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METAI-VOL VO 

BŪRYS AMERIKONU 
MALDININKŲ BUVO* 

ROMOJ. 

3 S E 

ŠVENTASIS TŽVAS PRIE 
Mfc JUOS AUDIENCIJON. 

120,000 Krikščionių Nekentėjo 
Turkijoje 

ANGLIJOS MARŠAL. FRE N C F K O N S T A N T I N O P O L Y 

Vienam maldininkui suteikta 
šv. Krikšto Sakramentas. 

<r 

ROMA, rūgs.- 13. (suvėlin-

LONDONAS, rūgs. 17. — I š 
Graikų sostinės Atėnų sklei
džiamos baisiausios žinios a-
pie turku?, apie krikščioniu 
žudymus. 

t a ) . — Cia visą savaite vieše-, * v .v Ci . . . - , , - : 
. , _r . . . . , T Uryze is Smirnos ir iš kitu 
10 burvs Snv. \ a l s t i jų maldi- \.x . ' 

j Turkijos vietų graikai pabė
gėliai praneša, kad apie 120,-

ninku. Atvyko jie pagerbti 
Šventąjį Tėvą ir Apaštalų So
stui išreikšti savo ištikimybe 
ir prisirišimą. 

į'ljų maldininkų buvo 50. Jų 
tarpan inėjo kun. D. W. Ken
nedy, dvasios direktorius; 
Monsignoras F . H. Oavisk, 
apaštalinis protonotaras iš In-
diauapolis, Ind.; kun. J . Shee-
han iš Yictoria, Tex.; J . Car-[ 
roll, laikraščio The Catholie, 
Columbian redaktorius, ir 

rs. Carroll iš Cohunl)ia, O. 

Būrys Xew Yorką apleido 
liepos 22, laivu Manehuria. 
Per Airiją ir Franciją Romon 
atvyko rųgpiučio 12 d. 

Dangun Amimo šventę bū
rys šventė Romoje. Tą dieną 
fcv. Suzanos bažnvčioje ivvko 
iških.-.ingos pamaldos. Kun. 
Kennedy turėjo šv. mišias. Pa
moks^ sakė kun. Lyons, baž- = 
nyčios rektorius. 

J i s kalbėjo apie moralį ir 
materiali Romos didumą. Pa
žymėjo faktą, kad šis miestas 
yra garsus ačiū tam, kad čio-
nai gyvena Šventasis Tėvas. 
Tas kuoaiškiausiai parodo, 
kas buvo tais laikais, kuomet 
popežius gyveno ne Romoj, 
bet Avignone. Tais laikais 
Amžinasis Miestas, kaip Ro
ma vadinamas, buvo žmonių 
apleistas. Svarbesnės gatvės 
žole apžėlusios. 

Rugpiuėio 16* amerikonai 
maldininkai priimti Šventojo 
Tėvo audiencijom Pius XI 
priėmė juos Sosto salėje. Pa- Į 
žymėjo, kad nori personaliai 
pamatyti kiekvieną būrio na
rį. 

Dėlto, kiekvienas ameriko
nas prisiartino prie Šventojo 
Tėvo, kurs davė iš jų kiekvie
nam pabučiuoti savo dešinę 
ranką ir kiekvieną jų atskiriai 
laimino. 

Paskiau Šventasis Tėvas 
parėdė čamberlanui raonsig-
norui Arborie Mella Di Sant 
Klia parašyti kun. Kennedy ir 
išreikšti dėkonę būrio nariams 
už jų suteiktus Apaštalų Sos
tui petrapinigius. 

Iš Romos maldininkų būrys 
iškeliavo Paduon ir Venecijon, 
paskui į Obermmergau, kur 
matė Kančios vaidinimą. Rug
sėjo 14 dieną laivu Lapland 
iŠ Antverpeno iškeliauja Ame
rikon. 

