tojų, skaičius nuolat mažėja. 
Jaunimo visai mažai. Vienuo
lės pageidaujamos. Įrašinėjant 
išsikalbinėjo nemoką skaityti 
nors paviršutinė moterėlių iš
vaizda rodė didesnį apsišvie 
timą. 

Kun. P. Kasčiukas. 

ATSILIEPKITE. 

Žemiaus paduodama sąrašą 
ypatų, kuriems svarbus laiškai 
buvo pasiųsti, bet matyt iš 
priežasties klaidingo antrašo 
laiškiai likosi sugrąžinti. Todėl 
tie žmonės, arba kas apie juos 
žino, prašoma tuojaus atsiliep
ti, teisingą jų antrašą paduo
dant. 

Buvo pasiųstas čekis už nuo
šimčius Joseph Paulus, 5369 
Selley Ave., Chicago, 111., bet 
laiškas su čekiu sugryžp. £ 

Čekis siųstas Kaziui Valine 
kui, 541 So. Pacą rSt.,* Balti" 
Uiore, Md», eugryzo.. ,» 
Čekis s iu tas Jurgiui Klimui, 

151 LiUlibw ,St., Stamford, 
Cdnn., sugųyžp. 
]^LiudĮymas ^ aUkas5«ii«tas 

B.- Bradulsldiii, M ' d a i i i a n -
che I Ave.į Clinton, Iowar su-: 
gryžo. * 

E. Kaminskas iš Johnson Ci
ty, prisiuntė kuponą aukauda
mas Valstybės reikalams, bet 
nenurodė savo antrašą, todėl 
negalima jam pakvitavimą 
pasiųsti/ 

Atėjo trys laiškai iš Lietu
vos adresuoti "The Great Zel-
vettes, (for S. S.) care of Lith-
uanian RepresentativeJ \ Ne
žinoma kam tas laiškas pri
klauso. 

Prašoma atsiliepti ir savo 
laiškus atsiimti. 

Representative of Lithuania, 
s9 ' 

370 Seventh Avenue. 
New York City, 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
• 

LIET. KAT. MOKYT. SUSI 
VAŽIAVIMAS. 

KAUNAS, (Elta). 1921 m. 
rugpiučio 21 ir 22 d. Lietu
vių Katalikų Mokytojų Są
junga laikė Kaune metinį sa
vo susivažiavimą. Dalyvavo 
14 skyr. atstovai — 35 sąjun
gos nariai ir 22 svečiai. 
^Susivažiavimo posėdžiai pra 
sidėjo rugpiučio 21 d. 3 vai. 
15 minučių po pietų Katali
kų Veikimo Centro salėje. 

Susivažiavimą atidarė Są
jungos pirmininkas Pr. Dovy
daitis. Savo trumpoj kalboj 
jis prilygino Lietuvos katali
kų mokytojų organizacijos 
veįkimą prie kariuomenės 
žygiavimų, karo laukuose. 
Posėdžiams vesti buvo pak-
viestį mbkytojai; Šatas, Jur
kūnas, Šarka, Žilinskaitė, 
Kentraitė ir S. Tijūnaitis. 

Priėmus pereitųjų metų 
susivažiavimo protokolą, buvo 
išrinkta penkių žmonių komi
sija rezoliucijoms suredaguo
ti ir sumanymams bei pak
lausimams sutvarkyti. 

Paskui ėjo istorinis refe
ratas. Mat, Lietuvos Katali
kų' Mokytojų Sąjunga, susi
kūrusi 1911 me*\ pavasari, 

gerai žinoma organizacijos 
pradžia, tikslas, pirmieji rei
kalai. Pasirodo, L. K. M. S-
gos dvasia yra nesikeltus nuo 
pradžios ligi šiandien, ir pir
mutinių įstatų, kurie buvo 
susidėję tik iš 9 paragrafų, 
ir dabartinių įstatų turinčių 
jau 60 paragrafų, turinys y-
ra tas pats. 

