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KATALIKŲ MOKSLO ĮS
TAIGOS PILNOS JAUNIMO Anglija Nusprendė Ginti 70,000 TURKŲ OTOVI PRIEŠ 

KONSTANTINOPOLĮ. 

w 

WASHIXGTON\ ms. 19. 
Visose Snv. Valstijų dalyse | 
katalikų dvasinės seminarijos 
ir priruošiamosios į seminari
jas mokyklos yra pilnos jauni
mo. 

Pestebiama, kad šiais melais 
jaunimas skaitlingai linksta 
no vien katalikiškose mokslo 
įstaigose eiti mokslus, bet tai-
pat prisiruošti ir dvasiškan 
gyvenimam 

Be to, daug katalikų jauni
mo įstoja į vienuolijas, kur oi-

. na mokslas su tikslu prisiruoš
ti prie misionorių sunkaus iri 
atsakomybės pilno darbo. 

Pagaliau pažymėtinas skait
lius lanko katalikiškus univer
sitetus. 

Chicagojo, New Orleanso ir 
\Vashingtone statomos naujos 
dvasinės seminarijos. 

Pasitvarkius reikalams Eu
ropoje, daugelis Amerikos ka
talikų mokinių bus pasiųsta ei
ti aukštesnius mokslus ten ka
talikų universitetuose. Tuo
met Suv. Valstijų mokslo įs
taigose rasis daugiau vietos! »*witinopolį 
norinčiam eiti mokslus jauni
mui 

Dardanelius 
GINKLU IR AMUNICIJOS DIRBTUVĖS DIRBA 

NOMIS IR NAKTIMIS 
DIE-

Pačiame Konstantinopoly stu
miamas revoliucinis darbas. 

KARO LAIVAI IR KARIU0MENĖ SAUGOJA 
DARDANELIUS. 

FRANCIJA TEISINA TURKUS DEL SMIRNOS 
Iš graikų puses nereikia lau

kti ]>agelbos. Dar nesenai 
Graikija turėjo skaitlinga ar-

PARYŽIUS. rūgs. 19. - A -
not gautų žinių iš Londono,] 
Anglijos vyriausybė visoms 
ginklų ir amunicijos dirbtu
vėms parėdė vesti darbus die
nomis ir naktimis be jokios: visi stovį Trakijoje. Nes Tra 

Konstantinopolis, rug. 19.— 
Kuomet anglų spėkos iš visų 
artimiausių vietų sugabena
mos ginti Dardanelius. ir Kon
stantinopolį, militarinė situa
cija čia labai krinfmga. San
tarvės valstybių autoritetai 
čia įsitikinę, jog Mustapha 
Komai paša nejuokuoja, kuo
met jis sako,Į-idant santarvės 
valstybių spėkos tuojaus aplei
stų Konstantinopolį. 

Viltis galimoje konferenci
joje, kurioje pramatyta gra-

VAKAR PRASIMUŠTA 
AR60NAUT KASYKLON, 
DARBININKAI LEIDOSI 

IEŠKOTI AUKŲ. 

mija — 250,000 kareivių. Šian
die turiv os 20,000.t I r tioįžiuoju išspręsti visą reikalą. 

JACKSOX, Cal., rūgs. 18.— 
Šiandie pa,galiaus iš Kennedy 
kasyklos pabaigtas tunelis į 
Argcfnaut aukso kasyklą, ku
rioje trys savaitės uždaryti 47 
darbininkai. 

K a i p . tik spėta pramušti 
skylę, idant butų galima inėti 
žmogui, tuojaus du drąsiausiu 
darbininku inėjo Argonaut, ka
syki on. 

Žinios iš Lietuvos 
SUKILIMAS GARDINO 

KRAŠTE PLEČIASI. 

GARDINAS. Vilniaus ir 
Gardino krašte smarkiai ple
čiasi pavergtųjįi gyventojų su
kilimas prieš lenkų valdžią ir 
ponus. Sukilėlių būriai kas 
kart- atiga del gausaus lenkų 
armijos dezertirų skaičiaus. 

Kesonai pasiųstas Lydos ap-
skritin partizanų gaudytų G-to 
legionų pulko vienas batai i jo
nas visas prisijungė prie suki-

Mašinos jau yra supirktos. 
Vilnų karsimas ir verpimas 
jau eina. Karšiama visai ne
kedentos vilnos ir išeina mink
štos ir švelnios/kad net verpė
jos stebisi. 

Dabar vietoje dirbama ply
tos tam fabrikui statyti. 

RINKLIAVA. 

. . . ^^M', iM 'loliu. Pastarieji degina po-
Atrasta ramiausioji tvla, tik ' . v . , . 7. 

nų dvarus ir užpuldinėja vald-

ŽEM. KALVARIJA, O'm 
vietos šauliai laike "didžiųjų 
Kalvarijos'y atlaidų, metu, da
rė savo naudai rinkliavą. 

pertraukos. Nes pasirodė,jkijos likimas neaiškus. Del-
jog dauguma mažųjų ginklų!to graikai gintį Konstantino 
nusidėvėję. Tad reikia pa
mainyti naujais. * 

Konstantinopolis, rug. 10.— 
Kasdien į Dardanelių pakraš
čius prisiunčiama vis daugiau 
anglų kariuomenės. 

Visas Angį. Atlantiko karo 
laivynas prisiunčiamas ginti 
nuo turku Dardanelius ir Kon-

išnyko. Kernai yra diktato
riaus pozicijoje, kaip ilgai 
santarvės valstybrs palinku
sios kovoti. 

Šeštadienio rytmetį iš Mal-
jtos atsiųsta transportas su 

pasą reikalauja m vien kad • a n f f i u kariuomene. Paskui ki-
iš noutralės zonos pasitrauktų, t a s transportas atplaukė po 
-raikai, bet kad ir santarvės | pįotlJ# Kariuomenė išsodinta 

})olį ir Dardanelius mažai gel-
s. 
Savo keliu Mustapha Kernai 

smarkus vėjo traukimas ver 
žėsi nei vandens vilnis. žios įstaigas, bei šiaip per-

|Tuodu daTbininl6 p a s i t e i d o f ^ ? į p y k u s i u s atskirus as 
tolyn kasyklon ir iki šiandie 
vakaro jiedu nepranešė jokių 
žinių apie 47 nelaiminguosius. 

kariuomenė gražiuoju apleistų 
Konstantinopolį. 

BUS STATOMA KATALI
KIŠKA KALE6UA. 

v i r t o s ' t i e s pačia neutrale zona, šali
mais Konstantinopolio. 

LOXDOXAS, nigs. 19. — 
Gauta žinių, jog skaitlinga 

Suplaukus tiems laivams, turkų nacionalistų armija yra 
Dardanoliuose nobus 
Bei pasisukti . 

Santarvės valstybių minta-. Santarvės valstybių virai-
triniai viršininkai vakar nirėjo; ninkai Konstantinopoly nu-

: ..;lorenciją. Tarėsi apie ben-j sprendė imtis visų galimų prie 
dras priemones ginti miestą iri monių neleisti ten turkams da-
poriaką, jei turkai pasikėsins rvti riaušes ir sukilimus, 
pakelti ofensvva. 

Praneš ta , kad santarvės vai 

Chamake. J i gins inėjhną į 
Dardanelius. 

Tuotarpu Kernai paša gami
na savo parinktiną armiją, ku
ri yra kuogeriausiame padėji
me ir išrengime. Kas valan
da grūmoja pulti Konstanti
nopolį ir Dardanelius. 

L.R.K. SPAUDOS DR-JOS 
SEIMAS. 

mems^ _ ^ ^ _ ^ _ _ ^ _ ^ ^ _ 
„ "Dzien Grodz." No. 101 ra
šo, kad tų "bandi tų" (taip pa
prastai lenkai vadina sukilė
lius įšėlimas pasiekęs .kulmi
nacinio 

C H I C A G O J E 
"INJUNCTION" KLAU

SIMAS. 

Rūgs. 17 d. Spaudos Drau
gijos Seime Centro Valdybon 
išrinkti: 

Kun. B. Bumšas '— pirmi 
ninkas, p. M. Mikšait.ė — vice-įlių esama dargi net raitų, ku 

Garsaus prieš geležinkelio-
punkto; o sukilėliai # « • atkreipto <4njunction" 

pasklido !)o visą kraštą ir iiž-( Mausimas dar neišspręstas, 
puldinėja vieškelius net vidu-j Darbininkų unijų advokatai 
dieny; viensėdžiai, kaimai, bu- s*ato įrodymus, kad "injunc-
tai ir net miestai neapsaugoti t i o n " neteisėtas ir turi but vi-
nuo tų "piktadarių." *W panaikintas. 

Pasirodančiomis lenkų laik- Generalis prokuroras Daug-
raščiuose žinutėmis tų sukilė- herty gina savo ir ^ r i ausybės 

poziciją. 

PHILADELPITTA, rug 
— Čia Gesu bažnyčios rekto
rius ir Šv. Juozapo Kolegijos! MyWm 8 p ė k o g ^ ^ ^ ^ a t l a i . 
prezidentas kun. A. G. B r o w n ; j k y t i {mkų p l l o l i m a > 

70,000 turku. 

Kernai paša wgali kilusion ko-' jai Centro Valdybai 
von pastumti 70,000 vyrų ar- geriausios kloties! 
miją. Kadangi tokia armija 
gali but neužtekti na, tad jis 
per savo agentus darbuojasi 

pirm., kun. V, Kulikauskas —jrie anot lenkų, ir žydų pogro-
sekretorins, kun. F . Kudirka! nms padarę liepos 8 d., š. m. 
— iždininkas, p. A. Pėldi ius[Xws tuomet Rodunėj patys 'T 

finansų raštininkas. Xau-4enkų ulonai ieškojo šaukiamų 
kuo- kariuomenėn naujokų, bet pats 

KVIEČIAI PABRANGO 

Kaip tik gauta žinių,, kad 
Anglija gali susikirtti flU {&* 

J. D., paskelbė planus surinkti j ' S p y ^ į j ^ p r i o Konstan-Į Smirną. 
vieno miliono dolerį . fondą[ t i n o p o l i o i r Dardanelių gwim<»\ Sako, jie yra pergalėtojai 

PARYZH'S, rūgs. 19. 
Prancūzai reiškia abejonę, kad kaip Konstantinopoly, taip vi-
turkai butų galėję p a d e g t į s o j „eutralėj zonoj turkus su-

TIKISI GREITO DIRBTU 
VIŲ ATIDARYMO. 

Jie tą miestą brangina. ^ jTo-

Į kelti .revoliucijom . • 
Rogularės turkų armijos ka

rininkai %pasklydę po Konstan-
del reikia abejoti, kad jie savo tinopolį ir apylinkes. J ie or-

DETROĮT, Mieli., rūgs. 19. \ 

naujai ftv. Juozapo Kolegijai.1
 p i , n a i p r i s i d e s i r Franci ja. 

Tuos planus patvirtino Jo ^ V i e t o g k r i k ^ i o n v s gyvento 
Eminencija kardinolas Doug-į j a i m m j ( l o m a i l j a a p i e ,an-!,niestą degintų. | gąnisuoja būrius 
^ ' ^ 5 * 2 5 - ^ S k ° l l K ' karvės valstybių spėkas. Ar j Prancūzai nurodo faktą.' T i e savanoriai priruošianu re 
rastą i Plnladephijos kunigi- ^ l l ? t i k r i n s $ems r r i k i a T l i a k a r i v i s o s fatim iš Smirnos 
ją ir į pasauliečius apie tokio a p s a n ^ paduodamos per Atėnus. * * 
fondo reikalingumą naujai 

'*banditams,'y rodo, kad pa
starųjų nemaža esama. 