Mena jauna iš būrio maldi
ninke kelion/e laiku apkrikš
tyta. Kun. Kennedy ją pri
rengė prie Pirmosios Komuai-i 
jos. 

000 krikščionių ten nukentėję 
nuo turkų padūkimo. 

Reiškia, tiek krikščionių iš
žudyta, sužeista ir gyvieji li
kę, be pastogės ir mantos. 

Pačiame mieste Smirnoj kri 
kščionys kulkasvaidžiais žudo
mi. Iš Smirnos turkai pagrobę 
2."),000 moterų ir mergaičių. 

buvusio karo N laikų Anglijos 
maršalas French. J is apims 
santarvės valstybių kariuome
nės vadovavimą ginti Konstan 
tinopolį ir Dardanelius, jei 
turkų nacionalistų armija \m-
kels puolimą. 

Smirnoje gaisras sunaikino 
apie 2,500 namų. Žuvo suvirs 
2,000 žmonių. Amerikonų vi
sos savastys išnaikintos. 

ANGLIJA NORI UŽKA
RIAUTI ORO PLATYBES, 
TAM TIKSLUI GAMINA 

METALINIUS AEROPLA
NUS. 

— i 

Aeroplanais bus vežiojami, 
kareiviai. 

LONDONAS,,rūgs. 17. — 
Anglija, užkariavusi okeanus 
su stipriu feavo laivynu, saus-
žemius savo milžiniškomis tan-
komis (šarvuotais automobi-' v o ^ i m a s n o ^ r e i t Pasauly iš 

1 ' ' ' • •• ' " y 

- Toki metaliniai aeroplanai, 
dėlto, pirmiausia bus išmėgin
ti Aprikoj ar kur Mesopotami
joj* o gal kai-kuriose salose, 
idant tų išmėginimų gerai ne
matytų europėno akys. 

Turint tokias oro mašinas, 
kuriomis galima akimirkoj iš 
vienos vietos į kitas perkelti 
būrius kareivių, anglams ne
baugu bus gyventojų sukilimų. 
Nes tokius pat pradžioje ga
lės numalšinti. 

Tai kas veikia sį pasam y. 
Kitų kitomois tautomis pa-

Žinios iš Lietuvos 

Konstantinopolis, rūgs. 17. 
— Pereitą penktadienį turkų 
sultanas pirmukart pasirodė 
čia viešai gatvėse ir pirmu
kart nuo 1453 metų jis nuke-

Taigi, anot graikų, Smirno- liavo su didžiausia turkų pro-
je įvykusi pasaidy negirdėta 
turkų surengta krikščionims 
tragedija. 

Konstantinopolis, rūgs. 17. 
- čionai atkeliauja garsus 

eesija prie Mahometo "karsto 
padėkoti savo pranokėjui už 
turkų laimėjimus. 

Turkai visur šaukia, kad 
krikščionys iš turkų žemių tu
ri but išvyti. 

BOLŠEVIKAI EINA PAGELBON TURKAMS 
ANGLUA NUSPRENDĖ SULAIKYTI TURKŲ 

įSKMAGINIMĄ. 

ITALIJA IR JUGOSLAVIJA STOVI SU ANGLIJA 

RAUDONOJI ARMIJA 
SIUNČIAMA KAUKAZAN. 

Mobilizuojamas ir laivynas 
Juodoje juroje. 

RYGA, rūgs. 17. — Bolše
vikų revoliucinė miltarinė ta
ryba, anot žinių iš Maskvos, 
pirmininkaujant Trotzkyui. nu 
sprendė kuoveikiaus pasireng
ti pagelbon turkams, jei pas
tarieji susikirs su santarvės 
valstybėmis už Konstantino
polį ir Dardanelius. 

Tam tikslui bus pavartotos 
visos bolševikų spėkos Kau
kaze. Be to, ton pusėn siun
čiama daugiau raudonosios ar 
mijos iš kitų vietų. Nutarta 
mobilizuoti Juodosios juros 
laivyną. 

