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Santarvės Valstybes Gins 
Dardanelius 

KONSTANTINOPOLY SULAIKOMOS TURKU 
IŠKILMYBĖS 

MUSTAPHA KEMAL PAŠA SMIRNOJE 

P A B Y A T I S, rūgs. 13. — O- kariuomenė neineitų ncutralėn 
zonon Konstantinopolio apy
linkėse. Kitaip santarvės val
stybės ta nacionalistų žygį pa
skaitytu nedraugingu ir bend
romis spėkomis atsisuktų 
prieš juos. Tuomet Imtų blo-j 

fieialėse sferose n a pareikšta, 
jog Fra nei jos vyriausybė defi-
nitiviai misprendė stipriai sto
vėti su Anglija už Dardanelių 
laisve ir už bent koki interna 
cionalį Konstantinopolio vai-
dvma. 

Franeuzai pradžioje daug 
džiaugėsi turkų laimėjimu, gi SAilRNA, rūgs. 13. — Čia 
ypač gi-nikų pašalinimu iš Ma- iškilmingai {keliavo turkų na-
žosios Azijos. eionalistų vyriausias vadas 

Bet šiandie po džiaugsmo Mustaplm Komai paša. Apsi-
seka nusiminimas. Nes žino,' 8 agstęs visokios rūšies dekora-
kad turkai statys aukštas są-l t\ j o m j s įr žibučiais, lydimas 
lygas ne vien graikams, bet ir skaitlingų palydovų ir trinks-

Iš ALRKM. SĄJUNGOS 
S E I M O . 

(Draugui Telegrama). 

GRAND RAPIDS, MICH., 
rūgs. 12. — Moterų Sąjungos 
Seime dalyvauja 25 delegatės. 
Ūpas geras. Grand Rapids 

UŽDRAUS GELEŽINKELIS-
ČIŲ STREIKUS IR 

LOKAUTUS. 

Tuo tikslu kongresui įduotas 
bilius. 

WASHIXGTON, rug. 13A-
Kongreso atstovas Hoch iš 

Kansas valstijos įdavė kong-
vaišingas. Seimo vedėja p. resui bilių, knriuomį norima 
Nausėdienė, jos padėjėja p. J o panaikinti šiandienine geležin-

KETŲRI ŽUVO AUTOMO 
BILIV NELAIMĖSE. Žinios iš Lietuvos 

DIDELIS DARBININKAS. GEGUŽINĖ. 

kubaitė; raštininkės — pp. 
Vaškevičiutė i r Aleksienė. 

FORD UŽDRAUDĖ DARBI
NINKAMS VARTOTI SVAI

GALUS. 

j Neklausą bus paliuosuoti iš 
darbo. 

santarvės valstybėms. mingai gyventojų sveikina-
Xežiurint to, vyriausybė s a - ! n i a s , K emal pasakė ilgą kal-

kosi visomis priemonėmis gins 1)a Ragino jis turkus užsilai-
Dardanelius, jei turkai mėgin- k y t i r a m į a į , saugotis piktų 
tų juos paimti. darbų ir džiaugtis bendrai su 

Buvusio graikų premiero 1 v i s a pradžiugusia turkų tau-
Venizeloso vietiniai atstovai! f a 

t v i r t i n a , j o g Ven ize los k v i ^ i a - j V [ ^ m į o g t a g b u V Q . ^ ^ 
mas pigiai nogryž Graikijon f a s - ^ ^ ^ s u l l a l l ( l o t a 

vadovauti graikų tauta.. Ra-j fe~ r a
v

u d o n a „ o h i n n V , Turė-
koma, jis reikalaus g ^ e n t o j ų L s k a i t l i n „ . L ] )nrodavimai. 
plebiscito tuo klausimu. Su-' 

DETROIT, Mich., rūgs. 13. 
— Tomis dienomis Fordo au
tomobilių gaminimo įstaigose 

kelių darbo tarybą ir uždrau
sti ant geležinkelių streikus ir 
lokautus. 

Vietoje darbo tarybos biliu-
mi siųloma paskirti neutrale 
tarybą, kurios nariai neturėtų 
reprezentuoti hei vienos inte
resantų pusės. Tai tarybai 
pavesti rišti visokius kilusius 
ginčus. 

Bilius* pripažįsta pavienių 

Vakar lig pietų pasibaigu
sioje paroje 4 žuvo nelaimėse 
su automobiliais Chicagoje. 

Iš jų mirė vienas vaikas,| MIROSLAVAS, Alytaus a.! KELMĖ, Radinių aps. Efc. 
kurs p,rm keleto, dienu buvo W n a i m u s l } p a r a p i j ą a p ] e i . ! p o s 2 3 į ^ ^ g ^ ^ 

tiizoistas , .'flo ir persikėlė į Ig l iauga ,kun ! surengė vieš.} gegužinę, Lap-
John Prushas, važiuojant, j . L e i c š i u s . J i S ; a p i f t n m e h j l k a ) n i o v i p n s M v K a n u b u y 0 

automobiliu suvažinėjo tranki- « a ^ ^ ^ ^ ^ { MerUa fr d n h M i v i e n a g 

n,s. Kens.ngtono pohcja r a - U , j o v a n M n e d u o s ^ ^ { ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ 
do sulamdyta jo lavoną ir su ^Ą^m, bet visuomet minėti-'svaigai,!, o anįras šeimininko 
skaldytą automobdn, ties n u s u p a f f a r b a fr dmngumu_ l , s v i r n o s u įj0_m%^ I g j o 

Atėjęs 1911 m., vos išsišven- nešė baltakę laukan ir gėrė Sc-
, , , . , . . . . . ,_ „ , tinos kunigu, pradėjo veikti ni ir jauni, šauliai ir ne šau-
iN.ielngan gatvėje suvaz.no- s u k u „ ^ . . ^ . , ]M ^ o girtu. K šauliu 

tas C baries Breer .s New Tor-; J # C e ) e š h l _ S u t v . p ė . j ^ ^ ^ b u y o ^ yaA&E ^ ^ 

^South Sliore Electrie € a r ii 
nija. 

ko. >> n o " draugijos skyrių, kuria- eiliniai. Iš pradžios tvarka 
me kun. J . Lelešius visom pa- buvo pakenčiama, bet vėliau 

Schmidt. 
Xe visi automobilistai areš-

darbininki) teises dirbti arba:tuojami už žmonių suvažinėji 
pamesti dirbus. Pripažįsta ir, mą. 

70,0()0 darbininkų patsai Ford, l» lijas. Pripažįsta kolektivi 
jog ateity jiems yį-!derėjiltiasr. Bet draudžia ko 

prantama, ]>irm to turi pasi
traukti karalius Konstantinas. 
Bet apie karaliaus pasitrauki
mą abejotinas daiktas. 

BRUSA SUDEGINTAS. 

KOMA, rug. i a — Iš Smir 
uos gauta depeSft, kad grai 
kai bėgdami iš Brusos tą mie 
stą sudegino. Brusa skaitosi! 
senovės turkų sostinė. 

GRAIKŲ MINISTERIŲ 
KABINETAS. 

I\;n<t(in1innpolis, rug. 13 .— 
Del įsilinksminusių čia turkų 
del nacionalistų pergalių pra
dėjo kilti riaušės, užpuldinė
jimai ir kitoki turkų ekscesai.' 

Kad taip, tai santarvės vai-i 
stybiu atstovai-komisionit'iiaij AT&NAT, rūgs. 13. — Grai-
uždraudė turkams visokius kų ministerių naujas kabine-
krikšta\imus. Net iškeltas ve-; tas j au suorganizuotas. Kabi-
liavas liepė nuleisti. ! nete nėra nei vieno venizelisto. 

Nacionalistų a t s t o j o , be to,-
pranešta, idant nacionalistų; PLATINKITE "DRAUGĄ." 

ji bus paliuosuoti iš 
i 

Ford paskelbė .pareiškimą, 
jog jo darbininkų, tarpe var-
toj " " o » s 
lai. 
sok . 
tiki 

lektivį streiką arba lokautą. 
Toksai streikas arba lokautas 
pripažįstamas sąkalbiu ir to 

PRAILGINO "INJUNCTI-
O N " LAIKĄ. 

febai, 
JK»t jų padėtis tur i rūpėti i r 
j-yriausybei. Nes kuomet ge-

^^ ^_ (ežinkeliai neįinkcijuoja, tuo-
Delto, jei kurio darbininko Į met visai saliai vargas. Dėlto, 

Ant kampo Montrose ir Wa-
sbtenaw ave. suvažinėtas E. • 3 - g o m d i r b o ^ i r gviegdamas blaiviam žmogui reikėjo iš to-

jaunimą paskaitom, pamoky- kios gegužinės prasišalinti, 
mais. į Kiekvienam suprantama, koks 

Vėliau įsteigė vartotojų yra elgesys prisigėrusio jau-
koperatyvą "Žiedas ," kuris nimo. 
prieš karą gerai veikė ir tu- Gėda Kelmės šaulių būrio 
rėjo nemaža pelno. Be to, valdybai, kad rengia tokias 
jis, nuolat susieidamas su gegužines ir daro negarbę vi-
žmonėmis, buvo jų geriausias šiems šauliams. Jeigu nemo-
prietelius patarimuose. ikate ką geresnio padaryti, tai 

- . - . - ^ - . . x . ¥. . , _ . . • Prasidėjęs karas sugriovė tokios gegužinės nepageidau-
T-5 fn^ i k i i 4 « M T̂ I atstovaujančio advokato ir , v v. % , . • • *-, - J r 
1 / tat skinamos P*-1 i Miroslavo bažnvcią. Ilgai jamos, nes jos tik gedą šau-

miroslaviečiai neturėjo kur liams daro. 
melstis. Vargo didziausį var-1 Teisybė! 
gą žmoneliai kartu su kuni-

pranese, 
šiems uždrausta vartoti svai
galus ar tai formoje degtinės, 
alaus, ar vyno. Nepaklausnie-. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 

darbo. H e l P r i ^ i n ^ s šalies į s t a ty - j 8 o n ; R a u s ę s ; .geležinkeliečius 

Federalis teisėjas Wilker-

maiiis. 
niginės pabaudos. 

Anot biliaus, šalies gleežin-
eliai, nors yra privatiniai, 

Dėdės Šamo reprezentantų ar
gumentų prieš ir už " mjunc-
tion," šiam svarbiam doku 
mentui prailgino laiką dešim ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « 
-•«• r^ v ~ • i - i A £ais. Bet gyvenimo aplinkj'-! 
ciai dienų. >»es pasirodė, kad , . ° , . . _ • . išklausinėjimui reikalingas ii 
gas laikas. 

kvapas atsiduos alkoholiu, jei 
bus susekta turint su savimi 
arba namie alkoholio, tie visi 
darbininkai tuo jaus neteks 
darbo. 

Ford pareiškime pažymi, 
jog aštuonioliktasis amendme-

[ntas yra dalis pagrindinio ša
lies įstatymo. Dėlto jis turi 
but pildomas. 

turi but įvestas reikalingas 
patvarkymas. L L 0 7 D GEORGE KALBĖS 

TAUTŲ SĄJUNGOJE. 

KALĖJIMAS IR PABAUDA 
JUODRANKIAMS. 

bės buvo sunkios ir nenuvei 
kiamos. Žmonės kentė vokie
čių sunkiausias priespaudas, 
#i kutl. J . Lelešius buvo rami-

'PAVASARININKŲ PAMAL
DOS IR GEGUŽINI. 

