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METAI-VOL VD 

Anglija su Francija Nesutaria 
Turkijos Klausima 

_ 

VENA IR KITA SIUNČIA ATSKIRUS NOTAS 
T U R K A M S 

a 

TURKAI KVIEČIAM! Į PALIAUBAS IR KONFERENCIJA 

ITALIJA LAIKOSI FRANCUOS POZICIJOS 

KAIP BOLŠEVIKAI PAS- Vyriausias revoliucinio tri-
MERKS MIRIOP PRAVOS nalo teisėjas buvo teknikalis 

LAVŲ ARKIVYSKUPĄ. inžinierius NaĮtoVcenko. 
Byla buvo didžiai įdomi. 

Kasdien teismo salė * Bajorų 
kliube buvo pilna žmonių. 
Daugiausia, dirbtuvių darbi
ninkai ir bolševikų valdžios 
tarnautoja!. fCaipgi. Juk 
buvo teisiama* arkivyskupas. 

Labai mažas skaitlius kal-

Bolševikai jame matė savo 
priešą. 

(Chicagos laikraščio Daily 
News korespondentas Macken-
zie aprašo Petrogrado pravos
lavų arkivyskupo bylą). 

JUGOSLAVIJA KONCENT
RUOJA KARIUOMENĘ. 

Užgina naujų klasių mobili
zaciją. 

PARYŽIUS, rūgs. 24. -
Francijos premiero Poincare 
su Anglijos užsienių reikalų 
sekretorium Curzon konferen 
eija čia kaipir pasibaigė. 

Pereitą penktadienį įvyko 
karštos diskusijos. Francijos 
premic ras atsisakė apleisti 
savo užimtą poziciją Turki
jos klausime. 

Poincare pareiškė, jog Fran 
eija stovi už paduotus turkų 
nacionalistu reikalavimus. Bu 
tent, leisti turkams užimti 
Konstaninopolj, Dardanelius 
ir rytinę Trakiją. Ir po to 
šaukti taikos konferenciją. 

.Vakar kaip Anglija, taip 
Francija turkams nacionalis
tams pasiuntė atskirias notas. 
Nežinia, ką Francija turkams 
pranešė. 

B'et Anglija stovi už tai, 
idant turkai nacionalistai ne
pultų ncutralės zonos, nei 
Konstantinopolio su Darcla-
neliais, bet pirmiau sutiktų 
eiti taikos konferencijom Sa
ko, tik konfereneja galės tur
kams brąžinti okupuotus plo 
tus. 

Gi Dardanelių reikale Ang
lija greižtai stovi už tos per-
takos laisve. Toki turkų reikalavimai. 

Sekretorius Curzon mėgino] T a t a i k l a ™™*> » r t l l r k a i 

premierą Poincare perkalbėti, j P a H n k s P™ ***&$« r o i k v 

Bet nevyko. Tuomet jis apm , t t V i m U v 
Italija visas laikas laikosi 

taikingos pozicijos ir stovi už[ 
Francijos nusistatymą. 

tą Francijos nusistatymą pra
nešė Londonan. 

Anglijos ministerių kabinę ;i 

MASKVA, ru£p. 20. — Pet
rogrado pravoslavų, metropoli
tas arkivyskupas Beniaminas 
su daugybe jo patarėjų ir rė
mėjų areštuotas gegužės mė
nesį. Gi teismas buvo seno
jo Bajorų kliubo vienoje salė
je, Petrograde. Byla jam 
prasidėjo birželio 11 dieną. 

Tarp kalinių buvo Kronš-
tadto vyskupas, archimandri
tas Sergiei, garsus advokatas 
Novitzky; buvęs dūmos atsto
vas šventikas prof. Ogniev-
Šein ir keletas kitų žymesnių 
rusų. 

Bolševiku teisme. 

Anot bolševikų, arkivysku-

BELGRADAS, Serbija, rūgs. 
24. — Skaitlingi Jugoslavijos 
kariuomenės būriai koncent
ruojami pietrytiniame pasie-
nv. Nežinia, ar tas ruošiama 

tinamųjų šalininkų buvo įlei- prieš bulgarus, ar gal pagel-
džiamas vidun. Nes be speci- bai anglams prieš turkus, 
aho leidimo niekas salėn ne- Autoritetai užgina naujų 
galėjo ineiti. Dėlto didelė k\axių mobilizaciją. Bet kari-
toltinamųjų šalininkų minia "inkai pripažįsta, kad skait-

Žinios iš Lietuvos 
NAUJA GIMNAZIJA. bos, mokykla buvo pilna vai-

— kų. Sasnaviečių nelaimei ši 
KĖDAINIAI. Čia tapo įku-! mokytojavus tik nuo Kalėdų 

rta nauja gimnazija. Šįmet: ligi Velykų, numirė. Vėl pa
veiks I, II, III, IV ir V kla
sės. Gimnazijos direktoriumi 

nuo ryto iki vakaro stovėjo 
gatvėje ties butu ir meldėsi. 
Kuomet rytmečiais kaltina
mieji iš kalėjimo atvežti buvo 
vedami teismo salėn, gi vaka
re iš salės siunčiami kalėji-
man, pravoslavų tikinčių mi-į $ 1 2 5 0 0 ALGOS METAMS. 

jlingos rezervos sutraukiamos 
į strategines vietas. 

Iš kiekvienos geležinkelių 
stoties žmonių būriai palydi 
važiuojančius kareivius atsis
veikinimais ir linkėjimais. 

skiria naują mokytoją, bet tė
vai, sužinoję esant socialistą, 

paskirtas J. Januškevičius, kur uždarė mokyklą. Atvažiavo 
ris ilgus metus mokytojavo instruktorius ir atidarė moky

klą, bet mokinių, iki pabaigai 
metų, beveik nebuvo. Dabar 
Sasnavos apylinkės žmonės 

Petrapilio mokyklose, o pasku
tiniais metais žinomoje mums 
lietuviams šv. Kotrinos gim
nazijoje. » 

VISI BIJO TIKYBOS. 

tas tečiaus su tuo Francijos J Žinovai tvirtina, kad Ang-
misistatymu nesutiko. Todėl lija kartais gali nusileisti. Gi 
konferencija laikinai pertran-. jei ne, turkų su Anglija ka
kta ir nežinia kkios bus pa-'ras neišvengtinas. Nes turkai 
sėkmės. j pasitiki savo spėkomis. 

pas Beniaminas ir kiti prieši
nosi bolševikų valdžios parė-
dy ams. 

Kuomet bolševikų valdžia 
nusprendė užgrobti visus cer
kvių brangintinus daiktus, ji 
tuojaus pranešė apie tą parė
dymą visiems pravoslavų cer
kvės viršininkams. 

SUSEKTAS SįKALBIS 
PRIEŠ GRAIKU KARALIŲ. 
VENIZELISTAI NORĖJO 
KARALIŲ PAŠALINTI. 

GRAIKIJA KOVOS UŽ 
TRAKIJĄ. 

Tai jos gyvas reikalas. 

Sąkalbininkai areštuojami. 

ATFNAI, rūgs. 24. — Pas
kelbta, kad susekta sąkalbis 
karalių Konstantiną pašalinti 
ir Graikijos valdžion pakvie
sti žinomą Venizelosą. 

Keletas asmenų areštuota. 
Agentai ieško daugiau, sąkal-
bininkų. 

Tarpe areštuotų yra M, 
Grivas, kurs Venizeloso kabi
nete buvo valstybės pasekre-
toriumi. Taipat Koryllos, u-
niversiteto profesorius. 

RUMUNUA STOVI UŽ DAR 
DANELIŲ LAISV?. 

Tas surišta su jos interesais. 

BUKAREOTAS, rūgs. 24. 
— Rumunijos užsienių reikalų 
ministeris Duca paskelbė sa
vo valdžios nusistatymą kas-
link turkų situacijos. Jis pažy 
mi, jog taika Balkanuose ga
li but užtikrinta tiktai paliuo 
savus Dardanelių ir Bosforo 
pertakas. 

ATĖNAI, rūgs. 24. — Grai
kijos užsienių reikalų ofisas 

(paskelbė, kad Graikija kovos 
OŽ Trakija, kuri skaitosi grai
kų tėviškė. 

"Mes pralaimėjome savo že 
mes Mažojoj Azijoj, tad turi
me būtinai pasilaikyti Tra
kiją," sakoma pareiškime. 
'"Tai yra būtina taikos kon
ferencijos pradžiai sąlyga. 

"Mūsų armija Mažojoj Azi
joj kariavusi per dešimtį me
tų pilnai nuilsinta. Bet grai
kų tauta nesutiks, idant tur
kai briautusi Trakijon, kuri 
yra mūsų teritorija. * 

1 i Mes idemobilizavom 1912 
ir 1918 metų klases. Bet kla
sės nuo 1919 iki 1923 įimtinai 
laikomos pilnai apginkluotos. 
Jos sudaro daugiau 50,000 vy
rų, kurie įstengs apginti Tra
kiją, jei santarvės valstybės 
leis turkams užimti Konstan
tinopolį ir eiti toliaus. 

€ARTAGENA, rūgs. 24. — 
Ispanija į artimuosius Rytus 
pasiuntė veną didelį karo lai
vą. Dreadnautas Jaime Pri-
mero išplaukė į Konstantino
polį. 

. . Rumunija turi specialių Į DUBLINAS, rūgs. 24. — 
interesų pertakų laisvėje ir 
internacionalizavime,'J sako 
ministeris. "Tas reiškia palai 
kymą taikos Balkanuose.' 

Kova airių nacionalistų su 
maištininkais nepaliauja. Mai
štininkai atnaujna kovą mie
ste Cork. 

Arkivyskupas Beniaminas 
formaliame bolševikų valdžiai 
atsakyme padėjo tris klausi
mus: 1.. PrirodykitA argi nė
ra kitokios priemonės sųmnk-
ti reikalingų pinįsjų badaujan
čių šelpimui; 2. Garantuokite, 
kad tie iš cerkvių brangeny
bių surinkti pinigai nebus pa
vartoti kitokiems tikslams; 3. 
Pagaliaus Maskvos patriarko] 
sutikimas turi but gautas. 

Po to atsakymo jis buvo pa
šauktas Petrogrado bolševikų 
valdžios į Smolny institutą. 
Nuėjo su savo advokatu. Te
nai jis atsiėmė savo pirmąjį ir 
trečiąjį paklausimą. Bet sto
vėjo už antrąjį, sakydamas: 

"Duokite mums pažadėjimą, 
kad mūsų pinigai bus tikrai 
sunaudoti badaujančius šelp
ti."-

Gryžįcs namo arkivyskupas] 
paskelbė atsiliepimą į pravo-
slavus tikinčiuosius. 

Tas atsiliepimas, kaip bol
ševikai liudija teisme, sukėlė 
visą eilę riaušių Petrograde, 
kuomet sovietų agentai pradė
jo plėšti cerkves. Žmonių mi
nios puolė kareivius ir polici
ją. Petrogradą pradėjo vai
dyti minia. 

Arkivyskupas kalba. 

Arkivyskupo Beniamino ir 
kitų byla tęsėsi beveik vieną 
mėnesį. Pasibaigė liepos pra-
dzioje. 

