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METAI-VOL. V0 

Anglija su Francija Taikosi 
Turkijos Klausime 

FRANCIJA REIKALAUJA KUOVEIKIAUS ŠAUKTI 
/ KONFERENCIJA 

ANGOROf SEIMAS AUTORIZUOJA KEMAL PAŠA 
VESTI KARĄ. 

f 
J 

ANGLAI TURI APLEISTI 
CHANAK. 

ANGLIJA IDARDANELIUS SUTRAUKĖ KARO LAIVUS 

BE TO, TURI PASITRAUK 
TI IR I š GALLIPOLIO. 

BOLŠEVIKAI REMIA TUR-
' KŲ REIKALAVIMUS. 

Ta reikalauja turkai 
nacionalistai. 

AR DUOS KA GERA 
KONFERENCIJA, 

Žinovai tvirtina, kad taip. 

taphą Kemal pašą autorizavo 
diktatoriukai vesti karą ir to-
lesniai, kaip ilgai turku stato
mos taikos sąlygos nebus «lai-
mėtos. 

PAKYŽnJS, mg . 21. — Va- ; Be Konstantinopolio turkai 
kar č"a turėjo pirmąją konfe- nacionalistai dar nori užimti 
renciją Anglijos užsieniu ivi- Trakiją ir Adrianopolį. Del-
kalų sekretorius lordas Curzon to visa santarvės valstybių 
T\\ Franeijos premieru Poin- kariuomenė turėtu visai pasi
barė Turkijos klausime. ' traukti ir iš pusiausalio Galli-

Konfereneija j vyko franeu- polio. 
zų užsienių reikalų ofise. j Qant& i n r o r m a e l j u , kad tur-

Zinovai tvirtina, kad Tur- Į k a i ^ s f t v a i t e g ] ) a h a i g o j e t i . 
kijos klausime Francija v i s - L . p u l g Konstantinopolį ir 
gi duos kokią-nors paramą D a r d a n e l i u s . J i e su puolimu 
Anglijai arba nors gelbės an- ] ) a s k l l J M-, s k a i p ŪĮ,&[ a n g l a i ne_ 
glams išvengti kraujo prahe- l u r j ^ s u g a b e n c a t a t inkamų kai dažosios Azi 
jimo del Dardanelių laisvės. 

PARYŽIUS, nigs. 21. — 
Turkų nacionalistu valdžios 
atstovas čionai, Ahmed Ferid 
bey, tvirtina, kad artimųjų 
Rytų klausimas bus išspręstas 
be kraujo praliejimo, kuomet 
Anglija išpildys turklį reika
lavimą. 

Turkai reikalauja, idant an
glų kariuomenė apleistų Cha-
naką, Konstantinopolį, Darda
nelius ir Gallipolį. Kuomet 
anglai tai padarys, tuomet ne
bus reikalingas kraujo pralie
jimas. 

Ferid bey tvirtina, kad nors 
Anglijos vyriausybė ir per
daug karingai atsineša į tur
kus artimuose Rytuose, bet ji 
turės pasiduoti paprastai An
glijos gyventojų sąmonei. Nes 
gyventojai nenori karo. 

Francija jau atšaukė savo 

Nori jie dalyvauti ir konfe
rencijoje. 

MASKVA, r u p . 21. — Bol-
ševistinės Rusijos šiandieninė 
valdžia skelbia* kad ji nesutik
sianti su jokiu'Dardanelių per-
takos nustatymu ir nepripažį-
sianti jokio padalinimo terito
rijų Juodosios juros pakraš 
ei a i s. 

Tuo nusistatvmu remiantis 
jie ir reikalauja, kad be jų 
dalyvavimo nebūti} vykinama 
jokia konferencija ypač Dar
danelių klausime. > Sako, ren
giamose konferencijose ir jie 
turi dalvvauti ir viskas. 

S. VALSTIJOS NESUMAIŠYS Į TURKIJOS REIKALUS 

TAMIJASI Į BOLŠEVIKŲ 
ARMIJĄ. 

BERLYNAS, nigs. 21. — 
Santarvės valstybių karinin-

nežiurint to, kad t a s ' k a i i r agentai padvigubino sa
vo pastangas patirti kuodau-
giausia informacijų apie boi-
ševikų-armijos skaitlingumą ir 
stiprumą. Taipat norima pa
tirti, kur ir koks skaitlius tos 
armijos randasi. 

TAIFŪNAS IPHILIPINŲ 
SALOSE. 

Premjeras Pohncare pažymi 
jo lordui Curzonui, jog Frau-1 
rijo* nu.-įstatymas artimųjų 

apsiginimui spėkų. 

Kad anglai nemano gra 
žinoju apleisti Konstantinopo-

Ryhj klausi,.* vra t a i k i n g i . | , i o i r Dardane lų * " 1MU« 
Ir Francija pageidauja s u | f a k t a s - k a d Konstantinopolį 
Turkija turėti taika. Tam tik-Į n P l e i d ž i a Anglijci. vaidinai, 
slui reikalauja kuoveikiausia | , - i «" ' a i atplauk., iš Smirnos 

su amerikonais nukentėjusiais 
S. Valstijų torpedinis laivas 
Simpson. Amerikonai griež
tai tvirtina, kad Smirnos su
deginimas, tai pašėlusių turkų 
fanatikų darbas. 

Pirm kilsiant gaisrui, turkai 
kareiviai jau terorizavo krikš-

i čionis. 

šaukti konferencija, 
Teėiaus pirm to, sakė Po-

i nearė, būtinas .daiktas santar 
vės valstybių kariuomenei ap
leisti M. Azijos šonų. I r Fran-
tija jau atšaukė savo kariuo
menę iš to šono. 

Konferencija toliaus bus ve
dama, jei leis laikas. 

Anglijai yra bloga, kad gin
ti Dardanelius ji paliekama 
viena. 

jos šono. Matyt, tuojaus taip 
padarys ir Italija. Liks vieni 
anglai. I r tie turės pasitrau
kti, jei nenorės kraujo pralie
jimo. 

Anot Ferid bey, nacionalis
tų armija kuoramiausia eis 
ant Konstantinopolio su tiks-

turkų teritorijas turėtų savin
tis. Toksai tai bolševikų val
džios nusistatymas. 

Anot bolševikų, jei santar
vės valstybės j surengs turkų-
graikų konferenciją arba Dar
danelių ir Konstantinopolio 
reikale konferenciją, tose kon
ferencijose nori būtinai daly
vauti ne vien Maskvos vald
žios bolševikai, bet ir sovieti
nės Rusijos federuotų respub
likų atstovai, tų respublikų, 
kurių sienos jungiasi su Juo
dąja jura. 

Tik tdkioje konferencijoje 
gali but padaryta pastovi tai- PRAMATOMAS JURININKŲ 
ka* I STREIKAS. 
Neturi militarinės sąjungos. 

Bolševikų valdžia su tur-' Spalių 1(1. paskelbta strei
kais nacionalistais turi padą- kas 5,000 jurininkų, kurie dir-
riusi sutartį. Pagal tos bol- da laivuose, plaukiojančiuose 
ševikai remia visus turkų rei- p o didelius ežerus. Sustreika-
kalavimus, atkreiptus prieš y u s i l i r i n i n k a m ; S ( i a i l g e ] i s ap_ 

link ežerus miestu negaus už-

MANILA, rūgs. 21. — Pa
staromis dienomis kai-kurias 
Pliilipinų salas palietė baisus 
taifūnas. Ypač didelius išnai
kinimus atliko šiaurinėj Luzon 
salos dalv. 

WASHINGTON, rug. 21.— 
" Amerika nesimaišys į kilu
sius artimųjų EurVpos Rytų 
reikale nesutikimus. Abelnai 

imant, mes nenorime maišy
tis i Europos reikalus. ,Tuo 
labiau neturime jokio noro te
nai dalyvauti kare . " 

Toks pareiškimas . paskelb
tas iš Baltųjų Rūmų. kuomet 
daugelis įdomavo, ką apie An
glijos su turkais nesutikimus 
mano prezidentas. 

Toliaus tame pačiame parei
škime pažymima: 

"Mes nesiunėiame savo ka
ro laivų į Rytus su militari-
niais tikslais. Bet siunčiame 
tik apdrausti savo piliečius ir 
amerikoniškus interesus, kurie 
karo paliesti. 

Mūsų karo laivai negins nei 
Konstantinopolio nei Darda
nelių. Kadangi Amerika ne
turi reikalo ir noro maišytis į 
kitų valstybių nesutikimus ir 
karus. ' ' 

Valdiškose sferose kalbama, 
jog tas pareiškimas paskelb
tas susižinojus su Valstybės 
sekretoriumi Hughes, kurs 
šiandie vieši pietinėj Ameri
koj. 

Valstybės departamento pa-
sekretorius Philips sako, jog 
Smirnoje yra apie 150,000 kri
kščionių pabėgėlių, kuriems 
grūmoja badas ir ligos. Taigi, 
Suv. Valstijos prisidės tik 
prie tų nelaimingii žmonių gel
bėjimo. 

v Žinios iš Lietuvos 

Graikiją. Bolševikai stovi už 
prieškarines /Turkijos sienas. 

Tečiaus l>olševikai sakosi, 
hi užimti sostine. I r jei ang- k a d j i ( t s u t u r k a i s n e t u r į )()_ 
lai pirmutiniai pradės šaudy- k i o s milita*i»ta sutarties, išė-

ttiomet kib kruvina ko- m u s ekonomine sutartį. 

IŠKILMINGAS ATLAIDŲ 
/^VAIKŠČIOJIMAS. 

ŽEM. KALVARIJA, Kre
tingos aps. Kaip seniau, taįp 
ir šįmet čia buvo iškilmingai 

vadiname "Didžioji Kalvari
j a . " Šįmet į atlaidus atėjo 
3 parapijų kompanijos: iš Tel
šių ir Mažeikių atėjo liepos 7 

tektinai anglių. Streikas turi'*3'01"* v a k a r e ' ° i S Kretingos, 
paliesti ir Mieli i gan ežerą. 

apvaikščiojami Sv. M. P . Ap
lankymo atlaidai, kuriuos mes t r e m t i H u s į j o n , sugrįžo labai 

XEM. RADVILIŠKIS, Pa
svalio aps. Vienas gražiausių 
Lietuvos - Latvijos pasienio 
miestelių, stovį tarp Nemunė
lio ir Apaščios upių. Ši apy
linkė nuo karo didžiai nuken
tėjo, visi gyventojai buvo iš-

DAUGIAU KARO LAIVŲ. 