Lenkai tveriasi įvairių prie
monių kovai su tais sukilėliais 

T-, , , ».,. • • Į-— "bandi ta is ." Liepos mė-
— Pordo automobilių gamini- l 

• y. . T . .»-• 'nesvj atetovas Uzieblo įnešė įr.o įstaigų viršininkai reiškia - d \ t 
viltios, kad uždarytos įstaigos V a r S a v o s s e i m a u "'terpoliaci-
veikiai busią.atidarytos, kuo- » aJ>« " ^ n d i t i z m ą " rytų pa-

v i i • •- , ••„ kraščiuose. Interpeliacija bu-
met anglių klausimo situacija L J 

vo pripažinta skubota; tapo 

faktas užmetimo tų1 smurtų k a i s » Chieącos spekuliantai 
tuojaus pabrangino kviečius. 

NUBAUSTAS VIENU DOL. 

suorganizuoti tam reikalui pa-

Kolegijai. 

Naujai Kolegijai parinkta 
vieta 14 akrų žemės plotas. 

60,000 FRANGUZU AP
LANKĖ LOURDEŠĄ. 

RYTU GELEŽINKELIŲ 
BENDROVĖS NENORI 

TAIKOS. 

SAKOMA, 100 BUS 
APKALTINTU. 

s a v a n o n « - išsiaiškins. 
Uždarius Fordo įstaigas tie-

yoliucijon. At.-jus laikui, jie1
 s i o g i l l i s n e darbas pa l ie ja apie j s i e n i o b u r i a i > , K ! t lenkri k o v a 

sukils pnes krikščionis. 

Municipaliame teisme teisė> 
jas Haas nubaudė vienu dole
riu pabaudos teisėjo Fifcch sū
nų už nepriderantį pasielgimą. 

TEISŽJAS SCANLAN 
SVEIKSTA. 

XK\V YORK, rūgs. 19. — 
Rytų geležinkelių bendroves,f klausime. 

MARION, 111., rūgs. 19. — 
(Jrand jury vakar atnaujino 
ta rdymus Herr ino skerdynių 

Su neskaitlinga santarvės 
valstybių kariuomene nebus 

11» tukstanei,, žmonių. Oi ne | s u v i e t o s gyventojais nemliau 
tiesioKinis arti 300 tūkstančių.!^0- K u o m o t o f i e i a lW s lenk«J 

pranešimai skelbia, kad sukili-
galima numalšinti siu\ilusi?ii' tarty pažjmiėta, kad Dardane-

PARYŽIUS. — Rūgs. pra-jkorių priešaky stovi Alton, II-) Pirmoje sesijoje jury apkal-
džiojo pasibaigė 50-as i s nacio-
nalis franeuzų maldininkų ap
lankymas stebuklingos vietos 
Lourdese. Tą šventąją vietą 
aplankė dailgiau nei 60,000 
franeuzų iš visų Francijos da-
1; 

UI. 

Oficialiai paskelbta trys ste
buklingi pagijimai. 

Stebuklingąją vietą aplankė 
ir maršalai : Focb, Petain ir 
Favolle. 

tino ir patraukė teisman 72 
Iš jų 26 jau kalėji-žmogu. 

mo. 

linois Central, Chicago K r e a t 
YVestem ir Northern Pacific 
grupė, atsisako taikintis su 
darbininkais pasiremiant Chi-j Kalbama, kad šioje sesijoje 
eagoj pripažintomis sąlygomis dar apie 30 bus apkaltinta. 
Tos ir kitos bendrovės, sako- I 
ma. organizuoja nuosavas dar-į KRUVINA NEPRIKLAUSO-
bininkų unijas. f MYBĖS DIENA. 

ARKIVYSKUPAS KALTINA 
DE VALERĄ. 

AUSTRALIJA SIŲS- KA
RIUOMENĘ. 

LOXDOXAS, rūgs. 19. — 
Australijos vyriausybė Angli
jos premierą Lloyd George 
painformavo, kad prireikus[ 
^ n t i Dardanelius ji pasiųs sa
vo kariuomenę. 

XKW YORK, nigs. 19. — 
Garlaiviu Oeltie iš Airijos! 
parkeliavo Amerikon Baltimo-
rės .Vrkivysktipas Curley. Už 
civili karą ir siaučiančią šian
die betvarkę Airijoje Arkivys
kupas kaltina de Valerą. Sa
ko, tasai žmogus netekęs gal
vos ir sąžinės. Del jo turi 
kentėti visa šalis. 

MEXICO CITY, rūgs. 19.— 
Rugsėjo 16 dieną Meksika-pa
minėjo nepriklausomybės su
kaktuves. Perlaisvai vartota 
šautuvai ir revolveriai. 3 žmo
nės žuvo ir 28 sužeista. 

FITZPATRICK jPALIEKA 
PREZIDENTU. 

turkų. Tame ir yra didžiau
sias pavojus. t 

Juk turkai didelės riaušes 
čia kelis kartus turėjo pami
nint turkų armijos laimėji
mus. Tai buvo išmėginimai, 
kad patirti, a r europėnai turi 
ganėtinai spėkų jiems atsispir
ti. 

Žinovai tvirtina, kad jei tur
kams bus lemta čionai pakilti, 
tai jų pašėlimas užtemdins į-
vykusį Smirnoje terorą. Nes 
Konstantinopoly yra daugiau 
krikščionių. . 0 

mas Lydos apskrityj jau nu
lius valdo tarptautinė komisi- j malšintas, laikraštis "Gazeta 

Už pertakos laisvę. 

ja. Tos komisijos nariai ski
riami interesuotų valstijų,^tai-
gi pirmoje vietoje Rusijos, pa
skui kitų. 

Santarvės valstybių jsibrio-
vimas Konstantinopolin skai
tomas neteisėtu ir santarvė 

Krajo\va" No. 149 piktinasi 
tokiais valdžios pranešimais ir 
rašo, kad liepos mėn. apskri
tį slėgė kovos audra. Raitų 
sukilėlių būrys pasirodęs Va-
siliškių ir Lobakinės valsčiuo
se ir net sudeginęs Dysliaučy-

Teisėjas Scanlan su savo 
žmona Shoridan ligoninėje 
sveiksta. Tečiaus dar turės 
išbūti keletą savaičių ligoninė
je. 

Teisėjas su žmona sužeistas 
nelaimėje su automobiliu, kuo
met jo duktė žuvo. 

50,000 DARBININKŲ GRYŽO 
DARBAN. 

neturėjo teisės skelbti jokios j znos dvarą su visu invento-
neutralės zonos. Todėl jos iš 'r ium. Dvarininkai ir žymes

nieji šlėktos, bijodami partiza
nų užpuolimo keičia gyvena
mąsias vietas arba kraustosi* 

Mustaphos Kernai pašos o-! gyventi į miestus. Kai-kuriems 

tos zonos turi pasitraukti. 

Bolševikai maišosi. 

riginaliame plane buvo įvei- Į dvarams apsaugoti pargaben-
kus graikus W o skaitl ingąja po 1 0 - 2 0 . kareivių, k. a.: 
armiją pasukti ant Kurdista- j Sožonoj, Prastyčine ir kitur 

^ Anatolijos agentūra spėja, no ir Mesopotamijos, kun An-j bet partizanai ir jiems neduo' 
jog turkų nacionalistų valdžia! glija turi mandatus. 
ir šiandie jau kaipir pripažįs-

VILNŲ KARAIMO IR VER
PIMO BENDROVĖ. 

p e č i a u s Rusijos bolševi-
ta Dardaneliams jaisvę. Bet 'kai su Mesopotamijos kam-
tos laisvės neužtikrina santar-! panija turkams pataria pa
ves valstybėms, kurios prie laukti ir pirmiau apsidirbti su 
Dardanelių nenori prileisti nei Konstantinopoliu ir Dardane-! VILKAVIŠKIS. Paplabu-
pačių turkų, paskelbę neutra-.liais. Kuomet iš šios Turki- diškių.kaime, paplentėj, neper-

da ramumo. 

Pranešta, kad Chicago ir a-
pylinkėse* vakar gryžo darban 
apie 50,000 geležinkeliečių. 

O R A S . 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas lietus. Maža atmai
na temperatūroje. 

34= 

PINIGŲ KURSAS. 

lę įuostą. jos dalies bus nušluoti europė- toli nuo Vilkaviškio -Mariam-
Auroros valdžią jau kelinti nai, tuomet bus pagalvota a- polės link, A. Dabrila ir B-vė 

- pie rytines Turkijos dalis. 'organizuoja didelę akcinę vil-
prezidentu ir toliaus išrinktas J stine Kusija ir su federuoto- Bolševikams rupi žinoti ga- nų karsimo ir verpimo dirBtu-

mis Rusijos valstybėmis. Su- lutina Dardanelių stovyba. vę. John Fitzpatrick. 

Svetimų Salių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol 
rūgs. 18 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 .($% 
Lietuvos 100 auksinų .06% 
Lenkų 100 markių .01 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS * » 

Eina kasdieną išskyrus nedėldieni«s. 
PRENUMERATOS KAINA: 
Kftea* 16.00 
Pnsei Metų ....$3.00 

Premuneratos mofcasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai* 
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini-

\ registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PTOL. 00. 
2334'$b. Oakley A ve., Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 

= niaus klausime. J i ten duoda 
lenkams pilną, laisvę. NeiŠtren-
kia lenkams is nagų kruvino> 
peilio, kuriuomi tie raižo Lie* 
tuvos kūną, daug kentėjusį už-
santar\rės valstybių reikalus. 

Nežiūrint tų skaudžių? netei
sybių, kuriomis persiima Euro
pos diplomatija, Lietuva ir to-
lesniai turi pasilikti Tautų, Są* 
jungoje. Ir turėti vilties Tarp
tautiniame Hagos Teisme, 
kurs ar ankseiaus a r vėliaus-
išspręs Vilniaus klausimą. Tai 
bus atlikta nežiūrint lenkų 
nenoro. 

Vilnius būtinai turi but grą-

HMBGTOSB&LIE* 

uKVIfUJtu) 

žintas Lietuvai! • 

KIEKCfflCAMJE 
VILNIUS Ift T. SĄJtfNGA.f p j ^ 

Associated Press paskelbė 

šiomis dienomis atvyko Vil
niaus ir^hardiao krašte'gyrori* 
tojų delegacija, kuri įteikė 
Lietuvos-respttblikosr Preaiden* 
tui ii? artimųjų; vaisinių a t 
stovybėm Kaune šitokį skun
dą ant lenkų už jų! priespaudą 
užgrobtame krašte: 
; "Jo- Ekscelencijai* p.1 Lietu* 
vos Respublikos Prezidentui. 

(Nuorašai visiems Europos ir 
Amerikos- valstybių- atstovams 
Lietuvoje). 

Memorijalas. 

1922 m. liepos mėn. 25 die-
* * 

ną mes, žemiau pasirašę VuV 
niaus ir Gardino krašto Lenfeuj Sunkus daiktas pasakyti, 

žinių iš tarną kad Tautų k f e k QMmg(). y m . j ^ ^ j okupuotų valsčių įgaliotiniai 
Sąjungos suvažiavimas atsisa
kė ką nors daugiau veikti Vil
niaus klausime. 

