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PAMINĖTA TIKĖJIMO 

SUKAKTUVĖS, 
LONDONE ATLIKTAS 

MISIONORIŲ KONGRESAS. 

Įspūdinga Iškilmingoji 
Procesija. 

LONDONAS, spal. o (su
vėlinta). — Anglijos šešių die 
nu misionocių kongresas pa
sibaigė sekmadienį įspūdingo
mis religinėmis apeigomis. Iš
kilmingoji proeesija su šven
čiausiuoju Sakramentu, kurio 
je Anglijos ir Vali jos Arki
vyskupu ėjo su užjuros Vys
kupais ir apaštaliniais Vika
rai;? bendrai su viso pasaulio 
vienuolių misionorių delega
tais, baigė kongresą. Kardino
las Bourne nešė Švenčiausią 
Sakramentą procesijoje. Pas
kui suteikė pontifikalį laimi
nimą. 

Dvejopos sukaktuves. 

Kongresu ir bažnytinėmis a-
peigonus paminėta dvejos su
kaktuvės. Pirmiausia šimto 
metu Tikėjimo Platinimo Dr-
jos sukaktuvės. Paskui trijų 
šimtų metų Šventos Propa 
gandos Kongregaeijos sukak
tuvės. 

Visu kongreso laiku Wes-
tminster katedroje kasdien 

buvo laikomos pontifikalės 
Mišios. 

Indėnas Vyskupas. 

(Paskutinę kongreso dieną 
)>ontifikales Mišias eelcbravo' 
monsignoras Cbulaparambil, 
indėnas Vyskupas, Kottaya-
mo apaštalinis Vikaras. 

J i s Anglfjon atkeliavo su 
Karmelitais kunigais iš Ma-
labar. 

Kalbos buvo sakomos du
kart dienoje katedros salėje. 
Tarpe kitų kalbėjo Tėvas Mc-
nager, St. Francis Indėnų mi
sijos, So. Dakota valstijoj. A-
pibrėžė misijų padėtį Siaurių 
Amerikoje. 

Kalbėjo ir monsignoras Ma
nu, Bedo kolegijos Romoj re
ktorius. 

šventojo Tėvo laiškas. 

Didžiausias misionorių tar
pe entuziazmas pakilo sesijo
je pirmininkaujant kardino
lui Bourne Caxton salėje, kuo 
met paskaitytas kongresui 
prisiųstasis Šventojo Tėvo lai 
škas. 

Šventasis Tėvas reiškė pa
sitikėjimą, jog brolybės dva
sia bus įkvėpta piliečiuose tos 
nacijos, kurių imperija, api
ma didelius sausžemių ir jurų 
plotus. 

Anglijos Pranciškonų pro
vincialu išrinktas Tėvas Cut-
hbert, buvęs Pranciškonų ko
legijos Oxfordo nniversitete 
viršininkas. 

Anglija su Francija Sutarė 
Trakijos Klausimu 

NUTARTA TURKUS TEN ĮLEISTI TIK PADARIUS 
T A I K A 

w 

Bet Turkų Civile Valdžia Bus [steigta 
'PARYŽIUS, spal. 8. — kiją apleisti civiliai graikai, 

Santarvės valstybės vis dau
giau pasiduoda turkų norams. 

Anglijos užsienių reikalų s«? 
kretorius lordas Curzon su 
Kraneijos premieni Poincare 
Čia sutarė Trakijon turkų ar
miją įleisti tik padarius tai
ką. Tečiaus sutiko, idant Tra
kija kuoveikiaus evakuotų 
graikų armija ir tenai butų Įs
teigta turkų ei vile valdžia. 

Turkai tuo tarpu reikalau
ja tuo ja ILS įsibriauti Traki
jon ir apvaldyti tą teritoriją. 

kuoveikiaus evakuoja Traki
j a 

2. Kvakuotoj Trakijoj įstei
giama turkų ei vile adminis
tracija. Tuo pačiu laiku ten 
graikų armijos vietas užima 
santarvės valstybių kariuo
menė palaikyti tvarką. 

3. Turkų armija bus leista 
Trakijon ineiti tiktai padarius 
galutiną taikos sutarį, ty. 
tuomet, kuomet Trakija pil
nai bus grąžinta Turkijai. 

Tuos sutarimo posmus va-
Ir jei jie griežtai laikysis to kar vakare dar svarstė abie-
n <istatymo, kaip sako žino- jų valstybių ministerių kabi-
vai Vnglija su Francija pa- netai. 
galia pripažins ir tą reika- Teeiatis tos svlygos pirm to 
lavimą. pasiųstos santarvės valstybių 

Anglija su Francija sutarė atstovams Mudanijoj, idant 
šiais trimis posmais Trakijos tuom remiantis jie galėtų at-
klaušime: naujinti konferenciją su tur-

1. draiku armija, irnorį T ra kais. 

Delegatai Austrijoje paste
bėjo g y v u o j u palinkima sil
si jungti jiems su kita kokia 
valstybe. Nes tik tuo būdu 
butų galima išgelbėti Austri
ją nuo pragaišties. 

Austrų politiniai vadai mie
lai norėtų Austrija prijungti 
prie Italijos. Tečiaus tam aš
triai priešinasi" Čekoslovakija 
ir Jugoslavija. Sako. verčiau 
žuk, bet neieškok pagelbos pas 
svetimuosius. Tokia tai tei
sybė. 

Sąjungos vadai susirūpinę. 

įdomių įspūdžių įgavo ame
rikoniški delegatai aplanko 
Cenevą. Sako, jog patys 
stambiausi Tautų Sąjungos 
šulai nusiminę galvodami a-
pie tamsią Europos ateitį. Ne 

visos valstybės pripažįsta 

T. Sąjungos' autoritetą ir jos 
sprendimų neklauso. 
-• Kitaip tariant, Tautų Są
junga neturi reikalo gyvuoti 
ir veikti. Jos veikimai yra 
tušti. Svarbesniuose politi
kos reikaluose didžiulės val
stybės apsilenkia su T. Sąjun
ga, ją ignoruoja. Didesnius 
reikalus sprendžia ambasado
rių taryba arba 

~T-

EUROPA ANT PRAGAIŠ-:,̂ !. £ t £ 2 
TIES SLENKSČIO. J V e r s a i l l e s o taikos sutarties, 

T>kuri yra didžiausia pasauly 
AUSTRIJA BE VILTIES— Kun>pos t a u t l J k l a i ( l a > 

T. SĄJUNGA BESPĖKĖ. ' laimėjusios karą valstybės 
finansiniu atžvilgiu visgi dar 
stovi kiek geriau. Bet nuga 

ŠVENTASIS TĖVAS DAR
BUOJASI UŽ TAIKĄ. 

ROMA, spal. 8. — Šventa
sis Tėvas per sekretorių kar
dinolą Gasparri pasiuntė tele
gramas Mustapliai Kernai pa
šai ir Graikijos karaliui Jur
giui imtis visų galimų prie
monių prieš grūmojantį karą. 
Trakijoj. Taipat tuo pačiu ti
kslu per diplomatinius Vati
kano atstovus kreiptasi ir į 
kitas valstybes. 

PER 3 MAILES NUO PAK
RAŠČIU BUS "SAUSA". 

LIETUVOS ŽINIOS. 

DISKUSUOJAMAS TRA
KIJOS KLAUSIMAS. 

CURZON KONFERUOJA 
SU POINCARE. 

Anglija nenori pasiduoti. 

PARYŽIUS, >pal. 7 (suvė
linta). — ĮPremienas Poincare 
ir lordas Curzon nesutaria 
Trakijos klausime. 

Lordas Curzon vakar vaka
re atvyko čia ir apie vienuo
likta valandą stojo konferenei 

• i 

WASHINGTON, spal. 8. — 
Suv. Valstijų generalis proku
roras Dauglierty parėdė, i-
dant visuose amerikoniškuose 
pasiižieriniuose laivuose visur 
ir visuomet neturi bu t jokių 
svaiginamų gėrynių. Gi *sve-
timšalių laivams uždrausta tu 
rėti tuos gerymus įplaukus 
S. Valstijų teritorijon, ty. per 
3 marles nuo pakraščiu. 

' 'Sausiej i" senai už tai ko
vojo ir laimėjo. Tečiaus tas 
jų laimėjimas sukels tarptau
tines komplikacijas ir pa-' 
čioms >Suv. Valstijoms darys' 
nuostoliu. 

Galimas daiktas, kad Suv. 
Valstijų, uostai neteks reikš
mės. Nes dauguma laivų ras 
prieglauda Kanados uostuose. 
Kanada laimės. 

ŽEMĖS ŪKIO IR PRAMO
NĖS (PARODA. 

vyriausioji j jon su premieru Poincare. 
taryba. Dėlto, T. Sąjungai Konferavo iki 2:00 šiandie 
paliekami apspręsti tik antra- ' ryto. 
eiliai reikalai. 

Turime pavyzdį kadi r šian
die Turkijos- klausimo. Juk ei ja. 
T. Sąjunga tunėtų statyti Aurkai padavė ultimatume 

Tečiaus be pasekmių. Kaip 
šiandie įvyks kita konferen-

turkams taikos . sąlygas. Bet 

GRAIKAI TURI 70,000 
ARMIJĄ TRAKIJOJE, 

Siunčiama dar daugiau ka
riuomenės. 

santarvės valstvbėms kuo-

Taip tivrtina gryžę iš Europos 
delegatai. 

taip nėra. Sąjungai už akiųj veikiaus leisti turkams užim-
ujbėga santarvės valstybių j ti Trakiją, jei graikai nenori 
premierai. Tie premierai vci-J tos teritorijos evakuoti, 
kia viską, kas tik jiems patin-j Turkai nori ten kuoveikiau 
ka. Jokiame svarbesniame įsteigti civilę ir militarino 
reikale nesiklausia T. Sąjun-. valdžias. Re to, atsisako to-
trt\c% o n < i lr inr»^ n f l i . i »n-k»»o n n t n ' 1? . 1 I» ±1 

lėtų valstybių finansai visai 
susmukę. Nuo finansinio " 0 s sutikimo arba nors patą- n o t l . 

AVASHTNGTON, spal. 8.— 
Kuropa atsiduriusi ant dide
lės finansinės pragaišties sle
nksčio. Jei valstybės, kaip 
laimėjusios karą, taip ir nu
galėtos, norės laimingai iš
bristi iš šiandieninio blogo e-

šuirimo šiandie daugiausia 
kenčia nelaimingoji Austrija. 
Jos kronos vis labiau netenka 
vertės. 