Bolševikų autoritetai sten
gėsi įrodyti, kad Beniaminas 
ir jo rėmėjai yra tikri anti-] 
revoliucionieriai, kad jie turi 
artimų ryšių su priešbolševis-
tiniais gaivalais užsieniuose, 
kad ju visų tikslas — sugriau
ti bolševistinę valdžią. 

J nia giedodavo i r šaukdavo ar
kivyskupo laiminimo. 

Teismo ištarmė. 

Bolševikų revoliucinis tribū
nams yra tos rųšies, kad jis 
klauso tik skaudžių apkaltini
mų. Bet neleidžia kaltina
muosius ginti, išėmus advoka
tą, kuriam taipat varžomi žo
džiai. 

Arkivyskupą Beniaminą pir
miausia pašaukta ginti keli 

Į liudininkai. -T^' liudininkų jos 
pusėje turėjo but daugybė. 

Tečiaus pirmieji liudinin
kai, jiems pasirodžius, areš
tuota. Dėlto kiti jau ir nėjo. 
Teismas tvirtina, kad tie liu
dininkai yra kaltinamojo pase
kėjai, dėlto jie patys yra an
ti revoliucionieriai. Užtad juos 
kalėjimam 

Toki tai bolševikų tribuna-
}lai ir tokia bolševikjų "teisy
bė." 

Po keliolikos dienų tos ypa
tingos bylos, kurioje buvo gir
dimi tik vieni kaltinimo žod
žiai, pagaliaus leista kalbėti 
patiems kaltinamiems, Tai 
buvo jų pirmieji ir paskutiniai 
zodzrai. 

DUBLINAS, rūgs. 22. — 
Airijos parlamentas savo pir
mininkui .paskyrė 12^500 dolc-
r į | metinės algos. 

38-111- ... I-

tuoja. Visi kalbėjo kuora-
miausiu balsu, be jokių ranko
mis mostikavimų. 

Arkivyskupas sakė: "Pirmj 
penkerių metų, aš paskirtas j ilgą vargą išsiprašė instrukto 
čia arkivyskupu, nes visi dar
bininkai ir vargšai mane my-

NEPAVYKO. 

žada prašyti paskirti kataliką 
mokytoją, kitaip — neleisią 
vaiku. 

Šis atsitikimas labai ryškiai 
SASNAVA, Mariampolės! parodo liaudies nusistatymą 

aps. Sosnavoje yra pradžios j <M religijos mokymo. 
mokykla. Parėmus iš vokiečių 
mokyklas, joje mokytojavo 
jaunas vaikinas, mokinęsis 
Veiverių Mokytojų seminari-1 KAZLŲ RUDA, Mariampo-
joje. Papūtus socializmo vė-'lės aps. Vienas Kazlų Rudos 
jeliui, jisai.pasviro į tą pusę.|bažnytkiemio žmogelis išva-
Kaipo inteligentas žmogus, sa-1 žiavo Kaunan parsivežti deg-
vo pažiūras pradėjo skleisti ir tinės. Ten nuvažiavęs pasiry-
mokykloje: nustojo mokęs ti- žo išgerti visą Kauno bravorų 
kybos. Tad tėvai nustojo degtinę, bet nepavyko: apsir-
siuntę vaikus į mokyklą ir per go ir jei ne ligoninė, gydyto-

[jų ir badaujančių darbavausi. 
Aš ne politikas. Ką ai da
riau^ tai buvo mano pareiga. 
Tai visa dariau Dievui ir cerk-

lejo. Jie mylėjo mane todėl, 
nes aš mylėjau vargšus. Del f tą, tik jos nenaudai. Ji tai-j 

vei. »» 

Arkivyskupas ilgai kalbėjo. 
Ant galo baigėv žodžiais: 

"Jei busiu nubaustas mirti
mi, sutinku, nes tai Dievo va
lia. Jei bus Jo tokia valia, 
aš mirsiu kaipo krikščionis." 

Kitą dieną sekė teismo iš
tarmė. Salė buvo prisigrū
dusi žmonių. Daugiausia bol
ševikų ir jų pasekėjų.* 

Kuomet vyriausias teisėjas 
paskelbė arkivyskupui mirties 
bausmę, visoj salėj sukeltas n? 

jai, tai greičiausiai jau butų 
riaus paskirti kitą mokytoją. į Kazlų Rudą gyvas negrįžfs. 
Atvaiiavo pil K. Jo patar- , 
t i, tėvai išsirinko tėvų konrite-.J^AUNAS. Rugp. 24 d. Kau 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a i a n atvažiavo anglų laikraš-
pat atsisakė mokyti t ikybos.*^ « T i m e s „ ekonominio sky-
Tada tėvų komitetas nutarė ; r i a u s r 3 ( i a k t o r i u s M i n & J i s 
prašyti kito mokytoje. Pa*-jn o r į s s u s i p a ž į n t į s u Lietuvos 
kyrė pil. V. 

Šiai pradėjus mokyti tiky-
ukio padėtimi ir pamatyti u-
kio parodą. 

MOTERŲ PILIETYBES 
BILIUS PATVIRTINTAS. 

apsakomas triumfo triukšmas. 
Jie kitas paskui kitą kai- ] Tik keletas nubaustųjų artimų 

bėjo. Tvirtino, kad jie _ne- žmonių verkšleno. Gi arkivy-
kovoja prieš valdžią. Jie at- skupas persižegnojo. Jis su 
heka tik religines pareigas Į kitais apkaltintais tuojaus pa-
taip, ldaip sąžinė jiems dik- (imtas kalėjimam 

LABAI BLOGA PADĖTIS 
VOKIETIJOJE. 

Kanclieris kalba apie 
Amerikos pagelbą. 

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Vokietijos kancl. Wirth pasi
kalbėjime su laikraščio West-
minster (Jazette koresponden
tu šiandieninę Vokietijos pa
dėtį nupiešė labai apsiniauku-J nepasitenkinimas. Pavargi 

kentėjimams," sakė kanclie
ris, "idant įsitikinti, jog vei
kiai bes baigsime gyvavimą. 
Jau galima ir šiandie drąsiai 
tvirtinti, kad mes kaipir negy
vuojame. 

"Atlikome viską. kiek tik 
tesėjo mūsų spėkos ir dabar 
atsidūrėme ties savo spėkų ri-

Svetimšalėmš moterims ap
sunkinimas. 

tais be jokių nelaimingų atsi
tikimų paštą buvo vežiojama 
tarp miestų kuone kasdien, ne
žiūrint lietaus, ar sniego, ar 
pagaliaus pūgos. 

Iš vieiio šimto skridimų tik 
WASHINGTON, rūgs. 24. d u i J ^ n a s u v e l m r u . Gi kiti 

— Prezidentas Hardingas pa 
si rašė kongreso pravestą bi-
Hų apie moterų pilietybę. 

Ateity svetimšalės moterys, 
išėjusios už piliečių vyrų, ne
galės tapti automatiniai pi
lietėmis. Tokios moterys, jei 
norės but pilietėmis, turės 

skridimai su pasta atlikti grei
čiau, ne kaip buvo planuojama. 

Tuojaus po karo pa'štą ve-
žiojant pasitaikydavo lakū
nams daugybė visokių nelai
mių. Šiandie to nėra. 

Vienu aeroplanu vežama 500 
svarų laiškų ir 500 mailių to-atskiriai nuo savo vyrų pasi- Į 

rūpinti tapti pilietėmis. T e - (
l u m a , *"-*•» e i č i a u pra 

čiaus išsiimant pilietybės ras
tus joms bus palengvinimų. 
Nereiks paHuoti pasiketinimo 
deklaracijos. Užteks joms A-
merikoje gyventi vienerius 
metus, kuomet vyrams reika
linga net penkerių metų išbu 
ti Amerikoje pirm 
vimosi. 

skrindama, negu kuogreičiau-
siu traukiniu. 

Lakūnams paštą pristatoma 
į Maywood lauką, kur stovi 
aeroplanai, prie kurių nuolat 
dirba 130 mekanikų ir asisten
tų. Pastos vežiojimu iš Chi-

naturaliza- ! ca&° s J kitus miestus užimti 6 
[lakūnai ir 2 jų pagelbininkai, 

Svetimšalė moteris taipat ga ty. pamainytojai. 
lės atskiriai naturalizuotis, l Šiandie aeroplanais paštą 

sią. 
Blogas šįmet įavų derlius 

gali pakelti badą, kurio pa
sekmės gali but baisios, jei 
Suv. Valstijos nepagelbės Vo-
kietijai. 

Artimoj ateity Vokietijoje 
pramatomi pavojingi sumiši
mai, jei gyventojai nesulauksi 

bom Darbininkuose kilęs didis 1 jei jos vyras įbus svetimšalis. Į vežiojama tik dienomis. Bet 
_•. . ,_, , ^ . A m e r i k o g p i l i e t ^ i š ė j u s i u ž ; ateity, rasi, bus įvestas vėžio-

! - y 

mas Vokietijoje teip didis, 
kad bijomasi visatinos revo
liucijos. Mūsų padėties sun
kumą jaii suprantama ir už
sieniuose. Nežiūrint to, musų;bės. 
priešai vis dar mus spaudžia 
mokėti daugiau kontribucijos. 

"Vienatinė Vokietijos viltis 
yra Amerikoje. Amerika ii-Į 

nepiliečio, nepraras savo pi
lietybės, kaip iki šiolei buvo, 
išėmus atsitikimą, jei pat? sa
vanoriai atsižadėtų piliety-

jimas* ir naktimis. 

PAjšTOS VEŽIOJIMAS 
AEROPLANAIS. 

reikalingo palengvinimo, fiian-jgaa laikas stovėjo pašaly. Bet; Chicagos pastos viršininkai 
die gyventojų skurdas neap
sakomas. 

šiandie pradeda įsitikinti, kad 
j e jos pagelbos pasaulio atsta-

" Užtenka prisižiūrėti mūsų tymas negalimas. Ir šiandie 
vidurinių žmonių sluogsnių laikas su pagelba paskubėti." 

tvirtina, kad pastos vežiojimas 
aeroplanais labai geras daik
tas. Dėlto, tas vežiojimas ne
bus panaikintas. Perniai me-

P I N I G U K U R S A I 
Svetimų Salių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 doL 
rūgs. 23 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterL svarui 4.47 
Prancijos 100 frankų 7.82 
Italijos 100 lirų 4.3P 
Vokietijos 100 markių .07*4 
Lietuvos 100 auksinų .07^4 
Lenkų 100 markia .01 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGĄ %* 

i 
Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Metą |S.OO 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nno Naujij Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
sitjsti išperkant krasoje ar exprese 
"lisiiey Ordcr" arba įdedant pini-

\ registruotą laišką. 

Sunkiai dirbta, galvota ir Jamaika, jeigu šaHes ūkis ]iftu 
taupyta ir šiandiena jau nebe-j tiekia irti. Jeigu Lietuva <Mtią 
toli ta dieną, kuomet pasiro-1 priversta daugiau pirkti, negu 
dys savi, lietuviški pinigai; ir parduoti, jeigu mažiau uždirb-
kas svarbiausia, pinigai pa- • tu negu piratų, tuomet pini-
stovųs, remiami tikru turtu o'gai turėtu,.pulti. Iki šiol taip 
ne muilo burbulais. 

