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METAI-V0L 

PHILIPINU SALOSE BAŽ
NYČIA DARO PROGRESĄ. 

Anų dieną Chieaga aplan
ke trys jauni l'ilipinai Jėzu
itai. 15 Chicagos jio iškelia
vo į rytines valstijas eiti mo
kslus Jėzuitų ištaigose. Du 
iš jų eis teologijos mokslus. 

J ie pasakoja, kad Katalikui 
Bažnyčia Philipinų salose da
ro dideiį progreso,. Reiškia, 
Bažnyčia tenai užima vis pla
tesnes ribas. 

Kataliku misionoriai dau
gelį fili pinu atverčia tikėji
mam Dėlto darbas didinasi 

Griuvo Lloyd Georg 
Valdžia Anglijoje 

PROHIBICIJOS AGENTAI 
UŽGROBĖ KANADOS 

LAIVĄ. 

Anglijos vyriausybė pakelia, 
protestą. 

EBERTUI BUS PRAILGIN
TAS PREZIDENTAVIMAS, 

Karalius Premiero 
Atsista 

KAS BUS NAUJAS ANGLIJOS MINISTERIU 
PIRMININKAS • 

BERLYNAS, spal. 20. — 
Visos vokiečiu politinės parti
jos sutiko šiandieniniam Vo 

V 

Žinios iš Lietuvos 
PLĖŠIKŲ GAUJOS 

DARBAI. 
ėia apylinkė jo plėšiko Reikau-j 

i skio kuopą. Jam jau anks
čiau laišku šaikininkų buvo] 

kietijos provizionaliui prez«-! LUOKfe Telšių aps. Rug- masinta užmušimu. WASIIINGTON, sa. 20. — 
Suv. Valstijų probibicijos a-
gentai New Jersey pakraš- ^ ^ \ V ^ n t a ^ ^o U d ^ apW '.^ ^ { K A U X A S K o v o 3 1 ^ 
čiuose užgrobė viena Kana- ** B f i * J J , k l ̂  m' P*" l f t n d * P ° p i ° t ų į ^ ° į M e J e r 0 " į metinėse Palangos krašto pri-
dos laivą Emerald, kuris už- v a s a n o - T l l o m e t tik bus ren- Y\(vmx}s s m u k i 0 nežinomas jau- jungimo ,prie Lietuvos sukak-' 

karnas naujas tikras* prezi- J l a g v v r a s įr prašė savininko' tuvėse, susirinkęs būrelis 
j d ( 1 , l t a s ' \ išvadinti kaimyną Stasį Bo- Kauno svečių, bei vietinių gy-: 

čia Politinių partijų lyderiai r u s usevieių, Barvidžių kaimo ventojų svarstydami Palan-

siėmė degtinės kontrabanda. 

Anglijos vyriausybė 

prieš tai pakelė protestą. An-< tuo klausimu timėjo konferen- g y v e n t o j ą . Smuklininkas a t - ' g 0 s krašto ir ju gyventojų 
glija sako, jog tas laivas pa- eija su kanclieriu Wirtb. Rei- s i s a k ė v a d i n t į , n e s a t Vykėlio ! s k a l u s pripažino, kad buti-
imtas toliaus trijų mailių chstagan tad bus įduotas bi- T 1 0 p a ž j s t a s j r vadinti negalįs. Į „ai reikalinga pratiesti gėle-
nuo amerikoniškų pakraščių, liūs. Prezidentavimo prailgi- Matvdamas savininko prie-, žinkeli tarp Kretingos ir Pa-

ir tam tikslui reikalinga vis! LONDONAS, spal. 20. —I Kuomet Carlton kliube uni- kas priešinga tarptautinėms niunii reikalinga dviejų treč- v 
didesnis skaitlius darbininku Vakar atsistatydino premieru 
tikėjimo platinimo dirvoje. 

Filipinai daug dėkingi A-
Llovd George i valdžia. 

onistai susirinkime dauguma 
balsų reiškė premieru ir jo 

teisėms. 

Central News paskelbė, jog j koaliciniu kabinetu nepasitik*' 
merikai, kuri yra unijoje su po trumpos audiencijos pasĮJiina, Austen Chaniberlain ir 
Bažnyčia salose, kuri garan-* karalių Lloyd George gryžo 
tnoja Bažnyčiai pilną laisvę. 

MOTERYS SUSTABDĖ 
LEPELIO PARDAVI 

NĖJIMA. 

premiero ofisan, ties Do\v-
ning gat., kur priėmė angle 
kasių delegacija* 

Anot delegacijos pirm įnin

ki t i kabineto nariai atlaike' 
konferenciją su premieru. 

Premieras toje konferenci
joje nutarė atsistatydinti. 

Be abejonės paskui jį iš ka 

ingumą, atvykėlis patsai at-įlangos. Tas palengvintų sumjį 
, dalių Reichstago atstovų bal- s i d a r - d u r i s į k a m b a r j ? kur siekimą, pakeltų kurortą, žvė-

Toliau, Anglija pažymi, jog sų. ' g ė r ė Stasys Borusevičius. H- jybą ir pramonę. 
nors laive butą daujr degti-: Oro biuras skelbia, jog ar- g a į n e k a i ^ d a m a s ir nelauk-. —Geležinkelių valdyba gau-
nės , ' tečiaus prohibiciniai a- timiausiomis^dienomis prama- ( ] a f f i a s i š s i t r a u k ^ i S kifienės:na febai'daug* skundų apie 
gentai negali tikrai įrodyti, tomas gana saitas oras Chiea- ] ) r a u i l i l i s a i r fove į Boruse- t a i . k a d geležinkelių tarnauto-
kad laivas butų užsiimdinėjęs goję 
degtinės kontrabanda. 

— Vietos 

ko Krank Hodges, Lloyd I bineto išeis Cbamberlain, lor-
George delegacijai pažymėjo, Ulas Halfour ir lordas Birken-

TACOMA, YVash., spal. 19. kad jis su ja negali kalbėtis ' heatl. 
Vietos masonai pradėjo kaipo ministeris pirmininkas. Kas bus premieru. 

čia skleisti prieškatalikiškąNes jis jau atsistatydino \< gjandk dar nežinoma, kas 
lapeli, kuriame visokių niekų tos vietos. W l s m i u j u p r e m i e r i u Lloyd 
pritauzyta prieš katalikus,] Paskui Lloyd George P™~ĮGeoJ*e, sakoma, karaliui pa-
šventąjį Tėvą ir Bažnyčią. {nešė delegacijai, kad karalius s j u j ( , s pajcvj(>sti į premierus 

,Tas lapelis imta pardavinė- jo atsistatydinimą patvirtino. Įy^e n ą g koasenatistų va-ių. 

. i k ! « i - v BHnois Darbo Federacija tu- t y 
projektas daryti laivuose kra- _ v. . 0 Vn«i«.itiinJ 

ti ant gatvių kampų su kitais 
laikraščiais* 

Lloyd George'ę iš premiero 

Tacomos Katalikių Moterų partija. Carlton kliube ta poi 
Kliubo pasidarbavimu to la- ' t i ja turėjo vakar susirinkimą. 

vietos pasalino konservatistu? H f ) r ) a r , ^ f) „ a l „ r a f a s T)or. 

bv. 

Bet, rasi, bus pakviestas 

Tr 186 balsais prieš 87 pasi-
priešinosi Lloyd George'o ko-

pelio pardavinėjimas per
trauktas. 

Kliubo komitetas apvažia- aliciniam kabinetui, 
vo visus pardavinėtojus ir iš
aiškino, kame dalykas. Kaip 
bematai pertrauktas pardavi
nėjimas. 

LONDONAS, sual. 20. — 
Anglijos karalius va kai* ant 

Žinovai tvirtiną, kad jėi 
koks konservatistas bus pak : 

viestas pr-emigriaut i, tai jo 
,io kariera bus trumpa, Ne#i 
atėję generaliai rinkimai vis-
ką gali sumaišyti. 

Ką veiks Lloyd George? Ar 

ARKIVYSKUPAS HANNA 
KARALIAUS PAGERBTAS. 

greitųjų parvažiavo čia iš1 j j s visai pasišalins iš politinės 
Sandringham ir tuojaus audi-1arenos! Kaikas sp<\ja, kad jis 
(ncijon priėmė premieru Llo
yd George, kurs atvyko su ją ir drož 
atsistatydinimo rastu. j priešams. 

mėgins sudaryti centro parti-
savo politiniams 

VLADIVOSTOKE SAUGOJAMI AMERIKOS PILIEČIAI 
SAN FRANCLSCO, Cal., ; 

spalių 19 d. — Vietos Itali
jos generalis konsulis prane
šė, kad šios arkivyskupijos 
Arkivyskupą Hanna Italijos TOK^TO, spal. 20. — Ofi- statytos tiesiog į buto paša-
karalius ypatingai pagerbė, cialėj depešoj iš Vladivosto- liūs. 
Arkivyskupas apdovanotas ko pranešta, jog Čitos vald- Svetimšalius saugoti, be to, 

* l v * J •• •" 

Tai pirmas tos rųšies atsi-'^ DARBO FEDERACIJA REI 
tikimas. I r mūsų šalies ad-' KALAUJA "IMPEACH-
ministracija susilauks dauge- MENTO. 
lio tokių nesmagumų, jei lai-' 
kvsis prohibicijos vTkinime Reikalauja Rusijos ir Meksi-
pozicijos, kokia priešinasi *°s pripažinimo, 
tarptautinėms teisiems. 

vidų. Bet iš sykio nepatai-, j a i m e g s t a į š n a u dot i kareį 
kė: pataikė 'šalę aėdinčiam y[u^ y p f tv i g e i v ^ ^.Įžtančiua 
kitam kaimynui į dešinę šlau
nį; pakartojo šauti bent kelis 

" V 

1S Amerikos ir kitų kraštų, 
i Jie, mat, nežinodami mūsų 

sykius ir pataikė Borusevi- ^iežinkelių tvarkos ir skai
čiui į galvą ir jį nušovė t y d a m i kjekvieną reikalavimą 

Pranešta, jog vyriausybės 
ROCKFORD, III, spal. 20. 

ant vietos. Žmogžudys tuo 
jaus išbėgo ant gatvės, rado 

teisėtu, visuomet moką, daž
nai net didokus pinigus. Pa-

pastatytą arklį, nes buvo tur- g a l i n i m u i t u negeistinų reiški 
gaus diena, sėdo ir nulėkė iki {ų^ g e i e ž į l l k e i i u dįrektoriua 

esančio miško. Ten 

tas už 12 mailių nuo pakraš-
ri suvažiavimą. Neskaitlin- a])linkraščiu įsako pran< 

uo jmivra^- , paliko paimtą arklį, o patsai v į s į e r n s stočių tarnautojamfj 
čių panaikintas,' kuomet An- g a S l > " r y S d e j e - a t = ų J , a l y V a ^ pasis l ie^ , norints milicija vi- i r fo^nmKam*, kad už ma-
glija toktom* kratoms griež- ? a ' .1° P n e z a s t l s ' .* a iP a u ." josi paskui, bet jis dar nesu- ž i a l L s i n e teisėtai paimtą virš 

kma Federacijos virsi^akai, r a s t a s > _ : , ^ ^ „. L . ... .* tai pasipriešino. 

GRAIKAI APLEIDŽIA 
TRAKIJA. 

tai nesenai buvę streikai. 
Tariamasi konstitucijoje 

nustatyto tarifo mokesnį iš 

Vargas su civiliais gyven
tojais. 

RODOSTA, Trakija, spal. 
20. — Graikų armija visur 
tvarkingai apleidžia rytinę 
Trakiją. 

Kai-kuriose vietose tečiaus 

Priežastis nušovimo buvo keleivių, ijie bus paleidžiami 
1L. •: . . , , -p, del to, kad Borusevičius la- ' iš tarnybos ir traukiami atsa-padaryh atmainą, idant Fe-j ; 

• .. . v. • i . i x « bai stengK'si susekti veikian- komvben. deracijps virsmmkai butų ren 
kami suvažiavime, bet ne dar
bininkų referendumu, kaip 
iki šiol butą. 

Suvažiavime padaryta, visa 
eilė rezoliucijų. Viena rezo-,' 
liucija kongresas reikalauja-J 
mas patraukti atsakomybėn 
(impeacbment) ,generalį pro-1

 P a s k e l b t a . i o< r k o m i s i i a 
kurorą Daugherty ir federa- ™ L askelbta^ 30, komisija 

NUSTATYTA NAUJA NE 
UTRALĖ ZONA. 

Turkai visgi rengiasi prie 
iškilmių. 

kurie su savimi turi I. AV. 
Į \V. organizacijos ženklus. Nes 
i tai radikalai. J au areštuota* 
1 

keletas šimtų įtariamų. 
Kol-kas nežinia, koks tų 

areštavimų tikslas. 
KONSTANTINOPGL, sp. 
— Paskelbta, jog komisija 

jau nustatė naują neutralinę 

priešinimo 
Didžiausias vargas su civi 

mis. 

venizelistai karininkai nepa- t e . W i lkerson už pa
tenkinti tokia padėtimi. J ie į * . i n j l i n c t i o n o - prieš — • ^onsiantinopolio šone, 
turi noro priešintis anglams s t r e i k l l o j a ^ i l l s geIežinkelie- P a r e m i a n t paliaubų sąlygo-
ir franeuzams. Bet ikišiol v.. 
nebūta niekur atviriaus pasi- _ r e z o l i u c i ; j a r e ikalau 

jama, idant Suv. Valstijų vy 
riaus 

Nors santarvės valstybių 
komisionieriai uždraudė aar-

9d V • „»;«+« vJižWic kų nacionalistų * žandarmeri šybe pripažintų bolsevis- * * 
Svetimšalius saugoti, be to, l i a i s g y v e n t o j a i s graikais. Be- ! į . f v a l d ž i i r M e k . jai, siunčiamai Trakijon, įei-

- I ta l i jos Karūnos Didvyrio žios raudonoji armija mar-, Vladivostoko uoste pastatyti g i m t y s tūkstančių jų skaitliu-' ^ 0 ^ . 0 valdžia ' ti šin miestan, visgi vietos 
ir Kar in inko" ordeno meda- .šuoja ant to miesto, kuomet p ( . I l k i J a p 0 n i jo s karo laivai. 

liu. 
Tai dovana Arkivyskupui avo 

japonų kariuomenė jį evaku-j ^ito^s valdžia, tai Tolimųjų 

už jo darbuotę ateivių reika
lais, taigi i r italų ateivių ge
resne klotimi Kalifornijos va
lstijoje. 

Rytų respublikos valdžia. Ta 

KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS. 

AVINNIPEG, spal. 20. — 
Čionai įvyko Kanados Kata
likių Moterų sąjungos suva
žiavimas. 

Suvažiavime daugiausia 
spręsta katalikiško švietimo 
ir ateivių globojimo proble-

i • • $ I J £ mos. 

ŠĮMET DAUGIAU DARBO. 

SPRINGFIELD, III , spal-
20. — Illinois valstijos darbo 

. . 

Miesto nėra kam ginti, respublika įsteigta pridengti 
Bal toj i" kariuomenė Vladi-' bolševistinę Siberiją. 

gaiš būriais visais keliais ir 
takais keliauja ant vakarinės 
Trakijos. 

Dauguma graikų gabenasi 

TIKRAI DRĄSUS TEI 
1 SŽJAS. 

BOLŠEVIKAI "TURTINGI* 

RYGA, spal. 20. — Mask
voje už vieną amerikonišką 
dolerį mokama 25 milionai 
bolševistinių rublių. 

ARMĖNAI BĖGA BULGA
RIJON. 

turkai gyventojai rengiasi 
prie iškilmių. 

Kaip šiandie čia turi atvy 
kti gen. Rafet paša, kurs pa-1 

PHILIPPOPOLIS, sp. 20. 
— Daugelis armjėnų iš rytinės 
Trakijos l|ėga tiesiog Bulga
rijon, kur tikisi rasti tinka-

vostoko apylinkėse pirm ke~j Tolimųjų Rytų respublikos j u s . Eina nešini visa savo 
lėtos dienų nugalėta. Tos valdžia turi kuoartimiausius manta. Jų tarpe siaučia skur-' 
kariuomenės vadas, gen. Die- sardikius su Maskvos valdžia.' d a s . Nes patys nežino, kur 
terįcbs, su savo kareivių lie-

savo baldus, varosi galvi-j W rT,KES-BARRE Pa. sp. skirtas mįlitariniu Trakigos mesnę prieglaudą. 

kanomis atsimetė ant Man-
churijos ir nežinia kur šįan-
die klaidžioja. 

