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SO. DAKOTOJ MIRĖ ŽY
MUS MISIONORIUS. 

35 M E T U S DARBAVOSI 
T A R P INDIONŲ. 

Skelbdamas Dievo žodį pake 
lė daug* sunkenybių. 

P I N E TUIX; E, 8. D. (ko-
rosp.). — Šventojo Rožan 
čiaus misijoje čia ]>o ilgos li
gos spalių 4 d. mirė kuii. 
Juoz. Lindobner, J . T). Tarpo 
Sioux indionų Roselnide ir Pi 
no Ridge, S. D., nabašninkas 
misionoriavo 35 motus. Tėvas 
Lindebner be jokios baimės 
darbavosi ir laiko paskutinio 
siu indionu sukilimo, kurs i-
vyko 1890 motais. 

1887 m. a tvyko Amerikon. 

Galutinos Santarvės Turkams 
Paliaubų. Sąlygos 

JEI TURKAI NEPRIPAŽINS, PRAMATOMAS KARAS 

A M E R I K A I R E I K S SIŲSTI 
K A R E I V I U S VLADIVOS-

TOKAN? — 

Tėvas Lindebnoi 
ance, Vokietijoje, 
tai: euai JIS 

^inio May-
1845 ino-

lankė kolegi-

MUDANIA, spal. 11. — 
Santa rvės va lst ybi u generolą i 
vaka r sustato galutinas pa
liaubų šalvenąs ir jas įdavė tur 
kų naeionalisti] reprezentan
tui Tsmet pašai. 

Kaip vakar vakare turkai 
turėjo tas sąlygas priimti ar
ba atmesti. Gal šiandie rv ta 
seks turku atsakvmas. 

Ismet paša įduotas sąlygas 
kuoveikiau pasiuntė Angoron. 
Pats nuo savos pažymėjo tu
rįs vilties, jog Angoros val
džia priims sąlygas. Tuomi 
bus išvengta karo. 

civiliams autori tetams Traki
jon draugauja toks žandarme 
rijos skaitlius, koks būtinai 
reikalingas palaikyti tvarką 
ir vykint i įs tatymus. 
Tas žandąrmerijos (kariuome 
nės) skaitlius, iškalno nuski
n a m a s i r pavedamas santar-
vei pat ikrint i ir patvir t int i . 

(J. Kad visokios operacijos, 
surištos su graiku evakuavi-
mu ir eivilės valdžios perda
vimu, turi sekti santarvės mi
siją nurodymais. Tos misijos 
rasis visuose svarbesniuose 
Trakijos centruose. Be to, tų 

Franeijos generolas Char-1 misiją pareiga bus prižiūrėti, 
py, diplomatinis prancūzu a t - ; idant nebūtų daromi koki pik-
stovas Bouillon, Ttalijos, geri. I ti darbai . 

1 • • • 

Reikia, saugoti amunicijos 
sandelius. 
— 

* i r pd'teknikc. ftjo 32 n.o- M o n i h e ! n i r t l l r l a i n a o i o n a ] i s . ; 
tus, kuomet Dievo malonė ji 

pašaukė dvasiškai! gyveni
mą n. 

Holandijoje įstojo Jėzuitu 
noviciatan. Reikalingus moks
lus ėjo Ifolandijoj ir išdalies 
Anglijoj. Kunigu išvestas 18-
8(i m. Sekančiais metais atvy
ko Amerikon ir ėia pašventė 
savo gvvenima Dakotos indio-
PU atvert imui. 

Pavojingos kelionės. 

Į 30 dienų. 
tu atstovas Konstantinopoly j 

Hamid bey pasiliko čionai,1 7- K a < 1 b e santarvės misijų 
laukti turkų valdžios atsaky- j visuose svarbesniuose centruo 

se pastatoma d a r santarvės ka 
riuomenės būriai. Viso tam 
tikslui skir iama apie 7 batali
onai kiekvienan centran. Ka
riuomenės užduotis bus pri
žiūrėti tvarkos. 

S. Kad misijos ir santarvės 
kariuomenė iš Traki jos pasi
t rauks į 30 dienų po graikų 

MII). 

(Ji Anglijos gen. ITarington 
karo laivu Iron Duke iškelia
vo i Konstantinopolį. 

Paliaubų sąlygos. 

(Santarvės generolai tur
kams įdavė tokias galutinas 

TOKYO, spal. 11- ~ ^ P o 
nijos kariuomenė spalių 31 
dieną baigs evakuoti Vladi
vostoką. Tenai randasi dideli 
amunicijos i r karo medžiagos 
sandeiliai. Tos medžiagos da
lis priklauso i r Suv. Valsti
joms. Caro laikais t a medžia
ga ten pr i s ta ty ta i r iki šiolei 
už ją neužmokėta. Ki ta dalis 
priguli Anglijai. 

Japonijos vyriausybė nus
prendė kreiptis į Ameriką ir 
Angliją, idant jos pasiųstų 
savo kariuomenę saugoti tuos 
sandelius, kuomet japonai e-
vakuos miestą. Nesaugojama 
medžiaga i r amunicija turės 

VALDŽIA P R I E Š ANGLIŲ 
BRANGUMA. 

Profiterininkai bus imami 
nagan. 

WASIIINGTON, spal. 11.— 
Amerikoniški kuro komisija 
su direktorium Spens priešaky 
jau pradėjo tyrinėti anglių 
situaciją. Tyrinėjimo t ikslas 
— patvarkyt i profiterininkus, 
idant jie nobrangintų augliu, 
idant miestuose visi gyven
tojai butų aprūpinti tuo kuru. 

Spens vieną savo asistentą 
pirmiausia pasiuntė Pennsyl-
vanijon su tikslu ištirti kie
tąją anglių produkcijos pade-
ti-

Tečiaus svarbiausioji t a rdy 
iiiu komisija, kuri turi ištir
ti visą anglių produkciją ir 
distribucijos padėtį, "71 a r ne
paskir ta . Ton komisijon turi 
ineiti anglekasiai ir operato 

Žinios iš Lietuvos 
. 

LAIŽUVA, Mažeikių apskr. įima, kuris davė polno apie 5,-
Laižuva, ikišiolei miegojęs 
kampelis, apie kurį laikraš
čiuose apar t papeikimo dau
giau nieko negalima buvo ra
sti,- šiandien jau tapo kitoks. 
Laikinai apsigyvenęs čia kmV. 
Snavičins sutvėrė čia Ūkinin
kų Sąjungą. Darydamas šven
tadieniais ir ketvirtadieniais 

000 auksinu. J a u nusamdy-
tas butas knygynui, skaityklai 
kar tu v ir arbatinei. Pr ie to 
prakilnaus darbo prisidėjo i r 
vietinis kooperatyvas. Į taisy-
mui knygyno pasigyrė 3,000 
auksinų. Pe r taip trumpą 
laiką laižuviečiai atgimė, su
prato draugijinio gyvenimo 

susirinkimus, skaitydamas reikšmę, apšvietos reikalą ir 
paskaitas sutraukė į ją beveik 
visus Laižuvos parapijos 
ukiniikus. Vėliaus sujungė 

manau, kad tuo žvilgsniu net 
pralenkė kitas parapi jas . Tu
rime vilti, kad įsteigtos kun. 

jaunimą į Pavasarininku kuo-jSt . rupesniu draugijos ir kuy-
pą. Kadangi jaunimo svar- jgynas niekuomet ne be žlugs, 
biausi užduotis v ra šviestis, 

, • 

sumanytu įsteigti sau skaityk
lą ir knygyną, kad kiekvienas 
aunuolis ir jaunuolė užuot 

praleisti laiką aludėse a r 
išnykti. Sako, Japonijai u i t e j j . ^ Komisijai narius tur i , i i n ' P l a i r betiksliai šventadie-
ko tuos sandelius globoti. Te
gu dabar kitos viešpatijos 
tuo rūpinasi. 

Vargiai Amerika arba Ang 
lija apsibus siųsti kariuome
nę. I r jei taip, tuomet Japo
nija paskelbs, kad ji už tai 
neturėsianti atsakomybės. 

: a ' vgas : 
1. Kad graiku armija Tra , j evakuavimo. Kuomet turkam* 

Xuo Missouri ligi Juod« j i j Į k i j j , a p l e i ( ] ž i a s v e i k i a u , ka ip [bus perduota, civilė valdžia, 
kalnu driekiasi dideli ženvs 
plotai. Tėvas Lindebner tuos 

PREZIDENTO ŽMONA 
B E V E I K SVEIKA. 

skirt i prezidentas. 
Anglių brangumo klausime 

tardymai bus pastūmėti pir
myn. Ne\v Jersey valstijos 
gubernatorius Edwards skel
bia, jog už kietąsias anglis 
piršimas neapsakomas. Reikia 
kokios nors akcijos imtis. 

— Prezidento Hardingo žmo
na jau tiek sveika, kad gy
dytojai leido jai apleisti lovą ( t an t ino šalininkai reakcionie-

GALI BU1T P A S K E L B T A 
KARO PADĖTIS . 

ATĖNAI, spal.. l\. -— Re
voliucinė valdžia patyrusi , 
kad buvusio karal iaus Kons-

ŽETMIAI, Šimonių valse. 
Šiame sodžiuje y r a toks žmo
gus, kuris jau turįs 120 metų 
ir atmenąs Napolioiio laikus 
ir jo žygiuoto per Lietuvą 

niais turėtų progos pasiskai- Gražus tai amželis. Dabar 
tyti laikraščių ir gerų knyge- tas senukas norįs vesti ir ro
lių. Kad gavus tam tikslui dos, kad jau vedė trečią žmo-
lėšą, sumanyta padaryti laimė na. 

C H I C A G O J E KOVOS P R I E Š PROHIBI-
CIJOS ĮSTATYMĄ. 

V O K I E T I J A NENORI IN 
E I T I T. SĄJUNGON. 

plotus kelis kar tus apkeliavo 
ir tai d a r ta is laikais, kuo-
mot nebuvo nei miesteliu, nei j 
sodvbu. 

>• 

\ 'o kar ta ji tose kelionėse, 
užpuldavo vasarą vėtros, gi 
žiemą baisiausios pūgos. 

į lo dienų. 
2. Kad graiku civilė valdžia, 

inėmus žandarmeriją, Traki ją 
evakuoja kuoveikiaus. 

3. Kad graikai savo civilė 
valdžią perduoda santarvei, 
gi ši visa tai perduoda tur
kams. 

4. Kad tas valdžios kitą ki-
Kar tą Lake Creek jis p a - j t į e m s p a d a v i m a s įvyksta ma 

žiausia per 30 dienų Trakiją 
evakuavus graikų armijai. 

