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Turkai Atmeta Santarvės 
Taikos Planus 

NORI TUOJAUS UŽIMTI TRAKIJĄ 
TURKAI REIKALAUJA 

ANGLŲ NESIGINKLUOTI. 

Santarvės taikos planai ne
priimtini. 

KONSTANTINOPOLIS, r. 
26. — Turkai nacionalistai ne
pasitenkina Anglijos nusileidi
mu. 

Turkija Ims priimta (Tautų R.*}-
jungom 
Vietos turku nacionalistų at

stovas Uamid bey pranešė, 
kad tie taikos planai nepriim
tini. 

Turkai nacionalistai pirm 
šaukiamos konferencijos nori 
užimti Konstantinopolį ir/ŽEra-

Reikalauja, kad taikos kon-

PRANEŠA, TURKAI NE- i SOFIJOJ KARO PADĖTIS 
SUTIKS SU SANTARVĖS —4~ 

PASIįĮLYMAIS. 
, . i — 

NORI OKUPUOTI TUO
JAUS TRAKIJĄ. 

Anglija visvien ginkluojasi. 

Anglija, Francija ir Italija! 
pereitą šeštadienį pagaliau pa-i ferencijoje dalyvautų bolševi-

vnldymą, 

matė pavojų sau ir visai Eu
ropai ir sutiko: 

Turkams atiduoti-Konstanti
nopolį ir Trakiją su Adriano-
poliu. Dardaneliu 
pavesti tautų Sąjungai. 

Turkai turi stoti tečiaus tai
kos konferencijom kurioje da
lyvaus: Anglija. Francija, T-
talija, Japonija, Jugoslavija, '^ į į ^ ^ ^ t | l r k a m j l < 

Rumunija ir Graikija. ^ ^ ^ ^ ^ ( l i k t l l o j l l l a i k o s 

Po tos konferencijos turkai sąlygas visai Europai. 
galės užimti Trakija, ir priede; Kokia tai stebėtina atmaina. 

stinė Rusija ir Bulgarija. 
» 

Pagaliaus reikalauja, idant 
Anglija sustotų ginkluotis ap
link Dardanelius. 

Jei kaip, tai santarvės vals
tybes, taigi ir Anglija, turės 
pripažinti ir šiuos turkų rei
kalavimus, jei norės išvengti 

[kraujo praliejimo. 
K i tuomet santarvės valsty-

PASIįlSTA PAS KEMAL PAŠĄ TAIKOS ATSTOVAS 

KONSTANTINOPOLIS, r. 
25. — (Jauta žinių, kad Mus
tapha Kernai paša atmesiąs 
santarvės valstybių pasiųly-
)ii;i, kas padėta pastaroje jų 
notoje. Sakoma, tas pasių-
lymas priešingas turkų nacio
nalistų seimo nutarimams 1919 
motais. • 

•Turkai stovi už tai, idant 
jiems butų leista tuojaus už
imti Trakiją, kitaip jie tai at
liks i ą varu. Re to, jie nori, 
idant busimoje taikos konfe
rencijoje dalyvautų bolšovisti-
nė Rusija ir Bulgarija. Tie
dvi valstybi turi interesus su 
Dardaneliu pertaka. 
I 

Iš čia į Cbanaką, ties Dar-

SOFIJA, rūgs. 26. — Čia pa 
skelbta karo padėtis. Aną die
ną įvyko politinės demonstra
cijos prieš premiero* Stambu-
liskio kabinetą. 

žudyta ir daugiau 100 sužeis
ta. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
KONSTANTINOPOLIS, r. 

26. — Didysis veziras pas
kelbė, kad čia atsistatydina 
sultano valdžia — ministeriu 
kabinetas, idant nebūtų keblu-

Kilo riaušės. 15 žmonių nu- mų Mustaphai Kernai pašai 
pravesti savo planus. Matyt, 
turės abdikuoti ir sultanas. 

v 

Žinios iš Lietuvos 
"GALVOČIŲ" AUKOS nurodyta, kiek katras turės 

"AMERIKONTAS." duoti valdžiai šieno ar dobilų 
ir šiaudų. Padegėliams yra 

VARETKTAI, Ukmergės a. ™ m a ž m t a norma pašaro, y-
ir vaisė. Pranas Varnas iš Pa(^ ši*udų, Girdėti; jog pa-
Sfasiuldokais vadinamu Var- * a r° rokvizicija reikės atlikti 

TURKAI RUOŠIASI PRIE j KONSTANTINOPOLIS, r. 
KRIKŠČIONIŲ ŽUDYMŲ. j 26. — Mustapha Kernai paša 

žada paskirti savo generalį 
Sultanas bus gubernatorių, 

jo malonėje. 
GENEVA, Šveicarija, rūgs. 

26. — Tautų Sąjungos suva
žiavime lordas Balfonr prane
šė gavęs informacijų, jog BERLYNAS, rūgs. 26. — 
Smirnoje ir apylinkėse turkai! Rusijos bolševikų valdžia Ka-
rengiasi prie krikščionių žu-
.dymų. Tie žudymai rengiami 
rugsėjo 30. 

Tenai tie krikščionys, tai 
daugiausia iš Turkijos gilu
mos pabėgę armėnai ir grai
kai. Jų busią apie 150,000. 

nadon siunčia komercinę misi
ją. Misijos priešaky stovi 
Yolkov. 

BERLYiNAS, rūgs. 26. — 
Yokietija dvejoja, ar jai apsi
moka įstoti Tautų Sąjungon. 

Balfour pakėlė pagelbos; Sako įstoti ir neturėti lygaus 

nų lizdo, pagrįžęs iš laisvių 
šalies, del kažin kokių nesuti
kimų padarė " privatinį raz-
ionka/' su savo žmona: jis gy 
vena savo tėvyškėjje — Varei-' 
kiuose, ji susitupeno savo tė-

ligi spalių 1 dienos. 

GYVULIAI SERGA. 

GRIŠKABŪDIS,, Šakių a. 
Pavasary šioje apylinkėje sir-

"amerikontų," kurie kaiman 
pargrįžta ukiu verstis, moka 

klausimą. 
Pinigais tų nelaimingų žmo 

nių neapdrausti. Reikia juos 
daneliais, pasiųsta daugiau būtinai iš ten paimti. 

,— 

NORIMA IŠGELBĖTI EUROPA NUO PAVOJAUS. 

REIKALINGA SKUBI į Jis jau iškeliavo iŠ Franci-
TAIKA. jos greituoju karo laivu. At

einanti ketvirtadienį gal Ims 
Konferencija Prinkipo saloje. Smirnoje. 

Pirm išvažiuosiant Bonulou 
PARYŽTUK, rug. 25. — An-j pareiškė, jog jis turi skubin-

glija nusileidžia turkams. Pa-Uįg< Europai grūmoja pavo-
galiau suprato, kad. turkai j l l s . Santarvės valstybių pa-
griežtai nusistatę ir nemano jreiga gelbėti Europą* ir save. 
pasiduoti. Sako, Franci jai ypač rupi gel-

Todel čia konferencijoje į bėti Angliją iŠ pavojaus, ku-
Anglijos atstovas su kitų val-iiin ji jau beveik pakliuvo, 
stybių atstovais sutarė tur-. 
kams nacionalistams pasiusti j 
bendrąją notą. 

Nota jau pasiųsta. Angli
ja, Francija ir Italija sutinka 
turkams grąžinti Konstantino
polį ir rytinę Trakiją su Ad-
rianopoliu. Dardaneliai turi KONSTANTINOPOLIS, r. 
liktis laisvi. jTą ir Bosforo 2G. _ Anglai oficialiai pas-

anglu kariuomenės. 
t 

Santarvės valstybės aplink 
tiltą nustato armotas , kad su
laikyti turkus, jei tie mėgintų 
čia pereiti Europos šonan. 

Savo keliu, Anglija aplink 
Dardanelius abiem šonais vis 
daugiau ginkluojasi. Sugabe
na daugiau sunkiųjų armotų. 

Į Dardanelius kasdien at
plaukia vis daugiau anglų ka
ro laivu. 

r u 

Yra vilties, kad Graikija 
pr is ta tys laivų. Gi Amerikos 
karo laivai apdraus pabėgė
lių priėmimą į laivus. 

Amerika be to, tuos pabė
gėlius išdalies ir maitina. 

balso, ta i verčiau nieko. „ 

KAD GAVO, TAI GAVoT 

KOKS LIKIMAS LAUKIA 
GRAIKIJA. 

A.TKNAT, rūgs. 26. — Grai-

PA RYŽIUS, rūgs. 26. — 
Franeuzai ilgas laikas gynėsi 
savo kumštininku George Car-
pentier. Tai buvo jų sporto 
idolas, Europos šampionas. 

Pagaliaus atsirado iš Afri
kos juododis kumštininkas. 
Jam su Oarpentieru surengti 
pasi mėginimai už Europos* 
šampionafcą. 

Ši sekmadienį čia juodveidis 
MARION, ILL,, rūgs. 26.- davė skaudžią pamoką fran-

Iš 44 grand jury apkaltintu euzų idolui. Carpentierui nu-
žmogžudystėse laike Herrino laužta nosis, viena pažandė su-
skerdynių 42 areštuoti. Iš šių skaldyta, ranka nusukta. Su-
gi 36 paliuosuoti padėjus pa- muštas kaip sviestas. Negreit 
rankas. Už kitus 6 nepriimta jis pasveiks. 

viškėje Yažnų kaime. Rei- j &° karvės, dabar serga kume-
kia pasakyti, kad dalis mūsų l i a ^ i r k iaulės> k u r i u d a u S n u " 

gaišta. Ypatingai blogai su 
kiaulėmis, nes jos smarkiai 
serga raudonlige. Kai-kurie 
kreipiasi prie apskrities vete
rinaro, gyvenančio Zyplių dva 
re, kiti gi patys gydo nami
niais vaistais. 

CHICAGOTF" 

36 APSKŲSTI PALIUO
SUOTI. 

Juodukas dabar kėsinasi 
prieš pasaulio šampioną kimi-

TURKAI ATSIMETĖ NUO 
DARDANELIU. 

Apsieita be šaudymų. 

]>ertakas pavesti Tautos Są
jungos valdymui. 

Konstantinopolį ir Trakiją k o v()n(, šeštadienio vakare 
santarvės valstybės grąžina 

kelbė, jog 1,100 turkų raitelių 
inėjo neutralėn zonon Chana-

jokia paranka. 
Už paliuosuotus 6 padėta 

po 20,000 dol. parankos; užjštininką, amerikonų idolą 
,10 po 10,000 dol.; už 20 po Dempsey. ' Jei kaip, tai šis 

kiios vyriausybė* dienos su-1^ n , x . J ! . . 
,'' / ^fiOO dol. parankos. ras priežasties nesusitikti. 

skaitytos. 
Santarvės valstybės prieš 

graikų norą ir sutikimą, net 
jų nesiklausius, gražina tur
kams rytinę Trakiją ir Adri-
anopolį. 

Šiandie rytinę Trakiją turi 
užėmę graikai. Tenai iš M. 
Azijos suplaukė šimtai tuks- Jury vanoja apskrities ir vals 

214 APKALTINTA IR ATI
DUOTA TEISMAN. 

44 APKAITINTI ŽMOGŽU-
DYSTfiJE. 

turkams ne tuojaus, bet po Anglai turkus raitelius šu

tančių pabėgėlių. 

