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BAIGIA 
SAVO DIENAS 

Lenkijos Ekonomine Padėtis 
Kaip ant Vištos Kojos 

SUSIDAUŽĖ TRYS LAIVAI 
TIES ŠKOTIJA. 

BEHLYNAS/'spal. 11. — 
Atsižvelgiant i 178 miliardus 
lenkę markią deficito, kuris 
nuolat vis dar augštyn kįla, 
laikraštis "Journal de Bolog-
ne," pasiremdamas depeša iš 
Varšavos, pažymi, kad Lenki
jos katastrofa neišvengtina ir 
ji jau Čia pat. 

"Visi mūsų pagelbos šauks
mai nyksta nei tyruose," sa-

v 

žuvo 25 žmonės. 

<GLASGOW, spal. 11. — A-
merikoniškas prekybinis lai-

TURI PROGRAMA BAIGTI 
NEDARBį, 

WASHINGTON, spal. 11. -
Nacionatė konferencija mdar-

vas iš San Francisco, West b o klausimu, kaip pranešta, 
Comak, per miglas užplaukė! Ja u t u r į Praminusi progra-
ant laivo Rowan su keliaunin-
kais. Pastarasis yra' nakties 
pasažierinis laivas, ^plaukio
jęs tarpe Glasgowo ir Dublino. 

Nelaimė įvyko ties upes Cly-
de žiotimis. r 

kuomet Lenkija atgavo nepri
klausomybę. 
" Pirmiausia Lenkiją valdei Kiek palaukus per miglas 
žinomas pianistas Paderews- atplaukė kitas laivas — Clan 
ki. Po jo valdžią apėmė vais .Maleokn, ir smogė į pasažieri-
tininkas Skulski. Paskui se- *l ^iv** Rowan. Pastarasis 
kė literatas Grabski, kurio ta- d v i e 3 u smūgių neatkentė. Už 
lentui nepavyko Lenkiją sulai- .keletos minutų nuskendo. 
kyti nuo ekonominio puolimo. 

Grabski savo valdžią pave-
, * . .v T̂  v ,ctė įieaptašvtam dvarponėliui 

koma depe*oje is varšavos. ! f * . . 
,_ - . .., • xv , \\itosui, kurs taipgi mėgino "Ir įau vra tikras ir neatsau- , . . m v. . \ . * . : . , , . , . laimes, leeiau ir tasai nusei-

kiamas daiktas, kad nuosavio- \ . . . . 
. . . , . . mimnkavo savais keliais, taip 

mis spėkomis negalėsime pa- . , >. \ 
, .ljL. ^ . . m • • ^ad turėjo pasitraukti, 
kilti ant kojų. Taigi mums ^ 

nieko daugiau šiandie nebelie- Po jo šiandie valdžios styrą 

Mirusių ir neatrandamų žmo 
nių paduota 25. 75 kiti žmo-
nės nuo Rowan išgelbėti. Žu
vęs ir Rowan laivo kapitonas. 

• 

ALBANAI RENGIASI PUL
TI SERBUS. 

ROIVCA, spal. 11. — Iš Du-
ka kaip tik savo šalies admi- Pa<"mė profesorius inžinierius j r a z z o , v Albanijoje, praneša, **»?» * 
nistraeiją pavesti kontroliuoti P*nikowski. Jis jau premie- kad albanų kariuomenė ant * m - ™ 
A « - I ; ^ Pro^no; » r ^ \me- rauja. Tečiau finansai kaip i greitųjų sutraukiama i paskir- — 

raa, kokiu vpuchi turi bųt pa 
naikintas nedarbas. 

• 

Vakar susirinko j vairus ko
mitetai su savo raportais. A-
belnoji konferencija perkratys 
tuos raportus* Ir kuoveikiau 
bus paskelbta'programa, kaip 
naikinti nedarbą. 

- i Ii l . , i • ., 

GAL BUS ATŠAUKTOS 
TRANSPORTACIJOS MO 

KESTYS. 

NIEKAIS NUĖJO SVAIGA 
LAI. 

NAUJAS LIETUVOS 
PARNASAS. v 

WASHINGTON, spal. 1. — 
Milionierius Leiter savo na
mų rūsiuose, Virginijoj, turė
jo 300 tūkstančių dol. vertės 
visokių vyųų ir degtinės. Tas 
" turtas * stipriai buvo apsau- Mūsų dailioji literatūra, y-
gojamas. Į rūsį ineiti buvo ke- pač poezija, auga labai spar-
letas geležinių durių su kom čiai. Šiais metais jau gana 
binuotais užrakčiais. daug pasirodė naujų raštų 
'' Aną" dieną namų prižiūrėto- senesnių ir jaunesnių rašy-
'jas kažkur prasišalino. Plėši- tojų bei poetų. O dar daugiau 
kai išlaužė geležines duris- ir žada pasirodyti visai naujų 
visus tuos"svaigalus pavogė, rašytojų. Štai jų sąrašas: 
Matyt, sukrauti viskas į tro- t Paparoms (eilių knyga), 
ką ir nuvažiu/ta. * 2. Svyrūnėlis (eilių knyga). 3. 

Virginijos policija galvatru- Juozas Tysliava (eilių kn.). 4. 
kčiais ieškp plėšikų. Nusam- Petras Vaičiūnas (eiMų kn.). 
dyti smarkiausi detektivai. & Butkų Juzė (net kelįos ei-

• llių- knygos). 6. Adomas Las-
BOMBA SUDRASKĖ PRIE- tas (antras eilių tomas). 7. 

ANGĮ. ErŠkėt Radasta (eilių knyga), 
ir kita knyga Lermontovo ver 

[nesutikimai" ^ 7 ^ * 2 $ U Ž P r a e i t * naktį.pakista bom Jimu). 8 Pr. Tarulis (apysa-
stovi už atšaukimą vienų m o - , ^ **> užpakaliniu namų prie- U b * rinkinys). 9. Salys, še-

angiu, 2011 De Kalb St., pjy- m e r y s (eilių knyga). 10. Vy-
šdama sudraskė prieangį ir su tautas Bičiūnas (keliolika to-
plaišino langų stiklus visuose ™ų dramų, apysakų, eilių ir 
artimiausiuose namuose. jekspressionistinių vaizdų su 

Tuose namuose, kur padėta P a t i e s autoriaus- padarytomis 

jaunuoliai. " Kai-kuriems jų 
| tenka kasdien eiti į kursus 10 
varstų. 

Be bendro lavinimo, sulig 
vidurinių mokyklų programa, 
kursuose dėstoma bugalterija, 
koperaeija ir visuomenės mok
slai. 

"Liet." 

— 

WASHIIGTON, spal. U. — 
Pokarinių mokesčių įstatymas 
senate baisiai vargsta. Pakilę 

[kesčių, kiti — kitų. 

Galima^ilaiktas, kad mo-
kestys bus panaikintos už pre-

KAINOS JAVAMS. 

Anglijai, Prancijai arba Ame
rikai." 

Taip aimanuoja "šiandie len
kai. Tas aimanavimas 
žiai atsiliepia visuose 
jos kampuose. 

rauja 
smukę smunka. 

i tųjų sutraukiamą į paskir
tas vietas su tikslu atakuoti PLĖŠIKAI NUŽUDĖ ŽMOGŲ 

Tuo tarpu lenkiška markė i serbus, kurie pastaraisiais lai-į 

iransportaciją. 

George J. Cook kompanijos skard-'pasidarė gimininga Rusijos kais užėmė nemažus Albani- ^ ^ "; " ™ KUIU^DIJOS 
Lenki- bok^evistiniam rubliui. Tai se-1 jos plotus ir apsistojo straie- ^ l d ^ $

( l e d f f ^ > ? " ^ f 
L.« ^ i™^« \7^O; O W 1 » VinėsP vietose. Serbai tnn \]l n a k t l užpuolė plėšikai. \ l-suo su broliu. Veikiai abudu ginėse vietose. Serbai turi 

Lenkai labai mažai vilties bus vienodos vertės, 
turi sudarytoj savo naujoj Už amerikonišką dolerį da-
valdžioj. Ši valdžia yra jau bar galima pirkti 12 tukstan-
penktoji valdžia nuo to laiko, čių lenkiškų markių. 

T*~ 

Galimas Karas Italijos su 
Jugoslavija 

daug artilerijos. 

SOCIALISTAS KVIEČIA
MAS PREMIERAUTI. 

lį naktį užpuoli plėšikai. Vi 
dun įsilaužė jų 7. Nelabieji 
nužudė pečkurį, Steve Prah-
nal, 30 metų, ir išėjo he nie
ko. Matyt, nelaimingas peč 

PARYŽIUS, spalių 11. — Jis, matyt, atvyko su kokiais 
Karas Italijos su Jugoslavi nors svarbiais pranešimais 
jos atrodo, neišvengtinas. .pas karalių Aleksandrą, kuris 

Andai Italijos valdžia pas- i nežinia kodėl bijosi apleisti 
kelbė deklaraciją, kad Albani-.Paryžių ir gryžti Serbijon. 

STOCKHOLM, sapl. 11. — 
'Švedijos karalius Gustavas pa 
galiau į premierus pakvietė 
socialistą Brantingą. 

* 

ja randasi Italijos globoje. 

PUNTA PAČIŲ VAIKŲ 
PIKTADARYBĖS. 

\VASHINGTON, spal. 11.— 

bomba, gyvena Giargi Despni-
za su žmona ir šešiais vaikais. 
Visi jie smarkiai supurtyti.. 

iliustracijomis). 
Be to, senasis Vaižgantas 
Be to, senasis Vaižgantas 

Pirm kokio laiko Despniza! l e i d ž i a ~ feljetonų-ir vaizdų 
gavo laišką nuo "juodran- l i n k i l l i okupuotame Vilniuje, 
kių.-" Reikalauta 1,000 dol. K i e k girdėti, ir apysakininlvas 
Bet jis nieko nedarė iš to rei-,J- švaistas žada pasirodyti 

atskirais savo kurinių leidi-
jniais. Visi čia paminėti auto-

kalavimo. 

kuris nenorėjo klausyti pikta- SKAITYKITE IR PLATIN- sirodę tik nuotrupomis gal 
darių įsakymų. *• KITĘ "DRAUGĄ" [sudarys naują Lietuvos pra

našę. — 
Laukiame su dideliu indo-

™umu. Sek. D.

VILKA VISKIS, (Eltos k.). 
Pasirodžius naujo derliaus 
vaisiams, javų kainos po tru 
pūtį nupuolė, ypatingai — 
kviečių ir avižų.N Rugp. 30 d. 
turgavietėj buvo mokama kvie 
čių centneriui 192—296 auks. 
rugių centneriui 115—116a., 
miežių ir avižų centneriui 116 
—120 auksinų. 

Dauguma veža miežius^ tie
siog Intendanturon, kur cent
neriui mokama 150 auks. Iiv 
tendantura taipat perka ir a-
vizas. 

Sodo vaisiai prekyvietėj vi
sai pigus ir labai daug prive
žama. 

DOVANOJO 1 DE§. ŽEMES. 

SERBŲ KARALIUS 2JENO- .kelbta, kad, jis turįs aklosios 
RI APLEISTI PARYŽIAUS. 

Tas pakelia daug visokių 
kalbų. 

žarnos uždegimą. Reikalinga 
operacija. 

Nusisamdę rumus. 