Vladivostoke kilusi pašiau 
ba. 
nariai 

18-as AMENDMENTAS 
(PASILIKSIĄS. 

WĄSHINGON, sp. 20. 

Pittstone magistrato gubernatoriumi. Taigi, nors 
Burke teisman atvestas An- Ji vietos turkai kuoiškilmin-

, thony Azakas (?). Buvo kai- gausiai sutiks, 
ir ko jie eina, kur ras prie- ^ s a v o m o t e r i e s „ J - — 
glaudą, ar gal juos visai pa- § i m a j KOMUNISTAI JPRIES 
kirs vargas ir ligos. | ^ M a g i g t m t a s Burke dirstelė-| KOMUNISTUS. 

Dešimtys tūkstančių grai- j ^ ^ i r t a r ė . u A Š ^ 1 
t * .^ »1LS. ¥.1 *-. «•»•• w=vl * * n l r A KS • kų pabėgėlių čia suplaukė. d y g i U ) k a i p j a m . p ačiam / PARYŽIUS, spal 

.Tip nori srauti laivus keliauti" ,., v. „ „ Francuzų komunistr 
20. — 

GAUS UŽMOKESNI. 

Cook apskrities iždininkas 
Carr praneša, jog piliečių re
gistracijos ir balsavimų teisė
jams ir klerkams už jų darbą 
bus užmokėta rytoj . 

Francuzų komunistų partijos 
suvažiavime nutarta iš parti-

"Bal tos ios" v a l d ž i o s ' « M i e d C h r i s t i a n S o - c i e t i e sM Jie nori gani k laivus keliauti ^ m n g i m a g 
išdalies pabėgo, kiti; e š a ^ r d / ė j u s i 0 r e z l d e n . Graikijon. Bet j ų vez.mm T a i pasakęs Burke apleido 

ieško prieglaudos svetimij ša- | t H a r d i n g a s a k a n t > j o g S uv . t r u k s t a 1&ivų- Nenn ia , ' kas ^ ^ ^ p r i ė j o p r i e A z a . jos pasalinti du komunistu, 
lh | konsuliu butuose. I Valstijų nacija nesiskirsianti b u s d a r o m a t o l i a u s - . . !ko ir drožė'kumščia vienon,buvusiu parlamento n a n u ka-

Visi svetimšaliai randasi su* 18-uoju amendmentu. 
arti savo konsuliatų, idant bu , 
tų galima laiku pasprųsti, 
kuomet ineis miestan raudo-

• 

nieji. 
Amerikos konsulis savo bu 

AIRIJOS MOTERIMS LY
GIATEISĖ. 

du pasirodė perdaug nukai-
rf5jusiu fanatiku. 

DUBLINAS, sp. 20. —Ai 
'• t • likti "nieko departamentas skelbia, jog sį- tan priėmė ir žada apsaugą rijos parlamentas pataisė kai-( ; 

met valstijos industrijose dir- visiems amerikonams. Bu-j kuriuos konstitucijos posmus. 
ba 100,000 darbininkų dau-jtą saugoja Suv. Valstijų ka-
giau kaip pemiai. . ro laivas, kurio anuotos nu-

Adrianopolin pasiųsta dau- a k į n A z a k a g p a r v i r t o . Kuo-,1 ̂  ^ikū - Brison ir D ^ e n ^ : p e r a t u r o j e 
giau francuzų kariuomenės- ^ a t s i s t o j 0 , Burke užvažia-' I r patiems komunistams jie 
Jos pareiga saugoti turkus y o \ i t o n a k i n < f *• - ^ * ~ * * ' - * - ™**{ 

nuo graikų puolimo ir -patį A n t
#

g a l o Azaką dar nubau-
miestą, kurį graikai nori su- d 6 1 Q ^ ^ p a b a u d a . 
naikinti, idant turkams nepa-j N e ž i n i f t k a g ^ į v y k C j j e i 

Azakas pačiam magistratui 
butų "užvažiavęs'1 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras; maža atmaina tem-

PORTLANDE AREŠTUOJA-
MI RADIKALAI. 

Moterims duodamos lygios SKAITYKITE IR PLATTN- ų Q j i s j ^ t u r l ė j 0 teisės 
į tarpa-

teisės politikoje su vyrais. KTTE *®RAUGA." tip padaryti gindamasis. 

PORTLAND, Ore., sp, 20-
- Vietos policijai įsakyta a-

^reštuoti visus industrialistus, 

ar*-= • \ > * « 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 lįtų $1,00 
Anglijos sterl. svarui 4.43 
Francijos 100 frankų 7J62 

Italijos 100 lirų 4.30 
Vokietijos 100 markių .03į4 
Lenkų 100 markių .01 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGĄ 
, kaadieną išskyros nedšldienitis. 
PRENUMERATOS KAINA; 
detama $6.00 
»ūsei Metų |3.00 

cnumeratos mokasi iškalno. Lai-
skaitosi nuo ušsirašymo dienos 

ino Naujų Metų. Norint permai-
I adresą visada reikia prisiųsti 
. ienas adresas. Pinigai geriausia 
: fci išperkant krasoje ar ezprese 

Dney Order" arba įdedant pini-
i j registruotą laišką. 

DRAUGAS ' PUBL. CO. 

;4 So. Oakley A ve., Chicago. 
TeL Roosevelt 7791 

SIMAMS PASIBAIGUS. 
Nelabai daug nustojo krik-
onys demokratai, nelabai 
Ag laimėjo socialistai. Jei-

paskaitysime kad pateku-
ji j Seimą 3 % pažangiečių 
i katalikai, tai katalikų. 
JS tolis pasidaro visai nedl-
is. Bet visgi reikia pripa
ti, kad katalikiškosios Lie-
,os katalikai patys neval-
s, nors bus jie didžiausia 
imo frakcija. 
Kiekvienam katalikui pir-
įsis klausimas rinkimų re 
Itatus sužinojus ir kyla: 
del taip? Kodėl katalikiško-
per amžius Lietuva leido, 
d ją valdytų ne patys vieni 
talikai ? 
Daug yra priežasčių. 

Kodėl nelaimėjo daugiau? 

Paprastai valančioj i parti-
yra sunkesnioj padėtyje 

ikimuose, negu tos, kurios 
šalies stovėdamos kritika-

. Kriks. deni. visą darbo 
štą nešė praeitais trejais 
^priklausomybės metais. So-

įilistai tiek tik darbo tu-
' jo, kad jų klaidas visiems 
4 so į akis. Dar soe.-liaudi-

akai nekurį laiką padėjo 
rbti, bet ir tie paskui atsi-

! ^tė, kad galėtų pasakyti 
rtu su visais: " K a s gero 
daryta, tai ir mūsų; o kas 
3go, tai ne mano ratai, no 
ino bata i" . 
•Nežiūrint milžiniškų pas-
ngų Lietuvoje ekonominė 

cių pinigams nežmoniškai nu
smukus. Niekas to nusmukimo 
nesitikėjo, nė vienas socialis
tų laikraštis ne siūlė steigti 
savo pinigų tuomet, kada vo
kiečių pinigai gerai stovėjo. 
Bet kuomet j porą mėnesių 
markė nukrito 20 kartų; tuo
met socialistai ėmė kaltinti 
krikš. dem. Mųs žmonės matė 
vieną neginčijamą faktą-bran-
genybė nepakeliama. Kas kal
tas? Sakb, valdžia? Žinoma, 
valdžia kalta! Kas — valdžiai 
Krikš. demokratai, nors ir ne 

• . . . . . 
visiškai taip. 

Nepaisant tat katalikų lie
tuviu; didžiumos, daug balsa
vo už socialistus būdami ka
talikais, tokiu išrokavimu. 
"Žemės dalykus matyt kata
likai nemoka tvarkyt. Balsuo
siu už kitus, pamėginsiu. O 
juk aš į bažnyčią kaip ėjau, 
taip ir eisiu". Prislėgtas var
go, nuo rėksnių apkurtęs, po
litikos nepratęs ir katalikiš
kos kovos patyrimiĮ neturįs, 
Lietuvos katalikas pamiršo 
arba visai nežinojo, kad bal
suodamas už socialistą jis ar-
•do savo šeimyną, parduoda 
savo kūdikių sielą, klampina 
visą šalį į neteisybės ir iš
tvirkimo tvaną. Bet kaltinti 
Lietuvos kataliku, žmonių 
perdaug negalima. J ie patyri
mo neturėjo, o apšvietos, susi
pratimo tik dabar tepradeda 
gauti. 

Tamsiųjų nesusipratėlių bal
sais įaimėjo socialistai. Kuo
met Lietuvos liaudis apsi-
švies, nei raugo socialistų ne
beliks. 

Pagaliaus dar yra viena 
priežastis, tai pačių katalikiš 
kųjų veikėjų kaltė. 

Kaip visame pasaulyje, taip 
ir Lietuvoje yra visokių žmo
nių: turtingų, vidutinių ir ne
turtingųjų. Tuotarpu katali
kiškų partijų tėra dvi. Turtin
giems atsakanti Pažanga ir 
neturtingųjų partijai, krikš. 
demokratai. O vidutinio sluog-
snio ūkininkas neturi kur savo 
interesams apginti, paduoti 
balso. Pagaliaus jis tų savo 
interesų dar šiandieną ir ne

sutverta stipri Ūkininkų par
tija, paremta realiais ukinin-
kų reikalais, o ne teoretiniai 
formulomis. Idealistai visuo
met atras sau kelią, bet realiai 
ūkininkai šiandieną klaidžioja 
ii šįmetą jų didesnis skaičius 
nebalsavo, negu pirmą kartą. 

Esant tokioms partijoms, 
kaip darbininkiškai krikš. 
dem. Darbo Federacijai ir bu r 
žuazinei Pažangai (arba net 
kapitalistinei), aišku, kad ir 
vienybės tarp katalikų nega
li būti. Pažiurėjus į agitaci
jos lapelius vienų ir kitų, net 
koktu darosi. Vieni kitus ko-
lioja išsijuosdami. Katalikams 
Lietuvoje reikėtų atminti at
eityje, kad besirūpinant eko
nominiais bei socialiais reika
lais nedera pamiršti visiems 
bendros katalikybės. 

Mes ,per toli būdami neži-
nome, kas čia buvo kaltas. 
Bet faktas lieka faktu, kad 
katalikių tarpe katalikai vie
nybės nemokėjo sudaryti. 

Gaus už tat pereiti ir ne-

-vokiečių tautą. 
Bet (pirmiau negu išsipildys 

Francijos norai, pati Francija 
sau duobę kasa. 

Franci jai reikėtų susivokti. 
Jos nelaimės — žmonijos 

nelaimės. Gana jų. 

f 1] distriktą Cbicagoje. Tas dis-

NEMIRŠKIME SAVO 
PRIETELIį). 

Lapkričio 7 d. turėsime vir
šininkų rimkimus miestuose, 
apskrityse ir valstijose. Dau
gumoj valstijų bus renkami ir 
kongresan atstovai. 

Visų tautų amerikoniški pi
liečiai įdomauja tais rinki
mais. Juose ir dalyvaus. Da
lyvausime ir mes, kurie esame 
piliečiais. I r mes savo bal
sais prisidėsime prie išrinki
mo tinkamų žmonių užimti čia 
aukštas vietas. 

Atėjus rinkimams labai 
geistina, kad lietuviai pilie
čiai su savo balsais palinktų 
prie tų kandidatų, kurie yra 

susipratusieji balsuotojai ir mums, lietuviams, ir mūsų 
patys veikėjai per išmėgini
mo ugnį, kol ateinančiuose 
rinkimuose neatitaisys savo 
klaidų. 

DEBESIAI KYBO. 
Pasaulio įžymiausieji finan-

sista^i senai tvirtina,',kad bol-
ševistinė Rusija ir Vokietija 
"bankrut i ja" . Tečiaus iki šio-
leį tie spėliojimai nesipildo. 
Ir vargiai pildysis. * 
Kablegramos iš Europos pra

neša, kad bolševistinė Rusija 
šiandie užlaiko pusantro milio-
no vyrų armiją. 

Tai ne viskas. Žinoimį Vo
kietijos Kruppo įstaigų tech
nikai gamina visokios rųšies 
ginklus Rusijos dirbtuvėse. 
Anot &inių, ten kas mėnuo 

gaminama 20,000 šautuvų ir 
30,000,000 pilnų patronų. , 

Kuomet Francija spaudžia 
auksą iš Vokietijos vokiečiai 

triktas užima miesto plotą tar 
pe 12-os ir 22-os gat. ir tarpe 
Canal gat. i r Homan ave. Ta
me plote gyvena daug lietu
vių piliečių. Ateinančiuose rin 
kimuose jie neturėtų pamiršti 
atstovo Sabath'o, kurs ir to-
liaus kandiduoją. 

Atstovas Sabath savo dar
bais kongrese įrodė, jog jis y-
ra tikras lietuvių ir Lietuvos 
prietelis. J is kongrese yra už 
sienių reikalų komiteto ir imi
gracijos komiteto nariu. Dėl
to, prie kiekvienos progos jis 
keldavo balsą lietuvių ir Lie
tuvos reikalais. 

Atstovas s a b a t h kovo 17, š. 
m., kongresui įdavė rezoliuci
ją, idant Amerikos vyriausy
bė pripažintų Lietuvą de jure. 
T a jo rezoliucija kongrese 
skaityta ir pavesta užsienių 
reikalų komitetui. 

Kuomet kongrese pakeltas 
visų svetimšalių registravimo 
klausimas, atstovos Sabath 
griežtai priešinosi tam pro
jektui. 

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

GELBĖKITE VAIKUS, DIF-

fTERITAS SIAUČIA! 

Dr. AT«. M. RACKITS 
OFFICE 

1411 So. W-th Ave. 
Cicero, 111., 

Tel. Cicero 7731 

Ohicagoje 
ir apylinkyje 
pradėjo siaus 
ti difteritas 
(krupas). Y-
ra tai limpan
ti ir pavojin
ga liga. Vai
kučiai nuo 2 
iki 10 metu 
amžiaus labai 

serga ir tankiai miršta nuo 
difterito. Jei tik vaikučiui 
pradeda skaudėti gerklę ir 
galvą, tai nieko nelaukę tuoj 
šaukitės daktaro pagelbos. Jei 
nieko nepaisysite, tai kartais 
gali būti pervėlu. Tėvai, ne-
užsitraukite ant savo galvos 

tautos reikalams palankus ir 
kurie savo darbais jau įrodę tą 
palankumą. 
Kitais žodžiais, rinkimų die

noje mes neturime pamiršti 
savo prietelių. 

Gi mes jų, ačiū Dievui, turi
me ir miestuose, ir apskrįtyse, 
ir valstijose, ir pačiame kon
grese. Ačiū jų pagelbai mes 
šiandie galima pasidžiaugti 
Amerikos pripažinta Lietuva. 
Šiandie Lietuvasjau turi dip
lomatinius santykius su Ame
rika. Už tuos ir kitus mums 
svarbius įvykius mes turime 
l»ut dėkingi visiems tiems, ku 
rie mums užjautė, kurie, būda 
wi aukštose vietose, Dendrai 
su 'mumis mūsų tautos reika-

|lus gynė. 
\ jReikia žinoti, kad tie vftsi 
mūsų tautos rėmėjai yra po
draug ir darbo žmonių šalinin
kai. Nes kam rupi mažųjų tau
tų likimas, jų laimė, tokiam 
daugiaus už kitus rupi ir pa-

prakeikimo! Jei pervėlai dak 
Ats. Sabath yra priešingas l tarą pašauksite, vaiko g y v a s v 

ateivystės ir personalės lais
vės varžymui. 

Kaip atstovui Sabathui, 
taip ir kitiems mūsų priete-
liams mes turime atsimokėti. 
Ne pinigais, bet savo balsais 
atėjus rinkimų dienai. Taip 
elgdamies atliksime dvigubą 
pareigą: atsimokėsime ir atsi
dėkosime ne vien kaipo mūsų 
tautos prieteliams, tyet ir kai
po darbo žmonių ginėjams. 