Toliau ėjo metinė sąjungos 
veikimo apyskaita, kurią su
važiavimui pranešė Sąjungos 
reikalų vedėjas Tijūnaitis ir 
iždininkas J. Gildys, Pernai 
kada sąjunga buvo atgaivin
ta iš karo užmarinimo, turė
jo tik vieną, veikiantį Kaisė-
dorių skyrių. Šiandie jau y-
ra 16 skyrių, susispietusiu. 
280 narių, tikrų įdėjos žmo
nių. Skyriams kurtis kai kur 
buvo 'nelengva: vienur kliudė 
draugai profesininkai, kitur 
trukdė ir apskričių viršinin
kai įvairiais nereikalingais 
formalumais, pav. Šiaulių 
ąpskr. .viršininkas llaf d&bar 
* * nenori žinoti".. a)?ie Šiaulių 
skyrių') kurs systarganizavo 
jkdvo mėnesy. Kasim pe* me-
|tus įėjo tik 2,j>73 a^ksįai^įfep 
^kat. W ę išlatfų 1,702/auk
siniai. J Taip praėjusieji inetai 
galima skaityti kaip organiza
ciniai. Sąjungos organas 
("Liet. Mokykla" buvo sten
gtasi leisti kas mėnuo), bet 
spaustuvių darbų .perteklius 
kliudė laikraščiui normaliai ei
ti. Laikraščio leidžiama 1,&G0 
egzempliorių. 

Revizijos komisija praneša 
visa gražioj tvarkoje. 

Pranešimai iš vietų. Prane
šėjai išdėjo nusiskundimų del 
kai kurių apskrič. instruktorių 
ir švietimo komisijų vienaša
lio tendencingo veikimo moky
klų reikalus tvarkant. Pavyz
džiui, mariampoliečiai prane
šė, ka<i tenai paprastų Minis
terijos įsakomų bendrų moky
tojų konferencijų vietoje jų 
instruktorius šaukiąs tik pro
fesinės sąjungos susirinkimus 
ir jų nutarimais vadaujasi mo
kyklų reikalų tvarkymu. Ki
tur mokytojų konferencijų 
dienotvarkėj pirmon vieton de
dami ir svarstomi profesinės 
sąjungos reikalai. Tai suvažia
vimas nutarė kreiptis į Švieti
mo Ministeriją prašymu, kad 
a) instruktoriai šauktų ne pro
fesinės sąjungos susirinkimų 
konferencijas, bet bendras mo
kymo, auklėjimo ir mokyklų 
tvarkymo reikalais konferenci
jas ir b) kad bendrose moky
tojų konferencijose nebūtą 
svarstomi profesinės sąjungos 
organizaciniai klausimai, nede
dant jų į konferencijų dieno
tvarkes. 

S. Tijūnaitis skaitė refera
tą: "Mokytojas visuomenėje". 

Kun. Mažonavičius skaitė 
referatą: "Darbo principas mo 
kykloje". 

Naujon valdybon išrinkti šio 
mokytojai: Dovydaitis, Tijū
naitis, Gvildys, Mačernis, Ša
tas, Paukštys, Jurkūnas, Zaš 
tautaitė ir Strimaitis. Kandi
datais: Kripaitis, Zinkevičąitė. 
Misiūnas, Adomaitis ir Joku-
baustas. 
Susivažiavime buyo iškelta ir 

parodyta, kad mūsų Švietimo | 

Ministerijoje nors jos galva 
kataliką? •— aiškiai matoma 
tendencijos *~ šalies švietimo 
reikalus tvarkyti, neatsižvel
giant katalikų reikalų. 

Buvo iškelta reikalas gamin
ti katalikų paidagogikos lite
ratūros lietuvių kalba ir akty
vesnio katalikų dalyvavimo 
švietimo darbe. 

Susivažiavimas išrinko gar
bės nariais: Žemaičių vyskupą 
Jo ekselenciją Karevičių už 
gausų Sąjungos sušelpimą ir 
kun. Dogelį už žymų pasidar
bavimą sąjungos reikalams. 

Susivažiavimas įgaliojo val
dybą užmegsti santikių su už
sienio katalikų mokytojų są-
jungomis. 

Rugp. 22 dieną susivažiavi
me buvo atsilankęs Lietuvos 
paidagogų tėvas T. Žilinskas, 
kurs buvo pasveikintas šir
dingu Dovydaičio žodžju ir su
tiktas iškilmingomis susivažia-
vusiųjų katelėmis. Susivažia
vimo posėdžiai pasibaigė rugp. 
22 dieną. 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR* 
GERKLĖS 

NUiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiaiiiiiiiiiiHiuiiiM 
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

" D R A U G A S " 
Enia kasdieną Išskyros nedėkUenios 

P R E N U M E R A T O S KAINA: 
c m c A G O J E r a I Ž S E E N Y J E : 

Metams $8.00 
Puse i Metą 4 4 0 

s u v . V A U S T . 

