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T. Sąjunga Skelbia Nepri
klausomybę Albanijai 

LENKŲ NOTA PATENKINO 
BOLŠEVIKUS. 

Bet nesusipratimai dar 
nepabaigti. 

:>. 

OENEVA, Šveicarija, spal. 
— Kuomet pastaraisiais lai

kais Jugoslavija pradėjo smar
kiai pulti i r spausti^Albaniją, 
šios delegacija kreipėsi čia 
Tautų Sąjungos sųvažiaviman, 
prašydama »užtarymo. Kadan
gi Jugoslavija nusiduoda e-
santi kurčia ir nenori nieko 
daryti iš Tautų Sąjungos, šios 
susirinkimas spalių 3 dieną 

rikos Unijos delegatas suva-« MASKVA, spal. 5. — Len-
žiavime. ^ų atsakymas į bolševikų val-

"Prakiuras i Balkanų votis džios notą iš rugsėjo 22^ d. pa
buvo viena svarbiausių būvu- tenkino bolševikus. Karo pa-
sio didžiulio karo priežasčių," jvojus, kaip čia aiškinama, jau 
kalbėjo lordas R. Cecil. "Tai- 'praėjęs . Taipat ir diploma-
gi šiandie mes neturime tei-'tinių santikių pertraukimas 
sės palikti ant šalies to klau
simo. Reikia jį būtinai vie-

TURKAI BLAŠKO GRAIKUS I DIDELI DARBO NUOS
TOLIAI. Konstantinopolis, spal. 5.— 

Turkai nacionalistai, anot ži
nių iš Angoros, puola graikus, 
Eshkisher apkasuose ir paesk-
mingai blaško jų spėkas. 

išnešė rezoliuciją, idant Alba- } 
nija pripažintų ambasadorių įkūnytas." 
tarvbos nuosprendį, kurs to- Albanijos delegacija prane 

. . . . W . « k 1 1 • • • _ A ! 

nepramatomas. 
Lenkų atstovas Filipowič a-

naip ar kitaip "apspręs. Aš'nadien iškeliavo Varšavon. 
tikiu, kad pažadėtas ambasa-|Bet čia kalbama, kad jis vei-
dorių tarybos nuosprendis bus kiai gryšiąs. 

WASHINGTON, spal. 5. — 
Apskaityta, kad vieneriais 
metais nedarbas šioj šaly dar-

Graikai toje linijoje buvo bininkams yra padaręs dau-
apsikasę pralefsti žiemą. Bet, giau 6 miliardų dol. nuosto

lių. Vadinasi, darbininkai tiek 
praradę uždarbiais. 

Komunistams Karsta Archan
gelsko Apskrity 

ten gali 

matyt, jiems ten pasidarys per 
karšta. 

LLOYD GERGE SUGRYŽO 
LON90NAN. 

Nežiūrint to, nesusipratimai 
visgi dar gyvuoja. Bolševikai 

Rytoj bus kabineto 
susirinkimas. 

• • 

o. LONDONAS, spal. 
is bus paskelbtas, še, jog Albanija visuomet pri- palinkę lenkams atlyginti, kas Šiandie rytą is Škotijos par-
dungos susirinki- ims ir pripažins bile kokį am-j yra sutarta ir kas pažymėta Į ^ k o ^ raimstens pirmininkas 

basadorių tarybos nuosprendį, j Rv£<>s taikos sutartyje. Bet 
; Kalbama, kad tas ambasa- j P ™ to bolševikai nori išgau-
dorių tarybos nuosprendis, ti kokį nors stiprų lenkų val-
matyt, bus proklamacija apie 5 l ž i o s pažadėjimą, kad ji pa-
Albanijos sienų\nepaliečiamy- fc*«s veikusi prieš Maskvos 

valdžią. 

TRYS VALSTYBĖS DAU
GIAU PAKVIESTOS KON 

PERENCIJON. 

Jos yra: Belgija, Olandija ir 
Portugalija. 

mis dienomis 
Tautų Sąjungos 

mąs, be to, nutarė prašyti T. 
Sąjungos tarybos deleguoti 
Albanijon tris savo delega
tus, kurie asmeniškai turėtų 
patirti , kaip bus pildomas am 
basadorių tarybos nuosprendis,;be. 
kurs paliečia Jugoslaviją] Po to Jugoslavijos valdy- .Bet kokiu būdu lenkai ai 
(serbus)! I tojai serbai bus priversti ap- v , s a « • * gvarantuoti, apie tai 

leisti šiandie okupuojamas Al
banijos teritorijas. Jei jie to 
nenorės daryti, tuomet sąjun 

Pagaliau T. Sąjungos suva
žiavimas su ta pačia rezolių-

taigi čia bolševikų vadų susi-

Lloyd George. 
Nors jis vis dar sirguliuo

ja ir nors gydytojai jam už
draudė visuose -susirinkimuo
se kalbėti, tečiau jis čia turi 
prieš save visą eile svarbių 
reikalų. 

Pirmiausias daiktas, tai be
darbių klausimas Anglijoje. 

inkimuose ir konferencijose T a s klausimas senai vargina 
, . * WU^. : A _ . U _ 

cija pripažino Albanijos n e p n - ! g i n i n k a l v a r u s e r b u s i S t e n a į 
klausomybę. Nepriklausomy- ! į§ m e s > p r į e s Jugoslaviją bus 
bės pripažinti ypač reikalavo ; pavartota pirmiausia ekonomi-
lordas Robert Cecil, Pietų Ap- nė blokada. 

visapusiai apgalvojama ir ap
tariama. 

Pasaulio Valstybes Stipriai 
Apsiginklavusios , 

SERBAI PROVOKUOJA 
ALBANUS. 

r 
Italija pradeda nerimauti. 

ROMA, spal. 5. — Jugosla
vija sutraukia skaitlingą ka-

WASHINGTON spal. 5. — i Taigi čia tos paminėtos val-
Keliolika didesnių pasaulio stybės be nuolatinių armijų 
valstybių šiandie, bendrai i-! turi dar ir skaitlingas atsar-
mant* palaiko apie 6,000,(X)0 gas. Šiandie tos atsargos dau-
kareivių savo nuolatinėse ar- gumoje gerai išlavintos, nes at • " £ — " " s e r b a i n o r i p"aver"žti, 
mijose, anot gautų čia iš tų sargos^ kareiviai yra ilgai tar- ^ g a i l a A l b a n i j o g p a j u r i n h | 

valstybių raportų. 

nuomenę Albanijos pasie 
niais. Dėlto italų spauda ima 
kelti nepaprastą trukšmą. 

Italams ne tiek gaila Alba
nijos, kurios dar didesnius 

pakraščių, kurie italams liuo-
sai prieinami. 

navę kariuomenėje karo lai-
Nuolatinės kariuomenės skai kais. 

tlingumu šiandie pasauly pir- š ta i tokia Prancija turi at-j Laikraščiai smarkiai peikia 
mąją vietą užima Kinija. Šian ! «argoje arti puspenkto mil io- j i r p a s merkia serbų pasielgi-
die ji turi 1,370,000 vyrų vei- į no kareivių, Italija irgi tiek, m a S a k o ^ k a d t u o k e l i u g e r . 

gi Japonija apie du mi l ionu . | b a i p r 0vokuoja ne vien Al-
Suv. Valstijos, išėmus v a l s - ' b a n i j a ) b e t i r p a g i a I t a l i j a . 

Laikraščiai atsiliepia, kacį 

kiančių armijoje 
Paskui seka Prancija, kuri 

palaiko 1,034,000 kareivių. |tijų gvardijas, neturi kol-kas 
Anglija turi 740,500. Ma- j atsarginės armijos. Šiandie ta 

žiausia turi Vokietija, nes tik a t s a rga organizuojama iš sa-
100,000 vyrų veikiančioje ar
mijoje. 

Visos mažesnės valstybės 

Anglijos vyriausybe. 
Rytoj premjeras eina minis

terijų kabineto susirinkimam 
Tame susirinkime ne vien bus 
aptarta nedarbo klausimas, 
liet dar bus renkami delegatai 
derybas vesti su airiais ir nu
siginklavimo konferenc i j a i 
Washingtone. 

Premierui labai norėtųsi 
*pačiam keliaufc Washingto-
nan. Ton kelionėn jį ragina 
'ir Prancijos prem. Briand. 
Tečiau nežinoma, kokiu būdu 
butų galima pasiliuosuoti nuo 
priedermių ir kokiam laikui 
apleisti Angliją.-' 

Pagaliau šio mėnesio 18 die
ną susirenka parlamentas. I r 
vėl daug darbo premierui. Nes 
jis. už viską* ir už visus turį 
atsakyti. 

AVASHINGTON, spal. 5. — 
Valstybės departamentas ži-
nomon nusiginklavimo konfe-
rencijon pakvietė dar tris dau
giau valstybės prisiųsti savo 
delegatus. >* 

Tos valstybės yra : Belgija, 
Olandija ir Portugalija. Jos 
visos trys> sako, turi sąryšių 
su Rytų klausimu. 

Belgija turi didelius invest-
mentus Kinijos geležinkeliuo
se; Olandija su Portugalija 
turi kolionijų reikalų. ? 

Tas valstybes konferenci-
jon priimti sutiko sąjunginin
kai, idant paskui nebūtų nesu
sipratimų. 

GELSINFORSAS, spal. 5. 
— Rusijos bolševikų laikraš
čiai jau seniau rašė, kad šiau
rinėje Rusijoje, ypač Archan
gelsko apskrity, gyventojai lai
bai nerimauja. Jie labai ne

patenkinti sovietų valdžia. „ 

Dabar tie patys laikraščiai 
praneša, kad iŠ Archangelsko 
apskrities kamunistai valdi
ninkai būriais bėga. Nes žmo
nės taip pradėjo nerimauti, 

kad kas momentas 
pakilti revoliucija. 

Komunistai bėga, nes bijo
si, kad sukilę varginami žmo
nės jiems nepadarytų galo. 

Kad šiaurinė Rusija pasiro
do bolševikams pavojinga, liu
dija faktas, kad Petrogrado 
sovietų valdžia 1900 ir 1901 
metų atsargoms įsakė but pa
sirengusioms. Nes jos bile 
dieną gali but pašauktos tar
nybon. 

NEPAPRASTOS SU
KAKTUVĖS. 

NAUJAS PASTOS VIRSI 
NINKAS. 

— A 

' 

sąjungininkai kuoveikiau su 
draustų serbus, kol dar yra 
laiko. vanorių. 

Taigi iš visų pasaulio vals
tybių po didžiojo karo tik vie-

čia neskaitomos, iš kurių kai- 'nos Suv. Valstijos pilnai de-
kurios turi daugiau kareivių j mobilizavo savo armiją. Gi ki-jtuo tarpu tai serbai truškina, 
už Vokietiją. Tečiau tos va i s ty tos palaiko didesnes armijas, ' tarytum, visoj Europoj už 
bės nėra taip didelės ir taip (negu butą pirm karo. juos-nebūtų vyresnių ir ga-
galingos, kaip Vokietija. Valstybių armijij didumas, j tingesnių. Kituomet taip ne-

Suv. Valstijos turi 140,000 {matyt, busimoj nusiginklavi- \ teisėta! nepasielgė nei patys 
kareivių ir tuo žvilgsniu uži
ma 13-ąją vietą. 

noti kiekvienos valstybės ar 
mijos padėtis. 