Keletas gydytojų iš Belgra
do čia atvyko. Tečiau opera-

TAŪRAGĖ. Apskrity pir
mos rųšies prekybos įstaigų 

[,yra 7, II - 103, III — 452, 
IV — 1/4, V — 143. Pramo-PARYŽIUS, spalių 11. — 

(Visoj šaly tarpe vaikų pra-1 čia \ praplik* visokių pasakų, c iJa neįvyko. Suprantama, j nės įstaigų yra tik nuo ketvir-
Serbijos valdžios ta protes- '^j0 platintis piktadarybės kuomet serbu karalius Alek- karalius neturėjo aklosios žar- tos rųšies, viso tokiu 2 V — 

Jugoslavijos premieras Pa-«4o nota, aišku, atkreipta prieš t a i p daug, kad į tai ima at- jsandras kažkodėl nenori irrvž- ln°s uždegimo. Visgi kasdien 14, VI — 53, VII ir VIII — 
shich 
skelbė 
mobilizaciją. Jis pareiškė, j T u o t a r p u a l b a n ų vaidžia 
kad mobilizuojama kariuome- s e r b u s įvardina melagiais. 
nė reikalinga apdrausti Jugo- N e a ib a nai perėjo Jugoslavi-
slavijos sieųą Albanijos šone. j o s s i e n a s B e t g e r b a i p e r ė j 0 

Nes albanai rodo savo agre- Albanijos sienas. Tai atliko 
sivumą. trijose vietose, kuomet Tautų 

Diplomatinėse sferose pra- Sąjunga turėjo suvažiavimą, 
dėta nerimauti patyrus apie Serbai įsilaužė Albanijon. Iš-
tokį Jugoslavijos (serbų) vai- degino daugybę sodžių ir mie-
džios pasielgimą. Nes del to s t e l i ų > T a i g į n e a l b a n a i > b e t 

lengvai gali pakilti Balki(nuo- serbai agresiviai elgiasi. 
se krizis. Tas krizis gali pa- j E i n a g a n d a s ? k a d trumpoj 

mai. 

a į tai atsak>'damas pa- Italiją, kuri pasiskelbi Alba- kreipti domą Darbo departa- ti Serbijon, kur jo laukia ka- | b u v o skelbiama biuletinai apie 1L Traktierių apskritis turi 
be dviejų metų atsarginių nijos globėja. mentas ir kiti valdiški veiks- rališka karūna. . 'io sveikatos padėjimą. 74, visi traktieriai tik antro* 

njšies. Nuo visų tų įstaigų Aleksandras jau du mene-1 Pagaliau iš viešbučio kara-
Visuose didesniuose mies- 'šiai kaip skaitosi serbų karą- liūs perkeltas į nusamdytus valstybė surenka mokesnių) 

tuose veikia teisnrai,kurie pei> liūs. Kituomet jis iš Pary- Versaillese rumus. Tenai per- 360,319 auksinų 30 skatikų. Į 
kratinėja tik vienų vaikų by- žiaus savo valdiniams paskel-
las. Tuose teismuose visur bė proklamaciją. Bet gryžti 
pina jaunų prasžengėlų, tarp namo kažkodėl jis nenori, ar 
kurių galima sutikti rimtų į negali. 

PANEVĖŽYS, (Eltos k ) . 
Staniunų dvaro savininkas 
Keizerlingas Sporto Sąjungai 
" Sveikata'' dovanojo prie Pa-

Inevėžio 1 dešimtine žemės. 

TREMTINIAI Iš RUSU-
KAUNAS, rūgs. 16. Trem

tinių grąžininmo skyrius pra
neša, kad š. m. rugsėjo 11 d. 
iš Tarybų Rusų Omsko, Čelia-
binsko ir Cha>kovo atvyko 1,-
385 tremtiniai. Šių metų rūgs. 
22 d. iš Maskvos išeina pasku
tinis Lietuvos tremtinių ešelo
nas, 7 iš eilės. Juo vyksta 
daug inteligentų ir specialis
tų, o taipat pirmoji optantų 
grupė, kurie ̂ optavo Lietuvos 
pilietybę. 

M Liet ?> 

* ^ sibaigti dideliu karu. 
Kituomet nerami Serbija 

pakėlė europinį karą. Šiandie albanų "nesutikimus, 
ta pati Serbija darbuojasi pa- ' 
kelti kitą karą, , 

Anot žinių, Italija turi pa
ruošusi skaitlinga kariuomenę 
Prireikus ta kariuomenė tuo-
jaus gali but permesta Alba- . 
nijon per Adriatiką. Be to, Amerikos Raudonasis Kryžius 

ateity busiantį sušaukta v>r-
riausioji taryba aptarti serbų-

AM. R. KRYŽIUS APLEI
DŽIA TURKIJĄ. 

Konstantinopolis, spal. 11.— 
uerikos Raudonasis Kryžius 

apleidžia šį miestą. Taigi, tuk-

jauna prasižengėlių armija. Jis 
[laiške į prezidentą paduoda 
sugestijų įsteigti federales sto- re> *u 0 m e t u Aleksandras bu-
vyklas ir tenai lavinti-miklin-ivo P«7*mje. Už poros die 

anot pačių serbų pasakojimų, . 
albanų kariuomenės būriams • * " * " . rasu P J ^ ^ clf. l r 

jau ir šiandie vadovauja ita- a ^ k e s e ?*** b e J o k l o s 

, • • u • i pasalines paselpos. 
lų karininkai. r * r 

Serbijos valdžia pasiuntė' 
nota Anglijai ir Prancijai. SUIMTA JPINIGŲ DIRBĖJŲ 
Protestuoja prieš albanus, ku-1 
rie buk pereiną Jugoslavijos 

GAUJA. 

sieną. Serbų valdžia sako, 
kad jei albanai nepertrauksią 
savo veikimų ir užpuldinėji
mų, tuomet Serbija prieš al
banus pavartosianti aštresnes 
priemones. 

Serbijos (Jugoslavijos) pre 
mieras Pashich yra Paryžiuje. 

BUDAPEŠTAS, spal. U- — 
Čia areštuota visa amerikoniš
kų pinigų dirbėjų- gauja. Pa
tirta, kad tie klastuotojai no
rėjo padirbdinti 40 tūkstančių 
amerikoniškų poperinrų dolie-
rių ir tuos savo pinigus pas-j 

piktadarių^. 
Kai-kur tuose teismuose pa- Į ras, serbų karalius. Taigi jam 

vieniai teisėjai negali apsidir- paliko karaliaus karūna. Ser-J 
bti. Duota jiems asistentų.- jbijos konstitucijoje aiškiai pa-

Įvairios pasitaisymo įstai- sakyta, kad naujas karalius į 
gos visoj šaly pilnos bernaičių dešimtį dienų turi. but karu-
ir mergaičių. nuotas. Tečiau tas konstitu-

Oeneralis šalies prokuroras < # * posmas nepildomas. ^ 
apgalvoja, kas veikti su ta | Sakoma, sirgęs^ 

Kuomet karalius Petras nu

trauktas biuletinų skelbimas. Pramonės . įstaigų tipai tai! ALUNTA 
Šiandie vietos laikraščiuose daugiausiaT tartokai, malūnai, 

retkarčiais pasirodo visokių kelios odos dirbtuvės ir jau 
trumpų pranešimu, apie karą- ruošiama pirmos rųšies įstai-

Nesenai mdrė jo* tėvas Pet- |liu- Aleksandrą. -Nesenai pa- &*» tai Amerikos lietuvių 
l - ' 1 !• m • • • e l r o l l ^ f o ls\rr k a M t m * A• ^ 1 ^ ^ ^ ,' ' R n h o o f9 I n m l o "«»»Ą i _ T_ skelbta, jog karalius tiek pa

sveikęs, kad galįs pavaikščio
ti. Paskui, kad galįs pavaži-

Rubas,** kuris 'ant upės Ju
ra jau stata elektros jėgos ga
myklą, linų, audyklą ir ver

ti prasižengėlius jauniklius. 
Darbo departamentas, ypač 

to departamento pilietybės sky 
rius, irgi apgalvoja priemoV 
nes, kokiu būdu sulaikyti tą ne 
laimę Įtarpe jaunosios gentkar-
lės, Reikia atsiminti, kad tai 
vis busimieji^ šalies piliečiai. 
Kas iš jų bus, jei jų žymi da
lis išaugs piktuose darbuose, 

DIDELIS BIUDŽETAS. 

NEW YORK^spal. 11. — Ši
to miesto biudžetas 1922 me-
tams gana rimtas. .Apskaityta^Bet naujas 'karalius iš viešbu 

nų patirta, jog jis sergąs Con 
tinental viešbuty. 

Paryžiun jis atvyko "incog-
nito," t. y. su svetima^ pavar
de. Rasi, apie jį niekas nebū
tų žinoję. Bet mirus jo . tė
vui, jis, kaipo sosto įpėdinis, 
buvo reikalingas vietos serbų 
ambasadai. Todėl tas faktas 
apie jo-••sirgimą** tuo jaus ir 
paskelbtas. 

Už keletos dienų Belgrade į-
|vyko karaliaus laidotuvės. Te
nai tuo jaus Aleksandras pro
klamuotas nauju karaliumi 

nėti automobiliu. Dar praneš- Pykla. Čia pat busianti įstei-
ta, kad^ matyt, veikiai jis iš-' 8T*a didelė siuvykla. Seniau 
keliausiąs Belgradan. besikurianti akcininkų bendro-

Pereitą savaitę, bet to, pa- v ė "Jura'* susidėjo su "Ru
duota žinia, kad karaliuos Ale- bu.'3 

kšandras lankėsi pas Pranei 
jos prezidentą. 

Atvyko premieras. 

Tečiau Serbijon visgi jis 
[nekeliauja. Kas per priežas
tis? Niekas negali pasakyti. 

Tauragės apskrity veikia 
61 pradedamoji mokykla su 
68 mokytojais (33 vyrai ir 35 
moterys). šiais metais no
rima naujų mokyklų įkurti 16, 
bet del mokytojų stokos bus 
įkurta tik 12. Naujų mok\to-

Tečiau visokių kalbų apie jį jų paskirta 14. Tuo būdu vi-
tikra virtinė. so mokytojų bus 82. Pabrie-

Kai-kas pasakoja, kad jis ŽTvna, k*£d nauji mokytojai ski 
visai nenorįs karūnos, norįs |riami tik įgiję mažiausia 4 kl. 
atsisakyti, kaip tai yra seniau >enzą: yra baigusių ir piiną 
padaręs jo vyresnysis brolis, gimnazijos kursą. 
Jurgis. 

kad kiekvienai dienai išlaidų fčio čia " niekur nepasirodė, 
kleisti po centralę Europą. I busią arti vieno miliono dol. Kiek palaukus oficialiai pafe-

—Vidurinėj mokykloj jau 
Tomis dienomis pagaliau v e i k i a 3 klasės. Viso mokina- ^arMe"rchants Loan & Trust 

Company: čia atvyko Serbijos (Jugosla- s i 3 0 0 mokinių. Mokytojų 8. 
vijos) premieras1 Pashich. Ma- Mokykloj įvestos sąskaitybos 
tyt, su visokiais raportais. O koperacijos pamokos. Prie 
gal patį karalių vežti namo. mokyklos yra įsteigti ir vaka-
Nes jis namie reikalingas. riniai kursai suaugusiems, ku-

- Nežinia, ar jam pavyks tas riuos lanko 40 klausytojų. Pa-
l atlikti. briežtina, kad kursus lanko ir 

Vietos mokykla labai daug 
vargo turi su savo butu. Mo
kyklos name yra patalpintas 
kalėjimas. Čia pat yra įleistas 
privatinis asmuo, neturįs nieko 
bendra su mokykla. Kieme gy
vena kitas neramus pilietis. 
Vasaros metu čia įsikūrė vie
na visuomenės organizuotė, ne
turinti nieko bendra su mokyk
la; daro dažnai susirinkimus 
ir turi daug lankytojų, kurie 
mokyklą pavertė greičiau vieš
bučiu. 