Ir kuomet turkai ims ,gryž-
ti Trakijon, iš ten tie pabė
gėliai su Trakijos graikais 
dums visi pačion ' Graikijon. 
Pramatoma, kad tų graikų pa
bėgėlių skaitlius sieksiąs dau-

tijos autoritetus. 

stabdė ir abiejų pusnį vadai taikos kontereneijos. - , 
_ . . . , •- _„ rr. atlaike koniereneiją. 
Turkija, be to, priimama T. *y 

Sąjungon ir jai duodamas bal- Turkai nelabai norėjo gry- giau vieno miliono. Nežinia 
sas net Europos reikaluose. ižti atgal iš neutralės zonos. 

.Taikos konferencija sušau-«Tik jiems pagrūmojus armoto-
kiama kuoveikiausia. Turi j-|mis, jie, išskleidė baltą velia-
\-vkti Smirnoj arba Prinkipo j vą, pasako atgal ir apleido 
saloj. Pirmiau konferencijai 
buvo skiriamas Venecijos mie
stas. Tečiaus pastarose ži- teliai nepriklauso turkų naėio-
niose tas miestas visai nemi
nimas. 

Kadangi turkai nacionalis-

zoną. 
Kaikas tvirtina, kad tie rai

nai istų regularei armijai. Tai 
neregularių būrys. Jų yra 
daugiau. Nors Mustapha Ke

tai nori Konstantinopolį ir mal paša tų burių veikimui 
Trakiją užimti tuojaus, taigi, 
pirm taikos konferencijos, 
dėlto, jų perkalbėjimui taip 
nesielgti Smirnon pas Musta
pha Kernai pašą pasiųstas spe-
cialis santarvės valstybių at
stovas Franklin Bouillon. 

neprieštariauja, bet už jų dar
bus neatsako. 

r • ,, , t _ _ ^ B 

O R A S 

MARION, 111., rūgs. 26. — 
Grand jury, kuri ved/3 tardy
mus darbininkų skerdynių rei
kale, šeštadienį pertraukė po
sėdį vienam mėnesiui. 

Grand jury apsukriai apsi
dirbo skerdynių reikale, 

kur juos visus bus galima dė- Apkaltino ir patraukė teis
ti, man: 44 žmones už žmogžudy-

Graikijos vyriausybė Traki- stę, 58 už sąkalbį žudyti dar-
jon siunčia daugiau kariuome
nės. Ir tvirtina, kad graikai 
jokiu bucįu turkams neatiduo-
sią Trakijos, nepaisant santar
vės valstybių geradaringumo 
turkams. 

Graikija tikisi, "kad jai gel-
bėsianti' turkus pliekti Jugo
slavija. Bet tai klausimas. 
Jugoslavija labai priešinga 

bininkus, 58 už dalyvavimą 
riaušėse ir 54 už norą nužudy
ti. 

Jų tarpe yra žymi' dalis an-
glekasių ir jų viršaičių. Žmog
žudystėje apkaltintas ir West 
Marion miestelio klerkas. 

Grand jury savo ištarmėje 
smarkiai vanoja Williamsono 
apskrities šerifą, kurs galėjo 

bulgarų su turkais susisėbravi- ir turėjo progos užbėgti sker-
mui turint bendrąją sieną. Bet dynėms. Tečiaus to nedarė. 

Smarkiai kritikuoja ir val
stijos autoritetus, kuriems bu
vo žinomi kilę nesutikimai. Te-
čiau į laiką nepasiuntė kariuo
menės. 

Pareiškime grand jury nu
pasakoja visą skerdynių isto
riją, kuri visuomenei jau žino
ma. Pažymi, kad žmogžud
žių žiaurumams nebūta galo. 
Ko panašaus nebūta Ameriko
je. 

Ant galo duoda vėjo South
ern Illinois Qpal bendrovės 
valdybai, kuri neprisitaikė 
prie aplinkybių ir streiko lai
ku pradėjo darbus su neunis-
tais darbininkais. 

Pasmerkia Hęrrino ir kitų 
miestelių policiją, kuri leido 
žmogžudžiams plėšti ginklus 
iš lokalių krautuvių. 

Pagaliaus duodamas aukš
tas kreditas generaliam vals
tijos ir apskrities prokuroram, 
kuriedu pildo savo ofiso prie
dermes, darbuojasi žmogžud
žius patraukti tiesion. 

Pagal planų, bylos turi pra-

Jugoslavija veikiau klausys 
CHICAGO. — Šiandie gra-j santarvės valstybių balso, 

žus oras; temperatūra kįla. kaip graikų šauksmo. 

sidėti ateinantį' mėnesį. 
Nes šerifas priklauso aiygleka- An/rlekasių unijos advoka-
sių unijai, 
ženklą. 

Jis turi unijos .tai rengiasi ginti atiduotus 
teisman unistus. 

"pagyventi.'' Tai nėra dideli 
dyvai: šventoji žemelė duonu
tės su bulviukėmis užaugina— 
valgyti pirkti neatsieina, o d.o-
lerėliai mūsų auksinais bran
gus, tai kodėl "nepnžyvoti" ir 
tolių dalykų, kurie upo nuliū
dime priduoda. Tai ot grįs
tam prie mūsų ' ' amerikonto.'' 
Anot žmonių pasakos, Pranas 
Šventosios Žolinės dieną nuė
jęs miestan (Ukmergėn), ge
rokai pasmagino savo liūdną 
širdį del naminių "dušini'ų" 
trukumų. Ir tiek žmogus pa
smagino kokiam saliune, kad 
širdelė ėmė netvarkingai gat
vėse vedžioti. Taip, milicija, 
žertų nepažinusi, paprašė mū
sų atnerikontą į tam tikrą 
prieglaudą prasiblaivinti. Bet 
nelaimei, sakau, tikrai nelai
mei, iš kur buvęs pasipainiojo 
geraširdis kaimynas Koženiau-
skas (jis, kluono neturėdamas, 
buvo javus pas Praną susi' 
krovęs) ir išėmė "ant parun-
kos." Pranas parėjo namo 
pavėlinčiai (6 klm. kelio), 
priedan dar buvo nuėjęs pasi-
vėzgarnoti (pasišnekėti) pas 
Miką Pauliukonį iš Simonų li
zdo. Iš Pauliukonio Pranas 
iiėjo apie dvyliktą: nuėjo sa
vo kluonan, atsigulė ir tuo
jaus kluonas užsikūrė iš vi
daus. Kad pakilo ugnelė! 
Tuojau užsidegė greta stovįs 
Baltraus Varno kluonas. Ge
rai, kad buvo tykus oras, tai 
ugnelė didžiulėmis paklodėmis 
danguosna plevėsavo. Todėl 
gaisras neišsiplėtė: netoli sto
vėjusieji Strielčių ir Tijūnai
čių kluonai pavyko subėgu
siems žmonėms apginti. Ki
tos trobos taipat liko nepalie
stos, nes stovėjo nuo degan
čių trobų atokiai. Taip sude
gė tik du kluonai: Prano ir 
Baltraus Varnų. Sudegė su 
šieneliu ir nauja duonele. 
Kiek apsvilo pats Pranas ir, 
kaip žmonės sako, sugruzdėjęs 
jo švarkelis sii dolerįukais. 
Prano, manau, nerinks devy
nios, nes Varžuose turįs javų, 
bet Baltrui bus sunkoka su
laukti kitų metų rugelių su 
šieneliu. 

PAIMTA 300 DOL. 

Plėšikai naktį įsilaužė bu-
tan, 213 AYest Lake st. Keliuo
se ofisuose suplaišino spintas. 
Pelnė 300 dolerių ir pabėgo. 

IMTI NAGAN "ATLETI
NIUS KLIUBUS." 

PAŠARO REKVIZICIJA. 

ŠAKIAI. Šakių apskrityje 
jau paskirstyta pašaro rekvi
zicija valsčiams ir kaimams. 
Greitu laiku bus padabinta gy
ventojams kortelės, kur bus 

1919 m. Chicagoje įvyko di
delės rasinės riauiės. Po 
riaušių tuometinis gubernato
rius paskyrė komisiją, kuriai 
pavesta rastį priemonių, idant 
ateity neatsikartotų tokios 
riaušės. 

Komisija po trijų metų vei
kimo paskelbė raportą. Ji ra
do, jog didžiausi riaušių insti-
gatoriai. tai jaunimo "atleti
niai kliubai" pietinėj miesto 
dalv. 

m 

Komisija rekomenduoja, 
idant policija tuos "klmbus*1 

patvarkytų. 

POLICIJA DARBUOJASI 

Keletas policijos burių sek
madienį užklupo daugybę vie
tų pietinėj ir vakarinėj miesto 
dalyse. Areštuota apie 200 in-
.tariamų vyrų ir moterų. 

GAL UNIJOS PASIDUOS. 

Pranešta, kad geležinkelie
čių unijų advokatai paliausią 
kovoję prieš *' injunetion. •! 

Nes tai tuščias darbas. 

Paroje, rūgs. 24—25 Chica
goje pavogta vos vienas auto
mobilius. Tą pačią parą po
licija atradusi 14 pavogtų au
tomobilių. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų salių pinige vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol 
rūgs. 25 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co, 

Anglijos sterL svarui 4.47 
Prancijos 100 frankų 7.82 
Italijos 100 lira; 4.39 
Vokietijos 100 markių .0714 
Lietuvos 100 aųksirtų .07% 
Lenkų 100 markių .01 

file:///-vkti
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

66 DRAUGAS' 
Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Metų... |3.00 

Prenumeratos mokasi iskalno. Lai
kas skaitosi rmo užsiradymo dienos 
ae ano Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti iiperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba {dedant pini-
ąfms } registruotą laišką. 

DRAUGAS" PUBL CO 
>334 So Oaklev A ve Cfcicajr* 

Tel Roosevelt 7791 

GRĮŽKIME | SAVE. 
i. 

_JŠeimų metas baigėsi. Kal
bėta, ginčytasi, prieita prie 
nutarimų. Belieka juos įvyk-
dinti. 

Vyriausia lietuvių katalikų 
organizacija — Federacija. 
Federaeijon susibėga beveik 
visos mūsų, draugijos. Jos me
tiniai Seimai, į kuriuos vyks
ta visų draugijų atstovai, mi-

*-«tato visiems metams darbuo
tės programa. 

Šių metų skaitlingas Fede
racijos Seimas įvykęs Bostone 
skelbia naują visuomeninio 
veikimo laikotarpį. Pagrindi-

.a. m S5ZS 

mai ir siekimai įvyko, nes m u- mošų šiii dienų radai paseks U VATAI IVII 0101111 |A [Prie Veronos miesto, kur yrajvo tuomet toje organizacijoje 

Antradienis, Kukėjo 26, 1922 

distų ir rengia** tverti bairibi-

Antradi 

sų sostapilis Vilnius ir Klai- pėdomisk žilosios senovės vadų 
pėda laukia naujų vaduotoji} pėdomis. Kad ištaikyti tauto* 
ir pakol jų neatgausime, ne- iškovotoji laisvė, reikia turėti 
galėsime nurimti. Tečiaus prie dorų vadi), Vadų pasišventu
siu, politinių Lietuvos rupes- sių ginti savo tėvų žemę. Bet 
nių, mes neatidėliotinai priva- mųs tauta per vargu* ir krau-
lome grįžti į savo, tai yra sti- ją iškovojusi sau laisve nus-
printi ir dauginti vidujinės tojo daug garbių vyru kovos 
energijos rezervuarą, pagiliu- lauke už tautos laisvę bekovo
ti krikščioniškos akcijos są- jančių, tai su rusais - bolše-
monę, įtempti organizacijos vikais, tai su bermontininkais 
tinklą, suburti visas pakri- ar pagaliaus su mūsų tautos 
kusias jėgas, jų našumą pri- ėdikais lenkais. Gi Lietuvai 
vesti tigi maksimam'o. 