MOTEEYS IR TABOKA. 

Rusijoje ginkluojasi. 
Vokietija su Rusijos pagel- čių darbininkų labas. Juk ma-

ba trumpu laiku gali apgin
kluoti visus savo karo vete-

supranta. Yra tiesa, "Ukinin-i ranus ir pastatyti juos kovos 

žąsias tautas daugiausia su
daro darbo žmonės. 

Mūsų pareiga Chicagos lie
tuvių piliečių domę atkreipti kų Sąjunga", bet ji tik krikš-j laukan. 

ščionių demokratų-priedas. Ka Francija po karo užėmė ne-j šiuokart į kongreso atstovą 
tulikams veikėjams reikės ai- žmonišką poziciją. J i barnio su j Adolfą J . Sabath \ kurs re 

Kolumbas atrado Ameriką 
i r taboką.' Bet ją pradeda var
toti apie 1560 m. Istorija pa 
žvmi, kad tais metais tafooka 
stengtasi pagydyti Kata rin ą 
Medičis kuri sirgusi galvos 
skaudėjimu — migrena. 

Ar Katarina Medičis pagijo 
nuo tų vaistų — nežinia, bet 
šiandien -tuos vaistus vartoja 
vyrai ir moterys. "Boston He
rald' * skelbia, kad 35% visų 
eigurietų Suv. V-bėsę suruko 
moterys. Piktas rašytojas, ma 

tį jei ir išgelbės, bet kartais 
vaikas gali likti ubagu visą 
savo amžį, gali apakti, gali 
ausį s prakiurti ir apkursti, ga 

Ai gauti širdies, inkstų arba 
proto ligą. Tai butų didžiau-, 
sia nelaimė f 

Smaugte pasmaugia beveik 
kiekvieną ligonį apsirgusį 
difteritu, jei nešaukia dakta
ro. Tik vaistai (antitoxiriai) 
suleidžiant po oda išgelbsti 
nelaimingąjį nuo tos baisios 
mirties. I r juo anksčiau dak
tarą pašaukia, juo greičiaus 
vaistai duodami, tuo lengviau 
ligoniui pasveikti. 

difterito, sakau neškite prie 
gero daktaro, nes nevisi moka 

nuo difterito. Biedni, 
kurie negali užmokėti dakta
rui už čiepijimą,4egu kreipia
si prie HEALTH DEPART
MENT savo mieste, o ten val
džios daktarai įčiepins' veltui. 
CHICAGOJE biedni gali nu
nešti savo vaikus ir įčiepinti 
veltui sekančiose stotyse: 

Northsidėje, — North Ave-
nue Sta., 1714 vV^Nortli Ave. 
Utarninkais ir petnyčiomis, 
nuo 2 vai. po pi et. 

Armitage Station. — 1952 
W. Armitage Ave., panedėliais 
ir ketvergais, nuo 2 va?, po 
piet. 

Westsidėj, — Southwest 
Station, 1657 W. 29-tli Str., 
panedėliais ir ketvergais nuo 
9:30 vai. iš ryto. 

Aštuoniolikiečiams, — Hen
ry Booth, 701 W. 14-th Place, 
panedėliais ir ketvergais nuo 
2 vai. po piet. 

Bridg^porte, -«• Station No. 
3. — 1642 W. 35-th Str., pa
nedėliais, seredomis ir petny
čiomis nuo 9 vai. iš ryto. -

Town of Lake, — Cornell 
Sąuare, 51-st ir Wood Str., u-
tarninkais ir petnyčiomis nuo 
1 vai. po piet. , 
Bishop Station, 4751 So. Loo-

mis Str., utarninkais ir petny
čiomis, nuo 1 vai. po piet. 

Ciceroje ir apielinkėje, gali 
kreipties prie Dr. Al. M. Rač-

j kaus, 1411 So. 50-th Avenue. 
J is biedniems patarnaus vel 

Galima apsisaugoti nuo dif- tui-
terito. Nelaukite susergant 
tąja baisiąja liga! Čiepinkite 
savo vaikučius nuo difterito, 
tai bus saugiau, pigiau ir ge
riau, neg tada kada jau sirgs. 
Prie įčiepinto nuo difterito, ta 
liga nelimpa per kelis metus, 
o kaip kada net visą amžį 
iarall būti sau ramus nuo tos 

— " K o sėdi, nosį nuleidęs, 
pats vienas namie! Ar neturi 
prietelio nė vieno, su kuriuo 
galėtum pasikalbėti?" 

— "Tur iu vieną, bet kad aš 
jo neapkenčiu". 

v « 

baisios ligos. Tik atminkite, 
tomai antitabokinis rašo, kad kad nuo rauplių čiepai yra 
moterims įgijus teisių lygybę kįtoki neg nuo difterito, ir jei 
su vyrais, belieka pareikalau- čiepinta nuo rauplių, visvien 
ti teisių prie pypkės. Mes tuo- turi čiepintis nuo difterito, j ro, atsako: " I š kvailiųjų su-
met gyventume aukso amžių Neškite savo vaikus prie ge- rinkau, kvailiesiems ir tepa-

Advokatas mirdamas utžra -
šo visą savo turtą bepročių 
namams. 

Klausiamas, kodėl taip da-

dėtis yra sunki, ypač vokie- eityje pasirūpinti, kad butų naikinti 76 milionų skaitlinga prezentuoja 5-ą kongresiona iš durnų. 10 daktaro kad įčiepintų nuo lieka >> 

IETUV0S BIRŽOS ATIDARYMAS, 

Š. m. rugsėjo 29 d. įvyko Lietuvos bh~ 
l atidarymas Amerikos Prekybos ir 
•amonės B-vės bute, Laisvės Alėja 70 
įlyvaujant Fin. Prekybos ir Pramonės 
iuisteriui, Biržos Komiteto ir Valdy-
;>s nariams, ir šiaip gausingiems sve-
ams. pramoninkams ir f mašininkams. 
;ržą atidarė Biržos Komiteto pirminin-
• M. Yčas, nurodydamas biržos reika 
igumą ir veikimą. Ta pat mintin kal
no ir Fin. Prek. ir Pram. Ministeris 
f Biržos Valdybos pirmininkas Jazdaus-
įts. « 

Čia paduodam laikinos biržos įsta-

1. Kauno mieste įrengiama laikmai 
ivati Birža, kurioje bus kotirojamos 
airių b-vių akcijos, obligacijos Valsty-
is % popieriai, svetima valiuta ir kitos 
iiienybės. 

Pastaba: Biržos Komitetui nutarus ir 
inansų, Prekybos ir Pramonės Ministe-
ui nutikus gali būti įvestas taipogi ko 
ravimas įvairių ūkio produktų ir miš-
3 medžiagos. 

2. Visus Biržos reikalus reda Biržos 

Komitetas susidedantis* iš visų veikiančių 
Kaune akcinių bankų, Lietuvos Kopera-
tyvo Banko, Kauno Žydų Liaudies Ban
ko Ir Banko Namo V. Frenkelis atstovų. 

3. Biržos K-tui priklauso teisė koop-
tuot į komitetą atstovus kitų*kredita-įstal-
gų, akcinių bendrovių, prekybos, pramo
nės ir Ižemės ūkio organizacijų, o taipogi 
atskirus asmenis, bet visų Komiteto na 
rių skaičius ne gali perviršinti 30 as
menų. 

4. Biržos Komitetas sprendžia visus 
klausimus liečiančius Biržos įrengimo ir 
administravimo, nustato narių mokesnį ir 
mokesnį už įėjimą į biržą atskiriems as
menims, prižiūri tvarkos ir teisėtumo 
Biržos operacijose, nustato Valdybos na
riams atlyginimą ir sprendžia visus Bir
žos Valdybos įneštus klausimus. 

5. Biržos K-tas renka sau pirmininką, 
kuris šaukia K-to susirinkimą ne rečiau 
vieno karto į mėnesį bendriems Ciržos 
reikalams aptarti. Be to Biržos K-tas ga
li būti sušauktas Biržos Valdybai reika
laujant. Susirinkimas yra teisėtas daly
vaujant ne mažiau trečdalio narių. 

6. Binzos Komitetas renka iš savo tar-
po Biržos Valdybą iš 3 asmenų ir 2 jiems 
kandidatų. Biržos nariiį skaičiui padidė
jus: Valdybos narių skaičius gali būti 
pakeltas iki 7. 

7. Birios Valdybos funkcijęs yra šios: 

' " ' " V I 1 i i I • - • • ' 

a) nustatyti, kokios vertybės gali bū
ti įvestos į kotiravimą. Kotiriuojamų ver
tybių sąrašas peržiuriamas Biržos Komi
teto ir tvirtinamas Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerio. 

b) pakviesti Biržos Notarą ir makle
rius, padarius jiems atatinkamus kvoti
mus. Juos tvirtina Biržos Komitetas. 

C/ nustatyti įvairioms vertybėms kur
są remiantis maklerių ir padarytų tarp 
atskirų asmenų sutarčių daviniais, susta
tyti kursų biuletinus ir vesti vertybių 
apyvartos knygas. 

.{Pastaba I : Įvairių vertybių kursas 
nustatomas Komisijos, pirmininkaujant 
Biržos Valdybos nariui ir dalyvaujant 3 
kredito įstaigų atstovams.. Pastaruosius 
renka Valdyba, tvirtina Biržos Komitetas 

Pastaba: Kursai kiekvieną dieną 
skelbiami spaudoje. ' • 

d) prižiūrėti tvarkos laike biržos su
sirinkimo ir pašalinti netinkamus asme
nis. 

e) priimti įvairias įstaigas ir asmenis 
į biržos nariusi 

* f) paruošti instrukcijas šiomis taisy
klėmis ne numatytiems klausimams rišti, 

i Instrukcijos tvirtinamos Biržos Komiteto, 
g) spšaukti Biržos Komitetą. 
n) samdlyti ir paliuosuoti įvairius as

menis ir vesti visus biiižos reikalus. 
i) suteikti Valdžiai prašant reikalin

gų prekybos srityje žinių. 
8. Biržos susi r inkine turi dalyvauti 

bent vienas iš Valdybos narių, kuris ir 
prižiūri visą biržos darbą. ^ 

9. Biržos Valdyba renka sau pirmi
ninką. Jos posėdžiai yra teisėti dalyvau
jant ne mažiau kaip 3 asmenims, ir šau
kiami ne rečiau 2 kartų į savaitę. 

10. Biržoje gali dalyvauti tikrieji na
riai, riuolatinieji lankytojai ir svečiai. 

11. Tikrais nariais gali būti visų kre 
dito įstaigų atstovai po vieną nuo kiek
vienos įstaigos. Akciniai bankai gali tu
rėti po 2 atstovu. J ie turi teisės daryti 
biržos sutartis tiesioginiai be biržos mak
lerio. Tikrieji nariai moka tam tikrą bir
žos K-to nustatytą metinį mokesnj. 

Pastaba: Prie tikrųjų narių priskaito-
mi taipogi visi Biržos Komiteto nariai. 

12. Nuolatiniais lankytojais gali butl 
įvairių ekonominių ir ukip bendrovių at
stovai, o taipogi įvairios b-vės, firmos ir 
asmenys, kurie ima pirmos rųšies patentą. 
Jiė moka tam tikrą Birlžos K-to nustatytą 
metinį mokin į . Nuolatinieji lankytojai 
visas biržos sutartis daro per maklerius. 

13. Svečiai gali dalyvauti Biržoj su
mokant tam tikrą Biržos K-to nustatytą 
vienkartinį įėjimo mokesriį. Jie įleidžiami 
rekomenduojant Biržos nariui ir dežuruo-
jančiam Valdybos nariui sutikas. Sve
čiai ne turi teisės daryti jokių hjržos su

tarčių. 
14. Nuolatinieji Biržos lankytojai ga

li būti iš Biržos pašalinami Biržos K-tui 
balsų daugnma mutarus. 

15. Biržos veikimą kontroliuoja Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės Ministerijos 
atstovas. 

16. Finansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministeriui priklauso teisė reikalui esant 
a) padarytį Biržos K-to ir Valdybos dar
buotės reviziją, b) prašalinti Valdybos na
rius, pasiūlius Biržos K-tui išrinkti kitus 
žmones, c) sustabdyti biržos veikimą trum 
pesniam ar ilgesniam laikui arba visai. 

17. Biržos veikimas tęsiasi iki tolei, 
kolei ne bus įvesta oficialė Birža. 

18. Laike vienų metų nuo biržos" ati
darymo Biržos K-tas privalo paruošti Bu
zos normalį statutą ir įteįkti Finansų, Pre
kybos ir Pramonės Ministeriui patvirtin
ti. 

19. Visi Biržos Komiteto kapitalai ir 
turtas turi būti perduoti įkurtai vėliau 
Valdžios patvirtintai oficialiai biržai. 

20. Šios taisyklės Biržos K-tui nuta
rus gali būti papildytos ar pakeistos. Tai
syklių papildymai ir pakeitimai turi 'būti 
Finansų, Prekybos ir Pramonės Ministerio 
patvirtinti. 

Finansų, Prekytios ir Pramonės 
Ministeris Petrulis 

L. e. p. Vyr. Kredito Įstaigų ir Koperatyvų 
Inspektoris Jasdausfcįs. 
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Penktadieni DRSUGSS 
algas ir dėlto jų pačių intere-jdėta balau, idant anglių ka- Užėjus šalčiams, i r pačiais 
sas yra, kad darbo sąlygos syklos butjų nacionalizuotos, geležinkeliais gali but sųtruk-
visuose kraštuose butų geros ty., idant jos butų paimtos dytas anglių pristatymas. 

ANGLIJOS DARBO 
PARTIJA. 

įjos, panaikinimas visų sąjun-
'gininku skolų; paskolų Aust-
t 

! r i jai ; Rusijai ir mažiesiems 
Dienraštis "Dos Moines alijantams; artimųjų Rylų ir 

(Towa) Regis ter" rugsėjo 12 B*B»itti klausimų rišima/5 ap-
dieną įdėjo editorialą apie s p r e n d i m o • dėsniais; per-
Anglijos Darbo Parti ja, kuri ^"rėjinias T. Sąjungos sta
čia paduodame beveik ištisai t l l t o ^ atviroji diplomatija; 

" U o y d George rėmėjas nusiginklavimas." 
parlam. rašydamas "Manche-j Jeicu ištikrųjų Darbo Par-
ster Guardian ' ' apie parla* tijai atateks valdžia Anglijo-
mento rinkimų galimybes, je, arba jeigu bus "ji netoli 
štai ką sako apie Dirbo Par- nuo valdžios, pravartu butų 
tiją: " A r gali bent viena k u - ' l m i , n s Amerikoje žinoti, kad 
ri partija nugalėti Darbo J' s i e k s š i * dalykų: 
Partija rinkimuose.' Asmeni-J D. Parti ja nepritaria stei-
škai aš manau, kad busimame gimui atskirų valstybių Są-
Anglijos parlamente Ims 200 jungų, vietuje to, ji remia 
Darbo Part i jos narių. Su bendrą, visas valstybes api-
kuo jie darys bloką! Tenai mančią Tautų Sąjungą. 

! ir patogios. 
Darbo Partijoj yra dau

giau moralio idealizmo, negu 
į\ kitose partijose. Jos nariai 

yra labiau linkę į žmonišku
mą, jie užjaučia žmonių var
gus, nes darbininkai, kaip 
jau visiems yra žinoma, grei
čiau pasirengę ištiesti pagel-
bos ranką, negu tie, kurie gy
vena patogumuose. 

