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METAI-V0L VI No. 238 

Centrais Europa Gali Susilaukti 
Dviejų Karalių 

Berlyno Valdžia Imasi Priemo-
, nių Prieš tą Suokalbį 

AIRIJOS DELEGATAI 
LONDONE, 

BERLYNAS, spalių 10. —įjos premieras Kahr, kurs pre-
Susekta, kad monarchijai • mieraudamas Tisas laikas bu /o 

naktimis. I r dirba teisingai, 
nuoširdžiai. 

Bolševikų kareiviai. 

Pulkininkas Mackie pagiria 
ir bolševikų armijos kareivius, LONDONAS, spal. 10. ~ gį 
kurie gyvena, bado apimtuose šeštadienį Londonan atvyko 
plotuose. J i s sako, tai gar- i Airijos delegacija taikos kon-
bingi kareiviai. , .Dažnai jie ferencijon su Anglija. Delega-
patys sumažina sau mais to ' ei jai pirmininkauja Griffith, 
porcijas, kad likusiu maistu airixį respublikos vice-prezi-
snšelpus badaujančius. 

BOLŠEVIKAI NUOMUOS 
ŽEMĖS PLOTUS. 

Pusė darbininku, turi but 
rusai. 

kurias turi but pašaukti du 
karaliai. Tai Bavarijos Witt 
lesbaehų ir Habsburgų dinas 

Anglai bijosi siųsti maisto 
Rusijon, kad tas maistas-netek 

sa-
kad 

n y D e tai tuščia baimė. Nes ta ar-
Taigi Cerlyno valdžios pasi- mija pati atlieka daug šelpi-

jdarbavimu jis buvo pašalin
tas iš tos vietos. Šiandieninis 

Wittlesbaehų dinastijos sos-! Bavarijos premieras stipriai laiminimas. 
to laukia buvęs Bavarijos sos-! stovi už nepadalinamą Vokie-
to Įpėdinis. Habsburgų dinas-'tiją ir už Vokietijos federuo-
tįjos — buvęs' Austrijos rm-įtą respubliką. 
peratorius. 

mo darbo. Badaujantiems gy-
veutojams ji yra tikras pa-

Vustrijoje gi su vakarine Un-
garija kitoks padėjimas. Te
nai monarehistai turi labiau 
liuosesnes rankas. Pranešta, 
kad jie ten turi jau paruošę, 
40,000 

Pirmajai monarchijai mo
narehistai darbuojasi sujnngti 
Tyrulių su Bavarija. Antrajai 
— Austriją su Vakari no Vn-
garija. 

Kaip vienur^taip kitur nio- monentas 
narehistai smarkiai darbuoja-, veikti. 
si. Tyroliuje ir Bavarijoje tam ; Taipat kas kiekviena diena 
tikslui baigiama ruošti dirva. ' tenai laukiama buvusio Aus-
Berlvno valdžia imasi priemo- trijos imperatoriaus prokla-
niu, kad pakilusią BavaVijo- niaci.ia. 
je revoliuciją tinkamuoju lai-į (Salimas daiktas, kad vienur 
ku butų galima užslopinti. ir kitur bus įsteigtos monar-

Su Berlyno valdžia l>endrai rhijos. Ir jei tas įvyks, aiš-
veikia pati šiandieninė Bava- kiai bus žinoma, kieno tai tas 
rijos valdžia. Nors monarchi- darbas. Nes yra galingu žino-
stų vadai nevaržomi ir nea- niu, kuriems rupi. suskaldyti 
reštuojami, bet jie kiekviena- Vokietiją. Kuomet atsiskirtu 
me jų žingsny sekioiami. mvo Vokietijos Bavarija, butų 

Tarpe monarchistų vadu yra progos atsimesti ir kitoms val-
ir nesenai dar buvęs Bavari- stybėms. 

Pulkininkas didžiai pager
bia Amerikos šelpimo admi
nistraciją, kuri šelpia vaikus. 

Nesimatęs su Leninu. 

Anot jo, Maskvoje kaipir 
atgįja visoks "business ." Bet 
tikros komercijos sdsai nesi-

kariuomenės1, kuri kas mato. Kituose miestuose ir 
gali but pašaukta |miesteliuose nėra nei to. Vi-

Lsi reikalai apleisti, viskas su
irę, vfekas apmirę. 

Visur miestuose matosi dau 
gybė žmonių vienuose skarma
luose, pusbasių. Kai kur ne-

k dentas. 
-

Geležinkelio stoty Euston 
delegaciją sutiko ir pasveiki
no didelės žmonių minios. 

Delegacijoje yra vįso 15 as
menų. Kaip rytoj turi prasido-

j 
ti konferencija. , 

GELSINGFORSAS, sp. 10. 
•—• Naujias bolševikų valdžios 
sugalvojamais pienais, visa iš
dirbamoji Rusijoje žemė pa
dalinama į tris rųšis: tirštai 
apgyventi distriktai, plotai su 

Iš TAURAGĖS PADANGES. 

TAURAGĖ, (Eltos k.). Tau-

NERVU0TI ŽMONES. 

VILKAVIŠKIS, (Eltos k.) 
ragės apskrities bendras „že- ^USP- 10 d. Vilkaviškio mies* 
mės plotas 220,296% d., ne- t o t a iTbos posėdy buvo svars^ 
dirbamos 3387% d., valstybi-

mažu skaitlium gyventojų ir T l iu ^ * * — P1***8 17,880 d. 
pagaliau neapgyventi plotai. U" privačių — 7,225 d. 1920-21 

Sovietų valdžia pienuoja darbo metais 10 valsčių žiem-
pirmosios rūšies žemių ne- kenčiu rugių buvo pasėta 68,-
duoti jokiai nuomai, nes žemė 3 5 4 p u d a i . fc^eeiį 3,555% p., 
reikalinga gyventojams. 

BOLŠEVIKAI STEIGS MIL 
ŽINIŠKĄ BANKĄ. 

Tečiau antrosios ir. trečio-
vasarimų rugių 1,607 p., va
sarinių kviečių 3,961 p., mie-

sios rųšių žemes bolševikai žių — 22,731 p., avižų 65,415 

'Kapitalas bus trys trilipnai. 

MASKVA, spal. 10. — Ru
sijos sovietų vyriausoji komi
sarų taryba sprendžia steigti 
Rusijos valstybės banką, kuri 
kontroliuos pinigų apyvartą ir 
mainybą, skolins pinigų indu
strijų ir ukid praplėtimui, tai
pat pirklybai. 

Tos bankos kapitalas busiąs 
trys trilionai rublių arba 70 
milionų auksinių rublių. 

skaito valstybės savastimi. I r 
tą žemę galės nuomuoti koo 

p., grikių — 9 p.^ vikių 195V4 
p., peliuškų —- 148V2 P-, žirnių 

perativėms draugijoms, vals- j baltųjų 1,401 p., žirnių rainų-

toma pereitais metais čia įsb; 
kūrusios ir miesto tarybos sub 
sidijuojamos keturklesės mo
kyklos klausimas. Bet, ka
dangi tą mokyklą lankė tik a-
pie 25 mokiniai, kurių ir šįmet 
nepadaugės, ir antra, jinai 
perėjo Ž. U. ir valstybės tur
tų ministerijos žinion, todėl 
subsidijavimo klausimu kilo 
karštų ginčų ir balsų daugu
ma nutarta šiais mokslo mes
tais minėtą mokyklą nesubsi-

tieči,ų organizacijoms arba j jų '—. 153114 p., mišinio — 
'359 p., pupų mažųjų — 60 p., 

Tuo tikslu trumpoj ateitv 
turima » ^ « * ? * ^ J £ { c l » bus paskelbtas Lenino dek-

retas, kuriame bus išaiškinta 
visos smulkmenos. Lygiai bus 
įrodyta, kad didelės bankos 
gali but palaikomos ir kontro
liuojamos be buržujų i r dide
lių industrialistų. 

KAIP KAM PATINKA BOL 
ŠEVISTINĖ RUSIJA. 

Bado plotuose. 

Mato tenai net gerą tvarką. 

kuro. Atėjus šalčiams, nezi 
nia kas ten veiksis. x 

Pulkininkui norėjosi pasi
matyti sų pačiu Leninu. Bet 
neteko. Tai esą todėl, kad Le
ninas nepriimąs pas save at
stovi) tų šalių, kurios nėra 
pripažinusios bolševistinės Ru 
sijos. 

Bolševikai stiprus. 

Bolševikų valdžia, sako Ma
ckie, yra stipri. I r ji, kaip 
matosi, ilgai gyvuos Rusijo
je. Nes nėra kam šiandie 

vartotojų draugijoms, ypač 
kuomet tokios žemės plotai y-
ra arti miestų. 

Bet trečiosios rųšies žemės 
plotus bolševikai n u omuos tik 
privatiniams asmenims ir 
tai tik tokiems, kurie įrodys, 
kad žemės eksplotavimui, tai
gi kultūrinimui, turi užtekti
nai kapitalo. Toki nuominin
kai savo administracijų šta
buose turės turėti 25 nuošim
čius rusų, gi darbininkų t a r 
pe 50 nuošimčių rusų. 

m dijuoti. Del {oTdo nubalsavi-
iiio miesto tarybos pirminin-

RYGA, spal. 9. — Kanados 
premieras Meighen kituomet 
Rusijon pasiuntė, kaipo savo 
]>ersonalj atstovą, Kanados 
parlamento narį, pulkininką 
H. A. Mackie, ištirti bolševis-
tinės Rusijos padėtį. Rusijos 
padėtis Kanadai parupo, kuo
met Anglija padarė pirklybos 
sutartį su bolševikais. 

Mackie Rusijoje išbu\*> ke
letą mėnesių. Dabar jis gr \ -
žo Rvgon. Iš čia keliaus na-
mo. J am Ruisjoje visas lai-

draugavv) Kanados ko -

Kazaniuje, kur skaitosi ba-
(•(> paliestų plotų centras, jis 

|alradęs tikras baisenybes. Di-
Įdėli plotai bado išnaikinti. į v e r s t i tą valdžią, 
Kai-kur nei vieno žmogaus. P a t i v a idžia jau žymiai re-

;Gyventojai arba išmirę arba formuojasi, keičia pirmutinę 
išbėgioję. .Vaikų maža dalis s a v o išvaizdą ir palengva, iš
likę. I r tie pusgyvi. » i ė t o susiartina su kitų parti-

jų veikėjais. 

ŠAUKIA PAGELBOS BA
DAUJANTIEMS RUSAMS. 

Tuojaus reikalinga 19 milionų 
doL 

DAUG JAVŲ REIKIA BOL
ŠEVIKAMS. 

-
i 

RYGA, spal. 10. — Anot 
Rosta agentūros, Rusija rei
kalinga 2 miliardu pūdų javų. 
Iš tų pusė miliardo pūdų rei
kia sėklai'. Gi likusių javų 
užtektų gyventojus išmaitinti 
ligi ateinančių metų piuties. 

pupų turkiškųjų — 277 p., 
bulvių — 169,639 p., linų — 
5,781 p., kanapių 289 p., do
bilų 689 p., motiejukų — 791 
pūdas. 