Sutarties pasekmės. 

rimo. 
Tokia tai šiandie yra T. Są-

Poincare sutinka, kad tnr-
| kai gali užimti Trakiją ir tc-

junga. Anot amerikoniškų nai įsteigti nors civile valdžią. 
delegatų, ji tad visai nereika
linga. 

Bet Curzonas sako, kad be 
galutinos taikos padarymo 

Už Austrijos padėtį ameri- žiūros apie Europą. 
koniški delegatai kaltina Ver 

konominio ir finansinio r>a^-| s a i l l o s o t a y , o s s u t a r t į > T a į v i e 

priverstos įvykdin- n o n e l o g . i n £ ? l i m o i r k I a i ( l u d o 

ti vieną kategoringą atmainą. 
Būtent, turės atlikti Versail-
leso taikos sutarčiai reviziją. 

Tokią nuomone apie Euro
pą išreiškė kai-kurie kongre
so delegacijos nariai gryžę 
nesenai namo apkeliavus Eu
ropą. Ta delegacija dalyva
vo tarpparlamentariniame 
suvažiavime Viennoje. Ap 
lankė kai-kurias valstybes, ty
rinėjo jų finansinę padėtį, 
pirklybinius santikius ir tt. 

dumentas. Jei ta sutartis ne
bus tinkamu laiku pataisyta, 
Europa susilauks dar nelai
mingesnių laikų. 

Versailleso sutarties au-

Tokios tai amerikonų pa- turkai negali užimti Traki 
jos. 

35 VALANDAS ORE. 

ADRIĄNOPOLIS, spal. 7. 
— DideLė ir smarki patriotiz
mo viĮnis palietė graikų armi
ją Trakijoje. 

Karaliaus Konstantino lai-
is ta armija buvo atšalusi. 

Bet po įvykusios revoliucijos 
staiga viskas atsimainė. Ka
reiviuose pakilo kovos dvasia. 
Jie nesulaikomai veržiasi pir
myn. - Tik laukia pasirodant 
turkų armijos. 

Graikų armijos Trakijoje y-
ra 70,000 kareivių. Bet siun
čiama vis dar daugiau. Visi 
geležinkeliai iš Salonikų už
imti gabenimu kareivių, arti
lerijos ir amunicijos. 

Gryžo armijos tarnybon na-
sižymėje kituomet karininkai 
venizelistai. 

I v 

Dėlto, šiandie dar nieko ne 
žinoma apie taiką artimuo
siuose Rytuose. 

Amerikos delegatai iš visu] atsiduriusi didžiausian var-
valstybių išsinešė nepalankų gan, sako amerikoniški- dele-
įspudį. Kaip santarvės vals^ gatai. Nes reikia žinoti, kad 
tyl:«ėse,vtaip nugalėtose šian- Austrijos nuosavaus javų 

r 

Praeitais mokslo metais La
tvijoj buvo '7 lietuviu moky
klos, kuriąs lankė 833 moki
niai. 

die gyvuoja nepaprasta finan-j'derliaus gali užtekti jai vos 
sinė depresija. į per porą mėnesiu,. Taigi, per 

Amerika turi džiaugtis. 

Kai kurie iš delegatų aiŠ-

kitus dešimtį mėnesių kas me=, 
tai ji turi maisto gauti iš sve
timų šalių. 

skrajojo 35 vai. ir 18 minutų. 
toriai austrų anglių kasyklas;Tai naujausias rekordas, 
pavedė Čekoslovakijai, svar
besnius pajurio miestus — I-
talijai, gi natūralius turtus— 
Jugoslavijai. 

Austrija yra varge. 

Dėlto, šiandie Austrija ir 

SAN DIEGO, C AL., spal. Tuo tarpu Konstantinopoly 
8 — Armijos leitenantu Mac-' ir Mudanijoj su nekantrybe 
ready ir Kelly su dideliu mo-, laukiama, koks bus Anglijos 
noplanu ore be sustojimo iš- j su Francija atsakymas i tur

kų reikalavimus. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
ĮSTAIGAS. 

LONDONAS, spal. 8, — 
Iš Maskvos pranešta, kad tur-
kij. sul tanas abdikavęs. 

VOKIETIJOJ KAINOS 
KASDIEN KĮLA. 

Berlyno darbininkams nėra 
pagelbos. 

BERLYNAS, sp. 7. — At
ėjus žiemai, čia darbininkų 
tarpe pakils didis vargas. 
Šiais laikais beveik kasdien 
valgomiems produktams kai-
uos kįla. Eina brangyn duo-

kiai pažymi, jog Amerika' Vienas delegatas tad taip na, bulvės^ anglys ir kitoki 
turi džiaugtis ir jaustis lai- J pašiepiamai atsiliepia apie 
minga, kad neįstojo Tautų 
Sąjungom Nes kitaip .pati 
butų įvelta į visą galybę Eu-
ropos reikalų ir tuo būdu bu
tų pakenkusį nuosavos šalies 
progresui. 

Versailleso sutartį ir Austri
jos padėtį: 
"Nežiūrint tų visų gražių 
minčiii ir sapnų, Versaileso; 

gyvenimui reikalingi daiktai. 
Eina brangyn gatvekariais 

važinėjimas, taboka i r net a-
lus. Gi avalinių, drabužių 
negalima nei įpirkti, 

sutartimi Austrija nubausta) Nežiūrint kainos kilimo, pa-
nepriklausomybe..." * Įsirodo vis didesnis trukumas 

bulvių, cukraus ir kitko. 
Berlyno majoras paskelbė, 

idant s žmonės patys pirktusi 
nuo pirklių bulves. Nes iki 
šio laiko visuomet didelę kie
kybę bulvių supirkdavo mies
tas, paskui be jokio sau pel
no pardavinėdavo žmonėms. 

Miesto majoras tvirtina, 
jog miestas tolesniai negali 
tokia tarpininkyste užsiimti. 
Miesto- iždas tuščias. * 

Šiandie Vokietijoje maistas 
yra 243 kartus brangesnis, 
negu butą pirm karo. 

Iš visų pusių pasigirsta rei
kalavimai, idant kuoveikiaus 
butų sušauktas reichstagas ir 
surastų priemonių gelbėti gy
ventojams. * 

Liet. Krikšč. Demokratų 
partijos pirmininkai? gavo iš 
italų liaudies partijos raštą, 
kur sveikina mūsų vedamą že
mės reformą. 

Šių įlietų rugsėjo 24 d. Siau 
liuose rengiama žemės ūkio 
paroda. 

Apie Onuškį (Trakų aps.) 
priviso daug vilkų; kartais at
eina pas gyvulius iškarto gau
jomis po 5 ir f> vilkus. 

Rugsėjo 10 dieną atsidarė 
Kaune pirmoji Lietuvos &Ą 
mes Ūkio ir Pramonės paro
da. Parodai vieta parinktai 
labai graži. Iš vienos puaėsi 
Vytauto kalnas, iš kitos 
Žaliasai. Iš pačios parodos 
aikštės matyt aiškiausiai vi-j 
sas Kaunas. Dar už valan
dos prieš parodos atidarymą' 
jau ėmė traukti žmonės į kal
ną, į parodą. Iki Parodos 
atidarymo 'ir kiek vėliau su-^ 
Biriuko keletas tūkstančiu^ 
žmonių. Parodą atidarant 
kalbėjo einąs respublikos pre
zidento pareigas St. Seimo 
pirmininkas A. Stulginskis, 
ministerių pirmininkas Galva
nauskas, parodos kom. pirmi
ninkas Tūbelis, Kauno miesto 
Imrmistras J . Vileišis. 

Kalbėtojai nurodė, kad pa-' 
rodą neįvyko tokia, kokios no
rėta. Šitoji paroda pilnai ne
atvaizduoja Lietuvos ekono 
mini gyvenimą. J r kitos pa

našios mūsų parodos nebus' 
pilnos, kol nebus pilna Lietu
va, kol ji neturės savo sosti
nės Vilniaus ir vienintelio u6-
sto Klaipėdos. Bet vis tik iš 
parodos, kaip pirmosios, gali-' 
ma pasidžiaugti. Be to, .rei
kia pastebėt, kad pirmai pa-, 
rodos dienai toli gražu nevis
kas suskubta paruošti. Kai-
kurie paviljonai ncbaigtU 
Daug r odinių dar nebuvo iš
statyta. Kas išstatyta, tai 
gana įdomu pažiūrėti Paro
doj yra daug skyrių žem 
ūkio mašinos ir padargaij 
plieno dirbiniai; laukų, pievų, 
daržų ir sodi] ūkis; miškų ir. 
durpynų ūkis; statyba ir sta
tomoji medžiaga; mašinų sta
tymas; odos dirbiniai, stiklo, 
liaudies dailės dirbiniai, pauk,-, 
ščių, bičių, žuvų ūkis, gyvu
liai. Visuose skyriuose yra 
išstatyta rodinių (eksponatų). 
Daug yra pramonės dirbinių 
užsienio firmų išstatytų. Pa
rodoj galima daug kas naujo 
dar nematyto pamatyti, daug 
sau naudingų žinių pasemti. 

Hiai parodai parengti pavi-
lionai nebus išardyti. Jie dar 
bus tobulinami ir gražinami 
kitoms tokioms parodoms,,: 
kurios bus kas metai. 

T Kauno gimnazijos direk
torius paskirtas buvusis Vil
niaus lietuvių Vytauto Didžio
jo gimnazijos vedėjas M. Bir-
v • v i 

ziska. 

Tugsėjo 10 dieną Liaudies 
Namuose, Kaune, įvyko L. K. 
Moterų draugijos metinis su
važiavimas. 

Atvyksianti į Lietuvą Esti
jos delegacija išaiškinti gali
mybės del padarymo prekybos 
konvencijos tarp Lietuvos ir 
Estijos. 

Rugpiučio mėnesį durpes j 
bekąsant netoli Rudaminos 
pyliakalnio, atrasta 4 metrų : 

gilumoj elnio ragai, sverianti ' 
14 svarų. 

• a . a^ 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
spalio 7 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.43 
Francijos 100 frankų 7i>S 
Italijos 100 lirų 4.30 
Lietuvos 100 auksinų .04% 
Vokietijos 100 markių .04% 
Lenkų 100 markių .01 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGĄ * * 

susitvarkymo. ligonio paskutinį centą, įkalba 
Apie geruosius laikus kalba j operaciją, bet ne, Jigonio svei 

Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 
PBENUMERATOS KAINA: 

j&etams . . . . . . . . < . . . . . . . • . > . <r o.uu 
Pusei Metij $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ae nuo Nauji} Metą. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini-
gms į registruota laišką. 

" D R A U G A S " PUBL. CO. 

ne vieni bankininkai. T a pat 
tv i r t ina ir ]>olitikai. 

