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Du Milionu Vyrų Gali Pakilti 

Geležinkeliečių Viršininkai Skelbia Str 
^ __ . . . . 1 « ' JI " i 

RUSŲ MOKYTOJŲ SUVA
ŽIAVIMAS MASKVOJE. 

• 

Kaip ir pramatyta, gėle- \ mažinimo geležinkeliečiai pa-
žinkeliečių organizacijų virši
ninkai jau paskelbė ant visu 
geležinkeliu streiką, kuomet 
geležinkelių kompanijos nus
prendė* sumažinti darbinin
kams užmokesnį. 

Generalis streikas paskirtas 
spalių 30 d. Po to j porą die-

kilo ir vos sulaikyti nuo strei 
ko. C i kuomet dabar kompa
nijos ir vėl paskelbė mažinimą 
pasirodė streikas neišvengti-
nas. 
Geležinkeliečių viršaičiai mė

gino stoti į derybas su kom
panijomis.. Bet pastarųjų yir-

Bolševikų režimas baigia juos 
^ smaugti. 

MASKVA, spalv16. — čia 
tomis dienomis buvo Svetimo 
Darbininkų Unijos ketvirta-

Negauna 

Daugeliui mokytojų bolše
vikų valdžia senai nemoka jo
kių algų ir neskiria jokių mai
sto porcijų. 

Mokyklos neaprupinamos 
kuru, šviesa ir reikalingomis 
knygomis. Kas gi gali tokias 

AIRIAI TURI 250,000 KA-
* RIUOMENĖS. 

sis kongresas. Tai rusai mo- ; . mokyklas Lankyti, gi kuomet 

kytojai. Kongrese dalyvavo jos dar atsiduoda bolševisti-

Nepavykus konferencijai, bus 
karas. 

LONDONAS, spal. 17. — 
Oia airių atstovai taikos kon-

kad Airija pasirengusi pakel-

ŽEME KAREIVIAMS. kali škiųpal. apie 70 d. Leoniš-
kių dvaro paėmimą atidėti to-

Vyriausios Komisijos karia^ilimesniam laikui, d) iš Felikso 
ms žeme aprūpinti š. m. birže- Milžinskio įpėdinių iš Renavos 

nų turi. sustoti visi traukiniai šininkai išsikalbinėja. Nenori 
visoj šaly. 

Pirmoji geležinkelių grupė 
ant kai-kurių geležinkelių tu
ri sustreikuoti ateinantį šeš
tadienį. Paskui paeiliui kitos 
grupės turės paliauti dirbu-

derybų. Matyt, tikisi sugriau 
t i darbinnktj organizacijas. 

Kai-kurių kompanijų valdy
bos tik su ranka pamoja į 
streiką. Tikisi gauti streiklau
žių. Bet tuščios jų svajonės. 

Tau reikalan, matyt, turės 
Streikas bus pakeltas už Jįsimaišyti pati vyriausybė. 

šios. / 

užmokesnio sumažinimą. 
Kaip žinoma, liepos 1 d.. 

Rusijos plotų, kurie yra bol
ševikų valdžioje. 

Patys delegatai savo asme
nimis įrodė, koks šiandie gy
venimas rusams mokytojams. 
Visi jie pusiau apdriskę, su 
indubusiomis akimis, išbadė-
ję. Už tatai vis reikia pa
dėkoti socialistų bolševikų re-
žirniu. 

Kongrese padaryta rezoliu
cija, kad būtinai reikia imtis 
visų galinu) priemonių gelbė
ti Rusijos mokyklas. 

Mokytojai badauja. 

Tūkstančiai mokytojų Rusi
joje tiesiog badauja. Daugu-

Amerika Pareikalaus Skolų 
nuo Europos 

Prezdentas TIardingas tuo ti-
ksluj turi visą eilę konferenci-

s. n., geležnkeliečiams suma- jų. Nes ant geležingelių strei-
žinta užmokesnis 12 nuoš. Pra- j kas reiškia baisų daiktą ša-
eitą penktadieni kompanijos liai. 
nusprendė dar daugiau ma- Geležinkeliečiai šaukia, k a d " ^ ^ kelmuja per sodžius ir 
žinti iie verčiami kovoti arba varg- i m o z m o m v P ™ o išmaldos. 

T> i, „«• *.„ f. Tūkstančiai is jų neturi 
Po pirmojo u/mokesni o su-lti . . , . , , , ». 

sau nei tinkamų drabužių. 
Daugelis iš desperacijos da
rosi net galą. 

Katrie išgali, tie pameta 
mokytojavimo profesiją ir ei
na kitur kaip nors pelnytų 

WASHTNGTON, spal. 17.—Istrijos ir-Vokieti jos bondsai. ' duona. Daugelis eina, dirb-
Busimoj nusiginklavimo kon- : Kad tą visą reikalą kuovei- t u į bolševikų valdiškas įs-
ferencijoj čia Suv. Valstijų i kiau atlikti, budų> ir priemo- taigas. 
valdžia paduos Europos val<-'nių komisija kuoveikiau ims j Mečiau dauguma laikosi sa-
tybėms sąskaitas, kiek jos yra svarstyti skolų klausimą, taip v o vietų ir laukia laikų page-
skolingos Amerikai, kiek pini- kad pirm konferencijos atlik- rėjimo arba neturi laimės ar 
gų pasiskolino buvusiojo ka-ti visus reikalingus formalu- patraukimo užsiimti kitokiais 
10 laikais. Suv. Valstijų vy- mus. * darbais. Tie taigi yra ne

įvairių tautų skolos. laimingiausi. 
Švietimo Darbininke TJnija 

Karo laikais užtrauktos A- g k a į t o & p i e 7 0 0 y 0 0 0 n a r įn .^ 
merikoje įvairių tautų skolos Indomiausia tas, kad iš tų na-
vra sekančios 

idant riausybė pareikalaus, 
tos skolos pilnai ir su nuo
šimčiu butų išmokėtos atsako
muoju laiku. 

Europos valstybės Amerikai 
kaltos suvirs vienuolika mili-
ardų dolierių. Taigi gana mil
žiniška suma ir tokiai turtin
gai šaliai; kap Suv. Valstijos. 

Europai nesinori mokėti. 

Skolų klausimas ateinančioj 
konferencijoj gali pasirodyti 
vienas rimčiausių. I r tas klau
simas kartais gali pakelti^ne-
susipratimus Amerikos su Eu
ropa. 

Iš šiandieninės Europos ve
damos politikos kadangi pasi
rodo, jog aliantai stipriai sto
vi už tai, idant Amerka pa
naikintų, ty. dovanotų, visas 
tas skolas. j 

Kiek žinoma, busimoj konfe
rencijoj aliantai atkartos tą 
savo reikalavimą. I r jei tas 
reikalavimas neturės pasiseki
mo, tuomet aliantai paduos 
propoziciją, .kad jei Amerika 
sutiks panaikinti skolas, jie 
priims Amerikos nusiginkla
vimo pragramą. Kitaip nieko 
nebus. 

A rmėnija 
Austrija 
Belgija 
Kuba 
Čekoslovakija 
Estija 
Suomija 
Prancija 
Anglija 
Graikija 
Ungarija 
Italija 
Latvija 
Liberija 
Lietuva 
Lenkija 
Rumunija 
Rusija 

Jįįerbija 

rių apie 63 nuošimčiai yra-

esama ir 12,969,786 m ^ \ . + 

24777,3801 M o k ^ T t o J u t a r P e 

409;387A57įkoinUnis t lJ* B e t > n e d a u ^ a u " 
9,025,500 Sia* 

Švietimo padėtis. 99,304,693 
15,388,813 
8,880,265 

27,568 
5,479,790 

VARŠAVOJE STREIKAS, 
DEMONSTRACIJOS. 

Švietimo padėtis Rusijoje 
šiandie apverktina. • Bolševi-

3,634,911,901 k a į v i s a s mokyklas pakeitė 
4,573,6-1,642 s a y 0 propagandos urvais. 

15,000,000 Daugelis del vargo prisitaiko 
1,736,410 p r į e bolševistinių pažiūrų. 

1,809,112,931 Į Kitaip gali but persekiojami 
5,519^249 įr terorizuojami. 

Kongrese sakyta, jog bolše
vikų valdžia dėjusi dideles 

145,499,103 pastangas praplatinti Rusijo-
39,606,029 j j e svetimą. Bet ja i nepavy-

218,721,857: ke atsiekti tas tikslas. Mo-
3 kyklų skaitlius i padaugintas, 

bet vaikų pjdtas aptemdin-
tas. 

1917 metais Rusijoje pradi
nių mokyjdų buvo \ 38,000 ir 
$7,000 mokytojų. Tas moky-
klas lankė apie 3,500,000 vai-

joje yra 850,000 _yaikų nuo 6 
ligi 15 metų, kurie visai ne
lanko mokyklų. 

Kaikur tėvai savo vaiku s 
mėgina privatiniais keliais 
makinti, kaip tai butą seniau. 
Bet šiandie tas nelengvas dai
ktas. 

Turtingesni žmonės kai-kur 
bendromis jėgomis ėmė steig
ti privatines mokyklas, sam
dė mokytojus. Kadangi tos 
mokyklos nebuvo prieinamos 
darbininkų vaikams, taigi tuo 
jaus jas bolševikai uždarė. 
Girdi, mokyklos turi but liuo-
sos i r prieinamos visiems. 
Bet bolševikai gi neduoda to
kių mokyklų. 

Nieko nauja. \ 
Mokytojų kongresas pada

vė sugestijų" bolševikų vald
žiai leisti valsčiams liuosai 
sau steigti mokyklas apsidė-
jus reikalingomis mokestimis. 
Gi pačiai valdžiai jau paliau
ti rūpintis tuom, ko neįsten
giama atsiekti. 

Taigi, tegu patys valsčiai, 
patys žmonės rūpinasi moky
klomis, bet ne valdžia. 

Suprantama, tokios suges
tijos tai tikras smūgis bolše
vikams. I r jie su tuo nesu
tiks. 

Tai viskas, ką kongresas 
atliko. Delegatai tik paaima
navo, susimainė nuntimis, ži
noma ne priešbolševistinė^ 
mis, i r išsiskirstė, kad išnau-
jo vargti i r tiems vargams 
galo nesulaukti 

lio 23 dieną, liepos 9 dieną ir dvaro ploto šias žemes, prie 
rugpjūčio 25 dieną nutarta: Liatukų kaimo Xo. 3 ir No 

1. Paimti Valstybes nuosa- 90 deš., prie Palaistęs k. No 
vyben, einant 1920 metų birže. 5 ir 7,— 177 deš., prie Račienių 

ferencijai su anglais tvirtina, h- Oo A \ ^ ^ «*T- XI • *\ \J T A OA I y . «v* V ,"S 
(lio JO dienos "Kariškiams ze-įNo 7 —90 deš. prie Šilų No 1,2 
me a p r i p i n i i " v [ — 7̂ 7 deš. prie Skerų No 7 — 

1) Telšių apskrity: a) iš 105 deš. Išviso 539 deš. žemės. daugiau 300 delegatų iš visų n™ ^ f 0 " . 1 . . konferenciia. Tam karui e * * / ' . . * " " * , " ^ " ^ ' a^ xa, 
Pačioje M a ^ o guberm- ^ u _ _ „ K 4 . « * n " - « ^ Marijos Volmerienės Paluk- 5) Mažeikių apskrityje VIa-

laukio pal. 75#d. Luokės vai- dimiro Zubovo Ivanauskių pai. 
sčiuj. b) Onos Nerimdaičių pal 88 deš. 
49 deš. ir Krugeliškės pal. 38 6) Ukmergės apskr. iš Ruš-

PTTTSBURG, KAS., spal. 
17. — Ivansas. ga iš t i jos ang 
lekasiai neklauso 

GEN. VVOOD GUBERNA 
TORIUMI. 

ti karą, jei nepavyktų taikos 
konferencija. T 
viskas paruošta. 