Tarptautinė gimnastę sąjunga 

Montvų žemės sostinėje 
Bmnn šį rudenį įvyko katali
kų Tarptautinės gimnastų Są
jungos Kongresas. 

Apie 70,000 atstovų iš įvai
riu. Europos šalių $u*ivažiavo. 
Iškilmingoj procesijoje, kurios 
priešakyje ėjo šv. Tėvo pa
siuntinys arkivyskupas Mica-
ra, vyskupai, dvasiškija, val
džios atstovai, generolai ir 
ministeriai, didžiausia minia 
nuvyko į parodos lauką. Bu
vo atlaikytos Šv. Mišios iškil
mingos, pasakyta atatinkamų 
karštų prakalbų. Ir paskui į-
vyko nematytas paradas, kur 
apie 70,000 žmonių lankstynė-
se judėjo, kaip vienas žmogus. 

Ta gimnastų paroda buvo 
kaip ir gyvu paveik, kat. dva
sios lankstumo, susiklausimo 
ir stiprybės. Visas jaunimas, 
jų milionai, prigulintis prie 
tų katalikų gimnastų Tarp-

mmą,^ Keistute, Vytautą ir g t o d a m i j o n a r i a i g > M e t i n ė m o . t ^ ^ m Katalikiškos Sąjun-
gos gali džiaugtis. Nes tokia 
organizacija tikrai išaugins 

atgavus politiškąją nepriklau
somybę,, reikia daug visokiu 
tautos darbuotojų, įvairių val
dininkų, mokytojų ir šiaip vi
suomenės darbuotojų; jų gi vi
sur jaučiama didžiausia stoka 
Taigi mes, amerikiečiai, kurie 

Pažiurėjus praeitin, mes t a jp d a u g j a n ^ a m c tų tautos 
matome, jog jokia tauta, di- v a d l ? g t o k a > padėkime juos 
dėlė ar maža pati savaimi ne- bauginti, sušelpkime mokslus 

IŠ MUSĮI CENTRO 
T A U T O S A T E I T I S . 

gyvuoti be dorų, ga-galėjo 
bių vadų. 

Lietuvių tauta senovėje tu-

einančią jaunuomenę.v 

Tautos Fondas šelpia einan
čius aukštuosius mokslus, kaip 

rėjo taipgi garbingi] gabių va- v y r u s t a i p i r m e r g i n a s . ai_ 
dų, kaip ana: D. L. K. Gedi- g e l b ė k i m e Tautos Fondui, pa-

daugybę kitų. Tik susidėjus su k e g H s ttk v i e n a g d o l e r i s 

lenkais ir Lietuvos bajorijai 
sulenkėjus, lietuvių tauta li
kos be vadų ir keletą šimtme

čiais metais Tautos Fondas 
turi net trisdešimts gabių sveikame kttne sveiką dvasią. 
moksleivių, kurie būtinai rei- O ne taip, kaip mūsų kas

a u klaidžiojo tamsybėje, kęs-' M . . . *. . . ,. 
kia sušelpti. Ji© ir jos visi y-j dieną matomos sporto organi
ni jau pasižymėję darbuotojai, zacijos, kuriuos kūną lavinda-

dami baudžiavos priespaudą, 
skurdą ir visokias nelaimes. 

Bet kaip po audrai prasi-
blaivo dangus ir Užeina gied
ra, taip ir po ilgų lietuvių 

nė jo mintis kuri, kaip raudo- t a u t o s vergijos kentėjimų už-
na gija įsipynė į svarstymus, j s t oJ° n a u J a gadynė. Rusijai 
įnešimus ir nutarimus, galima j panaikinus baudžiavą ir Iietu-
taip aptarti: grįžkime į save. ™1 t m i t a lengviau atsiduso, 

Ši vadovaujančioji Seimo > a d ė j o daiiyties aplinkui 
idėja laiku prinoko. Juk ligi i k a s č i a atsitiko, 
šiol mes buvome iš savęs iŠ- j Panaikinus baudžiavą ir lei-
ėję, visas mūsų veikimas iŠ-1 dus kaimiečių vaikams stoti 
triškęs iš kilnios patrioto-ka-! mokyklon, mūsų tauta prade- \me visų karo baisenybių, at-

centraa to kryžiaus karo*'prie 
svarbiausiųjų miesto vartų ta
po primuštos dvi marmurinės 
lentos su parašu: "Atvyks
tantis į Veroną negali pikt
žodžiauti". 

Katalikiškų Mokyklų Ame
rikoje yra 8,000 suvirsum vi
sokios rųžies,-pradinių, kole
gijų, seminarijų ir Universite
tų. Vienose tik pradinėse mo 

140,000. 
Prie to neikia pridėtį kad 

Francijos Universitetų profe
sorių tarpe tjėra tik: vienas rmo 
šimtis bedievių. O 99 iš Mmto 
mokslo vyrų yra praktikuoją 
katalikai. Žodžiu sakant Fran-
euzų žemės ir mokslo vyrai 
ir darbininkai ima susiprasti 
ir dideliais žingsniais gryž-
ta prie tikėjimo. Yra vilties, 

kyklose mokinasi 2 milionai kad sustiprėjus katalikybei, 
vaikų. Valdžiai neduodant Franci ja atsikratys- išsiginri-
jokios p a š a l e toms mokyk- '**> pavojaus h- klaidingos da-
lonis, Amerikos katalikai BU- bar imperialistinės politikos. 
deda kas metą jų užlaikymui 
su viršum 30 milijonų dole
rių. Tokiu būdu katalikai su
taupo Suv. Valstijų valdžiai 
milionus dol. Ir dar atsiran
da bepročių kurie norėtų tas 
mokyklas uždaryti. 

tinę parapija, Gfaičiunas 
' 'daktaras" mokina Raymond 
Cba|»l vaikučių chorą giedo
ti, "kunigas" Kubilius dar 
mokslus eina (jau pavardę iš
moko pasirašyti), o "rašyto
j a s " Grigaitis tur l>ut naujai 
bažnyčiai naują šv. Kaštą su
statys. 

Dabar ir yra mažas klau-
simas. Jeigu Liuterio "nau
joji Evan^ l i j a" ir "pataisy
toji bažnyčia" šiandieną tapo 
"smoking room" ir visai yra 
panaši į pasmirdusios rųšies 

i DR, 
Yulanl 

-zr. 

r Tuomet ir Lietuvai prieš^ h o t e H o "****"> tai kaip bus 
lenkus bus lengviaus atsispir-

. 

su lietuviška metodistų ibaž-
nyto&e? Kaip Tamistos mano
te, už kiek dienų nuo "pašven 
tinimo ji virs į saliuną?.... I r 
gerai, jeigu į saliuną. 

Mes žinome tokį atsitikimą 
Francuzų žemėje buvus. Tokie 

Fratocijos katalikybė s t ipr ia . MMV PERKUNUI— JUOKŲ ^ t bedieviai, kaip fr šitie, 
pasisavino gražiausią katalikų 

katalikų Jaunuomenes sųjun-J 
gos, kuri šiandieną skaito 2 ™* mid* 
milionu narių, neskaitant nuo 

I 
I 

lipr^ja. . 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
(Redakcija seimą atsakomybei) 

smulkmeną 
praneša vienas angių laikraš-

latos daugėjančio skaičiaus V"- Amerikoj* yra gana dang 
katalikiškų laikraščiu ir kito- P * * * * " * k>žnyči«j, t u r Hito-
kių ženklų katalikybės atgiji- s ^ s i d e a t a s P'111*' y r a i k u ' 
mo Prancūzų žemėje, pačiame n ^ • 

Skaudu butų atsakyti pagal
bą, ypatingai, kad Lietuvoje 
pragyvenimas nesulyginamai 
pigesnis, negu Amerikoj. Duo
dami dolerį, mes užtikrinamo 
savaitę pragyvenimo vienam 
Lietuvos moksleiviui. Taigi ne 
atsisakykime juos paremti. 
Lietuvos ūkis karo audros su
naikintas, nedaug ką gal sušel-
pti. Męs, Jrarie visgi tiek nė-
same kentėję, kurie nematė-

taliko širdies aukojo visą save jo atbusti, atsimindami savo 
ant numylėtos tėvynės aukų- i tautos garbingąją praeitį, dy-
ro. Nuo pat pasaulinio karo j go nauji vadai jau suvis kito-
pradžios ligi pastarųjų metu, j kios rųšies, vadai iš liaudies 
mes savo energiją, pastangas j tarpo, iš po šiaudinio stogo ir 
klojome šiandien jau laisvos j ariu tų naujųjų tautos genijų 
ir nepriklausomos Lietuvos šiandien mųs jau laisva tau-
gerovei. Mūsų žygiai vainikuo ta. Bet toji naujai įgytoji lais-
jami. Tiesa, dar nevisi troški- vė galima ir vėl prarasti, jei 

minkime savo brolius ana
pus vandenyno, kurie kovo
ja, kad tauta but gyva ir lais
va; pagelbėkime nors besimo
kinančiai jaunuomenei pasiek
ti aukštąjį mokslą, nes be mo
kytų tautos vadų vėl žūsime 
svetimųjų bangose. Todėl au
ginkime sau savo tarpo žmo-

mos, užmiršta visiškai Žmo
gaus dvasią ir sugeba tiktai 
užauginti sveiką, gražų, bet 
dvikojį... 

Kryžiaus karas Italijoje. 

Nesenai susiorganizavo Ita
lijoje draugija, kurios tikslas 
kovoti prieš piktžodžiavimus. 
Tos Ihatigijos darbas plečia
si kasdieną ir jau siekia par
lamento Rūmų. Svarstant įsta
tymus temai tarta žodis, kad 
"Italija turi tapti pirma pa
saulyje šalis, duodanti pašau-
liui mandagumo pavyzdį". 

nes, kad turėti gerai išlavin 

Paryžiuje paskutiniais metais 
padaryta žymi pažanga Prau 
euzų Akademijos narys M. 
Goyau praneša tokias links
mas skaitlines. 

1006 m. Paryžiuje buvo 147 
parap., dabar yra 176. Krik
ščioniškųjų mokyklų Broliai 
su savo 17 buvusių mokinių 
įsteigė pramonės ir prekybos 
tarnautojų sąjunga, 1887 me
tais. Dabar toji sąjunga turi 
30,000 narių. 1902 m. Šv. Vin
cento seserys sutraukė į Mo
terų organizaciją 48 nares. 
Dabar iš tos užmazgos išaugo 
Centralė katalikų moterų Są-

Susirinkusie ji *' meldžiasi'' 
rūkydami cigarus ir cigarie-
tos. Patsai pastorius -pstpūyvė-
riaves užsitraukia dūmelio. 
Karštam laike jų dvasininkas 
pataria nusivilkti švarkus, nu 
siimti apykakles, kad butų vė
siau. 