Suaugusių vyrų Tauragės 
apskrity yra 43,863, moterų 
46,863, nepilnamečių iki 20 
metų vyrų 22,096, moterų 20,-
939, sveaimų piliečių vyrų 1,-
17.T, moterų 136. 

Šios vįsos apskrities statis
tinės žinios £i*a apytikrės, bet 
vis dėlto nors ir tokios^ daug 
ką sako. 

Berods jąvtį sėjoą trijų vaiT. 
sčių būtent: Batokių, Skaui-
vilės ir Naumiesčio žinių nė-
ra. Apskrities valdybai pa
minėtų valsčių javų sėjos ži
nių patirti nebuvo galima. 
Žemės ploto žinios ir yra la
bai abejotinos, nes dar iš oku 
pacijos laikų žmonės tikras ži
nias slepia. 

kas Dr. S. Matulaitis užsiga
vo ir* pareiškė — atsisakąs 
nuo pirmininkavimo taryboje, 
ir išėjo iš posėdžio. 

Kitame miesto tarybos po
sėdy, rugp. 18 d. išrinktas nau 
jas tarybos pirmininkas, bū
tent : gimnazijos mokytojas 
Šakale — Puišys. 

LIGONIŲ APRŪPINIMAS. 

146,607 ANALFABETAI. 

iui? 
inercijos departamento narys 
MHgris, kuris susipažinęs su 
Įantikiais Rusijoje. 

Pulk. Mackie palankiai at
siliepia apie bolševikų valdžią 

Didžiausiuose ūkiuose, ko
kius jam teko matyti, visus 
javų derlius galėtum sukrau
ti vienan Kanados ūkio veži
man. Tai nepaprastos kait
ros pasekmės. 

Visur pakeliais sutinkama 
sėdinčių žmonių. Vieni tik ai
manavimai. Nors badauja, bet 
jie nepasisavins jokio sveti
mo maisto. x 

Geležinkelių padėtis. 

Anot Mackie, bolševikų 
tvarkomi geležinkeliai^ veikia 
gerai. Visur šelpimas laiku 

kuri visbmis pastangomis a-, a t l i < v k a m a g ^ P a £ i l J r u s ų g e l . 
pi m o \ o r g a n i z a c i j a p a v y a d i n -

ga. Ne vien pagelba sistema-
t ingai pristatoma geležinke
liais, bet ir vieškeliais. 

» 

Kad taip viskas yra tvar-

a n o t j o , d a r b u o j a s i s u š e l p t i 
badaujančius valstiečius. Tr 
bolševikams tas vyksta. 

Visur jis buvęs. 

Pulkininkas aiškiai pasisa
kė, kad jo politika yra prieš- koje, pulkininkas atranda, kad 
bolševistinė. Tečiau jis pasą- šelpimo organizacijoje veikia 
kojas taip, kaip yra matęs sa- daugybė nebolševikų. Tie žmo-
vo akimis. uės sako, kad tuščia jos tos po-

Kuomet jis nuvykęs Mask - litikos. Pirmiau reikia gelbė-
von, bolševikų viršininkai j a m t i gyventojus, pačią rusų tau-
pasakė, kad jis galįs eiti, kur tą. 
tik jam patinkama, kad jis ga j Su tokiomis pažiūromis bol 

Pulkininkas teisingais žmo
nėmis užvardina Tchitcheriną, 
Litvinovą ir Krassiną. Sako, 
tie žmonės yra augštų min^ 
čįi} ir didelio pasitikėjimo. Jo 
nuomone, tie vyrai deda visas 
savo pastangas atgaivinti Ru
siją. 

Nežiūrint to visa^ Rusiją 
spaudžia baisi nelaimė. Vi
sas pasaulis turėtų pultis gel
bėti badaujančius. 

LONDONAS, spal. 10. — 
Čia vieši tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus paskirtas komi- WASHINGTON, spal. 10. — 
sionierius badaujančių" rusų | Cenzo biuras paskelbė, kad 

Massachusetts valstijoje per-
niai atrasta 146,607 analfabe
tų žmonių. Iš to skaitliaus 
apie 3 tūkstančiai iš čiagimių 
tėvų. 

x 

reikalais, Dr. Nansen. 
Laikraščiui Daily Herald 

jis pranešė, kad pirm Kalėdų 
būtinai reikia gauti apie 19 
milionų dolerių badaujančių 
šelpimui. JKitaip nuo bado 
žus 10 milionų rusų. 

" Tikrai apgailėtinas daik
t a s , " sakė Nansen, " j e i Ar
gentina savo javų perteklius 
kakaliuose kūrena, Amerikos 

LIETUVIŲ LATVIU MENO 
PARODA PARYŽIUJE. 

PADARYTA "REIDAI. M 

GELEŽINKELIŲ KOMF. 
ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS. 

WASHINGTON, spal. 10. — 
Spalių 10 čia įvyks geležin
kelių kompanijų viršininkų 

tyASHINGTON, spal. 10. — 
Vietos prohibicijos agentai čia 
atliko visą eilę "re idų. , , At-

kviečiai pusta svirnuose, gi j rasta ir konfiskuota daugy-
Kanada savo komų neturi kur bė svaigalų. Keletas žmonių a 
dėti, kad tuo tarpu^ Rusijoje reštuota. 
milionai žmonių turi mirti ba
d u ^ 

GAL BUS SUGRĄŽINTAS 
REGĖJIMAS. 

BOSTON, MASS., spal. 10. 
:— Suv. Valstijų senatorius 
Thomas P. Gore iš Oklahoma 

susirinkimas. Bus aptariamas [valstijas jau 40 metų kaip yra 
neregiu. Specialistai gydyto
jai tikisi sugrąžinti jam regė-

sumažinimas ratų Uz vežioji
mą prekių geležinkeliais. 

ANGLEKASIAI ATMETA 
PASIŲLYMĄ. 

WASHINGTON, spal. 10. *— 
Prezidentas Hardingas darba
vosi, idant anglekasių orga-

lįs žiūrėti viską, ką tik norįs j ševikai sutinka. Taigi bend- nizacija su kasyklų Kompani-
matyti. 

Taigi j is ėjęs visur ir kal
bėjęs su įvairių pažiūrų fano- j ra pavojfus. 
nėmis. Aplankęs visas apy-1 Anot pulkininko, kiekvienas 
linkės ir matęs tai, ką tikrai j šelpimo organizacijos narys 

rai ir dirbama. Nes jei nėra 
politikos, tai bolševikams ne

norėjęs matyti. įdirba 

jomis padarytų kokiam laikui 
sutartį " nestreikuoti," kuomet 
ateity bus keliamas užmokes-
nio klausimas. / 

Anglekasių viršaičiai su 
ne vien dienomis, bet i r . tuom nesutiko. A 

KARPENTERIAI STOVI UŽ 
SAVO. 

Chicagos karpenterių unijos 
susirinkime dar kartą, nutar
ta, jog karpenteriai jokiu bū
du nesutinka su mažesne už-
mokesnimi. Stovi už $1.25 va
landoje ir viskas. 

PRALOŠĖ BYLĄ. 

SILEZIJOS KLAUSIMAS. 

PARYŽIUS, spal. 10. — To
mis dienomis Tautų Sąjungos 
taryba paskelbs savo nuos
prendį Silezijos klausime. 

Chicagos priemiesčio Oak 
Park piliečiai reikalavo, kad 
pieno išvežiojimo kompanijos 
savo vežimų ratams parūpin
tų guminius lankus. Nes ten 
vežimai iiaktimis^perdaug bar
ška gatvėse. <~ 

Kompanija nepaklausė. Tas 
reikalas pavestas teismui. Pi
liečių reikalavimas atmestas. 

NEW YORK, spal. 10. — 
Pereita šeštadienį čia pirmu- SKAITYKITE IR PLATIN-

NEW YORKE SNIGO. 

Lietuvių Meno Kūrėjų Dr-
jos Plastikų sekcija jau ga
lutinai nusprendė 1922 m. ru
denį drauge su latviais įren- Į 
gti meno parodą Paryžiuje.! 
Tas darbas nėra lengvas, tai j 
ne piršto pamojimu visa sto
jasi. Reikia rūmų ir reikia su
sitvarkymo bei prisirengimo 
su kuriniais. Juo labiau tai 
sunku susidoroti su M. K. 
Čiurlionies kuriniais. Dar lig-
šiol jie sudėti kampuose tebe
stovi: nepataisyti, neapsergė-
ti nuo tolimesnio jų nykimo, 
nes Čiurlionies kurinių spal
vos yra labai jautrios, juos 
reikalinga hermetiškai aptai
syti. Tečiau reikia tikėti, jog 
P a r y ž i a u s m e n o p a r o d a f s u 
visomis galimomis pastango
mis jie bus sudoroti. Ankš
čiau, nesant, buto meno rū
mams steigti, Čiurlionies pa
veikslų me$r niekur nepama
tysime, Sekm. D. 

VILKAVIŠKIS, (Eltos k;). 
Prie Apskrities ligoninjės nuo 
rugpiučio 1 d veikia Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vaikų am 
bulaturija. aVikams ligi 15 me 
tų medicinos pagelba teikia
ma dovanai. Pacientai pri
imami pirmadieniais, treČiad. 
ir penktadieniais nuo 10 iki 12 
valandą dieną. 

Be to, prie paminėtos ligo
ninės, nuo rugsėjo 1 d. bus 
atidaryta (faktinai jau dabar 
veikia) akušerijos skyrius, kur 
bus Teikiama reikalinga pagel 
ba moterims. Vargingesnėms 
moterims sąlygos bus paleng
vinamos. 
* Vilkaviškio apylinkės pilie-

čiams-tėms svarbu tai žinoti. 

" D R A U G U I " 
K A B L E G R A M A 

KONSERVATORIJOS PR0F. 
PRIALGAUSKAS. 

K A U N A S Oct 7 21 
6 P M 15 via HX 

Draugas Publ Co Chicago 
Sutinkame savo dolerių čekius 
bc nutraukimo išmokėti dole
riais ^ 

U K B A N K 
(Platesnis paaiškinimas prie 
šitos kablegramos tilps kitame 
"Draugo" numery) 

"Draugo" Administracija. 

ORAS. — Šiandie pramato-
mas gražus oras; kiek šilčialfc 

aes 

PINIGU MISAS. 

kart šį rudenįv pasnigo. KITĘ "DRAUGĄ" 

Varšavos konservat.i prof. 
Ignas Prialgauskas, šią vasa
rą viešėjęs Lietuvoje, rude
niop Kaune surengė koncer
tą. Šiomis dienomis profeso
rius jau gryžo Varšavon, te
čiau kviečiamas L. Meno Kū
rėjų Draugijos, sutiko dar at
silankyti rengiamuose kon
certuose Lietuvoje šį rudenį. 

