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Anglekasiu Streikas 
TAI PROTESTAS PRIEŠ TEIS. 

ANDERSON PARĖDYMĄ 
Teisėjas Parėdė Panaikinti 

"Gheck-Off" Sistema 

jis turįs tų kartuvių fotogra-

Senatorius Borah taipat sa
kė, kad jam tekę kalbėti su 
dviem buvusiais kareiviais, 
tarnavusiais Prancijoje. Tie 
kareiviai pripažino, kad tai 
visa vra teisybė*. Tik senato-
riua AVatson senatui dar visko 

• 
nepasakęs. * 

Del to karo departamente 

LAPKRIČIO 11 - NACIO-
NALĖ ŠVENTĖ, 

WA»BIXGKQN, lapk. 3.-

dieuomis paskelbs proklama
cija. Lapkričio 11 d. šįmet 
paskirs nacntnalę švente. Tą 
diena; bns laidojamas nežino-

pakilo nepaprastas trnkšmas. [mš* kareivis. ' 
Karo sekretorius "VVeeks grei
tai atlaikė konferencija su INDIANAPOLIS, TND., lap. tris kietųjų augliu kasyklų di 

3. - Vietos federalis teisėjas striktus Pennsylvanijoje ir \ ^Ym[^ ^aho ^ r S i n i n k l l H a r -
Anderson pakėlė kovų angle- kai-kuriuos minkštųjų anglių ] > Q r d I r p a s k o l b 6 j o g t i k 1 0 

kasįu organizacijai. J i s pa - kasyklų distriktus, kur "check kūrolvių p a k a H a 'prancijoje. 
kelbė įsakyme panaikinti viso- off" sistema nevartojama ^ t a i a t H k t a p o n l l o d u R m a u _ 
se anglekasyklose "check of f Čia kalbama, kad streikas siu tvrinėjirmi. 

Tuo tikslu'senate jau pri
imta rezoliucija. Re prezi
dento visi gubernatoriai pak
viesti paskelbti proklamacijas 
tai nacionaleį Šventei. 

KAROLIS PAIMTAS KARO 
LAIVAN. 

< < Mažoji enterite'' perspėta. 

BUDAPEŠTAS, Ųng., lap. 
Prezidentas Hardingas tomis 3 __ B u v ę g A n t r i j o s impera-

, 

sistemą. Teisėjo nuomone, su taip veikiai bus pakeltas, kaip 
ta sistema anglekasiai bend-1 veikiai teisėjo Andersono pa- j ^ g ^ YORKAS BE PIENO 
rai su kasyklų kompanijomis rėdymas bus vykinamas. Bet 
išnaudoja visuomenę. Tas iš- pati vykinamoji valdyba nes-
naudojimas yra lygus suokai- kelbs streiko. 
biavimui. Gi visoks suokai 
biavimas vra kriminali s dar- ATHENS, O., lapkr. 
bas ir kaipo toksai baudžia-'Nc^' York Coal Co. kasyklose 
mas. (No. 26, Floodwood, apie 300 

"Check off" sistema tai 'anglekasiu pakėlė protesto 
tas, kad kompanijos, išmokė- streikų prieš teisėjo Anderso-
damos darbininkams uždar- no parėdymų mieste Indiana-
bius, iš jų atitraukia reikalau-1 polis panaikinti "check off 
jaraą mokestį unijai. Taip ati- sistemų. 
trauktus į.i igus kiekvienos' 
^ s y k l o s operatoriai atiduoda WASHINGTON, lapkr. 

. . » » 

•> 

NEW Y.ORK, lapkr. 3. -
čia streikuoja apie 18 tūks
tančių pieno išvežiotoji). Jie 
reikalauja 5 dol. daugiau sa
vaitėje ir didesnio nuošimčio 
už sukolektuotus pinigus. 

Vietomis įvyksta moterų 
riaušės, kuomet n e g a l i m a 
joms gauti pieno specialėse 
stotyse. Neturi pieno nei res
toranai, nei viešbučiai. 

Miesto valdvba veda tardy-
mus. Kalbama, streikas ne
pamatuotas. "Tai busiąs dar-

LLOYD GEORGE ATIDEDA 
KELIAVIMĄ AMERIKON. 

Jį sulaiko Airijos klausimas. 

o 
i). 

• 

unijos valdybaL T*>kin laidu "Check o f f sistemos klausi 
unijos valdvba neturi reikalo'mas induotas išspręsti vyriau 
rupinties savo narių mokesti- šiam šalies teismui. Spėjama, ^ a s kondensuoto pieno kom- V i a i 

Nes tas mokestis suren- kad šalies teismas pasiskubins 'paiujų. kurios turi dideli to 

LONDONAS, lapkr. 
Aną dieną premieras Lloyd 
G e o r g e kalbėjo parlamente 
Airijos klausimu. Po jo kal
bos parlamentas d$qguma bal
sų išreiškė jųom'Ja*įtikėjimą. 
Taigi jam dtiota pilna laisvė 
vesti taikos j derybas su ai
riais. 

Tečiau tos derybos slenka 
labai pajengva. Bijomasi, kad 
jos_visaip ne|u%ų pertrauktos. 
To nenori nei anglai, nei al

torius Karolis sU jo žmona 
Zita pagaliau paimti angių ka
ro laivan k' išvežti Dunojumi; 
į Rummrijos miestą Galatz. 
Nežinia kur" juodu pasrHs są
jungininkai, kur jiedviem bus 
parinkta vieta ant visados ap
sigyventi. 

Ambasadorių taryba pirm 
to reikalavo Ungarijos vald-
'žios, kad ji išgautų Karo
lio atsisakyme nuo Ungarijos 
sosto. 

Bet Karolis kol-kas apie tai 
nenori nei klausyti. Sako, Un-
garija ateity juk turi but mo
narchija. Taigi paėių Unga
rijos gyventojų jis reikalauja
mas. 

Savo keliu sąjungininkų am-
sadorių taryba dar kartą per-

LENKŲ PRIESPAUDOS 
GLOBOJE. 

UNIVERSITETO REIKALU 

Nepaisant atsilankymo Tau
tų Sąjungos Kontrolės Komi-

Kauno gimnazijos namuose 
buvo Augštųjų Kursų klausy
to j.ų susirinkimas, kuriame 
buvo svarstomas universiteto sijos; Punsko valse, gyvento

jų padėtis kasdien darosi b a i - ' k l a u s i l l i a s - AugStųJų Kurs-ų 
sesnė. Rugsėjo 1 d. lenkų bau 
džiamasis būrys puolė Kreivė-

vedėjas Vabalas-Gudaitis pra 
nešė universiteto klausimo pa 

nų kaimą. Išsigandę gyvento- dėtį. Universitetas tegalėsiąs 
jai bėgo su gyvuliais girios D u t i atidarytas tik po Nauju 
ling iš savo namų. Iš tų g y - . V ^ - Pniversitėtui atidary-
ventbji), kurių arklius rado na įfi k l i u d o d a r <inkamij namų 
mie, arklius atiminėjo I r pas- s f o k a> ^ o t S i t a k l i l l t i s busiau-
kyrė 2 valandi laiko, kad su- tl prašalinta. Busią kol kas 

'mokėtų mokesčius už 3 metus.; atidaryt i trys fakultetai: ted-
Atėmė iš Kreivėnų gyventojų toffiJ°*S medicinos ir visuome-
9 arklius ir 2 karves. Iš tų n ė s ^ t e i s i u - Priimtoje re-
gyventojų, kurie p a s i j o pa-, al inei joje klausytojai nuro. 
slėpti, paėmė pabaudą. At- i ( 1 ^ k a d , m h J v i s i tie'fakulle-
im(tus gyvulius nusivedė į Pu- | t a l» k u r i e d a b a r >'ra Augštuo-
nską. Žmonės turėdanu s ė t i > u o ^ Kursuose, būtent turė-
laukus buvo priversti išpildy-l t u d a r prisidėti — technikos, 
ti šitų okupantų reikalavimą,'* £ a i 

sumokėti mokesčius. Norėda-
išgąsdinti gyventojus, len-

spejo "mažąją ententę, ' ty. 

JURBARKAS. (Jurbarke 

mis. 
ka kompanijos. įsu tuo klausimu. 

"Check off" skaitosi pag- — 
rindinis daiktas imijų su kom-1 Illinois valstijos kasyklose 
panijomis sutartyje. teisėjo Andersono įsakymas 

Taigi teisėjas Anderson iš- irgi gali sukelti nesmagumi). 
veda, kad jei anglekasiai šia- Bet čia prieš tą teisėjo parė-
ndie nerimauja, tai už tai kai- dymą nesenai valstijos apskri
tos ir pačios kompanijos. Jos čio teisėjo Miller iš Benton iš
tarnauja unijai. Jos varu duota "injunetion." Anseliu 

pieno išteklius ir nežino kur 
jo dėti. 

ILLINOISE ATRASTA 
AUKSO. 

FREEPORTr, Tll., lapkr. 
— Arti Pearl City farmoje 
susekta aukso rudos. Tuojaus 

verčia " darbininkus prigulėti kasyklų operatoriai tad sako, W e r t a kompanija ir panuo-
prie unijų. Gi už kompanijų jie kol-kas nežiną, kurio tei- ™n°ta *&* a k r " P l o t a s» ¥* 
surinktus pinigus tos unijos sėjo klausyti. Tuom tikslu jie 
prajovus išdarinėja. turėsią konferenciją. 

Jei , šiandie kompanijos pri-
sitaikins prie teisėjo parėdy- INDIANAPOLIS, lapkr. 3.— 
mo, streikas neišvengtinas. j Indiana valstijos anglių kasy-

Anglekasių organizaci j o s klose vakar darbininkai per 

bus vedamos kasyklos. 

ALEKSANDRAS GRYŽO 
SERBIJON. 

— • 

BELGRADAS, lapkr. 3. — 
vylrinamoji valdyba čia turėjo, traukė darbus, anot gautų ži- 'Jugoslavijos karalius Aleksa-
j ui«„^:^« „„„u^«vi,v,o T,;,I T ^ n TT«nfo Ta« ofrpi-'ndras čia parvyko iš Pary-

Airiai pagaliau reikalauja 
I>rie Airijos priskirti Ulste-
rio dalį. Anglija negali to 
padaryti be Ulsterio sutikimo. 
Gi Ulsteris nekuomet nesutiks 
su tuom, kad jo dalis butų at
skelta. • -

Kaip vakar premieras laivu 
Aąuitania turėjo keliauti A-
merikon. Tečiau kelionė at
šaukta. Atidėta tolesniam lai
kui. Taigi konferencijos pra
džioje AVashingtone jis nega
lės but. 

Jei su airiais pakils aštres
nės kontraversijos, galimas 
daiktas, premieras rezignuos. 