Tuotarpu iš Konstantinopo- MALTA, mgs. 21. — J Dar
bo pareina žinių, kad dalis danelių pertaka Anglija pa
tinku nacionalistų armijos siuntė daugiau karo laivu. Kai 

va. Ne turkai už tai bus at
sakomi, bet anglai, kurie oku
puoja svetimą teritoriją, gi y-
patingai turkų sostinę. 

Turkai nacionalistai sutin
ka, kad Dardaneliai butų kon-
t roliuojami internacionalės 
komisijos. Bet toje komisi
joje jie turį turėti lygų bal
są su kitais atstovais. 

jau inėjusi neutralėn aonon.»°ama, kad dar daugiau jų bu-
Palengva maršuoja ant Dar-, ™$ pasiųsta. 
danelių, kur apsikasę anglai 

Del to, Anglijai yra did
žiai skubus dalykas susitarti 
su Francija. Jei kaip. tai ir 
Anglija nusileis turkams. 

150 MILIONŲ NUOSTOLIŲ. 

BOLŠEVIKAI SU RUMU
NAIS KAUJASI. 

Bet kad šiandie turkus na
cionalistus bolševikai moraliai 
remia, tai nėra jokia paslap
tis. Kuomet Mustapha Ke
mal paša nugalėjo graikus, 
Maskvos valdžia jam pasiun
tė nuoširdų sveikinimą. Išrei
škė pasitenkinimą jo žygiais. 

Nacionalistinis nusistatymas. 

Bolševikai tvirtina, jog jų 
artimųjų Rytų reikale nusis-

'. tatymas nėra komunistinis, 

suvargę, nuskurę ir vis dar 
negali atsigauti, nors prieš ka
rą čia gražiai gyventa. 

Miestelį prieš karą puošė 
dvi muro bažnvčios, R. Kata-

liepos 8 d. I r vienus ir kitus I l i k l l i r E v Reformatų, , kuo-
pasitiko vietos klebonas k u n . | r m o d v i k a r o m e t u b u v o d i n a . 
P. Pukys su bažnytine proce- m i t u išsprogdintos. Dabar 
sija. Bažnyčia ir Kryžiaus pamažėl i taisomos. Katalikų 
kelių koplyčios buvo išpuoštos j bažnyčia tiek atremontuota, 
vainikais ir žaliumynais. T a i į k a d j a u gaiįma laikyti pamal-

jVis vietos merginų rupesnis. d o s > R u g p > 15 d žolinės at-
Pagaliau kongresas pravedė X l l Q l i e p o g g i k į n d p a n i o k 

muitų tarifos bilių. Kaip Š ia-L h l s s a k e ( p o 3 k a s d i e n ) K r e 

ndie bilių, sakoma, p a t v i r t i n s L ^ v i e n u o l y n o p e r d ė t i n i s -

TARIFOS BILIUS 
PRAVESTAS. 

AVASHINGTON, rug. 21 , 

prezidentas. I r tuojaus bilius 
bus vykdomas. 

PERŠOKO PER PREZIDEN 
TO VETO. 

laiduose kat. bažnyčia buvo 
pašvęsta ir pirmą sykį po ka* 

jro, gaudžiant iš Rusijos par-
tėvas Jeronimas Paka i t i s , j gabentiems varpams, atsilaikė 
Žmonės jo pamokslais "buvo p a m a i d o s . Varpų gaudėjimas 
labai patenkinti ir klausė ą- i r / s y k į p 0 k a r o š iQ j e \bažny

čioje laikomos pamaldos pa
darė į žmones didelį įspūdį, 

SMIRNA, mgs. 21. — Ap
skaitoma, jog gaisras ir tur-

jkų teroras čia padaręs apie 
TURKAI PASIRENGĘ PULT 150,000,000 dol. nuostolių įvai-

ANGLUS. 
— 

Konstantinopolis, rūgs. 21. 
— Turki) nacionalistų seimas 
Angoroj dauguma balsų Mus-

iių šalių gyventojams, bend
rovėms ir graikams su armė
nais. 

Vieni amerikonai turį apie 
12 milionu <dol. nuostoliu. 

Konstantinopolis nigs. 21. 
— Anot pairtų čia žinių, Rusi
jos bolševikų raudonosios ar
mijos skaitlingas būrys per u-
pę Dniestrą persimetė Be-
sarabijon ir pakėlė kovą su 
rumunų pasienio sargyba. 

Pažymima, kad kova tęsiasi. 

bet nacionalistinis. J ie stip
riai remia turkų ambiciją at
kovoti visas tas savo teritori
jas, kuriose dauguma turkų 
gyvena. 

tydžiai. Liepos 9 d. tuojaus 
po pamaldų visų trijų para
pijų kompanijos, atsisveikino \ n e v i e n a s griaudžiai apsiver 

AYASHINGTON, rug. 21.—j su Šv. D. M. paveikslu ir i šė- ' k e # 

Prezidento nepatvirtintą bo- j 0 į namus. Iki garbės vartų 

SOCIALISTAS STATOSI 
PUOŠNIAUSIUS RŪMUS, 

misų bilių vakar žemesnieji jas palydėjo vietos klebonas 
kongreso rūmai pravedė per su procesija. Kaip pernai 
prezidento veto. Bilius eina taip ir šįmet atlaidų metu val-
senatan. sčiaus valdyba neleido įvai

riems "bogomazams" pre
kiauti Bažnytinėj gatvėj. 

Tvarka buvo gera, ją palai
kė Telšių karo komendantas 
su kareiviais ir milicija. 

AUSTRALIJA NEREMIA 
GRAIKŲ NORŲ. 

vėju nerems Graikijos norų. 
"Australijos visas žygis Ims 

apribuotas Dardanelių laisvės 
J i stovi už Dardanelių laisvę, reikale t« 

MKLBOURNE, rūgs. 21. — DIDELIS DEFICITAS. 
Australijos premieras Hughes 
čia parlamente pranešė, jog, 
prireikus, Australijos vyriau-** 

WASHINGTOX, rug. 21.— 
['rezidentas Hardingas nema
žai susirūpinęs, kad sekan-

aybe pasiųs savo kariuomenę ^ ^ f i s k a l i a m s m e t a m s p r i . 

truks pinigų vyriausybės iš-

AUKSO KASYKLOS TRA
GEDIJOS AUKOS. 

TAI LAIKINAS VOKIETI
JOS PREZIDENTAS 

EBERT. 

tijos preidentas, socialistas E-
bert, už 50 mailių nuo Berlyno 
savo dideliame dvare statydi
nasi kuogražaiusius rūmus, ku 

i riems nebūtų gėdos stovėti ša-
le buvusio kaizerio puikių rū
mų. 

Socialisto Eherto dvaro že-

JACK:SON„Cal., rūgs. 21.— 
Šešiolika moterų neteko savo 
vyrų ir dvide'šimts vaikų netu
ri savo tėvų. Tai Argonaut 
aukso kasykloje įvykusios tra
gedijos aukos. 

į artimuosius Rytus. 

Bet podraug pažymėjo: 
<» K-

laidoms. Pramatomas suvirs 
Kuomet Australija nu-,000 milionų deficitas. Tas 

sprendusi stovėti už Britani-.klausimas buvo aptariamas 
jos reikalus, rji tuo pačiu at-įkabinėto susirinkime. 

PAGROBŽ VISUS BANKOS 
PINIGUS. 

Visi stebisi tuo Eberto 
elgimosi. 

BERLYNAS, rųgs. 21. — 
Vokietijos respublika atsidū
rusi ant bankruto slenksčio, f n i ^ nužudyta, 
kaip tvirtina patys vokiečiai. 

Vokietija, sako, negalinti ir 
neturinti iš ko pilnai apmokė
ti prezidentą ir ministerių. Ne
turinti pinigų būtiniausiems MARION, 111., rūgs. 20. — 

3 plėšikai apkraustė Thomp- reikalams. , Markės kaina nu 
sonville miestelio banką. Ne-įdribusi negirdėtai, 
pabko nei vieno cento. Tečiaus pravizionalis Vokie-

EŽER&NAI. Antras koncer 
tas. Š. m. rugp. 19 ir 20 d. 
" Pavasarininkų " salėje su
rengtas muzikai is koncertas, 

mės plotai susisiekia su būvu- j pianisto virtuozo p. Igno JPri-
sio kaizerio medžioklių dvaru. ] algauskio, Varšavos konserva-
Gi jis sau rūmus statosi ne- j toriaus. E'žerėniečiai jau antrą 
tolies miestelio Ebertswalde, k a r t ^ g a v o p r 0 gos pasiklau-
kur nesenai įvyko alkanų dar- j s y t į koncerto. Pereitais metais 
bininkų riaušės ir keletas žmo- (26 ir 27—11) buvo suteikę 

žinomi dainininkai p. Bieliu-

- SEIRIJAI, Alyt. apskr. Ru
gp. 14 d. produktų kainos: 
Rugių centn. 500 auks., miežių 
centn. 900, šieno vežimas 3,000, 
jautienos svaras 20, pienp lite-
ris 8, sviesto svaras 70. 

Nupuolus markės kainai, E- n as ir p. Byra, taipat ir smui-
bertas sav0 samdomiems dar-! kininkas p. Leškevičius. Pub 
bininkams padidino užmokės-. lika gal ir šį kartą butų gau-
nh j šiai koncertą aplankiusi, jei 

Tuotarpu yra žinoma, kad nebūtų buvę taip aukštos kai-
Eberto metinė alga, kaipo pre- nos. Grynas pelnas, paskirtas 
zidento, yra mažesnė už Suv. Ežerėnų moksleivių internato 
Valstijų prezidento algą. įrengimui. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
ĮSTAIGAS. 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras; kiek šilčiau. 

7±£Z 

P I N I G U K U R S A S 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol 
rūgs. 20 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Cu. 