Svetimų Šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dd-
lerių spalių 8 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 
Prancijos šimtui frank 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui mark. 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkų šimtui markių 

3.70 
7.12 
4.14 

.82 

.82 
.02 
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1ETLV1Ų KATALIK V M Ė N R A Š T I S 

1 DRAUGAS1 

mįį kasdieną išskyros nedėldienius 
PRENUMERATOS KAINA: 

IHICAGOJE IR UŽSIENYJE: 
Metams $8.00 
Pusei Meto. 4.00 

,UV. VALST. 
Metams $«-00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokasi iškalno, Lal
as skaitosi nuo užsirašymo dienos 
te nuo Naujų Metų. Norint permai-
yti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
anas adresas. Pinigai geriausia sių-
ti išperkant kraaoje ar exprese *'Mo-
ley Order" arba Įdedant pinigus į 
egistruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL.C0. 
834 & Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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t PASAULIO VARGAI. t 
Gautomis iš Gene vos (Švei

carijoje) žiniomis, aną dieną 
jTautų Sąjungos suvažiavime 
plačiai kalbėta aplamai apie 
masaulio vargus. 
| Belgijos delegatas Lafontaine 
kalbėdamas nurodė į bai
sių kai-kuriose valstybėse e-
konominį padėjime. Pabrėžė 
jis apie nepaprastus visur po
litinius nerimavimus ir visur 
siaučiantį nedarbą, nepasitenkinimą, begalinį skurdą. 

J i s sakė, kad didysis karas'niją, reikia pašalinti priežas-

padarytų. Tuo keliu butų gra
žinti normaliai laikai. Viso
kiems tarptautiniams veda
miems reikalams gryžtų nor-
malumas. Visur butų darbo 
užtektinai. Pragaištų politiniai 
nerimavimai, nes butų duonos. 

J Q išreikštas nuomones su
važiavimas priėmė. Tad nus
pręsta remti valstybių nusi
ginklavimo konferencijų. 

Žmonija butų laiminga, jei 
valstybės nusiginkluotų, jei 
Tautų Sąjungai pavyktų at
siekti tą tikslą. Suprantama, 
tuomet ir Europai vargai pa
sibaigtų. 

Tečiau toki nutarimai šian
die nepramatomi. Pasaulio di
plomatija yra pilna suktybių. 
Tas paeina iš to, kad ji gar
bina materializmą. Tai svar
biausioji šiandie visų vargų ir 
nelaimių priežastis. 

Tik įgyvendinant Kristaus 
mokslą ir jo paskelbtuosius e-
tikos dėsnius bus galima pa
sauliui grąžinti taiką, tikrąją 
kultūros bei civilizacijos pa
žangą. Nededant pasaulinėn 
politikon krikščionybės prin
cipų, veltui konferencijos, nu
tarimai. Norint pagydyti ma
terializmo klanan puolusią žmo 

= 3 C 
D1AD Pirmadienis, Spalio 10, 1921 
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MŪSŲ DELEGACIJOS ATSAKYMAS. 
Atrasdama, kad , Lietuvių Jnepriimamas. 

i 

turėjo paskui save palikti 
Jtuos visus pėdsakius. Tečiau 
Imtų laikas juos panaikinti. 
Nes jei pasaulis nebus gydo
mas, tai teks sulaukti baises
nių dienų. 

Kad tai visa atsvėrus ir pa
saulį įstačius normalėn vagon, 
įjo nuomone, pirmiausia reikia 
jbutinai pagalvoti apie ginkla-

Frvimosi susiaurinimą arba ir 
visišką nusiginklavimą. 

Su nusiginklavimu reikia 
Įpaskubėti, šaukė belgų delega-

'Įtas. Būtinai reikia tas padary-

S
ti tuojaus ir saugotis naujų 
nesutikimų, del kurių turėtų 
pakilti karas. Atsižvelgiant į 
tobulinamus visokios rųšies 

^karo įrankius, naujas karas 
• 

{turėtų visai pragaišinti žmo-
Įniją. 

Ekonominiu žvilgsniu, sakė 
'jis, Europa niekuomet negalės 
^pakilti iš vargų be viso pasau-
flio bendrosios pagelbos. Karo 
įmetu kai-kurios neutralės val-
jstybės praturtėjo. Taigi tos 
įvalstybės šiandie turėtų duoti 
'jreikiamos pagelbos nukentėju
sioms. Taip jos pasielgdamos 

|ne vien nukentėjusioms nuo 
karo šalims, bet ir sau gerai 

tį visų nelaimių, o tuomet jo 
pasekmės savaimi palengva 
atpuls. Kryžiuje išganymas! 

Lenkų ginčas negal boti išris 
tas Hymanso projektu, kuris, 
yra Lietuvai ne priimtinas, 
Lietuvių Delegacija paruošė 
kontrprojektą. Šis jos projek
tas straipsnis po straipsnio, 
seka Hymanso projektu ir nu
rodo maximūm nusileidimų iš 
lietuvių pusės. J o turinys yra 
v • 

Str. 1. Lietuva ir Lenkija 
pripažįsta vieną kitą nepriklau 
somomis valstybėmis su vi
somis iš to einančiomis išva-
dorais. 

Str. 2. Siena tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, pradedant nuo 
Vokietijos, eis antrąja Maršalo 
Fošo linija (nustatyta 1919 m, 
V1T—27 d.) ligi susitiksiant 
jai prie Nemuno su Curzono 
linija; toliau Curzono linija 
ligi jai susitiksiant prie Svis-
ločo upės su Lietuvos Rusų 
Maskvos sutarties linija (pa
liekant Gardiną Lietuvai), to
liau Maskvos sutarties linija 
ligi Berezinos upės įtakos į 
Nemuną; toliau į rytus ligi 
Rygos sutarties sienos, ir to-

M Y L E K I M E S BROLIAI! 

Vienybės Obalsiai. 

Mylėkimės, broliai, širdingai, 
Nes meilė dorybių dora; 
Jinai karalienė garbinga 
Ir povaldžiams ytin gera. 

Niekas nepergalės tolei, 
Kolei mylėsimės, broliai. 

• • • • # 

Suverškiine širdis sau, broliai, 
gijų kąsniuku, 

0 meilės skaisti aureolė 
Palaimins bendru vainiku. 

Niekas nepergalės tolei, 
Kolei mylėsimės broliai. 

LM meilės atmeskim privatą, 
Dalykais gyvenkim viešais: 
rnkvėpsim tėvynei sveikata 
Tais mūsų troškimais karštais. 

Niekas nepergalės tolei,. 
Kolei mylėsimės, broliai. 

M. Gustaitis. 

siena ligi Latvijos sienos. 
Str. 3. Lietuva pasižada Tau 

tų Sąjungai sudaryti Vilniaus 
teritorijoj autonominį vienetą. 
J o siena eis maž daug pirmą
ja Fošo demarkacijos linija 
(išilgai ir penkis kilometrus j 
vakarus nuo Daugpilės-V'l-
niaus-Gardino "gelžkelio). Ją 
nustatant, privalo but priimta 
domėn suinteresuotų valsčių 
valia. 

Str. 4. Autonominis seimas 
Vilniaus teritorijai su teise lei
sti įstatymus kalbos, mokymo 
ir tikybos srityse, taip pat ir 
vietos administracijos ir ki
tais klausimais, kuriuos jam 
pavestų bendrasai Lietuvos Sei 
inas, išrinktas esamuoju rin
kimų įstatymu. Autonominės 
dalies valdininkai, kiek gali-

Str. 6, Lietuvių kalba — 
ofteialė kalba visoj valstybėj 
Vilniaus teritorijos autonomi
niam seimui prašantį lenkų ar 
kitos tautinės mažumos kalba 
gali būti paskelbta taip pav. 
oficialė kalba autonominės 
teritorijos sienose. 

Str. 7. I ie tuva laiduoja 
Tautų Sąjungai plačiausias 
teises visoms etnografinėms 
mažumoms mokymo tikybos, 
kalbos ir draugijų teisės srity-
je. 

Str. 8. Užsienio politikos ry
šiui palaikyti sudaromas ben
dras sekretoriatas su lygiu 
skaičium Lietuvos ir Lenkijos 
valdininkų. J o tikslas butų 
studijuoti klausimus, kurie 
bendrai interesuoja abu kraš
tus. J i e paruoš bendrą raportą 
periodinėms dviejų vyriausy
bių konferencijoms. Bendrųjų 
organų su sprendžiamu balsu 
nei užsienio politikos klauu-
mais, nei kitose bei kuriose 
srityse Lietuvos valdžia yra 
nusistačiusi nepriimti. 

Str. 9. Lietuva sutinka su-

viešpatijos metu, jei Lietuva 
jame butų neitralė, Lenkija 
neturės teisės naudotis Klai
pėdos uostu karo medžiagos 
transportams, * į '<**-

Str. 12. Kilus nesutikimams, 
interpretuojant šią sutartį, 
ginčą, riš Tarptautinio Teis
mo Rūmai. Nesusipratimus, 
vykdant šią sutartį, riša Tau
tų Sąjungos arbitras, abiem 
kraštam sutinkant, paskirtas. 

Str. 13. Abu kraštai, norė
dami ateity padaryti šioj su-
tartyj atmainų, praneša tai 
Tautų Sąjungai. 

Str. 14. Kiekvienas kraštas 
turi teisės atsisakyti nuo šios 
sutarties, pranešęs tai kitam 
kraštui ir Tautų Sąjungai. Su
tartis nuostoja savo galios 
praėjus 2 metam nuo dienos to 
pranešimo. 

tas butų nuolatinis bendras 
užsienio reikalams sekretaria-
tas; 2) sudaryti bendrą ūkio 
tarybą; 3) Vilniaus sritį su
tvarkyti į vienetą su Šeiniu, 
turinčiu plačiausių įgaliavi-
mų. 

Suprantama, šis mūsų pro
jekto priėmimas turės gerų 
vaisių tik tuo atveju, jei ir 
Lenkų Vyriausybės atsakymas 
pareikštų"sutikimo tam projek
tui. Tuo pat metu leidžiam 
sau pateikti Jūsų Ekscelenci
jai mintį, kad busimą ta rp 
Lietuvos ir Lenkų sutartis 
butų Tautų Sąjungos gara:# 
tuota" . 

(Iš L. " L - v a " ) 

| 

liau į šiaurę Rygos sutarties daryti apsigynimo militarinę 
konvenciją prieš bendrus 
priešininkus, bet tik tuomet, 
kai Lenkijos sienos bus galu
tinai nustatytos ir Didžiųjų 
Valstybių pripažintos. Abi 
Vyriausybės bendrai spren
džia, kuomet yra apsigynimo 
karas ir tik šį klausimą pozi-

Lenkų spauda iš *'Journal 
de G d i e v e " deda šią Lietuvių 
Delegacijos notą, įteiktą Hy-
mansui drauge su kontrprojek-
tu. 

"Atmindama sprendžiamą 
reikšmę, kurios turi turėti ry
tų Europoj nusistatymas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos santykių, 
atatinkančių jų bendriems rei
kalams, lygiai ir visų Europos 
rytų naujų valstybių bendra
darbiavimo idėjai politikos ir 
ūkio srity, Lietuvos Vyriausy-

ŠOKO KAIP VANAGAS, 
NUTŪPĖ KAIP MAŠA

LAS. 
JUDOŠIAI NE JUDOŠIAI. 

