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RUSIJOS BOLŠEVIKAI SAU- " R — * 
KIASI JUOS PRIPAŽINTI 

• 

žada Išmokėti Visas Senąsias 
Skolas 

WEST VIRGINIJOJE, 
NELEIDŽIAMA JIEMS TEN 

ORGANIZUOTIES. 

PADĖTIS, STREIKAI. 
BUDAPEŠTAS, lapk. L— 

[Visoj Čeko-Slovakijoj paskel-
LVDIANAPOLII IND., lap- bta karo padėtis,-nes darbi-

PRASIDEDA INTARLAMŲ 
PASTOS PLfcŠlKŲ BYLA. 

kr. 1. — Vietos, federalis tei-» 
sėjas Anderson paskelbė, " in-
junetioiy" kųriuom aglekasių 
organizacijai "United Mine 
Workerg of America" uždrau-

MASKVA, lapkr. 1. — Su- džię ir tuo keliu pagelbėtu ša- džia l inionizuoti anglių kasyk-
eina ketveri metai, kaip Ru-|liai atgyti ekonominiu žvilgs- ; l u dubininkus Wialliamson an 
siją valdo — terioja bolšcvi- f niu. Į g l i į laukuose, West Virgini-

Bolševiku valdžia, sakoma 4n: 
oje, is savo puses apsiima T ( M m i daugiau jau metai, 

pripažinti senąsias Kusijos k a i p s t r e ikuoja darbininkai, 
skolas*. Tik ji nežinanti, kaip A n ^ i u k a s v k h j kompanijos 
tos skolos vra didelės ir ko

ki} valdžia. Taigi ta valdžia 
atnaujina savo pastangas, 
kad didžiulės pasaulio valsty
bes padarytų su Rusija taiką, 
t.y. įdant pripažintu bolševi
kų valdžią. 

Tuo tikslu užsienių reikalu 
komisaras Tehitcherin Suv. 
Valstijoms, Anglijai, Pranci-
jai, Italijai ir Japonijai pa
siuntė ilgą notą. 

Notoje sakoma, kad bolše
vikų valdžia iš vakarinės Eu
ropos spaudos patyrusi, kaip 

ten nepripažįsta unijų. Ruo
kiu būdu jas išmokėti. Tai į m e t darbininkai pakėlė strei-

• J • • * i 

ką, neužilgo kompanijos pas
kelbė lokautą. 

Teisėjas Anderson tą už-
Tchitoherin notoje pažymi, ^ ^ ^ pamatuoja tuo, jog 

kad bolševikų valdžia stiprė- | u | | i j o s v a r ž o p i r k l v h a / 
jauti. Visokį prieš ją pasikė- Į 
simmai daugiau stiprybės jai INTARIAMAS UŽMUŠĖJAS 

visa surasti ir nustatyti butų 
reikalingas tarptautinis suva
žiavimas. 

ninkai smarkiai priešinasi ar
mijos mobilizacijai. 

Ypač mobilizacijai priešina
si vokiečiai gyventojai. J ie 
nenori, kad Čeko-Slovakija 
pultų Ungarijąi 

Didesuinose miestuose pas
kelbti streikai. Tai protestas 
prieš vedamą mobilizaciją. 

Teisėjas Landi s foderalia-
me teisme pradeda vesti inta-
riamų pastos plėšikų bylą. Tie 
intariamieji yra "Big T i m " 
iMurphy, Vincenzo Cosmano, viai, tik keletas yra sulenkėjų 
Kdward Geimui ir Paul Vo- sių. Paviršutinė miestelio iš

vaizda rodo karo pėdsakus. 
Per bolševikų viešpatavimą 

ALUNTA (Utenos aps.). (^miegojo,, tad jisai iškratė 
Gyventojai čia gryni lietu- su. kišenius, išėmė kiek i 

lanti. 
Jie visi kaltinami apiplėšę 

Suv. Valstijų paštą Dearborn gymiai nukentėjo nuo ugnies. 
stoty. Paimta 365,00* dole
rių pinigais ir bondsais. Kai-

!Bolševikai bešeimini ūkauda
mi naikino "buržujus" ir iš

vi
rai lo 

pas juos pinigų ir pabėgo. 
> f 

PAŠVINTINYS, (Šiaulių 
aps.). PaAviutinio apylinkėse 
dar daug yra kaimų, kurie 
paskutiniu laiku susirūpino 
skirstvinusi i viensėdžius. 

STUDENTAS PALIUOSUO 
TAS. 

gos neturi kur pasidėti. Po rai yra parceliuojami, bet vis 

NESURANDAMAS. duoda. Be to, perspėja, kad 
tų valstybių -atstovai Brinkse- nauji valstybių įsimiašymai j 
ly turėję konferenciją. Tenai Rusijos reikalus valstybėms į SIIERIDAN, Wyo., lapkr. 
buvę nutarta šelpti nukentė-jne tik neduotų naudos, "bot j L — Šerifas Ligey iš Dead-
jusią Rusiją, jei bolševikų vai dar labiau sustiprintų holsevi- wood, S. D. su buriu savo 
džia pripažinsianti senąsias kų valdžią. 'asistentų Wy6mingo valstijoje 
Rusijos skolas. j Bolševikų valdžia kaip kar- ieško. Andrew Rolando, kurs 

Nors apie tą nutarimą bol-jtas tą savu notą pataiko tokiu į intariamas kunigo Belknop ii 
ševikų valdžia oficialiai nepa-. laiku, kuomet neužilgo. Wa- Lead, S. 1)., nužudyme., 
informuota, tečiaus ji naudo-' shingtone didžiulės valstybės į Tečiau Rolando kol-kas nie-
jasi proga ir dar kartą atsi- turės konferenciją. Taigi, ga- kur nesurandamas, 
liepia į didžiules valstybes, limas daiktas, kad toje kon- ' Policija yra nuomonės, kad 
kad jos taikintusi su Rusija.! ferencijoje jos pasitars ir a- Rolando, matyt, norėjo nuo 
kad pripažintų bolševikų val-jpie Rusijos likimą. jkunigo pavogtL automobilių, 

sbet kad tas neveikė, tad kuni
gą išsivedęs nužudė ir patsai 
pasprūdo, 

Hoffman preparatory seho-
ol studentas Daniel Breen ne-
senai areštuotas, kuomet j is 
telefonavo pas Mrs. Chase 
W. Love, 2733 Hąmpden Ct., 
reikalaudamas tuojaus 6,000 
dolerių, kitaip jos vyrui bu
sianti nelaimė, 

Kriminalio teismo teisėjas 

bolševikij viešpatavimo užėjo 
nauji okupantai lenkai, kurie 
varu norėjo gyventojus pri-

UNGARIJAI LIEPIAMA ATSIŽADĖTI HABSBURGįĮ 
DINASTIJOS 

Pasirodo, kad admirolas 
Horthv vivvien turi surištas 
rankas. 

BUDAPEŠTAS, lapk. 1. — 
Ungarijos valdžia, kurios gal
va yra admirolas Horthy, šia
ndie nežino nei kas pradėti, 
kuomet ji spaudžiama visais 
šonais. 

Kuomet sąjungininkų am
basadorių taryba pasiuntė 'Lenkai trukšmą kelia Ukrai-
"mažąjai ententei" įsakymai noje. 
nesibriauti Ungarijon ir tos ' 

OPOZICIJA KOMUNISTŲ 
PARTIJOJE. 

IR VĖL BOLŠEVIKŲ-LEN-
KŲ ARMYDERIAI. 

MASKVĄ, lapkr. 1. — Ko
munistų partijoje kyla opozi
cija prieš bolševiku -valdžios 
ekonominį nusistatvmą. Opo-
zicionistai būriais* M * ^ K f ^ ' Z ^ T i ! I ^ * S ! 
partiją. 

Sullivan studentą jialittosavo, 
palikdamas probacijai (pasi- man ir Guesenberg. Bet tasai 
taisymui), kuomet įrodyta, pal>ėgo ir nesurandamas, 
kad Bretn kenčiąs nuo per*-| Renkami prisiekusieji teisė 
sunkaus mokinimosi. jai. % 

Breen eina 21 metus ir gy-1 Kaltinamųjų advokatai dar 
vena pas tėvus, 2152 \V. Su-'bavosi, kad iš jų kiekvienas 
perior gat. 

ORAS. — Šiandie gražus o- reikalavimu. 

kurių namuose atrasta pavog-Įdegino geriausius namus. Da, 
tų bondsų. » bar jaučiama butų stoka. Net. Nors valdžia taip greit to vi-

D\\ buvusieji geležinkelio valdinės ir visuomenės įstai-<so nespėja atlikti, nes ir dvjąr 
klerkai — Teter ir Bradford, 
teisėjui Landis išpažino, kad 
jiedu suokalbiavę su anais ke
turiais. Taigi jiedu pirmiau
siai liudys prieš tuos keturis 
bylos metu, paskui atskiriai 
abudu bus teisiami. 

Be to, dar bus teisiami 
Murpby uošvis, \Vm. Diggs, 
ir Michael Corrozo. Pas a-
budu agentai rado paslėptų 
pavogtų bondsų. 

Dar Jmvo traukiamsa teis-

delto šią vasarą išdalyta į 
viensėdžius gražus turtingas 
Peliusdžių kaimas, turįs 531 

versti, kad skaitytų save hektarų. Baigiami parceliuo-
"Krolcvstvos" gyventojais, ti folvarkai: Žydmiškio — 
bet nepasisekė. T e r lenkų plotu. 132 ha.*, Gudžiūnų 
viešpatavimą lietuviams teko 105 ha., ir Ručkaičių 
daug nukentėti, persekiojo, ha. 
užgauliojo jautriausius ir ga- " 
rbingiausius žmoųių jausmus. ! 

Kultūrinis, visuomeninis gy-
PRANEŠIMAI. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

ras ; maža atntafrm tempera- Bus pakaukta visa eilė liu 
turoje. dininkų. ' 

venimas visai buvo sunkioje 
padėty. Nuolatinės: rekvizici-1 
jos, kratos, stuikos žmonėms Į Seredoj, lapkričio 2 d., Šv. 
neduodavo.atilsio. Jurgio parap. svet. įvyks la-

Lenkius iš čia mūsų nay- bai svarbios ]n*akalbos. Kal-
siems kariams išvijus ir pra-Jbes Liet. Steig. Seimo narys, 
dėjus tvarkytis patiems, gy- ,'p. M. Bagdonas ir kiti žymus 

! skyrium butų teisiamas. T e - į v e n i m a s ^ g ^ kitoks atrodo, j kalbėtojai. Gausite progą iš-
čiau teisėjas nesutiko su tuo ^orįi p e r trumpą laiką, bet girstį svarbių dalykų apie 

savivaldybė dirba neblogiau- Į T^etuvos vidaus politinę pa-
šiai, tvarka yra. Pašto įstai-įdėtį, įvairių partija darbuotę 
ga, telefonai suteikia gyven« Hr t t Rop. 

POLITIKIERIŲ NESUTIKI-
MAI CHICAGOJE. 

alstijinis Cook apskrities pro 
kuroras Crowe ligšiol -gražiuo
ju ' buvo su Cbicagos miesto 
valdyba. J i s gražiai sugyve
no ir su miesto policijas vir
šininku. Pastarasis kituomet 
prie prokuroro biuro paskyrė 
net 40 poliemonų. Prokurorui 

Tomis dienomis antkart 30.-
000 narių pareikalavo išbrau
kti iš partijos sąramų. 

kokius tardymus arba ar« 
tuoti intariamus asmenis. 

Taip viskas ėjosi gerai nei Irų." 
su sviestu. 

į>riemonių. 
1 " T a i mano tikslas atlikinė
ti netikėtus užpuldinėjimus, 
kol stovis nepagerės ir kaip 

i* 

ilgai gemblerystės nebus pa
naikintos. 

" J e i aš be prokuroro vie
tos podraug bučiau ir polici
jos viršininku, tai nenurim-
čiau kol miestas nebūtų apva
lytas. Mano tikslas ne vien 
suimti ir patraukti tieson pra
sižengėlius, bet podraug su
sekti, kas stovį už jų nuga-

tojaiim patogumų, už ką pi
liečiai valdžiai ir sau dėkingi. 
Keletas kultūrinių įstaigų dir 
ba ir gan sėkmingai. Tik kaž 
kodėl vartotojų bendrovė at
silikus ir negali atsipeikėti. 
Rodos, žmonės ją palaiko, bet 
matyti jai ko stinga. Miestu
kas pradeda atsi statinėti. 

VYČIŲ DOMEI. 
• 

Liet. Vyčių Cbicagos Aps. 
susii*įnkimas įvyks, ateinantį 
sekmadienį, lapkr. 6 d., 1921 
m., Aušros Vartų par. svet., 
3 vai. po pietų. 

Kuopų atstovai kviečiami 
" T r . " i atsilankyti skaitlingai ir lai

ku. "A Valdyba. 

NORTH SIDE 
JOSVAINIAI, Ked. aps.). 

Josvainių parapijoje rugsė
jo 10-tą dieną pripuola at
laidai Marijos vardo. \ tolc'us Liet. Vyčių 5-tos kp. mėne-
laidai Marijos Vardo. Į tokius'sinis susirinkimas įvyks, ant-

šalies jokiu būdu nepaliesti,: LONDONAS, lapkr. 1. — | Be to, daug nafių iš parti-,Hfti0 8 .viršininką už jo uolu-
tuo pačiu laiku ta pati tary--Bolševikų sovietų pasiuntiny- j o s įgbraukia specialė komis i - ' n ^ t a r a y b o J e * 

Piliečiai gyrė po- Toks pareiškimas, supranta- 'daug žmonių padėkoti Dievui radieny, lapkr. 2 d., 1921 ncų 
ma, padarė didelių nesmagu- u ž pereitų metų gerybes, bet S v. Mykolo par. svet., tuoj po 
mų policijos viršininkui. Pa- nelaimė, kad Josvainiuose yra pamaldų, 

ba paremia "mažosios enten-bč Varšavoje paskelbė, kad j a > Išbraukiami, pav., tie na- j B et zuikis perbėgo kelią. sirodė, kad prokuroras metė 3 pragarai. Minėtuose atlai-J' Nariai yra visi kviečiami 
t ė s " reikalavimą, idant Un-igen. Petlura su savo karino- r įa^ k u r i e c e r k v ė s e ėmę šliu-! P e r e i t a šeštadienį prokuro- jam pirštinę ir nori kovos. |ducse Josvainių jaunimo bu-jkuoskaitlingiausiai 
gari ja kartą ant visados atsi-į mene išnaujo įsibriovė Ukrai- 0 l l s # - j ras €rowe staiga jam paves- Taigi, policijos višininkas štai »vo surengti pasilinksminimai,. kyti. 
kratytų Hiabsbnrgų dinasti- non iš lenkų teritorijos. Sa- \ Ant geležinkelių Maskvos-'1^ P° l i e i J a siunčia užpulti į- ką leido spauda paskelbti: ,bet ne visiems linksmintis bu
jos, j koma, Petlura pilnai koope- Kazaniaus ir Kazaniaus -U-i v a i r i l l s negarbės ir lošimų na- : "Didžiai pradžiungu, kad (Vo lemta. Matai, kurie pra-

Aną dieną Ungarjios vald- j ruoja su lenkų militarėmis ir r a j 0 v j s dažniau pasitaiko v i - ! m u s - 5WicĮJA apsidirba. Are- prokuroras Crowe pakilo gel- |garan pateko, ilgai tenai bu-
žiai induota ambasadorių ta-i geležinkelių valdžiomis. 
Tvbos nota. Totoje pasakyta, j Petluros kariuomenė paė-
kad suimtas buvęs imperato
rius Karolis su žmona kuovei-
kiau butų perkeltas anglų ka
ro laivan Dunojuje, ir kad 

mė miestelius Gusiatin ir Gro-
dek. Mūšiai seka ties Kame-
nec-Podolsku. 

šokios nelaimės su važiuojan-1 š t u o J a aPJe 150 asmenų. P o b ė t i valyti miestą. Taigi turiu 
čiais traukiniais: į išklausinėjimų visi, išėmus 5, vilties ir tikiuosi ir toliau to-

Tyrinėjimais susekta, kad' Paleidžiami. 

AMERIKOS LEGIONO SU
VAŽIAVIMAS. 

valdžia paskelbtų proklamaci-' reikalauja lenkų valdžios pa-
ją,j og buvęs imperatorius, siaiškinimo. 
kaipo karalius, pašalinamas 
nuo sosto. 

Perkelti karalių karo lai
van — nesunkus daiktas. Bet 
kas kita su proklamacija. 
Tokia proklamacija gali but 
paskelbta sutinkant Ungari
jos seimui. 

traukinius nuo bėgių išmeta 
aplinkiniai valstiečiai, kurie 

Rusijos bolševikų valdžia J tuojaus vagonus apiplėšia. 
Apsaugoti geležinkelių br>-

KANSAS CITY, MO., lapkr. štus. 

gius pasiųsta būriai črezvičai-
kos. 
- Padėtis Uraluose baisus. 
Pusė g>rventojų badauja. Dau 
gybė jų danginasi į kitus kra-

Tuojaus po to iš valstijinio 
prokuroro ofiso skelbiama, 
kad mieste visoki prasižengi-

dami prigėrė labai daug pra
gariškų dujų ir atėję geguži-

kios pagelbos turėti. Prokuro- nėn pradėjo tvarką griauti, 
ro Crowe policijos, kokią aš 
jam skyriau, užpuolimai buvo 
netikėti. Taigi mane stebina 

1. — Vakar čia prasidėjo A-j Pranešta, kad iš vietos ka-
merikos Legiono metinis šuva-įėjimo paliuosuotas buvusios 

Tuo tarpu seime j žiavimas. Suvažiavimą aplan- ^antrosios durnos pirmininkas 

roro policijai nepavyko sugau- prokuroro Crowe policiją, tai 

yra atstovų buvusio imperato
riaus šalininkų. Tai pat yra 
atstovų, kurie priešingi Ka-

ko žymus svečiai iš Europos, Į Golovin. 
kaip iai Anglijos admirolas 
Beatty, Italijos armijos vy-

roliui. Bet jie stovi už Habs- riausias vadas, gen. Diaz, Bei 
burgu dinastiją. Nori, kad ta 
dinastija ir toliau pasiliktų 
valdančioji Ungarijoje. PLATINKITE "DRAUGĄ" 

NEW YOEK, lapkr. 1. — 
Paskelbta, kad čia 30 nuešim-

gijos gen. Jacques ir kiti. lčių darbininkų nedirba. Tan 
nuošimtin ineina 330,360 žmo-[viešai operuojamų šulernių, 
nių. įtaigi tas mane privretė imtis 

ti stambiausių žuvų. Nes jos 
išanksto buvusios perspėtos. 

