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Lietuva P^'.nta T.Sąjungon 
Nieko Negelbėjo Lenkų 

Protestai 
SENATAS JAU DIRBA. 
TAIKOS SU VOKIETIJA 

KLAUSIMAS. 

BAISI EKSPLIOZIJA 
VOKIETIJOJE, 

i 

GENE VA, rūgs. 22. — Pirmadienį Tautų Sąjungos Ta-
rybos susirinkime Lietuvos respublika priimta. Sąjungon. 
Lenkija tam buvo labai priešinga. Jos atstovai daug vei
kė prieš Lietuvą. Bet nieko negelbėjo. 

(Ši žinia nėra oficiali Tad su jąja reikia atsargiai ap
sieiti. CJal ji paeina iš lenku versmių, kurie šiandie visokiais 
budais kladina pasaulį, niekus skelbdami apįe Lietuvą if 
Vilnių). 

Paskui seka visą eilė kitų 
klausimų. , 

— M i 

Turėjo žūti tūkstantis 
žmonių. 

DEL DERYBŲ SU LENKAIS GENEVOJE. N 

WASHINGTON, IX. 19 d., (Liet. Inf. Biuras). — De 
rybos su lenkais Genevoje vystosi tiliau. Pastaromis dieno
mis pasirodė amerikiečių spaudoje net žinių apie lietuvių ir 
lenkų susitaikomą, šitos žinios yra lygiai, perankstybos, kaip 
perankstyba buvo š. m l d. Associated Press žinia. Nors I 
Lietuvos Atstovybėje dar mėra gauta patikrinančių žinių, ; k u i " s e k a „ ^ 1 ^ ^ įstatymo 

AVASHINGTON, rūgs. 22. 
— Vakar senatas išnaujo pra 
dėjo sesiją po kelių savaičių 
atostogų. Žemesnieji kong
reso rūmai tečiau dar neturi 
pilnos sesijos. Pilną sesiją 
pradės tik spalio 4 dieną. 

Bet senatas kuoveikiau ė-
mėsi darbo. Prezidentas Har
dinius šaukia kongresą smar
kiau pasidarbuoti, visus rei- mailių aplinkui, 
kalus kuoveikiau pastūmėti 
pirmyn. 

Reikalų yra daugybė 
Pirmiausia sutarties su Vo-

j kieti ja ratifikavimas. Pas-

PARYŽIUS, rūgs. 22. — 
Anot gautų f\& žinių Vokieti
jos miestely Oppau, arti 
Frankenthal,, ehemikalijų dir
btuvėse įvyko eksplozija. 

Pakilusi eksplozija sunaiki
nusi ne vien įstaigas, bet kuo 
ne visą miestelį. Daugiau 
1,000 žmonių: žuVę. Keli tūk
stančiai sukeistų. .frenks-
mas buvęs girdimas per 15 

POLICIJOS VIRŠININKAS 
NUBAUSTAS KALĖJIMU. 

Atstovas Važiuoja 
CHICAGOS IR APYŪNKipTlETU VIU DOMEI! 

Apeliuos jis į augštesnį teismą 

revizija, priešalinis bilius, ge 
ležiūkelių skolų atpildymas, 

mos perkasas ir tt. 
Kalbama, kad taikos sutar

ties su Vokietija klausimas 

vienok jei abi besitariančios šalys butų susitarę del derybų 
pagrindų, tai tas butų tikėtina, (bet tai dar nėra susitaiky
mas). Briuselio derybos buvo nutrukusios del lenkų atsi
sakymo priimti P. Hymans'o projektą, kaipo derybų bazę. 
Lietuviai, priimdami tą projektą, kaip savo laiku L. Inf. 
Biuro buvo pranešta, padarė pastabą, kad jie priima jį tik
tai kapio bazę deryboms, bet nepasisako, kad jie su tuo p r o - ^ paduotas senato užsienių 
jektu visu ar kokia jo dalimi jau išanksto sutinka. Dėlei i komitetui if tuo klausimu bus 
Tautų Sąjungos Tarybos birželio m. 28 d. nutarimų, kurie i p a kel ta kova. 
sukėlė dideles protesto demonctracijas visoje Lietuvoje ir 
prieš kuriuos griežtai buvo nusistatęs St. Seimas, Lietuvos 
Vyriausybė išėjo su savo kontrprojektu, kuris dabar disku 
suojamas konferencijoje kartu su P. Hymans'o paskutiniuo
ju projektu. * 

S. V. NEPALEIS PHILIPI-
NŲ SALŲ. 

WASHINGTON, rūgs. 22. 
—"VVood-Forbes komisijos, ku 
ri tyrinėjo Philipinų salų pa-
dėtf, prisiųstas čia dalinis ra 

Kituomet Chieagoje prisie
kusiųjų Nteismas klausė nagri
nėjimo, ar pasmerktas miriop 
žmogžudis Wanderer .yra svei 
ko ar nesveiko proto. Kai-
kam ta procedūra buvo ste
bėtina. To nagrinėjimo me
tu Chicagos policijos viršinin 
kas viešai reiškė savo nuo
monę. J is pasakė, kad Wan-
derer yra sveikas ir fodel 
turi but pakartas. 

v Jo žodžius tuojaus atkarto
jo spauda. Prisiekusiųjų tei
smas Wandererą atrado svei
ku. J is turėjo but nugala
bintas. Bet reikalan įsimai
šė Illinois Legiono viršinin
kas. Šis kreipėsi į guberna
torių. Pastarasis porai mė
nesių atidėjo egzekucija. 

Teisėjas' David, kuris "\Van-
dererO proto sveikuisso nag 

Gerb.'Voldemaras Čarneckis 
Lietuvos Atstovas Amerikai 
atvyksta Chicagon šeštadieny
je, rūgs. (Sept.) 24 d., 5 vai. 
p. p. (miesto laikrodžio) La 
Salle stotin (Van Buren ir 
La Salle gat.). Iškilmingame 
pasitikime bei priėmime visi 
kviečiami kuoskaitlingi ausiai 
dalyvauti. Iš stoties seks paly
dėjimas į Congress viešbutį. 

Sekmadienį, rūgs. (Sept.) 25 
d., 8 vai. vak. La Salle vieš
butyje, Red Room, rengiamas 

yra Atstovui pagerbti pokylis.] 
Jame dalyvaus Lietuvos Stei
giamojo Seimo Atstovas Mi
kas Bagdonas ir įžymus ame-] 
rikonų bei lietuvių kalbėtojai; j 
Puikiausią muzikalę progra
mą išpildys mūsų geriausi mu
zikai, solistės bei solistai 

Tikietus iš anksto meldžia-, 
me įsigyti atskirų kolonijų 
pažymėtose vietose, (žiūrėk įj 
pusi). 

C. L. ATS. PRIIMTL 
KOMITETAS. 

sąjungininkų skolos, P a n a - l P o r t a s n e b u s paskelbtas. Tas r inėjime- pirmininkavo,: poli-

ANGLIJOJE PAKELIAMA 
KOVA DIDŽIAPELNIAMS. 

bus padaryta, kuomet sugryž 
Foroes su pilnuoju raportuj 

Kad Suv. Valstijos nepa
leis iš savo globos Philipinų 
salų, liudija geriausia faktas, 
kad toms saloms paskirtas 
gfcneralis gubernatorius. L 

VILNIAUS KLAUSIMAS T. SĄJUNGOJE. 

LONDONAS, rūgs. 22. — 
Laikraščiai, piliečių organi
zacijos ir privatiniai žmonės 
visoje Anglijoje pakėlė kovą 
prieš didžiapelnius (profiteri 

GENE VA, rūgs. 22 (Assoc. Press telegrama). — Lietu
vių-lenkų ginčus Vilniaus klausime Tautų Sąjungos taryba 
pagaliau indavė rišti pačiam Tautų Sąjungos suvažiavimui. i m i k u s ) . Ypač mažieji pirk 

Tas padaryta visai netikėtai ir suvažiavimui todėl * * [ į f j f ^ į į į į k r a u * ™ V ? 
dauginti darbai. 

Anglija Kertasi su Bolševikais 
RUSIJA UŽTEMDO AIRIJĄ. 

Anglija siunčia bolševikams 
notą. 

LONDONAS, rūgs. 22. -
Anglijos vyriatfsVbė pagaliau 
atsisuko į artimųjų Rytų rei
kalus. Smarkaus tono notą 

įlinkai kaltinami didžiapelnla 
I vinie. Tie žmonės daugiau
siai išnaudoja vargšus darbi
ninkus. 

Indomus ir svarbus daik-
Notoje Sovietų Rusija kai- j'tas tas, kad tai kovai vado-

tinama už skleidžiamą pro- Vau ja didžiulės krautuvės, 

ARMISTICIJOS DIENA BUS 
ŠVENTĖ. 
— 

AVASHINGTON, rūgs. 22. 
— Lapkričfo 11 diena tai ar-
mistieijos diena. 1918 me
tais 
liaubos 

Šįmet tą dieną Čia bus ati
daryta nusiginklavimo konfe
rencija. Iš Baltųjų Namų 
pranešta, kad tai dienai bus 
paskelbta nacionalė šventė. 

ei jos viršininką dabar už tą 
jo nuomonės reiškimą pašau
kė teisman. Teisėjas reika
lavo, kad viršininkas atšauk
tų savo ištartus žodžius. Vir
šininkas atsisakė tai daryti. 
Teisėjas tad už teismo įžei
dimą jį nubaudė 100 dolerių 
pabaudos. "* •' 

I r paskui vėl buvo reika
lauta, kad jis atšauktų tuos 
žodžius. Viršininkas to 
padarė; v 

Tuomet teisėjas^ pridėjo 

štai ką paaiškinti.: Birželio 
13 d. š. m. vienas kareivis N. 
pulko užėjo į smuklę pas pil. 
Jevelsoną ir biskį įsigėrę; ei
damas duryse sutiko senį Je
velsoną sU didele barzda; in* 

ne-

pagandos prieš Angliją Persi 
joj ir Afganistane, už siunti
mą savo agentų į rytinį Af
ganistaną su tikslu sukelti su
irutes pačioj Indijoj. Bolše
vikai kaltinami už kurstymą 

pasiuntė Rusijos bolševikų j musulmanų su tikslu trukdy-
valdžiai del jų vedamos pra-įt i sąjungininkams greitesnę 
gaištingosios propagandos ] ginčų su turkais pabaigą, 
artimuosiuose Rytuose ir In
dijoj. 

Pirm poros dienų Anglijo
je pirmąją vietą spaudoje ir 
visuomenės opinijoje užėmė 
Airijos klausimas. Šiandie 
tečiau pakeltas artimųjų Ry
tų klausimas Airijos klausi
mą laikinai užtemdė. 

Premieras Lloyd George 

Notoje reikalaujama, idant 
bolševikai kuoveikiau tą savo 
nelemtą darbą pertrauktų. 
Kitaip bus pavojaus pačiai 
pirklybosv sutarčiai, padary
tai kituomet Anglijos su So
vietų Rusija. 