Laisvamanių ir socialistų 
laikraščiai pastaruoju laiku 
tiek įsikarščiavo, kad kiekvie
nas katalikų žingsnis Ameri
koje ir krikščionių-demokratų 
Lietuvoje, juos tiesiog perkūnu 
trenkia, jie stačiai iš kailio ne
riasi matydami pozityvų jų 
darbą. ^ 

Kaip butų galima išaiškinti 
bė laiko savo pareiga pa re ik - . t o k i liguistų apsireiškimą? 
šti įrodymų ne tik savo ffc.jBeikla ^ ™ aevrologo ir psic-
dingo troškimo susitaikinti, 
bet ir tikriausios pasišventi-

tingai išsprendus, kitas kraS- "io dvasios, pareiškiant savo 
tas turi duot užpultam pagal
bos. 

Str. 10. Abu kraštai sutinka 
padaryti ekonominę konvenci
ją. Abu kraštai sutinka suda
ryti bendrą ekonominį sekre-
toriatą, po 3 valdininkus iš 
kiekvienos pusės. Jo tikslas 
bus studijuoti ekonominio su
siartinimo ir vienodos muitų 
politikos sistemą, bet ne nai
kinant tarp dviejų valstybių 
muitų sienos. Be to ekspertui 

ma, parenkami iš vietos žino- studijuotų galimumą susiarti 
• A A * • J 1 * • v • • • j %M . J nių. Autonominė dalis siunčia 

Lietuvos sei man atstovus, ren
kamus bendruoju Lietuvos 
Respublikos įstatymu. Šie at-
stovai balsuoja visus klausi
mus, išskyrus tuos, kurie pa
vesti autonominiam seimui. 

Penktasai Hymanso projekto 
- straipsnis, kalbantis apie au-

Bonas — tai vergijos galas, tonominės teritorijos kariuo-
* * * menės sudarymą, visai mūsų 

nimo monetos sistemos srityje 
ir kitus bendrojo intereso e-
konominius klausimus. 

Str. 11. Lietuva suteikta 
Lenkijai laisvą priėjimą prie 
jūrių ir abu kraštai duoda vie
nas antram laisva t ranzi te 
Lietuva sutinka leisti Lenkijai 
naudotis Klaipėdos uostu visų 
kategorijų transportams, bet 
karo tarp Lenkijos ir trečios 

sutikimo daryti maximum nu 
si leidinių, sutaikomu su Lietu
vos Valstybės nepriklausomy
be ir suverenumu. Dokumen
tas, pabaigęs žinomas mūsų 
proponuotas pataisas prie š. 
m. 3 d. projekto, yra prideda
mas su šiuo mūsų raštu. Be 
abejojimo, jis įtikins Jūsų 
Ekscelenciją, kad tikrai esam 
naujo projekto dvasios perim
ti ir kad mūsų pastabos ger
bia pamatines to projekto tei
kiamas linijas. I r pamate pri
imam vyriausiais ruožais Lie
tuvos ir Lenkų bendradarbia
vimo planą politikos, karo ir 
ūkio srity ta forma, kaip tai 
buvo" nustatyta Jūsų Eksce
lencijos ir Tautų Sąjungos 
Tarybos priimta. 

Tuo būdu sutinkam:' 
1) tam, kad abejų valsty

bių užsienio politikos koordi
navimui palengvinti nustaty-

hologo kad suradus jų katali-
kofobijos ir pamišimo gema
lus. Rišant aplamai tuos psichi
nius kreivumus, matome tame 
jų partijinį fanatizmą. J ie taip 
protauja: tas .gera kas yra mū
sų, tas bloga kas yra svetimo. 

Kadangi dabar ir Amerikoje 
ir Lietuvoje vadovaujančią ro
lę turi katalikai, o ne mes, tai
gi jie turi blogai daryti. 

Beabejo, kiekvienas yra pra
tęs savąją prekę girti, o kitų 
peikti, bet kaip nenuoseklu, 

gerkle šaukdami: 
"Amerikos lietuviai darbi

ninkai, kurie tiek daug aukų 
davė Lietuvos reikalams, tu
rėtų kelti balsą prieš kleri
kalus ir prieš jų pragaištingą 
politi ką.' ' (Naujienos 223 
num.). 

Reiškia mes socialistai ar 
laisvamaniai tai bent Lietuvos 
nepriklausomybės gynėjai, gi 
visi kiti, ypač šiuo kartu 
krikše. dem. išdavikai, Lietu
vos Judošiai. 

Tuatarpu kitame iš eilės 
Naujienų num. jie nužemintai 
kalba: 

"Palyginus (lietuvių delega
cijos) kontrprojektą su Hy
manso projektu, galima pas
tebėti, kad tarp tų dviejų do
kumentų yra gana žymus skir
tumas. Kontrprojektas visai 
atmeta tą Hymanso planą pa
gal kurį Kauno Lietuva ir 
Vilniaus kantonas turi turėt 
atskiras kariuomenes. Jisai at
meta taipat Hymanso sumany
mą, kad visoje Lietuvoje bu
tų pripažintos lenkų 4 ir lietu
vių kalbos kaipo oficialės kal
bos. Pagalios, jisai nepripa
žįsta galimu, kad butų suda
ryta bendri Lietuvos ir Lenki
jos organai su sprendžiamuoju 
balsu užsienio politikoje arba 
kurioje kitoje srityje. ' ' 

Tai va kaip pas Naujienas 
tie Lietuvos Judožiai-krikš. 
deni. greit atsimainė. Vienos 
dienos skirtumas ir jau nei 
pažinti negali: Judošiai ir ne 
Judošiai. 

•Neveltui "Draugas ' ' 235 n. 
užsiminęs apie derybas Gene-
voje v'ena. diena prieš " N a u v . ^ 
j ienų" triksą ir įspėdamas jų 
mintį (įspėti visuomet gali
ma, nes jų partijos kategorijos 
visuomet tos pačios) rašė ir 
dabar kartoja: . 

"Galima tiek pasakyti (netu
rint tikrų, dokumentalių ži
nių), kad mūsų delegacijai 
("Naujienos" sako kriks. 

M 

sveiko proto dėsniams priešin 
ga daryti tokias išvadas? Jie dem.) Genevoje, Vyriausybei 
tai žino, bet nenori suprasti, vadovaujant, daugiaus rmpi 
o jeigu ir patys supranta, tai 
nori kitus klaidinti. 

Pastaruoju laiku dėlei dery
bų GeneVoje lietuvių delegaci
jos su lenkais nesiremiant 
naujuoju Hymanso projektu, 
jie dideliausiu antgalviu 
"Krikščionys demokratai par
duoda Lietuvą", mulkina mū
sų geros valios ir mylinčius 
savo tėvvne darbininkus visa 

Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė, negu visokio plauko 
socialistėliams ir laisvama
niams. Jie moka kitus peikti, 
kitus apmeluoti, griauti, trum
pai, šūkauja už dolerį, o nu-
dirba už centą... Jų siauras 
partivumas aptemdė-jų protą". 

Neapsirikta, neg ta tiesa ga
li toati prie jų kasdien taiko
ma ir vis atatiks. 

• — 

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMAS. 
II-uoju skaitymu Steigiamojo Seimo pri

imtas 1921 m. Liepos mėn. 8 dieną. 

Žemės reformos tikslas. 
(Tęsinys). 

Pastaba II . Punktas c neliečia as
menų, § 11 punkto c nurodytų. * 

Pastaba I I I . Svetimųjų valstybių 
f piliečiai, tapė Liet. piliečiais, gauna žo-
rmės ne anksčiau 10 metų po pilietybės 

priėmimo. 

\ 11 §. 

a) Kaimo srityse vienai bežemių šeimai 
duodama nuo 5 ligi 20 ha žemės, o maža
žemiams tik atatinkamai pridedama že
mės, kad su esama jau jų žinioje nuosavy
bės teisėmis žeme susidarytų ūkiai o—20 
ha žemės ploto. 

b) Kaimo amatininkai (račiai, kalviai 
ir kiti), kuriems jų amato išgyventi nepa
kakdavo ir dėlto jie priversti buvo iš da
lies dirbti ir žemės ūkio darbui, lygiai su 
kitais bežemiais ir mažažemiais turi teisės 
gauti žemės, bet mažesnėmis normomis — 
būtent nuo y2 iki 2 ha. 

c) Miestų ir apskritai pramonės, preky

bos, susisiekimo ir kitų tiek privatinių, 
tiek valstybinių įstaigų bei įmonių darbi
ninkams ir tarnautojams, neturintiems ne
kilnojamojo turto, duodami žemės sklypai 
(§ 34) trobesiams pasistatyti ir sodneliui 
ar darželiui užsivesti. 

i, žemės gali bu-
Ą -

Be tikslų, nurodytų 11 
ti duodama: 

a) žemės ūkio mokykloms, taip pat ki
tokioms mokykloms ir apskritai mokslo 
ir mokymo įstaigoms, 

b) Žemės ūkio kultūros reikalams sėkli
nių javų bei veislinių gyvulių ūkiams, ban
domiesiems laukams ir t. t.; 

c) ligoninėms ir sanatorijoms, prieglau
doms ir kitokioms socijalinės reikšmės 
įstaigoms ir apskritai įstaigoms, valsty
bės pripažintoms naudingomis valstybės 
ar visuomenės reikalams; 

d) pramonės reikalams; 
e) miestų ir miestelių plėtojimos ir tvar-

kymos reikalams; 
f) naujai kuriamųjų parapijų rupiny-

nanis. 

IV SKYRIUS. 

Sąlygos, kuriomis žemės duodama. 

I 

Žmonėms, pažymėtiems §§ 9 ir 11, žemės 
duodama paveldėtinon nuosavybėn. Žemės 
duodama prie daikto ir kiek galint žemės 
ūkio atžvilgiu racijonalinguose vienetuose, 
vienasėdžių tipo. 

Pastaba I. Raštu pareiškus noro, 
žemės gali būti duodama ir ilgamd!-
tėn nuomon, bet netrumpiau kaip 6 
metams ir neilgiau kaip 36 metams. 

Pastaba II. Sodnai bei daržai, jei j h 
nėra pačios valstybes valdomi, yra iš
naudojami Žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų Ministerijos nustatytu "keliu. 

Nuosavybėn, einant 13 §, žemės yra duo
d a m a i 

a) už gyvus pinigus, mokant žemės da
vimo laiku du trečdaliu rinkos kainos; 

b) išpirktinai 20 metų, įmokant iš kalno 
įrašų pinigus nuo 10 ligi 75 auks. už ha; 
miestų sričių I zonoje šie įrašų pinigai nu
statomi 2 kartu aukštesni nuo 20 ligi 150 
auks. už ha. 

Rankpinigiai priskaitomi į išperkamuo
sius mokesčius už gautąją žemę. 

. Pastaba I. Bežemiams ir mažaže
miams, kurie nebeištėsi tų įrašų pini
gų mokėti, įrašų pinigų mokėjimas 

\ 

gali butH«dėstomas, bet ne ilgiau kaip 
3 metams Žemes Ūkio ir Valstybės 
Turtų ir Finansų, Prekybos ir Pramo-
riės Ministerių sutartinai nustatytu 
keliu. 