GRIŠKABŪDIS, Šaakią a. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Liepos 23 d., Qriikalrt\dy k ~ 
nimo šaltinis; kur nuskriaus-! vo pavasarininkų pamaldos ir 
tieji eidavo pasiguosti. Ife[gBgužynė. Vietos klebona.5 

GENEVA, Šveicarija, rūgs. ' damas geros širdies, visuomet kun. J . Vaičaitis, atlaikė iš 
13. — * Patirta, kad Anglijos gamindavo ir patardavo mels-! kilmingas mišias ir pasakė 

WASHINGCBON, rug. 13.—j premieras Lloyd George atei- tis ir kantriai kęsti sunkumus, j gražų jaunimui pritaikintą pa-. 
nancią savaitę atkeliaus Gene- Esant sugriautai Miroslavo: mokslą. Po pamaldų buvo 
von ir Tautų Sąjungos atsto- j bažnyčiai ir neturint tinkamos' paskaita šventoriuje apie šv. 
vii susirinkime pasakys kalbą yiotos pamaldoms atlikti, su- J Aloyzo, jaunimo globėjo. ,gy-

Senatorius New senatui įdavė 
bilių, kad siuntinėją grūmo
jančius laiškus per paštą juod-
rankiai turi būti baudžiami 3,-Į Buvęs Prancijos premieras'manė ir pasiūlė parapijai su-Įvenimą ir nuopelnus. Skaitė 
(XK) dolerių pabaudos arba j Bene Viviani taipat atvyks ir !rr r į autą bažnyčią atstatyti. 'Seinų dvasinės seminarijom au-

MAINE VALSTIJOJ REPU- Į d v i o j u m p t u kalėjimu, arba ga- į jis atsakys į Lloyd George 
BLIKONAI LAIMĖJO. Ii • but pritaikomos abi baus- j kalbą. 

mes. 

ANT AIRIJOS GULA NELAIMĖS PASKUI NELAIMES 

POBTLAND, Mė., rūgs. 13. 
— Pereitą pirmadienį Maine 
valstijoj rinkimuose laimėjo 
republikonų partija. Tečiaus 
ir demokratų partija padarė 
pažangą. 

BONUSŲ BILIUS BAI
GIAMAS. 

WASHINGįTONT, rug. 13.— 
Buvusio karo veteranų bonusų 

' DUBLINAS, rūgs. 13. — Parlamentas ragina darbo at-
Toli gražu nepramatomas ei-;stovus tuo klausimu pasidar-
viliui karui galas Airijoje, gi buoti. % 
šiandie nesmagumus šaliai ke- \ Savo keliu, visoj šaly darbi-
lia darbas. . ninkai vis labiau ima nerimau-'bilius, kuris pravestas abiejų 

2G-se Airijos apskrityse ko-' t i . Kai-kas pramato generalį kongreso ruimi, apdabi'namas 
munikuotė sulaikyta sustreika- j darbininkų streiką. Darbi-1 ir sakoma, į porą savaičių bus 
vus paštių ir kitiems darbinin-; ninku nerimavimai šiandie už- įduota prezidentui Hardingui 
kams. temdo ir patį civilį karą. 

Publikai patarnavimai ne- Kai-kas spėja, kad jei ilgiau 
atliekami pastos, telegrafų ir [ Airija vilks vargus ir sun-
telefonų stotyse. Tik viena j kenybes, tai trumpoj ateity iš 
valdžia ikišiolei naudojasi to-Į airių tautos liks tik vienas 
mis susisiekimo priemonėmis.f skaudus atminimas. Tauta 

Streikas gal uždarys didės-! bus išnykusi. 

patvirtinti. Biliaus galutinas 
likimas prigulės nuo preziden
to. 

PREZIDENITO ŽMONA 
SVEIKESNĖ. 

nę dalį per Atlantiką kabelių 
ofisų. 

K'ai-kur paprasti laiškai pa-

Darbininkai kelia streikus! WASHIXGTON, rug. 13.— 
dėlto, nes nežino,- kokiame pa-; Jg Baltųjų Kūmų pranešta, 
dėjime jie g}-vena. Dvi sau kad prezidento Hardinio žmo-
priešingi srovi kariauja, nai- 'na sveikesnė. 

JACKSON, Cal., rug. 1 3 — 
Dar kelios dienos ir, sakoma, 
pagelbiniai būriai pasieks 47 
nelaimingus darbininkus, ku
riems kilęs gaisras užgriovė 
išėjimą. 

Savanorių darbininkų bū
riai, vadovaujami inžinierių, 
dienomis ir naktimis muša tu-

MARION, UI., rūgs. 13. — nelį į Argonaut kasyklą. 
Iki vakar ryto vietos" kalėji- Klausimas, ar juos ten at-
me jau uždaryta 23 žmonės, ras gyvus, ar gal tik vienus 

mą, bet nieko naudinga nei»-i sakoma parlamentui ar gal kurie apkaltinti darbininkų lavonus! 
randa pašalinti tą nelaimę. J niekam. skerdynėse Herrine. Žinovai tvirtina, kad tos ne-

ston dar pramanu. Bet vai- fcina ^ ^ m fr ^ \ 
džia atsiliepimu ragina gyven
tojus laiškus siuntinėti tik bū
tinuose reikaluose. 

Susirinkęs airių parlamen-

ar už tai bus atlyginta, ar kuo
met nors pasibaigs ta kruvi
na kova. Pagaliaus patsai 
parlamentas nepasako, ar Ai

tas diskusuoja streiko klausi-Į rijos veikianti armija yra at-

JAU 23 KALĖJIME. 

GRŪMOJA 'C IV ILIU 
KARU". 

ANT KONSTANTINOPOLIO! 
ŠAUKIA TURKAI. 

ninko Baltrušaičio alksnyne. 

ANGORA, rūgs. 13. — Čia 
nacionalistų sostinėje viešpa
tauja neišpasakytas džiaugs
mas. Ties seimo rūmais sa-

PADUCAH, Ky., rūgs. 13. 
—Vietos Brothrhood of Rail-
way Car Men unijos preziden-, komos kalbos susirinkusioms 
tas McCreery grūmoja civiliu | turkų minioms. Nacionalistai 

Tuomet 1917 m. įsirūpino iš klėtinis; Šilingas. Pavake 
vokiečių vyriausybės leidimą, j įvyko jaunimo gegužinė uki-
suieškojo inžinierių, kurs pa
darė planą ir gerb. kun. Lele
šius griebėsi darbo, kurį per 5 
metus dirbo ir tiems reikalams ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
iš parapiečių mokesčių, auk&i 01LIŠKIS , Šakių aps. Lie-
ir kitais budais įgytų pinigų jpos mėn. pas vietos ukinin-
— 720,000 auksinų, atnaujino!1^ Zievį įvyko Pusdešrių pa-

JAUNIMO GEGUŽINĖ. 

karu su tikslu grąžinti demo
kratiją Amerikoje. 

vadai tik tešaukia 
Konstantinopolio! 

Dabar ant 

AR GYVI DARBININKAI 
AUKSO KASYKLOJE? 
TUNELIS KASYKLON BE 
ATODAIROS KASAMAS. 

geriau sakant, pastatė naują 
muro bažnyčią, kuri y ra tik jo 
darbo ir rupesnio vaisius. Prie 
bažnyčios darbo artimiausi jo 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J i e n d r a d a r b i a i buvo P. Žukau-
laimingos aukos gali but dar , . , v ,. . , 

° , skas ir bažnytines tarybos pir-
gj^vos, jei tik turi šviežio oro. , XT v - v . -v XT 

J 7 f i mimnkas Naruševičius iš Van-
Be maisto ir be vandens, rasi, , . v , . 

Įgali apsieiti su dideliais ken- ,r T , v. , 
.. . _ . Kun. Lelešius nebus uzmirs-

tejimais. Bet be oro. tai nei- , . , 
, . I tas mūsų tarpe niekuomet, nes 
kiek. šiandie 16 diena kaip jie 

užgriauti. 

Tomis dienomis kilę gandai, 
jo darbai liudys jo asmens ve
rtę, o kartu ir jį. Manau, kad 

buk girdėta, kaip tie nelaimint \ i r k u n . j . L e l e š i u s n e u ž m i r S 

gi šaukiasi pagelbės, katego- Miroslavo, kuriame visą jau-
nngai užginta. Nes niekas k o " n y g t ė s energiją, dvasią, paje-
pana'šaus negirdėjo ir negalė- g a s ggįjfa n o r e d a m a s ^ 0 . 
jo girdėti. Tai vienas prasi- | m e n e i g e r o g u t e i k t i L a i m i n . 

manymas. v jgiausio tau gyvenimo ir svei-
Aną dieną, kas tiesė, iš že-. katos mūsų geradari! 

mės gilumos buvo girdimi | Greit vargingųjų ašaros nu-
kažkoki atgarsiai. Bet tie v e i . s t o t , p i u d u s i o S ) j e i g u v i s u o . 
kiausia paėjo nuo .griūvančių m e n e s d a r b u o t o j t a i p pasi-
hepsnų sunaikintų paramsčių. š v c s t ų ž m o n i ų l a b u i ^ ^ 
v Tarpe kasyklos darbininkų k a i p m u s ų b l l v u g i s k u n j Jje 

gyvuoja įsitikinimas, kad tie r e š i u s ^ ^ p a r a p i j o s n a u ( l a i 

nelaimingi yra gyvi. | ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Pranešta, jog esama vilties Miręs Anglijoje laikraščių 
iki penktadienio pasiekti Ar- leidėjas Northoliffe piliko arti 
.gonaut kasyklos urvus. 19 milionus turto. 

vasarininkų kuopos gegužinė. 
Mokinys J . Švelnys pasakė 
monologą "Simas oratorius.' ' 

Jaunimas gražiai pasilinks
minęs. 9 vai. vakaro užbaigė 
gegužine ir išsiskirstė į namus. 

Amerikoniškas laivas St. 
Louis pirmutinis turėjo radio 
1899 m.' 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie gra

žus oras; maža atmaina tem
peratūroje. 

acr.- a^= 

P I N I G U K U R S A S . 

Svetimų Salių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol 
rūgs 12 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.47 
Prancijos 100 frankų 7.82 
Italijos 100 lirų 4.3P 
Vokietijos 100 markių .06% 
Lietuvos 100 auksinų .06% 
Lenkų 100 markių .01 

http://suvaz.no-
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

66 DRAUGĄ *? 

Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Metama $6.00 
Pašei Mėty $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo nžsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metij. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siusti išperkant krušoje ar esprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

DRAUGAS71 PUBL. CO. 
J334 So. Oakley A ve., Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 

Mažosios Azijos. Anglija ga
vo srnugį. Jos prestižas turkų 
teritorijose susilpnintas. 

Toksai yra abelnas many
mas ir taip, kaip šiandie mes ^arą. Apie taį kentėję nupą 

ANGLIJAI NEPAVYKIMAi, 
Francija. bendrai su turkais 

šiandie krikštauja, kuomet pa
starieji nugalėjo graikus Ma
žoje Azijoje. Prancūzai su tur
kais darė slaptas sutartis, tur
kams pristatė ginklu, amuni
cijos ir reikalingiausios karo 
medžiagos. Tai delkogi šiandie 
Francija neturėtų džiaugtis 
bendrai su turkais. 