Suorganizuotas tapo Lietu
vos. Emisijos bankas. Vieną 
trečdalį pinigų duoda tam 
bankui valdžia, antrąjį treč-

DRAUOAS PUBL C O 
2334.SO. Oakley A ve . Chicagt 

Tel. Roosevelt 7791 
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LIETUVOS PINIGAI. 
Už kitų nuodėmes mums 

teko amžius kentėti. Ir šian
dienę, dar nepasibaigė tas Lie
tuvos likimas. 

Vokiečiai gobšumo ir cha
mizmo vedami, labai gudriai 

mokėjo apgalėtųjų kailį lupti, 
labai gudriai nukirpo ne vie
na kartų mūsų šalį iki gyvam 
kūnui. Bet patys kirpdami ir 
lupdami, nesugebėjo savo rei
kalų sutvarkyti. Ir jų ūkis iš
iro, jų pinigtis nusmuko visiš
kai. 

Už išgrobtus iš Lietuvos 
miliardinius turtus, vokiečiai 
paliko lietuviams popieriniij 
pinigų maišus, kurie šiandie
ną mažką verti. Viskas užtat 
Lietuvoje nežmoniškai pakilo. 
Duonos svaras, buvęs pirma 
1-2 auksinų, dabar pašoko iki 
20-25 auksinų ir kasdien eina 
brangyn. Lietuvos valdžia nev 
permatė, ir neįstengė laiku iš
leisti savų pinigų. Nes kaskis 
to butų, jei Lietuva butų ap
sipylusi lietuviškai spausdin-

nebuvo. 
1920 metais Lietuva parda

vė daugiau, negu pirko už 51,-
108,120 auksinų. 

1921 m. Lietuva pirko dau-
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SK/ttTYTOJĮĮ IALSI1. 
(Redakcija n*>lraa atickoniybti) 
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dalį Lietuvos bankai, įstaigos .giau, negu pardavė už 247 miL 
ir atskiri piliečiai, trečiąją da- auksinų, bet vienkart į Lietu-
lį ima svetimų šalių bankai, va įvežta iš Amerikos apie 20 
Svetimieji jau savo trečdalį į- mil. dolerių. Taigi ir 19*21 me-
simoliėjo iš viso 400,000 dol. tais Lietuvos turtas padidėjo, 
Lietuvos valdžia taip pat. Li- nes* 20 mil. dol. verta buvo 
ko dar akcijų neišpirkta pa- tuomet ne -200 mil. auksinų, 
čių Lietuvos piliečių. Bet pir- be apie 2,000 mil. «aųks. 

Paskutiniuoju laiku visa 
taip vadinamoji "pažangioji'' 
banda visais balsais pradėjo 
bliauti ant Lietuvos valdžios. 
LaikraŽeiai pilni nuolatinių 
straipsnių, kolojančių Lietuvą, 

£ » - » • i ' " ' ff SI ftf T^^^^m^^m^^ 

; * > 

Pirmadienis, Rugsėjo 25 192:2 

sios,, • gražų bisnį varyti. Bu
tų juk nebloga, tad apsimoka 
dabar parėkauti. Bet galime 
Ąiiramiiiti vpon&ius, gatavų 
pyragų išsižiojusius, kad iš tų 
šiaudų nebus grudę. žinoma, 
jeigu Lietuvos žmonės išgirs 
tą lermą, jeigu patikės, jeigu 
soekdbolševikus išrinks į nau
ją Sein^ą.... Jeigu teta turėtu 
ūsus, tai butų dėdė; jeigu 
raudonieji rėksniai poterius 
kalbėtų ir prie išpažinties ei

le imas eina smarkiai. Tokiu Žiūrint tad į tai kas buvo, 
bndu susidarys kapitalas iš Lietuva* neturėtų eiti bėdny"n, 
1,200,000 dol. arba 12 milijo- bet turtingyn, jos pinigas ne 
nų Etų (taip Lietuvos epiniu- mažyn, bet aukštyn. 

jos Atstovybę Amerikoje ir tt. 
Daromi susirinkimai, prakal- tų, tai jie galėtų tapti pado-
bos, kur visa gerkle ir atvirai riais žmonėmis... 
keliami protestai visoki. Kas Tjžtat gaila jų prakaito. A-
atsitiko,kad ponai raudonieji m e r įkoje jie gal nevienam lie-

gn. 

gai vadinsis). Kiek bus sudė
ta tikros, auksinės Vertės pi
nigų į Emisijos banką, už 
tiek bus išleista popierinių 
pinigų, kad visuomet gorin
tiems, galima butų atmokėti 
auksine verte. 

Tie popieriniai pinigai už
sakyti Čekų žemės sostinėje, 
Pragoję. Čekų valdžia apsau
gos, kad nebūtų netikrų pini-

A'psaugos jų pristatymų 
uvon. Apie 1 Spalio pir

moji dalis naujųjų pinigų bus 
»jau Lietuvoje. Apie 1 gruodžio 
bus pristatyta likusioji dalis. 
Jeigu kartais butų pavėlinta, 
tai Čekų firma yra užštačiusi 
milijoną čekiškų kronų pabau
dai mokėti už pasivėlinimą. 

Tokiu Imdu apie Naujus 
Metus tikrai turės Lietuva sa
vus ir pastovius pinigus. 

Pradžioje jie beabėjo turės 
nusistovėjusį kursą, būtent 10 
litų už vieną doleri. Bet ar'tas 
pinigas nenusmuks, kaip nus-

tais popierėliais, jeigu jie už j muko kiti? 
nieką neatsako. Kiekvienos šalies pinigai nu 

Tečiaus ateitis nesti visuo
met tokia, kokia buvo praei
tis. Ar sugebės Lietuvos vai 
džia sutvarkyti savo išlaidas 
taip kad nereiktų bristi į sko
las? O skolos juk turėtų suma
žinti litų vertę. 

Ir tokiam atsitikimui užkir
stos kelias. 'Lietuvos pinigus 
valdys ne pati valdžia, bet 
privatinis Emisijos bankas. 
Lietuvos valdžia pritrukusi pi
nigų, negalės spausdintis po
pierinių pinigų. Norėdama 
gyventi Lietuvos valdžia turės 
ieškotis kitų kelių pinigams 
surasti, negu kad lenkai ar 
bolševikai. Ir norėdama val
džia negalės sumažinti savo pi
nigų vertės. 

Visa tad naujųjų pinigų 
tvarka rodo, kad Lietuvos li
tai bus taip pastovus pinigas, 
kaip Amerikos doleris. Ir Lie
tuvos žmonės tokiu būdu nusi
kratys kitų užkrauto išnaudo
jimo ir greitu laiku sugryš 
prie tikros ekonominės tvar
kos ir pažangos. 

taįp supyko! Pirma tingėjo 
Lietuvai padirbėti, bet nedrį
so bent stačiai pasisakyti 
Lietuvos neapkenčią. Dabar 
netingi ir prakaituodami, gė-

tuviui sumažins Tėvynės mci-. 
lę, bet Lietuva pertoli, kad ge
rų norų pasileidėliai galėtų ją 
pribiauroti. 

Kas link registracijos, tai 

HU m u l k i n o « Bet M g į į Į j į ^ T I B E T O , 
dar mažas dalykas. 

iSvarMausk tas, kad iieįsire-
gistravusieji piliečiais rneturės 
balso Lietuvos tvarkyme.' O. , . . , - „, 

. -x , -. , v l gyveno -ūkininkas Bėskas. jeigu jų tarpe atsiras tnuks- °*7
Tr. | L v<_ , 

madarių, Lietuva galės jiems 
bolševistinio rojaus duris pa-

UKIKIKfcAS 8KS&AS. 
tau 

Viename Lietuvos sodžiuj 

Vieną kartą atvažįBvo pas jį 
žydas. Jis buvo gerai su juo 

rodyti, čia tai skaudžiausioj! | * « « P « f ^ - ^ ^ į " S ** k a s 

vieta .99išš»nto^oclaibolš O T i - ' n u d u o d a teba: n u l i ^ 8 i ' k:> 
žydas greitai ir pastebėjo. ką nesiregistruos, nes jiems 

Lietuva tik nusispiauti. Ir* tuo
met kas gi "d«iliattrą Lietuvoje 
platins? Lietuva eina kasdie
ną tvarkyn, žmonės ramyn, 
doryn. Lietuvos bolševikėliams 

Žydas klausia: Ui, ponas 
Šeškau, 4elko tu šiandien toks 
nuliūdęs. 

šeškas: — lekuti, padėk 
man, aš turiu nelaimę, šiąnakt 

v , ,. t »t » atsilankė pas mane mano bro 
— socialistams dirvai -kasdiena 1 w ™ . 
siauryn. Be Amerikos pagel- Uis; rytą nueinu pas jį, kur jis 
bos jie mūsų ak^se "sutirps ir ' f*&>> kiuriu kad jau tik jo 

lavonas yra. Patark man, ką 
aš turiu daryti. 

Čia šaukiama. 

Socialbolševikai žino, kad 

dą pametę visi šundaktariai ir 
n u ai «i • *u-«.„ dalvkas visai aiškus, kodėl 

sun-Grybaieiai rėkia užkimu
siomis gerklėmis: "Šalin, do-
loj , ,

> Kodėl! Lietuva paskel
bė, kad svetur gyvenantieji 
lietuviai ir. norintieji save 
skaityti Lietuvos piliečiais, 
privalo užsiregistruoti atsto
vybėse. Amerikai nustatyta 
už pasą ir vizą pirmais metais 
10 dol. paskui 5 dol. kasinėtą. 
Tai vieną. Del tų dvtejų prie
žasčių ir koliojanra Lietuvos 
valdžia. 

Eina rinkimai į Seimą. Kei
kia tad iš paskutiniųjų rėkti 
kad Lietuvos valdžia negera, 
reikia protestuoti prieš tuos, 
kurie visą dienos kaitrą ken
tė, kurie visą darbo sunkumą 
sunkiausiais laikais pakėlė, 
CJal už jūrių iSgirs Lietuvos 
žmonės ir patikės Amerikoje 
keliamiems lermams. Tuomet 
gal išrinks tenai į valdžią so 
cialbolševikus. O tuomet Ame
rikos "pažangieji" galės su-
gryžę Lietuvon, kaip siurbė-

jie visą laiką išpradžių patylo
mis, pašnabždomis, pakam
piais, paskui kaskart garsiau 
gadino žmonių Lietuvai pa 
lankumą. Ir savo tikslo pasie
kė tarp savųjų. Visi jų pas
tumdėliai pradėjo Lietuvos ne 
tik ką neremti, bet tiesiog jos 
neapkęsti Ir štai išeina regis
tracijos parėdimas. Ką darys 
jų sukvailintieji žmonės! Aiš
ku, nedavė iki šiol nieko,* ne-
siregistruos ir toliau. 

O pasekmės iš to nelabui 
kokios. Sugryžus į Lietuvą 
teisėmis Lietuvos piliečio ne
sinaudosi, o kartais Lietuva, 

r jei kokios, gali tokio ponulio 
ir visai neįsileisti. Atėjus rei
kalui grįžti į Lietuvą suklai
dintas lietuvis, įki šiol nerė-
męs Lietuvos ir neįsiregistra>-
vcs iš apsileidimo, gali atsi
durti nelabai malonioj padė
tyj. Ir tuomet praregės, kad 

nusus. Vienintelis išganymą^ 
tvarkos ardytojams, vieninte
lis kelias riaušėms Lietuvoje 
gaivinti, tai registracijos pa
naikinimas. 