Be to, dar tenai pranašau
jama, . kad dabartinė valdžia 
negalinti ilgai tverti, kad li
beralų ir konservatorių koa
licija, kurią Lloyd George ve
dė karo pradžioje ir išlaikė 
ją rekonstrukcijos laikais — 
jau žada subirėti. 

pilnon vyriausybės kontrolėn, Laimė butų, jei butų nešalta Į 
atpirkus jas nuo savininkų, ir neda\ig snigtų. Bet jei 

Tečiaus tie visi balsai ne- atsikartotų žiema, kokia buvo' 
turi reikšmės. Komisija to 1916 metais, tuomet miestu 
klausimo nei nesvarstys. Nes gyventojams prisieitų pama-
dalykų žinovai yra priešingi tyti daug vargo, 
nacionalizacijai. Dėlto, kuro direktorius 

Karo laikais vyriausybė šiandie stengiasi kuodaugiau-
kontroliavo .geležinkelius. I r R»ai anglių pristatyti mies-
pridirbo vientik skolų. (Taip **ms- jTečiaus sutinkamos 
butų ir su kasyklomis. Jei visokios kliūtys. Tai perma-
anglių kasyklos butų sunacio- ž» vagonų, tai keliai užimti 
nalizuotos, kaip bematai ka- *r *r-
sykių vedimui pasidaugintų Dėlto, klausiman, ar žiemą 
išlaidos, gi anglims kaina pa- mes turėsime užtektinai kuro, 

AR ŽIEMA BUS UŽTEK
TINAI ANGLIŲ 

Prezidentas Hardingas pa
skyrė komisiją spręsti anglių 

tur-but bus apie 100 nepri- D. Part i ja skaitė d i d ž i a u ^ k I a n s i m ^ T o g komisijos pa
klausomų liberalų. Nors D. , s>a klaida pažiūrą į (Tautų r e i g a m r i i T j J | ę ( ] a i y k ų sto

vį kasyklose, patirt i kasyklų 
savininkų profitą (pelną,), 
rasti priemonių apdrausti 
nuo išnaudojimo anglių var
totojus ir pagaliaus rasti 
priemonę, idant kasyklose ne
būtų darbininkų streikų. 

Komisijos nariai jau suva
žiavo "VVashingtonan ir čia 
pradės savo darbus. 

Komisijai tenka nepapras
ti uždaviniai atlikti. Kiek ži
noma, iki šiolei niekam nevy 

Partija tvirtina, kad ji nie- *SaJ""ga, kaipo į karo draugų 
kuomet nesutiksianti eiti į ko- *m$\9 o ne kaipo tikrą pa-
aliciją su liberalais, bet jeigu * a u l i o Tautų Susidraugavi-
abį partiji patektų į parla-, ™a arba susirišimą. 
mentą aukščiau minėtoje pro-1 T » r būti sudaryta tikroji 

• • • * • * • i i i _ /Tautų Sąjunga su Vokietija 
porcijoje, tai t a rp jų blokas i * ' J & . 

„_ ir Rusija; ji turėtų turėti butu sndarvtas i keletą 
V * C 4. 

landų." 
Xesenai įvykusiuose Kana

dos parlamente debatuose a-
pie taktiką farmerių parti
jos, kurį Kanadoje taip yra 
agresyvė, kaip Darbo Part i
ja Anglijoje — buvo pabrė
žta, kad Anglijos Darbo Par
tijos rėmai buvo praplėsti, t. 
y., kad Anglijoj visų profesi
jų žmonės gali būti skaitomi 
darbo žmonėmis, jeigu tik jie 
pasirašo po Darbo Partijos 
programų. Tokiu būdu ir į-
vyko, kad vieši veikėjai 
didžiausiu patyrimu, atsidū
rė dabar Darbo Part i joj . 

Keletą savaičių atgal Noel 
Biutton, pirmiau liberalų fra
kcijos parlamento narys, da-
bargi Darbo Partijos kandi
datas, kalbėdamas viename 
Londono kliube, išdėstė darbo 
programą užsienio reikalais, 
kurie D. Part . šiaip yra riša
mi: "P i lna Versailio sutart
ies revizija: sumažinimas, ar 
visiškas atmetimas reparaci-

rimtą ekonominį pamatą. 
Tvirtai tikėdama Tautų ap

sisprendimu, Darbo Parti ja 
remia pažiūras barusiojo 
prezidento AVilsono į valdo
mųjų autonomiją ir dėlto ji 
smerkia visus pienus, pagal 
kurių skaitlingos tautinės da
lys yra paduodamos valdyti 
tokioms valdžioms, kurių jos 
nenori. • 

Part i ja trokšta matyti T. 
Sąjungą stiprėjant, nežiūrint, 
to, kad tautos yra nusistačiu
sios prieš tarptautinį autori-

s u tetą, ir pilnai pritaria suda
rymui aukščiausio Teismo 

kurs turėtu galybės keisti 
sienas, kur, kaip Balkanuose 
ir Lietuvoje jos yra aiškiai 
priešingos žmonių pageidavi
mams. 

* Darbininkų reikalai ir var
gai nesibaigia su tautinėmis 
sienomis, dėlto įvairių šalių 
darbininkai bendrų reikalų y-
ra sustumiami į krūvą. Į jų 
algos ir dėlto jų pačių intere-

sidvigubintų. 
Komisijos pareiga bus tik 

tikrai patirti, kiek savinin
kams atsieina kasvklu vedi-
mas, kaip dideles jie turi iŠ 
laidas, kaip dideli ima pelną 
ir t. p. v 

Vyriausybė? atsinešimas. 

Valdiškose sferose AVashin-
gtone anglių kasyklų klausi
me nėra nuomonių vienodu
mo. 

Kai-kurie viršininkai tvirti
na, kad vyriausybė privalo 
daugiau interesuotis anglių 
pramone. Tam tikslui reikė
tų paskirti nuolatinę komisi
ja. 

Bet kiti viršininkai sako, 
jog to visa nereikia. Girdi, 
butų visai nereikalingas dar
bas ir nereikalingos lėšos. 

Pastarieji yra nuomonės, 
kad kasyklas palikti ir toliaus 

ko susekti tikroji anglių ka-!T a ip, kaip šiandie yra, tik pa-
syklose padėtis. Niekuomet1 skirtais laikais nuo kasyklų 
nebuvo viešai paskelbta, kaip'savįninkų reikalauti sąskaitų 

kolkas negalima atsakyti. 

PRAMONĖ S. VALSTIJOSE 
KYLA. 

Suv. Valstijų statistiniai 
biurai pastaraisiais laikais 
daug užimti rankiojimu žinių 
apie šalies pramonės padėtį. 
Kas savaitė ir net dažnai tie 
biurai paduoda daug naujų ir 
vis įdomesnių skaitlinių apie 

darbus, apie darbininkus ir 
apie visą situaciją pramonėje. 
Viskas paduodama kuopų i-
kiausioje šviesoje. 

Jei tas tiesa, jei paduodant 

didelius pelnus ima kasyklų 
savininkai. Kaip dideles jie 
turį išlaidas. To visa neži
nant, visuomenėje yra įsitiki
nimo, kad kasyklų savininkai 
perdaug kaip savo darbinin
kus, taip pačią visuomenę iš
naudoja. 

Komisiją skirti prezidentą 
autorizavo kongresas. Dėl
to, komisijos darbai bus nuo
dugnus. Tų darbų raportas 
bus įduotas kongresui. 

KONGRESM. ADOLPH J. SABATH 
Daug pasidarbavęs Lietuvos nepriklausomybei pripa-

t a s ^ n i a V biura i 1 ' v ^ l u ^ a s i finti Suv. Valstijose, dalydavęs manifestacijoje McKin-
tikrai šalies gerovės atžvil- l e y P a r k ' d l d e l l s l i e t u v i u pnetehus ir mūsų tautos rėmėjas, 
giais, tai reikia tik pasidžiau
gti. Bet jei kartais čia mai- Pramonė Suv. Valstijose 

soma politika, tai butų aršiau n « v l ( ' n P e r ė i ° P e r aršiausią 
kai n blo^a. pastaraisiais metais kilusį 

Tečiaul tų vvriausybės biu- k r i z i , 1 , o t J a u artinasi prie to
rų paduodamomis žiniomis k i o s BW**?io «*>«. kokia čia 
mes pasitikime. Turime pa- ^vvavo prįeš pasaulinį karą. 
sitikėti kadir dėlto, kad biu- Žinovai pripažįsta, jog a-

Todel šalies vyriausybė 
sprendžia, kad žiemos mėne
siais ji bus priversta daugiau
sia domės kreipti į transpor-
tacijos .gerinimą. 

Geležinkeliečiu streikai su-
gadino labai transportacijos 

rai negali paduoti klaidingi) merikoniškos pramonės pa- sistemą. Be to, streikų lai 

rovė rupi. 

apie anglių distribuciją. Tai- žinių, ir kad jiems šalies ge-. žanga ir vystymasis daugu
moje priklauso nuo transpor-

S t a c i j o s geležinkeliais. Kaip 
enai po Karo. ^ y ^ t a transportacija gryž į 

Atsiminkime, kad baigiasi normales vėžes, taip greit čio-
keturi metai, kaip mes baigė-jnai pradės žydėti senai lau
me karą su Vokietijos auto- kiamas gerbūvis. 
kratija. Per ketverius metus * • v . i m j . . -

• . . , . , ™ Geležinkelių padėtis. 
mes praleidome visko. Tu 
rėjome čia didelius nedarbus, ^ m ( t ( l i d o l i a n t K^žinke-
turėjome neapsakomą brange- l i u s t r o i k a i pagamino tokią 

gi, to ir užtenka. 

Direktorius baimėje. 
Federalis kuro direktorius 

C. E. Spens, kurs tvarko ang
lių distribuciją, reiškia bai
mes apie ateinančią žiemą. 
J is visapusiai ištyrjė trans
portacijos sistenac ir tvirtina, 
jog atėjus šalčiams nebus len
gva pristatyti anglių į tas nvbe. Šiandie nedarbas bai-

Komisijos nariai tikisi, kad 
į vienerius metus laiko jie!vių streikui didžiuliuose eže 
visgi apsidirbsią. Bet ne ruose. Pirmiau daugybė an 

vietas, kur to kuro truks. Si- gia nykti. Brangenybė nors 
tuacija blogėja ištikus jurei palengva, bei jau puola. Di- t a d a l l S abejonės, ar geležin-

džiausi darbininkų streikai k o l i a i - a l ė s Pasidėti prie pra-

greiciau. 
pasibaigė. Taigi dabar jau 

glių į miestus aplink ežerus j turi sekti tie gerieji visij lau-
buvo pristatoma garlaiviais. 'kiami laikai. 
Šiandie negalima tai daryti] Paklausykime, kas iš ^Va

iki šiolei gana dažnai gir-streikuojant jurininkams. shingtono pranešama. Štai: 

Kasyklų nacionalizacija. 

kais geležinkelių bendrovės 
pakėlė didelius nuostolius. 
Tai visa greitu laiku atitaisy
ti negalima. Reikės gerokai 
lukterėti. 

Kaikurie ženklai. 
Pramonės ekspertai ir vy

riausybes reprezentantai, ne-
žiurint transportacijos suiri
mo, tvirtina, kad ateinančią 
žiemą visoj šaly pramonė žy
miai pasistums pirmyn. Gi 
išaušus pavasariui ji pilnai 
pražydės. Xes tuomet ir pa-

monės gaivinimo ir pažangos. J ti transportacija bus sutvar-
Abejojama, ar geležinkeliai kyta. 
galės pristatyti atatinkamą Tie ekspertai savo tvirtini-
skaičių vagonų ten, kur jų mus remia tais trimis pagrin-
bus reikalaujama. ' (Tąsa ant 4 puslapio) 

nelemtą padėtį transportaci-
joje, kad WashingtonA sukel-

•rawc.̂  

-s^ 

(Pabaiga) 
Tikybinės akcijos srityje. 

a) Kristaus kareivis turi būti tvirtas 
dvasioje, tvarkus doroje, prakilnus širdy
je. Visa tai duoda žmogui gyvas reli
gingumas, uolus pildymas savo tikybos j -
sakymų ir pareigų. LDS. ragins savo na
rius būti pavyzdingais katalikais, uoliais 
praktikuojančiais savo tikyrbą, neaplei-
džiančiais savo tikybinių pareigų, gaivi
nančiais sakramentalę praktiką. 

b) LDS. eis išvien su lietuvių kata
likų organizacijomis, kaip Amerikoj, t a ip 
ir Lietuvoj, k. a. Am. LKK. Federacija, 
Tautos Fondu, L. Katalikų Veikimo Cen
tru ir kitomis. Taipat j i rems pastan
gas visų Amerikos katalikų, susivieniju-
siu po vadovyste Katalikų Gerbūvio Ta
rybos (Catholic Welfare Couneil). J i 
taipat rems idėją visų pasaulio katalikų 
susidėjimo į Katalikų Internacionalą, už-
megsta 1921 m., Haagoje. 

Tautinė akcija/ 
# 

a) Skaitydama savo tautybe vienu 

didžiausių dvasios turtų LDS. brangins 
ir gaivins lietuvystę lietuvių darbininkų 
tarpe. jTuo tikslu ji steągsis palaikyti 
lietuvių kalbą, literatūrą, rems pagal iš
galės Lietuvos mokslo, dailės ir kultū
ros reikalus. 

b) Stovėdama ant pamato ištikimy
bės, lojalumo ir solidarumo su didžiąja 
Amerikos tauta, LDS. ragins ir padės 
savo nariams patapti i r būti ištikimais 
šios šalies piliečiais, pramokti šios šalies 
viešpataujančios kalbos, pažinti Ameri
kos istoriją, jos institucijas, ir veikliai 
dalyvauti jos gyvenime. 

L D. S. PROGRAMA. 
Geresniai darbininkų padėčiai užtik

rinti, teisingesnei socialiai tvarkai įves
ti, mes statome šiuos reikalavimus: 

A. Del darbo sąlygų. 
1) Darbininkų laisvė organizuoties, 

steigti unijas, daryti susirinkimus, skelb
ti ir vesti streikus — turi būti užtikrin
ta įstatymais. 

2) Įstatymais turi būti uždrausta 
teismams ir admimstracijai varžyti dar
bininkų kovą su kapitalu už savo būvio 
pagerinimą. 

3) Turi būti visatinai pripažintas 
principas reikalingumo tarties darbda

viams su darbininkų unijomis. 
4) Visur po miestus turi būti įsteig

ti ir užlaikomi valstybės lėšomis darbo 
biurai. 

5) Jstatymai turi apdirbti darbo die
nos ilgumą (nedaugiau 8 vai., sunkiuose 
gi ir pavojinguose darbuose — dar ma
žiau) • 

6) Vaikų darbo panaikinimas, taipat 
panaikinimas nakties darbo moterų ir ne
pilnamečių. 

7) Darbo sveikatingumo sąlygų už
tikrinimo įstatymas ir valdiškos, darba
viečių inspekcijos įvedimas. 

• 8) Turi būti kiekvienoje valstijoje 
nustatyta, kiek mažiausia turi būti mo
kama darbininkui už darbą, kad to mo
kesnio užtektų gražiam ir patogiam pra
gyvenimui. 

9) Įstatymais turi būti užtikrinta 
darbininkams šventos dienos poilsis. 

10) Turi būti įvestas valstybės darbi
ninkų apdraudimas senatvėje, arba ne
begalint dirbti. ' 

11) Valstybė turi apdrausti darbi
ninkus nuo bedarbių. Ekonominiams kri-
ziams pakilus, valstybė ir miestai turi pa
rūpinti viešųjų darbfų, del kurių turi būti 
panaikinta kontraktorių sistema. 

12) Valstybė privalo netik netrukdy
ti steigiamąsi įvairių rųšių koperatyvų, 

bet dargi teikti jiems įvairios paramos. 

B. Profesinio mokslo reikalais* 
13) Visa mokyklų sistema, pradedant 

jau nuo pradedamųjų mokyklų, turi bū
ti naujai sutvarkyta, pritaikant ją prie 

auklėjimo pramoninės' demokratijos pi
liečių.. ' 

14) Valstybė turi skirti lėšų steigi
mui reikiamo skaičiaus įvairių profesinių 
amatų ir teknikos mokyklų, kur darbinin
kai ir jų vaikai galėtų gauti už dyka mo
kslo — teoretinio ir praktinio — savo 
pasirinktose šakose. 

15) Darbdaviai privalo netik nekliu
dyti siekti to mokslo savo darbininkams, 
bet dargi turi padėti ir palengvinti. 

C. Žemės klausimu. 
16) Kasyklos ir miškai, kuriuos dar 

vald#*valstybė, turi ir likti valstybės vai-
dzioje. 

17) Amerikoje turi būti įvesta žemės 
reforma, pagal kurios didieji žemės plo
tai už tam tikrą atlyginimą turi būti at
imti iš rankų korporacijų ir pavienių as
menų, paliekant jiems tik įstatymų nu
statytą akerių kiekį. Bežemiai ir maža
žemiai, norintieji žemės įsigyti, privalo 
būti žeme aprūpinti — prieinamiausiomis 
sąlygomis. 