Pats prokuroras padavė to
kį pareiškimą: 

"Aš dar kartą pareiškiu, 
kad nenoriu pildyti policijos 
pareigų. Bet kad mano inves-
tigatoriai susekė apie tuziną 

Tad kas nors šulerjus turėjo 
painformuoti. Kadangi, tie ren 
giami netikėti užpuolimai "nie
kam nebuvo žinomi, išėmus 

savo naudai. Kuomet kiti m a T 1 

mai posenovei toleruojami ir faktas, jog 50 nuoš. tų užpuo-
proteguojarad. I r jei miesto po jlimų iškalno buvo perspėtų. Oriškąsias dujas pasidarbavo 
licija nesidarbuoja tai visa pa
naikinti, inmsi to darbo vals-
tijinis prokuroras. 

Paskui pranešta, kad proku-

stebėtina, kas galėjo perspėti 
prasižengėlius jų darbuose. 
Taipat aš labai interesuojuos 

atsilan-

Pr. J. Paliulis, 
rast. 

ADM. BEATTY CHICA
GOJE. 

bet vietinės milicijos dėka bu- i Vakar Chicagoj labai trum-
vo uždaryti "Ropučių Salio- fpai viešėjo Anglijos admiro-
nan. , Vienas iš tų bičiuoliųį^s Beatty. J i s per Chicagą 
greičiau išalsavęs tas praga- huvyko į Kansas City, Mo., 

Amerikos Legiono suvažiavi-

BRIGHTON PARK. 

L. L. Paskolos stoties į-
vyks svarbus susirinkimas^ 
nes turim naujų sumanymų 
ir nauju žinių. Malonėkite 

tuo faktu, kad iš 150 areštuo 'visi susirinkti be skirtumo 

ss? 

tų vos 5 sulaikyti." 
Kad kova, tai kova. Tuomi 

gali pasidžiaugti miesto gyven 
tojai. Nes tokiuose atsitiki
muose visuomet išjudinama 
policija. 

trečiadienį, lapkr. 2 d., š. ITL 
lygiai 7:30 v. v., bažnytinėj 
svet. 

Kviečia 
J. Pvdžiuvėlis, pirm., 

E. Statkienė, rast. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių spalių 31 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.75 
Prancijos šimtui frank. 7.33 
Italijos šimtui lirų 3.97 
Vokitčių šimtui mark. .57 
Lietuvos šimtui auks. .57 
Lenkų šimtui markių .03 
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kojiniams nenorėjo tikėti, tai 
ta panele jį veikiai nusivedė 
pas laikraščio " L ' E c l a i r " re
daktorių Bure. Tas laikraštis 
yra preiniero Briando organas. 

Panele Pilėną supažindino 

problemą ir tas maršalo Fo-
ch'o instrukcijas, Bure sakė: 

'Taip, lenkai gaus nuo pra-

liubs d'Esperey. Gal paklausi 
te, kokiais pagrindais tas ma
ndatas bus duotas? Juk aišku, 
kad lietuviai patys vieni nega
li valdytis. Lenkai jiems gel
bės. Tas pat, matyt, bus ir su 
Klaipėdos apskritimi, A. Sile
zija ir visomis Paballįjos vals
tybėmis. Tai aiškus daiktas, 

ms. Ar tai ne didelis jiems pro
jektas. Bet mes lenkams gellie-
sime. Dirstelkite, kg. atliko mu
ms vokiečiai. Ar mes negalime 
ką panašaus atlikti f*' 

Tai prancūzų militarės \>\r-
tijos darbai, sako Pilėnas. To
je partijoje vyriausios ga!vos 
y r a : Leon Bourgeois, buvę* 

KAS MŪSŲ PRIEŠAI. 
t 

Užkulisinės diplomatijos pas-
iagrtyg. 

Amerikos lietuviams yTa ži
nomas K. Pilėnas. Karo lai
kais jis ilgoką laiką buvo Ame
rikoje. Pradžioje jis nelabai 
susieidavo su lietuviais. Bet 
kuomet paaiškėjo, kad jis yra 
Anglijos vyriausybes slaptas 
politinis agentas, tuomet jis 
viešai įėjo lietusių draugijom 

Karo pabaigoje tas Pilėnas 
apleido Ameriką. Visą laiką 
jis kaipo slaptas agentas dir
bo įvairiose Europos valstybė
se. J o butą Lietuvoje, Latvi
joje ir visur kitur. Ten jis su
rinko labai įdomių Žiniųapie 
Lietuvą. J i s patyrč, pavyz
džiui, prancūzų valdžios pas
laptis, kurių niekas negali pa
tirt i . 

Dabar tai visa jis paduoda 
laikrašty "New York AmerT-
can." 

Mes čia paminėsime tik tai, 
kas jam Paryžiuje teko patir
ti apie Lietuvą. Pasirodo, kad 
didžiausi niusų tevynPs ir mū
sų nepriklausomybes priešai 
be lenkų yra dar prancūzai. 

Tai buvo vasario 5 d. s. m., 
rašo Pilėną*, kuomet jam tiep 
ta iš Londono keliauti Pary
žiun ir tenai ištirti prancūzų 
vyriausybes paslaptis, kaip di
deles Lenkijos jie nori. 

Pilėnas tuojaus nuvykęs Pa
ryžiun ir tenai susiėjo su pažį
stama p-le Yvonne Pouvreau. 
Jinai jam buvo reikalinga. 
Nes ta panelė personaliai susi
pažįsta su aukščiausiais pran
cūzais valdininkais, žino jinai 
visas politines paslaptis. Jai 
yra personaliai pažįstami žy-

. .. ' toli
mesnieji prancūzų senatoriai, 
diplomatai ir generolai. 

Ta panelė Pilėną j vedė tų 
diplomatų ratan. Gi šiam to ir 

. įnių teisingumą. Nes Pilėnas 
T,. ,. . , . j paduoda pilnai vardus ir pra-
\ ieną dieną jam ta paneli? , _ , 

~ * _ « : . . . vardes, nurodvdamas net mė-
Pouvreau pranešė, kad jinai . ... 

A.. . j nesms ir aienas. 
vos tik pasimatė su prancūzų i 
maršalu Franchet d'Esperey. 
Sakė, šis maršalas gavęs nuo 
maršalo Foch'o instrukcijų le
nkų reikalais. Paskui išsiaiški
no, kad maršalas d'Esperey tii 
rėjo keliauti Lenkijon ir ve 
sti lenki) armiją užimant visą 
Lietuvą. 

Kadangi Pilėnas tiems pasa-

jaitradienls, l a p k r . 1 d. 1921 

mis. Dalyvauja šaMes poIH&o-
je bendrai su čiagimiais. 

Pernai prezidento rinkime' 
laikais Amerikos lietoiviai ja-
liečiai kaip vienas stojo res
publikonų partijos pusėn. Nor s 

su redaktorium Bure. Kuomet dauguma Hetuvių sendaus rė-
imta kalbėti apie Pabaltijos m ė demokratų partiją, bet a t 

simetimui atsirado " svarbių 
priežasčių. 

Demokratų partija atsisakė 

M - A S V8KEČIĮ KATALIKU K O H R B I S . 
LAIŠKAS IŠ FRANKFURTO. 

, , * „ T - pripažinti Lietuvos nepriklau-
ncuzų mandatą okupuoti J . i e - r , _ .- • 
tuvę. Visas operacijas kontro- somy^- T o s V**1!™ ™ d a l v l e " 

naip skelbė, kitaip elgėsi. 
Tuo tarpu prezidento rinki

mų metu respublikonų parti
ja žadėjo atitaisyti demokratų 
padarytas klaidas, jei j i lai-
mėsianti. Tas žadėjimas lietu
vius piliečius patraukė respu
blikonų partijom Rinkimuose 
respublikonai laimėjo. Prie to 

kad tai visa turės tekti l enk* r d ė j i m o žymia dalimi prisi
dėjo ir lietuviai. 

Kas gi už tai gauta? Nieko. 
Šiandie mes galime pasidžiaug
ti tik apsivylimu. Pasirodė, 
kad čia politinių partijų viso
kį triukšmingi žadėjimai yra 
lygus muilo burbului. 

Respublikonų partijos šulai 
Lietuvos pripažinimo klausimu 

įvyko Frankfurte rugsėjo 
27 d.—Iškilmingos Mišios J. 
Eks. Pacėūi Papos nuncijaus. 
— Kanclerio Wirth prakal
bti. — Vokietijos atstatymas 
per katalikus. — Vokietija ir 
taika. — Romaniškas klausi
mas. — Dora ir socialus gyye 
nimas. — Katalikiškoji spau
da. —- Katalikiškas gyveni
mas Vokietijoje. , 

prezidentas Poincare, marš\v stipriai laikosi demokratų par-
las Foch, Philip Berthe!ot,'tijos nusistatymo. Jiems mei-
(prancūzų užsienių re!k\bi ofi
so generalis sekretorius), ma
ršalas d'Esperey ir keletas ki
tų karininkų ir diplomatu. 

Patsai premieras Brland ne
priguli prie tos militarlstų pa
rtijos. Tečiau jo vietą toje pa
rtijoje užima redaktorius Bu
re. I r ką partija nutaria, to 
premieras Briand klausosi. 

Tai kas verdama už diplo
matinių kulisų. 

Kodėl d'Esperey su lenkų 
armija neužėmė Lietuvos, gal 
teks patirti iš tolesnių K. Pilė
no straipsnių, spausdinamų lai 
krašty 'New York American'. 

Negalima abejoti apie tų ži-

lesnė yra autokratinga Rusija 
su carais, negu paailmosavu
sios ,iš autokratijos tautos. 
Jiems artimesni Kerenskiai, 
Barhmetjevai, Milukovai ir 
kiti, negu mažųjų tautų nepri
klausomybė. 

Kuone visas pasaulis pripa
žino Lietuvą. Bet demok ra tin
giausios šalies valdančioji res
publikonų partija — nenori to 
padaryti. 

Amerikos lietuviai piliečiai 
ne sau reikalauja to pripažini-

Tęsinys 
J is pasiūlė rezoliuciją kur 

pareiškiama Aukščiausiam Vy
skupui pagarba ir klusnumas 
nuo Vokietijos katalikų. Rezo
liucija visų vienbalsiai priim
ta. - • v 

'Popietinėn sesijon susirink
ta į Sehumaiuro teatrą ir į 
Hipprodromą. Susirinkusiųjų 
minia buvo taip skaitlinga, 
kad reikėjo du susirinkimu 
daryti tuo pačiu laiku. Tai 
buvo vaizdus Vokietijos kata
likų gilaus tikybinio susipra
timo reiškinys. Katalikai su-
laro jėgą su kuria reikia skai-

ir valstybės gyvenimą. Pakol 
tie įsakymai nebus pildomi, 
pasaulis dac didesnės katąs-j kų universitetuose. 
trofos sulauksiąs. P-nas Lei-
len plačiai išvystė socialę Die
vo įsakymų reikšmę taikin
damas ar tai monarchijai ar 
respublikai, kaipo pagrindinę 
kiekvienos tautos klestėjimo 
sąlygą. 

Kitas iš eilės kalbėjo Dr. 
Klung, Passau universiteto 
profesorius. J i s įrodinėjo kad 
Vokietijos išganymas pareina 
nuo visų jėgų susibūrimo me
džiaginės ir dorinės rekons
trukcijos (statybos) besie
kiant. 

Pirmoji Kongreso diena 
baigta keliais Limburgo Vys
kupo žodžiais. 

Antroji Kongreso diena. 

Munsterio .univ. * profes. ir 
reichstago atstovas kalbėjo a-
pie auklėjimą. J i s sakė, kad 
katalikai, lygiai kaip ir kito
kios tikybos piliečiai, privalo 
turėti religijos istorijos pamo-

Papos sveikinimas. 

Šv. Tėvas atsųmtė padėkos 
telegramą už sveikinimus ir lin 
kėjimus. Entuziastiški aplo
dismentai pakilo salėje. 

• Maldos už mirusius 

Nuo paskutinio kongreso 
daug katalikų vadų mirė, ku
rių tarpe yra: Vysk. Werth-
mann, Caritas-Verband įkūrė
jas Vysk. Hitze, Volks-Vereino 
pionieriuj, Trimbron, Centro 
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ir autoritetą,. Vienas kitam ne. 
prieštarauja. 

partijos prezidentas, Erzber- Vokiečių katalikų kongresas 

PAPOS PASIUNTINIO 
PRAKALBĄ. 

l*o atidaromosios Kongreso 
prezidento prakalbos, Jo Eks. 
Pacelli pratarė į susirinkusius 
Schumann'o teatre. Jam atvy
kus salen, smarkus sveikinimo 
plojimai rodė, kokią žymią 
vietą užima Papos atstovas 
vokiečių katalikų širdyse ir jų 
prielankumas šv. Tėvui pasi
reiškė. J o Eks* pažymėjo vok. 
katalikų kongresų reikšmę ir 
jų nuopelnus katalikybei. To-

ger ir kiti. Gedulingos Mišios J a b a i p a v y k ( K j į g pagelbės Vo 
buvo už juos atlaikytos trečią 
kongreso dienų. 

Dora ir ekonominis bei socialis 

. Antroji Kongreso diena pra
sidėjo šv. Mišionus J.- M. 
Schmidfo Fuldos Vyskupo at- Į n l 0 J e " • • * * f e , l b » r s ° . 

prof. Dr. Brief, kalbėjo apie 

gyvenimas. 
Trečios dienos kongreso pir-

nniv. 

laikytomis, kurio Vyskupi jon! 
įeina Frankfurto miestas. 

Rytinis posėdis parodė vo-

dorinių ir ekonominių bei so-
Icialių dėsniu santikius. Ora-
j torius ryškiai išrodė skau-

kieeni katalikų namas daug 1V. . . ,. . , ,. • 
v , v. . . . . . _ dzias pasekmes individualizmo 
žadančias nų veikimui sritis. . • .. 

'sistemos kuri nusikratė visų 
Viena paskiausiai įkurta kata
likų organizacija " Naujoji 
Voidetiiį^ jau turinti 25,0rK) 
narių, nors tik antri metai 

dorinių įstatymų. 
Naujausioji katastrofa kuri 

užklupo Europą ir visą pasau-
Tjlį yra visad kalbas pavyzdys 

jeigu 

mo. Jie džiaugiasi šios šalies liaus, kąlbėjq, atstovas, apie 
laisve, darbuojasi Amerikos dabarties opiausią klausimą — 
gerovei. Bet jie nori tokios pat Į taiką, galop šaukėsi kongre-
laisvės ir savo viengenčiams,) sistų, kad jie atsišauktų į viso 
pasiliuosavusiems iš carų ir 

ŽADĖTA, BET NEIŠTE
SĖTA, 

kaizerių vaktžių tiraniįos. kon kviesdami. Atstovas baigė 
uavo prakalba suteikdamas 
kongreso dalyviams šv. Tėvo 
palaiminimą. 

Leilen, buvęs Valstybės mi-

LABDARYS. 
ą t • > t 
• • ~ • •"" • 

Suvienytose valstijose gyve
na apie 700 tūkstančių lietu
vių. Dauguma jų yra piliečiai. 
Jie naudojasi balsavimo teisė-

Bagotas jis, bet minkštaširdis, 
Vargdienio raudą vos išgir-

• 

Tuoj į kišenių ranką bruka/ 
I r išsitraukia greit... šnypštu-

-

• 

A. Jakštas. 
• • . • • 

pasaulio katalikus visus tai-

kaip gyvuoja. 
T^ • -i vA. n, l u v kurs kartosis nuolat, Kunigaikštis btolberg, s v. v .. . ,. . , w _ . . .. . . . . zmonna atmesianti krikscio-

Bomfa C 1 J au S organ I zaego 6 p 1 r - , n . š k o s ^ ^ į s t a t y m u s _ T o . 
nu ninkas. atpasakojo pakriku- ,. .. ,. , , . . . . . 

J l d. i liaus jis kalbėjo apie būtiną 
sių katalikų rupesnius protes- . . . . r r \? ' 'v . •. f, „~ I vystymą ir gerinimą sociaho 
tantų apielmkėse. Beveik 70,- • *. . . . , . 
r m . , „ , . < n n n n 1 bei ekonominio gyvenimo tvir-
000 sielų, iš kuriu 40,000 va i - ' , . . . . . . T », . 

. . . *\ v , i tai prisilaikant Jo Sventeny-
ku kiekvieną metą zųva kata- . . T V T T T ., ,. 
Hf A., ... . i , 1 i be s papos Leono XII I encikh-
hkų tikėjimui nes stoka kunigų, bažnyčių, katalikiškų mo 
kyklų tose sril^selftlr viena pa 
rapija apima daugi aus negu 
1,000 miestų ir kaimų. Tie žo
džiai buvo paremti Limburgo 
Vyskupo Killian, Fuldos 
Vysk. Sclmiidt rr Paderborno 
Vysk. Haelling. 

7 
Ne mažiaus įdomi buvo pra

kalba Apa£t. Vikarijaus Vysk. 
nisteris iš Afunchen'o, padarė |Ifennemann. J is išrodinėjo kad kūrybos reikalams? Kalbėtojas 

pažymi, kad ligšiol vistik ne

ko je "Reruni No^amĄ ? nus
tatytų pagrindų. 

Katalikiškoji spauda. 