Aldutė. 

ORAS. — Šiandie gražus o-
ras ir šalta. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 do
lerių spalių 9 buvo tokia pa-

Anglijos sterL svarui 3.70 
Prancijos šimtui frank 7.12 
Italijos šimtui lirų 4.14 
Vokietijos šimtui mark, - .83 
Lietuvos šimtui auksinų .83 
Lenkų šimtui markių .02 
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LIET fVU' KATAL1KV DBCNRAfiTIS 
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i "DRAUGAS" 
Eaia kasdieną Išskyros nedėldienius 

PRENUMERATOS KALSTĄ: 
CH1CAGOJE U t I t o l i l M J E : 

Metams $8.00 
Pusei Metą ... • . 4.0° 

BLV. VALST. 
Metams «... $«.00 
Pusei Metą S.00 

Prenumevata mokaai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje a r exprese "Mo-
ney Order" a rba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Boosevelt 7791 
IIIIHIIIIIIIIIIHIIIII1IIIIIHIII1IIIIIIIIIIIIIIIIII 

VILNIAUS KLAUSIMAS, 
Kol-kas neturime oficialių 

žinių, kaip Tautą Sąjungos su 
važiavimas Genevoje išsprendė 
Vilniaus klausimą. 

IŠ svetimos spaudos tenka 
patirti, kad galutinas išspren
dimas neatliktas. Tečiau Lie ; 

tuva jau daug ką laimėjo. 
Hymanso, Belgijos delegato, 

antrąjį pataisytą projektą Są
jungos suvažiavimas pripažino 
tinkamu deryboms, tik jo nepa 
tvirtino. 

Nepatvirtino pasiremiant 
paties Lietuvos delegato p. Mi
lošo pareiškimu, kati pakol Ze 
ligowski su savo kariuomene 
neapleis Vilniaus, patol pasi
liks be jokios reikšmės T. Są
jungos suvažiavimo sprendi 
mai. Beto, neišspręsta lietuvių 
delegacijos kontrprojekto tei
singi pasiūlymai. 

Taigi suvažiavimas, kad 
apdraudus, savo autoritetą, ani 
to projekto nepadėjo galutinos 
sankcijos. Tik 35 balsais prieš 

- • y 
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baigia. 
Kuomet«Varšavos^ \ valdžios' 

delegatas : davė - pažadėjimą,, 
kad Zeligowski su kariuome
ne bus atšauktas, jis davė su
prasti suvažiavimui, kad tuo
met Vilnijoj turėsiąs įvykti 
plebiscitas. Taigi lenkai su ple
biscito klausimu ir vėl ims 
maišyti visą reikalą. 

Bet tai jau paskutinė jų gel
bėjimosi priemonė. Pati, lenkų 
spauda pripažįsta, kad Lenkija 
Vilniaus jau netekusi, kad lie
tuviai tenai visus lenkus iš-
tautins, kad tas lenkiškas žem
čiūgas — Vilnius tenkąs lit-
vomananis. 

Lenkų spauda už tą pralai
mėjimą kaltina delegatą As-
kenazy. Sako, T. Sąjungos su
važiavime jis nemokėjo ginti 
reikalų. Sako, gen. Zeligowskį 
jis pradžioje išvardino "bun-
tauninku", gi ant galo pridu-
rė, kad Varšavos valdžia ga
li jį atšaukti. 

Del to Askenazy netakto 
dauguma delegatų pakilo smar 
kiai kritikuoti Varšavos val
džios suktybes. 

Lordas Cecil pabaigoje pa
reiškė, kad Lenkija neprivalo 
laukti pasaulio simpatijos pa
tol pakol Zeligowski su ka
riuomene bus Vilniuje. 

Aišku, Lietuva jau ant lai
mėjimo slenksčio. Kuone visos 
valstybės stovi Lietuvos pusė
je. 

gražią svetimtautę, u:-: savo 
bajorų titulus ir privilegijas, 
parduoda svetimiems lietuvių 
tautos dvp.sia, laisve ir turtas. 

1921-ai^ metais Lietuvos 
liaudies atstovai Amerikoje 
perka L.etuvos Valstybės Pas
kolos Bonus. 

Ar yra koks sąryšys tarpe tų 

TAISYKIME LIETUVOS 
DIDŽIŪNU KLAIDAS. 

1386 m. Lietuvos valdonas 
Jagaila daro pradžią Lietuvos 
nelaimių, kurios tęsėsi per pen-

8 priėmė rezoliuciją. Su tąja | kis šimtmečius su viršum. Už 
rezoliucija pagyrė Hymanso 
projektą ir pareikalavo, idant 
pinn visako Zeligowski su 
savo kariuomenė apleisti} Vil
nių. 

Varšavos delegatas Askena
zy savo valdžios vardu žadėjo, 
kad Zeligowski bus atšauktas. 
Kuomet tas bus padaryta, tuo
met Vilniuje bus vykdomas [dviejų į\ykių, kuriuos skiria 
pataisytas ir mūsų delegacijos 
pertaisytas Hymanso projek
tas, su kuriuo Lietuva sutiks 
Taigi Vilniaus sritis turės 
gauti kultūrinę ir administra-
tyvę autonomiją be pasikėsini
mo kokiu nors būdu sufede-
ruoti Lietuvą su Lenkija. 

Bet su tuomi viskas nesi-

liaudis ją Į atitaiso. 
V Didžiūnai' p^irdupdai t au to j 
laisvę, liatidis ją po kelių, 
šimtmečių išperka (bonų pir-
kimu remdama savo valstybę). 

Didžiūnai primeta mūsų"tau
tai, rodos, nebenųplaųnanją 
dėmę: amžinas vergijos liki
mą. Po kelių šimtmečių liau
dis pasiperto ir tos dėmės nu-
sikrato. 

Ką Jagaila pagadino, tą liau 
dis, nors ir svetur prisiglaudu
si, pataiso.. 

Mūsų didžiūnų, klaidos buvo 
didybė neapsakoma* Toji klai
da padarė mūsų tautą nebyle 
per šimtmečius sųviršum. Bu
vo tai tarsi stiprus nuodai, pa
imti iš lenkiškos vaistinyčios, 
užmigdžiusieji mūsų tautą pu
sei tūkstančio metų. Toji klai
da keliems amžiams sulaikė 
Europos pažangą, nes Jave 
progos išaugti Rusijos cariz
mui, ir Lenkijos feudalizmui. 
Jei ne toji klaida, Europai 
toną butų davę ne autokratija 
ir imperializmas, bet Lietuvos 
statutas su savo tolerancijos 
ir teisingumo dvasia. Toji klai
da išgabeno mūsų dailės tur
tus į Varšuvą, į Krokuvą,, j 
Rusijos miestus, išgaudė mū
sų talentus dirbti svetimiems, 
išplukdė mūsų girias, paga
li aus arti milijono Lietuvos 
vaikų išvarė į svetimas šalis 
į Vokietiją, svetimiems pelnų 
krautų. i 

Bet amžiams praslinkus, at
budo milžinas, Lietuvos liau-

MĄM*s "Antraclienjs, spal. l l cų l92 t 
0 » ' 

* "Draugas'' pradėjo spaus
dinti "Žemės reforino* įstaty
mus". Kad mųstų skaitytojai 
galėtų ąeriaus sv/prasti tą pai
nų Mausimą, esame gavę nuo 
mūsų bendradarbio šį įdomų 
ir svarbų paaiškinimą. Red. 
- Lįetuva — žemės ūkio šalis. 
Visa Lįetirvos valstybinė da
bartis ir ateitis yra ir bus 
remiama daugiausiai žemės u-
kiu. Iš to aišku, kaip didelės 
reikšmės yra tinkamas žemės 
klausimo išrišimas. Nenuosta
bu tat, kodėl kaip Lietuvos vi
suomenė taip lyginai ir lietu
viai — amerikiečiai akylai se
ka St. seimo darbus žemės 
reformos srityje. 

Kad Žemės Reformos suma
nymas paliktų įstatymu — be
liko jis St. Seimui priimti tre
čiuoju skaitymu. Tatai kaip 
pranešama iš Lietuvos netru
kus bus padaryta. 

St. Seimo įvairių politinių 
frakcijų . nusistatymas del 
žemės reformos yra nevieno-
das. 

Sakysim, social-demokratai 
principiniai yra priešingi pa
našiam žemės klausimo riši
mui, kad kaip jis rišamas St. 
Seime. Jie mano, kad dvarų 
skaldymas neišrišąs Lietuvos 
darbininkų klausimo. Paga
lios, ir ekonominiai šalį nus
kurdins. Esą reikia dvarus ir 
didesnius ūkius nacionalizuo
ti, t. y. padaryti tautos nuo-

dis; apžiurėjo tautos žaizda.- savybe ir pavesti darbinin-
ir ėmės jų gydymo. Tarpe pir- Įkams bendrai juos dirbti, 
mųjų atbudo duonos ir laisvės Trumpai betariant, norima da-

5o.)-ių metų tarpas? 
Yra, ir tai didžiausi? ir mū

sų tautai linksmiausis. Tuodu 
įvykiu ženklina dvi skirtingi 
epoki mūsų tautos istorijoje: 
1) tautos puolimo, 2) tautos 
atgimimo. Jie prirodo lietuvių 
dvasios gajumą ir stiprybę. 

Didžiūnai padaro klaidų, 

ieškotojai amerikiečiai lietu
viai. Jų tai pagelba pasisku
binta sužadinti iš miego visą 
tautą. Jeigu atbudome, jeigu 
savo valstybę vėl sudarėme, 
jeigu prabočių didžiūnų klai
das supratome, — tad lemta 
mums gyventi. Lenkime galvą 
prieš liaudies sunūs ir dukte
ris, kurie savo prakaitu Lietu
vai laisvę perka ir užtvirtina. 

Daugiau jau niekas mūsų 

linai Rusijos bolševikų pavyz
džiu vaduotis... 

Social-liaudininkai principe 
pasisako žemės reformą svars
tomoje formoje, bet nesutinką 
su kr.-demokratais svarbiau
siai del paliekamos savinin
kams žemės ploto, atlyginimo 
už nusavinamas žemes ir baž
nyčių bei vienuolynų žemių 
sutvarkymo. 

Tautinių mažumų atstovai 

svarstant Žemės Reformos su
manymą pirmuoju ir antruoju 
skaitymu, reikia tikėtis,* kad 
trečiajam skaitymui einant 
taipat teks daugiausiai ginčy
tis ir susikirsti del palieka
mos savininkams žemės nor
mos ( § 3 ) , žemių nusavinimo 
ei lėsjr tvarkos (§§ 4, 5, 7 ir 8) 
išperkamųjų mokesčių (§ 15), 
atlyginimo už nusavinamąsias 
žemes (§ 41) ir šio įstatymo 
vykdymo tvarkos (§51) . 