Čeko-Slovakiją, Jugoslaviją 
ir Rumuniją, kad jos nesimai-
šytų į Ungarijos reikalus. Un-
garija ir be jų malonės bus tin 
karnai patvarkyta. Sąjungi
ninkai prižiūrės, kad Ungari- [atvyko į Ramonų kaimą 
ja piWyĄ~taikOs sutartį. Gi 
"mažoji ententė" tegu žiuri 
nuosavų reikalų, pareiškia 
ambasadorių taryba. 

kai, visą laiką šaudė ir tik vi- pas pil. K. Keturanskį buvo 
sai sutemus baudžiamoji eks- ] surengtos vakaruškos, kur bu-
pedicija išvažiavo iš Kreivė-į vo sunkiai primuštas Jurbar-
nų kaimo. Be to, kaip pap-jko m. gyv. Bolius Salickis; ap-
į-astai tokias ekspedicijas da-Į žiurėjus gydytojui pasirodė: 
ro, apvogta Juozas Keršulis i įlaužta galva ir paraližuota 
ir Gavėnas. Rugsėjo 2 d. pa
naši baudžiamoji ekspedicija 

ir. 

tuom klausimu susirinkimą. • nių Terre Haute. Tas strei-
1 '/ Po susirinkimo tuojaus tele- ;kas tai protestas prieš fede-Įžiaus. Jį sutiko visi ministe-

grafu pranešta visoms angle- jralio teisėjo Andersono parė- li-
kasių distriktų valdyboms pa- dymą. 
sipriešinti, jei kompanijos mė
gintų naikinti "check off" sis CENTiRALIA, IU., lapk. 3. 
temą. Nes tokiu pasielgimu "Marion County Coal Co. 400 
jos^laužytų sutartį. v |darbinnila} jau pametė dar-

Telegramos nepasiųstos Į ('bus. 

DĖKOJA ŠVENTAJAM 
MVUI . 

C H I C A 6 0 J E . 
TARIAMASI APIE POŽE 

MINIUS GELEŽINKE
LIUS. 

PETROGRADE LAIMĖJ? 
KOMUNISTAI. 

SENATE PAKELTAS DIDIS VYRIAUSYBĖS 
KALTINIMAS 

RYGA, lapkr. 3. — Įvyko 
[rinkimai Petrogrado sovietam 
?Anot žinių, laimėjo komunis
tai. Išrinkta 705 komunistai 
'ir 181 bepartijinis. 

TVASHINGTON. lapkr. 3. komitetas pravesti tardymus. 
— Aną dieną senate debatuo- Komitetas kuoveikiau imasi 
jant veteranų bonusų klausi-i darbo. 
me, senatorius Tom AVatson iš \ Senatorius AVatson sakė, 
Georgia pakėlė didelį vy r i au - f k a d v i e n * P a P ^ s t ą kareivį be 
sybės apkaltinimą. J i s prane- ;™ekur nieko nušovė oficieriai 
šė, kad amerikoniški kareiviai 'už kokį tai prasižengimą. O-
Vokietijos okupuotėje baud-[kupuotėje pataisytos kartu-
žiami mirtimi be jokio teismo. į vės, kurios gana dažnai vei-

Tai negirdėtas kaltinimas, kia. Daug kareivių kariama 
Kai-kurie senatoriai net nub-!be karo teismo, be jokių ty-
lanko nugirdę tokių žinių. irinėjimų. 

Tuojaus paskirtas specialis ' Senatorius toliau sakė, kad 

j ROMA, lapkr. 3. — Badau
jančius žmones Rusijoje šelp* 
ti Šventasis Tėvas skyrė 500,-
000 lirų. 

Tarptautinės komisijos šel
pti badaujančius Rusijoje pir
mininkas Nansen išreiškė gi
lią padėką Šventajam Tėvui. 

Vakar Chicagos miesto ta
ryba turėjo pirmąjį po atosto
gų reguliarį susirinkimą ir 
tarėsi vidumiesty įkūnyti po
žeminių geležinkelių projek
tą. Tam tikslui yra 30 milio-
*nų dolerių fondas. 

Miesto majoras nesutinka 
su tuo* projektu. J is nori, kad 
tas fondas butų pavartotas į-
gyti miestui nuosavybėn gat-
vekarius. 

DU GRAMU RADIUMO 
PARVEŽTA LONDONAN. 

ROMOJE NEPAPRASTOS 
IŠKILMĖS. 

ROMA, lapkr. 3. — Rytoj 
LONDONAS, lapkr. 3. — čia įvyks nepaprastos iškil-

tOxfordo universiteto profeso- į mės. Biis laidojamas nežino-
rius Soddy iš Čeko-Slovaki- jmo karo karžygio lavonas. 
jos čia parvežė du gramu; _ 
brangaus mineralo — radiu-i 
nuo vertės 350 tukstančhj do- i 
lerių. 

1 Radiumi paskolintas 15-ai j Chicagos sveikumo depar-
metų moksliškiems tyrinėji- j tamentas paskelbė, kad jei kū
mams. Irie namlų savininkai kaip rei-

BRAVARAI NORI GAMINTI 
ALŲ. 

kaip JKreivėnų kaime-, puolėsi-
prie arklių, reikalaudami tai
pat sumokėti mokesčius. Žmo
nės skubiai išpildė šį reikala
vimą, tečiau lenkai ir čia ne
pamiršo savo paprasto žygio 
prieš Vaičiuliškių kaimą, kur 
mušėsi patys ir skaldė galvas 
moterims. 

Ramonų kaime Orinčienės 
na,šlės namuose išmušė lan
gus, sudaužė baldus ir ją pa
čią smarkiai sumušė. To pa
ties kaimo gyventoją senelį 
Poleminską 70 metų amžiaus 
lazda sumušė, iš ko smarkiai 
turėjo susirgti. Be to, taipat 

kairioji kūno pusė. "Tr , >> 

ANGLŲ DELEGACIJA KE 
LIAUJA AMERIKON. 

•> o. LONDONAS, lapkr. 
Anglų delegacija Washington 
konferencijon vakar iškeliavo 
iš Liverpoolio. Delegacijai 
pirmininkauja Balfour. Ke
liauja į j^anadą. Iš ten ge
ležinkeliu "į Suv. Valstijas. 

Premieras Lloyd George 
pasiliko namie. Sako, jam 
neleidžia išvažiuoti Airijos* 
klausimas. 

KOMUNISTAI MĖTO 
BOMBAS. 

apmušė moterį ir vaiką tuose 
namuose. Gyventojai netikri j LISBONA, lapkr. 3. 
savo turto ir asmens neliečia
mybe. Kasdien kartojasi puo
limai į neutralę zoną: už Kor-
zono linijos daromi areštai, 
areštuojami net vaikai 11 me
tų amžiaus. " T r . " 

Kaikurie bravarai Chicago-
je padavė aplikacijas vietos 
prohibicijos direktoriui, kad 
jiems butų leista gaminti alų. 

ADMIROLAS BEATTY 
CHICAGOJE. 

BUS TRAUKIAMI TEIS
MAN. 

į kia neapsildysią samdomų pa-
Paroje, lapkr. 1-—2, Chica- i gyvenimų, už tai bus patrau-

goję pavogta 14 automobilių. | kti teisman. 

Vakar Chicagon pasisve
čiuoti atvyko žinomas Angli
jos admirolas Beatty. Oia jis 
iškilmingai sutiktas. Jo pager-fpieriukų, kurie giliai įkišti jau 
biurai surengta daugybė viso- pelėti pradeda. Gal juos ga-

JURBARKAS. Jurbarke 
vai.). Mažai kam pažystamas 
miestelis, nes iš visų pusių ap
suptas miškais. Jo gyvento
jai nesusipratę. Jaunimui la
bai rupi degtinėlė, o ne kny
gelės, o apie senius, tai nė
ra ko ir kalbėti, nes turi " tv i 
rtą pamatą:" jie išgyvenę ne-
nuokyti, tad ir jų vaikai išgy
vensią. Net ir gerai pasitu
rintieji ūkininkai vaikų nenori 
leisti į mokyklą, nes gaila po-

ties Suv. Valstijų konsuliatų 
pamesta bomba. Bet eksplie*-
zija. nepadarė jokių nuostolių. 

ATIDAROMOS PLIENO 
. DIRBTUVĖS. 

East Chicagoje Republic 
Iron and Steel kompanija va
kar atidarė dar keletą dirbtu
vės skyrių ir priėmė darban 
apie 200 darbininkų. 

ORAS. — Šiandie gražus o-
ras; maža atmaina temperatū
roje. 

PINIGU KURSAS. 

kių pramogų.; 

ATKELIAUJA MARŠALAS 
POCH. 

Ateinantį šeštadienį Chica
gon atvyks Prancijos marša
las Foch. Sekmadienį rengia
mi milžiniški parodavimai. 

Įima butų priversti prie spie
timo, jei butų vietinių gerų in
teligentų. " T r . " 

GRĄŽINAMIEJI VARPAI. 

Šiomis dienomis į Kauną at
vežta iš Rusijos septyni va
gonai varpų, kurie buvo karo 
metu išvežti iš bažnyčių. 

Svetimų šalių pinigų verte* 
mainant nemažiau 25,000 do
lerių lapkr. 2 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.75 
Prancijos šimtui frank 7.33 
Italijos šimtui lirų 
Vokiečių šimtui mark. ,51 
Lietuvos šimtui auks. 
Lenkų šimtui markių 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Į Į Į Į ĮM^fcBj išskyrus uedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJE IR UŽSIENYJE: 

Metams f&OO 
Puse* Metų « . . . 4.00 

SUY. VALST. 
Metams $«.00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo uiairaSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar expreae "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus J 
registruota laišką. 

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

Tel. Roosevelt 7791 
NtlIlIlIlKIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIItlIlIlIlIlIlItink 

KUN, PROF.PR. BUČYS 
LAISVĖS RED AKTO -

IS. 

V 

Nesenai apleido Cliicagą 
Draugo buvęs redaktorius 
kun. prof. Pr . Bučys. Jau ne 
viena laišką ir nemažą žinių 
pluokštą iš kelionės po Kau-
niją ir Vilnių atsiuntė savo 
seniesiems skaitytojams. Te-
čiaus dabar gavome naujų ži
nių, kati jis vėl pakliuvo į 
nedėkingą ir atsakoniingą vie
tą palikdamas "Laisvės ' re
daktoriumi. 

" Laisvė*' yra vienintelis 
Lietuvos katalikų visuomenės 
dienraštis. Apie jį susispietė 
rimčiausios lietuvių inteligen-
tinės pajėgos. 

Mes išgirdę tą naujieną 
sveikiname ji džiaugdamies 
kad jis savo gabia publicisto 
plunksna, giliu mokslu ir bu
dria, toli pramatančia diplo
mato inteligencija, daug pagel
bės katalikiškos Lietuvos kū
rimosi fazėje. 