Pati Tautų Sąjunga pripa
žino Albaniją, pripažino jai 
sienas šiame suvažiavime, kad 

ATRADO 12 ŽMONIŲ 
MIRUSIŲ. 

Italija turi 450,000, gi Ja
ponija 300,000. 
• Toliau seka: 

Rusija turi 538,000 karei
vių, Lenkija 450,000 (pasta
raisiais laikais Lenkija daug 
kareivių demobilizavo^ nes ne
buvo kuom juos užlaikyti), 
Graikija 255,000; Ispanija 
253,000, Šveicarija 170,000; 
Turkija 153,000; Čeko-Slova-
kija 150,000. 

mo konferencijoje bus aptari- vokiečiai militaristai. 
mas.' Taigi ir yra svarbu ži- Kai-kurie laikraščiai rašo, 

PREZIDENTO ATSILIEPI 
MAS. 

*kad serbai pirmiau mėgino 
užslėpti savo agresivuma ir 
imperialistinius trošk i m u s. 
Šiandie jau viešai ima rodyti 
dantis silpniesiems. ( * 

WASBINGT0N, spal. 5. — 
Sąryšy^ su nedarbo klausimo 
konferencija prezidentas Har-
dingas paskelbė atsiliepimą $ 
valstybių gubernatorius ir į 

PAŠAUTAS IR APIPLĖŠTAS 
KASIERIUS. 

miestų majorus, kad jie pasi-
Kai-kuriose šalyse gyvuoja darbuotų kokiu nors būdu pa-

priverstinas kareiviavimas. 
Tos šalys yra: Japonija Itali
ja, Prancija, Graikija, Čeko
slovakija, Lenkija, Šveicarija 
ir Ispanija. Šitos valstybės tu
ri įstatymus, sulig kurių pri
reikus visi vyrai šaukiami ka
reiviauti. Tokius įstatymus tu
ri ir šios Britanijos koliomjos: 
Pietų Aprika, Naujoji Zelan
dija ir Australija. 

\ 

rūpintį darbo bedarbiams, id
ant ateinančia žiemą sumažin
ti darbininkams vargus. 

Henry Swanson nusipirko 
automobilių už 2,000 dolerių 
ir pasileido Michigan ave. 
Ties 49 gat. plėšikai nuo jo 
atėmė automobilių. 

Pulaski Building and Loan 
Ass'n, 1715 S. Ashland Ave., 
užvakar vakare turėjo susi
rinkimą. A'ssociacijos kasie-
rius Anton Gorecki po susirin 
kimo su keliais direktoriais 
ėjo namo. Su savimi turėjo 
6,500 dolerių. 

A n r kampo Ashland ir 19 
gat. juos užpuolė plėšikai. 
Nuo kasieriaus atimti pinigai 
ir jis pats pašautas. 

Paroje, spalių 3-4, Chicago-
PLATINKITE "DRAUGE" I je pavogta 15 automobilių. 

ASTRACHANIUS, Rusija, 
spal. 5. — Vakariniuose Kas
pijos juros pakraščiuose, yra 
Shiloi sala. ,Toje saloje yra 

jilros šviturys, kurs naktimis 
nušviečia tolimas apylinkes. 

Rusijos jurininkai pastebė
jo, kad šviturys daugiau nak
timis jau nešviečia. Taigi jų 
keletas nusprendė patirti, kas 
'tenai turėtų būti. 

Šviturio viduje, (tai nema
žas trobesys) jie atrado dvy
liką darbininkų gulinčių negy
vų. Tai buvo šviturio'darbi
ninkai. J ie mirę badu. 

J ie suvalgę^ dalis savo ba
tų ir virę savo kailinių kai-
'lius, kuriais mėginę valgyda
mi apsiginti badą. Tečiau ki
tas paskui kitą> žuvę. 

Šviesa švitury užgeso, kuo
met jų paskutinis badu mirė. 

15 UNOARŲ ŽUVO 
KOVOJE. 

Chicagos pastoje užėmė vie
tą naujas viršininkas. J is y-
ra Arthur C. Lueder. 

s a u j a s viršininkas paskel
bė atsiliepimą į chieagiečius, 
idant jie siųzdami laiškus paš
tui nedarytų nereikalingų sun 
kenybių. 

Kasdien pastoje 300 klerkų 
nieko daugiau neveikia, kaip 
tik pertaiso klaidingai arba 
blogai padėtus ant laiškų vo
kų adresus. Tas labai sutruk
d o laiškų pristatymą. O juk 
to butų galima išvengti, jei 
žmonės išmoktų teisingai ra
šyti adresus. 

Pastos viršininkas sako: 
i 

Nekuomet ant voko nerašyk 
"c i ty , " jei mintiji apie "Chi-
cago, 111. * * Taigi vietoje "ci-
' ty' J visuomet • rašyk * * Ohiea -
go, m." . 

"Nekuomet nevartok kitos 
voko pusės savo adresui, jei 
nori pažymėti, nuo ko laiškas 
siunčiamas. Tai visuomet rei-
kia pažymėti viršutiniame 
kairiajame voko kampe. 

"Nekuomet neadresuok lai
ško paišeliu, jei gali vartoti 
plunksną ir rašalą. 

"Atsargiai rašyk gatvių 
Vardus; žiūrėk, kad teisingai 
butųk parašyta." 

Jei žmonės tų patarimų pil
nai laikytųsi, tai laiškai grei
čiau butų pristatyti į namus 
ir vyriasybei kasdien butų * su
taupyta po 1,500 dolerių tik 
vienoj Chicagos pastoj. 

BANKININKŲ SUVAŽIA 
VIMAS. ' VIENNA, spal. 5. — Aust

rija su Ungarija del Burgen-
lando vis dar nesitaiko. Daž-;' LOS ANGELES, Cal., spal. 
nai pasitaiko kruvinų susirė- 5. — Čia^turi 47-tą pusmetinį 
mimų. |'suvažiavimą Amerikos Banki-

Aną dieną ungarų kariuo- 'ninku Sąjunga. 
menė užpuolė austrų kareivių 
būrį. Ungarai prarado 15 ka-

Suvažiavime kalbama, kad 
prekyba ir visi reikalai šaly 

reivių nukautais ir apie 5p eina geryn. Taigi pesimizmas 
sužeistais. (nieku negali but pamatuotas, [kiai, kad savo gerbiamojo kle- ĮLenkų šimtui markių 

VELIUONOJE rugp. 15 d. 
iškilmingai apvaikščiota 500 
metų sukaktuvės vietinės baž
nyčios Vytauto pastatytos 
1421 metais. Bažnyčioje bu
vo pašventinta nauja blaivi
ninkų vėliava su parašu vieno
je pusėje: "Broliai bukite 
blaivus,' • o antroje 1421 — 
1921. Bet, svarbiausiu .mo
mentu buvo Kryžiaus pašven
tinimas Gedimino kalne. Po 
sumos ir pamokslo bažnyčioje 
žmonės iškilmingoje procesi
joje, giedodami " Dievas mū
sų prieglauda," priešakyje su 
kufc. J . Tumu; dalyvaujant 15 
kunigų, kaikuriems Seimo na
riams, visuomenės veikėjams 
ir 10,000 suvrišum žmonių, 
nuvyko į Gedimino kalną, ka
me aukštesniame jo gale sto
vėjo baltas, 4 sieksninis ąžuo
linis kryžius. Iš bažnyčios 
bokšto buvo nuleista didelė 
baltai geltona popiežiaus vė
liava, tokios pat 4 mažesnės 
vėliavėlės plevėsavo bažnyčios 
priešakyje, bažnyčios vartai, 
kelias į kalną ir kalno viršū
nė buvo iškaišyta tautinėmis 
vėliavomis, kurių priskaitėme 
45. Žmonių mjinių minios, 
lyg bičių spiečius, aplipusios 
abudu kalnu — kryžiočių pil
kalnį' ir Gedimino, darė ne
paprastą įspūdį. 

Pašventinęs kryžių kan. Tu-
mas prabilo į žmones apie 
Lietuvos praeitį ir jos- dabar
ties laikus. Anot žmonių pa
davimų — pilkalnėje guli už
burti mūsų karžygiai. Atsi
radus pavojui tėvynei prasi-
versią pilkalnės, atbusią kar
žygiai ir stosią tėvynės gint. 
Dabarties laiku atbunda seno
vės Lietuvos karžygių dvasia, 
Lietuvos tautinis ir valstybi
nis augimas milžiniškais žing
sniais eina pirmyn. Bet kur
gi mūsų jauni bernužėliai, 
balti dobilėliai — klausė kal
bėtojas! Jų čia nesimato, jie 
visi stovi fronte gindami Lie
tuvos rytpiečių sieną nuo 
plėšrių kaimynų, kurie tik 
laukia progos, kad Lietuvę, su-
griovus. Tečiau Lietuva gali 
but perplokšta, bet neįveikta 
ir nesunaikinta, jeigu ji tiktai 
išlaikys savo vidaus vienybę 
stiprybę, * dvasios prakilnybę, 
kūno ̂ sveikatą, blaivybę, dorą, 
darbštumą. Kryžius reiškia 
amžinos tiesos ir teisybės per 
galę. Gerai padarė veliuoniš-

bono raginami, pastatė Gedi
mino kalne kryžių. J i s turi 
mumis visus raginti, be palio
vos kovoti už amžinos tiesos 
ir teisybės idealus, kurių ve
dami tikrai atstatysime laisvą 
Lietuvos Valstybę. — 

Pagiedojus dar "Amžiną a-
tilsį" už mirusius Lietuvos 
karžygius ir veikėjus, užsibai
gė bažnytinės iškilmės dalis ir 
prasidėjo tautinė. Pasakius 
dar keletą žodžių vienam iš 
minios, užgiedota "Lietuva 
tėvynė," pasigirdo galingas— 
valio Lietuva T ir chorui gie
dant, " J a u slavai sukilo" vi
sa liūliuojanti minia sujudo, 
sukruto atgal* bažnyčios link. 

^f«lonu& vėjalis nuo Nemu
no,, vėliavos budriai purpeno 
ant kalno, didžiosios nuo baž
nyčios bokšto rimtai plevėsa
vo. Padangė buvo apsiniau
kus, Nemunas nuo rūstaus 
dangaus žvilgėjo lig plieno 
šarvais apkaltas, vaidinos Ge
dimino, Vytauto dvasios, jų 
kova su užpuolikų gaujomis, 
plaukiančiomis Nemuno Lie
tuvos gilumon, prisiminė ir 
landus knygnešėliai, su lietu
viškų knygų pundeliais bekiu-. 
tinantys Nemuno pakraščiais. 
Visgi lietuviškoji knygelė iš 
mušė iš rankos ginklą Lietu
vos engėjams, sukūrė lietuvių 
tautinio atgijimo gaisrą, pa
tiesė pamatą Lietuvos valsty
bei. Plėtokim savo dvasios 
pajėgas, i jos nugalės mūsų 
priešų kumščio galybę. 