Jie tvirtina, kad Airija (tai 
gi, sinn-feineriai) turi suor
ganizavę 250,000 ^kariuome-
nės, kuri, suprantama, ne ~yi-
sa yra veikiančioji armija. 
Bet, prireikus, visuomet ji ga
li but trumpu laiku pašaukta. 

Airija turi ir savo iždą. 
Tas iždas taip paslėptas, kad 
prie jo niekas negali prieiti, 
nei jo rasti. 

Airiai ^ r a įsitaisę požemi
nę sistemą, kuri jiems būtinai 
reikalinga ir gali duoti dide
lius patarnavimus. 

Airiai, sako, turį informa
cijų, kad jei derybos nepa
vyktų ir atsinaujinti] Airijoj 
karas, tai jis butų labiaus 
baisesnis, negu butą pirmiau, 
'Anglai tuomet ištikrųjų im
tų kariauti. Bet tuomet ir 
airiai galėtų parodyti savo 
tikrąsias spėkas. 

Airiai* paliaubų laikais tu
rėjo puikios progos stipriai 
susiorganizuoti ir tinkamai 
pasiruošti. Jų atakos tad 
pasirodytų kur-kas pasekmin-
gesnės. 

deš. Išviso 87 dešimt., vietoj 
Pavaidžių paliv. 

2) Trakų apskrity: iš Juo-

cicų nuosavybės iš Sukiškės 
pal. 100 deš., paliekant savi
ninkams sodybų žemę su trio-

zo Tiškevičiaus įpėdinių pąji- bomis. 
varkus: Buzgonis No 1 — 181 
deš., Buzgonis No 2 — 100 d., 
No 3—120 deš., No 4 — 120 d. 

7) Kėdainių apskrityje iš 
Petro Millero, Žeimiti valš&, 
Benaičių pal. 120 deš. su trobo-

No 5 —6G dešim.,. Ostruvek'mis ir iš Logališkių pal. 150 
— 60 deš., Vladislavovo —100 j deš. su triobomis, viso 270 dė
des, ir Malančai —38 deš. Iš-i šimtinių, 
rišo apie 785 dešimt. 8) Biržų-Pasvalių apskr. iš 

3) Ežerėnų apskrity: Me-
čislavo Kontovto Avilių pali
varką 82 dešimtin. 

Jaroslavo Komarausko įpėdi
nių Boiteniškių vienkiemo 84 
dešimt/ 

ANGLEKASIAI NEKLAUSO 
CENTRO. 

4) Paiievežio apskrity: a) iš, 94 Alytaus apskrityje U-
Alfreflo ftoppo įpėdinių Įvarą-1 drijog- valsčiuje iš Konstanto 
liuniškių palivarką — 188,41 iVodzinskio Tamuliškių pal. 
deš., Dinaburgo pal. 38,16 deš., 180 mrg., Pavaidžių pal. klau-
ir iš Amalijos pal. 105 deš., iš simo išsprendimą atidėti, kol 
šiaurės pusės greta sų Žibartų surinksiant žinias, kiek žemes 
kaimo žeme. Viso 331,79*Tleš. parduota ir ištikrųjų yra miš-
žemčs. |lWMT b) kunigaikščio Voronec-

b) Simano Brunovo pal. iš kio Alytaus apskr. Norkūnų 
Gaišių pal. 80 deš. paliekant pal. 300 margų ir iš KirmeliS-
savinjnkui triobas ir sodybą, kes dvaro apie 220 margų, iŠ-
c) Marijos Makšetskienės Var- skyrus mišką. 

CHICAGOJE. i 
CHICAGAI GALI PRITRUK 

KTI ^ANGLIŲ. 

Galimas daiktas, had atei"-
centralio nančią, žiemą Chicagai gali 

prezidento Lewiso parėdymo ir pritrukti anglių. Nes vietos 
nepaliauja streikuoti. 

Spėjama, kad šiios valsty
bės anglekasiai ar tik neat-
simes nuo abelnos organizaci
jos. 

SIUNČIA DAUGIAU KA 
RIUOMENĖS SILEZIJON. 

žinkelių. Daugybė sniego ir 
vėtros, gali suardyti trans-
portaciją ir labai pakenkti 
anglių išdalinimui 

Kas tik gali tad tegu šian
die perkasi anglių tiek, kad 
turėtų visai žiemai. Nes be 
tų visų nelaimių anglys dar 
gali pabrangti ir priede gali 
pakilti streikas po kovo 31 
d., ateinančiais metais. 

SPAUDOS LAISVĖ. 

MANILA,, spal. 17. — Gen. 
Wood čia užėmė Philipinų sa-
lų gubernatoriaus vietą. 

NUŽUDĖ GYDYTOJĄ. 

VAR&AVA, spal. 17. — kų. 
Spalių 14 čia įvyko priešval- 1920 metais pradinių moky-
(liškos demonstracijos, kurio- klų jau buvo 52,000^ nmky-
se dalyvavo apie 75,000 dar- tojų 123,000 i r vaikų mokyk-

terų. Taipat pranešta, kad 39 

Sutinka su programa. 
Prezidentas Hardingas suti- bininkų, kaip-vyrų, taip mo- lose apie 4,000,000. 

ko, kad pirm pradėsiant- nusi
ginklavimo konferenciją, bu
tų tinkamai sutaisyta skolų 
apmokėjimo programa. 
Prezidentui reikalaujant, Eu-

BERLYNAS, spal. 17. — 
Čia gauta žinių, kad Prancija 

j Silezijon siunčia daugiau savo 
' kariuomenės. 
| gįiezįjoje įma nerimauti 

Penktadienio vakare plė- flcorfanty'o kareiviai. Sąjungi-
šikai užpuolė vaistinę po^num. ; n } n k a i i m a s į p r i e m o n i ų p r i e š 
3601 So. Halsted gat. Nužudė g a l i m ą k i t a S11kilimą. 
Dr. M. Lipson, St. Paul ligoni
nės, 826 West 35 gat., savi
ninką, kuris tuo metu buvo 
vaistinėj. 

Pranešta, plėšikai suimti. 
•rf 

PAŠALPA BILIANIŠKIŲ 
GYtTENTOJAMS. 

TRUKDOMAS SUTARTIES 
RATIFIKAVIMAS. 

jos padėtį. 
Komitetas teiravosi tik a-

pie namuose vartojamos ang
lies klausima. 

Nors/ šįmet vietos sande
liuose yra daugiau anglių 
kaip perniai butą rugsėjo mė
nesiu, tečiau išteklius visgi 
nėra ganėtinas. Taip yra to
dėl, kad anglių pirklių tarpe 
praplitusi tendencija palauk-

WASHINGTON, spal. 17.— ti s u a n g l i ų pirkimu, nes, ra-
Nežima kodėl čia senate truk-' s į , paskiau kiek-nors atpig-
domas taikos sutarties su Vo- siančios. 

sandeliuose anglių neperdau-
giausia ir mažai kuom galima 
padauginti. 

Taip skelbia "Chicagos Asso-
ciation of Commerce , , komi
tetas, kurs nuodugniai ištyrė chicagos miesto valdyba 
čia anglių kiekybę sandeliuo- v i e n a k a p į ta l is tų laikraštį pa
se, šiandieninę anglių pro- ftrauke teisman už valdybos 
dukciją kasyklose, iš kurių mu -kritikavimą. Pareikalavo 10 
sų miestui pristatomos ang- l

m i Į į o n u atlyginimo miestui, 
lys, ir pagaliau transportaci-į T e i s ė j a s FhheT s}smd* pa-

naikino. Nes spauda turi nau
dotis laisve. 

NUKAUTA DU PLĖŠIKU. 

Chicagos policija nutvėrė 
tris ieškomus plėšikus. J ie 
pakėlė kovą. Du plėšiku nu
kauta, trečias pasidavė. 

Vienas iš nukautų yra ka
nadietis James Bullard. Tai 
galvažudis. Kanados policijos 
jis buvo ieškomas. 

.kietija ratifikavimas. 

DAUŽOMOS MAISTO 
N KRAUTUVĖS. 

ropos valstybėms atmokant je 8 valandų. 
skolas su tų valstybių bond 
sais gali but priimami ir Au-

PAPILfi Žemes Ūkio De-
partmentas š. m. rugsėjo 12 d. 
atsiuntė Papilėn vieną 
vagoną rugių, kaip pašalpą į VIENNA, Austrija, spaL17. 
Bilianiškių kaimo gyvento-.— Aną dieną čia tūkstančiai 

Visame mieste pakeltas ge : gubernijose y ra 22 milionai Jams> nukentėjusiems nuo ledų. moterų užpuolė ir sudaužė ir 
neralis streikas. Protestuoja- žmonių, nemokančių nei skai 
ma prieš norėjimą įvesti 10 
valandų darbo dienoje vieto-

Streikas gali apimti visą 
Lenkiją. 

tymo nei rašto. 
Carų laikais Cusija turėjo 

daugybę analfabetų. Bol
ševikai jų skaitlių padau
gins. 

Pašalpa suteikta prašant pa- ^sunaikino daugybę maisto 
tiems gyventojams i r Apskri- krautuvių del maisto brangu-
ties Valdybai. 

SKAITYKITE R PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

mo. 

ORAS; — Šiande gražus o-
ras; nešalta. 

Didžiausias pavojus tečiau, 
sako komitetas, gali įvykti 
del kokios nors priežasties su
mažėjus - transportacijai gele
žinkeliais. Štai ge i kartais 
Chicagoje prasidėtų generalis 
namų statymas, tuomet dau
gybė atvirų geležinkelių va
gonų butų pavartota medžia
gai namams statyti. Taigi 
anglių vežiojimas butų žymiai 
sutrukdytas. 

Tečiau žiemą gali įvykti i r Lietuvos šimtui auksinų 
kitokių trukdymų ant gėle-[Lenkų šimtui markių 

PINIGU K A S . 
\ 

Svetimų šalių pinigų verte, 
mainant nemažiau 25,000 do
lerių spalių 15 buvo toka pa
gal Merchants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterL svarui 
Prancijos šimtui frank 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui mark. 

3.70 
7.12 
4.14 
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$8.00 
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LIETI M V KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
En<a kasdieną ' Išskyrus nedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
l HICAGOJE IR UŽSIENYJE: 

Metams • • • 
Pusei Metų 

SUV. VALST. 
Metams ft .0» 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 

- ne nuo Naujų Metų. Norint permai-
i nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
1 senas adresas. Pinigai geriausia sių-
įs t i isperkant krasoje ar exprese "Mo-
j n e y Order" arba įdedant pinigus į 
I registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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PRANGIJA PRIEŠINGA 

NUSIGINKLAVIMUI. 
< < • 

\. 

Prancija turi but apsi
ginklavusi, pakol ji iš niekur 
nejaus sau pavojaus". 

Taip anądien pasakė Pran-
eijos premieras Briand pas
kelbtame pareiškime. Jis tai 
sakė savo vyriausybės vardų. 
Ir tai tokiu laiku, kuomet pa
saulio sentimentas vis dau
giau linksta prie sumanomo 
valstybių nusiginklavimo. 

Nors Prancija siunčia savo 
delegaciją, taip vadinamon nu
siginklavimo konferencijom 
bet ta pati Prancija iš kalno 
priešinasi nusiginklavimui. 