Pastaba II . Paėmusieji žemę išpir
ktinai, sulig šio § punkto b ir 
§§ 15, 16, 18 ir 19 sąlygomis, kiekvie
nu metu gali nuo išperkamojo mokes
čio pasiliuosuoti, sumokėdami 2-3 dar 
neišmokėtos dalies. Tokiais atsitiki
mais dar nesumokėta už žemę išpir
kimo vertybė išskaitoma iš 5 nuoš. 
palūkanų. 

\ 15 §. 
Išperkamieji mokesniaį nustatomi einant 

pridėtąja čia lentele: 
Žemės grupės sulig padėties 

Žemės rųšis. sulig patogumu 
jos našumu ir a. b. 

išdirbiniu Metinio išperkamojo 

mokesnio už vieną hektarą dy
dis rugių pūdais. 
I 4,8 . . . . . . 4,0 
I I 2,4 2,0 

' IV 0,6 0,5 

1« §. 

Išperkamieji mokesniai mokami metįne 
natūra nustatyto kiekio rugiais arba pini
gais, apskaitomais sulig vidutine metine 

i 

Lietuvos vidaus rinkos rugių taina, nus
tatoma taisyklėmis, sutartinai Žemės U-
kio ir Valstybės Turtų ir Finansų, Pre
kybos ir Pramonės Ministerių patvirtin
tomis. 

17 §. 

Kartu su žeme pažymėti 11 J punkto a 
ir b bežemiai i r mažažemiai iš skaldomo 
ūkio išteklių ir kitų valstybės žinioje esa
mų perteklių gali gauti žemės darbo įran
kių, dirbamųjų arklių ir sėklos vietinėmis 
rinkos kainomis už gyvus pinigus arba 
išsimokėtinai ne ilgiau kaip 6 metams. 

Pastaba. Žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų Ministerija, Ministerių Kabi
netui patvirtinus, gali nustatyti tam 
tikrą kelią, kuriuo bežemiai ir ma
žažemiai galėtų įsigyti kalbamąjį in
ventorių bei sėklų tiesiog iš likviduo
jamų ūkių buv. savininkų. 

(Bus daugiau) 
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Lafayett* , „ ~ 
g Tala*r*e«; | 4 1 rytais 1-1 p c * 
fp te tų ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
jįnials tiktai p o plotu S lkl B. 

•M 

I 

i D,. M. T. STR1K0LIS ! 
J Lietuvis Gydytojas Ir 0 M r a « M I 

Peoples Teatro K o m o 
J16 U W. 47tk Str. Tel. BouL i e © l 
• v a l a n d o s : t lkl t rak. Nedel l t I 
Blkl l t ryto. f 

Boa, 2 9 1 4 W . 4Srd Street 
N u o ryto lkl plot. | 

| T e L McKjnley 263 

11! 

Tel . Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LEETI7VI8 DKlfTISTAS 

4711 BO. A&HLAJTD AVKMT • 
arti 47-tos Gatves 

U Valandos: nuo • ryto lkl t rak.) 

— • » • » ! > m> 
.. • i i s s =e= 1 

r f 

DR. G, M. GLASER 
Praktikuoja 99 

Ofisas 114* 
Korte l l - r o St., 

S P E C I J A L I S T a a 
fcfotsriskų, Vyriškų. 

mskų ilso. 
OFISO VALANDOS: Wao M 
iki t po plotu, nuo t lai t 
da ra karo. 

Hodėilomis a « o t iki • po 
r a i č i o t u * Y anas M 7 

UI 

« — 

Beredomls nno 4 lig- 9 rakaro 

[uropeanperiCMBureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
būro A. Petrait is ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinige, laivakor

tės, pasportai ir tt 
K O T A R I J l AAS 

Kcal fistate, Paskolos , Iasiwfcssi 
Ir tt . 

809 W. SUttk St., E s m p . Haasted S*. 
Tel. Boulevard 911 

Tai . : t Iki « kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak. 

Ned . : iki t po plotų. 

DR. P. ŠIMAITIS i 
N A P R A P A T H - C 

5418 \V 45 Str. CUoa#jo.B 
( P r i e Wc*tcrn Avon no) 

ydau B e Vais tu Ir B e O p e r a c i j o j 
"ai. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais pa v 
il sutarimą. Išskiriant ke tvergus .^ 

^XSX&&sm&X]!£titt1XSmm&m\ 

J Telefonas Boulevard 9199 2 

DR, C. KASPUTIS I 
DtearTCSTAS i 

1311 South Halsted Ssr. r* 
©Valandos: 9—11 A, M. J 

S I — 5 : 7—8 P. M. # 

OR. S. NAIKEUS 
L I E T U V I S 

f l Y D Y T O J A S I R C H E R l R i 4 A » 
Ofisą* tr Uyventrno vi«t* 

S 2 5 2 feoutb H a l s t e d Btrce t 
A a t i l r i a a i UnlTcraal Stat« H—S 

Valandos nuo l t lkl 11 ryto; nno 
t lkl 4 po pietų: nno 7 lkl • rak. 

N e d ė l i o t a i s a o o 1S ik i 3 . 
Tei«f«Mt« Yardi Si«4 

SAUOOKITIES NUO NETIK
RŲ PRANAŠŲ. 

lEUiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiimiiiiiiiiiiiiiii* 
B e s . 1139 Independence Blrd. 

Telefonas Votį Boren 194 

OR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas ri Chirurgas 
BpeeUalistas Moteriškų, Vyrtthų 

Vaikų Ir rteų chroniškų Ugų 
VALANDOS: 10—11 ryto 1—-9 p* 

pietų, 7—S rak. Nedebomls 1 0 — 1 1 4 
DUss*) 3354 So. Bals ted SL, Ohtengr 

Telefonas Drorer 9991 
fliituiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiist 

3 a$*eOO*00?jCHM 
į V A L E N T I N E DRESMAKIKG 

COLLEGES 
8205 8. Halsted, 1407 W. 

1360 H. WeUs 84. 
137 Mokyklos Jongt . VaiatjĮoso. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo. Designing bisniui Ir n i n u m i 
Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais a tmokėj imala 
Klesos dienomis ir r a k a r a l a Pa-1 

reikalaukit knygelės . 
Tsl. Seeley 1648 

SARA PATEK, pirmininkė. 

aassg 

• DR. CHARLES SEGAL \ 
Perkė lė s e a v o ofisą po nsun 

J4729 So. AsbJand Avenu* J 
Specl jaustas g 

S D J U O V C , MOTERV ir V Y R U L I G I | 
• V a l a n d o s n u o 10 lkl 12 išryto; n n o | 
• I lkl 6 po pietų; nuo 7 lkl 8 : I t J 
S r a k a i o Nedė l iomls l t kii 1 

Telefonas D r e i e l 1839 

= ! 

i 

Racine, Wis. — Nepersenai 
po Racine trankėsi tamsių lie
tuvių išnaudotojas, S. B. Krik
ščiūnas, kuris save vadina to
kiu gaivalu, kokio pasaulyje 
visai nėra, būtent, senosios 
Rymo Katalikų Bažnyčios ku
nigas, dargi misionierius. J is 
užsivilkęs ilgą sutona, užsi
kabinęs didoką kryžių ir vaik
ščioja pirma pas smuklininkus, 
savo misiją skelbdamas, ir ga
vęs būrį tamsių šali^ninkų, su
rengė ir prakalbas 1 d. rug3. 
Union Hali. Bet kaipo švent
vagiškas išnaudotojas, savo 
spyeiu nepatenkino nė savo 
tamsių pasekėjų, nes ir jie pri
pažino, kad veijdmainis, išnau
dotojas, apgavikas. Ką jis pri
pliauškė savo spyčiuje, neap
simoka daug rašyti," nes vi
siems yra žinoma kokie yra 
prieštikybinių apaštalų darbai: 
apjuodinti katalikų kunigus, 
vyskupus, ir neva pasigyrė, 
kad kun. prof. Bučį padavęs į 
teismą ant 50,000 dol. Užtai 
kun. Bučys išsprukęs Lietu
von. 

Dori susipratę katalikai nėjo 
jo klausyti. Tik gaila, kad ne
trūksta ir tamsuolių, kurio 

duodasi išnaudoti, manydami, 
kad jis tikras kunigas, gi ne
žino, kad tai' vilkas avies kai
lyje: Stasys. 

Pastaba. Redakcija norėda
ma patirti apie minimą tam
sybės apaštalą, kreipėsi į p. 
Br. Jankauską kurs jį gerai 
pažįsta ir gavo tokių žinių. 

BUZ0V — BUŽYNSKI KI
TAIP KRIKŠČIŪNAS. 

ŠIS — TAS. 

Kartas nuo karto tenka iš
girsti užklausimas: Kas yru 
tas "Seno kontro" "kun igas" 
Buzov Bužinskas Krikščiū
nas } Mano atsakymas maž
daug toks: yra tai, aukštas ne
labai malonios išvaizdos as
muo, prisidengęs dvasiškių rū
bais. Kaipo vadovas ir organi
zatorius netikęs. Nes kelių me
tų bėgyje apvažinėjo daug lie
tuviškų kolonijų Amerikoje ir 
niekui neįstengė užsilaikyti il
gesnį laiką, arba sutvertį savo 
atskalai parapiją. Išsigėręs la
ibai drąsus ir dažnai sukelia 
skandalų. Neturėdamas gabu
mų kokiam nors naudingam 
ir rimtam darbui, bastosi lie
tuvių tarpe kaulindamas iš ne-
susijpratėlių/centus ir tuo pa
laiko savo bevertę gyvybę. 

Bronislovas Jankauskas. \ valstijų. 

Danbury, Conn. — Šis mie
stelis guli pakrašty Conn. 
valstijos. Gyventojų tiiri apie 
21,000. Netoli miestelio yra 
"Kenos ia" ežeras. Prie, jo 
randasi vasarnamiai ir pasi
linksminimo vietos, 

Danbury yra pagarsėjęs 
kaipo skribėlių miestas. Skri-
bėlių šapų randasi apie 21, 
kuriose dabar dirbama beveik 
pilną laiką. Kartais atvažiuo
ja darbininkų ir iš kitų mies
tų. Darbą gauna lengvai. Čia 
tik tie nedirba, kurie nenori 
dirbti, ar nemoka iokio amato. 

Lietuviai, kurie supranta 
skribėlių darbą privalėtų va
žiuoti į šį miestelį, o nevaikš-
čioti kitur be darbo. 

Lietuvių čia yra apie 25 šei
mynos. Turi savo draugystę 
vardu šv. Jono. J i pusėtinai 
gyvuoja. Kas-link biznierių, 
lai yra vienas fotografas, o 
kištas pusiau lietuvis saliuni-
ninkas. 

Danbury atsibuna didelė 
žemdirbystės ir pramonės pa
roda. J i būna kas metai 3-8 
ppalio. Tęsiasi visą savaite. 
Žmonių privažiuoja iš visų 

Vietinis. 

N 

mm 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CH1CAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tardė 6091 

Valandos: — 8 lkl 11 U ryto: 
5 po pietų iki 8 rak. Nedėlio-

tt avla nuo 6 Iki t vai. vakare 1 

9-> 
DR. M. STAPULI0NIS 

NAPRAPATH 
| GYDAU BE GYDUOLIŲ TR BE 

OPERACIJŲ 
Ofisų Valandos: 

3347 E m e r a l d Avcnue 
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 
731 W. 18-th Gatvė 

N u o 2 Iki 8 vaxare . 