Liet. " L - v ė " 

KALBŲ KURSAI. 
v 

KAUNAS, (Elta). Švietimo 
ministeris leido lietuvių mo
kytojų grupei atidaryti nuo 
rugsėjo 1 d. "Kalbų Kursus," 
kuriuose bus naujaisiais me
todais dėstoma grupėmis ir pa 
vieniui lietuvių, latvių ir ki
tos kalbos. 

O R A S . — Šiandie gražus 
oras; kiek šilčiau. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25, 060 do
lerių spalių 4 buvo tokia, pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterL svarui 
Prancijos šimtui frank 
Italijos šimtui lirų 
Vokiečių šimtui mark. 
Lietuvos šimtui auks. 

3.70 
7.12 
4.14 

.82 

.82 

.02 

-*• 

\ 
\ 
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PRANCIJA IR EUROPA, 
Pulk. House mums yra žino

mas. Karo metu jis buvusiam 
prezidentui. Wilsonui tarnavo 
kaipo personalis atstovas. Ke
lis kartus jis buvo siunčiamas 
Europon. Kartu su Wilsonu 
jis dalyvavo taikos konferen
cijoje Paryžiuje. 

Karo ir paskui konferencijos 
laikais pulk. House pasirodė 
didžiausias prancūzų ir lenkų 
prietelis. Gi mes is patyrimų 
žinome, kad kas karštai užta-
riauja lenkus, tas yra neper
maldaujamas Lietuvos priešas. 

Pigu suprasti, kodėl pulk. 
House buvo prancūzų ir lenkų 
užtarytojas. Todėl, kad p. Wil-
sonas savo simpatijų lenkams 
atnašavo. 

Visgi taikos konferencijos 
pabaigoje zuikis perbėgo kelių. 
Pakilo nesutikimai Wilsono su 
tuometiniu valstybės sekreto
rium Lansingu. Pulk. House 
palinko Lansingo pusėn. Su 
tuomi pasibaigė Wilsono su 
House prietelystė. Taip įvykus 
pulk. House ėmė rašinėti į lai
kraščius apie Europos politi
kų. Rašo jis ir šiandie. 

{šiandie jo raštuose jau nesi
mato jokio prielankumo Pran-
cijai. I r jei kas neprielankiai 
atsineša į Pranciją, užtenka 
tokio pat neprielankumo ir 
Lenkijai. 

Šiandie yra kitokios nuomo
nės pulk. House. J i s sako, kad 
prancūzai su savo baime visai 
Europai neduoda ramybės. 
Prancūzai priešingi Austrijos 
su Vokietija susijungimui. Te-
čiaus ~Jų tas prieštariavimas 
vis labiau netenka pamato. 
Nes tame nusistatyme prancū
zų niekas neremia. Kad taip, 
tai jie ir nesulaikys Austrijos 
nuo susiliejimo su Vokietija. 

Pulk. House sako tiesų. Nes 
šiandie Europoje visus kivir
čus ir nerimasties laikus pa
laiko vieni prancūzai su len
kais. Tie ir kiti palaiko skait
lingiausias armijas. Prancūzai 
bijosi atgimstančios Vokieti
jos. Kad numažinus kiek tų 
baimę jie gundo lenkus platin
ti savo sienas. Lenkai klauso 
ir užpuldinėja kaimynines 
valstybes. Kadangi lenkams 
su tais imperialistiniais žy
giais ne visur vyksta, tad ir 
Pranei jos baimė didyn eina. 

a IRAbt*. 1*reciaa*ienis, Spalio S, 1921 

ATSTOVYBĖS JURISKONSULTO ADVOKATO 
B. MASTAUSKO PRAKALBA 

PUOTOJE " L A SALLE" VIEŠBUTY, RUOŠ, 25 D. 

Puotos pirmininkui arkitek-
tui p . M. Žaldokui padėkojus 
Valstijos Prokurorui Crowe už 
simpatingą ir prielankią kalbą 
lietuviams kurioje jis ragina 
ginti savo nepriklausomybės 
teises, kviečiamas p. B. Mas-
tauskas prakalbėti. 

Aukštas, petingas vyras, sa
kytumei, Lietuvos girių ąžuo
las, linksmo veido, širdingos 
šypsenos oratorius pakįla. 

J i s kalba angliškai. Iškal
ba aiški, niekur nekliųva, ak
centas tikro anglų kalbos ži
novo, slidžiai ir skambiai sly
sta žodžiai, nejučiomis klausy
toją prie savęs pririša. Visi 
domiai klausosi. 

Jo kalbos turinys ypatingai 
taikomas Amerikos piliečiams 
kurie nesugeba įvertinti mū
sų nepriklausomybėn siekimo 
taatinių aspiracijų šviesoje, 
kurie norėtų matyti vieną, ne
dalinamą Rusiją su visomis sa
vo dalimis. 

Pagrindinę savo prakalbos 
mintį jis vysto logingai, įtiki
nančiai. 

Pradeda pavyzdžiu kuriame 
nurodo kiekvienos tautos psi
chinius reiškimus. Iš jų kįla 
individualės politikos, ekono
mijos ir kultūros uždaviniai 
nacionalėje plotmėje, kurių te-
čiaus negali užstelbti, palaido
ti einant prie visuotinosios pa
saulio taikos ir civilizacijos. 

Kadangi tas pavyzdys vaiz
džiai karakterizuoja tautų 
psichologiją ištisai jį talpina
me. 

Tautų Sąjunga, sako kalbė
tojas, paskelbia konkursą. Juo-
mi kviečiamos tautos rašyti 
studiją apie dramblius. 

Anglai siunčia savo delega
ciją į Afriką kad jie vietoje 
ištirtų dramblių gyvenimą. An
glai dideli sporto mėgėjai vai
kosi dramblius medžioklėje ir 
parašo veikalą: " Dramblių 
medžioklė " . 

Pransai taipat stropiai tei
raujasi apie dramblius, bet 
skirtingu žvilgsniu įvertina 
dramblius rašydami "Apie 
dramblį ir jo meilę". 

Amerikiečiai stojo konkur-
san, apsišarvuoja kelionėn 
zoologais, inžinieriais, biznie

riais, visą konkursiniam veika
lui ekspediciją siunčia specia
liu laivu į Afrika, na ir parašo 
ekonominės vertės veikalą: 
"Dramblių naudojimas trans-
portacijai". 

Vokiečiai tariasi rimtai apie 
konkursinį veikalą. Matema
tiškai apskaito kiek mokslavy 
rių per kiek laiko tą tyrinėji
mą galėtų atlikti. Galop su> 
taria kad 12 geriausių zoolo
gų per 4 metus apsigyvens Af
rikoje ir tyrinės dramblius 
gamtoje, paskui per 4 metus 
tęs savo studijas drambliams 
esant nelaisvėje, sekančius 4 
metus juos klasifikuos ir galop 
per 4 metus ekspertai parašo 
8 tomų veikalą pavadindami: 
"Įžanga prie dramblių studi-
. j o s >» 

Rusai — bolševikai savotiš
kai imasi darbo. J ie "vod-
k o s " išsigėrę išsitiesė žemėla
pį, sužiūrėjo savo plačiąją ir 
nesuvaldomą Rusiją ir nesura
dę savo žemėje panašaus gy-
vulio, padaro trumpą išvadą; 
tokio gyvulio nėra ir studija 
yra negalima. 

Lenkai konkursiniam darbui 
išrenka garsų pafcriotą — en^ 
dėką ir siunčia Afrikon. Tam 
beplaukiant juromis pakįla au
dra ir išmeta Prancijos kran-

įtaigas — inelmoja, šmeižia. 
Štai dabar nesenai "Vieny
bės" n. 72, kokis ten pastabų 
rašytojas prisiminė apie lietu
s i ų parapijines mokyklas,, ix 
tuojaus primelavo. 

Iš to rašytojo žodžių aiškių 
aiškiausia matyti, kad; jis apie 
parapijines mokyklas nei tiek 
neturi supratimo ir žinių, kiek 
oays apie astronomiją. 

Matyt, kad tas žmogus ne-
simokinęs parapijinėje moky
kloje.. Je i jis ten butų išauk
lėtas, tai turėtų daugiau sąži
ningumo ir taip nemelttptų ir 
drovėtusi rašyti tokių ne
sąmonių, kokių prirašė savo 
pastaboje. 

Savo pastaboje duoda pers
pėjimų tėvams, kad jie, girdi, 
nusikalstų- vaikams, leisdami 
juos į parapijinę mokyklą. 

Tokis perspėjimas galėtų su
klaidinti vienus kitus mažiau 
supratusius tėvus, bet ačiū 
Dievui, tokių tėvų skaičius 
eina vis mažyn ir mažyni Pa
prasti darbininkai tėvai daug 
daugiau išmano apie apšvietą 
kokia ji turi* būti, negu libe
ralų "Vienybės" pastabų ra
šytojai. Tėvai mato, kaip ne7 

palyganamai daugiau išmoki
nami yra vaikai parapijinėse 
mokyklose, kaip švariai laiko
mi ir mokinami padoriais vi
sur būti, kaip jie mokinami 
švelnumo apsiėjįme, sąžiningu
mo gyvenime ir kitokių viso
kių gražių dalykų. 

Tai liudija Chicaga, kurioje tan. Studija užbaigta. Veika
las parašytas: "Dramblys ir lietuvių parapijinių mokyklų 
lenkų klausimas." ; (daugiausia. Jose kasmet tiek 

Šis pavyzdis ryškiai aptaria 'pribūva vis naujų mokinių, 
tautų savotiškumus kad mokyklose ima pritrukti 

vietos, kitų net* negali priimti. 
Mokyklų kambariai didinami, 
arba jų skaičius dauginamas. 

įvairių 
kurie nepaisant skirtumo gali 
atrasti tinkamose ribose savo 
vystymąsi ir tarpimą. Atme-j 
tus ar paglemžus jų tautinį 
karakteri visvien ką žudyti ne-
nužudomą tautos dvasią. 

(Bus daugiau) 

IŠ MŪSŲ CENTRO. 
AM. LIET, h L FEDERA
CIJOS XI. KONGRESO 
(1921 M. BBOOKLYN, N. 
. Y.> REZOLIUCIJOS. 

(Pabaiga) 

B. Skautų Reikalu. 

Am. L. R. K. Federacijos XI 
kongresas, Brooklyn, N". Y., vi
sapusiškai apsvarstęs klausi
mą naujai priaugančių lietu
vių ateivybės kartų, atsimin
damas, kad 

1) tos naujos kartos turi 
išaugti gerais Katalikų Baž
nyčios vaikais ir ištikimais bei 
naudingais Amerikos pilie
čiais, neužmirštančiais taip-pat 
ir savo tėvų žemės — Lietu
vos; kad 

2) tam tikslui geriausia a-
tatinka katalikų skautų ir 
skaučių organizacija; kad 

3) toji organizacija turė£ų 
būti tampriais ryšiais surišta 
su jau esama L. Vyčių — pri
augamųjų ir didžiųjų organi
zacija, nutaria: 

a) ingalioti Fed. Centro 
valdybą imti visą reikalą savo 
globon ir rupestin, 

b) kreipties į visų liet. para
pijų kun. klebonus skautų or
ganizavimo reikale, 

c) ingalioti kun. Juozą Jan
kauską iš Ansonia, Conn., da
ryti visų žingsnių, reikalingų 
supažindinimui įuusų plačio
sios visuomenės su skautų idė
ja ir jų organizavimo priemo
nėmis. • 

NEI ŽINGSNIO BE 
SKUTU. 