Leidžia turkų kariuomenę. 
;"). Kad Angoros 

Šauktas pas ligonį. Važiavo 
arkliais skersai užšalusią \Yhi 
te upę. Važiuojant ledas su
lūžo, vienas arklys prigėrė. 
Patsai vos išsigelbėjo. Viena 
jo kelionė tęsęsi apie keturias 
savaites. 

Vargšų tėvas. 

( ieras misionorius turi ypa
tingą meilę pr ie apleistų- ir 
vargų paliestu indionų. Gi 
Tėvas Limlebner skaitėsi tik
ras vargšų tėvas ir globėjas.: 

Paskiri save paliko garbin
gą rekordą. Šventojo Rožaiwį. AI U DANĮ A, spal. 10. 
čiaus misiją plačiai išvysti*. T u r k ų nacionalistų armijos 
Daugelį indionų atver tė Ka-1 vakaru fronte vyriausias va-
taliku Bažnvčiai. Šiandie mi- Mas Ismet paša, kurs daly-
sijoje 700 indionų vaikų m a i - v a u j a čia konferencijoje, san-
tinami, aprengiami ir moki
nami. 

kuomet pilnai bus apsaugoti 
neturkai gyventojai ir kuo
met turką žandarmerija pasi
rodys gerai pildo savo prie 
dermes, tuomet santarvės mi
sijos ir kariuomenė gal da r 

Į veikiau apleis Trakiją. 
Tokios tai sąlygos. Ta i 

franeuzą, geriausiu Šiandie 
turką sėbrų, su turkų žinia 
turkams "pad ik tuo to s . ' ' Del 
to, turkai , beabejonės, šias 
sąlygas pripažins. Bet, sutin
kant franeuzams, turkai galės 

valdžios da r ir derėtis. 

SANTARVĖS SĄLYGOS 
TURKU SEIMUI. 

M U D A N U O S K O N F E R E N 
CIJA P E R T R A U K T A . 

Turka i ta ipa t daug nusiminę. 

tarvės valstybių paduotas są
lygas pasiuntė apspręsti pa-

Mažai teliko senų misiono- čiam turkų nacionalistu šei
rių. Indionų misijos čia pasi
ilgusios jaunų i r energinges
nių vyrų, kurie galėtų toliaus 
stumti pradėtą šventąjį dar
bą. Raudonveidžiai, rodos, 
šaukiasi Dievo žodžio. 

767.579 AUTOMOBILIAI . 

I s Springfieldo pranešta, 
jog iki vaka r Illinois valsti
joje įregistruota 767,579 viso
kios rųšies automobiliai. 

mui Angoroje. (ii konferenci
j a tuotarpu per t raukta . 

fienerolai: Harington, Cba-
rpy ir. Mombelli gryžo Kons-
tantinopolin. J i e ten lauks 
turkų seimo atsakymo. 

Santarvės valstybių atsto-
\ a i po ilgi} diskusijų tur
kams įdavė šias galutinas są
lygas: 

Turkų nacionalistų armija 
būtinai tur i apleisti neutralę 
zoną. 

Turkų žandarmerijos skait
lius Traki joj apribuojamas.» 

Trak i ja turkams grąžinama 
tik padarius i r pasirašius tai
kos sutartį . 

Paga l i aus Ismet paša prane 
šė, kad jis neautorizuotas ga
lutinai spręsti. Visas klausi
mas, turi eiti seiman. 

x Šiuo kar tu turkų vadai rei
škia nusiminimą. J i e mato, 
kad už tas ' są lygas stovi visos 
santarvės valstybės. Tur
kams nepavyko valstybhj su
skaldyti i r todėl jiems visa 
nelaimė. 

Su santarvės valstybėmis 
stovi išvien ir Graikija. Grai
kijos atstovas čia pareiškė, 
kad ka ip santarvė nutars , 
t a ip graikai prisi taikins. Grai 
kai ypač nori but ištikimi 
Anglijai. 

ir paskirtą kliką pasėdėti. 

AMERIKONAI SACHALINE 

PEKINAS, Kinija, spal. H . 
— Sinclair Oil Co. bendrovė 
gavo leidi Iną nuo bolševikų 
šiaurinėj Sachalino saloj per 
penkeris metus eksploatuoti 
žibalą. 

riai turi pasirūpinę daug gin
klų ir labai nerimsta. 

Galimas daiktas, kad kaip 
Atėnuose, ta ip visoj Trakijoj 
bus paskelbta karo padėtis. 

SNIEGAS T E N N E S S E E 
VALSTIJOJ . 

BELYNAS, spal. 11. — 
Vokietijos provizionalis pre
zidentas Kbert paskelbė, kad 
Vokietija atsisako įstoti Tau
tų -Sąjungom Vokietija ta ip 
padarytų, jei Suv. Valstijos 
įstotų Sąjungom 

PARYŽIUS, spal. 11. — 
praneš ta , kad kuomet Anglija 
kol-kas neatkreipfa domės j 
Suv. Valstijų vyriausybėj 
parėdymą apsausinti visus 
pasalžierinius laivus, Franei
jos vvriausybė tariasi pakelti 
kovą tam parėdymui. 

Franeijos vyriausybė laiko 
si nuomonės, kad Suv. Vals-

itijos neturi teisės uždrausti 
svetimų šalių laivams, įplau
kusiems į amerikoniškus uo
stus, neturėti jokių svaigalų. 

\ n t Pennsv lvan i j ^ gėle- T f e l a i v a i > T a svetimos velia-
žinkeiio, 47 gatvėje, ties Lea- v o s S l o b o i 0 i r J i e ^ a l i b u t P r i " 
vitt st., smarkiai sužeistas 

SUŽEISTA BROLIS IR 
'SESUO. 

DAUG UŽMOKĖTA UŽ 
TABOKĄ. 

LEXINGTON, K Y., spal. 11. 
— Burley Tobacco Opera-
t o r s ' a s s ' n pardavė 54 mili-
onus svari] tabokos ištekliaus, 
Paėmė 14 milionų dol. Tabo
ką pirko R. J . Reynolds To
bacco bendrovė. 

NASi rVILLE. TENN., sp. 
11. — Čia pasirodė pirmuti
nis šįmet sniegas. Tai bent an
ksti. 

P R O H I B I C U O S PASEK
MĖS. 

N B W ORLEANS, LA., spal. 
11. — Vienos savaitės laiku 
čia areštuota suvirs vienas 
tūkstant is asmenų, daugiausia 
už prasižengimus prohfbicijai. 

A M E R I K A IR EUROPOS 
SKOLOS. 

Europai skolos nebus dova
notos. 

,WASHINGTON, spal. 11.— 
Kuomet pastaraisiais laikais 
daugelis žymesniųjų piliečių 
pradėjo reikalauti , idant Suv. 
Valstijos atmainytų savo nu
sistatymą kas link Europos 
skolų, iš Baltųjų Rūmų pra
nešta, jog šalies vyriausybė 
t ik tuomet ims interesuotfs 
Europos reikalais i r likimu, 
kuomet tą klausimą apspręs 
patsai kongresas. 

WASHINGTON, spal. 11 .— Yra žmonių, kurie visas lai 
Komercijos depar tamentas pa kas nerimauja del Europos 
skelbė skaitlinių, iš kurių p a t i ' skolų. J i e nuolat kalbina S. 
riama, jog mirimai Suv. Vai-j Valstijas dovanoti Europai 
stijose eina mažyn. Bet gimi-

į mai eina skaitlingyn. 
skolas. Tie žmonės, supranta
ma, tai daugiausia Franeijos 

ir Anglijos agentai. 
Tečiaus aukštieji vyriausy

bės valdininkai tvirtina, kad 
skolų panaikinimo -negalima 
laukti, jei tuo klausimu kong*-
resas n ieko neveikia. Tuo tar
pu kongreso sentimentas sto
vi prieš skolų panaikinimą. 

Kongrese gana gerai sup
rantama, jog i r šiandie gyven 
tojai užtektinai apsunkinti y-
patiiigais mokesčiais. Paskui 
butų kur-kas blogiau. 

Be to, Suv. Valstijos iš ka
ro nieko sau nepelnė. I r da r 
norima, kad skolos butų pa
naikintos. Butų tik vieno juo
ko, jei Dėdė Šamas galėtų ta ip 
padaryt i . 

Europos valstybės iš karo 
pelnė. Joms teko didelės Vo
kietijos kolonijos. Teko i r ki
t i žemių plotai. T a d i r skolas 
gali mokėti. 

\Yalter Swininški ir jo sesuo 
Bertha, 2709 • West 47 gat. 

J i edu važiavo automobiliu. 
Ant geležinkelio bėgių staiga 
automobilius sustojo i r nei iš 
vietos. Tuo tarpu atvažiavo, 
traukinis ir smogė mašinon. 

skaitomi prie eilės nepalie
čiamų svetimų nuosavtbiu 
kai pi r ambasados. 

Del to bus pakeltr. tarptau
tinė kova. 

LAIVAI PLAUKIA SU 
SVAIGALAIS. 

SUVIRS 400 TŪKSTANČIŲ 
UŽSIREGISTRAVO. 

Praei tą šeštadienį žymus 
skaitlius piliečių užsiregistra
vo Cliicagoje. Viso 434,369 vy
rai i r moterys. Taigi pirmiau 
pranešimas apie neskaitlingą, 
registravimąsi buvo netikras. 

Spalių 17 d. bus da r viena 
registracija. 

-•H 

SU SAVO PAŽADĖJIMAIS. 

Politiniai kandidatai susi
rinkimuose i r per laikraščius 
daug visokių dalykų žada žmo 
nėms, kad tik už juos butų 
balsuojama. 

Reikia žinoti, kad kas daug 
žada, tas visuomet dumia pi
liečiams akis. Už d a u g žadan 
čius visuomet pavojinga bal
suoti. 

Tas tur i but žinoma pilie
čiams. 

LONDONAS, spal. 11. — 
Cunard i r "VVliite S ta r liniją 
7 garlaiviai išplaukė į SuV»| 
Valstijas. Nieko nedaroma iš 
Amerikos proliibicijos. Vi>i 
laivai, ka ip i r visuomet, ap-
rūpinti visokios rūšies svai- į 
galais. 