Panašiai yra ir kitų kraštų 
protestonų bažnyčiose. Lon
done yra bažnytuže, vad. "Es-
tenda", kur dievobaimingi 
protestonai prieš evangelijos 
skaitymą užsidega pypkes. 
Taip pat galima surasti ir kai 
kurioje Olandijos kirįužėse... 

Girdėtis, kad keli ponukal 
junga, turinti 40,000 narių lietuviai, atsiprašant "dakta-
Katalikų Gelikelininkų Są
junga 1918 m. turėjo 200 na
rių, dabar turi 50,000; 1920 
m. įvyko Krikščionių Darbi-tus* ir dorus tautos vadus, 

šelpkime besinH>kmančią lie-| ninku Federacijos Kongresas, I dovanoti Chicagos lietuvius 
tuvių jaunuomenę. 

Fed. Sekretorijatas. 
kuriame atstovų susirinko nuo 
578 skyrių. Iš'viso narių bū

ras" Oraičiunas, atsiprašant 
"redaktorius" Grigaitis, ir 
atsiprašant "kunigas" Kubi-
Hfts su kompanija nutarė ap* 

nauja geradarybe. Jie gauna 
•pinigėlių iš Amerikos Meto-

bažnyčią Paryžiuje ir pašven
tino naujam dievui-Išminčiai. 
Tą pačią dieną pasodino ant 
altoriaus Paryžiaus pliką 
mergą, o šalintinėse koplyčio-
t>e įtaisė baras ir lovas pas
tatė... Apie tai žino ir patys 
Graičiuniškiai su Kubiliš-
kiais. Taigi jei gyvi busime, 
pamatysime vienu skandalu 
daugiau, v 

Tiktai susimDdamieji, pro
tingieji tėveliai^ nenustokite 
leidę savo vaikučių į Ray
mond Chapel, tiktai nenusto
kite klausę ciciliukų, tiktai ne 
poliaukite skaitę "Naujienų", 
o jei gyyas busiu, dar aš ne 
vieną šimtą mulkių išperėtų 
paregėsiu. 

Bus dar, ačru Perkūnui, juo
kų velniokui, bus.... 

— Ar teisybė, kad tas laik
rodis eis keturiolika-dienų be 
užsukimo ? 

— Taip. 
— Tai kaip ilgai jis eitų 

jeigu jis butų užsuktas f 

SKAITYKITE K PLATOflO 
KUE "DfUUGA" 

Iš GIEDRINTO 11 -TO tflMO 
PROTOKOLO. 

< M M > 

(Pabaiga) 
ToHaus seka neužbaigtieji reikalai. 
Tarp ko i neina dienotvarkėn 17-tos 

kps. So. Boston, Mass. pareikalavimą?; 
kad palaikyti seną susivienijimo vardą 
ir atmesti vardą "Giedrininkai ,\ Įneši
mų komisija perskaito šį reikalavimą 
Seimui. Kyla daug diskusijų. Galų gale 
nutarta pasiųsti 17-tai Moksleivių kp. 
tam tikrą rezoliuciją. Pagaminimą šios 
rezoliucijos pavesta Kezoliucijų Komisi
jai. Seimas pareiškia, kad šiuo laiku n^ 
jokiu bndu negalima mainyti vardą "Gie-
drininkai", bet nutarta palaikyti seną va r 
dą *'8iedrininkai" ir paaiškinti minėtai 
kuopai priežastį del kurios negalima lą 
daryti. Tuo klausimas užbaigtas. 

Pakertas X-to Seimo klausimas mo 
keti iždininkui $50, raštininkių $25. Šis 
klausimas tapo panaikintas, tokiu būdu 
alga iždin ir rast. panaikinta. 

Senas klausimas išleisti a. a. kun. 
Kaupo raštus jo paminėjimui, nutarta ati 
dėti neapribotam laikui. 

Antroji sesija užbaigta 5:00 vai. po 
pietų. 

Antradienis, / ugp. 29 d. 

Trečioji sesija. 

Antradieny 8:30 vai. ryte visi Seimo 
dalyviai susirinko §v. Jurgio bažnyčion, 
kur kun. A. Linkus atnašavo Šv. Mišias 
už organizacijos mirusius narins. Po iš
kilmingų pamaldų visi sueina Lietuvių 
svetainėn.- Trečia Seimo sesija atidaryta 

10:00 vai. ryte. Įnešimų Komisija patei
kia Seimui dienotvarkę. Seimas ją už
g i n a . 

Presos Komisija skaito pagamintas 
rezoliucijas bei pasveikinimus Liet. At
stovui V. Č*arneckiui, vietiniam Vyskupui 
ir miesto majorui. Pasveikinimai priimti. 
Nutarta dar pasiųsti pasveikinimą Lietu
vos Ateitininkams. 

Ižd. J. Šilkas prisiuntė Seimui ra
portą, todėl skaitymas jo raporto įėjo 
dienatvarkėn. Jis parodo, kad dirbo visa 
energija ir tiek kiek jo pajėgos leido. Au
koja $50 metinę algą organizacijos rei
kalams ir paduoda rezignaciją. Raportas 
priimtas gausiu delnų plojimu. 

Kyla klausimas kaip pagreitinti iš
pardavimą organizacijos ženklelių. Nu
tarta parduoti ženklelius po $1.00 Ori 
Naujų Metų, gi po Naujų Metų pardavi-

Buvo įnešta, kad kiekviena kuopa 
siųstų Seiman metinę darbuotės apžval
gą, kurios butų skaitomos laike Seimo; 
nutarta atidėti šį klausima ant toliau. 

Įnešta atskirti administraciją nuo iž
dinės, gį administraciją suvienyti su re
dakcija, sis įnešimas buvo priimtas ir ne
girtas. 

Sesija uždaryta 11:30 vai. ryte. 

Ketvirtoji sesija. 
-

piet. Įnešimų Komisija pateikia Seimui 
dienotvarkę, kurią Seimas užgiria. 

Seimo vedėjas praneša kad dalyvių 
fotografija bus traukiama 2:30 vai. po 
piet ries šv. Jurgio bažnyčia. 

-

Skaityta pasveikinimai nuo L. Vyčių 
administraoijos ir redakcijos, nuo Leonai-
tės Worcester, Mass., nuo y2-os Oied-

atidaryta 3:00 vai. -
• 

Įnešta, kad Centras išleistų tam tik
ras korteles su valdybos parašais liudi
jant, kad toks ar tokia narė užsimokėjo 
iki pažymėtam laikui. Įnešimas priimtas. 
{Pagaminimui šių kortelių pavesta Centro 
valdybai. 

Įnešta kad Centro valdyba įsigytų 
antspaudą. Įnešimas priimtas ir nutarta 
įgalioti Centro iždininką, kad pasirūpintų 
šiuo reikalu. 

Ketvirtoji sesija pradėta 2:00 vai. jo. Įnešta kad Kedakcija įvestų gvilde-

nėti juos po $1.15, t. y. už tą pačią kai- rrninkų kuopos, Grarid Kapids, Micn. Viši 
ną, kuri kainavo organizacijai. 

Pakeltas klausimas reikale prašymo 
paramos nuo Federaeijos palaikymui 
"Giedros", Giedrininkų Organo. Kadangi 
-Kultūros vajus buvo darytas ir Ameri
kos moksleivijos reikalams, tad nutarta 
pasiųsti Federacijos busiančiam Seimui 
atatinkamą rezoliuciją, prašant Seimo ne
girti mums T^ramą ir padėti mums 5pa-
laikyti organą ant toliaus. Seka naujieji 
reikalai bei sumanymai 

Įnešta turėti knygyno katalogas. Kuo
met turėsime pastovią vietą knygynui 
tuomet išsiuntinėti katalogus kiekvienai 
kuopai. 

Įnešimas kad toliau vykinti konku
rsinius straipsnius su premijomis, palik
ta Redaktoriaus ir Literatinės Komisijos 
nuožiūrai. 

pasveikinimui priimti delnų plojimu. 
Įnešta, kad Seimas surastų budus, 

kuriais galėtų parduoti senus jubilėjinius 
"Moksleivio" numerius. Po trumpų dis
kusijų nutarta pardavinėti juos po 25c. 
vieton 40c ir raginti kuopos, kad pasi
darbuotų parduoti juos. 

Įeina svetainėn A. Banis, vietinis žy
mus veikėjas, kuris pakviestas isreikšU 
Seimui linkėjimus. t*o linkėjimų ir trum
pos kalbos aukoja "Giedriniukanis" $2, 
kurią auką Seimas priima gausiu delnų 
plojimu. 

Įnešimų Komisija praneša, kad vie
tinis fotografas jau laukia Seimo dalyvius 
nufotografuoti ir rekomenduoja Seimui 
pertraukti Seimą ant 30 minučių. Seimą* 
užgiria šį sumanymą/Visi apleidžia sve
tainę ir eina nusiimti paveikslus. Sesiją 

nimo kalbos dalykų skyrių organe. Šiuo 
klausimu kilo daug diskusijų, galų gale 
Rezoliucijų Komisija pateikė šitokią re
zoliuciją: Seimas pageidauja, kad butų 
gvildenama Raiba plačiau organe po Re
daktoriaus priežiūra. Rezoliucija priiaita. 

Seka skaitjiuas rezoliucijų, kurias 
Rezoliucijų Komisija pagamino. 

Skaityta rezoliuciją 17-tai kp. So. 
Boston, Mass., L. R. K. Federacijos Sei
mui ir pasveikinimas Lietuvos Ateitinin
kams. | 

Rezoliucijos ir pasveikinimas priim
t a % 

Presos Komisija išduoda raporte pa
žymi, kad kai-kurie vietiniai anglų 4aik~ , 
raščiai patalpino jų ra&tus apie Giedri
ninkų 11-tą Seimą. Sako pasveikinimai 

f tai eita prie rinkimo Centro valdybos. 
Dvasios vadas išrinktas per aklamaciją 
kun. Vllktttaitis, pirm. P. Daužvardis, 
vice-pirm. Marijona Kenaėšiutė, ras t J. 
Statutą, ižd. Vaclas Sodaitis, redaktorias 
išrinktas per aklamaciją kun. A. Linkus, 
iždo globėjai; A. Kalvaitis, V. Jusas, M. 
Rubliauskaitė, Literatinė Kemisija: P. 
Česnulis, kl. M. F. Daumantas, A. Karu-
žiškis, J . Zabulionis, J . Leonaitė. 

Kitam Seimui vieta Išlikta valdybos 
nuožiūrai. 

Anot seno papročio Seimo cialyviai 
išreiškė padėką atsistojimu i r delnų plo
jimu Seim© rengėjams, kun. Vilkutaičiui, 
L. Vyčių 25-tai kp. Cleveland, O. k X U o 
Seimo prezidiamui. Paskutinė Seimo se
sija uždaryta 4:40 vai. po pietų. Scuao ve
dėjas praio kun, Vilkutatfio atkalbėti 
maldą. Po iaaklos sudainuota Lietuvos ir 
Amerikos himnai. 

Seimas pareiškia, kad Komisija peržiu
rėjus knygas •naduotų raportą Centro val
dybai, gi pastaroji pertikrins jų darbuotę. 