Po pietinėje sesijoje, disku-
suota apie Katal. spaudos svar 
bą> Dr. J . J^berie iš Vienos, 
išrodinėjo kokią rolę spauda 
vaidino karo metu. Jeigu ją 
naudota griovimo tikslams, ko
dėl katalikai nepavartotų jos 

. . - . - » - . 

vokiečių katalikų nelaimių a- dabartinė sąjungininkų politi-
pyskaitą tautiniu ir doriniųl-ka trukdo misijų darbą, 
žvilgsniu. Katalikų pareiga Kunigaikštienė von Gelsa-
besiremiant dešimtimi Dievo ttel Bavarijos landtago (sei-
įsakymais parodyti pasauliui mo) narė, patiekė svarbių pro-
kad tie amžini, nesikeičia dė- jektų šeimos ir mokyklos tei-
sniai privalo sutvarkyti šeimos sems apsaugoti. Dr. Sclireiber, 

kietijos katalikams dar stip-
riaus susiorganizuoti, savo jė
gas padauginti ir savo teisės 
apginti. v 

Užbaigtai. 

Baigdamas laišką turiu pri
durti , kad mes katalikai lie
tuviai ir tėvynėje ir Ameriko
je, daug galime pasimokinti 
nuo savo kaimynų. Ypatingai 
trūksta mums pasaulinės in
teligentijos kuri galėtų prilyg
ti kitų kultūrinių tautų skait
lingam inteligentų būriui. Te-
čiaus ir šiuo žvilgsniu mes 
Lietuvoje į tą reikalą daug 
domės kreipiame. 

Mūsų žymi jaunimo dalis 
eina mokslus užsienio universi
tetuose. <3ia Vokietijoje įvai
riuose universitetuose priskai
to mūsų studentų į 50. Gi įsi
kūrus katalikiškąjį universite
tą Lietuvoje, kaskart daugiaus 
turėsime pajėgų ir Vokietijos 
katalikns pasivysime. 

Kada atitrukęs darbo vėl 
pasistengsiu parodyti apie Vo
kietijos katalikų gyvenirrią 
Draugo skaitytojams. 

Sudiev 
Tavasai nuo širdies 

Frankfurt 
J . 

Rūgs. 12 d. 1921 m. 
. 

i 
(Pabaiga.) 

užtektinai daryta pastangų, rei 
kią įsteigti tarptautinį kores
pondencijų, telegramų biurą. 

Paskutinis kalbėjo' Ootokar 
Pronhazka, Vengrijos vysk. J is 
kalbėjo apie Bažnyčios laisve 

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

LIETUVIŲ 
Keršys. 

POLITIKOS PARTIJOS. 
A. Socialistų liaudininkų partija. 

(Tęsinys). 

Kaip socialistai liaudininkai nusistatė, 
taip ir veikė. Visas jų veikimas buvo tai
komas prie rusų ^bolševikų norų ir reika
lavimų. Rusai bolševikai norėjo sau pasi
likti;, visą nepadalintą Rusiją. Jie nesu-
t iko^nei vienai buvusių Rusijos ribose 
tautai suteikti nepriklausomybės. Nuo to 
rusų bolševikų nusistatymo neatsitolino ir 
musų socialistų liaudininku partija. J i sa
vo pirmoj konferencijoj (1917 m. gegužio 
cfi.), kalbėdama apie tautų valstybių fe
deraciją nutarė: kad prie to idealo "lietu
vių tauta (ne Lietuva M. K.) turinti pri-
eiti tik laisvai ir demokratingai organi-
*ruota" (ne kaipo nepriklausoma valstybė 
M. K.) , o rišant dienos reikalavimų klau
simą jau pastatė būtiną sąlygą kad "Lie
tuva susijungtų su kitą demokratine kai
myne valstybe federacijos ryšia is ' \ 

Jutas labai neaiškus s. liaud. partijos 
nusprendimas del Lietuvos ateities už tri
jų savaičių jau paaiškėjov nes įvykusiame 
Petrograde 19L7 m. geguž. 27 d. Lietuvių 
Seime jie aavo dejdaracjjoj pareiškė, kad 

Lietuva galinti būti tik su Rusija sujung
ta. Kuomet savo nusistatymo pravesti ne-
galėjo, jie išėjo iš Seimo, norėdami suar
dyti Seimą ir nedaleisti, kad jis Rusijoj 
gyvenančių lietuvių vardu pareikalautų 
Lietuvai nepriklausomybės. Ką sočiai, 
liaudininkų partijos frakcija Seime del 
Lietuvos ateities pareiškė, antroji jos kon
ferencija 1917 ra. rūgs. m. 12 — 14 d. pat
virtino, priimdama rezoliuciją, kur Lietu
vos politinė ateitis ir likimas surišta su 
Rusija, nes kovoje už Lietuvos laisvę 
draudžiama eiti " s u elementais, kurie 
Lietuvos politinę ateitį, riša be ar prieš 
Kusijos revoliucinę demokratija", nors 
toji demokratija ligtol teritoriaiės nepri
klausomybės Lietuvai nepripažino, ( " Var
pas ' ' pusi. 6) o pačiai Lietuvai pasiskel
bus nepriklausoma valstybe, ėjo su raudo
narmiečių gaujomis tą nepriklausomybę 
pačių lietuvių kraujuose nuskandinti ir 
Lietuvai vėl savo verguvės jungą uždėti. 

Socialistų liaudininkų partija, nusista
čius Lietuvą sujungti su Rusija, kartu su 
bolševikais stojo į grieštą kovą su visais 
tais, kas Lietuvai nepriklausomybės rei
kalavo ir kas <ted jos kovojo. J i e naikaio vi 
sas lietuvių tautines organizacijas, sodino 
į kalėjimus kovojančius už Lietuvos ne
priklausomybę atskirus žmones, išardė i r 
pasodino į kalėjimą Vyriausiąją Lietuvią 

Tarybą Rusijoj. Šalę Kapsuko neatskiria
mai Lietuvos nepriklausomybės naikinimo 
darbą dirbo toki socialistai liaudininkai 
kaip Bielskis, Plepys, Butkus, Januškevi
čius, Balys ir kiti. 

Socialistų liaudininkų partija savo nu
sistatymą nedaleisti " Lietuvai atsiskirti 
nuo Rusijos parsinešė ir į Lietuvą. Jie vi
sas pastangas dėjo ir deda, kad nedaleisti 
Lietuvai nepriklausomybės pasiekti. Visą 
savo organizacinį darbą varė bolševikų 
griovimo pamatais, kad sukėlus Lietuvoje 
suirutę, padėti Rusijos bolševikams leng
viau Lietuvą užimti ir jos nepriklausomy
bę palaidoti. Visą savo darbą varė išvien 
su bolševikais. Jei tarp savęs retkarčiais 
susikivirčydavo tai tik del valdžios.Bet tie 
kivirčai nekliudė bolševikams užimtose 
Lietuvos vietose į atsakomingiausias vie
tas skirti socialistus liaudininkus. Vie
niems socialistams liaudininkams sugrįžus 
į tėvynę griauti Lietuvos nepriklausomy
bę, kiti liko Rusijoj su Kapsuku rengti rau 
donąją armiją, kad su jos pagelba ją už
gniaužti. Kartu su Kapsuku į Vilnių su
grįžo visas socialistų liaudininkų būrys ir 
jam uoliai padėjo ir padeda kurti Lietu
voje "Šiaurės.Ko raunąs neatskiriamą nuo 
Rusijos bolševikinę Lietuvos-Gudįjos Ta
rybų respubliką. J ie tad, kaip ir foolševi-
kai, yra griežčiausi Lietuvos nepriklauso- visai visuomenei. Reikia jų išmanymu, kad 

mybės piešininkai ir jos ardytojai. 
Lietuvos socialistų liaudininku partija, 

pasekusi visame kai rujų rusų social-revo-
liucionierių internacionalistų partiją, pri
ėmė ir visą jų ideologiją ir programą, ne
turinčią ne tik meko bendra su Lietuvos 
gyvenimo sąlygomis ir Lietuvos liaudies 
reikalais, bet net jiems priešingą ir pražū
tingą. "Ta ip pasielgė ir su žemės klausi
mu, kuris Lietuvoje ytin didelę svarbą tu
r i ir reikalauja kitokio, negu Rusijoj, ri
š imo" (Soc. liaud.-dom. organas "Var
p a s " NQ. 1 pusi. 5), būtent jie paskelbė 
Lietuvos žemės nacionalizaciją, t. y. kad 
visa žemė turi būti valstybės nuosavybė, 
o žmonės galės jos tik nuomotis. Daugiau
sia nusprendė duoti žemės tiek, kiek žmo
gus su savo šeimyna, be samdininkų pa
gerintais įrankiais gali išdirbti, vadinasi—. 
apie 10 deš. arba 20 'margų (Soc. liaud. 
partijos progrflina. Pusi. 20 § 27 ir kiti>. 
Nusprendė taip del to, kad jų išmanymu 
viso blogo pasaulyje šaltinis yra tai, kad 
visa, kas žmogaus gyvenimui būtinai rei
kalinga, yra atskirų įmonių privatinė nuo
savybė. Del to, kad tą blogą panaikinti, 
reikia esą, "kad kapitalai, žemė- ir gami
nimo įrankiai prigulėtų ne mažai amonių 
saujelei-kapitalistams (kas turi nuosavy
bės sulig jų yra kapitalistas M. K.) bet 

žemė 

J 

fabrikai, dirbtuvės, mašinos butų 
viso krašto nuosavybė (Ten pat pusi. 10.). 

Bažnyčios ir tikėjimo klausime jie eina 
išvien su bolševikais. Būtent, jie stovi už 
Bažnyčios nuo valstybės ir mokyklos at-
skirimą. Tą atskirimą supranta ir vykdo 
taip, kaip supranta i r vykdo bolševikai. 
Kadangi apie tai plačiau buvo rašoma sky
riuj "apie bolševikus", tad nėra reikalo 
išnaujo tai kartoti. <Soe. liaudininkai šita
me klausime pasirodė grieštenni už savo 
bendraminčius rusų socialistus revoliucio
nierius internacionalistus. Kuomet rusų 
bolševikai nebuvo dar paskelbę dekreto 
apie Bažnyeios nuo valstybės a t s k i r i m ą 
musų socialistai liaudininkai su bolševi
kais naudodamies savo jėga jau stengėsi 
lietuvių gyvenime tai įvykdinti . Taip pav. 
pirmiausia uždraudė mokyti tikybos Pet
rogrado lietuvių mokyklose, paskui atva
žiavę į Voronežą soc. liaud. Bielskis su ki
tais, reikdavo tai padaryti ir Voronežo 
lietuvių mokyklose. Vilkaviškio gimnazi
jai ir " S a u l ė s " pedagoginiams kursams 
atsisakius tai padaryti, jie atsisakė juos 
šelpti pinigais, norėdami tokiu būdu tas 
mokyklas išardyti. Jiems geriau visai mo
kyklos neturėti, negu turėti mokyklą su 
tikybos mokymu. 

(Bus daugiau) 

* • 

r 
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<t Naujienos", Nusimaukite Kauke! 
"Nauj ienos" jau nuo senai 

varo smarkia agitaciją prieš 
Lietuvą. Taip, nors "Naujie
nos" sakosi vedančios agitaci
ją tik prieš Lietuvos Vyriau
sybę, bet tai melas, kuriam 
a£ manau, ir jos pačios netiki. 
••Kanjienos", kaip ir visi so
cialistai, nori paslėpti po kau
ke savo tikrąjį veidą, bet 
Šiandien jau sunkiai tas vyks
ta. Praėjo tie laikai. "Naujie
nos" da r gali mulkinti ame
rikiečius, bet Lietuvoje yra 
kas-kita. Nors jųs siunčiate 
daug dolerių Lietuvos social
demokratams, bet jie nei už 
pinigus negali savo partiją pa
didinti. J ie pakrikę kaip Gri
go bitės, nyksta kaip pava
kario sniegas. Soeial-demokra-
tai šiandie vra smulkiausia 
partija Lietuvoje. Lietuvos 
darbo žmonės jau numovė 
jiems kaukę!... Eilė "Naujie
n ų " kompanijai... 

Apsimeta nežinąs. 
Ponas "Nauj ienų" Redak

toriau, juk Tamsta puikiai 
žinai, kad Lietuvos Vyriausy
bė net pati Lietuvai prisimetė-
ją pastatė visų Lietuvos žmo
nių išrinktas demokratingiau-
siu būdu, kokį tik žino demo
kratizmo teorija, St. Seimas! 
Yvriausvbės rankose vra sūdė-
ta Lietuvos laimėjimai, Lietu-
vos ir jos žmonių laimė, jai 
pavesta iškovoti Lietuvai Vil
nių, j i ' pas ta ty ta priešaky vi
sos tautos! Taigi, kas kliudo 
Vyriausybei atlikti jai paves
tus uždavinius, kas ragina ne
remti ją kovoje už Lietuvos 
teises, neskolinti pinigų vyki-
nimui žemės reformos kad 
aprūpinus mažažemius ir beže
mius žeme, kad atvadavus Vii 
nių, tas ne Vyriausybei daro 
bloga, bet valstybei, tautai, 
žmonėms, kurie tą Vyriausybę 
išrinko! 

Bolševikų uodega. 
O gal ' l Naujienų' ' Redak

toriui ir Ko. demokratizmas— 
.. žmonių valdžia tai tušti žo

džiai? Gal "Nauj ienų" Re
daktoriui atrodytų demokra-
tinga, kad Lietuvos Vyriausy-

voje vartoja tik pitmenys 
kiaules išginę į pūdymą — 
jiems ne spaudoje vieta. Sten
giasi įrodyti, kad jis prieš Lie
tuvą arba prieš jos Vyriausy
bę, kaip jis sakosi, veda agi
taciją todėl, kad ten: 

"Lietuvos valdžia, saky
sim, neįstengia argumentais 
sumušti savo oponentų kri
tiką, tad ji pasinaudoja ka
ro stoviu, užima jiems bur
ną — sustabdo jų laikraš
čius arba užbraukia nepa
tinkamus jai straipsnius 
laikraščiuose, uždaro susi
rinkimus, sukiša žmones į 
kalėjimus ir t. t... Šitokio
mis priemonėmis Lietuvos 
valdžia tikisi atsilaikyti 
prieš liaudį"... 
Žiūrėkit koksai "Nauj ienų" 

Redaktorius yra geras žmogus 
— jis nori apginti Lietuvos 
liaudį nuo Vyriausybės, kurią 
pati Lietuvos liaudis išsirin
ko!... J i s nori apginti Lietuvos 
liaudį nuo jos pačios! 

Kur-gi- čia logika. Gaila 
man "Nauj ienų" Redakto
riaus, kad jis, kaip teisingai 
" V i l n i s " sako, nei vištos lo
gikos neturi... 

Buožių atstovai. 

Gal "Nauj ienų" Redakto
rius mano kad socialdemokra
tai ir liaudis, tai viena"s ir tas 
pats dalykas ? Keista jo galve
lė. Aš jam turiu priminti kad 
social-demokratų atstovai Stū
mė ir už seimo, yra ne liau
dies nariai, bet buožių — turi 
dvarelius, mieštose šimtų tūk
stančių vertės namus, arba 
advokatauja, kaip žmonės — 
klijentai pasakoja, gindami 
žmones nuo pinigų užplūdimo 
— už vieną kitą valandą im
dami tūkstantinėmis!... 

Gal "Nauj ienų" Redaktorius 
mano kad socialistas ir darbi
ninkas, arba socializmo skelbė
jas ir darbininkų reikalų gy
nėjas, yra ta pati sąvoka? Tai 
tik "Nauj ienų" Redaktorius 
taip ir gali manyti Lietuvos 
darbo žmonės puikiai moka 
tuos dalykus,iiieko bendra tarp 
savęs neturinčius, atskirti, Aš 

, . . . -, v. ,. <-,. CĮ • t ikiuosi turėti progos įrodyti 
be vykintų dešimties St. Sei- .. * & \ . \ . , , ! . "Naujienų Redaktoriui ir mo narių socialdemokratų po- ' . . .. 
..... . v v j v- ,. ! •. A O . kad socialistai koki įie 
litika pnes šimtą dešimti kitų . . . 
c«. 0 . . . dabar yra — vra vieni iš di-
St. Seimo narių!... 

daro nutarimus pritariančius'čių, kaip mokam taip šokam, | Lietuvą burliokų puolimams, 
St. Seimo darbams ir Vyriau
sybės politikai? 

4. Ar Tamstai žinoma, kad 
šiais metais rinkimuose į vie
tos savyvaldybių organus, t. y. 
po metų St. Seimo ir jo pas
tatytos Vyriausybės darbų, į 
savyvaldybių organus išrinko 
žmonės — liaudis daugumą sa-
stovais Krikščionis-Demokra-
tus, Darbo Federacijos, Ūki
ninkų Sąjungos, Valstiečių Są
jungos žmones? 

5. Ar Tamistai žinoma, kad 

"koki'lpatys esam, tokią ir val
džią turim. J u k šiandien Lie
tuvoje patys žmonės tai ir" val
džia! Visi žmonės, ką turi ge
resnio, renka į Seimą kurs vi
sos valstybės reikalais rūpi
nas, renka į valsčių, miestų 
ir apskričių savyvaldybių or-
garius, šitie rūpinasi valsčiaus, 
miesto ar apskrities reikalais. 

tuose ir darbininkų centruose, 
kame dar taip nesenai socialis
tai gyrėsi begalės raudonų da
žų išaikvoję darbininkus beda 

Šimtai in tūkstančiai Lietuvos 
darbo žmonių turėjo gyvastį 
paaukoti kraują lieti, kad Lie
tuvos nepriklausomybę ir lais
vę apgynus!.... 

Ką atsakysi. 

Sakyk "Naujienų" Redakto
riau, ar gali su panašiais ele
mentais dėtis ir jiems pasitikė-

ja Lietuvos žmonių Seimą ir nori netik lenkų — ponų bau-
Vyriausybę, kurie pradeda j džiavos, netik storakaklių jun-
jiems dvarelius apkarpinėti ir go, bet lygiai bijosi komunis-

Visi valdo, jei ne patys, tai ** Lietuvos liaudis, kuri prieš 
per savo rinktus atstovus; dir-
;ba, kruta, kas negera taiso, ką 

jų norą, iškovojo sau nepri-
kjausomybe? Ar gali Lietuvos 

šiandien neįstengia pataisyti, | žmonės, St. Seimasar Vyriau-
didžiausiuose Lietuvos mies-[tą rytoj, pasimokinę, patyrę, sybė vykinti tų Lietuvos išga-

foiano pataisysią... To bendro 
darbo vaisiai — Nepriklauso

mų politiką? Ar gali "Nau
j ienų" Redaktorius garantuo-

džiausių darbininkų priešų, o 
socializmas nauja žmonių ver
gija! Lietuvos darbo žmonės 

Juk jeigu Tamsta esi sąži
ningas demokratas, turi pri
pažinti, kad Valstvbė turi būti 

, , , . ,v . savo daugumoje yra ant savo 
tvarkoma sulvsr didžiumos . . 

kailio tai patyrę ir panašiai 
galvoja. 

v o žmonių noro, o ne sulyg ma
žumos, mažuma didžiumai turi 
nusileisti! Kas butų jeigu pa v. 
į draugijų valdybas rinktų tą 
kuris gavo mažiausia balsų? 