Franci ji} džiugina ir kitas 
taktas. Kuomet smūgį gavo 
graikai, tai tas pat smūgis pa
lietė ir Angliją. Nes pastaroji 
atvirai stovėjo graikų pusėje. 
Turkai kariaudami su graikais 
visas laikas tvirtina, kad jie 
kariauja su anglais. Tad jei 
šiandie nugalėti graikai, po
draug įveikti ir anglai. 

Pasibaigus karui su Vokieti-j 

tai visa matome. 
Bet žinovai tvirtina, kad 

Anglija ne vien dar gana stip
ri, bet užtektinai ir prašmat
ni. Jei paaiškės, kad tas jai 
smūgis tikrai paeina nuo Fran-
jos, tai anglai ar anksčiaus ar 
vėliaus francuzams ten sumai
šys visus jų žygius taip, kad 
jie apgailės sėbravimosi su 
turkais. 

Gali taip ir įvykti Anglijos 
diplomatija gana apsukri. 

Bet kuomet tiedvi valsty-
bi nepasidalina svetimomis 
teritorijomis, kaip tai baisi 
neteisybė daroma turkams ir 
graikams. Kiti prieš kitus 
siundomi lieja kraują be jo
kio tikslo. Už tą neteisybę 
kuomet nors turės karčiai at
sakyti nevien Francija, bet ir 
Anglija. 

Bolševikų vadai patys sau 
pasigamino rojų. Bet visiems 
Rusijos gyventojams. įkūrė ti
krą pragarą, bolševistinį pra-

PASIIVMHUS. 

IŠ BOLŠEVISTINIO 
PRAGARO. 

Kusijoje bolševikai ruošė 
darbo žmonėms rojų. Rezulta
te iš jų darbo ten pasįrodė 
pragaras. 

Bolševikų valdžia oficialiai 
praneša, kad iki pereito vasa
rio žinoma jų policija "črezvi-
čaika" nužudė arti du milionų 
įmonių. 

Jei tokią skaitlinę paduoda 
ja, kaip Anglija, taip Franci- j patys bolševikai, tai reikia su-
ja puolėsi prie Turkijos terito-! prasti, kad ten nužudyta kele-
rijų su tikslu Turkijos inrpe-, 1Q k a r t ų daugiau žmonių. 
riją suskaldyti ir pasidalintu Xegi patys bolševikai gali 

Anglija su artimais Rytais s k a i t y t i , kiek jie tenai pra-
labiau apsipažinusi. Karo lai ^ai^Lno iki šiolei žmonim 
ku su Vokietija Anglijos ar-j ^pasitenkino jie apšvies-
mija tenai atliko didelę pažan- į ^mų rusų žudymais. Bet žu-
gą, ypač Egipte. Del to Fran- j , ] e darbininkus ir valstiečius, 
cijai tenai menka dalis teko, j į e 1 > a t v s p ripažįsta, kad 
kuomet imta dalintis turkų te- »'črezvičaika" nužudžiusi dau-
ritorijomis. Naudingiausi plo- ^iau L>(K) tūkstančių vienų dar-
tai jau buvo anglų rankose. bininkų ir arti vieno miliono 
.. Kad taip, tai Francija su j valstiečių, 
turkais pradėjo sąkalbiauti I O juk bolševizmo šulai dar 
prieš Angliją. Pastaroji paty -j įr šiandie dengiasi proletariato 
rė ir palinko graikų pusėn. Te- j skraiste. Sakosi jų valdžia 

esanti proletariato valdžia.Juk 
visame pasauly nerasi biau 

( resnės suktybės, kaip dengtis 
Ir rezultate štai ką turime: r proletariatu ir tą patį prole-

Graikai sumušti ir išvyti iš tariatą žudyti. 

sakoja baisius daiktus. 

DAR APIE UŽSIRAšYMį. 
Skaitome reikalingu patkk-

ti dar kai-kurių patarimų pa
sų išsiėmimo reikalu. 

1) Visi norintieji būti Lie
tuvos piliečiais, turi visupir-
ma apsipažinti su Lietuvos 
Rlietybės Įstatymu, kursai 
netrukus bus iškabintas vie
šose vietose lietuvių kolonijo
se. Be to lai kiekvienas nuei
na į Paskolos Stotį ir gauna 
paso aplikaciją ir registraci
jos korčiukes, kurias su atyda 
lai perskaito. Perskaitęs žinos, 
ko iš jo yra reikalaujama. 

2) Paskolos Stočių vedėjai 
ir kitos įgaliotos įstaigos, ga
vę iš Atstovybės visos reika
lingos medžiagos, lai gerai 
apsipažįsta su visų prisiųstų 
raštų turiniu, kad galėtų 
teikti kiekvienam reikalingų 
patarimų ir kad nereikėtų tais 
pačiais klausimais daryti pa
klausimų Atstovybėje. 

3) Kaip seniau, taip ir da-
bar, aplikacijas del paso iš-
pildant reikalinga turėti 2 fo
tografijas nustatyto didžio 
(3x3). * 

4) Pirmas Amerikos popie-
ras išsiėmę dar nesiskaito A-
merikos piliečiais, ir dėlto jie 
gali užsirašyti Lietuvos pilie
čiais ir išsiimti Lietuvos pasą. 

5) Viso surašymo ir pasų iš 
davimo centras yra ne New 
Yorke, bet Woshingtone. Tai
gi visais panašiais reikalais ir 
reikia kreiptis į Lietuvos At
stovybę: 1925 " F " Street, X. 
\V., Washington, D. C. 

Liet. Informacijų Biuras. 

Lietuvos Valstybės konsti
tucija priimta, Jos turinys pa
skelbtas. Prasidėjo dafyar laik
raštininkų darbas. Jie reiškia 
savo nuomones apie konstitu
cijos vertę. Na čia tai pasiro
do tikras margumynas. 

Vieni laikraščiai labai mažai 
užsimena apie konstituciją, 
kaip ir laukdami, kolei visi ša

kio plauko socialistai. Jie kon
stitucijoje neranda nieko ge
ro. Ji, girdi, žeminanti Lietu
vą; už ją, sako, gėda prieš sve
timtaučius ir t. t. 

Del ko taip? 
Dėlto, kad konstitucija duo

danti prezidentui " karališkas 
teises". Bet tai yra tik jų: 
tuščias išpustas muilo burbu-

vo mintis išsipasakos, o tuo-1 Jas; tai yra. tik tuščias vapa-

valstybės mokyklose. * I jimo sąvoką. 
Kaip, girdi, visi dėsime mo a) Pedagogijos apibudini 

kykloms mokesčius, o tikinti e -

Uiet jie savo nuosprendį pa
duos. 

Nekurie laikraščiai išranda, 
kad dabartinė konstitucija yra 
vaisius perdidelio pataikavimo 
demokratijai (demagogiška); 
bet ją pripažįsta vis tiek ge
ra, nes respublikai, girdi, ge
riau turėti, kad ir ne visai to
bulą konstituciją, negu jokios. 
Atstovai, kurie balsavo už kon
stituciją, nors n,e su visais jos 
punktais pilnai sutiko, bet 
balsavo, nes matė jos priėmi
me labai daug naudos Lietu-
L . * 

vai. 
Daugiausia į konstitucijos 

sudarymą įdėjo darbo krikš
čionių demokratų blokas. Dėjo 
i 

lįojimas tų, kuriems Rusijos 
Sovietai kvepia taip, kaip žy
dams "Aigipto cibuliai". 

Bet ką padarysi? Lietuvos 
žmonės bolševikų su jų sovie
tais nenori. Tai parodė išvyda
mi juos iš Lietuvos. Tie patys 
žmonės ir į St. Seimą išrinko 
daugiausia tokių, kurie tolymi 
yra nuo sovietų, ir jiems pa-jjįau; jie nori, kad katalikai 

ji jomis naudosis savo tikė
jimui mokyti. Nenusiminkite, 
bedievukai, ir jųs galėsite 
mokytis tikėjimo dalykų už 
jūsų sudėtus mokykloms mo
kesčius, ne tik tikintieji. Nie
kas jums nepavydės. Kad pa
ragautumėte tikėjimo mokslo, 
tai nebūtumėte toki laukiniai 
kaip dabar, suminkštėtų jūsų 
girdįs, atsigautų sąžinės 4r 
nebūtumėte. toki nuožmus, 
kaip dabar pasirodote. 

Bet socialistai su laisvama
niais nori, kad katalikai mo
kėtų mokyklų mokesčius, o ne
galėtų nuo mokyklų susilaukti 
to, kas jiems brangiausia: kad 
jų vaikučiai butų išmokyti-ti 
kėjimo mokslo. Ir kas da biau-

vedė sudaryti konstituciją ne 
sovietišką. 

Laisvamaniai ir socialistai 
didžiausią blogumą konstituci
joje randa tame, kad ji neat
skyrė Bažnyčios nuo valsty
bės. Jie negali to pakęsti ką 
net Rusijos carai pakentė, 
tai yra, kad butų kunigams 

konstituciją, kas inatė bus mokama valstybinė alga, idant 
naudingiausią visai šaliai, tikintiems butų lengviau. 
žmonių visuomenei, o ne vie
nam tokiam luomui, ar parti
j a i Nors konstitucija krikš
čionių balsais perėjo, bet net 
ne visi krikščionys yra ja pa
tenkinti. Daugiau nepatenkinti 
krikščionių tie, kurie labjau 
yra partyvi. 

Argi .dvasiškis to nėra ver
tas? Jei jis tinkamai aprūpi
na tikybinius žmonių reika
lus, aukli tuos žmones, tai jis 
daug daugiau padaro valsty-

mokėtų mokesčius mokykloms, 
o bedieviai ten galėtų laisvai 
dėstyti savo bedieviškas zau
n a i Tai ir graži teisybė iš jų 
pusės. 

' i 

Taigi socialistai su laisva
maniais taip žiauriai kovoja 
prieš konstituciją už jos krikš
čioniškumą. Kad konstitucija 
išėjo krikščioniška tame jie 
mato baisiausią gėdą Lietuvai. 

Bet tikri Lietuvos vaikai 

mas, šaltiniai ir svarba. 
b ) A u k l ė j i m o užduot is ir 

sąvoka krikščionių suprati
mo. 

c) Nekrikščionių pažiūros 
į auklėjimo būdą ir jų ver
sti tikrumoje. 
3. Pradedamoji mokykla ir 

jos reforma. 
1 Antroji mūsų mpkyklu.-; 

i 

nišįs — prekybos mokykla. 
5. Pradedamųjų mokyklų 

tipas. 
6. Mintys besirengiant steig

ti mokytojų seminarijas. 
7. Aritmetikos metodika, 
8. Ko mokyti geografijos 

pradžios mokykloje? 
9. Del naujųjų kalbų aukš

tesnėse mokyklose. 
10. Del lotynų kalbos skai

tymų gimnazijoj. 
1L Matematikos programas 

statant. 
12. Trumpas zoologijos ter

minų projektas. 
13. Vilniaus universiteto sta

tutas. . 
14. Aukštesniosios 8 klasių 

Komercijos (prekybos) moky
klos projektas, 

15. (Pamokų planas 
d6 Trumpos mokomų dalykų 

programos. 