Briand pažymi: 
"Mano balsas turi atsiliepti 

aukštai ir toli. Rytoj už jure j 
esame pakviesti švaistyti 
kai-kurių problemų. Turėjau 
garbės atsakyti, kad pakvieti
mą priimu. Keliausime "YVash-

reiškus dėkingumo priedermę, 
ir kad pas save namuose pa
mačius tuos kilnius ir karžy
giškus kareivius, kuriais turė
jome progos stebėtis karo lau
kuose Praneijoj. Taipat vyksi
me atlikti priedermių pačios 
Prancijos žvilgsniu. 

"Prancija užsitarnavo atpil-
džio ir apsaugos nuo pavojaus. 
Šituose dviejuose posmuose 
prancūzų valdžia niekuomet 
niekam nepasiduos. Aš patsai 
stengsiuos sugriauti pakeltus 
skundus prieš Prancija. buk ji 
yra imperialistinė. Mūsų a-
liantai žino, kad reikalaujame 
mums prigulinčių teisių. Nieko 
daugiau' \ 

Taigi, premieras Briand la
bai karingai atsineša į busima 
konferenciją AVasbingtone. 

pakels nusiginklavimo klausi
ma, bet Briand iškalno šau
kia, kad Prancija nereikalau
ja nusiginkluoti. Prancija stovi 
ui taiką, bet skaitlinga ka
riuomenė jai reikalinga. 

Briand taip smarkauja, ma-
tyt, žinodamas, kad pati A-
nierika šiuo kartu su nepasi
tikėjimu atsineša į nusiginkla
vimo klausimą. 

Prancija daug skolinga A-
merikai ir nuo Amerikos dar 
daug ko reikalauja. Dėdė Ša
mas galėtų Pranei jai pasaky
ti, mažink savo armiją ir at
mokėk, ką esi kalta. Nes skait
linga armija praskolins tavo 
šalį. 
Tokio pasakymo Prancija ne

pramato. Kad taip, tai prem
ieras ir turi progos skelbti 
pasauliui, jog Prancija nenu-
siginkluos, ir bus priešinga nu
siginklavimui, pakol pati A-
merika neužtikrins jai apsau
gos. 

KOVA UŽ M0KYKU SEIME. 

NORI IŠSISUKTI IŠ SKOLĮJ 
Iš Europos gryžo dar vienas 

Suv. Valstijų senatorius. Tai 
Josepb T. Robinson. Jis tvir
tina, kad kai kurios Europos 
valstybės apgalvojančios, ko
kiu būdu išsisukus iš skolų, 
kokias karo metu užtraukė 
Suv. Valstijose. Tose valsty
bėse atjaučiamas aiškus senti
mentas, kad Amerika turi tie
siog dovanoti ir panaikinti tas 
skolas. 

Skolų panaikinimo ypač no
ri Prancija, kuri Amerikai kai
ta kelis miliardus. Ir jei pran
cūzams pavyktų atsiekti tą tik-

ingtonan visupirma, kad i$įg**> t u o m e t Ju Elitarizmas 
dar labiaus butų išpančiuotas 
Tuomet jie turėtų daugiau iš
tekliaus palaikyti savo skait
lingą armiją ir remti pačius 
lenkus imperialistus. 

Senai žinoma, ko tos vals
tybės pageidauja. Šiandie jų 
troškimai jau įrodomi. Nes 
•kiekvienas parvykęs iš Euro 
pos parsiveža tokius pat vie
nodus įsitikinimus. 

Amerika tik del vienos svar
bios priežasties negali dova
noti sąjungininkams skolų. 
Kuomet jie šiandie skolingi, 
tad ir Amerikos reikalavi
mams paklusnus. Dovanojus 
skolas, butų kas kita. Tuomet 
sąjungininkai norėtų, kad Dė
dė Šamas butų jiems nei pa
prastas bernas. 

Tai gerai pramato Ameri-
Nors ta konferencija vargiai kos diplomatai. 
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(T*sa). 
Krikščio

nys demokratai stovėdami ant 
laisvo apsisprendimo pagrindo 
palieka laisvo apsisprendimo 
teisę tiek mokinių tėvams pa
tiems spręsti ar jų vaikai turi 
tikybos mokintiesi ar ne, kaip 
ir mokytojams, kurie atatinka
mai pasirengę gali tikybos dė-
stimo imtiesi, gi nenorintieji 
ir gi yra laisvi. Čia kalbama 
apie visas tikybas be išimčių 
ir 'nieko nevaržoma. Baigda
mas kalbėtojas sako, tik jųs, 
gerbiamieji socialistai nekel
kite savo purvinų kojų į mūsų 
tikinčiųjų sąžinę! 

Jffst. Spudaitė-Gvildienė 
(mot. fr.) aiškina tikybos reik
šmę ir svarbą tiek auklėjimo, 
tiek gyvenimo ir žmonių do
ros žvilgsniu ir primena vi
suomenės nusistatymą, kurs 
apsireiškė įvairių organizacijų 
ir savivaldybių protestuose del 
Socialinės Mokytojų Profesi
nės Sąjungos rezoliucijų siū
lančių tikybą iš mokyklos pra
šalinti. 

12 v. 20 min. daroma y% vai. 
pertrauka. 

Po pertraukos toliaus tęsia
mos diskusijos del tikybos pa
mokų pradžios mokyklose ir 
del tėvų teisės. Atst. Žigelis 
(V. S.) įsikarščiavęs šaukia ir 
grasina, kad kr. dem-tų pas
tangos tikybą mokyklose pa
laikyti, vistiek nueisią niekais, 
nes socialistai, su amerikiečių, 
profesinės mokytojų sąjungos 
ir kitų draugų pagelba ją iš 
mokyklos išnaikinsią. Mokyto
jas mokykloje turįs būti ne
priklausomas šeimininkas ir 
mokinius auklėti taip kaip jis 
tai tinkamu randa. Tėvai ne
turį jokios teises kišties į pe
dagogikos reikalus, nes negali
ma esą tamsią liaudį prileisti, 
kad ji spręstu apie dalykus, ku 
rių neišmano. 

Atst. Šleževičius (s. 1. d.) 
siūlo, kad tikybos butų tiktai 
tie vaikai mokinami, kurių tė
vai rastu pareikš noro, kad jų 
vaikai tikybos pamokų klausy
tų ir mitinginiai įsikarščiavęs 
šaukia, kad mokykloje privalo
mai turi būti dėstomi tiktai 
pasauliniai dalykai, o kas nori 
tikybos mokintis, tai ir moky
tojus te sau pasirūpina ir lai
ko, nes tikyba tai esanti gry

nai jausmų dalykas. Bet baig
damas, pabrėžia, kad socia
listai su tikyba nekovoja. 

Ats. Krupavičius (k. d.), so
cialistų tikybos mokslo "tė
vų" nuomonėms, Atstovo Pleč
kaičio išsireiškimais Žemės 
Reformos įstatymą svarstant 
ir ką tiktai pareikštomis At
stovų Žigelio ir Šleževičiaus 
socialistų mintimis pasirem
damas priparodo, kad socia
listai visi be išimties stengiasi 
mokyklų monopolį užgrobti, 
kad per jas savo pasaulėžiū
ros dvasioje visuomenę auklė
ti ir siekia piie luomų dik
tatūros kaip ir šiame atvėjy 
prie socialistų mokytojų dik
tatūros ir kalbėtojas stebisi 
kaip šitie žmonės gali dar apie 
laisvę kalbėti ir sakyti, kad 
jie su tikyba nekovojai Baig
damas kalbėtojas kreipiasi į 
socialistus: "Socialistų filo
sofija nepripažįsta jokio dva
sinio elemento, taigi gerbia
mieji, bent jau čia, kur randasi 
žmonių nei kiek neblogiaus už 
jumis jūsų filosofiją pažįstan
čių, tokių dalykų nekalbėkite 
ir neapgaudinėkite savęs ir 
kitų apgaudinėti nesikėsinki-

M ' 

Atst. Bičiūnas (k. d.) įrodi
nėja kiek krikščionys yra to
lerantingi ir visai nei nemano 
Bent kieno sąžinės varžyti ir 
kaipo pavyzdį priveda, kad 
jeigu krikščionys butų tokiais 
kaip kad socialistai, nori įro
dyti, tai socialistai Biržiškai 
negalėtų būti katalikiškos vi
suomenes laikomų mokslo įs
taigų vedėjais ir mokytojais 
ir, kad negalima bendrojo la-j 
vinimo dalykų skirstyti į to
kius, kurie mokykloje, ar šei
mynoje arba bažnyčioje turi 
būti dėstomi, o tikyba yra 
bendrojo lavinimo dalykas, 
nes tai visuomenės doros ir 
auklėjimo pagrindas. 

AJst. Čapinskis (s. 1.) kal
bos pradžioje bent kiek sten
giasi ir gi tolerantu pasirody
ti; pripažįsta bent šiokių to
kių teisių ir tėvams; tikybai 
ir gi esą galima mokykloje 
vietos suteikti, bet tiktai nuo 
kitų pamokų liuosu laiku; 
atst. Žigelis, kaipo mažo išsi
lavinimo žmogus, perdaug pri
kalbėjęs. (Bus dauigau). 

Bonas — tai savo tautos pa
jėgomis pasitikėjimas. 

IS MŪSŲ CENTRO 
(Tęsinys.) 

Visų-pirma mes skir
kime tiu dalyku: 1) mėnesinius 
narių mokesnius ir 2) įvai
rias aukas. 
1. Mėnesiniai narių mokesniai. 

^ie palikti po senovei: po, 
25c. į mėnesį (kas gali ir 
daugiau). Tik čia visiems 
reikia štai kas žinoti. Mes visi 
matome, kaip visokie soeijalis-
tai ir laisvamaniai nori ka
talikus^ pakrikdyti ir suklai
dinti, kaip įnirtusiai kovoja 
prieš katalikus bedievių spau
da ir organizacijos. Jeigu no
rime atsilaikyti, reikia organi-
zuotres ir veikti. Stipriai susi
organizavę mes ne tik patys 
atsilaikysime, bet dar ir ki
tus, svyruojančius, arba snau
džiančius prie savęs pritrauk
sime. Mes jau priėjome prie švietos mokslo reikalams, 

kos, kultūros ir labdarybės 
darbą. Juo daugiau bus tos 
partijos narių, juo daugiau bus 
to naudingo darbo padaryta. 
Nario mokesnis — 25c. į mė
nesį, arba $3.00 į metus. Kas 
gali lai moka daugiau. Bet 
neapsikraukime tokiais mo
kesniais, kurių paskui negalė
tume pakelti. 25c. į mėnesį 
yra tai toks mokesnis, kurį 
beveik visi gali mokėti. Pra
dėję mokėti j&u ir tesėkime. 

Tie trys doleriai, kuriuos 
mes į metus sumokėsime, bus 
skirstomi lygiai į tris dalis, 
pagal trijų Federacijos ir Tau
tos Fondo tikslų: 

$1.00 — liet. katal. organiza
cijos reikalams čia ir Lietu-
voje, 

$1.00 — kultūros ir ap-

to, kad laikas jau sudaryti 
mums, katalikams, savo stiprią 
partiją. Mes jos nevadinsime 
partija, nes ne Lietuvoje gy
vename. Bet ištikrųjų mūsų 
Federacija su Tautos Fondu 
yra toji liet. katalikų kaip ir 
partija. J i ir šiandien jau su
daro bene stipriausią politišką 
pajėgą lietuvių Amerikoje. Bet 
toji pajėga dar tik tepradėjo 
augti. Reikia, kad prie Fede
racijos ir Tautos Fondo susis-
piestų visi Amerikos lietuviai 
katalikai, bent visi tie, kurie 
ant pečių ne puodynes, bet gal
vas nešioja, kurie supranta, ką 
reiškia šiandien būti geru ka
taliku ir geru lietuviu ir kaip 
reikia savo tikėjimo ir tauty
bės idealus apginti. Kada visi 
tie žmonės susispies po viena 
Federacijos vėliava, tada mū
sų niekas nebeįveiks; mes bu
sime nepergalimi. 