Vienas roudonosios armijos j 
korpusas, anot žinių, stovi An 
goros fronte. Ir, prireikus, 
tuo jaus bus pasiųstas ant Kon 
stantinopolio turkams nacio
nalistams pagelbon. 

Tarybos susirinkime priim
tos rezoliucijos viešai neskel-' 
biamos. Bet dalykų žinovai 
pripažįsta visa tai, kas aukš
čiau pasakyta. 

Iš kitų versmių patiriama, 
jog Maskvos-Angoros sutartis 
verčia bopevikus kooperuoti 
su turkais, kuomet reikalas 
paliečia* Konstantinopolį ir 
Dardanelius. Už tą kooperavi-
mą bolševikams garantuotas 

| laisvas naudojimasis Dardane-
liais ir visais Juodosios juros 
pakraščiais. 

Vyriausias raudonosios ar
mijos vadas, gen. Sergiei Ka-

liavęs Kaukazan. 
Bolševikai paskelbė 1901 me 

tais gimusių ir laikinas pa-
liuosuotų nuo tarnybos vyrų 
mobilzaciją. 

ANGLIJA GRIEŽTAI STOVI 
PRIEŠ TURKUS. 

Jugoslavija pasirengusi veikti 
Trakijoje. 

liais), prieš kuriuos jokis gy
vas sutvėrimas negali atsilai
kyti, šiandie darbuojasi užka
riauti orą milžiniškais aero
planais. Anglija labai gerai 
žino, kad busimuose karuose 
oro mašinos loš labai svarbią 
rolę. 

Pastaraisiais laikais anglų 
armijos mekanikai pagamino 
visai naujos rūšies militarinę 
oro mašiną. 

Iki šiolei aeroplanai armi
joje tarnavo greitajai žvalgy
bai su tikslu palengvinti prie
šo pozicijų bombardavimą. 
Taipat tarnavo vežioti paštą. 

Nauji Anglijos aeroplanai 
turės visai naują užduotį. Su
prantama, jei visi projektai 
pavyks. 

Pasekmingi išmėginimai. 

Lakunybės reikalų žinovai 
tvirtina, jog projektai pilnai 
pavyksią, nes.su naujos rųšies 
aeroplanu atlikti išmėginimai 
davė kuogeriausius rezultatus. 

I Išmėginimus atliko patys ga-
biausi ekspertai. 

Nauji aeroplanai, kuriais 
Anglija nori užkariauti oropla 
tybes, bus padirbdinti beveik 
iš vieno metalo. Taigi, jie ims 
nepaprastai sunkus. Bet ture 

nyks. 

100,000 DARBININKŲ 
NETENKA DARBO. 

'TIEČIŲ SU LENKŲ DVA
RININKŲ UŽGAULIOMIS. 

KOVA LIETUVIŲ VALS- j Priešingai, 1920 metais lenkų 
gaujos, dvarininkų Ausleko ir 
Hano vedamos, užėmė vals
čiaus dalį, kurioje yra jų dva-

LIUBAVAS, Mariampolės J r a i- B e t kai kontrolės komi-
aps. Liubavo valsčiaus tary- s i i a apžiurėjo, tai įsakė len-
ba dėlei Suvalkų seimelio d a - | k a m s atsitraukti, 
romų pastangų prijungti ši 4- Memoriale rašoma, bu* 

valsčių prie Lenkijos, savo po- i ^ubavo valsčiuje ginkluotos 

DETROIT, MIC H., rūgs. 17. 
— Čionai ir visur kitur Fordo 
automobilių įstaigos uždaro
mos pradėjus vakar diena. 
100.000 darbininkų netenka 
darbo. . 

Automobilių įstaigos užda
romos, kaip pats Ford tvirti
na, del nepaprasto anglių brau 
gumo. Anot Fordo, anglių ka 
svklu savininkai nežmoniškai 
išnaudoja visuomene. 