I 
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gai, didžiuojasi, | k v k l o g K a u n e i g t a t a i 

Jei yra kokia gėda tai a-
postatoms, kurie pametę tikė 

bei gero, negu kokis nors žy- jimą nori ir visą Lietuvą pa
muš valdininkas. Ne del vals
tybės gero ir ne del žmonių 

čiaus šiuo kartu Anglijai Grai
kija pasirodė menka talkinin
kė. 

TELEGRAMA IS MOTERŲ 
SĄJUNGOS SEIMO. 

Šiaip visi nusimaną valsty- (juk ir katalikai žmonės) ge
bės reikaluose žmonės, nežiu- 10 socialistai su laisvamaniais 
Tint savo politinių pažiūrų, pri taip labai pageidauja atsky-
pažįsta, kad ta konstitucija, 
nepaisant nekuriu netobulumų, 
yra geras daiktas ir reikia 
džiaugtis jos priėmimu. 

Visi beveik krikščionių de
mokratų dvasios laikraščiai 

rimo Bažnyčios nuo valstybės, 
bet del savo masoniškos ne
apykantos ir de]^ltaįųn/C 

Jie geidžia, kad Bažifyčia 
nei to neturėtų, ką gali turėti 
paprasčiausia draugija. Jie 

Grand Rapids'o majoras Olt 
man asmeniškai pasveikino Mo 
t eru Sąjungos Seimą ir pavedė 
delegatėms naudotis visa mie
sto laisve. 

Žmonių svetingumas yra ste
binantis. 

sutiko konstituciją prielan- \ trokšta to, ką bolševikai jau 
kiai, nes mato aiškiai, kad ji įvykdė ir vykdo: išplėšti Baž 
nutiesia Lietuvai kelią 'į ge-įnyčios turtus, o gal ir pamir-
rovę, ji stato šalį ant tvirtų kyti savo rankas kunigų krau 
krikščioniško mokslo pamatų,! juose. Ne vienas jų su mielu 
remia ant tvirtos uolos. '«mru tai padarytų. Istorija liu-

Jei Lietuvos respublikos Į dija kokiais pasirodė * jų 
žmonės sugebės eiti tuo kons
titucijos užbrėžtu keliu, jų 
ateitis yra šviesi. . 

j 

Prieš. 
i 

/Prieš konstituciją griežtai 

-"broliukai" kitur. 
Tikėjimas. 

Kitas nepakenčiamas laisva 
maniams ir socialistams daik
tas konstitucijoje, tai 'kad ti-

Nina. nusistatę laisvamaniai ir viso- kėjimo mokslas bus dėstomas 

rergti masonerijai. 
Nelengvas darbas! Titnagas. 

LAIKRAŠTIS MOKYMO IR 
AUKLĖJIMO DALY-

. . *• - -̂ » p y . . . * - - • 

iti KAMS 

• 

<Pr. Dovydaičio leidžiamas. 
* 

Perskaitęs "Lietuvos Moky
klos" antrųjų 191.9 metų I-ją 
knygą, noriu priminti, kad ji 
butų pravartu kiekvienam į-
sigyti ir perskaityti. Nerašy
siu čia kokių pagyrimų, o tik 

juoduosiu nors trumpą turinį. 
Jis gėriau išreikš knygos ver
tę, negu gyrimai. 

Pirmiausia eina ilgas ir 
svarbus rašinvs: 

1. Sąmonė psichologijos, pa
žinimo teorijos ir pedagogijos 
žvilgsniu. 

2. Apie pedagogiją ir auklė- knygyne. 

įstatai ir pro
grama. 

18. Švietimo Ministerijos 
bukalterijos kursų Kaune įs
tatai ir programos. 

19. Aptarimai. 
20. Mūsų mokykla vokiečių 

okupacijos laiku. 
x 21. Švietimo Ministerijos pa
reiškimai. 

22. Laikinieji įstatai Aukš-
-

iėsniosioms Bendrojo Lavini
mo Švietimo Ministerijos Mo
kykloms, 

23. Iš empirinės psicliologi-
ios. 

24. Iš rącionalinės psicho
logijos. 

Daug reiktų prirašyti, no
rint smulkiau paduoti, kas y-
ra toje 240-ties puslapių, di
delio formato, knygoje. Bet 
iš paduoto turinio galima sprę
sti, kiek protinio ir informaci
nio turto joje yra. 

Knygos kaina 75c. 
Ją galima gauti "Draugo" 

V. K. 

I 

• 

*% • 

Kun. P. Lapelis. 

ATSILANKYMAS LIETUVON 
IŠBUVUS 14 METU 

AMERIKOJE. 
« 

*a> 

XJ 
KELIONES ĮSPŪDŽIAI. 

(Tęsinys) 
Taipgi nežinia delko tie "Prosze Pa

na i" krėtė mūsų daiktus, nors visiems ai:
r-

ku, kad mūsų tikslu buvo kelionė toliau 
t. y. Virbalio linkun. 

Atvykus į Eidkunus reikėjo išlipti ir 
su savo daiktais ateiti stotin, kame Vo
kiečiai padarė jų reviziją ir pasų patikri
nimą. Iš Eidkunų tuo pačiu traukiniu pri
važiavome Virbalį, kuris randasi ant Lie
tuvos ir Vokietijos sienos. Čia mūsų daik
tus peržiurėjo ir pasus patikrino jau Lie
tuvos valdininkai. 

Taigi nuo Cherbourgo iki Virbaliaus 
reikėjo pereiti net per septynius pasų pa
tikrinimus ir septynius daiktų peržiūrėji
mus. Žinoma, kontrabandos nerado, bet 
v ištik tokioj ilgoj kelionėj reikia pritirti 
visokių nemalonumų dėlei tų revizijų ir 
kontrolių. Seniau taip nebuvo Europoje. 
Tai vis karo pėdsakai ir nematytis taikos 
tarp valstybių, nes nežinia delko kiekvie
na jujjj dar vis kaž ko prisibijo.. 

Tėvų žemelėj. 
Virbaliaus stotyje galima buvo jus

ti tiarai, jog jau esame Lietuvoj. Val
dininkai šneka lietuviškai, visur pardavi
nėjami lietuviški laikraščiai, bufete pa
tarnauja lietuviško tipo moterys ir vyrai. 

Keletas graudžių ašarų nuriedėjo 
per mano skruostus. Dieve, kaip Tu esi 
geras, kad leįdai man sugrįžti savo. tėvų 
žemelėn, — tokia mintis perbėgo per ma
no vaidintuvę. Taip tikrai esu Lietuvoj... 
toje šalyj, kur gimiau ir augau. Norėjosi 
išėjus iš savo internacijonąlio coupe stotin 
pulti ant Žemės ir ją pabučiuoti. 

Tai meilės jausmai Niekas negali oa-
veržti io, kas yra įgimta. Aš labai susi
graudinau peržengęs savo, tėvų žemę, nqrs 
ji atrodė labai sumenkusi, nubiednėjusi 
Žįnau gerai Suvienytąsias Am. Valstijas, 
važiavau pro Francija, Belgiją ir Vokie
tiją, bet visur jaučiau švarumą, mačiau 
žmones gražiai-švariai pasirėdžiusįųs, taip
gi visur tvarką, — žodžių, kultūrą. Virba
liaus stotyj tas viskas lyg rukai pranyko. 
Tūlas anglas, sėdėjęs šalę manęs, paste
bėjo man į ausi: "Tai mizerijos šalis". 
Žinoma, — aš atsiliepiau: lietuvę, buvo 
kare centre j jon grūdosi visi plėšrieji gai
valai. Be to, Rusai ją laikė, melžė, kad tik 
daugiau ją išnaudojus ir nieko gerą jai 
nedavus. 

Ypač darė sloginantį upą mūsų liau

dis: tų žmonių apdaras sunkus, nors tai 
vasaros metas; švaros nematyti, dažniau
sia basi ir tos kojos purvinos. Ypač mer-
ginos tokiame padėjime keistai atrodė... 

Gįlyn į Lietuvą. 

• Virbalyje mūsų traukinys išbuvo apie 
valandą laiko. Nuo Virbalio ir Kauna* 
nelabai toli. Smalsiai laikiau savo akis 
nukreiptas į Lietuvos laukus ir pravažiuo
jamas ūkininkų sodybas. Laukai matėsi 
gražiai apdirbti rūpestinga sodiečio ranka. 
Jaučiau taipgi, kati Lietuyos žemė gera, 
nes derlius atrodė neblogas. Tik ūkininkų 
gyvenimėliai matytis labai menkučiai: 
šiaudais dengti, daugelis vos besilaiko, 
kJLlyg koks laužas stovi, nors matomai 
ten taip kokios šeimynėlės skurstamą... 
Tąi negalima butų pavadinti gyvenamai
siais kultūrinio žmogaus namais, tai tik 
lindynės arba " bakūžės samanotos"... 
Ten nematyti, kad jų tose bakūžėlėse, mi
kroskopiški langeliai butų atidaromi, ne» 
mūsų kaimietis dar nesupranta, jog gyve
namajam namui yra reikalinga bent kokia 
ventiliacija. 

Buvo jau vakaras. Prieblandose bu-
vo matytis pro vagono langą kaip Lietu
vos jaunimas grįžta iš darbo namo. Nors 
t r a u k i n y s pusėt i į ią i š n y p š t ė i r dundė jo , be t 
buvp girdėtis ne vienoj vietoj būrius, dai
nuo janČius liūdnas meUodijąs, priprastas 

lietuvio dvasiai. :v.-
Buvp šilta diena. Pravažiuojant pro 

stotis, pastebėjau, svetimtaučiai užsiimda
vo nosis, nes Lietuvoj kanalizacija yra ne
žinomas dalykas. Visokie nešvarumai gen
da pūna ir tai viskas kįla laukan, kas ter-
šia-gadina tyrą orą. Netik stotis, bet ir 
didesnieji Lietuvos miestai, kaip Kaunas, 
Šauliai arba Panevėžys dar nei nesapnuoja 
apie apsivalymą puo nešvarumų... 

Besižvalgant po Lietuvos laukus ir u-
* pylinkes nei nepamačiau kaip privažiavo 

me laikiną Tėvynės sostapįlį Kauną. 

Kaune. 

Su didžiausiu atsidėjimu veizėjau į 
tą žymiausį mūsų dabartinio gyvenimo 
mieste. "Kaunas, Kaunas" — kondukto
rius šąųkį, praeidamas pro mūsų vagoną.' 
Aš dar vis lyg ir nenorėjau tikėti, kad tai 
butų Kaunąs, kame gyvena mųsų šalies 
prezidentas, kanie raųdasi Steigiamasis 
Seimas, kame yra centras viso politinio 
ir kultūrinio veikimo. 

Taip, jau mes esame Kaune, — tarė 
'! priešakyj manęs sėdėjusis vokietys, kuris 

jau nebe pirmą sykį Kaunan lankosi. 
Išlipus iš traukinio ir įėjus į stotį pa

sirodė pirmas ir tikras Kauno įspudys: 
nešvarumas, vyrai, apsivilkę seriųėgonus' 
ąr rudinėmis, daugelis jų basi lietuviško 
tipo nudėvėtomis kepurėmis apsimovę, rū

kė pypkėmis savo produkcijos makorką... 
Visi jie juodi arba pageltę nuo saulės nu
degimo, su suveltais plaukais, matyt, nesi-
prausę keletą, dienų; jų apautuvai iškry
pę, nevalyti Vyrų tarpe matėsi daug mo
terų ir merginų nei kiek negeresnės iš
vaizdos. Didžiumoj jos buvo apsigaubu
sios skepetai-tjėnris: margomis, raudono
mis, pilkomis ir dąr kažin kokiomis ki
tomis. Jų veidai atrodė švaresnį, negu 
vyrų, bet vistik matėsi visame kame daug 
skurdo ir kultūros stoka. 

