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Atėnuose Paskelbta Karo 
Padėtis 

TAIKOS KONFERENCIJOJE PAGEIDAUJA MATYTI 
IR SUV. VALSTIJAS 

u!? 'i i n 

1. Visa Angoros 

BOLŠEVIKAMS DAUG RUPI DARDANELIŲ LIKIMAS. 

GRAIKIJOS VALDŽIA 
APSIDRAUDŽIA. 

ATĖNAI, sp. .12. — Grai
kijos revoliucinė valdžia apsi
draudžia nuo galinių sukilimų. 

Kuomet santarvės valstv-
bės su inrkais pasirašė pa
liaubų sutartį, sulig kurios 

hė artimuose Rytuose negar
bingai tūnojo pasiduoti tur
kams, už kurių nugaros sto
vi franeuzai, tai šiandie An-

ja jau nieko tokio ypatin
ga nedaro nei iš pačios tai
kos konferencijos. Sako, jog 
konferencija daugiausia pa
lies Dardanelais. Todėl kon
ferencijoje dalyvauti pagei-graikų armija paskirtu laiku 

turi apleisti Trakija, revoliu- liaujamos visos valstybės, ku 
cine valdžia sutiko su tuo li-jrios tik interesuojasi Darda-
kimu. Sako, santarvės vals- uolių jiortaka. 
tyl.'-s to reikalauja. Reikia Anglija su Francija ypaįC 

pageidauja konferencijoje ma 
tyti ir Suv. Valstijas. 

Graikijos vyriausiu delega
tu konferencijoje bus Vonizo-
los. 

jų klausyti. 
T< ėiaus yra žmonių, kurie 

su tokiu santarvės valstybių 
diktavimu nenorį sutikti. Pra-
matoma, kad tie visi rengiasi 

(turkų) kariuomenė kuovei- 400,000 GRAIKŲ TURĖS 
kinnsia atkaukiama i i zonos, I APLEISTI TRAKIJA. 
kurią okupuoja anglai. Maz. 
Azijos šone nustatoma nauja 
neutralės zonos linija. Tai 
atlieka abiejų pusių maišyta 
komisija. 

2. Naują neutralės zonos li
niją turkai gerbia ir jos ne
peržengia iki to laiko, kuo
met baigiasi anglų okupuotė. 
Šigi baigiasi padarius galuti
ną taiką. 

3. Angaros turkų valdžia 
iki taikos sutarties ratifikavi
mo Trakijon nesiunčia jokios 
savo organizuotos armijos. 

4. Paliaubų sutanis ima 
pilnai veikti už trijų dienų po 
pasirašymo. 

Anglai perspėja turkus. 

LLOYD GEORGE KOVOJA 
SU PRIEŠAIS. 

Vakar vakare baigiant kon
ferenciją anglų gen. Haring-

ADRIANOPOLIS. spal. 12. 
— "Reiškia, aš timėsiu išvesti 
iš ryt. Trakijos apie 400,000 
graikų tremtinių!" pareiškė 
civilis Trakijos gubernatorius 
Xenophon Deaeos, fcnomet ko
respondentas jam prisiminė 
Trakijos evakuavimo klausi-

t 

mą. 
Gubernatorius gavo iš Atė

nų suvėlintas depešas, kurio
mis patvirtinama seniau pa
skelbta žinia, jog graikų re
voliucinis komitetas nuspren
dė prisitaikinti santarvės val
stybės norui, ty. evakuoti ry-

Nemano atsisakyti iš premje
ro vietos. 

Žinios iš Lietuvos 
GYVULIŲ LIGOS. 

LONDONAS, spal. 12. 

I jau birželio mėnesi 
i judėjimo net vietos 

nebuvo 
rinkoje. • 

Veterinarijos į Branguma Lenkijoj kliudė KAUNAS. 
— i * 

Kova visu smarkumu ve- departamente gautomis žinio-1 pramonei konkuruoti su užsie-
dama prieš promierą Lloyd mis, galvijų nagų ir snukių j iriu — su čekais ir italais. 

Georgo, kuriam norima iš ran- Ijga " j a šču r " vadinama, jau j Prekyba su Rumunija suma-
kų išplėšti valdžios styrą, yra apsireiškusi: Seimų, Ma-įžėjo, nes ton įvesta nauji — 
Premieras senai kitų partijų riampolės, Vilkaviškio, Kau-' padidinti muitai (80 nuoš. 

prekių kainos). Be to, dar lyderių buvo nepakenčiamas no, Plonos, Ukmergės i r 'Ke-
ir atakuojamas. Bet šiandie'dainių apskričiuose. Priva-
davė progos padvigubinti ko- Čiai V. departamentui teko 
vą Anglijos negarbingas pasi
davimas turkams. 

.Tečiaus premieras nepasi
duoda savo politiniams prie-

kenkia italai, kurių prekybai 
rumunai duoda lengvybių. Lo-

sužinoti, kad toji liga yra pa- dzės pramoninkai reikalauja 
si rodžiusi ir Trakų apskrity. 

Liga eina iš Lenkijos ir Vo-
kuogroičiausia daryti prekybi
nes sutartis su. Lietuva, Rusi-

kietijos pusės, ir kadangi ;"iija ir kitomis valstybėmis. 
Tr jis jau gaminasi f™ labni užkrečiama, todąl Biclsko pramonė kuri jau 

tinę Trakiją, kuomet nerasta kampanijon del generalių rin-J smarkiausiai platinasi. Tąja buvo pakilusi iki 40 nuoš. 
kitokio išėjimo. [ i i*fc f n kampaniją prade-j " ^ serga .ne vien tik gaivi- prieškarinio stovio, dabar vėl 

" T a i Graikijos agonijosUiąs ateinantį šeštadienį. Jo'.iai, bet avys, kiaulės ir ožkos, nyksta, nes jaučiami katast-
(merdėjimo) va landa/ ' sakėj priešai taipat nėra liuosi nuo,'arkliai dar neserga. Nors li-

ton perspėjo turkus naeiona- 0 r a i k i j a ^ ^ b o Trakijos! 
listus. Sakė, kad jei jie p a - j K & i p j{ ^ a t m o k ė t i skolas 

gubernatorius. " K a i p galės įvairių netaktų politikoje, fc* vra labai užkrečiama, bet 

keltų anglams karą 
kėliau pasuktų. 

blogan 

a 

ir prasigyventi? 

pakelti sukilimus prieš šian- : 
dienine valdžią, kuomet prasi- BOLŠEVIKAI APIE SAVE. 
dės Trakijos evakuavimas. 

Dėlto čionai revoliucinė vai- j MASKVA, spal. 12. — Bol-
džia paskelbi' karo padėtį.jševikų vuldžiu ir vėl skelbia 
Galimas daiktas, karo pade- isantarvės valstybėms, idant 
tis bus paskelbta ir visoj taikos konferencijoje del Dar 
(J ra ik i jo j . " danelių jokiu būdu nebūtų 

, k i M * » išmirš ta ir Rusija. Nes ji tu-
NORŠTŲ SUV. VALS'HJV. | rinti svarbius interesui su

rištus su Dardannlių Ii kimi:. 
Užsieniu reikalu komisaras 

Mes visais 
amžiais esame labai daug 

Anglija turi atatinkama' kentėję. Bet nebūta tokio bai-
skaitlių laivu, didelį skaitlių saus smūgio, kaip dabarti-
vyrų ir užtektinai anuotų, " uis." 
sakė gon. Ifarington į Ismet **-
pašą. "Kuomet Anglijos gy- RUMUNIJOS KARALIAUS 

LONDONAS, spal. 12. -
Kuomet r>aliaubos su turkai.- .,., , ., . "f 
, , , . . . {. . .. lelutcberin, kurs 
Aludanijoj pasirašytos, Angli
jos vyriausybė ramiau atsik
vėpė. Ypač jai lengviau pasi
darė, kuomet graikų valdžia, 
nereiškia jokio pasipriešinimo 
Trakijos reikale. 

šiandie tad jau tariamasi 
apie pačią taikos konferenci-

neseuai gry 
žo iš Vokietijos, skelbia, jog 
bolševistinė Rusija pradeda 
atsigaivintu Todėl kapitalis
tų viešpatijos su Rusija turi 
skaitytis, 

Girdi, bolševikai nekelia jo 
k i ii grūmojimų. Tik reikalau-

ja, kuri turės prasidėti a r t i - : Ja, idant Dardanelių klausimu 
miausiomis dienomis. Konfe- konferencijoje turėtų Imt at-
rencįai nei diena nei vieta \ "tovaiųama ir Rusija. 
dar nepaskirta. Tr tuo klaxi>i- Kelinti metai bolševikai 
mu prisieis tartis m turkais, [skelbia apie Rusijos atsigai-

ventojai pageidauja turėti tai
ką, jie visgi nusprendę teisin
gai elgtis. Bet jie yra pa
vojingi oponentai, 
juos kas sukiršina. 

"Tamsta -taipat pasakei, 
jor turkų noras yra taika. Ai
šku, santarvės valstybei tam-
stoms ir siųlo taiką, 
tamstų nacionalės aspiracijos 
Ims atsiektos be žmogaus gy-

KARUNAVIMAS. 

PARYŽIUS, spal. 12. Atei-
kuomet mnų šeštadienj Bukarešte į-

vyks Rumunijos karaliaus ir 
karalienės karūnavimas. 

Francija toje iškilnoję re
prezentuos maršalas Foch ir 

Visos gon. WeygaJld, 
Pasirodo, kad Francija su

eina į artimus santikius- su 

Tad jis galės jiems atsikirsti. 

Franci jos vvriausvbė tai-
pat senai darbuojasi Lloyd 
George pašalinti. Bet fran
euzai skaudžiai apsivils, kuo
met Anglijos premieras įveiks 
savo priešus ir pasiliks prie 
valdžios styro. Apsilikes 
prie valdžios styro Lloyd Ge
orge pagalvos kuogreiciausia 
atsimokėti fraitcuzams už pa

ini rties atsitikimų esti retai, 

rofinga stoka gyvų pinigų. 
Balstogės pliušas, kuris 

pirmiau buvo siunčiamas Ru-
tik per ligos laiką gyvuliai munijon, dabar ten skaitomas 
labai suliesėja. Sergančių prabangos dalyku, ir todėl ga-
karvių piene esančiomis bak
terijomis, tuoj užsikrečia ir 
apserga žmonės; todėl ir kuo 
labiausia reikia saugotis. 

Žmonės pastelėje tarp ku
rių nors'gyvulių lįgos žymes, 
nes gyvųjys susirgęs tąja liga 
nenori ėsti, seilėja, darosi lyg 
sustingęs, šlubuoja, o avvs ir 

darytas jam ir Britanijos i m - j k i a n ] . s ^ k l u p ^ i o s e i n a , 
porijni skriaudas. j p H v a I o fc^^gį^a prane

šti veterinarijos gydytojui. 
GRAIKAI TURŽS MILION4 

PABĖGĖLIŲ. 

benimas visai sustojęs. 
Sumanymas apie užmezgi

mą prekybinių santikių su Ja
ponija dabartiniu momentu 
reikps skaityti, kaipo tolimos 
ateities svajonės. Laikraštis 
"Kurjer Poranny." rašydam. 
apie tai, ragina valstybės ir 
ūkio organus gelbėti nykstau-, 
čia audimtf pramonę. 