Anglijos sterl. svarui 4.47 
Prancijos 100 frankų 7.82 
f talijos 100 lirų; 4.3P 
Vokietijos 100 markių .07 
Lietuvos 100 auksinų .07 
Lenkų 100 markių .01 
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Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAUTA: 
Metams $6.00 
Pusei Metą $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo (užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju. Merų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti iŠperkant krasoje ar exprese 
"Money Orde r " arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Ave, Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 

NEŽINIA KĄ DARYS 
ANGLIJA, 

NAMU STATYMO 
KLAUSIMU. 

* 

» 

Anglijos ministerių kabine
tas nusprendė nepasitraukti 
iš užimtos pozicijos Konstan
tinopoly ir Dardaneliuose, 
nors prisieitų Anglijai vienai 
kariauti su turkais. 

Gal jai vienai ir prisieis 
kariauti. Nes tai jos gyvas rei
kalas. 

Kuone visa Europos viešoji 
opinija yra priešingči karui su 

Pereitą pavasarį namų sta
tymas, imant nuėstą Chicagą, 
buvo toli pigesnis, ražo p. 
Hinnian laikrašty Herald-Exa-
miner. Šiandie gi toli 'pabran
go kaip medžiaga, taip darbi
ninkai. 

Vienas didžiųjų CMcagos 
kontraktor ius p . Himn&nsui 
sakė: 

"Tie žmonės, kurie šiandie 
stato namus, yra paiki — ti
krai paiki. Xes jie įdėtų į na
mus pinigų nekuomet neat
gaus. Nei neturės iš ko mo
kėti nuošimčius už paskolas ' \ 

P . Hinnian sako, kad tą žy
maus kontraktoriaus pareiški
mą gerai apsvarstytų milionai 
žmonių. Nes milionai geidžia 
statyti namus, kuomet jų šian 

I r kaip ilgai gyvenamųjų na
mų truks, taip ilgai bus bran
gios samdos, tarp ilgai bus 
brangus abelnas gyvenimas. 

Kontraktorius aiškina, del-
ko šiandie neapsimoka statyti 
namus. Nekalbant apie medžia
gos branguma, patys darbi-
ninkai begalo brangiai atsiei
na.' 

vieną centą. 
Ir taip viskas. Taip kiekvie

nas darbas prie namų; staty
mo. Brangi medžiaga, bran
gus darbininkas. I r tam bran
gumui nesimato galo. 

Kuomet seniau puikius na^ 
mus buvo galima pasistatyti 
už 4,000 dol., šiandie už to*-
kių pat nanių pastatymą rei
kia mokėti 8į0OO dol. 

P. Hinman pažymi, jog tos 
nepaprastos ekonominės kon
vulsijos pereis. I>aif keli metai, 
viskas gtyž normalėn vagon. 

ko pradžioje nesutikti su dar- inėjo. Bet nieko nepelnę ir iš-
bininkiį" reikalavimais. Delko- ėjo. Paskui juos išsinešdins 
gi visuomenė? laukan ir visi raudonieji . i r 

Į tuos klausimus išnaudoto- jiems giminingi gaivalai. Lie
jai neturi atsakymo. I r tų klau tuvos liaudis yra ir bus stip-
sifhų jie visai neaiškina. Jie ri tikėjimo ir ištikima savo 
tik žino savo nuostolius ir mo
ka imti ankstas kainas. 

NEPRAŠYTI SVEČIAI. 

Bažnyčiai. 

ANGLIŲ KLAUSIMAS, 
f 

Baigiasi geležinkeliečių strei
kas, kuris visuomenę privar
gino, tai šiandie ant visuome
nės užroglinama nauja našta. 

Ta našta, tai anglių bran
gumas. Kaip Chicagoje, taip 
kitur anglys taip pabrango, 

iie trūksta visuose miestuose. I kad tas jau atsiliepė dideliu 
atgarsiu net pačiame Wash-
ingtone. 

Kad veikiau sutaikinti an
glių kasyklų savininkus sn 
anglekasiais, Komercijos sek
retorius Hoover patarė savi-

MOTERĮt AUKLĖJIMAS. 
Moterų auklėjimo prieteliai 

Buvęs ilgas ir žiaurus Euro- suskato visame CMcagos mies-
poje ka ras <Jaugeliui mažatikių I te su-daryti t inkamus planus 
žmonių atfJukino protus. Dau-(pagelbėti Dominikonėms Sese-
gelis neteko doros, pradėjo rims sudaryti fondą įsteigti 
abejoti apie šventojo tikėjimo 
tiesas. Sukilę visur raudonie
j i gaivalai sklekiė žmonių tar-
pan vientik melus ir kruviną 
kerštą. Katalikų kunigija vie-

kolegiją Rrver Forest'e. 
Leidžiant Miesto Tarybai ir 

Miesto Valdžiai bus Tag l)ay 
—• rinkliava Čhieagos gat
vėse ir visuomeniniuose na-

nur nesuspėjcf atšalusių žmo- i11U0se spalio 2 d. 
nių širdžių gaivinti, kitur ji 
pati pasijuto persekiojama. 

Siaučiant kai-kuriose šalyse l i a v o g dRJ^ą pasekmingai at 
dideliam vargui, visokios ame- l i k t i Komisijos suskirstytos ir 

Katalikės moterys iš įvai 
rių parapijų jungiasi tą rink-

Moterys, Mergaitės! vykite (dorai persispausdinti žinių iš 
iš namų munšaines, byrus, be- pradinio katekizmo. Katekiz-
dievišką dvasią, ardančią šei-! mą mačiusieji maži vaikai ži-
mynas ir jų ramybę, o stokite j no, kad Dievas užgynė ragau-
visos, kaip viena, auklėti žvie- Į ti raišio ne nuo žinojimo me
siąs katalikes. Čia Šv. Kazi-jdžio; bet nuo blogs žinojimo 
miero Akademija gali jums j medžio. O apie gerą žinojimą 
pagelbėti. ^ šv. Raštas sako: " I r davė 

jiems žemę tyrinėjimui". Bet 
Tsur Grigaičiui su "Naujieno
m i s " apie tai žinoti. Reikia 
pirma kiaulės išmokti ganyti, 
paskui skaityti elementorių ir 
katekizmą. T a d a tai butų ga-

T. v , "! 1 • M [Ema žinoti. 0 "Naujienoms" 
Rašydami ar>ie popiežiaus . 

, i , , .T ' .. , i nebuvo kada. Tiek, mat, dar-
naują automobily, "Naujienų' 
peckeliai priseiliojo įžangi-

' V. K. 

SKAITYTOJI! BALSAI. 
(ttc-datccija nelnia atsakomyft**) 

G R I G A I Č I O P R O G R E S A S . 

rikoniškos organizacijos sus
kato vargstančius gelbėti. Pra 
dėjo platų šelpimo darbą. 

dirba. 
Viršiausios Komisijos ofisas 

yra Continental ir Gommercial 
Pagaliaus pasirodė, kad tie N a t i o n a l B a i r k o V a u l t k a m b a 

vargdienių šelpėjai; tai tiesiog; r m o s e > 1 C a s d i e n t e n atliekamos 
konferencijos, kad padariui-
Tag I)ay kuopasekmingiausią 
Iždininku išrinktas Jonas V., 

neprašyti svečiai. 
Pirmiausia -kai-kuriose Eu-

ninkams kiek aukštesnes kai- r 0 1 K ) S Valstyl)ėse, ypač Čeko-
nas už produkuojamas anglis, j siOVakijoj ir Lenkuose, išvystė \ \\ Murpliy, vienas to Banko 
Šiandie tas pat Komercijos s a v o šelpimo darbą Jaunu ' n^-įu. 
sekretorius patyrė, kad kasy- Vyrų Krikščionių Amerikoje, A p i e 1 1 5 p a r a p i j ų į 

• : 

a u, susi-
Teisėjo Landiso darbininkui I khj savininkai kai-kuriose vie- protestantų organizacija. P"*- ' organizavo duoti* rinkikių rin-

turkais. Ir žinoma kodėl. Vie- j tinkuotojui pripažinta 44 dol. j tose už anglis ima dukart dau-1 k u į ten persikėlė veikti tokia j k i j a v o s dienoje. Susiorganiza-
i»a, žmonės jau biaurisi tais | savaitėje. Tuotarpu su "over-Įgiau nei kaip imdavo pirm, pat moterų organizacija. Tų y o i r 1.jnkij<ia g i 0 D a k a r į ru_ 

darbo nuolatiniais karais, iš kurių j t ime' tas darbininkas \mm% 
kįla vienas skurdas. Antra, 
priešingi Anglijos imperiali -
tiniams žvgiams. r>J 

« 

108 dol. savaitėje. 
Tinkuotojo regularė užmo-

kesnis skaitosi 12 dol. dieno-

Anglija po buvusio karo Eu- j * i r 6 d o 1 l l ž 4^>vei*time". Tai 
ropoję tiek daug svetimu t e - | t , i e n 0 J e P**"**™ l^ * * Už 

anglekasių streiko. 
Seki-etorius Iloover pakosi 

kauksiąs ten vėl kokią konfe
renciją kasyklų savininkų pa-
tvarkvmui. 

Bkulno reikia spėti, kai I 
ritoriji; apžiojo, kad papaliau Pv n k i l- ' , l i , n"J <*•*• i ž P " ° l a 9 0 visos konferencijos ir konfe 

• 

I 
i 
« 

t 

neįstengia to visa nei nukąs-Į 
ti. I r vis dar daugiau nori. 
Vis dar negana to, ką turi. 

Anglijai iš užimtos pozici
jos trauktis ir nusileisti tur
kams yra baisus daiktas. Vis
gi reikia tikėtis, kad karas 
neįvyks, (judrus Anglijos prein 
ieras išgalvos priemonių susi 
taikinti £u Franci ja ir prieiti 
prie turkų be kraujo pralie
jimo. Taip tvirtina dalykų ži
novai. 

Bet jei turės kilti karas, tai, 
galimas daiktas, jis palies vi-

». 

. 

-

są Europi). Nes kuomet bolše
vikai išsijudins turkams pa-
gelbon, tuomet ir kitų Europos 
valstybių interesai 
liesti. 

dol. 
Šeštadienį tinkuotojas iki 

pietų paima (i dol. regulario 
užmokesnio ir priede dar 12 
dol.. už popietinį darbą. Dėl
to per b* dienas 1Wbo jis pa
ima 108 dol. 