Vargas melagių "Vienybei" 
Brooklyne. Niekaip ji be jų 
gyventi negali. Rašo. apie sa
vuosius — liberalus, meluoja, 
nes jiems priskaito tokių do
rybių ir darbų kurių jie ne 
tiktai ką nedarė, bet apie ku
riuos nei sapne nesapnavo. 

Rašo apie katalikus ir jų js-

•Taipat ir mokytojų skaičių 
reikia jose didinti, todėl net 
pasidaro kliūtis5 naujų mokyk
lų atidarymui.1 Gi tų naujų 
mokyklų norėtų labai daug 
vietų, bet t rūks ta seserų mo
kytojų. 

Kad liberališkų laikraščių 
rašytojai daugiau pasistengtų 

V. MŪSŲ ORGANIZACIJA. 
L Lietuvos Raud. Kryžiaus 

ir Vincento Pauliečio Dr. Rė
mimo Draugija susilieja su 
Tautos Fondu, patapdama Tau 
tos Fondo Labdarybės* sekcija. 

2. Tautos Fondas, nenusto
damas savo autonominės orga
nizacijos, tečiau del palaikymo 
tampresnių ryšių su Federaci
ja, pereina Federacijos žinion. 

pažiūrėti į lietuvių; visuomenę 'Joje pirmininkas, sekretorius 
Amerikoje, negu kurmiai į sau
lės šviesą, ir turėtų daugiau 
sąžiningumo rašyti teisybę, 
tuomet padarytų, daugiau nau
dos visuomenei ir neardytų jos 
gražių darbų, netrukdyti] jos 
prakilnių pasirįžimų. 

Spragilas. 

ir iždininkas bus tie patys, ką 
ir Federacijos. 

3. Tautos Fondo (kartu ir Fe
deracijos) pirmininkas, sekre
torius ir iždininkas bus Fede
racijos Tarybos nariais. 

•k Metinis Federacijos ir 
kartu Tautos Fondo pilnųjų 

narių mokesnis skiriamai 
$3.00, arba 25c. į mėnesį. IŠ tų 
$3.00 — vienas eis srovės or
ganizacijos reikalams kaip čia, 
taip ir Lietuvoje, antras do
leris — kultūros reikalam^, 
trečias — labdarybės reika
lams, s 

5. Negalintieji užsimokėti 
visų $3.00 j metus į visus 3 
skyrius, galės mokėti tik į 
vieną, arba du iš pagilinėtųjų 
skyrių, ingydami balso atatin
kamuose skyriuose (politikos, 
kultūros ir labdarybės). 

Draugijų mokesniai Federa
cijai lieka tie patys: po 6c. nuo Jčius atskaitas ka» trys mėne-
kiekvieno nario. 

IMlIlJIUMIUlUNiHilUiUrailIlIHflIlIlIlini 
LJfiTrVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

-DRAUGAS" 
Enia kasdieną išskynus nedėldJcnlua 

PRENUMERATOS KAUTA: 
CHICAGOJE IR C2S1E2TYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų 4.00 

SUV. VALST. 
Melams $0.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų lietų. Norint- permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigrus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. OO. 
2334 & Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Rooseveit 7791 
IIISIIIII 

siau • 

6. Federacijos Centro pirmi- 7. Federacijos Seimo eiga 
ninkas (arba kitas Centro vai-1 privalo būti tiksliaus susiste-

matizuota, negu ligsiol. Tą 
darbą pavesti Centro valdy-
bai. 

VII. NAUJOJI VALDYBA. 

dybos narys, valdybos paskir
tas) ir Sekretorius yra apmo
kami ir apsigyvena kiek ga
lint vienoje apylinkėje. 

VI. ORGANIZACIJOS DRAU 
SMĖ IR TAKTIKA. 

I 
1. Pabrėžiame būtiną ir pri

valomą Federacijos nariams 
bei jon ineinančioms draugi
joms drausmę, kad visos su
rinktos aukos Lietuvai butų .;. Vice-pirm. Kum Jonas Ja* 
siunčiamos per Tautos Fondą.: kaitis. 41 Providence S t , WOP-

Pirmininkas (Fed. i r T. 
Kun. Jonas Svagždys, *20 
Webster St., Montello, Mass. 

Dvasios vadas Kun. Dr. Ig
nas česaitis, 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago, UI. • 

2. Katalikų laikraščiai ne
privalo skelbti jokių aukoms 
rinkti atsišaukimų, negavę iš 
Tautos Fondo Centro valdy
bos pranešimo. 

3. Visi atsišaukimai iš Lie
tuvos aukų reikale, jeigu jie 

oester, Mass. 
IL Vice-pirm. Leonardas Ši

mutis, 222 So. 9-tli St.. krook-
lyn, N. Y. 
Sekr., (F. ir T. F.) Kazimie
ras Krusmsfcas, 222 So. 9-th 
StC Brooklyn, N. Y. 

turi tikybinio pobūdžio, pri-* Iždininkas (Fed. ir T. F.) 
valo gauti Vyskupijos Kuri
jos, Katalikų Veikimo Centro 
Lietuvoje ir Tautos Fondo su
tikimą. Gi Tautos Fondas jas 
persiunčia K. V. Centrui, kurs 
j a s inteikia Vyskupo kurijaL 

Visi politinio, kultūrinio, 
labdaringo pobūdžio aukų at
sišaukimai, ingaliojimai pri
valo turėti L. K. V. Centro 
Kaune ir Tautos Fondo Ame
rikoje leidimą. 

Juozas Šaliunas, 145 Congress 
Ave., Waterbury, Conn. 

Publikacijos vedėjas kun. F . 
Kemėšis; * 1313 "VVestmihster 

1 

Ave., Detroit, Mich. 
Kiti Tautos Fondo valdybos 

nar ia i 

Vice-pirm. Kun. Dr. Ignas 
česaitis, 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, III. 

Iždo globėjai: Kun. Fab. Ke-

4. Federacijos Centro val
dyba palaiko kuoankščiausius 
ryšius su K. V. Centru Kau
ne, nuolat apsimainydami sa
vo pranešimais ir informuo
jant lietuvių kitalikų visuo
menę Amerikoje. 

5. Kongresas kreipia Centro 
domės j V. sk. 7 ir 10 punk
tus (17 purd.)k 

• 

mešis, 1313 vVestminšter Ave., 
Detroi^Mich.; Baltramiejus A-
jauskas, 58 Lincoln St., Brigli-
ton, Mass. 

• • K_ 

6< Federacijos Centras pa- bona> 

Kova už Lietuvos nepriklaur 
somybę dar nepabaigta. Ko
vą laimi tas, kas laimi pasku
tinį mūšį. Kas pirks tam mū
šiui sunkųjį šovinį — $500.00 

siunčia j Skyrius ir į Apskri- I .• • * — . . . - : : -

Erškėt-Radastas. 

L I E T U V A I T E 
Lermontovo poema. 

(Tęsinys). 

XVL 

•O laikas bėgo. Atsigavo jau 
Po smūgio. Tik ne tas nun kas pirmiau 
Arsenis liko. Nors jis jaust pradėjo, 
Nors vėl regėjo ir girdėjo. 
Bet perverta širdis jau neplautojo — 
J i mirė jo krutinėję jaunoje. 
(Jis stengė meilę iš širdies išvyt. 
Bet tą, kas buvo, vėl nebūtu padaryt 
Kas gal pasauly? Sugeltos sielos 
Svajones kas užtvenks, ar pažabos? 
Ir kas gi iš sielos skausmus išstums, 
Kad jie gyvenimo nenuodint mums? 
Taip dienos slinko. Nieks jam nerūpėjo. 
Nuo šiol niekuomi jis nesistebėjo1. 
Kabot galėjo net audra pikta, 
Bet nesiniaukė jo niūri kakta... 
Nors skaudų smūgį perkęsti valiojo, 
Kurį likimas skyrė jam dalioje; 
Nors rodyti žmonėms jis nenorėjo, » 

Kad gilią žaizd.) .širdyje turėjo 
Bet ta žaizda paniekinta sena 
Vis gilinąs su kiekviena diena... 
Giedros nestengt jis pergyvent, užmiršt, 
Kad ją atimt mirtis; bet jį užvilti... 
Pirmiau jau ižmones niekino jisai, — 
Nūnai jis neb'kentė žmonių visai. 
J is niekšas tapo be skaisčių jausmų 
Su širdžia ugnine vien tarp skausmų... 

XVII. 
v 

Žymė skausmų — tai suotemos sielos: 
Joj nėr rūkų, bet nėr i* šviesos; 
Niekai jai tuomet viskas ir visi;. 
Gyvent nenori, bet mirtis baisi; 
Norėtų dangų keikt, bet ji kalta; 
(J raudu, o čia, sau šypsosi gamta — 
Del to ji patiria tokius jausmus, 
Kaip pasmerktas, regėdamas linksmus. 
Gražiam pasauly — ji auka kančių, 
J i gars " f a l s " tarp tonų jo saldžių. 
Ramybės uostan plaukia be minties; 
Sudužus dairosi, be^ nėr vilties; 
Jos laimė dingo — nieks jo* negražįs — 
(Jėlė nudžiuvus jau nebepražįs... 
Yr demonas naikintojas džiaugsmų: 
J is džiaugsmą duoda pilną, be skausmu, 
Kad, jį išplėšęs po dienos — kitos, 
Galėt tyčiotis, kaip jinai vaitos; 
Suardęs laimę, jis dar siundo jnus, 

1 

Kad keltam maišto], lig visus jausmus, 
Kuriais gėrėdavomės kitados, . 
Drauge mums neišplėš ant visados. — 
Jis laimės mums pavydi ir dangaus, — 
Pavydi to, ko jis nobeatgaus... 

xviai i . " . 

Didysis kunigaikštis štai visus 
Nun pašaukė prieš Lietuvą rusus. 
Prie sienos traukiu rusų jau būriai. 
J ie tikis priešą sudaužyt žiauriai 
I r nuteriot jo> miestus ir sodžius, 
Žadėdami^ ten grofriuš\9au. didžius. 
Bet1 rusai; Lietuvai — ne naujiena, 
Su jais kovot — Jai pasaka sena. 
Jinai už laisvę ir-savo-teises *-
Mokėjo atnašaut aukas gausias, 
O rusas pliekt — visviena ką šuva, 
Tat ruošias pasitikt juos Lietuva. 
Jau laukia jų: Su ja šimtai vilkų... 
Jie žino neapseis čia be aukų. 

XIX. 

Gana didvyrių rusai jau turėjo, 
Bet jų stovyklon vienas dar atėjo, 
Dėvįs rūbu ilgu lig įpat kulnųj 
Atėjo pėksčias, vienas be tarnų. 
I r pragarsėjo čia tuojau drąsa — 
Tik jį minėjo armija visa. 
Senai jis puošėsi 'skydu* šelmu 

liūdžiu pagrauštu jau. Tat įdomu, 
Ko-jis atėjo. Gal* garbės šalies 
Ast-vyl«»; g-infc jis iš tėvu m lies? 
Gal apsėmė sunkybes karo nešt, — 
Norėdamas vien grobio pasiplėšti ^ 
Del vieno priešo jam širdis sopėjo, — 
Tik jį nudėt Arsenijui rūpėjo. 