Minimų §§ mintims ypačiai 
priešingi yra soc.-liaudininkai, 
kuriuos, . kaip "idėjos drau
g u s " (nors ne visuomet prie 
to prisipažįsta) paremia so
cial-demokratai. , 

Be abejonės, galutinai gin
čus turės nusverti St. Seimo 
didžiuma, Kr.-Demokratai, 

Kadangi bu v. š. m. rugsėjo 
12—14 d. d. Kr. Demokratų 
konferencija yra užgyrusi Že
mės Reformos sumanymą tai, 
reikia tikėtis, kad principinių 
pataisų į Žeiri. Reformos su
manymą nebus įnešta. 

Berods, šiokios-tokios 'ne-
principifljo pobūdžio pataisos 
bus padarytos kalbant apie at
lyginimų, kultūrinių ūkių pa
ėmimą ir inventoriaus nusavi
nimą. 

Kuria prasme tai bus pa
darytą: pagyvensim — pama-
tysim. 

Linkėtina tik, kad kiek ap
linkybės leidžia, kad šis įsta
tymas kuogreičiausiai, butų 
vykinamas. 

=?= 

FONDO SEIMO PROTOKOLAS, >5 
•y S 

Tautos Fondo Seimas buvo 1 d. t duotį. Iš protokolo risi nutarimai 
rugsėjo, 1921 m., Karalienės A-' buvo stengiamasi pildyti. Rapor-
niuolų parapijos svetainėje, Brook-1 tas vienbalsiai priimtas su padė-
lyn , N . Y . -Seimą a t i d a r ė su m a l d a ' ka . 
kun. K. Urbanavyeius, Tautos I Vicė pirm., kun. A. M. Pankaus, 
Fondo pirmininkas, 2:30 po pietų.' raportas taipgi priimtas. 

D e l e g a t a i p r i b u v o iš šių s k y r i ų : ] A i i t r a v ice p i r m . s e i m a n n e p r i -
1 s k y r i a u s , N e w a r k , N . J . — B . buvo i r r a p o r t o n e p r i s i u n t ė . 

Vaškevičiutė, A. Staknys, V. An 
tūlis, N. Stankiutė, J. Žemaitis. 

6 sk., Baltimore, Md. — J. Čep-
linskas. 

11* sk., So. Boston, Mass., — 
kun. K. Urbanavyčius, J. Glinec-
kis, Pr. Gudas, A. F. Kneižys. 

12 sk., Athol, Mass. —A kun. 
Aug. Petraitis. , 

13 sk., Brooklyn, N. Y. — K. J. 
Krušinskas. 

18 sk., Brooklyn, N. Y. — kun. 
N.. Petkus. 

30 sk., Worcestcr, Mass. — J . 
Ročkionė, J. fleonaitė, J. Svirs-
kas, V. Liutkienė, kun. J . J. Ja-
kaitis. 

33 sk. Hartford, Conn. — J. 
Mančiunas, kun. J. Ambotas. 

35 sk., Cambridge, Mass. — A. 
Vaisiauskas. 

37 sk., Brighton, Mass.—B. A-
jauskas. «*-• 

36 sk., Broekton, Mass. — M. 
Abraeinskas. 

10 sk., Waterbury, Conn. — J. 
Tautila. 

52 sk., Norvv'opd Mass. — kun. 
V. Taškunas, A. Kaliunas. 

Rast K. J. Krušinskas raporte 
išdavė raštu; taipgi ir smulkme
nišką atskaitą pajamų ir išlaidų. 
Iš raporto pasirodė, kad raštinin
kas darbavosi, kiek pajėgos leido. 
Tankiai lankė kolonijas su pra
kalbomis. Raportas vienbalsiai 
priimtas su pagyrimu ir pastaba, 
kad šis raportas butų įtrauktas j 
protokolą ir paskelbtas spaudoje. 

Iždininkas B. Vaišnora išdavė 
savo raportą žodžiu, paaiškinda
mas, kad jo knygos pilnai visur su 
tinka su raštininko ir stengėsi sa
vo užduotį tinkamai atlikti. Ra
portas vienbalsiai priimtas. 

Iždo globėjas kun. F. Kemėšis 
raportavo žodžiu. Iš jo raporto 
paaiškėjo, kad viskas gerai ir 
tvarkoje vedama. Kelis sykius 
peržiurėjo knygas, kaip sekreto
riaus, taip ir iždininko ir viskas 
rasta tinkamoje tvarkoje. Rapor
tas priimtas vienbalsiai. Pažymė
tina, kad kun. F. Kemėšis būda
mas valdyboje ne tik iždą globojo, 
bet ir daug darbavosi T. Fondo 
labui agituodamas gyvu žodžiu ir 
per spauda. Antro iždo globėjo 

• . 

65 sk., Anisterdam, N. Y. — J . . nesirado seime. 
Tamašauskas. | Mandatų komisija raportuoja, 

87 sk., Lawrence, Mass. — _ R - . k a ( i deleSa tU seime dalyvauja 31, 
tik ne visų mandatai turi dvasios 

/ LIETUVIUI. 

nebeįvilios į žabangus, niekas išskyrus lenkus, taip pat re-
nebesupančios: tautos kamie- niia, žemės reformą, 
nas — liaudis atgijo ir ima į Į Tik lenkai, kaip ir soc.-de-
savo rankas tautos Hkimą.'mokratai (suprantama del kitų 
Jei randasi atsilikėliu, dabar 
gera proga pasivyti žengian
čius pirmyn. Stokite eilėn, įsi
gydami Laisvės Paskolos Bo
ną. 

L. P. 

priežasčių ir tikslų) benorėtų, 
kad sumanytasai Ženiės Re
formos įstatymas žlugtų, ir 
kaip senovėje dvarai paliktų 
čielybėje. 

Sprendžiant iš diskusijų 

Kun. J . T. 
Ne tau ramumas, garbe, dūly!* 
Turtas, valdžios malonė, 
Tau lemta kelias į neinirybę 
Per vargą ir karionę. 
Atrandi vietą, darbą pamyli, 
Broliams stengies tarnauti. 
Suniurno priešas—tu neužtyli 
Ir lauk turi keliauti.... 
Ką g i ! Dar žingsnį daryk be 

baimės, 
Mus dėsnis — nestovėti. 
Tautą bevesdams pirmyn prie 

, laimės -» 

Turi visad kentėti. 
Erškėčiai, kryžius tai tau 

vainikas 
Kol kaujįes nepargriuvęs, 
Atleisk gi priešams — kaip 

katalikas 
Kovoki — kaip lietuvis. 

Kuklienė, M. Morkūnas, klier. Pr 
M. Juras, T. Skusevieius. 

106 sk., Philadelphia, J i . — J. 
Skaparas. 

109 sk., Bridgevillę, Pa. — kun. 
A. Jurgutis. 

Centro valdybos nariai: kun. A. 
Mn Pankus, B. V. Vaišnora. 

Nuo Katalikų Veikimo Centro 
Lietuvoje — kun. B. Bumša. 

Nuo Lietuvos Krikščionių De
mokratų — L. Steigiamojo Seimo 
narys Mikas Bagdonas. 

Svečiai: Kun. Dr. I. Česaitis, 
adv. J. Brenza, kun. N. Pakalnis, 
kun. J. Gudavičius, Al. Kohans-
kiutė, klier. J. Narvydas, kun. J. 
Bakšys, h. Šimutis, M. Jokul)aitė, 
S. Kisieliūtė, O. Kašėtaitė, J. 
Jarmalavičiutė. Svečiams buvo 
suteiktas patariamasis balsas. 

Seimo vedėjais išrinkta šie as
menys: Pirm. A. Staknys, pagel. 
M. Abraeinskas, rast. J. Glineckis, 
pagelb. kun. M. Pankus. Knygų 
peržiūrėjimui išrinkta: B. Ajaus-
kas, J. Mančiunas, J. Vaitkus. 
Mandatų, skundų ir įnešimų ko-
misijon pateko: klier. Pr. M. Ju
ras, J. Svirskas. Valdybai užėmus 
savo vietas, rast. J. Glineckis per
skaitė pereitų metų T. Fondo Sei
mo protokolą, kuris tapo priim
tas su kun. Amboto pastaba, kad 
butų nupirkta knyga ir'visi Tau
tos Fondo protokolai jon surašy
ti. Knygą, parūpinti palikta bu
siančiai Centro valdybai. 

Seka Centro valdybos ir komisi
jų raportai. 

Pirm. kun. K. Urbanavyčius ra
portavo žodžiu. Tarp kitko išsi
reiškė, kad T,. Fondo šių nietų 
veikime, visų nutarimų pilnai ne
galėjo išpildyti del tūlų priežas
čių, kartu turėjo nepageidaujami^ 
ncsniagumų. Bet visgi nemažai 
darbavosi atlikinėdamas savo už-

vadovo parašus. 
Seimas išreiškė pageidavimą, 

kad ateįty visi mandatai turi būti 
su dvasios vadovo parašais, išski
riant tuos, kur nėra lietuvių para
pijų, bei kunigų, arba kuriose kle
bonai priešingi T. Fondui. Iš to
kių vietų užtenka vien sk. valdy
bos parašų. 

Sveikinimai. L. Steigiamojo 
Seimo narys mokyt. Mikas Bagdo
nas sveikino Seimą nuo Lietuvos 
Krikščionių Demokratų ir reiškė 
varde jų širdingą padėką T. Fon
dui už aukas. 

Atstovas nuo Lietuvos Katalikų 
Veikimo Centro, kun. B. Bumša 
karštai sveikino seimą, kartų pa
brėždamas savo atvykimo tikslą 
ir praį'įamas užuojautos ir para
mos. Sveikinimai priimta gausiu 
plojimu. Seimas prižadėjo remti 
jo darbuotę. 

Seka įnešimai ir svarstymai, 
įnešimas, kad Tautos Fondas bu
tų sujungtas su Federacija, t. y. 
butų Fed. Centro valdybos globo
je. Po ilgo išsikalbėjimo, kun. F. 
Kemėšis pagamino sekančią rezo
liuciją tame .klausime: 

1. T. Fondo eŠimas Brooklyn, 
N. Y., nutarė Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ir Šv. Vincento Paulie-
Čio Rėmimo Draugiją sujungti vėl 
su Tautos Fondu artimesniais ry
šiais, taip, kad toji draugija pa
taptų Tautos Fondo šelpįamąja 
sekcija be savo atskiros valdybos. 

2. Tautos Fondas, pasilikdamas 
autonomine organizacija, kaip ir 
lig šiol, tečiau tampresnių ryšių su 
Federacija palaikymui, pereina 
Federacijos žinion. Jojo picminin. 
kas, sekretorius ir iždininkas1 tu
rės būti tas pats, kaip ir Federa
cijos. 

(Bus daugiau) 

.«**» 
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ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMAS. 
II-uoju skaitymu Steigiamojo Seimo pri

imtas 1921 nx Liepos mėn. 8 dieną. 

Žemės reformos tikslas. 
(Tęsinys). 

18 §. 

Kariškiams duodama žemė, taikant 1920 
m. Liepos mėn. 26 d. ' ' Įstatymą kariš
kiams žeme aprūpinti", o atsilyginimo bu
dai už gautąją žemę yra tie patys, kaip 
ir kitiems bežemiams ir mažažemiams, iš
skyrus įrašų pinigus, kurių kariškiai ne
moka. 

Pastaba. 
Už gaunamąją žemę neatsilygina: 

a) ' ' Įs tatyme kariškiams žeme aprū
p i n t i " pažymėti/bji kariškiai, kurie ištiki
mai kariuomenėje yra tarnavę ir del su
žeidimo arba sveikatos rustojimo yra iš 
jos visai atleisti, 

b) " Įs ta tyme kariškiams žeme aprū
p in t i " pažymėtųjų ištikimai kariuomenė
je tarnavusiųjų ir nukautųjų ar šiaip mi
rusiųjų kariškiu, šeimynos, 

c) "Įs ta tyme kariškiams žeme aprū
p in t i " pažymėtieji kariškiai, nežiūrint ; 
tai, ar jie moka, ar nemoka žemės ūkio 

darbo dirbti, 
d) kurie Lietuvos vyriausybės 1918 m. 