Kati Amerika susilaukus ge
rųjų laikų, nereikia abejoti. 
Bet ka ip veikiai, niekas nega
li pasakyt i Tas priklatiso i r 
nuo politinės viso pasaulio 
padėties. 

SOCIALISTU APAŠTALAI, 
• • 

Pas kutinai s metais kaikurie 
socialistai profesionalai persi
metė i sau svetimą sritį — po
litika. Užuot rūpestingai pa 

8334 So. Oakley A ve., Chicago. ta rnavus žmonėms, jų sveikata 
Ttel. Roosevelt 7791 

katai , t ik gydytojo kišenei 
naudinga. 

Galop M. J . L. griežtai įspė
ja tokios rųšies gydytojus kad 
lietuvių publika ne tik ^log^n 
apie juos kalbės, bet šalinsis 
kaipo savo išnaudotojų. 

M. J . L. pasi'žada faktus į-j 
rodyti kad, t iesa rašąs, pl iekia 
j is greito pralobinio profesio
nalus aplamai, bet aiškiai tai
ko savo raštą, dr. Montvidui 
pr idurdamas: % 

MERGAIČIŲ MOKYHtiįJ 
SEMINARIJA. 

GLOBOJAMA ŠV. VINGEN 
TO A PAULO DRAU

GIJOS KAUNE. 
s - i . -

rūpintis, ginti nuo išnaudoji 
!!»o, j ie pradėjo agitacijas va-

BANKININKU SPĖJIMAI, 
44 American Bankers Asso-

t i a t ion '^ Xe\v Yorke turėjo 
metinį suvažiavimą. Tai or
ganizacijai priklauso apie H) 
tūkstančių bankininkų i r fi-
nansistų. 

Suvažiavime išreikšta tokios 
pažiūros apie Amerikos pade-
t į : 

Trumpoj ateity Amerika su 
feilauks finansinės gerovės lai- ta 

Nėra reikalo ilgai pasako
ti, ka ip mums reikalinga yra' 
panaši įstaiga, kaip j i y ra 
brangintina. Metai po metų 
Lietuva kvla ir išsiVvsto į 
naujų gyveninių ir pasakysiu, 
vis geresnį, š t a i mes turime 

Šitie mano teisingi žodžiai j B t vien bendrąsias^ Valstybės 
laikomas Mokytojų Seminari
jas , bet jau gi 
dvasioje vedama ' Mergaičių 
Mokytojų Seminariją. Josios! 
Vedėja malonėjo suteikti kele
tą -žinučių Draugo korespon
dentui, kuriomis i r norima 
čia pasidalinti su gerb. 
Draugo skaitytojais. 

gal bus labai nemalonus 
d-rui Montvidui, bet j is pats 
juos išsauk e . • 
Tai tau ir proletarų - - dar-

rinėti, demagogų rolę lošti,Į bininkų Apaštalai! Saldžiai 
kurstyti minias prieš Lietuvos k a l b a < k r y žiavojas i už darbi-
Laisvės paskolą, prieš Aukso- n i n k u reikalus, be* prislinkę 
Sidabro vaju, registraciją. p r i e darbininkų kišenės; nulu-

Vienas iš daugelio tokių ku- pa, nuskilta ir net išdžioviu* 
riozų y r a socialistas daktaras j jiems kailį. Draugai, juk rei- , š į įstaiga įkurta yra 1 d 
Montvidas. J i s matomai tikėjo kia naikinti kapitalizmą! lLapkričio 19*21 m. ir patylr-' 
si išsigarsinti save nuo "stel-Į j t i i l t a Švietimo Ministerijom 
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d/aaus , pasirodyti proletaru j VISI BE ĮSITIKINIME, IŠ- tais pačiais metais Gruodžio 
SKYRUS ŽEMAITĘ 

IR BULOTĄ. 
gynėju ir prieteliu, kad pas
kui ir jam tie proletarai su
neštų skambiu pinigėlių. Te-
čiaus pasekmės nekokios, nes j Socialistas A. Bulota, bu-

pats dr. Montvklas " X - ves Durnos atstovas — skan-
kų ; ūkininkai gaus stiprią pa nose' verkšlena kad lietuvis- j dali st a s ir kituomet besilankęs šios klasės, o šiais mokslo me
lžimą ir pašelpą: Europa* pa- ka publika pesimistiškai kai- Amerikoje, rašo 4 'N-nose ' a- tais prarieda jau veikti ir I--as 
kils iš finansiniu variiii ir ai-
mokės Amerikai skolas. 

Toki tai bankininkų spėji
mai, (iai jie žino, ką kalba. 
Xes kas geriau už juos gali 
žinoti finansinę padėtį. 

l»a apie lietuvių gydytojus ir̂ Į pį<* žemaitės - rašytojos mir-
tik maža jos dalis kreipiasi i i tį. J i s stebisi Žemaitės tvir-

pagrinriihis Seminarijos kur
sas, ki tais gi bus i r II-as pa

juos, arba geriaus į jį, nes ne-! tais įsitikinimais, nes jį net grindinis kursas. Sulyg sular 
įgaliotas kitų vardu kalbėti, i prieš įnirsiant nereikalavusi 

Gerus d-ro Montvido pažįs-,I kunigo, dagi pasisakiusi esanti 

» 
lamas ir draugas M. J . L. re- bedievė. 

Finansų ekspertas Kugene žia " N - n o s e " jam tiesos žodį I Iš to Balota daro tokią iš 
Meyer sakė: M . ,J. L. pažymi, kad aplamai I varią: 

"Pavo j inga amerikoniško u- lietuviai kreipiasi i lietuviu 

Paišyba. IŠ. Darbai ir darbe
liai. 19. Fiziniai lavintai. 20. 
Giesmės ir dainos. ^ 
j l ianai y ra svarbu, kad be-
siruošiančioji į mokytojas mer 
gaitė jau Seminarijoje galė-
į į a t l ikt i prakt ikos darbus, 
kad išėjusi pasekmingai galė
tų darbuotis mokykloje. Ka ip 
nereikiaht geriau, ši Mergai
čių Seniinarija yra. ankštai 
sujungta su čia pa t esančia 
vaikučių prieglauda ir moky
kla, ku r galės kiekviena paro
dyti savo pašaukimo gabu
mus. Toks ankšlas sąryšys su 
pradžios mokykla Seminarijai 
tur i labai i r labai didelės 
reikšmės i r viso jos tolyines-
nio ' pasisekimo sąlyga. 'Ko
d ė l ! ftes / įnokytojl privalo ne 
vien kūdikį mokinti, bet kas 
svarbiau reikalinga jį lavinti 
— auklėti . J a u n a mokytoja, 
jau turėjusi gana praktikos, po 
vyresniųjų priežiūra, aišku, — 
išeis gerai savo dalyką žinan
ti mokytoja. Prie to dar, esant 
šios Mergaičių Seminarijos 
programoje įvairiems mokinių 
darbeliams, žinoma gera yra 
prakt iškai išbandyti prieglau
doje i r mokykloje, kaip pana
šus darbeliai privaloma dės
tyti . Čia irgi tas pats patogu
mas, — mokykla vietoje. I r 
nevien toji nauda. Seminaris
tės galės ne vien matyt i , kaip 
vedama prieglauda a r mokyk-

ties su Švietimo Ministerija"J**> bet galės, nes turės pr*o-
bus dėstomi sekantieji rialv- j §*P» p rak t in i a i susipažinti su 
kai : L <Tikyba. 2. Katefceti -\ mokyklų ir prieglaudų vedimu 

rengiamąją klasę y ra reika> 
g u j a m a iš kandidačių dviejų 
gimnazijos klasių žinojimo; 

į I I rengiamąją— ~trijųTį'l-jį 
pagrindinį Seminarijos kursą 
keturių; į II-jį pagrindinį 
penkių klasių, be to paidago-
gikas, psichologijos, fiziologo-

išmokyti bei išauklėti j aunutę 
ka r t į , IČas gi "tą Visą padarys ? 
Mūsų šviesus geri Pradžios 
M'okyjdų Mokytojai. Taigi sa
vus mokytojus mes tu r ime 'ne 
vien iš gailestingumo remti, 
ne! mes l u r ime švėritą pareigą 
kaipo kata l ikai ne mažiau už 

jos, higienos kurso ž inoj imo' ! m u s i * P r e s u s kilniems ne-
Seminarijos programa. 

Virš minėti iš kandidačių 
reikalavimai mums rodvte — 
rodo, kad 'rnokslas Mergaičių 
Mokytojų c Seminarijoje bus 
*aug*štai pas ta tytas . Iš t ikro, tik 
reikia pasidžiaugti susilaukus 
Lietuvai ne vien reikalingą, 
bet ir būtiną mokslo naują įs
taigą. Katal ikų Visuomenė 
deda daug vilties susilaukti 
šviesių Jvilnios širdies Moky
tojų Mergaičių. Yra žinoma 

mi rštamiems idealams*darbuo
tis, ka ip jie darbuojasi kata-
Į. . 

llkystės pražūčiai Lietuvoje; 
mes privalėtume uolume juos 
dvigubai pralenkti ir kuo jie 
daugiaus mums stato pinklių, 
tuo mums daugiau tas lai pri
duoda drąsos, uolumo, pasi
šventimo, ištvermės. Bet jeigu 
Jau gyvenimo verčiama Lietu 
vos katalikiškoji visuomenė 
o ypač josios dalis — niote-
rys, susispietusios į Moterų 

kad gerą m o k y t o j a sugeba g & . J ™ * * *****$* K Vf^ 

31 d; 
Seminarijos mokslas tęsiasi 

keturiits metifs. Pereitais me-
tais vvikė dvi pirmosios pra-
deriamosios, arba rengiamo-

iau įžvelgti į .mokinuj siel* i r i " g*8**™ d ^ i e t » ^ a ! P ! ™ 9 
ją patobulinti negu vyi*as nio- ją Merg-aicių Mokytoja C^mi/ 

nariją. 
Kaunas 

28 — V I I I — JftKŽ m. 
Bitikas. 

ka. 3. Lietuvių kalbai 4. Li
teratūra . .">. Istorija ir jos nie

kio padėtis jau praėjo. Tiesa, gydytojus ir daug jų yra pa 
šiandie ūkininkai dar turi stm- Menkintu lietuviu visuomene, 

'Tvenvhiu. Kai-kurios bankinė< 
įstaigos' ka ip reikiant nepaki
lo ant stiprių kojų. Bet sakau 
jums, kad atmaina eina. Ar
tinasi gerieji laikai. I r jie. jau 
netoli. 