Ar Tamistai yra žinoma? 

1. Ponas "Nauj ienų" Re
daktoriau (vadinčiau draugu, 

se, Panevėžy ir kit., daugiau
sia išrinkta į savyvaldybes 
Krikščionių - Demokratų ir 
Darbo Federacijos narių? 

6. Ar Tamstai žinoma, kad 
prieš social-demokratų pastan
gas St. Seime, kad Seimas ne
duotų bežemiams ir mažaže
miams dvarų žemių, neskaldy
tų dvarų — kumečiai i r žemės 
darbininkai visoje Lietuvoje 
masinius protestus reiškė? 

7. Ar Tamstai žinoma, kad 
prieš socialdemokratų pareiš
kimą St. Seime Plečkaičio lu
pomis, kad social-demokratai 
kovoja prieš Bažnyčią ir tiky
bą, tūkstančiai Lietuvos darbo 
žmonių protestų yra spaudoje 
paskelbta? 

8. Ar Tamstai žinoma, kad 
prieš socialistų pastangas iš
mesti iš mokyklų tikybos mo
kinimą — dauguma Lietuvos 
organizuočių ir tėvų sutartinai 
visuose Lietuvos kampuose pa
reiškė, kad jie į bedievių mo
kyklas savo vaikų nesiųs? 

Ką tai reiškia? 

9. Ar Tamsta žinai ką tai 
visa reiškia? Tai reiškia, kad 
St. Seimas ir Vyriausybė, dau
gumoje veda Lietuvos liaudies 
politiką!... 

Lietuvos žmonės žino ir ma
to, kad valstybiniame organiz
me yra kai-kas« negero, yra 
spragų ir klaidų, trūksta sąži
ningų valdininkų, trūksta pa
tyrusių valstybės darbuotojų. 
Žino tą ir Seimas, žino ir Vy
riausybė. Bet del to ne. sako 
kaip "Naujienos", kad viskas 
bloga, neremsim, nekursim, 
viską reikia griauti ir pasi-

ma Lietuva. Nors vidus dar ^ Jiems "visas laisves", kad 
nespėta kaip reikiant išpuoš- Jie vcl raudonųjų burliokų 

- žydami — Kaune, Šiauliuo- | t i , bet tai menknėkis, stiprus j pulkus" iš Maskvos Lietuvon 
pamatai patiesti, storos sienos 
sustatytos ir stogas uždeng
tas!... 

Kas prieš Lietuvą? 

Prieš Lietuvos St. Seimą 
,ir Vyriausybę yra nusistatę 
tik komunistai, jų uodegos so
cial-demokratai, lenkai- dvar-
poniai ir liet. storakakliai su 
Pažangos — Žemdirbių partija 

neatveš ir Lietuvos žmones 
kraujuose raudonai nenudažys, 
jų prakaitu pagamintą duoną 
neatims?... 

Gi storkakliai — dvarpo
niai. 

• • 
Lenkai-dvarponiai ir-gi dėjo 

ir deda pastangų, kad Lietu
vos darbo žmonių sukurtą Re
spubliką paskandinus, kad iš-

pryšaky. Bet jie yra Lietuvoj vadavus savo dvarus, kuriuos 
labai nežymi mažuma, jie ne- J a u Lietuvos Vyriausybė da

lina bežemiams ir mažaže
miams. Man rodosi, kad "Nau
j ienų" Redaktorius labai ma
žai žino apie lenkų-dvarponių 
darytas ir daromas pastangas 
Lietuvą paskandinti — apie 
tai tegu jis pasiteirauja pas 

atstovauja liaudies, jie ir Lie
tuvos valstybei priešingi. 

Vieni ir kiti sutartinę gieda. 

Komunistai nori vėl Lietuvą 
burliokams iš Maskvos ati
duoti, jie yra priešingi Lietu
vos valstybei iš principo: da
ro tai ką Maskva įsako. 

Social-demokratai, viešai su 
komunistais ir nevisuomet su
tinka. Juk kiekvienam sutvė
rimui su savo uodega prisiei
na turėti kartais gan didelių 

kaklelius paploninti... 

Keturiese sūrį spaudžia. 

Šitos keturios grupės žmo
nių, nors kiekviena turi skir
tinų tikslų, bet dažnai sueina 
į bendrą Lietuvos griovimo 
darbą. Net tame darbe lenk-
tyniuoja ir giria vienas kitą. 
Pavyzdžiui storakaklių atsto
vas prof. Voldemaras "Lietu
vos Balse" giria socialdemo
kratus, o "Naujienos" atsi-
spauzdinusios jo žodžius ir la
bai džiaugiasi, kad dar vienas 
žymus storakaklių šulas kai-
kur jiems pritaria. Mat k raš \ 
tutinumai visuomet susieina... 

Taigi, kaip matote Lietuvos 
gynimo darbas dar nėra baig
tas, priešų yra viduje ir dar 
daugiaus iš oro — juk Vilniu
je sėdi Višta, kuri galanda 
snapą taikindamos kirsti Kau
ną, o Lietuvos viduje vieni 
sąmoningai kiti nesąmoningai, 
spaudžia jai sūrį... 

Kam baisus karo stovis. 

Lietuvoje karo stovis su vi
somis pasekmėmis ir yra nu
kreiptas prieš šituos Lietuvos 
ir jos darbo žmonių priešus. 
Karo stovis labai mažai lie
čia Lietuvos liaudį — ūkinin
kus ir darbininkus, labai ma
žai liečia valstybės kūrėjus ir 
kultūros darbuotojus: Bet už 

Lietuvos Vyriausio Teismo Tri t a i ^ y r a ^Tas g i n k l a g a p s i 

bunolo valstybės Gynėją. Čia g y n į ^ j m i 0 Lietuvos ir jos 
j žmonių priešų, geras įrankis j -
I pratinti prie produktyvaus 

peranksti ir per maža vietos 
minėti. 

Lietuvių storakakliai su darbo dykaduonius, priešval-
Pažangos-Žemdirbių partija s tybinius agitatorius, priešų 
priešaky, nors stovi ant Lie- agentus ir šnipus, kuriems ru-

nesmagumų... bet kartais ir tuvos nepriklausomybės pa- pį n e valstyibės kūrybos dar-
atvirkščiai-vienas kitam būna grindo, bet matydami, kad Lier ^ŪSj n e gerinimas darbo žino 
ir reikalingi ir naudingi... i tuva tvarkoma demokratingais 
Taip yra ir santykiuose tarp pagrindais, kad Lietuvos dar-
komunistą ir social-demokra- ,bo žmonės jų neprileidžia prie 
tų. Būna atsitikimų, kad jie valdžios, ir patys valdosi (jie žmonėms!.;. 
labai gražiai sutartinę gieda. 

; 

nių būvio, bet griovimas val
stybės, kalimas naujų vergu
vės retežių Lietuvos darbo 

Tik į ausį — sekretas. 
nemaziaus uz 

Je i "Naujienų" Redakto- i* * Naujienas" ir Ko. keiksnuo-
rius nežino, aš galių jam po 
didelių sekretu, tiesiai į ausį 
pasakyti, kad social-demokra
tai 1917 metais, Rusijos Lietu-
vių Seime', Petrograde, drau
ge su komunistais, kada Sei
mas dauguma balsų priėmė re
zoliuciją, kad Lietuva turi bū
ti nepriklausoma — prieš tai 

negalėjo pravesti nei vieno' ,. * 'J* . ., . 
j . c , a . N šalin baudžiava, rojus, pikni-savo žmogaus i St. Seimą), * ' m 

taigi, šiandien kai. 

Lietuvos darbo žmonės ne-

tų *' rojaus ' ' ir socialistų ' i pik
nikų". Daugumas jų ant savo 
kailio yra išbandė visų jų "gė
rybių"... Patarčiau ir "Nau
jienų" Redaktoriui ir Ko. ku
rie čia iš nesusipratusių dar
bininkų malonės gan šiltai — 
buržuiškai gyvena, pamėgin
t i jų... gal ir jie tuomet ki
taip užgiedotų! 

Galite šaukti net susirietė ir 
visi į kupetą susidėję komu
nistai — social-demokratai — 
lenkų dvarponiai i r lietuvių 
storakakliai, šnipai i r provo
katoriai, kad jums Lietuvoje 
karo stovis netinka! Lietuvos 
darbo žmonės, kurie iškovo
jo sau nepriklausomybę ir da
bar įtempę pajėgas sau gerbū
vį rengia — to jūsų šauksmo 
nesibijo. Juk jie ir įvedė Lie
tuvoje karo stovį kad jumis 
pažabojus!... 

Keno ateitis. 

Jie sudaro Lietuvoje abso
liute didžiumą gyventojų, be 
to turi, nors pūslėtas, bet kie
tas rankas ir kovoje už savo 
gerbūvį ir Lietuvos nepriklau
somybę, užgrūdintą valią!... 

J ie tikisi, kad ir Amerikoje 
gyveną lietuviai susipratę dar
bo žmonės, kurie daug parėmė 
jų Lietuvos kūrybos darbą ir 
toliaus rems, kad Lietuvoje 
sukūrus tokia vietą, kame su
sirinkę iš viso pasaulio išblaš
kyti lietuviai, galėtų tėvynėje 
rasti ramią, malonią ir pato
gią yįęfo darbui ir gyvenimui. 
Neapvilkit jų!... g v e č i a s 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygrvedystėa, ste
nografijos, typewriting, pirklybos te4-
SIŲ, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
cnijos, pilietystės, daillarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo • 
iki 1 0 v»L 

3106 S. Halsted St, Chicago. 

kvietus * * Naujienų'' Reclak-1 soc.-dem. užprotestavo, net grą 
torius prašyti, kad jie mums 
keptus karvelius į dantis kiš
tų... 

Kas galima — daroma, 
* 

Lietuvos žmonės žino, kad 
šuoliu valstybės neį-vienu Kas butų jeigu priiminėtų tuos , . , . . v . . 

• T • v i • * b e t g i r d e J a n S e r$ D1Z11! varo, 
nutarimus, kurie balsuojant Q ^ ^ k o k i o ) | A r T a m g t a i kursi, gerbūvio nesurengsi, są-
gavo mažiausia balsų! Tai jau .. k a d L ^ t u v o s y žiningų, mokytų ir patyrusių 

sinimais baugino už tokią "ne 
dorybę' \ kriksčion ims-demo-
kratams ir kitiems, atsimokė-
ti, ir išėjo iš Seimo!... 

J u k social-demokratų vadas 
Požėla su Bielskiu ir k i t , drau 
ge su komunistų Kapsuku 1918 
— 1919 metais vedė į Lietuvą 
raudonųjų burliokų gaujas, 

Naujienų' 'demokratizmas', ri u tą daro (daugumoie) v a l d m i n k n neprisikepsi. Kad kad Lietuvą Leninui dovano-
kurį pavadinsiu — anarchis- . ' . T . - "?™ 
. .* V , ,. ^ T •• k o n o n Lietuvos liaudis! 

tmiu demokratizmu. '*Naujie y> nos' verkšlena, kad jus kas 
tai neteisingai vadina "pusiau-
bolševikais", aš ir-gi tame su 
"Naujienomis" sutinku, nes 
' 'Naujienų" kompanija nei 
pusiau-bolševikų neverta — ji 
yra bolševikų uodega! 

Kaip moka, taip šoka. 

"Nauj ienų" Kedaktorius 
pravardžiuodamas jam netin
kamus asmenis ir iš pykęio 
vartodamas visai nepadorius 

2. Ar Tamstai yra žinoma, 
kad St. Seimas seka Vyriau
sybės žygius ir kas netinka St. 
Seimo atstovaujamai Lietuvos 
visuomenei, neleidžia to da
ry t i ! 

3. Ar Tamstai yra žinoma, 
kad St. Seimo rinkikai — Lie
tuvos liaudis, susibūrė į par
tijas Krikščionių-Demokratų, 
Ūkininkų Sąjungą, Darbo Fe
deraciją, Valstiečių Sąjungą ir 
kitas organizuotes, savo susi-

viskas priklauso nuo mūsų pa-' jus. J u k dėka jų atvestiems į 

išsireiškimus — kurius Lietu-rinkimuose ir konferencijose 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
O D H O A U U ' A V N t VV 'S <jU\\ N 

Tiesi Kelionė | LIETUVĄ PER PILIAV4 
(Karaliaučio Prieplauka) * 

ARBA PER I J I B A V A , BLAMBURGA—ErTKUlTUS 
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasldarbavom idant 

mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, salėtų keliauti STA
ČIAI I PILIAVA; 

Lietuviai, važiuojanU } Pillava, aplenkia Lenkų juostą (Korido-
r$ ir privaio turėti tiktai lietuviška pasporta; jokių visų nereikia 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų reguliariško su 
sinešimo su Hamburgu, Danzigru ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti. 

Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplaukia: 
"LATVIA" Lapkr. 9 POLONIA Gruodžio 7 

"ESTONIA" Lapkr. 23 UTUANIA Gruodžio 21 
Pasažierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax, Con. 

Visi laivai turi puikiu kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkite* prie mūsų agentų Jūsų mieste arba pas 

K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agt. 120 N. LaSaUe St. Chicago 

AUKSINAI DABAR LABAI 
A T P I G O . 

Dabar Patogiausias Laikas siųsti pinigus Lietuvon, pakol kursas že
mas. Neužmirškite giminių su Kalėdų dovanomis. Pinigai jiems kuogeriau-
sia dovana. Nelaukite ilgiaus, siųskite šiandieną. 

Lietuvių Prekybos Bendrovės parduoda laivakortes ant didžiausių ir 
geriausių linijų. Trečia klesa laivakortės iš New Yorko iki Piliavai-Ka-

raliaučiui tik $110.00. Visa kelionė Lietuvon galima atlikti vien vande
niu, nekliudant Vokietijos, nei Lenkijos. 'Tiesiai iš New Yorko į Pilia-
vų arba iš Canados į Piliavų. 

Dabar Eina Didelis Išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendrovės se
rų del pastatymo Lietuvoje įvairių dirbtuvių. Šerai kol kas dar parsi
duoda po $7.00 vienas. Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo pini
gus, pirk ko greičiausiai. 

Del platesnių informacijų reikale, laivakorčių, pinigų siuntimo Lietu
von, šėrų pasportų ir income taksų kreipkitės šiuo adresu: 

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

Ofiso Valandos: Kasdien 9:30 ryte iki 6:00 vakare. Utarninkais, Ket-
vergais ir Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Istedėliomis 10:00 ryte iki 3:00 
po pietų. Ofiso vedėjas V. STULPINAS. 

GENERALIS OFISAS: 
Lithuanian Sales Corporation, Lithuanian Sales Corp., 
414 Broadway, 300 Savoy Theatre Bldg., 
Boston, 27 Mass., wilkes Barre, Pa. 
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PASAULIS DAR MARGESNIS 
VIENAS DIDŽIAUSIU PASAULYJE MUZĖJU 

FIELD'S MUZĖJUS CHICAGOJE. 

• . 

I 

« 

• 

Miesto, miestelio gyvento
jas užklaustas kaip aukštai 
stovi jo'miesto kultūra, jis su 
pasididžiavimu parodytu į 
mokslo įstaigas, bibliotekas 
ir imizėjus. Šiose įstaigose, 
mokslas ir kultūra įgyjama. 
Tr mes patys vertiname, 
sprendžiame praėjusiu ankžiu 
ir kitų kraštų kultūros laips
nį sulyg ji) mokslo įstaigų. 

Muzėjaus reikšmė. 

^iussėjus, kaip paprastai su 
prantama, yra tai rinkinys se 
novės palaikų — monumentų, 
paminklų ir šiaip dalykų inte
resuojančių studentus ir mo
kslininkus. Muzėjuje viskas 
metodiškai sutvarkvta, dalv-
kai chronologiškai sudėti. 
Taip mes suprantame muzėjų. 

eiame šimtmetyje prieš Kri
stų buvo senovės garsingiau
sias muzejus. , , ., m -, !z , . . . . , su. laikų. Ten parodoma ne-Ptolemejus, Aigipto karą-1 * * r T . , -

, f .• v I vien gyventojų namų reikš-lius Ji pastate. Muzejus bu- j , , , . - , . 
. ,. .. rn„ . • , menys, kaip: drabužiai, bal-

vo jo rūmų dahs. Turėjo _ . . • " _ . ? 
,. * , u v • dai, ginklai, bet dar ir visi 
didžius parodos kambarius. > . ? , . ' . »" _. . . , . . . •*• kiti išdirbiniai, vietos geogra-Jie talpino daug įvairių dai-l .. • . e • 
i- • •• i;t„,.n iųa, mokslo pažanga ir gyve-
le* ir meno, istorijos, litera-, * ' * 6 &-

. , , ,> , i . t i u m o aplmkybes. - - / 
turos paminklų. Be to, dar, f * 
t T -™ ^o«,^ Muzejus tai liaudies moky-
buvo sale, -viešoms pamo-.^ „. . . ! ,. .„ 

koms, dideli bendri rūmai 
sujungti su botanikos ir zo
ologijos daržais. 

Tokią įstaigą, kaip Alek
sandrijos muzejus, galima ly
ginti prie mūsų dienų aka-

zėjus tai" vokiečių National 
muzejus, Berlyne. 

Tflečias sulyg savo rinJtinii| 
turtingumo yra Field's Muzė* 
jus, Chicagoje arba Smdthso-
nian- Muzejus, Washingtone, 
Šiuodu muzėju beveik lygiai 

I gali užimti trečią vietą pasau
ly muaėju. tarpe. Field's pra
lenkia Smitlisonian savo gy
vuliais ir kiniečių gyvenimo 
turtingiausiais rinkimais. Iš 
didžių pasaulio muz. Field's, 
Chicagoje yra jauniausias. 
Jeųru sulyg metų rinktų mu
zejus, pirmą vietą neabejoti
nai užima. 