TAS pat kontraktorius sako, 
kad kuomet sunku gauti dar
bininkų, tai kartais prisieina 
kviesti tinkuotojus dirbti \v 
šventėmis. Tomis dienomis 
prisieina mokėti 3 dol. už dar
bo valandą vienam tinkuoto
jui. 

i.i - -

Prieš tinkuosiant namus, 
visas vidus išmušamas lentu
kėmis, prie kurių tinkas lai
kosi. Tų lentelių prikalėjai 

lul" taipat brangus. Kiekviena jų 
įkalama vinutė jiems duoda 

Bėriau, kad anglai su tur- v įe i i a centą. Seniau 4 įkaltos 

rencijėlės, neduos geistinų pa
sekmių. Tai tik akių muilini
mas, kuomet anglių tmstas 
plėšia sau sveikas visuomenę. 
Geriausias prieš išnaudotojus 
vaistas, tai įstatymas. Bet tas, 
tai jau paties kongreso darbas^ 
Kadangi kongresas tokiuose 
atsitikimuose nelabai greitas, 
tai nežinia, kas čia bus toliaus. 
Ateis žiema daugeliui reiks su
šalti neįperkant anglių, 

Kasyklų savininkai viešai 
skelbia, kad streiko laiku jie 
turėjo nuostolius. Tuos jiems 
nuostolius turi atlyginti visuo
menė. I r todei jie plėšia, kiek 
tik gali už savo produktus. 

Bet dėlkogi visuomenė turė
tų tiems ponams atlyginti už 
jų pakeltus nuostolius! Ar Vi
suomenė jiems kėlė streiką? 

kais gražiuoju susitaikintų. vinutės darbininkui darydavo Ar visuomenė'liepė jiems'strei 

organizacijų nariai darbuoto
jai ne tiek rūpinosi žmoni:] 
vargu, kaip patraukimu jų 
protestantizmam 

Kuomet tų organizacijų vei
kimas nedavė* ganėtinų vaisių, 
iš Amerikos ten savo misijas 
pasiuntė metodistai, baptistai, 
kvakeriai ir kitos protestantų 
sektos. Tos misijos nuvyko ne
va šelpimo reikalais. Bet j.i 
svarbiausias tikslas buvo ir y-
ra klaidinti nesusipratusius ir 
atšalusius nuo tikėjimo žmo-
neS . f 

Kaip Lenkuose, taip Čekuo
se, tie neprašyti svečiai rado 
nemažai nupuolusių donoje ir 
patraukė į savo pasekėjus. 
Anot žinių, tos sektos šiandie 
varo pragaištingą darbą. Ir 
dirbs, kaip ilgai žmonės vilk< 
skurdą ir nepakils* šviesoj**, 
kaip ilgai sveikas ir šventas 
katalikų misionorių žodis ne
sustabdys jų. veikimo. 

Ačiū Dievui, tie neprašyti 
svečiai —-"Šelpėjai" su savo 
klaidingu mokslu nepalietė 
musit Tėvynės. Jie ten visgi 

pins i s apsauga ir jų 
palengvinimu. 

Rožančiaus Kolegija yra cen
tras augštesnio moterų auklė
jimo. Todėl ir rado labai nuo
širdų, ir uolų rėmimą. 

Seserys ir Komisijų nariai 
laukia patarimų ir sumanymų. 

Mitingai kas sereda 2 vai. 
po pietų. 

niame, t. y. svarbiausiame 
straipsnyje stebėtinai gilių 
minčių. Vienos jų žinomos yra 
pradinių mokyklų vaikams, 
kitos, kaip paprastai "Nau
jienose", yra $ryno aukso 
melagystės. 

Pastebėjęs ir nusistebėjęs, 
kad* popiežius važiuosiąs au
tomobiliniu ir neatsisakytų ir 
areroplanu pavažinėti, Grigai
tis mandragalviauja toliau 
taip. 

"Automobiliai ir aeropla
nai tai ne Dievo pa^Įarai. 

" Tverdamas pasaulį Dievas 
tokių daiktų nesutvėrė. Jie 
yra žmogaus proto išradi
mai". . 
Sakvkite tiktai! Tai turbūt 

bų... 
Ant galo paskutinė brangi 

| mintis, kaip auksas. 
"Je igu Kristus ,dabar at

eitų ant žemės, tai ir jisai 
keliautų... ne ant asilo jo-) 

damas, bet traukiniu, arba 
automobiliu". 
Mes nežinome, kaip Kris

tus šiandieną keliautų, kad 
ant žemės butų. Turbūt taip, 
kaip visi. Bet leigu ir ant asi
lo Jisai panorėtų joti, tai tik
rai nerastų tinkamesnio už 
"Nauj ienų" štabo šulą. 

Išvada iš tų keletos tikrai 
ubagiškų minčių padaryta to
kia: " T a i yra progresas" sa
ko. 

Visokeriopas būna progresas. 
Kartais atsitinka, kąd žmo-

Grigaičio rašytojai begalo mo-!S a U 8 * « W « i * pradeda mink-
kyti žmonės. Juk tu ir sugal- * t6ti> subliursta, paskui į van-
vok tokį niekam nežinomą da
lyką! Tiesipg ta žmia tai tur
būt didesnė ' ' Naujienoms'J 

naujiena, negu Amerikos at-

denį pavirsta. Žmogus kaskar-
tą eina kvailyn, suvaikėja ir 
pagaliaus iš proto išėjęs mirš
ta. Toki liga vadinas? progre-

Sios moterys katalikės taip 
uoliai remiančios Seserų Domi-
nikonių moterims auklėti įs
taigą, turėtų atkreipti ir lie
tuviu katalikių moterų domę. 

Turime vienatinę lietuvių 
mergaitėms lietuvišką aukštes
nio mokslo įstaigą, Švento Ka-1 Tokią naujieną paskelbęs 
zimiero Sese.i*ų vedamą Aka-lptf&auliui "Naujienų" moks-
demiją. Kaip ji moterų yra linčius pridėjo už dyką dar Ir 

magaryčių-melą. 
"Dievas, pasak šv. Rašto, 

. . . . . ' ' 
prigrūmojo mirtim, jeigu 

radimas kitados kad buvo. O * > ^ p a r a l y ž i u s , 
aš durnas žmogelis maniau! Ar nebus "Naujienų" stul-
apie tai jau žinąs nuo to lai-; I™* ištikęs ^įnašus progresą . 

J ie dar iš proto visiškai neiš
ėjo, bet nusiprogresavo iki 
suvaikėjimo. 

Mūsų patarimas visiems 
' 'Naujienų' ' skaitytojams: 

Saugokitės vyrai, kad neuž-
sikrėstumet progresyvio sme
genų suminkštėjimo liga. 

Kiaulių ganytojas — 
— " NaujienųM mokytojas. 

ko, kaip sugebėjau kiaules ga
li vtiL x 

Toliaus — ]>anašiai: 
' .."Savo protu žmogus išra
do mašinas, kurios bėga že
me greičiaus už visus Dievo 
sutvertuosius ' keturkojus ir 
pralenkia ore paukščius".. 
"Amata tata, bračeli, kas 

de g u d m m s " — pasakys že
maitis — "Tikrą tejsa para-
s i 

lemiama? 
Tiesa, yra būrelis moterų, 

Akademijos Rėmėjų Draugi
joje susispietusių, kurios re
mia Akademiją. Jos daug pa
darė, nors jų mažas būrelis. 
Bet kur daugiau lietuvių ka-

Gerai žinomos ir amerikie
čių labaį mėgiamos dainos 
" l lome, Sweet Home" auto
rium yra John Howard Payno. 
J is mirė 1852 iii. 

žmogus drįs ragauti vaisių 
nuo žinojimo medžio". 
Moksliškas žinias savo skai

tytojams iš pradinio elemento-

Žmona. — Ką vyrai supran
ta apie moterų drabužius? 

Vyras. — Apie jų kainas. 

talikių moterų? Ar jos nega- riaus persispausdindamas (Iri 
lėtu remti? 

• 1 . 1 1 

gaitis nesugebėjo nė tiek, kad m. 

Pirmąjį " typewri te r" išra
do Henry Mill, Anglijoj 1714 

Al 
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KUR KREIPTOS DEL UžSIRAšYMO 
* IR PASU? , 

Def užsirašymo Lietuvos piliečiais ir 
išsiėmimo Lietuvos pasų reikia kreipties 
į savo kolonijos Paskolos stotį, arba, kam 
tai bus parankiau, į kitą vietos įstaigą ku
ri bus gavusi iš Atstovybės tam darbui 
nurodymų. Čia garsiname adresus visų 
paskolos stočių ir Įeitų įstaigų, jau gavu
sių tuo reikalu nurodymų. Kurie norės 
tame darbe Lietuvos Valstybei pagelbėti, 
lai neatidėliodami kreipiasf į Lietuvos 
Atstovybe, 192& " F " Street, N. W., Wa-
shington, D. C. 

Paskolos Komitetų Sąrašas. 

Ambridge, Pa. B. Graniba, 548 Glen-
wood Avė. 

Aurora, 111. Ant. Jurgelionis, 320 
College-Ave. 

Athdl, Mass. J . Gailimas, 389 Main 
Street. 

Amsteidam, N. Y. Jonas Mockiavi-
čius,- 152 Forbes St. 

Akron, Ohio. A. Paleckie, ^ 3 0 Woos-

Ansonia, Coim. A, Gudžiūnas, 95 Li- th St 
berty St. Į 

*« • 

T4-fc*» M. « 7 A 

Albany, N. Y. M. K. Martinkus, 171 
N. Boulevardw . 

Brooklyn, N. Y, " G a r s o " stotis, 222 
So. 9-th St. ir J. Banišauskas, 207 Yorls St. 

"Vienybės" stotis, 193 Grand St. 
Baltimore, Md. JuožV Miliauskas, 306 

So. Woodyear St. 
Baltimore, Md. Jonas Alyta, 539 Co-

lmnbia Ave, 
Bridgeport, Conn. Abt. Velečkis, 39 

Park Terr. ė -
Braddock, Pa. U. Vitartas, 937 Wasu-1 

ington Ave. 