Kaipgi mūsų toji partija 
(Fed. su T. F.) veiks! J i ne
tik augins ir stiprins savo or
ganizaciją čia Amerikoje, ne 
tik rems savo politiškus vien
minčius Lietuvoje, netik sto
vės sargyboje Lietuvos laisvės 
ir jos darbo žmonių reikalų; 
— ji, toji mūsų partija dar da
rys daug gerų darbų kultūros 
— apšvietos srityje ir labdary
bės srityje; ji rems katalikiš
kas mokyklas ir katalikus mo
ksleivius Lietuvoje ir Ameri
koje; ji šelps našlaičius, be
turčius, jų .prieglaudas, ligon-
bučius ir t. t. Žodžiu sakant, 
toji mūsų partija varys pla-
čiausį ir naudingi ausį politi-

$1.00 — labdarybės reika 
lains (pusė Lietuvai 
čia). , 

Kurie mokės tą pilną na 
rio mokesni — 25c. į mėnesį 
— tie bus pilnateisiais na
riais su sprendžiamuoju bal
su ir Federacijos, ir Tautos 
Fondo su visomis jo sekcijo
mis (taigi ir labdarybės sek
cijoje — buvusidje Raud. Kr. 
Rėmimo Draugijoje). Gi tie, 
kuriems tas pilnas mokesnis 
butų perdidelis, tie lai pasi-
renkie vieną ar du iš tų trijų 
reikalų: politikos, kultūros, ar 
labdarybės ir tik ten tedaly
vauja, savo veikimu ir balsu, 
kur su savo auka prisidėjo. 

Tautos Fondo skyriai, siųs
dami narių mokesnius į Cen
trą, visada pažymėkite, kad 
tai narių mokesniai, atskirki
te juos nuo aukų, kurių pas-
kistvmas Centre vra kitaip 
nustatytas. 

Iš to, kas pasakyta, aišku, 
kad visa mūsų, ir dalinai vi
sos katalikiškos Lietuvos a-
teitis priklauso nuo to, kaip 
didelį skaičių narių mes čia 
į Federaciją ir Tautos Fondą 
suorganizuosime. Visi tie, ku
rie dėsimės į organizaciją ir 
mėnesinius kvoterius (pusdo-
lerius, ar dolerius) mokėsime 
— neieškokime iš to kokios 
nors garbės, ar sau naudos. 
Čia ne pašaipi nė draugija. 
Čia draugija ir mokesniai tų, 
kurių dvasia yra gyva, ku
riems tikėjimas y*a brangus, 
kurie Lietuvą myli, kurie 
Kristaus mokslą nori pildyti, 

kurie ne vien savo pilvui gy
vena; neprapuTs pas Dievą 
nei vienas mūsų centas, tik lai 
veda mus mūsų darbuose Die
vo meile. 

Neprapuls ir pasišventimas 
tų kolektorių, kurie pasisvęs 
išrinkti kas mėnuo kvoteritm 
iš dešimties draugų ir drau
gių savo apielfnkėje. Lietuva 
močiutė jų vardus dėkingai 
minės, o ir geriausias Die
vas gausiai atlygins. 

Tad, Lietuviai katalikai — 
kas gyvas į Tautos Fotid$, ir 
j Federaciją! 

Aukos. 

Kita didžiausia paspirtis vi
siems prakilniems troškimams 
katalikiškos Lietuvos tai mūsų 
aukos, kurias sudedame prie 
gerų progų, taip sakant "ex-
t r a " — laike prakalbų, laike 
vajų, atsilankius žymiems sve
čiams kalbėtojams, laike sa
vo naminių pramogų ir t. t. 

pusė Siunčiant aukas į centrą vi
sada reikia pažymėti, kad tai 
aukos. Jeigu aukotojai, ar vi
sas Tautos Fondo skyrius sa
vo prisiunčiamas aukas skiria 
vienam kuriam tikslui (pav. 
universitui, kolegijai, moks
leiviams, labdarybei ir t. t.) 
tai reikia būtinai pažymėti 
laiške tą tikslą. Tokios au
kos, su pažymėjimu kam jos 
skiriamos, bus tik tam tikslui 
ir sunaudotos. 

Gi visos aukos, atsiustos be 
pažymėjimo, bus dalinamos į 
tris lygias dalis: viena eina 
politikos — laisvės reikalams, 
kitą — kultūros, apšvietos, 
mokslo reikalams — ir tre
čia — labdarybės reikalams 
(išeivijai ir Lietuvai per pu
sę). 

Tik čia vėl skaitome rei
kalingu paaiškinti štai ką: iš 
visų atsiunčiamų aukų į Tau
tos Fondą, 5 centai iš dolerio 
eina į lėšų skyrių; juk užlai
kymas raštinės, spausdini
mas ir siuntinėjimas literatū
ros — ne pigiai atsieina. Be 
tų 5c, dar 10 centų iš dole
rio atskiriama į atsargos Fon
dą, kurio negali pajudinti val
dyba, o tik gali paimti iš jo 
metinis Tautos Fondo seimas 
nepaprastai svarbiems tautos 
reikalams. 

(Bus daugiau) 

Ne ponai Lietuvą atgimdė, 
bet liaudis — darbininkai. Ne 
ponai jai ir laisvę duos. Pir
kime bonus. 

| -

GYVOJI 
— Vieną kartą tyrininkas pasistatė na

melį ant kranto sriauniai bėgančio upelio. 
Jis ten gyveno ilgus metus atgailą dary
damas. Sužinoję žmonės apie jo šventeny
bę, lankydavo jį ir stebėdavosi iš jo šven
tumo. Jis matydamas tai pasikėlė puiky
bėn kuri labai nepatinka Visagaliui. 

Vieną rytą jis buvo beeinąs per upelį ap
lankyti tolimą bažnyčią. Štai jis pamato 
upės pakranty žmogų graudžiai bever
kiantį. Tyrininkas tuoj pažino kad tai ži
nomas vagis kuris savo nedorybėmis pa
garsėjo visoje apielinkėje. Labai nusiste
bėjęs tyrininkas buvo beeinąs savo ke
liu. Vagis pamatęs tyrininką puolė jam 
į kojas išreikšdamas jam savo didelius 
prasikaltimas ir prašė pasakyti ar gali 
jis da tikėtis atleidimo! 

Tyrininkas girdėdamas jo baisias nuo
dėmes ir išdidžiai mąstydamas apie sa
vo nekaltą gyvenimą, pilnas puikybės su 
panieka sušuko: 

— Ar tu tikiesi atleidimo, tu baisus nu
sidėjėli ? Greičiaus rožės pražidės ant šios 
sausos lazdos mano rankoj, negu teisingas 
Dievas suteiks atleidimą tokių nusidėjimų 
kaip tavo. — Girdėdamas tokį atsakymą 
vargšas piktadaris susigraudino, vėl nu
ėjo į upelio pakrantę ir atsisėdęs dar gai
liaus verkė negu pirma, o tyrininkas nuėjo 
toliau savo keliu. Netoli jam paėjus kaip 
štai staiga išpuolė iš jo rankos ta sau
soji lazdele ir įsminga į žemę. Jis bandė 
ją ištraukti, bet jam rodėsi, kad juo labiau 
jis traukia, tuo labiau šaknys skverbiasi 
žemėn. 
Matydamas kad nieko nebus paliovė trau

kęs ir stebėjosi žiūrėdamas į savo lazde
lę. Štai jis pamato sprokstančius lapus ir 
pumpurėlius. Netrukus ta sausa lazdelė 
pražydo gražiausiomis rožėmis. 

Tuo pat laiku jis išgirdo balsą: — Grei
čiau ta sausa lazdelė pražydės, negu ge-
riausis Dievas atsakys savo pasigailėjimo 
atgailą darančiam nusidėjėliui o suteiks 
puikuoliui, — 

Sugėdintas ir gailėsties pagautas ty
rininkas puolė ant kelių ir su ašaromis ap
gailėjo savo paklydimus'. Paskui jis at

sikėlęs ir vėl bandė traukti savo lazdelę 
Tuomet jau lengvai ištraukė ir su savo 
žydinčia lazdele gryžo į tą pačią vietą 
kurioje buvo palikęs vagį. Prisiartinęs 
prie jo tyrininkas ir rodydamas žydinčią 
lazdelę tarė: 

Žiūrėk, brolau, stebuklas kurį Die 
vas teikėsi padaryti kad parodžius jog ta
vo atgailos ašaros yra priimtos ir mano 
kaltes apreiškė. Buk linksmas ir daugiau s 
neverk. Dabar eiki va su manimi į mano 
kambarėlį ir abu darykiva atgaila iki 
mirčiai. 

Labai suramintas vagis nusišluostė a-
šaras ir ėjo kartu su tyrininku- į jo 
kambarėlį. Jie pasodino tą žydinčią laz
delę prieš savo duris. Paskui ta lazdelė 
greitu laiku išaugo į didelį medį. Tenai 
juodu gyveno broliškai ilgus metus ir 
abu tą apačią dieną laimingai numirė. 

Gi rožių medis skleidė gražiausią kva
pą. Žmonės kurie matė tą stebuklą manė 
kad jie yra amžinai palaiminti. Paskui 

? pasiliko to krašto žmonėse tas sakinys 
kaipo priežodis: "Greičiau rožės pražydės 
ant sausos lazdelės, negu geriausis Dievas 
atmes atgailojantį nusiHėjėlį. 

Tai matot — kartojo Birutė kad rožės 
ypatingai reiškia gailestingumą, 
— "Kaip greit tu dirbi Pumpurai te! — 

atsiliepė viena iš mergaičių. Jau beveik 
baigi raudonųjų rožių vainiką bepasako
dama mums taip gražias pasakas. 

-<- Taip, atsakė Birutė, baigiu, bet tu
riu pradėti ir kitą — baltų rožių vainiką 
mūsų koplytėlės paveikslui. 

— Mergaitės, pasakykit man, paklau
sė Birutė, ar jųs nenorėtumėt paaukoti 
rožių vainiko Marijai kiekvieną dieną 
kasmet t 

— Taip, labai norėtume! — sušuko ma
ža Rožytė. 

Bet mes negalėtume to padaryti, tu 
žinai Birutėle kad mūsų darže rožės tik 
žydi vasarą ir tai trumpą laiką. 

— "Tas tiesa, — atsakė Birutė — net 
ir gėlynuos ne visuomet rožių galima gau-
ti.Bet tai nereiškia, mano mieloji Ro
žyte, kad butų negalima. Yra kitokis bū
das, kuriuo gali riet ir neturtingiausios 
mergaitės paaukoti rožių vainiką Marijai 
kasdien, jei tik norėtų. 
— Taip mes labai norime. Meldžiamo

ji, pasakyk, tik pasakyk kaip! — sušuko 

sumdonuntos mergaitės. 
Birutė paėmus maldaknygę liepė vie

nai iš vyresniųjų mergaičių garsiai skai
tyti trečiąją rožančiaus dalį. 

-v- Klausykite, — tarė ji — mes čia 
prašome kad Marija priimtų tą rožančių 
kaipo kvepiančių rožių vainiką kurį mes 
jai aukojame. Bet nekad neapleiskite ro
žančiaus. Marija jį labai myli, ir links
mai priima taip kaip kvepiančių rožių 
vainiką. J i žada gausų atlyginimą dangu
je visiems kurie ją myli. 