Cruodžio mėn. 29 d. pašaukti iki pirmo 
naujokų šaukimo savo noru stojo Lietu-
vos kariuomenėn ir » 

e) iki šio įstatymo paskelbimo dienos 
nepašauktųjų įr nemobilizuotųjų metų ka
riškiai, kurie po, pirmo naujokų šauki^no 

j ' « ' * * 

savo noru stojo Lietuvos kariuomenėn ir 
pasižymėjo kovose arba buvo kovose su
žeisti. 

19 ' 

Šauliai ir partizanai, bežemiai ir maža
žemiai, kurie iš žemės ūkio darbo gyveno 
arba gyvena ir kitų be žemės gyvenimo 
šaltinių neturi, kurie stojo Lietuvos ne
priklausomybės ginti ir, gindamį ją suo 
priešininkų, pasižymėjo kovose ir nebuvo 
teismo nuteisti už nusikaltimus, kuriuos 
seka teisių susiaurinimas, lygiai taip pat 
ir kovose žuvusiųjų šaulių ir partizanų 
šeimynQs turi teisės gauti žemės, einant 
"Įs tatymu kariškiams žeme aprūpint i" ir 
Šio įstatymo 11 § nustatytomis sąlygomis. 

Pastaba. Šiame § pažymėtieji šau
liai ir partizanai, kurie buvo kovose 
sužeisti ir neteko sveikatos, lygiai taip 
pat ir šiame § pažymėtųjų kovose žu-

' m 
vusiųjų šaulių ir partizanų šeimynos 
už gaunamąją žemę neatsilygina. 

S 20 §. 

Kaimo činšininkai skelbiami tų žemių 
pilnateisiais savihinkais, be išperkamųjų 
mokesnių buvusio činšo teisių turėtojams. 
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Dvarų žemės nuomininkai, kurie nuosa
vos žemės neturi, turi teisės pasilikti iki 
20 deš. nuomojamos žemės, nurodytomis 
šiame įstatyme bežemiams ir mažažemiams 
sąlygomis. 

22 §. 
Gavusieji žemės šiuo įstatymu neturi 

.teisės, neskaitant tiesioginio paveldėjimo 
kelio, perleisti savo žemių kitiems, išsky
rus nurodytus §§ 23, 24 ir 27 atsitikimus. 

Pastaba. Įsigiję žemės už grynus 
piirigus nuo šio § suvaržymų pa-
liuosuojami. 

23 §: 
Gavusiejilžemės, einant l l x § tam tikrai 

žemės tvarkomai įstaigai leidus, gali ją 
išnuomoti šiais a t s i t ik imai : 

a) jei šeimos galva yra šaukiainas ka
riuomenėn, ar priverstas yra eiti valsty
bines bei visuomenines pareigas ir dėlto 

-
negaH pats vesti ūkio, 

b) jei šeimos galva suserga ilgesniam 
laikui arba miršta ir šeimoje nebelieka 
žmogaus, kuris galėtų vesti ukį, arba del 
svarbių priežasčių šeimos galvą yra pri
verstas ilgesnį laiką toli nuo ukį# gyven-
ti. 

* 24 §. 

Pažymėtais 23 § atsitikimais žemės va}-
dytojas gali atsisakyti nuo gautos iš val
stybės žemės ir ji gryžta valstybės nuosa
vybėn, o valstybė grąžina buvusiam žemės 
valdytojui jo įmokėtus už žemę pinigus ir 
išlaidas už pastatytus trobesius.' 

Valstybei nepanorėjus per vienus metus 
perimti žemę, žemės valdytojas įgyja teisės 
parduoti ją susitariamai. 

26 §. 

Einant 11 § punktu a ir b, įkeisti gauta 
žemė leidžiama tam tikru keliu. Jei tokia 
žemė už skolų nemokėjimą yra perduoda
ma nustatytu tam reikalui keliu iš varžyti-' 
nių ar kitaip, tai tą žemę pirkti gali tik 
žmonės, kurie, šiuo įstatymu einant, turi 
teisės gauti žemės ir valstybė turi pirmu
mo teisės įsigyti tą žemę. 

26 į. -

. 

Gavusieji, einant šiuo įstatymu, žemės 
privalo ne vėliau kaip per 8 metus įsikur-
ti ukį. 

Pirmaisiais metais gavus žemės, jei že
mė duodama ūkiui įsikurti ir yra gauta 
prieš pavasario darbams prasidedant 
(prieš Balandžio 23 d.), turi būti apsėta 
ne mažiau, kaip 10 nuož. ariamo lauko plo
to, antraisiais metais ne mažiau kaip 25 
nuoš., trečiaisiais ne mažiau kaip 50 nuoš. 
&iam reikalui smulkesnes taisykles nustato 
Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų Ministeris. 

Neatlieka nurodytųjų prievolių gali bū
ti nustatytu kelių pašalinami iš gautų že-
mįų. 

v 
27 §. 

Išėjus 10 metų ir įvyk4žius šio įs.tąfymo 
nustatytas sąlygas, gavęs, žemės yra lais
vas nuo suvaržymų, nustatytų §§ 22, 25 
ir 26. 

V. SKYRIUS. 

Kaimų skirstymas viensėdžiais. 

(Bus daugįau) 

Kova už Lietuvos nepriklausomybę dar 
nepabaigta. Kovą laimi tas, kas laimi pas
kutinį mūšį. Kas pirks tam mūšiui sun
kųjį šovinį — $500.00 boną! 

i ~Wi*t*i4&J 



Antradienis, spal. i t d., ittex D R A t u A s 

' ' DR. A. K. RUTKAUSKAS^ 
G Y D Y T O J A S Ir C H I R U R G A S 

4442 South W e s t e r a A ve. 
Te le fonas l -afayette 4146 

Valandos : 9-11 rytais , 1-2 poį 
piGtų ir 7-8 vakarais . Nedė ld ie 
nials t iktai po pietų 2 iki S v. 

I Dr. M. T. STRKOL'IS I 
' l i e t u v i s Gydytojas Ir Chirurgas" 
• P E O P L E S T E A T R O N A M E I 
• 1S16 W. 47th St. Tel. BouI. 1 6 0 1 
• VALANDOS: nuo 6 iki 8 v a k a r e . I 
J Nedė l iomis nuo 10 iki 12 ryte .B 
• R e s . 2914 W e s t 43rd Street 
5 N u o ryto iki pietų. 

Te le fonas McKinley 2 6 3 1 

Tel. B lvd . 7042 

D r . C . 2 . VezeMs 
L I E T U V I S D E N T I S T A S 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47- tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. Mj 

DR. P. ŠIMAITIS I 
N A P R A P A T H § 

W. 45 Str. Chieago. C 
( P r i e W c s t e r a A v e n u e ) 

•ydau B e Vais tu ir B e OperacijosA, 
''ai. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais paĮf 

sutarimą. Išskiriant ketvergus 

t Telefonas Boulevard 9199 

DR, C, KASPUTIS 
D E N T I S T A S 

3331 So. Hals ted St. 
>Valandos: 9—12 A.M. 

g 1—5; 7—8 P. M. , i 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir C H 1 R I R G A S 
Ofisas ir vy veninio vieta: 
3252 South Hals ted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; ni;.» 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak 

Nedė l iomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2314 

j DR" CHARLES SE6AL] 
§ Perkė lė savo ofl->a i>o n u m e r i u i 
| 4729 SO. A S H L A N D A V E N U E g 

• SPECIJALISTAS J 
Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų 

• Vai.: ryte nuo 1 0 — 1 2 ; nuo 2 — 5g 
• po pietų: nuo 7—8:30 vakare. • 
•Nedėl iomis . - 10 iki 1. 

I 
t 

Telefonas Drexel 2 8 8 0 B 

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 E m e r a l d Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 IRI 3 vaicare. 

' • " " • • • • • " • » • • 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

L I E T U V I S ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N . Dearborn St. 

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

Tel." Yards 1053 

Telefonas Pu II man 350 [ 

Dr. P. P. ZALLYS 
LIETUVIS D E N T I S T \ S 

10801 South Michigan Avenue 
K O S E L A N D , ILL. 

f V A L A N D O S : 9 ryto iki 9 vakarej 
TEL.: PI 'LLMAN 342 ir 3180 

^ • • - t 

OR, G, M. GLASER i wi n n 
Prakt ikuoja 30 meta i 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Ker tė 32nd St., Chieago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyr i škų ir chroniškų 

OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 8 vak. 
Nedė l iomis nuo 1 iki 2 po pietų 

Telefonas Yards 687 

ilĮĮIHIIIIIIinillllimillllllllllllllIIIIIIIIIIIs 
• P h o n e See ley 7439 S 

| DR. I. M. FEINBERG | 
x G y d o speei jauai v isokias vyrų i r S 

m o t e r ų lyt i škas l igas . 
• 2 4 0 1 \Vest Madison St., k a m p a s S 

Western Ave. , Chleago. 
S V a l a n d o s : 2—4 po piet, 7—9 »v.3 
= l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

?;-
Tel. 

— 1 
Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCLVTION BLDG. 

19 South L a Salle Street 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedė l ia i s iki 8 vakare . . . 
Nedė l iomis of isas uždarytas. 

Furopean American Ru rsau 
Fabionas ir MickLevics ved. 
buvę A. Petrait is Ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašpoptai ir tt. 
NOTARIJUsAS 

R e a l Estate , Paskolos , I — m t a a l 
Ir tu 

809 W. S5th St., Kamp. Halsted St. 
Tel. Boulevard 611 

Vai.: 9 lkl 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 v a k 

Ned.: iki 8 po pietų. 

UUIIIIIIIIIilIlIlIilHlllllllllllllllllllllllllM 

Telefonas V o a Burea M 4 
Rea. 1189 Independenoe B H 0 . 

DR. A. A. SOTHp 
Rasas Gydytojas ri 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų Ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 1—8 * 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — 1 1 1 
>flsas 8854 So. Halsted SL, Ckiaar 

Telefonas Drover 9991 
NIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIPINi 

|—oo+9ooooo»oo—oooo«y» 
V A L E N T I N E DRES>LVKING 

COLLEGES 
2407 W. Madison, 1850 N . Wclls,1 

6205 S. Hals ted Streets 
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Fatternų, kir
pimo, Des igning bizniui ir na-J 
inams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-< 

m o k ė j i m a i s . Klesos dienomis ir< 
akarais. Reikalaukit knygelės.] 