XX. 

Štai pasitiko lietuviai rusus — 
Ur mušis užvirė žiaurus, baisus; 
Tik vėjas upės bangomis nešioja 
Šauksmus ir klyksmus, girdimus kovoje. 
Užsidegė gaisru dangaus skliautai; 
Pakilę durnų tarnaus debesiai 
Dar auga vis juodi taryt naktis; 
Čia vėtra beria dulkėm į akis... 

i 

O mušis verda. Laužia jau rusus. 
Jau, jau štai supa. juos būrys naršus; 
Jau bando bėgt.. Urnai sušuko jis. 
J p balsas pervėrė visų širdis. 
Be skydo ir be Seimo ant galvom 
Jis šoko. prišakin aršios kovos. 
Kirviu apsiginklavus plieniniu, 
Kapoja priešą smūgiu pavieniu — 
Ir. virsta vienas, kitus ant smelies, 
Ir ritas galvos tų, kuriuos palies; 
Tik kraujas liejasi be paliovos... 
Pabūgo priešo sunųs Lietuvos. 
Dar laikės jie ; bet laikės neilgai. 

Susinaravinę jau jų žirgai 
Neklauso kamanų. Norėt laimėt. 
Perniek jų pastanga. Jau turi bėgt. 
Bet narsus lietusiai, ir bėgdami,, 
Kapoja priešą,, bado jietimi..,» 

XXI. 

Aisenis buvo karžygis tasai. 
J is girtas buvo nuo kraujų visai* 
Užliet jais ugnį sieloje norėt'... 
Neapkentė visų, kad nemylėt* 
Tik jos... Riogsojo- kalvos velionių, . 
Kur tik kirviu pamojo plieniniu. 
Arsenijo kakta linksmai švitėjo, 
Baisaus mat keršto rakąs jam atėjo. 
Taip ėjo jis, aplenkęs jau savusv 

Kaip meteor's pro debesius rausvus. 
Čia p a s t ė r o , likęs vienas jis, 
O apie jį tik lietuvių būrys. 
Grįžt buvo jau vėlu. "Man galas j a u t " 
Sau mano. Moja tat kirviu aukščiau, 
leškodams paskutinėsės aukos... 
"Ta i j i s ! " Halė išgirdo balsą jos. 
Nustebęs atsigrįžo. Jau norėjo 
Ištarti keiksmą, betgi nesuspėjo... 
Yt karo angels, y t deivė tikra, 
Stovėjo jo miela, graii Giedra. 
Lengvutis šeimas ant galvos blizgėjo, 
O kardas rankoj dešinėj žvilgėjo. 

(Bus daugiau) 

> 
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Trečiadienis, Spalio 5, l 9 i ; D R A 0 G A * 

LA. K. RUTKAUSKAS! 
Gydytojas tr» 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 8-11 rytai* 1-1 pcjj 

>letu Ir t-8 rakanti*. Nedėldie-' 
liatn tiktai po piety S Iki 8-

D.. M. T. STR1K0LIS 
Į Lietuvis Gydytojas sr Chirurgą* I 

Peoplea Teatro If ame 
J l « i 8 W. 17th Sts>. TeL BooL t e o l 
•Valandos: C Iki S vak, Nedėl 1*1 
Blkl l f ryta. f 

Re*. 2*14 W. 43rd Kcroe* 
Nuo ryto Iki plet. i | 

PfTeL KcKJnley MS | 

^ ^ r ^ f ygrs* 
Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEMTI8TM 

4711 BO. ASHLAJ1D A T H O I 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki I 
Seredomls nno 4 lig 9 vakar* 

DR. P. ŠIMAITIS i 
NAPRAPATH 

\v. 45 Str. Chicago. 
(Prie Western Avenue) 

•ydau Be Vaistu Ir Be Operac i jo j 
ral. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais pa^ 

ii sutarimą. Išskiriant ketvergius. 

! Telefoną» Boulevard 9199 Jį 

DR. C. KASPUTIS I 
DE3I TĮSTAS 

S 
8381 South Halsted Str. 

Valandos: 9— 18 A. M. • 
1—S: 7—8 P. M. * 

& a £ ^ § j a * & l £ 4 & A £ * 4 X & * £ 4 £ * * 
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DR. S. N AIKEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CEURVHOM9 
Oitaas Ir Gyvenimo vieta 

8*58 South Halsted Stre** 
ant iliisai UalTsnal 8i**« Baafc 

Valandos nno 19 lkt 12 ryte; nno 
1 iki 4 po pietų; nno 7 Iki 9 rak 

Hsdeltomis nuo 19 iki > 
r«i«fsaM 

j DR. CHARLES SEGAL | 
Perkėlė seavo oflss p* n u o 

{ 4 7 2 9 So. AsbJand AvenueJ 
Spertjailstas | 

jDt lOVU, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGUg 
•Valandosnuo 19 lkl 12 išryto; n n o | 
• 2 iki B po pietų,; nno 7 lkl 8:191 
Jvakaie Nedėliomls 19 kil i 

Telefonas Dreiel 2889) 

DR. M. STAPUUONIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8347 Emerald Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo Z IRI 5 vaKare. 

fe 

J. P. WAITCHES 
Lawycr 

LIETI VIS ADVOKATĄ* 
Dien.: R. 511-127 N. Dearbom 

Tel. J>earborn 609fi 
Vakarais: 4509 So. Ashlaiid A 

Tel Yards 105S 
>:-

i 
ve. I 

i 
l 

— I 

Takrfmmmm Putlumu **• i 

Dr. P. P. ZALLY3 
Lietu vis DentisU* 

|«4ftO! MO. )SJrhJ|C*0 4 » W » » 

B—s9kssi "» 

j r e L PullmaM 843 l» »*«* 

mHIlIlllIIHUiilllMKaiUlIiUlimtllIllIlItr 
•y t uuiK stteiay 7 *Ai* ~ 
i DR. 1. M. FEINBERG Į 
••Gydo Mfx-ol|nMtti vi*»>wt*»» »»nj i»s 

moterų ljti*ka# ligas 
S2401 Madl.tos) »tt.. kacnya* 98w 5 

t*na Are., Chi»»gt> 
•Valandos: 2—4 po ptpt 7—9- »ai S 
-ii i i iui2iifii i!i i!i i i i i i:i i iniii i i i i i i iuiii i ia 

r#i| Randolpb J 898 
A. A SUKIS 

ADVORATA8 
OfMMM vulumit i i j 

AKSOCIATION HLI**. 
19 Ko. La Sslla - i 

valandos 9 ryto Iki 4 t>o p»#». 
PanedMfel* iki 8 vakarą 
Nedėliotuie ofisas- osdanrta* 

»-—> »w «•.«» HĮ I • » » • « » ••* e ^ < ^ " * 

» 

DR. G. M. GLASER 1 
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisas 8149 8o. Morgan t*. 
81-ro 84.. Ch<oago, BL 

SPECIJ AUSTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi sars-

niakų Ilgu. 
OFISO VALANDOS: Nno 19 ryte 
tki S po pietų*, nno I t u I vėtau 
dg vakar*. 

Nedėliomls nno » iki I po pisu 

— . * 

[ujopean American Ruraau 
Fabionas ir MicJrievic* ved. 
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinige, laivakor

tės, pašportai i i t t 
UOTARIJUSAS 

Real Estnte, Paskolos, įnami—I 
Ir tu 

SOS W. S5th St., Kamp. Halsted 84. 
TeL Boulevard 811 

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

Ned.: lkl 8 po pietų. 

— = 

1 
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LIETUVIAI AMER10JE Į 
KAS KAIP REMIA, I* L. 

PASKOLA ; I 

4!UlllllllinilllllllllllllllllllUllltllUlltiili 
Ras, 1139 Independenoe Blvd. 

Telefonas Voa Bureu 984 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas rl 
8pec4jalistas Moteriško, Vyrišku 

Vaikų Ir visų chroniškų Ilgu 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 P* 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomls 10—11d 
Ofisas 3364 So. Halsted 84^ CM sage 

T SSSiouas Drover 889)8 
• r l l l l M I l l l l l l l l l U l l l l l l l l l l l l I f l I l I f l I l I t l I f l I i l 

5 1 0 0 9 9 9 0 9 9 0 0 9 4 
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES 
S20& S. Halsted, 2407 W. 

1850 N. Wells 84. 
187 Mokyklos Jųngt. Valstijone. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpl-J 

mo, Designing bisniui Ir narnama« 
Vietos duodamos dykai, Diplomai.| 
Mokslas lengvais atmokėjimaia^ 
iClesos dienomis ir vakarais Pa-< 
reikalaukit knygelės, 

Tai. Seeley 1648 
SARA PATIEK, pirmininke.* 

I 
Dr.M.SbipDicki! 

3107 So. Morgan Street 
OMIOAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5018 
Valandos: 8 lkl 11 Ii ryto: 
5 po pietų lkl 8 vak. Nadėlio-l 

' l k l t vai. Takar*. ;cnis nuo I 
3* 

S • • • • • - - • 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

ro t Canal 2118 
7alandos: 19 ryto lkl 1 
lyvenlmas: 

2811 W. 9Srd Str. 
ral. Prospect 8488. 

• • a 

Tel. Canal 2S7 Vak. Canal 2111 

DR. P . Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 80. Hak>ted 8tv««* 

• ««laodoa. 1S ik i 12 ryto. 1- ik' » 
po piet S ik i t vakar* 

•-• • - - » • • • • • • • • ^ - f 

Westville, BL — Rūgs. 25 d. 
įvyko A. L. R. K. Federacijos 
skyriaus ir L. L. Paskolos sto
ties susirinkimas.Kalbėta, kaip 
rengtis prie L. L. Paskolos bo-
nų pardavinėjimo vajaus. Nu
tarė sukviesti visuotiną susi
rinkimą ir pakviesti antrąją 
stotį prie bendro darbo. Tam 
tikslui išrinko komisiją. 

Rūgs. 28 d. miesto svetainė
je įvyko šios kolonijos lietuvių 
visuotinas susirinkimas. Žmo
nių atsilankė neperdaugiausia 
Federacijos skyriaus pirminin
kas paaiškino susirinkimo tik
slą. Šio susirinkimo pirminin
ku išrinko M. Lukošių, rašti
ninku — A. Stanšauską. 

Pradėjo svarstyti ar reikia 
pirkti bonų, ar ne. Paklausė 
antrosios stoties, ar iš L. Mi
sijos gavo pakvietimą prie pa
skolos 
negavo.» 
kelia klausimus, kaip L. Misi
ja ,%alojo kreiptis į "klerika-
II)A?, o įuos. pamiršti. 

^Kat^iĮikili paaiškino, kad po 
u ^ s i H o s ^amsaiikiiiio tilpųslo 
Uu^a^oš^į^ąoxgahiza\o stotį 
iij -iįafo^ valdybos svą^tatą pftc 

SERGA MUZIKAS A. ALEK 
SIS. 

|žy statoma koplyčia. Plytas, ir 
cementą gauna iš Mažosios 
Lietuvos. Člia prieS kars/ kalno 
pakeašteje pastatyta graži 
Dievo Motinos stovyia — Lur-
de paveikslu. 