Jš antros tečiaus pusės, 
mums gaila kad jis sutiko 
redaktoriauti. J is tuomi yra 
išsižadėjęs savo mylimiausios 
svajonės, kurią tikėjosi pasi
gauti Lietuvoje. J is grįždamas 
tėvynėn tegalvojo apie vieną 
dalyką. Užsidaryti i vienuoly
no kambarėlį, apsistatyti nuo 
grindų ligi lubų knygų lenty
nomis ir niekeno netrukdomas 
rišti ligi šiol kriteriologijos 
neišpainiotą pažinimo teoriją. 

Ar-gi jis neturėjo teisės vyk 
dinti savo pasirįžimo! Jo ke
liolikos metų profesūra Petro
grado Akademijoje, kur jis 
vien knygas tematė, jo kaipo 
mokslininko studijos, vėliaus 
judrus, nedėkingas laikrašti
ninko ir visuomeninko dar
bas* regis, galiojo siekti savo 

svajonės. Bet visa veltui... 
Mes lydėdami jį tėvynėn 

esame rašę " D r a u g o ' ' 166 n. 
" I š kalno galima pasaky

ti, kad taip atitrauktą nuo 
kunkuliuojančio gyvenimo 
pažinimo problemą, vargu 
bepavyks jam rižti. 

Šimtai darbų jį pasitiks ir 
šimtai reikalų jį savo verpe-
tan įsuks. Gi kun. Bučys 
perdaug minkštos širdies 
kad galėtų šaltai juos at
stumti ir gyviems dienos 
klausimams apmirt i" . 
Pasirodo, kad mūsų prana

šavimas žodis žodin įvyko. Iš
sižadėdamas savo projektų vi
suomenės labui, jis dar kartą 
yra parodęs savo patriotinę 
sielą. 

Be tos pareigos, kaip mums 
iŠ laiškų yra žinoma, kun. 
prof. Pr . Bučys, Lietuvos Epi
skopato įgaliotas, pagamino 
teologijos fakultetui prie uni
versiteto įstatus, ir yra kvie
čiamas pagaminti filozofijos 
fakultetui konstituciją. 

Matome tad, kad jis ir gry
nai mokslinio darbo neišsiža
da. J is greičiausiai sudarys 
teologijos ir filozofijos fakul
teto profesorių sąstatą, jis 
jau kaipo senas profesorius, 
beabejo, turės ir pats profeso
riauti. 

Kaip jis sugebės sutaikinti 
redaktoriaus ir universiteto 
profesoriaus pareigas? Atsaky
mas nelengvas. Tečiaus kiek 
" L a i s v ė " 222 n. praneša, kun. 
prof. Bučys pasikvietė sau į 
pagelbininkus žinomus ir įgu
dusius laikraštininkus: kun. 
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kritį. 
Andai paskelbtas su visomis 

smulkmenomis to teismo veiki
mo raportas už praeitus me
tus. Nurodyta, kiek nepriau-
glių buvo teisiama, kiek jų 
pasiųsta į įbansmines pataisos 
įstaigas. 

Pasirodo, kad pirmąją vie
tą užima lenkų vaikai. Nepri-
auglių teisme daugiausia len
kų vaikų buvo teisiama. Lenkų 
vaikų daugiausia šiandie už
laikoma įvairiose bausminėse 
įstaigose. 

' Lenkai visur giriasi savo pir 
menybe. Taigi jie ir šiuo žvilg
sniu pasirodo yra pirmieji. 

Tas reiškia, kad Amerikos 
lenkai puola doroje. J ų laik
raščiai ir visuomeniniai dar-
buotuojai daug šūkauja apie 
lenkišką "kul tūrą" . TeČiau 
jie jokios kultūros neskiepija 
lenkų miniose. Dauguma len
kų yra tokių tamsuolių, kad 
jie dažnai mėgina prasilenkti 
su priverstinuoju vaikų mokini 
mo , įstatymu. Neleidžia vaikų 
mokyklon. Nors už tai baudžia 
mi, bet jie to nežiūri. 

Jau ir patys lenkų laikraš
čiai apie savuosius pradeda 
rašvti: 

•f 

"Tėvai perdaug laisvės 
duoda savo vaikams. Leidžia 
jiems ligi pusiaunaktų valkio
tis gatvėmis. Daug yra tokių 
šeimvnu, kur tėvas ir motina 
eina darban, gi vaikai palieka
mi likimo malonei. Toki vai
kai nei mokyklos nelanko, nei 
namie nebūna. Gatvėse jie vi
sokių "amatų mokosi". 

Ne kiek daugiau šviesos ir 

paskola. 
Kas perka veikiai Lietuvos 

Laisves Paskolos bonus, tas 
skolina dvigubai. 

Lenkai neatleidžia! tvirtina, 
kad Lenkija be Vilniaus, tai 
lenkas be vienos kojos. Todėl 
jie nusprendę neatiduoti Vil
niaus. « 

Mums lietuviams Vilniu3 
skaitoma Lietuvos širdis. Be 
kojos lenkpalaikio negriebs 
galas. Lietuva gi be širdies ne
gali gyvuoti. Taigi Lietuvai 
Vilnius yra brangesnis už vi
sus pasaulio turtus. 

Kad taip, tad gelbėkime Vil
niuj Pirkime L. L. Paskolos 
bonus. Su tais bonals mes iš
trenksime lenkus iŠ Lietuvos 
sostines. 

• • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • « • • • • • • • • 
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LIEPSNELĖS. 
— 

GELBĖKIME VILNIŲ! f 

Bikina ir l)r. B. Draugelį. Iš doros ir Europos lenkuose. 
to galima spręsti, kad kun. P. 
Bučys labiau paprasto k* juo
do redaktoriaus darbo nedirbs. 
Jis vien dabos vadovaujamos 
dienraščio minties, nustatys ir 
palaikys jo krypsnį. Prie gerų 
bendradarbių, turint pačiam 
vyriausiam redaktoriui didelių 
publicisto gabumų, tokia pa-

Tiek jiems ir rupi 
"Kele iv is" 42 n. svarbią mu 

sų Valstybei žinią, kuria skel
biama Olandija pripažinus Lie
tuvą " d e ju re" , atspausdino 
nežymioje vietoje antrame pus
lapy, gi kad Keleivio agentė
lis pakliuvo lenkams į nagus, 
skelbia pirmame pusi. žymiau
sioje vietoje, storiausiomis rai
dėmis. Ko ir belaukti! Kelei
viui Lietuva tiek terūpi, kiek 
sočiai pavalgiusiam šaukštai 
pe pietų. 

Pasipiktino. 

"Kele iv is" tame pat num. 
piktinasi, kad Lietuvos Atsto
vas Amerikai būdamas koiias 
dienas Chicago je apsilankė A-

I R K I T E jų dabar kodaugiau-
«ia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 

orėdami žinoti pinigų 
V 
S1UO resu: 

-

• 

kursą kreipkitės 
* 

. 

• 

"Draugas" Publ. Co. 
' 

. 

2334 So. Oakley Ave., • : • Chicago, UI. 

• 

. 

: 

• 

: 
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rus. Jam mat vistiek, by tik 
nusitvėrė bažnyčios žodžio. To-
liaus įdomu kur jis tą žinią 
pasigavo. Gal kaip paprastai— 
iš piršto išlaužė. Jeigu jis ir 
skaitė ją savo akimis, kas yra 
tas kunigas? Gal Mockaus ar 
Bnzovo pasekėjas, ar Keleivio 
"klapčiukas"? Jeigu jis kalba 
apie to " k u n i g o " Ledoux 

merikos lietuvių įžymiausią priekaištą katalikų Bažnyčiai 
vietimo ir mokslo įstaigą kad jinai mirusi, nes ji neinai-
- Sv. Kazimiero seseru Aka- tinanti alkanų, prieglaudų' ne

vieną mūsų numeri, jeigu no
rėtume jo " g r i e k u s " rankioti. 

GENYS MARGAS 
v 

demiją. Keleivis pasipiktino 
mirtinai. Prikaišioja Atstovui 
kad jis valstybinį laiką veltui 
gaišinąs, net reikalauja kad 

reiga sutaikoma su kitais dar
bais. 

Nesileisdami į tolimesnius iš
vadžiojimus, bet vien konsta
tuodami faktą, linkime "Drau
go ' ' buvusiam redaktoriui 
Chicagoje i r n u n "La i svės" re 
dakt. Kaune, geriausios klo
ties jo darbuotėje. 

Nedaug lenkai laimėjo A. 
Silezijoje. Visgi laimėjo. Kaip 
ilgai jie džiaugsis tais laimėjf- j Lietuvos valdžia turėtų paaiš-
mais, kitas klausimas. Bet jau kinti ar Atstovas turįs teisė 
šiandie lenkai šaukia, kad jie;ten lankytis... 
su ta Vokietijos provincija jau 
apsidirbę. I r todėl visos jų pa-

Ar gi ne juokai! Bet drauge 
ir .gaila, kad neapykanta ir pa

stangos nuo dabar turi būti vydas Keleivį į pamišėlių na-
pilnai atkreiptos Į Vilnių, į mus iškraustys. Tikri fari/ie-
Klaipedą ir gal dar t irftas Lie- jai! 
luvos dalis. 

Amerikos lenkų spauda šau
kia lenkus ir sulenkėjusius Vif-

Bažnyčia jau mirus. 

Tas pats "Kele iv is" — įžy-

PUOLIMAS DOROJE, 
Chicagoje gyvuoja ir veikia 

teismas nepriauglianis (nepil-

nians lietuvius kuoveikiausiai miausias plepalų laikraštis, 
pakilti darban del Vilniaus pa- 'per kažkokio kunigo tTrbain 

Ledoux lupas skelbia: Bažny
čia mirus. Nieko nuostabaus 
kad "Kele iv is" tokias nesą
mones kerta. Tai jo tiesioginis 
uždavinys. 

Tik gaila kad "Keleivis '; j 

sisavinuno. 
Lietuvai rimta valanda. 

Amerikos lietuviai Vilniaus 
klausimu t v. retų smarkiau El
brusu ir duoti reikalingoj pa-

namečiams). To teismo juris- jgelbos Lietuvos vyriausybei 
.dikcija apima visą €ook aps- Ta pagelba —tai valstybinė'nepažymi kokia bažnyčia mi- ' tų ilgaliežuvis užverstų kiek 

užlaikanti, tai aklas "Kelei
v i s " ir jo "bambizas" kitaip 
ir negalėjo pasakyti. Paaiški
nimų nereikia. 

Negirdėjo, 
v 

Kad kurčias negirdi, o ak
las nemato, tai visiems žino
ma. I r * Vienybė Lietuvninkų' 
ir "Kele iv is" nėra girdėję 
kad kur nors plačiame pasau
ly butų įsikūrę katalikų uni
versitetai, tai nenuostabu. Vo
kietija, Šveicarija, Italija, A-
merika, Ispanija, Angliją, Bel
gija ir visos kitos valstybės tu
ri katalikiškus universitetus. 
Bet žlibas tų valstybių nema
to, o kurčias nieko apie jas 
negirdi. 