Tel . Seeley 1643 
SARA PATEK, pirm. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, ILLINODi 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — S iki 11 Iš ryto: 
a po pietų lkl 8 r a k Nedėlio
mis nuo S lkl 8 i 

''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmmiiiiiiii'i 
I S. D. LACHAWICZ 

LIETUVIS G R A B O R l U S 
S Patarnauja. la idotuvėse kuopi- S 
Sg iaus ia . Re ika le meldžiu a t s i s a u - g 
Skt i . o m a n o darbu busite užga- = 
i-n* dmti. _ ^ . , , S 
= 2 3 1 4 W. 23rd PI. Chieago. UI.S 

Tele foną- CauaJ ?199 S 
iTuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHniiiiiiiiifiiiiiiiuiu 

DR.A.LYDŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. danai 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas:— 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 8466 

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki4 
po pietų: 6 iki 9 vakaro 

S V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

I 
I 
I 
| Ofisas Dldmies tyj : 
I 29 South La Salle Street 

Kambaris 324 
Telefonas Central 6390 

*^Jį^ ,- t-"-J ' .zJt 1 M l t J t H JĮJ tJ Į i iffi 'H J*i n Tt Mi » ' . i".4-'j ." iC-4i"iC't\-' l \"ii , '- i"i?'i i"li"i\"ti--tC'ti"lfWi\"n",{-

g Vakarais, 812 W. S3rd S t 
Telefonas: Yards 4681 

l 
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IŠ ANGLEKASIŲ GYVE 
NOJO. 

New Philadelphia, Pa. — 
Darbai eina gerai. Dirbama vi
sas dienas. Žmonelių pribuvi-
nėja iš apylinkės darbo ieško
ti. Kurie nori dirbti, tie gau
na darbo. Daugelis atvyko ne 
dirbti, bet apiplėšinėti dirban- jos karštai prašė, kad1 palik 

• • • • m ^ ^ K X X > • • • • • M 

tuoj ir pradėdavo karštai gin
čytis už šias. savo nuomones. 

Girdavosi mokąs visokius 
darbus, dabar dirbąs prie ak
menų ir uždirbąs $1.00 į valan 
dą. Bet neilgai tedirbo. 

Besivalkiodamas be darbo, 
vieną dieną vidumiestyje su
sitiko su viena lietuvaite. Jis 

eius. Kiti pradėjo if į namus 
lįsti. Tokių atsiranda daugiau
siai iš italų ir juodukų tarpo. 

tų savo tėvus ir su juo bėgtų 
į San-Francisco, esą abudu pa
siimtų ruimą ir gyventų. Dar 

Kaip buvo minėta, kad 11 d. | mokino kaip nuo tėvų pasi-
rugpjueio grįžtančius su alga vogti drapanas ir tt. Mergaitė 
anglękasius buvo užpuolę plė
šikai ir du lietuviu peršovė, 

jam atsakė, kad nedasileia 
prie jokių panašių nedorybių. 

tai Alfonsas Skripka mirė, o Reikia pasidžiaugti tos mer
gaitės dora ir išmintimi.. 

Žvalgas. 
(Red. — Tas pseudonimas 

Kazys Lietuvninkas mažu pa
sveiks, bet darbininku dau
giau nebus. Anglekasiai taria
si kaip reiks ątoti į kovą 1 d.jyra vito vartojamas), 
balandžio 1922 m. su aukso 
veršais kapitalistais, vargšų 
darbininkų išnaudotojais. Kie
tų anglių apylinkėj sutartis 
baigiasi 31 d. kovo 1921. Ma
nome, kad didžpilviai norės 
darbininkams kapoti algas. 

Darbininkas. 

NEPAVYKO. 
—— 

Detroit, Mich. — šią praei
tą vasarą čion gyventi atsi-
baladojo kokis tai išgama. Jis 
gyrėsi esąs lenkų, paeinąs iš 
Suvalkų rėdybos, dvarininko 
sunūs, vienok* myljs lieravifis. 

Jis kalbėdavo, kad lietu
viams reikia su lenkais susi
jungti, lenkai esą daug gero I jei nori apsaugoti savo vaikus 
lietuviams padarę ir tt. Kaip'«nuo dorinio pavojaus, 
susitikdavo su lietuviu, tai jis Vanagas. 

KOMUNISTO DORA. 
• — 

VVestville, UI. — Rūgs. 29 
d. nakty vienas komunistas, 
smuklininko tarnas, 50 metų 
amžiaus nugirdė tris mergai
tes apie 14 metų senumo ir 
norėjo su jomis atlikti paleis-
tuvingą darbą. Mergaitės pra
dėjo klykti. Svetimtautė pra
eivė ir šeimininkas ant antro
jo aukšto jų klyksmus išgir
dę ėjo pažiūrėti kas yra. Tuo
met tas palaidūnas, .pabėgo. 
Davė 'žinią poMcij&i: Nežinia 
kas iš to išeis: 

Katalikai tėvai neturėtų pri
sileisti jokių komunistų artyn 

— = 
wJm rrs 
TOASTED 

STRIKE 
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stalus su valgiais ir gėrimais. 
Kupiškio bažnyčia yra dusyk 

didesnė už Town of Lake 
(Chieagoje) bažnyčia. J i per 
tris dienas buvo prisikimšusi 
žmonėmis. V. J odelis. 

' 9m ^ 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 
Žemiau telpantis laiškas ku

rį Kaz. Domikis (Waukegan, 
111.) gavo nuo M. Domikio iš 
Lietuvos parodo kaip neatsa-
komingi laivakorčių agentai 
apvyl žmones. Užtai žmonės 
turėtų būti atsargus su kuo 
turi į-cikalą panašiuose daly
kuose. 

" . . . . Duodame žinoti, kad 
gerai parkeliavome, tik labai 
daug kaštavo. Mes su savimi 
pasiėmėm 2 šimtus 40 dolerių 
ir 7 tūkstančius markių. Tai 
beveik nieko mums neliko. Ke
lione atsiėjo 5 šimtai dolerių. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
Mažeikos sutuoktuvės. 

Spalio 9 d. Lietuvoj (Kėdai
nių aps.) Motiejus Mažeika, 
pasižymėjęs veikėjas Amerikos 
idėjinėse organizacijose, susi
tuokė su Aleksandra Sebee-
kaite, . taipgi krikščionių-de
mokratų partijos darbuotoja. 

Pr. • 

mokiniai surengė vakarą. Pa-
Tai prašome nueiti į.... ofisą h-f-nevėžio gimnazijos studentai 

i Telefonas Prospect 6598 

RUOOLF HLAVKA 

0/ 

i 

i 

Generalis Kontraktorius 
Ir 

Namų Statytojas 
5308 So. Robey Str. 

Darbas at l lekiamas pirmos klia-
sos už prie inamas kalnas. 

Telefonas Ganai 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
i Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chieago 

į Arti 23-čio Place. 

padėkoti už tokią puikią lini
ją. Tai pirmos klesos vagys. 
Kas nenorėjo tas neplėšė. Iš-

; sipirkom tikietus iki Eitkūnų, 
bet Berlyne turėjom vėl ti
kietus pirkti. Sakė, kad lenkų 
nesieksime, bet važiavome per, 
jų juostą ir visus v... Visiems 
turėjom mokėti už vfzas. Ma
nėme, kad ir pinigų neužteks. 

Matėme baisų vargą. Pra
šome nueiti į ofisą ir iš
rūgoti jiems užtai. Jeigu 'jie 
nežino kaip geriau važiuoti, 
tai tegul nenurodo. Visi, ku
rie važiavo ta linija keikė. 
Lietuvių buvo mes ir penki 
vyrai. 

Kelionėje išbuvome tris sa
vaites. Niekas neprapuolė.' To
liau seka asmeniniai reikalai. 

Studentų vakaras. 

Kupiškis (Pan. aps.). — 
Rugpj. 21 d. miesto svetainė
je Kupiškio progimnazijos 

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

PLATINKITE "DRAUGE" 

vaidino veikalą "Byla, del li
nų markos". Atvaidino ne
prasčiau už L. Vyčių Chicagos 
kuopos. Dar buvo monologų ir 
dialogų. Neblogai atliko. Šo^ 
kiuose arba žaidimuose gali 
lenktynuoti su didžiaisiais 
Chįcagos teatrais. Šoka arba 
žaidžia visi kaip vienas. Dai
nuoja daug už L. Vyčių Chi
cagos Apskričio chorą. 

Vyskupo apsilankymas. 

Rūgs. 7 d. Kupiškį aplankė 
J . /M. Vyskupas Karevičius. 
Vilniaus gatvė buvo išpuošta 
gėlių vainikais. V&rtai laukuo
se ir prie bažnyčios taipat bu
vo gražiai papuošti. 

Ir žydai pasitiko. 

Pasitikti ėjo tiek daug žmo
nių kaip ir Chicagoje į 7-to 
Regimento svetainę protesta-
vimui prieš lenkus už užgro
bimą Lietuvos sostinės Vil
niaus. Žmonės nevien gatvė
mis ėjo, bet ir žydui daržus iš
mindžiojo. Netik lietuviai, bet 
ir žydai ėjo pasitikti nešdami 

ŽYDŲ REIKALAMS MINIS-
TERIS PANEVĖŽYJE IR 

ABELIUOSE. 

Susipažinimui su veikimu ir 
padėtim kelių Žydų Bendruo
menių, Žydų Reikalams Minis-
teris p. Soloveičikas Spaudos 
Skyriaus Viršininko D-ro N. 
Feinbergo lydimas išvažiavo 
sekmadienį rugpjūčio mėn. 14 
d. į provinciją. _ 

Pirmadienį rugp. 15, d. p. 
Minįjsterįs. rjraįeido AbdiĮuose 
Tenai jis dalyvavo Žydų Ben 
druomenės posėdyje, kuriame 
buvo apsvarstyti Abelių Žydų 
Bendruomenės svarbus klausi
niai. Ypač smulkiai buvo iš
nagrinėtas klausimas apie A-
belių žydų mokykla ir jos to
limesnio buvimo ir vystimosi 
galimybę. Ministeris pasinau
doja proga ir savo viešėjimo 
Abeliuose metu aplankė Abe
lių karantiną. -

Antradienį ir arečiadienį p. 
Ministeris praleido Panevėžy
je. Panevėžio Žydų Bendruo
menė su savo dideliu skai
čium specialinių ir kultūrinių 
įstaigų daro labaį gerą įspū
dį. P. Min. aplankė visas svar
bias m. įstaigas, kaip antai: — 
Liaudies banką, Ligoninę, naš
laičių namus ir t. t. Ministeris 
taipgi dalyvavo dviejuose žydų 
bendruomenės posėdžiuose. 
Viejšanie žydų bendruomenės 
posėdyje buvo apsvarstytas 
svarbus klausimas apie trem
tinių aprūpinimą budais. Bu
vo nagrinėtas projektas apie 
įsteigimą žydų atstatymo Ko-
peratyvo, del sutvėrimo Pane
vėžyje "sodų-miesto". Susipa
žindamas smulkiai su šitų pro
jektu p. Ministeris pažadėjo 
savo pilną palaikimą. Trečia
dienį vakarą p> Ministeris kal
bėjo dideliame mitinge žydų 
tautinio fondo naudai. 

Grįždamas, p, Ministeris ap
lankė Radviliškio Žydų Ben
druomenę. 

( ž . I i . M*jos Spaud. Skyr . ) . 

ŽULIKOVVSKIS. 

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILGA IR 
LINKSMA GYVENIMĄ DUODAMA JAM 

"EAGLE BRAND" TUOJ KAIP TIK 
TAVO PIENAS SUSTOJA 

J9* 

EAGLE B R A N D 
\ ( CONDENSED MLK) 

yra švarus, saugus ir gausus maistas, prireng
tas specialiai kūdikių maitinimui. Lengvas pri-
rengimui —- ir jūsų kūdikio viduriai jį suvirs-
kins lygiai taip kaip jūsų pačios pieną. 

