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mffS- TurtingiejUegul Moka už Karą 
ŽISTAMOS. 

T U R Ė T A K R E I P T I S AUKŠ 
ČIAUSIAN TEISMAN. 

TAIP ATSILIEPIA ANGLIJOS DARBO PARTIJA 
PREMJERAS BONAR LAW SKELBIA RAMYBES 

NUSISTATYMĄ. 

BOLŠEVIKAI VLADI 
VOSTOKE. 

~1 
TOKYO, sfal. 27. — Gauta 

žinių, kad Vladivostoką paga-
liaus apvaldė raudonoji Čitos 
valdžios kariuomenė. 

FRANCIJA GINKLUOJASI 
O R E . 

AMERIKA BUS PAKVIESTA ART. RYTĮ) TAIKOS 
KONFERENCIJON 

LONDONAS, .spalių 27. 

P A R Y Ž I U S , spal. 2*;. — I/)NTDONAS, Spal. .27. — Be kitko, reikalauja kuopil-
Isere depar tamente įkurtos Čionai pasirodė Anglijos dar- niausiu teisių politikoje mo-
septynios franeuzų kataliku bo parti jos, politinės orgnni- terims. 
savi tarpinės pašei pos draugi- , žarijas, manifestas. 
jos. Pagamint i draugijų įs-'j Darbo par t i ja reikalauja., 
tatai buvo pris iųst i čia minis- idant Anglijos skolas, užtrau- Naujas Anglijos prem, Bonar 
toriui patvir t int i . Iktas karo laiku, atmokėtų tur- La\v paskelliė ir gi manifestą. 

Tečiaus ministeris a ts isakė eiai, ypač tie, kurie karo lai- Nurodo j i s kaikurias savo 
tvirtinti . J i s pažymėjo, j o g ' k u darė gražų pelną. valdžios programos dalis. 
Įstatuose Įdėti " religiniai po- Dėlto, reikalauja, idant vi- ., T i i i j . 

. , , / , . . . J . . * | •' - Bonar Law sako, kad grv-
smai. (u tie priešinasi vai- šiems turt ingiems žmonėms „ - ,™. , . _ r .> 1„ 

, ssusi valdžion konservatistu 
s tyras Įs ta tymams. 

(Tuomet tos draugijos tuo-
jaus apeliavo į Conseil d ' E s -
tat, aukščiausį juridinį F ran 
ci jos kūną, mūsiškiai t a r ian t ! Tol raus darbo part i ja rei-

aukšėiausį teismų. j kalauja padaryt i reviziją 
Šis panaikino ministerioi Versailleso taikos sutarčiai, i 

sprendimą. Draugijų į s t a tus ' Reikalauja išnaujo perkra-
pr i pažino paskelbiant, jog j i e t y t i Vokietijos karo kontfSbo-

NĖRA SUSISIEKIMO SU 
VLADIVOSTOKU. 

P A R Y Ž I U S , spalių 27. — P A R Y Ž I U S , spalių 27. —j WASHINGTON, sp. 27. — 
Franei ja pasidirbdino' milži- Franei ja , I tal i ja i r Anglija Amerikos vyriausybė da r ne-
nišką metalinį aeroplaną mi- sutarė artimųjų Rytų taikos gavo ofieialio pakvietimo o-
litariniams tikslams. J i s ga- konferencijon pakviesti ir S. ficialiai dalyvauti taikos kon

ferencijoje su turkais. 

Bolševikai miestan d a r 

žmonėms „ 
, zusi 

butų paskirt i laipsniniai mo-1 . . . .. . . , • „ • , - -m_ 
* : J .pa r t i j a stipriai stovės uz ang-

kesėiai. Mokesčiai tur i pra- , • • , ,- • ±, "„•!«» 
1 , lu-ainų sutart j ir tuo zvilgs-

sidėti nuo 25,000 doleriu mo- . , , „, _ „„ • 
uiu visuomet kooperuos su al

tinių įplauką. 

neineję. 
Į 

TOKYO, spal. 26. — Vladi
vostoke streikuoja telegrafų 
operatoriai . Dėlto su tuo 

miestu netur ima jokio susi
siekimo. Aptur ima žinių tik 
iš laivų, stovinčių uoste. 

nesipriešina 
mams. 

franeuzu istatv-

FRANCUOS FRANKU IR 
ITALIJOS LIRŲ KAINA 

P U O L A 

ei jos klausimų. Sušaukti tarp
tautinę konferenciją Dardane-
1 i ii stovybai. Pripažinti Egi
ptui nepriklausomybę. Pa -
goliaus, Indijai pripažinti sa
vy valdą. 

Darbo par t i ja reiškiasi 
prieš revoliuciją. Sako mani 
feste: 

rių valdžia. 
Toliaus, konservatistai rem

siu T. Sąjunga 
gai sugyvensiant 
stybėmis. 

Bet svarbiausias konservą* 

Pranešta , jog bolševikai Ni-
i i i •** j . v • ' zams pirmenvbė ore bus uz-
kolske įszude visus apsvieste- ' ' 

tikrinta. 

Ii panešti kelias mažo kalibro Valstybes. 
armotas , amuniciją, 4 anuo tų ' Tai Anglijos užsienių rei-
operatorius, lakūną, mekaniką kalų sekretoriaus Curzono 
ir radio operatorių. j sugestija. ! kabineto1 susirinkime. 

Netoli Paryžiaus su tuo ae- Pakvietimas konferencijon 
roplanu daryt i išmėginimai, j p l nus įduotas Amerikos vy-
Davę kuogeriausius rezulta- ' riausybei šiandie AVashingto-
t u s # v j ne. Tai atliks tų valstybių1 Nors Amerika nieko bendra 

Francuzų oro kar ininkas ' ambasadoriai . j neturi su einančiais nesutiki-
pastebėjo, kad kuomet F r a n - | Konferencija tur i įvykti mais artimuose Rytuose, bet 
ei j a turės nors tuziną tokių Lansannojc, Šveicarijoje, ir tenai turi kitus svarbius ame-
aeroplanų skadronų, francu- prasidėti lapkričio 13 dieną, rikoniškus interesus. 

Kalbama, kad vyriausylfė 
gavusi pakvietimą jį ap t a r s 

I r ga-, 
limas daiktas, kad sutiks da-
Ivvauti. 

snius rusus. 
Iš Vladivostoko gi rusai i r 

kiti svetimšaliai vis da r bėga. 
Japonų laivai pa'ėmė iš ten 

P A R K E L I A U J A IŠ SMIR 
NOS KONSULIS. 

•Jtif*Jii.ų jaivai paeine js leu 
ir draugm-, j c u o n p v j s l l s japonus gyvento-

i su S. Vai- •„_ 
P A R Y Ž I U S , spalių 27. — 

Vakar Amerikon iškeliavo Ge-

Žinios iš Lietuvos 
VILNIAUS KAIMELIAI . RODUNĖ, Lydos aps. Rug-

Į piučio pradžioje kareiviai, kų> 

ti>tu siekimas busiąs — leisti vintą, idant Vladivostoką ap-
" Anglijai atsigaivinti po karo, leistų anglai ir amerikonai ju-
atsilscti ir ramiai pagyventi . 

Par lamentas j au paleistas 
apleistų Vladivostoko uostą. 

Bolševikai įėję miestan no-
(te-

\ K \ V YORK. spal. 27. — 
Francijos frankų ir Italijos 

ateinančio n*ėnesio pradžioje 
Įvyks nauji rinkimai. Naujas 
parlamentas nusirinks lapkri-

NfrmfrrVatistų part i ja stovi slui nereikalingi 
liudininkai. 

nias da r tolesnis puolimas. 
Ir kitų Europos valstybių 

pinigų kaina puola žemyn. 
To pr iežastys paduodamos 

visokeriopos. Sakoma, fran
kai smunka todėl, kad pačio
je Fra nei joje kilęs nusimini
mas del finansinės padėties. 
Franei ja tur i didelius savo 
biudžete nepriteklius (defici
tus ) . 

Vokietija praleidžia finan
sinį krizį. Y r a abejonė, a r ji 
galės mokėti Frane i ja i kontri-
bueiją. Ta abejonė, taigi, 
frankui i r smūgis. 

Italijos pinigai eina pigyn, 
sakoma, todėl, kad tenai ne
rimauja fašistai. Nežinia, ko
kio I ta l i ja gali sulaukti ry
tojaus. 

Franci jos ,gi vyriausybė 
franko puolimą verčia ant 
Anglijos. Sako, Angli ja A-
merikai andai atmokėjusi 
nuošimčius už skolas auksi-
niais frankais . 

Bet Anglijos pinigai tebes
tovi s t ipriai . 

Darbo programa yra tin 
i v, , . •. nei nnt vištos kojos. Darbo 
kalniausias užtvaras visokiai ' ,l ¥ U imm •' 

klasių P a r t*d a smarkiai darbuojasi . 
,-oniv;o I>f> rinkiniu ,gali kar ta is Imt 

Bonar I.aw valdžia. 

Oitos armijos vyresnysis, or,ge Horton, ameHkoniškas E IS IŠKf tS , Lydos apskr. rie stovi Valdakiškiuose, pr i -
gen. Dari ta , paskelbė reikalą- konsulis Smirnoje. Gryžęs Mūsų krašte gyvenimas pas i - |muše M. Meciuną, A ĝ;. Ivaš-

Amerikon j i s išaiškins Vals- ' darė baisiai sunkus. Kiek- ki«uc, Rožę Mindžiuliene, Ag. 
tybės depar tamentui apie bu-'vie"ną dieną tai vienoj, ta i ki- ! Andrukoniene ir padegę And. 

rininkai. |Taipat reikalauja, ^ i s į Smirnoje gaisrą, kurs to j vietoj išgirsi apie baisius (Mindžiulio trobą. Grąsinda-
idant visi svetimi karo laivai, sunaikino gražiausią miesto policijos persekiojimus. Gal mi vertfe žmones duoti svies-

dalį. N (niekada nėra mūsų žmonės to, kiaušinių, lašinių, visčiu-
Patsa i konsulis panešė d i- tiek kentėję, ka ip kad dabar kų. 

ri surengti " p r a m o g a s " delius nuostolius. Neteko au- ir^tręįia, o kančiomis i r galo 
rorą) gyventiyaras. Tam tik-[tomobiliaus, dviejų pianų, ' n e m a t a i . Tik žiūrėk, kurią 

Rugpiučio 8 d. kareiviai, 
kurie stovi Rudnioj , primušė 

lirų kaina vietos biržoje pra- s tangai perversme, n 
dėjo pulti Žemvn. P r a m a t o - į k o v a i - Demokratinė 

įgali pakilti be kraujo pralic- nuversta 
Darbo part i jos politi- T u o m e t !»Mtilwi arenoj ir vėl 

ka siekia lvgaus incionalių1 ^ a s i r o d > ' t l ^ 1 L l o v d G e o r ^ ° m 

turtų padalinimo su k o n s t i t u - 1 s a v o ^ ^ v a , ( , ? ' i a -
cinių priemonių pagelba. ČJia s i rinkinių kampanija Ang-
neapeina nei bolševizmas,\ Iijoje bus labai smarki. Bi-
nei komunizmas. Bet tik tei-i jomasi kokių nors netikėtų 

Spal. 22 d. depešoje prane 

paša l in ia i knyg>-no ir kitokių daiktų. Vi- dieną subėga, kaip juodver- j Ugi kraujo Pelesos sodžiaus 
!«a buvo apdrausta . Konsulis n i a į p f l g nelaimingą auką. Ta i Juozą Andrukonj i r paskui 

I 

draudimo bendrovių. š ta iš Vladivostoko, jog kilęs 
generalis strcijras suparaliža-
vo transportaeiją i r miesto! merikoniskos bendrovės. 
šviesų sistemą. * 

/ 

svbės a ts iekimas ." perversmui. 

ITALIJOJE NERIMAUJA FAŠISTAI. GALI KILTI 
K A R A S * 

SUMAŽINS TAGAVIMO 
D I E N A S . 

Chicagos n/iesto ta rybos fi
nansinis komitetas sutinka su 
tagavimo dienų sumažinimu. 
Sako, ta rybos gyvuojąs parė-
dymas tu r i but pi lnai pildo
mas. 

Tuo pa rydynm Chicagoje lei 
džiamos tik t rys tagavimo 
dienos pe r metus visokioms 
labdaringoms įstaigoms. 

Policijos virš ininkas sutin
ka parėdymą vyk i n t i> 3 e i t a " 
rjl ia to norės. 

ROMA, spal. 27- — Neapo- mos kariuomenės su fašistais. 
ly p a s i b a i k fašistų (fascisti) i Fašis tų svarbiausias tikslas 
suvažiavimas. Vyriausias jų — išnaikiutį visoj šaly \ i su s 
vadas Mussolini prieš baig- socialistus, ypaė radikalus, 
siaut suvažiavimą sudėjo pri-

AREŠTUOTAS GRAIKŲ 
PRINCAS. 

saikų tais žodžiais: 

"Čionai visų aky vaizdo je 
prisiekiu, kad arba I tal i jos, A T E X A T > s p a l 2 7 __ K o r . 
valdžia gražiuoju bus pavesta f u s a I o j e a r e ž t u o t a s i r č i o n a i 

fašistams arba spėkomis bus 
p a i m t a . " 

Suvažiavime dalyvavo ke
lios dešimtys tūkstančių faši
stų. Viskas ramiai praėjo. 

atvežtas buvusio karal iaus 
Konstantino brolis, princas 
Andrew. 

r i a jo laukia mili tarinis tei
smas. Kal t inamas už apsi-

NUSISAMDĖ KAMBARĮ 
NUSIŽUDYTI. 

tikisi a tgauti pinigus nuo a p - | t u jiems lažinių, ta i sviesto, * gąsdindami šautuvu privertė 
tai kitų daiktų duok, o neda- ' bučiuoti tą, kuris jį primuse. 

Tą pačią dieną gąsdino šau
dydami i r primuse Igną Rad-
ziulį, be to da r Joną Choliav-
skį, Joną Dodą, Juozą Seililą. 
Pelesoj i rgi reikalavo iš gy
ventojų sviesto, sūrio, kiauši-

Mrs. A. Laukus išvakaro 
nusisamdę kambarį namuose, 
1308 Addison l t . Ant ryto
jau ras ta j inai pasidariusi gubernatorius pavar tos 
galą gazu. 

Gaisre nukentėjo kelios a- Vei pa tys pasi ima i r da r pr i
muša. Mūsų krašte ta i sta
čiai ir vadinama " r a b a v o c , " 
nes tokie darbai nieku nesis-IŠGINS KLANISTUS. 

T U R K A I RAS T R A K I J Ą 
TUŠČIĄ. 

Visi krikščionys apleidžia 
kraštą. 

RODOSTO, rytinė jTrakija, 
spal. 27. — Kuomet t rumpoj 

P O R T L A N D , Oro., sp. 2 7 ' k i r
T

i a n n o paprast° fį** 
A v . Ki t i mūsų vargai tai ,]au-

— Orogono gubernatorius pa-
skelb/''. kad j i s iš savo valsty-
i,. .v . . • rr m i r part izanai . Tenka i r aei 
N;\s isguisias visus K u KIux * . ,,__ . . . 
. , TD • '-i i tar iamojo ginklų laik>Tno. 
klan narius . Pr i re ikus, sako, ; „ w „ .. 

.Š ta i keletas faktų. Beliunų 
sodžiuj lenkai baisiai primu
šė žydelį Vigdorą i r lietuvį 
Šepšelį (praminta pavardė) , 

ka

riuomene. 

ri skaitė 8,006 g>Tventojų, gi 
Rodosto apie 20,000. Š i a n - | u ž t a i> k a d W s u n u s kaszm 

die vienur beliko apie 1,500, * « Pasislėpė nuo k a r e m a v i 

nuolių nėjimas kariuomenėn nių, viščiukų, lašinių, o iš J o 
no Mikučio i r kitų tai ir ,pa-
tys paėmė pusę pūdo lašinių. 

Tomis pačiomis dienomis 
Valdikiškių kareiviai pr imulė 
Paliūnų sodžiuje Rožę Paku-
liene, Mari j . Makulienę, Ado
mą Pakulį, Jus t iną Kraunevi-

mo. 

jaus . 