Anglijoje nepertoliausia ge 
neraliai rinkimai. Spėjama, 

kuriose viskas pigiau parduo
dama. Tos krautuvės taip 
darydamos perspėja žmdhes 
nepasiduoti išnaudotčjams. 

Didžiulės krautuvės pade
da laikraščiuose/didelius skel 
bimus, kuriuose už visokius 
daiktus kainos pažymėtos 
daug žemesnės, negu ima 
smulkieji krautuvininkai. 

Laikraščiai rašo 

BAISUS DAIKTAS 
ATLIKTAS. 

D0WAGIAC, Mich., rūgs. 
22. •«- Arti čia vienoj ukėj 
namuose atrasta nužudyti tė
vas, motina i r viena 17 me
tų duktė. Tai Williamo Mon-
Voe šeimyna. Kita duktė at
rasta pusgyvė. Paimta ligo
ninėn ir vargiai pagysianti. 

Spėjama, kad ta baisi tra-

apie tai ^ j ą * f ^ _ £ ^ 

Policijos viršininkas tad 
paduoda apeliaciją į augštes-
nį teismą. Tasai teismas pa
sakys, argi teismas gali var
žyti žmonėms nuomonių reiš
kimą tuo metu, kuomet veda
mos bylos. 

Policijos viršininkas po to 
paskelbė pareiškimą pažymė
damas, kad kalėjimas nekalė-
jimas, bet jam niekas negali 
užgniaužti burnos, jei Chica-
'goje dedasi pra jo vai toki, 
jokius* vargiai kur kitur ras
tum. Teismų nubausti viso
kios rųšies kriminalistai, bet 
įtų pačių teismų po paranka 
paliuosuoti, trankosi liuosai 
'gatvėmis, atlikinėja krimina-

DAR DEL ŽYDŲ "POGRO ,kad jie Klaipėdos kraštan 
MO" SALAKUOS. i kviečiami vokietiškumo čio-

i. 
nai palaikymui. I r šita Al-

4 4Laisvės" No. 161 š. m. tenbergiškai — heimanbundČ 
buvo patalpinta žinutė " A r škoji gadynė dabar pasibai-
čia teisybė!" Ta žinutė pa-Įgė. Su ja Klaipėdos krašte 
imta iš laikraščio '*£udische | pasibaigė 600 metų vokiečių 
Rundschau" apie pogromą j ponystės gadynė, 
žydų miestely Salake. Gerai "Heimanbundo gadynė pa
žinodamas tą dalyką galiu sibaigė — Heimatbundo gady 

. 

nė prasidės!' rašo "Ryto
j u s , " tikrindamas kad vokie:-
čiai gavę tą skaudų smūgį ne
paliaus taip greit savo drą
siai varytos politikos. 

-Supažindysime mūsų skai-
reivis paglostė jo barzdą ir tytojus su tuo naujai paskir-
girdamas sako: "pilnai gali tuoju prezidentu. * 
būti rabinu." Žydas užsiga-i Dr. Vilius Steputaitis gimė 
vo ir pradėjo kolioti kareivį, j vasario 2^ d., 1868 m. Boke-
Atbėgo jo keturi sunai ir p ra liuose sale Įsrutės dvarinin-

tą dieną padarytos pa- d f t r p e n k i a s d i e n a s k a l e j į m 0 . ,dėjo stumdyt girtą kareivį; 'ko Endrio Steputaičio šeimy-
Vokietrja. Polienos virSininkfls t«d paskui subėgo kaimynai žydu^oje . Pradinį mokslą įgijo 

kai kaip ir visados yra pas j namuose, paskui lankė p r a 
žydus priimta rinktis minai; | tė» gimnaziją. Vėlesnio mo-
žydai padarė alasą. Užgirdę kymosi metu jis apkeliavo to-
stovyloj kareiviai atbėgo žiu- limą pasaulį. Karaliaučiuje, 

PASIUNTINYS DANIJAL 

D. Prince. 
vis dar yra Škotijoje. P r a - ^ a d premieras Lloyd George į u n i v e r s i t e t o f e s o r i D r ^ 
nešta, kad, rasi, jis ten šian-jP1™ rinkimų atsilieps j gy-
die pasimatvsiąs su Airijos i ventojus ir pareikalaus aiš 
atstovais. Nes airių vadai, k a " s **u Įgaliojimo rišti įval 
būtinai nori turėti konferen^ 

editorialus. Nes s k e l b i m a i ! ^ T a i ^ ° a « i k t i a ^ b a | > jų negali areštuoti." Tai 
jiems neša pelną. ! ^ ^ 5 ^ ^ S ? L ? a b ė ' \&*& draudžia teismai. Ant 

galo kuomet policijos virši
ninkas apie tai reiškia savo 
nuomonę, už tai jis baudžia
mas kalėjimu. 
, Anot policijos viršininko, 
siamdie Chieagoje įpo 300 žmo 

rėt i ; atrado minią žydų, o ka
reivis guli ant žemės, žinoma 
ne nuo mūšio, bet nuo deg
tinės. Kareiviai pamanė, kad 
čia jį žydai primušė, pra<dėjo 
minią su rapninkais skirstyt r, 
žinoma kaikuriems biškį gal 
ir uždrožė per nugarą, bet nė 
vieno nebuvo sužeisto, ar pri
mušto. Jokio pogromo nebu
vo. 

% L ie t . " L - v ė " 

IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO. 

' -WASHINGTON, rūgs". 22. 
— Pasiuntiniu Danijai pre- f >.v , . . * . \ . , North Carohna valstnoie Ridentas ,paskvre Columbią/v. ^ u . ^.A , -x 

ciją. J ie atsižadėjo visokių 
pagrindinių sąlygų, bi tik 
gauti progos toliau vesti de
rybas su Anglija. 

Bolševikų valdžiai notą pa
siuntė užsienių reikalų sekre-

rius svarbius reikalus. 
Tie svarbiausieji reikalai, 

tai Airija, dabar vėl Sovietų 
Rusija, nedarbas šaly, kari
niai atpildymai ir tt. 

Ve kodėl premieras netu
rės laiko dalyvauti nusigink-

INDIANAPOLIS, Ind., r. 
22. — Čia anglekasių nacio-
nalės^ organizacijos suvažiavi 

lavimo konferencijoje Wash- ^me tos organizacijos prezi
dentas Lewis ragina darbinin 
kus kovoti prieš užmokesnių 

KOVOTI PRIEŠ UŽMOKĖS-
1WU MAŽINIMĄ, 

torius Curzon. Tuo klausi
mu, taigi Rusijos klausimu, j ingtone. 
šiandie premieras daugiausia j 
ir užimtas. , | PLAUNKITE "DRAUGĄ" |mažimroa. 

gę iš Kalamazoo įstaigos. 
— — •• • . K 

SUTRUKDYTAS UNIVERSI
TETO ATIDARYMAS. 

Dr. Steputaitis — Prezi
dentas. 

šįmet buvo negirdėta kaitra. 
Del stokos vandens atidėtas 
universiteto atidarymas. 

GRAIKAI TIES SAKARIA. 

Konstantinopolis, rūgs. 22.— 
Graikai atsimetė atgal į Sa-
karia upės pakraščius ir už
ėmė pozicijas prieš turkus. 

PIRMUTINIS SNIEGAS. 

MASON CITY,V Ia., "rigs. 
'22. — Aną dieną.čia pasiro
dė pirmutinis šįmet sniegas. 

nių su kriminaliais rekordais 
kas savaitėj policija areštuo
ja. Bet areštuotus teismas 
vis paliuosuoja. s- i 

PRAŠO PALIUOSUOTI SO 
- OIALISTĄ: 

'* ATLANTA, Ga., rūgs. 22. 
— Elektros geležinkelių dar 
bininkų suvažiavimas čia pa
siuntė peticiją prezid. Har
di ngui. Prašoma paliuosuoti 
iš Tcalėjimo socialistų vadą 
Debsą. 

Svarbiausias šių d i e n ų 
Klaipėdos kršato įvykis yra 
paskyrimas Dr. Steputaičio 
Klaipėdos krašto prezidentu. 
Tą svarbą pastebi ypač Til
žės " R y t o j u s " pažymėda
mas, kad dabar pasibaigė Al-
tenbergo gadynė ir prasidėjo 
gadynė Steputaičio. Jau nuo 
1231 m. tą kraštą spaudė vo
kiečių kariška galybė ir slėgė 
kalbą, dvasią ir kultūrą. Pa
skutiniais laikais, esant ša
lies prezidentui Altenbergiui 
buvo visomis pastangomis va 
roraa ta vokiečių hatatistiška 
politika; tam tikslui Alten-
bergas parsišaukė, iš Vokieti
jos valdininkus ir atvirai Ber 
lyno . laikraščiuose garsino, 

Berlyne, Genevoje ir Greif-
svaldėje lankė pamokas įvai
rių -universiteto mokslų. Liuo 
su laiku apkeliavo veik visas 
Europos- šalis ir šiaurinę Af
riką. 1891 m. gavo daktaro 
laipsnį Greisvaldėje. 1892-3 
m. atliko kareiviavimo parei
gas lietuviškam dragūnų pul
ke Tilžėje. Po tam buvo Til
žės aukštame teisme (Lands-
gericht). 1895 m. tarnavo 
Breslavoj ir Dancktoj; 1898 
in. valdžios assesoriu Koblen-
cej 1902 m. perėjo į Gumbi
ne, kame dirbo mokyklų sky-« 
riuje, -1910 m. ten pat buvo 
jam pavesta daug skyrių: lim 
pančios ligos, karo invalidai, 
paša lpos , arkl ių aug in imo, 

(Pabaiga bus) 

O R A S : -
oras; vėsiau. 

Šiandie gražus 

- PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių rūgs. 21 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.70 
Pranei jos šimtui frankų 7.81 
Italijos šimtui lirų 4.35 
Vokiečių šimtui mark. 9.2-
Lietuvos šimtui auks. .92 
Lenkijos šimtui mark. ".03 

Cicero's Keli Biznieriai L Laisves Paskolai Jau Sumeti $1,000. Graži Pradžia. Valio Ciceriečiai! {Mm) 
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"DRAUGAS" 
E n i a kasdieną išskyrus ttedėldienios 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
CHICAGOJE I R U Ž S I E N Y J E : 

M e t a m s .._ $8.00 
P u s e i Metą i . . . 4»00 

SUV. VAUST. 
M e t a m s $6.00 
Puse i Metą 3-00 

Prenumerata mokas i iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 
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2334 S. Oakley A ve., Chicago. 
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LAIKRAŠČIAI IR DORA. 

* — - s - •n i m m m I M I M* 
Ketvirtadienis, rūgs %9 1 & 

1 tf fi""1" • 

Šiomis • dienomis angliški 
laikraščiai nusidžiaugia galį 
pranešti, kad mieste Gary, 
Ind., staiga atpigo gyvenimas. 
Sako viskas atpiginta, pradė
jus adata ir baigus "divor-
sais" . Girdi, šiandie ten susi
tuokimas kainuoja tik 5 dol. 
Gi "jdivorsas" — 30 dol. 

Be to, atpigintas maistas ir 
visoki gyvenimui reikalingi 
daiktai. Net patys gydytojai 
ima mažiau už savo patarnavi
mus. Tas padaryta todėl, nes 
plieno dirbtuvių darbininkams 
sumažinti uždarbiai. 