Bankininkai ilgai diskusavo 
apie skolas, kokias Kuropa 
kalta Amerikai. Tos skolos 
siekia 11 hitionu dol. Pa^a-

tik IK* <!r. Montviria<. Kodėl 
K>" '* Ligoniui nuėjus pa> 

dytoją, gydytojas 'pirmiau-
siai rūpinasi ne ligonio pa
dėtimi, o bando sužinoti, 
kiek bus galima paimti iŠ 
to nelaimingo l igonio". 
Toliau- M. J . L. aiškinda

mas kaikuriu irvrivtoju bcn-
• Irai ir aiškiai dr . Montvido 

(lamt 

liaus pripažinta, kad skolos ' nepasitenkinimą rašo. kad to-1 
negali but dovanotos. Europa I kr gydytojai mažai sergančiu- ' 
tur i atmokėti. Tečiaus iVineri- j ligonius įbaugina ligos pavojin augštų mokslų buvo m įsiti-
ka privalo palaukti Europos i gumų, kad ĮXI\XU^ išvilioti iŠ kinimais, nes sugenėjo būti 

' /Toks aiškumas proto pa- i todika. (J. Vokiečių kalba, 
skatinėję dienoje pas su-N'Cogr 
vargintą ligos žmogų, toks 
tvir tumas įsitikinimuose, tai 
didelė retenybė i r pas išėju
sius augštus mokslus. J u k 
5«is niiis (Lietuvoje) dabar 
visi ponai ministeriai ir be 
lifiTos bažaivčias lanko net ir 
t ada , kada rodosi nėra rei
kalo. O apie neniinisterius, 
ką ir bekalbėti. Visi naudo
jasi sąžinės laisve... nuo įsi
tikinimu. 

Baigusios Mergaičių Mokyto
jų Seminariją bus išėjusios (i 
gimnazijos klases, paidagogi-

[•al'ija ir jos metodika. 8. niai ir praktiniai prisirengti-! jos ji yra ne mažesnė. 
a. 9. Aritmetika. 10. Al- šios pradedamosioms mokyk-» š iandien Lietuvoje i 

gebra. 11. (Jeomeirija."!2. Ana^- į loms, l)endrabučiams ir prie- \iX\ v l l s iSpi e t 0 yra jx) dviem 
tomija ir fisijologija. l.'». Iii-1 glaU<loms vesti, dei kuri iš mo- j vėliavom: vieni jų, kur kas 
giena. 14. Psichologija. 15. So- j kinių norėtų ir gidėtų ' tęs t i 
clologija. 16. Pairiagogika. 17. mokslą toliaus, ja i bus a tdaras 

•• ! kelias į aukštesnes mokyklas. 

kytojas. dusų Korespondentui 
teko būti minėtojoj Seminari
joje prasidedant mokslo me
tams. Pavyzdinga kvartai, sva
ja, Mokytojų savo darbui at
sidavimas, ' mokinių geismas 
įgyti mokslo, t raukte- t raukia 
prie savęs simpatiją — pa
lankumą, džiaugsmingi moki
nių veidai, žibančios akys, 
T*isa išraiška pilna pasiryžimo, 
pasitikėjimas savo Mokytojo 
mis, įspėja paslaptingąją mis-
lę, delko čia susirinko iš visų 
Lietuvos kraštų, tiesa Ueriiriė- ( ] ž i o s n u s t a t v m u s s a v o T ė v v . 
lis kol kas bure^- , nes vos a-
pie 50 mokinių, — jos nori bū
t i mokytojos. Žinome, kaip y 
ra kilni motinos užduotis, bet 
ir gero mokytojo - mokyto- | l a i k u o s e H t s i o į n a ihm<rhm m,{ 

į 10 dolerių. Vienas sijonėlis 
oje mokyto-lpaueloį a r pusėtina skrvbelai-

BRANGINKIME LIETUVį, 
• 

Artinasi registi-acijos lai
kas bei pr is ipažini ino r jog esa
me mūsų Tėvynės Lietuvos 
piliečiai. Tas laikas tai bus 
laikas mūsų politiško susipra
timo, kvotinių. Kiekvienas Lie 
tuVos pilietis pagal musų val-

nės naudai privalės užmokėti 
vos tik 10 dolerių. Sakau t ik ' 

] 10 dolerių, rma kvortinis deg
tinės butelis dabartiniuose 

raliu: galingesni, tai katalikystei 
•r 

priešingos dvasios mokyto
jai, kiti , nors ne ta ip skait-

beriievė, o baigę universitetus/f Švietimo Ministerija savo j lingi, bet pasiryžimo ir pasi-
ministeriai ir neministeriai v- nutar imu 1921 m., gruodžio 31 šventimo pilni tai katalikai 
i*a toki pusgalviai, kad be lui-
žnyčios negali gyventi. Mat 
jie be įsitikinimų, bepročiai 

LVčiu Dievini kad bent Ž e l i a m ų j ų Mokyklų Mokytojų 

d. minėtąją Mergaičių Moky- mokytojai. Je igu yra svarbu 
tojų Seminariją patvirt ino ir mums LietuVa pakelti iš ria-
ją„baigusioms suteikė Prade- i hartinio moralio sugedimo, 

Reiškia Žemaitė ir neišėjusi • maitel ir Bulotui proto ne- teises ir vardą. 
t rūksta, priešingai visi lietu
viai butu tikros davatkos. 

jeigu norime i r linkime Tė
vynei šviesesnės ateities, mes 

Iš norinčių įstoti į Mergai- turime sveikame, materializmo 
čių Mokytoja Seminarija i J nesuterštame moksle išauginti , 

*~arj ,ĮAT, i j. ui i ii ,itt • • " • r t i 

tė ir gi daugiau nei dešimts 
dolerių atsieina. Atėjus regis
tracijos laikui i r atsilygini
mui prie tos duoklės palaiky
mui gyvybės Tėvynės Lietu-
vos aiškiai pažinsime, kas ją 
myli i r šelpia i r kas išsižada 
savo Tėvynės. Ne jaugi musų 
Tėvynė ne yra brangesnė nei 
degtinės butelis nei sijonas nei 
ski*yf>olaitė? Tad, bragindami 
savo Tėvynę Lietuvą, "regis-
truokimės Visi! 

Seirijų Jaožas. 

Kun. P . Lapelis. 

ATSILANKYMAS LIETUVON 
IŠBUVUS 14 METU 

AMERIKOJE. 

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. 

(Užbaiga) . 
Ant Tlaugelio veidų aš mačiau džiau

gsmo ir išsiilgimo ašaras... 
T a i čia yra " L a n d \vliere m y t'athers 

died! Land oi" Pilgri in 's p r i d e " — kartojo 
mylintieji savo kraštą sugrįžę iŠ Euro
pos amerikiečiai. 

"Good-bye ' 'George "VY'asltiiigtoif', 
*'goo<l-bye Atlantic* — ttiriau aš įsimai-
cs į tų entuziastų - linksmuolių minią. 

Myliu ir aš šią šalį, gerbiu ją, bet 
negalėjau su ta keleivių minia pasakyt ' , 
jog tai yra žemė 'where my fathers died ' , 
a e s esu lietuvis, Lietuva yra mano " m o t i 
nėlė — sengalvėlė" . Aš tad jaučiaus be
veik vienas i r l iūdnas, jog mano parei
gos liepė man sugrįžti į tą svetimą kraš-

Bet protas sako, kad ir svetur gyve
nan t galima mylėti Tėvynę, neužmirštant 
įosios: savo mintimis, žodžiais ir darbais, 
ypač šiais pastaraisiais. 

Finalia. 

Baigiant rašyti šiuos "Įspūdžius* ' man 

prisiminė štai koks 'epizodas — atsitiki
mas iš įvykiu laive 'George YVasliington*. 

Mano kelionės sandraugas vežėsi su 
sa»vim porą butelių franeuziškojo konjako. 
J i s norėjo tą " s t o c k ą " įsivežti į Suv. Val
stijas, bet kitas musų sandraugas paste-
,)('j(>, J(>M* tai yira pavojinga, nes muitinėj 
peržiūri visus daiktus ir valdininkai, radę 
tokių dalykų, smarkiai nubaudžia prasi
žengėlius. 

Tad plaukiant šaliniais " L i b e r t y " 
stoVylos jis atsisuko į ją ir išgėrė porą sti
klelių to gėrimo taręs : " L a i gyvuoja Suv. 
Valstijų La i svė" , o likusiąją gėrimo dali, 
pildamas iš butelių pro langą į jūres, at
siliepė: " L a i verkia dabar Su V. Valstijų 
La i svė" . Paskui atsisukę į mane, ir t a rė : 

" \Vel , Fa ther — You know Lat in : 
That is finalia of our t r i p " . . . 

Tai „buvo sarkastinis pašiepimas pro-
lubicijos įstatymo šioj šalyj. 

Baigdamas tuos " Į s p ū d ž i u s " ir aš no
riu pridėti savo finalia, kad mano pozicija 
gerb. skaitytojui pas ida ly tų ai ikesnė: 

Geras sunūs myli savo motiną; ge 
ras lietuvis myli savo tėvyuę. Geras sunūs 
nesigėdi savo motinos biedąystės ir nuo 
jos nesislepia. Kors įt prasčiausiai butų 
pasirengusi i r labai butų sumenkusi, bet 
geras sunūs nesibijos pasirodyti su jąja 
viešumon, ją mylės i r rūpinsis ja i pagel
bėti, ją aprengti, -papuošti, jai patogumų 
suteikti. 

• 

T a i p jnivalo būti su kiekvienu lietu
viu link musų visų motinos — Lietuvos. 

Bęreikalo daugelis " D r a u g o " skaity

tojų pasipiktino mano aprašymu šiuose 
" Į s p ū d ž i u o s e " tų tamsiųjų musų Tėvy
nės abelno gyvenimo ruožų, kurie parodo 
ją esaiij beveik panašioj padėtyje, kaip 
toji nuvargusi , nubėdnėjusi motina. Tai* 
yra visiškai natūralu, jeigu Lietuva de! 
jiolitinės padėties seniau ir dabart inio 
didelio karo ir visokių perversmių stovi 
kur kas žemiau kultūriniu, socialiu ir po
litiniu žvilgsniu, negu tos valstybės, ku 
rios savystoviai ir neprigulmingai gyvena 
desėtkais i r net šimtais metų! 

Ta i kam būti fariziejais? Kam piktin
tis teisingu dalykų s toviu! • 

Pas igyr imais nepagelbėsime savo 
kraštui pakilti augščiau kultūroje. Reikia 
dalykus imti taip, kaip yra, ir juos taisyt i 
r imta kr i t ika i r į imtomis priemonėmis. 