Kadangi neatsirado daugiau, įnešimų 

Tbojaus po Seimo atvyko mtrsų did
žiai gfer%lamas ir myRmas Giedrininkų 
•eframgas ir karštas ronėjas kun. Dr. Ig. 
Česaftis, kuria nors negavo progos išreikš
ti **Oiedrrntttkams" linkėjimus, tečians 
jo pats "atsilankymas sakelė daug irpo 
Giedrinbikuose, už ką fhes esame visi dė
kingi jam. Taipat negalima praMsti ne 
paminėjus kitą brangų organ. asmenį nurodytiems asnienims bus tuojauS pa-

siusti. Preso/ Komisijos mportus priim-' * * * K a z ė n*> k w k *"* P***ėli«> S * " ^ 
tas. fenygų Peri&rurėjinio Komisija duoda 
savo raportą, pažymi, kad negalėjo įokiu 
būdu taip greitai peržiūrėti knygų, nes 

Nors jiem neteko daryvauti Seime, tečiaus 
jų dvasia buvo fc$eime. Šie asmenys daug 
prijančia moksleiviams. Ištikrųju^ jei mes 

sioj šaly tada mūsų moksleivijai negrei
tų pavojus. t 

Matulis. 
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DRAUGAS 

HE K ,." — • • E J g 

i NEKSGHATlSiP SĄ PASAULĮ PER 5 VA 
.LANDAS?!! MENTIST.IS 

Valnnd: Nuo 9 tiryto iki 8: S© vafc 
S241 S * Halsted Gatvė 

CMc«*o, IU. • 

BB9B 

Jeigu taip, tai tuo jaus nu 
sipirk knygą, Kelionė aplink 

*t»a«a*aaatAasiiisi«aaAuaJLaig pasaulį per 80 dienų. Ją para-
Sj'aė Julės Verne. Į lietuvių kal

ba vertė J. Balčikonis. Ši kny-DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

TeL Caaai 2118 

Valandos: 10 ryt* iki 8 vakare. £ 
Gyvenimas: —4133 Archer Ave 

• Tel. Lafayette 0098 

ga begalo įdomi; kad ja. pra
dedi skaityti, tai jau nenori 

J dėti kol perskaitai Ją skai
tydamas pervažiuoji visą pa-

* r o * ^ r ¥ * ^ ^ s a u l į i r m a t a i jį k a i p a n t del
no. Knyga 228 puslapių. Kai-

rtfm/ r.,y>\ — , •r.iilLSLnni ******* i 

* * " # * 
• 

fc'gŲjfflff 

DBTROIT, MICH. 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIR1 TOGAS 

•44S 80. Westwi • Arenu? 
Telef. Lnfayette 4t4« 

i 
n a $1.25. 

Ž 

*aan<tos; t-11 rytate, l - l p o ^ 
platu Ir T-l rakarals. Nedėldie-* 
niato UktaJ po pietų S iki 6 val .$ 
t—— HIlllllHiMUH 

r DR. P. ŽILVITIS 
Parkele savo ofisą po num. 

S241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Juriaus Ręst. S laba. 
Priima LJgtmlus nuo P-12 A. M. 

S-S r . M. 
Tcl. Boalevard 7172 
Rezidencijas TeL Falrfax &574 

i i • 

Apie Kristaus Sekimą. $ 
knygutė paradyta 8v Tomo iš 
Kempio. Ją skaitydams, žmo
gus randa tikrą dvasiai mais 
tą. Ne vienas paklydėlis ją 
skaitydamas atsivertė ant tie
sos kelio- Ji tinkama visiems 
luomams. Jos kaina, su audek
lo apdarais $1.20, skuros apčL 
$1.80. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

3 t 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4631 S*, Ashland Ave. 
Tel. Vards l « 4 

Tcl. Yards 0004 
OFISO VAL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. r. 
Nedėliomis; nuo 10 v. ryto iki 
Į vai. po pietų. 

I 

CENTRAL MANUFACTU-
RING DISiTRICT BANKAS 
RENGIA DIDELĮ SUKAK 

TUVIŲ APVAIKSčIO-
JIMĄ. 

Didelės Dovanos Duodamos. 

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

GYDYTOJAS ir CIURI'RGAS 
Telefonas: Yards 2341 

8232 South HaJstcd Street. . 
Ant v f Kaus I iiiver. State Bank 
Valandos: nuo 19—12 ryte; nuo 
*—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedrllomid 'nuo' 1*0—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: $ 

Ir vėl (Vntrul Maiuifariurin;* 
. Distri.it Bankas rengia dideli ap-
i vaikščiojimą savo 10 METŲ SU-
į K A K T l V l į / . Nuo Spalio 2-ros 
dienai iki Spalio 15-tai yrs pla
nuojama daryti didelę kompanijų 
grauti nauju aecotmtii. Sprend
žiant m upo kukis dabar yra lai 
rezultatai yra pramatami labai 
geri. 

Daugybės dovanu yra skiriama 
ypačiai yra skiriama puikus rau-
tlonmedžio laikimlžiai tiems kur i ' 
atidarys naujus m-coimtus. IVr 
kiu-pasažieriu Ford Touring A * 

= — i tomobiliu jraus tas kuris turės lai 

Valentino Dresmakutg College 
2407 IV. ftiadison Street 
Telefonas Sei ley 1643 

Moko siuvimu, ratt«rnų kir J 
plmo. Designing olmiui Ir na , 

Vietos duodama dyka. i 

f mingąj] numeri. 
Kadio bus Įvestas padėkojant 

Račkio Corporation off America 
taip kati atsilankiusieji kostu-
niieriai iv svečiai galės linksniai 
laiką, praleisti. 

•Diplomai Mokslas lengvais at J Dekoracijos vra daromos banke 
'mokėjimais. Klaeos dtamoraia Ii .- , -• * , i ,• „ -i -
»»k»ra». R«ikaiai«frf V I I T * * ) ^ { i tuikamos šiam didel iam apvaiks-
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-f ė ioj imui 10 nictų sukaktuvių. 

Žodis " Y k i " . 

Vienas Detroito korespon
dentas dažnai rašinėdamas į 
laikraščius pavartoja įvairins 
slapyvardžius, bet šis pasku
tinis slavyvardis "Y la" kaip 
tik ir pritiko, nes nekartą ne
vieną asmenį norėjo "įdurti ' ' . 

Mėginsiu tarti žodį teisy
bės. Yri naturališka, kad lai
ke basebolininkų žaidimo pu
blikoje atsiranda dvi pusi. Vie 
ni šūkauja, ploja už vieną 
" tymą" kiti už antrą. Tas 
pats ir Įvyko laike žaidimo 
Clevelando L. Vyčių 2o kp. 
ir Detroito 102 kp., priešsei-
miniame išvažiavime. 8-jo iš
bėginio laiku buvo ( įtemtos 
žaidėju jėgos ir žiūrėtojų tar
pe kilo mažas užsikarščiavi-
Jnas. Tuo laiku, gerai pame
nu, kaip "Yla" (f Red.) tro
kšdama, kati 25 kp., Clevelan-
diečiat, laimėtu, priėjęs tarė: 
"Kas tie Detroitiečiai? jie tik 
sąšlavas." Gi, tame momente 
"Tūla Ypatų'\ Detroitietė, 
atsakė: "O, kur Tamsta gyve
ni ! Xors b Detroitiečiai Są
šlavas, bet ir Clevelandiečiai 
vien bomeliai." Tai tame "Y-
la" ir gavo pamato kitus da
rinėti. Man rodos, kad vienas 
išsitarimas nėra nei kiek blo
gesnis už kitą, tad patartina 
butų kad rašinėdama "Yla" 
apie kitus neužmirštų pasižiū
rėti ir į save. 

iš prityrimo žinau, kad i-

IŠ UŽSIENIO. 
Montreal, P. Q. — Rugsėju 

4 d., Montreal'o mieste įvyko 
didelės parodos. MontreaPo 
darbininkai ;yra gerai suorga
nizuoti. Parodoje dalyvavo u-
nijos kurių čionai daug yra. 
Įvairių amatninkų.ir papras
tų darbininkų unijos ėjo su 
parašais. Darbininkų šventė 
buvo gražiai paminėta. Man 
daug metų išgyvenus Suv. 

be jokio vargo. Šį metę, moky
tojauja keturi lietuviai mo
kytoja]. Ir kiekvienas, jų yra 
skirtingoje miesto dalyįe. Tai 
yra duodama kiekvienam gera 
proga pasinaudoti. Tam visam 
rūpesčio padėjo gerb. kun. iP. 
Vanagas, lietuvių klebonas. 

? ' 
% 

YPATINGAS STRAIKA« 

lowa's valstijos farmeriai 
pakelė negirdėta straiką, ne 
prieš darbdavius, bet prieš 
anglių išnaudotojus. 

Jie šaukia ir kitus farme-
rius prisidėti prie straiko. 
- Jie sako nemokėsią augštas 
kainas už anglis. 

Čm straikas kaip tik reika
lingas ir prieš visokius kitus 
darbininke išnaudotojus. Jau 
šiandie pragyvenimo augštos Jis SI metą gavo da vieną mo-

! . . ,. v . , , kainos nepakenčiamos, Bet vis 
kytoją pastatyti hetuvrų kla- I . M J\" vx ' . 
ses mokyti. Iki šių-metų ^ ^ a s dar kjla augstyn, ir - -
vo tik trys lietuviai mokyto 
jai, o dabar yra keturi. Tadgi 
lietuviai turi gerą progą įgy-

'» 3=rf\ 

Šiandie Pinige Kursas 
Slunkiam f>i#»tn*or w*r mn* 

9c. m 100 Auksinu. 
a r b a -=~-

1112 Attks. Už $1.00. 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — Cleaiing House 

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

Amerikos Valstijose neteko t i apšvietos. Tik klausimas ar 

lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuokite. 

S BARĄ f A l K £ , pirm • 
Kiekvienas vyras, moteriškė ir 

vaikas gaus užkvietima atsilanky-
i t i mūsų 10 METU ŠUKAKTU-

VIŲ APYA1KŠČIOJIME kame 
r^lllllItlIfffirZUIIIIIffffHir^nNlllllIMtr^ P r i K I O B DOVANOS laukia jų. 
= išdirbėjiai Ir į Dovanos duodamos visamis vai-
5 importeriai go- M ^ ^ ^ n S t e ^ ^ 3 kam. (ApgT.) 
S riaušių armoni-
5 kij visam pa-
J2 saulij už Žemes-
£ nes kainas negu 
5 kitur. Katalogas 
S dykai. 

Kasykite Angliškai. 
R l A T T A SERENELJJ 
817 Blue Islaod Ave. 

Lhhngo, 111. 
^HiHifmiiiZiiiiminiiiLSL'tniiiiiii 

Rcs. Tcl. Cieero S«5« 
Ofiso Tel. Cicero 49 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. * 
ant viršaus vaistynyčlos. 

vairus patėnujimai nep^i-
daro nei kiek gero, ir nekly 
siu pasakius, kad sukelia ne
mažai piktiuno ir ginčų. Bu
tų geriau, kad visi tie "tėmi-
jantieji" daugiau laiko jin 
švistų naiulingesnienis rašy
mams nei kritikoms. Kritikio 
ti kiekvienas gali, bet atmin
kime, kad tada mūsų laikraš
čiai virstų į pašaipos laikraš
čius, ir nebūtų jie malonus 
skaityti. -

Tūla Ypata. 

matytLtokio didelio apvaikščio 
jimo darbininkų šventės kaip 
MontreaPio darbininkai ap
vaikščiojo. Tas parodo jėgų 
organizuotų darbininkų, jogij 
panaudojimui del savo gero-
vės. 