ATFXAI, spal. 13. — Šian
die Graikijos valdžia'neišgali 

Bet tai bus menkniekis. Tinimą. Tr iki šioleei to visa 
Kadangi Anglijos vyriausy ten nesimato. 

PASIBAIGĖ KARO PA
VOJUS. 

valstybė galės prosperuoti. 
Tž 43 dienų jnsų norai bus 
pilnai atsiekti. Siųlome tam
stoms taiką. Tikimės, ją 
pr i pažins ite." 

Turkai tad ir pripažino. 

sušelpti visų savo pabėgėlių iš 
vasties praradimo. Nebus jo- Rumunija. Gi Rumunija skai- \[# Azijos. Tų nelaimingų 
kio pavojaus taikai. Tamstų skaitosi Varšavos sąjunginin-i žmonių yra pilnos salos ir 

kė. Graikijos miestai. |Tarp jų 
Gen. AYeygand yra tas pat, šiandie baisus vargas. 

kurs kitnomet- ties Varšava K l l o m o t g[ bus evakuota 
patvarkė išsiblaškusius lenkus Trakija, tuomet pabėgėlių 
i'r atmušė bolševikų puolimą, skaitlius sieks milioną. Ne-

Francijos militarizmas vi- ž h , i a ? k a a s u j a f e h u s v e į k j a . 
sur užkrauna savo leteną. l n a 

JAPQNAI GRAŽINS KINI
JAI KIA0CH0W. 

GENE VA, spal. 12. — Au-

TURKAI PASIRAŠĖ PA 
U A U B Ų SĄLYGAS. 

T8ING TAO, Shantung, 
palio 12. — Japonija nu-

Graikija netenka Trakijos, j sprendė Kiaochow grąžinti j stri jos kronų kaina dar labiau 
nupuolė. Pačioje Austrijoje 

AUSTRIJOS KRONOS 
PUOLA ŽEMYN. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ROMOJE. 

Serves taikos sutartis visai j pilnai kinams. Tai bus atlik 
sunaikinta. i *a ateinančio gruodžio 2 die 

Turkai -ryžta Europon kur j 1 1 ^ J a P o m * kariuomenė eya-
' kuos miestą ir civilė valdžia 

kronos skaitomos vientik mi-
lionais. 

ROMA, spalių 12. — Va
kar miestą smarkiai papurtė 
žemės drebėjimas. Bet jokhj 
nelaimių nebūta. Gyventojai 
visgi apimti baimės. 

r. 

Už pusantro mėnesio jie gaus 
Trakiją. 

-kas stipresni, negu buvę pirm 
karo. Bet užtaigi išvengta 
karo. Gi karas butų įvykęs, 
jei turkų diktuojamos sąlygos 

* 

butų atmestos. 
Nauja neutraiė zona. 
Tai |)irniukart istorijoj pa-

MUDANIA, spal. 11. —Va
kar vėlai naktį turkų atstovas 

v - v . T U . sitaiko, kad turkai padiktavo 
Ismet pasą pasirašė paliaubų J K 
sąlygas. 

bus perduota kinams. 
Tečiaus Kinija Japonijai 

turės atmokėti 41,500,000 do-
l 

lerių už japonų įvestinimus, 
už pagerinimus ir už geležin
io Ui. 

Turkai krikštauja. 

paliaubų sąlygas. 

Pagal pasirašytų paliaubų 

LENKŲ MARKĖS NETEN
KA VERTĖS. 

NF/vV YORK, spal. 12. — 

AIRIJOS HIERARCHIJA SMERKIA SUKILIMUS 
DUBLINAS, Airija, sp. 12.-sukilėliai nesiliaus kovoje 

Veterinarijos departamen-' 
tas yra paruošęs ir išsiunti
nėjęs savyvaldybėms nemaža 
paskelbimų viešam iškabini
mui, kad žmonės galės pasis
kaityti ir žinoti, kaip su ta li
ga reikia kovoti. 

Arklių liga juosės taipat 
Lietuvoje dar nepranykusi. 
Bet ji gyvavo ir dabar dar 
laikosi tik tose vietose, kur 
buvo įėję bolševikai; kur bol
ševikų nebūta, ten ir liga ne
pasirodė. Bet reikia dar' at
sargiai l>n<l^ti, kol nėra visai 
pranykusi. 

Per visą su tąja liga 7 mė
nesių kovos laiką, yra stfšau-
dyta 44 arkliai, kaipo neišgy
domi. 

Pastaruoju laiku plačiai 
pradėjo reikštis šunų jmsiuti-
mo liga apie Pasvalį, Panevė
žį, Uteną ir dar kitose vieto
se. Tie šunys apdraskė ne
maža žmonių ir gyvulių. 

Todėl Veterinarijos depar-

Rekvizicijų Tarybos parė
dymu Kauno miesto gyvento
jams yra uždėta nauja nepap
rasta karo rinkliava sumoje 
11,310,000 auksinų. 

NEŽINIA, KAS ČIA 
VEIKIASI. 

Aną dieną Csicagoje ke
liolika žmonių atvažiavo su 

trimis trokais ties degtinės 
sandeliu, 13ij.*> So. Ashland 
ave., kurs yra privatinių a-
gentų priežiūroje. 

Atvažiavę įsilaužė sandelin, 
suspėjo į trokus sukrauti net 
100 dėžių su degtinės bute
liais. Tik po to policija pa
kėlė kovą. Prasidėjo šaudy
mai. 

Du troku pabėgo. Vienas 
sulūžo ties 18-a ir Laflin gat. 
Važiavę juo vyrai išbėgiojo. 

I r apie tą atsitikimą nera
portuota policijos viršininkui. 
Dabar policijos viršininko a-
sistentas Alcock veda tardy-

tamentas pataria visus šunis i n u s ; 

— Airijos Bažnyčios Hierar-. 
ehija pagaliaiis viešai stojo 
prieš airius sukilėlius, kurie 
veda šaly civilį karą ir ne
leidžia valstybei veikti nau
dinguosius tautai darbus. 

Hierarchija paskelbė į vi-
Nors tos paliaubų sąlygos s ^ v £ n ' \™ dienas visa ryti- j i 0 H k n n l a rkės dar labiaus sus tikinčius ganytojinį raštą, 

turkams paduotos s a n t a r v ė s " 6 Išakija tu iu\s but jiems s u - 1 ( | - - 0 s i m i kt i kainoje. Va- Aštriais žodžiais smerkia ei-
*• v * 4 - "t ** v i i * 1 * 4 - * ' v 

valstybių, tečiaus jos pačių grąžinta. IO aienų skirta iš k a r - a v į e n a m gįmtui lenkis- vilį karą. Smerkia visus su
ku markių, nenorėta duoti nei kilėlius, kurie vienur-kitur iš-

turkų padiktuotos. Pačių tur- ten evakuoti graikų armijai, 
ku su franeuzais sustatytos. G i 3 0 &™V ~~ 1 * ^ ° ^ * » 

Francuzų su turkais s ė b r y - . k a ™ eivile valdžią. 
stės auka vra Anglija ir jos j Trakijos reikale sąlygos va-
globojima Graikija. l k a r b u v o paskelbtos. 

Anglija neteko jokio arti
muose Rytuose vardo. Nieko liečia neutralę zoną aplink 
jai negelbėjo nei jos milžiniš
kas karo laivynas. 

Sekančios štai sąlygos pa-

ARABAI NERIMSTA. 

Konstantinopolį ir Dardane
lius : 

vienas amerikoniškas centas, pasalų užpuldinėja nacionalės 
valdžios kareivius ir juos žu
do. 

Hierarchija pažymi, kad tai 
LONDONAS, spal. 12. J ne jokia kova už valstybės ge-

Pranešta, jog Palestinoj ir rovę. Bet tai tikra žmog-
kitur arabai vis daugiau ne- žudystė. 
rimsta prieš an,glų valdžią. Rašte pareiškiama, kad jei t ąiais 

prieš nacionalę daugumos gy
ventojų pripažintą valdžią, 
tai jie negaus išrišimo. 

Tie kunigai, kurie darbuo
jasi išvien su sukilėliais, iš
vardinami netikrais Dievo 
tarnais. Tokiems bus atim
tos Bažnyčios tarnavimo tei-
Boitj ty. jie bus suspenduoti. 

Raštas pasirašytas Airijos 
kardinolo primato, Arkivys
kupų ir Vyskupų. 

Dėlto sukilėliai, kurių prie
šaky stovi žinomas de Vale
rą, turi gerai pagalvoti apie 
savo darbus. Jie turi atsi
minti, kad del jų atkaklybės 

visuomet laikyti pririštus, o 
pastebėjas tos arba panašios 
ligos Ž3-mes, šunį kur nors at
skirai uždaryti ir, kuoskubiau-
siai pranešti apskrities vete
rinarijos gydytojui. 

LENKŲ PRAMONĖ 
NYKSTA. 

VARŠAVA. Lenini audi
mo pramoninkai ' skundžiasi 
savo padėtimi. Pinigų nepa
stovumas juos nuo užpirkimo 
žalios medžiagos sulaiko. Ne
nusistovėję santikiai su Ru
sija sulaiko juos nuo dilesnės 
gamybos. Lodzės pramonė 

visa šalis paversta griuvė-dar gągužės mėnesį turėjo 
judrių santikių su užsieniu, o 

Tikros komedijos. 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie gra

žus oras; maža atmaina tem
peratūroje. 

PINIGU KURSAS. 

Svetimų galių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
spalių 11 d. buvo tokia pagal 
Merchants £oan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.43 
Francijos 100 frankų 7J62 
Italijos 100 lirų 4.30 
Leituvos 100 auksinų .03% 
Vokietijos 100 markių .03% 
Lenkų 100 aiarlrių .01 
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LBSTUVTŲ SAftALBLŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS n 

Eina kasdieną išskyrus nedeldienius. 
PRENUMERATOS KAINA: 

Metams $6.00 
Pusei Metą fS.OO 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo nžsirašymo dienos 
ne nuo Naują Metą. Nbriat permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exp{ese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

••OBAUGAS" PUBL. CO. 

2334 So. Oakley A ve., Chicago. 
Tel. Koosevelt 7791 

= 'teisybė yra tolima. -Sąjulįgu 
Šiandie apsitaisiusi ramybės 
rūbu, jis jai netinka. 

Pasaulio diplomatai s îno, 
kad be krikščionybės dėsnių 
voltai tautų pastangos palai
kyti pasaulio lygsvarą. Te
čiaus jie patys krikščionybė 
arba tik prisidengia arba net 
prieš ją kovoja. 

Dvokia viešpatijos nuo dori
nio puvimo. Militarizmas kri-
kštauja. Ramybės Apaštalo 
balsas ore miršta. Pramatomi 
nauji karai, nauji vargai. 