RADIKALAS FOSTER 
* PALIU0SU0TA8, 

sėdyj liepos 25 d. nutarė kuo-
griežčiausia prieš tas pastan
gas protestuoti, ir prašyti, kad 
Lietuvos vyriausybė tą pro
testą pasiųstų Tautų Sąjungos 
pirmininkui. Tame tarybos 
nutarime tarp kitko pasaky
ta : 

1. Visa, kas pasakyta Sei
melio raštej yra grynas me-] 
las ir faktų iškraipymas. Ten 
pasakyta: "traukiantis 1919 
m.' ob-ostui, Liubavo valsčiu
je susiorganizavo lenkų admi
nistracija." Ištikrųjų buvo 
kaip tik priešingai, nes lenkai 
Liubavo valsčiuje ant pirštų, 
suskaitomi. (Tai galima pati
krinti susirinkimų protokolais. 

2. Visos pridėtos prie me
morialo peticijos i r prašymai 
yra falsifikuoti. Parašus rin-

bandos neduodancios gyvento
jams ramumo. Tai yra me
las. Jokių bandų čia nėra. 
,Tai aišku iš to, kad Liubavu 
valsčiuje yra tik du milicinin
kų, kurių užtenka tvarkai pa
laikyti. Mums rodos, kad tie 
įrodymai aiškiai nušviečia me
morialo melagingumą, o apie 
šmeižimą lietuvių valdžios ir 
kariuomenės nedera, neverta 

j nei kalbėti. Juk tai lenkų kas-
J dieninis šmeižimas. 

Liubavo valsčiaus taryba 
prašo p. Užsienių Reikalų Mi-
nisterio Jurgučio, kad šitas 
mūsų raštas su gyventojų pro
testais butų įteiktas Tautų 

j Sąjungos pirmininkui, kaipo 
dokumentas sprendžiant Lie-

j tuvos ir Lenkijos sienų klau
simą. 

Po pareiškimu eina Liubavo 

BENTON IIARBOR, JatCrt , 
rūgs. 17. — Žinomas darbinin
kų vadas radikalas Foster pa-
liuosuotas už 10,000 dol. pa
rankos. 

PRIEŠ PROKURORĄ 
DAUGHERTY. 

LONDONAS, nigs. 17. — 
Užvakar Anglijos ministerių 
kabinetas, pirmininkaujant pro 
mierui Lloyd George, nuspren
dė visomis priemonėmis ginti 
nuo turkų nacionalistų Kons
tantinopolį ir Dardanelius ir 
jokiu būdu neleisti turkams 
persimesti Europos pusėn, ty. 
Trakijon. 

Savo poziciją ginti Anglija 
siunčia ten daugiau karo lai
vų ir kariuomenės. 

Su Anglija išvien veikia I-
talija ir Jugoslavija. Pastaro
ji pasirengusi veikti prieš tur-
kns, jei jiems pavyktų pasiek
ti Trakiją. Be to, ji pasiren
gusi kautis ir su Bulgarija, 
kuri darbuojasi užimti dali 
Trakijos ir susijungti savo 
siena su Turkija. 

Francijos nusistatymas ne
aiškus. Oficialiai j i neva sto
vi Anglijos pusėje, sako vei
ksianti išvien su Anglija gi
nant Konstantinopolį ir Dar
danelius. Bet kitokiais keliais 
ji remia turkus. 