Su v. Valstijose yra daug 
organizuotų darbininkų, bet 
dar toli gražu ne visi suorga
nizuoti. Organizuoti darbinin
kai gali daug lengviau iško
voti .daug geresnes gyvenimui 
sąlygas, negu neorganizuotie
ji. Daug jau organizuotų dar
bininkų pakriko ii* kompani
jos darbininkų unijas griau-
ja su dideliu pasirįžimu. Dar
bininkai turėtų parodyti tiek 
pat pasirįžimo prieš kapita
listus ir atsilaikyti prieš jų 
nedorų dailių. Čia turiu paste
bėti, kad ne bolševikiškų or 
soeiafistiškų priemonių grie-
bianties, bet demokratišku 
burtu, turint- omeny tikrai 
darbininkų gerovę/. 

jie naudojasi ja. 

Lietuvių bažnyčia. 
Lietuviai turi gražią bažny

čių prie Ihevo pasimelsti. į 
lietuvių bažnyčių ateina pran 
euzai ir jie didesnę dalį bažny 
cios pripildo. Tas palengvina 
lietuviams parapijos užlaiky
me. Daugiau yra prancūzų ap
sigyvenusių prie lietuvių baž
nyčios negu lietuvių. Lietu
viams nėra jokio pavojaus iš 
jų. Piancuzai yra labai links
mi, kad lietuviai p&iima juos 
j bažnyčia, o lietuviai irgi 
linksmi, kad jie pagelbsti lie
tuviams išmokėti parapijos 
i skolą. 

Darbininkai. 

Darbininkams Kanadoje y-
ra sunkinus su darbais, nes 
dirbtuvių nėra tiek kiek rei
kėtų būti sulyginus gyventojų 
skaičių. Daug žmonių dirtya 
ant ūkių. Ir man teko patirti, 

neži
nia kas bus žiemos laiku. Bet 
darbininkams algas nieks ne
didina, tik progai pasitaikius 

darbdaviai deda visas savo 
pastangas, kad dar labiau su
mažinti užmokesnį, ir taip jau 
nepalyginamai mažų užmo
kesnį-

Darbininkų minios neturi 
ka pavalgyti sykį į dienų ge
rai, bet kapitalistai moka už 
Vienus pietus $1,700. Taip 

praneša laikraščiai iš Ne\v 
Yorko. Tai gadynė. 

POLITIKOS ŽINELĖS, 

srfiiiiiiiiiHiir^iiiiuiiiinirznirnHiiiio 

M . W. RUTKAUSKAS 1 
ADVOKATAS | 

orioa* IHdmiestri: 
| 29 Soutb La Salle Street f 
[ j Kambaris ftSO 

Teiefonaa: Central i t f t 
: # ^ ^ ^ » # 4 » * # # » Į H i i t » « M # ».a.ą 

| Vakarais. 812 W. 33rd 8t. 
įį Telefonai: Yards 4881 
^iNiiiiiiiimiiiiiiiiitiiLTJimiimiiiL^s 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

UETUVIS ADVOKATAS 
Dicn.: R. 511-12* W. Deaibeni • 
Street Tel. Dcarbom 60V6 
Vakarais: 10738 S, Wabasii Ave, 
Roselaml Tel Pullman 6377 

i 

J u l i j u s B a n i e S , SUV. V a l s t i - ' TeL Central 1289 

,. noi's as d a r nesena i aps igvve-
I r įs lengvo pr ie t o ga l ima < B™ . , . , 

n a u K a n a d o j e , v ienų k i t ų 

jų Grudų Korporacijos prezi
dentas karo metu, kalbėdamas 
į skaitlingų publikų, tarp kitų 
dalykų pasakė: 

Socializmas ir komunizmas 
paliko sunaikinimo pėdsakus 
Europoje. Baisius -gargus už
traukė ant Rusijos raudonųjų 
valdymas; Austrijų ir Vokie
tijų vargina socializmas. Ame
rika turėtų atsiliepti prieš" to
kio krypsnio dėsnius, kurie 
visiems gręsia pražūtimi. 

prieiti. Taip pasakęs yra Ang
lijos tautinis poetas — A. 
Tennyson, kad Anglijos 'žmo
nės prieis prie demokratiš
kiausios šalies po valiai. Ir 
taip yra Anglijoje. Tą pati 
gali padaryti ir Suv. Valstijų 
darbininkai, po valiai susior
ganizuoti ir paskui pasirody
ti stipriu organizuotu kūnu. 
Tų galima padai-yti lengvai. 
Tik reikia, kad darbininkai 
butų susiprato gerai, pažintų 
vienybės galybe. 

VYSKUPO ATSILANKY
MAS IK BAZARAS. 

"Hatai kaip prreitai jisai nubojo 
verkti. As tik ką daviau jam tiszą 

B A M B I N O 
V»i£baženkUs Re^. S. V. P:it. Biuro 

ir matomu i tas palengvino jo skaus-
nms t^IoJaas.,, 

Taip, motinos! Bauabrao parode p » 
kins rosaltatus palen^>iii«iio vidutūjį 
diegimo, mešluagio ir tržkietėjoiao. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo danginu ! 
35e. aptkkose. Už 40e. prishinėiainc tiiiiai iš laburatorijos. 

F. AD. WCMTER & 0 0 . 
104-114 So. 4ih M. Brooklyn, N. Y. 

E. St. Louis, HL — Kores-
i>ondeiK'ijoj iš šios kolonijos 
tilpusioj **J>niugo" num. 22.'] 
buvo padaryta stambių klai
dų. J. M. Vyskupas atvyks į 
mūsų bažnyčių ne rngs. 29 cl. 
bet spalio (Oct.) 29 d. Taipgi 
bezaras bus ne rugsėjo bet 
spalio (Oet.) mėn. 21, 2o, 25, 
28 a 

Bijūnėlis. 

40 valandų atlaidai. 

Kugp. 21, 22. ir 23 buvo at
laidai. Daug žmonių pasinau
dojo iš atlakhj, tuo dvasios pe
nu, o to žmonėms reikia. Te
ko man pačiam girdėti, kad 
žmonės džiaugiasi atlaidais. 
Kunigų buvo iš Btfv. Valsti
jų: S. Kemei&a iŠ Brooklyn, 
N. Y. ir K. Štakus iš Arba-
ny, N. Y. 

Išpažintį atliko ir šv. Koma 
nijų priėmė apie tiOO asmenų. 

UNIJA CBrotcivą/. Nev\ork.NY 
TIESI. rauom ^5=lLIETUW 

VAMTOSJT VISI P.VRANKITJ ER 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant i Piltuvą aplenkia 
I<euku Įuosta (karidorių) 

Visa Trečia Klesa Padalinta I Kambarius 
Ant 2-Jy. 4-rlu, 6-šlų Ir 8-uiu IIOTU 

S. i>. ESTOHIA Spalio 4 
S. S. LIT t A M A Siudiu 18 

Trečios Kla sos Kainos } : 
IIAAIBURGA $103.50 — PIUAVA fl0«.50 

MEMEL ir LIEPOJU $107.00 
>elol lalTakor. Ir ilnlų kreipk, prla saro afaa. 

DKTKOIT, .MICH. — Ilein \ 
Ford'as padarė didelę permai^ 
nų savo įstaįgose. Buvęs su-
perrtendontas C. Sorenson bus ' ol i rbina 
permainytas, dar nežinia kas I 
užims jo viet%. Fo atidarymo 
Fordo dirbtuvės, Fordas ima
si daugiau domės kreipi 
t i į savo įstai,sas. 

žmogų kurs jau nedirbąs apio 
vienų metų laiko arba ir ilgiau 
Mane labai nustebino, kad 
šiais laikais sunku su dar
bais Kanadoje. 

Brangumas. 

Kasi ink brangumo tai tas 
pats galas kaip ir Suv. Vals
tijose. Vienas kitas daiktas 
yra pigesnis, bet aplamai im
ant viskas lyrgiai brangu kaip 
ir Suv. Vals. Darbininkai ma
žiaus uždirba Kanadoje, negu 
Suv. Valstijose, o brangumas 
beveik tas .pats. Tai jiems ir 
gyvenimas yra gal šiek-tiek 
vargingesnis. 

lietuviai. 

Lietuviai yra labai malo
nus ir draugiški. Daug jų yra 
geros širdies žmonės. Jie ma
nos klausia daug apie Suv. 

Motoriniai trokai žada pa
daryti labai dideles lenktynes 
prekių*traukiniams. 

Jie pergabena labai daug 
prekių į netolimas vietas. A-
pie keturiolika šimtų milionų 
tonų pervežamų traukiniais 
per metus buvo pervežta tro-
kais. Kuomet bus įvykdintas 
projektas pravesti daugiau kie 
tų kelių, pervežimas prekių 
trokais pasidaugins. 

Gen. 'Publicity Service. 

'U 

HAROLD 0. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas Tisuose teisimuo
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — 161S 
155 No. Clark St. Chioago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte tU 9 vakare 

K - • " < . » * i n • • • • • - - g 

*Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vklumiestjje 
A S S O C I A T I O N B L O G , 19 ttoatfe La Saite 

Room 134 S 
' t VaHut<>oc-. 9 ryto l į i a ĮW pf»« 
[Namų Tel. Hyde Park « 9 B ~ 

pfsry 

» ^ 

Jonienė. — Ar esi kada su 
gavus savo vyrų flirtuojant? 

Jurgienė. — Taip, sykį. 
Jonienė. — Ir kų tų jam ta

da darei? 
Jurgienė. — Apsivedžiau su 

juo. 

Telefonas Oanal 6395 

JOHN G, MEZLAISKIS i 
Generalis KontraJrtoriūi, staty
toja* ir senų namų ffaartojaa 
2338 8. Oakley Ave., Ckicago 

Arti W čio Pbot. 
! » • • •• • - - - • 

2= — — 
J. WYANDS 

Graborius ir Balsamuotojas 
K. 6YREVIČIA 

Automobiliai visiems reu^alams 
2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 

tlvl. Canal 6543 Tol. Canal 019»| 

e 

KKvV YORK, rugsėjo 23, 
' ? , "." Zr T* ! . I *7M 7T ^"alstybės sekretorius Hughes \alstijas. Kų žmojau is Suv. ^ i iz 

Vals. lietuvių veikimo papa
sakojau. Kanadoje irgi lietu
viai yra patrtjoiai, myli savo 

sugryžo.namo iš kelionės po 
Pietinę Ameriką. Skubiai iš 
.čia išvažiavo Washingtonan. 

Žodžiu sakant daug žmonių -tėvynę kietuva taip kaip ir 
lankė pamaldas visas tris die- Suv. Vals. lietuviai. 
nas. Tadgi garbė yra Mon- Jonas J. Pocius. 
treal'o lietuviams katalikams,— . 
kad jie moka ir noriai Dievą BAVIEJI RBMKITE SAVAS 

Į S T A I G A S . 