Bet liaudis, kurioje krikš
čionybė daugiausia atspindi, 
nepaliauja maldavusi Dievo 
pasalinti marą, badą, ugnį ir 

=ap 

mų u ISVAIMUAI, 
CKAS ?IB; * £ StRfcOS * 0 -

FOfTOCrTAriJA). 
Nepigu pažrnti laisvamanį. 

J is kaip šeškas baikštus ir 
savo veidą dengia kaukė
mis. Laisvamanių rasime vi
sur: jie įslenka, į mūsų drau
gijas, jie net parapijonys, nes 
už suolą užsimokėjo savo kle
bonui, jie net geriausi kata
likai, per dangų k žemę galė
tų prisiekti, tik jie kovoja 

m tirpi Aijmamamsm 

TAIKOS MALDA, 
karus. Teišklausic, Viešpatie 
mušu maldų. 

—^-^— 
/ 
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mera — svajonė, kuri kybo* 
c&usose. Tečiaus k* «fcoji mųsų, 
ep inės Įįievo sąvoka, (supra
timas), privalo būti kontro
liuojama. 

f*riėksaityti jai (Dievo sąvo
kai ) ką nors -aukštesnio negu 
laisvamanio r protas išneša;' 
pripažinti Dievui autoritetų — 
viršenybę, butų didžiausia* 
prasikaltimas. Tuomet laisva
manis nebūtų savęs viešpats. 
Tai reikštų save susmulkinti, 
sužeisti. Išlikti laisvu, laisvu 
atžvįtgiu į -kiekvieno, autori 
tetų, yra ne tik teisė, bet teis-pries ••Klerikalus1'. Jų d i 

(ižiunm neišmano savo laisva- vanianio pareiga 

IŠ KATALIKU GYVENIMO. 
Švedijos katalikai. 

Iki šiai dienai Švedijos įs
tatymai nuo Liuterio laikų dar 
neįsileidžia katalikišku vie
nuolių. Nežiūrint neteisingų 
įstatymų, kaip ir kitur, kata 
likai čionai nesnaudžia. Jatt-
nomenės šv. Kriko Draugija, 
Mergaičių ir Moterų Organi
zacijos priskaito dešimtimis 
tūkstančiais narių. 8v. Elzbie
tos Labdaringoji Draugija šel
pia kas metą daugybę pavar 
gėlių, užlaiko ligonines, naš-
laitnamius. Šv. Brigytos sese
rų Kongregacija visa Katali
kiškos s|>audos darbą atlie
ka, ir atlieka gražiai, kasinė
tų išleisdama šimtus knygų ir 
laikraščiu. 

Šiais metais eina kova už ' 
įleidimą Brigitiečių Nvedijon. 

manybės kitaip, negu kova su 
kunigais — "tamsybės apašta
lais ", kaip jie trumpai savo 
" t i k i u " savo, draugams pasi
sako. Tečiaus yra laisvamanių 
kurie dievindami protu, deda 
laisvamanybei "mokslino sis-
temą' \ 

Pirmas tokios mokslinės lai-
svamanyhės principas yra a b / 
saliute asmens laisvė, kuria 
lemiantis eina išvados: a) min 
ties laisvė, 

B. Nepriklausoma Dora. 

Kaip mintis, lygiai ir 'Žmo
gaus sąžinė aukštesnės Ksy 
bės — autoriteto nepripažįsta. 
J i pati yni doros kūrėja, ji 
nustato taisyklei kas yra ge
ra ir kas yra pikta, jį išriša 
save nuo prasikaltimų. Ar gi 
flora reikalinga aukštesnės %— 
dieviškos normos?... Ar gi ji 
negali rasti savo darbams 
nuopelnų ir atlyginimo ant 

Išvados. 
Iš tokių laisvamanybės 

principų, išvados aiškios: ša
lin tikybinis autoritetas, tar
pininkavimas tarp žmogaus ir 
Dievo, šalin dvasiškija, šalin 
Ba'žnycia. Laisvamaniai atme
ta Dievo autoritetą, aplamai 
kiekvieną tikybą. 

Žinoma, jie ginasi. Mes, tei
sinasi, neskelbiame karo tiky
bai, tik "klerikalų" organiza
cijai; nies, netramdome tikin
čiųjų laisvės, tik giname juos 
nuo "kler ikalų" išnaudojimo. 
Tečiaus jie skaito savo parei
ga Seime panaikinti tikybą ti
kinčiųjų tėvų vaikams, sube-
dievinti, arba kaip jie sako, 
neutralizuoti Bažnvčios ir 

vinti visuomenę, pavienius 
žmones — individus. 

Kaip visokio plauko laisva
maniai — socialistai siekė ir 

žemės, o net ir sau rojų b e s i e k i a savo idealo Lietuvos 

Šiandie Amerikoje ir Euro
poje -daug kalbama apie taiką, 
(ieros valios žmonės darbuo
jasi pasaulio ramybės klausi 
mu. Dažnai Šen ir ten įvyksta 
MI važiavimai. 

Tečiaus niekelio tiek daug 
nesidarbuota, kaip Komos 
Vyskupo, šventojo Tėvo Fiu^ 
XI. Bažnvčios Viršininkas 
naudojasi kiekviena proga, i-
dant užtikrinus pasauliui ra
mybę ir visai žmonijai broly
bę ir meilę. 

šventoji Bažnyčia suplika
cijose šaukiasi Visagalio, i-
dant Jis teiktųsi panaikinti 
visokius karus. Kaip nuo ug
nies, taip nuc bado, maro ir 
karo apsaugo irais Dievas, gie
da lietuviai bažnvčioso. 

Tečiaus žmonių kraujo iša!-
kęs militarizn a> peilį gelan-
(ia. Jis lygiai triukšmauja vi
suose kontinentuose. Nerimsta 
jis nei Europoje, nei Amerika 
je, nei kitur, Gaminami vis 
naujesni ir baisesni žmonių 
žudymui ir miestų griovimui 
ginklai. 

Militarizmas siaiv.lie jau 
skraido- padangėmis. Kuomet 
išrasta aeroplanai; jam dar 
platesnė dirva atsivėrė. Angli
ja su Franci ja lenktyniuoj-i 
gamindamos milžiniškus oro 
laivynus. Taip elgiasi ir kito< 
viešpatijos. 

Susikūrė Tautų Sąjungi 
palaikvti taika ir ramvbę fiu-
ropoję iv kitur. Jai suteikta 
labai kilni pasiuntinybė. Deja, Jei ^trrri Įgyti keno nors i kad jis ten butų paslėptas, į .dar taip jaunas, gabus, stip-
Sąjungon įsispriaudė įnilita- i draugiškumą užrašyK jam j kaipo idealus įsivaizdinimas. j rus, Tamista dar gali darbą 
rizmo taniai ir tie, kuriems ! " Draugą". Į Tikrenybėje, Dievas tėra chi- dirbt i" . 

« MUS? SNTM 
**MHfcT*S *RJBIKĄMįS. 
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Sugryteę iš .Lietuvos mūsų 
draugai ,praneša viena įdomų 
dalybą, kad.ačau.nmsų visuo
menės neapsižiūrėjimui tįk-
tik nebuvo mūsų išeivijai vėl 
užkartas laisvamanių atsto
vas. 

Buvo štai kaip. Kada Ame
rikos lietuviai katalikai.dirbo 
išsijuosę Lietuvos labui: pir
ko ir platino bonus, kėlė Auk-
so-Sidabro, Kultūros vajų, ir 
t. t. — tuo pačiu laiku iais-
vamaniai dipbo vien\ tik savo 
partijai. J au -suvirsimi metai, 
kaip jie ^griežtai pasitraukė 
nuo valstybinio darbo (su 
mažomis išimtimis); užtat vi
są savo energiją jie nukreipė 
i vieną punktą: išgraužti da
bartinį Atstovą ir išreikalau
ti naują. Tam darbui jie ne
blogai buvo susiorganizavę. 
Turėjo gudrių, darbščių ir 
augštai pastatytų vadų. Ton 
vienon mintin dirbo jų penki 
savaitraščiai, jų agentai, j į 
darbuotojai po kolonijas ir 
visa tai plaukdavo per Atlan-
tiką ir galutinai atsirazdavo 
ant deskos Užsienių Beikalų 
Ministerio. Mat reikia žinoti, 
kad buvęs Cliicagos "'Lietu-

ketvirtadienis Spaliu lž 1922 
I I • m i i J ' • 

Jjtes ramiai ir rimtai d a r b ą - l i k i m a s federaci jos Sekre t e 
vomės LIAUTOS Valstybei nai-; rijatas suw*s būdų'ir kelių pri-
viai manydami, kad visas pa-įstatyti tai Lietuvon žiniai tų 
saulis mus mato ir žino, kaip Į žmonių, kuriems tai reikia ži-
ir kiek daug mes dirbame.į aoti. 
Mes pasitikėjome atstovu p . Į Aurime .įssidiybti sau būti 
Čarneckio, klausėme jo-ir sven į nai tą naują sistemą. Be to.; 
tai manėme, kad Lietuvos vai- sistemos mes dar nešykį ga~ 
džia yisą tai puikiai žino. 

Mes išnešdavome savo sve 
tainėse rezoliucijas palankias i nevėlu. 

;valdžiai, atstovybei ir mes ma-| 
nėme, kad Užsienio Reikalų.-
Ministerija turi apie tai žino 

lėsinre būti supliekti. 
Tad apsižiūrėkime kol dar 

Federacijos Sekr. 

/ 

Valstybės santykius, subedie-Uos" redaktorius p. B. K. Ba-

pragaro? Juk žmogus, galuti
nai, teturi pareigas atžvilgiu 

respublikoje, kiekviena proga 
laikraščiai rašė. 

(Bus daugiau) į save. Jis-neturi pareigų at-
Parlameiite diduma protestonų j žvilgiu j Dievą. 
tam stipriai ,,ri,šinasi ir įs- , & B e d i e v y b ė . 
tatvmas, leidžiantis katali-
kalius laisvy tapo tuotai-pu at- Je igu Dievas yra vardas ku-
inestaa. Bet katalikai visuo- rį reikia tarti su pagarba, ku 
met aiokės ir persekiojami Į rio negalima pajuokti ( ta ip 
gerą darbą dirbti ir savąjį! bent rimtesni, ne mūsų avin-
kraštą gelbės nors butų iš-j gaiviai kalba) , ka ip aplamai 
tremti. Kuo ilgiau tęsis kata- kiekvieną kilnią mintį, įsitiki-
likų persekiojimas, juo gra- nimą, kuri išaugo mūsų pro-
žesnis bus jų laimėjimas. Ir te, širdy, jausmuose, tai vis-
švedija nuo to istorijos įsta- tik ne Dievui teikiama pagar- j 
lymo nėra išimta. Gal dar jba , bet. tai idėjai —.suprati- j 
mūsų akis pamatys, kad neįsi-j mui kurį žmogus savyje su-, Jaunikaitis, turtingas gerais 
leidžianti šiandieną vienuolių' darė; savo sąžinės šventyklai Į simuinyniais ir viltimi į atei-
švedjja, visa nusilenks prieš reikia nusilenkti. , tį, bet be pinigų, peršasi tiki 
Kristų ir šventąjį Petrą. Bet ir čia, ar tėra Dievui j ra i turtingo panelės tėvui i 

\ietos? Taip, bet su ta sąlyga, I žentus. Tėvas: - - "O tamisla 

PATAIKA. 