Tarp tos keistų sutvėrimų minios, be-
sįstumdančios ir lyg bitės savo avilyje be
ūžiančios, matėsi greitai tai šen, tai ten 
bebėgiojąnčias truputį švaresnio tipo ypa-
tas su vienu kitu blizgančiu guziku, pri
siūtu prie kruTĮnės arba šiokia-tokia bur-

blėkelė prikabinta prie nudėvėtos ke
purės. Tai mūsų krašto <<činovlli^kai,, — 
valdininkai: porteriai, konduktoriai, tele
grafistai, poiieistai ir 1.1. Bet tame keista
me būryje matėsi beslankiojant tai šen tai 
ten besisukinėjant gana švarių ir malonų 
įspūdį darančių ypatų — tai Lietuvos ka
rininkai. Į juos pažvelgus atgauni dvasią 
ir jauti, kad mūsų nuvargusi Tėvynė turi 
rimtą sargybą. Liaudis deda visas savo 
pastangas, kad savo Tėvynės ginėjus tin-
k a n i a į ap r ėdž iu s i r sočiai pavalgydinus , 
nes juose gludi šalies ateitis. 

(Bus ū>ug|au-. 
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TrečųuUeiųs, Rugsėjo 13 1S>22 

\ Šiandie P i n i p Kursas 
10c Už 100 Auk. 

1,000^^^1100 
Pigessnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Uitikrtntas 

Trumpam© laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — Clearing House 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6.000,000.00 

DR. A, l RUTKAUSKAS 

PIKNIKAS. 

•g-

GYDYTOJAS IR CHTJU KGAS 
444a 80. Western Avenae 

Telef. Lafayette 4141 

Spring Valley, UI. — Ru 
sėjo 3 ir 4 d. parapijps dar 
že, buvo piknikas Šv. Onoa 
bažnyčios naudai Oras buvo 
labai šiltas. Žmonių atsilankė 
nedaug. Bet pelno visgi liko. 
Per pikniką jaunųjų L. Vyčių 
choras vadovystėj varg. A. P. 
Stulgos padainavo keletu dai
nelių ir Vyčių himną. Taipgi 
buvo įvairių žaidimų. į 

Ten buvęs. 

V o s : i - U rytais. 1-2 p o | A K A D E M I J O S R Ė M Ė J Ų I Š 
ir 7-8 rakandą. Nedėldie-# I ^ , . . M 

VAŽIAVIMAS. 

Vaan<*os 
Nedėldie-., 

Iki 5 ral. ^ 
i:, pietų 
Ifaiais tiktai po pietų S 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENCE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki » vak. 
Seredomis nuo 4 Iki 9 vakare. 

Cicero, 111. — Sv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Dr-jos •! 

j skyrius turėjo šeimyninį išva

žiavimą rūgs., 27 d. šalia Šv. 
Kazimiero Vienuolyno Chiea-
goj. 

Žmonių susirinko gražus" bū
relis. Visi gražiai žaidė ir-k'nk-
sminosi ligi vėlumos. Buvo.vi
sokių įvairumų. 

Ten buvo»duota dvi dova
nos: deimantinė špilka ir bran-
zalietas. Išviso pelno iš to iš
važiavimo liko apįe $100. 

Reikėtų širdingai padėkoti 
šeimininkėms už gardžiai pa
ruoštus užkandžius ir seserims 
Kazimierietėms už saldžius gė
rimus. 

Garbė Akadeųųjos Rėmėjų 
Ciceros skyriui įr ypač jo dar
buotojoms E. Reikauskienei, 
E. (jricaitei ir kitoms. Linkė
tina ir toliau taip pasekmin-

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street . . 
Ant viršaus Tniver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
7—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomls nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: 

DGEPOI 
BANKAS 

Su Turtu virš $6,000,000.00. 

£ai darbuotis visuomenės * la
bui, - t 

Teą buvusi. 

WAUKEGANO, ILL. JAUNI

Waukeganas, galima sakyti, 

yra turtingiausias lietuvių jau 

nimu jo aplelinkėj. Čia randa

si skaitlingas būrys gražiausio 

jaunimo, tik kad jis ne visas 

yra toksai garsus ir girtinas 

dė ilg$ kpyą; su tųp negarbės 
apaštalu, ir jęi ne. vą$$iq$; 
ranką, kuri pačiupo to vado 
»UQ4U .gfritaųg, ga} dar butų 
4r ilsi šijpj^i taip, užsitepę- Ęe t 
jas ir pjįbąįcė jpjo dįenąs prie 
choro, ir choras i e n ^ ą į at«i-
uusp, Gąvoląuną, enex$nj£ ir. 
jaunimui a t s iuvus ] vedėja 
varę-. N Kulį, kuris deda visas 
pastangas, kąd apvalius, fiy. 
PaĮtearuįegąųs cliprą, nuo tos 
nuo^ai>piqs. ligos* ir sagrąžiiy-
ti jam prįderamąją garbę. 
Į r nors dar tos nuodų šaknįs 
laikos}, nors <\$r randasi de
dančių pastą^gaą tą įsigalėju
sią ligą palaikyti, vięnpk jau 
ias. nevyksta jiems, nes didžiu
ma jau petjs į p^tį einą į ge kaip kad turėtų būti. Kas čia 

kal tas! Tai į tąjį klausimą irjrąjį, prideramąjį, garbingąjį 
i 

Patarnauja Lietuviams kuogeriausiai. 
Priima pinigus į taupymo skyrių ir moka 3%-
Pinigus taip padėtus grąžina ant pareikalavimo. 
Priima pinigus ir ant 6% su pilnu saugumu. 
Duoda paskolas ant pirkinio ir budąvojimu namu 

Chieagoje. 

Rezid. tek Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyri-ku 
Vaikų ir visų chronišku ligų. 

Ofisas: S354 S. Halsted Sk 
Vai.: 10—11 ryto: 2—S po 
piek 7—8 vak. Ned. 10 11 d-
Rea. 1119 Independenca Blvd. 

Cnicago. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tek Yards »»4 

Tel. Yards 0994 
OFISO V A L : 

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

įParandavoja saugias ir nesudegamas dėžės. 
Siunčia pinigus Lietuvon Auksinais ir Doleriais 

greitu būdu. 
Parūpina laivakortes Lietuvon ir iš ''laetu'voč ant 

geriausiu laivu. 
Padaro visokias doviernastis ir affidavitus pagal 

Amerikos ir Lietuvos teisiu. Ir abelnai atlieka visas 
bankines operacijas kuogeriausiai. Temykite mūsų pi
nigų kursą laikraščiose kiekviena diena. 

District Bank 
A STATE BANK 

1112 VVest 35-th Street Ghicago, 
Bankas atdaras kasdiena iki 3 po 

pietų. s . 
Seredomis vakarais nuo b* iki 8 va

landos. 
Suimtomis per visa diena iki 8 vai. 

vakare. 

kreipiu domęu 

Praeitis garbinga. 

Buvo laikai kuomet visas 
Waukegano jaunimas stovėjo 
pirmame laipsny j . Mat buvo 
darbininkų, kurie visa širojjįipi 
atsidavę dirbo,, pureno dirvą, 
sėjo gerą sėklą jaunimo širdy
se, ir todėl gražus darbas da
vė gerus vaisius. Linksma bu
vo tuomet ir pažvelgti į Wąu-
kęgano jaunimo darbus ir jo 
dorą. Šiandie jau nėra taip. 

iPrivesių pavyzojį. — Geras 
ūkininkas, prižiūrintis gerai 
ukį, įdirba žemę gerai; ir jojo 
likis neša puikiausius vaisius.. 
Bet štai atsitikime, perleidžia 
tą;;uk4^ki;įaįn, kuriam jaii nė,: 
ĮflpVip į k i o (gerininiąs^ o^tilt. 
pasinaudojimas jųo.Jkoi <Jąr g ^ 
ras ir žiūrėk po kiek laiko toj 
pačioj buvusioj derlingoj dir
voj vien usnys teaugą. Ir tas 
jau užsiveisiusius usnis sunku 

kelią. I r choras jau žymią} 
progresuoja. Je i tik taip sutąr 
tinai eis ir toliaus, tai pilnai 
galimą tikėtis iš Šv. Baltra
miejaus choro puikiausių vai
sių. 

Susimetė pas Vyčius. 
* 

Dabar tas vadas su savo šta
bu yra susikoncentravęs Vyčių 
tarpe ir mano išlaikyti sveikai 
savo poziciją, Vyčiai politiko
je, matoma, silpnesni už šv. 
Baltramiejaus chorą, tai taip 
ir tęsiasi. Tasai štabas sten
giasi savo vadą apginti, nes 
jie žino, kad nuo savo pono 
gaus gerų vaisių (nors tas kaiv 
taįs ir pusėtinai kainoja),, ., 

Jie stengias,}, pątraukįtiįj, s # 
vo gjobą-ar Kažkuriais merg^-' 

BANK 
Qna& 

— — 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkel į savo ofisą po num. 

1241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Jociaus Ręst. 1 lobų. 
Priima Ligonius nuo 9-11 A. M. 

t-ft F. M. 
| Tel. Boulevard 7179 

Rezidencijas Tel. Fairfa* 8674 

r^^Y»V\4-i-ivj'pVeliavv, Kukardy, visokių Ženkleliu, Guzikučiu, Ant-
LJIL U I U V C spaudį ir kitokių Draugystėms reikalingų dalyku-
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jusfl dr-tes vardą. 

S T R U P A S CO. , 9 0 - 9 2 F e r r y S t . N e w a r k , M. J . 
— 

Res. Tel. Cicero 54o« 
Ofiso Tel . Cicero 4» 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 4» Court 

N. E- Cor. 49 Court ir 1S Stx. 
ant virSaus vatetynyčios. 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių cytindrų $890. Sedan $1,365. F . O- B. Fact. 
Šešių cylindrų $1,650. Sedan $2,400. F . O, B. Fact. 

Prieš pirksiant pamatyk DUi^VNT 
WESTERN M0W)R SALES 

5245 W. 22-nd Str. arti 53-čios gąt. Tel Cicero 8119 
Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 43 Ave. Cicero. 

1 

Tai tas šiandie yra su Wau-
kegano jaunimu. Apleidus 
>Vaukeganą jaunimui atsida
vusiems darbuotojams, atsisto
jo, to jaunimo priešakyje va-
das, kuris tik prisėjo digliuo-
tų usnių į jaunimo širdis, kad 
vargu bepajėgs juos kas išrau
ti. O niekas tuo ir nesirūpina. 
Tasai vadas tiek įaugino gir
tuoklystės šaknis jaunime (nes 
jis tuo verčiasi), kad ne vienas 
ir nesykį yra pergulėjęs kur 
patvoryj. O kas gali aprašyti 
kas daugiau su jais dedasi? 