The Borden Company 

Borden Building New York 

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIAN 
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygą, KŪDI
KIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip 
užlaikyti kūdikį sveiku. Taipgi gau-

• 

si maitinimo instrukcijas jūsų kai 
boję. 0104 

Vardas 

Adresas — 
• • • • • 
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Prošepanų Žulikowskis, 
Kurs Vilniuj teb'sėdi -=— 
Mūsų Tėvynės sostinę 
l t kirminas ėdė. —•-
Ar ilgai ten jam leisim 
Sostinę terioti; 
Mūsų brolius net prievarta 
Paliokais vilioti? 
Ne! Neleisim-pirksim bonus, 
Remsim savo valdžią, — 
Tas nugalės žulikonus 
Ir tuos ką to ^negeidžia, 

NĖRA PASAULYJE TO
KIŲ GERAŠIRDŽIŲ, KURIE 
UŽ DYKĄ TAUTOMS LAIS
VĘ DALYTŲ. 

JOSEPH C SOBOL 

!ž »»ia 

K A S MARKIŲ 
I (AUKSINĮ!) ŠIANDIEN 

4 

Virš nurodytas kursas in lma ir 
persiuntimo kastus Lietuvon todėl 
n ieko nereikia dadėti prie š ių su
mų. 

Ant didesnių Minių duodame spe-
eiališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon f trumpiausi 
laika. Parduodame laivakortės j Ir 
iš Lietuvos. Ats išaukite ypatiškaJ 
arba la išku į 

SKAITYKITE IR PLAUN-
PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Prigulintis permainai 

1,000 Markių $9.75 
5,000 Markių $47.75 

10,000 Markių $95.00 

RUSSIAN-AMEBICAN 

160 & Wells Street, 
CHICAGO, ILL. 

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tai 
vai. vakaro. Nedėl iomis iki 
1 -mai vai. po piet. 

i1 * 

I MANTREAL Į 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

VIA 

KE C A N A D A LINE S^ 
Susijungė Red Star ir Holland-America Linijos 

Tiktai vįenas tiesas kelias | Baltic Fortus 
LAIVAS POLAND IŠPUUKS RUGPJŪČIO 10 D. 
Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 

Kambariai po dvi lovas. 
Norint daugiau informacijų apie kainas atsišaukite 

INTErtNATlONAL MtotCANTILE MARINE OOMPANY 
Chieago: F. O. Brown.West Pass. Agt.. 14 N. Dearborn Street 

LIETCVYB ADVOKATAS 
N a m ų Ofisas 

1645 \Vabansia Ave. S-čių lubų 
Tel. Haymarket 38«« 

Miesto Ofisas 
154 W. Randolph St. R o o m 479 

Metropolitan Block ' 
Tel. Ma4n 259$ 

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
KENČIA NUO KIRMI 

NŲ IR APIE TAI 
NEŽINO. 

Tūkstančiai vyrų, moterų ir 
vaikų yra paliesti stu kinėms 
kinnėnėmis, ir apie tai nei neži
no. Tas grįaųžįmas. viduriuose ir 
sveikiausiems padaro gyvenimą 
nesmagų. Jų gydyjimas nuo ki
tokių ligų būva bc pasetanių kpl 
nesuras tokio jų stovio priežas
ties. Tūkstančiams dolerių pra
leidžia visokiems tonikąms ir vai
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 išpiešti iš mirties 
nagų. Daug vyrų, moterų ir vai
kų kenčia ir paprastai nepasvei-
ksta kolei kirminai nepūs praša
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 
išeiaa. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikųy-
ra gydomi nuo vi
sai kitokių lign 
kuomet ištikrųjų 
visa priežastis yra 
jų skilvis. Kuomet 
neturi apetito, šir-
di 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, miegoti jiems tankiai galva 
skauda, jie neturi noro žaisti su 
kitais vaikais. Laxtan yra sutai
sytas kad panaikinti skilyjnes kir
mėles iš jūsų systemos ir yra dau
gumos žmonių vartojamas su ge
rais rezultatais. Pilnas būdas gy
dymo Lastan kainuoja $10.̂ 8, pu
sė $6.75. Jeigu jautiesi nesveiku 
tai tuojaus pradėk gydytis nei 
gali išsivystyti kunvnlsijos ir ko» 
kios kitos ligos? Laxtan yra par
duodamas Dro. Laineco Lab., Î or-
bes at Moultrie, Pittsburgll, Penna. 

(Apgr.) 

Rsikal.nga moteris ar mergina 
prižiūrėti 2 vaikučius, pragyvenimas 
I*'valgis. Atsišaukite 

1810 South Peoria Str. 
Chieago, _JJ 

file:///Vest
file:///Vabansia
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BUS ''BALIUS'• CHIOAGAI. 

IŠ Washingtono pranešta, 
kad prohibicijos "biuras šian
die dang domės atkreipia i 
Chicago, kur "moonshine" la
takais liejasi visuose saliunuo-
se nei senovės laikais. 

Pranešta, kad jei trumpu 
laiku mūsų miestas "nepašali
nės/ ' tai (Ha jį "džiovinti," 
geriau tariant, apsausinti, bus 
prisiųsti iš Washingtono eks
pertai, išlavinti prolnbieioni-
niai agentai. 

Vyriausias prohibicijos biu-
ifis grūmoja ne vien Chieagai, 
bet ir kitiems didesniems mie
stams, ypač tokiam Xew Yor-
kui, Philadelphijai ir tt. 

Tenai laukiama, kad toksai 
Chicago pats susipras, pasitai-
svs, gal vietos policija pati 
ims sausinti miestą. 

Bet jei tai paskirtu laiku ne-
ivvks, Chicago susilauks "ba-
liaus." 

BANKŲ PLĖŠIKAI 
NEMIEGA. 

5 METŲ MERGELĖ BUVO 
PAMESTA. 

Areštuotas 17 metų Stanley 
B. Budowichs 7216 So. Camp
bell A v. Šį sekmadieni vaka
re tas jaunas piktas vaikinas, 
važiuodamas su dviračiu, pak
vietė pavežioti 5 metų merge
lę Eileen Costigan, 6934 So. 
Morgan gat. 

Niekšas ją pasiėmęs nuvežė 
į statomus namus po num. 
6803 So. Washtenaw ave. ir 
tenai paliko vieną ant nak
ties. 

Aplinkui nėra arti gyvenan
čių žmonių. Taigi, mergaitė 
per naktį tenai išbuvo sustin
gusi. 

Ant rytojaus atėjo darbinin
kai dirbti ir ją atrado. Mergai
tė tuo jaus paimta į artimiau
sius Adomaičių namus. 

Tuo tarpu atvyko policija. 
Po išklausinėjimų tuojaus su
imtas Budowich. 

DIDELIS GAISRAS STOCK 
YARDUOSE. 

Vakar vakare pakilo didelis 
gaisras galvijų skerdyklose 
ties Halsted ir 45 gat. Bu
vo užsidegę Armouro kompa
nijos taukų sandeliai. Gaisri
ninkai padėjo daug darbo kol 

užpuolė First National banką 
miestely Dyer, Ind., už 8 my
lių Į pietus nuo Hammondo. 

Pagrobė $10,000 pinigais ir 
bondsais ir nurūko automo
biliu ant Chjcagos. 

Suprantama, apie tai kuo-
veikiau pranešta Chif agos ir a 
plinkinių miestelių policijai. 

CICERO, ILL. 
-

Spalio 9 d. Šv. Antano svet. 
įvyko prakalbos. Kalbėjo M. 
Yčas ir Draugo redaktorius, 
kun. Dr. Tg. Česaitis. Progra
mos vedėju buvo vietinis kle
bonas, kun. H. J . Vaičiūnas. 

L. L. Paskolos bonų tą va
karą išpirko už $500. Cicerie-
čiai kalba buk jie savo kvo
tos dar neišpildė. J ie turbūt, 
kitoms kolonijoms rengia špo
są. Nebus^stebėtina, jei ku
rią dieną jie paskelbs bonų 
pardavę už $10,000, nors 
jiems kvota paskirta tik $5,-
000. Rep. 

IŠ " DRAUGO * ADMINIS
TRACIJOS. 

užgesino. 

STEPLNA AREŠTUOTAS. 

Iš Jolieto kalėjimo nesenai 
pabėgęs piktadaris Carl Stepi-
na areštuotas Mississippi vals
tijoj ir parvežtas Chicagon. 

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS. 

Nebūkite Be "Draugo" 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F . ŠIMKIENE, 

4358 So. Fairfield Ave. 
TUMŠIS & CO. 

3853 So. Rockwell St. 
BUCIUNAS, 

2900 W. 40th Str. 
J . ŽOLYNAS,^ 
4063 So. Maplewood Ave. 
J . SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J. SMITH, 

3813 So. Kedzie Ave. 
4409 So. Fairfield Ave. 

JUOZAS DEITSKO, 

išpildė "Bernužėli nesvajok" 
i r "Visuomet snrakinta šir-

Vakar dieną penki plėšikai I d i s . " Jo dainos publikai pa
tiko ir buvo iššauktas antrą 
kartą atkartoti. P-lė Dom. Šul-
ckaltė padainavo "Se renada" 
(Schuberto) ir ' ,Ak myliu ta
ve bernelį." J i yra pagarsė
jusi kaipo dainininkė-su išla
vintu balseliu. Duetas O. Sau-
telaitės i r D. Šulckaitės " A š 
augau pas tėvelių" i r "Kam 
šveitei balnelį, kur josi balne
lį " . Puikiai išėjo. Sekė solo 
O. Sautelaitės "O i tu straz
de, strazdeli ," ir 'Eisiu mamai 
pasakyti.9 Ši panelė su pasta
rąja daina labai prijuokino 
žmonės ir buvo iššaukta kelis 
kartus atkartoti. Pasibaigus 
damomis prasidėjo "vaidini
mas komedijos "Tarnas įpai
niojo." Roles turėjo: Vladislo
vo, Naujiko aficiero rolėje bu
vo artistas Justas Balsis; Jad
vyga, jo žmona Milda E. Bal
sienė ;".Vuodeginskas, didelis 
f rentas, A. Benai t is ; ' Jonas, 
Naujikų tarnas, Stasys Šinra-
lis,, Sufleravo Albina C. Ala-
burdaitė. 

Šį komedija žmones labai 
prijuokino, kad kuomet vai
dintojai vaidino, žmonės nega
lėjo valgyti tik visą ldika 
juokėsi. P-ai Balsiai savo ro
les atliko gerai; juodu visuo
met puošia mūsų vaidinimus 
su svarbiausiomis rolėmis. A. 
Benaitis, savo rolėje buvo na-, 
turalus. S. Šimulis t a r buvo 
tikras juokdarys; šio rolė buvo 
beveik ilgiausia ir juokingiau
sia. 

Po vaidinimo gerb. kleb. 
perstatė gerb. kun. Dr. Igną 
Česaitį prakalbėtį. Žinoma 
kun. daktaras visuomet atsi
lanko ant mūsų rengiamų va
karų. Šio kalba publikai labai 
patiko. Po jo kalbėjo gerb 
kun. Norb. Pakalnis; jis y-
patingai gyrė kleb. Ig. Albavi-
čių už jo vykdomus darbus. 
Ant galo gerb. kleb., kun. Ig. 
Albavičius dėkojo visiems už 
simpatiją, prijautimą parapi
jos reikalams, draugijoms už 
pasidarbavimą buvusiame ba-
zare, ir už šio vakaro suren
gimą. 

Jaunimas 3ar truputį pasi
linksmino, paskui gryžo na
mon su maloniais įspūdžiais. 
Laukiame Vyčių rengiamo va
karo, kuris bus spalio 16 dieną. 

Alpha. 