Kiną vynis su pačia pro 
moteriškų rūbų.krautuvę. Vy
ras, pažiūrėjęs jnro langą į iš
statytas skrybėles; — *'Ko
kios dabar motrų skrybėlės 
mažytės", fftiti tučtuojau: — 
"Taigi , mielasis, nupirk man 
užkartą dvi »» 

DAR GALI DIRBTI. 

• • m i • • 

AMERIKOS SPAUDA APIE 

lutis užima Kaune, Užsienio 
Reikalų Ministerijoje augštą 
vietą; y m Vakarų Departa
mento Direktoriumi ir to De
partamento žinyboje randasi 
visos Vakarų Europos Atsto
vybėm ir Washingtono Atsto
vybė. Balutis yra tiesioginiu 
p. Čarneckio viršininku. Tu
rint ministerio pašonėje savo 
žmogų — gudrų, malonų ir ; 
takingą — mūsų, laisvamanių 
darbas buvo varomas švelniai, 
vylingai, sistematingai. m 

Negi nuostabu, kad Valdžios 
sferose buvusi susidariusi po> 
galiaus opinija, kad p. Člarnec 
kis sukėlęs prieš save perdaug 
opozicijos, kad sveikiau busii.Į 
jį atšaukti, nors, kai po nusi
pelniusiam, su šiokiu tokiu 
Išaukštinimu, (vėl į ministe-
rius) kad Amerikon reikėsią 
Aėl atsiųsti kokį nelabai piktą 
laisvamanį (Balučio tipo). 

Tokia melaginga opinija su
sidarė del mūsų visuomenės 
neapsižiūrėjimo ir net apsilei
dimo. 
f i • n 11 T — 

i l : 
Bet kaip jie galėjo visa tai 

žinoti? Lietuvos valdininkai 
Amerikos liet. laikraščių nega
li ir nelabai net nori sekti. At
stovas, jeigu ir gauna palan
kių rezoliucijų, tai kaipo krik 
ščionis, nesigirs su jomis, o 
tik į archivą padės. Bet tas 
rezoliucijas dažniausiai tik 
svetainių sienos teišgirzdavo, 
riet mūsų laikraščiai jų nesu
žinodavo. 

Kitaip ejgėsi laisvamaniai— 
ir vos ne JŠkirto mums šposo. 

Kada jų keletas kurioje 
nors kolonijoje susirinkdavo 
pasikalbėti, ką jie nutardavo, 
jų laikraščiai tuojau ant pir
mų puslapių didelėmis raidė
mis išbjurindavo. O po \)oro* 
savaičių Ministeris Jurguti s 
turėjo jau tą visą medžiaga 
ant savo deskos. C) kada mu-
sų Draugijų Sąryšiai, sąjun
gos, apskričiai — vapdu de-
setkų draugijų, vardu šimtų ir 
tūkstančių narių padarydavo 
nutarimus —apie tai dažniau
sia nei lapė ne lojo. 

*lt 4TSIRAS TARPE 
« Į J IŠGAMŲ? 

! j -

Išgama vadinasi tas žino 
gus, kurs savo pasielgimu u/.-
#aulia prakilniausius įgimtus 
jatrsmus a r tai visos žmonijos 
ar pavienio žmogaus. 

Pavyzdžiui pažįstu šeimyną, 
kurios sunūs pralobo. Jo tėvai 
veda vargingą gyvenimą. (Ji 
jų sunūs, būdamas turtingu, 
ne tik nešelpia s*avo tėvų, bei 
ir i inot i apie juos net nenor. 
Visai net išsižadėjo jų. Štai 
tokis vaikas ir yra ne kas ki
tas, kaip tik biaurus išgama, 
nes jo pasielgimas užgauna į-
gimtus kiekvieno doro žmo
gaus jausmus. 

Mes visi esame mūsų Tėvv-
neš~*Lietuvos vaikais. Mes vi
si žinome, jog ji, kaipo nau
jai atgimusi .valstija turi įvai
riausias išlaidas, kurių paden
gimui reikalingi yra pinigui 
Ne tik mes tą žinome, bet il
gi pati šaukiasi prie mūsų pa 
gelbės, kad galėtų augti, plė-

I totis, gintis, nuo priešų ir <li 
Tad ir prieiname prie išva- (1Ln t i K e r l ) u v į s a V ( ( v a j k e ] i y 

do.s, kad turim.- ke.sti M v o j T a i g i f k i a u s i l l l a , : a r atsinu= 

L I J E T D V į . 

*4XeNv Vork Times" savo laidoje 
rūgs. 10 d. supažindina nms su veikimu 
žydų draugijos " ( ) r t , f , veikiančios rytų 

•įEuropojfe, ypač kraštuose, atsiskyrusiuose 
,nuo Iviisijos. Toji draugija senai jau bu 
vusi įsteigta New Yorke kėlimui pramonės 
-ir žemdirbystės žydų tarpe. Dabar jT pla
čiai veikianti T k rainoje, Lenkijoje ir Lie 
tuvofįe-. Dabar Xe\v Vorkan atvažiavę du 

"delegatu iš Kuropos: Adv. Leonas Brani-
sonas, buvusis Kusijos Durnos narys ii 
Dr. Aron Singalovsky, žurnalistas ir ora 
torius. Jie nori gauti paramos iš Ameri
kos žydų. Draugijos " O r t " pirmuoju tik | 
siu esą kreipti žydus į žemdivl)yste. o 

"taip-pat mokinti juos amatų. Draugija 
turinti oo komitetus po Lenkijos, I^atvi-
jo.v, Lietuvos, Kumunijos, Sovietų Rusi 
jos ir Ukrainos miestus. Tuos komitetus i 
sudarą legaliai atstovai apšvietos. auklėj Į 
jimo. ūkio ir amatninkų organizacijų. Vi-
m tie komitetai susijungę į vieną MOrt f ' 
organizaciją, sudarytą federatyviais pnn-
fipai^. Liuke kiiro draugija **Ort" aprū

pindavusi tūkstančius pabėgėlių, įsteigus 
jiems 7'2 darbo biurus, 38 fabrikus ir 2.'? 
bankus, ir be* to įsteigusi 40 amatų mo 
kyklų vaikams. Kai atėję revoliucijos ir 
pogromai, draugijos darbas dar labiau 
padidėjęs, bet komitetai nusikėtę į Vaka
rų Kuropą, kad gavus paramos iš Vaka
rų Europos žydų. Dabar draugija atsiun
tusi tuo pačiu tikslu delegaciją į Ameri
ką. Taip, žydai dirba. I r jiems darbas.se
kasi, dėlto kad moka išvien dirbti. 

jos langais į vakarų pasaulį. 
• ' " 

taktiką 
Duokime daugiau darbo sa

vo raštininkams. 

Į T A I S Y K I M E J I E M S R A Š O 

. UĄfilAS MAdi»ŽLES. 

Ką gero nutarę, ar nudir 
bę Lietuvos Valstybei, žiūrė
kime, kad apie tai butų pa 
siųstą žinia: 

a) į laikraščius, * 
b) Atstovybei, 
c) Federacijos Sekretoria

tui. 
laibai svarbu, kad Federa

cijos Sekretorįjatas ' nuolat 
gautų kopijas visų mūsų re-
„rtl- ,-• v • • studentų is dvvhkos svetimu 
zohucijų, svarbesniųjų proto- K r , į , . 
j-„i„ V.A1M. X-I • salių. Išviso tą universitetą si 
^olų kopyas, nuotikių ap- \ 
svarst\mus. T|k tuomet jisai . * 
bus prie tikrojo gyvenimo * Tikras liaudies universitetas 
pulso..Gi visą tą medžiagą tu- — tai "Drai 

nors vienas iš vaikelių, kurs 
atsisakytų motiną šelj)ti arbe. 
išsižadėtų savo Tėvynės todei, 
kad ji netur t inga, karo sunai 
kinta ir ,kad užsirašant jos 
iš t ikimu ir mvliinu vaiku rei-
kia užsimokėti 10 dolerių? 

Aš manau, kad ne šeljis 
vien tie, kurie serga ar darbo* 
negali gauj l 'Visi gi kiti ne
riai aukos. 

Seirijų Juozas. 

Šįmet 15 nuoš. daugiau stu
dentų lanko St. Louis univer-
slTPtą negu pernai. Jame yra 

= '- aju? A 

Amerikos laikindciai apgailestauja, 
kad Amerikos.vaikams labai pasunkėsiąs 
geografijos mokslas, nes vieton vienos Ru
sijos reikėsią žinoti vardai 32-jų naujų 
tautų ir jų sostinių. Jų didžiuma esanti 
federacijoje su Rusijos sovietais, <bet ant 
Sovietų žemlapių esą atskirai pažymėtos. 

"Xe\v York Call" indėjo straipsnį, už 
vardytą "Lenkai graso lietuviams karu" . 

" N e p York Eveniug Globė" kas sa
vaitė paduoda mokykloms paruoštus iš
guldymui "bėgamuosius įvykius". Rugsė
jo 8 d. tarpe kitų dalykų išdėstoma.ir 'Pa
balti jos valstybių klausimas. į l a t jos ne
senai buvusios Anierikos pripažintos, o 
svarbios jos dėlto kad jos esančios Rusi-

"Xew York S u n " plačiai aprašė/ lie
tuvių koloniją Long Island Great Neik, 
kur esą milijonierių rezidencijos ir kur lie
tuviai esą šoferiais ir daržininkais. Visi 
esą tarp savęs giminės arba artimi pa
žįstami, puikiai ir ištikimai vežioja ir 
apsodiną Ne\v Yrorko turčius; turį pašel-
pine draugiją iš apie ,100 narių su $3,-
000.00 gatavų pinigų. JColonijos vadais 
minimi Kazys Lįpskis, plikas Adomonis, 
Povilas Bicis ir Pranas Nanokiis. 

Socijalistų dienraštis " C a l l " rūgs. 
5 d. paskelbė, kad Lietuvos vyriausybė 
nuo 1919 m. ir ik i , dabar uždariusi .15 
laikraščių. Gaila, kad nepridūrė, kiek 
laikraščių uždarė Sovietų valdžia Rusi
joje nuo rudens 1917 metii; taip-pat gai
la, kad nepaminėjo, jog tur-but. visi tie 
lo uždarytieji laikraščiai tuojau po užda
rymo vėl pradėjo* eiti tik truputį pakeis
tais vardais ir kad didžiuma tų uždarytų
jų buvo ne soeįjalistų laikraščiai, o kr. 
dem. ir.pažangininkų. 

Tautų Sąjunga ir Lietuvos >&<£kalai. 