Lietuvos respublikos delega-

Gardttlo apsklį 
' 7)-Žandarai* pl&nuse ?omf 
ŠčesfltileviČių,, flarcili&omų 
k a i m ^ užtai*, kam šis* ncftla'fc 
toda$*msr ganyti arfclius sa. 

Antradienis, Rugsėjo 13 1922 

tu^EiiwFEi~^SS«f8i» fiwaa 
GIJOS SHtHt 

Jis įvyko West Sidės para-

pradeda suprasti Krikščiony
bės Vado Pijaus X žodžiusi KI. Kas turtingiausias Ame-
"Bereikalo statysite bašny- ii-oje? 
čias, ligonines ir • nafilaitna-' Ats. Ugi soeialburžųjų laik. 

8)r B w e * aurt«wi- nmauše- j ^ ^ ^g^g^. n g p e n i a u - " ' m 0 K J K J T ' ' _ , , * !? •. ^ n n s » 
iwsfių raotorį ir jom seną- 78- ̂ ^ ^ ^ 2 0 ž m o n i ų ir ke 
m. tėvą Edvardą* Akseną, 
Ka»kšlių kaimo, Rodunės vals-
Bm9 nftttfį kad; tos moteries 
vy*as\ n**jji savo noru į lenkų 
kariuomenę, 
i - ' ty 'PHmale Asilių ' Bobro-
VaH&į užtai; kad' jo tfrolls nė
jo į lenkų kariuomenę (Obru-
eiu/ kaimas, Ostfcoflo* valsčiaus 
Ly*ios< a^skr;)U 

10) UžmuSė ,?asiiių' Riraši-
cą ir jo sūnų; kam1 pastarasis 
itestbjo Lenkų kariuomenėn ir 
slafjutėsi miške. 

Ieta2s narių^sveČ'ių. 
Jftan~e3iiffUs iš kolonijų da

rant isVtfda viena aiški — dir
va begalo plati, paskutihiaisias 
metais padaryta nedaug. Prie
žastis, daug tų priežasčių. Pir-
miausioji tai ta, kad* suslpra-
tusieji spaudos platintojai pri
klauso vienkart prie visų kaA 
talikiškų organizacijų* Einant 
visokiems vajam* ir dai4)ams^ 
Tėvynės ir Katalikybės nau
dai, visi nariai buvo užversti 

bus jūsų visos draugijos ir j s- J*enos 
taigos, jeigu katalikiškosios 
spaudos neišplatinsite ,\ 

Neskaitlingas buvo tai Sol* 
nižS, nedaug pernai metą te-

Kl. Is kur tai žiniai 
Ats. Jie patys visur tai 

nuolatos plepa ir skelbia* (Bet 
reikia atsiminti lietuvišką pa-

buvo galima nuveikti. Bet svar tarlę f<Pa|ryro* puods niekad 
bus tai begalo darbas. Noro ir' netaukuots. , , 

darbininkų šitam darbui ne-1 Kl. Bet ar galimas daiktą-, 
trūksta. Šiais metais gal ma-' ^ad socialistai — proletarai 
žiaus tebus bendrųjų darbrt;, butų turtingi 
Užtat yra vilties, kad Spaudos Ats. Ha. Reikia galvoje sine-
reikalas šiais metais žymiai' genų turėti i r suprasti dalykus 
bus pava r t a s pirmyn. |Veisingaii socialistai — prole-

Naujai Centro valdybai ir tarai taip vadinasi dėlto, kad 
visiems Katalikiškos Spaudos-jie s^ngiasi kodaugiausia prî  

1*1) Užtat; kad Jonas Bry- bininkų stokos yra kolonijų, 
kas nenori eiti į &mkų> tta- k u r i o s diiielį dai«bą yra arli-
riuonienę ir slapstosi miške, kusios; yra ir tokių, kurios la-
užmufe jo ttnis,.gi jo ka imy- ' ^ į a t s i i į k u s i o s . T Cicero ir 

darbais. Nežiūrint laika ir dai*- apaštalams kolonijose-geriau- dirbti proletai^ų. Jie labai uo
sio pasisekimo! , 

Neprašytas svečias. 

ĮDRĖSKIMAI. 
Bet visgi jų kur-kas y«o- dau•! prašome Jlisų pranešti svettaij 
giau, nega paduoda Lietuvių v a l s t y ^ ir « M « « ^ m i 8 bevdk mirtinai primušė it m , , m m " l a i k r a š a . 
Informacijos Biuras \Vasking- ^niai, ir prasyti jos, kad ji . . . ^ ^ b , ̂ s t « « k ^« f 1 ™ 1 1 * 
t a n a kiek galima greičiau p a s k i r . ; ' ^ Ju ^ ^ ^ pareina kuone ketuns kartus 

t amspa tėmyta ,kadkąTautų j Tas Biui^s sako, kad Quca- 4 tarptautinę komisiją, kuri J į į ^ J ^ , J 2 ™ T 
Sąjunga-Vilniaus Mausjmu jaa ' o i e v r a ^ ^ l i e t l t v i u T - ištiriu, kaip lenkai okupantai, f ^ * * klasėj g y v e n t o j ^ d f e bedieviškų laikraščiu | mai ir įdrėskimai, (kurie vi, 

. . . . . -i • m i • • h * y w,uw-ueo-uvių. Acup v» f *r- Bfeldrai suėmus, visus Gardi, ateini*suvirtum 700 katalikis- ' 
nuveikė, tai. nuveikė. Tolesniai p n i n e £ u ^ įeagog laikraštis spaudžia, tyčiojasi ir kankinau T ̂ _ ^ , ^ , aiein^suvii-sum/uu, KaiaiiKis 
tan klausiman atsisako mai-1 j>aįiy Xews iš rugsėjo 14' d., tų jaunuolių tėvus ir gimines, 

Hai '* globoja" darbininkus ir 
stovi ant sargybos jų kišenių. 
Kaip tik pastebi, kad jose kiek 
perdaug skambučių, pasirūpi
na, kad jie sumažėtu, nes ki-

Kasdieninis atsitikimas, kad taip jie galėtų nuplėšti darbi-
- ninku kišenes ir padaryti di

delių nuostoliu. 

šytis. 
A Keiskia, kad miestas Vilnius 

i. m. . ' kurie nepripažįsta okupantų, 
Pirm karo mes visi obicagie- nedalyvavo "Vilniaus Seimo'' 

ir Vilniaus teritorija palieka- $ftj bu\x>ine įsitikinę, kad čia rinkimuose ir, nenorėdami taiv ( . . . . . . . T 

ma lenkams ir lenkai ten ką lietuvių gyvena 50,000 iki 60,- nauti Lenkų kariuomenėje, sla * ^ _ t™*: J™? *F1 J 

ne, Lydos ir Trakų apskričių kų tik apie 150. 
gyventojus kuožiauriausiai 
kafikiuą o į ^ t u r t ^ užgrobia, j Nutanmai* 

Žandarai ir kareiviai visai & nutarimų svarbiausieji 
bus šitie: 

nori, gali veikti. Toeo. Kai-kas sakydavo, kad' p*to*i miškuose. ( . J * " * ^ f ^ 2 f * *??«* naiija valdyba. Pir-
Lcnkai tą ilmą savo laik^dar daugiau * 1 1 ) PriiiŠB prie kojų lenta T™*' **»**»* K a b ^ h u s ' niimnku kun. B. Bumšas, vicc-

ia&ciuose skelbia cluieiemi^) Tuotai-pu Liet. Inf. Biuras muša pen'j%* plaktuku iki kan*' 

šiems žmonėms dažnai pasilai
ko) beveik visados išgija be 
jokių nesmagumų, nepaisant., 
ar mes juos gydome ar ne. 

Bet, gerai žinoma, jog ir 
kartais tie maži įpioviniai 
(dažnai' ir didesni) ne taip 
greit išgija. 

. Žaizda aprausta, pradeda 

raidėmis. Tiesiog triumfuoja, atranda, kad čia mųs yra vi-
Sako, Tautų Sąjunga Vilnių bUi menkas skaitlius. 
pripažįsta lenkams. Taigi,; Butų geistina žinoti, kokio-
jiems Vilniaus klausimas jau mis versmėmis Biuras remia 
užbaigtas. j tą 19,000 skaitlių. Nejaugi 

Jei Associated Press žinios j po karo dešimtys tūkstančių 
yra tikros, tai Tautų Sąjunga lietuvių iš Chicagos galėjo iš-
pradeda keistis neteisybių liz
du. Iš to kįla svarbus klausi
mas, ar Lietuvos respublikai 
pridera prigulėti tokioj netei
sybių pilnoj pasaulio politinėj 
organizacijoj. 

Juk Tautų Sąjungai yra ge-
vai žinomi faktai, kad Vilnius 
ir Vilniaus teritorija etnogra
finiai priguli Lietuvai^ Taipat 
žinoma, kad Lietuvos respubli
ka be savo sostinės Vilniaus 
negali laisvai gyvuoti ir vys
tytis. Nes Vilnius Lietuvai 
skaitosi ne vien brangiausias, 
bet kaipir visa širdis. 

keliauti Lietuvon? 
Nes paduota 19,000 skaitli

nė svetimtaučių akyse Chica
gos lietuvius puldo politiniu 
žvilgsniu. Dėlto čia lietuviai 
neteks vardo politinių kampa
nijų laikais. Svetimšaliai kan
didatai su lietuviais nenorės 
nei skaitvtis. 

P. T. 

vos gyvą, meta ir užleidžia Su-
[mvyzdį iŠ 

Bičer-Stou rasinio.*"Dėdės To
mo trobelė , ,). Taip pasielgta 
su Dimitriru Budko, Gardino 
apskr., Berštų kaimo seniūnu. 

2) Piausto gyvą. kūną,.žaiz
das pa barsto draska? o paskui 
piudo Š imi mis. Taip pasielgta 
su Vladimiru Vasilevieium, 
kurio brolis atsisakė stoti į 
Lenkų armiją. (J*er&tų kainias,-
Gantino apskr.). 

3) Įkaitinus šompolus įsmei
gia į kojas — Juozui Sergeiči. 

Kuomet pūliai baigia i'or-

Kl. Bet kažin ar tuodu laik
raščiu neturi kitų priemonių 
praturtėti? 

Ats. O beje — turėti tai tu
ri. Kur ne. "Keleivis?> turi, 
mat, gerus inžinierius nieka-
nikus ir ekonomistus. Jie ne
labai seniai išrado badą kaip 
naudotis elektra be pinigu. 
Tai, žinia, ir žymi praturtėji
mo žymė. 

O "Naujienos" moka labai 
muotis, skaudėjimas . nustoja puikiai varyti šmugelį serais. 

Vienu akimirksniu iššoka pas 
juos milioninės kompanijos. 

Toliaus T. Sąjunga žino, kad j lc rugpj. 20 d. 
lenkai klastingu ir biauriu bu-' Cicilikas. — Ugi matot vie-

Vieną kartą "Pvpkorių" Ta ,, 
, J- ̂  . * F . *' tizaną (Berstai, Gardino aps-

rybos sulas sutikęs tikrą cici- , v 
iika užklausė šio: —Kodėl taip 
mažai publikas tesutraukėt i ' ^ 1 ? r i m u ^ i l " * * " » ^ 
Seventh Ihfantry Regiment sa- l a n d o n i P«korė už koją. — V. 

Voranko (Be-rštų kaimo 
niūrią.). 