18) Valstybė turi parūpinti ūkinin
kams pigaus kredito. 

19) Valstybė turi remti moraliai ir 
materialiai ūkininkų pastangas organi
zuoties koperacijos pamatais ir mėgsti 
santikių su miestų darbininkais. 

D. Socialė jstatymdavystė. 

20) Progresyvių mokesnių nuo įeig^ 
principas turi būti plėtojamas, sistema-
čiai tuos mokesnius didinant nuo didžių 
jų įeigų ir mažinant nuo mažųjų. 

21) Apriboti įstatymais, kiek vienas 
žmogus gali paveldėti turto (National 
Maximum). 

22) Ateivybės suvaržymas turi būti 
panaikintas. 

23) Turi būti pripažintas liuosos pre
kybos principas. Įvežamieji muitai turi 
bnti panaikinti. 

24) Turi būti įvestas suvalstybini-
mas geležinkelių, kasyklų, telegrafų ir 
telefonų. Teeiaus tos ir kitos patarna
vimo įstaigos neturi būti vedamos pa
čios valstybės valdininkų, bet atstovų nuo 
darbininkų, nuo visuomenes ir nuo vedė-* 
jų tų viešųjų įstaigų. 

(Šis raštas, gerb. hm. F. Kemėšio 
pagamintas buvo skaitytas LDS. seime ir 
priimtas kaipo pagrindas Amerikos lie
tuvių katalikų darbininkų judėjimo). 

~ / 
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AR T«KA ABS 
PAVADINTI f 

IR ABS 

Kadangi ,man jau nekarta 
prisiėjo išgirsti iŠ lupų kai-
kurių net inteligentų, buk ab
stinencija (pilnoji blaivybė) 
butų vien tik fanatizmas ir 

suprantamas, reiškia heniio-
seklų ir netvarkomą uzMkar-
ščiavimą religijoje arba ko
kioje dorybėje be tikro įsiti
kinimo ir nušis^iyrnbj riiąžas 
skaičius atsiranda tai mokslo 
sakai pasišventusių, rodosi 
negalima nei sv&joti aįiie ab-
i« •. n. u ulinius. 1"" I stinencijos fanatizmą,, tai 30-

Kentė-

į ką pavertei doros, gražios faierginos gyvenimą?... Tii, 
jai sakei, kad myli. J i tau patikėjo. I r apsigavo. Bet 
ar jos visas gyvenimas toks turės būti f Ar visas? Vyre
li girtuoklėli, atsakyk! Nuo tavęs priguli. 

i* Virtus in medio, dorybė vi 
duryje/ ' bet auišciaus įro
dyti sakiniai negali priešta
rauti, nes prieštarautų ir Šv. 
Jono Krikštytojo išaukstini-
nimui. rtitur vėl laiW Šv. 

a 

+ -'kis fanatikas riėbanes absurdas — nesąmone, tai ^ , *% . i,j 
. i . „A„i.- ti tiek pašiepimo tik del tus-

siuo pasistengiu parodyti, v, v Kr * 
i J • • r v„ cios garbės! 
kad taip nėra nei negali bu- ° 
ti. Štai kur vienas priparody- Kai-kurie prikaišioja; fctlfc 
mas: Jeigu abstinenciją f abstinencija prieštarauja §v. 
tiktų pavadinti fanatiz- Tomo Akviniečio ištarmei: 
mu argą absurdu, tai 
Kristus butų išaugštinęs auk
ščiausiu laipsniu fanatizmą ir 
absurdą, išaukštindamas Šv. 
Joną Krikštytoją sekančiais 
žodžiais: "Nesikėlė didesnis 
už Šv. Joną Krikštytoją tarp 
gimusių iš moterų." Nes, 
kiek žinoma visiems, Šv. Jo
nas Krikštytojas per ištisą 
savo gyvenimą, nuo užgimi 
mo buvo pilnas blaivininkas, 
kurį daugumas sekė ir dabar 
jis turi pasekėjų. Užtaigi 
ir Bažnvčia užtvirtino absti-
nenciją ir gausiais atlaidais 
ją apdovanojo 
fanatizmą. 

Bažnyčios [Tėvai, Trečio-

Tomas Akviniėtiš i 
medium virtutis est ratio 
uis," "kiekvienas dorybes vi
dus yra proto vidus." ka 
dangi abstinencija yra dory
bė, kuri gelbsti žmogui lavin
tis kitose dorybėse, kaip gir
tybė traukia žmogų į kitas 

Ar prisiekei pačią mylėti, ar daužyti, paniekinime, su
sikrimtime laikyti ir badu marinti? 

Kas tau maloniau: 
Ar būti mylimu vyru, tėvu, ar neapkenčiamu velniu? 
Kas tau gražiau: 
Ar švarume *- patogume,, ar skurde — purve gyventi. 
Kam įtaisyti namus: 
Ar sau, ar saliuninkui ?... 
Kieno vaikai liks skurdžiais: 
Ar tavo, ar saliuninko? 

I 
(Tąsa nuo 3 puslapio). 

diniais punktais, kurie visue-
met pranašavo geresnius lai
kus. 

1. Atsigaivina transporta-
ydas... Abstinencijos, dorasai' eija geležinkeliais. 
tikslas yra ne kaip kai-kurie 

tai ne mano tuščia garbė, get geras 
pavyzdis anot Išganytojo: 
"/Tegul šviečia jūsų Šviesa 

šios Pilnosios Baltimorės p a s žmones, kad matytų jūsų 

2. Visur reikalaujama daug 
darbininkų. 

3. Nepaprastai 8au£ siunti-J 
nių siunčiama paštą. 

Ekspertai pažymi, kad kuo-

PKILADELPHIA, Pa. — 
Darbininkų įsteigtas bankas 
šeši mėnesiai atgal, The Pro-
ducers and ConSumerS Co-o-
perative Bank jau turi beveik 
milioną dolerių turto. Ne
užilgo šis bankas bus tarp di-

Į džiausiųjų šiame mieste. 

Saiitarybos, visi vienu balsu! gerus darbus, ir garbintų ju- niet po blogų laikų pasirodo 
yra nutarę, raginti klebonus Sų Tėvą, Kuris yra dangu-
ir kunigiją, kad jie šviestų je . " Taigi abstinencijos du 
blaivybės ir abstinencijos pa-j kraštutinumu galima vadinti 
vyzdžiu, i r kad įkalbėti^ ka-į ig vienos pusės gir tybė, iš ki-

talikams, kurie pardavinėja j t o s t u - i a g a r ^ į t o k i u bu_ 
svaigalus, kad pasirinktų s a u i d n t i e s i a i pritaikinti Šv. To-
garbingesnį pragyvenimo ^ ,<DoryU ^dury-
darbą — tai ne prie faną-, . 
tiznio ragina! Amerikos Suv. '^* 

tie trys pagrindiniai punktai, 
reiškia, šaliai artinasi gerieji 
laikai. Šiandie taip yra. 

Visi pasiilgę geresnių lai-
ku. Ir visi jų laukia. 

, Darbininkas. 

TVOONSOCKET, R. L — 
Woonsocket Pails Mills pakė
lė savo darbininkams algas 
10 nuošimčių i r dirbs 48 va
landas savaitėje. 

T f 

Valstijų Katalikų Abstinen
tų organizaiija šįmet laike sa
vo 51 susivažiav., rugp. 7, 8, 
9, 70 ir 11 dieną, Philadelphi-
joje, Pa. Tai ar ta viską ga
lima priskaityti fanatizmui? 

Fanatizmas, kiek man yra 

Dvasios V-vas 

Kuri. Saurusaiti^. 

BLAIVYBĖS DIRVOS 

REDAKTORIUS 

KUN. PR. JUŠKAIHS. 

PRAGA, Čekija. — 43,000 
anglekasių Ostrau ir Karwi-
110 apskrityse sustreikavo po 
ginčo del algų. Anglekasyk-

PAVV/TUCKET, R. L - j f c f ^ l Z ? t * ? w , , 
I Geležinkeliai iš Aukštosios 

Slater Cotton Co. įveda 48 Silezijos taipat nustojo veikę, 
valandų darbo savaitę ir grą
žina darbininkams 20 nuoš. 
numušimą algos. Šitoj dirb
tuvėj darbininkai streikavo 
iglą laiką iki iškovojo šias 
sąlygas. 

Pirmas kišeninis Liet.—Ang
liškas ii* Anglo—Lietuviškas 

Ž O D Y N Ė L I S 

Talpina savyje 18,000 žodžių. 
Knygelės didumas: 5colių il
gumo, ir 3 colių platumo, taip
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popieros 
spausdyta. Ant galo knygu
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų J 
sostinės. [•] 

AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą i Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams } Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

METRAŠTI 
1 9 1 6 M. 

^ Išleist* Liet. Katalikų Spaudos Draugijos 

JAME yra 150 su viršum pavekislų a) pavienių 
darbuotojų b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lie-

~ tuvio astronomo kun. A. Petraičio observatorijos jo 
prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių 
parapijų, draugijų, jų veikimas; aprašyį)s mokyklos; 
ir išaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių tel-
pia visa£ Ameijkos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 pus
lapių. Turėdami tą knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuvą, kaip mes ma
tome. 

Kaina: Apdarytas $1.00 
Neapdarytas 5bc. 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite 
prieminėtos kainos da 18c. persiuntimui ir paduo
kite gerą adresą, kam norite siųsti į Lietuvį. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS PUBLIŠHING CO. u 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

|ll®IIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIISIII!lllllll|®||||||||||||2|||||||i|||iai||i||||||||» 

l"El3ivininkij Himnas" 
M T T I y • • • r - i 1 r.'• ^ ^ 

***»-«wn»?*K?SsPsfc3EuL ufcAytdbdtrdfc'dcSc-.JL JfcJc; 

MIŠRIEMS BALSAMS, TORTEPlJONTJI IR tTARtb 
INSTRUMENTAMS PRITARIANT. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN
TELI AMERIKOJE^ DIENRAŠTĮ 
•DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 

. PAPAŲLJ, >• 1» v U t 

Atydžiai skaitant ir moki 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
liškai ištarti angliškai, taigi!i 
patartina kožnam ta žodynėlĮ • 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie
nas dqleris. ($JĮ.t00). 

Draugas Pub. Co. 
mv 2334 Šo. Oakley Avę. 

I KOMPOZICIJA C SASNAUSKO I 
Prisiųskitė pastos žienklais už 22 centu 

Džiaugsitės šia skambią daįiią. 

ADKfeŠUcirtlTE ŠITAIP: 
v - v. * 

vminKu n i m n a s 
SS t? •' 1 » 

I 4 1 Providehcė Str. _ 

iiifiiiiiiM 
MUŠU BLAIVININKAI. 

Dr. Lisauskis. 

Lietuvos piliečiai savaime skinasi į 
girtuoklius ir blaivuosius. Šie vėl sudaro 
dvi grupi: visai neragaujančių svaiginan
čių gėralų arba abstinentų ir geriančių
jų "su saiku." 

Tų geriančiųjų su saiku aptarimas 
nelengvas, nes ne visi vienodai,ta saikų 
supranta. Vieni sako: tas geria su sai
ku, kas reikalui atsitikus priima į save 
alkoholį kaipo vaistų. Xe, sako kiti, ta
da bus abstinencija, o geria su saiku 
tas, kas išgėręs nejaučia jokios permai
nos savo organizmo padėty. Kiti vėl sa
ko, jog tas geria su saiku, kas gerdamas 
nepraranda savo sąmonės ir stipriai sto
vi ant kojų, nors jau visas organizmas 
nepaprastoj padėtyj ir visi dirksniai su
erzinti. 

Kas gi tat geria be saiko ir — nori 
nenori — turį vadintis girtuokliu, jeigu 
to vardo nebegalima išmesti iš žodyno? 

Į šį klausima duodama paprastai at
sakymas: Kas begerdamas nustoja są
monės ir nebepastovi ant kojų, tas geria 
be saiko ir vadinasi girtuoklis. Bet var
gšas girtuoklis atsako: Visai netikėtai 
ir nenoromis man taip atsitiko. Aš tik 
norėjau pasilinksminti geroj kompanijoj 
kaip ir kiti, kad linksminasi, kaip aš ga
lėjau liautis gerti, kada mano draugai 
dar to nedarė, kada buvau taip maloniai 
prašomas net bučiuojamas, negalėjau at
sisakyti, ir atsitiko nelaimė; įei bučiau 
žinojęs, jog paskutinis stiklelis atims 
man visą protų ir kojas, aš bučiau nieka

da jo neragavęs. Ar del vieno nelaimin
go atsitikimo turėčiau vadintis taip ne
gražiu .girtuoklio vardu f 

Bet kiek reikia tokių nelaimingi] at
sitikimų, kad galima butų prikergti kri
kščioniui tokį nekrikščionišką girtuoklio 
titulą, Juk antras, trečias ir visi sekan
tieji nelaimingi atsitikimai yra visai pa
našus į pirmąjį. Visi tose pačiose ar
ba panašiose aplinkybėse pasitaiko. 

Lietuvis «tipriai laikosi šio argumen
to ir dėlto jis niekada nevadina save gir
tuokliu. Nors aš pasakiau, jog lietuviai 
savaime skirstosi į girtuoklius ir blaivi
ninkus, bet pavedus blaivybės klausimą 
demokratiškam visuotinam balsavimui, 
palikus patiems piliečiams apsispręsti: 
kas girtuoklis, kas ne girtuoklis, balsa
vimo išvados butų užtikrintos, kad mū
sų tėvynėj nerasime nė vieno gir tuokle 
Lietuva bus de jure blaiva, de f acto gir
ta. 

Blaivybes klausimas mūsų liras te y-
ra labai svarbus. Bus Lietuva blaiva, jos 
kultūra pakils, nes lietuviuose yra dar 
da\ig neišaikvotų pajėgų ir energijos; 
girtuokliaus toliau kaip lig šiol, ji iš^-
gims, nusilpnės fiziškai ir doriškai, ne
beteks įgimtų brangių Dievo dovanų, o 
lietuviai iš didvyrių — kaip jie save mėg
sta vadinti — paliks nykštukai. . -

Agitacijų bruzdėsyj į mūsų pirmą 
paprastąjį Seimą nepamiršta ir blaivybė. 
Pradėta mitinge, tęsta įvairių pakraipų 
laikraščiuose. Pakėlė balsą daktarai, 
profesoriai, Seimo nariai, kunigai, šiaip 
jau piliečiai, vieni prisipažindami kas 
esą, kiti s lapyvardėmis prisidengę. į t rau

kta į diskusiją ir Šventasis Raštas ir net paradoksų, kur rasime daug tiesos. Gir-
Kristus. Siųloma kreiptis į Kauno uni
versiteto egzegezos profesorių, kad jis 
pareikštų tame dalyke savo nuomonę. 

Šio straipsnio rašytojas nėra egze
getą ii* nemano pavaduoti paminėtą pro
fesorių, tik šių dien,ų atsitikimas . buvo 
proga šio rašto. 

1 

Rugp. 26 dieną išėjęs iš Kauno už 
Nemuno netoli Žagariškės, slėnyje tarp 
krūmų išgirdau kaž kokį bruzdėjimą, rė
kavimą, ir bonkų skambjimą; girdisi vai
kų balsai. Susirinkta keliolika vaikų 13 
—15 metų amžiaus- berniuokų ir merge
lių. (Kompanija mišrios lyties koedukci-
ja pilnoj prasmėj, kaip dabartinėse mū
sų mokyklose). Jie atėję iš Vilijampo-
lio-, esą mokyklos Aikštelės mokiniai, da
rą čia gegužinę. Beturį krepšius bonkų 
su degtine ir alum. Kai-kurie jau visai 
nusigėrę. Viena mergelė dar blaiva sa
kės buvusi berniuokų pagauta bevaikščio
dama viena, priversta dalyvauti geguži
nėj ir gerti. Pati mažoji mergelė jau 
krinta žemyn. Kita mergelė labai links
ma pačiame upo sujudime matyt labai 
patenkinta gegužine. — Ar senai pradė
jai gerti? — "Pirmą kartą, sako, gėriau, 
kad buvo veselė, dabar antrą kartą.". 

—Ar viena išėjai iš namiį? — " Vie
na, pasakiau tėvui, jog eisiu į gegužinę, 
sako eik." 