[ • • • » • • • • — • • • • • • • • — • » • » » » * » } 

J. P. WA1TCHES 
Lawycr 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-117 N . Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4509 So. Ashland A ve. 

Tel. Tards 1053 

Pelbnas) tM Tcttf«BjM raumaa 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Den tiatas 
19991 So. Miehlgan Ai 

• sssssat IIL 
VAI-ANDOri! 9 ryt* lkl 9 

j l e L Pu l lman 941 tr 9199. 

— 
illlllllllllllllllllllllfllllllllllllllliuillllllis 
« P h o n e Seeley 7489 s 

§ DR. L M. FENBERG Į 
E Gydo specljal ial v isokias vyrų I r s 

moterų lyt i škas l igas 
r i d O l Madison Str., k a m p a s W e s - = 

tern Are . , Ohicago 
£ Valandos: 2—4 po piet 7—9 r a k S 
srjuiHiNmHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiinii 

—a 'Tel. Randolph 8898 
A A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas r ldomles ty ] 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Baile St. 

Valandos: 1 ryto lkl B po plotu 
Panedė l la l s lkl 8 rakaro 
Nedė l iomls of isas aftdarytas 

_ • • • r - ' ~ ~ " g 

"lll l l l l l l l l IIIIIIIIIMIIIIIIHIIIHIIIIIH'i 
I S. D. LACHAWICZ i 

LIETUVIS GR-%BORIU8 
5 Patarnauja la idotuvėse k u o p t - 3 
s^ laus ia . Reikale meldžiu a t s i s a u - s 
Skti . o m a n o darbu busite u ž g a - 9 
Snėdint i . ^. , , „ • 
S 2 3 1 4 W . 2Srd PI. ClUca«o, D l -
3 Te le fonas Canal 2199 S 
iTiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii 

OR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Ganai 1118 
Valandos: l t ryto lkl 8 rakaro 
Gyvenimas: 

1811 W. tSrd 9tt. 
Tel. Prospoct 8488. 

SKAITYTOJĮI BALSAI. 

Tel. Canal 857 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietnvia Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

• a l a n d o s : 19 lkl 11 ryto: 1 lkl 4 
po plot. t lkl t rakaro. 

Mm»••••——••»••••••••••••M 

i V. W. RUTKAUSKAS f 
į ADVOKATAS f 

Ofisas Didmiesty J i 
j 29 South La Baile Street 

1 E a m b a r i s I M 
I Telefonas Central 9399 

l Vakarais, 812 W. 33rd S t | 
M Telefonas: Yards 4981 

W 
<V 
w 
* 

i 
i 

Telefonas Prospoct 9598 

RUDOLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

Ir 

Namų Statytojas 
5308 So. Robey Str. 

4/ 
Darbas at l iekiamas p irmos klia-
sos už prie inamas kalnas. 

? 

t 

(Redak. neinm atsakomybės) 

WORCESTERIO KOPUST-
GALVIŲ MANDRYB4S. 

Laisvamaniai Katalikų Vardu 
Kalba Prieš Katalikus. 

Laisvamanių, Sandariečių par
tija pasigauna tamsius katali
kus, šmeižtai ant Federacijos, 
katalikų draugijų sugražinti 

laisvamaniškiems ilgalie
žuviams. 

Tęsinys iš spalio 8 d. 

Iš "nepar tyvisko" 
laikraščio išsivystęs "neparty-

tiksi. Žinai juk, kad "nepar 
tyviška" " A u š r e l ė " ir- su o-
žio balsu priima. 0 kaip tų jų 
bandoje ant scenos gražiai at-
Todysi! Žinai, tavo galva dvi
guba (gal nuo sėdėjimo ant 
dviejų kėdžių), tat, visi į ta
ve vieną tik žiuri, tik žiuri. 
Tai matai kas tave laukia. 
Tat, darbuokis "nepartyviš-
ka i ' , partijai. R4k kiek tik ga
li, vis katalikų vardų, kad biįfck 
kat. nieko gero nenuveikė,^ o 
vis tik bolševikai, jonvaikiai 
ir visokio plauko "nopartyvis
k i " laisvamaniai. Matysi, tuo
met, kad ir Maikei su Ambra 
zu patiksi. Net savo neparty-
viškų" laisvauiaivių organe tau 
kelis syk sušuks: ' 'Valio Jur-

hėti nuo.... juoko. Nagi, Vla-
duk, palakstyk dar keletą sa
vaičių po draugijų susirinki-

viškas" Čekanauskutis, (atgal 
ėjimo "veikėjas") per keletą1 giu durnelis!' Visi "neparty-
savaičių neturėjo ramybės, 
naktimis nemiegojo, koliai 

v iski" šliuptarniai tau ranką 
paduos ir ilgiausių amžių pa-

prisižvejojo šešetą sau lygių | linkės. Tįk vesk paskui save 
išprotaujančių vyTiškių, kurie j žioplesnius katalikus į bedie-
apsiėmė pagelbėti katalikų ir viu bučių, o dar daugiau pra 
laisvamanių vardu prieš kata : 

likus užprotestuoti. Dabar-gi 
už tą didelį "įiepartyvišką 
pasidarbavimą, tik pajuoką at 
siėmė... 

•> t 

Proga pagarsėti. 

Bet ir tu, nelaimingas Anta
nėlį, nes anot amerikonų, ir 

šias išgamas aprašo ir tavęs 
neaplenks. Pasisekė tau kata
likišką draugiją įvesti į "ne-
partyviškos" laisvamanių par
tijos laukus ir palei bedievišką 
muziką pašokinti. Taip pasi
darbavusiam prieš kunigus ir 
Bažnyčią, kaip tu Antanėli, 

pas tave "nobody home". Bet.beabejo ir Judošius savo kom-
1 

« - • • • • • • , , . , , 

! Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
iGcueralis Kontraktorius, staty-
]tojaff ir senų namų taisytojas. 
Į2338 S. Oakley A ve., Chicago 

Arti 23-čio Place. 
» j » m ^m »,»m m m i f » » » » » » » # j | tff • 

nusiramink Čekanauskutis ir paniją pasiulįs, bedieviai-gi 
tave įrašys į "nepartyvišką^Įvieiią suolą pasisodįs. Todėl, 
laisvamanių partiją, tik vis ^epa'isyk nei draugijos garbės, 

nei kataliko vardo/ tik vis 
krikdyk draugiją savo agita
cija už "nepartyviską" bedie
vių politiką, ir ne vien laisva
manių laikraščiai, ale ir pats 

kovotojams su katalikais ir jų pragaro viršininkas tau suriks: 
kunigais ir tave priims i vė- "Valio, darbštusis mūsų pa-

gelbininke, valio su mumis per 

daugiau ""švieskis" iš " nepar
ty visko" laisvamanių laikraš
čio -ir katalikų vardu katali
kus niekink. Už didelį pasi
darbavimą "nepartyviškiems" 

kunigais ir tave priims 
javaįkių ir visokio plauko be
dievių *' nepartyviškos " *' dai
l ė s " (o kaip-gi) draugiją 
"Aušrelę" . Tik įsivaizdink 
kaip didejė laimė butų. Išeisi, 
Antanėli, ant scenos kaip stra
mpas, kad užbaubsi solo, tai 
sienos sudrebės. Nebijok, dobi
lėli, kad tavo balsas laukinis, 
tik garsiai šauk, o "Aušrelei >> 

mus, išrėšk "aukš t ą" kalb:\ 
ir sysikviesk vėlei į neparty
viškos ' ' dailės " " Aušrelės' ' 
kambarius savo gizelius: Zig-
muką, Burokutį, 'Dirveliuką, 
lOndzelį ir Vincą su Antanu, 
kad tos mokslo galvos pasisė
musios dar Paltanavičiaus 
smegenų ir vėl katalikų var
du nukrėstu naują rezoliuci
ją. Atsimink, kad mes to 
jūsų naujo " i šmin t ies" apsi
reiškimo lauksime, nes juokas 
nors ir geriausias, jeigu nepa
naujintas, tai nusibosta. 

Rč-kų A-as. 
» — — — — — • — • ^ — ^ • — — — — » 

KIEK SUVIENYTŲ VALSTI
JŲ GYVENTOJAI PRA

RŪKO? 

Generallal Ag-ental Ceatralė* ir Rytine* •ur«p— 
HORTH G E R M A * LLOYTJ, BREMEM 

mm^m^^mm-mmmmmmimmmmmmmmmmm^mmmmmm-^mmmmmmml^Hvą 
Iš New Yorko tt**ĮĖ | 

BREMENA — DANZIGA — LIEPOJU 
Tiesioginis snsiMeldnMM i IJIKPOJU per Dsuuiso, "Tiems persiawlarSMMl SMS 

Ittivo ant laivo 
HtJDSOV Spalio 15, Gruodžio 3 
PKJLNCESS MATOIKA Spalio 22 ir Gruodž. 19 

POTOMAC l>apkr. 12 f Gruodžio 81 
IŠ NEW YORKO TIESIAI Į CHERBOŲRO-BREMEN 
su dideliais ir greitais garlaiviais tarp Amerikos ir Vokietijos prieplaukų 

AMERICA Lapkričio 1, Lapkr. 99 Ir Sausio S 
G E O R G E WASMINGTOW Lapkr. 8, Gruodž. 8, Sausio 17 

Ant visu sity garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpinami 
į atskiras kajutas po 2, 4 arba 6 ypatas. Užtektinai ir geras maistas 
yra sute ikiamas permainant kiekvieną dieną. 

Kreipkitės pas Agentus del • 

H. Claussenius & Co., General Western Pass. Agento 
100 N . LA SAULE STR. CHICAGO. Tclcphonc Frankl ln 4189 

MOORE & McCORMACK COMPANY INC. 
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY INC. 

UNITED AMERICAN LINES INC. 
Managing Operators for tbc U. S. SHIPPENG B O A R D 

L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

\* RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaitę 

Pier 68-62. N o r t a Rivor, N e w York 
Samland) N e w York j (Spalio 16 
Gothland) Hamburg (Rūgs . 22 

Tik 3-čia klesa 
Finlaml) N e w York (Lapkr. 5 
Lapland Rūgs. 27 Zeeland Spal. 15 
Kroouilaud) Antwerp (Spalio 22 
Lapland) Spalio 29 

\ ^ AMEBICAN LINE 
MuiK'luiria) N e w York (Lapkr. 23 
MoagoUa) į (Spal io 26 
MJnnekahda) Hamburg (Rūgs . 22 

T i k t a i tieai&i i P i l i a u 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

M A R I N E 'CO., 
1 1 6 l a i v ų — 1 .250 .000 t o n ų , 

Chicago: F . C. Brown, West F a s a 
Agent, 14 North Dearborn St., 

> 

S^uv. Vai. gyventojai prarū
ko per metus su viršum bilijo-

garsėsi. Laikraščiai didžiauVĮną dalerių. Jei visą taboka ku
rią žmonės surūko šioje šalyje 
per metus, padėti ant milžiniš
kų svarstyklių, tai reikėtų pen
kiolikos milijonų vyrų, kad ją 
atsverti. Vien cigarų Suv. Vai. 
kas para surūkoma 21,718,448 
į valandą 904,935j kas minuta 
15,082, kas sekunda 251. Jei 
tuos cigarus msudėti vieną po 
kitam suduriant galais ,tai pa
sidarytų tokia virve, kad ji 
22 sykiu apjuostų žemės kaniu-
lį storiausioje jos vietoje. 

vos 

Kur bonas 
meilė. 

ten ir Lietu-

amžius!" 