, ililtous i r t t; Lydos a^skr. a- ku-kun. F. Kudirka, finansų, skaudėti, tuoj tinsta ir galų 
įnamajam pr e a e n r* t t" įlfelėšU; šie kaimai; 2teniakai, raštininku p. Ant. Peldžiu.^ ! gale renkasi pūliai. 

jas is nosies ir ausų; paskui 4,-v, v. . XT . ^ , . ^ . ^ . , vl . S- Ji «i 
1 Ahskąuciai, ^aujadvans, Os- protokolų rast. kuų. V. Kidi-

J trina, Obručiai, Ribokai, ir k. kauskas. 
minis (matyt, ima pavyzdi is ri^^j. nBV , w u v. a 
«w^L«»!^ErV 9*>T mbr: J * * S U \ C e n t r o valdylmi pavesta »U,W J a u n a s a r ipiovimas 

,karai ir visa eilo kitų kaimų. sitarU su Šv. Kazimiero Dr- įY8*** Bet kartais raudonu-
Paaymėtieji faittai tik dali- ja Kaune, kad suvienodinti ir mn!i &*&& platinasi, sutini-į Xet valdžia turėjo suvaržyii, 

nai vaizduoja lenkų smurtą ir sutvarkyti veikimą. Jei saly- l n a« tMiia vis aiĄ-n, skaudėj i-j kad nevirstų perdklėliais ka-
yra maža dalelė to, ką daro gos butų patojrios, taį ir vi- l i ia« blogyn, tuoj visą ranką j pitalistais. 
lenkų okupantai su nuvargin- siškai susijungti. j a i h a koM pradetla skaudėti.,-1 l^fc-Bet m* reikia jiems pa 
tais Vilniaus ir Gardino kraš- j Svarbiausiais uždaviniais *>**»*> t i k stiprus ehirui*giš-
H| gyventojais. pripažinta šiems metams: reng k a s *r*T*** iž^dys. Jeigu 

Po memorijalu eina-37 dėle- ti agitacijines prakalbas ir su- d a b a r ž a i z d a neprižiūrėta* tai 
gatli pamšai: Gardino apskri- j sirinkimus narių padaugini 'V&&*** pavojingas ir daž-
tte- —*- BerStij, Vėrceliikiu, mui; rengti vakarėlius, kurių 
Ostrinų, ^ttidalio-Losonių, In- pelnas eitų Katalikiškos Spau-
duroą Poreiės valsčių. Vii- dos palaikymui, taip, kad kiek 
niaus apskrities Matfciko-' viena kolonija, bent vieną to-

kui.47 nu anriiau* už sunų,par- n ^ B ^ ė s ; Kaujadvarlo, kį vakarėlį per metus priva-
!; ' , ' J i r , , , , 1° a p - Sbnakino, Gstrtnų, Bo^ankos lo surengti; iš gautų tokių bu-

du užpuolė ir okupavo Vilnių. 
Lygiai žino, kad lenkų pra
vestas Vilniaus teritorijoj 
"plebiscitas" buvo tik viena 
parodija. 

Ir štai tas visas lenkų suk
tybes žinodama Tautų Sąjun
ga toliaus atsisako veikti Vil-

šoji opinija suklydo. 5) Primušė neseią moteriškę 

ir... (neišskaitoma^ vieta) vais-
L'JUI Švenčionių apskr. —~ Jfcer-
genų ir Tv«erečiaus valsčių, 

jPo nuorašu pasirašė 4 dele
gatai: sprendžiant iš pavar
džių;— 2 gudai, I'lietuvis ir 1 

Sandą rietii 
mūsų nusistatymas 
klausime.' 

i už sūnų ir ji gimdė pirm lai* Žydas. Jie pristatė pasirašytą 
Kokis b u s ! k o — Mkrę Seščavickiene; 3%'visų įgaliotinių protokolą, ku-

šitamej111' amžiaus, Berstai* Gardino : rhto 4 delegatams pavestk pa-
I apskr. ! davinėti pražjmius — skundus. 

Soeialistas šmugelhinkas. —i 6) Prhniisc ir š t m i n u s ^ - l t — 

O kaip 44klerikalai , , yra dei j j3iucfe iileKsandrą Gurėki, fitoi Bfldiosrhr rašytbja* yra didelis 
jo nusistatė t ' kart? kaimo, Berštif valsčiaus, tautfcfe nepriotolis. —• iSib^. 

du sumų turėtų būti sudary
tas fondas "Draugo" pagraži
nimui iliustracijomis; pasini--
pinti agentūrų sutvarkymu 
Icolonijose, ir spausdinių grei
tu ir tvarlungu pristatymai i 
vietas; pagaliau rengti Spau 
dos savaites, kurių tikslas pir-
miausis, supažindinti katali
kus su- katalikiškos spaudos 
klausimu. 

Iš visų šitų ir* kitų smulkes
nių nutarimų matytis koloni-

nai asmuo mii'štu. 
Daugelis žmonių i^aprastai 

manė, jog tas pavojingas padė
jimas žaizdų buvo "pagavi
mas šalčio" žaizdoje. Bet da
bar gerai žinoma, jog tie visi 
uždegimai, i r t t; tai praplati
nimas bakterijų. 

Kaip tik prijaučiame įdrės
kimą arba įpiovimą, tuoj už
dėkite (arba ištepliokite) žliiz- ir likti karaliumi, 
dą su jodą (iodine), užrišant i O <pNTatijienos^' per Cheiui-

vvdėti tu turtu. Juk jie, žino-
ma, eina savo tūriais vargš
ams darbininkams į pagelbąf 

Ats. Hm. Gal but. Jie visuo
met vaikščioja užuolankomis 
zigzagais. Gal jie ir eina prie 
vargšų darbininkų. Xes, mat, 
^Keleivis" savo kapitalais 
nuėjo remti Lenkijos, turbūt, 
kad nesubankrutytų. O gal 
"Keleivio" inžinieriai ekono
mistai jau žino, kad Lenkija 
bankrutys; tai jis už savo pa
skolą gal tikisi gauti Vilnią 

"gauze" arba su sterilizuota 
naujai skalbta musliną. 

(Forcim Language Inf. Service) 

Jaunas baliavosi — senas 
bėdavosi, taip sako lietuvišką 
patarlė. 

kalų kompaniją nupirko vi
sas Kinijos liekarstas. Jomis 
tiir but' gelbės vargšams dar
bininkams. 

Juokiukas. 
» » l I . I I . H Į, Į Į H . I I . 1 . I Į . , , . » • 

"\Tienybė yra silpnųjų galybė. 
• i m i i 

Kun. P. Lapelis. 

OTMTOS UETUVON 
IŠBUVUS 14 METU 

AMERIKOJE. 
n m , / 

čieitė iš Roselandct; p. Kir i j^ Lktuvos 
armijos karininkas? su motore-; Kun, Vat« 
lokaitis, Lietuvos Ūkio Bankoa. prezideti*-
tas ir Steigiamojo Seimo narys; p: Jofeio; 
nis-, Lietuvos valdininkas; p-lė JoSioiryte, 
Literatūros Baktai'ie'ir t. t Iš amerikie
čių, su kuriais Kaune mačiaus į-eikia pa
žymėti šias ypatas: Kun. A* Eeti-aitis, AL 
holio klebonas su jo broliu ir jo brolio m o 
terim; Kun. Jm-gutis, Bridg&viUes kie*' 
bonas, Kita. Petkus iš Erobklįno; p, Bo--
manas, Prekybos Bead^oveš^ea.; ft. SW-

KELIONES ĮSPŪDŽIAI. 
• 

(Tęsinys) 
— Meldžiu-pono sėstis^ aš pasirūpin

siu, kad Tamsta turėtumei pritinkami 
kambarį tuojau, — buvo atsakymas. 

I i a& gavau gerą, švarų ir erdvą kam 
barį su pritinkančiu, patarnavimu. 

Tanue Hotelyį išgyvenau dvi savaiti. 
Turėjau,, jam© bebūdamas, tiek .svečių^ 
kiek nesitikėjau. 

Primiuasiu tiktai, del įdomumo bėnt^ yės veikėjas; p. Kudirka,. X4eiuvią 0#ew 
šias ypatas.: Dr. Yl Lažas,, Steigiamoje v i'os dainininkas;.p..Zujns-^Vy^tigs-" bttvę^ 
Seimo narys; Kun. D. Mikšys, kaio ka. redaktorius;,Kun. Ig, Albavišiua-iž^GlucA. 
pelionas; Dr. Tamošaitis, Seminarijos gos ir daug>^bė kitų. 

kas greitai' b%o. i 
Pas p. Betronį, bažnytinių daiktų į* 

brikautą, prisipiriftiu- dovanų parsivežti-
iCmerikon: būtent setą visokias spaivos-
anwttįk m kapij, tuipgi dalmatikas ir dar 
kitų daiktų viso labo net už 365;O80 auk> 
sinų. 

Esapt Lietuvoj į Pažaisliusnet 3 sy
kius teko. atsilankyti. H\\ Kazimiero Sei 
si^įs, atvykusios, iš. Amerikos ir užėmusios 

i -
- r - • 

profesorius; p-nia Sabonienė ir p-nia Vai 

pinas tos Bendrovės viee^rez;;. p., Julias* ^ ^ % į<»*gė i % I-ietuyos. kampalį, tu 
Kaupas, Steig. Steimo- nai-ys;, Miu^ Tarnas Į K w * kultūros, užtat ten atsilankius ras. 

davau* tikro džiaugsmo, Visur-ten matoma 
yra- rupestin§aj Sesueių ranka; švara ir 
tvaiiia tai.jii du pįrineipialiu dalyku. Kuo
met, inusų, Seserįs- atv^rko iš- Amerikos ir 
ėmiv plautie — val#ti Vienuolj^ną, tai. vie
tiniai žmonės piktinosi,tuom. w ŽiurėkL 

* 

tegautai, atvaiiavoi panytes.: jonis viskas 
i*eg#rai,. noiii kaip- * * pakajuase?' gyventi... 

tt'tmfhč gi.pamatė visi, kadiVieaaolynaa 

Žilinskas, Internacionalio.. Banko, direkto
rius; Kun. Bučys, Lietuvos IIniye«Bįti^ 
prof. ir Teologiįos fakulteto,dtkaaaa;: p,. 
Giutra iŠ. Koselando;, p / Mileris is- Boso-
lando; p. Luk»isy.Li^uvi^T3eati»-Be|idi'o. 

Badus tiak daug. Kaune |įa^*4anniJlai.-|. jauuBfeba. t a ika iS«*»g^s atėįa ne poniš

kai gyventį bet kultūrinti tos šalies žmo-
, nes,, atsilikusius nuo. civilizacijos. 
j Eaiaislius pamylėjo-į trumpą laiką ne 

vien tik vietinė liaudis, bet ir inteligenti
ja. Patsai Lietuvos 'Prezidentas su savo 
šeimyna Pažaisliu Šv. l^zimiero Vienuo
lyne praleidžia atostogas. Vienuolyną ap-

. lanko žymus Lietuvos inteligentai, — net 
; nekatalikai} ir visame kame jie atiduoda 
• Ssfeeitos didelį kreditą, kad jos taip trum

pu, laiku- spėjo jau daug ką. nuveikti. 
Iš Kauno- į, Pažaisliu* kelias pusėtinai' 

afems, užtat galima važiuoti avttomobi- j 
lium^Pawiisliųvvietiuol>-Bas su labai puoš
nia^ ba^iyčda yra^ ssna- įstaiga^ tarniti is
torinę vertę; Kaip1 vienuolyno muvai taip 
i r pati. begalo turtingabažiiyčia pastatyta 
Lietuvos- didžtuičio Paco kaštais Kame-
dulų kongregacijai^ seprj-nioliktaine.' šimt
metyje. Lietuvą užvaldžius-Busais Vienuo
lynas perėjo į Rusų cerkvės rankas; Vie
nuolyno-skiepuose ir. p*-bažnyčia yra^Ka-
medulų vienuolių, taipgi ir. (Paeų šeimy
nos, grabai, kuri£ (didžiumoje voMečig; ̂  

• j 

jiems beieškant turtų, tapo sugadinti ar
ba visiškai išardyti. 