Tie patys laikraščiai dažnai 
aimanuoja, kad čia miestuose 
baisiai plinta visokios nedory
bės. Stebisi jie, kad pačioje 
Chicagoje nėra dienos be žmog 
žudysčių. Jie negali įsivaiz 
dinti, kaip tai žmonės galėtu 
bristi vis giliau į nedorybes. 

Tuotarpu jie patys skiepija 
žmonėse tas nedorvbes. Jei kas 

Kusijoje socialistai-bdlševi-
kai sugriovė moterystę. Su 
tuomi subįrėjo ir doros gama-
tai. Kas nori moterystę gerb
ti j x doros pamatus palaikyti 
stiprybėje, tas tenai persekio
jamas. -*B* v 

Todėl šiandie Rusija ir pa
garsėjusi didelių nedorybių 
versmėmis. 

Amerikoje moterystę griau
na "d ivorsa i" . I r čia kuo to
liau, tuo aršiau. Pulkai viso
kių protestantų reformatorių 
šiandie užsiima vienais niek
niekiais. Veda jie kovą prieš 
rūkymą, kelia karų prieš visus 
kas sekmadieniais į žaidimus 
eina. Panaikino jie viešąsias 
smukles ir pristeigė tų smuk
lių privatiniuose namuose ir 
visokiose slaptose vietose. 

iŠ KĄUNi Į ŠĖTĄ. 
m 

DRAUGO KORESPONDENTO UŽRAŠAI. 
(Pabaiga) 

Jau daug teko man matyti 
Lietuvos kareivių. Gražių vei
dų nuošimtis juose yra dide
lis. Kiti nors neturi kūno gra
žumos, bet iš akių matyti pro
tingumo. Tuomi j ie .panėši į 
Amerikos kareivius, skiriasi 
gi tuomi, kad prie protingu
mo matytis gerumas širdies. 

Vieškeliai. 

Jonavos vieškelis tiesiuoju 
kampu atsiremia į Žeimių vieš
kelį. Šoferas pasuko po tiesiai. 
Čia pat taisomas tiltas. Susi
siekimo ministerija iš tiesų yra 
girtina už tatai, kad uoliai ir 

Bet "aidžiateios Tisbldb pik- &"* t a i s o t i l t u s - Pereitosios 
to šaknies — "divorsų , jie 
nemato. Nes jie patys — daž
niausiai yra "divorsininkai". 

Tų reformatorių pėdomis 
seka ir dauguma laikraščių. 
Skaitytojus maitina "divorsi-
ninkų" sensacijomis. Purvinos 
žinios beriamos kaip iš skal
saus aruodo. Iš šalia tų žinių 
skelbiamos sekmadieniams į-
vairiausios visokių nesuskaito
mų čia sektų religijinės prak
tikos ir spiritualijos. 

Baisu darosi galvojant apie 
netolimų ateitį. 

BIZNIERIŲ GADYNĖ. 
Malonu pastebėti, kad pas

kolos reikalais labai užsiinte
resavo Chicagos biznieriai. J ie 
tylomis lenktynių eina. Saky
tumei pirkdami bonus jie ta
me sau gera biznį mato. Nes 

gali visai pigiai gauti b e r e h g , - ^ ^ ^ s k o l i n a V a l s t y b c i 

jnų susituokimų, tas dar pi-i g , ^ ^ ^vo p i n i g a m s 

giau gali gauti "divorsų". Gi ^ e t a , Q ^ t o ggTm fa 
kas mainininkauja pačiomis^deų ^ Tiesa, mūsų biznie

rių ne šiaudinės galvos ir į 
bent kokią skylę savo pinigų 
jie nesuMš. 

Tečiaus šiuo atveju aš ma
tau aukštesnį išrokavimą. Į 
juos ligšiol buvo žiūrima kai
po į savos vien naudos ieško
tojus. Tai netiesa! Jie brangi
na Lietuvos laisvę, jai neprik
lausomybę pirkdami už savo 
pinigus. Tai geriausias atsa
kymas į visus daromus jiems 
priekaištus, savo garbę ir biz
nį beginant. 

Cicerieciai pirmieji sukruto. 
Keli biznieriai jau $1000 dol. 
paklojo. Girdime, kad žada su 
jais konkuruoti West-Side, 
Town of Lake ir kitų koloni
jų biznieriai. Kurie viršų pa
ims?! 

arba vyrais, pas tokį nerasi 
doros. Be doros žmogus yra 
kenksmingas visuomenei. J i s 
gali atlikti nedoriausius dar
bus. Nes nemato jis už save 
nieko aukštesnio, kas galėtų jį 
saistyti. Šalies įstatymai jo 
aky . se n e t u r i j o k i o s r e i k š m ė s . 

Jis jaučiasi palaidus nei koks 
laukinis. 

Moterystės ryšys turi but 
stiprus taip, kaip jis aiškina
mas ir pripažįstamas Katalikų 
Bažnyčios. Moterystė yra pa
vienių žmonių ir tautų doro< 
pamatas. Kur moterystė žemi
nama bereligijiniais susituo
kimais ir lengvais ir pigiais 
"divorsais" , tenai tuomi pat 
griaunami doros pamatai. 

nelaimės parūpino jai daug 
darbo, bet veikiai visi tiltai 
bus tvarkoje. Jau gana daug 
važinėjau Lietuvoje plentais 
ir vieškeliais; niekur nema
čiau sugedusio netaisomo til
to. 

Žeimių iškilmes. 

Taisoma taipgi augšta rau
donų plytų gotiško stiliaus 
Žeimių bažnyčia. Joje kaip tik 
buvo tą dieną vyskupas, bet 
aš atvykau jau vyskupui išva
žiavus. Dar tebestovėjo gar
bės vartai apipinti žolynais. 
Vainikais buvo apkaišytos ir 
mūrininkų pakadnės apie tai
somą bažnyčią. Vyskupą išlei-
dę,sunkų darybmetį užbaigė po 
šventorių lėtai vaikštinėjo 3 
kunigai, žiūrinėdami taisomą
sias vietas. Šv. Jono koplyčia 
panaši į bokštą stovintį dir
voje šalę Žeimių miestelio jau 
buvo be papuošalų. 

Kur baigiasi Žeimių ir pra
sideda Šėtos parapija ten pui
kiai ištaisyti garbės vartai. 
Vikrus, darbštus, protingas ir 

priimdami parodė jam daug 
meilės. Visa bažnyčia viduje 
buvo papuošta ilgais storais 
vainikais kybojusiais nuo baž
nyčios lubų skersai ir išilgai. 
Vyskupo takas iš bažnyčios 
į kleboniją buvo abyšaliai ap
statytas gėlėmis. Bažnyčios 
darbui pasibaigus mažytės 
mergaičiukės giedodamos nu
lydėjo Ganytoją klebonijom 

" Vizi politikai. 
Po vakarienės vyskupui nuė

jus į jam skirtą kambarį 
"Draugo*' korespondentas į-
sibriovė į tarpą kunigų. Jų 
buvo senų ir jaunų. Tarpe pa
rapijos kunigų buvo ir kariuo
menės kapelionas. Jų kalbos 
buvo apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Krikščionių-demokratų 
sumanymas padalinti dvarus 
padarė nepatogumų parapijų 
kunigams. Aiškindami sekmąjį 
Dievo įsakyrt*ą, kai kurie jau
čiasi negalį jo sutaikinti su 
projektuojamąja žem. reforma. 
Kitiems rodosi, kad dvarų pri
verstinas padalinimas yra tik 
atlyginimas už priverstiną bau 
džiavą. Kitados viena tautos 
dalis nešė sunkenybę, dabar 
našta perkraujama ant kitos 
pusės. Klausimas, ar nebūtų 
geriau sunkenybes pasidalin
ti visiems, kad nebūtų nely
gybės? 

Kunigams taip-gi rūpėjo, ar 
galima sakyklą panaudoti po 
litikai. Visų nuomonė buvo ta, 
kad sakykla yra šventa, ir kad 
ji tokia turi liktis ypatingai 
tada, kada partijų ginčai yra 
labai įsigalėję tautoje. Bet sa
kykla neišpildytų savo užda
vinio, jei ji tylėtų, kuomet 
Bažnyčios priešas, pasigriebęs 
politiškos jėgos, arba pasivadi-

gražumą išmanąs Šėtos k l e - | n ę s politiška partija, rengiasi 
bonas padirbdino keletą tokių 
vartų iki Šėtai. Ant miestelio 
ribos vartuose buvo net Aušros 
Vartų paveikslas. Žmonių vieš
kelyje kaip ir nebuvo. Fordas 
su Amerikos korespondentu 
sustojo ties bažnyčia. J i bu
vo kimšte prikimšta žmonių. 
Vyskupas jau buvo bebaigiąs 
pirmąsias atvykimo apeigas. 
Choras ir Visa bažnyčia giedo
jo "Dievo Angelas". Paskui 
buvo palaiminimas Šv. Sak
ramentu ir Patvirtinimo Sak
ramento dalinimas. 

Šėtos žmonės savo vyskupą 

nevien sakyklai burną užčiaup 
ti, bet ir visą Bažnyčią su
griauti. 

Vyskupo vizitacijos laiku 
kunigai taip-gi gvildeno klau
simą, ar užtenka katalikams 
Lietuvojex turėti savo teologi
jos fakultetą valstybės univer
sitete, ar reikia kurti savas 
grynai katalikiškas universi 
tetas. Abi nuotnoni turėjo savo 
šalininkų. Klebonai prisibijojo, 
kad sudarius privatį katalikiš
ką universitetą gali priseiti jo 
išlaikymo lėšas uždėti ant pa-

suiikenybė. """Visi pripažino,, 
kad pasaulinių mokslų fakul
tetams neištenkame savo jėgų. 
Jų turime teologijai ir filoso
fijai, bet neturime užtektinai 
nei teisėms,, nei medicinai. 
Nuomonės ta ip i r liko nesuė-
jusios vienybėm Didumai ro
dėsi, kad kol kas reikia reng
tis abiem galimybėm, ir lai
kui priėjus rinktis tą, kuri 
bus patogiausia: 

Karmėlava. 

Jau baigėsi dvylikta valan
da nakties, kad aš atsisveiki
nau su gerbiamais Žemaičių 
Vyskupijos kunigais. Šeštadie
nyje atsidūriau Karmėlavoje. 
Ten mačiau gražiai vedamą 
mergaičių naminės ruošos mo
kyklą. Vakacijų metu moki
nių nemačiau, bet mačiau tvar
kingai ir gražiai laikomą ukį. 
Kalbėjau su dviem mokyklos 
vedėjom. Jiedvi vra vienuolės 
iš kongregacijos, kurios sese
rys vadinasi V. Jėzaus Širdies 
Pasiuntinėmis. Ta pati kongre
gacija Kaline veda Kūdikėlio 
Jėzaus prieglaudą. 