Ponuliai. Jųs savo nusista
tymu kas link Lietuvos pa
tys į maišą įkliuvote. AtsimaU 
nykite, bukite tikrais lietu
viais, įsileis Lietuva, nes žmo
nių jai reikia. Gidei jūsų "ud-
ovolstvijos"' savęs .pasmaugti 
nesileis. Perdaug brangiai josi 
nepriklausomybė mums kai
navo. 

Morkus. 

VAIKŲ D0MEI. 

lės »į kairės tešmenį įsikibu- tie u darbo žmonių prieteliai' 

Jei nori išmokti tarnauti 
prie Šv. Mišių, tai nusipirk 
"Vadovėlį" kaip išmokti dai
liai Mišioms tarnauti. Parū
pinta Seno Bažnyčios Tarno: 
Kaina tik 5c. 

Nusipirk ''Vaikų Knygelė". 
Joje yra labai gražių pasd* 
kaičių ir spalvuotų paveikslė
lių. Vaikams šį knygutė labai 
tinkama. Kaina 15c. 

"Draugas" Pub. Co. 
2332 So. Oakley Are. 

Chicago. 111. 

Bet žydas nieko nesakęs 
greitai išdūmė. Už valandos 
laiko, pas feežką atsilankė po
licija ir klausia, kame yra tas 
lavonas. 

Šeškas nuvedė pelieiją į svi-
raą ir parodė juodą gyvulėlį 
— - šešką slastų suspaustą. 

Policija klausia, kur yra jo 
brolio lavonas. 

Šeškas gi, sako kad tai čia 
yra jo brolis, nes jų abiejų 
vienokios pavardės. 

Policija pamačiui kad pri
gauta, nusitvėrė žydą atker 
-sijimui. 

Eks-korespondentas. 

MISTERIJA. 

— Kas tui yra misterija ? — 
klausia Jurgis savo draugo, 
Petro. ; <j| 
* 'Petras: — Hm, misterija, 
misterija i*a, jeigu aš tau taip 
dfcosiu smagiai per ausį, *kad 
tu apsiversi kaip baravykas, 
o atsikėlęs tu pasijuoksi iš ma
no storžieviškumo, bet visai 
>nepykdamas. Ot, čia tai bus 
tikra misterija. 

Misterikas. 
M M M r < • m I I I 

Dedikuota Giedrininkų Ant galo taip suėmė visą šios mintys, jog 
XI tam Seimui 

Cleveiand, Ohio. 

KRIVE - KRIVAIČIO RAUDA. 
,. Ni'tol nuoJBitėnų l>anguoja ramiai Nemu

nėlis 
Ir glaudžiasi meiliai prie kojų Kambyno 

stataus; 
Senovėj kadalsia ant šito kalnelio stovėjo 

aukuras, 
Didelis, lygus, dievaičio Perkūno garsaus. 
&ią vietą garbingą mųs bočiai vadino 

Ruomuva, 
Čion meldėsi svietas, linksmai bedainavo 

jaunini's; 
Pats Krivė - Krivaitis dievaičiams au

kas atnašavo; 
Šiandieną to visko beliko vien tik at-

minim's. 

dingo 
Man viskas, tik liko — aukuras -—ir aš — 

ir naktis. 
% 
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Antai man bežiūrint, ėmė kilti aplinkui 
aukurą, 

Asmens neaiškus, keisti, laikų svetimų; 
Prie pačio aukuro stovėjo senelis pražilęs, 
Plaukai jo, kaip sniegas karojo žemai ant 

pečių. 
Įdubusios akys žėrė j kaip ugnis iš piktu

mo, • 
Sunykusios, drebančios rankos iškeltos 

rūsčiai; 
Kaip griausmas ičblaŠkė tylumą "jo barsųs 

sie žodžiai 
"Prakeikti jųs šunys Maskoliai, jųs Len

kai žalčiai!" 

Xes Kryžiaus galybė išblaškė senovės 
dievaičius. 

Perkūnas ir jo palydovai senai užmiršti. 
Užgeso ant amžių Žinyno ugnelė šventoji, 
Gi šventi ąžuolai ir gojai senai iškirsti, 

^ k u m ' s viešpatauja, kur kitad girdėjos' 
trenksmingos, 

dalingos jų dainos, kaip didžio Perkūno 
griausmai; 

Vieni tik paukšteliai beržyne da vis ta i n 
čiulbena, 

O NemunVs, primindams tuos laikus, de
juoja liūdnai. 

— T — * » » • _ _ _ _ . _ _ _ _ 
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Čion karią besilankant taip valandos grei
tai prabėgo, 

Naktis ėmė skleisti tyliai savo juodus 
sparnu-; 

Aš kaip sužavėtas sėdėjau ant vietos 
lyaiodam's 

PrinundAmas gailiai, garbingus tuos lai
kus senus. v 

"Klausykit! Kur dingo mus bočių gar
singos . tvirtovės? 

Rytuos, vakaruos regėti ven tik griofrė-' 
šiai! 

Su jomis pražuvo praeitis senovės gar
binga! 

M^s žmonės vaitoja, juos spaudžia nelai J 
mės skaudžiai! 

Veltui mums klausyti senovės dainų su
tartinių, 

Girdėt tik mus bfroKų ^vergijoj dervinis 
graudus! 

Kalba mus senoji,*švelnioji ir ta jau veik 
nyksta, 

Jau Vytauto sunųs • bevirsta, į lenkas, 
gudus! 

Antai arit mus kuorų šlovingų, tyžiams 
mus pašiepti, 

Plėsnuoja vėliavos mųs priešų padangėms 
aukštai, 

O jųs kraugeriai! jus ivėrjs, netabųs 
plėšikai! 

Perkūne dievaiti, kar tfittgo taro **itai! 

Tą gaują plėšikų, Perkūne dievaiti teiš*^! 
Apkrauk juos, Pykoli rųstusis, nelaimėm 

baisiausiom! 
Išgirskit meldimą, išgetibėkit 4f»vo vaikus f 

• • • » Į 
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Kad greitai mus žemėj neliktų'nė pėdsako 
jūsų, 

Kad vėl kaip senovėj mus dainos skam
bėtų saldžiai! ė 

Ant musų garsiųjįj drutviečių, kiekvieno 
mus bokšto, 

Vėliavos Tėvynės plasnuotų, ne jįjs areliai 
Nelaimė, visi tie troškiniai tik tuščios 

svajonės, 
Ir mūsų keiksmai ir vaitonės tai jiem tik 

juokai! 
Pražuvo ant amžių Tėvynės senoji liuo-

sybė! 
Už nuodėmės mūsų rūstauja ir baudžia 

dievai! 
. # 
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!Qana man bevarfti, ilgiau jau nenoriu 
kentėti! 

Šalin kartus švietė! Kentėjau ir taip^per 
ilgai! * 

O jums kraugeriai, teMeka amžinas keik
smas, 

Ir plyštanti mano širdis jus keiks amži-
Aai!M 

Pabaigęs kalbėti senelis, da kartą" rūsčiai 
pagrūmojo 

Ir vrrto į dugną beūžiančios upės tamsios; 
Tik tėkštelė vandens ir ^Nemunas vėl m-

miai užia, 
Kur ilsisi 'KrlYė ^askiftusias senos Lie

tuvos! 1 
Iš vokiečių kalbos sulietuvino 

K«n. V.'VUkufAttis. 
«Red. prierašas —- Mums labai malonu 

pastebėti, kad kun. V. Vilkutaitis Ameri-
'koje augęs ir mokslus išėjęs gražią ir tai
syklingą kalbą vartoja. Oi raudos turi
nys kalbu už galinga Lietuvos meilę,'kuri 
kaflftai lHtt*ias Wr*eįo *ilp%. ihtugiaus 

H H B i ' . •' I 

* 
M t SO ŽIEDĄ S, 

M * ***** ai 

(Vaizdelis Iš Amerikos Lietuvių Jaunimo) 

(Pabaiga) 
/ 

Jonukas Lietuvų pasiekė laimingai. 
Gi būdamas jau išlavintu kareiviu, greiti 
turėjo vykti į parubežį, kame draug SU 
kitais broliais-lietuviais savo krutinę sta
tė prieš savo priešus, lenkus pasikėsinu-3 
sius Lietuvos nepriklausomybę praryti.'Ši 
kova ištiko ties Giedraičiais ir "Širvlntais: 
1920 m., lenkams puolant lietuvius. Lietu
viai savo narsumu uždavė mirtiną lenkams' 
smūgį. Šioje kovoje draug su kitais tuks-J 
tančiais lenkų nuo Jonuko kulipfcos krito 
ir tasai lenkas, kurs pirm metų jo mylimos 
Rožytės meilę- ryžosi pavogti. Mat ir jis 
draug su kitais lenkais buvo atsidanginęs 
iš Lenkijos lietuvių kraujo atsigerti. 

Lietuviai, pergalėję lenkus, žengė,pir
myn koja kojon. Jų tarpe ir Jonukas. Tikj 
vienas iš sužeistųjų (priešo pusės) lyg ir 
ranką į Jonuką ištiesė. Jis sustojo, many
damas kad mirštantis kokios pagelbos rei
kalauja. Tečiaus jo krūtinė jau buvo nu
tilus. Jis paėmė jo ranką, bet akimirks
ny h pafcido. Savo aukso žiedą, duotą 
Rožytei ant nukautojo piršto pažino. 'Jo 
gįs4ose» kraujas sustingo, širdis'tarsi nus
tojo plakus. Valandėlę stovėjo lyg butų 
stabo ištiktas. Paslaptis, kaip tas žiedas 
^pateko lenkui, jam buvo nežinoma. Staiga! 
atsiminęs savo pareigas, pilnas minčių 
apie savo Rožytę, žingsniavo skubiai,pa
vyti Savuosius, u|pakaly,pa4iktJai»es ien-

f*o larooa ir/4tot9Ji Rožytei žiedą. 

bet tuo tarpu peilraukė jam darbą laiška
nešys, . paduodamas jam kišką iš Ameri
kos. Didžiai nudžiugo jį gUTęs, »rtes tikė
josi, kad jo mylima Rožytė jau atvažiuoja 
eiti slaugės pareigų, ir tokiu būdu prane
ša savo atvykimo dieną. Bet vos žvilgte
rėjo ant laiško, jo džiaugsmas virto didele 
baime. Laiškas nepaprastas — juodais 
kraštais. Tai mirtį kieno nors praneša. 
'Skubiai atplėšęs jį skaito: 

"ifylUtias drauge: — 

Nenusimink. Buk pasirengęs žią, 
nors skaudžią ir didžiai liūdną žinią pri
imti. Tavo mylima Rožytė mirties auka 
liko, priglaudė ją svetima žemelė... Mir
ties valandoje visa širdimi troško tave 
matyti, ant tavo rankų būti.... Buvo be
sirengianti Lietuvon sužeistų brolių guos
ti, tik visi kilnus -troškimai ir siekiai lie • 
kas amžinai neįkunyti... Ji mirė... 

Aš ir tavo sesutė dalyvavom laidotu
vėse. 