Tai tik iš vieno "Keleivio" 
* 

numerio paimtos nesąmonės ir 
tai dar neviskas. Tas socialis-

dą kenčia, reikia gelbėti." 
Kaičtis. 

• -

RUDENS ŽIEDAI. 

Liūdni visi rudens žiedai, 
Kaip laimės ieškomos aidai, 
Kurios ligšioliai neradai. 

* • • • 

Kiek laiko atgal, Alnalga-
mated Clothing Workers of 
America unijos lyderiai su
šaukė, Kuppenheimero kompa
nijos darbininkų (kriaučių) 
susirinkimą, reikale pagelbėji
mo Rusijos badaujančių, pra
šė paaukoti pusę dienos uždar
bio. Ant rytojaus buvo rink- • J a u spinduliai kaitrios ugnies 
liava, aukavo kiek kas norėjo, j 1 5 pamylėtosios širdies 
Todėl dabar tarp darbininkų | Daugiau nešildys nei nešvies, 
sukėlė daug visokių kalbų. Jie 

Taip pat liūdnai, Širdies, ir tu 
Pražydai rudenio žiedu, 
Teeinu man brangiu ir šventu. 

sako, kadangi socialistai mum 
per prakalbas visuomet saky
davo, kad pasauly pinigai ne
reikalingi o Rusija jau greit 
pinigus panaikins, kad pinigai 
tik kapitalistams reikalingi, o 
dabar yra renkama del Rusi
jos, tai kame čia " t e i sybė" ! 
Dar kiti sako, "Kuomet Rusi
jos darbininkai išplėšė turtus 
nuo' savo kapitalistų, buržu
jų, geria (baliavoja)., nereikė
jo nei dirbti, tada mūsų nepra
šė padėti gerti, bet kada pini
gų pritruko, tai mes turime 
juos gelbėti." I)ar kiti klausia 
k 'gal jie nori palikti kapitalis
t a i s?" Kiti kalba rimčiau, sa
ko, "Vyrai , kaip buvo, taip 
mum negalvoja bet žmonės ba-

Tik didžio lūkesio sapne 
Bent svaigulinga svajone 
Lankyk, brangiausioji, mane. 

Putinas. • 

— • 
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Mokytoja: -— Pasakyk man 
Joneli kur yra vilnos? 

Joms: — Ant barono. 
Mokytoja: — Gečai, tebūnie 

ant barono. 0 ką iš jos daro T 
. Šonas: — Nežinau. 

Mokytoja griebdama už jo 
kelnių: — O tas iš ko f 

Jonas: — Iš senų tėvelio 
kelnių. • 

jėgomis pasitikėjimas. 
BOBAS — tai savo "tautos pa-

LIETUVIU 
Keršys. 

POLITIKOS PARTIJOS. 
i A. Socialistų liaudininkų partija. 

(Tęsinys). 
Socialistų liaudininkų partija, kaip ma-

tame iš jos programos ir darbų, yra griež
ta Bažnyčios ir tikybos priešininkė ir vi
sas pastangas deda, greičiausia Bažnyčią 
panaikinus, įvesti Lietuvoje netikėjimą 
aiba bedievybę (atejizmą). 

Socialistų liaudininkų partija nėra de
mokratinė partija. Visiems piliečiams j i 
lygybės nepripažįsta, ir lygių gyvenime tei 
sių neduoda, nors programoj ir sakosi už 
tai kovosianti. J i siekia proletariato ar
ba kaip jie patys sakosi, darbo žmonių 
diktatūros. Tiesa, socialistai liaudininkai 
proletariato sąvoka apima platesnius 
sluoksnius, nes amatninkus mažažemius ir 
žemesnius įvairių įstaigų tarnautojus, bet 
praktikos gyvenime nuo bolševikų tame 

klausime jie nieku nesiskiria. Plačiau tad 
apie tai nėra reikalo rašyti. Kad taip jie 
i tą klausimą žiuri, prirodė jų elgimos Ru
sijoj, ir kaikur Lietuvoje. Programoje jie 
apie tai nieko nerašo. 

Pasakyti ką nors griešto apie socia
listų liaudininkų, partijos veikimą Lietu
voje, kaipo atskiros organizacijos, šian
dien po pirmykštės partijos susiskaldymo, 
kuomet jie neturi savo atskiro laikraš
čio labai sunku. Kur socialistas liaudinin
kas, kur revoliucinis socialistas liaudinin
kas, o kur bolševikas nieks neatskirs. 
Kuomet jie nepaisė atskirų savo partijų 
programos punktų, bet visi stojo į kovą 
su kuriama Lietuvos nepriklausoma vals
tybe ir rengė pamatus socialistinės Lietu
vos sovietų respublikai, sujungtai su Ru
sija federacijos ryšiais, kuomet stengėsi 
sukėlę Lietuvoje suirutę palengvinti bol
ševikams ją paimti ir įvesti savo valdžią, 
jie visi bolševikai. Jų tikslai, siekimai ir 
darbai bendri. Jie skiriasi vardu, bet -ne 
veikimu. Jie principiniai nesiskyrė nuo bol 
ševikų savo siekimais, bet daugiau var

žytinėmis del valdžios ir iš dalies taktika. 
Bolševikas tad ir socialistas liaudininką? 
nors "du.puodu, bet abudu juodu" ir vie
nos reikšmės turi mūsų valstybės statymą 
darbe (Kadangi Lietuvoje soc. liaud. par
tijos veikimo kol kas negalima atskirti 
nuo bolševikų, tad šitai partijos cliarakte-
ristinai ėmiau bruoMj iš jų darbų Rusi
joj, kur ji, bent pradžioje dirbo kiek ato
kiau nuo bolševikų. Dangiau ėmiau bruo-
žii iš gyvenimo negu iš programos, — nes* 
jie, nuolatos eidami kairyn, artyn bolše
vizmo, gyvenimu labai nutolo nuo savo pro 
gramos išleistos 1917 m.). 

b. Revoliucinių socialistų liaudininkų 
partija. 

Ta partija susidarė iš kairiojo, socialistų 
liaudininkų partijos sparno. Prie jo prisi
dėjo buvęs Durnos atstovas Januškevičius, 
Jiešmanta, Butkus ir kiti. Aplamai imant 
revoliuciniai socialistai liaudininkai yra 
tikras socialistų liaudininkų partijos at
vaizdas. Principinių programe skirtumų 
nėra. Visa tik pasakyta aiškiau ir grieš-
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čiau, negu pas socialistus liaudininkus. 
Programa jie dar arčiau prie bolševikų 
palinkę. Daugiausia skiria tas dvi soc, 
liaudininkų rųši taktika. 

Rev. soc. liaud. partijos programos pro
jektas išleistas 1918 m. 

Programos įžangoje jie duoda kaikurias 
bendras apie partiją pastabas. Iš jų pasi
rodo štai kas: " j ų idealas — tarptautinis 
revoliucinis socializmas. Tuo keliu jie eisią 
prie darbo, ūkio ir kultūros suvisuomeni-
mo, gaminimo nuosavybės ir žemės nuo
savybės panaikinimo. Rev. soc. liaud. par
tija, atmesdama demokratinę respubliką, 
kurios tvarkyme dalyvauja naudojamieji 
sluoksniai grota su kitais i r siekdami so
cialistinės tvarkos, tvei'ia darbo žmonių 
diktatūrą, darbo žmonių tarybų pavida
le. Kaipo pereinamą valstybės formą pri
ima darbo respubliką: Visą gyvenimą 
tvarko socializmo pamatais, sieks to atkak 
Uos reyoliueinės kovos keliu". 

Lietuvos nepriklausomybė jiems nerei
kalinga. Jie nori jungtis su kitonus darbo 
respublikomis. Prie valstybinio gyvenimo 

leidžia tik tuos, kurie nesinaudoja sveti
niu darbu. TurimUeji nuosavybę prie jo ne-
prileidžiami, vadinasi neduoda |x>iMįnės 
laisvės, : , 

Bažnyčią nuo valstybės ir mokyklą nuo 
Bažnyčios atskiria tokiu bndu, kaip tai da
ro bolševikai^ 

Žemės klapsime jie reikalauja įvesti 
bendrą žemės darbą, arba žemės komuniz-
įrią, kaip veda .bolševikai. Kaipo pereina
mą, žemės valdymo formą jie priima žemės 
suvisuomeninimą — vadinasi — sociali-
zaciįa. Žemės virš nustatytos normos bus 
atimamos, kaip ir kitų % šiol svarstomų 
socialistų, be apmokėjua&o. Daugiausia že
mės galės turėti ižmogus tiek, kiek su savo 
šeimyna be samdininko galės įdirbti. 

(Bus daugiau) 
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k. H. T. STRIK0L1S 
Jturla Gydytojas ir Chirurgas! 
PBOPLES TEATRO NAME 

16 m W. 47tii S t Tai. Boul. 160 
•VALANDOS: nuo 6 iki 8 vakare. 
jNedėl iomis nuo 10 iki 1? ryte, 
• Bes . 2914 West 43rd Street 
. N u o ryto iki pietų. 

Telefonas McKinley 20 

:pac ••'•a1- -i -a i:gih:;:*,.^gg5 
Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTTAS 

(4713 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės, 

ralandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 
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DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 80- metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32nd St., Chlcago, III. i 

SPECIJALISTAJg 
Moterišku,, Vyrišku ir chroniškų 

Ugu 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 1 iki 3 po pietų 

Telefonas Yards 687 
' * • •« • • • « • • ' • ! • ! • • • • »»m • • m^+HC+M 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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RŪPINASI KNYGYNU. 

Cicero, UI — Spalio 24 d. 
Sv. Antano par. svet. įvyko 
Kat. Spaudos Dr-jos vietinės 
kuopos susirinkimas. Neatsi
lankius raštininkui šiam susi-

=a t 

tas 6 mėnesiams kalėjiman, 
arba $1,100 užmokėt. Cia bai
siai prasiplatino munšainės 
dirbimas. Viena moteris, «u 5' 
maiais vaikais tapo suareštuo-: 
ta. Rado 2 galonu degtinės.! 
Palikta vieniems metams 

DR. P. ŠIMAITIS i 
NAPRAFATH 

lydau Be Vaistu tr Be Operacijos Sj 
107S7 S. Michigan ave. 
Nuo 8 iki 12 vai. ryte. '« 

118 W. 45 Str. Chlcago H 
B (Prie Wcstern Avenue) 

Nuo 2 iki 7 vakare. 