Namas i& nakties. 

Paskutiniu laiku Švėkšnoje 
statomi namai turgavietėje ir 
dagi naktimis. Šit rugpjūčio 
'25-26 naktį, keturių valandų 
laike pastatytas visas namas. 
Namo statytoju yra stalius 
Šervitis. Mat pastatytą namą 
negalima esą begrauti, dėlto, 
turėdami visą medegą gata
vą, greitai namą pastatė. Te-
čiau kiek teko girdėti, kad Ši 
namą vistiek nugriaus,"" kadan
gi kitaip kiti visą turgavietę 

KALBĖJO KITO. KAS6IU- | apstatytų. Tad jau naujiena, 

SpringfieM, EI. — Labai 
sunegalėjo kompozitorius A. 
Aleksis. Dabar randasi šv. 
Jono ligonbutyje, po globa 
Dr. L>. MeCarthy. Jam opera
ciją darės spalio 3 d., 9 vai. 
rytą. Vietinis jaunimas, Vyčiai 
ir artimesnieji yra tuo tuomi 
labai susirūpinę. Springfiel-
diečiai p. A. Aleksiui linki 
greitai pasveikti ir su mumis 
bendrai darbuotis. 

Vytė. 
i t 

KAS. 

Port Washington, Wis. — 
Rūgs. 19 d. čionaivkąjbšjo Irui 
P. '-ICaseiukas^-Sv. jįCftžiiuiero. 
Dr-jbs. įgali^his.'.NęsVaitli^įv $ * ? P * A * • * * * & * & 
gas b*orelî ' žmot>iįlį; pra 

su^tė t . Misj^ZCndą į į į s ^ i a , ^ 
galėjo susinešti • su stotimi. \0c. alėjo susinešti su stotimi. 
Dabar ir kreipiasi prie antro; 

šios stoties kviesdama prie 
bendro darbo. 

Tuomet pradėta kalbėti vi
sokias nei šiokias, nei tokias 
kalbas. Užsipuolė ant Vyčių, 
kad jie daug dirbą. 

Pakelta sumanymas, kad 
mums paskirtą kvotą, $1,000 
paaukoti, į vietą bonais išpirk
ti. Tas sumanymas savaimi 
žlugo. 

Galų gale prie nieko nepriei
ta. Nutarė dar kitą susirinki
mą sušaukti. Kasžin kas iš to 
susirinkimo išeis. 

Mes, katalikai nežiurėkim 
atidėliojimo, nieko nelaukda
mi imkimės darbo. Lietuvai 
šiandiena yra reikalinga para
ma. Išpildykime savo kvotą. 

Ex tautininkas. 

buvo įsjnidingaf Gailą, ^ i 
mažai žmonių ją girdėjo; I r 
reikėjo .fcnionėms labiau atjau 

kad keliomis valandomis, nak
tį, turgavietėj dygsta namas, 
it grybas. 

%. Į9>i» • •įa'^Ui-tį^ '" • ' -.a . E-'*-' * .• 
••jffįaj, K: $MSD8* Spaud;. fekyr.) 

N. 

nupasakojo apie pradžią kif-; 
r ė s i r jos baisenybež L i e t u v į ^ U Š ė ¥ ' • ^ m i t i n S * aP" 
ie; lietuvių kova su v o k i c č i a i ^ ? ^ 1 ^ ' ^ °l?B™?vl-
bolševikais-ir lenkak K^lba .Di* d i d e l i a m **^**t&*; 

,' čių Lietuvon tremtinu,, eko-
nominiu^iatžvilgra vlliškai su-
vargusi ./> \ 

niiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiniittiiiiiiiitiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiJiiiiiin 

GRIGAS 
tmmm 

TIESUOTAS 
AGENTAS VIBTJ 

GARLAiVINIU 
LINIJŲ 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 1 

2 LAIVAKORTES [ LIETUVA 
Ir iŠ LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną. Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkunuą ir Liepoją ant ge
riausią ir greičiausių laivą. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems į LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainy-nus pagal dieninį kur
są. Išvažuojant J Lietuvą mainytį pinigus nė priverčiame. Atva-
žuojančius iš kitą miestą patinku ant stoties ir bagažius pristatau 
ant laivo. 

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškal arba per laišką 
pas seną ir užtikrintą agentą. 

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru patarnavi
mu, užgatv?4Jjau. daugumą, užganėdinsiu ir jus. 

jos darbą. 

TTfT 

Parapijonas. 
' C <• 5-M 

LIETUVOS. 

fmių^bmS;eto"!fomininkas p 
Gansas Volfas, Įfuo^ <savo. įal-

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 

Statys gimnaziją. 

ivėkšna. (Tauragės apskr.) 
Čia jau trečius metus gyvuoja 
keturklasė gimnazija. Šįmet 
gi sumanyta pastatyti gimna
zijai muro rūmus, kurie kai
nuosią apie 300,000 auks. Aną 
metą mirdamas.p. Endzelis pa
liko narhus švietimo reikalam; 
dabar juos pardavė už 200,000 
auks. ir tą sumą paskyrė gim
nazijos statymui. Pastačius 
gimnazijai namus manoma tu
rėti ir 8 kl. (ar 7) gimnaziją. 

boj smulkiai nupiešė s 
tremtinių padėtį. Po jo kal
bėjo d-ras Gurvičius, p. Slonir 
mas, Kauno Žydų Bendruome
nės General-Sekretorius p. Vo-
lockis,. Žydų Tautos Tarybos 
Tremtinių Skyriaus įgaliotinis 
p, Makauskas ir keletą žmo
nių iš publikos. Vienbalsiai bu
vo priimta rezoliucija, kad vi
si Kauno žydų gyventojai pri
valo dalyvauti pašelpos akci
joje, ruošiamojoj sekančią sa
vaitę, iki 

Koplyčia. 

Inkakliuose,. pačiame parube-

< i KUNASAUSKAS 
| 179 East 3-rd Stoeet »ew York, N. Y. | 

MiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii? 

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
KENČIA NUO KIRMI 

NŲ IR APIE TAI 
NEŽINO. 

Tūkstančiai vyrų, moterų, ir 
A'aikų yra paliesti stu kinėms 
kirmėnėmis, ir apie tai nei neži
no. Tas griaužimas viduriuose ir 
sveikiausiems padaro gyvenimą 
nesmagų. Jų gydyjimas- nuo W^ 

&fiti&&?T&&&^^ M tokių ligų būva be/ pasekmių- kol 
Pier M-62. tforth River, New Tora nesuras tokio jų stovio priežas-
samiand) New York į (spalio i« ties. Tūkstančiams dolerių pra-
Gothladd). Aamburg *f ( H ^ g * M l l e i d ž i a • v i g o k i e m g tonikams i r v a i . 

stams, kolie laimingo prietikio ne
suras kokią mažą dalį parasito, ir 
tada taip kaip ranka atima ligą 
ir nelaimingi gryšta prie gyve
nimo kaip ir išplėsti iš mirties 
nagu. Daug vyriL moterų ir vai-

Manchuria) New York (Lapkr. 23' kų kenčia ir paprastai nepasvei-
Mongoiia) į (Spalio 26 kste kolei .kirminai nebus praša-

• Arriausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Oeraa, maistas* ir. užtektinai, lai
delė pastvaikAčiojfoMl vieta. Visi pa-
rankamai, moderniško laivo. 

\i** 

Tik 3-čia klesa 
Pinland) New York (Lapkr. 5 
Lapland Rūgs. 27 Zoeland Spal. 15 
Kroomland) Antwerp (Spalio 22 
Lapland) Spalio 23 

V^ i:< J 

LIETUVAITĖS! NETEKĖ
KIT UŽ VAIKINŲ) KURIE 
BONŲ NETURI. JIE LIETU 
VOS NEMYLI. NEMYLĖS 

LR JŲSŲ. 

Bonas — tai vergijos galas. 

Minnekahda) Hamburg (Rūgs. 22 
Tiktai tiesiai į Piliau 

INTERNATIONAL MERCHANTILE 
MARINE CO., 

119 laivą — 1,250,000 toną, 
Chlcago: F. O. Brovra, West Pasą 

Agent, 14 Nortb Dcarborn St., 

RAILROAD TICKET BROKER 
s 

Exkursijiniai tiki etai perkami ir 
mainomi. Numuštos kainos. 

Lyons Liccnsed Tickot Office 
11 So. Clark St. TeL Harrison 9878 

Parduodu saliuna, pardavimo 
priežastis savininkas važiuoja Lie
tuvon, Atsišaukite 

3858 W. Nortli Avc. 

V. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 

29 Soutb LA 8aUe &tnm* 
I muuutmn* K** 
i Tehifrmai Qrsjtsa| sxw 

J 7aksxws, 812 W 33rd 81 
l-l»fo..M>: Y*rĄ* 4SSI 

* 

m 
4> 

i 

*3: 

Telefonas Prospect ft598 

RUDOLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

Ir 

Namų Statytojas 
5308 So. Robey Str. 

Darbas atliekiamas pirmos klia-£ 
sos už prieinamas kainas. žį 

linti iš organizmo. Tad jei nusi
manai kad tokių kirminų tavyje 
yra kuogreičiausiai imkis juos 
prašalinti. Tikriausiai ženklai jog 
turi kirminus yra kad Jų dalys 
išeina. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų y-
ra gydomi nuo vi
sai kitokiu ligu, 
kuomet ištikrųją 
visa priežastis yr» 
jų skilvis. Kuomet 
neturi apetito, šir
dį griaužia, jauti 
skausmą viduruo-
se, skausmą stre-
nuose silpnumą a-

kyse mirguliavimą tai ženklai kad 
kas nors yra negerai su jusu skil
vių, kad skilviniai kirminai tenais 
ponavoja. Pas vaikus tuojaus ga
lima patemyti, jie nenori valgy
ti, miegoli jiems tankiai galva 
skauda, jie neturi noro žaisti su 
kitais vaikais. Laxtan yra sutai
sytas kad panaikinti skilviuos kir
mėles iš jusii .systemos ir yra dou-
orumos žmoniii vartojajnus su ge
rais rezultatais. Pilnas būdas g.v-
dymo Laxtan kainuoja $10.48, pu
sė $6.75. Jeigu jautiesi nesveiku 
tai tuojaus pradėk pydyti* n™ 
gali išsivystyti kunvulsijos ir ko
kios kitos ligos? Laxtan yra par
duodamas Oro. Laraoeo Lab., For-
bes at Moultrie, Pittsburgh. Pennn. 

(Apgr.) 

Parsiduoda grocerne g?eroj vietoj 
j bisttis nuo seniai išdirbtas "fixtures" 
yra nauji, priež^ustl pardavimo suži
nosite ant vietoa 

4S18 Ss W<v<tnp» Ar#». 