, 

lt skaityt nekaip man sckas. 
Leisiu įstatus gudriausius... 

Par t i joj išmokau rėkti, 
N a / tad nieko man neliekti, 
Kaip tik but valdžios kūrėju... 

I I 

v 

—:—:—:—:—:— Džiaugkis savo lojikėliu! 
M TTT 

Siuntė mane partijėlė 
Į Lietuvą balsužėiių (bis) . 
Ne tik siuntė, bet i r davė 
Vieną, kitą tūkstantėlį (bis) . 
Auksinėliai kėlė upo, 
Mano iškalba prapliupo (bis) . 
Vakaruose, mitinguose ( 

"Darbavausi išsijuosęs (bis) . 
Bėriau part i jai pagyrų, 
Priešams jos davįau pipirų (bis) 
Mylimoji partijėlė 

' ( b i s ) . 

• 

> 

-— 

Sėjau d i rbau partijėlei, 
Kiek t iktai galėdams. 

Bigo mela% digo šmeižtas, 
Digo suktybėlė, 

Digo pikto darbo šaknys 
Ilgos ka ip gyvatės. 

Augo melas, augo šmeižtas, 
Augo suktybėlė, 

Augo šlykštus jų stiebelis 
Juodas ka ip kipšelis. 

• i i 

. 

L 
LIAUDIES DAINŲ MOTYVAIS, 

Neatsižvelgiantiems į tifesą jmrtijų agita
toriams skiria autorius. 

A 

/' / Šią naktelę, per, naktelę 
Aš miegelio nemiegojau, 
Ant rankelės penimojau . 

Mat parupo garbužėlė, 
Kauno miestan kelionėlė, 
Augšto seimo kėdužėlė. 

Ganęs kiaules t l is metelius, 
Pusbemiavęs t r i s antruosius 
Galiu siekt valdžios viršūnės. 

Niekis, kad rašyt nemoku 

II I . 

Vaikščiojau, vaikščiojau 
Po visą šalelę Vaikščiojau. 
Nešiojau, nešiojau, 

- Visokių lapelių nešiojau. 
Balinau, dalinau 
Kiekvienam mulkeliui dalinau. 
Tarnavau, tarnavau,v 
SaVo partijėlei tarnavau. 
Aukštinau, augštinau 
Josios lyderėlius augštinati. 
Žeminau, įžeminau 

Visus *' k ler ikalus ' ' žeminau. 

IV. *' ,, I 

Sėjau melą, sėjau šmeižtą, 
Sėjau suktybėlę, 

Gerkit, draugužiai, i r as gersiu, 
Ka i Seiman pateksiu, užmokėsiu. 
Šaukit , brolužiai, i r a š šauksiu, 
K a d visus mus r inktų į Seimužį. 
Šmeižkit, vyručiai, ir aš šmei|iu, 

, O kai reiks atšaukti , aš tylėsiu..! 

- ' . V L 

Padainuočiau aš dainelę, • 
K a d i r mažą, bet t ik gražią. 
Pasir inkčiau partijėlę, 
K a d ir mažą, bet t ik gražią. 
Agitaciją varyčiau, 
Kad ir mažą, bet t ik gražią. 
SkleisčiaUj leisčiau neteisybę, 
Kad i r mažą, bet t ik gražią. 
Gavęs Seime sau kėnlelę, 
K a d i r mažą, bet t ik gražią, 
Aš jon sėsčiau pa ts bernelis, 

• Kad ir mažas, bet t ik gražus. 

(Ar toliau bus, pareis nuo upo) . 

Druskius. 

(Kalino "Mu*''į, 

v 

r 

+p 
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LIETUVIS Akiu Special istas 

Ant Bridgeporto 
DK. S E R N E R , ( Š E R N A S ) 

Optometrist 
3315 So. Halsted St., ChJcago. 
Vai. 6* iki 9 vak., N e d . 10 iki 1 

= Z / 

WAUKEGAH; tLL. i •• 

OR. CHARLES SEGAL § 
Mė savo ofisą p o numeriu] 

47S9 8 0 . A S H L A N D A V E N D E 
S P E C I J A L I S T A S 

DtJoTij, Motery Ir V j r ų Ligu 

[ •a i . : ryte ė u o l t — 1 2 ; nuo *—5j 
fclfeta: nuo 7—8- ! • vakare. * 

[ ėdr iomis - l t iki 1. 
Telefoną* Dreael ISŠO] 

. Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytoias ir Chirurgas 

10900 S. Michlgan Avenue 
Telef. Pu l tman 342 ir 349 

Valandos N u o 10 iki 12 ryto 
N u o 7 iki 9 vak, 

-Jv 

PRANEŠIMAS, j ; 
Ulisaa Dr. O. M. ū laser pe» 

re iąa i rankas Dr". Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažjstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėj imą ir gydymą kaip ir 
nuo pat ies Dr. O. M. Glaser. 

S149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo S iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki ? po pietų. 

Telefonas Yards €87 

Protestas. 
. . Geras ūkininkas, prižiūriu-] 

ris įgerai ukį, įdirba žemę ge
rai, ir jojo ūkis neša puikiau
sius vaisius". — Dilgė. 

" D i l ^ ė " savo koresponden
cijoje apie YVaukeganą, Drau-
g*e Xo. 215, rugsėjo 13 d. 1$22 
m. priskaito ir save prie tų 
kuriems rupi kad, "ūkis neš
tų puikiausius vaisius", bet 
savo straipsniu, kuriame šmei
žia veikėjus ir visa \Yauke-
gano jaunimą, parodo kad 
jam "nerupi to ūkio gerini
mas, o tik 'pasinaudojimas juo 
kol dar geras" . AVaukesrana 
neapleido "jaunimui atsida-

vusieji darbuotojai" kai£ Dil-j *ė, «b»t kuriai nerupi re-
gė sako, jie Čionai yra ir dar- l o ™ ^ ° rupi v i e * tik savy-
buojasi, bet tokios Dilgės ku- d*M* išteisinimas, nors ir jbdri-
riam rupi vien tik savo ir sa- * i e i n a ** padaryti , visokiais 
vo keletos draugų gerovė, de!; Miieiztais* > 
vieiio kito pasileidėlio, šmeižia įtaikytame susirinkime Vy-
xi£ą jaunimą. Dilgė parašė tą Kų 47-tos kuopos, rugsėjo 20 
šmeižiantį straipsnį ne del to $. 1922. 8-ta vai. Vakare, Lie-
kad jam rūpėjo AVaukegano tuviu svetainėje Wauke&a«, 
jaunimo, gerovė, bet del to, Dlj Vyčiai išnešė sekantį J>iV>-
kad jo menkas protas išsivaiz- 'lesta, prieš Dilgę. 
dino kad visas jaunimas esąs j 1. Kadangi Dilgė nuriėda-
priešingas jam ir jo draugams," 
ir bijojosi į a d jaunimas nuo 
įų atsitrauks, kad neteka 

Dr, M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHJCAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Yards M'A2 

Valandos — 8 iki 11 13 ryte 
oo pietų o iki S vak. Nedėliotai* 
ofisas uždarytas. 

75 •» 

IDR. A. R. MERSCKATIS: 
DENTISTAS 

f V a l a n d : N u o 9 išryto iki 8:30 vak.a? 
g 3241 So. Halsted Gatvė J 

Chleago. 111. o 

• 

s aaA*jMASiQAt * aasi.?. M U Š A M A S 

i 
: 

S 

« 
: 

DR. A. L, YUŠKA & 
190C So. Halsted Str. | 

Tcl. Canal 2118 

Tel. Blvd. 704:9 1 

Dr. C. Z; VezeSis • 
LIET! VIS DENTISTAS jj 

5712 SO. A S H L A N D A V E N U E j 
ARTI 47-tos Gatvės J 

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

Dr. 0. VAITU5H, 0. D. 
L I E T I V I S AKI V SPECIALISTĄ* 

oi Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimus: —4193 Archer Ave. 

Tel. Lafaycttc C00S 

nemiegrio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: uao 2 iki 8 vakaro 
Nedėhomi* nuo 10 iki 8 vai. vakare. 

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

4442 So. TVeatern Avenue 
Telef. Lafayette 4149 

Vaan4os: 9-11 rytais, 1-2 po 
pietų ir 7-8 vakarais . Nedėldie 
nials t iktai po pietų 2 iki S vai. 

Talengvins visų 
^ \ akiu tempimą j 
IX\, kas yra priežas 

\j? - —s—- -v> timi skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
lunia. skaudančius ir u ž d e g u s i u s 
karščiu akių kreivos akys katerak-

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas l ioulevard 7588 

mas apie išsipfeatinini^ gir
tuoklystės Vyeių tarpe pMie 
tia \isij kuopą ir 

jiems vadovauti. Kad jauninta j ,2. Kadangi niusų 47-toja 
nulaikius išniekino jis kitus, o 
savo draug'4 pakėlė į padan
ges perstatydamas. jį kaipo 
gabiausią žmogų pasaulyje. Is 
to matyti kad Dilgė mažai ži
nojo 3pie jaunimą ir nesirū
pino apie jaunimo gerovę, nes 
mušu jaunimas, tie patys Vy
riai, tie patys koristai nuta
rė darbuotis del Vyčių gero
vės ir su va^goninku; ėjo, 
lankė, lanko ir lankys Vyčių 
susirinkimus, ėjo, lankė, lan
ko ir lankys koro repeticijas 
nepaisant kas bus kord vadas. 
Dėlto kad atsirado vienas ant
rus i s jaunimo kuris nebuvo 
pasitenkinęs, ir kuris gal išsi
tarė keletu nereikalingų žo
džių, priešingų komi, arba ku 
lis ir prasižengė čionai žmo 

mUidnięri'us plieno išdirbę 
jas-, # M ė j d dirbti kalfįo te-
legtaf ritas. 

tdnias Bdisoh, išradėjas, 
parllavihėdaVo ^peanutš" ge
ležinkelio tiiaukihraose. 

Ouggenlieim, gjalVa didžlati-
,sl6s kasykla ir til-pV^klti orga
nizacijos-, , šnllirelius parliavi-
nėdavo. 

Čhas. M. Sdi^ab , milionie-
Hus, didelių plieho išdirbys-
'čių savininkas, vaiku Tttjtia-
mas pradėjo dirbti Už "gro-
cei-y" prtekių išvežiotoje. 