Oią turiu pažymėti, kad tas-
jaunimas dalinasi į dvi grupi: 
Šv. Baltramiejaus chorą ir 
Liet. Vyčius. I r minėtasis va
das buvo priešaky tu abiejų 
grupių, ir tuo pasinaudodamas 
nuodijo visą jaunimą. Taigi ir 
nenuostabu kad ne visas \\ rau-
kegąno. jaunimas turi pridera
mos pagarbos. Pet užtai reikia 
tą taisyti. 

i 

1Q% kurios, pasitenkina., vien 
jaip vadinamu " gerais čė-
sais", kad ir neskanų kvapą 
kartais gaima iš pateptos bur
nos, tai, sako, niekis; ir lieka 
jųjų rankose. Kiti vėl kad ir 
bjaurisi tokia politika, dar ne- i 
išdrįsta piautis su jais; sako, 
geriaus pasitrauksią iš kuopos. 
Pirmininkas laikosi sulyg sa
vo nusistatymo, neva bešališ
kai, nes ir jis to štabo narys.. 
0 tuo tarpu užmiršta Vyčių įs
tatus, kurie įsako greičiausiai 
braukti lauk girtuoklius, viso-

rengįanu, kad patenkintų pu-
blikąr Visuomet nėra laijto. 
Taip vis tęsiami diejįa iš die-
r ' o s , ^ m i ą k o ląuj^anja, Nau
ji nariai prisirašo, ateina kele
tą kartų į susirinkimus, pama
to tokią politiką kuopoje, ir 
jau dąugiąus jų nebesulaukia
ma. 

Negalima jau iškytefc. 
Į tą visą žiūrint, skaudu ir 

graudu darosi, nebegalima jau 
toliaus ištylėti neiškėlus to vi
so į aikštę, Argi ilgai taip 
bus! Ar,gi jąų nėra galimybės 
to yisp prašalinai? Ąr neląi 
kas jąų. visieins ąukru$ti, ir 
neatidėliojant rauti lauk tuos 
vis.us * nedorybių usnis. Pers
kaitykite kiekvienas L. Vyčių 
prg. įstatus, ir pažiūrėkite, ar 
jie yra pildomi! Jei gi juos 
pamina po kojų, tai delko? 
Juk kiekvienas yra prisiekęs 
tvirtai ginti tuos įstatus iš
vengti to kas tik yra priešin
ga Vyčių idealams.. I r jei tų 
savo prižadų nepįjdo, toksai 
nedali bųti L Vyčių tarpe. 

Skaisčios mergelės! ir jųs 
nežiūrėkite vien "gerų čėsų?\ 
bet pagalvokite gerai ir sykiu 
taisykite tas. baisias klaidas. 
Atsiminkite, kad tokiems pa
taikaujant, nustosite savo 
skaistaus vardo. O kas yra 
brangiausią mergaitei kaip 
kad geras skaistus, vardas. 
- Yięi tat supranta, visi s*kųti-
<\iw4. yiąm &t&ni, tik niekas 
nei&JiįBta tai pajudinti*ir pa
ša l in į tuos b.logumus. O jau 
laikąs tai padaryti, ir pakel-
1i to skaistaus jaunimo vardą. 

Dilgę. 

Tel. 

DR 
• *•*•*•** .. Tel. Canal 2S7. Vak. Canal ą i l i 

DR. P, Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojas Ir 

l ą į l Soutb Rakted Street 
Valandos: 10 iki i i ryta: i iWf 

« tJd * vakare 

s 
:•: 

J.P.WAITOHES f 

L a w y e r 
LLETL' VIS ADVOKATAS 

Dien.: R. B11 -127 Jį. Dear|>om 
Street Tel. Dearborn 60V« 
Vakarais: 107^4 S. Waaash Ąrc. 
Roscland Te| Puliman 6877 

• * * . —i-
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" V.W. RUTKAUSKAS I 
ADVOKATAS 1 

Oflsa* Didmieetjj; 
| 29 South La Salią Street | 

Kanibark Rio 
Telefonas: Central Ctft 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
\į Tęlelf^fj: T«?(JJI 4681 
^ų|l|M!Hįiaii|^puįZluHiil)|Mlg2 

Tel. Central 1289 

HAROLD 6. MULKS 
ADVOKATAS 

Vedą bylas Tlauose telsmup-
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — 16U 
l&ft No. Clark St. Ohicągo. 

Kalbama LietuTilkai. 
VAL.: 9 ryte fki 9 vakare 

*7^z,?,n • . " . • • • • • • • r • • • • • ? - • - < 

f 

i 

eX Randolph 4768 ' "* w 

A. A. Š L A K I S 

ADVOKATAS 

V|^»Ą0jlt »JTtp IM I PO Bltfu 
fc2 T * Hyde Park t t»^ 

**m^&b i i m m mmi 

^ 

ŽINELĖS. 

kios rųšies ^gemblerius" ir 
nedoros platintojus. 

• 

Choras laimėjo kovą. • 

I r taip L. Vyčių kuopa 
\rargsta. Veikimas silpnas, nes 
vadas užsiėmęs savo reikalais, 
nėra laiko prirengti. O jei ir 
randasi kurie pasišvęstų Vyčių 
gerovei, tai tokie baisiausiai ig 
uoruojami. Nes, mat, jei kar
tais tasai vadas netektų ]x>-
?icijos, tai jam d r a u g l r "ge-
šeftas" pasigadintų. O nėra 
]to vakaro vakarėlio, kuriuos 
parengia Vyčių kuopa, kad jis 
neįsimaišytų su savo nuodais. 
Vyčiai čionai pradeda jau net 
gero vardo netekti. Kad ir pa
rengia kokį vakarą, nelabai 
kas į tuos vakarus, ateina, nfe-

Dabartinės Administracijos 
Žemdirbystės Departamentas 
savo užduotį^ stengiasi labai 
uoliai pildyti. 

'* '* 

To Departamento Sekreto 
riaus pagelbininkas C W. 
Pu^sley lanko šiauryaĮcannę.-
-valstijas ir žemės dirbimo ko-
legijas ir bandymų stotis. J is 
daro ištirimą visokių žemdir
bystės sąlygų įvairiose vieto
se nuo Nortli Dakota į vaka-

Į 

rus. 
Departamento truso davi 

niai *pasiro<lo gana gražus. 
Gcn. PubL Service. 

Tel. Lafayette 4 f f 8 " 

P L U M B I N G 
Kaipo Uetuvya, lietuviams 
dos patarnauji] kogeriauela. 

n - . '• • • . W 

I • » • • 4 . . ^ . . ' t i:u 11\ ua-t i i i 11 
&v. Baltrąunejaus choras ve- reinia. Nos jie nėra gerai pri- >.M ; 

. .:.-.-- ; „ . , ,, • ., „" ^ L ? _ — 
•J r. • r r i A i m \% '..t . — _ . i tLi-r - c * « m u M • « . ^ . u > « l i > i » > l l 
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Valentinė Dresmaking 
College 

2407 W. Bąadisoa Street 
1S7 Mokyklos Buv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patterny kir-

Imo, Designing bizniui ir na-
lama Vietos duodama dykai. 
'iplomaj. Mokslas lengvais at-

mala Klesos dienomis 
Reikalaukit knyn r**&*& 

Seeley 1648 

- r - B r r - n - > m »•!! 

Telefonas Canal 63d5 

JOHN G, MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriū*, stoty* 
to jas ir senų namų taisytojas. 
2338 8. Orttejt 4 » S v Chic««o 

Arti 2* 6io Plfo^ Arti 23 Cio Plfc*. 
• • ̂  i-ia m e n e >»r»r< -«a t Ts^a'-J^R-. w. *m m**+ ** amt i.B 

* . r- . . .. . , , 

PflEKYBOS MOKYKLA 
8106 So. Halsted St. 

Mokina: lietuvių ir anglų kal
bų, skaitliavimo, greitrašystės, I 

J. WYANDS 
Graborius ir Baisamuotojas J 

u. sypBviču 
Automobiliai \i>iems reikalams i 

2055 \V. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI J 
Tel. Canal 6543 

*mm+mimm 
Tel. Canal 01»p| 

j a i ^ ^ ^ ^ į l ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ J ^ ^ r ^ J M ^ ^ - ^ ^ I L ^ ^ S H S ^ 

•^iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMrmi 

knygveaylstės, "pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos. 

Mokykla 
iki 10 vak. 

atdara: nuo 8 ryto 

« r - * » i ~ " ^ r - ^ » 

AMERIKOS SPAUPA APIE 
LIETtMĮ. 

DAfe PKIELANKIŲ BALSŲ. 
(Pabaiga) 

Tečiau vietoje to ji pasii-oclė paskutinė". 
Toliau laikraštis smulkiai atpasakoja Pa-
l.altijos tautų ilgas pastangas ir kovas u/ 
Amerikos pripažinimą, pažymi kad tomis 
pastangomis vadovavo lietuviai. Lietuvą 
laikraštis vadina stipriausia iš visų trijų 
Pabaltijos valstijų. Nesigaili kritikos žo-

.tižių Valstybės Departmento taktikai i.' 
jo argumentams. Sako, kad p. Hughes'o 
privestieji motyvai anaiptol nepateisina 
tokio ilgo atidėliojimo, nes Pabaltijos tau
tos 3 metai a tga l l yg i a i taipat buvo ten-

būvės (indigenous) kaip ir dabar, ir tiek 
pat vertos tada simpatingo šios respubli 
k o s s u t i k i m o 

ir dabar" . 
i r m o r a l i o p a d i f j . s u i i m o , k a i p 

Baltimorės <iienraštis Baltimoiv 

matai buvo klaidingi. Dpl^trinori^k^ą ųž- j sijc§ ri^ajf. Tą ifigajg prieš akis tuiėdcmia.s 

I 
LI1CTUV1H GRABOBlTJg 

Patarnauja laid'otuvėss kuopi-B 
Sjglausla. Reikale meldžia atafląo-g 
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News' Valstybės Departmento taktika 
komentuoja šiaip: "Valstybės Departmen-
tas rūpestingai pažymi, kad tasai pripa
žinimas anaiptol nemaino Suv, Valstijų 
taktikos, o tik pripažįsta, įvykusį faktą. 
Mums rupi manyti, kad tasai pripažinimas 
reiškia vieną ir kitą. Žinonm, nėra abejq-
nės, kad šitoji administracija taipat tvir
tai tiki Rusijos eielybę,- kaip ir buvusioji. 
Tečiau atrodo, kad šiojį administraciją 
labjau yra pasirengusi pamatyti ir pripa
žinti faktus; gi pripažinti faktą, kad Pa
baltijos Valstybės paeios savo pajėgomis 
laimėjo sau tikrai nepriklausomų vals
tybių padėtį — juk tąi reiškia sutikti su 
tuom. kad seniau buvusios takt(ikog pa

sispyrimas saugoti Rusijos čielybę, anaip
tol tos čiclybės npapsaug-ps, ir į J^uaijos 
dalykus verčiau reikia žiūrėti taip kaipj ie 
yra, o ne taip, kaip gftl mums norėtųsi 
kad jie bu tų , n . 