Tavo draugas, 
PRANAS". 

Skaudi'tai žinia/Skaudesnės, liudnes-
nįs vatandos Jonuko širdis iki šiol dar 
perjgtfvtmusi. Jis gailiai pravirko. Jo ty
ros ašarėlės, tarsi, šį kartą jam buvo vie-

.nkitelė paguoda. Jis troško gyventi del 
jos... pildė savo priesaikos žodžius, ją am
žinai mylėti. Tiklikimas nedavė juodviem 
eilės gyvenimo laime dalintis. 

.AkivaixdojeTtų» didžių širdies skaus
mų ir liūdesio Jonukas Savy c*prisiekė likti 
Lietuvos gynėjų eilėse kol įo rkrutingje 
pkks širdis, kol ptįgaliaus nukeliaus -ten, 
kur nukeliavo ir jo mylima Rožytė. 

Jonukas verkė gailiai..*&>• tyros ašarė
lės, tarsi,• buvo krikštu į naują,;pibf& vil
tis ir džianksaio gyvenifną. JfttfoSfeo gy
venti tien Idol §os...... 
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Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
L I E T U T I S AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina vlsif 
aktų tempimą 
k a s yra prležas 
Onai skaudėj imo 

galvos , svaigul io , aptemimo, Dervo-
tuma. skaudančius Ir užsidegusius 
karšč iu akių kre ivos a k y s katerak-
to, nemieg io; ne t ikras ak i s indedara 
D a r o m a egzaminas e lektra parodan
t is mažiaus ias klaidas. Akiniai pri
ta ikomi teisingai, toli ir eiti matan
t i ems pagelbsta. Sergėkite sa+o re
gė j imo ir -valkus e inanč ius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedė l i omis nuo 10 iki 8 vai . vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
T e l e f o n a s Bonlevard 768* 

|DR. A. R, MERSCHATIS 
DKSTTISTAS 

# V a l a n d : N u o 9 išryto iki 8:30 vak. 

§ 3241 So. Hals ted Gatvė 
Chicago. 111. 

• * • * » — t m m + ^ m I I I •• • i, , , , » 

Braziriškis s. «. 
Andrus 1. f. 

MOKSLEIVIO IŠLEISTU
VĖS. 

8$ 

o 
o 

S 

OR. A, L. YUŠKA 
Tol. Canal 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare . 5 
Gyven imas: — 4 1 9 3 Archer Ave. 

Tel. Lafayette 0098 
RV*¥WSaiF¥o-o-o-r¥*w^^ 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

-4442 8 0 . W ©steni Avenue 
Telef. Lafayet te 4144 

Vaarrdos: t -11 rytais, 1-2 po 
pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie 
niais t iktai p o pietų 2 Iki B vai. 

Detroit, Mich. — Kas tai 
kur yra pavadinęs L. Vyrius 
mokslo globėjais ir moksleiviu 
prieteliais. Aplamai veik -Be 
išėmimo L. Vyriai tam obal-
siui yra ištikimi ir reikalui 
priėjus neturtingą moksleivi 
visomis išgalėmis paremia. Iffej 
karta deda visas pastangas, 
kad parėmus jį. Detroito West 
Sidės L. Vyčiu 102 kp. nuo 

_ ! pat pradžios stengėsi moks
leivius remti. J i nesigaili sa-

1900 So. Halsted Str. | j T 0 y a rS° ir i š l a i d u t a l n Pra" 
* kilniam tikslui. 

Šįmet čia s v. Antano para
pijoj savo vasarines atostogas 
praleido moksleivis klier. Eug. 
Stigraanas, tuo laiku padėda-
nias klebonui kun. Ig. Borei-
šiui vasarinėje mokykloje. 

Kad neišleidus jį tuščiomis, 
Vyčių 102 kp. surengė jam iš
leistuvių vakarėlį 3 d. rugsė
jo. Žmonui atjaučiančiu moks
leivių vargus ir jų skurdą pri
sirinko daug. Vakaro vedėju 
buvo gerb. klebonas kun. .Ig. 
Boreišis, kuris savo įžanginėje 
prakalboje perstatė vakaro 
tikslą ir nupiešė moksleivių 

į margus ir jų gyvenimą. 
Vietinis Vyčių choras vado

vystėj p-lės T. Ivaueaitės su 
dainavo "Lietuvos grožybės", 
4 'Kur banguoja Nemunėlis' ' 
(Naujalio), ''Mergužėlė ma
n o ' \ (kun. J . Čižausko). Vi.' 
nu žodžiu sakant dainos išėjo 
kuopai kiaušiai. Publika jomis 
labai gėrėjos, garbė nžtai cho-

DR, P. ŽILVITIS 
Parke lė s a v o ofisą po num. 

S241 — 42 So . Ha l s ted Street 
N a u j a m e J o c i a u s Ręs t . 2 labų. 
Pri«i»* Ligonius nuo t - 1 2 A. M. 

«-8 r . M. 
Tel. Boulevard 7172 
Rezidenci jas Tel . Falrfax 5574 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS TR C H I R U R G A S 

46S1 S* Ashland Ave . 
Tel. Yards t « 4 

Tel . Yards 0024 
OFISO V AL. : 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedė l iomis : n u o 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. _ _ ^ 

«• = 

f^r* 

DR. S. NAIKELIS 
L I E T C V I S 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

9352 SouUi Halsted Street . . 
Aut viršaus TTniver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
?.—4 po pietų; n u o t—9 vak. 

42 Coort # f Nedėl iomis nuo 10—2 
N. E Cor. 49 Court ir 15 Str. Oofisas ir ryvonimo vieta: 

ant v iršaus vaistynyclos . S ; S * © S « « » « S ^ a ^ - 5 ^ - S ^ S © « l » f K 
M8 i '•>.» • • " ~ ^ 

R c s . TeL Cicero 2654 
Ofiso Tel . Cicero 4» 

DR. J. SHINGLMAN 
M 

rei . Off. Humbold t 4 t S t 
Res. H u m b o l d t 8898 

M. E.ZALDOKAS 
ARHTEKTAS 

1263 N. kaulina St. 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 YV. Madlson Street 
127 Mokyklos 8uv. Valstijose. 

J Moko Siuvimo, Patternų klr 
plmo, Deslg-ning bizniai Ir na* 
mama. Vietos duodama dykai, 

j [Diplomai. Mokslas lengvais at-
H įmokėjlmals. Klesos d ienomis Ir 
\\ •vakarala Reikalaukit knygales. 
B [TeL Seeley 1442 , . 

]» SARA P ATEfc, pirm. 
K»a»»aaa»aaa»*aaa^aaa^aaa%a 
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ro vedėjai p-lei T. Laucaitei. 
Pianą: paskambto p-lė L. 

iteugiutė. J i taip užhipnotiza
vo 'publiką, kad jai pabaigus 
skambinti kilo visa audra del
nu plojimų ir verste vertė pa
kartoti. 

'©. Valaičiutė padeklamavo 
labai jautriai. 

Paskui ant estrados pasiro
dė Detroito žvaigždutė p-ia 
Sirvaitienė, žymi solistė. Su
dainavo keletą dainelių, pianu 
akompanavo p-lė T. Laucaitė. 
Plojimams nebuvo galo. Dek
lamavo labai įspūdingai p-iė 
W. Jusikevičiutė, ką tik at
vykusi iš Lietuvos, pilna e-
nergijos ir pasišventimo dar
buotis jaunu Vyčiu' tarpe. . 

A. Šileikis, priaugančių JŲ 
skyriaus narys, padeklamavo 
labai patrijotines eiles. Nors 
jis yra dar jaunutis, bet pil-

Irtas patrijotizmo. Ateitis Vis
ką parodys. 

Ant galo, pakilus uždangai, 
pirma teartą ant estrados pa-
suodė L. Vyčių 102 kuopus 
priaugančiųjų choras. Sudai
navo keletą dainelių ir baigė 
Lietuvos himnu, kuris tikrai 
nustebino publiką ir nevienam 
seneliui ištraukė ašarą iŠ 
džiaugsmo. Ir buvo girdėt pu
blikoj kalbama, kad negirdė
tai choras tapo suorganizuo
tas ir išlavintas. Čia choro su-
tfrgaržzavime ncapkainuoja-
raas darbas ir pasišventimas 
gerb. klebono kun. Ig. Borei-
šio. J is lanko jųjų kiekvie
na susirinkimėlį, ar repetici
ją. Taipogi choro lavinime ne
nuilstančiai darbuojasi p-iė 
T. Laucaitė. I r čia ji Įdeda 
daug- pasišventimo. Mūsų va
dams priklauso didžiausFa 
g a r b ė . * 

Paskui buvo šokiai iki vė
lumos nakties. Visi gražiai 
linksminos. 

Pelno liko apie 76 dol., ku
rie įteikti išvažiuojančiam 
moksleiviui. 

6i kuopa mano šią žiemą 
pastatyti keletą veikalų, nes 
čionai apsigyveno keletas ga
bių narių. Valio! West Sidės 
Jaunimas. Prie darbo! 

Balandis. 

Iš SPORTO SRITIES. 
VYČIAI SVAIDININH&I. 

Waukegan, .111. - - S e k m a 
dieny, 17 d. rūgs., į šį miestą 
atvažiavo . garsusis Chicagos 
Nortli Sidės L. Vyčių 5 tos 
kuopos svaidininkų ratelis, 
kad ištyrus ar Chicaga ar 
Waukeganas turi stipresnius 
svaidininkus. 

Trečią valandą po pietų, 
Wire Mill darže, prasidėjo 
rungtynės Chicagos 5-tos kuo
pos su vietine 47-ta kuopa. 
Žmonių prisirinko daugybė, 
taipogi nemažas būrelis atsi-
lankė ir iš Chicagos, tarp jų »r 
5-tos kuopos pirmininkas. 

*Sekė labai smarkios rungty
nės, kuriose viena pusė paskui 
kitą pusę stojo pirmon vie
ton, bet ant galo Waukeganie-
čiai laimėjo, padarydami 4 
punktus prieš Chieagiečrų 3. 
Žmonių ūpas nuo pradžios iki 
galo buvo pakilus. 

Labiausiai atsižymėjo žaidi
me abiejų kuopų šie: J . Dacke-
vičia, Docis, "Kuzmickas, Šer
ną, Daugirdas, ir Sugentas. 

Įvykinimm" šių rungtynių 
daugiausia darbavosi Kaz. Na-
v 
Docis ir p. Paliulis. Taipogi 
gerb. klebonas kun. Jonas B. 
Kloris parėmė šį žaidimą. 

VYaukeganiečiai labai džiau* 
gėsi Chicagiečių apsiėjimu 
ir geru žaidimu, kuris darė ge
rą įspūdį į mus. 

*Ič viso , 

47-ta Kuopa. 

J . Dack» s. s. 
Schuren 1. f. 
Docis c. 
Juncius 1 b. 
Kuzmickas p. 
J . Dack c. f. 
Rules 3 b. 
Podziunas r 
Kairis 2 b. 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

Vienas žmogus*, kuomet jain*^ 
čakytiavo: ' *|mdėk Dieve'', vi
suomet Valandėlę palaukdavo r 

3 Q 2-*r tuomet atsakydavo. Ir kai 
>jo klausdavo delko jis taip da-
! ro, jis atsakydavo, kad piram 

'0 '0 l [fiegn ką nors pasakius, reikia 
2 1 0 gerai apsimąštyti. 

f. 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 

2 
0 

:0 
1 
1 
0 
1 

1 
1 
0 
0 
0 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . 