Reikalinga margina prie abelno na-
• mų darbą gera mokestis maža šei-
myna. Kreipkitės tuojaus antrafilų: 

8540 S. Halsted St. Chlcago, UI. 

••• ..rrri rrm ——r-
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LIETUVIS GRABORJUS 
5 Patarnauja laidotuvėse kuopi-S 
Sįriausia. Reikale meldžiu a t s i sau-^ 
Skti, o mano darbu busite u i g a - = 
Snėdinti. _ . Į- »„ 5 
S2814 W. 23rd PI. Chicago, IU . = 
S Telefonas Canal 2199 S 
^IIIUIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIUIIIIIIIIIII 

*|pi*. • 4*i • • 

Telefonas Canal 5395 

; JOHN 6, MEZLAISKiS 
Į Generalis Kontraktorius, staty-
j tu.ias ir senų namų taisytoj.aa 
į 2338 S. Oakley A ve., Chicago 

Arti 23-čio Place. Arti 
|V#» » » • • » « t j 

- • ' ' - • — - " ' ' • • ^ • ™ • ' • • • ' " • 

P A I»* Š K O J 1 M A .S. 
PA IEŠKAU savo sesers Petronis 

Jokubauskienę* g>ven. apie Pitts-
burgha, bet kur tikrai tai nežinau. 
Turiu labai svarbą reikalą. Lakui 
prašau, kas Žinote apie ją ar ji pa
ti atsišauki t ftiuo adresu: 

ROZALIJA UAJALSKlEUra, 
4504 So. Washtcnaw AVe. 

UOoago, DL 
• I — 

> » » • » • > • • » » 

UEEUVO& ¥¥Ciia &4* KUOPA TOWN OF LAKE, CHICAGO, ILL. 
Spalio 16 d. 1921 m. School %Hall svet. rengia įdomų vakar%, kuriame gerb. Saboniai vaidins <(Adomas ir Jieva", dvie

jų aktų operetę. Apart to p. K. Sabams dainos solo ir p^u L. Sabonienė gros ant smuikos. 

Parsiduoda 72 akru žeme su gy
vuliais. 49 akrai' dirbamos, o kita 
ganykla, stuba nauja barne 80x26 
pumpa 2 arkliai 9 karves 2 kiaules, 
30 vistų, padargai. 2 myHoa nuo 
miesto, pro sali eina 2 keliai. Sa
vininkas važiuoja Lietuvon. Atsišau
kite. 

GUST KASPER 
[Box 251 Eagle River, Wlsc, 

t 



— 
DRAUGAS 

/ *r *> Spalio 5, jįgl 
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| „ - S S TEATRAS "GAIRES" " 
3-jų. Veiksmų Drama iš Lietuvos Kaimečių gyvenimo. 

1 VEIKALĄ VAIDINS LIET. VYČIŲ 4-ta KUOPA 
Nedelioj, Spalio-October 16 d., 1921 
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Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje f 
18-ta Gatvė ir Union Ave. Pradžia 8-ta Vai. Vak. ^ Įžanga kiekvienam prieinama I 

i iM . i 

Maloniai kviečiame visus atsilankyt 
tikietai po ntuneriais. Šis teatras įdomus 

šokiai iki vėlumos. | ; | teatrui puikus š 
P r! 
iii iHiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii: 

ti ant šio puikaus teatro tikietus galima nįrkti iškalno nes 
s ir juokingas paimtas iš Lietuvos Kaimečių gyvenimo. Po 

\ KOMISIJA. 
iiiimmiiiiiiiiiimimiHHHH"«i""«»M»"iii" 

CHICAGOJE. 
m0mi»mmm 

PERSPĖJA NAMŲ STATY 
MO DARBININKUS. 

Namų statymo kontrakto-
riai ir kiti samdytojai kapita
listai po bendro susirikimo 
perspėja namų statymo darbi
ninkų unijas. Paskelbė, kad 
jos j savaitę laiko gerai ap
galvoti) ir gryžtų darban nu
statytomis teisėjo Landis už-
mokesnimis. Jei tas nebus 
padaryta, sako samdytojai, 
tuomet Chicagoje Ims paskel- j"VVorcesteryje ir Philadelphi-
bta "open shop" dekleraeija. joje. Kitų labdarybės centrų 
Prasidės unijų naikinimas. j ir apskričių sutvarkymas pa 

i 
Ji 
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ir užgirtas. Kolegijai vajus nu
tarta pradėti su lapkričio mė
nesiu ir varyti visomis išgalė
mis. 

Seimo nutarta remti natura-
lilizaciją; organizuoti 'skautų 
kuopeles. Skautai bus organi
zuojami iš jaunikaičių nuo 6 
metų, iki bus tinkami stoti į 
Liet. Vyčių^ organizaciją. 

Nutarta visomis išgalėmis 
remti labdarybę Chicagoje, 

Visų kuopų atstovai bei atstovės 
yra kviečiami susirinkti kuoskait
lingiausiai. 

A. 8. Valūnas, raM. 

vykdinti. Gailaį kad tokiai Susirinkimas prasidės 2:30 vai 
kalbai buvo permažai kiaušy- p 

tojų. 
Draugijos savo apsileidusius 

atstovus turėtų paraginti lan
kyti Apskričio susirinkimus. 

Skyriams reikalaujant, visi 
trys atstovai sutinka sakyti 
prakalbas, ypač raporto reika
lais. J. Šliogeris. 

IŠ NORTH SIDES. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Sakoma, prie šitos kovo-?,likta ateičiai. 
prieš organizuotus darbinin
kus prisidėsia visokios rūšies 
pramonininkai. Norima ant-
kart užduotį smūgį organizuo
tam darbui. 

Namų statymo kontrakto-
riai ypač nepatenkinti karpen-
teriais, kurie neina dirbti už 
mažesnę užmokesnį. Prieš 
juos taigi ir norima pirmiau
sia pakelti kovą. 

Tautos Fondą uoliai remti 
sulig seniaus priimtos draus
mės. 

Konstitucijos esybinių pa
taisų naujų beveik nebuvo. Tik 
nekurie nepilni aiškumai da-
pildyti. Konstitucijoje naujas 
dalvkas, tai kad Centro valdv-
bą rinks ne Federacijos Tary
ba, o Seimas. 

Organizuoti darbininkai tu- Raštininkas Federacijos ir 
ri but atsargus. Nes darbo rTavitos Fondo vienas ir tas 
priešai turi kapitalus. pats, K. Krušinskas. 

Andai Building Employer? Iždas Federacijos ir Tautos 
sąjungos sekretorius Craig pa Fondo, kaipo Federacijos sely 
reiškė, kad kovai už "opeii 
shop" išpradžių bus skiriama 
vienas milionas dolerių. Pas
kui, suprantama. Ims skiria
ma daugiau. 

Aną dieną jOak Parko poli-
cija areštavo du Chicagos de-
tektivu, kuriedu vijosi vagį. 
Žinoma, greitai buvo paleisti. 

-MAŽESNĖS KAINOS. 

Anot žinių iš Washingtono, 
pereitą mėnesį maistui karnos 
Chicagoje sumažėjo 3 nuošim
čiais. Bet kainos yra 55 nuoš. 
didesnės negu buvo pirm karo. 

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
CHICAGOS APSKRIČIO 

SVARBUS SUSIRIN
KIMAS RtfOS. 21 D. 

1921. 

Raportą iš Seimo išdavė kun. 
Dr. Ig. Česaitis ir adv. J . Bren-
za. Smulkiai raportas* nena
grinėtas del stokos laiko. 
Rezoliucijomis, Chicagos Ap 

skritys buvo turtingiausias 
ir rimčiausias; kurios Apskri
čio buvo parengtos, visos ir 
buvo priimtos. 

Chicagos Apskričio visi trys 
atstovai taipgi buvo veikliau
sieji ir pasižymėjo savo nepa
prastu darbštumu Seime. Jio 
Seime dirbo dienomis ir nakti
mis, neatsišvelgdami įjpoilsį ir 
sveikatą. Todėl jiems teko gan 
pavargti. 

Toliaus, iš svarbiausių Sei
mo darbų, tai remti L. L. Pas
kolos antrąjį vajų ($300,000 

cijo£, taipgi vienas ir tas pats* 
Raudono Kryž. Rėmėjų sekcija 
pasilieka tik viena ir ta pati 
sekcija prie Federacijos, tai 
Tautos* Fondas. 

Seimas buvo labai rimtas. 
Atstovai įdomavo ir lankėsi 
scsiiose išskvrus valdybos rin-
kimus, kur šiek tiek sudrum
sta ramybė. 

Smulkesnias žinias paskelbs 
Centro valdyba oficialiame pro 
tokole. 

Raportas adv. J . Brenzos. 
P a s Brenza nurodo kun. Dr. 
Ig. Česaičio raportą pilnai iš
semtu. Paaiškinęs keletą da
lykų, nurodo Centro valdybos 
lig šiol neužtektiną energiją. 
Nurodo gerb. kun. Dr. Ig. Če-
saičio nuveiktus didžius dar
bus Seime, ir sako, kad lietu
viai katalikai turi kuomi pa
sidžiaugti turėdami tokį asme
nį savo tarpe. Ir kad be pa-
gelbos Chicagos Apskričio at
stovų, Seimas nebūtų tiek nu
veikęs. 

Pažvmi kun. Česaičio žod-
žius, kad Seimo nutartas pro-

/ 

"Munšainė" ir areštai. 

Vieną namą, ties Auburn 
Ave. ir 33 PI., dažnai aplanko 
policrjos patrolinis automobi-
liūs. 

Kaip tik "ffnmšainės" įsi
traukia susipeša ir prie namų 
tuoj stovi veizimas su skamba
lų, gi "dėdės ' ' prie durų ir 
stuboje; kartais išsiveda vie
na kaltininką; 22 rūgs. išsive
dė net du, žmoną ir vyrą. 

A. Girgžda. 

Liet. Vyčių 5-tas kp. mėnesinis 
susirinkimas bus trečiadieny j , 
spalio 5, 1921, Šv. Mykolo par. 
svet., tuoj po pamaldų. 

Visi narai yra kviečiami susi
rinkti kuoskaitlingiausiai, nes yra 
labai daug reikalų apsvarstymui. 

Pranas J. Paliulū, rast. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių 13 kp. susirinkimas 
bus spalio 5 d., 8 vai. vakare. 

Koresp. X 
IŠ BRIDGEPORTO. 

CICERO, ILL. 

Šiojf parapija rėmime tau
tos ir spaudos dalykų stovi 
pirmųjų eilėje. Štai į Šv. Ka-
zimiero Dr-ja, per gerb. kun. 
Vaičiūną įsirašė tikruoju na
riu Elžbieta Jatužyčia (50 d.) 
ir amžinuoju — Ona Vaičiū
naitė (35 d.). Iki liol toje pa-
rap. gauta daugiausiai narių. 
Iš tos parapijos narinio mo
kesčio Sv. Kaz. Dr-ja gavo iki 
8.00 dolerių. Gerb. klebonui ir 
nariams, Šv. Kaz. Dr-jos var
du tariu širdingiausį ačių. 

Kun. P. Kasčiukas. 
Šv. Kaz. Dr-jos Generalis 

įgaliotinis Amerikoje. 

L. Vyčių 16 kp. mėnesinis susi
rinkimas bus spalio 5 d., trečia-
dienyj, 8 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti. Jame bus 
svarstomi svarbus organizacijos rei 
kalai. 