Rugsėjo 4 d. prasidėjo Genevoje tre

čias metinis Tautų Sąjungos suvažiavi
mas. Suvažiavimo pirmininku išrinkt.*!s 
Augustinas Edwarils, atstovaujantis Chi-
le (Čili) respubliką. Iš 51-os prigulinčių 
prie Tautų "Sąjungos valstybių, tame su
važiavime dalyvauja 44-ios. Dalyvių ir 
svečių ypač Amerikonų skaičiumi šis su 
važiavimas viršijąs du pirmuoju. Tai pa 
rodo, kad Tautų Sąjungos idėja žmonijos 
mintyse nuolat įsigali. 

Rugsėjo 5 d. "Associated P r e s s " ko
respondentas pranešė Amerikos* spaudai, 
kad tą dieną buvę išrinktos šešios koniisi 
jos, kurioms ir buvę paskirstyti visi su
važiavimo darbai, būtent: 

1. Konstihicijinių ir juridinių kiauši

'2. Teknikos organizacijų; 
3., Ginklavimosi sumažinimo; 
4. .Finansų; 
5.. Socijalių ir bendrų klausimų; 
6. Politinių klausimų. 
Bet be tų 6-ių komisijų dar buvo iš

rinkta .specijaJė penkių narių komisija,, 
kuri tartų, kokiusv naujus klausinius rei
kėtų įdėti dięnotvarkėn visuotino Tauta 
§ąjungos susirinkimo. Tarpe tų nauju 
klausimų buvęs pažymėtas ir Lietuvos 

.protestas prieš lenkų darytąjį Vilniaus 
plebiscitą. Lenkai pasiskubino užprotes-

mgas 
m9 • » ' 

>> 
* * • • 

tuoti prieš tai, kad Allniaus rinkimų 
klausimas nebūtų svarstomas Tautų Są
jungos posėdyje. 

•Rugsėjo 15 d. tos pačios "Associated 
P r e s s " korespondentas pranešė žinią, ku
lią įdėjo veik visi Amerikos dienraščiai, 
kad Tautų Sąjungos susirinkimas, po sa 
vaįtės pertraukos susirinkęs 15 rūgs. svar
stęs keletą mažesnės svarbos (f) klausimų. 
Vienas iš tų klausinių —.cituojame iš Ne\v 
Yrorko dienraščio "Eveniug P o s t " — bu
vo konfliktas tarp Lietuvos ir Lenkijon 
del valdymo Vii niaus krašto. Specijalė 
komisija, kuri tą klausimų svarstė, pata
rė atiduoti* politinei komisijai Lietuvos 

.protestą prieš lenkų rinkimus tame kra.š 
-te. Susirinkimas komisijos raportą .priėv 
mė. Jisai per-davė komisijai (nepasakyta 
kuriai: ar politikos, ar naujų klausimų 
komisijai. L. I. B.) Lietuvių skundus del 
lenkų valdžios persekiojimo jų tautiečių, 
tečiau susirinkimus atsisakė padėti į die
notvarkę rinkimų klausimą. 

Tai palaidoja Vilniaus klausimą, kiek 
tai paliečia Tautų Sąjungą ir palieka lais
vę Lenkijai rinkti atstovus iš to krašto į 
savo parlamentą". 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIS Akin Specialistas 

Ant Brldgeporto 
DK. SERNER, (&ERNAS) 

Optometrist 
3S15 So. Halsted St., Chicago. ; 

Vai. 6 iki 9 vak., Ned. 10 iki 1 
" • 
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ELIZABETH. N. J. 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards &#S3 

Valandos — 8 iki 11 14 rytol 
po pietų 6 iki 8 vak. Nedaliomis 
ofisas uždarytas. 

= 

v ^ = 

rnANtSHnfld, 
Orisas Dr. G. M. vilaaer pe. 

reina j rankas Dr. Chas. Segal, 
iento ir partnerio. Visi senieje 
p a ž j s t a m i tr d r a u g a i a p i a i k y s 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. lf. Glaaer. 

SI 49 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Kuo 10 ryto 

Iki S po pietų, nuo S iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 8H7 
rac —— = 
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lOR. A. R. IMEftSCKATISs 

Balius kilniam tikslui. 

Elizabetiečiai pardeda s n w 
kįai darbuotis. Štai 4 d. rūgs. 
1922 m. surengė gražų pasi

linksminimų (baMų), naudai 
Aukso-sidabro fondo Lietuvos 
valiutai. Baliuje dalyvavo žios 
draugijos: S v. Jurgio, Sv. Ka
zimiero, fiv. Juozapo. Šv. Pe
tro ir Povilo, &v. Mykolo, 6 v. 
Kožančiaus, -Sv. Onos ir Liet. 
Vyčiu. kp. Visos šios draugi
jos net buvo nutarusios, kad 
kas iš nariu nedalvvaus tame 
baliuje, tai turės mokėti baus
mę. Bet, kaip žiūrint niekam 
nereikia pabaudos mokėti, nes 
visi suprato tautos darbo 
naudingume ir atsilankė į ba
lių. Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė, apie tūkstantį ar dąu 
gįau. Galima suprasti iš to 
jog gryno pelno liko $204.7.">. 
Ir pirmiaus buvo surinkta 
virš šimto dol. Dabartės visi 
tie pinigai yra perduoti Lie
tuvos Misijai. 

Tojo iškilmėj vietinis kleb. 
kun. B. Žindžius paaukojo 
auksu $10. Jį gavo airis M. 
Riedi. Ts tos dovanos padary
ta didelė nauda. Taisri ačiū 

kurie tęsis' •*• savaitę ar jdaii-, klebonas,' tai retas taip myli' 
giaus. .Elįzabethiečiai pradeda" inas, taip-gerbiamas, ir-nevien 
dirbti iš visų pusių; Linkėtina aštuoniolikiečių — kad ir toj 

'iškiteįėj,«kuri -buvo .pavadinta 
paprastai pagefbimo "vakario 
nė, dalyvavo žmonių berods iš 
visų Okicagos vidurių ir kras-

tokiai didelei kolonijai dide
lio ir pasisekimo. 

Pauialietis. 

TRAŲĘINVS MtoVM 
LIETUVĮ. 
#$t—i J. • 

Užvakar ties Kenoslia, Wis. 
traukinys užmušė ^Kazimierų 
Itfnikų, milkmona iš Keno 
slios. 

Jo giminės prašomi atsi
šaukti,pas Juozą Marcinkų 708 
Edwards St. Kenoslia, ,Wis. 
Telefonas: Kenoslia 2723. 

CICERO ILL. ŽINELĖS. 

Sekmadieny, spalio 8 d. šv. 
Antano bažnyčioj, gerb. kun. 
kleb. H. J. Vaičiūnas surišo 
.amžinu moterystės ryšju Silv. 
Pasvekų su įlagd. Makariene, 
pasižymėjusia darbuotoja. 

c 
5 DKNTIfcTAS 

§Valand: Nuo 9 išryto iki S:30 vak 
4311 So. UalMcd Gatvė 

CJileago. III. 

aaa 

9 OR .A .LYUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tcl. (anai 2118 
Offeo ral.: 10 ryto iki 12 i»o piet. 
Ri"z. vai.: 2 iki 4 po pietų. 

5 iki 7 vai vakaro. 
41»3 A u l u s Ave. 
Tel. Lafayette 0093 £ 

Kr*»yo^l»l»o^^«^^^^re^o^o^S 

OB. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4443 So. Westem Avenae 
Telef. Lalajette 4141 

Vaaj>4os: 0-11 rytais, 1-2 po 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
aiais tiktai po platų S iki B vai. 
= 
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I V. W. RUTKAUSKAS i 
| ADVOKATAS | 
= Ofisas Didmiesty j : į" 
I 29 South La Salle Street | 
[Į5 Kambaris fttO 
= Telefonas: Central 1191 

į # — t » t W į m į a | p i l i f t l fr»fr» ' g 
| Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
g Telefonas: Yards 4081 
ej||IU!llllltZillHI»IIIIK3LJIiailllIIIHL?r 

• u iy. J L m f. žitvras 
Parkelė savo oftea P© num. 

S341 — 41 6©. Halsted Street 
Naujame Juclaus Ręst. 2 lubų. 

"Priima Ligonius n»io 0-12 A. M. 
S-S I*- VL 

Tel. Boulevard 717t 
Rezidencijas Tel. Falrfax W»4 

••t WB * 

^ x gerb. kun. Žindžiui už prisi
dėjimą ir parėmimų Lietuvos 
valiutos. Taipgi dar aukojo į 
ta patį valiutos fondų D r-ja 

r 

Šv. Jurgio $8.75 ir L. Dar
bininkų Sų-gos 16 kuopa au
kojo $5. Turėtų ir kitos drau
gijos neatsilikti. 

Tų balių surengė vietinis 
Lietuvos Laisvės Išgavimo 
dvomi tetas. To vakaro pirmi
ninkas buvo įPr. Sorukas, su
manytojai to baliaus ir dau
giausia pasidarbavę Jonas 
Butkus, Mart. Stapinskas ir 
Pet. Subačius. 

Nuosava svetainė. 

Bet tai dar ne viskas. Eli
zabetiečiai žada į trumpų lai
kų įsigyti nuosavų svetainę. 
Spalio 4 d. salės komitetas tu
rėjo susirinkimų, ir jau išrin
ko komitetų kurs, rūpinsis 
surasti tinkamų vietų žemės 
nupirkimui, nes tas darbas 
jau senai varomas ir jau pi 
nigų sulinkta nemažai, net 
jau ir salės vardas išrinktas: 
Lietuvių Laisvės Svetainė, 
(Lithuanian Liberty Hali). 
Serus perka žmonės pavieniai, 
bet daugiausia prisideda dr-
jos, kurių Elizabethe yra 
daug ir visos .gerai gyvuoja. 

Susivažiavimas ir vakarienė. 

Daugelis tų pačių, o gal ir vi-i 
si, kartu norėjo parodyti pa
garbų pagarsėjusiam pamoks 
Iminkui, taipat idealistui, kun 
Pr. Vaitukaičiui. 

Pasveikino. 

Kun. kleb. Jg. Albąvičiui, 
kun. Pr. Vaitukaičiui, kun. B 
Urbai ir kun. ilh*. Jg. Oesai-
f i ui įžengiant į svetainę Vy
tauto benas trenksmingai už 
griežė maržų. Paskiau kelets/ 
i o niūkų i t mergaičių ant es
trados pasveikino ,gerb. kle
bonų ir kiekvienas ir kiekvie
na išreiškė savo linkėjimus su 
prilyginimais tų linkėjimų 
g a u s u m o , k a d r e i k ė t ų g e n i jo 

Kokių keistų žmonių čionai matematiko juos suskaičiuoti, 
e s a m u ! P a p r a s t a i p e r k e n o ' s u d ė t i . Tr k l o b o n u i į t e i k ė ln-

nors sutuoktuves atsiranda j bai gražių gėlių bukietų, gi 
nemažai moterėlių, vaikų h'.vikarui kun. Vaitukaičiui tai-
bobiškų vyrų, kurie sustoja Į pat padovanojo kų nors -brau 
ant tako į bažnyčių ir iš baž- iraus. 
nvčios, taip kad net sutuok- TT , .. . . _,. -. ,. 