Franciją reikalauja kuovei
kiaus šaukti konferenciją ir 
padaryti reviziją Sevres »sutar 

\ Y J V S H I N G T O N , rūgs. 17.— 
Atstovas Kelier, rep. r iš Minne 
sota valstijos vakar kongrese P i a s v i n a i 

atkartojo savo reikalavimą, i - | k a d ] m v o lenkų biauriai ap
dairi didelių spėkų motorus,Idant generalis prokuroras Sailti> b i J° W k a i P m a r o i r t a i 

ucuiu uiueuų sptnsų muim u., & patikrina nridėti nrie šio raš-l1-* sarKaicio ir sarKio viens, 
karo laikais bus didžiai naū- Daugherty butų patrauktas , patikima pndcti prie sio ras > T inbavo miestelio 117 
,.:„_, i L+e«i™™^A„ »* « , - « ^ w ^ ! to pačiu gyventoju pagaminti ] ' ' Liubavo i nestelio -

ko slaptai lenkų agentai ap• v. 
... . , , , . T , J valsčiaus tarybos narių nuosa 

gaulingu būdu, kuris dabar t v . . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ¥vus paraaai. 

Prie šio protokolo valsčiaus 
taryba pridėjo visą eilę nuta
rimų, kuriuos padarė atskiri] 
to valsčiaus kaimų gyventojai, 
būtent: 

Sodžiaus Sabaliavo 41 para
šas, Žaliosios — 14, Naujokie-
mio — 28, Salaperaųgio — 25, 
Jurgiškių ir Leodiškių kaimų: 
— 44, Tribaičių — 11, Pilaka-
nų — 16, Senabudžio — 13, 
Gulbinavo ir Trempimų — 44, 
Jazukaviznos ir Barkaeiznos— 
12, Šarkaičio ir Šarkio viens. 

paaiškėjo. Lenkų agentai skel
bė, kad visi, kurie nori gauti 
iš Lenkijos cukraus, miltų ir 
silkių, turi pasirašyti tam tik-| 
raine popery. Žmonės, cukrum 
suvilioti, gausiai rašėsi, neži
nodami, kad lenda į pinkles. 
Paskui, lenkų agentai viršuje 
tų parašų užrašė, kad visi, ku
rie pasirašę, nori prisidėt prie 
Lenkijos. Taip atsirado tie 

Dabar sužinoję, 

dingi. 
i (Toki milžinai aeroplanai 
nevien galės smarkiai iš vie
nos vietos kiton persikelti, bet 
tokiu vienu aeroplanu dar bus 
galima iš vienos vietos kiton 
perkelti būrį kareivių — 25 
vyrus. Be to jin bus galima 
dar paimti kulkasvaidį, kiek 
amunicijos i r maisto. 

Du tokiu aeroplanu anglai 
jau baigia dirbdinti mieste 
Weybridge, kur yra viena'di
džiausių oro mašinų dirbtuvė 
Anglijoje. 

Kariniai tikslai. 

Jei Anglija gamina tokius 
milžinus aeroplanus, tai, be a-
be'jonės, turi karinius tikslus. 

Visupirma jai apeina savo 
valdžioje ir kontrolėje palai
kyti Indiją ir kįtas posesijas, 
kurių gyventojai kaskartas 
vis lafeiąu mėgina paliuosuoti 
anglų retežius ir paskui juos 
visai nusimauti. 

atsakomybėn už "injunctio-
n V prieš geležinkeliečius. 

DIDELIS GAISRAS. 

pačių gyventojų pa# 
protestai. 

?>. Toliau, memoriale sako-
|ma, kad Liubavo valsčių lietu-

— jvių kariuomenė ginklu okupa-
NEW ORLEANS, LA., rūgs. vusi. Tai ne tiesa. Kadan-

17. — Čia siautė baisus gaiš- gi čia susikūrė lietuvių admi-
ras. Nuostoliai apskaitomi iki nistracija, tai nebuvo reikalo 
5 milionų dol. lietuviams okupuoti lietuvius. 

Aguonio k. — 14, Navasadų — 
11, Bediržių —37, Makauskų— 
11, Skaisčių — 91 ir Pajaujų 
— 48 parašai. 

APIPLĖŠTAS. 