Šie dabar įžymus ameriko
nai, nors pradėjo dirbti jau 
ni, paprastus darbus, bet jie 
neliovė pienuoti ir mokytis. Ir 

kuopoje visi Vvčiai nėra gir- U Ž t a i ^ ^ ^ U toki&S a l l k Š 

iuokliai, ir, t u m a s š i a m e g ^ e n i n l e -
o , . , . v >, w Prasčiokėlis. 
S. Kadangi sv. Baltramie

jaus koro nariai beveik visi 
veiai , ' 
4. Kadangi Vyčių pirminiii-

kas nėra Vien tik vienos par
tijos narys, bet elgiasi su vi-j 
sais lygiai, ir, t 

5. Kadangi kaip kurios nier-l višk\imo pasekmės. Sujudina-
g^tėe, — kaip Dilgė minėjoj ma dispepsija yra paprasta. 

IR MŪSŲ aALtMYBJ&J. j dėti. 
/ , DiBpėpsųa sergantis turi ei 

Andrius <Uaî negie, mirysj ti pas g^rą gydytoją ir tegul 
is suranda priežastis. 

KNYGOS IS LIETUVOS. 

DISPEPSIJA. 

t)ispepsija yra tik ligos žen
klas ir kartais nereiškia pilvo 
ligą. 

Dispepsija kact^ig yra ner-

liietuvos Geografija, M. Bir
žiškos 55c. 

Kūno lavinimos klausimas Lie
tuvoje. Parašė Kar. Dinei
ka 5c. 

Graudus vierkstiiai arba V. Jė-
zaiis kafiŽios mąštyihas. Ver
tė ir taisė kun. J . Laukaitis 
Kaina 8c. 

Šventa Zita. Vertė M. . . i 5 c 
Gavėnios kriygtitė. Sutaisė 

Kun. A . u, oc. 
8 . 1 . Jėzaus fayž*us — Ver-

friaiiSiį Pigtibda. ka ina 40e. 
-

Užsakymus duokite 

Draugias Pub. Cb. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Gliicago, 111. 

— — 

Šiandie taigi Knrsas 
Siunčiant Lierarob per mdfc: 

9b. UI 100 Auksinu, 
llJFAuJte^Tl.Oa. 
Pigesnis t ranas slončlant 

/didesnes štamas. 
Frista tymas CŽUkrintaa 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — dearlng House 
Bank. 

1112 Wes t 35-th S t r ee t 
Tirtas $6,000,000.06 
= = = = = 

I 
I 

—, nėra girtuoklių pasekėjos, 
ir neieško neskanaus kvapo iš 
girt«oklių burnos, ir, 

6. Kadangi Dilgė savo strai
psnyje paliečia visus nekal
tus, o ne tik vieną, antra, ku
rie yra tikrai prasikaltę, ir, 

7. Kadangi Dilgt"' parašė tą 
strapsnį saviems tikslams; 

niu tarpe. Dilgė tuojau pnidė-Į ^ J T l t ^ T ' " ' S " , ] i e S ^ a ' ¥ ^ "E* * 
nesti valdybai, arba susinu- stojimas pilvihėj dalyje, ke 
kiniui tokius prasižengimus, p e T l n \\^ yįdurių liga, inkš 
o nepranešė bet viešai i š n e - ^ \\giXi net ir sniegenų liga, 
šė tą dalvka šmeiždamas vi-

| sus neteisingai, ir, 

=naiiiiinniiiir2niiiiiininiQkTinniiiiiiir: 

I V. W. RUTKAUSKAS I 
s ADVOKATAS | 

Ofisas DidralestyJ: P 
I 29 South La Salle Street s 
g Kambarls 5S0 

Telefonas: Central *S9t 

§ Vakarais, 812 W. 33rd Št. = 
Q Telefonas: Y arda 4 6 SI 
uiiiiiitHiiisinii!iiiiiit2£iiiiHiiimš;5 

f Telefonas Vards 11 SS 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

IGRABORIUS m ] 

DR. P. ŽILVITIS 
P a r k e l ė savo ofisą po num. 

S241 — 43 So. Uals ted Street 
N a u j a m e Juc iaos Ręst . 2 labų. 
Pr i ima Ligonius nno 9-12 A. M. 

i4 r. IL 
Tcl. Boulevard 7179 
Rezidenci jas Tel. , Fairfax 5S74 j 

DR, MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 8^ A&hland Ave . 
Tel. Vards 9v4 

Tel. Yards 0994 
OFISO VAL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 • . r. 
I Ned« liornis: nuo 10 T. ryto iki 

1 vai. po pietų. 

Tartų aut'—\o-
blltns visokiem*! 
reikalams. Kaina j 
prieinamos. 

3319 Aubnrn 
Ave. OhicigO 

J. VVYANDS 
^ ^ 2 "N 

Graborius ir Balsamuotojas 
K. SYREVIČIA 

Automobil iai vis iems «*eĮkalums I 
2U55 W. S2-ad Str. 2146 W. 21 Pl . l 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 01991 

• • ' • i l t / 

J* Tel. Lafayette 422S 

P L U M B I N G 
Kaipo l ietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju koier laas la , 

M. TUSKA 
•S28 W. 16-tk Streec 

^ . . . . . . . • - - - . . . , . . . . ! • 

jo manyti kad bus bloga su 
k oru, kad neteks jam ir jo 
(Iraufc'ui vadovauti, sumanė pa 
taisyti viską, apeTaelŽdanias 
\"yėius ir išgirdamas korą ne-
paisant to kad koro nariai 
visi-os Vyeiai ir Vytės. 

Apraudojęs, išpasakojęs vi
sokius niekus ir neteisingais 
dalykus apie Vyėius ir ju ve 
dėjtks Dilgė baigia savo la
mentaciją: " I r taip L. VVėių 
kuopa vargsta. Veikimas silp
nas, nes vadas užsiėmęs savo. 
reikalais, nėra laiko pareng
ti. O jei ir randasi kurie pasi
švęstų '(suprask čionai neva 
\adą. Dilgę) Vyrių gerovei, 
tai tokie baisiausiai ignoruoja-1 
mi. ' ' Dilgei mat rūpėjo Vy-
iams vadovauti, ir dėlto kad 

žinojo kad ne jam ta pozici
ja, jam pasirodė kad Vyčiai 
nieko neveikia. Yyčifti užtek
tinai veikia jaunimo ir kitų 
šio miesto gerovei, ir jeigu ka
da neveikdavo savo vardu, tai 
del to kad jie pašventė savo 
jėgas, — kaip Vyčiams dera 
daryti, kitoms draugijoms ku
rios juos kviettf dalyvauti ar 

| pagelbėti jų vakaruose, ar tai 
sulošti kokį no^s veikalą ar 

j tai ką nors kitą naudingo su
rengti. 

(Jerai žinome kaip negeros ži
nios ir rūpestis atsiliepia žlė-' 
bčiojimę. * 

Džiova sergantis daugelį sy-
kių tik jaučia pilvo skaudėji
me ir todėl negalime Vadinti 
vistis pilvo skaudėjimus 'dis-

Kuomet žmogus serga i i r 
i 

VEtKALAS. StlENlšKAS 

Ką tik iš spaudos išėjo nau
jas veikalas, trijų veiksmų 
tragedija, "Šventos Akvilinoš 
rtankinės tartis." Parašė kun. 
r Židanavičius. Kaina tik 20c. 

DnOKite užsakymus: 
" B r a u g o " ariminist] 
. 2334 S. Čakley Ave. 

Cricago, I1L 

\ *. P. WAITtHES T 
1 Lawįre t 

LlETL'VlS ADVOKATAS 
Vien . : R. 611-127 N. Dearbora 
Strt-et Tel. Dearborn 6 0 M 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avėt 

A RosčTahd Tel P ai 1 man 6377 

TeL Central 1 2 8 9 ^ 

HAROLD O. MULKS 
ADVOKATAS 

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

Rooms 1611 — 1611 
165 No . Clark S t. Chleago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte iki 9 vakarty 

! 

| Tel. Randolpn 4758 t 

A: SL A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldumiestyje 
A S J S O G I A T l O N B L D O . 

1 l f South L . Salle ^ ^ * 
Room 1841 

— 
i 

iValandos: į T r y t o t k T ' i po pjebj į 
Namų Tel. Hyde P k r t l i t i | 

- - ^ . . , *.,+ 

jam paprastai pilvą, gali skan-* 

Valentino •Dresmaking CoUegc j 

2407 W. MadLson Street , 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo, Patternų klr-J 
Įplmo, Desfgnlbg bizniui Ir na-i 
mama. Vietos duodama dykai, i 
Diplomai. Mokslas lengvais at-< 
mokėjimais . Klešos dienomis i r i , 

»vkkarafs Rel2aianfcJt Vn*r»^« 5 ! 
^Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-J j 
jUų Taisyme. Norint informacijų 
•rašykite ar telefonuokite. 

SARĄ r A T E K , pirm. 
aaaa4»aa»4aa4eva%» 

Telefonas Boulevard 4188 •*-.. 

A. Masalskis 
Ormboriui 

Patarnauju 181 
dotovėee, v e s - 5 
tavusa, kr lki -
tynoee Ir g « » o -

Kalbos prieina
mo*, 

07 Auburn Ave. OhiceVgo. 

I v. 

8. Kadangi iš to viso išei
na tas faktas, kad Dilgės tik
slas buvo apšmeižti jaunimą, 
ii* savo šmeižimais atsiekti 
tikslą jam vienam težinomą, 
taigC 

Vyčiai 47-tos kuopos griež-
tai reikalauja kad p. Dilgė 
atšauktų savo šmeižtus, arba 
tegul pilnai įrodo kad jis visa 
nie teisybę rašė. besulaukda
mi atšaukimo, jeigu Dilg'ė ty
lės, tai aiškiai parodys ir iš
pažins kad jo tikslas buvo, ne
sąžiningai šmeižti mūsų kuo
pą, už kurį jo pasielgimas y-
m vertas didžiausios panie
kos, i r ant jo paties Jniola jo 
žodžiai kad. ' 'negeras ūkinin
kas rūpinasi vien tik pasi-
naudoti iš ūkio, o ne ūkio ge-

• i Žiūrėk, kad butų 
RAUDONA EILE 

* 

' • 

s 

ant viršaus 

rinitote". 
Vyčių įgalioti: 

i. B. S./-
S. b . Bocititė, 
i. B. Bukantis. 

! 

LIETUVON *Į 12 DIBKŲ 
Greiemushj vandeniui-i kelfti. 