Fieldfs Mugėjus. 
• 

Chicaga didžiuojasi keliais 
muzėjais, — bet ddižiausias 
ir naujausias yra Field's nuū
žėjus, pirmą vietą neabejoti-
ke. Šis muzejus buvo įsteig-

kla. I r joje daug gali išmoktas spalio mėnesį 1893 m. pa

las yra parodyti žmonijos pa
žangą civilizacijoje ir kultū
roje. Visi daiktai chronolo
giškai paamžiui sudėstyti. 
Muzėjuje kultūrą gali studi
juoti pradedant nuo . žemiau
sio laipsnio ir siekiant iki niu 

Jis ir jų statybą studijavo. \ ^ g P l u n g ė j e # 

Galutinai, i&infco Jtth«ttq E-1 

E*K!&theum švenfcyklfc (Ionijos 
#tiliaus). Field's muzėjo ar-
kitektura yr# rinktinis pasau
lio paivyzdis. Todėl ir muze
jus paskaitytas kaipo tobu
liausias naujos gadynės tech
nikos ir klasiškos arkitektu-
ros rūmas. 

Išorinė muzėjaus dalis yra 
balto marmuro — 80 pėdlą 
[aukščio. Muzejus yra 350 pė-
Įdų pločio ir 700 pėdų ilgio. 
Be to, dar aplinkui bus įtai
syta 25 pėdų terasa. Užima [vavo Amerikos Lietuvių Pre 
Iceturius Chicagos miesto di-
fdelius blokus. Namai tur ke
turis aukštus. Viduriniai du 
vartojami rinkimams, o vir> 
šutinis ir žemutinis tarnauja 
išdirbiniams, įtaisymo ir kito-
Triems tikslams. Muzėjaus iš
statyti rinkiniai turi dabar 
$15,000,000 vertės. Ašarėlė 

Bandymai su traktorių. 
Spalio 11 d. Telšiuose padą 

ryta žemės ūkio paroda. Ne
žinia, del kurių priežasčių 
ji buvo neturtinga taip stato
mais dalykais, taip ir žmo
nėmis. Daugiausia buvo ark
lių; dar buvo telyčių, šunų, 
ožys (labai senas), daržovių, 
seklų. Už geresnius daiktus 
duota pagyrimai pirmos rų-
šies rodos 5, antros 8 ir tre
čios 6. Pažymėtina, kad daly

je ti. Daug1 žmonių ja naudo
jasi. Mokslas ten įgyjamas 
vaizduojamu būdu maty
mu. Muzejus vieša įstaiga. 
Miestuose visiems prieinama, 
durys visiems atdaros. Pa-demijos ar kolegijos. . Jau 

ir prieš Kristų žmonės p r a - i P r a s l a i * ž a n S a veltui ar visai 
dėjo rinkti įdomius, senobi 
nius, interesingus daiktus. 

Viduramžio muzėjai. 

maža. Muzejus duoda daug 
pamokymų ir smagumo. Vie
na diena,gali daugiau sužino
ti, ,negu metais besimokinda-

Savo atsiradimo pradžiojej O kiek įdomių, smalsių 
muzejus buvo kas kita. Pir- j Bet penkioliktame šimtine-. _ 
miausia buvo tai vieta pašve-įtyje po Kristaus, renesanso f 

dalykų! Reikia tik jais pasi-
! naudoti. 

-

sta Mūzoms — devynioms laikotarpiu arba Romos ir 
deivėms, o antra buvo tai mo- j Graikų klasinių mokslų atgy-
kinimosi vieta. Čia lavintas!jjimas pažadino mokslininkus 
literatūroje ir filozofijoje,, čia j rinkti ypatingai Komos ir 
susieidavo mokslininkai, čia Graikų civilizacijos palaikus: skaitomas didžiausias muaė-
studentai buvo priversti prie jų sbdpturos dirbinius, pa- Ju s pasaulyje. Jis yra laba* 
mokslo šaltinių. veikslus, raštus ir visokius ki-

Be parodos kambarių buvo tus jų darbus. Prie jų prisi-
taipat ir pamokų kambariai, dėjo ir kitų tautų rinkimai. 

i 
Senovės garsus muzejus. Mušu laikų muzėjai. 
Aleksandrijoje Aigipte, tre-' Dabartinio muzėjaus tiks-

Pasaulio muzėjai. 

Anglijos muzejus, Londono, 

senas. I r jau daug metų 
kaip Anglijos valdomosios 
žemės (kolonijos) armijos ir 
šiaip žmonės siunčia daiktu? 

•šitam muzėjui. 
Antras pasaulio didis nm-

baigoje pasaulio "Columbian 
Exposition" kuri buvo laiko
ma Chicagoje. Tuo tikslu 
tada Marsliall Field dovano
jo $1,000,000. Dar begyven
damas šelpė jį ir toliaus do
vanodamas jam š4,000,000 ir 
mirdafnas sausio 16 d., 1906 
m. paliko Šiai įstaigai $4>00Q,-
000. Muzejus turi jo vardą. 

Senas Muzejus. Nuo 1893 
muzėjo rinkiniai laikinai buvo 
laikomi tam tikslui pastaty-

[ tam Columbian l5xposition 
namuose, Jackson Parke. Tie 
namai buvo nėtvirteii ]*as1;atyv 
ti b ^ ^ ^ ^ j ^ j t i f r 1 ! ^ ; ^ 
suomei. Visvien jie išlaikė 
muzėjo rinkinius per dvide-

1 šimts septynis metus. 

Naują Muzėjų kurį atidarė 
gegužio 2 d., 1921 m. pradė
jo statyti 1915 metais. Per 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
• 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoj) 

. . os. 

TEL&IAI. Spalio 6 d. Tel 
šiuose baigėsi misijos, ku
rios tęsėsi penkias dienas. 
Jose dalyvavo daugybė žmo
nių, nors kunigų irgi buvo 
daug tečiau darbo nespėjo. 
Pef visą laiką pasakyta 21 
pamokslas, o paskutinę dienų 
pastatytas misijų kryiijas. Ęo-
dos šios misijos turėjo nemaž 
į U'kmčs 4 liau< 1 į; pam<»k si us sa 
Kant net visi veikdavo. Ypač 
graudžius sakė pamokslus 
vienuolis Marijonas Andziulis. 
Kurie klausėsi, juos gyrė; ku
rie nenorėjo klausyti* juos 
peikė. Buvo tokių, kurie misi-
ų laike smuklėje ėsdėjo. 

dvyliką .metų pasaulio muzė- Spalio 9 d, prasidėjo misi 

'kybos Bendrovė su Fordsono 
traktorių, su kuriuo darė į-
vairiausius bandymus ir aiš
kino jo patogumus. Visų pa
rodos laiką griežė ugnegesių 
trimitinė orkestrą. 

Vėliau Fordsono traktorius 
rodė savo jėgų Kalnėnų dva
re (nuo Telšių apie 2—3 var
stai). Čia jis iš tartoko išve
žė garvežį, jo vietoje stojęs 
suko tartoką^ pjovė lentas. 
Tečiau nelabai tesisiekė, nes 
ir vieno nedrūto inedžiago ne
išpjovė. Kas kaltas, ar gal \ 
įrudyjusi masina, ar trakto
riui jėgų pritruko, nežinia. 
Tik piuklai stojo, diržas tru
ko, o traktorius tik kaukė. Pas 
kui jį pristatė prie kuliamos 
mašinos, garu sukamos, kurią 
rodos, suko gerai. Dar vėliau 
aręs ir akėjęs dirvas. Daug 
i§ ūkininkų, tečiau dar dau
giau gimnazijos mokinių jį 

nuolat tėmyjo, stebėjosi Tie
sa jis mažas, o jėgos turi ne
mažai. Mūsų kraštui gali bū
ti pritaikomas. 

Mobilizacija. 

Spalio 10 d. vėl buvo nau^ 
lisiųjų. Kiek tenka girdėti, da-
nazijų- Kiek tnka girdėti, da
bar labai daug paliuosuoja-
ma iš kariuomenės; tie, ku
rie tarnavo apie dvejus me
tus paleidžiami namuo. Kalba 
ma, kad sekančiais metais 
bus atleidžiami dalis karinin
kų? o į Jll vietų stos iš karo 
mokyklos. Karo mokyklai ke
tvirtai laidai imsią iš gimna
zijų mokinius, nes reikią su
rinkti apie 800. 

KEISTESNES ŽINUTĖS. 

Queen Anne apygardoje, 
žmogug tapo nubaustas kalėji
mu iki mirčiai už parašymų 
pamfleto tvirtinančio, jog ko
munikacija su mirusiais yra 
galima. 

Du trečdaliu ukinnikų Suv. 
Valstijose, turi nuosavus na
mus ir ūkius, gi du trečdaliu 
Suv. Valstijų miestų gyven
tojų neturi nuosavus namus*. 

Beri i ne vra uždėta bausmė 
ant tų tėvų, kurių mergaitės 
dėvį trumpesnius sijonus negu 
oficialis nustatymas leidžia. 

Surinko Ašis. 

T"YiT>yVf"nTTf*Vel'avT*' KukardŲ, visokiy Ženkleliy, Guzikučiy, Ant-
J-/11 JJI /U.VC spaudį ir kitokiy Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jusy dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J. 

i 
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: : : "Draugo 
TEATRAS. 

Dramos, Tragedijos, Komedijos, Dekliamacijos, etc. 
Akis už Akį, dantis už dantį. Juokai viename 

akte. Perdirbta iš vokiško. Chicago, 111. 1907 m. 
Pusl.29. Lošime dalyvauja 3 vyrai ir 2 moterįs....l5 

Amerikos dovanos Lietuvoje. Komedija 5 
aktų, iš naujų laikų. Parašė V. K. Chicago, 111. 

Pusi. 22. Lošime dalyvauja 2 vyrai ir 1 motets 10 
Du Brolin. Keturių aktų drama, 5-se ati

dengimuose, sutaiso J . J . Zolp, So Boston, Mass. 
1916 metuose • 

Dumblyne.. Penkiaveikino drama. Paraše Dvi 
Lietuvaites iš Orzesškieučs apysakos " N i i v n y " . 
Vilniuje, 1912, pusi. 44 Lošime veikia 6 vyrai 

20 

192o'pual. 27* ' 0"' "* OA 1 5 - 6 e P a v u i k s l u o s e - P a r a š 5 A. J. Brazaitis, Chi-
Amerikojiiškos vestuves. Dviejų aktų ko

medija. Parašo M. Morejus, sulilctuvino P. N. 
Brooklyn, N. Y. 1916 pusi. 34. Lošime veikia 
4 vyrai ir 1 moterįs 20 

Audėjai. Penkių veiksmų dramatiškas vei
kalas Gerhard Hauptman'o. Verte Juozas Lau
kis. Chicago, I U. 1913, pusi. 113. Lošime veikia 
11 vyrų ir 1 moterjs 50 

Aukso Veršis. Vieno veiksmo komedija. Pa
rašė St. Dobrzanski, vertė Scenos Mylėtojas. 
Lošime veikia 4 vyrai ir 1 moteris. Chicago, 111 

20 
cago, 111. 1910 pusi. 19 Lošime voikia 11 vyrų 
ir dvi moteris 

Gairės. Trijų veiksmų drama. Veikalas, pa
girtas Kauno "Bla ivybės" konkurso 1913 m. , 
Parašė Kazys Puida, \ i l lniuje, 1913 m. Pus. 
99. Lošime dalyvauja 4 vyrai ir 3 moterjs 50 

Geriaus Vėliaus,. Negu Niekad.. Komedija 
viename akte. Pagal lenkišką sutaisė K. B-a ir 
M. P-is. Chicago, I1L 1902 m. Pusi. 48. Lošime 

|dalyvaua 4j vyrai i r 3 moterjs 
Gims Tautos Genijus. Drama dviejose daly-

1918 m pusi 35 20 ise* P a r a š 6 k l l n - ** Vaiciekauskas, Orchard Lake, 
Aušrelė. Dramatiška Operctkėvienoje veik

mėje. Losime veikia Močiutė, Vokietija, Ru
sija, Lenkija, Amerika, 3 Lenkai, 2 Rusai, 1 
Vokietys, 4 Sunai, 3 Dukros, Koristai ir Koris-
tės. Parašė Pianas, Chicago, III. 1917 pusi. 14 20 

Baltrus Turazeris. Drama trijų "veikimų, iiS 
darbininko gyvenimo paimta. Parašė P . Lang-
man. Verto A. M-cys Brooklyn, N. Y. 1909, 
pusi. 81. Lošime veikia 9 vyrai ir 5 moteris .25 

Consilium Facultatis. Vieno veiksmo komedi
ja. J . Alcxander hr. Fredro. Vertė A. Matutis. 
Chicago, 111. 1913 m. Pusi. 47. Lošime dalyvauja 
5 yvrai ir 3 moterjs 15 

Dėde Atvažiavo. Komedija viename akte. Pa-
lenkišką sutaisė K. B-a ir M. P-ia. Chicago, TU. 
1902 m. Pusi. 62. Lošime dalyvauja 4 vyrai ir 
3 moterjs 

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmųDrama. 
Parašė kun. P. Kaendus, vertė kun. V. Kulikau
skas, Chicago, 111 1919 pusi. 23 Lošime veikia 
19 ypatų, visos moterįs 20 

Dešimts metų smuklėje. Penkių aktų Dra
ma. Parašei T. S. Artbur, vertė Jonas M. Šir
vintas. Lošime veikia 10 vyrų ir 5 moterjs. I r 
antra drama 2-se aktuose, vardu: "Mokyklo je" 
prtfaikinta vaikų lošimui. Lošinic veikia 7 vai
kai ir 5 mergaitės. Parašė J . M. Širvintas, 
Chicago, UI. 1919, pusi. 100 50 

Deklematoiius. Deklemaviumi eilių ir mono
logų rinkinys. Su paaiškinimu kaip reikia de-
klemuoti ir žaisti. Surengė K. J. Chicago, III. 
1911 m. Pusi. 164. 

DTangas. Vieno veiksmo drama, Marco Pra-
ga. Vertė A. Matutis. Chicago, I1L 1913 ra. 

Mich. 1917 pusi. 56. Lošime veikia 6 vyrai ir 4 
moterjs 30 

Grafas Kaimiečio bernu. Šešių aktų komedi
ja su dainomi s ir šokiais. Paraše . F . Krawco-
vicz, verte Z. Bagdžiuniutė, Cleveland, O. 1917, 
pusi. 50. Lošime veikia 9vyrai ir 3moterįs 25 

Graži Mageliona. Melodrama, 4-ių aktų, 
l6-šių atidengimų. Parašė Kalnų Duktė, Chica
go, 111. 1920, pusi. 63. Losime veikia 10 vyrų ir 
3 moterjs 50 

Guminiai Batai. Farsą viename akte. Para
šyta Manley'o H. Pike. n . Nuo Auses lig A u - . . . . 
sies. Vieno veiksmo komedija Chociszewski,o. 
Vertė Vaidevutis. Chicago, 111. 1913 m>Pusl . 
"22. Lošime dalyvauja Iv., 3 moterįs ir 5vyrai 10 

Išganymo Apsireiškimai, arba atėjimas ir 
gyvenimas ant žemės J. Kristaus. Teatrinis 
vaidinimas dešimts skyrių su 32 atidengimais, 
t.y. pradedant nuo zakarijo, šv. Jono tėvo, lig 
Jėzaus Kristaus \ dangų užžengimo (su gaido
mis). Sudėstė V. Juozas K....S. Chicago, 111. 
1911 m. Pusll. 105.Dideio formato ..75 
Ta pati, audimo apdrauduose $1,00 

Išgriovimas. Kauno., pilies 1362 metuose. 
Drama 4-se aktuose iš Lietuvos dejų. Parašė 
Aleksandras Fromas (Gužutis). Plymouth, Pa. 
1906 m. Pusi. 85. Lošime dalyvauja 16 vyrų ir 
2 moterjs : 20 

Jonas Krikštytojas. .Penkių veisraų trage
dija su prologu. Parašė H. Suderoiann. Vertė 
A. Musteikis.~Brooklyn N. Y. 1910 m. PusUlO- 35 

Joninės. Keturių veiksmų drama. Paraše G. 
Sudermann. Iš vokiečių kalbos verto Kazys 
Puida. Brooklyn, N. Y. 1912 pusi. 143. Loši
me veikia 5 vyrai i r 5 moterjs. . . . ' . , 45 

30 

Jonukas irMarytė. Keturių veiksmų drama
tizuota pasaka. Iš rusų kalbos parašė M. Gri
gonis. Chicago, I1L 1913 m. Pusi. 16. 10 

Katriutės Gintarai. Trivciksmis vaizdelis su 
dainomis ir šokiais. Parašė Halina. Vertė M. 
Grigonis. Chicogo, UI. 1913 m. Pusi. 27 Lošime 
dalyvauja 4 vyrai ir 7 moterįs 15 

Kova ties Žalgiriais. Istoriška drama ketu
riuose aktuose. Parašė Savasis (Dr. V. Pieta
ris). Shenandoah, Pa. Pusi. 32. 25 

Kares l ie tu . Vaizdalis iš lietuvių gyvenimo 
3 aktuose. (7 veikiančios ypatos). Parašė Pr. 
A-tis. Chicago, 111. 1915 m. Pusi. 28 Lošime da
lyvauja 4 vyrai ir 3 moterįs 15 

Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose 
(3 veikiančios ypatos). Iš anglų kalbos vertė 
Juozas Miliauskas, Chicago, UI. 1915 m. Pusi. 
28. Lošime dalyvauja 1 vyras ir 1 moteriškė. . . .15 

Katra Neišmainė? Vienas veiksmės vaizde
lis teatrui. Paraše K. P. B. Kaina. 15 

Kerštas. Trijų veiksmių, keturių paveikslų 
tragedija iš senovės laikų. Parašė Liudas Gira. 
Vilniuje, 1910 m. PusL 64. Lošime dalyvauja 
8 vyrai ir 4 moterjs : . . . . . • • . . , . 