Mačiau abiejų įstaigų (mo
kyklos ir prieglaudos) įkūrėją 
prelatą Povylą Januševičių. 
J is yra 50 metų vyras: geras, 
darbštus ir protingas. Jį ra
dau Karmėlavoje. Tiesą sa
kant, tyčia išvažiavau jo pa-
žiurėtį. Girdėjau, kad jis sir
go šiltine, prie kurios prisidė
jo širdies susilpnėjimas ir 
dar kas žin kokia sunki liga. 
Gydytojai buvo skyrę jam paaiškėdavo, kad nors tos ži
rni rti, bet aš jį radau jau pa-
gijusį. , J is jau vaikščiojo ir 
sakėsi esąs tvirtas. Tvirtumo 
jis, tiesa-, turėjo, nes buvo į-
veikes tris ligas, kurios kiek
viena galėjo žmogų nugala
binti, bet jąs įveikęs jis dar 
turės ilgokai ilsėtis. 

Iš Karmėlavos vėl grįžau į 
Kauną, kad iš jo dairyčiausi 
į įvairius tėvynės kraštus. 

Bilekas. 

uLaisvė'' ne pirmu kartu 
skleidžia fabrikuotas ž inias , 
laisviečiai nežiūri kad tos ži
nios anot to: "made in War-
saw"... jie iš kailio nerda
mies prirodo kad " Kauno 
buožijos valdžia" Lietuvą p a 
davė lenkams, ir džiaugsmu 
netveria kad taip atsitiko. Tą 
rašyti gali tik toki laikraščiai 
kuriems teisybė yra senai mi
rusi. 

"Laisvė ' 9 rašo apie "Jai ne
va remdamosi telegrama "T i -
mes , , korespondento iš Gene-
vos 9-13-21. Minėta telegrama 
yra neaiški ir klaidinga. Ten 
sakoma: "Lietuvos delegatai 
priėmė Lygos propozicijas 
su pataisymais." Tad koki gi 
tie pataisymai? Toliau rašoma 
kad ir lenkų valdžios atstovai 
gavę instrukcijas kad priimtų 
Tautų Lygos Tarybos propozi-
jas su "išėmimais". Tas reiš
kia kad Lietuvos — Lenkų 
kivirčas nėra pabaigtas. Iš 
pirmiau paduotų žinių galima 
spėti kad lietuvių-lenkų gin
čas bus išspręstas išrinktam 
Tautų Lygos Tarptautiniam 
Teisme. Taigi, kad Lietuva bus 
pavesta Lenkijos kontrolėn yra 
prasimanymas, ir didelis me
las. Tik "bolševikėliai" gali 
toms žinioms patikėti. Tokių 
žinių turėjome nekartą, bus jų 
ir dauginus. Tik prisiminki
me kiek kartų buvo pranešta 
kad lietuviai su lenkais yra 
padarę sutartis, net ir "fede
racijas \\ " unijas' ,... paskui 

" laisvėeiams" ir visiems Lie
tuvos Respublikos priešams at
sakykime: kad mes, jų sklei
džiamoms žinioms sutaisytoms 
lenkų propogandistų netikime. 
Jų melagystės buvo jau ne
karta prirodytos. I r visiems 
mūsų nepriklausomybės prie 
šams ant keršto pirkime Lie
tuvos Laisvės Paskolos Bonus. 
Tuomi parodysime savo tautinį 
susipratimą, ir prisidėsime 
prie galutino laimėjimo pilnos 
Lietuvai Nepriklausomybės, 
sietuvos St. Seimas, Lietuvos 
liaudis nepripažįsta su lenkais 
jokių "uni jų" , "federacijų". 
Nepripažinkime nei mes ameri
kiečiai lietuviai. Klaipėda ir 
Vilnius buvo, ir bus mūsų! 
Kad greičiau tą atsiekus, tad 
Pirkime Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų. 

J. Virpša, 

nios buvo iš "Genevos" ar 
" P a r y ž i a u s " vienok tikreny
bėj buvo padirbamos — Var-
šavoj!... 

Panašios žinios tinka, i r 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE-

ŠIMAS. 
•u . 

ANKSTYVUS 
\ <— 

Bolševikų organas " L a i s v ė " 
laidoj 221 džiaugiasi, kad 
lenkai valdys LietUvų. Kad 
mūsų išgamoms džiaugsmas y-
ra, ir kad jie remia lenkų biu
ro leidžiamas melagingas ži
nias tai tas yra ne naujiena. 
Juk tik pavartykime 'Laisvę' 

— 

tai galėsime persitikrinti kas 
rapijų, ir kad tat butų žymi j jei rupi. 

pilniausiai patenkina mūsų stovybė-Amerikoje aprūpina 
tautos išgamas ir bolševikus, visus Lietuvos piliečius, ke-
• \ T . . . j . 1 1 1 1 • • v • • T • i • Nes jie gaudyte gaudo lenkų 
propagaiUos biuro žinias, ir 
tiksliai tą daro kad kuola-
bjausiai užkenkus dabartiniam 
Lietuvos Laisvės Paskolos va
jui, ir tuomi prisidėjus prie 
palaikymo lenko dvarininko 
L i e t u v o j e . 

Bolševikėliams iš "La i svės" 
užvis rupi kad lietuvių ameri
kiečių dvasia nupultų, kad 
parodžius lietuviams darbi
ninkams, buk tai Lietuvos 
Steigiamasis Seimas yra pro-
lenkų, kad Amerikos lietuviai 
reikštų' nepasitikėjimo, o la
biausiai tai kad nepirktų Lie
tuvos Laisvės Paskolos Bonų. 

Ką mes atsakysime? 
Mes amerikiečiai lietuviai 

Lietuvos Respublikos Įgalio
tinis Sibire prašo pranešti A-
merikos lietuviams sekantį: 

" Y r a atsitikimų, kad lietu
viai iš Amerikos bando va
žiuoti į Lietuvą per Sibirą.Ka-
dangi iš Vladivostoko per Si
birą į Lietuvą visai nėra jo
kios galės pervažiuoti, visi tie 
atkeliavę iš Amerikos pri
versti yra apsistoti Vladivos
toke' ilgesniam laikui ir čia be 
darbo, pragyvenę paskutinius 
pinigus atsiranda labai kėbla-
me padėjime. 

Yra ir tokių, kurie, nežiū
rint į tai, kad Lietuvos At-

liaujančius į Lietuvą pasais, 
atvažiuoją į Vladivostoką su 
rusų pasais, gautais iš rusų 
Konsulų Amerikoje, o čionai 
Vladivostoke nori gauti lietu-
viską pasą. 

Tokie keleiviai stato Lietu
vos Atstovybę Sibire į keblią 
padėtį. J ie turėtų žinoti, kad 
šiuo tarpu nėra jokios gali-
mybės važiuoti Lietuvon per 
Sibirą ir kad Lietuvos Atsto
vybė Sibire neišdavinės atke
liavusiems iš Amerikos Lie
tuvos piliečiams pasų dėlei tos 
priežasties, kad tie keleiviai 
netik neturi dokumentų, bet ir 
pažįstamų liudininkų savo as
mens priparodymui." 

Liet. Atstovybė Amerikoje. 
u-*. 
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KATEDROS DAINIUS 
Sefira 

n i r r • * • • 

J. Allen 
V. Dalis. 

Švento Luko Ligoninėj. 

(Tęsinys). 
Visi sakė kad jis narsus: gailestingumo 

sesuo, dieninė slaugintoja, ta i pat ir nakti
nė, moteris kuri atnešė valgį, moteris ku
ri valė kambarį. Jei kas pagirdavo ar šiaip 
maloniai išsireikšdavo apie jį, tuomi ir 
kartu stiprino ją. 

Kuomet gydytojas išvažiavo ir slaugė 
rūpinosi ligonio reikalais sulyg gydytojo 
įsakymų, ji nervingai vaikštinėjo po ka-
ridoriij. Priėjusi prie lango dirstelėjo į 
katedrą. Rytmetinės pamaldos ką tik už
sibaigė. Žmonės pylėsi, laukan per di
džiąsias duris. Kaip jie ramus, kaip lai
mingi! 

Jie žiurėjo į giedrą dangų ir džiaugėsi 
gražia diena. Kiti gėrėjosi žalios vejos 
kilimu, o ten jaunimas skambiai juokėsi 
skindamas nuo alyvos šakų lelijavus 
pumpurėlius. Nei vienas iŠ jų nepažvelgė 

į ligoninę. J i sprendė kad jie be širdies \ 
jeigu neužjaučia jai kuomet čia kamba
rėlyje merdi jos sūnelis* 

(Jai jie to nepaiso. I r kodėl net Kodėl 
žmonės nesirenka prie jo baltos lovos? Ar 
jie nežino! Ar jiems negaila! Ar žmogus 
jaumingas gali slėpti ledo šird.! I r kaip
gi jie galėjo dalyvauti pamaldose, kated
roje? Kodėl ji neprigrUsta viso miesto ti
kinčiais, kad pakėlus maldą prie t)ievo 
prieš tokią žiaurią jos likimo dalį? Kam-gi 
jie stato šventnamiUs, jei nesustabdo ne
kaltų kūdikių žudynių gatvėse? Jog J is 
numylėjo nekaltas širdis labiau už šaltus 
rūmus! Jog J is glaudė juos prie savęs sa
kydamas: " J e i nebusite kaip vienas iš šių 
mano mažutėlių, neįeisite į dangaus kara
l i ją?" 

Taip, buvo ir tokių kurie atjautė. J ie 
įvairiais budais rodė jai simpatiją. Net 
vaikučiai nuo gatvių, su kuriais Edvardas 
susipažino pardavinėdamas laikraščius ir 
su kuriais dažnai susipešė, sužinoję kad 
jų draugužis nelaimėje, atsižadėję skanu
mynų ir sutaupę savo centus nupirko 
jam gėlių. Kasdien jų vaikiškai drovus 
būrelis susirinkęs prie ligoninės nusiųs
davo savo vadą į vidų kuris turėjo patyr-

ti apie jų draugužio sveikatą ir pranešti 
laukiantiems. 

Seserys buvfc jai geros; slaugės buvo jai 
geros ̂ gydytojas iš paskutiniosios ramini 
ją ir stengėsi išgydyt jos sūnelį. Taip, bu-^ 
vo gerų žmonių. Jos motiniškoji meilė mo
kėjo išsaukti gerumo kadir iš suakmenė
jusios širdies. 

Bet j i kartais užmiršo apie tąjį gerumą. 
Skausmo taurės dugnas dažnai per kar
tus. Veriantis dvasinis sopulys susiaurino 
simpatijos ratą ir kovojo ironija prieš 
brUtalį ir nebojantį pasaulį — prieš val
džią ir Valdininkus kurie nepaiso aųku, 
prieš teismus neprisilaikančius tiesos, 
prieš važinėtojus kurie tik moka šuva- , 
žinėti, prieš visą miestą, tiesiog visą šalį 
kuri nekreipia domės į kasdieninias žmog
žudystes miesto gatvėse. 