Įuninku, į Vietą 3iipz. Moc
kaus, išvažiavusio į kolegiję 
mokytis. Apgailestavome ne
tekę STuoz. Mockaus, btt jo 
vietininkas .yra lygiai jam 
darbštus. Galima spėti, kad 
kuopos veikimas ir tolesnįai 

eis visu smarkumu, ft. 
>»'.«*. 

IS BRIDGEPORTO' 

Vakarykščiam '' Drauge *9 

buvo įdėta Lietuvos Ūkio 
Banko kablegrama apie tai, 
kad Bankas išmoka savo če
kius Lietuvoje doleriais. Ame
rikiečiai to labai norėjo: kas 
tik pirko pas mus dolerinius 
čekius, vis klausė ar Lietuvo
je negalėtų gauti doleriais. Da
bar matome, kad Ūkio Bankas 
prisitaikė prie to amerikiečių 
noro. 

Tokiu būdu patogiausias ke
lias persiuntimui pinigų yra 
per Ūkio Banką: gali siųsti 
auksinais ir doleriais ir Lietu
voje gaus kaip norės, auksinais 
arba doleriais. 

Doleriniai čekiai ypatingai 
geri tiems, ką važiuoja į Liet. 
ir nori vežtis pinigus su sa
vim, nes su tais čekiais nėra 
pavojaus kad kas pinigus at
imtų ar pavogtų. Norint gau
ti dolerinių čekių reikia 
kreiptis į^ 

Draugo Pinigų Siuntimo 
Skyrių. 

2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Sekmadienio vakare, spalio 
2 d., 8 vai. parap* sve
tainėje, pastangomis gerb. 
kleb., kun. Igno Albavičiaus 
i r d r a vagi j ų , b u v o s u r e n g t a s 

šeimyninis vakaras, užbaigi
mui trukšmdngo bazaro, ku
ris tęsėsi visą pereitą mėne
sį. Nors įžanga nebuvo pigi, 
bet geraširdžių parapijonų 
prisirinko tiek daug, kad net 
reikėjo daugiau stalų sustaty
ti, kad butų visiems vietos. 

Jaunimas linksmai šoko ir 
žaidė iki 9:30 vai. Atėjus pa
skirtam laikui gerb. kleb. su
kvietė visus prie gardžiais gar
dumynais apdėtų stalų ir at
kalbėjo maldą. Šio vakaro pro
grama susidėjo iš trijų dalių: 
dainų, vaidinimo ir kalbų. 

Pirmiausia duetą išpildė J. 
Balsis ir Antanas Benaitis; pa-

CICERO. ILL. 

Spalio 2 d. dvi draugiji pir-
sko L. L. Paskolos bonų po 
$50.00. Jos yra Šv. Antano ir 
$v . Motinos Dievo Sopulingos 
draugijos. Jos yra pirmosios 
paskolos pirkusios po $100.00. 
Tai pavyzdingos draugijos. 

Džiaugiasi. 

Kaikurios Chicago j lietuvių 
kolonijos džiaugiasi ir net di
džiuojasi, kad išpildė kvotas 
Lietuvos Laisvės Paskolos, 
kurias Lietuvos Fin. Misija 
paskyrė. Garbė toms koloni
joms užbaigusioms kvotas! 

Lietuvos Fin. Misija Bridge-
porto kolonijai paskyrė kvotą 
$10,000.00. Mes šiandie dar ne
galime didžiuotis, nes dar ne-
išpildėme paskirtos 'kvotos. 
Dar pardavėme tik už $3,450.-
00. Drąsiai galime sakyti, kad 
įr mūsų kolonijai nereikės 
rausti už neišpildimą- kvotos. 
Kvota $10,000.00 bus tuoj 
išpildyta. Priešingai, Bridge-
portas negalėtų vadintis Bri-
dgeportu! Mes ir užbaigę pas
kirtą kvotą nebesustosime fi
nansiniai rėmę Lietuvos Lais
vės -reikalų. Mūsų kvo
ta bus užbaigta, pirm 
negu užsibaigs Zelig6wskio 
gyvenimo dienos Lietuvos- so
stinėj Vilniujj. 

L. L Paskolos stotis. 
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KELIONE \ LIETUVA 
A T P I G O ! 
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Linksma mum3 pranešti, ka į Kelionė Lietuvon atpigo pet $ 25.00 ant 
laivakortės. 

v ^ s 

Dabar trečios klesos laivakortė iš New Yorko įfci pįlįa?ai»Karaliau-
čiui tik $110.00. Visa kelionė Lietuvon galima atlikti be persėdimo vien 
vandeniu; nekliudant Vokieti jos, nei LenĮjįjos žemių. Tiesiai iš New Yorko 
į Piliavą arba iš Canados į Piliavą 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinfgp Lietuvon krei 
čiausiai ir geriausiai sulig žemiausio dienos kurso AUKSINAIS IR DO-
LIERIAIS. 

Del platesnių informacijų reikale laivakorčių, pinigų siuntimo Lietu 
von, Pasportų ir Income Taksų kreipkitės šiuo adresu: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted St, Tel. Yards 6062, Chicago 

Ofi|0 Valandos: Kasdien 9:30 ryte iki 6:00 vakare. Utarninkais, Ket-
vergais ir Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:00 ryie iki 3:00 
po pietų. 

/ 

— 

ves. 
Trečiadieny, spalio 12 d. 

Bw Jurgio par. svet., vakare, 
L. Vyčių 16 kv. rengia išleis
tuves savo kuopos ir Centro 
valdybos narei, Elenai Šulčiu-
tei, kuri trumpame laike išva-
žino ja Lietuvon. Vakaro pro
grama bus įvairi; dalyvaus žy
mesnės artistinės spėkos. Už-
kviečiame kitų kuopų narius 
bei nares. Ižauga dykai. 

L. Vyčių 16 kp. valdyba. 

GENERALIS OFISAS: 
Lithanian Sales Corporation, 
41d "Rrnfl̂ wav ' 414 Broadway, 
Boston, Mass., V.. 

Lithuanian Sales Corp., 
300 Savoy Theatre Bldg., 
Wilkes Barre, Pa. 
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Auksinai Labai Pigus 
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IS NORTH SIDES. 
S 
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IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 
įuje ir siųskite saviesiems 

• 

LIETUVĄ. 
i 

-

' 
• -

Mot. Są-gos 4 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks antradie-
nyj, spalio 11, Šv. Mykolo par j j ^ 
mokyklos kambaryj, 8 vai. va
kare. , 

Visos narės malonėsite susi
rinkti kuoskaitlingiausia, nes 
yra daug dalykų apsvarsty
mui. O. R. P. rast. 
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JIS UŽAUGINO TŪKSTAN
ČIUS KŪDIKIŲ. 

Bordens Eagle Brand Condensed 
Pienas yra užauginės tūkstančius 
kūdikių j vyrus ir 'moteris. Jeigu 
tavo kudikui dabartinis maistas 
netinka, tai reiškia kad Imtinai rei
kia maistą atmainyti. 

Ant 3-eio puslapio šios dienos lai 
k'rašeio rasite pagarsinimą Bordens 
Eagle Brand Condensed Pieno. Iš
kirpk kuponą ir pasiusk į Bordcn 
Company o jie prisius tau kningu-
tė dykai apie kūdikių auginimą už
vardinta "Baby Welfare." | 

(Apgr.) 
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Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės 
šiuo adresu* 
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"Draugas" Publ. Co. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. ^ 
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BIZNIERIAI GARSINKITES!dainavo " B u d « n s geismai" ir 
" D R A U G E " ' a 

Spalio 4 d. Šv. Antano svet. 
įvyko prakalbos L. L. Pasko
los reikale. Kalbėjo Draugo 
redaktorius, kun. Dr. Ig. Česai-
tis. Prakalbų vedėju buvo vie
tini* klebonas, kun. H. J. 
Vaičunas. Jis taipat ir kalbėjo. 

-

L. Vyčių 14 kp. mėnesinia
me , susirinkime trečiadieny, 
spalio 5 d. Juoz. Gudas tapo 

Nokturna"T Paskui J: Balsis išrinktas kuopos pirm. pagel-
-

MOTERIKS ir VYRAMS 

Ofisai: 
1657\V.Btadi»on 
St. K m p . Pau; ina 
Vai . 10 ikt 12 j*. 

1 iki 8 vak. 
t lea ofisas 3041 Pallerton 

DR. J . SHANKS 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Gydo moterių. I* 
v lucklm II-

| M a i r a otl-
saoite ar n-

Koobučluo* 
• v e . K a m p . A lbany Ava. 

Vai. 8 iki »:30 ryto 
8:30 Iki 9:80 vak. 

ChicaKO, 111. 

* l V 

Sveikam Kūne Stipri Dvasia 
Kam be reikalo kentėti? Mano specia

lia gydymo būdas išgydė jau daug žmonių 
nuo kasplnlnea. kirmėlės, kurie buvo nebe
tekę, vilties pasveikti. 

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jio turi 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai nuo ki
tokios ligos; de'togl IV neišsigydo. 

Kirmėlės ženklai 
žmonės .serganti tąja biaurla liga pap

rastai skundžiasi-dideliu pilvo skaudėjimu; 
jiems rodos, ^ tartum kas t gerklę k|la 
vemt verčia, . valgyt neturi noro, galvs^ 
skauda, viduriai sukietėję, ausysse ūžia, 
skauda po krutinę. * 

Kas tokių simptomų turi( tegul ateina 
pas mane: išgydysiu visai trumu laiku. 

Gydau taipgi ir kitokias liags, kaip vyrų 
taip ir moterų. Patarimai dykai. 

DR. DICKSON. 
1645 West 47th Str. 

Tarp Marsh f i eld ir Paulina gat. Ofiso va-
x landos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 ikt 12 diena: 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
O B U O A D U ' A V WUl\ 

T i e s i K e l i o n ė | L I E T U V Ą P E R P I L I A V Ą 
( K a r a l i a u č i o P r i e p l a u k a ) 

A R B A P E R JLIBAV4, H A M B U R G Ą — . E I T K Ū N U S 
Š i u o m i l i n k s m a m u m s p r a n e š t i , k a d i r i e s p a s l d a r b a v o m i d a n t 

m ū s ų p a s a ž i e r i a i , O . YFA/rZIfGAJL L I E T U V I A I , g a l ė t ų k e l i a u t i S T A 
Č I A I Į / P I L I A V Ą . y 

Lietuviai, važiuoJanU J Piltava, aplenkia Lenkų juo«tą (Korido-
rą Ir p r i v a l o t u r ė t i t i k t a i l i e t u v i š k a p a s p o r t ą ; j o k i ų v i z ų n e r e i k i a 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mušu reffuliariško su 
sinešlmo su Hamburgu, Dansiffu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
trumpas ir parankus kelias namo daslgrauti. . 

Dideli driejų sriuba pačto laivai isplaolda: 
"LITUANIA Lapkr. 2 v"ESTOariA" Lapkr. SS 

"POLOJflA" Spaio 19 •'LATVIAr' Lapkr. 9 
Pasažierams tiesas patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax Oon 

¥i>l latrai tart paikas kambarius trečioe kliasoe keleivlains 
Kreipkitės prie mūsų agentų Jūsų mieste arba pas 

K W. KEMPF, Geo. Weetem Pass. Agt. 129 N. LaSalle St. Chicago 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda bučerne ir grocerne geroj 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
vininkas eina } kitą bisnj. Norintieji prkti kreipkitiea pas savininką 

TIŠKEVIČIUS ' 
314 Kensington Ave. Chicago, 111. 
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