Yi»uti:škai vedama ekskursija su 
greitu persėdimų Southampton j 
Dauzig l'iliava, jn>mel ir Liepojų ant 
vieno i.s trijų preieiausin jurų mil-

. žinu, išplaukujnėuj iš N c w Yorko kas 
K ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ O O I J ! t tani inka. j 

Visi trečios kliasos pasažieriai turi 
kajutos. 
MAURKTANIA AQUITANIA 

UERUNGARIA 
Via Livvnuool ir Gla^ovr 

( Vl tMi; .M\ Spalio 12 
Spalio 14 

.USONLV ( n a u j a i ) Spalio 19 
Norint laivakorčių ir informacijų 

DR. S. NAIKELIS i 
1 

LIETUVIS & 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS g 

Tele fonas: Yards 2544 |> 
3252 S o u 4 i HaiMcd S t r e e t . . vj 

Ant viršaus 1 uiver. S latc Bank \ 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo S * < O L l MDI.\ 
*—4 po pietų; nuo 7—9 vak. ^ 

Nedėl iomls nuo 10—2 

PAJUOKIMO SKILTIES 
ttVtttt 

Mes negalime sakyti kadi Waterbury, Ckmn. ^ Kugs! 
t ionai nei vienas iš jaunimo j -^ tl- l&2tž. Kelios dienos pir> 

miau ^^Vaterbury -Republi-
can" pajuokimo skiltys* štai 
ką patėinijaū: — ' 

Ooflsas ir gyven imo vieta: $ j kreipkitės pas agentą savo mieste ar 

neprasikalto, bet tie kurie 
prasikalto savo užmokesnį 
atsiėmė vienokiu ar kitokia 
hudu, jiems nebuvo dovano
ta. Dilge ta g^rai žjįnojo, Vie
nas, antras gal ir dabdr pra
sikalsta, bet suraskite bent 
vieh*4 koloniją visame pasau
lyje kitr nėra jaunimo , tarpe 
vienas, antras vertas papei
kimo. Jų visur bUvo, yra ir 
bus, bet tai nėra priežastis del 
kurios visas jaunimas turi 
būti šmeižiamas tokios Dilgės 
kuri rtipinasi vien tik saVo 
dalykais, ir statosi save žmo-

I uių akyse kaipo jeformato-

11 is empliatically denied 
that tlie city couri officials 
are colitemplating engaging 
an interpreter fo interpret for 
tlie. Lithuanian ihterpretėr , , . 

Vietinis vertėjas, girdėjau, 
yra p. Tiškinas. 

* * Progresistai! ' ' (kaip Gluo
sni s r"ašė "a tgal progresuo
j ą " ) dabar laikas protestuoti, 
kad apie jus žmogų, nerašytų 
į pajuokimo skiltis. Ha. ha ha! 

čia augęs. 

Goodrich 
"Hi-Press" Karkli
nių Čebatų tokių ku
rie nešiojasi ilgiau už 
patį plieną ir kuriems 
nereikia puspadžiai 
dėti! m m 

Žiūrėk, kad butų Raudona Eilė 
ant viršaus. 

THE B. f. GOODRICH RUBBER 
cojy)*A!nr, 

Akron. Ohio. 

Ii 

Jtl. J." x^aC£ o 9 
uifining Shoes 

4naaMMnaeap 
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DRAUGAS & ' 
Pirmadienis, Spalio 9 1922 

8CHICAGOJE. 
" G A U S I E J I " RAGINA PI 

MEČIUS NEBALSUOTI. 
BAISI ŽMOGUŽYSTĖ 

BURNSIDĖJ. 

Ateinantį mėnesį piliečiams 
bus paduota balsuoti alaus ir 
vyno klausime. 

44Sausieji" pradžioje darbą 
vosi, kad tas alaus ir vvno 

Ketvirtadieny, 27 nigs. Izi
dorius Jnnušaitis iš bankos 
pasiėmė pinigu, del pragyveni
mo. Tebesitęsiantis gelžkeliu 
streikas ir jį palietė, nes jis 

klausimas nebūtu padėtas ba- j buvo karšap^s darbininkas, 
lotan. Bet kuomet neatsiek-į Pakeliuj užėjo į karčiamąy Jo 
tas tikslas, tai šiandie jie ve- j drangai matė kad jis turi pi-
da kampanija, idant piliečiai | nigų apie $(>0.00. Septinta va 
tij klausimą visai ignoruotu, j landa vakare jis karkiamojo 
Taigi, idant nebalsuotu nei | atsiskyrė su draugais ir ėjo 
prieš, nei už. namu link. J i s gyveno pas 

Xežinia, ar daugelis pilie-f brolį Joną Janušaitį. 

gait4aat**aaa**tfia84««a.9fitttP-aa«it«aftaiAtSAa*»*aaaA*3ig laiką, pastatyti didelį veikalą. 
Perskaityta laiškas iš Auš

ros Vartų Moterų i r Vyrą Dr-
jos, kuri kviečia L, Vyčių 24 
kuopa dalyvauti jos vakare 
kuris rengiamas spalio 22 d. 
š. m. paminėjimui penkiolikos 
rnetu savo gyvavimo. Pakvie
timą priėmė vienbalsiai i r vi
si entuziastiškai nutarė vi
siems kaip vienas dalyvauti 
tame Vakare. 

Po susirinkimų visados yra 
Šioks toks programėlis. Sį 
kartą programai vadovavo 
gerb. vytis A. Valonis. Pirmas 
kalbėtojas buvo vytis St. Ci
bulskis, kuris savo įspūdingoj 
kalboj išaiškino lygybe tarp 
Trockio, bolševikų karaliaus, 
ir geležies karaliaus Gary. 

Antras kalbėtojas buvo vy
tis S. V. Žibąs. J is trumpoj, 
turiningoj kalboj aiškinę apie 
Vyčių dvasią i r ištikimybę sa
vo organizacijai. Vytis Žibąs, 
kad ir trumpoj kalboj, visus 
susirinkusius labai sujudino 
prie geresnio veikimo ir išfi 
kimybės savo organizacijai. 

Visi nariai kurie atsilankė į 
šį susirinkimą geriau pradė
jo pažinti savo organizaciją ir 
kokią naudą sau ir katalikiš
kai visuomenei gali atnešti 
priklausydami prie jos. 
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A R Ė S I M A T Ę S 

A* 
STAR KARĄ? 

ėių jų paklausys. 

ŽMOGAUS LAVONAS (PO 
VIADUKTU. 

45 gat. ir Ra e i ne a ve. po 
\iaduktu rasta žmogaus la
vonas. Sakoma, tai Patriek 
Murpliy, skerdyklų darbinin
kas. Matyt, miręs nuo širdies 
ligos. 

Apie 10 vai. vak. atėjo po
licija ir pranešė jo broliui Jo
nui jog jie (policija) išgriebė 
Izidorių iš ežero ties Jackson 
Pk. Policija rado pas jį darb-
vietės pasą. Tik tuo ir pažino 
ji. Bankos knygutės bei pini
gų nerado pas jį. Tai pasiro
dė, kad Izidorius buvo plėši
kų auka. Galva sudaužyta — 
skylė pramušta. Dešinioji ran-

I 
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Ant Parodos Šiandie 
[AITYK SIAS YPATYBES. 

Continental Red Seal Motoris. 
Tlmken Užpakalinė Ašis. 
Timken Bearings, priešakyj ir užpakalyj. 
Spicer Inveršal Nariai. 
Selective Sliding gear Transmission threo 

speeds j priešakį ir atgal. 
Sngle Fleitai Disc. Clutch. 
Pusė Elliptic Springsai, undorslung. 
Stewart Vacuum Gazoline Feed, su Supply 

Tanku užpakalyj, 
Elektros šviesa su Standard Generator ir 

Storago Battery. 
Vienam žmogui Viršus. 
Streamline Body. 

Star Touring $348 

ISITĖMYK ŠIAS RAINAS. 
Ohassis, Î ygrus . . . / $285.00 
Chassls, Starter ir Demountable Rėmai 380.00 
Runabout, įmygus 319.00 
Runabout Starter ir Demountable 

Rėmai 414.00 
Touring, Lygas 348.00 
Touring, Starter ir Demountable Rėmai 443.00 
Coupe, Starter ir Demountable Rėmai 580.00 
Sedan, Starter ir Demountable Rėmai 645.00 
Stątion Vežimas, Starter ir Deimountable 

Rėmai ' • 610.00 
Delivery Vežimas, Starter r Demoun-

ta,ble Rėmfltf 610.00 
Visas kainos f. o. b. Detroit. Taxai dadedami, 

ka perkasta. Tas liudijo, kad 
CICEROS PILIEČIAI PRIEŠ • jį ant gatvės sugavo, apmušė 

AUKŠTAS KAINAS. 

Oiccafos piliečiai kelia triu-
kšma prieš taksu asesorių ir 
visa miestelio taryba už no-
įėjrma didinti taksas, kad tuo 
būdu surinkti i'onda mokvk-
loms. 

Pilieėiai irrumoįa asesorių ir 
visij. tarybą patraukti atsako 
mybėn (impeacbment). 

ORGANIZUOJA AVALINIŲ 
VALYTOJUS. 

Žinomas Timothy Murphy 
pa<raliaus pradėjo unijon or
ganizuoti avalinių valytojas. 
Suprantama, tuojaus už ava
linių valymą Ims padidinta 
kaina. 

PASIDARĖ GALĄ. 

Fort AVayne, Tnd., miesto 
turtingo kontraktoriaus sunūs 
Fred Tapp ypatingu būdu 
pasidarė galy sale ITanunond, 
Ind. 

Pasieni-'' jis iš namų lazde
le dinamito, išėjės i miškeli 
atsigulė po medžiu, pasidėjo 
ant krutinės dinamitą ir už
degė. 

Vienas ūkininkas rado jo 
sudraskvta lavoną. 

Tam saužudžiui tai tikrai 
turėjo pritrukti proto. 

NUKELIAVO KALĖJIMAN. 

Juodukas Horace Clark In
diana ave. viename gatveka-
ry mėgino konduktoriui įsių-
lvti sena transferi. Konduk-
torius atsisakė imti. Tuomet 
Clark išsitraukė skustuvą. 

Pavažiavus porą blokų pa
matyta du poliemonu. 

Clark nupykŠTėjo kalėjiman. 

ir tik tuomet jį įmetė į ežerą. 
Gal jo pažįstami jį nužudė. Po
licija smarkiai darbuojasi, kad 
plėšikus žmogžudžius sugavus. 

A. a. Izidorius Janulait is 
turėjo ?>9 metus, nevedęs, bu
vo labai rimtas žmogus. Pri
klausė prie Šv, Izidoriaus Dr 
,ios bei kitų katalikiškų orga
nizacijų. Velionis paėjo iš Su
valkų gub., Šakių apsk., Luk
šių par., Klevinių kaimo. A-
merikoje paliko brolį Joną, o 
Lietuvoje broliu Petrą ir An
taną. 

Spalio 2 tapo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis ir nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes. 

Lai būna lengva jam sveti
ma žemelė. 