Pranešta, kad prieš įplau
ksiant Amerikos teritorijom 
taigi už 3 mailių nuo pakraš 
čių, laivuose svaigalai bus ak
lai uždaryti . 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie ne-

pastovus oras; šalčiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Paro je / spal. 9—10 d. Cbi-
cagoje pavogta 6 automobi
liai. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
spalio 9 d., buvo toks pagal 
Merchants Iroan & Trus t Co, 

Anglijos sterl . svarui 4.43 
Franeijos 100 frankų 7 J62 

Italijos 100 lirų 4.30 
Lietuvos 100 auksinų .03į£ 
Vokietijos 100 markių 0 3 ^ 
Lenkų 100 markių ' .01 
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Trečiadienis Spalio U 1922* T' 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

= sibTokavus vistik bus gal inu 
vi Išverti socialistines part i jas . 

deda Greenlandijoje, 
Anot Nobles, kuomet Euro-

"DRAUGĄ M nas, kad rinkiniu rezultatus 
sužinojus. Turint juos po ran-

Eina kasdieną išskyras nedėldienius. ^ ,»"* ga l ima ' s t a ty t i naujos 

Belieka palaukti kelias die- pos kontinentas pradas grim-' 

PRENUMERATOS KAINA: 

Metams $6.00 
Pusei Metę , $3.00 

perspektyvos apie vidaus ir 
užsienio politika, o ta ipat apie 
mūsų netiesioginę akciją f 
tėvynės bėgamuosius reikalus.' 
K n n t r v l K v f ; . 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

2334 So. Oakley A ve., Chicago. 
TdL Roosevelt 7791 

RINKIMAI Į PARLA
MENU, 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsi rašymo dienos • 
ne nuo Nauji} Metą. Norint petmai-! 
nyti adresą visada reikia prisiųsti Į C | i n f l Q f t C ^ A T A C T D f l C A 
ir senas adresas. Pinigai geriausia, C U l f U I U U Kn I A v I n U l A l 
siusti išperkant krasoje ar erprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. P h i l a d e l p k i j o j e g y v e n a y -

patingas gydytojas ir geologai 
l)r. M. A. Nobles. Pirm de
šimts metų jis išanksto nus
pėjo žemės drebėjimą Turk i 
joj ir Arizona valstijoj. 

Paskui jis nusakė ugnekaL 
nių veržimąsi Alaskoj, Kali
fornijoj, Haiti j r Azorų salo-
>e. Nusakymai išsipildė. 

Šįmet kovo mėnesį l)r. No-
bles paskelbė apie įvyksian
čias Kuro po j "nelaimės. J i s 
tvirt ina, jog didesnė dalis Ku-
ropos i š l i k s i an t i . Europos 
\ ietą užimsiąs okeanas... 

Tuomet jis pažymėjo, jog 
neužilgo žemės drebėjimai bu 
>\ą atjausti Hispanijoj, paskui 
l 'ngari joj . 

L i r pos 28 d. Oenevoj ir Ly-
onse seismografai patvirt ino 
supurtymus žemės gilumoje. 
IIispanijos mieste Granada ir 
aplinkėse įvyko kokia tai že
mėje eksplozija. Be.t nieko y 
patinga neatsitiko. 

(Ji Tngarijos ir Rumunijos 

Vakar ir šiandien Lietu
voje eina rinkimai į Parlamen
ta. Šios dvi dienos, sprendžia 
Respublikos likimą trejiems 
metams. 

Sekant partijų propagandą 
galima butų spėlioti, kad gan 
mišrus-išrūdys busimo Parla
mento atstovų sąstatas. Krikš
čionys demokratai , ligi šiol 
turėję pradžioje St. Seimo di
džiumą atstovų, nes 59 iš 112, 
gi paskutinėmis St. Seimo •{ie
nomis tik 55 atstovus, ketu
riems atsimctus prie žemdir
bių — pažangos partijos, var
žų beišliks Parlamente tokia

me pat nuošimtyje. sostinėse užrekorduota, ka.f 
Juk jiems didžiausią Vals- Mebadia rajone, kurį l)r. Nob-

tybė.v naštą benešant, ir prie u , s l a i k o svarbiausia ugne-
geriausių norų, teko įsipykti. kalniu vieta, per dešimtį dienų 
J u o labinus, kad pirmieji ku- j j ^ v a s žemės purtymas. 
riamosios Valstybės darbai , ; Pastaromis dienomis l)r. 
visokio plauko socialistams 
betrukdant, sunkiai buvo įma 
jiomi. Kiekvienas nepasiseki-' 

v 
mas, suklupimas opozicijos bu 
vo šimteriopai išpustas ir "ne-* 
l ab ie j i " krikš. deni. pasmerk
ti . 

Kas įstabiaus. kad net so
cialistu žmonėms, vėliaus be 

N'obles patvirt ina tuos savo 
s|K\jimus. Tečiaus pažymi, jog 
jis tikrai negalįs pasakyti , 
kuomet Įvyks ta baisi Kum
poje katastrofa. Gal už mėne
sio, gal už metu. Bet turės 
Įvykti, sako jis. 

Pliiladelphijos geologas pri
pažįsta, jog tai bus baitu, savo 

partvviam ministeriu kabinę- pasekmėse katastrofa. Bet at 
tui — Vyriausybei šalies vai-1 sižvelgiant i žemės istoriją, 
džią i savo rankas paėmus, už j nebus nieko nauja. Žemė visa 
visus jos netaktu- krikš. deni. 
tekdavo visi snuiiHai. J u visu 
čia neiškaitysi. 

Je igu dabartiniuose rinki 
muose jie ir netektu heliu nuo-
šimėiu savo atstovu, mes ne 
sistebėsime. Nėra taipat pama-' 
to manyti, kad kuri nors par
tija galėtų laimėti didesnį at- nas. 
stovų skaiėių negu krikščio Skersai Europos driekiasi j i ui ir žibinimui negu per de-
niškosios partijos, kurioms sn- | ugnekalnių juosta, kuri prasi- šimtmetį prieš tai. 

sti vandenynan ėmus veržtis 
ugnekalniams, tuo laiku ne'to-
li Amerikos iškils nauji sauže-
miai. Po katastrofos sausže-
mių plotas pasididins. 

Įdomus ir ypat ingas tas ge
ologas Nobles. Nežinia, kokio
mis jis teori jomis na.u»dojas», 
nusakydamas tą katastrofą. ' 

J o nuomone, žemė esanti gy
va i r j i auga. Del to peraugi
mo įvyksta drebėjimai ir išsi-
veržimai. Tas , girdi, reguliuo
ja žemės gyvybę. 

Kiti mokytieji geologai sa
ko, jog negali but dviejų nuo
monių apie I)r, Nobles tvirti
nimus, kad vieni kontinentai 
vienur nyksta, kiti k i tur iš 
vandens iškyla. Bet kas del 
Europos išnykimo, tai perdrn-
sus jo spėjimas, (iali kar ta is 
Europoje pasitaikyti labai di
delė katastrofa, didesnė u?. 
Messinos sunaikinimą. Bet 
kad ta katastrofa turėtų pa
liesti visą kontinentą, apie tai 
negali but kalbos. 

Kitas dalykas, tai paties Dr. 
Nobles pažiūros į saulės sis
temą užgina jo spėjimų auto
ritetą. J i s nepripažįsta ka ip 
žemės, ta ip kitų planetų skri
dimo aplink saulę. ' Visi ki t i 
geologai tvirt ina, jog žemės 
formacijai buvo reikalingu 
milionai metų. Bet j is sako, 
jog tam tikslui užtekę ne dau
giau devynių tūkstančių me
ili-

Dr. Nobles ne pirmas ir ne 
paskutinis spėjikas apie žemės 
katastrofas. Ypač šiandie tos 
• ųšies "pranašų '* 'turime vi
sur, kiekviename žingsny.Taip 
buvo ir bus iki pasaulio pa
baigos, kuri yra Visagalio ži 
nioje. 

MUŠU LAISVAMANIAI: 
KAS JIE, I i KUR ATSIRA 

DO, KO JEB NORI IR # 
KO JIE VERTI. 

Kaip jie tą. savo rųšies valdžioje padidėjo. Jie šian^ 

M 

Labai dažnai spaudoje ran
dame žodį " laisvamanis '•*, 
dažnai jį girdime prakalbose. 
(J i kas y r a tas laisvamaiits ? 
Katal ikai tą sąvoką, var toja 
kada nori j a (aptarti žmogų be 
tikėjimo, retkarčiais laisvama
nį vadina bedieviu, Bažnyčios, 
kunigų tai vėl ' ' k l e r ika lų" 
priešu. Aplamai, laisvamanis 
įgauna įvairios reikšmės, betfžiunia y ra deterministai, tai 

" t ikybą / ' sudaro, ka ip jie 
laisvamąnybės krikštą priimta! 

Absoliute asmens laisvė. 

* Šit pirmas i r -variausias 
laisvamanių tikybos sąnarys, 
kuriuo remiasi visa laisvamą
nybės teorija; ta i neva f ak ta s 
moksliškai įrodytas, t iesa ne-
reikaling-a priparodyrmj^ ak-
sioma, arba geriaus širdies 
reikalavimas, įsakymas aklai 
į t ikėtinas. 

"Žmogus, sako jie, y ra lai
s v a s ' ' Įdomu pastebėti, kad 
šio tvirt inimo šalininkų did-

yra» nepripažįsta liuosos va
lios ir atsakomvbės už savo 

< " 
darbus. J a u pat pradžioje sa
vo išpažįstamo 
klumpa. 

n tikiu M 
su-

Kaune susikūrė vaistininkų 
draugija. Pirm. St. Nasvytis iŠ 
Jonavos ; vice-pirm. Mikuličas 
iš Aleksoto; ižd. Kocinas iŠ 
Kauno, sek r, D. šukevičius : 
vald. narys K. Kazlauskas H 
Šiaulių. 

ejlę tokių katastrofų pralei
dusi. 

\h\ Nobles tvirtina, jog A 
merikos kontinentas iš okeano 
iškilo vos pirm 1,500 metų. 
Tuo paėiu laiku iŠnvko dide-
les sausumos, kur šiandie Amerikos žmonės per pereį-
banguoja Ramusis vandeny- tus dešimts metų suvartojo 

Rudens ir žiemos vakarus 
panaudokime mokslui.Kas ga
lį telanko vakarinę mokyklą, 
kas negali teskaito rimtų kny
gą. Gaudykime kiekvieną pro
gą kuri protina mumis. 

giliaus ir arčiaus visuomene 
jo nepažįsta. j , 

Kas gali jį supažindinti su 
muinisf Pats la isvamanis! Bet 
ir jis pats dažniausiai neiš
mano kodėl jis laisvamanis, 
pats savo lais\mmanybės ne~-
pažįsta. 
» Vėl reikia pr idurt i , kad lai-
svamanybė laisvamanybci ne
lygi. J i susidaro deliai tam 
tikrų gyveninio aplinkybių 
ir keičiasi siilyg šalies kultu-' 
rinių bei politinių apystovų. 
gor in t pažinti kas yra lais
vamanis reikia panagrinėti 
laisvamanių skelbiamas moks
las, ju tikybos " a r t i k u l a i " . 
Tik tuomet mes pažinsime 
laisvamanio sielos fotografiją, 
kaip lygiai norėdami pažinti 
kas yra katalikas turime pa
žvelgti į mokslą kurio katali
kas prisilaiko. 