Bristol, Conn. Jonas ^ . Urnevič, 57 
ConlonSU 

Camden, N. J . Rev. llalaburdas. 
Cbelton Ave. & 9-tli St. 

Gamforidge, ^lass. Juoaas Smilgis, 125> 
Cherry St. L 

Cimibola, Pa. Tam. Petrulevičius, P. 
O. Box 62. * , ^ 

Coluntbus, Ohio. Mrs. L. Masokienė7 
1823 So. 7-th Bt. 

Carnegie, Pa. Jur . Savickis, 223 W. 
Main St. ;, 

Chester, Pa . C. J . Mekšras, 806 W. 
n-th St. 

, ' 

Beloit, AVis. Juoz. Petrauskas, 858 Gleveiandj. Ohio* J, Ku*as, 1419 I4!, 
Third St. * 254k St, \ , 

Branford, Conn. J . V. Ivaškevičius,. . Gineinaati, Ohio. Mart, Graat, 837 K. 
22 W. Main St. - j "Liberty S t 

Binghamton, K. Y. Dom. Vanagas, 9 
Downs Avė. 

Bayomie, N. J . D. K. Sidaras, 80 W. 
19-th St. 

Brighton, Massi B. Ajauskas, 5^ Lųi. 
coln St. 

Bridgeville, Pa. Jonas Saltojus, Box 
574, Morgan, Fa, . . } j 

-1»a»'-.M._-»«i*_ 

Chicago, 111. Jonas Grisius, 726 W. 1S 
t k S t 

Ckicągo, 1IL Vincas Paukštis, 4602 So. 
Fairfield Atfe.r 

Chieago, I I I -R Lenkauską*,, 2203 W. 
22^nd St. 

GbimgOf 111* Stasys Vateaeius, "3252. 

Hermitage Ave. 
Chicago, 111. " D r a u g o " stotis, 2334 

So. Oakley Ave. 
Chicago, 111. Vincas Rukštalis, -901 

W. 33-rd St. " ' • - l -
(Roseland) Chicag», 111. A. Žieduitė, 

10601 Michigan Ave. -
Chicago, 111. J. Šlokšnaitis, 163^- N. 

Lincoln St. 
Cliicago, 111. Stasys Grisius, 732 AV. 

19-th St. ' -• 
Chicago Heights, III. Jurgis Dzikas, 

1434 Portland Ave. 
'Chicago, J& Alena Statkienė, 4434 

So. Faii-field Ave. 
Oicetd, 111. (Pranas Vitkus, 1432 So. 

49-th Ave. 
Collihsville, 111. J . Hwdinska8,'60O N. 

Guernsey St. 
Dliąuesne, Pa. Martinas' Čepulis, 15 

Irving St. 
Donorą, Pa. Mot. Vaitkus, Box 467. 
Jht Bois, Pa. Kun. Urbonas, 301 So. 

State St. " 
Ducyea, Pa. Jos. Judickas, 101 Ląrk 

4ve. 

• '.f^p'r*': iį~'l.. Jfc 

'Dayton, Ohio. St. Grinevičius, 226 
Air St. \ , - < 

Easthampton, Mass. Benis Jaruševi
čius, 19 Adams St. 

Elįzabeth, N. J . hm P . Zailskas, 228 
First St. 

E. St. Louis, 111. K. Butkus, 915 Ex-
change Ave. 

Eynon, Pa. Simonas Šimauskas, P. O. 
Box 11. 

Easton, )Pa. J . Skirn/aitis, 1342 Pine 
St. 

Bentley\ille, Pa. Kun. J . Misius, P. 
O. Box 253. 

Frackville, 111. A. Akelaitis, — J. 
Stankevičius 38 N. Railroad Ave. 

Forest City, Pa. Jonas Kanišauskas. 
Box 143. 

Grand Rapids, Mich. D. Greicaitis, 
1534 Quany Ave. 

Great Neck N. I. N. Y. Juoz. Kanap-
ka, BoX 171. 

Gardner, Mass. J . Petrauskas, 15 Li-
meriek St. 

~^mx&d&j Mass. A, P . Kvedarai, 13 
V e m » $ t 
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gPITTSBUIGH'O » APY 
LINKĖS LIETUVIAMS. 

su ]u uniformomis. Taipgi 

PASK. STOT. SUS. — RA
PORTAS. — REGIS

TRACIJA. 

Cicero. 111. — Rngs. 19 d. 
Liet. L. Pask. Stotis laikė su
sirinkimą. 

Pirm. atidarius susirinkimą, 
delegatas Pr. Vitkus, važia
vęs į Pask. Stočių Suvažiavi
me 19 d. liepos AVashingtono, 
D. C, išdavė galutiną, rapor 
tą. Raportas buvo smulkme
niškas ir aiškus, taip kad klau 
sytojai žinojo mažiausią nuta-
i imą Stočių Suvažiavime. 

Raportą vienbalsiai priėmė. 

tusi astovą AYasliingtonan, 
stočių suvažiaviman. 

IToliau svarstyta apie Lie
tuvos piliečių registraciją. 

Raštininkas perskaitė iš 
Wasliingtono prisiųstas ins
trukcijas, kokias L. L. P. Sto
tis'valdyba turi pildyti laikerL. P. -vajų pasidarė išlaidą 
registracijos. Registruotis ga
lės tik iki gruodžio 9 d. s. m., 
ne vėliau. Laikas jau trumpas, 
todėl nutarta kreipjties Liet. 
Atstovyl)ėn kaip galima grei
čiausia prisiųstų reikalingas 
tanrreikmenas, k. t. 25 dide
lius posterius ir mažų plaka
tų, kuriuos Liet. Atstovybė 

Nutarta surengti prakalbas 
arba viešą* susirinkimą del 
pasitarimo kaslink registraci
jos. Susirinkimą sušaukti pa
vesta valdybai. . . 

Stoties- iždininkas p. J. Moc
kus, per 1-mąjį ir 'antrąjį L. 

Stotis, matyt, patenkinta siuir- turi tam tyčia pagaminusi. 

virš 75 dol. Mat pasiuntimui, 
ir asekuraeija, ekspresai daug 
kainavo. Bet nebflvo nei kokių 
įeigų kuriomis butų galima 
padengti tas visas lėšas. To
dėl nutarta kreiptis su tuo rei-
kalu į Liet. Atstovybe. 

Pirm. uždarf susirinkimą su 
malda. 

PittsbU-rgfa'o apylinksės drau 
gijos rengia m»nrfestaciję, — 
parodą sekmadieny, rugš. 24 
d. 4&22 m., už tai kad Suv. 
Vate. pripažino Lietuvą, 

Paroda prasidės lygiai 2 vai. 
po piet iš' North Sidė Parko 
ir' eis per miestą Frfth Averme, 
iki Schenely Parkoj o pak i l i 
apsistos Sckliers' Memorial 
Hali (Fifth Ave. ir Bigeknv 
Brvd.). Ten bris prakalbos, kai 
bės anglų ir lietuvių kalbos?. 
Painuos Pittsburgho cliorair 

sudarę vieną milžinišką chorą. 
Taigi, kas jaučiami lietuviu, 

privalo dalyvaut tai-gr svar
biame lietuviu gyvenime atsi
tikime. Šiuoini irgi kviečiame 

visus lietuvius ex-kareivius, 
Žemaitis, buvusius S. V. kariuomenėj, 

kviečiam visUs vyrus, motens, 
mergaites ir vaikus drauge 
maršuot ir pasirodyt, kad mes 
lietuviai, o ne lenkai ar rusai, 
ką daugelis amerikonų manol 

Kelrodis: Į Pittsburgli'ą at
važiavę, paimkit transfer ir iš-
lipkit ant Fiflli Av«r. ir Smithv. 
fiekT, ten imkit Crosstown Car 
No, 22, kuris jus nuvež ant N. 
S. Ten išlipkit arit tforth Ave. 
ir Federal, lair visi lietuviai 
grupuosis. Bus benas, papuoš
ti vežimai ir 1.1. 

Spaudos komisija 
Juozas Virbickas. 
Anele Akelaitė. 

A 

I 

• » 

Daug 
Pienų Vienodai 

Apkainuoti 
-Bet tik vienas atsakančiai riebus su 

palikta jame smetona 

-

' 

Garuodintas (Evaporated) Pienas tapo didele šeimyninkiu reikme-
ne. Bordeno Garuodintas Pienas yra tuomi, kuris sutinka kritiškus 
amerikoniškos šeimyninkės reikalavimus. Tyras ūkės pienas su pa
likta jame smetona, kuris būtinai reikalingas valgio gaminimui. 

Bordeno Garuodintas Pienas prirengiamas po aštria priežiūra, nuo 
pat dirbyklos, iki grosernrnko lentyna. Karvės atidžiai prižiūrimos 
LT mėginamos gabių veterinaru, indai ir kiti įrankiai apsaugoti nuo dul 
kių ir yra sterilizuojami — šie ir kiti dalykai reiškia didelę dalį pie
no apsaugojimui, kurį vartojate kasdiena. 

-

Ar negeidauji aukštos rūšies ir patikėtino saugumo, kuris randasi šia
me svarbiame maiste? Ypatingai, ar jis tamistai daugiau kainuoja? 
Bordeno yra aukštos rūšies — ir nėra pridedamų išlaidų. Gali bnt 
tikru, kad gausi maistingą ir teisingą, apsaugojimą šiame maiste. 

-

y 
v . • 

Jusu grouerninkas žino, kad jis turės nuopelnus ateityj ui siūlymą šio 
pieno ir už tokia pat kainą, kaip kad ir kiti. Taipgi jis žino atydų š-
dirbimą, užtikrinantį švarumą, kas priduoda daug pagerinimo jo 
bizniui. 

THE BORDEN COMPANY 

Borden Building New York ' ' 
Chicagos Ofisas: 510 N. Dearbom St. 

Telefonas DEARBORN 3105 

U N SVIETE N £D 

RAT 

ii 11 m 

tąmm 

<m* •*#• 
mm. 

N 

0gTRotr; MICH. 

Krikščionių darbininkų dar
buotė. 

ĮVAIRIOS ŽINELĖS. 