Būva labai įdomu-pamatyti tuos Ka-
medulų vienuolių skiepus, kuriuose ji 
} ra palaidoti. 

Gerosios Seserįs viską man išrodė, ir 
praeitį, surištą su tuo Vienuolynu, išaiš
kino. 

Koncertas Karo Muzėjuje. 
Kaio-Muzėjauš Darže buvo parengtas 

SimlonijosKoncertas, į kui-į sukviesta rink 
tikė Kauno publika. Į Koncertą; afcpyskė-
jau iš PažaislMj su p. Bonianienje, p. Vai
čiene ir. p. Romanu jo automobiliuke. 

Tas Koncertas 'dsiems patiko. Jis bu
vo parengtas rupeseiu Gentrolo Nagevi
čiaus. Visame kaine "matėsi tvarka ir pa 
ti/muzika gabiai išpildyta. Koncerte ma
čiau- daug pažįstamų amerikiečių, taipgi 
Kunv Tumę. 

Reikalai su Lietuvos valdininkais, 
Grįžtant atgal j užrubežį reikėjo pe

reiti ištisą eilę visokių formališkumų. 
(3j.u dau^Hiu) 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
GTDYTOJAR GR CHIR1 <>tG AS 

4440 So. W«tero Aveerae 
TeleS Lstfayette 4140 

i 
-j T u M o s i 8-11 rytai*. 1-8- po3 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldt«r-: 

iniaia Ūktai po pietų t- Iki 5 vai. 
* <hHhHHHh"-^!HHW11 'I šhil MMyM 
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Tel. d n i ] 3*7. Vatk. Ganai 9118 

OR. P, Z. ZAIATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1004 Soutb H«L«ted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryta: 1 iki 
po pietų: 8 Iki » 

= ; 

CHICAGSOr HM0HTS ILL bet šimtai.liejo kraują ir auko-i dus prasidėjo programa, tam 
jo- gyvybes. Dėlto .kiekvienas I pritaikinta. Kalbėjo S. Paura-
* ' t 
lietuvis šiandieną privalo žiu-Jzas. ijcerh.-klebonaskun. J. 
rėti p savo mokyklą su meile j Čįžauskas pasakė jausminga 

Mokykla atsidarė; vaikučių j r pasididžiavimu. prakalbėlę ačiuodarnas darbž-

Sava mokykla. 

i2&J&9&£Z*&&Z^^ 
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Kaip Yra Stipru 
Sveikai Kudikiai 
Subudavoti? 

susirinko tiek pat kaip ir per
inai. Aštuntame skyriuje ran-
1 dasi dešimts. Du syk tiek taip 

'Parapijos bazaras. &am Vyčiui'K. 'Tvarkunui. Pi
aną skambino mūsų pianistė 

Pastaromis savaitėmis pra^ j - jaugiutė. Gražiai duėtę, su-
pemai. toliau manoma, kad dėta rengtis prie parapijos * dainavo dvi sesutės L. E. Ma-

J LIETI VIS Akių Specialistas 

1 ^ ^ P 
Ant Bridgeporto 

DK. SERNER, (ŠERNAS) 
Optometrist 

SS 15 So. Halsted 8t., Chicapo. 
V a i . 6 iKi 9 v a k „ N e d . 10 iKi 1 

vaikų dar daugiau pribus. 
IŠ pereito meto baigusiųjų, 

bazaro. Pereitą sekmadienį va
kare, ty. rūgs. 10 d. turėta su-

kai-kurie pradėjo lankyti High į brinkimas ir išrinkta darbi-

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytoias ir Chirurgas 

1090O 8. Mieltican Avcnue 
Telef. Pullniau 342 ir 349 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 9 vak. 

Sehool. Įstojimui neturėjo jo
kių kliūčių, jokių egzaminų* 
Užtat galime pa-
sTTlžiaugti, kad mūsų mokykla 
yra priskaitytar lygi viešoms 
mokvkloms ir kad vaikučiai 
b u v o l y g i a i p r i i m t i j Migfli 

Scliool. Bet ka dal)ar pasakys 
tie mūsų žmoneliai, kurie nie-

ninkai iš šių-asmenų: Pr. Mil-
montas,%Ad. Leliuga, St. Sa-
veikis, J: Mikalauskis, Kaz. 
Dabulskis, Pr. Lileikis, V. G a u 
čia**, Kaz. Lileikis, Bon. Ste
ponaitis, J. Banis , Pet . Trum
pu-k i *», -Ptr. Arcisauskas, l?r. Ei-
tutis, Pet. Arrišauskas, Mag. 
Bendorienė, O. Leliugienė, P . 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis i j 
LIETUVIS DENTlSTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENCE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: mio 9 ryto iki y vak. 
Seredomia nuo 4 iki 9 vakare. 

3fi53 

kino savo mokyklą ir visaip Rimkiene, M; Birgilienė, R. 
apie ja. kalbėjo? Nėra abejo- Laučienė, 0 . Godelienė, M. 

dar turi Siek tieTc Bukauskienė, M. dveikauskio-
nė ir O. Areišauskienė. 

Bazaras bus sekmadienių po 
piečiais dar mgs. 24 d. ir spa
lio 1 d. Į bazarų lauksime at
silankant sVeeių iš Kai-vey, 

nes, jeigu 
proto ir doros, turės nurausti 
iš gėdos, ir savo nepraustas 
burnas uždaryti, kad daugiau 
jos to nepliurptų. Žinoma, a+-
eis toks laikas, kad ir jie pa-

OR, S. NAIKELIS f 
L I E T T V I S 

GTDVTOJAS Ir C1URIKGAS g 
Telefonas: Yartls 2544 

3252 Soutb Balsted Street. . % 
AM* tirpaus ITnlrer. Siate Bauk ^ 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo ff 
?'—4 po pietų; nuo 7—9 vak. |? 

Nedėiiomis nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: t£ 

matvs nauda savo mokvklos S t ( ^ 1 # i r i § k i t u r
?
 k a d t i k l m" 

"bet kartais kad nebūtų per 4 gnižus oras. 
V(,'u- Prasčiokėlis. 

Šiandieną kas niekina >avo , * 
j mokyklą, vargiai galima IŠLEISTUVĖS. — DARBU0 
I jį paskaityti kataliku, ir TOTAS GRĮ2TA Tft-
j šiaip jau* lietuviu. Tokiam žmo V¥N£N. 
į kui negalima surasti atatin-

tulaitės; Jos čia dar pinrię, 
sykį pasirodė. 

Buvo ir daugiau kalbų. 0: 
Meldužiutė, St. Stepulionis 
kalbėjo^ M. Šimonis ragino 
prie vienybės. Prie galo D.' 
Gutaitė jautriai išreiškė pa
dėką bei linkėjimus, kad net 
mūsų mylimas V>rtis K. Tvar
ia uiias gai l iai apsiverkė, mu.sų 
jaunimo pulkelį apleisdamas. 
K. Matulaitė įteikė gerb. IVar-
kunui dovanėlę aukso fontani-
nę plunksną, ir aukso paišuką 
nuo L. Vyčių 79 kp. 

K. IS'arkunas daug pasidar
bavo jaunimo tarpe L. Vyčių 
organizacijoj. Mes linkime jam 
laimingos kloties nuvykus į 
mylimą Tėvynę. Bugs. 13 J. 
>ėdo laivan. Detektivas. 

Suteikiant jietrts gerą, sveik% ir mais-
tirigty maiste laike vienU metų. Jeigru 
jus negalite Žindyti SaVb kūdikio, neban
dykite maitinti kitokiu maistu -**• tik 
duokite- jam-a 

EAGLfi BRArfO 
ICONDENSEDMILKi 

Vai maistas, ktirja ym-past»tę» ir iSa^tlejęs 
tOkstajtHtte stiprų it sveikų' v&kiį it meri 
gfaičių per pastaraates tris gentkartea. 
Igkirpktte ir prisiųakite Ht% 
anpcarsinltfmą i Uordėn Compa-
«y, New York ir' m\*it* pil
nus pMaYiirfds ir nurodymua, 
kaip jj rartotį lietuvių kalbėt 
visai veltui. Taipgi ir puikią 
kūdikių kny*k. 

m 

8a^a^^lW§^WaW^ 'f*'M 

KAIP ATGAUTI IgS^IŲSTA 

• i i r n 

PITTSBURGH^O APIELIN 
KĖS UETUVIAMS. 

-

= 
Hezid. tel. Van Buren 02»4 
Ofiso tel. Boulevard 9893 

Dr.A.A.ROTH 
RUSAS C.YDYTOJAS Ir 

OaURURGAS 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 
Valkų ir visų chroofckų Ugi . 

OflflMi; S354 8. Halsted S*. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—1 P* 
plet, 7—8vak. Ned. 1 0 — U d. 
Rea. 1119 Independenca Blrd. 

Chicago. 

kamesnio vardo kaip nesusi- Detroit, Mich. — L. Vyčių 7!) 
pratėlis, tamsus, šiaudinis ka- kp: parengė išleistuves-vak a-
talika^, l'ėvynės nenaudėlis.. rienę nigs. i) <l. s. m. gei*. Ka-
Nįes kas niekina tas.įstaigas. '• roliui Tvarkunui. 
kuriose auklėjama vaikai savo SusiiTnko jaunimas " į Žv. 
tėvų kalboje, jų dvasioje, Die- j Jurgio par. svetainę, linksmi-
vo {Mtfinime, tas niekina ir ar- juos, žaidė. Vakaro vedėjas K. 
do viso brangiausius siekius Abvšala pakvietė visus prie 
mūsų tautos. Už tas brangeny- Ltalo. (Jerb kun. J . Bizauskas 
bes ne vienas ir ne dešimtis,'atkalbėjo maldą. Kiek užkan-

,Pittsburgh, Pa. — Pittsbin-
glio lietuviai sujudo rengtis 
prie manifestacijos, parodos 
kuri bus rūgs. 24 d. Maršuoti 
pradės nuo Alleglieny Parko 

Ar kada nors parašei laiš
k e ir įmetei į pašto skrynutę 
ant kampo arba nunėšei į pas
tą ir potam perkeitei savo 
minti? 

Ar kada nors per naktį ne
gulėjai užmigti mislydamas 
apie ta laiške, ir norėdamas 
jį. atgal atgauti'f 

Jeigu nors sykį tau taip 
atsitiko, nedaaileisk dabar to 
nų)esniOj nes sulig- naujų paš
to įstatymų ir fegflHacijtr yra 
lengvos dalykas atgauti iš
siųsta laišką. 

Tik turi nueiti pas vietinį lygiai - vai. po pietų ir pir
miausia apsistos Scheiiek'y 1 * ^ 'Hrektomi ir jam išaifc-
Parke. Soldier's and Saiior's 
Memorial Hali , vienoj iš did 

DR. MAURICE K M 
GVDYTOJAS IR CBIRUltGAS 

4631 So. Ashland Ave, 
Tt-1. Yarda 994 

Tel. Vardą 0»M 
OFISO VAL.: 

g—10 v. ryto, 1—S ir 7—9 v. v. 
Nedėiiomis: nuo 10 v. ryto UU 
1 vai. po pietų. 
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DR, P, ŽILVITIS 
Parkelė savo ofia* po uum. 