KAW KENTĖTI? 

Iš viso • 

Raomat irmo, neuralgijos Jr raumeni| 
Q,ftt imaigreitai nustoja, jeigu patrini su 

:* PAIN-EXPELLER * 
4 ' 6 d ''VšizUUnMa t&ng. S. V. Pat Ofite. 

f ) - ta K u o p a 1 0 P O 1 0 0 0 0 — o'Žtarttc .kad gautum tikfaji-gar»ujį per 
, - , ^ i n 1 A 1 1 A A A d a u 8 l a u k l u P 50 metų. 

474a Kp. 1 0 1 0 1 1 0 0 x - 4 HėlUIauk, l«d tt,r«u ik.ro (l»chor) 
YalttoaiMMi.' 

= »• 
= 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietnron Ber mm: 

9c. Už 160 Auksinų. 
arba-

1112 Auks. Už $1.00. 
Yicesnls knrsM slondiaot 

AidtesDes somas . 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — Clėaring Honse 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

i V.W. RUTKAUSKAS I 

C H I C A G O J E 
IŠ WEST SIDĖS SKLIAUTŲ 

Sekmadieny, 12 dieną rug
sėjo, įeinu i Aušros Vartų par. 
svetainę ir ka gi matau: 'Žmo
nių-priisirinkę kuone pilna sve
tainė, vieni skaniai juokiasi, 
kiti čiaudi, o dar kiti #loja ka
tučių. Ieškau to viso priežas
ties. I r pamačiau ja. Mat gerb. 
kun. B. Bumšas sako prakalba 
a])ie spauda. Taigi tie, kurie 
turėjo 4viSenėj 'prispaudę prie 
krutinės i'Naujienas*' turėjo 
čiaudėti nuo jiems duodamų 
"mac-nių" pipirų. O tuotarpu 
kiti juokisi ir plojo katučių. 

Apie tolesnę programa reikia 
ardauskas, J . Bukantis, Jouas [pasakyti, kad gerai buvo at

likta, nes aš ne vienas tai pas
tebėjau. Šalia manęs buvo du 
asmeniu — tą pAtį pastebėjo, 
nv> viena sakė: — vaje! kvai
lele, toks vakaras, tai reteny
bė. 

I 
i i • 

LIETUVON Į 12 DIENŲ 

ADVOKATAS \ 
Ofisas Didmiesty!: 

1 29 South La Salle Street | 
Kambarls 580 

Telefonas: Central 61 t f 

Vakarais. 812 W. 83rd a t . 
[̂  Telefonas: Tardą 4C81 
^HfMimiiii^juiiiHiuiimimimmi^ S 

Greičiausių vandeninių keliu. 
Ypatlškai vedama ekskursija su 

greitu persėdimų Southampton į 
Danzig PlHara, Memel Ir Liepojų ant 
vieno iš trijų greičiausių jurų mil
žinų, išplaukiančių iš N e w Yorko kas 
Utarnlnka. 

Visi trečios kliasos pasažieriai turi 
ka jutos. 

MLAŪRETANIA AQL1TANIA 
B E R E N G A R I A 

^Via Liveroool . Ir Glasgow 
SCYTHIA Rūgs . 28 
TUSCi fNM .Rngs . 80 
LACONIA Spalio 5 

Norint laivakorčių Ir informacijų 
kreipkitės p a s agentą savo mieste ar 
apiel inkėj. 

1» & p | # «MMMHMMM'^MMI»#**fe»#s 
Telefoaas Tards 1188 

4ETANLKY P. 
MAŽEIKA 

IGRABORIUS m] 
Balsamooto las 

Tarlų t u t ^ o - : 
btllns visokltJ 
reikalams, Kai 
prieinamos. 

v J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn 
Street Tel. Dearborn «0W1 
Vakarais: 10786 S. Wabasb Ave. 
Roseland Tel Pul lman 6877 

įį* * • • • » • • m* • - • • » » • • • • • • . » ! 

* < { • » » • » • » • • • » » • » » • • » » » 

•Tel. Central 1289 

HAROLD 0. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose te ismuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

R o o m s 1611 — 1612 
155 No. Clark St. Chioago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte fki 9 vakare 

H * » * » » » » » » » » * « » » « • • » ^ 

' - " M [•ei. Randolpb 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vtdtnmestyje 
A S S O O I A T I O N B L D G . 

f t Sotfth 'La Salle Street 
Room 1861 

Valandos: 9 ryto lkl i p o fHetų 

Dabar su pasiclgifnu laukia-
Vietinis amerikonu laikraš- lma 1-os Spalio dienos, nes ta 

tis "Waukegan Daily Ne\vs" 
rūgs. 18 d. gražiai aprašė šias 
Vyčių rungtynes. 

D- iė . 

siu garsių rungtynių. 

' u B O X S e O R E " 

5-ta Kuopa. 

Savickas 1 b. 
fSugentas 3 b. 
Butkus c. 
Daugardas p. 
Farmer r. f. 
Kaminskis c. 1'. 
Daugėla 2 h. 

K H E 
0 0 0 
2 2 
0 0 

0 1 
0 0 
1 1 

0 1 

diena taipat bus vakaras. I r 
jame bus gal daugiau 'funių', 
negu visada. 

Tarp kitko bus labai juo
kinga komedija, statoma pir
ma karta scenoj. J ą vaidins 
artistai-mėgėjai Vyčiai. O ką, 
Vyčiai daro, tai padaro "ol-
r a i t , \ Todėl aš tikiu, kad* 
Meldažio svetainė prisipildys 
svečiais. Nekantriai laukiu 
pirmos spalio dienos. 

Nemitęs. 

Gerai daro kas perskaitęs 
"Draugą" nenumeta, bet su
teikia kitam jo neturinčiam. 

8319 Aubuni 
Ave. Chieago. 

j v a 
N a m ų Tel. Hyde Park U9S 

Telefonas Bonlevard 418V 

A. Nasalsl 
G r a b o r i u s 

PatarnaaJu lai-
dotnveae. ves-
tavssa. kriks-1 
tynose Ir kitao-
M relkalac 
Kainos prisl 
moaj 

Aubum Ave. Ohicago. 

telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriibi, staty
tojas ir senų namų taisytoja*. 
2338 S. Oakley A te., Ohtego 

A r t i 2 3 č i o P l a i M . 

TeL Lafayette 42SS 

P U I M B I N G 
Kaipo lletnvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogerlaasla. 

M. VCfiKA 

J. WtANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIr5lA 
Automobiliai visiems reikalams 

2055 W. 22-^id Str. 2146 W. 21 PI 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 0199 

L I E T I VIS GRABORIUS 
£ Patarnauja laidotuvėse kuopi-fl 
_g1ausia 
=kt i , 

S»S3 «T. 9*-«fc M n e t 

i m i i i * i i 
-61- L-Jl 

mano darbą busite užga-^ o 
nėdinti. Tel. Canal 1271—21JH 
2314 W. 23-rd PI. Chicago, m 

ūiui i iMiinfini i 

IŠGIEDR1NINKU11-T0SEIM0 
PROTOKOLO. 

Amerikos Giedrininku ll-sis Seimas 
Minėt įvyko mgp , 28 ir 29 dd. ClevelamL 
Ohio. Seimas prasidėjo 6v. Mižiomis, ku
rias atnašavo kun. A. Linkus, "Giedros" 
Ketiaktorius, 6v. Jurgio lietuviu bažny-
v . . 
c i o j . 

Pirmadienis, rugp. 28 d. Pirmoji sesija 
10:00 vai. ryte. 

Pirmadienio ryte, tuojaus IKI HV. .Mi
šių, visi Giettrininkai atstovai-ės susirin
ko Lietuviu svetainėn ant Superior St. 
kur, lygiai 10:00 vai. Centro Pirmininkas 
k l M. F. Daumantas atidarė Seimą. Jam 
a p r a š i u s kun. VilkutaitiS; Šv. Jurgio p% 
rapijos klebonas, atkalbėjo maldą. Po to 
sekė Centro pirmininko įžanginė kalba, 
kurioj jis pasveikino Seimo dalyvius ir 
nurodė reikalą šaltai ir rimtai svarstyti 
organizacijos reikalus. Paskiaus pakvie
tė kalbėti kun. A. Linkų, kuris jausmin
goj kalboj skatina moksleiviją prie iš 

tvermingo darbo. 
Padėkojęs kalbėtojui, už trumpa kai-

TMiVvipfė k a l b ė t i * m ė š i s . • « % t - n 17 1 

rodė reikalą moksleivijai darbuotis 
sparėiau, galą gale pažadėjo paaukoti 
organizacijos reikalams $50.00. Už tokią 
stambią auką visi atstovai garsiai sušuko 
ir ploja delnais. Seimui nutilus vėl pinu. 
Daumantas dėkoja kun. Yilkutaičiui už 
tokią ne mažą auką. 

Centro raštininkas P. Česmilis iššau
kia paeiliui visas kuopas ir užregistruoja 
Seime delegatus-es, kurių išviso atsilankė 
IG. Ženklelius prisaginėjo vietinė giedri-
ninkė M. Kemėšiutė. 

Renkama prezidiumas: Statoma kan
didatai viešai, P.' Daužvardis, M. Kemė
šiutė ir M. F . Daumantas. Slaptu balsa
vimu išrinktas vedėju P. Daužvardis. Jo 
padėjėju išrinkta M. Kemėšiutė. 

1 rast. išrinkta A. Bundzaitė, 2-ju — A. 
Kalvaitis. 

[nešimą bei rezoliuciją komisijon įeina 
kl. M. Daumantas, kun. Vilkutaitis ir J . 
Kemėšis. 

Presos komisijon įeina J. Statutą, A. 
Kuzmauskaitė. E.'Stigmomis. 

Skuiuįą komisijos darbą pavedė re
zoliucijos komisijai. 

Koygų peržiūrėjimo komisijon įeina 
J . Saduskas, A. Kuzmauskaitė it J. Ke-

Dereškevičiutė. 
Pirmoji sesija baigta 11 : -0 vai /nu

tarta antrą sesiją atidaryti 2:00 vai. po 
pietų. 

Antroji sesija. 

Antroji pirmos dienos sesija atidaro
ma 2 vai. po pietą. Seimo išrinktas pre-
zidiiumis užima vietą ir pradeda darbą, 
{nešimų komisija j>ateikė dievotvarkę ku
rią. Seimas vienbalsiai užgiria. 

Skaitoma pasveikinimai. 
Laiškas nuo A. Rubliauskaitės su $5.-

00; laiškas su $10 nuo 24-tos kps. Sioux 
City, lo\va; laiškas su $5 nuo J . Jonuš-
kos, Clevelantd, Ohio; laiškas su $25.00 
nuo Centro dvasios vado kun. A.Baltuciov 
Chicago, 111. Dėkojama delnų plojimu; laiš 
kas su $30.00 nuo 6-tos kps. Detroit, Mieli. 
Pasveikinimas nuo 27-tOs kps. Orchard, 
Lake, Mich. Visiems aukotojams ir tiems 
kurie prisiuntė pasveikinrmus padėkota 
delną plojimu. 