Philadelpbijos dienraštis -'i^igi^Dąr'' 
mėgina pateisinti buvusio Prezidento Wil-
sono poziciją del Pabaltijos nepripažinimo, 
Wilsonas/ sako tasai laikraštis, negalėjęs 
patikėti, kad tų tautų atsiskyrimas Ujio 
Rusijps butų pastovus dalykas. Priešingai 
jisai tikėjęs, kąd tos atsiskyrusios taiįto& 
su laiku vėl prasidėsiančios - prie Ausi jos, 
jr^taį padarysiančios ne verčiamos R^usų, 
bet savo, liuosa valia, nes joms taip pasi
elgti busią nėt išrokavimo;. Wilspn0 ifi^a; 
las buvęs Suvienytos Rusijos valstijos-pa-
vyzdžiu Ąinerijips Suvienytų. Valstijų —. 
kurią tai kombinaciją ir sudarysią su laiku 
tim \m t^Utos/liurios seniau inėjg į Ęu-

bet pązmunas. bus joms ne tik malonus, 
AVilsonąs įr nenprėję^ nieko 'daryti, k a s . ir zjaudii^gas. Dar buvo ir kitą priežastis, 
t r u l f d y t ų t o idsą lp . į v y k i n i m ą . T a i p i r n u - k o d e L tą, p i - ipaž ininią . r e i k ė j q s u t e i k t i ^ t a i 

s^toxėjUsi jo tąkUka Pabaltijos valstijų faktas, kad patys rusai, del kurrų labo 
ne/pripa^inimo- "Tečiau, — toliau išve- ( tasai pripažinimas buvo atidėliojamas, at-
-olžioją ta§ laikraštis,' ner suvirtum tris me
tus pp tų šaĮįų valdžių įsisteigimo, nęl 
Ks.tąi? nei Įjatviai, neį^ Lietuviai nėra ap-
i;eį|te jokip eptuzijazm9 del tos ateities, 
ferią mos.ėjpms Wilsqnas. Jos ppešin-
gąi nuolat u* nuoširdžiai tyirtįop* k»4 Wų* 
geriausia ir patogiausia yra taip būt į kaip 
jos daj?£r yra, kad jo^ lajaai apįbrangina 
įavo laimėtą laisvę, ir l^ad jqs neturi nei 
mą^iausjp pa|įu]iii}]D grįžti, vęl į vienybę 
su Ęujjįjaį nc>rs net kaįyp federuotos res-
pųbjiįį^s njj'ės ant kurių i*usai, kaipo skait 
lįngesni, nęį^vengiamąi. viešpatautų. 

.Dėlto tai jos nepaliovė ieškojusios 
sau pripažinimo, kurs joms pagaliaus ir 
buvo suteikta^ ir, snpi?ąntanaa, tasai pri-

liiadėjo by kokios idėjos atgauti valdymą 
tų savo buvusių provincijų, ir net sud;t 

sutartis su tų kraštų valdžiomis. Kad at
eityje kokia nors unija tarp tų respublikų 
ir jų didžiojo kaimyno butų sudaryta — 
nėra visai negalimas daiktas, bet toji ga
limybę yra taip tolima, kad apie ją dabar 
neverta ir svarstyti", baigia tas laikraš
tis, gi mes nuo savęs pridursime, kąd vie
nybėje su Rusija Pabaltija galės atsidurti 
nebent tuomet, kuomet įvyks dar platesnis 
idealas, negu anasai gaivintas prpz. WH-
"spno — būtent.Europos Suvienytos Vals
tijos, 

Lietuvos Informacijų Biuras, 
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VARGIAI CHICAGO TURfiS ras prasidės 7 vai. Tai pir-
KIBTŲJŲ ANGLIŲ. 

Anglių pirkliai Chieagojo iš 
kalno teniso sau kelius ateinan
čiai žiemai, kad knodangiausia 
pinigu prisižertl. 

Sako, nors antraeito (kietų
jų) anglių kasyklose praside
da darbai, bet Chieagon tų an
glių labai mažai bus atvežta. 
Ir jei ji} kiek čia bus, tai kai
na pakilsianti iki 25 dolerių 
fonai. Tai dėlto, kad anglių 
mažai busią. 

Anot jų, ims keletą mėnesių 
darbininkams apleistose kasy
klose jsidirbti, kol bus pasiek
ta normalė anglių produkcija. 

Be to, pirmiausia kietosios 
anglys bus pristatomos į ryti
nes valstijas, kur minkštų la
bai mažai vartojama. Dėlto 
žiemą į Chicagą kietų jų ang
lių bus mažai pristatoma ir 
todėl jos bus labai brangios. 

I r nestebėtina. Chicago 
minkštųjų anglių turi savo 
valstijoje, .galima sakyti pašo
nėje, ir už juos nežmoniškai 
plėšiama. 

Anglių pirkliai kaltina ge
ležinkelius, gi tie kitus. Dar 
tie randa kitokias brangeny
bės priežastis. I r taip žmo
nės išnaudojami. 

Bus labai daug vargo atei
nančia žiema su kuru. 

mas trečiadienis, kuriame šis 
bazaras įvyksta. /Tikimasi ką 
nors naujo ši vakarą. Tyla. 

KUN. IG. ALBAVIČIUS JAU 
SUGRĮŽO. 

SUIMTAS PABĖGĘS IŠ 
KALĖJIMO. 

Cbieagoje suimtas Josepji 
Vaeok, 27 metų, kurs pirm tri
jų metų pabėgo iš Joliet kale
snio ir visas laikas buvo lai-
-v.-je. 

J i s 25 metams kalėti buvo 
nubaustas einant jam lj6 me
lus už savo tėvo nužudvmą. 

Vaceką Halsted gatvekary 
pažino policijos serž, Conner-
ton, seniau dirbęs Jolieto kalė
jime kaipo pirštų antspaudų 
ekspertas. Tuojaus jį arešta-
vo. 

Vacek, pa i lgęs iš kalėjimo, 
Chicago je apsivedė ir trejus 
metus laimingai gyveno prasi
lenkdamas su policija. 

. 

POLICIJA PER KLAIDĄ 
NUŠOVĖ ŽMOGŲ. 

Dievo Apveiados parapu kle
bonas, kun. Ig. Albavičius bu
vo išvažiavęs į tėvynę Ljetu-
vą, aplankyti savo giminių ir 
Lietuvos šalį, del kurios yra 
daug pasidarbavęs. Su kelione 
Lietuvoje išbuvo apie tris mė
nesius. Šeštadieny, rūgs. 9 d. 
nugrįžo i Dievo Apveizdos pa-
lap. Farapijonai buvo jo labai 
išsiilgę ir laukė su nekantru
mu jo sugrįštant. 

Rugsėjo 10 ei, sekmadieny, 
parapijonai pamatę jį nudžiu
go sulaukę savo klebono. Tuo
jaus po pamaldų parapijos 
choras nuėjęs pas jį pasveikino 
-dainomis. Paskiau parapijos 
komitetai ir muzikantai — be-
nas parapijonų nuėjo pasvei
kinti jį. Nuėję muzikantai "su
griežė keletu kompozicijų. Ko
mitetai įteikė gėlių bukietų, 
išreikšdami džiaugsmą sugrį
žusiu klebonu. 

Klebonui kun. Tg. Albavičiui 
išvažiavus Lietuvon, jo vietų 
buvo laikinai užėmęs kun. Ur
ba. J is pasekmingai darbavos 
parapijos labui, bet sykiais pa
silikus vienam turėjo ir per
daug darbo. 

Dabar sugrįžus mųs gerb. 
klebonui bus lengviau darbuo
tis parapijos ir tautos reika
luose . 

Panemunėlietis. 

WEST SIDĖS VYRŲ IR VAI 
KINŲ ŠAUNI VA

KARIENĖ. 

Kažkokia gauja sukčių iš 
Milwaukee gamindavo ir keiz-
davo netikrus "rribnev orde-
r ius ." Federaliai agentai jų 
susekė Chicagoje. 

Policija apstojo vienus na
mus. Iš tų namų išėjo du 
£mogu ir mėgino prasilenkti 
i n policmonais. Pasigirdo ke 
h-tas šūvių. Vienas krito ne
gyvas. Nušautas visai nekal
tas žmogus, kurs į policijos 
apsiaustus namus buvo tik už-

Kiek palaukus parėjo ir pa
isai ieškomas kaltininkas. Po
licija be sunkenybių ji paėmė. 

VISGI PAVYKO 

TOWX OF LAKE. — Nors 
Sekmadieny oras buvo nema-
lonus, lijo, bet &v. Kryžiaus 
parapijos bazaras tų dienų se
kėsi. Žmonės nepaisė oro blo
gumo. Tokiu žmonių upu, 
pasišventimu galima pasidžiau 
gti i r pertat parapija gali bu
joti. 
"*Šį* vakarą, r u g s H 3 d., ;baza-j*°do tikras miesto auditorių 

West Side. — Iki šiol, \\Vst-
saidėje daugiausiai darbavosi 
moterys. Jos rengdavo viso
kius vakarus, vakarienes ir ki
tokias įvairias pramogas. Vy
rai pri s įdėdavo, bet netaip 
smarkiai. Jie daugi ausiai mė
gdavo tik atsilankyti į moterų 
parengtus vakarus. Bet vieną 
gražių dienų, Westsaidės vy
rai ir vaikinai suėjo į Aušros 
Vartų pa r. svotą inc ir nutarė 
surengti milžiniška; vakariene, 
vienui vieni, be moterų pagel-
bos. Kaip tarė, taip ir padarė. 

Vyrai nutarę rengti vaka
rienę, tuojaus stojo darban ir 
visi kaip vienas dirbo išsijuo
sę. Pasklidus gandui, kad 
Westsaidės vyrai ir vaikinai 
vienui vieni rengia vakarienę, 
visi labai susidomėjo ir laukė 
be kantrybės tos vakarienės. 
Nemažiau laukiau ir aš, nes 
man buvo įdomu pamatyti ir 
persitikrinti kaip vyrai ištai
sys vakarienę. Aš sakau, vis-
tiek, jie apyžalę mėsę, paduos 
ir gana.„ Bet tai mano klaidin
gai mintyta. 

Sekmadieny, rugsėjo 10 d. G 
vai. vakare, vyrai ir moterys 
būriais pradėjo eiti j Aušros 
Vartų par. svetainę j vyrų ir 
vaikinų rengiamų vakarienę. 
Criebiaus už kepurės ir aš, nes 
bijojau, kad vietos pritruks. 

Viskas gražu... 
Atėjęs svetainėn, žiūriu, kad 

tai ne Aušros Vartų svetainė. 
Sakau gal pasiklydau. Čia at-

mas? Isdekoruota įvairiausio-
mis spalvomis. Visa svetainė 
papuošta amerikoniškomis iv 
lietuviškomis vėliavomis. E-
lektros lempučių įvesta dau
gybė; visur apstatyta fenais, 
žodžiu svetainė papuošta taip, 
kad gražiau jau negalima bu
vo papuošti. Stalai buvo taipgi 
papuošti kvietkų bukietais ir 
apstatyta . įvairiais valgiais. 
Pradėjus valgyti, tai pamatė
me, kad vyrai ištikrųjų gali 
puikiai valgius pagaminti! Vi
si valgo ir stebisi, kad vyrai 
galėjo taip puikiai valgius pa
ruošti. Moterys sako, "žiūrė
kite, vyrai bytina ir mus" , 
" n a mes vis tik tie^ nepasi
duosime, rengsime ir mes va
karienę ir turėsime vyrus su-
bytinti".. [ 

I r programoj vieni vyrai. 