čienę; Pavalakių sodžiuje pr i -
Ten pa t labai mušė ki- mušė Mot. Bobulį, Ign. Bun-

dziulį Vincą Kanevičių; Du-
bincuose — Ant. Ruselevičių; 

ki tur — 5,000. 
Krikščionių pasitraukimą ^ uk in inką^kad jis pasaky-

rytinė Traki ja skaudžiai at- ^ k u r ^ r a Part izanai . 2mo-
Nes jų rankose buvo ^ e l i s kankinamas i r nežinoda- Karganduose Gasp. Bane-

visa pramonė i r pirklyba. 
atei ty turkų valdžia apims [Turkai nelinkę pr ie pirkly-
rytinę Trakiją, j i čia kuone bos. J i e visi y r a vieni žem-
visą kraštą a t ras tuščią. Ras dirbiai. 

rew kovos lauke vadovavo 
graikų korpusui. 

Tik už nepalankų atsinešimąj leidimą kovojant su turkais , 
užpultas Romos laikraščio Maž. Azijoje. Pr incas And-
" M u n d o " filijinis ofisas Ne
apoly. 

Po suvažiavimo Mussolini 
paskelbė visai savo organiza
cijai, kuri skaito suvirs 800,-
000 narių, kas valanda būtį D U B L I N A S , spal. 27. - D e 
pasirengusiai ir laukti įsaky- V a l e r a g r y ž o D u b l i n a n S e r . 

DE VALERA SERGA 
DUBLINE. 

mų. | | • Ęį 
Pramatoma, kad fašistai 

varu miėgins pagrobti valdžią 
pašalinus dabartinį ministe-
rių kabinetą. 

Kadangi kabinetas tar iasi 
nepasiduoti, baisu, kad nekil-

ga nervų liga. Yra j is vie
noj privat inėj lig<minėj. Sa
koma, liga pavojinga, nes ku
nigas dažnai jį lanko. 

jVietos valdžia jo visai ne
liečia. Sako, j is daugesniai 
netur i j au didelės reikšmės 

tų baisi kova valdžiai ištiki- sukilėlių tarpe. 

turkai apsėtus laukus, nudirb
tus daržus, apleistus namus, 
daugybe paliktų visokių daik
tų. Tečiaus neras krikščio
nių gyventojų. Ka ip graikai, 
ta ip armėnai nešini reikalin
giausiais daiktais baigia ap
leisti nelaimingąjį kraštą, 
kurs ilgais amžiais visko ma
tęs. 

Dauguma krikščionių palie
ka net gyvulius i r visokius 
naminius baldus. Keliauja 
visi į vakarus. Klausiami at
sako, kad jie patys nežino, 
kur j ie eina i r kur j ie r a s 
bent kokią sau prieglaudą. 

Silivri i r Rodosto uostai 
apgulti pabėgėlių. I š jų dau
guma dar nesenai buvo gana 
turt ingi, gyveno laimingai. 
Šiandie nieką netur i . 

P i r m poros savaičių Siliv-

mas kaip iš budelių nagų is 
sisukti, parodė an t lauke dir-j 

vičių, Vladakiškiuose 
mą Babariką. 

Ado-

bančio vaikino. /Tai buvo ' Rodunės žandarai primušė 
Bieliūnų Butr imas . Šį tuo
jau suareštavo i r a tvarė Vil-

Kitą žmogelį (kurio 
Kraš tą apleidžia net tie krik 

ščionys, Jcurie ilgas laikas su 
, . . v. . I pavardė nepavyko sužinoti) 
turkais sugyveno gražiuoju. . _ F * 
-į,, •'. . , ^ . I tyčiodamies laike uždarę se-
Bijosi naujų turkų, kurių J

 v v
v 

, , . v 4 . , . . inoi , kur vargšas be maža KO 
daugybe gryz iš Anatolijos. ^ Jy • . . v . . 
. . 7 . . . v, , v, neužduso. Labai primuse i r 

Atvykę jie ieškos keršto. v -v-
,T, T , . - i v , Bieliūnų Bartoševičių — uz 
Tuo labiau s jų kerštas pra- * . . 

, , . , r , ginklų laikymą; jam net ran-
matomas, kadangi Mustapna ft * v ; " T , • 
Kernai paša t a r p turkų pas-j * * . 
kleidė obalsį " T u r k i j a tur-1 Žmonės tvir t ina, jog lenkai, 
kams . , , Tuo obalsiu eidami kankindami, pasižymi ypatin-
turkai visur s v e t i m š a l i a m s ' ^ žiaurumu. Kalba, nors 

kelia kovą. pat ikrint i da r nepavyko, kad 
Gryžę turkai pasidžiaugs žydelį Vigdorą mušdami i r 

at ras ta is gerais keliais, ku- ugnimi svilinę i r panagius 
riuos graikai dviejų metų bė- badę. 

Peleso Antaną Kaminčių. 
Štai mūsų krašto naujienos. 

MAN,TOTAI Daug vargi
na mus lenkų kareiviai. Vie
ną žmogų D. Turonį ta ip pr i
mušė, kad nežinia, a r beišliks 
gyvas. Gal tik Dievas apgins 
mus nuo skriaudikų, nes pa
tys jau nebežinome ką dary
ti. , 

giu padirbdino. At ras pa
vyzdingą kraštą. 

Visos naujienos, visos žmo
nių kalbos apie ta i i r tesisu-

Dviejų metų sunkus krikš- k a : ten primušė, ten " i š raba-
čionių darbas niekais eina. v o j o , " ten suareštavo i r ta ip 
Tenka ta i visa musulmanams, begalo, 
pasidėkojus Franci jos su An
glija kilusiems nesutikimams. 

O R A S 
CHICAGO. ±- Šiandie pra-

matomas ^gražus o r a s ; kiek 
šilčiau. 

P I N I G Ų KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl, svar. 4.44į£ 
Francijos 100 frankų 6.84 
Italijos 100 lirų . 3-84%' 
Vokietijos 100 markių . 0 2 ^ 

PLATINKITE "DRATOĄ." 1 Lenkijos 100 mrk. .0080 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
|.iiu kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA; 

Metams . f 6.00 
Pusei Metu fS.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai-
as skaitosi nuo uŽsirašymo dienos 

| e nuo Naujų Metg. Norint permai-
[yti adresą visada reikia prisiųsti 

senas adresas. Pinigai geriausia 
[iųsti išperkant krasoje ar exprese 

Money Order" arba įdedant pini* 
|us Į registruotą laišką. • 

i-tiAUSAS ' PUBL. 0 0 
i s . OaKiey A ve., Cbicago 

X«i Roosevelt 7791 

UŽ DIDESNĘ ARMIJĄ. 
Suv. Valst. karo sekretoriuj 

KVeeks anų dienų Ne\v Yorke 
Įkalbėjo skaitlingesnės armijos 
klausiniu. J is įrodė, kati skait-
tingesnė aniiija būtinai reika-
Įliaga. J i .reikalinga jei ne iŠ 
,riniam, tai vidujiniam prie-

iŠUl . 

Kongresas nutarė armiją 
[sumažinti iki 125,000 vyrą. 
Tokiam skaičiui paskirtos ir 
išlaidos. Mažinant kareivių 
[skaičių, būtinai reikia mažin
ti ir piiėių karininkų eiles, 

[įveikia paliuosuoti iš tarnybos 
Idaug gabių vyrų, kurie vieš-
[patijai gali but labai naudin
gi-

Prezidentas Hardingas, su
prantama, karo sekretoriaus 
'nuomonę karštai remia. J is 
sako, kad Suv. Valst. reika* 
linga mažiausia 150,000 karei-
ivių ir 13,000 karininkų armi-
ija. I r tų svarbų klausimų kon
gresas kuotrunrpiausiu laiku 
turėtų atitaisyti. 

(Dalykų žinovai sako. kad 
1150,000 kareivių butų kaipir 
perdaug. Suv. Valst. nereikia 
turėti skaitlingos sausžemio 
armijos. Skaitlinga armija, tai 
tik keletos žmonių ambicija. 
Tai nereikalingos išlaidok ir 
sunkenybė. • 

Kas-kita vra su karo laivv-
nu. Suv. Valstijos visais šonais 
apsiaustos vandenimis. Tokius 
ilgus pakraščius saugoti būti-

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLYNO VAKARAS. t t C i S i T S i 
Nublyškus vasaros gamtos 

grožei, žmogaus siela nerims
ta, ieško kažko savyje tokio, 
kas galėtų didinti, puošti, kel-

Nevisi mes lygiai pajėgiame 
savomis pastangomis tvirtai 
žengti ton kryptin, kur visuo
met jaunas, nevystantis me
no medis leidžia naujas šakas, 
atžalas, krauna naujus pumpu
rus žiedams. 

Rudens metas duoda mums 
daugiaus progos pasidžiaugti 
meno galybe. Dalžniaus vaidi
nama, koncertuojama. 

Čia kaip tik ir norėčiau vie
ną kitų įgautų įspūdį pabrė
žti iš kų tik įvykusio spalių 
24 d. Bridgeporte (Cliicago) 
muzikaliai — vokalio vakaro. 
Jį surengė Šv. Kazimiero Se
serų Akademijos Rėmėjos. 

Iš daugel dalyvavusių pro-
grame buvo ir žymių meno at
stovų, ar bent rimtų kandida
tų į jį, kurie anksčiaus ar vė
liaus nušvis savo garbės švie
sa. 

Įspūdžių bruožus pradėsiu 
nuo farso "Mūsų Teta iš Ka
lifornijos" Kūrinėlis pilnas 
sumanaus sveiko jumoro. Te
ma imta iš bajorų gyvenimo 
taigi ir dvelkia aukštesnės 
klasės dvasia ir manierais. 
Su skoniu pritaikinta scena iš 
rodė į gana švarų ir natūralų 
gyvenimo vaizdų taip, kad ir 
lošėjoms buvo gulima pritai
kinti save prie bendro* sce
nos kompozicijos. Vaidinimas 
pralenkia mūsų paprastuosius 
vaidinimus, nors vienas kitas 
nedateklius galima pastebėti. 
Ne profesionalai, atleista. Iš 
vaidilų geriausiai lošė p. O. 

Lygiai reikalingas didelis ir 
stiprus oro laivynas. 

Tuo tarpu su armija yra ki 
taip. Kiekviena valstybė turi 
skaitlingas kareivių atsargas. 
Jos yra karo .departamento ži
nyboje. Prireikus visos vals
tybės šaukia tarnvbon atsar-

Auškalnytė Salomėa rolėje. 
Jauna, bet vykusiai atliko 
dvilypę rolę. Tokios rolės at
likti labai sunku, ji tečiaus 
garbingai jų suvaidino. 

Toliaus mandalinų Assemblė 
A. Romanaitė, J . Mačiulaitė, 
A. Freitikaitė, A. Permenai-
tė. Matyt dar pradžia darbo. 
Lauksim kitų kartų pasiro
dant. Iš eilės — p-lė J. Urbai
tė. Jų clucagiečiai senai pa
žįsta kaipo žymiausių dekla
macijos žvaigždelę. J i gerų' 
pažangų yra padariusi ir 
gražiai smuikavo "Gyp-
sy Signor" — Valdės ir ilgų 
dramatiškų monologų 'Kry
žiaus Ženklas' pasakė. 

Kiekvienu pasirodymu jį vis 
naujai kuriamų kibirkštėlę 
skelia. A. Romanaitė skambi 
no pianu Sonata Pathetique— 

Lietuvos operon p. O. Pocienė, 
ryt mes lydėsime p. O. Bručie-
nę. J i sujungia gėrusias ypa

tybes Galaunienės ir Grigai
tienės balso ir išvengia jų tru
kumų — Galaunienės silpnu
mo ir Grigaitienės kietumo. 
Jos balse girdisi siela ir stipri 
siela. J i dainavo arijų ir Ma-
dame Butterfty — Puccini, 
Ohas. Gounod Laivyne i r net 
du kartu buvo publikos šau
kiama bisuoti. Gaila, kad jos 
akompanistė p-lė B. Nausė
daitė nepasiskyrė bent vieno 
numerio programoje. Nedova
notina: Lauksime kitos pro-

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

SVEIKI VALGIAI. 

gos. . 
Gera kalbėti apie artistus, 

jų talentus, jų skaidrių ateitį, 
bet reikia atsiminti, kad tas 
vakaro surengimas tai ne ran
kos mostelėjimas. Reikia daug 
gerų norų, kantrybės ir pasi-

Dr. AL. M. RAftKUS 
OFFICE 

1411 So. 50-th Ave. 
Clcrro, 111., 

Tel. Cicero 7731 

Beethoven.Sųžiningai prisiren- aukojimo. Rengėjų tečiaus pa 
gusi, pirštukai mitriai slidinė- stangos apvainikuotos. Žmonių 
ja per klaviatūrų, šveln. sko- pilnutėlė didžioji Bridgeporto 
nis ir melodijos apčiuopiamy j parapijos salė. Bent 800 pub-
bė pas jaunų pianistę žymi. likos. Tai yra gera žymė, kad 
Trocka — rusiškas baletas 
jaunesnio .amžiaus akademikių 
gracioziškai šokta. \Vaterways 
o f Venice — Meldenberg, F . 
Griniūtė. Ši dalis programos 

Chicagos lietuviai jau prade
da įvertinti Šv. Kazimiero Se
serų darbų ir vis daugiaus už
uojautos joms pareiškiama. 
Šios programos pirmoje -daly 

Akademijos mokinių. 
Gera, graži, bet nuo jų 

laukiama dar daugiaus. Visa 
jų ateitis rytojuje tebeglūdi. 

atlikta Šv. Kazimiero Seserų j buvo ryškiai matoma talentin
gos dramaturgės — muzikės 
Sesers Scholastikos ranka. 

Vienok kad visuomenė taip 
nuoširdžiai užjautė šiam vaka 
rui ir aplamai Ses. Kazimie-
rietėms, žymus nuoj>elnas ten
ka Šv. Kaz. Seserų Akademi
jos Rėmėjoms, kurios yra ren 

manausko. gėjos. Jos išjudino didįjį Bri-
iParinkti, neskaitlingi dainos dgepo rtą ir net kitas Chica-

Ant.ra programos pusė Va
lerijos Bručienės, Madame 
Clementine, pp. Stogio .ir Ra-

profesionalai. P-no Stogio 
balsas galingas kaip griaus
mas su visomis artizmo žymė-

gos kolonijas. 
Rėmėjos yra artimiausios 

Vienuolyno draugės, skaitlin-
mis. Gal kiek neproporcingais gos savo nariu skaičiumi duo-

Žmogus val
go kad gyven
tų, o dirba 
kad valgytų. 
Bet nevisi val
giai skaitosi 
maistu, ir ne
visi valgiai y-
ra sveika. Kų 
valgysi toks 
bus kraujas; 
kokia bus kraujo sudėtis, to
kia bus kūno bei proto pajė
ga. Vieni žmonės valgo labai 
skanius ir brangias valgius, 

I bet yru pasmėlę, ištižę, nesvei
ki, silpnapročiai. O kiti val
go rodos prastai, bet yra stip
rus, ištvermingi, sveiki. Diete
tika (mokslas apie maistų) 
medicinoje užima vienų iš svar
biausių vietų. Jei žmonės 
kreiptų daugiau domės į die
tetikų, tai butų sveikesni ir 
ilgiau gyventų. Šeimyninkė 
kuri moka kaip pagaminti pi
giai, skaniai i r sveikai vai-
gį, — tai ji šeimynoje yru* 
laimės ir sveikatos angelu. 
Toki šeimyninkė yra verta 
didžiausios pagarbos ir mei
lės, nes ji sutaupo tuos pini
gus kuriuos reiktų atiduoti 
daktarui. 

"DRAUGO" skaitytojams 
retkarčiais paduosime svarbių 
•žinių iš dietetikos mokslo. 

Sveikiausi valgiai yra 
šie: * 

* 

1) — Kopūstai, saldus ir 
raugyti turi savyje daug **vi-

yra sveikiausia tauta ir jie 
ilgiausia gyvena todėl, kad jie 
daug valgo rūgusio pieno. 

3) — Rupi ruginė duona, tai 
sveikiausia visų dienų duona. 

4) — Bulvės, visokios dar
žovės ir visokie vaisiai. 

5, — Sviestas, suris ir varš
kė. 

6. — Barščiai, visokia put-

kmktadienis Spalio 27 1922 

lo, malonios spalvos staltiesė, -
gražus paveikslai valgomame 
kambaryje, švariai nupraus
tos rankos ir padori — links
ma kalba, priduos daugiau a 
petito neg visokie sosai ir sti- N 

1 mulantai. Valgant neužmiršti, 
kad reikia gerai viskų su
kramtyti. 