Centro rast. P. Česhulis skaito perei
to 10-jo Giedrininku Seimo protokolą, ku-
ris buvo priimtas, kaip perskaitytas. 

Seka Centro valdybos raportai. 
Dvasios vadas kun. A.̂  Baltutis pri-

• 

siuntė trumoa raportą laišku. Centro 

.i 

tu, kuriame nurodė, kad dirbo1 Giedrinin
ku organizacijai kiek g&lėjo> Raportas 
priimtas gausiu delnų plojimu. 

Vice-pirm. P. Daužvardis išdavė ra
portą žodžiu, paaiškindamas kad atliko 
yiską kas jam buvo pavesta. Raportas 
priimtas. Rast. P. Česnulis išdavė rapor
tą žodžiu. »Sakęs narių yra 268, kai-kurie 
iš jų suspenduoti. Naujų narių per me
tus prisirašė 23. Sutverta viena nauja kuo
pa Orchard Lake, Mich. Aukojo $25, me
tinę algą, organizacijai, už ką Seimas pa
dėkojo gausiu delnų plojimu. 

Iždininkui neatvykus Seiman ir ne-
prisiuntus savo raporto, nutarta atidėti. 

"Giedros" Redaktorius kun. A. Lin
kus išduoda savo raportą- žodžiu, kuris 
parodo esąs daug pasidarbavęs patobuli
nime organo. Algą $120, išlaidas krasos 
ženklams, klišėms ir tt.. aukoja organiza
cijai. Išviso paaukojo apie $268. Raportas 
priimtas su išreiškimu -padėkos ir atsis
tojant delnų plojimu. 

•Įeiua sve&ias -gerb. $L Andzijauskas, 
vietinis • darbuotojas ir- Giodrhiinkų rėmė
jas,-kuris pakviestas tarti Seimui keletą 
Žodžių. Pastarasis sveikina vardu S. L. 
R. K. A. 54 kps., L. D. S.' 51 kp., Lietuvos 
Vyčių 25 kps. ir aukoja $3.00 organizaci-

mu. 
Seka Literatinės komisijos raportai. 
P. Daužvardis išdavė raportą žodžiu. 

Raportą* priimtas. 
Kiti nariai neatsilankė Seiman ir 

raporto neprisiuntė. 
Knygius V. "Sodaitis prisiuntė Seiman 

raportą, kuris buto perskaitytas ir pri
imtas. 

Giedrininku konstitucijos pataisymo 
komisijas vardu kalba kun. A. Linkus, 
kuris pažymi jog "konstitucija yra t a p a t i 
gera ir nėra reikalo tuojaus mainyti. Gi 
ceremonijalas priėmimo naujų narių jau 
yra baigiamas daryti, kuriuo rūpinasi ko
misija susidedanti iš kun. Vąjčiuno, kun. 
A. Linkutis ir A. Rakausko O. S. B. Ko
misijos raportas*buvo priimtas ir darink-
tas J. Mockus vykinti ceremonialo suma
nymą, Taisyti konstitucijos prajektas ati
dėtas neapribotam laikui. 

Kyla klausimas kur dėti senas or
ganizacijos knygas. Nutarta pavesti Cen
tro valdybos nuožiūrai, kuri stengsis su
rasti tinkamą vietą knygynui. 

Atsilanko adv. V. Pugher ir A. Karą-
nauskas, kurie išreiškia Seimui linkė 
mus. 

http://ik.ro
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apskaityta 7,400,000 dol. iš-
laidų. Šiandie praneša, kad 
daugiau mliono trūksta. , CHICAGOJE 
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FEDERACIJOS APSKR. "INJUNCTION" PALIKTA 
TOUAU. 

Teisėjas \Vilk-erson paga
liąs paskelbė, jog "Lnjuncti-
on" prieš geležinkeliečius pa
liekama neapribuotam laikui 
su pasarga, kad tuo klausimu 
tolesni išklausinėjimai galės 
but atnaujinti. Tas prigulės 
nuo padėties. 

Palikdamas toliaus "injun-
ction" teisėjas pareiškė, jog 
vyriausybė pristačius teismui 
kuoaiškiausi u įrodymu apie 
geležinkeliu darbininkų šabo 
tažą ir traukinių važinėjimo 
trukdymą. 

44Vyriausybės pareiga pri
žiūrėti, idant traukinių važi
nėjimas nebūtų trukdomas, i-
dant paštą butų vežiojama ir 
tarpvalstijinė šaly prekyba 
Vedama," pareiškė teisėjas. 

SVARBUS SUS-MAS. 

AREŠTAVO SUKČIŲ. 

Pirm poros metu Hvmen 
Podolsky, iš Rusijos jaunas 
žydelis, paketino iš Chieagos 
keliauti Rusįjon ir iš tenai 
parsikviesti Amerikon savo 
namiškius, kokius sakėsi jis 
ten turėjęs. 

Chieagoje gyvena daug žy
dų, kurie turi Rusijoje palik
tų namiškių ir negali jįj par
sitraukti Amerikon. Daugelis 
jų patyrė apie Podolskyo ke
lionę. Imta jo prašyti, kad 
jis Rusijon jų namiškiams nu
vežtų dovanų, gi kitus su sa
vimi gryžtant atsivežtų. 

Puikus "gešeftas" pagalvo
jo Podolsky ir daugeliui savo 
tautieėių sutiko patarnauti. 

Tuo būdu Podolsky surin
ko daugybę pinigų. Apleidęs 
Chieaga jis apsistojo dar ki
tuose miestuose, kur taipat pa
siskelbė keliaująs Rusijon. 

Taigi, be Chicagos dideles 
rūmas jis dar surinko Phila-
delpbijoj, Bostone, Xew Yor-
ke ir kitur. Ir išvažiavo. Tai 
buvo 1920 metais. 

Šiandie Podolsky Cbicagoje 
areštuotas kaipo paprastas su
kčius ir atiduotas teisman. Jį 
areštavo nukentėję žmonės, 
kurie jam davė pinigus. 

Podolsky, anot nukentėjusių 
advokato tvirtinimo, nusuko 
apie 60 tūkstančių dolerių. 
.Apleidęs Amer. su tūkstan
čiais dolerių jis nuvyko Pary
žiun, tenai kaipo koks princas 
išgyveno metus ir gryžo Ame
rikon, pagaliaus Chieagon. Jo 
čia laukė nukentėję ir ant ga
lo jį sučiupo. 

A. L. R. K. Federacijos 
Chicagos Apskričio labai svar 
bus susirinkimas įvyks ant
radieny, rugsėjo 26 d., 7:30 v. 
vakare. Aušros Vartų parap. 
svet., Atstovai išduos rapor
tus iš įvykusio Seimo. Lau
kiama skaitlingo delegatu-čiu 
suvažiavimo. Valdyba. 

ja ne vien gubernatoriaus, bet 
ir valstijos generalio prokuro
ro kuo veikiau patvarkyti kai-
kurias Chieagos dalis. 

Pranešta, kad viename rei
kale — uždaryti ten kokią už 
eigą, iš gubernatoraius ofiso 
grąžintas laiškas, kuriame pa
žymėta, kad gubernatorius ne
išklauso prašymo. 

/Vigilanee Association vir
šininkai tiesiog nustebę gavę 
atgal laišką su prierašu. 

Lietuva Tėvynė Muši,, ir prio.g||[S||||||||||||@||||||||)Hlg!IIIIIIIIIIIISIIII!IIIIIIIISII!lll!lllll@IIIIIIIIIIIIS 

Eroest Eggert, 68 m., 4301 
West 21 pi., mirtinai plėšikų 
pašautas. Jis mėgino nuo įu 
pabėgti. ^ / 

Iš WEST SIDĖS PADANGAS 

TAI BENT SUTVĖRIMAS. 

Mrs. Cora Lilley iš E. St. 
Louis, kuriai teismas pripa
žino divorsą su vyru, išpažino, 
kad tas yra jos devintas su 
vyrais divorsas. Be to, pažy
mėjo, kad ji savo nfatrimonia-
lę karierą pradėjusi eidama 
14-us metus amžiaus. 

Rugsėjo 21 d. Aušros Vartų 
par. svet. įvyko L. Vyčių 24-
tos kuopos susirinkimas. Bu
vo tartasi apie rengiamąjį va
karą. Iš komisijos paaiškėjo, 
kad šis vakaras bus pasekmin
gas. Vakaras įvyks spalio 1 d. 
Meldažio svetainėje. Bus su-
\aidinta juokinga komedija 
"Laimės ir nelaimės". Po vai
dinimo bus šokiai. 

Po susirinkimo buvo progra-
mėlis. Kalbėjo Pr. Savickas, 
apie reikalą daugiau infor
muoti lietuvius ir pačią Lie
tuvą svetimtaučiams; S. Ži
bąs kaloejo apie dabartinį Eu
ropos stovį. Kitą ketvirtadie
nį taipgi bus gražus progra-
mėlis. St. Cibulskis, pasižadėjo 
kalbėti apie Trockį ir jo klap
čiukus. Beto, bus ir daugiau 
kalbėtoju. 

Žvalgaitis. 

Skaistaus Menulio Kliubo. )== 
Zalandauskas su visais gra

žiai sugyveno. 
Koresp. 

ANT f ARDAVIMO. 

fermos arba mainysiu ant Chi 
cagos propertęs. Sekančios far 
mos yra jtirmos kliasos padė
jime : 

90 akrų farma su dideliais 
namais arti La Port, Indiana. 
60 akrų su gerais namais, gy
vuliais ir tulžimis Central Illi
nois. 3 akru farma su dideliais 
namais elektros šviesa s tymą 
šildoma netoli South flaven, 
Mich. Taipat turiu farmų po 
80 akru, 119 akrą, 214 akrų 
ir 240 akrų su gyvuliais arti 
Wauston, Wisc. Dar apart šių 
tūrių daug kitokių farmų ir 
kitose dalyse Suv. Valstijų. 

J. G. KAWALL 
1111 West 59-th St., Chicago. 

LAIDOTUVES. 

SUPLAISINO DVI 
SPINTAS. 

Piktadariai aną naktį įsi
gavo fcv. Patriko Akademijos 
Kutan, 122 So. Desplaines st., 
suskaldė dvi geležines spintas 
ir išnešė apie 200 doL 

Town of Lake. — Rūgs. 16 
i d. įvyko a. a, St. Za landau s-
ko iškilmingos laidotuvės. Vie
nas iš Šv. Kryžiaus par. ku
nigų atlydėjo nabašninką iš 
namų į bažnyčią, Bažnyčioj m i 
šias laike trįs kunigai. Vienas 
kunigas nulydėjo į kapus. 

Velionis priklausė prie pen
kių draugijų:* Šv. Stanislovo, 

i fcv. Jono Krikš., L. K. Jagėlos, 

KREIPUSI Į GUBER
NATORIŲ. 

Žinoma organizacija, Illi
nois Vigilance Association, ku
ri kovoja prie£ visokį piktą 
('hieagoje, tomis dienomis 
kreipėsi j valstijos ,guberna-
forių. Reikalauja, idant gu
bernatorius įsimaišytų į Chi
eagos reikalus ir patvarkytų 
vietos policiją, kuri atsisako 
kovoti su beplintančiu visokiu 
pikiu Chieagoje. 