Apie .mūsų vaikų auklėjimą reikėtų 
atskirai rašyti. Čia tik klausiame, kas 
iuos vailcus išmokė gerti? ar. tie, kurie 
su saiku, ar kurie be saiko geria. Ge
riantieji su saiku daugiau prisideda prie-
girtybės palaikymo negu didžiausieji gir
tuokliai. Gal tai paradoksas; bet yra 

kad norint žfaogų pamylėti, reikia gerti, 
buk blaivus jo meilės nesuprastas; keis
tas mandagumo kodeksas raginti valgy
ti ir gerti, nors tai lab*aį nemandagu, o 
lietuvis minkštakošis su visu kuo sutin
ka. Pagaliau lietuvio nepaprastas ištro
škimas, kurs pragarsės pasaulio istori
joj-

Pakrikštyno lietuvis vaiką — geria J 
mirė kas — gyvieji giminės ir kaimynai 
geria; vestuves padarė — visa apylinkjė 
geria; talką padarė — seimininkas su 
talkininkais geria; pinigų lietuvis skoli
na — geria; juos atiduoda — vėl geria; 
prašo kaimyną teisme ^ailucfytt ką jis ži
no — geria; nori, kad palhlb!ytiį ir tai 
ko nežillo — dvigubai geria; bylį laimėjo 
— geria; pirko ar pardavė — geria; su
tartį kokiį, fcadaiįe — geria; turi kofej 
valsčiujb reikalą — geria šii vienu ir šū 
kitu; įkurtuves padarė — &eria; važiuo
ja į tolirmį kraštą — 'dtsišveiMiidattias 
geria; gryžo fs tek — Žveikiiicfdihaš £e-
ria; jo šventojo įlbbšjo Sveiitlš diena at-

j ėjo — geria; gavo kokį įlaauiStinm^ — 

tuoklis, kuris pasigeria iki proto nusto-
jinio, kiekviename net mažame vaike su
žadina vien tik pasibiaūrėjimą girtybe. 
Koktu yra žiūrėti į žmogų nebeišmanan
tį ką jis kalba, nebegalintį ant kojų stip
riai stovėti, apsiseilėjusį, apsivėmusį, vi
sai nebepanašų į aną išmintingą Dievo 
padarą, kokiu jis prieš valandėlę buvo. 
.Tokiu nč vienas nenorėtų palikti. Bet 
įdomu yra patirti padėtį to žmogaus, 
kurs išgėręs su saiku proto nenustoja, 
tik visi jo nervai suerzinti, visos pajė
gos įtemptos, up*t pakeltas, jis dar kal
ba sąmoningai, darosi iškalbingesnis, jau
tresnis ir lipšnesnis, su kiekvienu pasi-
malonėja. 

Delko nepamė,ginti Šito ir pačiam. Mė
gina — patinka. Jau jo nebereikia ra-

n/ginti, jau jiš pats ieško progos išgerti — 
vis su saiku, su tokiu mažutėliu saiku 
lyg nykštukas, tik išsižiojei ir nebeliko. 
Kiek tokių burnelių jis galės išmesti, ke
lintas bus paskutinis išsižiojimas, po ku
rio jis daugiau nebegalės išsižioti, kas 
tai pasakys? 

, Baisu butu išgirsti tokiu atsitikimu ^ į t l n g l d f t t h * * * « ~ k * * P « 
Lietuvoj skaičių, jeigu juos kas galėtų 
suskaityti!..:. 

Kokios yra ypatingas pri&žastys to, 
kad Lietuvoj labiau girtuokliaujama ne
gu kultūringuose kraštuose? 

Tų priežasčijų yra labai daug. o svar
biausios šios: Lietuvių netikęs vaikiį au
klėjimas ir kultūriško išsilavinimo, stoka; 
amžiais įsivyravęs įprotis gerti; paveldė
tas iš alkoholiu užnuodytų tėvų palanku
mas prie gėrimo; klaidingas įsitikinimas^, 

gėręs 
Kas išskaitiiiios Visas tas aplinkybes, 

kuriose lietuvis mato reik&lo išgerti? K | 
tik jis veikia, iieko negali Be* feeriiho &I-
veikti. 6 kiek lietuvis nieko neveikda
mas &eria, t eprašo kiti. Kaip pirmieji: 
krikščionys nieko nedarydavo, nepadarę 

-IZryMaus šenlclo, taip lietuvis nieko ne
daro neišgėręs burnelės. Turi su lietuviu 
kokį reikalą, už£es£k pirtmį jo troškulį, 
tada jis tekalbės su tavim prielankiai 

(Tąsa seka). 

f 
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f DR. CHARLES SEGAL 
į:perk*W e»v© ofisą po numer iu ' 

« : i # 8 0 . AHHLAND A V E N I K 

SPECIJALISTAS 
Oilovų, Moterą fcr Vjvų ligų' 

Jval ryt* ouo l t — 1 1 : a n o S—B] 
Į po pietų; nuo 7—8 11 vakare. 
{HmO&Himtmi M iki l . 

Telefoną* Dreael 1880 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHJCAGO, ILLINOIS 
Te le fona i Yarda 5032 

balandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomis 
ofisas uždarytas. 

SPRINGFIELD, ILL. 

PRANEŠIMAS, 
Ofisas Dr. G. M. vilaser pe> 

reiaa j rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami ir draugai aVUtJtcye 
apžiūrėj imą ir g y d y m ą kaip ir 
nuo pat ies Dr. Q. M. Olaser. 

S 149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryf> 

iki S po pietų, nuo S iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki ? po T.1«IŲ. 

Telefonas Yards IUJ7 

Mūsų jaunimas — Vyčiai 
visą savo energiją kreipia į 
rengimą busiančio XI L. Vy
čių Seimo, kad jis butįų sėk
mingas*. Taigi mūsų darbščios 
Vytės spalio 1 d. šiam tikslui 
nurengė smagų vakarą su pro
grama. Gyvai atvaidino scenos 
veikalėlį "Mokykla" šios: 
Sugentaitės, Mileriutės, Ged
minaitė, Kasparaitė, Stanslo-
vaitė, Adomaitė ir Stripeikiu-
tė. Parengimu šio gražaus va
karo ir daugiausia įžangos ti-
kietų pardavė M. Sugentaitė, 
Supenaitė, Mikuskaitė ir Kas
paraitė. Pelno liko ganėtinai. 
Lai gyvouaj mūsų Vytės. 

- 1Lt 
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D E N T I S T A S 
«»Valand: N u o 9 išryto iki 8:30 vak 
P 3241 So. Hals ted Gatvė 
§ Chicago. IU. 3 

Spalio 10 d. vietinė Vyčių 
kp. ir choras, pagerbimui gi
mimo dienos muziko ir savo 

51 vado A.Aleksio, surengė labai 
nuoširdų "Surprise P a r t y " 

W « « 5 d 5 i m y « m | ^ l » ^ g | v a k a r g , įr įteikė jam nepapras-
IDRi Ai Ri MEnSCHATISf; tai gražią dovaną. Svetainė 

buvo išpuošta muzikos sim-
bolais — lyrais. Programą iš
pildė nauji kuopos nariai. Sa
vo linkėjimus išreiškė: Česna, 
Adomaitis, Stirbis, Tamošiū
nas, ŽemguJis, Repšys, Grūs
tas, Kuperis, Stirbaitė, Supe
naitė, Jakubauskaitė, Keršiu-
tė, Mankiutė, Bacevičiūtė ir 
Aleksienė. Solo bei duetus su 
tartinai atliko: Estella Brazai-
t ė, J . Adomaitis, Mileriutės ir 
Sugentaitė. Smuiką pagrojo 
A. Vyšniauskas. Vakarui su
maningai vadovavo J . Mileris. 

į ko). Atliko labai gerai. Pub 
likai taip patiko, kad iššauki 
dainininką kelis kartus ant 
scenos. 

Paskui jauna dainininkė J. 
Zalabkitė gražiai padainavo 
"Dreams of long a g o " ir "N* 
bile kainio mergelė auga" 
(Pociaus). Nors dar pirmą 
kartą pasirodė scenoj, bet jau 
taip gražiai padainavo, rim
tai pasirodė, kad turėjo pa
kartoti. 

L. Kriviutė solo puikfal pa
dainavo "Oi k a s " (Šimkaus) 
ir " K u r tas šaltinėlis". Žmo
nės apdovanojo ją gausių del
nų plojimu. 

Dėlto kad laiko neperdau-
giausia beliko ir kad svečių 
iš Bostono buvo programa su-
tnimpinta ir A. Stanšauskas 
paliko neskambinęs ant piano 
klasikos gabalėlį. Jo vietoj 
dainavo p. Karbauskas. V. 

•t n i t a l % / n r i / l *° 
ii DR. A. L. YUŠKA 

1900 So. Halsted Str. 
Tel. Canal 2118 a1 

a 
01 Ofiso vai . : 10 ryto iki 12 po piet. 
°i Re*, vai . : 2 iki 4 po pietų. 
2 5 iki 7 vai vakaro. 0 
ęj 4193 Archer A ve. s 
3 Tel. Lafayet te 0098 j j 

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

4442 So. Weatera A v e o o e 
Telef. Lafayet te 4144 

Vaaodos: 9-11 rytais, 1-8 pc 
pietų ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
aials t iktai po pietų 8 iki 5 vai 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke lė savo ofisą po num. 

3241 — 43 So. Hals ted Street 
Naujame J o c i a u s Ręs t . 2 laba . 
Pri ima Ligonius nno 9-12 A M. 

t-fi P . H. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas TeL Fair fax M" i 

DR. 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4431 Sa Ashland A v e T \ 
TeL Yarda 9»4 / \ 

Tel . Yards 0994 
OFISO VAL.: 

8—10 v. ryto, 1—S ir 7—9 T. Y. 
Nedė l iomis : nuo 10 • . ryto iki 
1 vai. po pietų. 

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

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Te le fonas : Yards 2544 

3252 South Hals ted Street . . 
Ant viršaus Uuiver. State Dank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
f,—4 po p ie tų; nuo 7—9 vak. 

Nedė l iomls nuo 10—2 . 
Oofisas ir g y v e n i m o v ie ta: 

Spalio 11 d. įvyko laidotu
vės a. a. Onos Kuckailienės. 
Velionė buvo pamaldi ir pa-

i 

vyzdinga moteris, todėl ir lai
dotuvės buvo iškilmingos. Ka
dangi jos du sunu ir dukrelė 
priklausė prie vietinės Vyčių 
kuopos tai jaunimas užsakė 
gedulingas šv. Mišias už jos 
siely. Išdykėlė. 

PAGERBTUVIŲ KONOER 
' TAS. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
Telef. P u l l m a n 342 ir 349 

Valandos N u o 10 iki 12 ryto 
N u o 7 lkl 9 vak. 

Skausmus ir gėlimus nutildo 

^ 

PAIN-EXPELLER 
VtizbsisakHs nireg. S. V. Pat Ona* 

DRAUGAS REIKALE 

Lawrence, Mass. — Mūsų 
kolonija juda, o ypač jauni
mas. 6v. Cecilijos choras su
rengė koncertą spalio 8 d. pa
gerbimui kun. kleb. Pr. Vir-
mausko ir kun. Pr . Juro. Nors 
oras buvo lietingas, bet žmo
nelių prisirinko nemažiausia. 
Mat, įdomavo koncertu ir no
rėjo savo mylimus dvasios va
dus pagerbti. 

Pirmiausia choras, vadovau
jant varg. A. Stanšauskui, 
padainavo 4*Ilgiausių metų", 

j S. Bugnaitis pasakė įžangine 
prakalbę, gražiai nupiešdamas 
vakaro tikslą ir vertę. 

Po to choras padainavo 
"Miškas ūž ia" (Xaujalio), 
' P a b a i g t u v ė s " (Pociaus). Ge 
ra i išpildė. 

J . Kriviutė solo padainavo 
" K a d širdį tau suspaus" 
(Stanšausko) ir "Gale sodo" 
(Pociaus). Ši mergaitė yra ge-

/ ra dainininkė ir pasišventusiai 
darbuojasi. 

Dar choras dainavo "Ant 
lėvelio dva ro" (Šimkaus) ir 
4 ' Jau saulutė" (kun. J . Bra
zio). Atliko gerai. 

J . Kriviutė ir L. Kriviutė 
duetas gražiai 

tės vaisiai. 
Katalikiškų dr-jų čia yra a-

pie 20. Jos daro susirinkimus 
dažnai ir gerai stovi visais 
žvilgsniais. Vyčiai turi kliu-
bą, kuriame lavinasi moksle ir 
žaidime. Katalikiškos spaudos 
platininiu uoliai čia užsiima 
kun. Bakšys. J i s skrynėmis 
traukia knygas iš Šv. Kaz. 
Dr-jos ir jas be jokio pelno 
platina tarp parapijonų. 

Žmonės susiklauso ir dirba 
išvien su savo garb. klebonu. 
Užtat čia viskas pasekmingai 
ir gražiai veikiama. Parapijos 
dvasinis ir finansinis stovis 
geriausias. Gerb. klebono ge
rumas ir vaišingumas paten
kina visus, netik čia būvius, 
bet ir mus, iš Lietuvos viso
kiais reikalais čion atvyku
sius. 

S p a H ų 8 d . S . L. R. K: A : k p : 
surengė mano misijai prakal-

Ihisevičiutė padainavo "Oi bas. Žmonių buvo daug. Ūpas 
močiutė" (Pociaus). Ši solistė 
turi tikrai gražų balselį. 

Dainavo labai gražiai, pra
silavinęs dainininkas V. Šėrei-
k a 

J . Buja solo dainavo "Vai 
p u t ė " ir "Pamylė jau" (Šim
kaus). Tikrai gražiai atliko. 
Turėjo pakartoti. 

Choras padainavo " K o liū
d i " ir "Karve lė l i " (Sasnaus-
ko). Gražiai atliko. 

Dar kalbėjo kun. Pr. Juš-
kaitis. Vakaras sekėsi puikiai. 

Butų geriau jei tėvučiai 
kreiptų daugiau domės į savo 
vaikučius, juos geriau valdy-

i 

lų. Daug vaikinų ir mergaičių 
eina prie ištvirkimo. Nahio 
pareina vėlai. Netik kų nepri 
klauso prie jaunimo organiza
cijų, bet dar susidraugauja su 
nezaliežninkais-ėmis. Yra to
kių tėvelių čionai, kad nežino 
kur jų vaikučiai klaidžioja. 
Gaila netik tokių vaikučių, 
bet ir jų tėvučių. Nelaukite 
pakol gyvenimas privers ju
mis atgailėti tokį apsileidimų. 

Našlaitis. 

ŠV. JUOZAPO U E T . [PAR. 
APŽVALGA. — PRA 

KALBOS. 

Waterbury, Conn. — Lietu
vių kolonija turi apie 10,000 
žmonių. J ie yra gerai susior
ganizavę ir veiklus. Turi gra
žią, didelę muro bažnyčių, 
miitiniška mokykla, kurioje 
mokinasi 1,100 vaikų. Jų ve 
da šv. Dvasios >Seserįs: viena 
lietuvaitė, kelios moka lietu
viškai. Lietuvių kalbos, kate
kizmo, Liet. istorijos ir kiti; 
dalykų lietuvių kalboje atsi
davusiai, po kefias valandas 
dienoje, mokina gerb. kun. 
J . Bakšys, vargon. A. Vismi
nas ir liet. sesuo. Mokvkla tu-

w 

ri 8 skyrius, valdiškomis tei-
šėmis. Jos išlaikymu rūpinas 
gerb. kleb. kun. Valantiejus 
su parapijonais. J is turi gerai 
pakrapštyti galvų, kol suren
ka visas metines lėšas moky
klos išlaikymui. Dabar ren
giasi, prie dar didesnės moky
klos ir seserims namų pasta
tymo. Dieve" padėk jam ir jo 
parapijonams. 

padainavo YnT našlaičiams prieglauda 

ir pasekmės puikiausios. Čia 
jaučiausi, ir dar jaukiaus, 
kaip Lietuvoje. Visi malonus 
ir prielankus. Nors po daug 
vajų ir dar bedarbė, bet štai 
stebėtinos pasekmės. Įsirašė 
du garbės nariu: 1) svečias iš 
"VVilkes Barre, Pa . L. Indus
trijos B-vės pirm. P. Petraus
kas ir 2) Ona Mare Skama-
raitė. Amžinaisiais įsirašė: 
gerb. kleb. kun. Juozas J, 
Valantiejus, 2) gerb. kun. Jo
nas Bakšys, L. L. P. Bonų $50, 
3) Juozas Šaliunas, 4) Kons
tancija Jasaitienė, L. L. P. 
Bonų $50, 5) ėronė Marke
vičienė, 6) Antosė Kazakaus-
kienė, 7) varg. Ant. Vismi
nas, L. L. P. Bonų $50, 8) 
Silv. Zdanys, L L. P . Bona 
$50 ir 9) Anelė Matuševičie-
nė. Visi sumokėjo po $35. Me
tinių įsirašė 110. Įsteigtas šv. 
Kaz. Dr-jos, skyrius: pirm. 
Pet. Tutoraitis, pag. Anelė 
Matusevičienė, seki*. Silv. 
Zdanys, ižd. Jonas Makauš 
kas. Valdybos nariai: gerb. 
kun. J . Bakšys, Pr. Gudiškis, 
Ona Radžiavičienė ir Pr. 
Skrydla. Skyrius rūpinsis na 
rių įrašymu ir jų patenkini 
mu. 