3241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Jociaus Best. 3 lubų. 
Pri ims Ligonius nuo 9»19 A. BaV 

Ma ie 
Tel. Boulevard 7173 
Rezidencijas Tel. Fairfax 5574 = • • • 

— - •" • * — * . ^ * * ~ » ^ ~ » 

Rcs. Tei. Cicero 3«5« 
Ofiso JfcP C4ccro 43 

f DR. J. SHINCUUI' f 
1325 So. 43 Court 

N. E. Cor. 49Court ir 13 Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

— > » » * » « > « i 

se •iJ'*l ?W 

ĉ  
t D U . L Y U 3 K A 

4 lOfla So. HaJ^ted Str. 
XeL Caual S413-

Vuiaudo^ 19 r> to iki 8 vakare; 
G>-vcnimaa: —4193 Archer Avc. 

• Tel. Liifuyette 0098 
"""HJlilT • r * y o ^ o ' ¥ * ¥ S 5 5 ' r ¥ ¥ 5 « C o ( 

rc 

h 

= 
Tel. Boulevard 2130 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 Soutb Morgan Street 
ChJcago. 111. 

UŽSISAKYKITE 
' 1 I E T 0 V O S € K | " W » Metams, 

"LIETUVOS DKIS" yra vienintelis ūkio ir finan-
sų mėnesinis laikraštis, kuriame plačiausiai gvildena
mi ir nušviečiami mūsų šalies ukyo ekonominės bei 
medžiaginės padėtis ir į'inansų sutvarkymo reikalai, 
kuodaugiausiai teikiama visokių žinių, tame skaičiuje 
ir statistikos, apie musę žemės ūkio, prekybos, pramo
nės, transporto, kredito ir finansų padėtį bei tolimes
nį j« vystimasį ir tobuliniinasį, visa tai, kas reikalin
ga kiekvienam susipratusiam piliečiui žinoti apie sa
vo šalies ekonomine ir* medžiaginę padėtį ir jos but»/ 

Tuo pat laiku kiekviename "L. U ." N-rį talpinama 
ištisa eilė praktinių žinių ir nurodymų apie kainų sto
vį; rinkos sųlygas; esamus Lietuvoje išteklius išveži
mui ir reikalingus daiktus įvežimui; apie atnaujinan
čias savo veiksnių arba naujai besitverianč. pramonės, 
prvkybos, kredito ir kitr. šakas ir. įmones-; apie orga* 
nizuojamas akcines, pajų, koperacijos ir kitas beudro-
Ves. reikalaujamus l^pitalus, technikus, darbininkus 
ir U.; apie pinigu kursą, valiutos operacijas ir lt.; 
apie uaujus valdžios įstatymus ir parėdymus ekono
mijos ir Į'inansų srity; apie rengiamus šioje srity įs
tatymus ir t. t 

Visos šios žinios žinotinos kiekvienam, kuris do-
miasi Liotuva ir paluikosu ja ryšius. i* 

Prenumeratos- kaina- Amerikoje: 
Vteuafms mutamb $1.50; pu»e4 mviu 75 centai; metų ketvirčiui 
5© ccirtij; atskiro Bfr. kaiiu* 2W ceuty. 

Lallvrasty taipogi yru^ atskiras skyrius skelbimains. 

Skelbimų kaina: 
Vienas Įiuslapis (didelio ioru**-
<o) ' Si«>.t/t( 
lPus.ė puslapio (didelio formato) 

35.50 
Kelt irta dalis puslapio (didelio 

formato) 3300 
Aštuntu dalis pu^laido (didelio 
formato) > 31.75 
šešiolikta dalis puslapio (didė
lio formato) 31.00 

žiausiu saliu kokių yra, I^tts-
bnrglie, nes .tikimės, kad lietu
vių bus į JO tūkstančių, <k*I-
to kini visos kolonijos rengia-
si gana sinarkiai. Ir kiek ži
noma, tai jau šeši benai pa 
imti del maršavimo. Taipat 
rengia vežimus su perstaty
mais, kaip Lietuva buvo .pa
vergta po ltusija ir kaip vėliau 
apsiskelbė liepublika ir kai]) 
Amerika pripažino, tai bus vis
kas perstatyta paveikslais ant 
vežinuj, na o taip draugijos, 
moters, mergaitės, tai ruošiasi 
kad pasirodžius ir dalyvavus. 
Žodžiu sakant, tai bus milži
niška paroda, kad lietuvių 
priešai ištikro nusistebės lie
tuvių skaičiumi ir jų prisiren
gimu. 

Draugijų kol kas yra susira-
šiusu dalyvauti 28, o kiek bus-
((augiau ir vardus tai" prane
šiu vėliau. Bet dar reikia pažy
mėti, kad be miesto valdinin
kų kalbės Jonas \V. Liutkaus-
kas iš Xew Yorko ir kun. Jur
gutis iš Bri-dgeville, Pa. kuris-
vos rugih mėnesy sugrįžo iš' 
Lietuvos. Taipat vietiniai cho
rai sudarė didžiausių chorų; 
daiuuos, drauge ir benas grieš. 
Bus išneštos rezoliucijos rei-

4 

'kalaujant, kad lenkai apleistų^ 
mųs sostiinj Vilnių i r ,kad 
Klaipėda luitų tuoj prisldi'tfc 
})lie Lietuvos. Bus imarriį ir-
kmtiMiii- paA-eikslai laike uiai* 
savimo ir salėį. Todėl turėta 
rtėsiragt'nė vieno lietuvio, kad 
nedalyvautų toj -manifestacijoj. 

Juozas Virbickas. 

k ink, jog Uori atgal- gauti iš 
pašto laišką. Pašto direktorius 
turi sutikti su prašymu, jeigu 
tik gali prirodyti, jog'ėsi to Ar. J. Vish> 4107 So. Rock 

AGENTAMS piicmūuė prftouiticratos, skelbimu ir laŲcrafeciO 
ylatuiime duodame 20% kondso nuo prisiunčiamos sumos. 

Adresas Redakcijos UP Administracijos "L. U." 
Kaunas, Totorii|* g-vė 14- H5. 

'npirai 

laiško siuntėjas. T\iri aiškiai 
pasakyti koks laiškas, ir raštu 
parodyti, jog raštas ant laiško 
yra tavo. 

Pašto Departamentas pave-
linia pašto direktoriui tele 
gittfuoti pašto prižiūrėtojui 
ant gelžkelių atidaryti pašto 
krepšį kuomet? iš miesto iš
vežtas ir išimti- ta/ laišką. Tų, 
;reikia daryti tik neperrnaty-
luose atsitikimuose. 

(Forcign Languagc Iii i'. Service.) 

mtos APIBLINKfiJ 

P. Varakulis, IZt W. 18-th 
St. ' 

J. F. Mally, 633 m, 18-th 
St. 

C; Kahlėr, 1930 Canalport 
Ave; 

BRIGHTON PARK 

Bučiunas i r Kuzma Co. 
2859 W. 40-th Street 
J. Deitško, 4409 S. Fairficld 

Ave. 
V. Gečaitė, 2502: w . 45-th 

Plaee. 
V. Krauklis, 4111 So. Rich-

mond St. 
J. Šimkienė, 4358 S. Fair-

field Ave. 
J. Smitfa, 3813 S Kedsie Av. 
J. Tumiis, 3953 So. Rock-

weUSt. 

vvellSt. 
j Zoliaas; 4063 So. Maple 

vvood Ave. 
J. Klimas ir R. Andreliunas, 

4414 So. Oalifornia Ave. 
E. Misiūnaitė, 

4409 S. Fairfield Ave. 
A. Raustis, i _ _ ^ A 

4409 So. Fairfield Ave 
•i 1 1 — • i I*I . . - . « m 

MARQUETTE PARK 

"DRAUGO" AGENTAI 
CHICAGOJE. 

K l»M *" 

Dienraštį "Drauge" galima 
nusipirkti šiose vietose: 

WEST SIDĖJE 

P. šUogem 2141 W. 23-rd 
Place, 

W. SabaUauskas, 2337 So. 
Leavitt St. 

J. Niksas, 6612 S. Artesian 
Ave. 

NdRTff S » & 

Rėv. A. P. a t t t i t i s , 
1644lWaba!iaarAVė; 

. — — ,——^ 

ATLArfTKir 

A, Janauskas, 4563 Weot* 
worth Ave. 

•- .» i . ••-. i. 

EKGLEVV00D. 

P. Lapša. 6002 So. Stale St. 

Šiandie Pinigu tas 
9c; Už^KKT Aiiksimi* 

1112 Auks. TJž $1.00. 
Plff&ftnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymą* UitikrlntM 

Trumpame laike. 

Csntral Manufactttring 
Dlstrict Bank 

Stale Bank — Glearimr Honse 
Bank. 

1112 WeW iS-A Stwet 
Turtas $6,000,000.00 

±SSdBat±tUB= -sa- I J I " " ' 

I f. E RUTKAUSKAS i 
AaV»KATAS | 

Ofisah FMdmiestrJ: 
29 Soutb La Salle Street | 

Kambaris SSO 
T«Iefonaar Ontral ęatft 

= VaJfcžtraiff, 8 f 2 W . S3rd St . 
[̂  Telefone: Tards 4681 . 

uimiiMiiitsHiimHiHtiaiiuiititiigį 

L P. WA1TCHĖS 
L a w y e r 

IilETUVTK ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearbora 
Street Tel. Dearbom «0W» 
Vakarais: 10736 8. Vvabasb Ave. 
Roseland Tel Puiiman 6377 J4* mt«t »'^*« 

SS • m m »*—1» •' ̂  • • • » • • • • • » - » i 

Tel. Ccutral 128» 

HAROLDO MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose teismuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — l k i y 
16S No. Clark St. Chicaco. 

Kalbama Uetuviškal. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakare 

y ' • " - * -•"-' •" •—' " r — T • r '-m-m m . j . į t 

Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS t 

Ofian vidu0Uesty]« 
A 8 S O C I A T I O N B L D O , 

10' South Ui Salle Street 
Room l t t t 

1 Valandos? 9 ryto Iki i po pietų 
I Namų Tel. Hyde Park 1191 

fc»*f» rf»'»^ • r f -»» . ' » » » » » » mm\ 
Telefonas Canal 5395 

, JOHN G. MEZLAISKIS 
Generaliii KorrtraktoriM, ststy-
tojaj ir aenų namu taikytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Ar& 2* &o Plaot. 
» » • » • • • • • ! Į , » — ^ — 

S S —rimam 
Graborius ir Baisamuotojas 
| K. SYREVIČIA 

Automobiliai visiems Veikalams 
2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 
Tel. Canal 6543 

_ _ _ _ 
Tel. Camrl 0190 

mmtt 

. Valentine Dresmaking 
Gollege 

2407 W. Bladison Street 
! 187 Mokyklos Buv. Valstijose, 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
mo, D«Blgninw bisniul tr na. 

Vietos duodama" dykai, 
ii. afbSMaa lengvais at-

įmokėjimale. Klesos diecomls 
•vakarais. Reikalaukit 
TeL 

knygai ėa. i 

I SARA aaaaaaa—»aaaaaaaaaeja»eji 
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TOWIT OF U&& 
Z. Aukškalnaitė, 4535 Her-

mitage AVe. 
O. Katauskaitė, 4423 S! Ho-

nore St. 
O. Martijikaitė, 4549 South 

^ r m i t a g e !£v*. 
! A. Noritoaite, 4644 Paulina 
jlt 

T. Setlkas> m f 464h-St. 
S a m b a i 510*. S3 Baulin* 

B. Bicattl?; 
4546 Mavshfield Ave. 

ROSELAN0, ILL. 