Pirm kehų savaičių tos or
ganizacijos mvestigatoriai ty
rinėjo miesto padėtį ir čia kai-
kitr rado tikvą Sodomą. Apie 
tai pranešta miesto policijai. 
Bet policija iki šiol neatkrei
pia ; tai jokios domės. 

Dėlto organizacija reikalau-

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Druskauskas S. (Detroit, Mich.) 
Statkus Antanas 
IVtrokas Juozapas (Port Washington, Wis. 
Bilius Jonas (Port AVashington, AVis.) 
Daugirda Mikalojus (Johnson City, 111.) 
Cibulskis Juozapas 
Petrokas Rapolas (Port AVashington, Wis.) 
Žalimienė Veronika 
Norkevičius Kazimieras 
Baltrušaitienė Alena 
Marcinkievičius Juozapas 
Šimkus J. 
Mosteika Tarnas (Indiana TIarbor, Ind.) 
Bersenaitė Artielė 
Budris C. 
Kazlauskis Vincentas 
Rugienienė Barbora (Hartford, .Conn.) 
Utar Elzbieta (Taylorsville, 111.) 
Loveikis Jonas 
Škimelis Liudvikas 
Sabutis Jokimas (Chicago Heights, 111.) 
Jankauskis Jonas 
Andriekus Jokūbas (Melrose Park, 111.) 
Šadbaras Antanas 
Kazakievičius J. 
Mockus Antanas (Port AVashington, AVis.) 
Stogienė Alena 
Lenauskas Edvardas 
Tamošaitis Stanislovas 
Lupeika Stanislovas 
Štulčiutė Marijona ' 
Kuzeraitė Stanislava 

x Pustilienė Alena (New Cannan, Conn.) 
Rabačauskas Jonas 
Leliugienė Barbora 
Martinkienė Veronika 
Šventeckis Antanas 
Bulauskis Vincentas 
Grajauskas Benediktas 
Kūkalius Justinas (AVest Pullman, 111.) 

• 

Turkiška elektrinė maudynė 
H0TELIS su 100 KAMBARIU 

Lankant mūsų pirtį, galima ap-
Bisaugot nuo sekančių ligų: Reu
matizmo, violetiniai spinduliai* 
nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiaus, inkstų ir kitokių elek
tra gydymų. 

Naujausiais nuisų įtaisymais, gv-
arantuojame geriausią gydymą. 

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ri naktį. 

Dienos del vyrų—"atdara kiek
vieną dieną ir vakarą išimant 
Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 
vakato. 

A. F. C Z E S N A , 
1657 W. 45-ta gfittė, Chicago, III. 

Telef. Boulevard 4552 

REIKALINGAS PARTNERIS 
gerai apmokam skalbyklos 
(Laundry) biznyje, turi įnešti 
&5,000.00 cash. 

Xorint platesnių žinių, krei
pkitės bile dieną nuo 8:00 iš 
ryto iki 6:00 vai. vakaro, po 
num. 174S N. Western Ave. 
arba telefonuokite Humboldt 
1252 klausdami CARL. 

Pranešimas 
CHICAGOS IR APIELINKĖS LIETUVIAMS 

KAD AŠ 

L J. ZOLP 
Dirbau ilgų lai
ką prie lietuvio 
graboriaus, Eu-
deikio ir prie 
svetimtaučių gr-
aborių. 

Turiu apie 12 
metų ' patyrimo 
graborystėj, per 
9 metus esu bal-
samuotojas ir 
laidotuvių vedė
jas. 

DABAR UŽSIDĖJAU SAVO 

6RABO?|šKA 
ANT TOWN OF LAKE 

4603 S. Marshfield Avenue, 

i 
Automobiliai del vi
sokių reikalu, pa
tarnavimas dieną ir" 
naktį. 

fPrlvatiškas 
llgonvežimas 
(Ambulance). 

i 

Chicago. Illinois. 
Visokiais reikalais 
kreipkttės dieną* ir 
naktj pas I. J. Zolp, 
Tel.: Boulevard 5203 

LIETUVIS* Aktą Specialistas 

^P* 
Ant Bridg-eporto 

DR. SERNER, (ŠERNAS) 
Optometrlst 

8815 So. HaLrted St., Chicago. 
Vai. 6 iki 8 vak.. Ned. 10 iki 1 
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Tel. Canal 257. Vak. Canal U t 8 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryta: 1 iki 4 
po pietų: « Iki t Takare J 

ž£« Tel. Blvd, 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

5712 SO. ASRXAND AVENCE 
ARTI 47-toa Gatvėa 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
8eredomia nuo 4 iki 9 vakare^ 
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Net ir kūdikiai pastebi! 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus . 

RyM es 
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir• jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip^kudikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekoje šiandie už 05c, arba prisiimkite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją. 

F. AD. RICHTER & C O / 
104-114 So. 4th 5 t . Brooklyn, N. Y. 

AR GALVA SKAUDA? 

.Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? , 
Pasiklausk manės Šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistą!* 

1891 So. Ashland Ave., karap. 
18-tos gatves 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis uždaryta. 

REIKALINGAS Šiaučiaus pa^cl-
bininkaN, jcerai patyręs savo amate 
reik mokėti dirbti ant elektros ma
šinų. Darbas pastovus, prie pro
gos galiu ir parduoti šapą. Atsi
šaukite, S. VIRKUTIS, 
5507 So. Robey Str., Chicago, 111. 

EXTRA EXTRA! 
Gera proga ant i-andos saliunas 

prieš pat Crane Co. Vieta gerai iš
dirbta biznis galima gera daryti ti 
kęs žmogus. Kam yra »reikalinga 
gera vieta tai nepraleiskite geros 
progos ir atsišauk it greitu laiku 
pas namo savininką: 

FRANK URBIKAS 
4147 So. Kedzie Ave. 2 Lubos 

I I I i . i ^ ^ ^ ^ ^ i ~ ^ *- -" m - — 

PARDUODA bnčernė ir gro-
sernė — biznis cash pardavi
mo, priežastį patirsit ant vie-
tos randasi Brighton Park. 

3965 Archer Ave. 

Reikalingi karų taisytojiai 
prie derinių freight karių, 
kontraktinė šapą darbas pas
tovus ir nuo štukio. 

STREETS GO. 
N. 48-th ir Morgan Gatvių 

s—— 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 
Atdaras kasdieną, išskyros šventadienius iki 8 v. v. 

REIKALINGA 50 merginų 
del lengvaus faforiko darbo— 
nuo štukio duodama dirbti, 
geras uždarbis. 
American Insulated Wire & 

Cable Co. 
954 W. 21st Str. 

PAIESKAU JaroBlavos šavliunas ir 
Stanislavo Marazausko iš Lietuvos 
paeina Kauno redyb^s Ukmergės 
miesto Bugianu kamo Ukmergės 
Pašto. 

Apie 10 metų kaip Amerike; 8 me
tai atgal gyveno;. P4ttsburgh, Pa. 

Tad kas žinote kame jie randasi ar
ba jie patys atsišaukite nes turiu la
bai reikalau 

SIMONAS IVANAUSKAS 
§14 N. 15-th St. East St. Louis, IU. 

UŽSISAKYKITE 
"LIETUVOS ŪKĮ" 1922 Metams. 

"LIETUVOS ŪKIS" yra vienintelis ūkio ir finan
sų mėnesinis laikraštis, kuriame plačiausiai gvildena
mi ir nušviečiami mūsų šalies ūkio ekonominės bei 
medžiaginės padėtis ir finansų sutvarkymo reikalai, 
kuodaugiausiai teikiama visokių žinių, tame skaičiuje 
ir statistikos, apie\musų žemės ūkio, prekybos, pramo
nės, transporto, kredito ir finansų padėtį bei tolimes
nį jų vystimasį ir tobulinimasį, visa tai, kas reikalin
ga kiekvienam susipratusiam piliečiui žinoti apie sa
vo šalies ekonominę ir medžiaginę padėtį ir jos būtį. 

Tuo pat laiku kiekviename "L. U." N-rį talpinama 
ištisa eilė praktinių žinių ir nurodymų apie kainų sto
vį; rinkos sąlygas; esamus Lietuvoje išteklius išveži
mui ir reikalingus daiktus įvežimui; apie atnaujinan
čias savo veiksmą arba naujai besitverianč. pramonės, 
prekybos, kredito ir kit. šakas ir įmones; apie orga
nizuojamas akcines, pajų, koperaeijos ir kitas bendro
ves, reikalaujamus kapitalus, technikus, darbininkus 
ir tt.; apie pinigų kursą, valiutos operacijas ir tt.; 
apie naujus valdžios įstatymus ir parėdymus ekono
mijos ir finansų srity; apie rengiamus šioje srity įs
tatymus ir t. t 

Visos šios žinibs žinotinos kiekvienam, kuris do-
miasi Lietuva ir palaiko su ja ryšius. 

Prenumeratos kaina Amerikoje: 
Vieniems metams $1.50; pusei metų 75 centai; metų ketvirčiui 
50 centų; atskiro Nr. kaina 20 centų. 

Laikrašty taipogi yra atskiras skyrius skelbimams. 

' Skelbimų kaina: 

DR. CHARLES SEGAL 
Ferkile savo ofisą po numerio 
« 7 M 6 0 . A S H L A N D AVKNUK 

SPECIJALISTAS 
Ditorų, Moterų ir Tyrų Ligų 

Tai.: m * nao l t — l t : nuo f—6j 
po" pietų: »«<> T — 8 : , f w k 4 M ' 
N«dė»lomi*: l t Iki 1. 

Telefoną* Dreiel SMO§ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, E L I J I N O I S 
Telefono* Yarda &02I2 

Valandos 8 iki l f l 8 nrto 
po pietų 6 iki 8 ralc Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

Vienas puslapis (didelio forma
to) $10.00 
Pusė puslapio (didelio formato) 

^ $5.50 
Ketvirta dalis puslapio (didelio 

formato) $3.00 
Aštunta dalis puslapio (didelio 
formato) $1.75 
šešiolikta daUs puslapio (dide
lio formato) $1.00 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Glaaer pe* 

reina 1 rankas Dr. Chas. Serai, 
žento ir partnerio. Tįsi senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Glaaer. 

S14» So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

iki t po pietų, nuo S iki 7 ralc 
Ned. nuo 10 lkl J po pietų. 

Telefonas Yards 087 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—1 po 
piet Ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chicago, III. 

3*^ 

AGENTAMS priėmime prenumeratos, skelbimų Ir laikraščio 
platinime duodame 20% komiso nuo prisiunčiamos sumos. 

Adresas Redakcijos ir Administracijos "L. U." 
Kaunas, Totorių g-vė 14 N. 
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Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9<9t 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 8354 S. Halsted Sto 
Vai.: 10—11 ryto; S—I po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 0 — I I d. 
Res. 1119 Independence Blvd. 

Chicago. 
= 

Tel. Boulevard 1180 
l DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, I1L 

Dr. I. E. MAKARAS 
liietuvys Gydytoias ir Chirurgas 

10900 S. Mtchigan Avenue 
Telef. Pullman 842 ir 848 

Valandos Nuo 10 iki 11 ryto 
Nuo 7 lkl 9 v*k. 
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