Kai-kurios iš jos draugių truputį nu
liūdo, bet Rožytė už visas atsakė. 

— Rožančius yra labai ilgas, Birutė, ir 
mums neturtingoms mergaitėms gana but 
sunku gaut tiek laiko, nes iš mokyklos 
pagryžus turime pagelbėti mamytes dirb
ti namie. 

Taip — atsakė Birutė — juk ir tas 
darbas kuri atliekate iš klusnumo savo 
tėveliams nemažiau patinka Dievui kaip 
ir malda. Bet yra vienas labai lengvas 
būdas kalbėjimo rožančiaus kuris "labai 
tinka mažiems vaikeliams kurie neturi 
laiko ilgai melsties. 

(Bus daugiau) 



Pirmadienis , Spalio H, I&iJ D R A U G A S 

D R. A, K, RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 

4442 South Western Ave. 
Te le fonas Lafayet te 4146 

Valandos : 9-11 rytais, 1-2 poX 
[pietų ir 7-8 vakarais . Nedėldie § 

J n i a i s t iktai po pietų 2 iki 5 v. 5 

• D,. M. T. STRIK0L1S I 
• L i e t u v i s Gydytojas Ir Chirurgas" 
• P E O P L E S TEATRO N A M E 
• 1 6 1 6 W. 47th St. Tel. Boul. 160 
• VALANDOSf nuo 6 iki 8 v a k a r e . I 
^ N e d ė l i o m i s nuo 10 iki 12 r y t e . i 
| R e s . 2014 W e s t 43rd Street 

I • 
2914 W e s t 43rd 

N u o ryto iki pietų. 
Te le fonas McKinley 263! 

Tel. Blvd. 7042 

Di% C. Z. Vezelis 
L I E T U V I S ^ DENTLVTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47-tos Gatvės. 

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

— a r 

' DR. P. ŠIMAITIS I 
N A P R A P A T H ~ R 

>Gydau B e Vais tu ir B e O p e r a c i j o s \ 
^ 10737 S. Mkfiųcan ave . \ 
s N u o 8 iki 12 vai. ryte. * 
s 2418 W . 45 Str. Chicago. K 

( P r i e Western Avenue ) 
N u o 2 iki 7 vakare. į „„..... 

J Telefonas Boulevard 9199 

I DR. C. KASPUTIS 
a 
* 
o 
\ 
c 
t 
o 

c 
i 

I 
JO Valandos: 

D E N T I S T A S 
3331 So . Hals ted S t 

9—12 A M . 
5: 7—8 F. M. 

DR. S. NAIKELIS 
L I E T I VIS 

GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyven imo vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus l 'nlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pie tų: nuo 7—9 vak. 

Nedėl iota is nuo 10—2 
Telefonas Yards 25 11 

roTTHARLES SEGAL! 
| Perkė lė savo ofisą p o n u m e r i u i 
1 4 7 2 9 SO. A S H L A N D A V E N U E | 

• SPECIJALISTAS J 
Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų 

• V a i . : ryte nuo 10 
• p o pieti.i; nuo 1 
SNedė l iomis 

?«$»• 

12; nuo 2—5J 
8:30 vakare. J 

Tele fonas Driaud 2880 
10 iki 1. 

i 
•-i 

DR. M. STAPULIONIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8347 E m e r a l d Avenue 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 IKI 5 vanarp. 

Lavvyer 
J. P. WAITCHES 

LIETTJVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 105 J 
} { • » • • • • • « • - • • • . . . . . . . . * - ~ » B 

Telefonas P u l l m a u 350 

Dr. P. P. ZALLYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

10801 South Michigan Avenue 
R O S E L A N D , ILL. 

I VALANDOS: 9 ryto iki 9 vakare 
TEL.: PL'LLMAN 342 ir 3180 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I I I I I I U I I I I I H I I I I : 
S P h o n e Seeley 7430 S 
į D U L K FE1NBERG | 
į Gydo speeijaliai v isokias vyrų u*3 

m o t e r ų lyt i škas Ilgas. 
5 2 4 0 1 West Madison St., kampa s S 
S Western Ave. , Chicago. 
CValandos : 2—4 po piet, 7—9 v . S 
-iiiiiiiiimiiiiiiiiiiinmmiiiiiiininiimiH 

Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas v idumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South L a Salle Street. 
Valandos: 8 ryto iki 5 po pietų 

Panedėl la i s iki 8 v a k a r e . . . 
Nedė l iomis ofisas uždarytas. 

MIliiitfMIIIItlMIlIlIIIIItlHlimilllliKIIII**! 
= S. D. LACHAWICZ 

LIETUVIS G R A B O R I U S 
S Patarnauja la idotuvėse kuopi- « 
SKiausia. Re ikale meldžiu a t s i š a u - g 
Bkti. o m a n o darbu busite už«ra- s 
Sncdint i . ^* _„ 5 
S 2 3 1 4 W . 23rd PI. Chicago, I l l . s 

Telefonas Canal 2199 S 
liiiiiliiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiittni 

= = ? 5 
« - - • • • 

DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 30 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32nd St., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų 

l igų 
OFISO VALANDOS: N u o 1« ryto 
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 8 vak. 
Nedėl iomis nuo 1 iki 2 po pietų 

Telefonas Yards 687 i 
* s 

K l f l l 

LIETUVIAI AMERIKUJfc. 
U t a f — <fc — 

RENGIASI PRIE DIDELIO 
DARBO. 

jos turi už tiek %vnų užrašiu
sios, bet mat reikia, kad už to
kią suma butų pilnai užsimo-

Worcester, Mass. - č ia su- k ė i u s i * i r * * * * * P r i v a l ° b l l t i 

siorganizavo L. L. Paskolos Misijon prisiųsti tai tik tuomet 

FABIONAS ir MICKIfcVICZ, Ved. 

(lOi'iiiusia siuntimas pinigų, 
laivakortes, pašportai ir 1.1 

NOTA K UI s A s 
K e a l I N l a t e . P a s k o l o m . 

I n s u l i n a i ir i .t ' 
809 W. 35th St, arti S. Halsted St. 

Tel Boulevard SU 
Valandos . V ik i 6 kasd iena . 

V a k a . a i s : Uta r . K'et. ir S u b . iki t va . \are 
Nfd iki .1 p o Piet 'Į . 

ItlIlItlIlIlIlIlIlIlIlinitttJUIHIIIHHJilIlIlH 
Telefonas Von Boren M 4 

Re*. t l S 9 Independenee Blrd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytoju ri 
Specljalistaa Moteriškų, Vyriško 

Valku ir Tisu chroniškų Ilsų 
VALANDOS: 19—11 ryto B—» 8* 

pietų, 7—8 rak. Nedėl iomis 1 0 — 1 1 A 
Ofisas S354 So. Halsted St., ChlsugT 

Telefoną* Drover — • » 
< I I M I I I I I I t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l » l f * 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

2407 W. Madison. 1850 N. Wcl ls^ 
6205 S. Halsted Streets 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Pattcrnų kir-j 

pimo, Designing bizniui ir na-; 
mama. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais ap
mokėjimais . Klesos dienomis ir < 
vakarais . Reikalaukit knygelės . J 
Tel . Seeley 1643 

SARA PATEK, pirm. 

stotis. Į valdybą išrinko įžy
mius lietuvius: adv. A. Mile-

irį — pirm.; V. Liutkienę, J . 
Svirską ir J . Baltromaitį — 
pirm. pag.; J . Leonaitę — 

v. 

nut. r a s t ; Dr. B. Bernotaite 
j — fin. rast.; kun. L. Kava-
liauską^— ižd.; V. Vilką ir V. 
Stankų — iždo glob. Naujai 
stočiai linkime pasekmingos 

l darbuotės. 
L. L. Paskblos komitetas 

pakvietė Lietuvos Atstovi], 
gerb. V. Čarneekj, kurs malo
niai su{iko atvykti. Gerb. At
stovas pribus spalio 22 d. Kal
bės spalio 23 d. Yra paimta 
visiems geria žinoma didžiau
sia sale "VVorcestery, Meclia-
nic's Hali ant Main gatvės. 
Taipogi kalbės miesto majoras 
ir kiti žymus amerikonai, 

Daugely mūsų tėvynainių u-
pas yra pakilęs. Daugelis 
jų sako, nors jau pir
kau L. L. Paskolos boną už 
$200, dar kitą pirksiu už $100. 
Dabar proga ir tiems pirkti 
boną kurie dar nėra pirkę. Mū
sų sostinė Vilnius dar tebėra 
priešo rankDse. Išv#<oĮuokimo. 

Presos kom. 
f 

•! 
Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, n X I N O I B 
Telefonas Yards 5032 

/alandoa: — 8 iki 11 Ii ryto: 
i po pietų iki 8 rak. Nedėl io-
nis nuo S iki 8 ral. r a k a r s 

• • • • • • • 

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

Tel. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 8466 

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P . Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South HalMrd Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki4 
po pietų: 6 iki 9 vakare 

S Y. W. RUTKAUSKAS g 
l ADVOKATAS J 
g Ofisas Dklmiestyj : 

29 South La Salle Street 
Kambaris 321 

Telefonas Centra| 6390 

• Vakarais, 812 W. SSrd 8 t \ 
Telefonas: Yards 4681 

? JOSEPH C. SOBOL j f 
LnrruvYs ADVOKATAS 

Namu Ofisas 
1645 Wabansia Ave. 3-t iu lubų 

Tel. Haymarket 3869 
Miesto Ofisas 

154 \V. Rando lpn St. R o o m 479 
Metropolitan Block 

Tel. Main 2593 
Ši » • » » » « » » « • » » • mm+jĘ^ 
f 

a- » •».-.» y 
Telefonas Ganai 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Creneralis Kontraktoriue, staty
tojas ir senų namų taisjrtojas. 
2338 S. Oakley A ve., Chicago 

DAILĖS DRAUGIJOS IR 
DAILININKAI! 

Nesenai laikraščiuose tilpo 
protokolas Amerikos Lietuvių 
Dailės Draugijų Sąjungos. 
Kas atydžiai jį skaitė, tas ži
no šios Stvjungos tiksle. Prieš 
niųs dideli uždaviniai. Mušu 
sceną reikia padaryt įvairesne 
ir turtingesne, nes neturime nė 
dainų, nė dramos, nė muzikos 
veikalų."'Neturėjome jų daug 
o per pastaruosius kelis metus, 
ypač karo metu, išsibaigė ir 
lie patįs, menkučiai, kuriuos 
turėjome. Ir todėl mums ten
ka patiems, scenos dailinin
kams, veikalų ieškot, ir išleist. 
Kad tų galėjus atlikt, pavie-
niems draugijoms nedrąsu rizi-
kuot su savo menku iždu, nes 
reikia daugiau jėgų. Dėlto 
kviečiami prisidėti p r ie \ \LDD 
Sųjungos. 

Amerikos LDD Sąjunga pa
siskyrė savo tikslu nevien au-
klėt bepartinę scenos daile, 
bet tuom pat pasislfcyrę gami
nti ir leisti scenos veikalų. 

Jei kas pageidautų kokių in
formacijų kasi ink A LDD. Są
jungos, kreipkitės laišku, į 
Sąjungos sekretorių, 15 Mill-
bury st., Worcester, Mass. 

ALDD Sąjungos, sekretor., 
A. J. Gotautas. 