Apie tai kokius valgius val
gyti riebiems kad sulėsėtų; a-
pie valgius liesiems kad nu
tuktų; džiovininkams ir ligo
niams kad atgautų sveikatų, 
ir kitas svarbias žinias steng
simės parašyti į "DRAUGĄ 
kitų sykį. 

Ptnktadi* 

* * 

'•*5 

ra ii* visokia košė. 
7) — Mėsa retkarčiais yra J. S. Kokį išrokavimų turi 

gerai. Bet daug ir pertankiai 
mėsos valgyti nepatartina. 

-Sveikiausi gėrimai yra: — 
pienas, pasukos, žemuogių ar 
čiobrų arbatėlė, midus, oboli 
nė gira. 

Nesveika valgyti: 

1) — Tortai (cakes), pipir-
ninkai (cookies), balta duona 
užkietina vidurius, pagadina 
pilvelį, silpnina žmogaus sis-
temų. -r*. 

2) — Saldainiai, cukrus, če-
koladas ir cyrupas, jei labai 
daug vartojama, tai gadina 
inkstus, vaisina šlapumo ka
nale mikrobus, arba net gau
nama baisių ir nepagydomų li
gų vadinių DIABETES MEL-
LITUS (cukrinė liga). 

3) — Muštarda, raudoni pi
pirai, Čili sosas, kečiupas iš- ' 

kai-kurie daktarai įmokinti 
žmones kaip būti sveikais! 
Jug jei žmonės nesirgtų ir 'ne
mirtų, tai daktarai badautų! 

Atsakymas. Matyti tamsta 
nori su mumis pasiginčyti. 
Daug mėgsta eikvoti laiko se-
naudingiems ginčams. Bet 
tamstos klausimėliu susidomės 
skaitytojai. Gerai. Nežinome 
kaip visi gydytojai jaučiasi, 
bet geri daktarai visuomet 
trokšta, kad žmpnės butų svei
ki ir kuoilgiaus gyventų. Juk 
daktarai ne kapinėse ir ne nuo 
numirėlių daro pinigų, bet nuo 
gyvųjų. Tik iš gyvų dakta
rams yra naudos, tad dakta
rams yra geras išrokavimas 
kad žmonės išmoktų kaip bū
ti sveikais ir kad ilgai gyven
tų. Nėra baimės, daktarai ba
du nemirs jei žmonės nesirgs. 
Daktarams tuomet daugiau 

. 

plikina vidurius, ir potam vi
durių virškinimo pajėgos su- pemo bus iš gemančių, iš be-
menkėja. 

4) — Kondensuotas pienas, 
konservuoti blėkinėse dėžėse 
vaisiai, mėsa ir daržovės ne-' 
turi savyje jokių "vitaminų", 

gas. 

buvo jo su Madame Clemen
tine din>tas iš oj>eros Faust. 
Jos sopranas neužtektinai ats
pindėjo ant galingo baso fono. 
Solo dainuota be priekaištų. 
P-nas Ramanauskas mūsų ge
riausias Cliicagoje tenoras pil
si rodė geriaus negu kuomet 
nors. J o "Oi greičiaus grei-
čiaus " R i m k a u s . " T u plauk 

nai reikalingas milžiniškas j Pagalinus, kamgi skaitlinga laiveli" R. I*Ianquette žavėjo 
karo laivynas. Šiam tikslui armija ir reikalinga, kuomet' publikų. 
nereikia gailėtis išlaidų ir 

,c + pastangų. 
laivynas pasekmingai gali (P-nia V. Bručienė buvo kul-
apsaugoti pakraščius. minaeinis programos punktas. 

da galimybės pJačiuus keroti 
visiems Kazimieriečių žy
giams. Draugijos centru, jos 
morale galjtbė yra A. Nausė
dienė. Jinai mūsų katalikių 
moterų pionierius. Jos suma
ningu mas, didelė intuicija ir 
darlvstumas yra tiesiog feno-! tų. Nesuprantama kodėl tūli 

t aminų", o " vi taminai" yra 
reikalingi gyvybės ir š v e i s 
tos palaikymui. Be to kopūstai 
išvalo gerai vidurius ir pri-
gelbsti maisto virškinimų. A-
merikonai daug sveikesni bu
tų, jei daugiau valgytų kopus-

menališkas. Jos ir kitų Aka-
dem. Rėmėjų dėka teko mums 
iškelta meno puota. Visi lai
mingi, patenkinti atsilankė i 
sį t i k r a / r e t ų Chicagoje kon
certų. x Neptūnas. 

daktarai draudžia valgyti ko
pūstus; tik kaikuriems ligo
niams negalima kopūstų val
gyti. Lai visi valgo kopūstus. 

2) — Rugusis pienas, tai 

siciepijancių, iš norinčių ne
sirgti. Ateis gadynė, kad da
ktarams žmonės mokės pini
gus ne ulž ligų, ne už sopulius, 
bet už jsrjjėjiinų ir už apsau-

o valgant vien/tokius valgius &<&*>* n u o h$h ™ už amžiaus 
iš blėkinių dėžių galima su
sirgti škorbujtu, marasmu, ra-
kitu ar kitokia liga. 

5) — Pasenusi žuvis ir kiau
šiniai galį sugadinti žmogaus 
vidurius amžinai. 

Nesveika gerti: šnapsas, a 
lus, stipri kavą ir stipri arba
ta. Valgis geriau susivirški
na viduriuose ir eina į svei
katų jei jis yra šviežias, gTa-
žiai atrodo, skaniai kvepi; jei 
stalas ir indai švarus, jei nė
ra musių ir jei valgytojai 

prailginimą. / 

PRANEŠIMAS. 
PINIGŲ SIUNTĖJAMS 

sveikatos . prietelis. Bulgarai ' linksmi. Graži gėlelė ant sta 

Sulyg įsakymu Lietuvos Fi
nansų lyrinisterio visi pinigai 
siunčianii j Lietuvų gali būti 
išmokami tiktai U T A I S . 

Einant šitų įsakymu perlai
dos gautos Lietuvoj po 1 d 
lapkričio bus išmokėtos tik li
tais, nors jos butų prisiųstos 
doleriais, a r kitoj valiutoj. 

Draugo Pinigų Siuntimo 
Skyrius. 

Miiiiiiiiiiiiitfiliiuiiuiiiiiiliiiliiiiiitlliiiillliiiiliiliiiiiiiiiii baisios vokiečių priespaudos ir bado rizi- daug laiko ir jaunieji Sauliai išvien su mu 
Saftž ^J^9^^^įjf^įf^^į^a^fff>f£S kilodamas pakliūti į Vokiečių nagus, bu- sų barsią kariuomene kaip liūtai grūmėsi 
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= vo slapto Lietuvių politikos Komiteto na
riu, globojo 2 liet. vaikų prieglaudas ir ša
ly Biržiškos, Smetonos, dabart. Preziden-

iimmimiiu 

Šiuo laiku vieši Amerikoje L. Šaulių 
Sąjungos atstovas, žinomas dailininkas ir 
pedagogas Antanas Žmuidzinavičius (Že
maitis), buvęs šaulių lauko Štabo Alytuj 
viršininkas ir dabar I laipsnio Šaulių ins-* 
truktorius. 

Antanas Žmuidzinavičius gimė Sei
rijų miestely, Seinų Apskrity. Studijavo 
tfailę Varšavoje, Paryžiuje,Miunchene, Flo 
rencijoj, Petrapily ir kit. Atgavus lietu
viams spaudų persikėlė į Vilnių, kur su 
dail. M. Čurlioniu ir P. Rimša įsteigė 
Lietuvių Dailės Draugija, ir kaipo tos 
draugijos pirmininkas darbavosi ten iki 
pat Dklžiojo Karo. 

Karui užėjus, — Mūzos nutilo. A. 
Žmuidzinavičius nebėjo į Rusijų, bet kai-
»po narys Lietuvių Komiteto nukentėju
siems nuo karo šelpti" dažnai po šūviais 
smarkiai triūso pafrontėj nešdamas pa-
gelbų tremtiniams. 

Užėmus Vilnių Vokiečiams A. Žmui
dzinavičius buvo vienas iš trijų lietuvių 
patriotų, kurie pasirašė po garsia petici
ja prezidentui Wilsonui. Jeigu rusai bu
tų tada sugrįžę Lietuvon tiems žmonėms 

i &u nM>ebutų ^ Y o Tfvynėję vietos. -Laiks 

to Stulginsko ir kitų dirbo kaipo mokyto
jas pirmoje Vilniaus liet. gimnazijoje ir 
Liet. Mokytojų Seminarijoje. 

Bet štai užėmė Vilnių bolševikai. Žmui 
dzinavičius su nedideliu lietuvių būreliu 
pasiliko Vilniuje, kad būti sargyboje liet. 
dailės ir kitų reikalų. Intartas sabotažo 
jau buvo sekamas bolševikų črezvičaikos, j n a n t ant Širvintų ir Giedraičių ir pave.< 
tik bolševikai tapo išginti, i r Vilnius atsi
dūrė lenkų globoje. Ta globa buvo jau 
Žmuidzinavičiui nepakeliama ir jis po po
ros savaičių išdūmė pėsčias Kaunan. Tuo 
laiku siautė Lietuvoje visur priešai: vo
kiečiai, lenkai, bolševikai, o kiek vėliau 
bermontininkai. Lietuvių Vyriausybė su 
silpnute dar tuomet kariuomene dėjo pas
kutines pastangas kad tiems milžinams 
pasipriešinti ir aišku buvo, kad jeigu nes
tos kovon visa organizuota lietuvių vi-
suomenė, Lietuva neišsilaikys. 

Tada tai mažas būrelis žmonių, į kurį 
įėjo V. Putvinskis, T. Ivanauskas, A. 
Žmuidzinavičius ir kiti ir stojo darban, 
duoti pradžių organizacijai, kuri sujungus 
visus lietuvius po obalsiu — mirtinon ko
von už Lietuvos Nepriklausomybę — sto
ti pagelbon savo kariuomenei. Tai ir bu
vo pradžią L. Šaulių Sajjun^os. Nepraėjo 

su bermontininkais ir bolševikais ir pa 
dėjo juos išvyti iš krašto. Po to Žmuidzi
navičius grįžo vėl į savo numylėtų Vilnių, 
kur ir darbavosi tūlų laikų. 

Bet štai atėjo karas su lenkais, kurie 
pradėjo pulti Lietuvų. Žmuidzinavičius 
tada iškeliavo iš Vilniaus į frontų kaipo 
Šaulys. Netrukus matome, jį kaipo IV Šau
lių lauko štabo Viršininkų. Tai ŠauLiu 
daliai, užėmus Želigovskiui Vilnių ir ei

ta buvo saugoti didelę demarkacijos lini
jos dalį Dzūkijoje. 

Vienų kartų, apvažiuojant Žm. frontą 
nežiūrint į tai, kad sulig Suvalkų sutar
ties mūšiai tarpu lietuvių i r lenkų buvo 
sustabdyti, lenkai užpuolė lietuvius naktį 
Bobriškiuose, 10 varstų šioj pusėje* de
markacijos linijos. Iš dešimties žmonių, 
kurie buvo užpulti troboje, išliko tik trys, 
jų tarpe ir A. Žmuidzinavičius. Su trijo
se vietose peršautais drabužiais, kontuzi-
juotas į galvų, sudaužytas visas ir apiplėš
tas, buvo jis paimtas nelaisvėn iš kur, 
atsikvaisėjęs, po trijų dienų vienok pra
nyko iš po lenkų globos Varėnos miš
kuose ir išplaukė vėl kaipo Šaulys karo 
lauke, f 

Taip besidarbuodamas Tėvynės gy
nimo reikale per visų tų laikų A. Žmuid
zinavičius, kąifl© dailininkas teišstengė 

nupiešti Mk vienų didelį paveikslą, bū
tent -s"Sužeistas Šaulių Vadas". Tas pa 
veikslas vra dabar Valstvbės nuosavybė 
ir randasi 'Karo Muzėjųje Kaune 

Jeigu Šauliai kovose su priešais daug 
kų pasidarbavo, tai tas neabejotinai ačiū 
Amerikos lietuviams, kurie anuo melu 
gausiai Šaulius šelpdami davė galimy
bės jiems susiorganizuoti ir įsigyti gin
klų. Ačiū Amerikiečiams ir Šaulių Vadų 
darbštumui dabar L. Šaulių Sųjųnga yra 
šaly kariuomenės didelė krašto gynimo 
pajėga. Steigiamasis Seimas pripažino\ja 
tam tikru įstatymu kaipo labai svarbių ir 
pusiauvalstybinę organizacijų, susidariu
sių laisvai iš Tėvynę mylinčių piliečių, 
pasiryžusių iki paskutiniam ginti Lietu
vos nepriklausomybę nuo įvairių priešų 
pasikėsinimų. 

Vienok L. Šaulių Sųjungai taip iš
augus šiuo laiku daugumas jos narių ne
turi ginklų. Tūkstančiai beginklių šaulių 
vyrų ir moterų su pasibaisėjimu laukia 
priešų, kurie nuolat grūmoja mums ir net 
viešai išdirbinėja projektus visos Lietu
vos užėmimui. O ten už neutralės zonos 
išvesti vėl iį kantrybės persekiojimais 
lenku, mūsų broliai gudai ir lietuviai su
kilę nelygioj kovoje &usla gindami savo 
tautos ir žmogaus teises. 

To viso akyvaizdoje Lietuvos Šaulių 
' Centro Valdyba šių metų pradžioje ir iš
siuntė A. žmuid^ąyič iv į Amerika šauk

tis tolimesnės pagelbos. 
A. Žmuidzinavičius atvyksta dabar į 

Cliicagų ir apielinkcs. Pirmos prakalbos 
įvyks Bridgeporte ii;Town of Lake spalių 
29 dienų. 

Lietuvos Informacijos Biuras. 

LITAI. 
Kai mes sustojom ties Ūkio banku — 
Laisvės Alėja litais nublanko. 
Aikštės nušvito — 
Tūkstančiai litų 
Caplito... 
Markės, paliegę, traukias Berlynan, 
Jei nesitrauktų — eitų šiukšlynam.. 
Gatvės nušvito — 
Tūkstančiai litų 
Paplito... 
Pabaigėm sirgti dolįerio gijipų — 
Jei dar kabinsis — tvosim į šnipų... 
Sienos nušvito — 
Tūkstančiai litų 
Paplito... 
Mums nusileido angelas sargas — 
Daugiau nebimsim duonos į bargų.. 
Akys nušvito — 
Tūkstančiai litų. 
Paplito... 

Juozas Tysliava. 

(L-va). 
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SĖJIKAS 
kimai ten 'įvyksta tokiu būdu, v BRANGENYBES KLAU-
kaip man pačiam teko įsitik-
rinti : 

"Dirbtuvės viršila paskel
bia, jog ta ir tą vakarą įvyks 
rinkimai. Kiekvienas dirbtu-

SIMAS. 

NEDUODA PAGELBOS 
GRAIKAMS. 

I 

i » . 

ii 
i 

sulJMė kraujo praliejimą arti
muose Rytuose. Paskui lie-
])ė rytinę Trakiją apleisti 

Graikai ir armėnai paliėgė- graikams ir kitiems krikščio
niai iš Mažosios Azijos ir iš nims. Teciaus nepampinta 
rytiilos Trakijos — tai Ang- jiems nei gyvenimo vieta, nei 
lijos ir Francijos diplomatų prieglauda, nei maistas, 
aukos. Tų aukų ym Šimtai j Tegul kiekvienam bus aiš-
tukstančių. Gal bus daugiau|ku, iš ko kįla žmonijai vargai. 
miliono. Šiandie jų yra pil- Tai iš diplomatų nekrikščioni-
nos Graikijos salos, pilni pa- škumo. Iš žymios dalies žmo-
čios Graikijos pakraščiai irjnhj sugedimo. 
miestai. Tai daugiausia mo-i • 
terys sn vaikais. , 

Graikijos valdžia po ilgo 
karo neturi reikalingų prie
monių, nei atatinkamų špokų 
pagelbėti tiems nelaimin
giems. Savo toms aukoms 
neduoda jokios pagelbos nei 
Anglija su Francija. Kol-
kas tik viena Amerika neša 
pagflbą. Bet jai vienai trum
poj ateity irgi nesinorės šelp
ti. Juk nei nepritiks pava-

Harvardo universiteto eko
nominio atstatymo ir tyrinė
jimų komisija įsitikino, jog 

*ės darbininkas būtinai turi pirmkarinis visko pigumas A-

PROF. MAKSIMOV APIE 
RUSIJA. 