Drebėti nuo... juoko". (<< 

Tai-gi septineta prieš kata
likus protestuojančių žiopteliu 
"d ide l į" darbą atliko. Katali
kų Federacijos veikėjams tą 
• 'mokslo" rezoliuciją perskai
čius net kinkos pradėjo dre-

JOSEPH C. SOBOL 
LIETUVYS ADVOKATAS 

Narna Ofisas 
1645 Yi'abansia Ave. S-čių lubų 

Tel. Haymarket 3869 
Miesto Ofisas 

154 W. Rando lph St. R o o m 479 
Metropolitan Block 

Tel. Main 2593 

»• •• i L. y 

Reikal ingos merginos prie prosiji-
mo, va lymo ir d a ž y m o . drabužių. 

Grabam & Danie l 
4241 W. Harrison Str. Kedzie 219 

KONVULSIJOS IR PAMISI
MAS DAŽNAI ATSITINKA 

NUO SKILVIO KIRMINŲ 
Ricmo, raugsėjimas, konvulsi

jos, nuomaris, beprotystės mania, 
žvairumas ir kiti negerumai pa
sidaro nuo atsirandimo kirminų 
skilvyje? Visa tai pranyksta pra
šalinus lauk tuos kirminus. 

Ir kitokie svarbus negerumai 
buvo nuo jųjų atsiradimo užpa
kalinės žarnų dalies. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų y-
ra gydomi nuo vi
sai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųją 
visa priežastis yrt 
jų skilvis. Kuomet 

m g ' neturi apetito, šir-
W M di griaužia, jauti 
1 / Bkausma yiduruo-

Į 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, miegoti jiems tankiai galva 
skauda, jie neturi noro žaisti su 
kitais vaikais. Laxtan yra sutai
sytas kad panaikinti sjkilvines kir
mėles iš jūsų gystemos 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 tubjaus pradėk gydytis nes 
gali išsivystyti kunvulsijos ir ko
kios kitos ligos t Laxtan yra par
duodamas Dro. Lameco LaV, For-
bes at Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

(Apgr.). 
" — — ...» ' '• • • • " • ' ——•> 

RAILROAD TICKJET BROBJER 
Exkursijinial tikietai perkami ir 

mainomi. Numuštos kainos. 
Lyons Licensed Tickct Office 

11 So. Clark St. Tel. Harrison 9878 

P A R S I D U O D A ealiunas ir "Pixtu-
res" g e r a v ieta visokių tautų apgy
venta. Galima pirkti Cash ar ant iš-
mokėjmo. « 

Atsišaukite: 
1417 Wentworth Ave. 

Chicago Heights . 111. 

KURSAS MARKIŲ 
(AUKSINU) ŠIANDIEN 

Prigulintis permainai 

1,000 Markių 19.75 
5,000 Markių $47.75 

10,000 Markių $95.00 
Virš nurodytas kursas m i m a ir 

persiuntimo kaštus Lietuvon todėl 
n ieko nereikia dadėU prie šių sn-
*n*4. 

Ant didesnių sumų duodame spe-i 
ciališkai žemas karnas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon { trumpiausi 
laika. Parduodame laivakortės į ir 
iš Lietuvos. Atsišaukite ypaUškai 
arba la išku i 

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU i 

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL. 

Valandos Biuro: Kasdiena Iki 7-tai 
vai. vakaro. Hedėliomis tiki 
i -mai vai. po piet . 

= 

Pamėginki te aanjo . 

Rstffi 
Su užregistruotu vaiabassnkliaSav. Vsltt 

P»t«ntua 

Visos tvirtos, gemalus užmussa-
čios ypatybės šiame vsk te Įdėtos, 
su/ priemaiSa priimniai Švelnaus 
kvepalo. 

Ruffles yra taoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—-bosjaluiiai 
puikus plauku sutaisytojas, kurit 

patiks kad 
ir gačniau 
šiai y patai. 

G E R A PROGA. 
Stubos rakandai ( forniše i ) tur 

būti parduoti į l dienos, rakandai 
mažai vartoti, parduosiu pigiai, yisus 
sykiu arba po viena. 
2050 W. 23-rd St. Cliicago, I1L 

3-čiu lubų i š užpakalio , 

Aptiekose . 
parsiduoda 
»a4os.arpa 
atsiuskit* 
TSe. ,9m 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog ai 
kbara-
to^jos. 

•> 
Bal ina i 

hAD.RICHTFR^to 
• - • . 

BROOKLYN 
vrvv YORK 

kitę 
Šitokio 
pake l i s . 
Žinrekite , 
kad botų 

raJa-
oalsaMii. 

• ' = 

DIDŽIACSI, GREIČIAUSI P A S A U L I 
I4AIVAI, SAUITU8 APSTEJTMAS 

617 KELEIVIAIS. 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mies ts 

ar netoli jo. 

I Lietuva, Lenkija, Ukraina ir 
irisas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 

6AKOKIA - - - - - ^ y U o J » f 

Taksų 93-99 
P E R OHERBOURG SOCTHAMPTQIf 

LTVERPOOL and GLASGOW 
SCYTHIA » • • • .Spa l io 13 
B E R E S G A R I A SpaJs» SO 
C A R M A M A Spalio 11 
P e r Anglija ar Hamburgą t Danzig 

$110.90 
T*er Liepojų $120.09 
P e r Hamburgą 3100.00 
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PAMINĖTA DIDELIO G A I ^ ^ g f 1 ^ 1 

SRO SUKAKTUVĖS. 
• Vakar Chicagoje paminėta 
50 metu sukaktuvės buvusio 
čia baisaus gaisro. Plati pro
grama atlikta Grant parko. 
Dešimtys tūkstančiu žmonių 
klausėsi kalbu, dailios muzi 
kos ir dainų. 

Tomis dienomis pasibaigė 
Amerikos bankininkų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo at
stovai iš didžiausių Amerikos 
bankų ir delegatai, kurie at
stovavo žymesniąsias pasaulio 
pramones. Šis suvažiavimas į-
vyko Los Angeles mieste, Ca-
lifornijoj. 

Pamatinis suvažiavimo tik-Nepamirštinas gaisras Chi
cagoje 1871 metais prasidėjo slas ištirti dabartinę ekonomi-
spalių 8 d. vakare. Iki šiolei nę padėtį i r surasti tinkamus 
Imvo tvirtinama, kad gaisras budus jos pagerinimui, 
prasidėjo Mrs. O'Leary tvar-l Dar nežinome visko, kas šia 

r tuky. Sakyta, kad tos mote- me svarbiausiame bankininkų 
riškės karvė su koja paspyru- suvažiavime yra nuveikta. Bet 

x s i kerosininę lempa. Išsilie- galime tikėtis, jog šio seimo 
jęs kerosinas ant mėšlų užsi- pasekmės atneš daug naudos 
pliekęs ir tvartukas tuojaus visai žmonijai. Nes minėtame 
atsidūręs liepsnosna. [seime dalyvavo įžymiausieji 

Chieagos Istorinė draugija'bankininkai bei ekonomistai, 
tečiau susekė, kad tas tvirti
nimas yra klaidingas. Atsira
do liudininkų, kurie pirm pa
kilsiant gaisrui matė, kaip ko
ki šeši vyrai užuvėjoj susėdę 
ties 0'Leary,nania4s gėrė alų, 
rūkė pypkius ir visokius juo
kus krėtė. 

Taigi, temstant, matyt, kai-
kurie tų vyrų su pypkiais tu
rėjo ineiti tvartukan, atsigul
ti šienan ir ugnimi iš pypkių 
užkrėsti šieną. 

Iš tvartuko pakilusio gais
ro pasekmės pasirodė baisios. 
Gaisras siautė ilgiau 24 valan
dų. Nudegė 2,200 akrų miesto 
plotas. Sunaikinta 29 bažny
čios, 19 viešbučių, 9 teatrai 
ir salės, 5 viešosios mokyklos, 
27 bankų įstaigos, daugiau 
šimto "businesso" blokų, 6 ge
ležinkelių statys, 7 dienini ų 
laikraščių ofisai, apie 75 kitos 
spauzdinimo įstaigos, 17 bra
vorų, pastos bustas, miesto 
teismo rūmai, komercijos rū
mai, viena policijos nuovada 
ir visos didžiulės departamen-
tinės krautuvės. 

Išviso sunaikinta apie 15,000 
visokios rųšies namų ir krau
tuvių. / 

Tais metais Chicago skaitė 
kiek daueriau 300,000 gyven
tojų. Trečioji dalis gyventoju 
neteko pastogės. Nuostolių 
padarytavapie 150 milionų do-
lierių. Žuvo apie 300 žmonių. 

Ts tuometinių gaisrininkų 
šiandie yra gyvų tik 16 žmo
nių. . 

Gaisras prasidėjo sekmadie
nio vakare. Ant rytojaus ne
galėjo but išleistas nei vienas 
laikraštis. 

kurie aiškiausiai supranta da
bartinę blogą, pasaulio ekono
minę, padėtį, ir kurie deda vi
sas savo pastangas prašalinti 
visus ekonominius nesmagu
mus. Taip-gi reikia priminti, 
jog ir lietuviai neatsiliko nuo 
šio svarbaus dalvko. Iš lietu-

•r 

vių dalyvavo gerb. p. Julius 
C. Brenza, kasierius Metropo
litan State bankos Chicagoje. 

Pranelis. 

APSAUGOS SAVAITĖ. 

Chieagos majoras Thompson 
paskelbė, kad ši savaitė yra 
apsaugos nuo gaisrų savaitė. 
Kiekvienas miesto gyventojas 
šią savaitę auri taip apdrausti 
namus, kad nebūtų pavojaus 
pakilti gaisrui. 

NORTH SIDE 

. Šiandie, 7:00 vai. vakare šv. 
Mykolo parap. svetainėje kal
bės ka tik atvykęs iš Lietu
vos p. M. TČAS L. Paskolos 
reikale. 

Ateikite visi, nes bus įdo
mios prakalbos. 

Kviečia Komisija. 
P. S. Nepavėluokite ateiti, 

nes kaip tik 7 vai. prasidės 
prakalbos, nes p. M. Yčas tą 
patį vakarą kalbės ant Brid-
geporto. 

Chieagos miestas visiems 
žmonėms suteikia proga dykai 
įgyti mokslą. "Draugas ' ' ne
nori, kad kas atsiliktu šia pro
ga nepasinaudojęs del stokos 
nurodymų. 

Daugelis mokyklų įvairiose 
miesto dalyse turi kliasas pir
madieniais, antradieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 7 iki 9 vai. vakare. Hol-
dėn mokykla, ant 31 ir Loomis 
gatvių mokina 500 vyrų ir mo
terų, kas reikalinga mokėti an
glų kalboje ir Amerikos pilie
tybės. 