Paskutinis asmuo išėjo iš katedros šali
ntų dūrių ir uoliai pažvelgė į ligonbutį. 
Pamatef ją ten bestovinčią linkterėjo -gal
va ir skubiai nužygiavo £er sužėlusią žote • 
ligoninės linkon. f a i efcoro vedėjas. Kup-
met jo naujas mokinys neatvyko kaip pa
prastai į pamfcfeą Jis nttėjo sužinoti kame 
priežastis. I r jis, kaip daugel kitų buvo 
geras. Kasdien atlankė savo mokinį ir 

visaip mėgino patarnauti. Šiandieną jis Į jaunučio veide graudino motiną. Nenoroms 
meldė jos kuomi galįs prigelbėti. Jos aky
se galima buvo išskaityti kad išgelbėji
mo viltis nyksta. » 

Ilgi šešėliai darkė gamtos skaistų vei
dą. Pakeleivė sanlutė rengiasi į vakarų 
kelionę. Mišparų varpai sugaudė. Rūta 
viena kambarėlyje su savo sūneliu. 

Šiomis dienomis jis dažnai ištiesęs ran
ką norėjo palytėti ją. J is nesuprato jos 
nesavą, keistą pasielgimą, bet tylėjo apie 
tai. J i mat nenorėjo kad jis žinotų apie jos 
sužeistas rankas, ir kadangi buvo suban-
J v. . i ., . . - . f „ „„ r t • v;^f„„ Portreturos klase užimta sų kite mode daztrotos, laike jas atstu nuo jo. Vieton 
apkabinus jį, kaip tai paprastai darydavo, 
maloniai {msilenkusi šnekučiavo mėginda
ma glostyti jį savo sustingusių įpirštų ga
lais. 

Tuotarpu plaukė skardus «boristų balsų 
aidas. N / 

t (Laudate Dominum omUes gentis, . 
Laudate eum omnes populi" : 

ir atsimušė skambiai į jų kambarėlį. Abu 
klausėsi. 

— Sūneli, ar girdi, ar girdi juos? 
Jaunutis lovoje instinktyviai mėgino 

pritarti, bet lupos nesijudino. Tuomet 
linkterėjo galvute kad girdi. Liūdesys 

sužibo ašaros ir nubiro ant sūnelio išties
tos rankos. Šis valandėlę vėliau, sutelkęs 
visas savo jėgas, traukė bandažą nuo akių. 
J i prišoko prie jo. 

— Sūneli, mano sūneli, ka darai? Liau
kis! ' . . 

— Ne močiut, jis meidė, -aš noriu tave 
pamatyti. Taip ilgai jau toe ntaciau! Kas 
yra su tavim? Kur tavo rankos Kodėl ne
apkabini matręs? 

Vi . Dalis. 

le. Jų darbas nemalonus, priverstinas. 
DieUOs prabėgo, o jų Juodelė nesugrįžo. 
Jie jau pradėjo viešai teirautis. Kodėl Iji 
negrįžta? Kas atsitiko su ja1? Ką-gi tas 
reiškia? Ar jie kada žhios kur ji prapuolė? 

Vieną dieną, buvo jau po pietų, kuomet 
mokytojas įėjo. J is atrodė Aidžiai užgau
tas; jo išvaizda sujudino juos. J is liūdnai 
kalbėjo: 

(Bus daugiau) 
• — — — — 

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

\ ' - • • • 
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DR. A, K. RUTKAUSKAS' 
Gydytojas Ir 
4441 So. Are. 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: l - l l rytais 1-1 pc. 

Įplstu Ir T-l vakarais. Nedėldle-; 
Iniais tikta,! po platų t iki 5 

mm—m mmmm = 
DRAOCSi 

I mm 

į Dr. H. T. STRIKOLIS i 
I Lietuvis Gydytojas Sr Chirurgas | 

Peoplea Teatro Hante 
l iete W. 47m str. TVL Boui. įeol 
•valandos: C iki g tek. Nedėl l t l 
•iki l t lyta. 

Res. 2t l4 W. 4Srd Stret* 
Nuo ryto Iki plat. 

gTeL McKJnley MS 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja SO metai. 

Ofisas It4» to. Morfaa M. 
Kerta SS-ro et., 

8PECIJALJ8TA8 
MotariSkų. Vyrišku, tai»*i 

Miku \Hn-
OFIBO VAL.ANDOS: Nuo l t ryta 
iki B po platu, nuo f Iki t ralau-
dą vakarą. 
Nadėliomls nuo • iki t po plat. 

Telefonas Tarus MT 

~*im , « . mm A n u « • i » i ,m nmm-mm • • • • » ^ » 

! • * • ' * ! • • mansiai sS» • i » b i » m •. 

MOKYKLA. PRAKALBOS. 

I i 
Tei. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETrms DKHTI8TAB 

4T1S BO. A8KLAJCD ATOsTUSI 
arti 47-tos Gatvės 

Talandos: nuo • ryto lkl • 
Šaradomis nuo 4 lis; 9 vakarą 

^-fci&gc-s-SBss 

DR. P. ŠIMAITIS S 
NAPRAPATH 

W. 45 Str. Chicago.i 
(Prie Western Avenue) B 

lydau Be Vaistu Ir Be Operacijos^ 
Tai. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. VsAarais p.i£ 

sutarimą. Išskiriant jetvergus. 
£91 *^@>«gxis<i^fc5iKJ£ 

*. Telefonas Boulevard t l9 t £ 

DR. G. KASPUTIS 1 
DERT1STA8 J 

SS31 South Halsted Str. 
balandos: 9—lt A, M. 

1—5: 7—t P. M. 
i &4&&£^#£*A*afcS*&t£*&t£*S 

l 

DR. S. NAIKEUS 
njgfuvia 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Oflfcaa Ir Oyvsnlmo n e t * 

SS5S South Halsted Street 
Amt ylria— Ualvaraal StaU Baah 

Valandos nuo l t iki 1? ryta; noo 
1 lkl i po platų; nuo 7 lkl • rak. 

Nadėliomls nuo l t iki X 
T r i i f n tarus tM4 

DR. CHARLES SEGAL S 
TO ofls«» po nona Perkėlė 

[729 So. AshJand Avenue} 
Spedjalistns | 

IOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGI | 
ralandosnuo l t lkl 12 Išryto; n a e | 

iki 5 po pietų; nuo 7 Iki S:II | 
. Nadėliomls l t kll 1 

Telefonas DrezeJ sSSS 

-S9 

Furopean American R u rtau 
Fabionas ir Miekievics ved. 
bure A. Petraitis ir 8. L. Fablonaa 
Siuntimas pinigą, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJrSAS v 

Reul Bstate, Paskolos, Insurtaai 
Ir tt. 

809 W. SJith St., Kamp. Halsted 84. 
Tcl. Boulevard 411 

Vai.: I Iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak. 

Ned.: iki t po pietų. 

4IUIIIIIIIIUinilllllllllllllHlllllll1IIHIIIIM 
Rea. HSt Independenoe Blvd. 

Telefonas Vou Buren t94 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas rl 
SpediaUstas Moteriškų, Vyriško 

Valka ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 1—S P» 

pietų. 7—8 vak. NedėHorols 10—114 
Ofisas SS54 So. Halsted 8t., tikis** 

Telefonas Drover tS i l 
tuMuinHimumniiiiuiiiiiiiitmniiima 

i#jsjs>ooe^e)ej09oopopoop<>o4>#* 
VALENTINE DRESMAJUNG 

COLLEGES 
4205 B. Halsted, 2407 W. 

1850 N. WeUs St. 
1S7 Mokyklos Juagt. Valstijoje. 
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narnama. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 

okslas lengvais atmokėjimaia 
Klesos dienomis Ir vakarais. Pa-

lkalaukit knygeles. 
Tai. Seeley 1«4» 

SARA PATEK, pirmini nkA 
'-» 

>1 

Dr. Ma Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50SS 

Valandos: — 8 lkl 11 UI ryto:| 
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-j 
avis nuo B lkl 8 vai. Takara 

^; . s»:I.-- -s.rjs sjssrąr,-,-.-:. T j - į ' ^ S 
^ h . 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

[GYDAU BE GYDIOLTŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
SS47 Emerakl Avenue 

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

7S1 W. 18-th Gatvė 
Nuo 7 IKI 8 vaKare. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearboru St 

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

Tel. Yards 105 S 

•« 

• 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Ganai 9118 

Valandos: l t ryto lkl • vakarą 
Gyvenimas: 

MII W. 8Srd Str. 
Tel. Prospect 8466. 

—t 

Tel. Canal 857 Vak. Ganai 8118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 So. Halsted Street 

. Talandos: l t lkl 18 ryto: 1 ik! t 
po plat. t lkl 9 

• — 

T d d M M PaUi 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

į e t e i So. Miehlgan Avenue 
•sMlanl BL 

VALANDOS: 9 ryta lkl t vakarą. 
JreL FuUsaaa 842 Ir 8184, 
2»QQOCd$$Q$$$l$!Sd&3i39GO<$60fe 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintti= 
•u P kone Seeley 7489 S 
I DR. I. M. FEINBERG I 

=iiiiimiiiiiiifiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiniiniii 

'(•L RJuUolph .8 .8 
A. ASLAKIS 

ADVOBATAS 
Ofisas vidiuniestyj 

ASSOOIATION BLDG. 
19 So. La Smile 84. 

Valandos: 9 ryto iki i po platų 
Paoedėliais iki 8 vakaru 
Nadėliomls ofisas uždarytas 

-• 

! 

3 Y. W. RUTKAUSKAS j 
t ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty J: 

g 29 Sonth La Salle Street j 
Kamaaris 884 

Telefonas Central 8890 
I » • » » » • » » • ! • • • • » » » » » » » » » B 

! Vakarais, 812 W. SSrd 8t I 
Telefonas: Yards 4481 

5 i mm-m?* 

t 
i 
w 

* 
* 
* 

Tei Yards 6666 Blud. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

8908 a Halsted 84. Chtoago. 
Valandos: 14—lt II ryto I—8 ir 

Nad. 19—lt ii ryto. 

Telefonas Prospect 6598 

RUDDLF HLAVKA 
Generalis Kontraktorius 

Ir 

Namų Statytojas 
5308 So. Robey Str. | 

Darbas atlieklamas pirmos klia-* 
sos už prieinamas kainas. 

n m 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUe 

Pat.rn.uju l.idotuv«M koplslmala. 
k&le meldila atsllaaktl. • 
buurtu •IsanSdlati, 
9S14 W. ISsd FU 

Tel. 

I I . . 

V 
PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Chicago Heights, UI. — Lie
tuvių nedidele kolonija bet tu
ri bažnyčią, klebonija moky
klą, kurią veda seserys kaži-
mierietės; vyresnioji Sesuo 
Teresė ir kitos 4 seserys. Ka 
dangi gerb. klebonas Svirskas 
pasirūpino atidaryti 8 skyrių, 
tai gavo ir seserų daugiais. 
Aplankiau mokyklą ir gavau 
malonaus įspūdžio. 'Vaikai 
mandagus darbštus, drąsus ir 
pilni energijos. Tai nuopelnas 
seserų kazimierieeių ir kleb. 
Tik gaila, kad nevisi naudoja
si tos mokyklos prakilniais 
vaisiais. 

t 

Rugsėjo 11 d. įvykus prakal
boms, į sv. Kaz. Draugiją įsi
rašė 3 amžinėji: Jurgis *Džt-
kas, Jozepa Grajauskaitė ir 
Paulina Rimkienė; metinių 16 
narių. Jei netaip didelis ne
darbas narių butų daugiaus. 