Metams $6.00 
Puse i Metų 8.09 

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 įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00 . 
2334 8. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i 

Telefonas Canal 6395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, sta

tytojas ir senų namų taisyto-
j a » . 

2338 So. Oakley Ave. Chicago. 
Arti 23-&0 Place. 

EXPERTAS 
23 metai Ohicagoj 

Kreivos akys1 ištaiso
m o s •specialo metodą 
T o n a i s iš i imami be 

skausmo. 
Akiniai 1 $5 Ir 

Rašyk, gausi gn lnga d y 
Akiniai t**ren*aml už' l>rfeiuama 
kaina. ' |T :' .» -k 
PKAttKLrirL .0» CARTER, M. J ^ ; 

i i© So , 3 t t t e Str. „ 2 F loor 
(Valandos 9—0 Nedel ioms 10 lkl 11 

fr augs . 
r kai 

DARBAI KISKIMENETAS 
VALLEY JAU PRADĖJO 

EITI. 
Mes turime tikrų Žinių kad 

darbai kasyklose apie Apollo, 
Leechburg ir Vandergrift, 
Armstrong ir Westmoreland 
apskričiuose Pennsylvanijos 
valstijoj jau pradėjo eiti ir 
trumpų laikų viskas įsisiūbuos 
pilnų smarkumų. 

Šioj apielinkėj yra gana 
daug namų kurie yra kom
panijos pastatyti bedarbes 
laike, šiuos namus galima 
tuojaus užimti. Nuo Pitts-
burgho tiktai valanda ir puse, 
Šiose kasyklose darbininkų 
dirba nuo 1,000 iki 2,000. 

Kurte neturi darbo gali nu-
važuoti nes čionais gali gauti 
pastovų darbą. (Apgr.) 

SKILVINIAI KIRMINAI TAI 
ŽARNŲ PARAZITAI. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų y-
ra gydomi nuo vi
sai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjų 
visa priežastis yra 
jų skilvis. Kuomet 
neturi apetito, šir
dį griaužia, jauti 
skausmą viduruo-
se, skausmą stre-
uuose silpnumą a-

kyse mirguliavimą tai ženklai kad 
kas nors yra negerai su jusu skil
vių, kad skilviniai kirminai tenais 
ponavo j a. Pas vaikus- tuojaus ga
lima patemyti, jie nenori valgy
ti, miegoti jiems tankiai galva 
skauda, jie. neturi noro žaisti su 
kitais vaikais. Laxtan . yra sutai
sytas kad panaikinti skilvines kir
mėles iš jūsų systemos ir yra dau
gumos žmonių vartojamas su ge
rais rezultatais. Pilnas būdas gy
dymo Laxtan kainuoja $10.48, pu
sė $6.75. Jeigu jautiesi nesveiku 
tai tuojaus pradėk gydytis nes 
gali išsivystyti Jninvulsijos ir ko-
kiog*Jritos ligos? kaxtan yra, par
duodamas Dro. Lameco Lab*, Por-
bes at Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

(Ap#r.) 

ANT PARDAVIMO. 
Penk ių kambarių namas tuojaus 

turi but parduotas. Dail ioj l ietuvių 
apgyventoj vietoj , arti fiv. Kaj imiero 
vienuolijos. Vienas blokas nuo W e s -
tern A v a ir 69 gat. gatvekarių. At
sišaukite bile kada dieną. 

E . W E Y R A S K A , 
3440 West 90 St, Chicago. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIIHIILI 
gTel . Canal 867 

| DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

=1821 So. Halsted St„ Chicago, m . 
Kampas 18ta St. 

S v a l a n d . : 8—18 ryta. Ir 8—8 Tak.S 
Tmimiimimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimim 

AMERIKOS UETUVIŲ \ 
• i > . f > " , 

i 
Mokinamą: angl iškos Ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystea, s t e 
nografijos, typewriting f pirklybos tei
sių, Suv. Valst. ' \stofijos, abelnos is to
rijos, geografijos, polltikinės eokno-
aatjos, pllietystės, dail larašystėa 

Mokinimo •alanflos: nuo 8 ryto iki 
i valandos po pietų: vakarais nuo 6 

r r i lkl 18 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 

LITHUANIA 
arč iaus ia pasiekimui Lietuvos v ie 

ta. Geras maistas, Ir užtektinai. D i 
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
rankumai, moderniško laivo. 