VAJUS EINA VfiSULOS 
GREITUMU KOLONIJOS 

SKUBA SAtfO KVOTĄ 
PADARYTI. 

bus galima rokuoti savo kvo 
tą, kaipo pilnai užbaigtą. To
dėl, šiuo tarpu dar neminėsim, 
kurios kolonijos stovi arčiau
sia. Dar visos turi progą būti 
pirmutinių tarpe. Tad subrus-
kite. Segančiame pranešime 
rodos jau galėsim skelbti ku
rios užbaigė. 

J au Euone visur buvo dide
lis subruzdimas. So. Mancbes-
ter, Conn. kalbėjo gerb. kun. 
Ambotas ir J . \ Saliunas, bonų 
užrašyta už $350. Šioji koloni
ja yra mažutė ir bedarbės nu
varginta, vienok paskolos rei
kale gražiai pasirodė. Easton, 
Pa., kalbėjo p. P. Petrauskas, 
manoma čia irgi kaip visuomet 
gerai nusisekė. Ansonia, Conn. 
kalbėjo p. K. Cesnulis, bonų 
užrašyta už $600. Kun. Jan
kauskas išsireiškė, jog Ansonia 
savo kvotą daugiau negu pa
dvigubins. Brooklyn, kun. Ko-
džio parapijoje kalbėjo p. J . 
Grinius ir Krušinskas, bonų 
užrašyta nemažai, tikimasi sa
vo kvotą greitai užbaigti. 
Scranton, Pa. kalbėjo kun. J . 
Petraitis, bonų užrašyta už 
$l,So0. Taigi &crantonas, kaip 
visuomet taip ir dabar puikiai 
pasirodė. Torrington Conn. 
kalbėjo J . Tareila ir J . Stepo
naitis, bonų užrašyta už ke
lius šimtus. Rugsėjo 25 d. Eli-
zabeth, N. J . kalbėjo J . O. Sir
vydas, bet apie pasekmes dar 
nespėjo pranešti. Rūgs. 25 d. 
So. Bostone kalbėjo J . Šaliu-
nas, bonų užrašyta už apie $2,-
000. J . Steponaitis kalbėjo 
rugsėjo 26 d. Union City, 
Conn., 28 d. Meriden, 29 d. 
Drani'ord, Conn. Visur bonų 
užrašytavpo keletą šimtų dole
rių. Rugsėjo 25 d. Springfield, 
111. kalbėjo A. M. Račkus, bo
nų parduota už trylika šimtų 
dolerių. Pasižadama ir daugiau 
parduoti. Taigi valio naujoji 
Springfieldo Paskolos stotis. 

Spring Valley, 111. praneša, 
jog patylomis bet smarkiai 
veikiama. Čia bandoma žy
dus irgi darban pritraukti.i 
Butų gerai, kad ir kitos ko
lonijos apie tai pagalvotų. Am-
sterdam, N. Y. dar už pora tuk 
stančių žada parduoti. Apie 
Chieagą šiuo tarpu nei nera>y-
sim, nes iš tikro reikėtų daug 
prirašyti norint nors kiek pa
žymėti jų darbuotę ir iškilmes 
laike gerb. Atstovo Atsilanky
mo. Visi žino, jog Chicaga ge
rai darbuojasi. Atstovas spalio 
pabaigoj tikisi galėsiąs apšilau 
kyti Bostone ir kitose bent di
desnėse Naujos Anglijos kolo
nijose. 

Pittston-Wilkes Barre apie-
linky kuone kas antrą dieną 
būna prakalbos, mat ten dar
buojasi kun. Bumša, taipgi 
jam talkon stoja p. Petraus
kas ir p. Ramanauskas. Visose 

priimta Tautų Lygon. Visi su
prato svarbą šio laimėjimo ir 
surengta iškilmingi paminėji
mai. J au ii* '"nevienu Tamo-
š ia i , , pabudo ir akis patrįmę 
šaukia ' 'duokite ir man Lais
vės Boną, i r aš jau tikiu, jog 
dabar Lietuva yra ir bus pil
nai laisva ir nepriklausoma. 

Lietuvos Finansų Misija, 
Paskolos Skyrius, 

_370 Seventh Ave., 
New York City. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
• 

(nuo mūsų koresp. Lietuvoje). 
šauliai. 

i 
Telšiai. Ikišlol Telšių apskri

ty šaulių veikimas buvo la
bai menkas: truko nuolatinių 
darbininkų, — vado. Nors 
daug buvo dėta pastangų, kad 
tokį surasti, teciau skyriaus 
valdyba nesurado. Tiesa, buvo 
suradusi, bet nepoilgo vėl 
reikėjo atstatyti. 

Rugsėjo 2Q d. atvyko į Tel
šius Šaulių Sąjungos Centro 
siųstas energingas vaikinas, 
Ant. Kiudulas, kuris skirtas 
Telšių skyriui vadu. Tiesa, 
kiek jis yra energingas, paro-

čionys, tiesa neturėdami nei 
ginklų, nei kariuomenės, nei 
teismų savo rankose, nei pini
gų išsipirkti nuo persekioji
mų, savo kantrumu pergalėjo, 
Dievo padedami, savo žiau-
ruosius priešus. I r čia iš dau
gelio tų skaudžių nuotikių 
paimama vienas, -f- šv. Bar-» 
boros tikrojo Dievo pažini
mas, krikštas ir mirtis. Ją tė
vas, Dijoskara^ pats nukerta 
kardu. Už dukters nužudymą 
sutinka jį bausmė — griausti
nis užmuša nedorą, stabmeldį 
tėvą. 

Pats lošimas buvo gana gy
vas, įdomus, nors vaidintojai 
buvo tie patys pavasarininkai. 
Bet užtat technikos žvilgsniu 
daug buvo netobulumų. Daug 
vargo turėjo artistai su de
koracijų mainymu, o jas gana 
eražnai reikėjo mainyti. 

Svarbiausioji rolė — tai pa
ti šv. Barbora ir jos tėvas Di-
joskaras. • Šv. Barboros rolę 
gana puikiai atliko 0 . Matulai
tytė. Josios švelnus, visuomet 
ramus balsas, per visą vaidini
mą traukte traukė ak. I r Di-
joskaras (J . Meinykas) neat
siliko. J is buvo mylintys, bet 
ir žiaurus Barboros tėvas. Dar 
verta paminėti Rufiną, vergą 

& • - • » — 

dys ateitis. Tečiau iš jo daug 
tikimasi. J i s turėtų a t s t a ty t i ! / A n ^ \ - T J 1 / ' V. 

. . . / . ' ( A . Drazdys) ir Idilę čigonę 
(M Ratnykaitę) atlikusius sa
vo roles t ikra i sumaniai. Cho
ras pasižymėjo " pavasarinin
kų" himnu, J . Naujalio har
monizacijos. Vakarai t&sisekė. 
Baigėsi J) v. t . "Dar kartą keti
na statyti šį veikalą 29—IX— 
per mykolines. Mariampolės pa 
vasarininkai savo darbais 
daug žada Dievui ir Tėvynei. 

Garbė jiems! Bitikas. 

s-
Arti 23-čio Place. 

PLATINKITE "DRAUG/T 

Atstovo atsilankymas pakėlė 
ir sustiprino kolonijų dvasią. 
Lietuvos Priėmimas Tautų Ly-
gon tai didelis mūsų laimėji- mainose yra koks tai nepap

rastas judėjimas, visi gyvai 
įdomauja Laisvės Paskolos bo-
nais, visi jaučiasi, jog praei
tais metais pirkdami Laisvės 
Paskolos bonus žymiai pagel
bėjo Lietuvai savo teises ap
ginti, s 

sutvarkyti jau beirstančius 
to skyriaus būrius ir vesti jau
nuomenę į sportą, bei lavini
mosi. 

Rugsėjo 25 d. "Kankl ių" 
skaitykloje padarytas Žaulių 
Sąjungos Telšių skyriaus bu
rių atstovų suvažiavimas. Da
lyvavo 11 atstovų ir dar val
dybos nariai. Išrinkta nauja 
valdyba iš : F . Misevičiaus, 
A. Tornau, A. Salio, J . Dagilio 
ir P . Sudžiaus, skyriaus teis
mas ir revizijos komisija. 

Iš pranešimų aišku kad bū
riai kiek silpnėja. Stipriausi 
būriai yra Plungėje, Tveruo
se, Rietave, Žem. Kalvarijoj. 
Šauliai gelbsti milicijai svar
biausiuose reikaluose. Turi sa
vo ginklų kurių tečiau neuž
tenka visiems šauliams. Rūpi
namasi ir sportu, tik dar nie
kas toj srity tenuveikta. 

mas. 
šio laimėjimo paminėjimą ko
lonijos iškilmingai apvaikščio-

ja ir prie tos progos daug 

bonų parduoda. 
J a u rodos bene permatoma 

kurios kolonijos bus pirmos 

PAVASARININKŲ VAKA
RAS. 

» 

Mariampolė. 25 rugsėjo Ma
riampolės " Pavasar io" sky
rius suruošė vakarą. Vaidino 
" šv . Barborą." Šio vakaro įs
pūdžiais ir norėčiau pasida
linti su gerb. " D r a u g q " skai
tytojais. ,, -^ \Š%'; 

Reikia žinoti, kad Mariam-
p6lės Pavasarininkai skaito 
savo narių arti penkių šimtų, 
turi savo chorą. Visas M. " P . " 
skyrius susideda iš atskirų 
44pavasarininkų" kuopelių, iš
sisklaidžiusių po visą Mari
ampolės parapiją. Tokių kuo
pelių, kurios turi savo valdy
bas, daro susirinkimus, rodos 
ar ne vienuolika tik yra. 

Vakaras įvyko miesto sodo 
salėje. Tai dar vos šįmet pas
tatyta šioji salė. J i yra pati 
erdviausia už visas Mariam
polės sales. Kadangi dauguma 
pavasarininkų yra , sodžiaus 
jaunimas kad nesuvėluoti par-
gryžti namo, " v a k a r a s " pra
sidėjo dieną po 3ių. 

Pradžioje gerb. kun. A. Ci-
kota paaiškino "šv . Barbo
r o s " veikalėlio prasmę ir tiks
lą, kuriuomi sutarė "Pavasa
r ininkai" šį veikalą statyti, 
teutent kad atskleidus Katali-

NEVIRTA KIAULENA YRA 
LABAI NėSVEIKA. 

Paskaityk šį straipsnį del savo 
geroves. 

Daktarai sako kad nevirta jau
tiena ar kiaulęna yra labai nes
veika viduriams nes nuo to atsi
randa skilvines kirmėlaitės. Tas 
žinoma labai sugadina vidurius. 
Kiauliena ir jautiena turi būti 
gerai išvirtos ar iškeptos jeigu 
nori kad tavo viduriai gerai dir
btu. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų y-
ra gydomi nuo vi
sai kitokiu ligi! 
kuomet istikrųjįj 
visa priežastis y n 
jų skilvis. Kuomet 
neturi apetito, šir
dį griaužia, jauti 
skausmą viduruO' 
se, skausmą stre-
nuose silpnumą a-

kyse mirguliavimą tai ženklai kad 
kas nors yra negerai su jusu skil
vių, kad skilviniai kirminai tenais 
ponavoja. Pas vaikus tuojaus ga
lima patemyti, jie nenori valgy
ti, miegoti jiems tankiai galva 
skauda, jie neturi noro žaisti su 
kitais vaikais. Laxtan yra sutai
sytas kad panaikinti skilvines kir
mėles iš jūsų systemos ir yra dau
gumos žmonių vartojamas su ge
rais rezultatais. Pilnas būdas gy
dymo Laxtan kainuoja $10.48, pu
sė $6.75. Jeigu jautiesi nesveiku 
tai tuojaus pradėk , gydytis neg 
gali išsivystyti kunvulsijos ir ko
kios kitos ligos? Laxtan yra par
duodamas Dro. Lameco Lab., For-
b«s at Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

(Apgr.) 