Linksmos dienos. Pagal K. Lukazsevise, pa
rašė M. Grigonis. Dviejų veismų iš liaudies gy
venimo vaizdelis su dainomis ir šokiais. Chiea-
gOį 111. 1912 m. PusL 23 Lošime dalyvauja 5 vy
rai ir 7 moterjs , 10 

Macbeth. W.Shakespcar,o penkių aktų tra
gedija, Eilėmis. Vertė ir prakalbą, bei Shakes-
peare'o biografiją, pridėjo Kalėdų Kaufcė 
(Kl. J-is). Chicago„Ill. 1913, pusi. 136. Lošime 
veikia 21 vjTai ir 5 moterįs ir kiti. Popieros vir.. .75 
Gražiais audimo apdarais .$1,00 

Medicinos Daktaras. .Komedija vienoje vei-
ksmeje. J . Korženiovwski. Sulietuvino Vaide
vutis. Chicago, 111 1911 m. Pusi. 41 Lošime da
lyvauja 6 vyrai ir 3 moterįs 

Migla. Vieno veiksmo komedija Z. Przybyl-
ski'o. vertė A. Matutis. Chicago, Ui. 1913 m. 
Pusi. 20. Lošime dalyvauja 2 vyrai i r 2 moterįs.. 

Mindaugis, Lietuvos Karalius. Istoriška tra
gedija. 5-se aktuose. Lenkiškai parašė Julius 
Slovacki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (P». V. 
Kudirka). Chicago, Iii. 1900 m. Pusi. 86. LHHI-
įie dul\ vauja 9 vyrai ir 3 motevis. 

Milijonai Vr*sidenyje.. Drama 3-ose T - ^ _ — 
ss I n a a ė B A Vrr^šas. Chicago, IH. 1909 m. 
ir 5 moterįs 26 

Ėgli Žalčių Karaliene. Dramatas 5-se apsi
reiškimuose parašytas iš mytoliogiško aenovės 
lietuvių padavimo Aleksadro Fromo (Gužučio). 
Plymouth, Pa. 1906 pusi. 56 Lošimą veikia 8 vy-

20 

1* 

rai ir 6 moterjs 
Exproprijacija: Drama 2-se veiksmuose, 

. .Perskyrų Teisėjas. .(Del juez des los divor
eles) Migučio Servanteso. Vieno akto komedija. 
Verto M. Rastenis. Chicago, I1L 1911 m 16 
Pusi. Lošime dalyvauja 6 vyrai ir 4 moteris 10 

Pinigų Ner. Sceniškas vaizdelis J . S. Targa-
nevo. Iš gyvenimo jauno dvarininko. Vertė M. 
Grigonis. Chicago, I1L 1913 m. 23 PusL Loši
me dalyvauja 10 vyrų ir 1 moterįs 10 

Piršlybos. Komedija dviejuose veiksmuose. 
Pagal N. Gogolį, sukrevizojo Šalda-Balda. Chi
cago, I1L 1912 m. Pusi. 52. Lošime dalyvauja 
5 vyrai ir 4 moterįs 20 

Pono Felikso Atsilankymas. Komedija vie
noje veikmėje A. Belcikowskio. Lietuvių kalbon 
išvertė Vaidevutis. Chicago, 111. 40 Pusi.. Loši
me dalyvauja 3 vyrai ir 2 moterįs 15 

Prikaltas Promotėjus. Drama. Parašė Eshilis. 
Vertė J . Š. Vilniuje, 1905, pusi. 33. Lošime 
veikia 6 vyrai ir 1 moterįs 20 

Probocių pasėliai. Svarbus orginališkas dra
matiškas veikalas Vydūno. Susideda iš Angos- . . . . 
aidija ir iš trijų veikalo dalių: iš tragedįjos-
Vėtra, iš dramos- Jfe-gau žmonės, ir iš mysteri-
jos : Šventa Ugnis. Šitas veikalas yra parašy
tas eilėmis ir galima visą ar dalimis ant sceT 
nos lošti. Tilėžje, 1908, pusi. 182 $1,40 

Pumpurėlis. Operete. Žodžiai kun. P. B. Se
rafino. Muzika A. S. Pociaus. (Su notomis). 
Lošime veikia Strumšilis, Strumbilicnė, Kapi
tonas, Trimitorius, Bugnius, Švilputis, Karei
viai, Raudonojo Kryžiaus auklėtojos, Gėlių mer
gaites i r Karužasis. Chicago, 111. pusi. 15 45 

Rytų Pylis* Drama 5 aktų, 14 atidengimų. 
Paraše Henry Wood, vertė B. Skripkauskiute, 
Cleveland, O. 1917, pusi. 67. Lošime veikia 8 
vyra* ir 5 moterįs. .35 

'ninku. Visi šie veikalėliai pilni, gardaus juo-
ko.Kiekvienas norįs lengvaus smagaus pasiskai
tymo, turi įgyti šią knygelę. Veikalėliai labai 
tinka lošimui 

Užkeikta mergelė. Sceniška pasaka, 4 aktų, 
6 atidengimų. Paraše V. J . Pietaris, Cleveland, 
O. 1920, pusi. 35. Lošime veikia 5 vyrai ir 3 
moterįs 

Velynės. .Parašė Adomas Mickevičius. Ver-
t5 Varpas (Dr. V. Kudirka). Pasveikinimui 
gruodžio 24 d. 1898 m. Išleido kuopelė Vinco 
Kudirkos atminčiai. Drama rašyta eilėmis. 
Tilžėje, 1900 m. Pusi. 68 

Veselijos arba Pagirėnų gobtu vės. Komedija 
5-se dalyse. Parašė Dr. Smoczynski. Vertė Vy
tautas I I . Tilžėje, 1893, pusi. 80. Lošime veikia 
40 vyrų ir 7 moterįs. . . . *. 

Vilius Telh .Drama 5-se aktuose. Vokiškai 
parašė Fridrich von Sshiler . Lietuviškai ver
tė Vincas Kapsas (Dr. V. Kudirka). Plymouth, 
Pa. 1899 m. Pusi. 150. Lošime dalyvauja 40 ir 
7 moterįs. .• . , * 
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Šiaurės Karžygiai. .Keturių veiksmų trage
dija. Parašė H. Isben. Iš rusų, enkų ir vokie
čių vertimų vertė K. Puida. Veikimas atsibu
vo Norvegijos Šiaurinėje karaliaus Enriko 
Kruvinojo Kirvio 'laikuose. Chicago, 111. 1907 
m. Pus i TT. 

Šarūnas. .Dainavos Kunigaikštis, Drama
tizuota poema, keturių veiksmų su įžanga, 
dviejuose tomose. Parašė Vincas Krėvė. Vil
niuje, 1911 m. Pusi. 267. Losime dalyvauja 9 . 
vyrai ir 1 moterįs $1,00 

Kainas. Misterija trijų aktų. Parašė Byron, 
vertė Dr. V. Kudirka, Plymooth, Pa. 190^, 
pusi, 120, Lošime veikia 4 vyrai ir 4 moterįs. . . 

Komedijelės. Parašė'Uršulė Gurkliutė. 36 
pusi. Knygelėje yra Čigones atsilankymas, Dvi 
RunutAg, Dvi Sesutes ir Girtuokle su Blaivi-

35 

Vyro Jieškojimas. Dviveiksmė komedija. M. 
Balucki'o. Vertė Jaunutis. Vilniuje, 1912, pusi. 
71. Lošime veikia 5 vyrai ir 3 moterįs .. * . . . 

Živilė, duktė Karijoto. Istoriška tragedija 
5 aktuose. Parašė V. NagornoskL Plymouth, Pa. 
pusi. 118. Lošime veikia 10 vyrų ir 2- moterįs- . . 

Žydų Karalius . Drama keturiuose aktuose 
bei penkiuose paveiksluose. Liuesai verte J . 
M. Širvintas. 62 pusk Drama skiriama lošimui 
ir šiaip skaitiniui. Išdėstomas indomiai, įspū
dingai ir gražiai Kristaus gyvenimas. Kiekvie
nam krikščioniui malonu ir naudinga tą dra
mą turėti ir skaityti. O tose kolonijose, Vur yra 
gabių lošėjų, butų jį galima pastatyti scenoj . . . 

Žilė Galvon-Velnias Vuodegon.. Komedija 
viename akte. Pagal lenkešką sutaisė M. P-is. 
Chicago, 111. 1902 m. 31 pusi. Lošime dalyvau
ja 3 vyrai ir 2 moteris 
Pusi. o?. Lolimc di.jjvanja 7 vyrai \r 2 moterįs.. 

Mūsų laimėjimas. Mystcrija tris veiksmeliai. 
Paraše Vidunas. Tilžėje, 19J.3, pusi. 48. Lošime 
veikia 2 vyrai ir 6 moterįs. . . -

Nastute. vD.iiv'^ veiksmų drnnia, Kutlertv-
skio, sutaisė M. Grigonis. Chicago, IH 1913 m. 
30 Pusi. Lošime dalyvauja 4 vyrai ir 2 moter įs . . . 

Paklydėlio .kelias. .Keturių aktų sieniškas 
vaizdelis. Parašė Vystanti ^fikelfej Chicago, 111. 
1920, pusi. 20. Lošime veikia 7 vyrai ir 2 moterįs. 

Palocius Ežero Dugne. Trijų veiksmų dra
ma. Parašyta iš sakmės gyventojų antkrančiais 
ežero (Saukas), esančio Kauno gub. Raseinių 
pav. Parašė Aleks. Fromas (Gužutis). Brook
lyn, N. Y. 1911 m. Pusi. 46 
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i D.. M. T. STRIKOL1S * 
• l i e t u v i s Gydytojas ir Chirurgus* 

PEOPLES TEATRO NAME 
I l 6 1 « W. 47th St. Tel. Boul. 16. 
I VA LANDOS: nuo 6 iki 8 vakare 
^Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryte 
• Rca. 2914 West 43rd Street 

I 

i j 
Telefonas McKinlcy 203* 

Nuo ryto iki pietų. 

0R .6 . M. 6USER 
Praktikuoja S0 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė S2nd St., Chicago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyrišku Ir chronišku 

f ^ ligų 
' OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
' iki 3 po pietų, nuo 5 tki 8 vak. 
Nedėllomis nuo 1 iki 2 po pietų 

» Telefonas Yards 687 

Tel. BKd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4T11 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės, 

ralandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. j 
leredomis nuo 4 iki 9 vakare. | 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

(Gydau Be Vaistu ir Be Operacija 
10737 S. Michigan ave. 
Nuo 8 iki 12 vai. ryte. 

(418 W. 45 Str. Chicago £ 
(Prie \Vcstcrn Avenue) 

Nuo 2 iki 7 vakare. \ 

FABIONAS ir MICKIEVICI. Ved 
Gi-r iausfc i siuntiirtas phiiify, 

laivakortes, pašporlai ii I t. 
N O T A K L M 8 A S 

K c a l K s l a i e . l*aslv«»lo.-. 
I n s i i r t n a i n i.t 

809 W. 351h SI irti S Halsted Si. 
Tel Bouleva.d 611 

V. audes: 9 i i i 6 k^^A*ę»i 
^kira i s : U tai , K«t .<£>tb ik. 9.vaVatt 

Ned . ik» J po pietų. 

»*j -*m m .-i Į J T Į I I I -*m • . i m i » 

LIETUVIAI AMERIKOJB. 
• » « > , O I I I « B m+ I I m • • • » » » • • • • m mm 

PASKOLA. — BAŽNYČIOS 
REIKALAI. 

Chicago Heights, 111. — ši
ta kolonija jau pradėjo dar
buotis del L. L. Paskolos. Tu
rėjome keletą susirinkimų. Iš
rinkome du komitetu eiti per 
biznierius užrašinėti bonų. Bet 
mūsų biznieriai visai nenori 
atkreipti domės į Lietuvos 
prašymą. Tik vienas biznie-

;rius, p. V. Balnis nupirko bo-
|na už $50.00. 
į Laiškai išsiuntinėta į visas 
draugijas. šv. Kazimiero Kar. 

FEDERACIJOS SKYRIAUS 
DARBUOTĖ. 

Cicero, HL. — A. L. R. K. 
Federacijos 12 skyriaus susi
rinkimas įvyko spal. 23 d.. Šv, 
Antano parapijos mokyklos 
kambaryje. Dalyvavo atstovai 
beveik iš visų draugijų. 

Raporte iš buvusio vietinio 
skyriaus pikniko pasirodė, kad 
gryno pelno liko $445.80. Nu
tarė padalinti: pusė parapijai, 
kita pusė Federacijos viėti-
mani skyriui. 

Pakilo įvairių sumanymų, 

MONTREAL I 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEP0JU 

VIA 
Trečia 
Kliaaa 1 CANADA LINE Kliasa 

Telefonas Boulevard 9199 m 
b 
4 
c Dli, G. KASPUTIS 

DENTISTAS 
3331 So. Halsted St. 

Valandos: 9—12 A.M. 
1—5: 7—8 P. M. 

« c, 
o 
« 

tt&&*£JL&#£^*£££*£A&*a*ft*Ji 

^as 

DR. S. NARELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenlmo vieta: 
8252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. Slato Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po rietu; nuo 7—9 vak 

Nedėliomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2344 

4UIIIUIIUlUHIUIllliilllllUIIIUllllHI!IIHi 
Telefoną* Voo B ore n a** 

Re*. HSt Independenoe Blvfl. 

OR. A. A. 80TH. 
Rtuuu Gydytojas ri Cfcirarg** 
ttpec4jali.staa Moteriško, VyriAtaa 

Vaikų Ir visų chroniška Ilgu. 
VALAIfDOS: 10—lt ryto 2—* f» 

pietoj, 7—8 vak. Nedaliomis 1 0 — l t * 
O f i s a s SS54 s o . H « U t e d Bt., CW«*MTi 

T*»l*'f«ua* Drover # • » ! 
IMIIHIillllllMltlllflllllMIIIIIHI»IIHIftM>l» 

dr-ja nutarė pirkti boną už ką su Federacijos skyriaus pi-
$100.00, Šv. Petro ir Povilo j'-nigais padaryti. Vieni norėjo 

Susijungė Red Star ir Holland-Ameriea Linijos 
Tiktai vienas tiesus kelias- J Baltic Portus 

LAIVAS P0LAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D. 
Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 

Kambariai po dvi lovas. 
Norint daugiau inf'ormaeijų apie.kainas atsišaukite 

INTERNATIONAL MEKCANTLLE MARINE OOMPANY 
Chicago: P. C. Brown,Wcst Pass. Agt., 14 N. Dcarborn Street 

teasted 
rsrt\ vjsrCba**- </<> f<rbvLcexr*-ti. 

• t p < • # • • • » * • • 

f DR. CHARLES SEGAL S 
| Perkėlė savo ofisą po numeriui 
| 4 7 2 » SO. ASHLAND A V E N U E | 

• SPECIJALISTAS • 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

ryte nuo 10—12; nuo 2—5 j 
-8:30 vakare g 

i 
•Va i . 
2 p o pietų; nuo T-
jNedėl iomis; 10 iki i. 

Telefonas Drtxcl 2 8 8 0 | 

VALENTINE DRESMAKING 
CGLLEGES 

2407 \V. Madison, 1850 N. Wclk>,j 
6205 S. Halsted Streets 

137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-

'pimo, Desigrning bizniui ir na-
mama. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-< 
'niokojimais. Klesos dienomis ir' 
[vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1643 

SARA PATEK, pirm J 

Dr. M- Stapnickiį 
i 3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOI8 
Telefonas' Yards 5032 

Valandos; — 8 iki 11 Ii ryto: 
i po pietų tki 8 vak. Nedėito-
tnis nuo 5 lkl 8 vai. vakar. 

dr-ja taipat už $100.00. Apie 
kitas draugijas neteko sužino
ti. Žadama surengti prakalbas 
del geresnio pasisekimo. Lai
kas dar nenuskirtas. 

Bažnyčios reikalai. 
Artinanties 40 vai. atlaidams, 

mušu gerb. klebonas J. Svirs-
kas darbuojasi del bažnyčios 
papuošimo. Kolektuoja pinigus 
del anglių ir įtaisymui karpe-' 
tos prie altoriaus. 

Seserys mokytojos taipat 
triusiasi. Rūpinasi, kad vai
kučių tėvai įtaisytų naujus rū
bus del atlaidų. Geri parapijo
nai rūpinasi parapijos reika
lais. Dar tokių yra kurie yra 
munšainę labiau pamėgę negu 
parapijos ir tautos reikakis. 

j Yra ir Naujienų skaitytoji}, 
• 

kurie prieštarauja geriems 
darbams. 

Koresp. 

nzz-* asr .Ml'i iJL J ! g g 5 » * 

DR. M. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

I GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenue 

9 lkl 11 ryta ir 9 iki 10 vakar* 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 IKI 8 vaKare. 

DR, A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Strv 

TeL Canal 2118 
Valandos; 10 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. «3rd Str. 

Tel. Prospect 3466. 

PLAUNKITE "DRAUGĄ f* 

palikti Feder. skyriaus ižde ir 
juos panaudoti patiems organi
zacijos reikalams arba reika
lams su ja surištais, stiprini
mui pačios Federacijos, kiti 
davė visokius sumanymus 
tuoj isaukoti pinigus. Po karš
tų diskusijų vietinis klebonas 
nusvėrė .dalyką taip, kad pa
aukavo $50,00 Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Draugi
jai. Šie pinigai įduoti Akad. 
Rem. skyr. atstovėms: O. Rim
kienei ir O. Reikauskienei. Ki
ti pinigai dar paliko sky
riaus ižde. 

Nutarė surengti pikniku 
1922 m. Tam darbui išrinko 
komisijpn: Ai Valančių iar J-
MikDlainį. . tfjfjl .. s 

Raporte kasi ink vietinio kny
gyno, paaiškėjo, kad knygos 
jau sutvarkytos. Del jo pageri
nimo ir atidarymo nutarė su
rengti viešą vakarą. Išrinko 
tam komisija: J. Paterabą, P. 
Ambrozaitę ir L. Krikščiūną. 
Nutarta kreiptis į visas kat. 
draugijas parėmimui šio kny
gyno, i 

spaudos reikalų negalėje gau-
siaus sušelpti. , 

Ger»b. klebonui ir visiems pa
rėmusiems Šv. Kaz. Dr-ją ta
riu širdingą a&u. 