I. Laisvamanių tikyba. 

Mes katal ikai savo tikybo< 
tiesas imame iš Apreiškimo, 
tai yra iš Šv. Rašto — Bibli
jos, padavimo ir Kristaus į-
kurtos Bažnvčios aiškinimų 

Dievo a p n ^ i o s tiesos. <»j|g \}į\\į\U GYVENIMO, 
laisvamaniai? Išimtinai iš sa-į • 
vo galvos, J i e tuomi didžiuo
jasi, sakosi ' nėra suvaržyti , 
laisvai gali mintyti , atsikuato 
nuo dogmų—tiesų kurių mes 
net ir nesuprasdami pilnai 
— sakysime Šv. Treybės pas
laptis, privalome tikėti. 

Laisvamaniai puikauja, nes 
jie, girdi, sutraukė dvasios — 

Minties laisvė. 
Absoliute asmens laisvė 

pirmiausiai pasireiškia laisva
me mintijame, "Varžy t i min
tį, pančioti protą, tai visvien 
ką šventvagiškai nusidėti... 
vienintelė t ikyba kuri atnau
jins žmoniją, ta ip ilgai dog
momis (katalikų t ikėjimo't ie
sų) pavergtą, tai sąžinės lai
svė protui šviečiant, tai proto 
garbinimas. Žmogaus mintis 
neprivalo lenktis nei prieš vie
ną autoritetą ,(kokio nors 
mokslo žinovą), nėra šventos 
ir_neliečiamos tiesos! Tai ką 
reikia gerbti yra -drąsa nusi
kra tant visų prietarų; pami
nant po kojomis kiekvieną 
t 

dieną Vokietijai vadovauja, 
bet savo krašto iš nelaimių 
išvaduoti nernoka. Pr ie jų dar 
prisideda žymus komunistų 
skaičius. Komunistai, nepri
klausomieji socialistai, social
demokratai , liberalai i r kito
kio plauko bedieviai rma kas
kar t virių, susijungia prieš 
katalikus. I$eto jo sumanomos 
reformos gresia Vokietijai 

* 
visišku bankrotu. ^ 

Tuotarpu sveikoji* vokiečių 
visuomenė iš ne.katalikų tar
po neturi kur prisiglausti, ne
turi progos ta r t i savo sveiko 
žodžio šalies valdyme. Kad 
sujungti visus krikščioniškai 
ir žmoniškai protaujančius 
žmones Vokietijoje, Katal ikų 
Centro par t i ja nutarė kviesti 
j politikos- darna, nežiūrint 
tikybos skirtumo, visus, kurie 
norėtų matyti Vokietiją Kr is 
taus meilės pamatais sutvar
kytą. Tokiu būdu nuo katali
kų Centro į parlamentų galės 
praeiti i r ne katalikai, by tik 
vadovausis krikščioniškos to 
lerancijos ir krikščioniškos ly
gybės principais. Vokietijos 
ramesnieji . ir tvarkingesnieji 
žmonės iš to numato, kad at- j j ( , g u a t i m t l m u m s T ^ % g a H 

" t a v o r i š č i u s " Ke le iv i s " jau 
padarė uniją su lenkais? 

*Vilnius prak iš tas ! Ta ip , jis 
socialistų prakiš tas , lygiai* 
kaip socialistai prakišo Lie 
tuvos nepriklausomybę Petro
grado Seime. 

Tiesa, " N - n o s " rašo, kad 
dar nevisai prakiš tas " be
veik""'. Ar tai nėra mu»ų vi
suomenės clilorofonuaviiuas — 
migdymas? Ar t 4 N - n o s " nežu
do inusų tautinės sąmonės, ar 
jos šventvagiškai negriauna 
fak tą | 

Kuomet šiandien mūsų tau
tos pastangos, kreipiamos Vil
nių a tgaut i , kuomet visa tėvy
nė <l>rangiausią savo turtą — 
vaikus aukoja Vilniaus atva
davimui, socialistams Vilnius 
taip kaip prakištas . 

Te£u mūsų sostjneMr pagio-
be renku ginkluota ranka, te
gu Tautų Sąjunga ir atsisako 
naujai spręsti Vilniaus klau
simą, tai dar nereiškia kad 
Vilnius prakištas. 

Lai kas sukausto "N-nų" ' 
redaktoriui rankas. Kieno tuo
met bus rankos? Lai kas už
rakina jam burną! Kieno tuo
met bus burna? Gali brutalė 

ti.įoje socialistų ir kitų makab 
-pranių skaičius žymiai suma
žės, o Vokietija greičiau iš 
vvs ramybės dienas. 

virtinimą kurs nėra kilęs iš 
mūsų proto. Didžiausia pašau-j 
lio gėrybė, tai minties lais
vė! 

(Bus daugi aus) 

einančiuose rinkimose Vokie- s u t r u p i n t i Lietuvos n-be, bet 

Vilnius ir Lietuva mūsų. Stip
resnė ginkluota kumštis gali 
neleisti naudotis- mūsų ranko
mis, burna, Vilnumi, bet ir 
rankos iv burna ir Vilnius vra 
mūsų. 

Tepasiaiškiiia " 'N-nos", nes 
priešingai mes visi turėsime 
pamato skaityt i " N - n ų " so-

SOCIALISTAI PRAKIŠO 
VILNIŲ. 

t t CL • I eialistus tautos išgamomis. 

A 

Vokietija. Centro partijos 
r̂eforma. 

> 

Nuo Bismarko larkų, kuo
met Vokietijoje buvo smarkus 
katalikų persekiojimas, susi
organizavo Katal ikai , (iarsią-
jam Vindborstui vadovaujant 
katalikai d a r prie Bismarko 

minties retežius, nusikratė vi- įvedė į parlamentą 90 atstovų, 
duramžio prietarų, davatkiškų Dabiir jie turi tenai siivii-šum 
išmislų, ilgaskvernių letenos irflOG, Visam politiniam ir vi 
t. t. J siiomeniniam darbui vadovau 

Į ką tad tiki laisvamaniai ? \'ja ta ip vadinamas Katal iku 

tris kartus daugiau gazo ku-

Katalikai t iki į Dievą, laisva
maniai į protą; mes tikėdami 
j Dievą, proto neišsižadame, 
nes sveik/as protas įrodo Die
vo esamybe, gi laisvamaniai 
t ikėdami į protą rietiki į Die-
va. 

Centras. Nuo to ir politinės 
Parlamente grupės vardas — 
Centro partija. 

Revoliucijai po karo Vokie
tijoje kilus vis kaskartą ima 
lįsti giliau, į žmones sočiaiis 
tai. J ų skaičius parlamente ir 

Socialistų "N-nos pazy 
mėdamos kad viena cliicagie' 
čių grupė sumanė paminėti 
Vilniaus 000 metų įsteigimo 
julnlėjų (klaidingai pasakyta, 
turi būti perkėlimo iš Trakų : Į 
Vilnių, nes Vilniaus įsteigimo i 
jubiįėjus įvyko 19M), rašo: 

" M u m s neatrodo, kad to 
sumanymo tikslas gali rasti 
•d^ug pri tarimo amerikie-
ciuose ... 
Švęsti a r nešvęsti Vilniaus 

dubilėjų — galima ir ta ip ir 
ne pasakytą. Bet negalima su
tikti kuomet " N - n o s " pama
tuoja kodėl neverta švęsti ir 
sako: 

"Vi ln ius tapo jau beveik NENORfiK SUSILYGINTI. 
galu t ina i -prakiš tas" : /Puikvbės pįlnas vicšininkak 

Vilnius prakištas? Ta ip kai- .savo valdiniui: — " T a m i s t a 
,ba lenkai, taip rašo lenkų en- atsimink, kas esi ir kas aš. Vi-

ATSIKIRTO. 
Advokatas, pasižymėjęs sa

vo teisingumu, atvyko į teis
mą truputį apsileidusiai apsi
rėdęs. 

Teisėjas, paperkamas ir ne
teisingas, to advokato nekentė. 

Norėdamas jį pažeminti, tei 
sėjas ta rė : "Nepr i t inka ta ip 
nepadoriai apsirėdžiusiam ei
ti į teismą". 

Advokatas a t rėžė : aprė-
<las — mažmožis. Užtat aš ran
kas turiu švarias. '* 

-^_ i i 

dėkų laikraščiai, tuotarpu ir 
mūsų socialistai juos pamėg-
dzio,]a. 

Bene tik socialistų "N-nos ' ' 

sada atsimink būti savo vie 
toje. Tamis ta niekados ne bu
si tuom, (kuom aš esu. Je*i Ta
mista manai esąs toks, kaip 

nepareidavę lenkams, ka ip jų \ aš, .Tamista asilas esi »» 

• 

v 

AMERIKOS SPAUDA APIE 
L I E T U V A 

Lietuvos Muitai. 

Prekybos žurnalai patalpino žinią a-
pie naujus Lietuvos muitus. Sąrašas lruo-
sai įvežamų prekių, taip-pat uždraustų 
įvežti prekių — likęs tas pats, kaip ir pir
miau buvęs (nuo 1920 m. lapkr. 22 d.). 
Taip-pat beveik nesą atmainų del tų pre
kių, kurioms buvęs nustatytas muito mo
kesnis o r

r ir 2(K;. [vežamieji muitai pre
kėms, neišvardytoms sąraše, lieką tie pa
tys, ka ip ir pirma, t. y. l() rr. 

Atmainos įvykę šios: įvežimas ce
mento, plytų, stiklo, kalkių pavelyta be 
muito (pirmiau buvo i m t a - 5 ^ ) : degtuku j 
muitas numuštas*nuo 20% iki o r r , muitas j 
žvakėms ir cocou pakelta MI«» 15 r iki 
2H^;. naujai nustatytas muito mokesnis 
net UV/c vertės šioms prekėms: šiltų kra 
štų vaisiams, riešutam.-, saldainiaui>, 
pe i l iūnams, tabako išdirbiniams^ brang

akmeniams, šilko produktams ir kitiems 
prabangos dalykams, nuo kurių seniau bu
vo i inama 25 rž. Tokiu būdu matome, k a i 

Lietuvos muitų pamatau padėta labai svei
ka politinė mintis — viso krašto sveiku
me ir naudingumo. 