RINKLIAVA BADAUJAN- pasirašą Vištyčio valsčiaus 
TIEMS RUSIJOJE. gyventojai, griežtai protestuo

jame prieš lenkų valdžios rei-
PILVISKIAI. Liepos 2 d . , , . . ' , x r .v , v. , : . ._ . š lavimą, kad Vištyčio vals-Pilviskių aikštėje ir gatvėse. v ' 

, ' , i i i eius butų prijungtas prie Len-
buvo renkamos aukos b a d a u - . . . . ' ^ n 2 

. ,. x> •• • T̂  • kijos, ir nenorime būti po len-jantiems Rusijoje. Daugiau-. ' ,v . ,, l 

_.^ _ : _ . j . _ . _ JLJJ . . , , .. ikų valdžia. sia pinigų dėjo žydai,' bet ir 
mūsų žmonės gana noringai 
aukojo. Aukotojams buvo 
prisegami tam tikri ženkleliai. 
Tą patį sekmadienį buvo ren
kamos aukos Pilviškių ir Kaz
lų Rudos geležinkelio stotyse. 
Duok Dieve, kad tosios aukos 
pasiektų badaujančius Rusi
jos gyventojus! 

Po šiuo protestu pasir. 136 
gyventojai, tarp parašų yra 
keliolika vokiškų. 

Fort Dearborn Engraving 
Co. kasierius plėšikų apiplėš
tas. Atimta apie 2,000 dol. 

POLICMONAS IŠGELBĖJO, 

čiai. J i stovi už Konstantino-
menev, kaip pranešta, iške- polio ir Dardanelių grąžini

mą turkams. Nes ji su turkais 
padariusi sdaptą sutartį. 

Tečiaus Anglija tam griež
tai priešinga. ' 

(Pranešta, kad turkų nacio
nalistų armija i i k už 30 mai
lių nuo Konstantinopolio. 

VIŠTYTIS, Vilkaviškio aps. 
Šio •valsčiaus gyventojai, suži
noję apie lenkų daromas pa
stangas prijungti jų *valsčijų 
prie Lenkijos, pasiuntė Lietu
vos vyriausybei šitokį raštą: 
"Protestavimas. Mes, žemiau j ir partijoms. 

UKMERGĖ. Rugp. 10 d., 
Ukmergėje — " A i d o " salėje 
įvyko Ukmergės apsk. krikš
čionių demokratų ir jiems pri
jaučiančiųjų suvažiavimas. 
Tarpe 36 dalyvių buvo kelio
lika kunigų. Posėdyj pirmi
ninkavo kun. Draugelis. Nu-
matyti keli kandidatai į busi
mąjį Seimą ir nutarta kontak
te daljrvauti rinkimuose vi
soms katalikų organizacijoms 

Ignatz Ledwar, real e-
state ofiso savininkas, 67 n r. 
amžiaus, 2009 West 21 st., no
rėjo nusižudyti. 

Jis šoko nuo Ashland ave. 
tilto upėn. Tai pamatė polic-
monas. Šis taipat smuko upėn 
ir išvilko Ledwarą. 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų žalių pinigų verte, 
mainant nemažiau 25,000 dol 
rūgs. 16 d , buvo tokia pagal 
Merchtmts Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.47 
Prancijos 100 frankų 7.82 
Italijos 100 lirjj 4.39 
Vokietijos 100 markių .0p% 
Lietuvos 100 auksinų .06% 
Lenkų 100 markią .01 
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M riMMftta PtAUCAl Pirmadienis, Kugsėjo 18 1922 

LEBTUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

66 BRAUO* M 

kasdieną išskyrus nedėldienius. 
PRENUMERATOS KAINA: 

Metams 16.00 
Pusei Meti $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauji} Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 

'Money Order,> arba įdedant pini 
gus j registruotą laišką. 

Bet šimtai yru tokių ir net 
pačių lietuvių tarpe, kuriems 
ir sąlygos ir gabumai leidžia 
siekti aukštesnio mokslo. Ypač 
eia gimęs ir augęs mūsų jau
nimas gali lankyti aukštesnes 
mokslo įstaigas. 