Telefonas Boulevard 9199 ę 
o 
c DR. C. KASPUTIS 

*DENTISTAS O 
3331 So. Halsted St. * 

Valandos: 9—12 AM. • 
1—5; 7—8 P. M. j 

DR. S. N A I K U S 
L I E T U V I S 

G Y D Y T O J A S i r C H I R U R G A S 
O f i s a s ir v y v e n i m o v i e t a : 
3252 South Halsted Street 

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

Nedėliomis nuo 10—2 
Telefonas .Yards 2544 

J"DR""C"H"ARLETSEG AL i 
&Perkėlė savo ofisą po numeriui 

4729 SO. ASHLAND AVENUE f 

S SPECIJALISTAS J 
Džiovu, Moterų Ir V y m Ligų 

8Vai.: ryte nuo 10—12: nuo 2—5 J 
po pietų; nuo 7—8:30 vakare. I 

t Nedėliomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drcxcl 2880a 

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
tauriausia snuiiiftuiš Miniai, 

laivakortei, pasporui »r 11 
NO'I \ K I . I ! S \ > 

KfMsI I0sial«*, l 'a . skolus , 
l i o i i r n t a i tr i t 

809 tf. cJbth St . Mtl Ji Hals'ed St. 
Tei BoulbNd<d |41 

«iUi.j>^ 9 į',4 6 k«.sd!eiia« 
V*K..r.n> 'lai ĮCet ii ,»«b iki 9.>aV \re 

Ned : iki .< pu putų 

4UJIIIIIIil!lI!lllllliniflilH?(tll!f!Illllil»iC 
Telefonas Vou Bureu 194 

•» 11S9 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas H Cfcmtrgaa 
Specialistas Moteriška, Vyrttkq 

Valkų Ir visų chroniškų Ūsų 
VALANDOS: 10—11 ryto 3—S f* 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—11 ii 
Ofisas 3354 So. Balstcd St., Or i s** 

Telefonas Drovetr 9 — 
MiMiiiiiiiiiitiifiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiai 

to+*o**O0+ąomaoo9*+Q*o++o* 
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES 
2407 W. Madison. 1850 N. We 

6205 S. Halsted Strcets 
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui ir na : 
mama Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės 
Tel. Seelcy 1643 

SARA PATEK, pirm 

rinkimui išrinko p-lę A. Bub-
lauskaitę. 

Prisirašė šeši nauji nariai: 
A. Bislis, J. Mironas, O. Knei-
zintienė, J. Povilaitį K. Siur-
bienė ir PI. Ambrozaitė. 

Išrinko komisija (Bukauską, 
A. Bislį ir kit.) surengimtii 
prakalbu, kad supažindinus 
žmones su Kat. Spaudos Dr-
jos tikslu ir jos nauda. 

Spaudos Dr-jos kuopa dar
buojasi bendrai su A. L. R. K. 
Federacijos 12-ju skyrių sut
varkyti knygyną ir surengti 
triukšmingą viešą atidarymą. 
Tani tikslui yra išrinkta komi
sija. 

Iš buvusio šv. Kazimiero 
knygyno yra paimta daug 
knygų. Dabar rūpinimąsi jas 
sugrąžinti. 

Buvo pakelta klausimas kas-
link atidarymo vakarinės mo
kyklos, bet tapo atidėta. 

Bubinas. 

ant išbandymo. 
Fordo dirbtuvė dirba 5 die

nas savaitėje. Nevedusieji dar
bininkai gauna mažiau dirbti, 
negu vedusieji.' 

YiidJilif 
• 

PARAPIJOS FERAI — 
BAZARAS. 

__ 

MISIJOS. — BEDARBĖ. 
AREŠTAI. 

Sheboygaa, Wis. — Nors 
mušu. parapija medideiė, bet 
bažnyčia yra erdvi ir gan gra
žiai papuošta. Vienok jos pa
laikymui reikia pinigo. Taigi 
vietiniui kfebonaa, kun. V. Dau 
norai pasitarus su parapijo
nais sumanyta parapijai su
rengti ferus — bazara. Prasi
dės lapkričio 6 d. 

Kolektoriai jau perėjo per 
stubas ir daug visko pririnko. 
Užtat bazare bus įvairiausių 
daiktų. 

Visi atsilankykime, daly
vaukime ferose, o mūsų baž
nyčią galėsime ir toliau pa
laikyti ir ją gražiai papuošti, 

S. R. 

bangę ir kitų paklf dionį. Žo
džiu sakant auklėti ją obl«$io 
dvasioje: IK^ras ir Tėvynė; 

Šiandien Amerikoje skaito 
ma virš trijų šimtų kataliku 
moksleiviu lankančiu auJdHa/-
šias mokyklas. 0ral»s atei-4 

nančios kartos darbuotojų bū
rys, kurie yra surišti viemi 
stipriu ryšiu. 

Tečiausr lietuviu, moksleivija 
yra finansiniai nuskurusi. Jo 
organas "Moksteivis" kurs ri
ša mūsų jaunuolių sielas, rei
kalingas nemažų išlaidu. To
dėl Amerikos Moksleivija, ir 
kreipiasi į Amerikos visuome
nę prašydama paremti jos tik
slus paremti iš dvasinio ir fi
nansinio atžvilgio. 

Daug draugijų, kuopų, pro
fesionalų išgirdo moksleivijos 
atsišaukimo balsą ir prisiuntė; 
aukų, kurias žemiau skelbiame 
išreikšdamas Moks. Susiv. 
vardu širdingiausią padėką vi
siems aukojusiems, laukiame 
ir kitų ligšiol dar neišdusių; 
mušu. atsišaukimo. 

i — • • 

MONTREAL | 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

Trečia 
• U . 

CANADA LINE 
Susijungė Red Star ir Holland-America Linijai 

Tiktai vienas tiesos kelias į Balttc Portas 
LAIVAS POLAM) IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D. 

Valgiai geri. Graži viela pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai 
Kambariai po dvi lovaa 

Iforint daugiau informacijų apie fo^as atsišaukite 
INTERNATIONAL MERCANTLLE MARINE OOMPANY 

Chicago: Fą O. Brown,West Pass. AgU, 14 M. 
• * ~ ^ — ^ — • ^ — - — ^ - — ' 

J 
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PAUIM-AMtlMKOS LINIJA 
Tiesi Mcttone f CiUSTUVA PER PtLIAVA 

(KaraUaučio Prieplauka) 
ARBA PER LIBAVA, BIAMBPRGA—EJLTsLLNU8 

fiiuomi linksma muma pranešti, kad mes pasldarbavom idant 
mūsų pasažiertal, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtu keliauti STA-
CJLkl I PILrAV^. ų ra 1 A 

Lietuviai, važiuojanti į PŲiava, aplenkia Lenkų juosta (Korido-
ra ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasporta; jokių visų nereikia 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja Saka mūsų regmliariško su 
atnešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o d«l Lietuviu tai 
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti. 

DldeH dviefii sriabu psaflu laivai isplankla: 
^ A T V I A " Lapkr. 9 POLONIA Gruodžio 7 

"E6TONIA" Lapkr. 23 OTUANIA Grswdžk> 21 
Pasažierams tiesas patarnavlmae tarp LrBAU-DANZIG-HaJi|ax, don. 

Visi laivai tori puikus kambarius trečios 'rUmroa keleiriiuaa 
Kreipkitės prie mušu aguntų jūsų mieste arba pas 

KEMPF. Gen. V^e^trrn Pęss, Agt. 120 N. LaSalle St. Chicaro 
— m ! = 

A M W » 

— 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 

Dr. Me Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

GHKJAGO. ILMIfOlH 
Tclr-fouas Tarus 5032 

Valandos: — 8 Iki 11 1S ryto:] 
po pietų iki 8 vak. Nedclto.j 

mis nuo 8 iki 8 vai. vakaro 

• » » ^ » » i 

DR. M. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU RE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenne 

9 lai 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 8397 

Ttl W. 18-th Gatve 
Nuo f iki 8 vaicare. 

JL P. WAITCHES 
Lawyer 

LIKTUfnffl ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 4309 So. Ashland A»e. 

Tel Yards 1058 

T e l e f o n a i P u l l r o a n 3 5 0 

Dr. P. P . ZALLYS 
LIETU \TS DENTISTAS 

10801 South Michigan Avenue 
ROSELAND, ILL. 

[VALANDOS: 9 ryto iki 9 vakare 
TEL.: PULLAIAN 842 ir 3180 f 

= 

^
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hone Scdey 7439 C 

~ DR. L M. FEINBERG Į 
>ydo specijaliai visokias vyrų f r s 

moterų> lyrt%au liga-. S 
5401 West Madison S t., kampas r 

Westem Ave., Chicagu. 
ralandos: 2—4 po piet, 7—9 v.S 

i 
ralandos: '2—4 po piet. 7—9 v.; 
IIIIIIIIIIIHIIHHmiltffffffHflHfflIftftlStlII 

= 
m~~ ' • • • • • • ^ • • 3 

Tel. Randolph 2898 
Au A. ^MASVII 

ADVOKATAS 
Ofisas vidamiestyje 

ASSOCIATION BLDG. 
19 South La Baste Street 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Panedėliais Iki '8 vakare. . . 
Nedėliomis ofisas uždarytas. \ 

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

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

i Tel. Prospect 31G6. 

• • » • » » • • • ' • laSJ 

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Detroit, Mich. — Liet. šv. 
I Jurgio bažnyčioj prasidėjo 
; misijos 30 d. spalio. Laike su-
! mos pirmą graudinga, pamok
sle pasako tėvas Alfonsas Ma
ria. Žmonių buvo pilna baž
nyčia. Misijos trauksis iki 6 
d. lapkričio, o p© misijų pra
sidės Šv. Jurgio parapijos ba-
zaras, ir tęsis apie 3 savaites. 

Detroito mieste 31 spalio 
pradėjo bedarbių surašą ir pa
sibaigė 1 d. lapkričio vakare. 
Sakė,kad atsišaukė apie 40,000 
šio miesto bedarbių. Kasdien 
Įvyksta daugybė visokių areš
tų, daugiausia už dirbimą 
munšainės, neatsilieka tuomi 
nei lietuviai. Girdėjau, kad 
vienas lietuvis tapo pasodin-

Chirargas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 ikii 
po pietų: 6 iki 9 vakare 

1 V. W. RUTKAUSKAS S 
i ADVOKATAS { 

Ofisas Didmiesty j : 
I 20 South U 8aU© 8tn»t I 

Hambaris 324 
1 Telefonas Central 6390 
• o'.o :.•:.", j'.j'—"-o»—,!.J'..,--.«t—v.^<_)/„.v.,,.^'.jn.o'.o'..'c 

j Vakarais, 812 W SSrd S t 
Telefonas: Yards 4681 

ĮIIUIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII^ 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS ORABORILS 

Patarnauja laidotuvise kuopi- K 
įausia. Reikale meldžiu atstSau-s 

ai. o mano darbu busite užga-S 
„iėdiciU. ,_, — ^« 
xaM4 m. *** 2L^*S£2*>' m-į 
= T»PlCTima« Ctoiart rr99 = 
niiMiuiniiuiiiiiiiiifiiiiMUfiiiimiiifiiiuti 

! JOSEPH O. SOBOL f 
LIETUVYS ADVOKATAS 

Namu Ofisas 
1645 Wabansia Ave. 3-čių labu 

Tel. Haymarket 3869 
Miesto Ofisas 

154 W. Randolph St. Room 479 
Metropolitan Block 

Tel. Main 2593 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorias, staty-

Įtojas ir senų namų taisytojas. 
į 2338 S. Oakley Ave., Ohicago ; 

Arti 23-čio Place. L 

— .— 
IŠ GIEDRININKŲ CENTRO. 