Profesorius Aleksiei Mak-
simov apie penkerius metus 

i išgyveno bolševistirjėj Rusi-
1 joje. Bolševikams apnykus 
Rusiją, jis norėjo tuojaus iš 
ten iškeliauti. Tečiaus bolše-
vistinė valdžia neleido. Bėg
ti nebuvo tinkamų priemonių. 

Dėlto ilgai jam prisiėjo 
duoti anglus ir francuzus, ku-| vargti Petrograde. Bevergs-
rių juk .pirmoji priedermė at- tant pavyko jam susirinkti 
sižvelgti i tuos nelaimingno-1 reikalingą suma pinigų. Tad 
sius. 

šventasis Tėvas jau senai 
paliegėlius graikus ir armė
nus šelpia pagal savo išgalės 

papirko kaikuriuos komunis
tus valdininkus ir tuo būdu 
paspruko Suomijon. 

Šiandie prof. Maksimov 
Juk Bažnyčios Galva neturi profesoriauja Chicagos Uni-
vieSpatijos, nevaldo didelių! versitete, anatomijos skyrių-
turtu. Tečiaus skiria pašei- J0" 
pai pinigų tiek, kiek leidžia " R u s i ) o s gyventojai," „ . 
r> v - ,. -v, I ko jis, "suspausti tokioj ver-
Kažnvcios siaurutis iždas. * ' l J 

Kad tolesniai neapleisti tn! « * * kokia galėjo gyvuoti tik 
. . . . .. , ; senovės Romoje. Ameriko-nela įmingu, ateinanti sekma- . ., , , _. . ., , ,- nanis sunku suprasti, kad ru-dieni visose Amerikos katah- . . . v. ,. , . . 

* • sai gvventojai šiandie galėtų 
ku bažnyčiose tam tikslui bus g y T O t i b a i s i o g e sąlygose ko_ 
renkamos aukos. k i a s g u d a r ė i^ j^vikai . Jųs 

Pasauliui vargas, kad Ku-; v i g i > k n r i e ^ v e n a t e Ameriko-
ropos diplomatai atsitolino j e ? d a ž n a i ^į rdite, kad Rusi-
nuo Kristaus mokslo. Šuva-. j 0 j e sąlygos baisios. I r jųs ziavę jie pagamino pagoniš
kas ištarmes ir jų turi bu t 
klausoma. 

Vargas, kad diplomatų ne-
lieėia net joki tarptautiniai i-
statymai. Nedraudžia jiems 
kadir pikčiausių darbų atlikti. 
Dėlto, šiandie jie visoje Eu
ropoje skleidžia baimę. Nes 
kas momentas jie gali^ sukel
ti karus ir visą Europą pa
keisti į griuvėsius ir pelėnus. 

Štai tie patys atsitolinę 

toms žinioms tikite. Tai yra 
todėl, kad neturite tikri) ži
nių apie Rusiją. Šiandie vi
sos žinjos iš Rusijos paeina 
nuo paėių bolševikų. 

"Šiandie Rusijoje yra tik 
keturi dienraščiai: du Petro
grade ir du. Maskvoje. Visi 
jie bolševikų žinyboje. |Tai 
jų organai. 

" J ų s mintijate Rusija val
doma sovietų, į kuriuos ats
tovus renka gyventojai. Toks 

dalyvauti susirinkime. Su
sirinkusiems darbininkams 
viršila perskaito iškalno pa
skirtų kandidatų pavardes. 
Paskui tar ia: Kas tiems kan
didatams priešingas, tegul 
pakįla. Jei kas iš susirinku
sių pakils ir atsilieps, tasai 
įtraukiamas nepasitikimų as
menų laistau. Tokiems liki
mas išspręstas. tJ2 keletos 
dienų nežinia kur jie pragaiš
ta. 

"Bolševikai arba komunis
tai, tai kriminalistų mažuma. 
Dauguma jų, tai buvę krimi
naliniai kaliniai. Juos iš ka
lėjimų paliuosavo revoliucija. 
Tų kriminalistų sauja šian
die valdo Rusiją. Priešingai 
atsiliepti prieš tą valdžią 
reiškia kalėjimą arba ir mir-
tį. 

"Amerikoj paprastai su
prantama, kad bolševistinėj 
Rusijoj gyvuoja priverstinas 
vaikų mokinimas. Taigi, ne
va gyvuojanti viešųjų moky
klų, sistema. Man pačiam te
ko vienoj tokioj bolševikų 
mokykloj kokį laiką mokyto
jauti. Mokslo • programoje 
pirmą vietą užima komuniz
mas. Taigi, reikui priversti
nai vaikams per gerklę tuos 
komunizmo nuodus sunkti. 

" B e to, truputį mokoma a-
ritmetikos ir kitų nekalto tu
rinio dalykėlių. Visokia reli
gija pašalinta iš tų mokyk
lų / ' 

Prof. Maksimov tvirtina, 
kad bolševikų šulai praturtė
ję. Toksai Trotzk^ užsienių 
bankuose turį pasidėjęs apie 
15 milionų dolerių auksu. 

Kaip bolševikų valdžią pa
šalinti ir Rusijos gyventojus 
paliuosuoti iš tos baisios ver
gijos, prof. Maksimov randa 
tik vieną priemonę, būtent, 

merikoje gryž tik už dešim
ties metų. Taigi, mažiausia 
už dešimties metų sulauksime 
pigesnio gyvenimo, jei gyvi 
busime. 

Apie tai komisijos pažiūras 
paskelbė jos pirm. prof. Bul-
lock viename susirinkime. 

Štai jo žodžiai: 
" J e i norime tikėtis piges

nio gyvenimo, pirmiau būti
nai reikia atmainyti aukso 
situaciją. Pasiremiant kon-
kretiniais įrodymais susekė
me, jog monetarinė aukso su
ma per sekančius aštuonerius 
metus nuolat augs. Prama-
toma, kad kas metai daugin
sis ratomis po 150 milionų 
dolerių. . įTokių didelių ratų 
retai butą pirm 1915 metų. 

" P i r m karo būtiniems gy
venimui daiktams kainos au
go proporcionaliai didėjant 
aukso atsargai sumoj 232 mi
lionų dolerių kas metai. Jau 
tuomet gyventojai skundėsi 
brangenybe. Bet gangreit po 
karo aukso atsargos šaly au-' 
girnas išeina po 150 milionų 
kas metai, tai rodosi, tas auk
sas turėtų but didesnės ver
tės ir reikalingi gyvenimui 
daiktai turėtų but pigesni. 

"Tuotarpu pasirodo prie
šingai. Medžiaga neatpigo, 
bet dar daugiau pabrango. I r 

SVETYS Iš LIETUVOS 
yU.M.fit'.'l j j ĮĮ'Įn H1 ,'" 
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Ant. Žmuidzinavičius-Žemaitis 
Spalio 28 d. Chicagon atvyksta žinomas dailininkas 

ir pedagogas, Lietuvos Šauliy Sąjungos Atstovas, gerb. 
Žmuidzinavičius-Žemaitis/ 

i 
mažiau to brangaus metalo, 
tai idoleris turėjo savo pilną 
perkamąją vertę. 

Bet brangenylf; čia dar kį
la ir iš kitų versmių. Karo 
laiku fabrikantai pagamino 
neapsakomą daugybę visokių 
gyvenimui reikalingų daiktų, 

toji brangenybė tuT/is tęstis; Šiandie jų labai mažai gami-
mažiausia per dešimtį metų. 
I r jei praėjus dešimėiai me
tų viskas atpigs, tai nereikš, 
kad tas įvyksta del aukso-tru-
kumo. Tai įvyksta del pa
dėties tų šalių, kurios yra 
svarbiausiais pramonės-pir-
klybos dirvoje veiksniais.M 

Tai ekonominiai — moksli
nis apskaitymas. No kiekvie
nam tai visa suprantama. 

Brangenybei kaltas ne vie-

balševikų vyriausius vadus! 

na. Turi iš to ir mažą pel
ną. Kad padidinti pelną jie 
ima dvigubas kainas už karo 
laikais pagamintus daiktus. 

Taigi, braiygenybei kaltas 
t 

nepaprastas, įtatymais nevar
žomas noras žmones išnaudo
ti. 

Paskutiniame Illinois Dar
bo Federacijos suvažiavime 
iškelta aikštėn, kad Illinois 
vienos tonos anglių 2o?tkH 
valstijoje kasyklų savininkui 

jis ima už anglis. Tai jo rei
kalas. 

Taip yra ir su visokiomis 
prekėmis. 

Gyvuojant tokioms sąly
goms, mums atrodo, kad čia 
gal jau visai negryž pirmka
rinis pigumas. Gryž gal tik 
tuomet, kuomet čia užsienių 
prekėms bus atlapai atidary
ti rubežiai. Bet ar greit su
lauksime tos dienos? Reikia 
abejoti. G rudas. 

ST. JOSEPH, Mo. — Uni
ted Garment Workers of A-
merica 20-sis metinis suvažia
vimas įvyko šiame mieste, 
spalio 9 iki 15 d. š. m. 

SPOKA>TE, Wash. — Vi
siems Coeur d'Alene kasyklų . 
darbininkams algas pakėlė 
nuo 50 iki 75 centų dienai. Da
bar kasyklų darbininkai už- • 
dirba $5.00 į dieną. 

no aukso perdidis išteklius. 
M l i l l l M I I > V O U U O I ^ . . . ^ _ T r . . . į. ,. , . . , . 'Kiek žinoma, Suv. \ alstijose mas atsieina $2.2o. Kita tiek 
Šiandie kitoKios . . , . , . , . . . . . 

arba ir daugiau jis ima sau 
nuversti, 
priemones nesama. 

Tai tikras bolševistinės Ru 
sijos veidrodis. 

šiandie sugabenta ir sukrauta 
apie trys ketvirtosios dalys 

viso pasaulio aukso. Kuomet 

* nuo krikščionybės diplomatai! mintijimas klaidingas. Rin-
BIZNIERIAI GARSINKITES 

"DRAUGE" 

ST. LOUIS, Mo. — Čionai 
buvo " t a g d a y " sušelpimui 
.West Vir^ginia auglekasiams. 
Rengimo kom. paskelbė, kad 
suraukta $6\,675. 

DĄNUA. — Nedarbas čio
nai nuolatos mažėja apie tūk
stantį asmenų kas savaitė. 

pelno. 

CLINTON, Ia. — Iš prie
žasties stokos darbininkų šioj 
apylinkėj Glinton Corn Syrup 
Refining Co. savo darbinin-

Gi vartotojas anglių kams pakėJfe algas ,5c į va-
tonai turi mokėti net kelioli- landą, kad tik juos palaikius 
ką doleriu. prie savęs. Po streiko gele-

SIDNEY, N. S. Wales, Au
stralija. — Priešdarbininkiš-
ka New South Wales valdžia 
perleido per parlamentą įsta
tymą kuriuo toj valstijoj pa
naikinama 44 vai. darbo sa
vaitė, kurią buvo išsirupinu-

Į si buvusioji darbininkų vald
žia. 

čia aukso perdaug, tai dole 
ris neturi pilnos perkamosios Taip yra dėlto, kad kasyklų žinkelių reikalavimai d a u g SKAITYKITE IR PLATINKI" 
vertės. i i l t j navininko nevaržo joki įstaty- darbininkų ir sudaro tą dar-1 « n D A II r A >» 

Kuomet pirm karo čia butą mai. Kiek jam patinka, tiekbininkų trukumą čionai- j D R A U G Ą 

ORGANIZACIJA 
Devynioliktame šimtmetyje galingai 

įsivyravo stambioji pramanė, o kartu su 
ja įsigalėjo pinigų viešpatavimas — ka
pitalizmas. Kapitalizmas keldamas tur
tingesniųjų luomų gerovę, nešė darbinin
kams dvasios ir kūno skurdą. 

Tokio skurdo pasekmės pirmiausiai 
pasirodė šeimyniniame darbo žmonių gy
venime. Kapitalizmas atėmė vaikams 
tėvą, nes būdamas kiauras dienas dirb
tuvėse darbininkas, nebematė dienos švie
soje meilaus savo kūdikio nusišypsojimo. 
Kapitalizmas pašalino iš namų motiną, 
nes priverkė ją eiti palikus vaikus pro 
.triukšmingus dirbtuvės vartus, kad padi
dinus menką vyro uždarbį. 

Kapitalizmas pristatė ir silpnučius 
kūdikius prie mašinų, nes pusvelčiui dir
bdami jie mažino kapitalistui prekių ga
minimo išlaidas. -

Tos jaunos kapitalizmo aukos žudė 
dirbtuvėse savo sveikatą, naikino dorą, 
skandino tėvelių įskiepytą tikybą. 

Tiesa, visuomenei sukrutus valdžia 
paliuosuoja vaikus iš mašinų vergijos: į-
statai pradeda drausti jaunimas be 12, o 

*se t ir 14 metų statyti prie fabrikos dar

bų. 
Pasilikęs namuose be tėvelių globos, 

toks nuo darbų liuosas jaxmimas ąina į 
gatvę ir praleizdamas ten kiauras die
nas kaskart labiaus grimsta į gatvės gy
venimo purvus. 

Kad gelbėjus tuos gatvės piliečius 
nuo dorinės pražūties, kad prirengus juos 
prie gyvenimo v a r ^ j , pradėta steigti 
jiems vaikų darželiai, prieglaudos, mo
kyklos; bet tos visos įstaigos neišmokino 
jaunimo, kaip jis turi savo vargelį varg
ti, neužgrudino švelnių jo sielos palinki-
mų gyvenimo audroje, neįpratino jo į 
viešąjį visuomeninį darbą. 

Tuo pačiu laiku pradėta globoti dir
bantis amatų įstaigose jaunimas per tam 
tikras dvasiškas draugijas — brolijas. 
Jos betgi neturėjo jaunimo tarpe pasise
kimo. 

Kas kart labiaus aiškėjo, kad jauni
mas laukia iš vyresniųjų netiek globos, 
kiek pagelbos, paramos belavinant savo 
protą, betobulinant savo širdį, besiren
giant į busimąją gyvenimo kovą. 

Pradėjo tai nuvokti jautresni katali
kų darbuotojai ir ėiriė sakyti " eikime į 
jaunimą, darbuokimės įaunimui, bet per 
patį jaunimą, būtent per paties jaunimo 
draugijas' ' Tokios visuomeninio gyveni
mo apystovos, tokios katalikų darbuoto

jų mintys pagimdė pirmąsias katalikų 
darbo jaunimo organizacijas. Kiekviena 
tauta turį savo skirtinas ypatybes, pri
valumus, kiekviena šalis turi savus rei
kalus, savus vargus. jTų įvairių tautinių 
ypatybių atspindį, tų skirtinų kiekvienos 
šalies reikalų vaizdą matome įvairių kra
štų katalikų jaunimo organizacijose. 

Vokietija, militarizmo šalis, duoda ir 
savo jaunimo draugijoms karišką tvarką 
ir tamprią centralizuotą or,ganizac; Fra
ncija, laisvas ir naujų idėjų tėvynė, tu
ri mvHnčias liuosybę ir gyvai jaučian
čias visus darbuoties gyvenimo reikalus 
jaunimo kuopas; Anglija, netik mėgstan
čių sportą, bet drauge tvirto išlavinto bu
do žmonių šalis įskiepijo ir jaunimo 
draugijoms netik norą ir mokėjimą man
kštinti kūno jėgas, bet kartu grūdinti i r 
dvasios galias. Belgija gilaus tilįėjimo 
ir aukštos pramonės kraštas, turi karštai 
tikintį ir gyvenimo reikaluose sumanu, 
jaunimą. 

Darbo draugijų bendrumas. 
Kaip nebūtų įdomios tos skirtinos 

kiekvienos šalies jaunimo draugijų žymės, 
bet mums labiaus rupi tokios ypatybes, 
kurios yra bendros Visoms katalikų dar
bo jaunimo draugijoms, kurios sudaro tu. 
draugijų gyvavimo ir veikimo pagrindus. 