M. šlikas, 10524 Vvabai&h A v-
V. Kaušilas, 

1 119 E. 107 Street 
J . Ramanauskas, 

t flittfrtha& 
91̂ -st & Comfflevolal! Ave. 

i—r M « M I 

WE»T 9QLU&.% ILL 
M Kaupėte1 l d | 37 Erofirald 

Ave. 

K*NSHffcT&N 

h 
§ DENTISTAS 
^Vaiand; Sim 9 iSryVo'iM 8:30 vafc 

3211 So. Ualsted Gatvė • 
1 CiĮiesjgo m 

BRIDGfiPORTB 

B. E. Baltutis^ 90JV Wv 33-r4: 

I 
Litlw Sales Oorp. 3313* So. 

Halsted St. 

B. Misirv4«u#, 3U» M* Ken-

fls 11S8 
TANLEY P. 
MAŽEIKA 

oRABonrus 

Toriu a*t~'~«o-5 
ins vlsokieinsJ 

reikalams. Kaina] 
prieinamos. 

3319 Anbnni 
Ave. Chicago. 

04l>MM0iMaMMi00iij 

> Wonas Boulevard 4180 

Ai 
Oraborim 

SO. GBOSmS• ILL. 

n i%Bjenis, m>w. n*tm.' AW. 
T. Che«j«^; 8847 floustan 

r 
S i 1AETCVB3 GRABORIDS-
S Pataruauia- Iaidot«vč»e- kiĮ^H 
-fe-iantfia. Reikale ^-Jaieidfiu a l s i J H 

Ii • o i*ano • U:'rba busite užga* 
čdioti. Tei. CVjial 1 2 l l — 2 f 



"rtr ¥T T Jd3Ti52 

|iiiimniiimifiir^iiiiiiHiiiif^iiiiiiiiiiiirx]iiiiiiMnnwiiiHiinMi^iiHinHiHr5i 
3 

Kim. BtimSo praka lk 
f — M • > i — . . . r. 

ICHICAGOJEI 
umšo prakalbai pasi- T u o T i m j o m e f l ė 3 Ąarhu ]a±oėi 

lietuvių vicjiybė ir kįla lietu-

PHIJOJ. 
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AREŠTUOTAS PHILADBL- fmet jis ėjo 16 metus. J is sa
ko, kad tai padaręs netyčio
mis. 

R. W. For^giisfąii Oiiea^ojV Paimtas Jolieto kalėjimai! 
dar nesenai pakėlė obalsį išbuvo 7 metus ir pavyko jam 
"builtl your own homo," jstei-! pabėgti. Atvykęs Chieagon 
fgė nova bendrovę ir rinko mu> 
žmonių pinigus. 

• 
pakeitė pnvnnlo, pavyzdingai 
ėia jis gyveno ir pagaliau net 

Surinkęs apie 800 tnkstnn- apsivedė. Šiandie lieka jo 
ėin dolerių pirkti lotns ir sta-! jauna moteris su 6 mėnesiu 
tyti namus išdnmė su pinigąis\ kndikiu. 
į rytines valstijas, manydamas Kadangi jis būdamas kalė-
ten jo niekas nerasiąs. i! jime buvo vienas is pavyzdin-

Dabar pranešta, kad jis are-jgiausių kalingų, gi Chicagoje 
štuotas Philadelpliijoje. 9A- i trejus metus gyvendamas nuo-
noma, bus parvežtas C-hieagon. j lat dirbo, davė užlaikymą mo-

- — • j tcr<,i> Mt0 J " o m i ( , a u ~ o l i s nodŪiolę kortos""rolo"ir sunku 
NUŽUDYTAS GELEŽINKE- | žmoni,, pasitiki ir spėja, kad „ „ „ a p i r m o k a r t o a t s p W 

ateity jis gali but geras žmo
gus. 

Taigi, ir darbuojasi už jo 
paliuosavima iš kalėjimo. Y-

baigus, prasidėjo vaidinimas 
11 komedijos ' ' Vagjš ' \ Vaidino 
: j Mot. $aj . 4 kuopa is JNTorth 

Side. Komedija gyva, labai 
juokingą. Vaidintojai! Kągi a-
pi-e juos pasakyti. Man teko i-
Vairiose kolonijose šį metą 
matyti apie 10 vaidinimų. Iš 
tų mano matytų, šis vaidini
mas buvo geriausias. Kai-ku-
rių vaidintoju matytis turima 
tikra Dievo artistinė kibirkš
tėlė. Visi jie buvo savo vieto
je. Xė vienas vaidinant ne
padarė stambios klaidos. Bet 
ypatingai reikia pažymėti Kar-
klėnj (Rugienis), Jokūbą (Ju-
eaitis) ir Eloną (E. Martinai-
lė), luirMcokietuojančios sen
ine rgės rolę atliko su tikru su
pratimu. P-lė Paliulintė turėjo 

vių vardas Amerikoje. Užtat 
t ikrai didelė garbė tiems, ku
rie savo pasišventimu gaivi 
na Tautos gyvybę. 

Visi, kuriems teko dalyvau
ti, išsiskirstėme tikrai stipres
ne dvasia ir karštesniais no
rais dirbti Tautai ir Bažnyčiai, 
negu kad buvome atėję. 

B. Turmantas. 

BRIDGEPORTO JAUNIMAS. 

LIŲ SARGAS. 

BeM linijos geležinkelio sp<--
eialis agentas Alexander Lan
ge, 6152 So. Peoria st., nužu-jpač gailestingumas ir užuo-
dytas sekmadienį pb pietų ties*jauta reiškiama jo jaujai mo

teriai. 
Politikoje turintiems įtaką 

48 ave., arti \YVst *>:> g a l 
Kalbama, kad jis ties vago

nais radęs l^esisukinėjai.ėins ^ i r p a v y k s jį p a l įU O Suoti. 
tris Įtariamus vyrus. Nore- B c t j a r y a c o k a t e i t y b u s g 0 . 
j ? s juos areštuoti ir vienas iš r a s i r ( l o r a s ž m o „ l l s ? ^ ^ 
jų jį BBŠovęs. | negali pasakyti. 

9nglewoodo policija gavo in 
formacijų, kad John Sehiepo-
•ie, 1102 Vernon . I'ark, su; 
dviem kitais vyrais medžiojęs 
toje apylinkoje. Dėlto Schia-
pone {tariamas žmogžudystė
je'. 

Netoli Lange nužudymo vie-
tos atrastas pamestas šautu
vas. Sakoma, tas šautuvas 
prigulįs Schiaponei. 

L. R. K. SPAUDOS SEIMO 
VAKARAS. 

nigs. 
Vakaras Įvyko sekmadieny, 

17 d. Žmonių Westsidės 
salėje susirinko apie pore Šim
tų. 

Susirinko laiku, programa 

EAŽNYČIOJE SUSIRGO 
IR MIRĖ. 

Švenčiausio V. Kraujo pa
rapijos bažnyčioje, Caogress 
s i ir Westem ave., pamaldų 
laiku staiga susirgo ir mirė 8 
metų vaikiukas Ffarry Walsh. 
Fluvo našlaitis. Mirė nuo šir
dies ligos. 

kokia jos yra artistinė dovana. 
Kaip ji, taip ir kiti visi — pp. j 
Valašinas — Kemistis, Lebe-
žinskas — Petras, Rutkaus
kaitė — Elzbieta, Maskolaitis 
— Abromas, visi jie savo roles 
atliko be klaidų. 

Nebuvau repeticijose ir rezi-
soriaus p-lės Mai*tinaitės ne
pažįstu. Užtat negaliu pasaky
ti, kam priklauso garbė už to 
vakaro pasisekimą, ar režisie
riui, ar artistams. Greičiausia 
visiems kartu. Tikrai didelį 
ačiu už gražų ir linksmą va
karėli. 

Vaidinimui pasibaigus p-iė 
M. (iurinskaitė gražiai padai
navo porą dainelių, p-lė Peciu-
kaitė prityrusiais piršteliais 
paskambini* porą dalykėliu 
ant piano. Mot. Sąj. 55 kuopos 

Bridgeportas. — Rugsėjo 12 
d. sio mėnesio, Vyčių kam
bary, įvyko L. Vyčių 16-tos 
kuopos savaitinis susirinkimas. 
Apsvarsčius bėgančius reika
lus buvo programėlis suside
dantis iš paskaitos ir eilių. 
Paskaitą laike moksleivis V. 
Balanda, temoje "Lietuvių li
tera tūra" . 

Nors moksleivis jaunas, bet 
gana įspūdingai kalbėjo savo 
temoje. 

Eiles: "Mylėki, lietuvi, tą 

brangią žemę", pasakė p-lė Pe
tronėlė Jurevičiūtė. Eilės: 
"Mano Gimtinė",, pasakė An
tanina Mastavičiute. Nors jau
nos mergaitės, bet gana pui
kiai eiles pasakė. 

Ateityje manoma daugiau' 
panašią programėlių turėti. 

Per susirinkimą prisirašė 
nauji nariai: p-lė Stepanija 
Gotautaitė, Stanislovas Sei-
nanskas ir p-lė Juozapina Ka-
tauskaitė. 

Onytė. 

;.'Mfq 

Antradienis, Bu£atjo. 19 lįį22 

Bridgeportas. — L. VyeiųJlo,i*"' 
.kp. susirinkimas įvyks antra
dieny, 19 d. rugsėjo, lygiai 3 
irai. vak. Šv. Jurgio parap. sve 
t ai nėję. 

Todėl visi nariai ir norintieji 
prisirašyti prie L». Vyčių orga
nizacijos malonėkite atsilan
kyti pažymėtu laiku. Po susi
rinkimo bus programa. 

Valdyba. 

AR GALVA SKAUDA? 

PRANEŠIMAI. 
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos extra susirinki
mas Įvyks trečiadienio vakare, 
7:30 vai. šv. Kazimiero Vie
nuolyne, rugsėjo 20 d. Visi sky 
r i ai Cbieagos ir apielinkės 
meldžiami yra prisiųsti atsto
ves susirinki man — daug svar
inu ir nepaprastų reikalų tu* 
rime aptarimui* 

Centro pirm. 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių cylindrų $890. Sedan $1,365. F . O. B. Fact. 
Šešių cylindrų $1,650. Sedan $2,400. F. O. 15. Fact. 

Prieš pirksiant pamatvįt DURANT 
WESTERN MOTOR SALES 

5245 W. 22-nd Str. arti 53-čios gat. Tel. Cicero 8119 
Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. 

prasidėjo lai k n. 
Vakarą atidr.ro man nepažįs- choras, p. Saboniui palydint 

APKLĖSTAS TEATRAS. 

Užpereita naktį plėšikai isi-
laužė . HoAvard teatrą n, 1,621 
rfoward ave. Suskaldė gele-
žino spintą ir išnešė apie 3,500 
dolerių. 

ŠOKO PER LANGĄ IR 
ŽUVO. 

Antliony Sliamroski, 61 m., 
šoko per langę iš trečiojo na-
'tm ankšto ir ant vietos žuvo. 
Tai Įvyko po num. 1538 Ful-
leiton ave. 