Washmgton, D. C. Pramonė 
f r prekyba eina geryn, nežiū
rint visų streikų. Kurie laiko 
šalies gyvenimo pulsą, žiuri su 
pasitikėjimu į ateitį. Anglių 
iškasimas auga labai' greitai. 
Bėgantiems reikalams ima už
tekti. Gelžkeliai dirba gerai. 
Iki Rugpjūčio 18 d. šįmet 41,-
000 daugiau vagonų įvairi ų 
prekių pergabenta, negu per
nai iki tam laikui. Vakaruose 
užderėjimai geri. 

Nedirbančių žmonių nors 
dar yra ̂ nemaža, bet ir su tais 
dalykui gėrėja. 

Kaip kur pakeltos darbinin
kams mokestys. " Plieno trus-
tas , r apie.200,000 darbininkų 
pakėlė užmokesnį 20%. Jį se
ka ir kitos plieno dirbtuvės. 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Liernvon ^er mu-

9c. Už 100 Auksinų. 4 
arba . 

11X2 Aufcs. Už $1.00. 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrinta* 

Trumpame laike! 

Central Manofacturing 
District Bank 

State Bank — Clearing House 
Bank. 

1112 West 35lth Street 
Turtas 16,000,000.00 
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I W W. RUTKAUSKAS I 
g ADVOKATAS | 

Ofisas DidmtestyJ; 

f 29 South La Salle Street § 
N Kambarts KSO 

Telefonas: Centrai 639» 

Lw D. j * . 72 kp. laikė mėne
sinį susirinkime rūgs. 5 d. 5. 
m. Šį sykį ly. 1>. gfc kpi susi
rinkimas buvo gan gyvas. Vi
si L* D. S.-kp. sus-mai turėtų 
būti tokie. Buvo apkalbėta 
daug svarbių dalykėlių. Nors 
jau būva mažai laiko prieš 
L. D. 8. Šeiniu bet ant grei
tųjų įnešimai buvo paga-

„; miati ir pasiu/sti apeciai deli-
very laišku. Mat nebuvo gali
ma- susirinkimai laikyti pa
sekmingai sekmadieniuose, nes 
tada būna daug kitų įvairių 
susirinkimų. Nuo šio laiko 
sus-mai bus laikomi sykį į mė-̂  
nesį, kas pirmą antradienį (u-
tarninkę), vakare 7:30 vai, 

Yra> rengiamas vakaras su 
programa spalio 22 d. š. m. 
Tam darbuosis *B. Dapkienė, 
IV. Gustaitis ir 8. Stepulionis. 
Žinoma, šį kartą bus parengtas 
gražus vakaras — programa. 

Antras vakaras su programa 
bus po Kalėdų. Galima spręsti 
kad L. D. S. 72 kuopa ims 
augti nariais ir kils darbuo
tėj. Gaila, kad dar daug mū
sų darbininkų nesusipranta, 
neinteresuoja&i savo luomo rei
kalais. Reikėtų jiems priklau
syti prie L. D. S. ir lankyti 
kuopos susirinkimus, rišti dar
bininkų klausime. Mes čia tu
rime stiprių šulų, kaip tai Pr. 
Gustaitį, p. Maeiut4M. Šimonį, 
K. Abyšalų, p. Petrokįr B. 
Dapkiene, p. Balčiūnienę, S., 
l^ruškauską ir Visu eilę dau
giau. Dabar, po L, D. 8. •Sei
mo, visi prie darbo po L. D. 
8. vėliava. 

Detektivas. 

Teisėjas Gary, U. S. Steel | V a k a r a i s > 8 1 2 W # 3 3 ^ g t | 
Corporacijos galva apvažiavo,g 

Daržovių ir vaisių šįmet už
derėjo daugiau kaip pernai. I 
ki ru'gp. pabaigos jų įiervežla 
31,06O: vagonų daugiau kaip 
pernai iki tam laikai. 

Gen. FublK Service. 

dabar Vakarų Ameriką. 
Jis pastebi, kad farmeriai 

peremug už daugelį dalykų tu
ri mokėti, o permažai gauna. 
Taip neturėtų būti su visos A-
inerikos maitintojais. Gary pa
žymi, kad yra daug išnaudo
toja, kurie netitsižiuri į val
džios įstatymus. 

Betr apskritai imant, visur 
matomas didelis pagerėjimą^ 
žemdirbystėje, gyvulių augi
ni įjie, pramdhėje ir prekyboje. 

Telefonas: Tardą 4€81„ 
uinniniiii^jiiiiiiiiiiHLTjiiiiiiiiiiiii^S 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. D e a r b o m 
St ieet Tel. Dearborn t * ! * 
Vakarais: 10736 S. Wabash A T C 

i Roscland Tel Pul lman «377 

Tel. Central 1289 

HAROLD O. MULES 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose te i smuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Koomš 1011 — 1612 
155 No. Clark St. Chlc&go. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte Iki 9 vakare 

—— — 
**m***ė—*+*tm 

Tel. Boulcvard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

» lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicai 

Tel. Bandolph 4758 

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

Ofisas vidumiestyje 
A S S O C I A T I O N B L D O . 

i 19 Sooth La Salle 
Room ISIS 

Valandos: 9 ryto lkl S po plstu 
Namų Tel. Hyde Park 1196 

» * • • » ! • • • • • » » » « . n f » ^ ^ » » n 

Telefonas Canal 5395 

i 

i i • i 

40 VALANDŲ ATLAIDAI. 

Waterbury, Conn. — Rug
sėjo 24, 25 ir 26 d. (iideliausi 
savo malonėmis 40 vai. raMai-
dai. Sekmadieny rūgs. 24 d/ 
pamaldos^seks šia tvarka: šv. 
^fišios 7 vaLp7:30 vaikams 
mižio&, 9:45 it 11 vaL sttma 
į statant šv. Sakramentą, ir 
pvadedant atlaidus. 

Rūgs? 25 ir 26 d. Sf. mišios 
5, 7:30 ir 9 valanda. Per su
mą ir vakarais 7:30 v. mišpa
rai su pamok&laiB. Po pasku
tini i), rūgs. 28 d. nu&parų iš-
kilmktga proeesija, 

Pasrižadėjo atvykti j aliai-
(\m daug kunige. Kun. K»s-
ciidtas yra vienasis pamokeii-
nkikiį. Kvįe&aine vkus tikin
čiuosius skaithiiglii lankytis 
Į .pamaldas, pasinaudoti #v. Ša
ls ramentų malonėmis. Teesie 
^ie atlaidai visiems* iSki įmin
ga dvasios puota koii-pittrtip.-
rins niusij kelionę į amžina; tė
vynę. Viso* iiao*iixlžiai kvi»-
cia.. 

Euu, J. ValMUejus, kleb 

|DR. A. R. MERSCHATIS: 
DENTISTAS ^ 

^ V a l a m i : Nuo 9 išryto Iki 8:30 vak.e? 
5 3241 Sd., Hatetctl Gatvė j£ 
O x CMestgo. TŲ. 

m • i Į , i i , m • • • • II • i 

3 DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Caaa l , 2118 

Vakmdos: !%• rytovtfd 8 vakare. 
Gyvenimas: -—^198 Archer Ave. 

Tel. Lafayette 0098 

m 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRtnRGAfl 

4443 8o. Wietteni Avenae 
T? 

Telef. Lafayette 4144 

Vaa»4os: » - l l rytaie, 1 - t p o ^ 
^pret^f ir 7-8 vakart i s . NeHėldie-;^ 
' įiais t iktai po piet u % iki 6 v a l . ^ 

- a " • • • " • " 

, ! I te 

OR, P. ŽILVITIS 
Parke lė savo ofisą po num. 

8141 — 41 8o. Hal»ted Street 
Naujame Juciaus B e s t 3 kibą. 
Pri ima Ligonius nuo f -19 A. M. 

4 4 f . M. 
Tel. Boulevard 7171 
Rezidencijas Tel. Fairfaa 5574 

= 
ssa mm 

s 
DR. MAURICE KAHN 

GYDYTOJAS I R CRTRtrRGAS 
4431 SO. Ashland Ave. 

4 ' Ų 1 . Yavds 984 
Tel. Yarfls 0994 

* CWISO VAJU: 
8—10 v. ryto, 1—% ir 7—9 v. v. 
Nedėl iomis: nuo 1& v. ryto iki 
J vai. po pietų. 

B S S = 

* / * » • 

JOHN G, MEZLAISKIS 
G e n e r a l i s K O D t r a k t o r i u j , « ta ty -
tojaa i r s e n ų n a m ų t a i s y t o j a * . 

2338 S. Oakley Ave., Chicago 
Arti 7* čio Pltce. 

. 
J. WYANDS 

Graborius ir Balsamuotojas : 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai visiems reikalams i 

2455 W. 22-ml Str. 2144 W. 21 PL 
Tel. Canal 6543 Tel. ( a n a i 0199 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Madison Street 
1S7 Mokyklos Buv. Vaistuose . 
Moko Siuvinio, Patternų kir-1 

i >plmo, Desigming bizniui ir na-
f m a m a . Tįs tos duodama dykai. 
?Diplomai . Mokslas lengvais a t -

Jmokėjimaia. Klesos dlscosods ir, 
vakarais. Reikalankit knygmlėa.4 

J T O L Soeley 1449 
S SARA PATEK, pirm. , . 
Ž4»—>•—9Jt++%%%%%+%%%+++%* 

Yards 11S8 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORICB 

Turiu «ut"v,~'0-
blllus visokiems 
reikalams, Kaina 
prieinamo*. 

3310 Aubnrn 
Ave. Ofaicago.1 

-¥-.»"M.»iWti»*l 
T P T r T r T r i r T f i r i r i 

- = -
> 9 ) 4 » 9 9 9 9 ) 9 » S i » 4 4 » 9 9 ) 9 9 i a » 4 4 4 < 
Res . T e l Cicero 3 9 M 

DR. J. SHINGLMAN 
192S So. 4 9 Oourt 

N. E . Cor. 49 Court ir I I Str. 
ant viršaus vais*. 
| f # f y % % » — 9 4 > 9 + 9 * 4 + m » + 4 ? + « s l 

IIHIIII!I*WW0IHHUI1HIHII 
S. D. LACHAWICZ 
LIETU VIS O R A B O I U t 'S 

S Patarnauja laidotuvėse k u ^ H 
HeAate m e i d « u aUašau-| 

mano darbą busite 
I n ėdi n ti. Tel. Canal I271«-2 i9 f 
2SJ4 W. 2S-?d P! CtUc 
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il«XiiiitiillllliraillliliiHiira!iiiiiiiliiim!l!illllllliraiilllitliiitraiilllllllllir*) asociacijos tikslus, tarp kurių apgavikai ; Otivdi, biedna ino- kviečiami naudotis šia proga. 
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GRYŽO IŠ RYTINIŲ 

VALSTIJŲ. 