Skolos Amerikai . 

Amerikos laikraščiai daug rašo apie 
kitą šedių skolrt' Suv Vals Išviso tų 
skolų su priaugusiais nuošimčiais esą 11 
milijardų, o24 milijonai, 951 tūkstant is ir 
8(59 dol..Skolininkių šalių esą 20; ta ipe tų 
ir Lietuva, kuri skolinga Suv. Valstijoms 

išviso su nuošimčiais $5,728,872. Visos 
skolos esą ant hc/(. Iš tų 20-ties skolingų 
valstijų—tik dvi Amerikos pietų respu

blikos būtent Cuba i r Nicaragua mokan
čios nuošimčius. Kitos kol kas nei sumos, 

nei nuošimčių nemokančios. Kongrese pas
kirtoji tų skolų atgavimo komisija gal 

būti išskirstys jas ilgam laikui, maždaug 
50-iai metų, kad jų išmokėjimas butų pa
lengvintas. 

Atstovas Pabaltijai. 
• 

Gavus Amerikos pripažinimą, atsira
do kandidatų. į Amerikos atstovus Pa
baltijai, Tūlas bankininkas iš Cliicagos 
pulkininkas T . A. Siqueland, matyt, darė 
pastangų gauti pasiuntinio vietą Pabalti-
jon. Illinojaus, Indianos tūli laikraščiai 
buvo net įdėję jo paveikslą. 

•, Tečiau rugsėjo ,20 d. prez. Hardingas 
paskyrė ir Senatas patvirt ino Pabaltijai 
atstovu p. Frederick VV. B. Coleman'ą iš 
Minneapolis, Minn. 

pagelba naujo Lietuvos emisijos banko. 

t \ 

Lietuvos Valiuta. 
Iš Rygos dviem .atvejais — rugsėjo 

10x ir rūgs. 16 — laikraščiai gavo kable-
gramas, kad Lietuvos valdžia jau įvedan
ti savo valiutą, auksu paremtą ir pasekan 
ti Amerikos dolerį. Lietuviškas " l i t a s " 
a tsakąs amerikoniškam doleaui ir tartis 

100 centų. Žinioje nepasakoma, kad litas 
y r a tik dešimtoji dolerio dalis — 10 centu. 
Laikraščiai d a r pažymi, kad Lietuva tai 
pirmoji Europos šalis, kur i mėgina pasi-

liuosuoji nuo popierinių pinigų tvano su 

Latvių Balsas. 

Rugsėjo* 18 d. AŠsoeiated Press kores
pondentas iž Rygos pranešė turinį savo 
pasikalbėjimo su Latvijos Steig. Seimo 
prezidentu p. J a u ' u Cbakste. P . Chakste^ 
,atpasakojo Latvijos progresą pastarai
siais keliais metais, gynė nuo įvairių už
metimų, ypač del dvarų išdalinimo, iiel 
įtarimo^ subolševikėjime. Mums ypač įdo
mu, ką p . Chakste pasakė apie Pabaltinos 
Sąjungą. Štai jo žodžiai; "Pabal t i jos V a i 
stybių Sąjunga "daro nuolatinį progresą. 
Įveturios mažos tautos, guliricios Rusijos 
pasienyje — Latvija, Estonija, Finlandija 

ir Lietuva — visos supranta, kadmi l i ta rė 
apsigynimo unija butų jų geriausia apsau
ga nuo bolševikų. Gal vėliaus Danija ir 

Švedija prisidėtų prie mūsų prekybos tik
slais. Mes steigiame laisvuosius uostus, 

njukapojame tranzito mokesnius, peržiūri
me i r mažiname mūsų tarifus. T a r p u sa
vyje mes naudojamės rusų kalba, bet mums 
reikia da r bendrų pinigų, i r viso tinklo 

lengvų geJžkelių, kurie surištų mus su Es
tonija ir Lietuva, išpalengva mes atstato-
me vokiečių pal iktus griuvėsius; tam dar
bui mes reikalingi kapitalo ir kadangi lig-
šiol negavome jo pasiskolinti, tad mes 
dirbame, kad jį sutverus, š t a i kodėl pas 
mus nėra bedartbės ir darbininkų klausi
mo Latv i jo je" . 

Žydų Veikimas. 

Žydai teberašo d a r apie savo Jaimė-
jimus Lietuvoje ( " U n i o n " Westfield, 
Mass., B 'Nui B ' r i th Messenger"San Die 
go, Cal.) Lietuvoje laimėję dabar kreipiu 
kovą į Latviją, įr į Danzigą. Bostono 
"Chr i s t ian Science Moni to r " praneša, kad 
buvusis Lietuvos žydų reikalų ministeris 
Dr. M. Soloveičikas apleido Lietuvą 3-ms 
mėnesiams, kad 'užimti vietą Pasaulinio 
Sijonistų egzekutyvio komiteto nario, kur 
jisai buvo" išrinktas KarIšbado „kongreso, 
Jo vieta užėmę;s Dr. Brutzkus, kurs kaip 
tikimasi, ir.liksiąs žydų reikalų nunistė-
riu Lietuvoje. 

(Bus daugiau) 

/ 

>> 
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LIETUVIS Aklų Specialistas 
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Ant Bridgeporto 
D R SERNER, (ŠERNAS) 

Optonictrist 
^3315 So. Halsted St., Chicago. 
vai. -g iki 9 vak., Ned. 10 iki 1 
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Iš LIETUVOS KNYGOS. 
rsffnz 
mm* t n iri 

IŠ V7ESTVILLĖS, 0 4 
PADANGĖS. 

*tf 

Ofi. CHARLES SEGAL 
c4M savo ofisą po nnmeriu, 

47flfl SO. ASHLAMD AVENŲE 

S P E C I J A L I S T A S 
Dilovu, Moterą iv Vyrą Llgu. 

•ai.: ryte nao lt—12: nno 2—6] 
piety: nuo 7—8-It vakare, jį 

[JUdėMomtB: II Iki 1. 
Telefoną* Drezel 1*80, 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vania 5033 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 5 iki 8 rak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe* 

reioa į rankas Dr. Cnas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi aenieje 
pažjstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Glaser. 

S149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

Iki 3 po pietų, nuo 5 iki T vak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

K ¥ ¥ a ^ č W * ^ o ' S e ^ ' 5 o - o e ^ e o ^ W 

' OR. A. R. MERSCHATIS: 
DENTISTAS 

f>Valand: Nuo 9 išryto iki 8:30 vak.*** 
3241 So. Hafetctl Gatvė Jį 

CbJcago. III. 3 
K^SA*t&8&fAf&&a*fA3££a*AK 

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

Tel. (anai 2118 
O Tisu vai.: 10 ryto iki 12 po piet. 
Rcz. vai.: 2 iki 4 j»<> pietii. 

5 iki 7 vai vakaro. 
419;; Arclior Avc. 

•j Tel. Lafayette 0098 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. We*tern Avenoe 
Telef. Lafayette 4141 

Taa»4os: t-11 rytais, 1-2 po 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
oiais tiktai po pietų 2 iki 5 vai. 

=[2niiiiiiiiiiiir2niiiiiiiiii]ir^itiuniiiiiQ 

p V. W. RUTKAUSKAS i 
į| ADVOKATAS | 

Ofisas DldudestyJ: - 3 

| 29 South La Salle Street § 
[<j Kambarį* BSO 
S Telefonas: Central • !»• 

E Vakarais, 812 W. 33rd St 
[<j Telefonas: Y arda 4681 
CJIIIIIIIIIIII^JIIIIIIIIIIIILTJIIIIIIUIIIIL!! 

i 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą pe num. 
S241 — 49 So. Halsted Street 

Naujame Jociaus Ręst. 2 labų. 
Priima Ligonius nno 9-12 A. M. 

9-8 F. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Falrfax 5374 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4431 S4 Asuland Ave, 
Tel. Yards 9«4 

Tel. Yards 9994 
OFISO V AL.: 

8—10 v. ryto,l—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis: nuo 10 v. ryto iki 
i vai. Po pietų. ^ ^ ^ ^ 

mmm 

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

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
Telefonas: Ynrds 2544 

3252 South Halsted Street.. 
Ant virkaus Uuiver. S«a»e Bank 
Valandoe: nue 14—12 ryte; auo 
J—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—2 

Veikalas. — Auglekasiams 
1 radėjus dirbti , ir mušu Vy-
eifd subruzdo darbuotis. Rūgs. 
17 d. suvaidino dramai " V a l 
kata,". Kurie esate skaitė a r 
mate viršniinėtą veikalą, esa
te įjersitikrine kad netaip leii-
gvas j is atvaidinti . Bet įuusu 
j.ionieji ar t is tai ta ip Įsigilino 
savo rolėse, kad kai-kuriuos 
buvo sunku a t š e r t i nuo pro
fesionalu, į ši vakarą buvo ai-
vykę du svečiu iš Chieagos: A. 
' • r i iu tė ir R. Andreliur.a.. 

A. Ju rgu t ė savo švelniu bal
te ' iu pasaldino mušu progra

Svetainės at idarymas. 
Spalio 1 d. nuisu lietuviai ka
talikai paminėjo iškilminga 
svetainės atidarymą.. Vakarą 
pradėjo himnu ir dainomis, 
k ū n a s išpildė Vyčiai. Prakal
bą sakė T. Šeimis, L. Vyčiu 
Centro rast. J i s ta ip puikiai 
nupiešė Vyčių tikslą, prives 
(lamas, kad tai viena iš tvir
čiausių lietuvių organizacijų. 
Tie žmoneliai kurie Vyčius 
laikvdavo už nieką, dabai- su-
siprato, ir ateityj . Dieve duok, 
žinos kas ir kam v ra Vvčiai. 

Po kalbos sekė šokiai. Visi 
linksminosi iki soties. 

Susirinkimu s. Rūgs. 
: ! \UH\.) 2 d. L. Vvčių vietinė 
!:uopa laikė sus-mą. Daug kas 
nutar ta . Rengė pikniką ir* šo
ki, l 'ž savaitės, daugiau, ro
dys krutamuosius paveikslus. 
Taipgi nutarė tolimesnių da
lyku, kurie peranksti minėti. 
J ši sus-mą atsilankė svečias 
vvtis R. Andivliunas, iš C Iii-
< agos. Pastaras!? padovanojo 
mums .didelį laikrodį, kuris 

naujoj svetainė,'; labai reika-
li iuns. J a m išrer;.U:. vieša pa
dėka. Svečias ta*n puikiai pra
bilo į susirinkusius, kad iš-
tiesų sakant, pridavė mušu 
Vyčiams daugiau energijos 
dirbti Dievui ir Tėvynei. 