Zanavykas. 

PROTINGAI PADARĖ. 

PO TRIŪSO IR TRIUKŠMŲ. 

Apskrities Cook teisėjas 
Ringlieimer skelbia, kad jis 
pasidarbuosiąs, idant ateinan 
tieji rinkimai Cbieagoje butų 
atlikti teisingai. 

North Side. P 0 didelio 
triūso ir triukšmų Šv. Mykolo 
parap. bazaras užsibaigė spa
lio 1 d. š. m. 

Tikrai stebėtina kaip mūsų 
parapijonai-ės yra duosnųs ir 
paremia kiekvieną naudingą 
bei katalikišką reikalą mora
liai ir finansiniai. 

Viena, turime džiaugtis, kad 
savo tarpe turime labai darb
štų kleboną kun. A. P. Baltuti, 
Kuris visuomet ir visur su pa-
rapijonais išvien dirba. 

Šį metą nuo bazaro pelno 
liks gal biškį mažiau kaip 
pereitais metais. 

Taipgi malonu ir gera para
pijoje turėti ne mažą skaičių 
darbuotojų, kurie reikalui pri
siėjus visi išvien dirba, nes 
jie aiškiai žino, kad " k u r vie
nybė, ten ir galybė". North-
saidieėiai — katalikai tuo re
miasi ir prisilaiko. 

Lai gyvuoja mūsų gerb. 
klebonas kun. A. P. Baltutis 
ir visa parapija. 

Parap. 

Viena Bridgcporto .Megė, 
bedirbdama naktimis, susinešė 
su kokiu ten džekiu. Na ir 
pradėjo nekęsti savo vyro, no
rėjo su dzekiu pabėgti pasi-
imdama visus pinigus (apie 
pora tuks.), kuriuos turėjo 
bankoje pasidėjus ant savo vai
do. 

Apie tai pasakė savo drau
gei, kuri ant greitųjų sugal
vojo iškirsti Megei. gerą trik
dą. J i ir paprašė Megės pas 
Ivolinti jai, ant trumpo laiko, 
visus savo pinigus. Megė, pa
sitikėdama savo drauge, pas
kolino savo pinigus ant žodižio, 
be jokio rašto, gi toji protin
ga moteris, pasiėmus pinigus, 
tuojaus nupiškino į banką ir 
padėjo juos ant Megės vyro 
vardo. 

Žinoma, Megė dabar labai 
pyksta ir apie pabėgimą jau 
nekalba, nes pinigų iš bankos 
viena išsiimti negali, o be pi 
nigų ir džekis jos "nelaiki-
kina" . 

A. Girgžda. 

ŠTAI ČIONAI FAKTAI APIE STAR 
Tai pirmutinis karas tokios rųšies. konstrukcijos ir išrengimo, kuris 
parsiduoda irž taip žemą kainą, 
Tai tik vienas tokios žemos kainos karas, kuris turi taip gražią iš- . 
vaizdą. Sulygink jį su bent kokiu kitu kam tos pačios kainos. 
d i išdirba tas pats žmogus, kuris dirbo Caddilae, Oklsmobile, Buiek 
ir Darant — W. C. Durant, Jo vardas jūsų apsauga. 

Spręsk pats sau. Pamatyk tą Touring Karą, Coupe ir Sdcan, dabar ant parodos mūsų Parodos Kambariuose. 
Pas mus gausite geriausį ir mandagiausį patarnavimą nežiūrint ar pirksi, a r ne. 

Star Motor Company of Illinois 
C H I C A G 0 S. S K Y T I U S. W. C. AUBLE. Generalis Manadžieris 

2440 South Michigan Avenue, Calumet 5700 
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nas per dieną dirbo, maliavo- Praneijoj. Priklausė prie 
jo namą. Apie b* vai. vakare Knights of Columbus, Bisbop 
įėjo į "bat l i room" išsimaudy
ti ir užtroško nuo "ffas fu-»' 

A. A. JONO KALESINSKO 
LAIDOTUVĖS. 

West Side. — Rūgs. 30 d. 
mirtis nuskynė jauną vaiki
ną, vos 24 metų amžiaus, 
Joną Kalesinską. A. a. Jo-

mes" ėjusių iš gazinio boile
rio kuris buvo įvestas "bath-
roomy'\ 

Spalio 4 d. įvyko iškilmin
gos laidotuvės iš namų 2222 
West 24-tb gatvė į Aušro* 
Vartų bažnyčią. 0<edulingas 
pamaldas laikė klebonas gerb. 
Tėvas F. Kudirka, asistuo
jant gerb. Tėvui Pr. Meškaus
kui ir Tėvui J . Kazakui. Mi
šios šv. buvo laikomos prie 
visų trijų altorių. Dėka Se-
sei-ų Kazimierieėių altoriai 
buvo gražiai papuošti. Bažny
čioj Tėvas Kudirka pasakė 
labai gražų pamokslą nupieš-
darna* veliono trumpą bet gra-
'•') gyvenimą. Kapinėse Tėvas 
Meškauskas pasakė pamokslą. 

Karstą nešė nariai Knigbts 
of Columbus org., iš šalių lydė 
jo po du jurininku ir po du 
kareiviui Gėles, kurių buvo 
berods keturiolika ar penkio
lika stukių, nešė jo draugar 
ir rflraugės. 

Velionis buvo Cbicagoj gi
męs i r lankęs Aušros Vartų 
parap. mokyklą. Tarnavo Su
vienytų Valstijų kariuomenėj 

Kettler's Council. Buvo pa-
vvzdinsms vaikinas. Nuo mir-
ties savo a. a. tėvo, kurį iš
tiko rūgs. 28. 1915 davė pa-
gelbą motinai, rūpinosi atei 
t imi savo brolio ir sesutės. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną, brolį, dvi sesuti, švo-
gerį ir gimines. 

Pažinęs. 

JAUNIMO DARBUOTĖ. 

Advokatui Jurkowski atim
ta leidimas praktikuoti už tai, 
kad jis ten kokio kliento pini
gus pasisavinęs. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
"DRAUGE" 

West Sidėj. — Spalio 5 d. 
š. m. įvyko L. Vyčių 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. 
Daug svarbių reikalų aptarė. 

Ši kuopa ketina į trumpą 

SKAITYKITE ' 'DRAUGĄ. » t 

NAUJI LIETUVOS PINIGAI 
greitai bus išleisti. 
Tai kaip dabar geriausia siųsti 

pinigus į Lietuvą?? 
Apie tai klauskite informacijų 

DRAUGO PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUJE 

2334 S. Oakley Ave. 
Atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai .vak 

A. f A, 

PARDUOSIU ar mainysiu ant ma
žesnio mūrinio 3 aukštų bizniavo 
namo. Saliuno užpakaly. 4 dideli 
kambariai Ant viršaus i.š priešakio 
2 flatai po 5 kambarius, i.š užpaka
lio 2 flatai po 4 kambarius. Cimen-
tuotas sklepa/v .srazas, elektra. Ren-
dos $150 J mėnesj. Vertės $16,500 už 
15,500. B«t del nesutikimo partne
riu parduosiu su visu bizniu. Pianas 
$1.500, 

Atsišaukite greitai: 3212 South 
U'allutv St. 
Tel. Uoulcrard 8079. 

j Į Res. Tel. Cicero 8658 
Į Ofiso Tel. Ci 
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1325 So. 49 Court 
'I N. E. Cor. 49 Court ir U Str. 
j > ant viršaus vaiatynyčios. 

DR. J. SHINGLMAN 
I 

A P A U 0 N I J A 
JUOZAUSKIENfi 

mirt: 39 meta amžiaus, spalio 
6 d, 9:30 vai. iš rpto. Paė
jo i.š Rimšonių sodžiaus, Pak
inio ja u s parap., Panevėžio aps. 
Paliko dideliame nuliūdime vy-
vi\ Julijona, dvi dukteris: Sta
nislavą 8 m. ir Izabelę 0 me
ti;. Pusbrolj Juozą ludriulį. ir 
Grigaliūną 

Amerikoje išgyveno apie 12 
metu- Velionė pašarvota po 
Nr. 2145 W. 24th St. 

laidotuvės |vyks Panedėlyje, 
spalio 9 d. Pamaldos už na-
bnšntoikės dūšią bus Panedė
lyje. si>alio 9 <!., 9 vai. ryte, 
Aušros Vartų bnžnyeioje. Iš 
ten bus nulydėta į «v. Kazi
miero kapines. 

Visus gimines ir pažystamus 
širdingai kviečia dalyvauti lai-
tuvise.. 

Vyras Julijonas Juozauskas. 
dukterys: Stanislava ir Izabe-
lia. 

Paieškau merginos arba mo
teries prie namų darbo prie 
3 vaiku mažiausias 6 motii 
. algi,s ir kambarys su mokes
čiu susitaikysim. 

A. E. NOVICKIS 
3242 West Division Street 

Ant 1 Lubų Tel: Albany 3091 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—S po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chicago, UI. 
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Skausmus ir gėlimus nutildo 

PAIN-EXPELLER 
Vaizba±enkli» nžr»j. S. V. P»t. OflJ* 

DRAUGAS REIKALE 

A.F.CZESNA'S 
PIRTIS . 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI-
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekaneii) ligij: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš
kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkšti) ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon mėssavich sau
su Elektriku Sanusoįdal Ma 
china Vibrator, Electric Męs-
sage, Electric Ilivolt Ray me-
ssage, Swedish mėssavich. Mes 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš-

imartt Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 

1657 W. 45 St. Chicago, UI. 
Tel. Boulevard 4552 

Tel. lknilevard 2160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

^ Chicago, 111. 

r. 
Rezid. tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9691 

Dr. A. A. R 0 T H 
RCSA8 GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškę, Vyrišky 
Valkų ir -visų chrooiškq ligų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—S po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 0 — 1 1 d 
Res. 1119 Independence Blvd 

Chicago. 

AR GALVA SKAUDA? 

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tbs nesvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. 

yra mirtinu priešu pleiskanų* Tik kelis 
kartas panaudojus j a s i š ga lvos v is iškai 

f ' pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Jtujfftes. 

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 
tiesiai iš labaratorijos. 

, F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So . 4th St . Brooklyn, N. Y. 

Tat pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metu prityrimo 
JOHN J . SMETANA 

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

lS-tos gatvės 
Ant 3 lubų. kamb. 14. 15, 16 ir 17 

Ant virSaus Platt's vaistinyčioa 
Temyk mano parašą 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis uždaryta. 

Z 
Tel. Gana] 257. Vak. Ganai 211 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 lkl 1S ryt*: 1 iki 4 
po pietų: « lkl t 
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