$& R E D S T A R L I N E 
Išplaukia kas savaite 

Pier 68-6?. Nortji River, N e w Tork 
Samland) New York į (Spal io 15 
Gothland) Hamburg (Rūgs . 22 

Tik 3-čia klesa 
Finland) N e w York (Spal io 1 
Lapland Rūgs. 27 Zeeland Spal. 15 
Kroomland) Antwerp (Spal io 22 
Lapland) R u g a 24 

V - A M E R I C A N L I N E 
Manchuria) N e w York (Spalio 8 
Mongolla) j (Spalio 28 
Minnekahda) Hamburg ( R u g a £1 

Tiktai tiesiai i Pi l iau 
nVTERNATIONAL MERCHANTILE 

M A R I N E CO., 
116 laivų — 1,250,066 tonų, 

Chicago: F . C. Brown, Wes t 
Agent, 14 North Dearborn St., 

ANC^OR D O N A I D S O N 
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 

LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 
SU KELEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų miesto 
ar netoli jo. 

Į Lietuva;, Lenkija, Ukrainą ir 
visas Baitiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 
SAXONIA Spalio 19 

C a l m T T l i T o o ^ m KJ. 8100.09 
Taksų 85.00 

P E R CHERBOURG SOUTHAMPTON 
LIVERPOOL a a d GLASGOW 

ALBANIA Rugsėjo 27 
AUGERIA Spalio 1 
AQUITANIA Spalio 4 
E M P R E S S OF LNDIA Spalio 9 
Per Anglija ar Hamburgą i Danzig 

$110.00 
Per Liepojų $120.00 
Per Hamburgą $100.00 

RAILROAD TICKET B R O K E R , 
Exkursijiniai tikietal perkami* Ir 

mainomi. Numuštos kainos. 
Lyons Licensed Ticket Office 

11 So. Clark St. Tel. Harrlson 9878 

i1 •„ t t = 
PASINAUDOK G E R A PROGA* 

Parsiduoda, du bizniai, Bučernė 
Grosernė ir Kepykla (Bakery) Ir n a 
mas pagyvenimui už labai žema ka l 
ną. 

Priežastis pardavimo savininkas 
važiuoja Lietuvon. 

Atsišaukite greitu laiku, platesnes 
žinias gausite ant vietos. 

' V. J . Latveoas . 
411 Lincoln Ave, Rockford, Di, 

file:///stofijos
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DRAUGAS Trečiadienis, Rttfcs. 21, 1921 

MŪSŲ DUOSNUS LABDA 
RYS. 

Labdarybės t diena lietu
viams labai pavyko. Viena 
diena surinkta viršaus 3,000 
dolerių, mūsų našlaičių na-
mams. Labdariai vis arčiau 
stoja prie savo idėjos — Įkū
rimo labdaringos įstaigos. 

Mūsų laikraštis paskelbė 
pasišventusių rinkėjų vardus, 
L. Sąjungos centras joms dė
kojo. Neteko tečiaus paste
bėti vieno asmens, kurio žy
mia dėka tie 3,000 dolerių j -
plaukė į L. Sąj. kasų, ir kurs 
daugiausiai pasidarbavo.^ J is 
nieko apie save neskelbė, net 
ir tos garbės sau nereikalau
ja, bet geri darbai nors ir 
slepiami žmonių pastebiami, 
nes kaip sakoma, auksas ir 
pelenuose žiba. Juomi yra 

IR GI BROLIAI! I 

Policija po ilgų tyrinėjimų 
atranda, kad žinomas Churcli 

mūsų darbuotojas p. J. Bag- Įvienų-vienas nužudęs du Pac-
džhinas. 

Labd. Komisija kreipėsi 
prie jo prašydama išrūpinti 
" t a g day. , ! J i s neatsisako. 
Ieško keliu. 

t. 