E. Šulčiutė, pirm. 

CICERO, ILL. 
/ 

L. Vyčių 14 kp. svarbus mėne
sinis susirinkimas bus šį vakarą, 
spalio f d., Šv. Antano svet. 

Koresp. 

CHICAGIEČIAI ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

PRANEŠIMAI. 
LABD. CENTRO SUS. 

Šį vakarą, spalio 5 d., Auš
ros Vartų par. svet. bus Lab
daringos Sąjungos Centro mė
nesinis susirinkimas. 

Valdyba. 

LABDARIŲ DOMEI. 

Šiandie Labd. Sąj. Centro 
susirinkimas, todėl meldžiu 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
ir naujų narių atsivesti. 

Gerb., nepamirškite sužinoti 
visų draugijų sekretorių bei 

gramas yra labai svarbus i r į v a l d y b u a n t r a š u s ir priduoti 
be atidėliojimo pildytinaš. Kar 
Štai agituoja L. L. Paskolos ir 
kultūros vajus vykdinti. 

Trečio atstovo, kun. N. Pa
kalnio raporto nebuvo. 

Kun. I. Česaičio ir p. J. 
Brenzos raportai vienbalsiai, 
ir su entuziazmu priimti. x 

Dar tartasi gerb. Liet. At
stovo V. Čarneckio priėmimo 
ir jam maršruto reikale. Buvo 
raginta, kad pirm negu atsto-

dol.). |vas atsilankys į koloniją, kad 
Lietuvos kultūros reikalai: kvota paskolos butų jau iš 

remti vajų teologijos ir filozo-
fijos fakultetams prie Lietuvos 
universiteto. 

pirkta. 
Dar kalba gerb. kun. Dr. Ig. 

Česaitis: kalba labai įspudin-
Kolegijos reikalai jaunikai- gai, pasiremdamas Seimo nu-

čiams Amerikoje ir jos vajus tarimais ir reikalą jo nutari-
taipgi begplo svarbns dalykas,mus jau nebedėti į šalį, b e t | ^ J į Š £ £ į ; J u r g i o p a r ' ^ 

šitam susirinkimui seimo rei
kale. 

Seimas gal bus biškį suvėlin
tas, nes seimo rengimo komi
sijos nekurie asmenys atsisako 
darbuotis. Jie turėjo susižino
ti su Vyčiais, kad seimo vaka
re suloštų kokį veikalą, bet 
kuomet laikas trumpas, jie^at-
sisakė. 
Seimo reikalus reikės apsvar

styti šiame susirinkime. 
V. 

LIETUVOS VYČIŲ KUOPŲ 
DOMEI. 

Sekmadieny j , spalio 9 d. bus 
Liet. Vyčių Chicagos Apskričio 

Chicagos paSte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima (atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko numerį, nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

• 
902—Aiman Tonis 
903—Ambroziunas J . B. 
906—Bagdusauka Antanas 
909—Balchunas H. t 
910—Bartkus Jonas 
918—Budgin Jonas . 
920—Burba Lopold 
924—Carauskienė Domicėle 
933—Uarvaitis Aleksendra 
946—Gedgaudia Toni 
947—(Jerlixas Petar 
94&—kertant K. J . 
949—Girkant Walter 
950—Gosbinas Aleksandra 
952—Gorenka Agnieszka ' 
954—Grigaliūnas Al. 
955—(Srines J . 
957—Gutauskas J^rank 
967—Jacjminėne S. 
968—Januscis Feliksas 
971—^Jurkui Jonui 
973—Kaminckas John 
979—Klikunas Joseph 
984r-Kubik Marija 
985—Kukuraitė Marjona 
9&7—Kuneckiene Damecele 
989—Lamsargis Jorgis 
99JL—Lawceni Pranciszka 
992—Lasilonis Dominkas 
993—Laureckis Simonas 
994—Leistrumenč Emelije 
1000—Lidzius N. 
1002—Lipinskas Stanislovas 
ĮOOS^—Lozaika Peter 
1008—Maciulskis Ana 
1019—Musteikis Mary N 

1020—Nem/ihauskis Stiaponas 
1022—Neuraite Ona 
1023—Noreikis M. K. — 
1028—Palonis Vladislavos 
1031—Pecukenas Juozas 
1036—Piklinnai Jozei 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Pranešame visiems mūsų pažįstamiems, kostnmeriams, ir draugams jog atidarė-* 

me antrą ofisą, kuris randasi vakarinėje dalyje Town of Lake, visiems žinomoj, 
Amerikos Lietuviu veikėjo, Joseph J. Elijošiaus vietoje. 

Daug mūsų kostumerių, gyvenančių vakarinėje dalyje, toliaus nuo mūsų Pir
mojo ofiso, 901 W. 33rd St. Bridgeporte, dabar galės visus reikalus atlikti taip 
pat ofise prie 4600 S. Wood St., buvusioje J. J . Elias Town of Lake Bank vietoje. 

Visi reikalai kaip ant Bridgeporto taip ir ant Town of Lake bus atliekami tei
singai ir greitai. Ypatingą domą norime atkreipti siuntime pinigų per paštą ir te
legrafą. Pinigus išmokame per paštą į 24 dienas;"telegrafu į j tyį dienų, kiekvieno
je pastoje Lietuvoje. Daug padėkavonių yra gaunama nuo mūsų Tautiečių iš Lietu
vos, kuriuos jokiu būdų sutalpinti nėra galima čionau 

Laivakortę ir visus reikalingus dokumentus parūpiname greitai visiems keliau
jantiems į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Kaina laivakortės nuo New Yorko iki Pillau-Koenigsberg-Karaliaučio - $106.50 
Parduodame draftus ir Travellers, Čekius su Credit of Letters. 
Norintiejie važiuoti į Lietuvą ar iš Lietuvos, kreipkitės del informacijų prie 

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA f 
DU OFISAI: 

BRIDGEPORTE 
901 West 33-rd Street, 

Tel. Yards 4669 

TOWN OP LAKE 
4600 South Wood Street, 

Tel. Lafayette 6256 

1040—Pocius Petras 
1041—Pogareckis K. 
1043—Pronuikusui Jonui 
1046—Racinslęis Kazimer 
1063—Snauksta Villim 
1065—Savickienė Julijona 
1068—Spetilai Jazpui 
1080— Tomkunas Aleks. 
1085—Urbanovice Petros 
108&—Vaitekaitis S. K. 
1092—"VValincus Felix 
1095—Wįnslowas Izidors 
1096—Winslowas Feliks 
1109—Zubriskas Antonas 
1114—Tremas Bros. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviško? 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewrlting, pirklynos tal-
siu, Suv. Valat. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
oiijos. pilietystės, daillarasystėa 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po piety: vakarais nuo f 
Iki 10 vai . 

3106 S. HaJsted St, Chicago. 
— r = ' * _ r 

United IStates 
Lines 
Generaliai Arentai Centralė* Ir Rytine. Burvpo* 

NOKTU GERMAJT LI/OYl>, BREMEN 

IĮI!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII:;2II'. 
r Tel. Canal S 57 I 
i DR. C K . KLIAUGA I 

LIETUVIS DENTISTAS 
S18S1 So. Halstcd St., Chtcago, IH.3 

Kampas 18th St. 
SValand.: 9—12 ryta, tr 1—0 vak.5 
iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

. II Nrw Yorko tlc«Ul I 

, BREMENA — DANZIGAV LIEPOJU 
1 le«l«Slfii« ttuKifiekimaii | L1KPO.II per Diuizisa, Tie.ua perstmalDyniM H M 

^ ^ ^ Ibi\<i ant laivo 
HUBSOV RpaUo 15, Gruodžio 3 
PRINCESS ftIATOIKA Spalio 22 ir Gruodi. 10 

POTOMAC Lapkruio 19. Gruodžio 24 
IS NEW YpRKO TIESIAI Į CHERBOURG—BREMEN 
su dideliais ir greitais garlaiviais tarp Ameriko? ir Vokietijos prieplaukų 

G E 0 R < ; K WASHINOTON ^pnUu 4. Ijtpkr. 8, Gruodžio S. 
A3IEBICA Lapkričio 1, Lapkr. 29 ir Sausio S 

Ant visu šitų garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpinami 
1 atskiras kajdtas po 2, 4 arba 6 y patas. Užtektinai ir geras maistas 
yra suteikiamas permainant kiekvieną diena. 

Kreipkitės pas Agentus del 
H. Claussenius & Co., Genefed Western Pass. Agenb 
100 N. LA SALLE STR. CHICAGO. Telephone Franklin 4180 

MOORE & McCORMACK (30MPANY INC. 
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY INC. 

UNITED AMERICAN LIN£S INC. 
Managiug Operators for the U. S. SHIPPING BOARD 

i vsr. -r-r 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULI 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS., 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 

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

į Hamburgą, 
SAXONIA Spalio 21 

calMn ĴiSiooT^ m m. tioo.oi 45.00. III Kl. 
- Taksų $5.00 

PER CHERBOURG SOUTRAHFTOH 
LTVERPOOL and GLASGOW 

EMPRESS OF INDI A Spalio 6 
COLUMBIA . . . y Spalio f 
CARMANIA >,.. Spalio 11 
Per Anglija ar Hamburgą | Danzig 

$110.00 
Per Liepojų $120.0€ 
Per Hamburgą $100.00 

Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllls 

I BEETH0VEN0 MUZIKOS KONSERVATORIJA. | 
| ANTANAS S. POCIUS VEDĖJAS | 

Aštuntas sezonas prasidės = 
I RUGS£J0 12 Dv 1921 M. | 
| M O K I N A M A N § 
r . Piano, Teorijos, Dainavimo, Smuikavimo, Mandolinos, 
- gitaros etc. 

Dramos ir kliasiško šokimo. Baigusiems įvairias mu
zikos šakas, išduodami diplomai su valdiškomis teisėmis. 

Kataliogai ant pareikalavimo. 
S 3259 So. Halsted Street, Chicago, BĮ. i 
i Skyrius Ciceroje 4847 W. 14-th St. i 
SIIIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIttIIIHIIIUIIfflIHIHIUIIIIIIIIIUlUIIIIIIIli? 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllHIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
DIRBTUVe | 

Vėliavy, Karuny, Šarpų ženkle- = 
Uy ir kitokių draugystėm reika- = 
lingŲ dalykų. i 

A. J. POŽĖLA I 
1908 W. Division Str. Chica^o. i 

rriiiiiiiriifiiiiiiiiifiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiBiiiiiiififiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiif 

Ar Jut Kankina P1«M1UUVM ? 
N A U D O K I T E 
Ar Jum* Galvot 
NAUDOKITE įfafflej 
Ar JiHH Pl*ukai 5lamka? 
NAUDOKITE RuffleS -

Ar Jų« NoriU Ap«au/oTp Juo* ? / 
NAUDOKITE RjįffleS W į 

savo pUukų S i M ir tankiau * 
NAUDOKITE RuffleS 

Uilaikytnui ^hnM ooo. t>*ikatir rvariat 
NAUDOKITE £**£&** 

7f 

Buffies galima gauti visos© apttvkoso po 65c. bonka, arba tiedog 
ii iSdtrbeja per paltą už 75c. bonka. 

F . A D . R I C H T E R Sk C O . 
3rd A v a 4k 3 S t h St. Brooklyn, N. Y. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį" 

http://Tie.ua