Orkestrą. — L. Vyčiu 85 
kuopos nariai , nors jauni, bet' 
jau stengiasi įsitaisyti savo 
orkestrą. J a u darbar turi ke
turis muzikantus. Neužilgo ga
lėsime didžiuotis savo orkes
trą. 

Tada nereiks mums samdyti 
svetimtaučius. 

"Atletų skyrius. — Spalio o 
\\. L. Vyčių Merg. Skyriaus 
įašt . J . Karpiu tė suorganiza
vo mergaites atletes. [Pradžia 
puiki. Valdybon išr inkta: 
pirm. ir " c a p t a i n " Z. Seimą 

•naitė, viee-pirm. Z. Balseraitė, 
rast ir ižd., O. Vendelskaitė. 
J a u žaidė "voi ley ba l l " . 

Vaikinai turi su savim J . 
Prankliną atletą vytį, kurio 
vadovystėj Westvillės Vyčiai 
atsižymės. 

In oorpore. — Spalio 1 d., 
mūsų jaunimas Vyčiai ėjo 
prie Dievo stalo in corpore. 

Ištikro tai gražus pavyzdis 
senesniems. 

| ko valgyti . Dėlto kiekviena: 
VVestvillietis turėtų jas parem 
ti atsi lankymu į vakarienę. 

Senas šnipas. 

Lapkr. 5 &, Dievo Apveizdos 
par., 8:00 vak. 

» l l w 

V I E T A U B T . P ILIEČIŲ 
REGISTRACIJAI . 

Ciceros,.IU. — Kolonijai re
gistracijos vieta jau paskir ta 
po numeriu 1432 So. 49 Ave. 
Cicero, III. v 

Registracijos vieta a tdara 
nuo 7 vai. vakare iki 9 vaka
re, u taminkais , ketvergais ir 
pėtnyčiomis. 

Reg. 

ŽINIA IR ŽINELĖ. 

Cicero, 111. — Žinutės, ka
žin kodėl, iš šios lietuvių ko
lonijos kiek praretėjo laikraš
čiuose. Tad sumaniau kiek 
daugiau žinių suteikti iš Ci
cero. 

Ciceros 20-jo amžiaus baza-
ras jau pasibaigė, bet bazaro 
atbalsiai vis da r girdžiasj. 
Mat vieni džiaugiasi gavę gra
žių daiktų, kiti dar tebeturi 
vilties gaut i ką-ne-ką. Mat 
dar liko " m a kabi l iūs" . Tas 
automobilius yra puikus, kad 
net " k u p r o t a s Ča l iukas" 
veizėdamas į jį laižėsi 
nuo ausies ligi ausies. Kas jį 
gaus, tani džiaugsmas bus be
galinis. 

Melrosc* 

Brighton 
P-

Ačiū Dievui Kat . Federaci
jos 12 skyrius susilaukė daug 
naujų veikėjų: Pr. 8vaii£aus-
ką, J . Žadeikį, Pr . Beliauskai-
tę, ^f. Livinekaitę. 

Ciceros kolgnijos veikimas 
A is stiprėja, ir su laiku Fede
racijos 12 skyrius pralenks 
veiklume ir didžiausias koloni 
jas Amerikoje. 

žemaitis. 

ŽEMAIČIO PRAKALBU 
MARŠRUTĄ. 

Hiuomi pranešama, jog gerb. 
Žemaitis — Žmuidzinavičius 
aplankys su prakalba sekan
čias lietuvių kolonijas: 

Spalių ihėn. 8 d., Binghamton, 
N. V. 

Spaliu mėn. 12 d., Akron, Ohio. 
Spalių mėn. 13 d., Alliaoce, O-

nio. 
Spahų mėn. 14 d., Cleveland, 

Ohio. 
Spalių mėn. 15 d., Youiigstowu, 

Ohio. 
Spalių mėn. 18 d., Sagunuv, 

Mich. 
Spalių mėn. 20 d., Grand Ra-

pids, Mich. 
Spalių mėn.* 22 ir 23 d., I)c-

troit, Mich. 
Chicago, 111. 

Spalių mėn. 2f9 d., Towirof Lake, 
2:30 p. p. 

Spalių mėn. 29 d., Bridgeport, 
7:30 vak. ,. 

Spalių mėn. 30 d., \Vest Sidc, 
7:30 vak. 

Spalių mėn. 31 d., So. Chicago, 
7:30 vak. 

Lapkr. mėn. 1 d., 
Lapkr. mėn. 2 d., \Vcst PulL 

man, . 
Vakarienė. — Girdėtis kad 

mūsų darbščios moterėlės ren
gia puikią vakarienę. Dienos Lapkr. mėn. 3 d., Cicero, 111., 
t ikrai neteko sužinoti, ale ro- 8:00 vak. , 
.dosi kad 13 šio mėnesio. Lauk- • Lapkr. mėn. 4 d., 
sime. Kada mūsų šeimininkės! Lapkr. mėn. o d., North Side, 

oofiaaa ir gyveuimo vieta: X surengia vakarienę tai yra 13:30 p. p. 
: ^ ^ & ^ « * ^ a » ^ & ^ ^ ^ ^ - ^ ^ « 

Lapkr. mėn. 6 d., Waukegan, 
III., 7:30 vak. / 

Lapkr. mėi{ 7 d., Kenosha, Wis. 
7:30 vak. 

Lapkr. mėn. 8 d., Racine, Wis., 
7:30 vak, 

Lapk .mėn. 9 d., Mihvaukee, 
\Vis., 7:30 vak. 

Lapkr. mėn. 10 d., Port Wash-
ington, Wis., 7:30 vak. •, 

Lapkr. mėn. 12 d., Sheboygan, 
Wis. — p. p. ar vakare. 

Lapkr. mėn. 13 d., Beloit, \Vis., 
7:30 vak. ' '• * 

Lapkr. mėn. 14 d., Madisou, 
Wis., 7:30 vak. 

Lapkr. mėn. 15 d., Rockford. 
TU., 7 :30 vak. 

Lapkr. mėn. 1C d., De Kalb. 
111., 7:30 vak. 

Lapkr. mėn. 17 d., St. Charles, 
nik, 7:30 vak. 

Lapkr. mėn. 18 d 
Park, 111., 7:30 vak. 

Lapkr. mėn. 19 d. 
Park, Chicago, 2:30 p 

Lapkr. mėn. 19 Roseland. J11., 
7:30 vak. 

Lapkr. mėn, 20 d., 
Lapkr. mėn. 21 d.. Aurora, 111., 

7 :30 vak. 
'Lapkr. mėn. 23 d., Roekdale. 

111., 7:30 vak. 
Lapkr. mėn. 23 d., Spring Vai

ky, III., 7:30 vak. 
Lapkr. mėn. 24 d., Oglesby, 

III., 7:30 vak. 
Lapkr. mėn. 2.1 d., Moline, UI.. 

7:30 vak. 
Lapkr. mėn. 2G d., Clinton, 

lo\va, 7:30 vak. 
Lapkr. mėn. 27 d., 
Lapkr. mėn, 28 d.,d)es Moines, 

lo\va. 7:30 vak. 
Lapkiymėn. 29 d., 
Lapkr. mėn. 30 d., Sioux City, 

loua, 7:30 vak. , 
Gruodžio mėn. 1 d., 
Gruodžio mėn. 2 d., 
Gruodžio mėn. 3 d., So. Omaha, 

Neb., 7:30 vak. 
Gruodžio mėn. 4 d., Kansas «'i-

ry, K a: i., 7:30 vak. 
Gruodžio mėn. 5 d., St. Louis 

Mo., 7:30 bak. 
Gmodžio mėn. (> d., E. St. I o-

uis, 111., 7:30 vak. 
Gruodžio "mėn. 7 d., Collin^vU-

le, IU., 
Gruodžio mėn. 8 d.. 
Gruodžio mėn. 9 d., Auburn, 

Jll., 7:30 vak. 
Gruodžio mėn. 10 d., Spring-

field, 111,, 7:30 vak. 
Gruodžio mėn. 11 d., 
Gruodžio mėn. 12 d., Peoria, 111. 

7 :30 vak. 
Gruodžio mėn. 13 d:, 
Gruodžio mėn. 14 d., AVestville, 

IU., 
Į * 

Gruodžio mėn. 15 d., W. Frank-
l'ort, 111., 7:30 vak. 

Gruodžio mėn. 16 d., Clinton, 
Ind., 7:30 vak. 

Gruodžio mėn. 17 d., Indiana-
polis, Ind., 2:30 p. p. 
, Gniodžio mėn. 18 d., 

Gruodžio mėn. 19 d., Kankakee; 

UL, 7:30 vak. 
Gruodžio mėn. 20 d., Harvey. 

IU., 
Gruodžio mėn. 21 d., Chicago 

Heights, I1L, 7:30 vak. 
Gruodžio mėn. 22 d.p Indiana 

4įarbor, Ind., 7:30 vak. 
Gruodžio mėn, 23 d-, 
Gruodžio mėn. 24 d/^Gary, Ind., 

2:30 p. p. 
„Visos kolonijos yra nuošir 

džiai paašomos virš minėtose 

KĄ TIK GAVOME IŠ U E T U V O S ŠIAS KNYGAS: 
Xo. 23. Aistiški Studijai . .V • : $1.50 
No. 58. Apeigos Rymo Katalikų 50c. 
No. 49. Atsargia i su Ugnimi! 10c. 
No. (i. Apie Vyskupą Rinkinius 
No. 55^Bažnyčia ir Valstybė . . . 
No. 8 , 2. Betliejaus Stainelc" 
No. 4."). Broliukai — Dobilėliui 
No. S. 1. Bejėgis Socializmas 
No. 12. Evangelijos dalis . . 
No. f)7. Ekspresionizmas . . . . . . . . ; 
No. 30. Gėlių pintinėlė 
No. S. 2. Asmenybė Kultūros Pagrinctai, Parašė I. Go-

• — 

• . , . . . 

1 

-
i • 

, » . . . . 

• • • 

• • • • • • • • 

bis 37 pusi. . . . . . . . . . . . ' . * • • 

5c. 
. 5c. 
20c. 
20c. 

5c. 
1.00 
25c. 
20c. 

30c. 
Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaina 5c. 

No. S. 2. Avinėlis* Nekaltasis, 4 veiksmų komedija. Su
lietuvino Aišbė 80c. 

No. S. 1. Bejagis Socializmas. Parašė D. Dumbrė 10c. 
No. S. 1. Be skausmų ^gimdymas. Parašė A. Skinderis . . 15c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija. Parašė kun. A. Alekna. 