Kun. P. Kasčiukas. 

IŠKILMĖS PRIĖMIME SUT
VIRTINIMO SAKRAMEN-

Sveikam Knne Stipri Dvasia 
Kam be reikalo kentėti? Mano specia

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

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie turi 
viduriuose kirmėle, ir gydosi visai nuo ki
tokios ligos; de'.togi ir neišsigydo. 

Kirmėlės ženklai 
Žmonės serganti tąja biauria liga pap

rastai skundžiasi dideliu 'pilvo skaudėjimu; 
Jiems rodos, tartum kas J gerklę kjla 
vemt verčia, valgyt neturi noro, galvą 
skauda, viduriai sukietėję, ausyse ūžia, 
skauda po krutinę. 

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

Gydau taipgi Ir kitokias ligas, kaip vyrų 
taip Ir moterų. Patarimai dykai. 

DR. DICKSON. 
1645 West 47th Str. 

Tarp Marshfield Ir Paulina gat. Ofiso -va
landos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėllomis nuo 10 iki 12 dieną. 

-

-:•: 
f J. P. WA1TCHES 

Lavvyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dien.: R. 511-127 N. Dcarborn St. 
Tel. Dearborn 8096 

Vakarais: 450S So. Ashland Ave. 
TeL Yards 10 5 S 

lt * 

• • • » 

Tel. Canal 257, Vak. Canul 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas . 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki4 . 
po piety; 6 iki 9 vakare j 

Telefonas Pullman 330^ 

Dr. P. P. ZALLYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

10801 South MJchigan Avenue 
ROSKLAND, 1LL. 

į VALANDOS: 9 ryto ikį 9 vakarei 
TEL.: PULLMAN S42 ir S180 

1 9 
I 

• t l l l l l l l l 
»Phon< 

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 I f lH I I I t l I lU l l l l l l l l I s 
te Scelcy 748* S 

DR. L M. FEINBERG Į 
^Gydo specijallai visokias vyrų I r s 

motoru lytiškas ligas. 
;2401 \Vt"?»t Madison St., kampasS 

\V(.->toni Ave., Oiicago. 
; Valandos: 2—4 po piet. 7—9 v.S 
:illUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIllllllllllllllliUii 

^ - - ? 
Tel. Randolph 289 S 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vtdtimJt.fi yjr 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Sallc Street 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietį] 

Panedėhais Iki 8 vakare.. . 
Nedėliomts ofisas uždarytas — S 

UIIIIIIIIIlIlIlIlfUIIUlIflIlHIHIilItlIlIilIHn. 
S. D. UCHAWKZ E 
IAETUVD5 GRABOR1US 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
iausia. Reikale meldžiu ats išau-s 

•kti, o mano darbu busite uŽga-S 
Snėdlnti. __ ^ A S 
= 2314 W. 23rd PI. Chleago, U1.S 
S Telefonas Canal 2199 s 
itJISlIlUtMIMIIIIJIIHllllilIMIIIIililIlHiiintl 

į V. W. RUTKAUSKAS j 
l ADVOKATAS \ 

Ofisas Didmiestyj: f 
I 29 Soath La Šalie Stre** I 

Kambaris 324 
I Telefonas Central 6390 
• .<-..".."„".i'..'V.."..»..>'..".."«<'.."-«.."..":;";;<':;":;";J'j M 

j VakaraU, 812 W. 33rd 8t | 
Telefonas: Yards 4681 

KAiP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip. tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausia pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMEIANA 
1801 So. Ashland Ave., Oldeago 
kertė 18-tos gatvės; t lubos 

Kambarys !4-r5-10-17 
Viršui PLAT1"S Apttekos 
Temylite mano parašą. 

Valandos: Nuo 40 *yto tki 9 
ra. Nedėliomis nuo • «yto iki 
12 dien. 

- = = 
'•• 

• " 

f JOSEPH C. SOBOL 
LIETUVYS ADVOKATAS 

Namu Ofisas 
1645 Wabansia Ave. 3-elų lubų| 

Tel. Haymarket 3869 
Miesto Ofisas 

154 W. Randolph St. Room 479 
Metropolitan Block 

T . . I mSaiM >y\t\'i 

m- Tel. Muin 2593 xei . Jia-n s^y.> 

I I t 
Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISK1S 
Gencralis Kontraktorius, Btoty-
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oaklej Ave., Chicago 

Arti 23 čio Plaoe. 

• • • ' • • • • » • ' " • — ' -

PUTINKITE "DRAUGĄ" 

BE 

Rflu wm 
GYDYTOJAS 4R -OSfRDRGAS 

46«1 So. Vslilaud Ave. 
Tel. Yards 994 
OFISO VAL.: . . S iki 10 v. ryto. 1 iki 3 ir 7 iki 

9 v. 
Tel. Naktimis ir įiedėlioj po plotų 

Oakland 1294 

Skaitė laišką iš Labtl. Są-gos^ 
'Centro. Vienbalsiai priėmė. Iš
rinko šiuos asmenis atetovau-

Iti skyrių Labd. Sa-gos Seime: 
kun. H. J. Vaičiūną, J. Mockų 
ir St. Tamošaitį. Paskyrė au
ką $10.00 patiekti Seimui. 

Išrinko darbininkų į Šv. An
tano par. beno koncertą spa
lio 30 d. 

Juoz. Šliogeris išdavė rapor
tą iš Federacijos Apskričio 
projektų komisijos susirinki 
ino. Jis ^paaiškino, kad dien
raštis ^Draugą*'" dabar ]>et 
laikuantį leidžia ir paskui at
spausdins br^rurelę f»wšvie-
ėianf ta L#k*tuvoi< politines par
tijas, į 

P»uvo duota sumanymas įs
teigti vakackię mctk^klą, bet 
tapo alrdėta. KHi munanymai 
buvo paverti 'K»t. spaudos dr-
jos kuopai, arba atidėti. Tite 
ir susirinkimas užsibaigė. 

J. 

Valparaiso, Ind. — Spalio 
23 d. Šv. Petro ir Povilo kata
likų bažuycioj, J. ĄJ. Vysku
pas Hennan Alerding suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentą šim-
tui keturiolikai asmenų. 

Viet in i s k lebonas , k u n . E. J. 
Mungovan jau išanksto praneš, 
kad žmonėm prįsi^ųešt^^rie 
I)riėminio 3io'^kraJiiehto. 
T l t ą " • • • \ 

Toj dienoj, paskirtoj valan-
tloj pilnutėlė bažnyčia priėjo 
žmonių. Visi norėjo pamatyti 
J. M. Vyskupą ir iškilmes. 
Buvo įspūdinga procesija. 

Iš lietuvių Sutvirtinimo Sa
kramentą priėmė tik du: J. Šli-
kas ir P. Atkočiūnas. 

Visos apeigos darė gilų, ma
lonų įspūdį į žmones. 

Buvęs. 

• • • 

• 

Ieškau savo sūnaus Stanislovo A-
llšausko. Paeina iš M ari ampulės ap 
skričio, Balbieriiškio parapijos. Prieš 
karę gyveno Scrantuose. Girdėjau, 
kad per karę buvo paimtas į Ame
rikos kariuomenę. Nuo pat karės 
pradžios neturiu apie jį jokios ži
nios. Jis pats, ar kas apie jį žino
te, malonėkite rašyti šiuo adresu: 

Alena Ališauskienė, 
Balbieriškis, Mariampolės apskr., 

Lithuania 

iDr. L LvMAKARAS 1 
IlJetuvis Gydytojas ir Chirurgas 
• Ofisas 10900 iš. Mlchigan Ave. 

LIETUVIAI. — PRAKAL
BOS. 

j Vai. 10—12 ryte; 2—4 po pietų, 

1 6:30—8:30 vai. vakare. 
Rezidencija: 10538 Perry Ave. 

Tel. Pullman 342 ir^Pull. 349 l 

MOTERIMS ir VYRAMS 

OR. J. SnANKS 
ottmi 

icr»7 \V. MIMUMHI 
•<t. Kmp. Paulina 
Vai. 10 lkl 13 p. 

1 Iki S vak. 
Rea oftaas 34M1 Fiill«art«»ti 
Ave. Kanip. Albany Ave. 

Vai. 8 fkl »:30 ryta 
8:3d iki 9:30 vak. 

ChieMro. i n . 

GYDYfWAS tr CK1BURGAS 
Gydo moterii* ir 

vyru visokias U) 
tas M V O oti 

m n e ar U 
«oaltučtu«H 

ltnidiečiai. 
Čia didelė bedarbė, k^tlel ir 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
SIUVIMO IR KIBFIMO 

• 

* 
IMė Ka/lau^kiutė, Vedėja 

59 K. Adams St. Chicafio, III. 
Room 402 Tel. Harrison 1421 

Mokina siuvimo ir kirpimo mote 
rų ir vaikų drabužių. 

DRAl'GAT IR DRAUGES! 
Skaitykit- ir platinki t 

"MOKSLEIVI" 
LIETrVIU RYMO KATALIKC MOKSUEFV^U SVSIVIENIJI3IO 

ORGANĄ. 
l'žsisiik,vdan?ii> "McEksIcir}" paremsi moksleivius. 

" M tikėlei \ io" kaina: Amerikoj $2.00 I užsieni $2.50 

Branch Office: 
J* J. oLlivAij, 

P. 0. Box 462, Valparaiso, Ind. 

DIDELIS 
BARGENAS 

Parsiduoda bizniavas 
medinis namas aut 2 
lubų. Gazas, elektra 
žodžiu aakant namas 

LITHUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie-

yra geram padėjirne • tSL G e r a s maistas, ir užtektinai. Dl-
ir ceroj vietoj. Tirs- j . , , . . . » , . . . 
tai lietuviais apgy- j dėlė pasivaikščiojimui vieta, Vlni pa-
yenta. Kandos neea jrankumai, moderniško alivo. Dabar 
1 mAnesĮ «73.O0 dol. , -
JCama yra pisi. ar ! kainos Semesne* 
ba mainysiu ant ^ RED STAR LINE famioe. Nepamirški
te Keros progos. 

TAIPGI PARSIDUODA 
Chlcken Farm 9 akrų su budin 

kais* ir ^vu l ia ia Yra daug viS-Į N e w y o r k o Hamliurg 
tų, ančių \r pimperdų. Neteh *Samland 

Išplaukia kas savaite 
Pier 68-62 North River, kew Yora 

SO nuo Chieagos. labai rega proga, ku- i5^1****"^) rik 8-čia klesa Lapkr 
ris nori vištas auginti ir iš jų bizni Laplanri Gruodžio 3 
daryti ir ir lengvai pragyventi. Del ^Zeeland) J Lapkr. 19 
didesnių žinių kreipkitės J mano iKroonland) Antwerp Lapkr. 26 
ofisą: ^ 

GEORGE PETKUS V ^ &MFRICAN ILlNl 
Seal Estą te, Loanfi and Iitsuranee į ^t • B f f l B i l i W B W flMlfV 

3402 S. Halsted Str. Miimckahda) Hamburg (Gruod. 10 
i fe$^»fH/?K>^^^gM£XfK^€&@K£ jMongolla) . f (Gruodžio 1 
m. , .,,. , | Tiktai tiesiai į Piliau 

INTERNATIONAL MERCHANTELB 
MARINE CO.. 

111 laivų — 1,260.000 tonų. ' 
Chicago: F. G. Brovrn, West Pasą 

Agent, 14 Korth Dcarborn St., 

• • 

ParsidAoda 5 sėdynių studebaker 
"s«lf-starter". geram stovyje, par
duosiu pigiai už gerą pasiutimą. 
2207 W. 21st Place Chicago, 111. 

IT" f f " P ' W l "" ' * ' • • " - ' ' • " imz 

Parsiduoda saliunaa 2478 Blue Is-
land Ave. labai pigiai geroj vietoj 
lietuvių apgyventoj, prežasti patirsi
te ant vietos. Atsišaukite pas savi
ninką j 

J. ZAMALE\ H H 
8811 Commeit'ial Av. So. Gnieago, 111. 

Kas norėtų palikti turtingų j trum
pa laika, štai parsiduoda geriausia 
vieta ką-Chicagoj randasi 1464 India
na Ave. Lietuviai pasiskubinkite bus 
tikra parduota kad kokis svetim
tautis nenupirktų Lietuviai pasisku
binkite. 
Savininkas GEO. M. CHERNAL'SKA 

1404 Indiana Ave. 
« B " • • ' I i T T .'T? 1 = 2 = 

Clevelaaid, 0. ~ Lietuvių ko
lonija turi apie 15,000 sielų. 
Turi įsavo didelę bažnyčia, 
mokyklą ir svetainę. Kleboni
ja didelė. Spalrų 25, buvo. pra
kalbos pirma syk naujoje sve
tainėje. Žmonių buvo pusėti
nai. Į šv. Kaz. Dr-ja įsiuaaė 
54 nariai: kun. klebonas Vil-
kutaitis ir Rapolas Žitkus įsi
rašė amžinais nariais ir 52 
metiniai. Sutverta kuopa toli
mesniam veikimui. Jon pateko 
klebonas ir kiti veiklus cleve- BIZNIERIAI GARSINKITES 

Ant pardavimo saldainių ir groser-
nės krautuvė. Parsiduoda labai pi
giai. Taipgi jeigu kas nor.ėtų mai-
nyU ant automobilio arba namo. 

Atsišaukite po num 
8302 1*. 88-th PI. Chieago, 111. 

" D R A U G E " 

j JEIUU norite gero plumberio, | 
tai pašauk 

TH0MAS HIGGINS : 
Mes atliekam darbą gerai ir 

pigiai. ; 
2253 W. £4Ui St., OlHcago. 

Phone Canal 610. [ 

y . , . I '. .-=r 

SKILVINtAI KIRMINAI TAI 
ŽARNŲ PARAZITAI. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų y 
ra gydomi nuo vi 
sai kitokiu ligi 
kuomet ištikrųjtj 
visa priežastis yri 
jų skilvis. Kuomet 
neturi apetito, šir
dį griaužia, j au t 
skausmą viduruo 
se, skausmą stre-
nuošė silpnumą a 

Jkyse mirguliavimą tai ženklai ka<3 
kas nors yra negerai su jusu sk»J 
vių, kad skilviniai kirminai tenai* 
ponavoja. Pas vaikus tuojaus ga 
Įima patemyti, jie nenori valgj 
ti, miegoti jiems tankiai galvt 
skauda, jie neturi noro žaisti m 
kitais vaikais. Laxtan yra šutai 
sytas kad panaikinti skilvines kir 
meles iš jūsų .systemos ir yra dati 
gumos žmonių vartojamas su ge 
rais rezultatais. Pilnas būdas gy 
dyroo Laxtan kainuoja $10.48, pu 
se $6.75. Jeigu jautiesi nesveiki 
tai tuojaus pradėk gydytis ner 
gali išsivystyti kunvulsijos ir kr 
kios kitos ligos? Laxtan yra par 
duodamas Dro. ^Laroeeo Lab., For 
bes at Moultrie, Pittsburgh, Penns 

(Apgr.1 

Parsiduoda mūrinis namas labai 
pigiai ant 2 pagyvenimų Brighton 
Parke, netoli bažnyčios ir mokyklos. 

b. SADAUSKAS, 
4329 So. California Ave., Chicago. 

L. . U 

I'ai.siduoūa namas ir lotas po' 
num. 904 W. 31 S t iš svarbios prie
žasties, kaina $8,500. Atsišaukite 
pas savininką krautuvėj. 
1923 Canalport Ave., Chicago, Ui. 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PAfciAULk 
LATFAI, BAUJTCS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 

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

į Hamburgą 
SAXONIA Spalio 2* 

Cabin $-145.00. I B BJ, flOoToi 
Taksų $5.00 

PER CHERBOURG SOUT1 
T J I V E K P O O L and GLASGOW 

CARMANIA Ijapkr. E 
COLVMBIA Lapkr. 5 
ASSYRIA Snalio 20 
ALBAM A Lapkr. S 
Per Anglija ar Hamburgą j Danzig 

$110.00 ' 
Per Liepojų $120.00 
Per Hamburgą $100,00 
— — — — — — * ~ ~ — — — — — • ^ — — — — • 

ANT REM)OS STORAS. 

Prie pat Davis Sųuarc Parko švie
sas ir geroj vietoj, tinkantis barber-
niai. krianžiu šapai arba Real Kstatal 
pagyvenimui 4 kambarai. Savininką 
galima matyti, visada ant vietos 

4500 So. Paulina St. Chicago 

Parsiduoda medinis namas ant 
dviejų pagyvenimų po penkis kam
barius, netoli lietuviškos bažnyčios. 
Priežastį patirsite ant vielos. Atsi
šaukite 
1507 So. 49»h Avė., Cicero, DJ. 
- • - U L - • . • — •*--> * ' n t •* 

Ant pardavimo 3 namai ir 4 lo-
taį. I'arsiduoda laibai pigiai už $15.* 
000 kampinė prapartis, turiu par
duoti, nes pinigus turiu kitam at
mokėti. Atsišaukite pas savininką 
krautuvėje. 
1923 Canalport Avenue. 

file:///Vcstcrn
http://vtdtimJt.fi
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DRAUGAS ' Antradieni*, į ap fc r . . l d . 1921 

REDAKCIJOS IR ADMINIS 
TRACIJOS PRANEŠI

MAS. 

Dėlei Visų šventųjų dienos, 
rytoj 2 d. lapkričio laikraštis 
neišeis; užtat šiandieną išlei
dome jį didesnį. 

PRANEŠIMAS. 

Federacijos Projektų Komisi 
jos susirinkimas įvyks antra
dienio vakare tepkričio 1. 19-
21. Aušros Vartų parap. svet. M a t > eieieriefiai nebijo 

darbe taipgi Sv. Grigaliaus 
chorui (8v. Antano parap.). 
Garbe ir publikai už skaitlin
ga atsilankymą. 

Taipgi malonu jaustis, kad 
tokias gražias programas iš
pildo lietuviškas jaunimas, 
žydintis dora ir pasišventimu 
tautai ir Bažnyčiai. 