. 

Aulcog. 

Per N. Ang. L. R. K. M. 
S. Am. Apskritį $135.67 

Per L. R. K. M. S. Am. 
24-tą kuopą 117.50 

Kun. H. Vaičiūnas . . . . 25.00 
M. Dukterų Draugystė 25.00 
Šv. P. ir Paulio Draug. 20.00 
Ii. V. 25-ta kuopa 18.00 
L. D. S; 8-ta kuopa . . . . 16.40 
L. V. 44a kuopa . . . . . . 10.00 
Kun. A. Petraitis 10.00 

SIUVIMO IR KIRPIMO 
i 

P-lė Kazlauskiuta, Vedėja 
69 C Adams St. Chicaco, 111. 

492 Tel. Harrison 1421 

Dr. 0 . VA1TUSH. 0 . D. 
UKTCTIS AKIU 8FBC1AIJE9TA8 

Palengvina vl»i| sklg 
templm* Um* vr* 
priežastimi •kaod*-
jinio galvos, •valftu-
lio, aptemimo, nurr 

' votumą. akaudan^iUB 
r uŽsideguBlua karftfilu akių kreivos akya 

katerakto, nemiegto; netikras akis IndeUam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis rnsv-
ilHusiaa klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser-
gėteits savo regėjimo Ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 tkl S vakarą. 
N. dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Teis fa D r a v r r Otf. 

r = ^ 

DR, MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryte. 1 iki' 3 ir 7 iki 
9 v. 
Tel. Naktimis ir nedėlioj po pieta 

OakJand 1294 
— • J U 

Kasdien girdime tuos pačius 
aimanavimus ir nusiskundi
mus: vadų nėra. Kitais žo
džiais sakant, trūksta mums 
inteligentų k«rie vestų mūsų, 
išeivijos ir naujai— užgimu
sios tėvynės reikalus prie 
šviesesnės ateities ii- gamintų 
gražesnį ir skaistesnį musųj 
broliams rytojų. 

Kodel-gi taip yra! Nejaugi 
mes lietuviai esame tokie tam
sus, kad neturime pakaktinai 
mukytesraų žmonių? Taip,, tu
rime. Tik, deja, ne kiekvienas' 
iš mugu inokytą t»ri tą pra
kilnų idealą dirbti del tėvynės 
labo. Vieni iš jų yra paskendę 
ištautėjimo bangose, o dar* di
desnė dalis iš jų — atšalėliai 
visokių "izmų" vergai. Tai 
skaudi žaizda mūsų tautai! Gi 
įsisprovus vienam ar kitam 
"įzuio'' vadui į viešąjį gyve
nimą, tematome vien nuosto
lius. 

I v a i d a n g i k i e k v i e n a m i š **ni-

P. Vasiliauskas 10.00 
S. L. R. K. 93-čia kuopa 10.00 
Kim. A. C. Martinkus . . 10.00 
Šv. Uršulės Mot. ir Mer-

ginų Draug 10.00 
S.L.Ę fc<K,l&tal^uopa f510.00 
Am. L. H. K, M. S. 29-ta 

kuopa 1000 
L. V. 16-ta kuopa .. 
Kun. J. V. Skripkus . . . 
L. V. 17-ta kuopa . . . . . 
8. L. R. K. Am. 171-ma 

10.00 
10.00 
10.00 

kuopa * . . . 
Altorinė Draugija '» 

10.00 
8.00 
6.50 

• • . • • • • 

5.00 
5.00 

5.00 

L. D. S. 82-ra kuopa . . 
Spauda Draugijos €-ta 

kuopa / . . 
Kun. A. Ežerskis 
Šv. Jurgio Kareivių Di* 

ja 
L. D. S. 53-čia kuopa . . 5.00 
l ie t . Giesmininkų Dram. 

Draugija 5.00 
S. L. R. K. Am. 115-ta 

kuopa 5.00 
Ad. Jusnas .' 5.00 
Šv. Antano Draugystė . . 5.00 
Kuru A. Jurgutis 5.00 
Kun. P. Gudaitis < 5.00 
&v. E l z b i e t o s ^Draugi ja 5 . 0 0 

gerove, tad ir turime iš isti 
priemonių kad užkaišiojus n t* 
lemtas spragas. Žinome gerai ,^ v . Kaz. Karalaičio Dr 
1 I I * ! * • v i 

—' 
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Dr. L E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 
Vai. 10—12 ryte"; 2—4 po pietų, 

6:30—8:30 vąl. vakare. 
Kcsith-itciju: 10538 Perry Ave. 

Tel. Pullman 342 ir Tull. 349 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

MOTERIMS ir VYRAMS 

DR. J . SHAHKS 
Ofisai: 

1657W. MudUuir 
4t. Km p. Paulina 
Vai. 10 Ucl 13 p 

1 Iki 8 vak. 
Etos. ofisas 3041 ^ullertsti 
Ave. Kantp. Albany Ava. 

Vai. 8 iki 9:30 ryte 
8:30 Iki 9:30 trak. 

Chieaso, IV. 

8TDTT0JAS Ir CHIRUB6K 
U>«lo moterių tr 

vyru visokias Ii-
(a* savo ott-

suose ar IU 
K«abu«iasi 

' 

i 

Mokina siuvimo ir kirpimo mote
ry ir vaiky drabuiiy. 

P' 

DIDELIS 
BARGENAJ8 

Parsiduoda bisniavas 
medinio namas ant 2 
lubų. Oazas, oloktra 
žodžiu sakant namas 
yra ;«ram padėjime 
ir gfioj vietoj. Tirš
tai lietuviais apgy
venta. Randos npša 
J mėnesi $<3.00 dol. 
KRina yra pigi, ar 
ba mainysiu ant 
farmos. Nepamirški
te ireros progoa 

TAIPGI PARSIDUODA 
Chicken Farm 9 akry su budin 

kais ir gyvuliais. Yra daug- vi§-
ty, ani^iu tr pimperdy. Netoli 

KURSAS MARKIU 
ŠIANDIEN 

v 

Prigulintis 

, 1,000 Markių $6.50 

5,000 Markių $32.25 

10,000 Markių 64.00 
Prie virš nurodyta suny dadė-

kitę 40c. ant persiuntimo kaJty. 
Ant didesnių sumų duodame spe-

ciališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon į trumpiaosj 
laika. Parduodame laivakortės | ir 
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai 
arba laišku 1 

nuo Chicagos. labai rega proga, ku- ' 
ris nori vištas auginti ir iš jy bizni 
daryti ir ir lengvai pragyventi. L>el 
didesnių žiniy Kreipkitės į mano 
ofisą: 

GEORGE PETKUS 
fteat Estate, L*oaas and Insurance 

3402 S. Balstcd Str. 

Ud 
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tat 

val. vakaro. Nedėliomis 
1-mai vai. po piet. 

Kas norety palikti turtingų į 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. CHERK Al SKA 

1464 Indiana Ave. 

RUSSIAN-AMER1CAN 
BUREAU 

• 

160 N. W€lb *tretit, 

CJHICAGO, ILL. 

Į t Į . J J 

JEIGU norite gero plumberto, 
tai pašauk 

TH0MAS H1GGINS 
Mes atliekam 

• pigiai. 
2253 W. 24Ui St., 

Phone Canal 
a 

darbą, gerai ir 

ChJcapo. 

* ^ • *mm 

•I. k 

NEVIRTA KIĄULENA TRA 
LABAI NESVEIKA. Parsiduoda 5 sėdyniy Studebaker 

"svlf-starter" geram stovyje, par- P a s k a i t y k Šį StraipSBĮ d e l S&VO 
duosiu pigiai už gera pasiullmą. 
2207 W. 21st Place Chlcago, 111. 

= -r 

Parsiduoda saliunas 24?8 Blue Is-
land Ave.. labai pigiai, geroj vietoj 
lietuviy apgyventoj, prežastl patirsi
te ant vietos. Atsišaukite pas savi
ninką 

t, ZAMALEVlCllf 
8811 Commercjal Av. So. Cliicago, 111. 

yų rupi tautos ateitis ir jos L. D. -S. 81-aa ktt©pa .. 5.00 
Kun. Briška 5.^0 
Kun. Gudaitis 5.00 

ja 3.00 
L. D. S. 3-čia kuopa 3.00 
Elena įK^aflflkįutė . . ; . 2.00 
Jonas Vaitkus 2.00 

^iso #512.07 
Moksleivių Centro rast., 

P. česnulis. 

kad kiekvienas iš mūsų ^ftr-
biiotojų. turėįb feada nors per
gyventi moksteįvįįos dienas, ir 
tuomet jau jis nusistatė savo 
l>asaulėžvaigjL, užsibrėžė veiki
mo programą. Tad aišku, jeigu 
norime susilaukti geresnės at
eities turime kreipti daugiau 
domės į. moksieivijf. Savo do-
rine ir medžiagine parama ap BIZNIERIAI GARSINK1TES 
ginti ja nuo ištautėjimo ža- " D R A U G Ę " 

. • i u i . •, i •. 

PIRK PAS SAVUOSIUS. 
Cicero Dairy Kompanija yra jūsų kaimynai. Pasisekimas 

viso miestelio r^niasi ant pačių piliečių. KiidEvienas kpautuv-
ninkas laukia iž jūsų paramos. Taipgi ir Cicero Daily užtikrina 
jums gera tavora %reįta patarnavimą už ̂ prieinama kaina. 

CICERO DAEBY COMPANY 
2410 So. 56 Avenue Cicero, HUums. 

A N T R E N D O S ftTORAS. 

Prie pat Davis Square Parko švie
sus ir gerpj vietoj, tinkantis barber-
niai, kriaučių šapai arba Rcal Estatui 
pagyvenimui 4 kambaral. Savininką 
galima matyti visada ant tintos 

4500 So. Paulina St. Chlcago 

> i a r ^ 

. . • 

Parsiduoda medntie namas ant 
dviejy pagyvenimy po penkis kam* 
barius, netoli lietuviškos bažnyčios. 
Priežastį patirsite ant vietos. Atsi
šaukite 
1507 So. 49Ui Ave , Cicero, IU. 