* • • • • — , . ! • 

V • 

18 starų mažiau sverta. 

JOLlET, ILL. — Šitame 
4niostely yra labai riebus žmo-
gUs, jį vadina riebiausiu žmo-
sruiiii. J Q - v a r d a s J . Vvr. Pa t l i -

Mokyklos. 

MontrealV su mokslu lie
tuviams yra nesitnkn, lic.-; 
jiems leidžia turėti lietuvius 
mokytojus ir miestas apmoka 
mokytojus. Ir dar tose. mo
kyklose yra mokinama tikė
jimo dalykai. 

Tai yra auksinė proga lie
tuviams savo vaikus išmoky
ti lietuvių kalbos. Niekur nė
ra taip lengvai prieinama prie 
11 loky klų kaip :Mont real 'e.Kas: 

• • «l • ! • .'•*+. mmm 

Žile galvoj—Velnias uodegoj. 

Iš gerai painformuotų sfe
rų pranešama, kad buvęs Vo
kietijos Kaizeris, pasirengęs 
apsivesti apie lapkričio 5 d. 
j i i i i m > M # w * » i n i i i i 

" S 2 B S - = = 

i • r • 

• '.•• 

Nkick, iš[3ttsninkavc8 lo dienų, 
sveria 18 svarų mažiau. Tai j tik nori gali leisti vaikutį į 

dabar sveria tik 336 svarų.- mokyklų ir jis bus priimamas 

P r a n e š i m a s 
'DRAUGAS44 atidarė savo knygy 
no skyrių pas Real Estata Joną 
Klimą, Brighton Parko kolonijoje. 
Taigi norintieji gauti įvairių knygų 
meldžiame kreiptis; 

J. K L I M A S , 
4414 S. California Ave. Chicago,IlL 

WICZ į 
LIETUVIS GRABORTCS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-|5 
giausia. Reikale meldžiu atsišau-S 
kti, o mano darbą busite užg^i-S 

Bnėdinti. Tel. Canal 1271—219ug 
12314 W. 23-rd PI. Chlcago, I l lg 

Telefoną* Var<Xn 11 SS 

STANLEY T i 
MAŽEIKA 

GftABORfr» TR] 
Ralsainaotojaa 

n i f lu aut""~»o-i 
bUlus Tlsokieined 
rąlkalama Kainai 
prieinamos. 

3319 Aukuru 
Aire. Ooieago. 

kTelefono Boalerara 41 IS 

A. Ni 
Oraboiivi 

Patarnauju lai-
dotovėna rea-į 
eafSSS. kHH 
cynoM Ir kltao-3 
Si ralfcalaosaj 
Kalno* nritlna-

§3307 Auburn Ava. Ofeieago. 

Tel. LararcSSe S9S6 

PLUMBiNG 
Kaipo lleturyB, lleturlanu 
doa patarnauju koceriMJta. 

M. VDfiKA 
a*io W. są-ta atraet 

^ — s ? 

,1 
/ 1 »mXJS» 
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ĮCHICAGOJE 
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ANGLIŲ TONAI BUS 15 AR , Susirinkimai! atsilanko 

18 DOL. gerb. kun. Dr. Ig\ Oosaitis ir 
išdavė raportą ifi LDS Seimo 

chorą, sudaryti vakarą ne 
taip, kaip (paprastai. Vienkart 
nutarta leisti ant tikietų ra
šomąją mašiną 52 dol. vertės. 
Visą pelną iš vakaro ir už ra
šomąją mašiną skirti ' 'Drau
go ' ' pagražinimo fondui. 

• . • į . - ' 1 • • • -'j?-jįj!;1įlj 

Tuščia kova, prieš anglių | Iš ra 
tmsją keliama. \ LDvS visgi neperstipriausiai 
* Chieagos anglių pirkliai pa-! stovi, ypač finansiškai. Už 
akelhe, kad čionai tomis dieno-; atstovavimą Chicagos LDS. 
mis bus atvožta kietųjų anglių. I Apsk. ggeifei kun. Dr. Česai-
Točiaus labai mažai. »"mi susirinkimas išreiškė pa-

Cbieagoje kietoms anglims; doką delnų plojimu, 
bus imama nuo $15.50 iki $18.-1 Apskritys svarstė, kaip 

Nutarta rengti prakalbas 
" .CTTT i V su pasilinksminimais, kurių aporto paaiškėjo, kad •* v. > ' ^ 

tikslas butu supažindinti zmo-

()0 tonai arba ir daugiau, sa
ko pirkliai. 

sustiprinus LDS. Prieita prie 
to, kad būtinai reikia sureng-

Tai žinokis, vargšas žmogo- t i maršrutas su prakalbomis 
Ii! ^ i ir programa. Rengimui mar-

Minkšto&ios an,glys taipat šnito išrinkta komisija iš R. 
brangios. Pigiau negalima Andreliuno, Jono Klimo ir A. 
gauti, kaip $12.00 tonai. : Peldžiaus. LDS Apsk. išreiškė 

"Kuomot aną dieną Cbicagos; P^»<laviiną, j t t$0 butų ga-
miesto taryba turėjo susirin
kimą ansHiu brandumo klausi-

lima gauti LDS tėvą — gerb. 
kun. F . Kemešį už kalbėtoją. 

me ir kuomet vienas aldorma- B ^ nežinia ar pasiseks, kadan 
nas iškėlė aikštėn anglių pfir- S* J i s < ] a h a r mokinasi "\Vasb-
klių sąkalbiavimą su kasyklų ington, D. C. 
:avininkasi, anglių pirklių są-j L. D. S. Chi-gos Apsk. in-
junga paskelbė patraukianti formacijos biuro vedėjai Jo
tą aidi įmaną teisman. j nas Klimas ir K Andreliunas 

Kelairoė tarno, kad ir pati j imdavo raportą iš savo veiki-
ta sąjunga gali atsidurti teis- m o - H raporto pasirodė, kad 
man, todėl, turbūt, nepanorės ^formacijos biuras labai 
L'Tumoti aldormanui. 

Dol mažiausio ir didelio da
lyko čia grūmoja teismais ir 
traukiniais atsakomybėn. Bet 
rezultate viskas bo nieko bai-
iriasi. 

NELAIMINGAS SEKMA
DIENIS. 

Pereita* sekmadienis Chica-
gqje ir apylinkėse pasižymėjo 
automobilių nelaimėmis. 

7 žmonės žuvo ir 22 sužeis
ta. Iš pastarųjų keletas var
giai pasveiks ią. 

KŪDROJE ATRASTAS 
LAVONAS. 

daug svarbos darbininkams 
priduoda. Sako daug darbi
ninkų atsišaukia klausdami 
visokių informacijų apie dar
bus. 

šian susirinkiman buvo at
silankęs Įžymus svečias gerb. 
kun. Br. Bumšas, Kat. Spau
dos Dr-Jos Centro pirminin
kas. J is pratarė keletą žodžių 
pasižadėdamas veikti LDS ir 
jeigu reikalui esant apsiimsiąs 
ir prakalbas laikyti. 

Yra daug vilties, kad šįmet 
Chicagos LDS kuopos ir aps
kritys sustiprės. 

žvalgaitis. 

nes su katalikiškos spaudos 
stoviu ir užduotimis. 

Pagaliaus nutarta visomis 
pajėgomis remti Centro Val
dybos darbus, einant f pagel-
bą visiems jos sumanymams. 

Prisirašė trįs nauji nariai. 
Į susirinkimą buvo atsilankęs 
Centro Valdybos pirmininkas 
gorh. kun. B. Bumšas. 

Išsiskirstėme įsitikinę, kad 
šiais metais Spaudos Draugi
ja padarys žymių naudingų 
darbų. 

B. T. 

% GRAŽUS LAIKRODIS 
DYKAI 

Su kiekvienų naujų $5.00 Taupymo Account'ų laike mūsų 

10 METŲ SUKAKTUVIŲ 
SPALIO 2-ROS IKI SPALIO 15 TAI 

DOVANOS VAIKAMS 

S
P

E
E«^ FORD AUTOMOBILIUS DUODAMAS DYKAI 

Kiekvienas Vyras, Moteris ir vaikas yra kviečiamas atlankyti 
MŪSŲ DIDELC DOVANŲ ŠVENTĘ 

i * t r a # e i 4 s , $ te?ė jo 26, 1922 

* — = r »• 

MŪSŲ JAUNIMAS. 

! 

jWEST SIDĖS SKLIAUTUO-

Vienoje TJneoln parko kad- j ________ 
roję a t r a s t - ^ i d e n t i f i l n i o t o ^ , ^ r * , ^ kuopos susi-
žmogaus lavonas. 

Lavonas yra lavoninėj 
numeriu l/)25 X. AVells st. 

po 

DALTONO BYLA. 

Jaunas vaikinas Dalton ant
rąkart bus teisiamas. Jam 
i yla prasidės spaliu 25 dieną. 

Pirmukart byloje prisiekę 
teisėjai nesutiko jį paliuosuoti i P° P iotŲ įvykusiame susirin-

rinkimas. 

Po metinio Spaudos I)r-jos 
Seimo visuose skyriuose jau-
riama nauja dvasia, naujas 
noras varyti apaštališkąjį ka
talikiškos spaudos platinimą. 

Mūsų kuopoj 1 variai, kaip ir 
visur. 

Sekmadieni rugsėjo 24 d. 

arba bausti. 
Dalton perniai pavasarį iš 

Aorthern Į_T_ft Co. l)ankos 
urvo pagrobęs 772,000 vertės 
laisvės bonų ir pabėgęs. Bu
vo suimtas. 

A|PIE NUSKENDUSIO 
ATGAIVINIMĄ. 

Chie. Antropologijos drau
gijos susirinkime Dr. Allen 
pranešė, jog trumpoj ateity 
; uskendusį žmogų busią gali
ma atgaivinti, kaip ilgai jo or
ganai nebus sugedę arba nusi
dėvėję. Tai esą paskatinis 
mokslo išradimas. Teėiaus 
praktikoje dar nevartotas. 

IŠ CHICAGOS LDS APSK. 
SUSIRINKIMO. 

West Side. Sekmadieny, 
rugsėjo 24 d. Aušros Vartų 
}^ar. mokyklos kambaryje įvy
ko LDS Chicagos Apsk. susi
rinkimas. Šiame susirinkime 
dalyvavo delegatai iš penkių 
kuopų. 

Bridgeportas. — Rūgs. 19 d. 
Šv. Jurgio parap. svetainėje, 
įvyko L. Vyčių 16-tos kp. su
sirinkimas. Nors oras buvo 
lietingas ir nemalonus, bet ne
mažai narių atsilankė į. susi
rinkimą, kurs gyvai ir nuose
kliai svarstė savo organizaci
jos bėgančius reikalus. 

Malonu yra dalintis su skai
tytojais žinia, kad pastarame 
laike mūsų kp. pradėjo žymiai 
augti narių skaičiumi ir kilti 
veikime nežiūrint i r to kad 
šioj kolonijoj yra kiečiausia 
dirva L. Vyčių organizacijos 
augimui. 