Žmonių atsilankė 7ioper-
dauglausia. Priežastis, y)er 
visą dieną, o ypač vakare 
buvo didelis lietus. Propro-
eionaliai imant, Cicero sve
čiais buvo skaitlingiausia. 

nei 
Valdyba. 

M. BAGDONO MARŠRUTAS. 

Liet. Steig. Seimo narys, p. 
M. Bagdonas svarbiais reika
lais kalbės šiose kolonijose. 

Seredoj, lapkr. 2 d. vak., šv. 
Jurgio par. svetainėj, (Bridge-
porte); 

Ketverge, lapkr. 3 d. vak.. 
Nekalto Pras. Pan. šv. par. 
svet. (Brighton Parke) ; 

Pėtnyčioj, lapkr. 4 d. vak., 
Visų šventų par. svetainėj 
(Roselande); 

Nedėlioj, iapkr. 6 d. po pie-j 
tų 3 vai. Melrose Parke; 

Pinedėly. lapkr. 7 d. vak. šv 
Antano par. svetainėj, (Cicero, 
111.); " w" , r"* 

Utaininke, lapkr. 8 d. vak., 
Sv. Petro ir Povilo par. (West 
Pullman, 111.) 

lietaus, nei perkūnijų, kuomet 
remiama kilnus darbas! 

Ten Imies. 

LABD. SAJ. DARBUOTĖ. 

r . "v ŠV. ANTANO PAR. BENO 
KONCERTAS ''DRAUGO" 

NAUDAI. 
Koncertas įvyko spalio ?>0 

d., McCorniick Club Tfouse, 
Chicago, TU. po vad. p. L. 
Kreksciuno 

Koncertą atidai*"' beno ]>ir-
mininkas, kun. J . U. Vaičiū
nas 7:30 vai. vakare. 

Pirmąją dalį išpildė pats 
henas. Ant visų gabalėlių, 
garsiai delnomis plota. 

Antroj daly, buvo dainavi
mas. Žymią dalį išpildė Šv. 
Grigaliaus choras, po vado-

Lalxlaringos Sąjungos Cen
tro susirinkimas įvyko spalių 
2(> dieną, Aušros Vartų pa
rap. svetainėje. 

Daugiau atstovų. 
Susirinkimas buvo skaitlin

gas, bet 2-j i ir 4-j i kuopos ne-
prisiuntė atstoviu Labai, ap
gailestaujama, kad kai-kurios 
kuopos mažai įdomauja Cen
tro susirinkimais. Kiekviena 
kuopa turėtų išrinkti po tris 
atstovus lankymui Centro su
sirinkimų. Draugijos, prik
lausančios prie Labdaringos 
Sąj. tai pat privalėtų bent po 
du ar vieną atstovą išrinkti 
lankymui šių susirinkimų. 

Seimus. 

Pirmiausia svarstyta Sei
mas, kuris Įvyks gruodžio 11 
d., Aušros Vartų parap. svet. 
Seimas prasidės su iškilmin
gomis šv. Mišiomis ir pamok
slu. Posėdis prasidės 2 vai. 
po pietų. 

Atstovai galės taipat ten ir 
pavalgyti, nes bus šeiminin
kių, kurios pagamins šiltus už 
kandžius. Šeimininkės yra Ii. 
S. 7-tos kp. Galima išanks-
to pasakyti, kad . užkandžiai 
bus gardijs. 

Diplomai. 
Diplomų padirbimui komi

sija neatsilankė susirinkimam vyste p. B. A. Lauraičio iš ' 
Cicero, 111. Estrada buvo pil- j Pi™ininka« ^davė už ją ra-
nutėlė choristu, jaunikaičių ] r i Portij. Pranešė, kad nors 
mergaičių. Nuo dainų aidų ir | d a r m ' r a> b e t S ***** a i P l 0 " 
nnzikos, rodos visa sveta inė .™ 1 b l l s P r a r y t i ir bus iš-
banguoja iš pamatų. Žmonės siuntinėti da r prieš Seimą, 

aplodismentais neleido uždan
gos nuleisti. Turėjo atkarto
ti dainas. 

Sekė duetas ir solo. Due
te dainavo "p-lė V. Poškaitė ir 
p-ni S. Lauraitienė. Solo dai
navo p-ni Lauraitienė. Pia
nu akompanavo p. B. Laurai
tis. Aplodismentais iššaukti 
atkartoti visuose dainavimuo
se. Solo dainavo p. J . Bal
sis. Pianu akompanavo p. A. 
Pocius. 

Trečią programos dalį iš 
pildė benas. 

Programa visais ažtvilgiais 
atlikta labai puikiai. Malonu 
atsilankyti į tokį koncertą. 

Prieš koncerto pabaigą be
nas aplaikė didelį įvairių ro
žių bukietą. 

Garbė Šv. Antano benui už 
visapusišką pasišventimą tau
tai ir Bažnyčiai ir taip puikų 
parėmimą " D r a u g o " , nes 
" D r a u g a s " eina su Kristaus 
Bažnyčia ir tauta. 

Seimo valams. 
Seimo vakaras įvyks šešta 

'dieny prieš Seimą. L. Vyčių 
36-ta kp. (iš Brighton Par
ko) vaidins "Žiemos ledai." 
Veikalas yra panašus į Sibi
ro Žvaigždę." Bus ir kitokių 
pamarginimų. Tikietai jau 
išdalinti kuopoms. Prašome 
visų paremti ta vakarą pirk
dami tikietus ir skaitlingu at
silankymu į jį. 

Padarykime paminėtinu. 
Šį antrąjį Labdaringos Sąj. 

Seimą, padarykime paminėti
nu. Nesigailėkime aukų, jau 
mažiausiai jų davarykime iki 
šl,000. Prašome visuomenės 
paramos. 

A. Nausėda. 
Labd. Sąj. Centro pirm. 

GERI ŠPOSAI. 

$200 u i šposininko kailį. 

Cook Apskričio prisaikintų-
jų teismas (Grand Jury) pe

reitą savaitę įskundė S. (J. 
Mahrats, Stanley J . Mahts' ir 
John Žitkų keliuose dalykuose 
ir kiekvienam iš jų paskyrė 
bondsus po $14,000 už priga-
vystę, Šitie skundai iškilo iš 
vedimo reikalų pradedant pas
laptingais laikraščiuose skel
bimais kuriuose pranešama, 
ka<l apsukriems agentams u'2-
tikrinta uždarbis $10,000.00 į 
metus, pr i tyr imas i r rbokslas 
nereikalingas, atsišaukimai bu
vo siunčiami laišku, po to pra
nešama kad toks agentas lai 
atsilanko i 20 South 1*8 Salle 
Street, Kambaris 643. Tokiu 
būdu šie trys agentai pradėjo 
savo biznį varyti. 

Pirmiausia buvo pranešama 
apie auksinius bondsus, kurie 
yra apsaugoti su Mortgage ant 
Real Estate duodant septintą 
nuošimtį į metus ir dar prie to 
kaipo magaryčių " b o n u s " aš
tuntą nuošimtį, visiems inves-
toriams. Nors žinoma penkio
liktas nuošinitas neblogas bet 
kompanija prižadėjo dar ką 
geresnio, buk trisdešimtą nuo
šimtį į mėnesį keturiasdešim
tą nuošimtį į du mėnesiu arba 
šimtą ir keturiasdešimta nuo
šimtį, jeigu piningai bus pa
likti ant penkių mėnesių. Šis 
paskutinis projektas buvo va
dinamas "Specials" . J is bu 
vo rekomenduojamas visur su 
tuo paaiškinimu kad kompa
nija daro diclejį biznį ir kad 
turinti daug aliejaus šėrų ir 
kitokios nuosavybės. Kompani
ja tuojaus išdavė " rece ip t " 
knygutės taip kad'kiekvienas 
kuris įdeda piningus^turi žen-' 
kla kad jis padėjo piningus ir 
kad vėliau galės atsiimti. 

Šitų "gentlemanų" liežuviai 
buvo taip smailus kad greitai 
įtikrino visus, ir agentai netik 
surinko daug pinigų nuo kos-
tumieriųpo $100, $200, $500, 
$1,000, bet ir patys agentai į-
dėjo savo pinigų po $300. Vie
nas iš jų įdėjo $2,100 kitas 
$3,400 ir nenuostabu kad apla
mai yra pražuvę $75,000.00 

Pirmas "spec ia l" turėjo bū
ti išmokamas spalio 5, 1921. 
Taigi tą di<mą susirinko agen
tai su kostumierių notomis, bet 
vietoje išmokėjimo šio * 'Spe
cial' ' jie rado uždarytas duris 
ir jokio paaiškinimo nepalik
ta. J ie suprato, kad kompani
jos valdyba pabėgus. Agentai 
tuojaus nusamdė advokatus į-
dėjo pagarsinimus į laikraš
čius, oficialius buletinus įdė
dami jų paveikslus, užmokė
dami tai iš savo kišeniaus. De
tektyvai visur šių žmonių ieš
ko i r nėra nei mažiausios abe
jonės kad juos trumpu laiku 
suras. Galima pasislėpti keletą 
dienų, savaičių ir mėnesių, bet 
visą gyvenimą negislapstysis. 

Agentai kurie surinko pini
gų nuo kįtų ir patys savo pi
nigų įdėjo į šį apgavinga pro
jektą įgaliojo savo advokatą 
Vincentą W. Rutkauską 29 
South La Salle Street ir Advo
katą George J . Drreske 69 
West Wasliington Street duoti 
$200.00 dovanų už nurodymą 
ku^ randas bent vienas iš šitų 
trijų S. G. Mahrats, Stanjey J . 
Mahts ir John Žitkus. 

Koresp-tė. 

Lapkr. 2 d., 8 vai. vakare, Da-
yta Square parko salėj, L. Vy
čių 1.'] kp. laikys susirink i,nin. Pra
šoma narių susirinkti, nes, bus 
gvildenama šie klausymai: Ar rei
kalinga Vyeių organizacijoj ats
kirti vtyrus nuo mergaičių? ir ar 
reikalinga Vyčiuose įvesti disci
pliną? 

įCorėspondentas. 

PRANEŠIMAI. 
IŠ TOWN OF LAKE. 

CHICAGOS IR APIELINKIŲ 
PASKOLOS ST06ITJ 

DOMEI. 

Paskolos darbas dar ne vfemr 
užbaigtas. Reikia skubėti, kad ne-
atsilikus nuo kitų kolonijų, kad 
savo šventą — lietuvio valstybinę 
pareigą su kaUpu atlikus. 

Dėlto Paskolos Stočių Komite
to nariai teplatina agitacinius Ko
miteto lapelius, telanko uoliai šei
mynas, terengia prakalbas. Netu
rint savo kalbėtojų, prašoma 
kreiptis j Apskričio Paskolos Sto
čių Centro Valdybą, o ji pampins 
kalbėtojų. 

PRAKALBŲ MARŠRUTAS. 

AUKSINAI PIGUi 
Visi kurie siunčia per mūsų ištaigas pinigus yra pilnai patenkinti, kadangi mes nusiunčiame 

pinigus greitai ir teisingai. Išmokame kiekvienoje pastoje, pilnai, be jokio atitraukimo, ir gauname 
originalj pasirašym'ą kiekvieno siuntinio. 

Siunčiame pinigus per telegrafą, išmokame pinigus laike 5 dienų kiekvienoj pastoje. Persiun
timas tuomi tarpu yra ma/as, bet trumpame laike padarysime P ^ Ą j ^ V ^ ™ T 6 * ™ ą' l 

KAINUOS TIK APIE PORĄ DOLERIŲ. DABOKITE MŪSŲ PASKELBI M ( S. 

Parduodame laivokortes ant visų linijų, 2 Lietuvą ir . iš Lietuvos. . . 
Parduodame visn šalių pinigus, Markes, Auksinus, Rublius^ Sterlmg, ir kitus, sulyg dienos 

kurso. . i v 1 

Parduodame namus, farmas, lotus. Darome paskolas. 
Apdraudžiame nuo ugnies ir kitu nelaimių geriausiose kompanijose. 
Apsaugos skrvnutės, įtaisytos pagal šhj dienų reikalavimą, kur galima pasidėti savo branges

nius daiktus arba' popieras, yra mušu antrame ofiso, ant Town of I>ake, 4000 S. W oed St., nuo 
,$3.00 ir aukščiaus. - < «*r*r -

Padarome visas reikalingas popioras, įgaliojimo aktus ir pardavimo. 
f. 

Esame registruoti Lietuvos Atstovybėje. 
Teisingas ir mandagus patarnavimns. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS AND CO, • 

DU OFISAI: 
BRIDGEPORTE 

901 West 33-rd Street, 
Tel. Yards 4669 

TOWN OF LAKE 
4600 South Wood Street, 

Tel. Lafayette 6256 

Rengiamas Lietuvos Maisto « - - - - - • - » — - — • 
B-vės idant supažindinti Chi-
eagos Lietuvius su Lietuvos 
ekonominiais-fetkalais. Kalbos 
vienas iš žymiausių kalbėtoju 
N. P. Radis. Prakalbos atsi
bus sekančiose kolonijose: 

Seredoje Lapkričio Antra-
diena, aštunta valanda vakare 
K. Bajorūno svetainėje — 
12001 Halsted St. Kampas 120 
tos. gatvės, West Pullman. 

Ketverge Lapkričio Treeia-
diena aštunta valanda vakare 
J. Grigaliūno svetainėje — 
8430 Vincennes A ve., Chicago, 
UI. 

Pelnyčio je Lapkričio ketvir-
tadiena aštunta valanda vaka
re M. Meldažio svetainėje — 
2234 W. 23-rd Place West Si-
de. 

Panedėlyje Lapkričio septin-
tadiena aštunta valanda vaka
re J . J . Ezerskio svetainėje — 
4G00 So. Paulina St. Town of 
Lake. 

Kviečiame atsilankyti kuos-
kaitlingiausi nes tai bus paju-
į inamas svarbi ausi s Lietuvos 
klausimas. (Apgr.) 

KURSAS MARKIU 
(AUKSINĮ!) ŠIANDIEN 

Prigulintis permainai 

1,000 Markių $6.9$ 

5,000 Markių $34.00 

10,000 Markių $67.00 

III 
Prie virs nurodytų sūnų tlatlė-

kite 4<><\ ant persiuntimo kastų. 
Ant didesnių sumų duodame spe-

eialiskai žemns kuinas. Pinigai yra 
pristatomi Ijietuvon J trumpiausi 
laiką. Parduodame laivakortes ) ir 
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai 
arba laišku J 

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU 

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitv 

Į GRIGAS 
I KUNAŠAUSKAS 

= 

TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ 

GARLAIVINIU 

160 N. WeUs Street, 
CHICAGO, ILL. 

= 

: 

1 
E 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

K 
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tal 

vaJ. vakaro. Ntvlėliorais iki 
1-mai vai. po pieL 

58 • • • • • • • • • »».»»»» — »»»» »»»»^Į : 55 
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STell Canal 257 

I m . C. K. KLIAUGA i I 

LAIVAKORTES I LIETUVA 
Ir 1S LIETUVOS parduodu per Rotterdaina, Antverpeną. Hambur
gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems j LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainymus pagal dieninį kur
są. Išvažuojant ) Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame Atva-
žuojančius iš kitu miestu 'patinku ant stoties ir bagažius pristatau 
ant laivo. 

• 

Su visomis Informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
pus seną ir užtikrintą agentą. 

Visuotiną užsitikėjimą jgijau teisingumu ir mai„o geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. 

LIETUVIS DENTISTAS 5 
= 1821 S. Halsted St., Chicago, 111.: 
Z Kampas ISth St. S 
Valand.: 9—12 rytą ir 2—9 vak. 
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G. KUNAŠAUSKAS 
5 179 East 3-rd Street New York, N. Y. 
= s 
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Knygų Katalogas Dykai 

Prisius 2c. štampą po adresu: 

A OLSZEVVSKI, 
3.51 S. HALSTED STV CHICAGO, ILL. 

o gausi di.lžiausio knygyno Katalogą DYKAI. 

STANLEY J. MATHS JOHN ŽITKUS 
-I 

$200. Atlyginimo 
šiuo yra siūloma u i parodymą, pagal kurio galima butų su
areštuoti ir nuteisti S. G. Mahrats'ą, Stanley J. Mahta ir 
John'ą Žitkų, ar bent kuriuos du iš jų, kurie yra apkaltinti 
apgavystėje kriminaliame teisme Cook paviete, Illinois. Pra
neškite Vincentui W. Rutkauskui, 29 So. La Salle Str., arba 
George J . Dreiske, 69 W. Washington Str. Chicago, 111. 
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Žiemos laike knyga yra geriausiu žmogaus draugu, 
suraminto jum. ir pamokyto jum. 
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PIRK PAS SAVUOSIUS. 
Cicero Dairy Kompanija yra jūsų kaimynai. Pasisekimas 

viso miestelio remiasi ant pačių piliečių. Kiekvienas krautuv-
ninkas laukia iš jūsų paramos. Taipgi ir Cicero Daily užtikrina 
jums gera tavora greita patarnavimą už prieinama kaina. 

CICERO DAIRY COMPANY 
2410 So. 56 Avenue * Cicero, IUinois. 

Ar Jus Kuikina 
NAUDOKITE įįtĮffJeS 
Ar Jum* G*lvo. Od&'rTialti? Ą 
NAUDOKITE ĮMf*** 
Ar Jif«ų Plaukai 3Uiika? \. 
NAUDOKITE ĄuMeS . 

Ar Jų i Norit« ApM^fltMuoiP J 
NAUDOKITE PuįfįeS J 

Užlaikymui »«vt> plaukų gr*x'uu» ir tankiai* 
NAUDOKITE llttffles 

Išlaikymui ^aK«« odoa l a b u t i - tvariai 
r NAUDOKITE Pttffi* 

Buffies galima puti visose apUekosapo 85o. bonkn, arba tiesiog 
iŠ iSdlrbeju per paSta nž ?5c. bonka. 

F, AD. R I C H T E R 4k CO. 
3rd Ave. A 3 S t h St. Brooklyn. N. Y. 
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DIRBTUVE | 
Vėliavy, Karūnų, Šarpy ženkle- į| 

lių ir kitokių draugystėm reika
linga dalykų. 

i W ^ < ^ A. J. POŽEU 
1908 W. Division Str. Chicago. | 
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