Gerb. klebonui Svirskui už 
malonų prielankumą ir na
riams už įsirašymą reiškiu dė
kingumo ir pagarbos žodžius. 

Kun. P. Kasčiukas. 

i— 

tą laiks susispies į vieną mok
sleivių Organizaciją, kurios o-, 
balsju yra Dievas ir Tėvynė. 
Moksleiviai susibūrę vienon 
organizacijon darbuosis kuomi 
tik galima pakelti mūsų bran: 

gios tautos literatūrą. 
Waukegano moksleiviai lan

ko augštą mokyklą ir šį me-. 
tą įsteigtą Holy Child (kata^ 
iikiška augštą mokykla mer^ 
gaitėms). Yra patartina mūsų 
mergaites leisti ton mokyklon. 

Tad-gi waukeganiečiai, pa
tarkite savo sunams ir duk
terims priklausyti prie mok-* 
sleivių organizacijos, o jiems 
,bus auksinė proga išlavinti sa
vo gabumus, nes gaudami, or
ganą galės dar į jį parašyti1 

kas ką galės. Kur vienybė ten 
galybe. j 

Jonas J. Pocius. t 
2 kuopos narys. 

KELIONE I 

WAUKEGANIBoHT MOKS 
LEIVIŲ SUMANYMAS 

ĮVYKDINTAS. 

i • - HZ-5 r 

Waukeįiak, \ M. -+ R u s ė j o 
13. d., parapijos svetaiaęje \\-
vyko pirmas moksleivių susi
rinkimas ir sutvėrė L. R. K. 
M. S. Amerikoje 26-ta kuopa 
iš sekančių asmenų: dvasios va 
dovas — kun. Jonas B. Kloris, 
J. Dabasinskas — pirm.. O. 
Kasiliauskaitė - pirm. pagelb., 
N. Kundrotaitė — raštininkė, 
B. Baronaitė — rast. pageliu, 
M. Norkaitė — iždininkė. 

Šį sveiką sumanymą padavė 
šie moksleiviai. V. Galinis, J. 
Dabasinskas, V. Rajūnas ir Jo 
nas Pocius. 

V. Galinis ir H. Vaitekūnai 
tė priklauso prie susivienijimo 
tris metus. J. Dabasinskas ir 
V. Rajumus yra 3 kuopos na
riais iš Šv. Bedo kolegijos. 

Nauji nariai-ės: J. Žekas, C. 
Burba, R. Rimeika, A. Gus
tas ir vaidybos nariai. 

Dar nevisi moksfeivrai-ės 
priklauso prie moksleivių kuo
pos, bet yra viltis, kad į grei-

Paieškau švogerio Kazio Braduno 
ir sesers Marės Bradunienės, 6 mė
nesius gyveno Shenandoah, Pa., pas
kui iSvažiavo ten kur apie Chicagu. 
fforėčiau su jais- susižinoti, nes turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu jų pačių ar 
kas juos Žino pranešti sekančiu ant
rašu: 

Vincas Ambrazevičius, 
228 E. Centre Str. shenandoah. Pa. 

PARSIDUODA labai pigiai Cash 
groserne nėra kningučių viskas ge
rai sutaisyta, biznis .išdirbtas per 17 
metų, parduosiu trumpų laikų nes 
tūrių išvažiuot ant ūkės. Atsišaukiu 
3700 S. Emerald Ave. Chicago. 

u — 

PARSIDUODA bučerne ir groserne, 
lietuvių ir lįnkų apgyvento j vietoj, 
kreipkitės pas savininką. 
4402 S. \Vood Street Chicago. 

- -
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ANT PARDAVIMO. 
Penkių kambarių namas tuojaus 

turi but parduotas. Dailioj lietuvių 
apgyventoj vietoj, arti Šv. Kazimiero 
vienuolijos. Vienas blokas nuo Wes-
tern Ave. ir 69 gat. gatvekarių. At
sišaukite bile kada dieną. 

E. WEYRASKA, 
2440 West 09 St. Chicago. 

-

PAKVIETIMAS. 

Šv. Kazimiero Draugija Lie
tuvoje, — Kaune,, rengia spau-
don platų, gerų knygų katalo
gą. Minėtoji dr-ja nori, kad 
tame kataloge butų įvardintos 
knygos, netiktai Lietuvoje, bet 
ir Amerikoje išleistos. Todėl, 
Šv. Kazimiero draugijos, Pir-
iriininko; Prelato A. Dambjaus-
k(8/ įgalįotns, nicJaniai*kvM&čiu 
visas lietuvių -ft katalikų lei
dinių firmas bei leidėjus Ame
rikoje, pasiųsti Šv. Kaz. Dr-
jai Kaune, visų savo» leidinių 
sąrašus, bei naujausius kata
logus. Prisiųsti leidinių sąra^ 
šai bus patalpinti kataloge ir 
dovanai rekliamojami. Todėij 
vi^i, kuriems Svarbu savo leii 
dinių išgarsinimas ir išplati-i 
nimas plačioje visuomenėje, 
malonėkite — jų sąrašus bei 
katalogus greit pasiųsti Šv. 
Kaz. Dr:jai antrašu: Lithuania 
Kaunas. Didžioji Vilniaus gat 
vė 34. Šv. Kaz. Draugija. 

Su tikra pagarba 

Kun. P. Kasčiukas 
Šv. Kazimiero Draugijos 

Generalis Įgaliotinis Amer. 

P. S. Šį pakvietimą ir kitų 
laikraščių meldžiu atsispaus 
dinti. Tas katalogas, nurodys 
kurios knygos yra geros ir 
naudingos Lietuvoje ir Ameri
koje. 

A T P I G O ! 
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Linksma mums pranešti, knd *Kelionė Lietuvon atpigo per $ 25.00 ant 
laivakortės. 

Dabar trečios klesos laivakortė iš New Yorko iki Piliavai-Karaliau-
čiui tik $110.00. Visa kelionė Lietuvon galima atlikti be persėdimo vien 
vandeniu; nekliudant Vokietijos, nei Lenkijos žemių* Tiesiai iš N^v Yorko 
į Piliavą arba ii Canados į Piliavą. s, 

LIETUVTŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus Lietuvon krei 
-čiausiai ir geriausiai sulig žemiausio dienos kurso AUKSINAIS IR D0-
LIERIAIS. 

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

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

v 

Ofiso Valandos: Kasdien 9:30 ryte iki 6:00 vakare. Utarninkais, Ket-
vergais ir Subatomis iki 9:00 vaj. vakare. Nedėliomis 10:00 ryte iki 3:00 
po pietų. 

GENERALIS OFISAS: 

Lithanian Sales Corporation, 
414 Broadway, 
Boston, Mass., 

• 

\ 

Lithuanian Sales Corp.. » 
300 Savoy Theatre 8 1 ^ . , 
Wilkes Barre, Pa, 

.mm. 

JIE ŽINOJO, KUR 
—— 

ŽYDŲ MOKYTOJŲ KURSŲ 
UŽSIDARYMAS. 

Antradienį, rugpjūčio mėn. 
9 d. pasibaigė' kvotimai Švie
timo Ministerijos įsteigtuos 6 
savaičių žydų mokytojų kur
suos, kuriuose dalyvavo į 150 
mokytojų iš įvairių Lietuvos 
miestų ir miestelių. 

Panašus kursai, turinti tik 
slo padėti mokytojams tobu^ 
lintis paidagogijos sryty, jau 
steigiami trečią vasarą. Šiais 
metais daug domės buvo krei
piama susipažinimui mokytojų 
su praktikos dalykais, kaip 
antai: rankų darbais, darbais 
sode, mokyklos hygieną ir t. p. 

Kursų priešaky stąvėjo Švie-< 
timo Ministerijos pakviestas 
vedėju p. Liiibmanas, ir visas 
darbas buvo jo atliekamas ank 

PASINAUDOK GERA PROGA. štame kontakte su Žydų Rei-
Parsiduoda du biziriai, Bučernė 

Groserne ir Kepykla (Bakery) ir na
mas pagyvenimui už labai žema kai
nų. 

Priežastis pardavimo ~ "savininkas 
važiuoja Lietuvon. 

Atsišaukite greitu laiku, platesnes 
žinias gausite ant vietos. 

V. J. Latvenas, 
1411 Iitncola A^e, !*ockfc!rd[, BB. 

kalų Ministerijos mokyklų sky
rium. 

(z. R. M-jos Spaud. Skyr.) 

Ėaltic States Banko (294 
Eiglitli Ave., Nėw York) įa-i 
tarnavimai keliaujantiems Lie
tuvon užsipelnė tokios užuo
jautos ir užsitikėjimo visuo
menėje, kad kas kart vis dau
giau kele/vių perka tame Ban
ke laivakortes, ir kiekvienu 
Banko rekomenduojamu laivu 
išplaukia dideli lietuvių būriai. 
Mat tie, kurie . gavo progos 
naudotis Banko patarnavimais, 
nuoširdžiai tą Banką rekomen
duoja visiems savo pažįsta
miems, ir tokiu būdu šie jau 
tikrai žino, kad kreipdamiesi 
į Baltic States Banką gaus 
-geriausį patarnavimą ir pigiau 
si aprūpinimą keliontje Lie
tuvon, ar kituose reikaluose. 

Pastaromis dienomis išvažia
vo per Baltic States Banką šie 
lietuviai: 1—L. Berraan, 2— 
Marė Šluskienė, 3-Jonas Son 
gaila, 4—Vincas Laudanskis 
su šeimyna, 5—Jonas Pakal
niškis su šeimyna, 6—Veroni
ka Juciutė, 7—^farė Montvi-
daitė, 8—Juozas Surplis su šei
myna, 9—Kastantas Žardeckis, 
10—Juozas Pilibaitįs, 11—Ta
rnas Šmulskis, 12—Stasys Naš
lėnas su šeimyna, 13—Kazys 
Juška, 14—Aleksandras Navic
kas, 15—Jurgis Klimas su šei
myna, 16—-Petras Jurevičius, 
17—Adomas Vainilavičius su 
šeimyna, 18—Arnoldas Klivis 
su šeimyna, 19—Petras Zvinis, 
20-Kazys Bdčiusas, 21 — Pet
ras Rupšis, 22—Kazys Muraš-
ka, 23—Juozas Latoza, 24— 
Bernardas Rotii, 25—Juozas 
Kolek su šeimyna, 26—Stasys 
Mozūras, 27—Stsys Čaponai-
tis, 28—Juozas Rainis, 29—Juo 
zas Želionis, 30—Antakias Moc
kevičius su šeimyna; 31—K. 
Jakštys su šeimyna, 32—Vac
lovas Ščiukas su šeimyna, 33— 
Liudvika Kazakaur^kienė, 34r— 
Jieva Strikolienė, 35—Petras 
Šatas, 36—Jonas Puzinas su 
šeimyna, 37—Uršulė Kuzevi-
čienė su šeimyna, 38—Marti-( 
nas Liutkus su šeimyna, 39— 
Antanas Marcinkevičių?, 40— 
Aleksandras Žilinskas, 41— 
Jurgis Diržą, 42—Stasys Gri
gas, 43—Jonas Gavėnas su 
šeimyna, '44—Vladislovas Sle-
džius, 45—Petras Čapskis, 46— 
Pranciška Marcinauskieno, 47 
—Motiejus Mikalonis su žmo-