Savažudžio moteris sako, 
kad jos vyras pastaraisiais lai
kais neturėjęs pilno proto. 

tanias žmogus ir pakviečia 
kun. Rumšą kalbėti, pažadėda
mas, kad prakalba bus dar į-
domesnė, negn kad praeitais 
kartais. 

Sutiktas 

pianu, davė porą skambių 
dainelių. % 

T r publika ]»tenkinta išsis
kirstė. 

Pasibaigus vakarui buvo 

garsia plojimu, j maža vakarienėlė vakaro artis-
kun. Bumšas sakosi nieko pa
našaus negalįs padaryti. Vieną 
esąs jau nebe naujiena kiaušy-
tojams, antra, pasenęs nuo šio 
pavasario gerokai, pagaliau ir 
sakyti nelabai bežinąs ka. Bet 
kaip pradėjo, t a i rodos kiau

tams pagerbti. Prie galo va
karienės Spaudos Dr-jos Cen
tro Valdybos pirmininkas kun. 
Bumšas trumpoje prakalboje 
dėkodamas visiems padėju
siems vakarą surengti, išreiš
kė šitą teisingą mintj. Lietu-

sytumeis ir k!ausytumei<. j voje veikiama, taip pat kaip 
Kalba buvo dažnai pertrau- » Amerikoje visokiais budais. 
kiama delnų plojimais. Ir visi Bet Lietuvos veikimas yra 
girdėjusieji jo kalbą išsinešė lengvesnis,' nes dirva platesnė, 
tvirtą pasiryžimą apaštalauti 
katalikiškos spaudos srityje. 

pasisekimas lengvesnis. Ame
rikos lietuvių tarpe darbui są-

Paėios jo kalbos mintis gal .lygos sunkesnės, darbininkų 
man dar priseis kada atskirai j mažiau, o padaryta ir daroma 
atpasakoti ; nemažiau visuomenės dirvoje. 

SUKILO PALĮUOSUOTI 
VACEKA. 

Areštuotą Chieagoje pirm 
trejų metu iš kalėjimo pabėgu
sį, Cbieagoje apsigyvenusį ir 
\ edusi žmogžudį Vaeeką norė
ta ~ tnojaus paliuosuoti, nors 
kokiam laikui, kol nuo guber
natoriaus bus išgautas susimy-
1 ėjimas. 

Kuomet tas nevyko, šiandie 
daugybė žymesniųjų žmonių 
nusprendė kreiptis ne vien į 
gubernatorių, bet ir į dovano
jimo bausmių valstijos komisi
ja. • [ * 

Yacek pirm 11 metų už tė
vo nužudymą teismo nubaus
tas 25 metais kalėjimo. Tuo-

Užkietejimas, diegimas, mėšlungis Ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet i'ekiinkina šitos laimingos šeimynos. 

BAMBINO 
Vaisbaienklis Reg. S. V. Pat. Biur* 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motina pralinksmina ir užganėdina. 
Bambi no galima gauti visose aptiekose 
už 35e. arba už 40e. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorrjos. 

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau! 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-! 14 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

£ 
RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay, N e v \ o r k . N Y U 

£53eiLIETUVy,.. 
PER HAMBURG^P1U4^ 

ARBALlEPOJų. 
VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 

TIESIŲ KELIU 
Lietuviai važiuojant | PU lavą aplenkia 

Lenkų Juostą (karidorlų) 
a Trečia Klesa Padalinta l Kambarius 
Ant 2-Jų, 4-Hu. «-žlų Ir 8-niu X*orų 
3. S. ESTONIA Spalio 4 
5. S. IJTUAJTIA _ Spalio 18 

Trečios Klasos Kainos f: 
%fi[ HASfBURGA $103.50 — PILIAVA $106.50 
* V MEMEL Ir LIEPOJU $107.00 

Delel lalvakor. Ir ilnlų kreipk, prie savo a*en. 

w. 

cenos Mylėtojų 
D 0 M E I . 

Ką tik išėjo iš spaudos trijų veiksmų d r a m a 
"UŽ T E V T N C M A L O N U KENTĖTI" 

Kaina 10 centų. 
Tai ŠIŲ dieny veikalas. Jj skaitant ne
vienam ašaros per skruostus ritasi. 
Šiame veikale parodo lietuviu ir lietu
vaičiu pasišventimą, ir lenku žiaurumą. 

"AR ESI ČIA MANO J Ė Z A U " ? 
Drama. Kaina 10 centų. 

ŠVENTOS AKVILIN0S KANKINĖS MIRTIS. 
Trijų veiksimi tragedija. Para.šė kun. 
J . ŽidanavK-ius. 
Kaina ." 20c. 

MILDA MEILĖS DEIVĖ. Mytologijos Pasaka. 
Parašė Petras Vaičiūnas. Lošime daly
vauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart to, 
dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. 
Viskas dedasi Senų Senovėje, Baltijos 
pajūryje. Pusi. 67 * 35c.' 

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 
joje du teatrališki veikalai: ŽODŽIAI ir 
ATBALSIAI, 3-ju veiksmų drama. I r 
SIELOS VIRPĖJIMAS, 3-jų atidengi
mų vaizdelis. Kaina 50c. 

"NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE" Sulietuvino 
Žibuoklė ir "LIETUVOS ATGIJI
MAS' ' misteri ja. Parašė P. Miknevi-
čaitė kaina 15c 

AVINĖLIS NEKALTASIS, 4 veiksnių komedija. 
Sulietuvino Aišbė 30c. 

KOMEDIJOS Sof. iČJurlionienė-Kymantaitė. Šioje 
knygoje yra keturi veikalai: 1. "Pini-

. geliai", 2, "Kara la i tė" , Tikroji Teisy
be, 3, "Gegužis" ir 4. "Kuprotas ože
l i s " 75c. 

JŪRIŲ VARPAI, triveiksme mysteria. Parašė Vi-
dtmas 50c. 

MARCELE, keturių veiksmų scenos vaizdelis. Pa
rašė A. Giedrius . . . . . . . . . . . . . . . ,15c. 

SNIEGO KARALAITĖ. Keturių veiksmų, penkių 
paveikslų drama vaikams su dainomis. 

Vertė V. Plaušinaitis 25c. 
VAIKŲ TEATRAS. Komedijelės: Cyp . . cyp . . 

cyp . . Miau. . miau. . miau . . Gjybų 
barnis. Barbutė piemenėlė. Parašė So
fija Čiurlionėnė 25c. 

U ž s a k y m u s d u o k i t e : 
DRAUGAS PUBLISHING C0MPANY, 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, 01. 

Cicero, Iii: — Šiandie Liet. 
Laisvės Paskolos stoties svar
bus susirinkimas, bažnytinėj 
svetainėj. Bus svarstyta kas-
link Lietuvos piliečių registra
cijos, kaip tą darbg. pradėti. 

Valdyba. 
J. . i esant i sair 

Reikalingi taisytojiai prie 
freighi karių. Kontraktinė ša
pą, darbas pastovus nuo štu-
kio duodfima dirbti. 

STREETS CO. 
W. 48-th Str. Morgan Strs. 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagalbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės Šiandien. 

Turiu 20 metų prityrimo 
JOHN J. SMETANA 

Akių Specialistą.** 
1801 So. Ashland A v e , k am p. 

18-tos gatvės 
Ant 3 lubi;, kamb. 14, 15, 16 ir 17 

Ant viršaus Platt's vaistinyčios 
Temyk mano paraSa 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis uždaryta. 

OR,' CHARLES SEGU 
^Perkėlė aavo ofisą po nameliui 

4790 SO. A8HLAJCD AVENCE; 

SPECIJALISTAS 
DUOTU, Motenj Ir Vyro Ligų 

TaL: ryta nno l t — 1 2 : noo t--i\ 
po pietų; nuo 7—8:H vakare. 
NadėMomla: l t lkl 1. 

Telefoną* Dreael MHO] 

LIETUVON Į 12 DIENŲ 
Greičiausiu vandeninio kelia. 

YpatiSkal vedama ekskursija su 
gTeitu persėdimų Southampton į 
Danzisr Piliava, Memel ir Liepojų ant 
vieno ifi trijų greičiausių jurų mil
žinų, išplaukiančių iš Nc\v Yorko kas 
Utarninka. 

Visi trečios kliasos pasažlerlai turi 
kajutos. 
SIAIRETANTA AQUITAinA 

BEREJTGARIA 
Via Liveroool Jr Glasgow 

ALCJERIA .'. . . RiiRS. 21 
SCYT1HA . . . ^ . Rūgs. 2) 
Tl'SCANIA Rngs. St 

Norint laivakorčių ir Informacijų 
kreipkitės pas agentą savo mieste ar 
apielinkoj. 

f Tel. L»faycttQ 422S 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kovarlanala. 

M. VIlSltA 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

COICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vardą r»032 

Valandos — 8 iki 11 48 ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Cilaser pe« 

reina j rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. O. M. Glaser. 

S149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

lkl 3 po pietų, nuo 6 Iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards «*7 

gS3S W. Sfi-tfa Street 
sc- • - • - - • . _ » 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJA,S IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigaa Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 po 
piet ir 7—9 vokare. 
Tol. Pullman 3213. Chicago. III. 

Motoriniai Trokai 
Pristato Maisto 
Per 50 Mylių 

H ERBERT HOOVKR sako: "Motorinis trokas 
yra pristatęs kiekvienam miesteliui maisto 
per f»0 mylių, ir tokių budų apsaugroja pieną 
ir kitus daiktus, nuo sugedimo." 

i'irmiau 10 mylių tai buvo toliausia kur ukinin-
kasgralodavo nuvežti savo produktus. Pasididinantis 
skaičius motorinių trokų duoda ūkininkui dau
giau -savistovumo, nes jis gali pats pristatyti savo 
produktus j marketa. Tas padidina marketa pen
kis kartus daugiau, nes duoda ūkininkui didesni 
užsitikrinima išsiuntime savo produktų. 

E. E. La Schum, Superintendent of Eąuiment of 
the American Railway Express Kompanijos sako 
kad paprastai trokai padaro 40 mylių j diena gi 
jeigu nesiranda kokių sutrukdimu, galima pada
ryti ir 100 mylių. # 

Tas reiškia kad kiekvienam troke randasi dar 
C0 extra mylių kurias reikalui priėjus galima 
suvartoti.* 

Ūkininkai 10 valstijų kurietns patarnauja Stan
dard Oil Kompanija (Indiana) turi 46,582 troku. 

t Jie reprezentuoja 2,794,920 mylių transportacijos 
j diena — užtektinai padaryti ūkininką savistoviu 
ir duoti miesto gyventojiui saugumą. 

Vertė šių trokų jų savininkams — priguli nuo 
užtektino pristatymo gazolinos ir aliejų kuomet 
tiktai reikia. 

The Standard Oil Conipany (Indiana) ta perma
tydama sutvėrė gera stipria organizacija taip kad 
patarnavimas butų taip užtikrintas kad nežiūrint 
kokiame kampely 10 valstijų gyveni, o reikalinga sa
vo trokui gazoliną ir aliejus yra tau pristatytas. 

Patarnavimo ratelis kuris sudaro Standard Oil 
Company (Indiana) mato kad trokaš lošė taip 
svarbia rolę kaip ir automobilius arba traktorius. 
< > 

, • Visa organizacija taip dirba kaip vienas žmogus 
kad pagerinus patarnavimą ir kad nebūtų nei jokio 
vėlinimo pristatyme reikalingu petroleumo pro
duktų. 

Standard Oil Company 
(INDIANA) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
2898 

* ,% 
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