* . ' , , . ,. Vakarų atnuire St. Šimulis tuvese dalyviams negalima , , . , • . * VT. i%. v v \adovavnnų pavode gerb /.niomskiu praeiti. Ui baznv- . _, TT , . r. . „ 
v. . /%, . . . . , , kun. B. Urbai. Jis savo kalba 
CJOJ taipat ^ziopliiu^a lyg Jko- , v. . 
, . .rT se pnvesiiamas gražiais pa 
kiosc cirkese. « . . . . , . 

vyzdžiais, ir prajuokino zna>> 
nes, ir rimtumo dalykui pri-
d uodavo. 

^ V t b tiat ̂  i t 
KĄ TIK GAVOME IŠ LIETUVOS Š1ĄS KNYaAS: 

ko.. 23. Aistiški Studijai $1.50 
No. 58. Apeigos-Rymo •Katalikų" . . . *S0c. 
No. 49. Atsargiai sii /Ugnimi!..'. 10c. 
No. 6. Apie Vyskupų Rinkimus ^c.l 
]S[o. M- tBažnyčia ir Valstybė , 5c. ' 
Ko. S. 2. Betliejaus Stainelė 20c. 
No. 45. Broliukai — Dobilėliui 20c. 
No. S. »1. Bejėgis Socializmas » 5c. 

\ų ir nemažai rš užkraštu. 
. , No. S. 1. Bažnyčios Iston3a 75c. 

No. 12. Evangelijos dalis 1.00 
No. 57. rEkspresionizmas 25c. 
No. 30. G^lių pintinėlė 20c. 
No. S. 3. Gyvasis Rožančius ! 10c. 
No. 43. (iiesmynėlis ąpdaiytas 70c. 
No. 26. Giesmynėlis be apdanj 60c. 
No. -S. 1. Gegužio Mėnuo .' \ SOc. 
No. 4. Gewj ir fBlogų raštų skaijau, ,. r , 10c. 
No. 28. Darbas Tiesoje irTeisybėje 20c. 
No. S. 1. Dievo tKaratystė Jumyse Yra 15c. 
No. 60-61. Demokratija ^00 
No. -ė8. Jėaaus 6iiidies Mėnuo v SOc. 
No.-8. l.Ką mokias gali pasakyti apie pasaulio j>abaįga 10c. 
No. 56. Kun. Jonus Balvočius —, Gerutis • 5c. 

Šiandie Pinigy Kursas 
Siurbiau* CifAtnvor a«r mQM: 

5c. Už 100 Auksinų 
arba — 

.2000 Aates. Ui $1.00. 
eais k u n 
didesnes 

Trampane laike. 

GenUal Manufacturing 
Pl3trtct %ml( : 

State Bank — Clearlng Hoose • 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6.000>000.00 , 

No. 70. Išpažinties Paslaptis . . . 75c. 
No. 32. 32 Krasinskis , J 2c. 
No. 16. Kūno lavinimas įklausimas -10c. 
No. 13. Kame Išganymas -30c. 
No. 10. Kultūros Viešpatija 5c. 
No. 34. Kunigai kovoje su caro vak! 5c. 
No. 2. Mūsų Jaunuomenės Idealai 20c. 
No. 83. Malda už dvasios tėvų . . . . ' . *. -2c. 
No. 62. Melskimės. Vaikams 60c. 

Spalio 9 d. įvyko Petro Bal
čiaus laidotuvės. .Visi apgaili 
tų jaunų darbuotojų. 

Šiomis dienomis iš Cicero 
išsikėlė į Chicagų gyventi pa
sižymėjęs darbuotojus, Petras 
(iarbuzas. Jani reikalinga ten-
pat prie darbo ir gyventi. 

• —~ — 

Berods dar ne visi lankan
tieji aukštesnes mokyklas 
priklauso prie Giedrininku. 
Argi tie mok šleivi ai-ės taip 
nepaisytų tokios naudingos 
organizacijos! 

— — 
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= 
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DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4«3i .04 Asfelaiid Ave. 
TeL Yards -tts4 

T e l Yards Wlt4 
OFISO VAi*: 

8—1S v. ryto. 1—3 Ir 7—9 v. v. 
NeUėlioaiis: nuo 10 • . ryto iki 
l vai. po pJatU' 

s s s s 

Ateinantį sekmadieni, 15 d. 
spalio, Elizabetli, N. J., 69 So. 

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

GYDYTOJAS I» CHIRL'RGAS 
Telefonas: Yards 2S44 

3252 Souih Halsted Street . . 
\ Aut virkaus Uuiver. State liauk 

Valaodos: nuo l t — 1 2 ryte; nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

J Nedelioipis nuo 10—8 
Ooftaaa ir pyveniino vieta: 

vyks S. -1̂ . K. K. A. New Yor-
ko ir New Jersey Apskričio 
susivažiavinuis. Sesijos prasi
dės 1 vai. po piet. 

Elizabetlio 3 kuopa stengia 
W surengfl iškilmingų vaka
rienę su visokiais pamargini-
mais, svečių i>riėnumui. Vaka
rienė įvyks toje pačioje sve
tainėje, kur ir sesijos, 7 vai. 
\akare. Taigi draugai ir'drau-
gės, ' atsilankykite kuodau-
giausiia. . r 

Ferai. 

Kad visi Uii visi dirba nau-

Lietuvių kalbos painokos 
I i i f 

Giedrininkanis dar vis laiko
mos. Visi Giedrininkai turėtų, 
jas lankylį kiekvienų ketvir
tadienio vakarų, &v. Antano 
par. mokykloj. 

A. T#i*xia. 
— — - • • * • . . . i . 

No. 39. Melskimės Mergaitėms .',. 
No. 24. Mano ICnygelė 
No. 36. 'Marikė 
No. 63. Limpamosios ligos 
No. 17. Logikos evoliucija 
No. 7. Labdarybės tvarkymas kitur 

60c. 
10c. 
15c. 
30c. 

r ? . tArrcHEs , * 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 Ji. Dearbom 
Str«et Tcl. Dcarborn «OP8 
Vakarais: 1073« S. Wabaab Ave. 
Rosoiand ,TeI Pollman 6377 

• > » — • — * » •>'• • * • ' • • • • > » » « | | 

Tel. Centrai 128t 
HAROLD O. MULKS 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose telamuo 

se. Egzaminuoja abstraktus 
Duoda patarimus. 

Rooms 1411 . - 1612 
f U No. Clark St. ChJcago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: 9 ryte Iki 9 vakare 

į | * o » * » » » » » » » i mmm»m • » • • • • 
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J L i S l A f l ^ 
ADVOKATAS 

Oflaas vidumlostyjt 
A S 8 O 0 I A T I O N B L D G 

t» fkmth La Salle UrnH 
Room 1S41 

1 Valandos. 9 ryto Ikf * pc< pietų 

* • • • • • » • * • 

. . . . . . . . . 10c. 
No. 3. Lietuvos istorija (292) . . . . 40c. I 2 8 1 * w 2a"rd P1 cideago, nif 
No. 8. 1. Lietuvos Ist. (252) ! ^ c . 

Motei-ų Sų-gos vietinė kuo-
jja, i>er p-le^Nevuliutv, taiimt 
peri). i:lcl)ohiu ,*įteik'' gražų 
gėlių bukietų. 
. 

Penketą gabių vaidintojų: 
Justas Balsis, Balsienė, A. Be-
uaitis, Augustinas ir vie 
na repažįstama mergaitė,atvai 
dino juokingų veikalėlį, " Po
no Felikso Atsilankymas0. 
Žmonės prisijuokė ir pasimo
kino. 

-Kalbos 

No. 47. Pažanga ir Laimė . . 
No. 29. {Paaugusiu žmonių knygelė; . 
Xo. 53. Planetos ir žvaigždės 
No. 27. Paklydėliai \. 
No. .42. >Pranciškus Karevičius 
No. 52. ^Pavasario Balsai 
No. 21. Rudens Aidai '. 

1 Namu T«t Hyde Park If9f 
p * • • • • • • • • • • • • • • • • » - - » » « * a 

r*rv!wnffl6Bręk 
LHSTUVIS GRABORIUS 

Patarnauja ' laidotuvėse kuopi-S 
vC. Bg-iaųsia. Reikale meldžiu atsisau-g 

kti, o mano darbą busite užga-g 
nedinti. Tel. Canal 1271—2l»t)S 

A r% 

35c. 
30cį 

i i 

> • • 

No. .46. Raudonoji Vėliava . { 15c. 
V n 1 « *Rnti>liii rf?nrwoi;« ' IŽOr 

• * • • . '. . • 

C H 
• 

PAGERBfTUVĖS. — UŽBAI 
GTUVžS. 

1 

Dievo Apyeizdos )Pr/r. -
Ši'štadieny, spalio 7 d. vaka- susirinkusiems visokias žinu-
oe, šioj parapijoj buvo kaipir 
šventė. Mat, buvo proga pasi-' 
•džiaugti savo sugrįžusiu mįf'j 
limu klebonu kun. Ig. Ąlba-

Park >St. p. Liutvino svet. į->vičiuin ir pagerbti naująjį vi-į 

lvaibėjo kun. Pr. Vaitukai- No' ^ . Socialis Klausimas 
,tis. Jis ne vien pamokslus, 
bet prakaftms moka puikias 

J pasakyti. 
^Raškiau kalbėjo kun. kleb, 

Ig. Albavičius. Žmonės laukė 
jo kalbos. Mat klebonas supra
to žmonių troškimus. Kita 
vėl, kaip žmonės karštai myli 
savo gerb. klebonų, taip ly
giai jis savo parapijonus my
li. Gavęs gerų progų, tai apie 
pusantros valandos pasakojo 

No. 18. Rūtelių darželis 
No. 14. Tomas Akvinietis -. : 3c. 
No. S. 2. ISociaiizmas ir Krikščionybė 
No. -8. -Savasties Klausimu 3c. 
No. S. 3. sociologija / . ." . . . . . 35c. 

. . . . . . 6 0 c . 
«jc. 

• • • • ^ X-*\J\J 

5c. 
. . j5c. 

6c. 

No. 15. Šventa seno įstatymo Istorija 
No. 40. ^Savasties Principas 

• • • • * 

• • • • • 

karų kun. Pr. Vaitukaitį. Bu^ 
vo surengta- vakarienė. Ąš-f 
tuomolikiečiai senai yra pa
garsėję savo puikiomis vaka
rienėmis. Tr ši vakarienė buvo 
gardi, soti, žodžiu viena tarp 
puikiausių. Bet visgi jautoi, 
kad ji rengta laikanties, na, 
sakysim, formalumų. 

Ir programa puiki. 