Ši yra gera proga tos apy
linkės žmonėms pasinaudoti. 
Kiekvienas žino vertybę mok
slo, o čia galima jį įsigyti už 
dyka. 

Rep. 

po vakacijų susirinkimą. Va-
kacijų metu nebuvo seserų — 
mokytojų, užtat nebuvo nei mu 
sų draugijos direktorės, sesers 
Marijos Jerome, kuri mūsų 
draugija rūpinasi. Mokyklai 
atsidarius susitvarkius, ši drau 
gija vėl pradėjo gyvuoti. Gerb. 
sesuo M. Jerome vėl apsiėmė 
būti mūsų direktorė kaip pe
reitą metą. 

Pirmutiniu narių troškimą 
buvo turėti išvažiavimą. Tą ir 
nutarė savo susirinkime. 

Suvažiavimas įvyko Lincoln 
Parke rūgs. 17 d. ^Atsilankė 
gerb. kunigai: klebonas Ig. 
Albavičius ir N. Pakalnis; per-
dėtinė—sesuo Marija Elzbieta, 
mušu direktorė ir daugelis ki
tų seserų — mokytojų. 

Susirinkime rūgs. 29 d. nu
tarėme Šv. Angelų dienoje 
(mūsų draugijos globėjo die^ 
na) eiti in corpore prie Šv. 
Komunijos. 

Šio mėnesio pabaigoje turė
sime "Halloween p a r t y , \ 

Mes mergaites pralenksime. 
Del daugelio malonumų esa

me dėkingi gerb. seserims per-
detinei ir direktorei. 

Adolfas A s. 

muilija. Suma, kurią laikei 
kun. Ę. Stepanavičius, birvo 
su fatatymu šv. Sakramento. 
Tai dienaį pritaikintą pamok
slą pasakė vietinis klebonas 
Kad priderančiai pagerbus sa 
vo globėją Šv. Mykolo draugi
jos visi nariai kartu buvo ant 
sumos. Gražus pavyzdis. Ne-
taip kaip nekurios draugijos 
nešiodamos šventojo vardą, o 
iš savo konstitucijos išbraukė 
velykinę išpažintį. 

Rep. 
j 

/ , IŠ TOWN'OF LAKE. 

NĖRA IŠSITEISINIMO. į. Spalio 2 d. po šv. Mišių par. 
mokyklos kambaryj įvyko An-

PLATINKITE "DRAUGE" 
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Iš parapijos mokyklos. 

gėlo Sargo Vaikų Draugijos 
susirinkimas. 
Apsvarsčius bėgančius reika

lus tapo išrinkta ateinantiems 
m. nauja* valdyba, kurion į^įo: 
B. Šaltimieras — pirm., S. 
Majeris — pirm. pag., A. A-
laburda — nut. rast., A. Ta-
mašauskas-fin. rast., L. Tve-
rijonas — tvarkdarys, Tvirbu-
tas ir Siriekis — knygų pri
žiūrėtojai. 

Kalbėta apie rengimą Hallo-
ween Party. Direktorė sesuo 
M. Jerome pranešė, kad per-
detinė sesuo M. Elzbieta lei
džia turėti spalio 26 d. tai 
pramogai. 

A. Alaburda, 
nut. rast. 

IS NORTH SIDES. 
_ 

Sekmadieny, 2 - d. spalio 
northsaidieeiai apvaikščiojo 
savo parapijos globėjo, Šv. My 
kolo Ark. šventę. Altoriai buvo 
papuošti gyvomis gėlėmis. 

Laike pirmųjų šv. Mišių Rūgs. 15 d. Šv. Angelo Sargo 
bernelių dr-ja laikė pirmutinį ' daug žmonių priėmė šv. Ko-

"DRAUGO" ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS, 
KUPONAI IR BONAI. 

• 

Už Lietuvos Bonų kuponus galima gauti piiiigus pilnai, 
luojaus ir be jokių sunkenybių "Draugo" Ofise. Su praeitų 
metų kuponais galima daryti visokį biznį kaip ir su tikrais pi
nigais: pirkti knygų, užsirašyti laikraštį, persiųsti auksinais į 
Lietuvą, aukauti kokiai nors labdaringai ar valstybinei įstai
gai Lietuvoje, pasidėti į banką ant procentų ir t. t. 

Ne Chicagoje gyvenantieji gali atsiųsti kuponus į "Drau
gą" per pactą ir gaus kokį norės patarnavimą. 

Taippat išmaino kuponus ant pinigų ir Metropolitan State 
Bankas Chicagoje, 3201 W. 22 Str. 

Beto pranešame, jogei gavome Lietuvos Bonų. Kas tik no
ri, gali užsirašyti, mokant susyk visus pinigus tuojaus gaus ir 
bona; ui bonus irgi galima mokėti kuponais. 

Perkantieji bonus šio rugsėjo mėnesy turi damokėti prie 
šimto dolerių bono $1.25 už nuošimčius, kurie užaugo nuo lie
pos mėnesio. 

Mainant Amerikos Liberty Bondsus reikia damokėti ši
taip: prie $100 Bondso 1-mos, 2 ros ir 4-tos Paskolos po $12.00; 

(prie 3-čios Paskolos $8.00; prie 5-tos $1.00. 

L. Vyeių 13 kp. laikė susi
rinkimų rūgs. 28 d. Kalbėjo a-
pie kuopos vakarų, kuris įvyks 
spalio 16 d. School Hali svet. 
Jame pp. Saboniai atvaidins 
gražią operete "Adomas ir 
J i eva" . 

Susirinkimas nutarė narei 
Z. Jurgaijeiutei, kaipo mokslei
vei, užmokėti už organų "Vy
t į" . 

Priėmė ex-kareivių 1 kp. at
siųstų užkvietimą dalyvauti 
kareivių rengiamame pasilink-
miuimo vakarėlyj spalio 23 d . ' J £ I H 

Pasiklausius, įvairių prane
šimų eita prie užrašymo klau
simų kurie narius sujdomavo.. 
J ie bus paskelbti sekančiame 
susirinkime. Paduota šie klau
simai: Ar naudinga Vyčiams 
kištis politikonf Kas yra tie 
lietuviai-intelį&entai 

Šiame susirinkime prie kuo
pos prisirašė: Jadvyga Sucilai
te, VI. Durša ir A. Durša. Pi r-
niesniame susirinkime prisira
šė: K. Garla, Fel. Astrauskas, 
D. M i Įkerai tė~ ir Ą. Šidlaus
kaitė. . 

Koresp. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Pranešame- vtefema mūsų pažįstamiems, kostumeriams, ir draugams jog atidarė

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

Daug mūsų kostumerių, gyvenančių vakarinėje dalyje, toliąus 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 Toipm of Lake Bank vietoje. 

Visi reikalai kaip ant Bridgeporto ta ip ir ant Town df^Iiake bus atliekami tei
singai ir greitai. Ypatingų domų norime atkreipti siuntime pinigų per paštų ir te
legrafų. Pinigus išmokame per paštų į 24 dienas; telegrafu į 4-Į4 dienų, kiekvieno
je pastoje Lietuvoje. Daug padėkavouių yra gaunama nuo mūsų Tautiečių iš Lietu
vos, kuriuos jokiu būdų sutalpinti nėra galima čionai. 

Laivakortę ir visus reikalingus dokumentus parūpiname greitai visiems keliau
jantiems j Lietuvų ir iš Lietuvos. 

Kaina laivakortės nuo New Yorko iki Pillau-Koenigsberg-Karaiiaučio - $106.50 
Parduodame draftus ir Travellers* Čekius su fredi t of Letters. 
Norintiejie važiuoti į Lietuvų ar iš Lietuvos, kreipkitės del informacijų prie 

i 

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA 
N 

! 

BRIDGEPORTE 
901 West 33-rd Street, 

TeL Yards 4669 

DU OFISAI: 
TOWN OF LAKE 

4600 South Wood Street, 
Tel. Lafayette 6256 

M. YČO MARŠRUTAS. 
M. YČAS KALBĖS ŠIOSE 

KOLONIJOSE: 

Pirmadieny, . (sp8^0 10 d.) 
vakare Bridgeporte. 

P-as Mart. Yčas kalbės L. L. 
Paskolos reikalais. 

Kolonijų vietiniai L. L. Pas
kolos stočių darbuotojai pasi
rūpins gauti svetainę prakal
boms. 

'J. MICKELIUNAS L. L. 
Pasklos Chieagos Apskričio 
pirm. 

: * — • » • » • • • • » • ' 
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IRKITE jų dabar kodaugiau-
> 

sia Draugo Pinigų Siuntimo 
Skyriuje ir siųskite saviesiems 
LIETUVĄ. 

s 

* t 

. 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

pinigų kursą kreipkitės 

> 

99 

I 

as 
So. Oakley Ave., 

. 

o. 
Chicago, 111. 

'* 
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GAVO PINIGUS LIETUV0JL 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

t Kungis Nikodemas 
Paliunaitė Rožė > 
Grigonis Antanas (Fort Stanton, New Mexico) 
Goberienė Teofilė 
Adomaitis Povilas (Columbia, Mo.) 
Jonušas Alex. 

• Raudonius Kazimieras 
Ivvetkauskis Juozapas (Dorrisville, 111.) 
Jasutaitė Anielė 

, Eunek Leonas 
Gaižauskas Julius (Farmington, 111.) 
Zubas Jonas 
Šiauštas Dominikas (Racine, Wis.) 

v Petraitis Jonas (Cicero, 111.) * 
G ribas Juozapas (Terre Haute, Ind.) 
Bartkus Antanas 

_ Sriubas Jonas 
Skyrius Wm. (Kewanee, 111.) 
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" M . Y Č A S CHiCAGOJ 
(IŠ BRIDGEPORTO) 

t i k ką atvažiavęs iš Kauno p. M. Yčas kalbės spalių 
10-tą dieną, 7:30 valandą vakare Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj 32 ir Auburn Ave. J is žino visą dabartinę Lie
tuvos politinę situaciją. Pasakys daug dalykų, kurių mes 
dar negirdėjome ir apie juos nei manyti nemanėme. Ne
praleiskite progos.- Ateikite į prakalbas. 

ĮŽANGA VELTUI. 

L. L. Paskolos vietinė stotis. 

^ 
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John Ruski n 
B E S T A N D E . I G G E S T C I G A R 

ANT PARDAVIMO S 
Parsiduoda bučerne ir grocerne freroj vietoj, biznis išdirbtas per % 

16 metų, yra šaldomoji mašina, taip kad nereikia ledų pirktų, 
elektra, malama mašina, mėsai pjiauti mašina ir kiti įtaisymai. Na- | 
mas ir biznis' priguli pačiam savininkui. Priežastis pardavimo sa- fl 
vininkas eina į kitą biznį. Norintieji prkti kreipkities pas savininką fl 

TIŠKEVIČIUS | 
314 Kensington Ave. Chicago. 111. 

Jno daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi Juos 
Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4. 

I. L Lewis Cigar Mfg. Co., Newark, N. J. 
Didžiausias Neprigulraingas Fabrikas Pasaulij. 
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SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGĄ" •. 
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