Tuo žvilgsniu pirmojon vieton rei
kia statyti a) tikybą. J i viena gali vi
sas žmogaus jėgas įjudinti į darbą, nes 
duoda protui šviesos, valiai tvirtumo, 
širdžiai prakilnių troškimų. Dėlto tat ti
kybos ugnis' visose katalikų jaunimo 
draugijose taip uoliai saugojama, palai
koma, plėtojama. 

b) Toliaus visos jaunimo draugijos 
rūpinasi suteikti savo nariams tokių ži
nių, kurios gyvenimo kovoje bus jiems 
reikalingos. Todėl rengiama jaunimui 
paskaitos, pamokos, steigiama įvairios 
rųšies kursai. , 

c) Rengties prie tolimesnio gyveni
mo tai jaunimo pareiga, gyvenimu pasi
džiaugti, pasilinksminti — jaunimo teisfl. 
|Tą jaunystės teisę atmindamos draugijos 
dažnai rengia žaislų, dainų bei muzikos 
vakarus ir šiaip jau dorus pasilinksmini-
mus,. 

d) Jaunimas netik rengiasi prie to
limesnio gyvenimo, bet jau patsai pra
deda viešame gyvenime dalyvauti. Drau
gijos to neužmiršta ir rūpestingai žiuri, 
kad jų nariai mokėtų viešai pasirodyti, 
kaipo katalikai moką savo tikybos teises 
ginti, kaipo piliečiai moką savo tėvynės 
garbę palaikyti, kaipo susipratę darbinin
kai moką už savo brolių šviesesnę ateitį 
kovoti. 

e) Visose šalyse jauni veikėjai esti 
uoliausiais katalikų darbuotojų šeimynos 
nariais, todėl nenuostabu, kad visur pa-
tėmijama tarp jaunųjų ir suprantančių 
laiko reikalus senesniųjų darbuotojų ar
timi šilti ryšiai. Vienas, kitas iš tų vei
kėjų įeina paprastai į jaunimo draugijos 
valdybą, įnešdamas į kilnius jaunimo sie
kius, į j o uolumą bei darbštumą šaltą iš
mintį ir rimtą gyvenimo patyrimą. 

f) Katalikų jaunimo draugijos veikia 
visur sutartinai su. vietine dvasiškija. 
Paprastai į jaunimo draugiją įeina vie
nas kunigas. Jisai kaipo karštas ir pro
tingas draugas auklėja jo širdis, žadina 
jo veiklumą, remia, o nekartą ir tvarko 
jo darbus, o svarbiausia aprūpina visus 
jaunimo sielos reikalus. 

g) Atskiros katalikų jaunimo kuopos 
sueina paprastai į vienybę su kitomis sa
vo vyskupijos, o net ir savo šalies kuo
pomis, turi vįeną centralią valdybą, vie
ną visai kuopų sąjungai skiriamą laikraš
tį. Tuo būdu mažėja veikimo išlaidos, 
didėja'įėgos, kyla aukštyn narių ūpas — 
entuziazmas. 

Tai atrodo bendrieji visoms katali
kų darbo jaunimo draugijoms organiza
cijos bei veikimo pagrindai. 

(Bus daugiau). 
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BLAIVYBES DIRVA. 
APŠWETA IR ALKOHOLIS. I * ? k^tas? Tai « • * • * 

girtuoklystė gimdytojų, arba 
net prosenių! Tai mažinant 
girtybės įtaką ant žmonijos, o 
plečiant abstinenciją, pradė
tų atsirasti ir gabumų dau-
giaus, tai kas gali būti geres
nio už plietiiną pilnosios blai
vybės? O nėra jokio pavo
jaus, kad kam per daUg didi 
apšvieta užkenktų, jei ji bus 
supamatuota ant tikro pag
rindo, ne ant kokio atžagarei
vių, suktybės, kuri tik vardą 
apšvietos savinasi. Kad visi 

Rodos neklystų, kad šiedu 
gaivalu niekuomet negali ben
drai veikti, kur vienas dau
giau veikia, ten kitas mažėja. 
Suv. Valstijose pirm užvedi
mo prohibicijos, kaip paduo
da kapitonas Hobson, iš Wa-
shingtono imtų statistikų, jog 
kas metas du bilionu dolerių 
stačiai būdavo išduodama nu
pirkimui svaigalų, o šešiolika 
bilionų per svaigalus siiaikvo-
jama užlaikymui kalėjimo įs
taigų, ligoninių, skaičiaus gy
dytojų daug didesniam reika
lui del tų pačių svaigalų prie
žasties sukeliamų ligų e tc 
Taipat mūsų brangios Lietu
vos, /Tėvynės Kauno laikraš
tyje " ir ienyblje ' buvo pa-| galvokim, ar^i galima surasti 
duota statistika, kad trijose : didesnį apsileidimą po šituo 
Lietuvos gubernijose Iravo žvalgiu, kaip kad užsikirti-
prageriama 20 milionų rublių, j n m (praejuducium) prikibti 
caro monopolių laiku, kuomet; j r laikytis senų senovės klai-
bnvo išduodamos valdžios tei-jdoje, nenorėti nei paveizėti i 

šiais tuos, kurie tiktai tyrą vimui ir bedievybei anot Šo-
vandenelį geria ir jo netau- lamono: "Vynas ir moterys 
pina, nes tiktai jis yra tiesio- prižadina išmintinguosius 
ginis Dievo sutvėrimas, kuris prieštarautų," tai yra prieš-
jį sutvėręs ištarė: " T a i ge- tarautų Dievui. Pirma vy
r a s ! ' ' Taigi visai atžaga- uas, o paskui moterys, nes 
riai blaivininkus vadi- prie apsigėrimų daug dau-
na sausais, o .gėrovus svaiga- giau paleistuvysčių. Kad ir 
lų šlapiais, privalėtų visai at- alkoholiniai gėralai nebūtų 
virkščiai tuos, kurie tiktai nuodai, kaip juos šios dienos 
vandenį geria vadinti šlapiai- mokslas mums aiškiai parodo, 

f šiais, nes nieko nėra slapesnio/tai vien tik dėlto, kad jie taip 
už vandenį. O priešingai, daug suaikvoja iždo apšvietai 
svaigalą gfrovus išpultų va- reikalingo ir naudingo, o ži-
dinti sausais, nes jie begerda- nant, kad be jų daug sveikes-
mi alkoholį -— norėdami užge- ui ir iš visų pusių laiminges-
sinti savo troškimą, juo dau- ni žmonės gali būti, reikėtų 
giau jo sitgeria, juo daugiau j jau visiems susiprasti ir juos 
ištrokšta, galutinai būna pri-! visiškai prašalinti. Kadangi 
verstais paltis prie slapiojo dabar jau žinome, kad Kris-
vandenėlio, kuris juos tikrai tus savo pirmuoju stebuklu 

moksleiviai pašvęstų daitgjuuo ligos ir mirties apgina, tiktai tą vyną sužymėjo, kurs 
laiko tyrinėjimui šios naujau- 'Bet jie nenori suprasti, kad lyra sunaudojamas Mišių Au
gios mokslo šakos vadinamos I tikrai taip yra, tiktai stengia-
alkoholizmu, tai ištikrųjų ne-j si visokiais išklaipymais pei-
ilgai trukus dang gero po 
šiuomi žvalgiu apsileidusiai 

fcti vandenį, o girti savo bai
siausi priešą alkoholį' 

žmonijai padarytų. Tik pa- j Negana to, t a d apginus sa-

singiausios statistikos. Tai, naujausius pasiteiravimus pa-
kad tie visi pinigai butų bu-| š v e n t u s i ų mokslo vyrą, ku-| tai Kristus savo 

koje, po *kurio paveikslu J i s 
Pats yra pasislėpęs, <kurį Za
karijas pranašas vadina vy
nu gimdančiu panas, tai aiš
kus dalykas, kad abstinenci-

vo priešą labai uoliai puolasi jos priešai, kurie taip uoliai 
net prie Kristaus pirmojo puolasi prie Kristaus pirmojo 
stebuklo, ty., ^pakeitimo van-j stebuklo, ka<į apgynus savo 
dens vynu Kanoj Galilėjos. • nedorybės žabangas, ypač 
Bet i r tarne, jie labai apsirin- j svaigalų pirkliai ir išdirbėjai, 
ka. Nes, kaip. aiški na šią pa
slaptį Kornelijus A Lapidę, 

PAJEVJPNIS. Čia veikia ^^^o^o^^^o^o^'&o^o^o^o^o^o^oi^o^o^o^o^o^o^o^o^o^ott 

%^iŪW$%^^W$W ™NE 6AUMA GAUTI ŠIĮI m * 
vę sunaudojami plietimuį ap
švietos ką butų galėjusi žmo
nija nuveikti! 

pirmuoju 
rie per daug metų tyrinėjo ir j stebuklu negalėjo sužymėti tą 

kių pagrindų ir visi badu iš
mirtų, jei daugiaus niekas 

dabar tyrinėja alkoholizmo, vyną, kuriuo girtuokliai pasi-Jvyno neragautų tiktai tiek, 
mokslą? Tai nenuostabu, kad .gerdami laužo ir mina po ko- Į kiek yra reikalaujama atlai

dai sakysi: Kam reikia dar j net tiems tyrinėtojams pašie-jjų visus Dievo, ir Bažnyčios kymui Mišių, ir visi žmones 
daugiau apšvietos, juk kur p i m u tapo išrastas netikęs įsakymus, ir kuriuo svaigalų teisėtai galėtų vadintis AB-

kur, bet Amerikoje užtektinai j pravardžiavimas sausieji, ma- išdirbėjai ir pirkliai tampai STINĖNTAIS. K. P. S. 
gera, kiekvienas ir kiekviena j l l 0 nuomone, jiems geriaus'milionieriais. O delko ne
turi mokėti rašyti ir skaityti,! tiktą užvardinimas slapieji,' gale jo ? Štai delko: Ką Kri-

nes vien tiktai vanduo yra stns veikė, tai J i s tik pildė ir aritmetikos, visur lig ketu
riolikos ar šešiolikos metų j tikrai šlapias, o svaigalai ar-
amžiaus vaikai ir mergaitės, ba alkoholis viską sausina! 
priverstinai turi mokytis? O Išsyk girtuoklį pagiriojantį 
aukštesniųjų mokslų, tik visi aut rytojaus, kad įmanytų tai 
nei norėti negali, nes nevisi visą pilną kibirą vandens ant 
turi gabumus prie jų. 'syk išmauktų! O ar jis pa-

,Tiesa sakai, kad nevisi tu- galvoja, kodėl taip daro? Tai 
ri gabumus į ankstesnius mo- dėlto, kad alkoholis išdžiovi-
kslus, yra nemažas skaičius, no, išsausino visą vandenį, ku-
įH'turinčių užtektinai gabumų ris darosi jo kūne. O dar-

pranašystes, štai ką sako Za-, 
karijas pranašas apie* Kris-; 
tų: "Nes kas Jojo gero, ir 
kas gražaus, tiktai grūdas iš
rinktųjų, ir vynas gimdąs pa-

VABALNtNĮCAS, B.;Pasv. 
aps. Spalio 10 ir 11 d. (rin-

stu įstatymu kovai su girty 
be, turi būti nukeltos toliau, 
nes tolimiausia Vyšniausko 
smuklė pilnai nesiekia 95 me
trų nuo kapinių. Kitos sto
vi ar t i kapų, mokyklų ir vals
čiaus raštinės. Blaivininkai 
kalba ir nori jas nukelti. 

. . . . . . . . . . . 

EXTRA 
ĮSIGYKITE ŠIAS DVASlš 
KO TURINIO LABAI NAU

DINGAS KNYGAS. 

nei į žemus mokslus. Bet kas gi jis drįsta vadinti sausai- Imui ir per girtybę paleistuva- mo uždraudimą. 
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(Pabaiga) 

Tik su žydu gali atlikti visus reika
lus negirdęs jo. 

Paminėtos inusų krašto 'girtybės 
priežastys visos kartu yra didelė galybė, 
kuri kaipo baisus slibinas smaugte smau 
gia Lietuvą. Arba mes turime pergalė
ti tą slibiną, arba jis mus nuveiks. Stei-
giamasis Seimas pačiupinėjo jį, bet jam 
pasirodė dar esąs per stiprus, kad jis 
galėti] nukirsti jo galvą.' Pačiupinėjo tat 
ir paliko gyvą, apdaužęs šiek tiek jo šo
nus. 

Kol valdžia pripažins reikalą lietu-
viui išgerti tol maž tegalime tikėtis, kad 
jie iŠpagiriuotų. Bet mūsų valdžia ren
kama iš tų pačių žmonių, su tais pačiais 
įpročiais. J a i irgi ne pro šalį išmesti 
burnele. Lietuva turėtų stengtis pasta
tyti savo valdžios viršujėj tokius vyrus, 
kuriems netruktų energijos ir patiems 
nusikratyti nedorais įpročiais ir visuome
nę nuo jos išgelbėti. Tie, kurie norėtų 

darni savo tautiečių silpnumą, nebūtų 
verti netik pačioj valstyb|s viršūnėj at
sisėsti, bet ir paskuti i|ės vietos joj užim
ti. - Valdžia, kuri nenorėtų panaikinti 
žmonių girtybės dėlto, kad nesumažėtų 
pajamos, butų didžiausia neišmanėlė ir 
pikčiausis tėvynės nevidonas. (Tam kar
tui paimsi phnigų, bet tai bus tikriausi 
priemonė išdžiovinti pajamų šaltinius at
eityje ir pasiekti to, kad Lietuva pati s*a-

mylis savo tėvynę, tik pikčiausis egois
tas, kurio obalsis: apries moi le dėluge. 
Kol aš galiu išspausiu iš jūsų visas sul
tis kaip iš citrino, o paskui nors pasikar
kite. 

Po valdžios antroj eilėj tat mūsų in
teligentų priedermė nešti pagelbos tam
sesniesiems broliams. J ie tokiose sun-
koise aplinkybėse gyvendami išmokino 
ir apšvietė mus. Pačios Dievo Apveiz-
dos taip surėdyta, kad šviesa Lietuvoj vi 
sai neužgestų ir kad jos išrinktieji su
nūs šviestų savo tamsiemsiems broliams. 

—.— . . . —.— * 

Lietuvos girtuoklis yra tikrai pagai-] 
lėtinas vargšas. Jis vargsta kaip musė į 
išrūgas įkritusi ir neišmano įkaip išsigel
bėti. . J am rodos, kad kitaip-.jr" negali 
būti, kad reikia taip gerti, kaip jis ir ki
ti kad geria. Jeigu jam kai kada ir 
prašvinta galvoj, jei ir pradeda manyti, 
jog girtybė nėra geru daiktu, tečiau jo 
nuomonė jį palieka reikalinga — mulum 
necessarium. Nevisai tai gera,* bet rei
kia gerti-

Aš norjėčiau matyti lietuvį girtuoklį, 
kurs prisipažintų, kad bereikalo gėrė. 
Toks butų jau lengvai pataisomas. Bet 

jų pašaukimo tiesioginė priedermė. Bet žmonės. Mat, jeigu visuomenė geria ir 

lošti žydų — smuklininkų rolę išnaudo- Į J0 nelaimei girtuoklis įsitikrinęs yra, kad 
jis su reikalu geria. J o girtoj galvoj pa
lieka dar tos filozofiškos tiesos pažini
mas, kad nieko nedaryti be reikalo. I r 
girtas būdamas jis vis dantimis įsikan
dęs laikos tos tiesos. Vos tik liežuvį be-
pajudina ir jau užmiega, o ant jo pamė
lynavusių lupų palieka vos beištariami 
paskutinieji žodžiai: su reikalu išgėriau. 

Jeigu visi Lietuvos inteligentai pri-\ 
valo rūpintis blaivybės platinimu, tai y-

ir tarp jų yra tokių nusiminėlių, kurie 
nieko nebenori veikti, dėlto, kad esą nie
ko nepadarysi, girtybės* neišnaikinsi. Yra 
tai nerangumas ir noras pasiteisinti. To
kie turėtų pradėti nuo savęs. Kas savęs 
ne gal pataisyti ,tas, žinoma, netjali tikė
tis visus pataisysiąs. Jeigu tavo susi
laikymas neturėtų nė vieno pasekėjo, tai 
ir tada nors vienu savo asmeninu padau-
gintumei blaivininkų skaitlių. Tečiau ne
galima sutikti su tuo, kad kunigas visai 
blaivai pragyvenęs neatneštų blaivybės 
žvilgsniu jokios naudos. Teesie visi iš 
vieno' kunigai visai blaivus, tuokart be 
abejonės jie padarys labai daug. 