Miesto valdžios leidžia lie
tuviams vienų dienų rinkti 
aukų savo kolonijose. J i s 
pramato, kad to permaža. 
Amerikiečiai tokiems tiks
imus yra labai duosnųs ir jis 
prašo, kad butų leista lietu
viams kartu su kihj tautų 
labdar. draus:, turėti labdary-
bės diena ir po visų miestų 
jas rinkti. Laimėjo. 

Rugsėjo 12 d. mūsų rinki
kės darbuojasi. Labdarys — 
p. J . Bagdžiunas ir kun. J . 
Albaviėius visų dienų važinty 
ja po miestų, tvarko rinki
kes, duoda nurodymų, jas kil^ 
no j a. * 

P-as J . Bagdžiunas, kaįpo 
organizatorius ir visų širdį 
Įdėjęs labdaringiems tiks
lams, išrenka keturis tiltus 
arti stočių, kuriuos tukstan-
čiai žmonių kas valandų tu
ri pereiti. I r mes laimėjome! 

Visi dirbo ir jiems garbė, 
bet visuomet vienas užima 
įžymiausių veikimo rolę, kuri 
šiuo kart teko be mažiausių 
pretensijų ir išrokaVimų — -
p-nui J . Bagdžiunui. Labda
riai ir našlaičiai jo neužmirš. 
Garbė jam! 

Reporteris. 

Ryt rūgs. 21 d. Susivieni
jimo salėn prie Milwaukee ir 
Augusta gatvės šaukiamas 
Lietuvių-Lenkų unijos susi
rinkimas. Bus kalbama apie 
' ' broliškus' ' lietuvių-lenkų 
santikins. Yra pavojus kad 
nesusipratę ir suklaidinti tlie
tuviai nebūtų išnaudoti jų 
tikslams. Verta persiskaity-
ti Drauge tilpusį pranešimų 
"Vilniaus baisenybės" ir 
rimtai, drąsiai išrodyti lenkjų 
šunybes Vilniuje, paakinant Į 
taipat Amerikos sulenkėju
sius lietuvius ko verta yra 
lenkų "broliška ui)ija." 

North Side. 

Antanas Bacevičius, 1726 N. 
G i r ą r ^ S t , 

Roseland, 111. 

J . Savickas^ 10715 So. Mi
eli igan A ve. . 

Komitetas. 

ROSELAND. ILL. 

NETURĖJĘS PADĖJĖJŲ. 

kard firmos automobilių par
davėju. Patsai Church taip 
tvirtina. Taigi areštuotus ki
tus policija paliuosuoja. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Svarbių priežasčių dėlei L. 
Vyčių lC-tos kuopos susirin
kimo šį vakarų, rūgs. 21 *d., 
nebus. E. Šulčiutė, pirm. 

NORTH SIDĖS. 

NEUNISTAI KARPENTE 
RIAI. 

Pranešta, kad Chicagon iš 
kitur partraukiami neunistai 
karpenteriai, kuriems paža
damas ilgas darbas ir vienas 
doleris darbo valandoje. 

Vietos unistai karpente
riai, kurie nedirba ir stovi už 
$1.25 darbo valandoje, sako 
tai tuščias darbas tų, kurie 
nori gauti neunistų. 

Iena, jų mažai gali gauti. 
A n r a i \ s u neunistais unistai 
nedirbs. 

Bloga su namų statymu 
Chieagoije. 

EILĖ RŪBŲ $100. 

Graži žinia tiems, kurie my 
Ii dailiai rėdytis. 

Vakar vakare turėjo susi
rinkimų Chicagos Associa-
tion of Merchant Tailos. Pra 
nešta, kad rankomis siutų ru-
hrf e i l ė — d a i l i ų r ū b ų n e p a l i 

but pigesnė kaip šimtas do
lerių. 

-

Šv. Mykolo parapijos ba-
zaras tikrai pasekmingas. 
Žmonės jį skaitlingai lanko 
ir užjaučia. Darbininkai ir 
darbininkės energingai dirba. 

Praeitų šeštadienį atsilan
kė Šatrijos Kagana. lSekma-
dieny pribuvo Sudžia Bimba. 
Abu labai prijuokino žmones 
ir gėrėjosi bazaro tvarka. 

Šį vakarą, rūgs. 21 d. ba-
zaran atvyks Šakių Trenkė 
su beigeliais. Daug ko kito 
nepaprasto bus. Taipat bus 
galima iki sočiai prisišokti. -

Rep. 