E J _*.. na> 48r-Juozas Valavičius, 49 Tf* ' 
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Varnelis, 64---Staiuslovas Orij 
gas, 65—^Pranas Pravilonis, 6^ 
—Jonas Dirda SU šeimyna, 6% 
—Petras Jaroševičius, 68—Joi 
nas Simanavičius su š^eimynaį 
69—Antanas Juškevičius, 70—f 
Tadas Skomantas su šeimynaj 
71—^Kazimieras Veliška, 72—? 
Mateušas Dovydaitis, 73:—Juo
zas Murauskas, 74—Jonas Rak 
zis, 75—Bronislova Bacevičie 
nė,76—Liudas Bacevičius, 77 
—Jonas Čičinskas, 78—Stasys 
Sharko, 79—Gotlibas Bočku-
nas, 80 Franas Stankevičius, 
su duktere, 81—Ona Kaplitz, 
$2—Vincas Navikas SH šeimy
na, 83—Kastantas Kaziunas su 
šeimyną, 84—Antanas Rozic-
kis ir dar daug kitų, kurie pra 
še negarsinti jų pavardžių lai
kraščiuose, t 

Nekurie, keleiviai atvažiavę 
New Yorkan susirūpinę kelio
nės nepatogumais, bet kuomet 
pamatė kaip BalticStates Bank 
sugabai ir sąžiningai keleivius 
aprūpina, kai parankiai ir pa
togiai yra kelionę sutvarkęs, 
tai visų veidai nušvito ir jie 
išvažiavo tėvynėn x linksmi ir 
pilni vilties greitai ir laimin
gai pasekti savo gimtiną šalį, 
Dėkuodami Bankui už patarna
vimą, jie ištarė atsisveikinimo 
žodį ir visiems savo draugams, 
pažįstamiems ir abelnai vi
siems Amerikos lietuviams, o 
ypač tiems, kurie ketina gryžti 
Lietuvon, kad žinotu, jog Bal
tic States Bankas yra geriau
sia, tikrai lietuvišką fstaiga, 
kuri i ino ir moka patarnauti 
broliams-lietuviams. 

PASARGA:—Baltic States 
Bankas yra tiktai vienas, todėl 
keleiviai privalo - apsižiūrėti; 
kad nesumaišyti jo su kitomis 
įstaigomis, ką nors panašaus 
užsivadinime turinčiomis. Šio^ 
Banko adresas toks 

BALTIC STATES BANK 

DARBAI KISKIMENETAS 
VALLEY JAU PRADĖJO 

EltTI. 
M#s turime tikrų žinių kad 

darbai ^asyklose apie Apollo, 
Leechburg ir̂  Vandergriiį, 
Arnistrong ir Westmoreiand 
apskričiuose Pennsylvanijos 
valstijoj jau pradėjo eiti ir 
trumpų laikų viskas įsisiūbuos 
pilnų smarkumų. f 

Šioj apielinkėj yra gana 

—Vytautas J. Šauklis, 54— 
Stanley ir Jessie Mistos, 55—* 
Stasys Bartkus, 56—Povilas 
Dutkus su Šeimyna, 57—Felik
sas Rutavičius, 58—Juozas 
Zenaitis, 59—Jonas Časas, 60 
—Adomas Jankūnas su šeimy
na, 61—Petras Sirvydas, 6*2—J i •] 
Vincentas Rainis, 63-PetrasHd a u^ n a m u k u r i e ^ r a k o m 

panijos pastatyti bedarbes 
laike, šiuos namus galima 
tuojaus užimtL Nuo Pitts-
burgho tiktai valanda ir puse. 
Šiose kasyklose darbininkų 
dirba nuo 1,000 iki 2,000. 

Kurie neturi darbo gali įru-
važuoti nes čionais gali gauti 
pastovų darbą. (Apgr.) 

TfEVHlTA KIAULENA YRA 
LABAI NėSVEIKA. 

Paskaityk šį straipsnį del savo 
geroves. 

Daktarai sako kad nevirta jau
tiena ar kiaulena yra labai nes
veika viduriams nes mao to atsi
randa skilvines kirmėlaitės. Tas 
žine-ma labai sugadina vidurius. 
Kiauliena ir jautiena turi būti 
gerai išvirtos ar iškeptoŝ  jeigu 
nori kad tavo viduriai gerai dir
btu. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų y-
ra gydomi nuo vi
sai kitokiu ligų 
kuomet ištikrujų 
visa priežastis yra 
jų *kd!vis. Kuomet 
neturi apetito, šir
dį griaužia, jauti 
skausmą viduruo-
se, skausmą etre-
nuo§e silpnumą a-

kyse mirguliavimą tai ženklai kad 
kas nors yra negerai su jusu skil
vių, kad skilviniai kirminai tėnais 
ponavo j a. Pas vaikus tuojaus ga
lima patemyti, jie nenori valgy
ti, miegoti jiems tankiai galva 
•skauda, jie neturi moro žaisti su 
kitais vaikais. Laxtan yra sutai
sytas kad panaikinti skilvines kir
mėles iš jūsų systemos ir yra dau
gumos žmonių vartojamas su ge
rais rezultatais. Pilnas feudas -gy
dymo Lastan kainupja $10.48, pu
sė $6.75. Jeigu jautiesi nesveiku 
tai tuojaus pradėk gydytis nes 
•gali išsivystyti kunvulsijos ir ko
kios kitos ligos? Laxtan yra par
duodamas Dro. Lameco La%., Far-
bes at Moultrie, PittsbuBgk, Penaa. 

(Apfcr.) 
• 

- • * • 

294 Eighth Ave., and 25-th 

< A W - ) I 

PaieS.kau savo Vyro Jonas lašino 
kuris mane apleido -4 metai atgal jis 
pa t a arba kas apie ji žinote pranfeš-
kiie šiuo antrašu: 

New York,̂  N^Y. ^ ,v ̂ ^ ^ ^ 
2895 Comar Str. Hamtramck, Mfch* 
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VIS TIE CICERIEČIAI! IŠ TOWN OF LAKE. 

Kur tik pažvelgsi— Cicero's 
lietuviai pirmieji skina kelius, 
šalčiausius ledus laužo t 

Rūgs. 20 diena kuopelė Ci-
ceriečių suėjusi tarėsi apie 
gerb. Atstovo sutikimą. Smul
ki ir graži programa aptarta. 
Ryt apie ją plačiau praneši
me. 

Nesitenkino vien žodžiais. 
Tėvynę tikrai mylįs lietuvis 
savo darbais ją prirodė. Kįla 
sumanymas, tuojaus pradžia 
Cicero kolonijoje L. Laisvės 
Paskolai. Nereikia raginti, ai
manuoti. Visi supranta ir gy
vai atjaučia šventą Paskolos 
reikalą. Ant greitųjų pirkta 
bonų už 1.000 dolerių. 

Perka: 
s . A . $ioo 
KUN. KLEBONAS VAI- v 

ČUNAS $100 
J . ŠARKA 100 
ALEKS KRENCIUS 100 
DOM. NARUŠAITIS 50 
ADELĖ RUBUAUSKAI-
T * " ' 50 
PR. STANISLOVAITIS 50 

Kitų jau ir nebeatmenu. 
Garbė jiems! Graži pradžia: 
Žiūrėsim ką kitos kolonijos už
giedos! Ciceriečiai žada visą 
paskolos kvotą surinkti prieš 
Atstovui atvažiuosiant į Cice
ro. Kilnus žygis! 

KANSAS GUBERNATORIUS 
CHICAGOJE. 

Chicagoj vieši Kansaf? val
stijos gubernatorius Allen, 
žinomas radikalų gaivalų prie 
šas ir drąsus prieš juos ko
votojas. 

Gubernatorius Allen sako, 
kad darbininkai perdideli len 
gvatikiai. Jie palaiko savo 
organizacijose vadus išnaudo 
tojus. 

Anot gubernatoriaus, darbi 
ninku organizacijų vadai per 
metus paima apie 60 milio-
nų dolerių kyšių. Už tai tu
ri atkentėti patys darbinin
kai. 

GRAŽI PARANKA. 

Chicagoje anądien suimta 
keturi bombininkai. Jei jie 
nori but paliuosuoti po parari 
ka, turi kas nors už juos pa
dėti arti pusantro miliono 
dolerių. 

Tai bent paranka! 

RADO 40 BAČKŲ DEGTI-
NĖS. 

Probibicijos agentai Santa 
Fe geležinkelio kompanijos 
jarduose keliuose vagonuose 
rado 40 bačkų degtinės, at
vežtų iš kitur nežinia kam. 
Konfiskuota. 

Cbicagoje kai-kur plinta di 
fterffas. Tėvai vaikus turi 
saugoti ir prižiūrėti. 

Surinktos Labdarybei au
kos rugsėjo 12 d., 1 
pos. 

Rinkėjų vardai ir 
surinko: 

J . Birgiolaitė 
O. Pratašienė 
O. Čekanauskienė 
R. Raudienė 
N. Sokaitė 
K. Baltrukonaitė 
J. Socilava 
B. Kalvaitis 
O. Pocaitė 
E. Jesutaitė 
A. Laurinskaitė 
K. Slušnaitė 
R. &imkaitė 
M. Šedienė 
M. Baltrukonaitė 
M. Petrošienė 
A. Jesaitienė 
13. Ruskulienė * 
M. Laurinskaitė 
M. Šetkaitė 
B. Žasitaitė 
P. Lekienė 
v. Gečiene 
Šernauskienė 
J . Šiaudvitienė 
J. Kibartaitė 
E. Sabutienė 
J. Zarumbienė 
O. Norfcaitė 
E. Benevicienė 
K. Klimaitė 
E. Zolaitė 
O. Yvaškienn 
P. Mikutienė 
P. Atkočaitė 
M. Gurskienė 
J. Socilavaitė 
M. Razėnas 
A. Gedraitienė 
V. Stankienė 
J. Anajulaitė 

-mos kuo-

kiek kuri 

$41.27 
* 39.47 

37.24 
34.74 
27.75 
27.72 
28.78 
27.13 
26.02 
23.96 
22.30 

• 22.10 
23.05 
21.30 
2045 
20.56 
19.69 
19.41 
18.24 
17.66 
18.04 
16.13 
16.00 
13.49 
12.90 
11.13 
11.20 
9.28 
9.24 
9.18 
8.36 
8.32 
8.78 
7.57 
7.47 
6.60 
6.04 
5.80 
4.04 
6.33 
3.98 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Pastangomis gerb. kunigų 
Albavieiaus, Pakalnio ir Urbos 
tapo sušauktas visų baigusių 
parapijos pradinę mokyklą su
sirinkimas, kuris įvyko sekma-
dieny, rugsėjo 18 dieną; Atsi
lankė skaitlingas burys^ -

Susirinkimą atidarė gerb. 
kleb. kun. Ig. Albavičius, pa* 
aiškindamas susirinkimo tiks
lą; kad norima suorganizuoti 
kliubus, vieną mergaitėms, ki
tą bernaičiams. Paskui turėti 
visdkiaa pramogas, rengti va
karus ir t. t. Po kleb. kalbėjo 
gerb. kum N. Pakalnis. J i s pri-» 
rodė pavyzdingų atsitikimu, ir 
paaiškino šių draugijų nau-

20 56 bingumą ir reikalingumą. Ant 
galo kalbėjo gerb. mokytojas 
kun. B. W . Urba. J i s suteikė 
labai daug minčių, naudingų 
jauniesiems. Kun. Urbos pa
tarimų mažai tenka girdėti, 
nes kaipo mokytojas mažai lai
ko turi visuomenėje darbuotis, 
viską turi pašvęsti, jaunuo
liams, juos sviesti ir mokinti. 