Nieks iš tavęs nereikalauja, kad tu 
visus pataisytumei; pataisyk tiek kiek tu 
gali ir bus taip daug, kad nieks i š tavęs 
daugiau nebegali reikalauti. Ar pasaky-

| si, jog nebegali nei tiek kiek gali? 
Vienas klebonas, kuriam pavesta val

dyti viena didžiausių parapijų paklaus
tas savo draugo, kaip jam sekasi, atsa
kė: Gerai, tik reikia, žinoma, ir blaivybę 
palaikyti, ir su žmonėmis išgerti santy
kių palaikymui. , 

Lietuvių klebonas irgi savosios rų-
šies filosofas kaip ir paprastas riiusų pi
lietis: nieko nedaro bereikalo- «Jiš sako, 
jog reikia išgerti tik negirtybės, bet san
tykių su žmonėmis palaikymui, nes ger
damas terfioka tuos santykius palaikyti. 
Faktiškai net leista jam palaikyti girty-
DC, bet prisipažinti, jog tai daro, saugok 
Dieve, butų jau paskutinis savęs pažemi
nimas. - •• , 

Tečiau yra žmonių, kurie visai nera
gauja svaiginančių gėralų. Kaip jie gali 

amžiais tai darė, išsidirba tam tikras bū
das arba norma gerti. Kas tos normos 
prisilaiko, vadinasi normalus žmogus, o 
kas jos nesilaiko — nenormalus. Neno
ri būti ar nors vadintis nenormaliu žmo
gumi, gerki kaip kiti geria. m 

Girtuoklis labai moka savo teises gin
ti ir net savo sąžinei įkalba, jog jis turi 
gerti, o ji privalo tylėti. 

Prieš abstinencijos platintojus sura
sta net Evangelijoj Kristaus stebuklas ir 
prasidžiaugta, kaip geležėlę radus. ^ 

Džiaugkis visu tuomi, kas Evangeli
joj pasakyta, nes tai linksma naujiena, 
nors joj yra ir grumojamų persergėjimų, 
tik džiaugdamos gerai suprask ir neiš-
krėipk jos prasmės. §iam kartui galima 
butų patarti pasidžiaugti šiais Kristaus 
žodžiais: " O kas papiktintų tų mažutėlių 
vieną, kurs tiki manimi, geriau, kad jam 
butų pririštas girnų akmuo juie kaklo ir 
paskandintas jūrių 'gilumoj." 

Gal ir šį Evangelijos tekstą panorės 
kas paduoti Lietuvos universiteto labo
ratorijai moksliško analyzo padarymui ir 
ištyrimui, ar ten kalba apie tokius pa
piktinimus, kurie savo esmėj yra nedori, 
ar aplamai pasmerkiama visa tai, kas aT-
tiino nusidėjimui gal butų priežastimi ar 
proga. Bet iš universiteto egžagetos to 
dalyko paaiškinimo belaukdami galime 
pasitenkinti autentišku Kristaus mokslo 
aiškintoju šv. fauliūm apaštalu,. J is į i r -
mą kartą rašydamas j Korįntięčius tarp 
kitų dalykų aiškina, jog stabams paauko
tų m£sų valgime nėra nieko t pikto, bet 
jeigu tas valgimas butų papiktinimu silp
niesiems, reiktų susilaikyti nuo to valgi- kalauja, kad ^vnSfenamosios mintys buia? 
mo. Čats apaštalas iš savo pusės daro nmsų visuorb^neį daugiau JverfinanioB. 

V 

viešą pasižadėjimą to laikytis... " Todėl 
jei valgis piktina mano brolį nevalgysiu \ 
mėsos amžinai, kad nepiktinčiau savo 
brolio. , , Kad kam nepasirodytų, jog čia 
kalba apie Šv. Pauliaus asmenišką didvy
rišką pasielgimą, kurio negalima butų 
reikalauti iš kitų, 'apaštalas įsako, vi
siems: Bet veizdėkite, kad kartais ta jū
sų liuosybė netaptų papiktinimu silpnie
siems (1 Kor. VIII , 9—13). 

Žydai gyvendami girtyttėj paskendu
siuose kraštuose per tiek laiko išliko liuo-
si nuo to pikto įpročio; nors Palestinoj 
augindami vynynus, turėjo vyno ir kas 
dieną jo vartojo, bet tikrai su saifeu. Jei 
Kristus padarė Kane stebuklmgn būdu 
iš vandens vyną, tai be abejonės' žmoįo, 
jog tie, kurie vyno gers, nebus girti. Je i 
žydai butų buvę įpratę taip pasigerti 
kaip pas mus, Kristus tur but nebūtų pšį-
daręs jiems to stebuklo. Mat žydas neia 
ant savo kupros ir taip labai sunkią naš
tą įvairių ydų; pridėk prie tfų dar girty
bę nebepaneŠtų;. v 

Pimatiklnkinie mūšų jnliečhtose girtį^ 
bėš įprotį, išvarykime iŠ jų organdztniį 
per paveldėjimą amžiais įsistmkushis ai . 
kdhbtid nuodus, apsvi lkime ir i&avinkį. 
me juos kultūriškai, — tuokart, bet mt 
dabar, galėsime Jiėmtf prisakyti: galit* 
išgerti šu saiku, tėclaus bukite atsargus, 
kad neįprastumitė Vėf tat£ getti, kaiį> jtį_ 
sų tėvai kad buvo įpratę. 

Kauno "La isvė ." 

Red. prierašas. Kreipiame dom^s mū
sų sociologe, dvasiški jos, tautos vadtį i t 
visų mąstančių patr iot į į šį Dr. Lisaus
ko straipsnį. Lietuvių taufbš ateitis rei-
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BR. P. Z. ZALATDRIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 

M 

» M l g o n t h Hals ted Street 
• b l a n d o s : 1« iki u ryt* 

Po p ie tų; • t u 
1 lkl 4 | 

• vakare 

Dr. C. Z. Vezefis 
U E T U V I S DENT1STAS 

M 1 2 SO. A S H L A N D A V E K C E 
A R T I 47- tos Gatvės 

Va landos : n u o 9 ryto Iki 9 vak. 
Sercdomts nuo 4 iki 9 vakare. 

BR. CHARLES SEGAL 
FejrkėJe savo ofisą po numert i 
« 1 t t BO. ASHL.VMD A V E N I K 

SPECIJALISTAS 
Di lo v q, Motorų Ir Tyrą Ligų 

ĮfaL: r y t s nuo 1 9 — 1 1 ; nuo 1—6^ 
>o Dietų; nuo 7—8-19 vakare, 
falei tomis : 19 Iki 1. 

Telefoną* D r t v i «HSO 

» " • ' • 

Dr. M. Stupmclu 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tele fonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 tš ryto 
po pietų 6 iki 8 vale Nedėl iotais 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. Q. M. ū l a s e r pe» 

reina i rankas Dr. Cnaa. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėj imą ir gydymą kaip Ir 
nuo pat ies Dr. O. M. Glaser. 

8149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto 

iki t po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Te le fonas Yards 887 

e r r r r r rss?. 

f DR, A. R. MERSCHATIS 
5 D E N T I S T A S 
9»Valand: N u o 9 išryto iki 8:30 vak.š i 

SUVAŽIAVIMAS. —PAGER
BIMO VAKARIENE. — 

PASKOLOS B-VĖ. 

Elizabeth, N. J. — Spalio 15 
d. Elizubethe įvyko S. L. K. 
K. A. New York ir New Jer-
my Apskričio suvažiavimas. 

Svarstė daug dalykų. 3 kuo
pa svečių pagerbimui suren-

Į gė vakariene. Vakarienėj da-
| lyvavo per virš porą šimtų 
[žmonių. Ir visiems labai pa-
tiko, o ypač svečiams patiko 

y! Eiizabethieeių jaunų mergai
čių lietuvaičių pasirodymas ir 
patarnavimas. Taigi garbė 
Klizabetho lietuvaitėms. 

To vakaro rengėju ir pir
mininku buvo p. Stapinskas. 
Tai žmogus labai pagirtinas, 
nes jo pasidarbavimu daug 
kas surengiama ir daug nau
dingų darbų atliekama. Taip
gi p. Ona Liutvinienė daug pa
sidarbavo tai vakarienei, nes 
jos triūsu viskas gerai atlik
ta. Taipgi reikia pagirti V. 
Skindaliutę, M. Balčiūniene, 
Jankunienę ir Yalančienę. 
&ios visos daugiausia darbavo
si prie tos vakarienės surengi
mo. Taipgi, kaip aukščiau mi
nėta prigelbėjo merginos, bet 
jų visu vardus juk nesuminė 
si. 

Pirmiausia kalbėjo brookly-
iiiečiai, Apskričio pirm. J. Ma
čiulis, K. Krušinskas, A. Do
meika; paskui vietiniai: P . Sa
vickas ir K. Bundonis. Visi 
kalbėjo ir nurodė jog gera y-
ra apsidrausti S. L. R. K. A. 
Taipgi buvo atsilankę ir sve-

suma ir nuošimtis 

•Použuolietis. 

NEW FALLS, OHIO. 

tina prisidėti, nes užtikrinama d a i i b e t d a r d r į s t a v i e š a i v i s u 

Detroito lietuvių vardų išnešti 
proteste prieš teisėtus Lietu
vos Valstybės parėdymus, tuo-
mi nepamatuotai drįsdami 
kalbėti visų mūsų kolonijos 
lietuvių vardu. Mes čia susi
rinkę pareiškiame Lietuvos 

(valstybei savo ištikimybę, jo-
' šios atstovui čia Amerikoje 
! gerb. V. Čarneckiui savo pil-
\ niausį pasitikėjimą ir prita
riame parėdymui lietuvių-re-

.šaukia mitinga. 

Visi 4vurie esate pirkę lotus 
iš Mi'lton A. Mačkay Co. yra 
kviečiami ateiti į mass-mitinga 
spalio 29 d. 1922 m. Grangay 
Hali, vkatalikų- bažnytinėj sa
lėj. Kurie negalėsite atsilan
kyti į mitingą tai prisiųskite; g^racijai!^ 
$1.00 komiteto iždininko pi r 
mininko vardu. 

Komitetas r 
P. Braas, pirm., 
P. Bražinskas, rast., 
Ant Navalinskas, ižd. 

ŽINIOS Iš DETROITO. 
FEDERACIJOS IŠKILMĖ. 

ZJ 

3241 So. Hals tcd Gatvė 

Ž 9 ^ t M 9 W 9 t m ^ M Q 9 0 M ^ timtaučių. Atėjo vietiniams ge-
-r 

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

JJ Tel. CanaI 2118 
cį Ofiso vai .: 10 ryto iki 12 po piet. £ 
3 5 iki 7 vai vakaro. 
mį Rcz . vai.: 2 iki 4 po pietų. 
J 4193 Archer Ave. 
% Tel. Lafayette 0098 
m s^jrco-rrroTrsrrriro^rcrri vtsv 

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

4443 Ko. We»tern A v e n a e 
Telef. Lafayette 4149 

Vaapdoa: 9-11 rytais, 1-9 p o 
pietų ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
niais tiktai po pietų t iki 5 vai 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 S4 Ashland Ave. 
Tel. Yards 9*4 * 

Tel. Yards 0994 
OFISO V A L : 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedė l lomis : nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

rai žinomas airis p. Collina 
vietiniam bankieriui, p. Ma
kauskui, pakvietus. 

Labai gaila kad mūsų kuni 
gų nebuvo. Toliau sekė dekla
macijos ir dainos. Deklama
vo Steponavičiūtė, Gaudešiu-
tė, Miliutė, Bendikaitė, Luk
šaitė, Atutaitė, Brazaičiutė, 
Savickaitė, Kabliutė ir Bim-
doniutė. Ant galo sudainuota 
keletą dainelių ir Lietuvos 
himnas. "Tas mergaites, per 
vasaros atostogas išmokino 
mokytojas Aug. Dymta. Laike 
vakarienės ir deklamacijų ke
letas asmenų labai neramiai 
užsilaikė. Taigi tas labai pa-
peiktina. 

Giedros K Ii ubas norėjo už-
kenkti, nes tą vakarą surengė 
savo pasilinksminimą. Tas ne
malonu, kad vieni kitiems taip 
užbėga už akių. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel . Boulevard 9«93 

Dr. A. A. R0TH 
R U S A S GYDYTOJAS i t 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir v isų chroniškų l igų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 19—11 ryto: 2—1 po 
p l e t , ' 7 — 8 v a k . Ned. 1 9 — I I <L 
Res. 1119 Independencs Blvd. 

Chicago. 
-z> 

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

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

1252 South Halsted S t r e e t . . 
Ant vtrftans Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 1 0 — I I ryte; nuo 
1.—4 po pietų; nųa" 7—9 vmk. 

Nedėl lomis nuo 10—I 
Ooftsas ir gyven imo vieta: 

Spalio 18 d. buvo Building 
Loan mitingas ir rinko naują 
valdybą. Išrinko pirm. P. 
Savicką, pagelb. J . Butkij, 
rast. tą patį P., L. Makauską, 
nes jis ta darbą gerai supran
ta, rast. pag. B. Balineką, ižd. 
tą patį A. Liūtviną, ir tris nau 
jus direktorius dar inio: D. 
Bražinską, A. Marcinkpnį ir J . 
Stulgi. Valdyba išrodo gera. 

Klizabetho £aetuvių Buil-
ding Loan labai gerai gyvuo
ja, nariiį- turi arti 500, ir visi 
gavo dividendų dešimtą nuoš. 

Spalio 15 d. Katf Vedė raci
jos 4 skyr. surengė gražų pa 
Mlinksminhno vakarą su gra
žia programa. Visos draugijos 
ir kuopos, priklausančios prie 
Federacijos 4 skyr., išpildė sa
vo pažadėtą programos dalį. 

Pirmiausia Federacijos 4 
skyr. pirm. K. Petrokas pfaiš-
kino /vakaro tikslą ir pristat > 
kalbėti gerb. kun. Ig. Boreišį, 
Šv. Antano parap. kleboną. 
Kun. Ig. Boreišis turi gražią 
iškalbą. J is pasakė turiningą 
prakalba, kurioje nurodė rei-
ir kuopų, o yisienis bendrai 
darbuotis, kad sudarius tvirta 
vienybę tarp katalikiškų dr-ją 
ir kuopų, o visiems bendrais 
veikiant patiems katalikams 
bus garbė ir galės atlikti daug 
svarbesnius tautoje darbus, 
(ialop pažymėjo svarbą remti 
mūsų jaunąją kartą, mokslel 
vius nuo kurių priklauso, pa
čios tautos likimas. Primine 
kad Federacija tokiu šelpimo 
darbu jau senai rūpinasi ir to-

Federacijos 4 skyr. 
K. ,Petrokas, pirm., 
J. Dambrava, rast. 

Rezoliuciją priėmus kun. J . 
Oižauskiui piami lydžiant, pu
blika atgiedojo Lietuvos him ; 

ną. Tuomi progTama. ir užsi
baigė. Dar buvo pažaista lietu
viški jžaidimai. 

Vaidins Mšv. Ekbieta". 

Spalio 29 d. Šv. Jurgio sve
tainėj 7 vai. vakare, L. Vyčiu 
79 kp. artistai mėgėjai vai
dins gražiausią teatrą "Šv. 
Klzbieta", keturių aktų isto
rišką dramą. Bus dainų, eilu
čių ir muzikos gabalėlių ku
riuos išpildys broliai Bukan
tai, o taipgi pirmu kartu pasi
rodys mūsų mieste magikas 
stebukladaris p. Pranas Besis-
paris. Visas to vakaro pelnas; 
eis Sv. Jurgio parapijai. Ne
praleiskite nei vienas šio vaka
ro. Visi busite į t e n k i n t i pro
grama. 

šv. Jurgio parap. bazaras. 

Spalio 31 d. Šv. Jurgio pa
rap. svet. prasidės didžiausias 
jomarkas — bazaras. Visos 
draugijos ir kimpos rengiasi 
su visokiomis naujanybėmis. 
Atsilankvkite visi lietuviai 
į bazarą. 

Lietuvos konstituciją galit i 
gauti pas p. K. Abyšalą. Taip 
gi galite užsiregistruoti Lietu
vos piliečiais, nes p. K- Aby-

liaus darbuosis, tik reikia Fe- šąla visada patarnaus savo 
deraciją remti ir priklausyti tautiečiams. Kreipkitės: 9258 

I visus tiktai paskutiniųjų mę-
tii skandalus pasidaro ilgiau
sia litanija. 

Taigi bus mėginama nau
juose rinkimuose 7 lapkri
čio pakeisti. Iki šiol valdžiu
sioji partija stato mažne visus 
buvusiuosius išmones. Demo 
kratai stato naujus. Sunku at
eitį atspėti. Bet turint prieš 
akis faktus, kad dabariinieji 
valdovai nemokėjo išmintingai 
ir teisingai šeimininkauti, ap
simoka renkant pamėginti ki 
tų* žmonių. Užtat ir lietuviai 
rinkikai susiorganizavę pav. 
Nortli Šulėj į demokratų kliu-1 
bą nutarė senųjų neberinkti, 
bet balsuoti už naujuosius kan-

« 

didatus. 
Jei daug ir negelbės, tai ne 

pagadins... 
Kliubietis. 