LIETUVOS ATSTOVAS 
CHICAGOJE. 

Chicagos lietuviai Lietuvos 
Atstovui pagerbti rengia di
delį pokilį, kuris įvyks sekma 
dienyje rūgs. 25 d. š. m. 8 vai. 
vak. La Salle viešbutyje. Ti-
kietus iškalno galima gauti 

18 ir Union gat. kolonijoje pas 

Paul P. Pilkis — krautuvėje, 
1822 S. Halsted St., A. Dargis, 
726 W. 18-th St., "Naujienų" 
ofisas, 1739 S. Halsted St., 
Dievo Apveizdos klebonijoje, 
717 AV. 18-th St. 

Bridgeporte. 

Universal State Bank, 3252 
S. Halsted St., P. Baltutis 
krautuvė, 901 W. 33-rd St. 

Town of Lake. 

A.. M. Barčus, 4509 So. Ash
land Ave., A. J . Kareiva krau
tuvėje, 4537' S. Wood St., Šv. 
Kryžiaus klebonijoje, 4557 So. 
VVood S i , s

 v 

West Side. 

GARSENKITŽS "DRAUGE." 

Metropolitan State B a n k j 
2201 W. 22-nd St., " D r a u g o " 
redakcijoje, 2334 So. Oakley 
Av., A. D. Kaulakio spaustu
vėje, 2259 W. 22-nd St., *P. Ci
bulskio krautuvėje, 2338 So. 
L|eavitt St. 

Brighton Park. -

E. Statkienė krautuvėje 
4434 So. Fairfield Ave. 

Senai jau teko patėmyti 
" Drauge" žinučių iš šios ko
lonijos. Nežinau kas pasidarė 
su' vietiniais korespondentais. 
Rodos, pas mus nemažiau yra 
gyvumo kaip ir kitose koloni
jose. 

\ 
Visų Šventų Mokykla kupina 

vaikų. 

Rudens veikimas pas mus 
prasidėjo atsidarymu parapi
jinės mokyklos. Dar niekad 
tiek daug mūsų mokykloje nė
ra buvę mokinių, kiek šįmet. 
Tiesiog lyg bačka silkių pri
grūsta. Daugelis turi sėdėti 
po du ant vienos sėdynės, nes 
vietos stokoja. Parapija turės 
netrukus naują galvosūkį rei
kale savo mokyklos padidini
mo... 

Parapijos Karnivalas. 

Ką ne-ką, bet parapijos 
karnivalas šįmet tai jau seka-
St. Turbūt dėlto, kad tai pir
mą sykį savo vietoje yra da
romas. Lyjpsiol visos didesnė-
sės parapijos pramogos bu-. 
davo daromos Strumilų svetai
nėje. Šįmet sumanyta pada
ryti savo parapijos darže ir 
savo svetainėje. Na, ir pasek
mės tiesiog puikios .'Ligšiol pa
jamų jau turime apie 2,600 dol. 
Bet dar karnivalo pabaiga 
tolokai. Visi džiaugiasi iš kar
nivalo pasekmių.Parapijai liks 
gražaus pelno. 

Karnivalas esti utarninkais, 
ketvergais, subatomis ir nedė-
liomis. 

Reporteris. 

ROSELANDIEčIAMS IR 
APIELINKĖS ŽMO 

NĖMS. 

Šiuoihi pranešame, kad Lietuvos 
Atstovas k V. Čarneckis aplankas 
Roselandą su prakalba trečiadieny 
rugsėjo 28 d., 7:00 vai. vakare. 

Ta^gi visos draugijos bei pavie
niai meldžiami dalyvauji šioje iš
kilmėje. 

Ttarka šios iškilmės bus šitokia: 
, Visos draugijos kviečiamos susi

rinkti parapijos darže, arba sve
tainėj ant 108-too ir Wabash Ave. 
Tenai paimkite ženklelius, kurie 
bus reikalingi prie papuošimo išn 
kilmės ir įėjimui ^ svetainę. Taip
gi į svetainę bus įleidžiami pavie
niai ir be ženklelių. Iš ten su At
stovu kartu eisime į Charlio Stru-
milo svetainę, kuri randasi ant 107 
tos ir Indiana Ave. Ten bu* pra
kalbos ir programa. Kalbės ne vien 
gerb. Atstovas V. Čarneckis, bet ir 
kiti du atstovybės nariai. Taiposgi 
kviečiame ir apielinkės kolonijas 
kaip West Pullmano, Bnrnsidės, 
So. Chicagos ir Harvey dalyvauti 
taip mums svarbiose iškilmėse. Del 
smukesnių žinių kreipkitės prie 
Roselando L. L."Pas. stoties rast. ' 
J. PIVARUNO, 10561 Edbropke 
Ave., Roseland, 111. 