Buvo ir programėlis. Tas 
taipat buvo puikiausias tarp 
puikiausių. Tokį tik aštuonio
likiečiu jėgos tesugeba sureng-

No. 22. Trigonometrija 
No. 41. Vaikų pasiskaityniai 
No. 11. Vadovėlis išmokti mišioms < t. 
No..22. Žinojimas ir.tikėjimas fiz. /.'.. ; 
No. 9. Žemės savastis teologijos supr . . . . . / . # c . 

p . S. Užsakydami knygas, meic&įam parašyti knygų unm: 
DRAUGAS PUB. CC \ 

2334 South Oajdey Ayeiwe • C&i*aeo, Mstite. 

STANLEY ti 
MAŽEIKA 

GRABORIUS URį 

Varių. miaf"Ęw*i 
bUlns visoklemsS 
raikalama Kalas; 

riainamoa 
3319 Aaburn | 

Ave. Chicago.4 

r I! 
"Draugas" Jums tarnaųja>; 

Jųs pasitarnaukite ^Drau

g u i " platindami jį. 

ti. Bet vargiai ir tas bus tų 
dingus darbus. Ir klebonas ne-j \ i s ų didį skaičių publikos, ne
pasiduoda. Lapkr. 12 d. 192;}''padidinsim sakydami 400 žmo- J ti . 
rengia parapijos naudai ferus, i mų, sutraukęs. Aštuoniolik. 

tes, savo įspūdžius įgytus my
limoj tėvjTlėj. Visoj jo kalboj 
tryško jo gili tėvynės meilė 
h žadino jų Siivo klausytojuo
se. Žmonės atydžiai klausė. Be 
tas nejučiomis apleido s vėtai-* 
no. 

Užbaigus g*rb. klebonui kaf-
l)ėti, v is i sudainavo tauto,v 
liiinnų ir išsiskirstė pilni tai* 
.neužmirštamais, maloninis js*** 
pudžiais. 

Beje, dar ir kitas tos vaka-
įięjiės tikslas buvo, tai .panu-
nėjimas bazaro - užbaigimo, 
])et tas buvo tik antraeilis 
4alykas . Šeimininkės i r rengė 
jai šios vakarienės ir progra 
inos užsitarnavo neinaižai pa-* 
gyrimo. 

Ne tokiam kaip man t4 visų 
to vakaro malonumų aprašy-'J 

• • • . . . 

" j.^nyyAiros 
Graborius ir Balsamutotojas 

K. SYREVIčIA -
A uton^ i l z s i visiems , ^ fka lams J 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 P H 
1X1. CasuU Č543 Tel. CjW»T 019^1 

Dresms Col 

1407 W. IlAdiscm Street 
Telefonas. Scelcy 1643 

Moko Siuvimo, Patterna Wr-! 
% įpimo, Deslgniuf Maniui Ir na-J 

Vietos duodama dykai. j mama 
i Diplomai. Mokslas lengvais at-

[mokėjimais. Klesos dienomis ir] 
£ ,!rakiaraJ» RelS|a|aalrt» T » ^ W ^ 1 
^Branio ir Naminiai kursai Skrybė-< 

ų Taisyme. Norint informaciJ4< 
rašykite ar tejefonuokite. 

Švilpukas. 

PEARIi QTJEEW KONCERTIJiA 

NEiMOKESl PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų -la»tuvė—vien* ii didžmsiŲ Ohioâ odi 
Parduodame už teminį kak}*, kur kitur tsi» ncgmoal 

Mašinėlių iaž&kams drokucti ir ofiso darbami yra nauiaa-
soe madoe. Uflaikom Tiaokkis laikTodiina, žiedną filiubi-
niui ir deimantuiiue; gramafonm lietavifl^f rekordais Ir 
koncertiniii ge^ųauj, armonika ruaiflnj ir prq§4ftuvi*oir-
bysoių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius Neaklus draugystėms, taisoiM laikrodžias ir 
muzikaliakus î urtrument us atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4&Z S». A5HLAND AV£., CHICAGO, ILL. 

JJclopas: PROVER 73t» 
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RASTA AUTOMOBILIUS, 
• MERGAITĖS NĖRA. 

ATSIIMKITE LAIŠKĄ. 

Šio antradienio anksti ryta 
vienoje gatvėje, Maywood, nž 
trijii bloku nuo Desplaines u-
pės, rasta be šviesų stovįs au
tomobilius. .Tnojaus praneš
ta policijai. 

Kuomet Maywoodo polici
jos viršininkas ojo prie to au
tomobili aus, nuo 

Draugo Ofise yra laiškas 
Antanui Paukščiui iš Štate 
Departamento Washingtone. 
Prašomo atsiimti. 

Senberniai." * ^ * ^ 
Bridgeporte yra nemaža* 

būrys- senbernių. Todėl yra 
pageidaujama kad kas nors 
pradėtų organizuoti senber
nių draugiją. 

Vežimas dunda. 

I š WEST S I M S PADAN
GĖS. 

• • • . . . 

P. V. STULPINAS NEW 
YORKE. 

Lietuviu Prekvbos B-vės 
Chicagos skyrius gavo pelė

sio staiga |:crrama nuo to skyriaus vedė-
pabėgp koks vyras ir išnyko 
tamsoje. 

Automobiliuje rasta nuo pi
nigų krepšiukas, banko s kny
gutė ir keletas čekių. Pa
gal numerio susekta, jog au
tomobilius priguli Mrs. Da-
vis. Pastaroji taipat identi
fikavo ir atrastus automobi
liuje daiktus. 

Pagal Mrs. Davis pasakoji
mo, jos 14 metų duktė Mar-
tearet, kurį lankė Marshall 
liigh sehool, 2:00 po pusiau
nakčio užsikėlė, pasiėmė mo
tinos krepšį su 30 dolerių, 45 
dolerių vertis čekius, taipat 
bankos knygelę ir, išėjusi, at
sirakino garadžių, (>38 North 
Trnmbull ave., kur stovjo au
tomobilius. 

Be to,. Mar^aivt dėžutėn i-
sidejo maisto ir kitokių daik
tą. Ta dėžutė tečiaus palik-

jo, p. V. Stulpino, ig New 
Yorko, spalio 10 d. Tikimasi 
kad p. Stulpinas bus Chica-
goj apie pabaigi], i ios savaitės. 

Rep. 
BRIDGEPORTAS. 

Motery > subrusklte. 
Girdime draugijų narius kal

bant, kad iki šiol Bridgeporto 
moterų draugijos neperdaug 
rėmė šv. Kaziniiero Vienuoly
ną (išskvrus Nekalto Pras. 
draugija (mergaičių), Motoru 
Sa-gos 1 kp. ir lložančavos Dr-
ja) gal ir kitos kada rėmė, bet 
t'abar jų nematyti., O pavyz
džiui To\vn of Lake Moterų 
Draugijos šimtais aukojo Vie-
nuolvno naudai. Mat tenai 
draugijose daug darbuojasi Pirm-« 
veiklioji p-lė Marytė Mikšaitė, Į^ a s 

Susiorganizavo 'Giedrininku' 
kuopa. 

Nors Aušros Vartų, parapi
joje yra nemažas būrelis jau
nųjų lankančių augstesnę mo
kyklą, bet dar čia nebuvo Gie-
drininkų kuopos kuri rištų 
vienminčius moksleivius bei 
moksleives j vienų burėlj. 

Sekmadieny, spalių 8 d. Auš
ros Vartų par. mokyklos kam
baryje įvyko moksleivių susi
rinkimas kuriame tapo suorga
nizuota uGiedrinkikų" kuo
pa. Sian susirinkiman buvo at-
\ykes "Giedros" redaktorius 
gerb. kun. A. M. Linkus, kuris 
gražiai išdėstė kų reiškia Gie-

mVAŽIAVO Į ŠBIMA. 
^ r v r ^ . n M h - m^ į įikwL< 

Ketvirtadieivs Spalio 12 1922 

t 
West Side. — Įžymus biz

nieriai Justas Mockus (Mac
kevičius) ir St. Rimkevičius 
išvažiavo vakar į Peoria, 111. 
dalyvauti Biulding and Loan 
Assoeiations' League seime 
kurs prasideda Šiandie ir 
baigsis rytoj. 

BRIGKTOK PĄfeKO LIETU 
VIAMS. 

Al gai .M ta ties namais. 
laivo pamiršta, ar gal norėta 
paskui ffryžti ir pasiimti. 

Gana to, kad mergaitė ne
mokėjo automobiliaus valdyti 
?/* nežinia kur dingo, tai kį-
ta klausimas, ar kartais nebus 
kokių piktadarių sųkalbis ją 
išvilioti iš namų naktį su pi
nigais ir jų nužudyti. 

Motina spėja, kad veikiau
sia piktadariai jų bus nužudę 
ir lavoną įmetę upėn. 

Policiją jos ieško. Jei grei
tu laiku nebus susekta, upėje 
bus ieškoma jos lavonas. , 

"PERDAUG" MOKSLO. 

Englevood vakarinės moky
klos viršininkas To\ver prane
šė, kad mokiniams perdaug 
studiavimo, gi pasilinksmini
mo jokio. 

Dėlto, kaikuriais vakarais 
vietoje pamokų bus įvesti toj 
mokykloj šokiai. 

DU PAKLIUVO. 

Policmonas Flemir.g nutvė
rė du plėšiku, kuomet tiedu 
mėgino apiplėšti biliardinę, 
1739 W. 55 gat. 

Suimtu: AltVed Tighe ir 
.lohn O'Neill. Abudu 22 m. 
amžiaus. 

PIKTADARIAI SUSKALDĖ 
3 ŠĖPAS. 

Piktadariai suskalbė tr is 
geležines šėpas firmų: Conso
lidated Tobacco Leaf Co., 213 
IV. Lake st., Vaco Furnice 
Co., tame pačiame bute, Dei-
mel Furniture Co., 2542 W! 

kad taip mes turėtume mūsų 
draugijos p-lę Mikšaitę — 
gal ir mūsų draugijos labiau 
kreiptų domės Į Vienuolyno 
reikalus. Bet žinote ką — 
Bridgeporto vyrai pradėjo 
skelbti, kad jų draugijos pa
dalys moterų .draugijoms sar
matą kad jie pradėsią^šimtines 
kloti koplyčios sienoms, sako 
pažiūrėsime ką tuomet darys 
tos smarkiosios moterų drau-
gijos. Moterys! Nepasiduoki
me vyrams! Pirmutinės siųs-
kime dovanu Yiemiolvnui — 
nekokia garlx'» mums butų jei 
vyrai mus 
Vienuolyną 
Seserys Kazimierietės bemo-
kimlamos jaunuomenę kelia vi 
sos tautos moterų vardą — 
tad remkime jas. Per ilgai ir 
taip Bridgeportietės snaudė 
me, išbuskime, prakrapštyki-
me akis — atkreipkime domę 
i vieninteli grvnai lietuviška 
vienuolynų—jis mums brangus 
ir reikalingas — neapleiskime 
jo. Nina. 

"subvt intu" . Juk 
: musų įstaiga, jog 

ir kokios jų priedermės. Oerb. 
kun. Linkaus atsilankymas su
kėlė daug entuziazmo. 

Susiorganizavus kuopai iš 
vienuolikos narių, taigi tuo
jau tapo išrinkta ir valdyba 
iš šių asmenų: S. Žibąs — 

Jeronimas Labanaus-
vice-pirm., p-lė Ona Ku 

priutė — protokolų rast., p. 
černauskas — iždininku, gerb. 
kun. F. Kudirka — dvasios 
vadu. 