Mat čia yra susispietę įvai
rių rųšių laisvamanių gaiva
lai, užsivardinę save visokiais 
vardais. Nors jie savo vardais 
ir skyriasi vieni nuo kitų, bet 
jų visų tikslas vra vienolčis, 
šmeižti katalikiškas organi
zacijos. Tečiaus nežiūrint to 
viso mušu kp. vis daugiau ir 
daugiau gauna naujų narių. 
Šiame susirinkime irgi prisi
rašė trys.nauji nariai: O. Sau-
noraitė, Br. Vaišnoraitė ir St. 
Pranaitis. Visi jauni, pilni e-
nergijos ir geni norų darbuo
tis jaunimo tarpe, Dievo ir 
Tėvynės labui. 

Po .susirinkimo .buvo pro-
gramėiis kurį išpildė sekanti 
asmenys: p-lė Ez. Svinskaitė 
pasakė eiles " E i k Meilioji"; 
p-lė O. Redeckaitė turėjo pas
kaitą temoj: "Nekaltinkite 
Merginų". Nors abidvi dar 
tik pirmą kartą dalyvavo, pro
gramoj, bet savo užduotis at
liko gana gerai, už ką pelnė 
daug aplodismentų. 

Vytis V. Rukštalis pasakė 
trumpą bet gražią prakalbėlę 
apie L. Vyčių organizaciją. 

Vytė. 

CENTRAL 
Atdaras Seredos ir Subatos 

Vakarais iki 8 vai. 

MANUFECTURING 
D I S T R I C T 

1112 West 35-th Street 
BANK 
Radio Koncertai 

Kasdiena. 

i 

susirinkimas įvyks antradie
ny, rugsėjo 26 d., 7 ;30 v. vaka
re, Aušros Vartų parap. svet., 
Atstovai išduos raportus iš i-
vykusio Seimo. Laukiama 
skaitlingo delegutu-čiu suva
žiavimo. 

Valdyba. 

Bridgeportas. — L. Vyčių 
16 kp. susirinkimas Įvyks an
tradieny, 26 d. nigs. 8 vai. va
kare, Šv. Jurgio parap. sve
tainėj, ant antrų lubų. 

Visi nariai ir norintieji pri
sirašyti prie L. Vyčių org. ma
lonėsite atsilankyti pažymėtu 
laiku. Po susirinkimo bus pro
grama. 

Valdyba. 

Faktai Apie 
Dalykų Stovį 

N 

KUN. VAITUKAITIS DIE
VO APVEIZDOS PAR. 

kime padaryta žymhj suma-
-

nymų ir nutarimų. 
Išdavus apyskaitą iš Šeimi

nio vakaro, pasirodė, kad pel
no bksią apie 50 dol. Nutarta 
viešai išreikšti padėka artis
tams — iš North Sidės Mot. 
Sąj. 4 kp. ir visiems darbuo-
tuojams, prisidėjusiems prie 
vakaro pasisekimo. 

Darant pienus šių metų dar
bams laikytasi buvo Seimo nu 
tarimų ir pageidavimų. 

Kadangi mūsų kolonijoje 
kat. spaudos agentūra pasta
tyta labai gerai ir skaitytojų 
yra labai didelis skaičius, ra
sta, kad tuo žvilgsniu pas mus 
nėra ko taisvti. Užtat nutar-
ta, jeigu Centro valdyba pa
reikalaus pagelbos, prikibti 
kitoms kolonijoms spaudos 
platinimo darbe. 

Apie Kalėdas nutarta reng
ti didelį vakarą. Visą jo tu^ 
rinį sutvarkyti taip, kad va
dovaujanti mintis vakaro bu
tų nušvietimas Spaudos svar
bumo. Nutarta parinkus ge- A. L .E. K. Federacijos Chi 
riausius artistus ir pakvietus cagos Acsįaičio labai svarbus 

Kelios dienos atgal J . M. Ar 
kivyskupas paskyrė kun. Pr. 
Vaitukaitį vikaru Dievo Ap-
veizdos parapijos. Visų Šven
tų par. parapijonai nulydėjo 
jį j naują vietą su ilga eile 
automobilių. 

Rep. 

PRANEŠIMAI, 

CICERO, I L U — Šiandie 
vakare, 8 vai. Liet. pripaži
nimo manifestacijos kom. su
sirinkimas. Komitetas. 

« • — -

Paieškau merginos arba mo
teries prie namų darbo prie 
3 vaiku mažiausias 6 metų 
.algis ir kambarvs su mokė-
čių susitaikysim. 

A. E. NOVICKIS 
3242 West Division Street 

Ant 1 Lubų Tel: Albany 3091 

EXTRA EXTRA! 
Gera proga ant raudos saliunas 

prieš pat Cranc Co. Vieta gerai iš
dirbta biznis galima gera daryti ti 
kęs žmogus. Kam yra reikalinga 
gera vieta tai nepraleiskite geros 
progos ir atsišaukit greitu laiku 
pas namp savininką: v 

FRANK URBIKAS 
4147 So. Kedzic Ave. v 2 įdubos 

ESENAI pasklido neteisingos žinios a-' 
pie Standard Oil Company (Indiana) 
buk ji prigulinti trustui ir jo valdoma 

kaipo dalis didelės organizacijos o ne Direkto
rių taip kaip pačiuota. 

Tokios žinios y r a visai neteisingos ir be jo
kio pamato. 

The Standard Oil Company (Indiana) yru 
noprigulminga organizacija prigulinti 27,109 
individualiam šėrininkams, dauguma iš jų dar
bininkai tos kompanijos. 

No vienas žmogus neturi nei 10 nuošimčio 
Capital stoek'o. 

Systcma Kompanijos valdymo yra suformo-
luota ir vykdinama praktikon Board of Direc-
tors susidedanti iš devynių vynj kurie vien 
tik ir užsiima. 

Robert W. Stcwart, Vedėjas 
W. M. Burton, Prezidentas, 
W. E. Warwick, Antras Vice-Prezidentas 
B. Parks, Trečias Vice-Prezidentas 
K. G. Soubert, Ket. V.-Prez. Sek. ir Kasin. 
AUlan Jackson, Penktas Vice-Prezidentas 
R. II. McElroy, Traffic Manadžerius 
JB. J, Bulkx;k, Direktorius Pirkinių 
T. J . Thompson, Gen. Manadž.-Pardaviniu. 

&ic vyTai rūpinasi kad biznis šios Kompa
nijos butu varomas taip kad duotų žmonėms 
gr iaus i patarnavimą gyvenantiems Vidur-Va-
kariuose: duoti pastovų darbą 26,000 vyrams 
ir moterims; duoti nuošimti šėrininkams anc 
jų įdėtų piningų. 

The Standard Oil Company (Indiana) nie
kam neskolinga i r nepripažįsta ištikimumo nei 
jokiam pavieniui žmogui arba kitai kokiai or
ganizacijai. J i Ktovi ant savų kojų ir su iš
didumų gali pasakyti kad ji atlieka didelę dar-
bą. 

Standard Oil Company 
(INDIANA) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
2894 

IlfJTUVIfl Akių S p e c t o l i y s 

Ant Brideeport^ 
DR. SERNER, (SfcRNAS) 

Optomotrist 
3315 Sb. Halsted S t , Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vak., Ned. 10 lkl 1 | 

mm 

«E I z = 
Tel. Canul ^57. Vale Canal 21>« 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 Sonth Halsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryta: 1 Iki 4 
po pietų: C lkl t rakare 

1 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

5712 8 6 . ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
J Seredorais nuo 4 lkl 9 vakare. 

~.'J 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Turiu 20 metų , prityrimo 
JOHN J. SMETANA 

Akių Specialistą* 
1801 So. Ashland Avo., kamp. 

18-tos gatves 
Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Platfs vaistinyčios 

Temyk mano parašų 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 

Nedaliomis uždaryta. 

8 DR. CHARLES SEGAL 
•avo ofisą po numeriu^ 

47tf BO. ASHLAJTD AVENCIE 
SPECIJALISTAS 

DŽJOVTJ, Motenj iv Vrnj Ligq 

f ai.: ryta ano ! • — 1 ' : n i , ° * — $ 
)o platų; nuo 7—8:19 vakara.f 
UdėUomls: I I lkl 1. 

Telefoną* Drevei MM] 

fm 

Dr. M. Stupnicki 
3167 &». Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
*̂  Telefonas Vnrds &OS2 

Valandos — 8 iki 11 i* ryto 
po pietų 6 iki 8 vak. Nedėliomls 
ofisas uždarytas. , 

V a 

PARDUODA bučernė ir sro-
sernė — biznis cash pardavi
mo, priežastį pat irsi t ant vio-
tos randasi Brighton Park. 

3965 Archer Ave. 

Reikalingi kanj taisyt^ojiai 
prie derinių freiglit karių, 
kontraktinė šapą darbas pas
tovus ir nuo šlakio, 

STREETS CO; 
N. 48-th ir Morgan Gatvių 

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

Cable Co. 
954 W. 21st Str. 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių cy] indrų $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. arti 53-čios gat. Tel. Cicfero 8119 
Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave, Cicero. 

REIKALINGAS PARTNERIS Turkiška elektrinė maudynė 
H0TELIS su 100 KAMBARIŲ gerai apmokam skalbyklos 

(Laundry) biznyje, turi įnešti 
$5,000.00 cash. 

Norint platesnių žinių, krei
pkitės bile dieną nuo 8:00 iš 
ryto iki 6:00 vai. vakaro, po 

num. 1746 N. Westem Ave. 
arba telefonuokite Humboldt 
1252 klausdami CARL. 

FEDERACIJOS APSKR. 
SVARBUS SUS-MAS. 

PAIEŠKAU Jaroslavos Savliunas Ir 
Stanislavo Marazausko iš Lietuvos 
paeina Kauno redybos Ukmergės 
mieeto 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 U. 15-th St.. . East St. Louis, 111. 

REIKALINGAS siaučiaus pagel-
bininkaą gerai patyręs savo amate 
reik mokėti dirbti ant elektros ma-
šimj. Darbas pastovus, prie pro
gos galiu ir parduoti šapą. Atsi
šaukite, S. VĮRKUTIS, 
5507 So. Robey *Str., Chicago, 111. 

Lankant mušu pirtį, galima ap-
sisaugot nuo sekančių ligij: Reu
matizmo, violetiniai spinduliai, 
nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiaus, inkstų ir kitokių elek
tra gydymų. 

Naujausiais mūsų įtaisymais, gv-
arantuojame geriausią gydymą. 

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną rį naktį. 

Dienos del vyrų — atdara kiek
vieną dieną i r vakarą išimant 
Utarninkus nuo 9:3o ryto iki 7:30 
vakaro. 

A. F. CZESNA, 
1657 W. 454a gatvė, Chicago, IIU 

Telef. Boulevard 4552 

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

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. H. Glaser pe* 

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

3149 So. Bforgaa Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

Iki 3 po pietį}, nuo K iki 7 vale 
Ned. nuo 10 iki t po pletu. 

Telefonas Yards 687 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHmURGAS 
10821 So. Michigan Are. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chicago. IH. 
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Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 8693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS tr 

CHTRLRGAS 
Specialistas Moteriškq. Vyriokų 
Vaikų tr visų chroniška Ugi* 

Ofisas: S354 6. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—1 po 
piet, 7—8vak. Ned. l t — 1 2 d. 
Rea. 1188 Independencs Blvd. 

Chicago. * 
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Tek Boulevard 2180 DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, R!. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
Telef. Pullman 342 ir 848 

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