«.n 

• 

• • • • s 

tl DRAUGĄ1' GALIMA NUSI
PIRKTI ANT ŠIŲ KAMPŲ: 
Blue Island & Western Ave., 
12-th & Jefferson Str., 
12-th & Halsted Str., N. E. Cornci 
14-th & Halsted Str., 
18-th & Halsted Str., 
Maxwell & Halsted Str., N. K 

& S. E. Corners, 
Homan & 12-th., Str 
31-st & Halsted Str. 
35-th & Halsted Str., ' 
47-th & Wentworth Avenue, • 
Clark & Van Buren Str. S. W. 

Corner, 
Milwaukee & Paulina Str., 
Milwaukee & Girard Str., N. E. 

Corner, 
Milwaukee & Robey Str. N. E. 

Corner, 
State & Madison Str., 
State & Van Buren Str., 
Van Bur&i & Wella Str. ', 

VVESTPULLMANIEOIAI! 

: 

. » » • • • • t^m 
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Auksinai Labai Pigus 
\ / 

/ . 

IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia- Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems 
LIETUVĄ. 

: 

v > 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: , 

pinigų kiirsą kreipkitės 

• 

v 

"Draugas" Publ. Co. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III. 

^ 
^ 

a 
CICERO, ILL. 

PRANEŠIMAI. 
LIET. VYČIŲ CHICAGOS 
APSKR. CHORO NARIŲ 

DOMEI. 

^ 

i 

Lietuvos Vyžių Chicagos Aps
kričio choro repeticija bus penk
tadienyje, rugsėjo (September) 
23 d., š. m., Mark White Square 
Parko svetainėje (29-tos ir So. 
Halsted gatvių) 8:00 vai. vakare. 

Visi nariai yrarprasomi neatbū
tinai atsilankyti, nes choras atei
čiai užsibriežė kibai daug darbo. 

i Alb. C. ,Alaburdaitė, rast. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

A. L. R. K. Federacijos 15 sky
riaus susirinkimas įvyks .šį vaka
rą, rūgs. 21 d., 8 vai. Vakare, Die
vo Apveizdos par. mokyklos kam
baryj. Draugijų valdybos ir atsto
vai malonėkite atsilankyti, nes y-
ra daug svarbių reikalų aptari
mui, ypatingai kaslink pasitikimo 

[Lietuvos Atstovo, gerb. V. Čar
neckio. Skyriaus atstovai išduos 
raportus iš A. h. R. K. Federa
cijos Kongreso. 

Valdyba. 
V CICERO, ILL. 

Šv. Antano parapijos bazaras 
dar tęsis ir šia savaitę. B u s šį va
karą, trečiadieny (tai biznierių 
pasirodymo vakaras), rytoj, šešta
dieny (diena draugijoms pasiro
dyti) ir triukšmingas užsibaigimas 
bus sekmadieny. 

JTr-rep. 

Visais dienraščio "Draugo", 
|ir "Laivo" reikalais kreipki- ' = 
tės pas vietinį agentą 

1 JUOZĄ MOCKŲ, i 
1301 So. 50-th Ct. Cicero, IU. 

"Drangą" galima gauti šio
se vietose: 

DARBININKŲ UŽEIGA, 
1447 So. 50-th Ave. 