G e r i a usi 
Cigaretai 

. » • • . 

BRiąHTON PABK 

"DRAUGO" AGENTAI 
CHICAGOJE, 

Dienraštį "Draugą" galima 
nusipirkti šiose vietose: 

NORTH SIDE. 
Wm. Nausėda, 1645 Waban-

sia Ave. 
P. Sriubas, X835 "VVabansia 

Ave. * 
L. Striupas, 1823 W. North 

Ave. 

ATLANTIKE 

A. Janauskas, 4563 Went-
worth Ave. 

WEST SIDĖJE 

P. ŠUogeris 2141 W. 23-rd 
Place. 

W. Sabaliauskas, 2337 So. 
Leavitt St. 

Bučiunas ir Kuzma Co. 
2859 W. 40-th Street 
J. Deitsko, 4409 S. Fairfield 

Ave. 
V. Gečaitė, 2502 W 45-th 

Place. 
V. Krauklis, 4111 So. Rioh-

mond St. N 
S. šiuris, 4434 So. Fairfield 

Ave. 
J. Šimkienė, 435a S. Fair

field Ave. 
V. Šlepikas, 4140 Maplewood 

Ave. 
J. Smith, 3813 S Kedzie Av. 
J. Tumšis, 3953 So. Rock-

well St. 
A. J. Vish, 4107-So. Rock-

well St. 
J. Klimas ir R. Andreliunas, 

4414 So. California Ave. 
E. Misiūnaitė, 

4409 S. Fairfield Ave. 
A. Raustis, 

4409 So. Fairfield Ave. 
S. Rolevicz, 5228 So. Kedzie 

\ve . 
MARQUETTE PARK 

T0WN OF LAKE 

J. Nikšas, 66J 2 8. Artesian 
Ave. 

Cardoni Ave. 

Plienas. 
joje. Kun. Ig. Boreišio kalba 
visiems patiko. 

Toliaus sekė programa dr-jų 
ir kuopų. Iš Blaivininkų pa
dainavo solo p. S. Bukšaitė; 
iš L. Dukterų Dr-jos suvaidi
no komediją "Tėvelis Pakliu 
\ o " . Vaidino K. Krištopaitis, 
p. O. Mildužiutė ir J . Stankus; Dabartinė Chicagos miesto 
iš Susiv. L. R. K. A. 171 kp. i ir apskričio valdyba valdo jau-
P. Bukantas puikiai pagro- 8 metai. I r per tą laiką, ypač 
jo ant smuikos, iš Apaštalystės paskutiniuoju metu paaiškėja 

Iš RINKIMŲ LAUKO. 
AR NEVERTA PAMĖGINTI? 

^takios p. J. Baikauskaitė pa
sakė eiles, Mot. Sąjungos 54 
kp. p. M. Širvaitienė ir p. B. 
Daumantaitė duetą padainavo; 
L. V^čių 79 kp. Nėnis ir Bilza 
dialogą atliko; iš Federacijos 
4 skyr. p. M. Širvaitienė solo 
padainavo, p. Bukantas prita
rė smuiką, o kun. J . Čižauskas 
pianu. Gražiai išpildė., Progra
ma visomis pusėmis gražiar 
sekėsi. 

Išnešė rezoliucijų, prieš Lie
tuvos priešininkus. Rezoliuci 
ją skamba sekančiai: 

Mes, Federacijos 4 skyriaus, 

tokie faktai. 
Taksos mieste padidėjo 

mažne 4 kartus. Miesto skolos 
pasidaugino mažne trigubai. 
Mokyklų iždas pakėlė nuosto
lių suviršun/ 10,000,000 dol., 
nes mokyklų direktoriai taip 
\-akle, kad į teismą pakliuvo. 
Miesto įtaisymai, kaip vanduo, 
elektriką ir kiti nebuvo daug 
tobulinami, bet jų vartojimas 
dąi\g branginamas. Sveikatin
gumo žvilgsniu išleidžiama 
milionai ir mįlionai, o nežva-
įesnio mįesto Amerikoje už 
Chicagą vargu butų surasti. 

Z. Aukškalnaitė, 4535 Her-
mitage Ave. 

O. Katauskaitė, 4423 S. do
nore St. 

O. Martinkaitė, 4549 South 
Hermitage Ave. 

A. Norkaitė, 4544 Paulina 
St. 

J. Skarla 1815 W. 46-th St. 
Šambaras, 5100 S. Paulina 

St. 
B. Eičaitė, 

4546 Marshfield Ave. 

BRIDGEPORTE 

P. P. Baltutis, 901 W. 33-rd 
St. 

Lith. Sales Corp. 3313 So 
Halsted St. 

P. Taujęnis, 928 W. 33-rd St 

Pirmas kišeninis Liet.—Ang
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

Ž ^ O D T I ^ E T T S ^ ^ ^ 

Talpina savyje 18,000 žodžių. 
(Knygelės diduma*: 5colių ii-
gumo, ir 3 colių platumo, taip
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popieros 
spausdyta. Ant &alo knygu
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki-
ųanties, kežnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet ji nešioji 
kišeniuje. 
* ^ Draugas Pub. Co. 

2334 So. Oakley Ave. 

NAUJIEJI LIETUVOS 
Pinigai 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

CentralManufacturing 
Oistncl Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 0 

Turtas N virš $7,00O,000.0O^W^* 

? J . P . WAITCHES ^ 
L « w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 "T. Dearborn 
8tr«,. | To| . l ' i r b o r n 6 0 M 
Vakarais: 10736 S. Wabasb Ave. 
KoMland Tel Pi i H man 9577 t 

T « t Kaiidnlph 47.%M 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAI* 

Ofisas vtdumiestvjs 
A S S O C I A T I O N B I. D O 

19 8oath La Saile Street 
IVJom 1999 

t Valandos; 9 ryto Iki & po p f t ų 
į N a m ų Tel. Hyde Park 1989 

luaiiiuuuiiiiršTiiiimiiiiiirauiiiu:: IIQ 

t V, W. RUTKAUSKAS į 
i A D V O K A T A S 1 

Ofisas Dtdmii«tyj: 
I 29 South La Salle Street 
i 
r 

tLambarls &80 
Telefonas: Central 9999 

• Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Tardą 4881 

'UimiillUlll^]l | l l l l l l l l l iLTJ!lllHIIIIIII^? 

4%^^%a^^M9«^a^a>»'t»^*/»-«^'«^*^a 
21 Valeuitne Drcsmaklng College 

i 

kir-i 
bizniui ir na-, 

2407 W. Biadison Street 
Telefonas Seeley 164S 

Moko Siuvimo, Patternų 
plmo, Desisrninf 

tams. Vietos duodama dykai, i 
Diplomai. Mokslas lengvais at-< 
mokėjimais . Klesos dienomis Ir* 
vakarai* ReikalanlMt trr<t«Ui ^ 

3 Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-ę 
# l ių Taisyme. Norint in formac i jų! 
į r a š y k i t e ar telefonuokite. 

SARA rATEK., pirm. I 

|l Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. Blichigaa Ave. 
VALANDOS: 8^—10 ryte 1—8 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pul lman 3213. Chicago, III. 

Res . TeL Cicero 3659 
Ofiso TeL Cicero 49 

J)R. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court'ir I I Str. 
ant viršaus vaistynyčios. i » * * 

-

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 

324} — 43 So. Halsted Street 
Naujame Juclaus Ręst . 2 lubą. 
Priima Ligouius nno 0-19 A. H. 

9-» P. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas TeL Falrfa* 5574 

fZ 

18-tos APIELINKĖJ. KAM KfcNTfcTI? 
Raumatizmo, neyralgijos ir raumenų 

P. Varakulis, 731 W. 18-th gęlimargreitai nustoja, jeigu patrini su 

St. 
J. F. Mally, 033 W. 18-th 

St. 
C. Kahler, 1930 Canalport 

Ave. 

JJA PAIN-EXPELIER * 
V*izbnienklia užreg. 8. V. Pat Ofise. 

Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsujį per 
daugiau kaip 50 metu.. 

Ee ikąlauk, kad turėtu Ikaro (Ancbęr) 
Vtti2bužcnklį." 

Detroito lietuviaį, susirinkę i i Miesto viduryje teko matyti 
masinį susirinkimą spalio 15 padvėsusį katiną, kurs viešai i ir dar ižde nuo Sių mėtų gryno 

j pelno liko per virš $1100.00. • d. šv. Jurgio svetainėje išne- \ ant gatvės guli po keletą 
Galima suprasti kad yra gero- Jame viešai savo pasipiktini- \ dienų ir nėra kas jį pašalintų. 
je tvarkoje. 

Taipgi priima ir ant depozi
tų i t moka ketūrius ir pusę 

\M ir gyven imo vieta: \ % v m * • i* J_ 
&e£»£se£«&$«&&*&*x n u o s - T a 1 ^ lietuviams patar-

ma tųjų priešvalstybinių gai
valų, kurie yra nusistatę prieš 

Organizuota vagystė automo-
mobilių čionai y ra . skaitlin-

Brighton Parko Lietuviams žinotina 1 
"DRAUGO" Knygino Skyrius ir Agentūra 

Norintieji gautį įvairių, įvairiausių iš Lietuvos 
ir šiaip Amerikoje spausdintų knygų, arba 
užsisakyti u W a š t į "DRAUGĄ" ar "LAIVĄ", 
arba norintieji atlikti kokius spaudos darbus 
kaip tai : plakatus, tikietus, atvirutes, serijas, pagarsi- S 
nimus, malonėkite kreiptis į Reai į s t a t o JOKO K J J I M O Ĉ  

OFISĄ: ' J 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

AR G ALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. ĘtiLĘTĄJSA 
Akių Specialistą* 

1801 So. Ashland Ave., fcamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15. 16 ir 17 
Ant vir&aus Platt's .vaistlnyčlos 

" * Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

NedėUomis uždaryta. 

JONAS KLIMAS 

Lietuvą, mūsų tėvynę ir kurie \giausia. Plėšikai už lengvą už-j 2 4414 SĮouth Calif ornia Ayenue Chicaco, Illinois. 
netik kad nedirba josios nau- statą paleidžiami. Surinkus ^ V U ^ M U S ^ ^ 

rz ^**"»" ' ' 
Dr. I. E. MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
10900 S. Mfchlgan Avenae 
Telef. Pul lman 342 ir 349 

Valandos Nuo 1" iki 1? ryto 
Nuo j Iki - 9 tak. 

V 

file:///-akle
file:///giausia


6 DRAUGAI 
g f t i t $ f c « * t ^ 3 * * * a $ s t * t £ 9 a t t t s s * * * t s f i s t t t s a s * * t s s a * t « : M p i . ) . Prasidės S va), vak. Ta 
n ^ - ^ T T W ^ ^ A '&"*% • ^ S T 1 1 (•»pasilinksminimo vakarą tikisi 

g daug publikos sutraukti į šiuos 
S Jokius. Žinąs. 

«>«*c3^i»*^^Tr«¥5^x»-»»^^?r»»*5^?rrr»S58»*r£^?y»rr»^^ri^wi LAIKRAŠČIŲ Lš LIETUVOS 
KASYKLŲ SAVININKŲ IŠ FEDERACIJOS SK. 

SĄKALBIS. DARBUOTĖS 

t t i -8 - •——r 

Chieagos miesto tarybos 
paskirta komisija anglių bra
ngumo klausimo raportuoja, 
kad pietinių, Illinois valstybės 
migliu kasyklų savininkai sa-

North Side. A. h. I?. K. 
į Pederaeijps L'.'> sk. siisirinki-
i ina». Įvyko spalio lf> d. para 
įp i jos sv . t . Delegfftii dalyvavo 
j labai daug, t. y. visos katali-

kalbiau.Į.'i su geležinkelių ben-
: kiškos draugijos buvo atsto-

drovėmis. 
Kasyklų savininkai neleid-

Dangiau, ir gana įdomių, sa
vaitinio laikraščio "Darbinin 
k o " numerių atėjo ig Lietu
vos, .lis yra Lietuvos Darbo 
Federacijos organas ir jame 
galima matyt kaip Lietuvos 
krikščionys darbininkai uoliai 
gina savo reikalus. Galima gau 
t i t 4 Draugo" ofis^. 

Naujų knygų* 

Laikas nuo laiko Draugo ad 
minh-tracija gauna įvairiu 
Knygų iš Lietuvos. Yra iš ko 
pasirinkti. Mėgstantiems skai
tyti ir pasimokyti, yra gera 

REIKALINGA. 
REIKALINGI VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišaukite: 

Great Northern Chair Co., 
2500 Ogden Ave. 

A.F.CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR EĮiEKTRIKI 
NIS VAtfAS 

va ujamos. 
S u s i r i n k i n i u i pi rm m i n k a vo 

A. Bacevičius, 
zia darbininkams pilno laiko -^ , . . . . . 
„ . . . , v. , ,. Delegatai isdave raportą iš 

dirbti, gi geležinkeliai paga- |T . , .. . , . . , . 
' J I Federacijos Apskr. susirmki-

mintų anglių n<'išvežioja. „ u , -4 . v . . . . .. , . 
* ' *' MIIO. Skaityta is L. M:MĮOS Jai-

Delto, visur, atjaučiamas Ui, „ , t x ' , . . 
•' t skas gerb. A. Zmuidzinavi-

;.n*lh, t r u k u m e ir anglimsĮ . . ^ mmimio r ; k a ) e , ; , • „ , 
keliamos kainos. ; k l a ,„,,,..,„,,, k o m i s i j a ,.,„.; Vt°m gaut sitn patinkamos 

Ir kasgi iš to raporto? Gal- „ „ . , . • • i i 
' I netrukus imsis darbo. 

sąkalbininkai bus traukiami! rr. i- , . .. . . • T . . 
loliaus kalbėta apie Liet. 

atsakomybėn! Jų negali pa-jpilie?iį registracija. Nutarta 
liesti teisybės ranka. . h m , t i ( , v i s t o ^ k u r )mįų g a . 

Įima užsiregistruoti. Pirma 
SUBADYTAS ŽMOGUS i , i ^ , i w 

bus parap. knygyne, 1044 Wa-
hansia Ave. utarninko ir ket
verge vakarais, nuo 7 iki 9:30 

Ant kampo Locust ir Sedg-
wiek gat. nežinomas p ik tada- j v a , v a k A n ( m s t o t i s p a s j 
ris vėlokai vakare užpuolė ir o R e k U j 1 6 2 9 x ? a u ] i n a s t r 

peiliu subadė Davidą Soder-f J i s y r a v i o i a s n o t a r a s ( X ( ) t a . 
cpiist, einantį namo, 1319 r v j>llh\[v) i r p a s jį h l l s „ a . 
Glenlakc ave Policija ieško l i m a užsiregistruoti nuo 7 iki 
piktadario. <, v n l ))i |(4 v a k a r a 

Buvo atsilankę "progresy
v ių" draugij/j atstovai su tik 
siu statyti svetainę šioj kolo
nijoj. Kartu kvietė ir katuli-

Chieagoje aukšti mokesčiai kus su doleriais i talkų. Ti-
delto, kad čionai ne vien be/fcju? )<iU\ delegatų daug susi-
saiko leidžiami pinigai viso-' rįT1ko dėlto, kad žinojo jog šis 
kios rūšies ekspertams, bet dalykas bus gvildenamas. Po 
net gatvių grendimas kur-kas trumpų diskusijų vienbalsi;.! 
aukštesnis kaip kituose mie* nutarta prie šio reikalo neprt-

kur galima gauti pagelba nno 
visnokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 

'sekančių ligų: Reumatizmo, 
REIKALINGAS Pusininkas paimti ^ 1 ^ ^ s p i n d u l i a i , n e r V l Š -

ir vp*ti gera. pulku hoteh ant Miohi- ^ . . . 
kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
para ryžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymų. • 

Mes dirbon messavicb sau
su Kleetriku Sanusoidal Ma 
cbina Vibrator, Electric Mes 

gera. puik 
gan Ave., arti loop: dabar neSa 
$9f>0 j menes}. Randa ir Šiluma tik 
$250. Gera mokest i s ir pusė pelno 
$.125 mėnesiuj . Turi jnešti $4,500. 
Gali valdyti mano ir savo pinigus; 

Atsišaukite ar rašykite — Kahibn-
ris 209 — 10 — 219 So. Dearborn 
Street, Ghioago. 