Gerb. klebonui kun. Valan-
tiejui už nepaprastų jo prie
lankumų ir paramų, gerb. 

amžiniesiems, metiniams na
riams, L. R. K. A. S. kuopai, 
\isiems padėjusiems įrašinėti 
ir kokiu nors būdu parėmu
siems šv. Kaz. Dr-jų, tariu di 
džios padėkos ir aukštos pa
garbos 'žodžius. 

Kun. P. Kasčiukas, 
Šv. Kaz. Dr-jos Gene ralis 
Įgaliotinis Amerikoje. 

$V. TREJYBĖS LIE1T. R. K. 
PARAP. — PRAKALBOS. 

Čia gyvuoja OentraUų orga
nizacijų kuopos ir daug kat. 
yašalpinių dr-jų. 

Spalio 15 d. laike prakalbų 
įsirašė į Šv. Kaz. Dr-jų. Am
žinaisiais nariais: 1) gerb. 
kleb. kun. Ambotas, 2) gerb. 
kun. Vaškelis, S) Pr. Marman-
lavičiutė, 4) Aug. Padegimas, 
5) Aleks. Maženis, 6) Peir. 
Vismantaitė, 7) J ieva Rasi-
miutė, 8) Bern. Kalvinskas, 9) 
Elz. Kemšalienė, 10) M. Tarno 
šaitė, įr metinių narių apįe 60 
Įsteigtas skyrius.Garbės pirm 
gerb. klebonas Ambotas, pirm 
A. Mazolas, pag., J . Maneiu-
nas, ižd. gerb. kun. Vaškelis, 
rast. A. Pateckis, valdybos 
nariai bei agitatoriai: M. Pa 
teckaitė, B. Rugienienė, J . 
Petkiutė, M. Tamošaitė, K. Ta 
mošiunas ir P. Nedvaras. Sky
rius rūpinsis katalikiškos 
spaudos platinimu. 

G e r i a u s i 
Oigaretai 

• Už nepaprastų prielankume 
gerb. kleb. Ambotui, gerh 
kun. Vaškeliui, amžiniesiems, 
metimams nariams ir visiems 
prieteliams Šv. Kaz. Dr-jos ta
riu didžios padėkos ir pagal
bos žodžius. 

Kun. P. Kasčiukas. 

Mano antrašas bus 41 Pro-
videnee Str., Worcester, Mass 

Iš LIETUVOS KNYGS. 
KĄ TIK GAVOME IŠ LIETUVOS ŠIAS KNYGAS: 

No. 39. Melskimės Mergaitėms 4 60c. 
No. 24. Mano Knygelė . . ; 10c. 
No. 36. Marikė 15c. 
No. 63. Limpamosios ligos 30c. 
No. 17. Logikos evoliucija 5c. 
No. 7. Labdarybės tvarkymas kitur 10c. 
No. 3. Lietuvos Istorija (292) 40c. 
No. S. 1. Lietuvos Ist. (252) 75c. 
No. 47. Pažanga ir Laimė 4c. 
No. 29. Paaugusių žmonių knygelė 35c. 
No. 62. Melskimės. Vaikams 60c. 
No. 52. Pavasario Balsai 1.00 
No. 42. Pranciškus Karevičius 20c. 
No. 53. Planetos ir žvaigždės ., 30c. 
No. 27. Paklydėliai 15c. 
No. 21. Rudens Aidai 60c. 
No. 46. Raudonoji Vėliava 15c. 
No. 18. Rūtelių darželis 20c. 
No. 14. Tomas Akvinietis 3c. 
No. S. 2. Socializmas ir Krikščionybė 5c. 
No. 8. Savasties Klausimu 3c 
No. S. 3. Sociologija 35c. 
No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija 60c 
No. 40. Savasties Principas 3c-
No. 44. Socialis Klausimas 1.50 
No. 22. Trigonometrija 1.00 
No. 41. Vaikų pasiskaitymai 5c. 
No. 11. Vadovėlis išmokti mišioms t 5c. 
No. 23. Aistiški Studijai $1.50 
No. 58. Apeigos Rymo Katalikų 50c. 
No. 49. Atsargiai su Ugnimi! 10c. 
No. 6. Apie Vyskupų Rinkimus 5c. 
No. 55. bažnyčia ir Valstybė 5c. 
No. S. 2. Betliejaus Stainelė < 20c. 
No. 45. Broliukai — Dobilėliui 20c. 
No. S. 1. Bejėgis Socializmas 5c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija 75c. 

kun. Bakšiui, visiems garbės^ No. 12. Evangelijos dalis 1.00 

t -* n * 17 jūrių marių" (Stanšaus
ko). Turėjo atkartoti. # 

= P . Pj.^nkonis . padainavo 
1ARSINKIT4S "DRAUGB." "Va i a pakirsčia'f* (petraus 

Joje gražiai lavinama ir vis
kuo aprūpinama apie 17 vai-

darbu vykdoma mielašMys 

Hartford, .Ootnn. — šv. Tre 
ybės liet. R. K. parap. orga 
nizatoriumi yra a. a. kun. Že-
brys. J i s čia 1898 m. liep. mėn. 
atlaikė pirmas pamaldas. 190.S 
m. nupirko žemės ir svetainę, 
kur įtaisytoje koplytėlėje lai
kyta pamaldos. 1923 m. 
švęs tos parapijos 25 metų ju-
bilėjų. Gerb. kun. Ambotas 
čia klebonauja 10 m. Ištaisė, 
bažnyčiai rūsį ir rengiaaiasi 
ir pačių bažnyčių baigti. Kun. 
Ambotas yra gerai žinomas 

kelių. I r čia klebono triūsu į r visai liet. išeivijai ir jos my
limas. 

No. 57. Ekspresionizmas 25c. 
No. 30. Gėlių pintinėlė : 20c. 
No. S. 3. Gyvasis Rožančius 10c. 
No. 43. Giesmynėlis apdarytas ^. 70c. 
No. 26. Giesmynėlis be apdarų 60c. 
No. S. 1. Gegužio Mėnuo 30c. 
No. 4. Gerų ir Blogų raštų skaiyro, 10c. 
No. 28. Darbas Tiesoje ir Teisybėje 20c. 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse Yra 15c. 
No. 60-61. Demokratija 1.00 
No. 48. Jėzaus Širdies Mėnuo *. 50c. 
No. S. 1. Kų mokslas gali pasakyti apie pasaulio pabaigų 10c. 
No. 56. Kun. Jonas Balvočius — Gerutis 5c. 
No. 70. Išpažinties Paslaptis ..." 75c. 
No. 32. 32 Krasinskis , . . . . 2c. 
No. 16. Kūno lavįnimos klausimas . . . . . ; . . • 10c. 
No. 13. Kame Išganymas 20c. 

\P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unm. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos^istorijos. M. 

NAUJIEJI LIETUVOS 
Pinigai • 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

Centrai Manufacturing 
Oistrict Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chjcago. 

Turtas virš $7,000;000.00 

KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DOKUMEN
TUS PADAROM DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami 
— vsados kreipkitės paa — 

S . L . F P I O N A S C o , 
809 W. | i g | St. Clik-ago, 
Tel. B h d . 0611 ir 0774. 

T A S ii V S I , A B A I J I M AJfT 
NAUDOS. -

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
ŪŽTI KUINAM ATSAfiANTJ I R 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

J. P. WAITCHES 
La wy er 

I/DSTUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R, 611-127 N. Dearborn 
Strcet Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 107S0 S. Wabash A T C 
Roseland Tel PuUman 6S77 

Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAM 

Oftnes Tidumleptyje 
A S S O C Į A T I O N B L D G . 

19 Hooth La Salle Street 

I Room l t t t 
Valandos: 9 ryto lkl i po platu 
N am ų Tel. Hyde Park 1196 

s^niiiiiiiiiiuoniiiiiiiiiiurAUiiiiiiium 

i V. W. RUTKAUSKAS i 
I A D V O K A T A S | 

Ofisas Didmiesty j : 

f 29 South La Salle Street _ 
K aru baris &SO 

Telefonas: Central 9119 

I Vakarais, 812 W. 33rd St. į 
Telefonas: Yards 4881 

ejau!iiuiiraiiiiiiiiuiicoiiuiiiiiiii75 

Telefouas Boulevard 4139 

A. Masalskis! 
Graborius % 

Patarnauju lai-i 
dotuvėse ves
tuvėse krikS-o 
tynose ir kituo
se reikaluose^ 
Kainos prieina-^ 
mos 

13307 Auburn Ave. Chicago.i 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N 6 
Kaipo lletuvya, l ietuviam* visa
dos patarnauju kor«rla»ata. 

M. TUSKA 
122a W. S8-tfc fitreet 

K « » « « • * • • • m m m 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčlĄ 
Automobiliai v i s iems reikalams 

2059 W. 22-nd Str. 2149 W. 21 PI. 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 0199 

[Telefonas Tardą 1188 

STANLKT P.f 
MAŽEIKA » 

GRABORIUS £Rj 
Bab«muoto |a« 

Tartų ąut^*-xo 
bllius Tlaoklėtm-] 
relkaiama, Kaioaj 
prieinamos. 

3319 Anbęni 
Ave. Chicago 

rrz 
••MUMUIIIIII^ Į l l l l l l i l l i l l l l l l l l l i l l l l l t t i i 

LIETUVIS GILABORIUS 
2314 W. 23-rd PI. Chicago, IIlj 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- | 
jiausia. Reikale meldžiu atsišau-i 

lieti, o mano darbą busite užg-a-g 
jnėdint i . Tel. Canal 1271—21903 
i i i imilI l lMii i i l i iHUil lMliHUiiHHii i i i in 

Valentinoj Dresmaking College 

2407 W. aiadisoD Street 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
[plmo, Deslgning bizniui ir na-J 

įams. Vietos duodama dykai i 
IDiploraal. Mokslas lengvais at-< 
{mokėjimala Klesos dienomis IrJ 
vakarais. R e l i s l a n k l t knygelėa-J 
(Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
l i ų Taisyme. Norint informacijų 
prašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 
; t * * * * v » * % % 9 / 9 * 9 / * * t * * * ^ * 9 * * j i i 

A L B E R T A 
ir. Geri vaistai, nuo suti-

\ ii n imo. rumatizmo, šalčio ir 
vidurių ligų. Išmėginimui 

•m •SS ^s = = 

1*S \s pasiųsime jums už 50:. 

ALBERTA CO. 
# 2 8 3 8 W. 23rd Pi . Chicago, IU. 
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^MA^SjM*^8twaawt*.92«*ttP.asw*C9Qjitfafi.QW.t.QS5*ffy jlvia pastebėti, kad šioje vaka- dininkams; organizavimas ba 
rienėje bus skaniausių valgiu' sket ball kuopelių ir kil 

Else Paryžiaus restoranuose nesi •f 
* _ 
<A +r «• randa. 
PEPDATTrv«'TAr" mPNTT I Q I t; i : T 1 Apie programą tai ir kalbos 
r L K U A U u \ lAt r Di&JNŲ. i Sevterhcna nauiu gaisrininku . ~ . . . 

. * . v •' h e nėra: Dar tokios programos 
viršininku. tteyferlieh be to ^ ,t a a - n Miesto taryba kituoniet iš

leido paivdvmą, kad Chicago-
je per motus gali but tik trys m e t viršininkas O'Connor pa-
" t a g days.'J Ii uosno ta s del senatvės. 

Teeiaus iki šiolei to parėdy-
mo nesilaikyta. j MALONĖKITE ATSIIMTI 

Pereitame tarvbos susirin- DIPLOMUS. 
kinie dauguma halsu šįmet 
pripažinta net 40 " t a g days."į Daugelis Labdaringos Są-

Delto aldermanas Anderson gos garbės nariu, kurie auko-
id'avė rezoliucija, idant tame jo šimtines 4 kp., atsiėmė dip-
klausinie miesto tarybos pa- lomas už auka, bet d a r yra ir 
rėdymas butu pildomas. j ncatsiėmusiu. Tuos diplomus 

Rezoliucija Įduota 

je nėra buvę kokia 
patvirtinimo apie dvi savaiti , . .. , r ^ • T> 
1 L . Į bus ateinantį sekmadienį. Bus 
ėio viršininko pareigas, kuo-!, , . v . , . . . . 

labai gražus ir begalo juokin
gas vaidinimas j bus gabiausiu 
dainininkių ir dainininkų ir 
garsiausių kalb. Taigi, kas no
ri skaniai pavalgyti ir pama
tyti puikią programa, tai valio 
i vakarienę. 

— 
Laukiąs. 

mums svarbus reikalai bus 
aptarti šiame susirinkime. 
Susirinkimas prasidės 2 va!, 
po pietų. 

Pranas J. Paliulis, pirm. 

REIKALINGOS 
10 merginu išrinkti popie-

ras. Darbas pastovus, moky
tis gera. Atsišaukite 

1456 Indiana Ave.t 
Tarp© 14-tos ir 16-tos gatvių. 

NORTHSIDIEČIŲ DOMEI. 
M galima 

finansų galima gauti kiekviename kun 
komitetui. 

Aldermanas Anderson pa 

pos susirinkime, kurie yra lai
komi pirmąjį penktadienį 

žymi, jo'.c taryba pati savo (pėtnyėią) kiekvieno mėnesio. 
parėdymus peržengia. Oii- 8 vai. vak. Ta i pa t galite gau-
cago nutaguotas iki mirimo, ti ir pas rast. Klz. Benaitę, 

PATENKINTAS IR TRUPU
TĮ NEPATENKINTAS. 

sako jis. 

NETIKĖTA MIRTIS. 

Ant kampo Berniee ir Man-
iro a ve. vakar ryta atrastas 
gulįs be sąmonės vyras. Ar
li jo stovėjo automobilius. 

Paimtas jis Šv. Onos ligo
ninėn. Ten neužilgo mirė. 

Pasirodo buvęs Herman 
Dalil, 46 m. amžiaus, 4834 
Btrnice ave. Jis ryrn auto
mobiliu išvažiavo iš mamų į 
savo užsiėmimą. I r nežinia,' 
kas su juo tupėjo įvykti. 

Spėjama, kad jis važiuoda
mas turėjo susirgti. Tad tu

rėjęs sustabdyti automobilių 
i»* eiti pagelbos sauieškoti. 
I-et nuėjęs keliolika žingsnių 
ir sudribęs. 

Turėjęs mirti nuo širdies 
ligos* Nes nerasta jokių 
ženklu, kad jis Imt užpultas. 

lf)(M> So. Union Ave. Kurie 
aukotojai jau išvažiavo Lie
tuvon, tai kp. pasirūpins su
siieškoti jų antrašus ir pasiųs
ti jiems jų diplomus. 

Butu gerai, kad kiekvienas 
aukotojas turėti} pas save tą 
gražų garbės ženklą. Tai bus 
priminimas aukotojui to gra
žaus darbo, kuriuo našlaičiai 
prieglaudoj džiaugsis. 

S. Jucevičius. 

BRIGHTON PARKO ŽINY
NAS. 

TYRINĖS " S A U S Ų J Ų " 
AKCIJA. 