JONAS ŠILEIKA, 
1505 So. 49-th Ct. 
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f GRIGAS 
I KUNAŠAUSKAS 

Atkreipiame J ŪSU atydą, 
kad pas Jus dienraštį "Drau
gą" atstovauja p. M. Kiupe-
lis 11949 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien, « » O i M i a ^ 
nusipirkti "Draugą", taip-! SKAITYKITE IR PLATIN-
pogi galite užsiprenumeruoti j KITĘ "DRAUGE" 

VALDYBA m DIREKTORIAI 

DN1VERSAL STATE BANKO 
Pranša su apgailestavimu rezig
naciją p. Joseph J. Elias, kaip 
Prezidento ir Direktoriaus, Rug
pjūčio 13,1921, dėlei jo sveikatos 
stovio. 

| TIESUOTAS 
1 ' AGENTAS VISŲ 

I GARLAIVINIU 
UNIJŲ i 

\ 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

LAIVAKORTES Į LIETUVA 
Ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną,, Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepoju ant ge
riausiu ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan-

5 tiems J LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainyiiicS pagal dieninį kur-
5 «*• Išvažuojant į Lietuvą mainytj pinigus nė priverčiame Atva-

žuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažus pristatau 
jg ant laivo. 

Su visomis informacijomis kieipkites ypatiSkal arba per laišką 
pas seną ir užtikrintą, agentą. 

Visuotiną užsitikėjimą Įgijau teisingumu ir mano geru patarnavl-
•- mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. , 

f G. KUNAŠAUSKAS ! 
| 179 Eas t 3-rd Street N e w York, N . Y. | 
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I BEETH0VEN0 MUZIKOS KONSERVATORIJA, i 
| ANTANAS S. POCIUS VEDĖJAS 

Aštuntas sezonas prasidės 
I RUGSĖJO 12 D., 1921 M. 
| ^ M O K I N A M A * | 
E Piano, Teorijos, Dainavimo, Smuikavimo, Mandolinos, 
~ gitaros "etc. 
= Dramos ir kliasiško šokimo. Baigusiems įvairias* mu-
= zikos šakas, išduodami diplomai su valdi|komis teisėmis. _ 
s - Kataliogai ant pareikalavimo. 
s 3259 So / Halsted Street, Chicago. IU. I 
I N Skyrius Ciceroje 4847 W, 14-th St. I 
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Ar Jus Kankina PUiikano* ? s Ff I 
NAUDOKITE Rttffles - ' » 
Ar Jums Galvos O&'rTidHi? 
NAUDOKITE ĮhtffleS 
Ar Jų-ių Plaukai 3uaka? 
NAUDOKITE RuffttS Ė 

Ar Jų» Norit* ApsauCoffJuos? / 
NAUDOKITE Rtįffles W 

s a v o p l a u k ų £razuu« ir tankiais 
NAUDOKITE Ujuffles 

U T , I » i k y m u i g a l v o s o d o s w i t » i tr iv»x'itti 
S N A U D O K I T E H"jr** 'J 

Boffiea galinuk gauti visose aptiekose po 65c. bonka, arba tiesiog 
išdirbįju per paštą ui 75c. bonka. 

F. AD. R I C H T E R & CO. 
k 3 6 t h St . B r o o k l y n . N, Y. 

United States __ 
Lines 

Generaliai Ajrcntal Ceotralės Ir Rytines Buropos 
NORTH GERMAN LLOYP, BREafEN 

U New Vorko tiesiai l 

BREMENA ^- DANZIGA — LIEPOJU 
Tiesioginis sunisjekima* i 1JEPOJV per Danzira, Tiesus persimsjnyuas nuo 

n-^« . laivo ant Inivs 
c HUDSOV Spalio 15, Gruodžio S 

PRINCESS MATOIKA Spalio 22 ir Gruodi. 10 
POTOMAC Lapkr. 5, Gruodžio 24 

IŠ NEW YORKO TIESIAI Į CHERBOURGr—BREMEN 
Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos Tėllava 

« » * ™ W
A . M E R I C A »»*»• «• "" I*PkTl«« » 

AMERICA Rugs# 28, Lapkr. 1. ir Lapkr. 29 
GEORGE YVASHINGTON Hpallų 4. I^pkr. 8r Gruodilo S. , 

H. Claussenius & Co., General VVestern Pass. Agents 
100 N. LA SALLE STR. CHICAGO. Telephone Franklln 41S0 \ 

MOORE & McCORMACK COMPANY INC. 
ROOSEVĖLT STEAMSHIP COMPANY INC. į, 

UNlTED AMERICAN LINES INC. 
Managing Operators for.the U. S. SHIPPING BOARD 
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DIRBTUVE I 
Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- 1 

lių ir kitokių draugystėm 
lingŲ dalykų. 

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