Po jų kalbų jaunuolių ūpas 
pakilo. * 

Išrinkta komisija, kuri pa 
gamins įstatus ir vykdins or
ganizavimo darbą pirmyn. Iš 
mergaičių išrinkta> Albina C. 
Alaburdaitė, J . Savickaitė ir 
M. Selenąitė; iš bernaičių: J . 
R. Macas, J . Šemaitis ir L. 
Lukošius. v 

Nutarta neužilgo sušaukti 
kitą susirinkimą. -

Bujokite ir augkite ką tik 
pražydusios gėlelės". 

Alpha. 

suspėjo atvažiuoti Seiman. Bet 
visgi chieagieciams yra proga iš
girsti iš Atstovo apie Pa
vasarininkus ir jų mums drau
gingus pranešimus. 

Tad visi vyčiai iš Chieagos ir 
apielinkės nepraleiskite proges, 
bukite minėtoj dienoj « Mark 
White Sąuare Parke. 

Po pasikalbėjimų buŝ  žaidimai 
ir lietuviški šokiai. Įžanga dykai. 

Rengimo komisija. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Visame Bridgeporte lietuviai 
yra sujudę. Laukia atvykstant 
gerb. V. Čarneckio, Lietuvos 
Atstovo Amerikoj. 

Gerbiamas Atstovas kalbės rug
sėjo 27-tą' dieną 7:30 vai. Šv. 
Jurgio par. svetainėj. Taipgi 
kalbės Steigiamojo Seimo narys 
p. M. Bagdonas. 

Ruošiamasi iškilmingai priimti 
gerb. Atstovus. s^ 

L. L. Pask. stoties rast. 

DIŽAUSIA LIETUVIŠKA ^AUTUVE CHICA60J 

p i u t i QUBBN;KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena II didžiausiu Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių bttįteMl drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikėm visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
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 ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kdzlawskt 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAG0, ILL 

Telefonas: DR0VER 7309 

Sykiu $716.43 
Labai ačitu mūsų energin 

<roms rinkėjoms. 
E. Galnaitė, rast. 

Parojo, rugsėjo 20-21, Chi
cagoj pavogta 11 automobilių. 

ROSELAND, ILL. 

VARGAS "MOONŠHINE-
RIAMS." 

Chicagon atvyko apie 20 
specialių prohibicijos agentų, 

v kurhj uždavinis čia išgaudyti 
visus "moonshinerius," dir
bančius namie svaigalus. 

.Tie agentai pirmiausia ap
eina visus bravarus ir viešą
sias užeigas. Paskui pulsis 
prie slaptų svaigalinių urvų. 

Laukiame Čarneckio atsilan
kymo. 

Lietuvos atstovas p. Čarnec
kis pasižadėjo ir mūsų koloni
ja aplankyti. L. P. Stotis dar
buojasi atstovą gražiai pasi
tikti. / 

Roselandas patinka žmonėms 
y gyventi. 

Daug lietuvių išvažiavo j 
Lietuvą iš šios kolonijos, bet 
daug lietuvių atvažiuoja pas 
mus iš kitur ir tokiu būdu jų 
vietos tampa užpildytos. Rose
landas mat yra graži, sveika 
gyventi kolonija. Užtat čia 
lietuviai atkeliauja iš kitų 
miestų, ir iš kitų Chieagos ko
lonijų. _ 

Reporteris. 

ATSISTATYDINO. 

Pirmomis rugsėjo dienomis 
atsistatydino Šv. Jurgio lietu
vių parapijos vargonininkas 
p. K. Sabonis. 

Čia Vargonininkauti atvyko 
iš Pittsburgh, Pa. pabaigoje 
liepos mėnesio pereitų metų. 

Apgailestaujantis. 

PRANEŠIMAI. . 

IŠ BRIGHTON PARKO. 
• 

Šį vakarą, rugsėjo 22 d. 
McKinley Parko svet. 7:30 vai. 
vakare bus L. Vyčių 36 kuopos 
choro praktika. Po choro prak
tikai bus svarbus savaitinis 
kuopos susirinkimas. Visi na
riai atsilankykite. 

ivoresp. 

VYČIAMS SVARBU BŪTI. 

AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS 

HPERTAS 
23 metai Chicagoj 

Kreivos akys ištaiso
mos, specialo metodą 
T o n s i l s i š i in ian i i b e 

skausmo. 
Akiniai $5 ir augs. 

R a S y k , į s i u s i gpalnsjpt d y k a i 
Akiniai prirenkami už prieinama 
kaina. / 
P R A N K U N O. CARTER, M. D. 
120 So. State Str. 2 Floor 
Valandos 9—6 Nedelioms 10 iki 12 

: 

REIKALINGAS KLERKAS 
Jaunam ir atsakančiom vai-

kyniuj gera proga. Apsišau
kite ypatiškai. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted Str. 
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MOTERIMS ir VYRAMS 

DR. ii. SHANKS 
BYOTTOJAS IT CHIRUR6AS 

Ofisai: ^ ^ w Q j r d * moteriq Ir 
l«S7\V. MHd»M»n>^r v y r a T | - 0 u i M II-

Kmp. Paulina ^ ^ L n a a»vo oft-
Val. 10 tirt U p. ^ ^ v nu»M ar II-

" " 1 Iki t vaTT. ^ V 
RM. ofinas 3041 Fullrrton 
Ave. Kanip. Albany AVA. 

Vai. t iki 1:30 ryt* 
1:30 Iki 9:30 vak. 

Chlešaro. 111. 

Auksinai Labai Pigus V 

: 

m s 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKTO 8FBCIAU8TA8 

Palengvini visų aklu 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo ra 1 vos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma. skaudančius 

•r užsidegusius karMlu akių kreivos akyą 
caterakto. nemleglo. netikras akis lndedam. 
Daroma egzaminas laktra parodantis ma-
tlauslas klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
a i , toli Ir eiti matantiems parelbsta. Ser
gėkite savo ravėjimo Ir Taikus etnančiui 
tnakyklon. Valandos: nuo 12 lkl • vakaro 
Vedellomis nuo 10 Iki 1 vaL po platu. 

1558 W. 47 St. ir Ashland A v 
Drever M M . 

« 

• 

t 

IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems 
•J T TTrnrTnrA * 

_ 

j 

Norčdami žinoti pinigų kursą kreipkitės" 
• 

w • šiuo adresu: 
' " 

• 

^ 
• s 

> "Draugas" Publ. Co. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, ttt 

-

x 

-

* 

: 

* 
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'į f (i 
Telefonas Canal 5395 

JOHN G, MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty 
tojas ir senu namų taisytojas, j 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 
N Arti 23-čio Place. 
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I Dievo Apveizdos Parapijos Į 
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D R A U G I J Ų 

BAZARAS 

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 
O BUOyvDWAV NKVV > ( j R K N .Y 

Tiesi Kelionė į UKCUVĄ PER PILIAVĄ 
(Karaiiaučio Prieplauka) 

ARBA PER LIBAVA, HAMBURGĄ—ETTKU|iXrS V 
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavora idant 

mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI I PILIAVĄ. 

Lietuviai, važiuojanti į Piliavą, aplenkia Lenkų juosta (Korido-
rą ir privalo turėti tiktai lietuvišką, pasportą.; jokių vizų nereikia 

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

Dideli dviejų sriubų pačto laivai Išplaukia: 
S. S. ESTONIA spal 5 S. S. LITHUANIA lapkr. 2 
S. S. POLONIA spalio 19 LATVIA Lapkrity* 9 

Pasažierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax. Con. 
Visi laivai turi puikus kambaiias trečios kllasos keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. \V. KEMPF, Gcn. Wcstcrn Pass. Agt. 120 Jf. LaSalle St. Chicago 

= 
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BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E ' ' 

Lietuvos Vyčių Chieagos Aps
kritys rengia šeimynišką vakarė
lį penktadieny rugsėjo 23 d.f 
8:00 v. vai. Mark White Sąuare' 
Parko svetainėj, 2900 So. Hal
sted St. 

Svarbu, kad visi Vyčiai jame 
dalyvautų, nes prižadėjo būti 
Steigiamojo Seimo atstovas, gerb. 
M. Bagdonas. Jis taipgi buvo Pa
vasarininkų įgaliotas 9-tan Liet. 
Vyčių Seiman. Gaila, kad, nebe-

MANTREALf 
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU 

VIA 
Tredia 
Kliasa CANADA LINE 

Susijungė Red Star ir Holland-America Linijos 
Tiktai vienas tiesos kelias | Baltlc Fortus 

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

. Kambariai po dvi lovas. 
Norint daugiau informacijų apie kainas atsišaukite 

INTERNATIONAL MERCANTELE MARINE OOMPANV 
Chicago: F. C. Brown,West Pass. Agt., 14 N. Dearborn Street 

18-ta ir UNION GT. * 
Paskutiniai vakarai: šiandie \ 

| SUBATOJE ' (
 v | 

| NEDĖLIOJĘ, ir UTARNINKE, t. y. | 
I RŪGS. 22, 24, 25 ir 27 i. d. I 
sjsfj r • ' - * s sus 

Kks dar n e a p l a n k ė t e skubinkit, #res niekur kitur" 

tiek įvairybių neregėjote ir negirdėjote. Tat visi, 

kas fyvas į BAZARĄ. 

i D O M E ! ! ! f 

| Ar jau turi tikietą į bazaro užbaigimo 

šauniausią vakarienę, Nedėlioję, Spalių-

Oct. 2 d., 7 vai. vakare??? 
1 Nuolankiai kviečia | 
I į BAZARO KOMITETAS. | 
iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuE 

Užsisakykite i*Laivą'' 
IIIIlllllllIlItllIlIlIlIlIIFlIIIIIIIIIIIHIIIllIII l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

"LAIVAS" eina kartą i savaitę. 
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, .Evangelija ir jy paaiš

kinimas. 
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS'' atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
"LAIVE" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža-

•. dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai; kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivif" turėtų plaukti 

.kodaugiaueia, 
"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c 

Adresas 

2334 So. Oakley Avenue * Chicago, Illinois. 

y 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį" 
- \ 