Chicagos miesto taryba nu
sprendę ištirti "Anti-Salocu 

Leągoe" organizacijos visa 
veikimą. Ypač norima patir
ti, kur ta organizacija ima 
didelius fondus veikti prfcs 
1 į slapiuosius" ir kitus sau 
priešingus politinius kandida
tus. 

7 GAISRININKAI 
SUŽEISTA. 

Dry and Co. firmos bute 
kilo gaisras. Gaisrininkams 
vadovavo patsai naujas vir
šininkas Sevferlicb. Gesi-
nant griuvo buto siena. 7 
gaisrininkai sužeista. 

NAUJAS GAISRININKŲ 
VIRŠININKAS. 

Chicagos miesto taryba 
vienbalsiai patvirtino A. R. 

I į Brighton Park 

A. 4- A. 
ar t 

URŠULĖ GIRŽADIENĖ 
20 m. ara i mirė spalio 18 d. 
»:45 vai, išryto. Bus lydėta su-
batoi. v : M , | j0 21 tl. Iš namu: 
4115 >A>. l'airlii-lU . \ \«\ | ><-. 
kalto Pra>itl. švenv. Marijos 
Fano* haž, Brighton Park. o iš 
ten « šv. K a/ f iero kapines. 

Nuliūdime paliko: vyrą K. 
Giržadą, Tėvus, brolius Ir sesers 
Kviečiame vis-us gimines Ir pa

žystamus dalyvauti laidotuvėse. 

Registracija. 

Iš patikimų šaltiniu teko 
Mižinoti kad Brigliton-parkie-
čiai veikėjai jau tikrai rengia 
si pradėti Lietuvos pilieėių 
registraciją. 

Girdėjau, kad jau gauto* 
visos informacijos iš L. Ats
tovybės ir registracija bus 
vykdoma sekančiai: pirmiau
siai reikia atsilankyti pas L. 
L. P. Komiteto valdvba, t. v. 
pas vieną iš H-JŲ, pirm. I J. 
Xenartoni. 4442 So. Riehmoml 
St., rast. V. Paukštį, 4602 So. 
Pairfield Ave., arba pas ižd. 
J. K. Enčerj, 4403 So. Mozart 
St. Kiekvienas valdybos narvs 
turi pilnas instrukcijas i i tam 
reikalingas blankas. Pinigu 
nereikia niekam duoti, tik rei
kia išpirkti "money order" 
už $10.00 ant V. Čarneckio 
vardo sekančiai: Pay to tbe 
order of V. Čarneckis, Repre-
sentative of the Republic of 
Lithuania, ir tą money orderį 
atnešti prie vieno kurio virš-
niinėtu. L. L. P. vald. nariu 
pinu., rast. ar iždininko. 

Kas privalo registruotis? Vi
si lietuviai, kurie nėra gimė 
Su v. Amerikos Valstijose* ir 
dar neturį antrų Suv. Vals. 
pilietybės popierų, t. y. nesą 
pilnais Suv. Am. Vals. pilie
tinis, privalo registruotis, kad 
palaikius teises, kurias teikia 
Lietuvos pilietybė. 

Balsas. 

Bridgeportas. — Man bevie-
int šioj garsioj kolonijoj pas

tebėjau iš apgarsinimo, kad 
Šv. Jurgio par. Kanklių cho
ras spalio 8 d. rengia pirmą 
šokių vakarą šiame sezone. 
Pelną skirią parapijai. 

i 

N-uėjąu į šokius. Xorėjau s a 
vo atsilankymu parodyti pri
jautimą chorui ir kartu pa
remti parapiją. Juk Kanklių 
choras užsipelno nemažai 
garbės savo gražiu giedojimu 
puoš<lamas bal/nytinęs pamal 
<las, keldamas muzikos dailę 
koncertais ir kiek vakari; ir 
energijos nariai bei narės tu
ri pašvęsti prisirengimui prie 
to taip naudingo darbo. Ir 
kurgi, tą visą turint omeny, 
eia choro neremsi. 

Tik du, gal menkus daly
kėlius, ne taip labai malonius 
pastebėjau; vieną, kad nere
mia savo, lietuvių vedamų 
spaustuvių; plakatėlius davė 
svetimtaučių spaustuvei spau< 
dinti; antrą, nedavė nė kiek 
progos pašokti lietuviškai. 
Kad nors prie pabaigos butų 
parodė kiek nors lietuviškumo 
tame pasilinksminime. Dauge 
lis to laukė. Tiek tas pasilink
sminimo vakaras manęs nepa-
tenkino. 

Svečias. 

Dienraštį " Draugą 
gauti pirkti sekančiose vieto
se: 

Pas WM. NAUSĖDĄ, krau
tuvėje 1645 Wabansia Ave. 

Pas *P. SRIUBĄ, krautuvė 
je 1835 VVabansia Ave. 

Pas L. STRIUPĄ, Barzda-
skutykloje 1823 W. North Ave. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

• Gerbiami " D r a u g o " skaity
tojai Bridgeporto ir !8-tos ko
lonijos meldžiu visų širdingai 
kurie persikėlė į naują vietą 
gyventi meldžiu priduoti nau
ją antrašą iš anksto. Tam ku
ris "Draugą ' ' pristato į Ta-
mistų namus. 

P. VARAKULIS, 
" D r a u g o " Agentas 

PELNINGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą agęntauti pali pasipelnyti 
daug- greresnj pragyvenimą neg-u dirb
tuvėje. Kreipkitės laišku arba ypn-
t l ' ikai . 

J. B. AGLYS f: CO 
SI t S South Halsted Stroct 

Clilcago, tm 
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UZ 3 CENTUS-^5001 

PARDAVIMUI, 

ATYDAI. 
Roselando. Kensingtono ir 
kitų apielinkių gyventojams 

PARSIDUODA ift priežasties ligos 
puiki ukė su gyvuliais ir marinom 
arba be. deri namai: Ant lengvu i&-
mokesoiu: AtsiSuukite šiuo adresų: 

BART Y Omil,S 
R. No: 5 

AVhite Okmd. Michlgan 

PARDAVnlrt ARBA MAINYMUI 
80 akerių farma, Berrien County, 
Mirh., 86 mylios nuo Chicagos, ne
toli St. Joseph Ir Benton Harbor. 
Viena iš derlingiausių ir. ir pui
kiausiu farmų už labai prieinamą 
kainą ir lengvu išlygų. Visi budin-
kai pirmos klasos padėjime ir įvai
rus patogumai. Namas furnesu ap
šildomas. 6 karvės, 3 arkliai, 4 
kiaulės, 18 paršiukų, 4 paršai, virš 
200 vištų, jvairios prie žemės reika
lingos mašinos. 70 akerių dirbamos, 
10 akerių girios Ir ganyklos. Kreip
kitės j Kita Commeree Co., 3251 
S. Halsted St., Chicago, 111. 

Dar tokio pasiulymo ir Amerikoje nebuvo. 

Gali gauti. 
Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00* j+j 

dol. tam kas prirodys, kad yra dtišia, dangus, praga
ras, čyščius i r tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. 
Ką, tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tų ?g 
klausimų išaiškinimą, įvertina 500.00 dol. s s 

Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui .== 
geno už 500.00 " L A I V A S " nuo 43 num. tuos klau- y 
simus pradeda aiškinti. 

" L A I V A S " duoda skaitytojams gero VLŽ 500.00 dol. M 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. s s 

Išeina "LAIVAS"' kas savaitė. Kiekvienas nume- S 
ris " L A I V O " kainuos Tamistai 3 centai tiktai. I r už 

Ant pardavimo pekarne ar 
kepyklą, biznis gerai išdirb
tas lietuvių kolonijoj apgy-

Šiuomi pranešu kad aš per-iventoj. Norintieji kreipkitės 
kėliau savo ofisą is 11247 So. šiuo adresu: 
Mieli igan Ave. į nauja vieta 
10758 So. Michigan Avenue. 
Norintieji pirkti, parduoti nuo 
savus namus, lotus ar daryti 
paskolas ir kitais reikalais 
kreipkitės, o aš visuomet pa
tarnausiu jums teisingiausia. 

FRANK M. JOGMINAS 
10758 Michigan Avę. 

Roselande Tel. Pullman 0019 

1400 So. 48 Ct. Cicero, 111. 

REIKALINGA. 

BRIDGEPORTAS • 

T. 
Reikalingi: Liiberžai ir shear 

men dirbti serap-yard prie ge
ležies. Atsišaukite: 

D | 

3465 So. Lavvndale Ave. 

EXTRA! 
Parsiduoda naujas mūrinis 

namas 2-ją pagyvenimu 5 ir 6 
kambariai, elektrikas šviesa, 
maudins, aukštaės cementuo
tas skiepas ir viskas įtaisyta 
pagal šios mados, namas ran
dasi gražioj vietoj, Brighton 
Park, parsiduoda pigiai arba 
išsimaino ant cottage kur sfe
roj vietoj. 

. F . J . SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago 

Tel. Lafayette 6824 

n' 

<« 

(•J tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. E 
S vertės. 

| Nuo No 43 ."lito" eina DISPUTOS | 
i SU BIBLISTAIS i 
= Imk plunksna ir parašęs čeki ui $1.50 užsisakyk S= 
= " L A I V Ą " tuojau. s 

| "LAIVO'' adresas; g 
= 2334 So. Oakley Ave. | 

CHICAGO, ILL% 
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PAIEŠKOJIMAI 

i i 

REIKALINGI 
_ 

VYRAI 
Nedėlioję, 22 šio spalių per 

sumą sakys pamokslą, gerb. 
kun. Bumšas. Laukiame ir i-
doniaujame,. ypaė tie, Jviirio 
dar nesame girdėję jo pamok 
slo. P o sumos Ims pasitari 
nias visų parapijonų, kas link 
Spaudos reikalų. Be to rengia
mos yra pas mus disputos s a 
Biblistais nebužilgo. Tuom rei
kalu ir gi tars i mės, kaip ir 
kada tai padaryti. J tą pasi
tarimą atsilankys ir kun. Bum 
šas. 

Varpas Bim-Bam. 

VYČIŲ ATLETŲ DOMEI. 

AUŠROS VARTŲ M. IR M. 
DR-JOS 15 METŲ JUBI-

LŽJINĖ VAKARIENĖ. 

West Side. — Sekmadieny, 
spalio (Oct.) 22 d. Aušros Var-

! tų par. svet. 6 vai. vak. įvyks 
jubilėjinė. Aušros Vartų 
Moterį} ir Merginų Dr-jos 

• vakarienė. Vyrų vakarienė bu
vo viena iš geriausų ir pui
kiausių, bet ši vakarienė "by-
tins ' vyrų vakariene. Prie 
šios vakarienės rengiamasi 

[ jau senai ir pasekmingai. Kei-

L. Vyėių Ch. Apsk. Atletų 
ratelio ir svaidininkų lygos 
ypatingai svarbus susirinki
mas j vyks sekmadieny, spalio 
22 d. 1922, L. Vyčių 5 kp. at
letų ratelio kliubo kambariuo
se, 1656 Wabansia Ave. kam 
pas Paulina gatvė. 

Įteikimas sidabrinės, taurės 
oficijaliai laimėtojams svai-

$600 UŽ $500 
Esu priverstas parduoti LIETU

VOS LAISVES paskolos Bonus ver
te $600 už $500. Kas laikote 
Bankose* pinigus už trečia procentą 
tai čia gausite 5 'procentą ir dar vie
na šimtą dolerių gaunate dovonai ir 
jusi) pinigai bus geriau apsaugoti 
kaip kokiam Banke arba kas ir kiek 
norite paskolinti ant morgičio ant 
šių Bonu aš juos mokėsiu 7 nuo
šimti nes man labai reikia pinigų 
kreipkitės arba sužinote 

"DRAUGO" OFISE 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, Illinois 

Dirbti geležinei serap yar-
dėj mokestis gera darbas pa
stovus. 

PRICE IRON & STEEL CO. 
67-ta Gatvės ir 48 Ave. 

REIKALINGI VYRAI 
Darbas pastovus. Atsišaukite: 

Great Northern Chair Co., 
2500 Ogden Ave. 

PAIESKAU savo sūnaus daktaro 
VIKTORO JAKUČIONIG išvažiavu
sio Amerkon 1920: Jis pats arba 
kas apie jį žinote praneškite tėvui 
£iuo adresu: 

JI 'OZAS JAKUČIONIS 
Liaudės molo k fa 

M&kų gatvė No: 4 
Kaunas. Lietuva 

E X T R A E X T R A ! 
NATIONAL DEPARTMENT STORE 

10317 So. Michigan Avenue 
Atidarymas krautuvės naujoj vietoj yra perkeltas, i i 

priežasties kad namas yra dar nepabaigtas. Atidarymas 
įvyks Subatoje Spalio 28, 1922 9 vai. išryto. Persikėlimo 
išpardavimas dar tebesitęsia senoj vietoj 10824 Michi
gan Avenue. Didelis bargenas del vi$u. 
v \ i Su pagarba Sav. J. MATEUONIS 

9 M M M * 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTA8 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki y vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9. vakare, i 

\ nes. Tel. Cicero 3654 
i Ofiso Tel. Cicero 4t 

i 

J 
DR. J. SHfNGLMAN 

1325 So. 49 Conrt 
N. E. Cor. 49 Court ir 11 8tr. 

ant viršaus vaistynyčios. 

i r 

PA IEŠKAU savo brolio Kazimie
ro Ramanausko paeinančio i.š Kau
no red: Raseinių apskr; Airogralos 
parap: Dižulių kaimo: Turiu labai 
svarbių žinių iš Lietuvos: Jis pats 
arba kas apie ji žinote malonėkite 
praneSti šiuo adresų: 

PALMYRA JI.RKOXIEXE 
( Ramanauskaitė,) 

P: O: Rox 680 Livingston, 111: 

Dr. A. J. TANANEVICZIUS \ 
GYDYTOJAS IR CHTRURGA8 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 5213. Chicago. III. 

. i 

PAIEŠKAU Antano Beliausko paei
nančio iš Telšių apskr: Plungės 
valsč: Paliuškių kaimo ir Juozapo 
Tarvido, Telšių apskr: Plungės 
valsč: Stonaičiu kaimo: Jie patys 
ar kas apie juos žinote praneškite 
šiuo adresų: 

JULIJONAS TARVIDAS 
Kauno miesto 

Ko men datų ros Kuopos 
Kaunas. Lithuania 

H l » 

i DIDELIS FORDO KAINŲ 
NUMUŠIMAS 

Ateik ir pamatyk rnusų naujus modelius Touring, Se-
dans, Conpes ir Fordo Trokus. Mes turime ir vartotus 
Fordus, Fordo Trokus ir kitų išdirbišeių automobilius 
ant lengvu -mokesčių. 

Atdara vakarais ir nedėliomis. 
LEIMBROOK — W0RSDELL MOTOR CO. 

2013 — 21 South Laflin Street 
Atėjęs reikalauk Pono Jos. F . Dvorak arba telefo-

nuok CANAL 7416 kuris paaiškins apie lengvus .išmo-
keščius ir kainas. 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, III. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 8691 

Dr. A. A. ROTH 
RI8AS OYT)^TOJAS tr 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku. VyrlSku 
?aikg Ir visu chronlžkq llg^. 

Ofisas: 3835 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—1 po 
piet, 7—8vak. Ned. l t — 1 1 d. 
Re* 1189 Independenoa Blvd. 

Chicago. 

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

ŠesUi eylindrų $1,650, Sedan $2,400. F . O. B. Fact. 
Prieš pirksiant pamatyk DURANT 

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

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI-
NIS V A l r l S 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant musij 

^ j 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 sau
su Electriku Sanusoidal Mav 
cliina Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray mę-
ssage, Swedish messavich. Mes 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negu kitos ir pigi aus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 

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

% • • * * * * " • • ' 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagelbos. 

Oal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 
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 vaistinyčioa 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis uždaryta. 

JZ 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
ĮSTAIGAS. 

Tel. Canal 357. Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: l t 1kl K ry*«: 1 lai H 
po pietų: f lai t vakare 

GELfcKELIO TTKIETTJ BROKERIS 
Ekskursljiniai tikietai perkami par-
duodami ir mainomi, žemos kainos. 
LYONS LICENSED TICKET OFFICE 
511 6. Clark St. Tel. Harrison 8878 
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