251 pusi , 75c. 
No. S. 1. Botanika. A. Žygas, 42 pusi 25c. 
No. S. 2. Betliejaus Stainelė, d rama keturiais aktais . 

Parašė kun. J . Snapštis. Ka ina c.. 25c. 
No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 

Biržiškos. 142 pusi. Kaina 75c. 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse yra , a rba apie ge

rumo dorybę 15c. 
No. 26. Dykumose i r giriose dalis I apysaka. Vertė 

M. Pcčkauskaitė 75c. 
No. '32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis i r šventadieniais. Vertė J . 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Ka ina . . $1.00 

No. 2G. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen
tams, vargonininkams, giedoriams, mbky-

No. S. 32. Gamtos Pasakos. M. Šalčius Kaina y 30c. 
" D R A U G A S " PUBL. COMPANY, 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111. 
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Šiandie Pinigų Kursas 
5c. Už 100 Auksinų 

———— arba .—• 
2000 Auks. Už $1.00. 
Pigesnis kursas siaučiant 

didesnes somas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laika 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — Clearlng Honse 
Iktnk. 

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

• ^ • ^ ™ ^ ^ ^ 
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dienose prakalbas pas save 
Miivngti. Je i rastųsi butina> 
reikalas dienas mainyti , prašo 
nia tuo jaus susižinoti su M i 
sijos raštine, o Chieagos apie-
linkės kolonijos prašomos su
sižinoti BU Paskolos Komite
tų Apskričio Valdyba, J . A. 
Miekeliunas, pirmininkas 
10701 So. State St., Chicago, 
III. 

• 

Lietuvos Finansų 
Misijos Raštinė.. 
' 38 Park Row, 

<NTe\v York City. 

M^-a^aa^a^^a^^aa-a^iMi^is^a^aj 
Valeuiiuo Dresmaking Colloge 

2407 W. Bladison Street 
Telefonas Seeley 1643 

Moko 8iuvimo. Patternu k»r i 
plmo, Dasigminf bizniui Ir na-i 
mama Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvata at-| 
mokėjimais. Klesos disnomls ir 
Vakarais RelJcslanlUt k»»*»*'*« 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-J 
lių Taisyme. Norint informacijų) 
rašykite ar telefonuokite. 

BARA FATKK, pirm. 

J. P. WAITCHES * 
L a w y e r 

ULETUVIS ADVOKATAS 
, Dien.: R. 511-127 N. Dearbora 

Str«»et Tel. Dearborn «0W6 
Vakarais; 1073* S. Wabasta Ave. 
Roseland Tel Pollman 6877 

t e - — • — • - • * • • • • • • - - i t 

Tel. Central 1289 

HAROLD O. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose telsmuo. 
se. Egzaminuoja abstraktus 
Duoda patarimua 

Rooms 1611 — 1(112 
156 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 8 ryte iki 9 vakare 

Km,m,m>m,m>m,m*m*mmm>**»»»»»•••- » » 9 j 

SAm a c * l Ift ei. Randolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas TtdumlestyJe 
A 8 S O C 1 A T I O N B L O G 

19 Ko u th La SaUe «tr«Mit 
Room 1861 

Valandos: 9 ryto Iki k po pietų la amų Tel. Hyde Park 1186 

— 
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S. D. LACHAWICZ 
LLETLVLS GRABORICS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-g 
giausia. Reikale meldžiu atsišau-g 
kti, o mano darbą busite uiga-3 
nė'dinti. Tel. tanai 1271—21900 

a- 2 3 1 4 AV. 23-rd PI. Chicago. n i S 
l l l l lSl l imil l l l l l l l l l l l lHll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

vard 4)19 

A. Masalskis! 
Oraborini | 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA 

TRYS MELAGIAI. 

Patarnauju ląl-j 
dotavesa. ves-J 
cavasa, kriki-
cynosa ir kftaa-
•e ralkaTaos«< 
Kainos prishna ] 
mos. 

3307 Auburn Ave. Chicago. 

3109 So. Halsted St. 

i 

Mokina: lietuvių ir anglų kai-,, 
bų, skaitliavimo, greitrašystčs, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos. 

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak. 

t 

1-as: — Aš bekeliaudamas, 
mačiau tokius aukštus namus, 
kad jeigu jie nugriūtų, tai ufž-
imtų tiek vie,tos, ka ip nuo* 
Chieagos Jigi Ne\v Yorkui. 

''i-as: — O aš, bekeliaudamas 
mačiau tokius mažus namus, 
kad jų visai nebuvo matyti . 

3-čias: — O a*š,' mačiau du 
melagiu, kurių vieno liežuvis 
ta ip storas i r ilgas, kad jis ga
li jį patiesęs per upę pats pe
reiti, kaip lieptu. Antro gi lie
žuvis y ra ta ip plonas i r ilgas, 
kad jis vienų ga l$ . primynęs 
gali jį padaryt i kaip smuiko 
stygų i r vėjui į jį pučiant, j is 
skamba ta ip garsiai ka ip var
gonai i r jis gali padaryt i pui
kia muzikų jį į tempdamas a r 
atleisdamas, n u o . k o pasidaro 
storesnis a r plonesnis tonas, itf 

Jabberer, babbler. 

J . 'PL.I. •i.rirrr -J'-JJLJ'.UHJJLLg" 

- • . i i A 

Dr. 0 . VAITUSH, a D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priažas 
timt skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk, 
ton. Valandos: nuo 2 iki S vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 9 vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Uouk\»rd 7589 

I l . l f . l 9 

[Telefonas Yard> 1188 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

GRABORfUS 
Balsamnotolai 

Tarty aut~*~»o-; 
bllins Ttsoklemt-
ralkaiama Kainai 
priainamoa 

3319 Auburn 
Ave. Chicago. 

J . WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai visiems reikalams j 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PU 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 0199| 
# — — < I I i ' i ' i j 

^ ^ • ^ » * * P * ss= riiiniiiiiiraiimiiiuiiraiiuiiuituiAi 
Išdirbėjiai ir 

""importeriai ge
riausių armoni
kų visam pa-

rtsaulij už žemes-
įjiies kainas negu 
Suitur. Katalogas 
Sdykai. 

B ItaŠykite Angliškai. 

S 1U/ATTA SERUNELLI 
817 BfTie Island Avc. 

v Cblcago, IU. 

VillllllllUlllSUllllllllUlXJilllllllllllL?l 

DRAUGIJŲ ATYPAI! 
* T\*v»Vkf TiV7£kVeliavŲ, Kokardų, visokiu Ženkleliu, Guzikučm, Ant-

J_/1I,ULU V C spaudu u* kitokiu Draua-ystems reikalingv dalyku-
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusę dr-tea vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Nevvark, N. U. 

O nelaime 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvirinkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojau s pranyks. Naudokite. 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos • odą švaria ir sveika ir, 
savo plaukus gražiais k* žvib 
gančiais. 
Kaiua 60c. aptiekęs*, arba piisiųs-
kitę 75c. tiesiai j labaratorija. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 

file:///Vest
file:///Vcst
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ICHICAGOJE! 
GALVAŽUDIS TURI EITI NAUJIENOS IŠ BRIDGE-

KALĖJIMAN. > PORTO. 

Žinomas Ciiicag-os policijai Sukru to— sujudo šv. Kazl-
galvažudis, Stevens, kurs 19- mi-ero Seserų prietelės ir prie-
18 metais pašovė vieną An- lėliai rengtis prie Vienuolyno 
roros policmoru) ir už tai teis- \ vakaro, kuris įvyks spalių 24 

ma. 
Valdyba. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKL 
TE LAIŠKUS. 

mo nubaustas kalėjimu neap-
rrbuotam laikui, turi eiti ka 
lėjiman. 

J i s apeliavo Aukšeiausian 
S. Valstijų teisman. Teeiaus 
nieko nelaimėjo. 

MOKYKLOMS TRŲKSTA 
ANGLIŲ. 

Kai-kurioms Chieagos pub-
liškoms mokykloms trūksta 
anglių, kitos visai neturi jo
kio kuro. 

Del anglių stokos dvi mo-
kyklos uždarytos. Xes moki
niai negali šalti. 

Tai ko sulaukė Chieago! 

d. - šv. Jurgio parapijos sve
tainėje. 

\P-nia Barbora Naugžemie-
nė, p-lė Antanina Beinoraitė 
ir kitos Vienuolyno darbuo
tojos visu smarkumu bilietus 
parduoda — mat žmonės visi 
nori atlankyti pramogą, ir su
žinoti kas tame vakare- gaus 
automobilių Biuek'ą. Visas va
karo pelnas eis Seserį] koply
čios naudai — o visi žinoim-
kaip Seserims reikalinga yra 
koplyčia. 

Aš. 

IŠGELBĖTA 3 VAIKAI. 

Vakar kilos gaisras sunai
kino Illinois YYoods Products 
l'o. dirbtuvę, 7200 Tvimbark 
a ve., ir sale vienus privati
nius namus. 

Klaidos aatitaisymas. 

Xesenai ' 'D rauge" buvo pa
skelbta, kad p. Kazimieras 
\augžemis, pirmininkas Šv. 
Kazimiero pašai}), draugijos, 
šiuomi atitaisome padarytą 
klaidų: p. Naugžemis yra pir
mininkas šv. Jurgio pašalp. 
draugijos o ne šv. Kazimiero. 
&v. Jurgio draugijoje p. Naug-

Antrajame d i rb tu** aukšte i ž e m i s pirmininkauja jau per 
ttvveno dirbtuvės sargas su 
moterimi ir 3 vaikais. 

Gaisrininkai vos spėjo iš 
gelbėti vaikus. 

Nuostoliai apskaitomi iki 
50,000 dol. 

KAS IR KĄ KALTINA. 

Anti-Saloon Leaguo X of Tll-
inois superintendentas MeBri-
de už nevykiu imą Cliioagoje 
ir Illinois valstijoje probibi-
eijos įstatymo kaltina repub-
1 i komis, būtent: 

Suv. Valstijų senatorių: 
.Medill MeOonnick ir \Villiniu 
MeKinlev. 

Chieagos majorą Tbompso-
ną. 

Cook apskrities prokurorą 
(Vowe. 

Valsti.jos prokurorą Brun-
dage. 

Sako, del šių asmenų apsi
leidimo čia visur "moonsbi-
n e " liejasi latakais. 

Kokią teisę MeBride turi 
kaltinti tuos vyrus,- matvt, tik 
jam vienam žinoma. 