>)Wur — i i 

Ant pardavimo saldainių ir groser-
nės krautuvė. Parsiduoda labai pi
giai. Taipgi jeigu kas norėtų mai
nyti ant automobilio arba name. 
( Atsišaukite po num 
3S02 W. 38-th PL <-mca*n. 11L 

PAIEŠKOJIMAS. 
Ieškau savo sunaas Stanislovo A -

llšausko. Paeina iš Mariampojės ap 
skričio, Balbioriiškio parapijos. Prieš 
kare gyveno Sofantųose. Girdėjau, 
kad per kare buvo paimtas į Ame
rikos kariuomenę. Nuo pat karės 
pradžios neturiu apie i\ jokios ži
nios. Jis pats, ar kas apie jj žino
te, malonėkite raSyti Šiuo adresui 

.Viena Ališauskienė, 
Balbieriškis, Mariampolės . apakr., 

Lithuania 

geroves. 
Daktarai sako kad nevilta1 jau

tiena ar kiaulena yra labai nes
veika viduriams nes nuo to atsi
randa skilvines kirmėlaitės. Tas 
žinoma labai sugadina vidurius. 
Kiauliena ir jautiena turi boti 
gerai išvirtos ar iškeptos jeigu 
nori kad tavo viduriai gerai dir
btu. 

Dauguma mote
ry vyrų. ir vaiku 
y r a g y d o m i n^io 
visai kitokiu ligų 
kuomet IStikrvjjų 
visa pmžtstii j -
ra jų skilvis. Kuo 
met neturi apeti
to, širdi griaužia, 
jauti skausmą vi-
duruose, skausmą 
atremtose silpiui-

ma akyse, mirguliavimą tai ženk
lai kad kas nors yra negerai «u 
jusu skih-ių, kad skilviniai kir
minai tonais ponavoja. Pas vai
kus tuojaus galima patemyti, jše 
nenori valgyti, miegoti jiems ku
kiai galva skauda, jie neturi noto 
žaisti su kitais vaikais. Lastam. y-
ra sutaisytas kad panaiknti 
skiUines krimeles .is jūsų svare-
mos ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais reguitatais. 
Pilnas būdas gydymo Lą»t#u 
kainuoja $10,48, pusė ^6.75. Jei-
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydykis nes gali ilsivyfrir-
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos? Laxtan yî a parduodamas 
Di*o. Laraeeo Lab., Forbes ftt 
Moultrie, Pittsbur^k, Penna. 

. i ... I . L " J J " • _ ' Š > » 

PUTINKITE "DRAUGĄ •»t 

Parsidnoda mūrinis namas lakai 
pigiai ant; 2 pagyvenimy BrtB&ton 
Parke, netoli bažnyčios ir mokyklos. 

F. SADAUSKAS, 
4Si» So. Csfffemia Av©., Chivago. 
' • • • • - - ' ••• ' t - m - L f a 
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TRUKŠMAS CHICAGOS 
POLICIJOJE. 

MIESTO MAJORAS STOVI 
UŽ POLICIJOS VIRŠI

NINKĄ. 

O ai eis šalin policijos virsi-
įlinkas. -

Chicagos policijoje no juo
kais pakilo trukšmas, kuomet 
valstijinis prokuroras Cro\ve 
pakėlė politinę kovą prieš mio 
sto policijos viršininką Fit-
zraorris. 

Kova pakilo visai netikėtai. 
Valstijinis prokuroras Crowc 
gražiuoju sugyveno su polici
jos viršininku. Tik staiga ply
šo nesutikimų bomba. 

Policijos virsiu, kituomet 
prokm*oro žinybai paskyrė 
10 nuėsto poliemonų su ser
žantu O'Malley priešaky. 

P e r e i t ą , š e š t a d i e n i 
tie prokuroro policmonai, ve
dami seržanto O'Malley, atli
ko visą eile " r e i d u " prieš 
gamblerius ir negarbės namus. 
Po tu. " r e i d u " prokuroras 
metė pirštinę policijos virši
ninkui. Kadangi " r e ida i ' ' ne
p a i k o , tai prokuroras metė 
už tai kaltę ant policijos de
partamento. Iš prokuroro pa
reiškimo reikėjo numanyti, 
kad miesto policija prieš pat 
" r e idų" atlikimą turėjo pers
pėti prasižengėlius. 

Kad taip, tai policijos vir
šininkas pareikalavo jo ofi-
san ateiti seržantą O'Malley 
ir raportuoti apie atliktus 
i 4reidus, ' ' prokuroro liepia
mus. Seržantas apie tai pasa
kė prokurorui. Prokuroras į-
sakė seržantui neklausyti po-Į 
l i c i j o s v i r š i n i n k o i r n u e i t i j o 
ofisan, nes jis tarnaująs pro-
kuroro ofise. 

Seržantas paklausė proku
roro ir atsisakė klausyti po
licijos viršininko. Tuomet po
licijos viršininkas suspendavo 
seržantą, Įvykus tam faktui, 
prokuroras suspenduotą ser
žantą pakėlė į savo ofiso kler
kus su 2,500 dol. metinės al
gos, ty. 100 dol. daugiau, ne
gu jam buvo mokama polici
joje. 

Policijos viršininkas seržan
to suspendavimo klausimą tuo 
jaus* pavedė civilės tarnybos 
komisijai. Pastaroji ateinan
čią savaitę svarstys seržanto 
O'Malley nepaklusnybę polici
jos viršininkui 

Tuo tarpu tarpe prokuroro 
ir policijos viršininko kova 
tęsiasi. Prokuroro policija at
lieka reidus. Prokuroras grū
moja kai-kuriems policijos 
kapitonams. Vakar prokuroro 
ofise buvo kalbama, kad poli
cijos viršininkas neatlaikys 
kovos ir turės pasitraukti iš 
užimamos vietos. 

Gi policijos viršininkas šau
kia patį majorą, kad jo, ty. 
viršininko, autoritetas nebūtų 
žeminamas. Kad butų pasi
darbuota suspenduotą seržan
tą O'Malley visai pašalinti iš 
policijos. Kitaip jis, pats, tai
gi viršininkas, pasitrauksiąs. 

Toje kovoje miesto majoras 
stovi policijos viršininko pu
sėje. Kadangi majoras neturi 

jokių nesutikimų su prokuro
ru, tai jis dar vis mėgina abi 
pusi sutaikintu 

Teėiau viešoji opinija kai
po muro siena p**wS ~* polici
jos viršininką. Nes Chicago 
pirmukart savo istorijoj turi 
toki sąžiningą, energingą ir 
drąsų policijos viršininką. 
Trumpu laku jam iš dalies jau 
pavyko apvalyti pačią apsi
leidusią policiją. I r kuomet po
licijos viršininkas norėjo dar 
daugiau patvarkyti policiją ir 
apvalyti miestą, staiga jam 
kelią pastojo jo priešai. Pa
kelta prieš jį politinė kova. 

Todėl visokiems sukčiams 
ir nedorėliams šiandie vra 
džiaugsmo. Ą 

Red. pastaba. Geri ar pikti 
liežuviai kalba, kad Taulakės 
Kataliką Paskolos Stoties bu
vusioji Valdybą iš didelio 
" u n a r o " atsimetė nuo bendro 
darbo su tautininkais pasko
los reikale. Tai jau tikrai pai
ko " u n a r o " paroda. Gaila, 
jeigu taip siaurai pažvelgta 
į tėvynės reikalus. Ar-gi tau
tininkams (tikriems — o ne 
fariziejams) mažiaus rupi Lie
tuvos laisvė? Juk Chic. Feder. 
Apskritys panaikino partijų 
skirtumus Paskolos dalykuo
se? Rodos, mūsų veikėjai tu
rėtų prisilaikyti savo organi-

IŠ BRIOHTON PAftfCO. 

š į vakarę, lapkričio 3 d., 
Nek. Pras. Panelės £v. par. 
svet. (44-tos g-vės ir Pairfield 
Ave.) 7 va i vak. kalbės Liet. 
Iteig. Seimo narys, p. M. Bag

donas ir kiti žymus kalbėtojai. 
Paaiškins apie Lietuvos vidaus 
politiką, įvairių partijų, ypač 
Krikščionių Demokratų dar
buotę Lietuvoje. 

Brighton-parkiečiai, nepra
leiskite šios retos progos iš 
girsti taip svarbių dalykų apie 
savo tėvynę Lietuvą. 
A. L. R. K. Fe<J. 19-to sk. kom. 

Iš NORTH SIDES. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Liet. Vyčių ;4-tos kuopos svarbus 
tnėnesinis susirinkimas įvyks ket
virtadienio vakare, lapkr. 3 d. S. 
m., 8 vai. vak., parap. svetainėje. 

Visi nariai yra prašomi neatbū
tinai atsilankyti, nes reiks išklau
syti raporto buvusio vakaro, ap-

I š TOWN OF LAKE. 

Federacijos sk. darbuotė. 

&ioje kolonijoje randasi į-
vairių įvairiausių draugijų. 
Kiekviena turi nusistačiusi bei 
užsibriežusi tikslą ir stengiasi 
jį pasiekti, be abejonės, ar auk 
sčiau ar vėliau vienybėje veik
dami jį atsieks. 

Federacijos 7 skyriaus lai
kytame susirinkime, apart 
svarbesnių nutarimų pranešta, 
jog L. L. Paskolos kvota dar 
neišpildyta, bet stengiasi viso
kiais ja budais išpildyti. 

Town of Lake yra garbinga 
savo tarpe turėdama energin
ga, darbštų, visa širdimi atsi
davusi veikimui gerb. kun. A. 
Martinku. Nors jis nesenai ap
leido mokyklos kieta suolą ir 
įžengė į Kristaus vynyną, rau
kų nenuleido del poilsio ir sto
jo į darbą — tautos labui. 

L. L. paskolos vajui užėjus 
sutraukė visus veikėjus į vie
ną būrį ir pasakė: — Vyrai, 
stokim Į darbą, prakilnus, gar
bingas šiame momente tikslas: 
gelbėti savo tėvynę. Jau ge
resnio, naudingesnio darbo del 
tautos negali būti; ten už jū
rių, marių mūsų tėvynė kelia
si iš vargo, padėkime ją at
gaivinti. 

Federacijos 7 skyrius maty
damas Kun. A. Martinkaus 
prielankumą, pasidarbavimą, 
išreiškia gilia pagarbą, užuo
jautą. Kiekvienas atjausda-
mas gerb. veikėją stojo su juo 
į tą prakilnų darbą. 

Alumnė. 

tarti ateinantį vakarą, kuris bus 
zacijos drausmės ir nevarmėti iapkr. 20 d., su šokiais. Apart to 
savo "ožiukų/'. Jeigu ir Tau- j atsilankys vienas žymus svečias, 
i , •• , • i T . v . j todėl susirinkime skaitlingai. 
lakeie atsirado kipšas ir drum- ^ J7 t , * 

v. ,J T V ?Y\ . A. C. Alaburdmle, rast. 
scia savo uodega bendrą ir su-
tartiną- valstybinį darbą, rei-f Labdaringos Sąjungos 4 kuopa 
ketų ta uodegą kuogreičiausiai I laik.vs mėnesini susirinkimą lapkr. 