AJXT PARDAVIMO 8 kambarių 
namut» Ir 4 lotai, vištos, kiaulės. 

Ats i šauki te : 
^5945 W . M Piarc Chicago. 

Žaibo greitumu aplėkė visas krr Bažnyčios senovę, kad pa
savo kvotą užbaigti ir jau'kolonijas žinia kad Lietuva'rodžius, kaip tų laikų krikš-

PAJRSIDUODA EL.EKTRA A P -
ŠILDOMAS Peč ius ir mašinistų tul
žys, barg-enas. 

Ats išaukite: 
2121 U . 23rd Place . 

2ros lubos. 

GREITAS PARDAVIMAS 
geras medinis namas ant 2 lubų, 4 
flatų, labai geroj vietoj ant Marsh-
field nBtoli. 45-tos, labai lengvomis 
są lygomis . Savininkas važiuoja Lie
tuvon. Ats išaukite: 

P . P . BALTUTIS & CO., 
4600 g. TVood Str. € b f c * f p . 

KURSAS MARKIŲ 
(AUKSINŲ) ŠIANDIEN 

Prigulintis permainai 

1000 Markių $7.95 

5000 Markių $39.25 

10,000 Markiu: 77.00 
Virš nurodytas kursas inima ir 

persiuntimo kaštus Lietuvon todėl 
n ieko nereikia dadėti prie š ių su 
m ų . 

Ant didesnių sumų duodame spe-
eiališkai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon | trumpinusi 
laiką. Parduodame laivakortės į ir 
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškal 
arba laišku i 

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU 

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL. 

Valandos Biuro: Kasdiena Iki 7-tal 
vaL vakaro. Nedėl iomis iki 
1-mai vai. po piet. 

- • • • • • , , • , • , . , . , . • . . , m m 

Pampinkite įiaijo. 

Sa untglaiiBotn v%i*bai«nklta Sar. V&lst 
1'aUutu Biure. 

Xanjame mėlyname pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalas užmuSan-
tios ypatybės Siame vaiste Mėtės, 
s a priemaiša priimniai fivelnaas 
kvepalo. 

J Bai l e s yra tasai paveikiantis 
pleiskana pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sntaisytojas, korii 

paukš kad 
ir gačniau-
siaiypatai. 

Aptiivkoss 
parBiunooa 
po6$c. arka 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog i i 
labara-
torijos. 

• 
B i t i n a i 
reikalsu* 
kitę 
Mtakto 
pakel ia . 
Žiūrėkite , 
kad botą 
INKARO 
rais-
bašeakl is . 

UTHUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
rankumai, moderniško latro. 

VREDSTARLINI 
' Išplaukia kas savaitę 

Pier 68-62 Norta River, N e w . Tora 
Samland) N e w York o j Lap,kr. 30 
Gotliland) Hamburg (Rūgs . 22 

Tik 3-čia klesa 
Finland) N e w York (Lapkr. 5 
Zecland) į Lapkr. 15 
Kroomlaud) Antwerp C Spalio 22 
Lapland) Spalio 29 

\ * AMERICAN LINE 
s fanchurla) N e w York (Lapkr. 28 
Mongolia) j (Spalio 26 
Minnekahda) Hamburg t Rūgs. 21 

Tiktai tiesiai į P i l iau 
INTERNATIONAL M E R C A a N T I L B 

M A R I N E CO., 
l l f laivų — 1,260,000 tonų, 

Chicago: F . O. B r o v n . West Pasą. 
Agent, 14 Norta Dearborn St., 

ANCHOR - O O N A L D S O N 
DIDŽIAUSI, GREICIAL'KI PAf tALL* 

LAITAI, 6 A C N € 8 APSIEsTMAS 
SU 1LELETVIAI8. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

Į Lietuva Lenkiję,, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburge 
SAAONIA 

Cabte $145.00. III KJ. »10O.O# 
Taksų $5.00 

F E R GHERBOURG SOUTHAMPTON 
LIVERPOOL SBSd GLASGOW 

B E R E N G A R I A Spalio 20 
AQUTTANIA Spalio » 
ASSYRIA Spalio 20 
F e r Anglija ar Hamburgą i Danzig 

$110.00 
P e r Liepojo $120.00 
F e r Hamburgą $100.00 

RAILROAD TICKET B R O K E R 
Ezkursijiniai tikietai p n r l f e i l Ir 

mainomi. Numuštos kainos. 
Lyons Lioensed Tteket Office 

11 So. Clark St. Tel. Harrison $878 
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vo sielos varguose, nelaimėse 
ir nuliūdimuose atranda dva
sišką paguodą, palinksminimą 
ir suraminimą. O kuomet žmo-

Apvaikšeiodami tas sukak-»gus dvasioje yra sveikas, tuo-

AUSROS VARTŲ PARAPI
JOS 15 METŲ SUKAK

TUVĖS. / 
. 

tu ves bus naudinga prisi
minti sau, kuomi yra bažny
čia, tie Dievo namai, žmonėms 
ir kokią naudą iš jos turi. 

Žodis bažnyčia turi nevieno-
kia reikšmę. Kalbėdami: "T i 
kiu \ Dievą .Tėvą Visagalint i / ' 
sakome: 4 4 Švent ą Bažny e i ą V i-
suresančią, (arba katalikišką) ' 
Tuo žodžiu išreiškiame kad Jė
zus Kristus įsteigė čia ant že
mės tikinčiųjų Draugiją, kurio
je apaštalai su pirmininku šv. 
Petru J o buvo išrinkti Į augš-
čiausius mokytojus ir ^ganyto
jus. Žodžiu, bažnyčia lygiai 
vadiname ir namus, kuriuos 
žmonės Dievo garbei stato. Iš 
visuotinos tautų istorijos žino
me, kad visos tautos kokios 
tikybos jos nebūtų, statydavo 
šventnamins savo dievaičių pa
garbinimui, savo tikėjimiškų 
reikalų atlikimui. Taipat Izra
elitai turėjo savo bažnyčią Sa
liamono pastatytą dar prieš 
Kristaus užgimimą už tūkstan
čio metų ir sinagogas kiekvie
name miestelyje, Krikščionys 
lygiai Romos valstijoje Did
žiojo Konstantino ciesoriaus 
laikais {gfave laisvę pradėjo 
visur gražias bažnyčias Dievo 
garbei statyti, ką ir iki šiolei 
daro. Kokią tad naudą turi 
žmonės iš bažnyčių: 

1. Visųpirma, kad bažnyčio
je gyvena Dievo Sunūs, Jėzus 
Kristus po duonos pavydaltt, 
Švenč. Sakramente, kaip Pats 
pasakė: " A š esmi gyvoji duo
na, kuri iš dangaus nužengiau, 
jei kas'valgys tą duoną, 
ant amžių... O duona, kurią Aš 
jums duosiu, yra tai Mano Kū
nas, už pasaulio gyvenimą", 
(ty. brangesnis). 

2. Antra, bažnyčioje laiko
mos yra šv. Mišios, ta šven
čiausioji, augščiausioji ir bran
giausioji Auka, kurioje Jėzus 
Kristus, kaipo Dieve Avinėlis, 
aukojasi Dievui Tėvui išprašy
mui mums visokių malonių. O 
tų Mišių turi visi katalikai po 
sunkia nuodėme klausyti. 

3. Bažnyčioje visi krikščio
nys priima šventus Sakramen
tus. Čia žmonės per šv. krikš
tą stojasi Dievo vaikais ir Ka
talikų Bažnyčios nariais if už
eina ant išganymo kelio, kaip 
pats. Jėzus Kristus pasakė: 
" K a s įtikės ir apsikrikštys, 
bus išganytas, kas neįtikės, bus 
paskandintas. ' ' 

Čia žmonės, priimdami Šven
čiaus] Sakramentą, vienijasi 
su V. Jėzumi, kaip pasakė: 
1 'Kas valgo Mano Kūną ir ge
ria Mano Kraują, Manyje gy
vena, o aš jame." 

Bažnyčioje krikščionys, kai
po Kristaus kareiviai, yra ap-
šarvojarmi Patvirtinimo Sakra
mentu. Joje jaunieji, priimda
mi šliubą, prieš Dievo altorių 
prižada gyventi meilėje, vieny
bėje, sutikime ir' iki mirčiai 
vienas kito neapleisti. 

4. Bažiryčioje krikščionys se 
mia dievišką mokslą, kurį at
nešė Jėzus Kristus ir paliko 
Savo Bažnyčioje. Iš to dieviš
ko mokslo krikščionys, tie ta-
pusieji ĮMevo vaikai, išmoksta, 
kaip Dievas mus numylėjo ir 
kaip mes Jį turime mylėti ir 
gyventi kaip būtume lai
mingi čia ant žemės ir po mir
čiai amžinai. * 

5. Bažnyčioje krikščionys sa-

met ir kūnui lengviau ir links
miau net čia ant žemės gyven
ti. 

6. Ant galo ; kuomet žmogus 
apleidžia šią ašarų pakalnę ir 
rengiasi nueiti pas savo cjan-
giškąji Tėvą, paskutinį kartą 
bažnyčia priima jį į savo prie
globstį, kad už jo dusią r5asi-
meldus atsisveikinti su juomi 
iki iš numirusių prisikėlimo 
dienai , kurioje visi pasimaty
sime Dievo Teisme. Tr daugiau 
dar krikščionys per bažnyčią 
apturi įvairių Dievo malonių, 
todėl nėra kuo stebėtis, kad 
krikščionys myli bažnyčias ir 
jų pastatymui ir papuošimui 
nesigaili aukų. 

Taip i r mūsų lietuviai myli 
bažnyčias ir kaip Lietuvoje, 
taip ir Amerikoje, jų pastaty
mui ir papuošimui nesigaili au 

Tokias tai malones ir mes 
vVest Sidės lietuviai katalikai 
apturime toje bažnyčioje, ku
rios dabar 15 metų sukak
tuves rengiame švęsti. 

-Joje tapo vaikų apkrikšty
ta apie 2,401; jaunųjų sužie
duota apie 958 ir mirusiems 
700 parapijonams suteikta pa
skutinis patarnavimas. 

Todėl visi West Sidės lietu
viai uoliai rengkimės prie tų 
švenčių, kad parodyti viešai, 
jog ir mes kaip mūsų tėvai, 
bočiai ir senuoliai mylime Die
vą ir Jo šventus namus ger
biame!!! Reporteris. 

Dr-stėj yra 125 narės, lan
kančios šią mokyklą, prade
dant e nuo antro skyriaus iki 
aštunto. ^ ^ 

Prieš užbaigimą susirinkimo 
įbuvo kalbama apie turėjimą 
' * Ha 11 oween par ty ' ' . 

Spalio .3 d. š. m. Nekalto 
Prasidėjimo Draugija turėjo 
antrą susirinkimą> Nutarė, 
kad ši draugija eitų kiekvie
ną ketvirtą sekmadienį mėne
sio prie šv. Komunijos. 

Nutarė, kad "Halloween 
p a r t y " butų 25 d. šio mėnesio 
su programa. 

*Tam esame dėkingos mūsų 
vedėjai. Juozapina. 