RKIK ALINGAS VYRAS. 
MokaiUis lietuvių ir lenku kalbas m„^ R J e c t r l f l l l i v o l t R a y TTie-

dirbti daktaro ofise turi įnešti maža r< T i • t %r 
suma pinigų. S'̂ ag ĵ Swodisb messavicb. Me\ 

1-teraturoi. 

PRANEŠIMAI. 

DELKO AUKŠTI MOKĖS 
eiAI. 

Roselandas. — L. L. Pask. 
Stoties svarbus susirinkimas 
Įvyks ketverge, spalio 26 t], s. 
m. 7:.30 vai. vak. Visi darbuo
tojai turite būtinai susirinkti, 
nes vra daug svarbiu reikalu 
kdslink registracijos. 

0. žiedaitė, rast. 

ią pinigų 
Atsišaukite: 

1062 W<*1 < Uirngrt Avrnuo 
t e l e f o n a s M o n m o 2410 

L . L. . '4" 1 . ' Į ' • 

P F L N I N G A S PAJRRAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

pal inkimą agentauti gali pasipelnyti 
daug geresnj pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa-
tl.škai. 

J. B . AGLYS A CO 
S11S South HaNti'.i Street 

( hi<agt>, III. 

atiduodam patarnavimą ge 
riausia negu kitos ir pigiau^. 
Vynj yra kiekviena diena iš

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

Tel. Boulevard 4552 

t uose. 
Taip tvirtina aldermanas 

Anderson. I'ž 't«*ti kaltinama 
miesto valdvba. 

POLICIJA IMA NAGAN. 

Kriminalio teismo teis. Ka
va naugb pareikalavo grand 
jury pravesti nuodugnius tar
dymus apie policijos brutaly-

idėti. 
Gerai J r padarė. Praktika 

parodė, kad su "progresy
viais" vienvbėn bile reikalu 
negalima eiti, kad ir Cicero 
pavyzdin: Na, k ai-kurie kata
likai siaudadušini prisidėjo 
T»r i e " progresyv i ų " s veta i -
nės. Gi ką iš to turi tie kata
likai dabar. Gi kai tik mums 
prireiks svetainės pa s i statysi
me }>e svetimų pagelbos, ypa-

West Side. — Lietuvos Lais
vės Paskolos Stoties susirin
kimas ivvks ketvirtadieny, 
spalio 20 d., Aušros Vartų i>a 
ra p. svetainėje, lygiai 8 vai. 
vakare. 

Stoties komitetai i j geros va
lios darbuotojai yra kviečiami 

j atsilankyti kuoskaitlingiausiai 
I kadangi yra svarbių šių dienų 
klausimų kuriuos būtinai rei
kia išspręsti. Valdyba. 

ANT RANDOS. 
Krautuvės naujam name 

steam seat su eomposition 
grindais visokiam bizniui, 
randa labai prieinama kaina. 

Ernest G. Smitii & Co. 
1555 Devon Ave. 

«ll l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l lMltf l l l t l | IUI I f l l imi£ 
| S. D. LACHAWIOZ = 
= LIETUVIS GRABORICS z 

{" 2 3 1 4 AV. 23-rd PI. Chicago, m j 
Patarnauja laidotuvėse k u o p l - g 

giauhia. Reikale meldžiu ats išau
kti, o mano darbą busite užga 
n^dintl. Tel. ( a n a i 1271—2190 

IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHItlMill 

rwcis5§ 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Antontuhilml vis iems relkalam.s 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 
Tei. ( a n a i 6543 Tel. Canal 0199 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

I i\ Teisėjas turi skundu 
kad policija nežmoniškai apsi-! tingai mūsų idėjų priešu 
eina su areštuotais aktualiais" 
ir įtariamais prasižengėliais. 

An^ dieną keli toki areštuo
ti teisėjui nusiskundė, kad jie 
buvę mušami ir torturuojami 
Mi tikslu išgauti prisipažini-

- mus. 
"Areštuotų mušimas," sa

ko teisėjas, " t u r i demorali
zuojamą įtaką i visuomenę ir 
tas kenkia teisingumo vykini-
mui. Jiuns, teisėjai, pavedu 
t-) klausimą nuodu/rniai ištir-

K. M. S. 

Ii i • 

"BIG TIM ' VĖL AREŠ 
TUOTAS. 

BRIDGFp?ORTO JVAIRU 
MAI. 

Balius-. 
Spalio 22 d., parapijos svet, 

įvyko £>v. Alponso Dtr-jos ba
lius. Nors oras buvo blogas, 
lijo, vienok žmonių prisirinko 
nemažai. Turėjo "barą" , sū
rių ir saldainių. Muzikantai 
grojo amerikoniškus šokius, 
apie du ar tris lietuviškus. 
Jaunimas linksminas ligi nak
ties vėlumos. 

Nuėmė iškabą. 

Tituluotas Holsterio dakta 
Užvakar detektivai išnaujo; r a s , nežinia del kokios priežas-

areštavo organizuotų darbi- ties, nuėmė nuo savo durų iš
ninku lyderi Murphy, žinomą kabą " sa inę" . Dabar žmonės 
vardu "B ig Tim." J is įta- nežino kame dalykas. Kai-ku-
riamas degtiaės sandelio plė-j.rie sako, buk jis dabar paka

bins graboriaus iškabą. Kiti 
vėl tvirtina buk jis pradėjęs 
praktikuoti koki ten bambizu 
tikėjimą. Mat, mokytas žmo
gus, iš jo gali būti ka*s tik no
ri. Vežimas dunda. 

sime. 

6 UNIJŲ VIRŠAIČIAI 
APKALTINTI. 

RENGIA ŠOKIUS. 

Grand jury apkaltino ir pa
traukė teisman dviejų unijų 
— Dvers & Cleaners ir Laun-
dry &Dye House Drivers and 
Chauffeurs, 6 viršaičius už West Side. — Aušros Vartų 

boykotą. Jie, sako, boykota- \ parapijos eboras rengiasi prie 

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

P. VARAKULIS, 
Draugo" Agentas. < i ' 

PARDAVIMUI. 

Yftftfa t l M 
STANLEY P 

MAŽEIKA . 
GBABORfCJB IR 

Baisa tnoo totą* 

Tori g apt^->o-J 
blliui rlvoklemai 
r«ikalama K»lo» Į 
prl«inanioa 

3319 Aubnm! 
Ava. Chicago.i 

Tolofonas I loulcrard 4139 

# "^^ A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves- ! 
tuvėse krikš
tynose ir kituo
se reikaluose^ 
Kainos prieina
mos 

į 3307 Auburn Ave. Chicago. 

Tel . LAfayette 4223 

\ 

\t —i m m m 

— • 

PLUMBING • 

Kaipo HetuTyB. Uetnnama vlaa-
Ao» patarnauju koįrarlaaala 

M. TVBKA 

- ^ « 

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

parduodami 
— vsadua kreipkitės pas — 

S. L. FABIONAS Co. 
809 AV. 35th St. ChiraRO, 
Tel. Blyd. 0611 Ir 0774. 

TAS B I S LABAI JL*3i AMT 
NAUDOS. 

Fasektningrai S iunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
IŽTIKR1NAM ATSAUANTf I R 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

E X T R A 
A N T P A R D A V I M O 

Pirmos klasf-s bučernė ir grosernt"\ 
Priežastj pardavimo patirsite ant 
vietos. 

1444 South 50- th Cmirt 
Cicero, m . 

E X T R A 
Parsiduoda beveik visai naujas pia

nas vertės $500 parduosiu tik už 
$175 ir suolel is sudėti g-aidoms, kas-
nusipirks ta pianu tikrai džiaugsis. 
kas pirmesnis tam laimė. Priežastis 
pandavimo išvažiuoju Lietuvon. 

K. VAŠKUNAS 
1524 Eik Grove Ave. 

(Tarpe Lincoln ir Glrard Strs.) 

AXT PARDAVIMO šiaučiaus Sapa 
su Elekta-ikos mašinoms, mašinos vi
sos yra naujas, stičeris Champian Ai-
del. ir tr imerlus yra. Renda "pi&i 
št imu ši ldomas storas kainuoja 
$1,500.00 parduodu už $1,200.00, prie 
ias t i s pardavimo tūrių 2 storu pats 
turiu išeiti j' kitą, šapą. 

S. VIRK UTIS 
5502 So. Robey St. Chicago' 

ANT PARDAVIMO naujas moder
niškas 5 kambariu namas — bun-
Kulow furhace š i luma. Kaina $6,800. 
Cash $1,000 paskui po $45.00 kas 
mėnesį . 

Atsišaukite: 
2645 Wes* 71-st Street 

Chleago, III. 

vę Superb Dyein^ and Clea 
ning Co., 1721 Milvrauke^ ave. 

SAVIEJI REMKTTE SAVAI 
Į S T A I G A S . 

gražios, ypatuigos pramogos: 
"Halloween ir eonfetti" šo
kių. Tie šokiai bus antradie
nio vakare, spalio (Oct.) 31 d. 
Meldažio svet. (2242 W. 23-rd 

PUIKI PROGA. 
Norint iems įsigyti beveik nauja 

muro narna, 5 ir 6 kambariai, e lek-
trikos, maudinės, aukštas ceįmentuo-
tas skiepas, grarage del 2-jų masini; 
ir visi vėl iausios mados 'taisymai, na
mas randasi gražioj vietoj south si
de, parsiduoda visai pusdykėj arba 
išsimaino ant mažesnio namo, loto 
automobil io, arba kokio biznio 

F . J . SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago. 

Tel. Lafayette 6824 

DIDELIS ATIDARIMO IŠPARDAVIMAS 
-

Nat'l Department Store 
10317 Michigan Ave 
ROSELAND, ILL. 

Jau krautuvė yra perkelta naujoj vietoj. Atidarymas 
įvyks SUBATOJE 28 SPALIO 9 VAL IŠ RYTO. Rose-
lando ir apielinkės lietuviams ir Ohioagieeiams atsidaro 
didžiausia lietuviška krautuvė Roselande. 

Bus galima gauti visokių tavom, vyriškų, moteris-
kių, mergaičiįj, vaikų kaip marškiniu, eeveryki-ų, vyrams 
visa eilė apredalo ir naminiu rakandų, ir visokius rė-
tinių kaip vilnoniu taip hovelninių ir t. t. 

Su Pagarba, 

National Dept Store 
10317 Michigan Ave. 

ROSELAND, ILL. 

DIDELIS FORDO KAINŲ 
N U M U Š I M A 

Ateik ir pamatyk mūsų naujus modelius Touring, Se-
dans, Coupes ir Fordo Trokus. Mes turime ir vartotus 
Fordus, Fordo Trokus ir kitų išdirbiščių .automobilius 
ant lengvų mokesčių. 

Atdara vakarais ir nedėliomis. 
LEIMBROOK — V70RSDELL MOTOR CO. 

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

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

Penktadienis Spalio. 27 1922 
.^—^, . *̂  _ 
r * i ^ | j | ^ r r '*^MĮ^^ r r^ajg^ c*''*^j^gs e^'sSĘ^^^5^- ^sj=^^»$<- '^į^t^^s^' ^ £ ^ — * 3 ^ « g e ^ - '-^^s^jsf5"' "-^įįg^'R 

ATSKAITA 
Keistučio Skolinimo ir Bndavojimo Dr-ja No. l 

Keistuto Loan & Building Association Ner i | 
UŽDĖTA KOVO MENE8Y 1897 

Po Valstijos — Valdžios Priežiūra 
įVAjyįfBAi] 

Benediktas Butkus, Prez., 840r W, 33rd St. Yards 2790 
Juozas Palyanskas, Vice-Prezidentas, 3309 Auburn Ave. 
Jonas P. Evaldas, Sekret., 840 W. 33 St. Tel. Yards 2790 
Jonas Byanskas, Kasierius, 934 W. Marąuette Road 
J. W. Zacharevičia, Notaras, 903 W. 33 St. Yards 5423 

DIREKTORIAI: 
Iz. Pupau<*kas, S. F. Martinkus, A. J . Kasper, J . Gaubas, 
J . P. Evaldas, Ben. Butkus, S. Stanevicia, A. Byanskas, 
J. Byanskas, J. Palyanskas, J . Maskoliūnas J. Antanaitis 

Įplaukos baigiant metus Liepos 20 tą, 1922 
Pinl'gai bankuose % $283.90 
įnešimų įplaukė per metus .-. 164,150.08 
Nuošimčių įplaukė per metus '. ,S4,764.1.() 
Premijų jplauko per melus 2,438..»0 
Jstojimų jplaukė po r metus . 810.r>0 
Perrašymą įplaukė per metus ?A.7"> 
Bausmių įplaukė per metus 26.50 
Paskolos atmokėtos ir užsibaigę 177,285.00 
Apdrauda atmokėta 25.00 
Namo įplaukos 499.33 
Bilos apmokamos 131,797.17 
Bilos priimamos 34,200.09 
Suma apmokama 373.52 
.Primokėtos akcijos 198,750.00 
Suma priimama 1,800.00 
Augantis fondas * 1,000.00 

Viso įplaukė $748,239.23 | 
Išmokėjimai baigiant metus liepos 20-tą, 1922 | 

Paskolos ant namų $177,200.00 
Paskolos ,ant akcijų 50,360.00 
Įnešimai užbaigti ir ištraukti 177,885.04 
Nuošimčiai uė įnešamus 23,719.57 
Suma priimama 590.70 
Apdrauda apmokėta 25.00 
Bilos apmokamos 148,863.70 
Bilos priimamos 1,200.00 
Suma apmokama • 1,072.08 
Primokėtos akcijos 147,850.00 
Nuošmiti^ 7 887 11 
I • 1\ i i • i I <l J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • * • I « i i * ) * l ' ' 

Alga Sekretoriaus 1,300.00 
Iškašėiai spaudos 150.96 
Pinigai "bankuose 7.665.fj8 m 
Namo išlaidos 355.09 
Augantis fondas 1,000.00 

' : 

Viso išmokėta • . . . . $748,239.23 
T U R T A S 

Paskolos ant namų $575,100.00 
Paskolos ant akcijų ' 32,175.00 
Nuošimtis nemokėtas 336.84 
Jnešimai nemokėti 12,177.20 
Suma priimama 590.70 
Bilos priimamos 16,938.00 
Jvakandai JO.J.._;) 
Pinigai bankuose 7,665.68 
Namas ir Raštinė C. 10,999.65 

Viso Turtas $656.542.32 
I S K A 6 Č I A I 

Įnešimai įmokėti $340,490.05 
jnešimai permokėti 5,892.8L 
Jnešimai nemokėti * 12,177.20 
Primokėta akcijos i 180,350.00 
Nuošimčiai permokėti 681.25 
Bilos apmokamos 53,965.47 
Suma apmokama 636.08 
Bilos mainomos 86.00 
Nuošimčiai '. • . . 8,000.00 
Augantis fondas \ 6,125.00 
[Pelnas išdalitas 43,677.80 
Pelnas neišdalintas 4,460.66 

Visi Iskaščiai $656,542.32 

Keistučio Skolinimu ir Bu (lavoj i mo Dr-ja No. 1 
1. Aprūpina del sutaupimo pinigų, tiems, kurie pra

leidžia. 
2. Aprūpina lengvų bHdu įgyti namą. 
3. Aprūpina fondą del mažų vaikų išmokinimo. 
4. Aprūpina kapitalą del vartojimo vertelgys'tėje: 
5. Aprūpina reservuotą fondą del senatvės. 
6. Aprtopina aukščiausį atlyginimą del taupinimo. 
7. Aprūpina neaprybuotą saugumą po Valstijos m-

veizda. 
Akcijos kainuoja 12%c., — 25c, — 50c, ir $100.00 

Serijos atsidaro pirmą Ketvergą šių mel 
siu: Vasario, Gegužio, Rugp. ir Lapkričio. 

Draugijos ofisas atdaras Ketverguis nuo 7:00 
iki 9:00 vai. vakaro del'apmokėjimų pinigų. 

^ėtnyčiomis nuo 7:00 iki 8:30 del išmokėiimu pinigu. 

8 4 0 West 33-rd Street 
Yards 2790 

Yra viena iš seniausių ir tvirčiausių Skolinimo i r x 
Budavojimo Draugijų po uiveizdą Illinois Valstijos. 

Nauja 86-ta Serija prasidės Lapkričio 2-rą, 1922 