4 d. 1921 m. Vakare, tuojaus po 
pamaldų parapijas mokyklos kam
bary (18 g-vės ir Union Ave.). 

Kviečiame narius ir nares skait-

nukirsti ir savo kvotą pilnai 
surinkti. 

U BRIDGEPORTO. 

Milžiniškas balius. . 

Lapkričio G d., sekmadienio vaka
re, G vai. didžiulėje svet. Wieker 
Park, 2040 W. North Ave. įvyks 
Šv. .Juozapo Ap. dr-stės milžiniš
kas bulius. Grieš geriausia muzika. 
Turėsite smagiausį laiką. Bus ir 
pasigardinimų. Užtai kviečia visus 
northsidiečius ir iš tolimesnių ko
lonijų, ypatii>gai jaunimą atsilan
kyti ir laiką linksmai praleisti. 

Bubinas. 

KALĖDOMS PRISIARTINAI 
aatK^ssTrrrtrrs i?ns§£": :n~'". "^sętSi 7.: r-£S23£ : : : : : : : 

• • t * • 

CHICAGOS IR APIELINKIŲ 
PASKOLOS STOČIŲ 

DOMEI. 

Paskolos darbas dar ne visur 
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 į Apskričio Paskolos Sto
čių Centro Valdybą, o ji parūpins 
kalbėtojų. 

Visais tuo klausimu reikalais 
prašoma kreiptis į Chicagos Pas
kolos Centro pirmininką, J. A. 
Mickeliuną, 3140 S. \Vallace St., 
phone Yards 2G52. • 

lingai atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu reikalų apsvarstymui ir 
yra pageidaujama, kad nariai ir 

Liet. Prekybos B-vės vieti- n a r ^ 8 atsilikę su mėnesiniais ino-
nio skyriaus vedėjos p. V. *į&L£*9 ? «*»m«*»»Y; * * 

J J l geidaujama, kad ateitu naujų na-
Stulpimus jau pasveiko ir prie rių ir prisirašytų prie šios Labda-savo darbo. 

Vi išminėtos B-vės skyrius 
suteikia įvairiausius patarna
vimus' keliaujantiems Lietuvon 
ir pinigų siuntime. Rep. 

31 d. spalio, čion atvyko p. 
Siauris iš Waterbury, Oonn. 
užimti nuolatinio vargonininko 
vietą ir tų pačių dienų vakare 
pradėjo pildyti savo pareigas. 
Linkėtina gero pasisekymo. 

Girdžda. 

ringos Sąjungos ir dirbtu del naš-
laič'uj ir tautas labo. 

E. M., n u t. rast. 

EX-KAREIVIŲ SUS. 

PRANEŠIMAI, 
M. BAGDONO MARŠRUTAS. 

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

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

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

Nedėlioj, iapkr. 6 d. po pie
tų 3 vah Melrose Parke; 

Panedėly, lapkr. 7 d. vak. Šv 
Antano par. svetainėj, (Cicero, 

Utarninke, lapkr. 8 d. vak., 
šv. Petro ir Povilo par. (West 
Pullman, UI.) 

S. A. L. Ex-karcivių Tentro su
sirinkimas įvyks penktadienyje, 
lapkr. 4 d., 192į m. 8 vai. vak. Hx-
kareivių pirmos kuopos skaitvkloj. 
4GO0 S. Marshfield Ave., Chieago, 
111. Visų kuopų atstovai malonė
kite atsilankitP laiku, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti. 

Centro Valdyba. 

IS TOWN OF LAKE. 
F 

Alumnų pirma kuopa laikys la
bai svarbų susirinkimą ketvirta
dieny, lapkr. 3 d., Davis Square 
Park svetainėje; prasidės 8 vai. 
vak. 

-
Alumnai teiksitės skaitl ingai at

silankyti . Valdyba. 

WEST PULLMANO. 

Liet. Vyčių 35-ta kuopa laikys 
svarbų mėnesinį susirinkimą ketv., 
lapkr. 3, 1921, S v. Petro ir Povi
lo parapijos svetainėje, 7 vai. va
kare. 

Visi Vyčiai yra prašomi pribūti. 
V. Kaliechis, pirm. 

PRAKALBŲ MARŠRUTAS. 

Rengiamas Lietuvos Maisto 
B-vės idant supažindinti Chi
cagos Lietuvius su Lietuvos 
ekonominiais reikalais. Kalbės 
vienas i.š žymiausių kalbėtojų 
N. P. Radis. Prakalbos atsi
bus sekančiose kolonijose: 

Ketverge Lapkričio Trečia-
diena aštunta valanda vakare 
J. Grigaliūno svetainėje — 
8430 Vineennes Ave., Chicago, 
Tll. 

Pėtnyčioje 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 — 
4600 So. Paulina St. Tovvn of 
Lake. 

Kviečiame atsilankyti kuos-
kaitlingiausi jies tai bus paju
dinamas svarbiausis Lietuvos 
klausimas. (Apgr.) 

VISAME pasaulyje yra priima gveikintį savo gimines, savo 
artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas Amerikos 
Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su išsiilgimu lau
kia dovanų, laukia gal ir labai reikalingos pašalpos. Ir kaip 
tik dabar yra laikas pasirūpinti, ka4 tos mūsų dovanos pasiek
tų juos dar pirm švenčių.Nebetodar, kad nebūtų reikalinga Lie-

' tuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant, <— DAR DAUG YRA 
TENAI VAGO IR SKURDO, DAR TOU GRAŽU NEUŽ
GIJO TOS MŪSŲ ŽMONIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ 
JIEMS KARfi. Taigi mūsų, Amerikiečių, pareiga yra nepamirš 
ti anoj pusėj vargstančių savo giminių. 

Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti su persiuntimu 
Lietuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas. Maža 
vilti-s, kad jis dar žemiau pultų, bet yra <įaug galimybių, kad 
gali pakilti, — ' T A D K I E K V I B N A S KAS TURI REIKALE 
PERSIŲSTI LIETUVON PINIGUS, LAI PASINAUDOJA 
ŽEMU KURSU dabar jau. 

Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma Lš žemiau 
paduotos ištraukos iš mūsų knygų, parodančių, kaip su kiek
vienu mėnesiu vis daugiau pinigu siunčiama per mūsų Ban
ką. Taip išsiųsta Lietuvon per BALTIC STATE BANKĄ: 
1921 m. Sausio mėnesy —' 2,f>3Q,456 auk*.; Vasario mėn. — 
2,082,795 auks.; Kovo mėn. — 2,64^,861 auks.; Balandžio mėn. 
— 2,087,633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118,044 auks.; Birželio 
m e n . — 2,501,950 auks.; Liepos mėn. — 4,904,886*auks.; Rug 
pjučio mėn. — 5,696,650 auks.; Rugsėjo mėn. — 5,114,750 auks. 
VISO PER 9 MĖNESIUS IŠSIŲSTA PEfc MŪSŲ BANKĄ Į 
LIETUVĄ 31 MILIONAS 678 TŪKSTANČIAI IR 25 AUK
SINAI, IR NEI VIENAS SKATIKAS IŠ TŲ PINIGŲ NĖRA 
ŽUVĘS! 

BAI/TIC STATES BANKAS užtikrina, kad per jį siųsti 
pinigai kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą; BALTIC STATES 
BANKAS duoda pilniausią garantiją už pinigų čielybę. 

Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok*tais patogumais, t. y. kur
su, kuogreičiausiais ir teisingiausiais BALTIC STATES BAN
KO patarnavimais ir siųsk j Lietuvą dabar, kuomet už dolari 
gaunama labai daug auksinų. 

Adresuokite mums šitaip : 

Baltic States Bank 
294 Eighth Ave., New York, N. Y. 

Scandinavian^American Line 
I PILIAVA 

Ijma* "HELLIG O L A V " 

LAPKRIČIO 28 
Lnlvas S. S. FREDERIK VIII 

LAPKRIČIO 18 
Visa trečia kliasa susideda iŠ kj»-

jutų del 2 ar 4 žmonių. Del infor
macijų kreipkitės prie vietinio agen 
to arba prie vieno iš Kompanijos 
ofisų: 

Soandinavian-Aitieriean Line 
117 N. Dearborn st.r Chicago, 111. 
2 7 Whitehall S t . , N e W York, N. Y. 
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minit 
248 VVashington St., Boston, iii 

• , 

k _ . 

CICERO, ILL. 

Moterų Sę^os kursai. 

Lapkričio 3 d., ketvirtadienio va
kare, bus valgių virimo ir rankų 
darbų pamoka A. Šatkienės stuboj, 
1513 So. 48-th Ct. Sąjungietės ir 
viešnios kviečiamos atsilankyti. 

~ Korespondente. 

pllAUSIA LIETUVIŠKA ĮĮRA'JTUVE CHICAGOJ 

PRARL QUEBN£KONCBRTINA ' 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena i i didžiausių Chicagojt 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip neganu. 

Mašinėlių laifikami drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedui, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius it 
mujukaliakui instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski * 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO, ILL 

Telefonas: DR0VER 7309 

' , " . . i . - L .1 m— ft iT^H 

i ! V 

PRANEŠIMAS 
Visiems Chicagos ir 

Apielinkes Lietuviams. 
Svarbiausia yra tai Amerikos ir Lietuvos Audinio i r Verpimo Kor

poracija, American and Lithuanian Textile Corporation. 
Šiuomi pranešu visiems šėrininkams kad Chicagą apleidau spalio 

30 d., ir dabar lankysiuosi kitose kolonijose su mūsų 
-Audimo Korporacijos reikalais, jau ilgiaus negalėsiu su Jumis dran

gai ir draugės reikalus vesti. 
Nors aš išvažiuoju iš Chicagos bet savo vietoj palieku jums vi

siems gerai žinoma žmogų kuris stengsis jums patarnauti visuose 
reikaluose; kaipo pasiuntimo piningų į centrą. Kurie da r neesate pil
nai užsimokėję, kurie turite ant išmokesčio paėmė serus; taipogi 
kurie norite nusipirkti daugiaus sėtų mūsų korporacijos; ir kurie 
dar neesate pirkę Audimo Bendrovės šėrų nepraleiskite šios progos, 
kol- dar šėrai parsiduoda po $10.00 nes trumpam laike bus brangesni, 
nes darbas Lietuvoj jau prasideda. Kaune turime didelį fabriką kur 
galėsite amerikiečiai pargryžę Lietuvon visj darbus gauti, busite 
patys savininkais ir darbininkais. 
• Aš V. W. WATKINAS. atstovas AMERIKOS ir LIETUVOS AU
DIMO KORPORACIJOS išvažiuodamas iš Chicagos įgalioju PONĄ 
POVILĄ P. BALTUTĮ 901 West 33-rd Str., Chicago, DI pas kurį 
galėsite kreiptis su visais reikalais, arba tiesiai }• Centralinj ofisą. 

. American & Lithuanian 
Textile Corporation, 

395 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
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