Argi jis tiek nesupranta, 
kad prohibieijos įstatymas y-
M federalis įstatymas. Dėlto, 
federalė valdžia ji ir vvkina. 
Tegul McBride pats niėgina 
vykinti tą įstatymą. 

pastaruosius 1(5 m. ir toji pra 
kilni draugija žada visomis iš
galėmis remti šv. Kazimiero' 
Vienuolyną. Valio šv. Jurgio 
draugija ir jos veiklus pirmi
ninkas! , 

Nina. 

SUGRĮŽO. 

ŽUVO INŽINIERIUS. 

Cecil Lambert, 3o m., kont-
iaktorius ir inžinierius, važia 
vo taxi-eab, kuomet nežinomi 
piktadariai su pavogtu auto
mobiliu lėkdami smogė į taxi-
cab, šią mašiną apvertė ir nu 
žudė inžinierių. Patys pabe-

Taxi-eab vežėjas Martinčk 
kažkokiu būdu tik lengvai su-
žeistas. 

SUŽEISTAS MIRĖ. 

Šiomis dienomis iš rytu su
grįžo adv. Jonas Bronza, Me-
Iropolitan State Banko prez. 
Jis dalvvavo įvairiuose liet. 
kat. seimuose ir Amerikos 
Bankininku Susiv. seime. 

DARBUOTOJAS LIGONI
NĖJ. 

Chieagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

6—Bakutis Stasis 
9—Barkanckos P. 
28—Didzbalis K. 
29—Davidailys T. 
3G—Girtukauckeni Elena 
37—Girtukauskene Alena 
53—Jcsmontas V. 
58—Jargolianis Jonas 
59—lvancios Antonas 
00—Kalėta F. 
01—Maieekauskina F. 

• 73—Kuktteioois Kazimeras 
80—Liuką "VVineontas 
83— l̂iongon AViktoryja 
87—MaJiiLskas A. 
SS—Markavini Amelija 
89—Dirgėlai to Marijona 
90—Mikuta Jusef 
99—Morkuns John 
100—Merkelis Lonaa 
102—Murza Jakub 
103—Markūnas Panl 
104—Nugaraite Meri joną 

116—Razis Jahn 
120—Rodgalvis Frank 
124—Sarapinas John 

i 125—Sankauskis ICaz: 
135—Sjugzdienie Ona 
137—Simenene Domieile 
139—Smailis Jozapas 
150—Tolisius Jošeph 
152—Valaitis lyazies 
154—Varaeenskienei Onai 
155—Washkelis C. 
156—Werseelis Antonas 
159—Witkus Villim 
1C4—Zembilie Petras 
166—Zdanis Domininkas 
167—Zaleekini Bruonui 
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REIKALINGI. 
Leiberiai 
Riveteriai 
Buokeriai 
Geležinų karų taisytojiai 
Puncli mašinų ir 
J ilginio preso operatoriai ir 

Ašių tumeriai. 
Darbas pastovus mokestis 

gera. 
PuHmau Car Works 

110 ir Cottage Grove Avenue 
Pullman, Chicago. 

• 

tf L" Paso 
• 

v * 
$1.25 

> 

. 

R E I K A L I N G I 

LEIBERIAI. 

dera proga pagerinimui gy 

veninio 

REPUBLIC BOX CO. 

925 N. Halsted Str. 

Chicago, 111. 

Gali važinėtis Eleveitorium kiek tik kartu nori, prade
dant panedėlio ryta ir baigianįes nedėlios vakare ant savo 
savaitinio apmainomo "L" passo — bilieto. Juo daugiau va
žinėsi juo pigiau kainuos. Jeigu važiuosi 16 karty tai atsieis 
pigiau negu tikietai. Jeigu pats nevartoji passo gali ji pasko
linti bent kuriam nariui savo šeimynos arba savo draugui. 

Važiuojant darban, teatran, į parką, j bažnyčia, važiuo
jant pirkti reikalingų dalyku, važiuojant j svečius visuomet 

Vartok Savo T Pas'a m 
• 

m Chicago Elevated Railroads 
£lllll!llllll£l!llillM^ 

West Side. Spalio 10 <1. 
1922 išvažiavo w t i s J . Ka-

* 

reiva i ligonine; operacijai. Jis 
\ ra labai veiklus narys Vvriu 
24 kp. ir Aušros Vartų cho
ro. 

(jydosi Post (Įrakinate Hos-
pital, 2400 So. Dearborn St. 
Labai butu malonu kad Vv-
(v-iai ir choristai neužmirstiį an-
lankyti jį, kad sustiprinus jo 
dvasia ir paskubinus jam svei
katą. 

Vytis. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

West Side. — L. Vyeiij 24 
kp. aprašyme ' ' Drauge ' ' 
num. 237 (spalio 9 d.) įsibro
vė klaida. Turi būti, L. Vyčiu 
24 kp. gavo pakvietimą j va
karo nuo Aušros Vartų Mote
rų ir Merginų Dr-jos, vieton 
Aušros Vartų Moterį] ir Vyrų 
Dr-jos. 

PRANEŠIMAS. 

Bridgeportas. — L. Vyčiu 
16 k p. mėnesinis susirinkimas 

^Joseph Xovak, 39 m., 4842 Įvyks trečiadieny, 11 d. spa-
Čk>. Elizabeth st., mirė ligoni
nėj. J i s automobiliaus sužeis
tas ant kampo Throop ir 47 
,,Tat. Automobilistas policijai 
žinomas. 

lio, tuo jaus po pamaldų, Šv. 
Jurgio pa r. svetainėj, ant 2 
lubų. Šiame susirinkime tiki
mės turėti svečių, todėl visi 

Geriausia Dovana ? 
Kalėdoms į Lietuvą 
••tai Amerikos Doleriai 

Dabar kas tik rašo laiškus į Amerika visi šaukia: 
"NUNOKIA! AUKSINU, DUOKITE MUMS IX)-
L E R I Ų ! " 

Pe> " D R A U G Ą " galima nusiųsti dolerius į Lie
tuvą taip pat lengvai kaip ir auksinus ir Lietuvos 
Bankai išmoka TIKRAIS AMERIKOS DOLE
RIAIS, visai nekalbindami žmogaus imti kitokius pi
nigus. Žinoma, jei kasnenorės imti dolerius, o prašys 
auksinų ar litų, tai ir gaus auksinus arba litus. 

Doleriai yra išmokami Lietuvoje tiktai Bankose, 
o ne pastose. 

Per "Draugą" galinia nusiusti dolerius i 24 bau 
vkus., tokiu būdu visiems yra patogu gauti pinigus ir 
nereikia toli važiuoti, 

č'ia paduodame surašų miestų, kur yra tif bankai: 

Alytuj, Biržuose, Jonišky, Kalvarijoj, Kėdai
niuose,. Klaipėdoj, Kretingoj,. Kybartuose, 
Lazdijuose, Linkuvoj, Mažeikiuose, Marijam
polėj, Panevėžy, Prienuose* Raseiniuose, Ro
kišky, Šiauliuose, Šakiuose, Švėkšnoje, Tau
ragėj, Telšiuose, Ukmergėj, Utenoj, Vilkavi
šky. 

-
Dolerius galima nusrųsti dvejopu būdu: arba tam 

tikrais draftais, kuriuos Jųs patys turite siųsti įdė
jus į laiške, arba mes persiunčiame perlaidom tuo
met Jums nieko nereikia siųsti. 

Kur laiškai gerai greit daeina, paštuose nežųva, 
tai gerai siųsti pinigus ir draftais, nes gali būti grei
tesnis pinigų gavimas. 

Ant pardavimo saldainiu Į 
krautuvė ir groeeris labai ge- j 
roj vietoj tarp 2 mokyki n ant 
kampo 44-tos ir Mozart. Lie
tuvių, Vokieėių ir Lenkų ap-
try/enta. Biznis ;šdirbLis per 
2 metus. Atsišnukjte pas >a-
vininka 
4357 So. Mozart St. Chicago. 

i 
EXTRA! 

# 

E L E G R A 
! 

A 

REIKALINGI VAIKAI. 

suvirs 16 metų amžiaus del 
lengvaus fabriko darbo, puiki 
proga pagerinti gyvenimą 
aukščiausios kainos apmoka
mos geriems vaikams. 

REPUBLIC B0X C0. 

925 N. Halsted Str. 

Chicago, 111. 

Iš Lietuvos: — Pinigai siunčiami Lietuvon LITAIS 
i 

ir išmokami per mūsų skyrius ir Lietuvos paštus. Siųs
kite saviškiems kuogeriausiai, nes daugel yra nukentėję 
nuo markiu puolimo. 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ) 

3313 So. Halsted St. Chicago, 111. I 

ANT PARDAVIMO kriaučių šapą 
naujų ir senų drabužių taisymo. Kas 
norite biznio atsišaukite greitai a3 
pirkau kitam mieste namą ir bizni 
ir nega.Hu 2 vietas laikyti. Atsišau 
kitę: 

2305 So. lycavitt Str. 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
Telef. Pullman 842 ir 349 

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

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

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

t Rcs. Tel. Cicero 3656 < 
Ofiso Tel. Cicero 49 . 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 19 Str 
ant viršaus vaistynyčios. 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigan A ve. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tol. Pullman 8213. Chicago, UI. 

i 

' V 

Galima siųsti per "Draugą" taipat auksinus, do
lerius ir LITUS. 'f<-

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS, 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių cylindru $890. Sedan $1,365. F . O. B. Faet. 

Šešių cylindru $1,650, Sedan $2,400. F . O. B. ;Faet. 
Prieš pirksiant pamatyk DURANT 

WE$TERN MOTOR SALES 
5245 W. 22-nd Str. arti 53-6ios gat. Tel. Cicero 8119 
Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. j nariai malonėkite atsilanky- \\ » , T . , - . , t J . , . . . . „ a x j . . . X J . . . . t ' . . , , . . . . . . , . ^ 

A. F. GZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI-
NIS VANAS 

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

Mes dirbon messavich šan
su Electriku Sanusoidal Ma-
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray me-
ssage, Swedish messavich. Mes 
atiduodam patarnavime,- ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 4552 

Tel. Boulevard 2100 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, III. 

Rezld. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 8693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškę. Vyrišky 
Valkų ir visų chronišku Ugų, 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 0 — 1 2 d. 
Rea. 11S0 Independence Blvd. 

Chicago. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi' symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų pri tyrimo 
JOHN J. SMETANA 

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

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

Ant viršaus Platt's vaistinyčios 
Temyk mano parašą 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis uždaryta. 

'j Tel. Iiflfavette 4218 

P L U M B I N G 
Kalpe lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogertanada. 

M. TTJfflKA 
SMS W. **-!*» SUuot 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118* 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgus 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 16 iki 12 ryta: 1 iki 4] 
po pietų: 6 iki t vakarą 
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