Susirinkimus nutarė laikyti 
kas antras sekmadienis, 4 vai. 
po pietų, Aušros Vartų par. 
mokykloje. Taipgi nutarė tuo-
jaus rengti vakarų su, puikia] 
programa. Programai surengti 
komisija išrinkta iš šių asme
nų: S. Žibo, F. Stogiutės, O. 
Kupriutės ir p. Kulpinsko. 

Keikia pažymėti, kad į val
dybą įėjo veiklus asmenys, tai 
ir yra daug vilties, kad ši 
kuopa augs kaip ant mėlių. 
Keto, dar gerb. "Giedros" 
redaktorius pasižadėjo kartas 
nuo karto sustiprinti mus. 

Lai gyvuoja Giedrininkai! 
Giedrininkė. 

L. L. Paskolos stotis turi pa
skyrus .dvi vieti Lietuvos pi
liečių registravimui: pas Pr . 
Stasiulį, seną, gerai žinomą 
biznierių, 4436 So. Fairfield 
Ave. ir pas Joną Klimą, nau 
ją biznierių, 4414 So. Califor-
nia Ave. Taigi, t>righton-par-
kiečiai negalės išsikalbinėti, 
kad nežinojo kur užsiregis
truoti. 

B. Nenartonis, pirm., 
y. Paukštis, rast. 

REIKALINGI. ~; 
Leiberiai 
Riveteriai 
Buckeriai 
Geležimi * karu taisytojial 
Punch mašinų ir 
Jieginio preso operatoriai ir 

Ašių tumeriai. 
Darbas pastovus mokestis 

gera. 
Pullman Oar Works 

110 ir Cottage Grove Avenue 
Pullman, Chicago, 

vi !*" 

BRIGHTON įPARKIEčIAMS. 

Atidaro vakarinius kursus. 

drininkai ir ką jie turi veikti Į L fe t , Vyčių 3G kuopa atida
ro vakarinius kursus. Tuose 
kursuose bus mokoma lietu
vių ir anglų kalbų bei gramą-
tikos ir t. t. Tadgi norintieji 
naudotis šiomis pamokomis y-
ra kviečiami atsilankyti spa
lio 13 d. 8 vai. vajvare, į bažny
tine svetaine, ant 44 ir Fair-
fidd. 

TQ. vakarą bus registracija 
norinčių tuos kursus lankvti 
ir 4. t. 

K. E. komisija. 

R E I K A L I N G I 

LEIBERIAI. 

Gera proga pagerinimui gy

venimo 

REPUBLIC B0X CO. 
925 N. Halsted Str. 

Chicago, 111. 

-
^ • ^ ™ — . 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU 
MAI. 

Xorth ave. 
Pirmoje vietoje rado 39 do-fp ž j u « p ū p o s e s ė d i n t i , " nes da 

Didžiuojasi anglų kalba. 
Nekalbant jau apie čia a u 

gūsius ir paprastus žmones, 
kurie išmoko anglų kalbą, bet 
yra dar ir inteligentu, kurie 
labai didžiuojasi tno, kad jie 
moka anglų kalbą. Nieko ste
bėtino, kad moka. Mums vi
siems reikia mokytis anglų 
kalbos ir ją išmokti. Bet mo
kant anglų kalbą ir ja di
džiuotis, tai tik vaikiškas pa
sididžiavimas — dargi inteli
gentams.. 

Pupinėms. 
Kadangi Bridgeporte atsira

do koks ten • "pupose sėdin
t is^ ir toks dar keistas kad 
užgaulioja moteris, tad aš į s 

NAUJAS BIZNIERIUS. 

West Side. — Nesenai po 
mini. 2223 W. 23 PI. atidarė 
savo įstaigą kurpius J . Jaku-
baitis. J is žada šios kolonijos 
lietuviams gražiausiai pasitar
nauti pataisydamas jų kur
pes, čebatus kuopuikiausiai. 
J is turi daug patyrimo tame 
amate. 

Reikalingi — Prityrė vyrai 
pardavinėti auksinius bondsus 
ant gero Chicago real estate. 
Sie bondsni neša 7% nuošimti 
gaunami nuo 2 iki 7 metų. 
Bondsai yra po $o0, $1(M) — 
$200 ir $T)00, juos galima par 
duoti. Atsišaukite 

J. HOCHSTADTER CO. 
Room 1128 — 127 J?. Dearborc 
Street Tel. Central 6693 

REIKALINGI VAIKAI. 
suviiš 16 metų amžiaus del 
lengvąus fabriko darbo, puiki 
proga pagerinti gyvenimą 
aukšėiausios kaino« apmoka
mos geriems vaikams. 

REPUBLIC BOX CO. 

925 N. Halsted Str. 
-

Chicago, 111. 

ANT PAIiDAVIMO kriaučių Sapa 
nauji; ir senų drabužių tnisymo. Kas 
norite biznio atsišaukite' greitai a3 
pirkau kitam miesto narna ir bizuj 
Ir nepaliu 2 vietas laikyti. Atslfiau 
klte: 

2305 So.. Leavllf Slr. 

— Parsiduoda 3 
pagyvenimų mūrinis namas 
southsidėj lietuvių apielinkoj 
3 randos po 6 kambarius, pe
čiaus šiluma, elektros šviesa. 
Kaina $10,700. Atsišaukite:. 

1327 West Augusta Street 
Kamp. MiUvaukee Ave. 

Ant -pardavimo saldainiu 
krautuvė ir groeeris labai ge
roj .vietoj tarp 2 mokykin ant 
kampo 44-tos ir Mozart. Lie
tuvių, Vokiečių ir Lenkų ap
gyventa. Biznis 'sdirb'as per 
2 metus. Atsišaukite pas n*i-
vininka 
4357 So. Mozart St.% Chicaeo. 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

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

Mes dirbon messavich sau
su -^lectriku Sanusoidal Ma-
ehina Vibrator, Eleetric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray me-
ssage, 8wedish messavich. Mes 
atiduodam patarnavimų ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 

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

! 

Icrius. Antroj — nieko. Gi 
trečioj — vienų tūkstantį do
leriu 

Paroje, spal. 10—11 d. Chi-
cagoje pavogta 8 automobi
liai. . , 

bar yra ruduo ir jau žmonės 
renka pupas. Tad apsisau
gok, kad neatrastų pupose sė-

I dint. . 

(Daugiau Chicagos žinių ra
site trečiame puslapy). 

, 
E X T R A ! 

T E L E G R A M A 
Iš Lietuvos: — Pinigai siunčiami Lietuvon LITAIS 

ir išmokami per muąų.skyrius ir Lietuvos paštus. Siųs
kite saviškiems kuogreičiausia nes daugel yra nukentėję 
nuo markiu puolimo. 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
(LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE) 

3313 So. Halsted St. Chicago, 111. 
:•: 

=s=_ 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių cylindrų $890. Sedan $1,365. F . 0.*B. Fact.. 

Šešių cylindrų $1,650, Sėdan $2,400. F . O. B. Fact. 
Priež pirksiant pamatyk DURANT 

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

Ilcs. Tel. Cicero S65« 
Ofiso Tel. Cicero 41 

8 

l DR. J. SHINGLMAN |! 
1323 So. 49 Court | | 

N. E. Cor. 49 Court Ir 11 Str. j j 
ant virSaus valstynyčios. | 

The Universal 
Implement 
VISATINIS ĮRANKIS 

* 

lleturiasdešimts metų atgalios buvo lai
komas kaipo perteklis. Šiandie jis yra bū
tinai reikalhigas kiekvienam..Pirmiau biz
nio namas turėjo tiktai viena telefoną ir 
tas buvo aprube&iuotas — gi šiandie turi 
gal dešimts kartų tiek ir tai juo galima 
susisiekti ir skyrius kituose miestuose. 

Šis didelis pratiesimas telefono komu
nikacijos parodė didelę vertė Bell Long 
Distanee patarnavimo. Long Distance tele
fonas patarnauja ar tai norint pasidary
ti kokį soeialį užkvietima ar biznio reikalų 
užbaigti New Yorke, Bostone ar San Fran-
eiseo. 

"Station-to-station" serVice is a money 
and time saver. It is cxplained in the eur-
rent issue of the Alphabetical Telephone 
Directory. 

ILLINOIS B E L L T E L E P H O N E 
C O M P A N Y 

Geriausia Dovana 
Kalėdoms f Lietuvą 
— tai Amerikos Doleriai 

Dabar kas tik rašo laiškus į Amerikų visi šaukia: 
"NPTXORTM AUKSINŲ, DUOKITE MUMS IX)-
LKR1Ų!" 

Per ^DRAUGĄ" galima nusiųsti dolerius į Lie
tuva taip pat lengvai kaip ir auksinus i r 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 vra išmokami Lietuvoje tiktai Rankose, 
o ne naštose. 

Per "Draugą" galima nusiųsti dolerius i 24 ban 
kus., tokiu būdu visiems yra patogu gauti pinigus ir 
nereikia toli važiuoti. 

Čia paduodame surašą miestų, kur yra tie bankai: 
• \i+ Alytuj, Biržuose, Jonišky, Kalvarijoj, Kėdai

niuose,. Klaipėdoj, Kretingoj,. Kybartuose, 
Lazd'juose, Linkuvoj, Mažeikiuose, Marijam-, 
polėj, Panevėžy, Prienuose' Raseiniuose, Ro
kišky, Šiauliuose, Šakiuose, Švėkšnoje, Tau
ragėj, Telšiuose, Ukmergėj, Utenoj, Vilkavi
šky. 
Dolerius galima nusiųsti dvejopu l>udu: arba tam 

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

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

Kablegramais 
Galima siusti per " D r a u g u " taipat auksinus, do

lerius ir LITUS. 

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

Tel. BlTd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki a vak. 
•» Ser erto mis nuo 4 Iki t vakare. 

Dr. I. E. MAKARAS 
IiJctnvTs Gydytojas ir Chirurgas 

40900 S- Miehl«an Avenue 
Telef. Pullman S42 ir 840 

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

Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR OHTBCRGAS 
10881 So. BlicbJgaa Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
piet ir 7—* vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chicago. m. 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, III. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9691 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CBTRURGAS 
Specialistas Moteriški?. Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—t po 
plet, 7—8vak. Nėd. 10—-11 d. 
Rea. 1119 Independence Blvd. 

Chicago. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
- Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 
JOHN J. SMETANA 

Akių Specialisto?* 
1801 So. Ashhmri Ave., kamp. 

18-tos gatvės 
Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 1€ Ir 17 

Ant viršaus Platt's vaistinyčio* 
Temyk mano parašą. 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nedaliomis uždaryta. 
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Tat Lafayette 4S3S 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviam* visa
dos patarnauju kogeriaesla. 
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Tel. Canal 257. Vak. Canal 211 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 j South Halsted Street 

Valandos: 16 lkl 12 ryta: 1 iki 4j 
po pietų: 6 iki t vakare G 
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