Iš rytiniu valstijų po keleto 
įvykusių seimų, kuriuose daly
vavo, LTIVŽO CMeagon "Drau-

PAšAUTAS į?ARKO POLIC 
MONAS. 

Lincoln parko motorciklinj 
policmonų Morley pajovė ran-
kon plėšikai, kuomet jis mėgi-

yra šis: "Šitos asociacijos tik
slu ir siekiais yra: ginti i r iš
laikyti privačią kontrakto tei
sę, ir skelbti ir išlaikyti ame
rikinį open-šap principų spau- sumokėjo, tuomet jai liepę stot 

teris atėjusi unijos ofisan dar
bo ieškoti. Tai pareikalavę, 
kad j i užsimokėtų 20 dolerių. 
Kada «ji reikalaujamą sumą 

g o " redaktorius, gerb. kun. no.sulaikyti automobilių, ku-
Dr. Ig. ČVsaitis. 

iPAšOVĖ IR ATĖMĖ 
PINIGUS. 

Chicago Equipment Co. se
kretorius AValker nešė iš ban-
kos krepšy 2,500 dolerių dar
bininkams apmokėti. 

'tTies 4f>-ta ir AVood gatvėm 
keturi plėšikai užpuolė, AVal-
keri mirtinai pajovė ir pagro
bė krepšį su pinigais. 

TRAUKINIO SUTRIUŠ 
KINTAS. 

riuomi važiavo trys piktada
riai. Ą 

i 

Galvažudžiams pavyko pa
bėgti. Į^j jį\ 

"DRAUGO ' REDAKTO 
RIUS SUGRĮŽO. 

go 
Rugsėjo 19 d. sugrįžo "Dran 
" redaktorius kun. Dr. t 

(Vsaitis. 
Rep. 

DARBUOTOJA GRĮŽTA 
TĖVYNĖN. 

Tarp Ara ir Elizabeth gat
vių ant Pennsylvanijos gele
žinkelio bėgių rastas traukinio 
sutriuškintas nežinomo žmo
gaus lavonas. 

Negalimas daiktas lavoną i-
dentifikuoti, taip jis sumaltas. 

Town of Lake. — Rugsėjo 
JO d. is čionai išvažiavo te-

. r • . ' -v n . • kurie važiuotu dirbti 
^^^l('n Lietuvon pasišventusi / 

PAGROBTA IR APIPLĖŠTA 

visiems 

dos ir kitose tos rųšies indus
trijose • \ 
Komisija taipat rado, kad ta 

asociacija tankiai leidžia spe
cialius žurnalus varymiii at
kaklios kovos prieš unijas; 
įvairiomis agitacijomis ir sta
tistikomis j i išparodo fabri
kantams, kaip blėdingos yra 
jiems unijos; j i skelbia, kad 
tose spaustuvėse, kur yra pri
pažinta unija, darbininkai dir
ba 8 d. valandas, o kur unijos 
nėra — ten dirba 9 ir 10 va
landų; unijinėse spaustuvėse 
algos 8 ir daugiau dol. į die
ną, ne-unijinėse — 3 arba 4 
dol. į dienų. I r t. t. 

Kad "Naujienos ' ' jau 1919 
m. pasižymėjo" gelbėdamos fa
brikantams laužyt streikus, tai 
aiškiai liudija kad ir sekantis 
skelbimas: Tėmvkite: 

ef 

' ' Reikalaujam darbininkų, 
už 

~ r/iesto, vieton streikuojančių tautos, Bažnyčios ir 
kilniems reikalams da rbuoWf< m n s « p a b n ) - flora a , " a ' P a s 

Turtingo brokerio Beyland 
žmoną plėšikai pagrobė su j«>< 
automobiliu, išvežė iš miesto, 
apiplėšė ir ją paliko. 

Mis. Bevland sėdėjo auto
mobiliuke ties kerte GS ir Sto-
nv Island. Laukė vvro. Tuo-
tarpu prišoko prie jos du plė
šiku. Vienas atrėmė jai Į kru-
finę revolverį ir Hepč tylėti. 
Kitas sėdo automobiliams prie
šakiu, paleido mašinų ir nu
važiavo. 

Sustojo ties Koan.er užeiga, 
Posen 111. Tenai ją paleido ir 
plėšiku nuvažiavo. IŠ U>n ji 
telefonu susisiekė su savo vy
ru Chicagoje. 

Xuo* jos atimta 300 doleriu 
pinigais ir visi. bramrumynai. 

ja, }vlė Kazimiera Šlušniutė. 
Draugės, pažįstami, organiza
cijos ir visa kolonija apgaili 
netekdamos jos. Visi jai linki 
laimingai parkeliauti į gimtinį 
kraštą ir ten taip pasekmingai 
darbuotis kaip čionai. 

Žinyla. 

1ŠSTOKIT IŠ UNIJŲ LAU
ŽYTOJŲ SUSIVIENI

JIMO. 

GUBERNATORIUS PALIUO 
SAVO IŠ KALĖJIMO. 

Pirm trijų metu iš kalėjimo 
pabėgusį ir tomis dienomis 
Chicagoje suimtą ir pristatytą 
atgal kalėjiman Joseph Vace-
!:ą gubernatorius Small pa-
iiuosavo iš kalėjimo. 

Kuomet jis areštuotas, ėia 
jo reikale pradėjo darbuotis 
dešimtys įtekmingų žmonių. 
Patsai teisėjas MoKinley, kurs 
kituomet Vaeeką nubaudė ka
lėjimu, rekomendavo guberna
toriui paliuosuoti. 

Pirm kokios 11-os metų Va-
eekas teisme rastas kaltas sa
vo tėvo nužudyme. Tuomet 
jis turėjo 16 metų. Tai bai-
rus prasižengimas. Bet Vaee-
kas tvirtina, kad tai įvykę be 
noro nužudyti tėvą, kurs bru
taliai apsiėjo su motina. 

Jaunas žmogžudis nubaus-
las 25 metais kalėjimu. Kalė-
jime jis išbuvo apie 8 metus 
ir pabėgo. Chicagoje nesuim
tas išgyveno trejis metus. Pa
keitęs pavardę apsivedė. 

Sako Lietuviai Rubsiuviai 
'Nauj ienoms". 

A. C. W. lietuvių lokalo 269 
raportas komisijos ištyrimui, 
ar socialistų dienraštis ' 'Nau
jienos" priklauso unijų laužy

tojų — openšaperių — 
Assoeiacijai. 

Komisija ištyrė ir si norui 
viešai pareiškia visiems uni-
jistams, kad "Naujienos" iš-
tikrųjų priklauso virš minėtai 
asociacijai, ką liudija ir jų 
sekretorius Šmotelis (sr. "Nau 
į ienas" 1922 m. liepos 13 d.), 
sakydamas: 

"1919 m. pabaigoj... "Nau
j ienų" spaustuvė prisidėjo 
prie spaustuvninkų susivie
nijimo..., kuriame priklauso ir 
dabar". ".... Kalbamas susi
vienijimas išleido be kitų in
formacijų ir žurnalų, 4(>pen 
Shop DirBctory,

J kuriame ran
dasi įrašytas ir 'Naujienų' var 
das"... ir tt. 

Pastaruoju laiku "Naujie
nos' jau ir unijos ženklo 
nevartoja, nors nežinia, ar 
jos tai daro openšaperių prin
cipais vaduodamosi, ar unija 
užgynė ta ženklą (label) var
toti-. Bet iš aukščiau privesto 
'Naujienų* b-vės sekrt. pra
nešimo, patiriame, kad jos įs
tojo i openšaperių asociaciją 
dar 1919 m. ir jam ' 'priklau
so ir dabar" . O šiais metais 
išleistame tos asociacijos kata
loge 4' Nau j ienos' ' figūruoja 
net keturiose vietose, būtent 
puslapiuose 6, 23, 29 ir 35. Tas 
katalogas vadinasi "Open 
Shop Directory" ir yra siun 

tovus tdarbas, veltui valgis, 
kambaris ir važinėjimas. At
daras (ofisas) visą dieną Ir 
nedėlioj. 630 N. Sangamon 
S t . " (žr. " N - n ų " 20(5, mgp. 
30, 1919 m.). 

Be to, buvo ir daugiau skel
bimų, reikalaujančių streik
laužių į įvairias įstaigas, kaip 
ve peryita žiemą moteriškų 
rūbu kriaučių streiko metu 
(Market St. dirbtuvėje), i r da
bai-, kriaučių skėbšapės ėmė 
<lygti, kaip grybai po lietaus, 
ačiū bedarbei, tai 'Naujienos* 
talpina bile papuolusį skėbša
pės skelbimą. 

šitokio "Naujienų" darbo 
pasekmės jau pradeda apsi
reikšti. Mūsų Lokalas buvo 
priverstas nubaust vieną savo 
narių už dirbimą skebšapėje. 
Pastarasis aiškinosi, kad dar
bą gavo prisiskaitęs socialis 
tų "Naujienose" skebinių 
skelbimų... Buvo ir daugiau 
tokių narių, bet jie į tyrinė
jimo posėdį neatėjo. 