• i *• i 
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IŠ NORTH SIDES. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Mokyklos mergaičių darbuotė. 
Nekalto Prasidėjimo Mer

gaičių Draugija turėjo pirmą 
susirinkimą po vakacijų, rugp. 
2?) d. š. m. Visus reikalus ap
svarsčius išrinko naują val
dybą del šių metų. Į valdybą 
išrinko sekančius asmenis: 
Stanislova Baniutė — pirm., 
Marijona Berevičiutė — pirm., 
pagelhi**hkė; Bronislova Us-
taitė — fin. raštininkė; Bro
nislova Stulgaitė — nut. raš
tininkė; Julijona Pakutinskai-
tė ir Marijona Daugirdžiutė '— 
tvarkdarės; Adele Simonaitė 
ir Emilija Margevičiutė — 
knygų prižiūrėtojos; Antanina 

Moterų darbuotė. 

Mot. Są-gos 4 kp. mėnesinis 
susirinkimas buvo- antradie-
nyj, spalio 11> Šv. Mykolo 
par. svęt., 8 vai. vak. 

Narės neskaitlingai atsilan
kė. Raportą iš buvusio aps
kričio poseiminio susirinkimo 
išdavė p-lė B. Tumaitė. 

Tuoj po raporto išrinkta 
šios narės į ateinantj apskričio 
susirinkimą: O. Valatkienė ir 
Ramoškienė. 

Šian stisirinkiman atsilankė 
dvi 2 kp. narės užkvietimui 
mūsų kuopai, joms atvaidinti 
"Vag j s^ lapkr. 13 d., 6v. An
tano svet., Cicero, 111. Sutikta 
ant kiek sąlygos daleis. ^ 

Teko išgirsti, kad ši kuopa, 
išskyrus parapiją, stovi pirmo
je vietoje davimu pelno para
pijai per\bazarą. Padarė be-
veik$700 pelno. 

Kuopa rengiasi prie teatro 
rudeny^ 

Šitokiu kuopos veiklumu ga
lime tikutis dar didesnių dar
inį nuveikti ateity. 

O. R. P. 

ir naujos bažnyčios pastaty
mu. Žemės yra visoms įstai
goms užtektinai.-

Spalio 9 d. po pamaldų į-
vyko susirinkimas, Į Švęjito 
Kazimiero Draugiją įsirašė 40 
narių. Būtent, 3 amžinieji: Te
odora Atroškient, Adolpina 
Srepdnkienė ir Jagvida Ste-
ponkaitė ir 37 metiniai nariai. 
Sutverta Šv. Kazimiero Drau
gijos kuopa. Jon pateko darbš
tus asmenys: pirmininku — 
Poška, vice-pirm. Jadviga Ste-
ponkaite, Jovaišas —raštinin
ku ir iždininku Paukštis (ro
dos). Pasižadėjo dar keli tap
ti amžinaisiais Šv. Kaz. Dr-
^os nariais. Gerb. klebonui A. 
Briškai už prielankumą, na
riams už įsirašymą ir pagelbė
jimą įrąjatfeti, taipogi valdybai 
už pasiryžimą darbuotis spau
dos platinime, Šv. Kaz. Dr-jos 
vardu reiškiu dėkingumo ir 
pagarbos žodžius. 

Kun. P. Kasčiukas, 
Šv. Kazimiero Dr-jos Ge-
nęralis Įgaliotinis Ameri
koje. . r 

" P R A N E Š I M A I . " 

- • - - - - - - _ . r , .Į -
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PED. PROJEKTŲ KOM. SUS. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Nauja, bet viena iš cjidžiau-
šiu lietuvių kolonijų, Oia apsi
gyvena lietuviai turtingesnie
ji, kurie dirbdami dirbtuvių 
sūkuriuose, pavargę ir susitau
pę centij perkasi žemės, na
mus ir verčiasi kaip kas įma-

J ie turi savo milžinišką pa-

A. L. R. K. Federacijos Chi-
cagos Apskričio projektų ko
misijos nepaprastas susirinki
mas bus rytoj, spalio 18 
d. Aušros Vartų par. mokyk
los kambary. Yra svarbių, ne
atidėliotinų reikalų. Valdyba. 

15 TOWN OF LAKE. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Pranešame^ visiems mūsų pažįstamiems, kostumeriams, ir draugams jog atidarė

me antrą ofisą, kuris randasi vakarinėje dalyje Town of Lake, visiems žinomoj, 
Amerikos Lietuviu" veikėjo, Josepb ' J . ĘŲjošiaus vietoje. , *T* 

i 

- Daug mūsų kostumerių, gyvenančių vakarinėje dalyje, toliaųs nuo iūųsų Pir
mojo ofiso, 901 W. 33rd St. Bridgeporte, dabar galės visus reikalus atliktį taip 
pat ofise- prie 4600 S. Wood St., buvusioje J . J . Elias To\v» of Lake Bank vietoje. 

Visi. reikalai kaip ant Briclgeporto ta ip ir ant Town of Lake bus atliekami tei
singai ir greitai. Ypatingą domą norime j ik re ip t i siuntime pinigų per paštą ir te
legrafą. Pinigus išmokame per paštą į 24 dienas; telegrafu į 4% dienų, k i e k v i e n o j 
je pastoje Lietuvoje. Daug padėkavonių yra^gaųnama nuo mūsų Tautiečių iš Lietu-
yos, kuriuos jokiu būdų sutalpinti nėra galima čionai. 

Laivakortę ir visus reikalingus dokumentus parūpiname greitai visiems keliau
jantiems į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

, Kaina laivakortės nuo New Yorko iki Pitlau-Koenigsberg-Karaliauc'io - $106;50 
Parduodame draftus ir Travellers' Čekius su Credit bf Letters. 
Norintiejie važiuoti į Lietuvą ar iš Lietuvos, kreipkitės del informacijų prie 

PAUL P. BALTUTIS IR KOMPANIJA 

r^ 

BRIDGEPORTE 
901 West 33-rd Street/ 

Tel. Yards 4669 

•S. A. Lietuviu Kx-kareiviu 
pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadieny, spalio 17 d., 
8 vai. vakare, p. J . Ežerskio 
svetainėj, 4600 S. Paulina 
jgatvės. 

Visi nariai privalo neatbū
t inai susirinkti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti 
apie mūsų vakarą, kuris bus 
sekmadieny, * spalio 23 dieną. 

Valdyba. 
-X 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 
:t 

rapijinę mokyklą su kėliais 
Poškaitė, Kotrina Jonikiutė ir šimtais vaikų. Ją veda seserys 
Sofija Prasuk aite — ligonių 
komisija. 

Nazarietės. Gerb. klebonas rū
pinasi padidinimu mokyklos 

Moterų Sąjungos 3-čia kuo
pa praeitame mėnesiniame 
susirinkime nutarė surengti 
valgių virimo kursus, kurie 
ir įvyks pirmadieny, spalio 
17 d., Dievo Apveizdos parap. 
svetainėje, tuojaus po pamal-

Visos moterys, turėti] pa- , 
sinaudoti ta taip gera progas 
nes įžanga nesąjungietėms tik 
iOe./ (sąjungietėms, žinoma 
veltui.) Mokytoja yra visiems 
labai gerai žinoma, tai būtent 
p-ni Strogienė iš Gicero, III. 
^Taigi, kad moterys~ nepraleis 
tos progos ir skaitlingai at
silankys. \ Į Narė. 
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GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTA PER • 'DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Zalomskis Antanas N 
Andruškevieius Juozas (Fudson, N. Y.) 
Varaneekas Petras 
Kanstantianvičius Jonas (Weet Pullman, 111.) 
Jasutaitė Anielė 
rainis Adomas (E. St. Louis, 111.) 
Rimkus Mateušas (Kewanee, 111.) 
Venckus Kazimieras 
Kašelionis Julius (Homestead, Pa.) 
Sutkienė^Marijona 

v , 

Benaitė Elzbieta 
_ Gailis Alex (Braddoek, Pa.) 

"Stasiolis Kazimieras (Johnston City, 111.) 
Stasiolis Antanas (Jobnston Qty , 111.) 

' . Petrovicz Marijona (St. Charlesj 111.) — 
Budris Kazimieras 
Samoška Jurgis (E. St. Louis, 111.) 
Černiauskas Vincas 
Kacinskis Andrius 

-
Vasilkas Zigmantas (Gary, Ind;) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii 

IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems 
LIETUVĄ. 

į 

* 
' 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

pinigų kursą kreipkitės 
v . ' 

. 

• 
-

• 

"Draugas" Publ. 
2334 So. Oakley Ave.f 

Co. 
Chicago, 111. 

5i v. 

m 
: 

• 

• 
• 
S 

Galima gaut pirkti Dienraš
tį "DRAUGĄ1' pas 

Mr. Anton J. Vishnaučką 
4107 So. Rockwell Str. 

Chicago. 

— 

United States 
Lines 

PIRK PAS SAVUOSIUS. 
Cicero Dairy Kompanija yra jUsų kaimynai. Pasisekimas 

viso miestelio remiasi ant pačių piliečių. Kiekvienas krautuv-
ninkas laukia iš jūsų paramos. Taipgi ir Cicero Daily užtikrina 
jums gera tavora greita patarnavimą už prieinama kaina. 

CICERO DAIRY COMPANY 
2410 So. £6 Avenue Cicero, Illinois. 

Generallal Airental Centrnl^fi Ir Kytine»« Buropoa 
NORTH GERMAN LT 

• Ir B 
BREMEN 

18 New Yorko tiestai l 

BREMENA — DANZIGA '— LIEPOJU 
TieHiortniH susiHiektmas i LIEPOJ U per Dnnzijfo, Tiesun p^n*imnlnynm« nuo 

laivo ant laivo 
HTJDSOM i Spalio 15, Gruodžio S 
PRINCESS MATOIKA Spalio 22 Ir Gruodi. 10 

POTOMAC Lapkr. 12, GruodHo 31 
IŠ NEW YORKO TIESIAI Į CHERBOURG—BREMEN 
su dideliais ir greitais garlaiviais ta rp Amerikos ir Vokietijos prieplaukų 

AMERICA Lapkričio 1, Lapkr. 29 ir Sausio S 
GEORGE WASHINGTON Ląpkr. 8, Gruodžio 8, Sausis 17 

Ant visu Sitų garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpinami 
į atskiras kajutas po 2, 4 a rba 6 ypatas. Užtektinai ir geras maistas 
yra suteikiamas permainant kiekvieną dieną. 

Kreipkitės pas Agentus del 
. Claussenius & Co., General Western Pass. Agents 
OO IT. LA SALLE STR. CHICAGO. Telephone" Irtmklin 4130 

MOORE & McCORMACK COMPANY INC. 
ROOSEVELT STEAMSHIP, COMPANY INC. 

UNITED AMERICAN LIN£S INC. 
Managing Operators for the U. S. SHI^PING BOARB 

« 

* • 
S • • 
1 • • 

8 • 
II 

ANT PARDAVIMO 
Parsiduoda bučerne ir grocerne mroj vietoj, bfasnls išdirbtas per 

16 metų, yra saldomoji mašina, taip kad nereikia ledų pirktų, 
elektra, malama mašina, mėsai p j Jauti maši»a Ir kiti jtaisymai. Na* 
mas Ir biznis priguli pačiam savininkui. Priežastis pardavimo sa
vininkas eina i kitą bisnj. Norintieji prkti kreipkities pas savininką 

TIŠKEVIČIUS 
314 Kensington A ve. 

m 

! 

I • • I 

Chicago, 111. g • 

John Ruskin 
B E S T A N D L I G G t G A R 
Juo daugiau rūkysi—-Tuo 

Pareikalauk mušu jUtaJtago No. £ 
juos 

I. L Lewis 
Didžiausias 

Cigar Mfg. Co. 
Neprigųlmingas 

[ewark, H. i. 
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