Baigiantis vakarieniauti pra
sidėjo ir programa, bet taipgi 
ir programų išpildė vienui vie
ni vyrai. Pasirodė, kad vyrai 
nevien vakarienę gali skaniai 
pagaminti, bet ir programų 
puikiai atlikti. 

Pirmiausiai kalbėjo gerb. 
klebonas kun. F . Kudirka. J is 
paaiškino vakarienės tikslų ir 
pristatė kalbėti p. J„ Bagdžiu-
ną. J is labai gražiai ir turi
ningai kalbėjo, kad publika ne
sigailėjo jam aplodismentų. Po 
tam puikiai sudainavo vaiki
nų choras vadovaujant p. K. 
Saboniui. Publikos delnų plo
jimas privertė net du sykiu 
Migryžti dainuoti. Po dainų 
kalbėjo Dr. Biežis„ J is labai 
gražiai kalbėjo apie vienybę ir 
nemažai davė kredjto vyrams 
už puikių vakarienę. Paskui 
S. K. Rokas pasakė monolo
gą. J is pridarė nemažai juo
kų. iPo to kalbėjo J . Simana
vičius. J is taipgi daug gražių 
minčių išreiškė. Po tam su
dainavo vyrų vakarienės ren
gėjų choras. Publika delnų 
plojimu privertė vėl sugryžti 
dainuoti. P-lė Aitueiutė įtei
kė vakarienės rengėjų chorui 
gelių bukietą. Toliau "kalbėjo 
Metropoltton Banko vice-pir-
mininkas J . Krotkus, p. Duo
ba, p. Kulbis, P. Cibulskis ir 
kiti. Po kalbų A^ Radzevičius 

pasakė gražų ir juokingų mo
nologų. Paskui sudainavo Au
šros Vartų par. vaikinai. Juos 
publika iššaukė net du sykiu. 

Programa publika labai pa
tenkinta. Tai garbė mūsų gerb. 
vargoninkui Kaštui Saboniui, 
kad jis taip per trumpų laikų 
sugebėjo gražiai prirengti su-
dainua£i. 

PuVflfttta išsiskirstė 'abai pa-
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VAGIS! VAGIS! 
ŠAUNUS VAKARAS 

Rengiamas 

L. R. X. S p a u d o s D r a u g i j o s 14-tos kuopos, 

Nedėlioję, Rugsejo-Sept. 17 d. 7 vai. vak. AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SVET. 

2323 West 23rd Place 

Moterį] 4-ta kuopa iš Nortli Sidės vaidins keturių veiksmų komedija, — VAGIS. Šian veikalan įeina ir žydas. 
Tai jau juokų bus iki soties. Beto, bus dainų, pianu skambinimo, monologų ir kitų margumynų. Dainuos Moterų 
Sagos 55-tos kp. choras. Kalbės kun. V. Kulikauskas Nir kiti įžymus kalbėtojai. .Taigi programa bus viena is gra
žiausių ir įdomiausių. Visus širdingai kvioeia K A T A L I K Ų SPAUDOS DR-JOS 14 KUOPA. 

. P . S.'Tą diena 2 vai. po pietų bus Katalikų Spaudos Di-jos Seimas Aušros Vartų par ^vot 2323 W. 23-rd Place. 
i*t*i 

tenkinta vakariene ir visa pro
grama. 

Kas darbavosi vakarienei, 
bus parašyta kiek vėliaus. 

Žvalguitis. 

NAUJA BIZNIO ĮSTAIGA. 

Bridgeportas. — Rugsėjo 0 
d. po No. 3251 S. Halsted St., 
tapo atidaryta nauja didelė 
biznio įstaiga vardu "Kita 
Commerce Company", kurios 
prezidentu yra įžymus biznie
riui ir darbuotojas, p. Jonas T. 
Bagdžiunas. 

Bendrovės ofisas gana dide
li* ir puikus. Viliuje visi mo
derniški įtaisyniitį Turi nema
ža, voltą kur iami yra banki

nės apsaugos dėžutės. 
fti įstaiga užsiima pinigų 

siuntimu, laivakorčių pardavi
nėjimu, real estate, apdraus 
džia turtą nuo ugnies ir inšiu-
rina įvairius daigtus, turi no-
tary publie ir t. t 

Taigi linksma, kad lietuviai 
imasi tokių biznių ir neduoda 
žydeliams, kurie lietuvius taip 
išnaudoja. 

Aguonos grūdelis. 

PRANEŠIMAS. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
DR-JŲ SUSIRINKIMAS. 

Hiandien, rugsėjo 13 d. 8 vai. 
vakare Dievo Apveizdos par. 
mokykloje, įvyks, visų tų dr-

5*1'! f* u*ta h!*ta tatai k^tai 

IS 

A. f A. 
JUOZ. JURGELAS 

persiskyrė su šiuo pasau-
Hu rugpjūčio 8 d. 1922 m. 
2:30 vai. po pietų, sulau
kęs apie 74 metų amžiaus. 
Paėjo iš Tauragės apsk. 
Žygaičiu parapijos stir
naičių kaimo. Velionis ta
po palaidotas iškilmingai 
su bažnytinėmis apeigo
mis, Žygaičiu kapinėse. 

Paliko nuliūdime velio
nio moteris Ona ir tris 
dukterys, dvi ištekėjusios: 
Marijona (Statkienė) ir 
Julijona (Bučinskienė) ir 
neištekėjusia, Ona ir su
nūs, Augustas gyvenantis 
Amerikoje, 4535 So. Her 
mitage A ve.. Chicago, 111. 

13 

Norint Naujo Sty 
liaus Fixtures H 
Įsivesk Drątus 

Šitaip. 

jų susirinkimas, kurios prisi
dėjo prie bendros demonstra
cijos 20 d. rugpjūčio McKinley 
Park. Kviečiame susirinkti vi
sų tų draugijų valdybas ir ko
mitetus, nes turime užbaigti 
buvusių išlaidų reikalus. 

Komitetas. 

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

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas 
timl skaudėjimo 

galvos,v svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusiu* 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedaliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Telefonas Boulevard 7589 

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

ssr 

I 
Kuomet vesi elektra būtinai 

reikalauk kad kontraktorius j -
rl<">tų sienoj sruzikuc-ius kaip kad 
paveiksle parodo..ia. Juos gali 
rna. tik vartoti kuomet elektra 
K«rai įvesta. Tat-gi paimk gera 
ir atsakanti kontraktorių. No
rint sužinoti vardą sero kon-

Naujo stjliaus fluturcs gyvenamam traktoriaus patelefonuok Ran-
ir valgomam kambariui. dolph 1280. Local 2K7. 
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 

72 West Adams Street 

% 

i 

% 
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LIETUVIS Akly Specialistas 

Ant Bridgeporto 
DR. SERNEIt, (ŠERNAS) 

Optometrlst 
3315 So. Halsted St., Chicago. 
Vai. C iki 9 vak., Ned. 10 iki 1 

ĮSIVESK ELEKTRA Į NAMUS ANT 
LENGVU ISMOKESčIUr 

I 
I 

* * | V 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvvs Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Mk'hisan Avenue 
Tclcf. P u l l m a n 342 ir 340 

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

PASKUTINE VASAROS 
KELIONE LIETUVON 

Grįžk į Lietaiva Cunard linijos laivu "Berengaria". 
Išplauks iš New Yorko 19 d. Rugsėjo (Sept.) š. m. 
Laivokartėe kaina iŠ New Yorko iki Kauno $107.60; 

Karo taksai skyrium. 
. Važiuodamas šiuo laivu turėsi, trumpiausia kolionę 
jūrėmis. Vėlesnės kelionės bus vargingesnės, nes jūrės 
bus audringos. Todėl keliauk dabar, Už vadovą šį kartą 
bus J . K. K A R O S Ą 8, kuris nekartą yra apsilan
kęs Lietuvon. Visais reikalais kreipkitės j 

L I T H U A N I A N S A L E S CORPORATION 
3313 So. Halsted Str., Chicago, I I I . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u 

PAIE&KAU Uršulės Juza-
taites, ir jos brolio Antano. 
Meldžiu atsišaukti šio antrašu 

1>ET. JECKAUSKIENĖ 
1528 So. 50 th Ct. Cicero, IU. 

REIKALINGAS Vargonin
kas lietuviu parapijoj Gary, 
Ind.. Rašykite 

Kun. J . S. MAKTIŠIUNUI 
1390 W. 15-th Ave. Gary/Ind. 

mergi-

Net ir kūdikiai pastebi! 
Ir y r a taip legife visiškai i š ga lvos paša
linti pleiskanas. Tik kel is kartus panau
dojus 

es 
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jusu; < 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tolia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonkfr Rnffles savo aptiekoje šiandie už C5c., arba prisiimkite 75c. 
pašto žeukleliais tiesiai i labaratorijft. 

P. A a RfCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

HEIKALINGaS 50 
nų prie len^vaus fabriko dar
bo, nuo štukio gera mokestis. 

AMERICAN INSULATED 
WIRE & CABLE CO. 

954 W. 21 Street 

REIKALINGI VYRAI 
prie vaisių. Kreipkitės kasdieną, S 
vai. išryto išskyrus sekmadlenyj. 
GRAHAM & MORTON LINE 
Wabash Ave. & So. Water St. 

Chicago, 111. 

REIKALINGI kary taisyto
jai prie medinių freigbt-karhj, 
darbas pastovus ir nuo štukio 
Atsišaukite 

STREETS CO. 
W. 48-th So. Morgan Štrs. 

Tcl. Ganai 2118 

^ Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
2 Gyvenimas: —4193 Archer Avo. 
• | Tel. Lafayette 0098 

1 DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu; 
4? l t HO. AKHLAKD AVENUE 

SPECIJALISTAS 
t>ilovų, Moterų tr Vyrą Ligų 

Wtd.: ryt* nuo l t — 1 1 ; nuo 1—6j 
90 piety; nuo 7—8:It vakare. 
^edeMoml*: l t Iki 1. 

Telefoną* Drezei M 8 0 ^ 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. olaser pe« 

reina i rankas Dr. Cbas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažjstami Ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Olaser. 

S149 So. Morgan Strtttf 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki S po pietų, nuo & ik) 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki f po pletg 

Telefonnfl Yards 6»7 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. *ARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Cliieago. Dl . 

KZ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CDICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Varos 5032 

Valandos — 8 iki 11 15 ryto 
po pietų & iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

^Telefonas Boulevard 4 i 8 t 

A. Masalskis 
Oratoriui 

Patarus njo lai-
dotnvėett, TSS-i 
torsą krikt-
tynoss Ir kltao-
•s ralkalaoM 

^ Į M J I ^ Kainos prlalna., 
I ^ ^ B s ^ ^ mos. 
|3307 Auburn Ave. Chicago. 

A I Tardą H M 
STANLEY P. 

MAŽEIKA 
GRABORIUS IR 

REIKALINGAS duonkepis 
antra ranka kad galėtų dirb
ti viską po biski. Atsišaukite 

10754 Peny Ave. 
Pullman 5324 

Turiu aut~*~»o-
bllina visokiem* 
reikalam*. Kaina; 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ava. Chicago. 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Mickigan Ave, 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—1 po 
Tel. Pullman 8813. Chicago, fiL 
plet ir 7—9 vakare. 

** 
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