"Naujienos" taipat talpina 
korespondencijas, šmeižian
čias unijos veikėjus ir provo
kuojančias jos narius įtarda-
mos komunistais. Korespon 
dentus slepia slapyvardžiais, 
o kai buvo pareikalauta, kad 
išduotų jų vardus, tai 'N-nos* 
atsisakė tatai padaryt. Pasta
ruoju laiku jos pradėjo va
ryt kampaniją net prieš pačią 
kriaučių uniją, ką rodo straip
snis, tilpęs "Naujienų" laidoj 
už liepos 22 dieną. Tame straip 
sny yra aiškiai ginami ir tei-

sina'mi skebiniai darbai, guo
džiami, užtariami ir teisinami 
skebai, piešiami jie taip gerais, 
kaip ir unijistai; o pabaigoj 
unijos viršininkai perstatomi 
bjauriausios rųšies sukčiais ir 

į galą eilios (namo eiti). O 
kai antru syk ji atėjo, tai dar 
60 dol. reikalavę, kurhj ji, pa
sipiktinusi tokia žulikyste, ne
davusi, "nes nemačiusi reika
lo mokėt7*. Šičia "Naujienos" 
aiškiausiai kursto bedarbius 
ieškot darbo jų garsinamose 
skebšapėse, nes jų pavyzdys 
apie "biedną moterį' ' yra be 
jokių faktų, be prirodymų, o 
tik šlykšti anti-unijinė agitaci
ja. 

Todėl mes, Lietuvių Amal-
gameitų Lokalas 269, savo su
sirinkime rugsėjo I dieną, nu
tarėm viešai pareikšti visiems 
Amalgameitų unijos nariams, 
kad NUO ŠIO LAIKO, KAIP 
LOKALAS, TATP IR PAVIE
NIAI JO NARIAI NEBĖRA-
ŠINftTŲ Į " N A U J I E N A S " 
JOKIŲ KORESPONDENCI
J Ų NĖ PRANEŠIMŲ. Kas šio 
patvarkymo nepaisys, tas bus 
skaitomas šio Lokalo nutari
mų laužytoju ir su tokiu Lo
kalus nieko bendro neturės. 
O "Naujienos" — kol jos ne-
persiskirs su t a unijų laužymo 
asociacija, ir nesiliaus vedę 
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kenksmingo darbo unijoms, 
ką jos iki šiol darė, tol lietu
vių kriaučių akyse jos bus 
laikomos kaip ir visi kiti tos 
rųšies gettonlapiai, — organi
zuoto darbo priešu. Lokalo na
riams šiuo patariama nekreip
ti jokios domės \ pranešimus 
mūsų unijos reikalais, talpina
mus "Naujienose". 

Visi nuoširdžiai yra raginami 
prie Atgailos Sakramento. 
Nors butų didžiausi atšalėliai 
ir per daugelį metų nebuvę 
Velykinės Išpažintie*, ir tie 
yra maloniai kviečiami susi-
gerinti su Dievu, nes atlaidai 
yra visiems išganymo valanda. 

Bus daug kunigų iš Cliica-
gos ir apielinkių. Turėsite pro 
gos pasirinkti sau nuodėm
klausį. 

Kun. Jurgis Paškauskas, 
Klebonas. ' 

Rezld. tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškę, Vyrišku 
Valkų ir Tisų chronišką ligų. 

Ofisas: 8354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—8 po 
plet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1119 Independenca Blvd. 

Chicago. 

BRIDGEpORTO PARAPIJO 
NŲ PROTESTAS. 

Rūgs. 17 š. m'. Šv. Jurgio 
parapijos susirinkime, laiky
tame par. svetainėje, kuris ta
po sušauktas trustisu. ir komi
tetų ir tik buvo leidžiama su-
sirinkiman parapijonai su 
par. knygutėmis. 

Viršminėtas par. susirinki
mas išnešė griežtą protestą 
prieš tą Šv. Jurgio parapijo-
ną, kurio korespondencija 
"Šv. Jurgio parapijoje tvar
k a " tilpo " D r a u g o " laidoja 
rūgs. IG d. š. m. Toje kores
pondencijoje susirinkimas per
matė daug neteisybės, vieną 
kaip min<\jo, kad: ^ 

"NVmalonumai, kurio įvyko 
užperoitamo utarninke 5 d. š. 
m. atidarant mokyklą jau pra
nyko ' \ Ten visai noteisybė, 
nes dar nei jokios tvarkos ne
buvo, nei mokykloj, kadangi 
nei pusės vaikų į mokyklą tė
vai nesuvedė; kita, bazaras vi
sai buvo sulaikytas ir tarp pa 
ėių parapijonu buvo įvairiu 

DR, S, NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS \ 
Telefonas: Yards 2544 , 

8252 Souftb Halsted Street . . 
Ant vfrSaus ITniver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo V 
t—4 po pietų; nuo 7—9 vak. A 

Nedaliomis nuo 10— l 
Oofisas ir gyvenimo vieta: X 

AR GALVĄ SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagalbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Turiu 20 mėty prityrimo 
JOHN J . SMETANA 

-
Akių Specialistai 

1801 So. Ashland A ve., kamp. 
18-tos fratvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Plat f s vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis uždaryta. 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
4 iki 9 vakare. 
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Seredomis nuo 

1 DR. CHARLES SEGAL 
•ferkėlė savo ofisą po nnmeriu 

47 t t SO. ASHLAJCD AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Dilovų, Moterų Iv Vyrq Ligų 

VaL: ryt« nno I i — I I : nno I—6 
po pietų: nuo 7—8:19 vakare. 
NadėUomii: 1% iki 1. 

Telefoną* Dreael 18*0' 

M. Butvill, pirm., 
Paul Chapas, sekr., 
J . Katilius, k&<*. 

• 

reikalavime in neramiai lauk*'-
(Pasirašo) Lokalo valdyba:įšaukiamo susirinkimo. 

Toliaus tas "parapijonas"' 
rašo ir įžeidžia parapijomis 
prikaišiodamas jiems visokiu 
rusiu suvadžiotojus ir pa^a-
liaus parapijomis pavadina 
4 * lengvatikiais ' \ 

Parapijonu susirinkimo paaiš 
k(\jo, kaid tas visa buvo tikru 
parapijonu reikalas patvarky
ti, ko parapijos galva neįs
tengė padaryti, pirm iškilimo 
nemalonumų. 

Sus-mo įgaliota kom. 
Thamas S. Janulis, 
B. Sekleckis, 

Reda/ei jos Pastaba: 

Dėdami šį atsišauk i ma knu 
pi ame domę į "NfcnjioilU. suk 
tumus ir zig-zagus. Jos skel
biasi didelėmis unijų žinovė
mis ir darbininkų ginėjomis. 
Tuom tarpu kitų ištyrimai pa
rodo visiškai kę. kitę. 

• 

40 VALANDŲ ATLAIDAI. 

West Pullman, Dl. — St . 
Petro ir Povilo lietuvių para
pijoj įvyks 40 valandų atlai 
dai rugsėjo 24, 25 ir 26 dd. 
Atlaidai yra ypatingi) Dievo 
malonių laikas, kiekvienam ka 
talikui begalo brangus. Nu
vargusios sielos trokšta susis_-
tiprinti dvasioje ir permal
dauti savo Sutvėrėja ir At-
pirkėja. 

Visi katalikai yra magniai 

Tel. Lafajette 49AS 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvy*, lietuviam* visa
dos patarnauju kogrertaosta. 

M. TITSKA 
1138 W. t8-th Streel 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

1000O S. Michigan Arenue 
Telef. Pullman 342 ir 349 

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

LIETUVIS Akiu Specialistas 

Ant Bridgeporto 
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

Optometrist 
SS 15 So. lialsted St., Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vak., Ned. 10 iki 1 

Dr. M. Stupnicki 
3 1 0 7 So. Morgan Street 

CRTCAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

ZZ 
Tel. Cannl 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South HaL-ted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryta: 1 iki I 
po pietų: 1 iki 9 vakare 
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PRANEŠIMAS. . 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe» 

reina j rankas Dr. Chas. 8egal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažjstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaeer. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos.- Nuo 10 ryto 

iki S po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki ? po pietų. 

Telefonas Yards 687 

» 
Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 SO. Michigan A ve. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 po 
pi et ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chicago. m . 

A. Budris, 
J . Pabijonafs, 
J. Adomaitis. 

P r a n e š i m a s 
"DRAUGAS" atidarė savo knygy 
no skyrių pas RealEstata Joną 
Kliiiią, Brighton Parko kolonijoje. 
Taigi norintieji gauti įvairių knygų 
meldžiame kreiptis: 

J. K L I M A S , 
4414 S. California A ve. Chicago, 111. 

PAIEŠKAI* Jaroslavos yavliunas ir 
Stanislayo Marazausko iš Lietuvos 
paeina Kauno redybos Ukmergės 
miesto Bugianu kamo Ukmergės 
Pašto. 

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

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

SIMONAS IVANAUSKAS 
914 N. 15-th St. East St. Louis, III. 

] 

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

Prieš pirksiant pamatyk DURANT 
WESTERN MOTOR SALES 

5245 W. 22-nd Str. art i 53"-&os gat. Tel. Cicero 8119 
Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. 

i 

Aną dieną vienas detektivas 
važiuojant gatvekariu jį paži- Į (įliejamas, agitacijos tikslais, 
no ir areštavo. Tuojaus pa- visiems spaustuvininkams. 
imtas atgal kalėjiman. 

Pirm palmosuosiant iš ka
lėjimo valstijos kriminalogis-
tas, Dr. Adler, jį egzaminavo. 
Pripažino normaliu žmogumi. 

Ant pirmo puslapio sub-ant-
galvis skamba: "Prisidėk savo 
darbu prie išlaikymo open-ša-
pų principo Chicagoje." To
liau seka įžanga, išdėstanti tos 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9B>oi<!v«y. NevYotk HX \J 
' SeLL IETUV^ . 

PER HAMmJRG^PILI^ĄJ 
VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 

TIESIŲ KELIU 
Lietuviai važiuojant 1 Pillavą aplenkia 

Lenku Juosta (karidorių) 
Vlaa .Trečia Klesa Padalinta I Kambarlaa 

Ant 2-jų. 4-rtu, «-šių ir »-nin I<OT^ 
8. S. ESTONIA Spalio 4 

S. S. IilTUANIA . Spalio 18 
Trečios Klasot Kainos J: 

HAMBURGĄ f 108.50 .-~ PILI A VA $10«.50 
ĮUBnurcri |r LIEPOJU S107.00 

Dėlei lalvakor. Ir iinių kreipk, prie savo a#en. 

%$t Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausi!} Ohicagoja 
Parduodame už žemiausią kaina, kur kitur taip negauti 

Mašinėlių laifikami drnknoti ir ofiso darbams yra nanjaa-
įfos mados. Užlaikom visokinfe laikrodžius, žiedui, silabi
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 
musikalifikus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 > 