MUSU MOKESNIU I f f r - £ - J 5 
VDS VALSTYBEI. 

""ii*' * * * * * * ^mtm i M a 
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a idž ia čia ne-
labjaū apsunkini savo ileiViUS* 

IŠ LIETUVOS. 

Ęaskelbuš Lietuvos Piliety
bės Į s tatyme paaiškėjus rei-
kaluį į s i rašyt i ir išsiimti pa-

Kur jau kur, bet Ameriko- s u ? . Mkuriė lietuviai ėmė raU-
je aukštesnį mokilą galima at- fcytje^ kam gįrdį, Lietuvos 
siekti be didelių sunkumų. Tik ^ l d š l a uldėjusi mokesnius ba-
reikia truputis pasišventimo ir | v o įMvlams. Vieni priešingi 
stiprios valios. Net neturint aj*kritai kokiam nors mekes-

ir' senas adresas. Pinigai geriausia I užtektinai pinigų, bet jaučiant niui už p a s u ^ i t i pyksta, kad 
t e L f ^ ^ J L T E . Palinkima ir norą, turintjtip- m o l o m t e ^ n u s t a t y t a s ^ r „ 

na valią ir gabumus, gdhma didelis. (Pasą i«eiimant.$10.00; 
drąsiai žengti pirmyn. g i p ^ ^ i athaujinant kasmet 

Šiandie daugybė žymių žmo- po $5.00). 
DRAUGAS" PtJBL CO 

2334 8o. Oakley A ve., Chicago 
Tel. Roosevelt 7791 

MUSU JAUNIMAS TURI 
ŠVIESTIS. 

Apšvietimas žmogaus gyve
nime losią nepaprastai svar
bią rolę. Šiandieniniais abelnos 
civilizacijos laikais žmogus be 
tinkamo apšvietimo turi but 
kitų pastumdėliu. Turi jis 
sunkias gyvenimo sąlygas, ne
įstengia jis orientuotis sunkio
se gyveninio situacijose. Žo
džiu tariant, jam kiekviename 
žingsny gresia sunkenybės. 

Žmogaus apšvietimą šiandie 
skirstome į dvi rųši: elemen
tarinis arba pradinis apšvieti
mas ir aukštesnvsis arba nuo-

w 

dugnesnis apšvietimas. Pasta
rąjį apšvietimą galima įgyti 
tik universitetuose. 

Senovės laikais, kuomet len
gviau buvo pasauly gyventi, 
kuomet mūsų gyvenimo kelias 
nebuvo užverstas jokiomis sun
kenybėmis, užtekdavo žmogui 
pradinio apšvietimo. Gana žino 
g ui buvo to, kad jis mokėjo 
skaityti ir rašyti. 

Gi šiandie, kuomet pasaulis 
nardomas visokios rųšies išra
dimuose, kuomet gyvenimo są 
lygos liko apsunkintos, žmo
gus, kurs nori pasiekti aukštes
nę visuomenėje vietą, turi bū
tinai eiti aukštesnius mokslus 
aukštesnėse mokyklose. 

Bet ne visi gali siekti aukš
tesniųjų mokslu. Xe visi gali 
lankvti universitetus. Vienus 

nių, kurie užima čia aukštas 
vietas, taipat vilko sunkenybes 
siekiant aukštesnio mokslo. 
Dienomis jie dirbo, gi vakarais 
mokinosi. Savo dienos darbu 
jie apmokėdavo mokyklas, ku
rias lankydavo. 

Tūkstančiai žmonių čia ir 
Šiandie taip daro. Nes nedau
geliui lemta but turtingais ir 
visą laiką pašvęsti išimtinai 
vienam mokslui. 

Apšviesti žmonės visur rei
kalingi. Jie labai reikalingi ir 
Lietuvai. 

Visose aukštesnėse mokslo 
įstaigose tomis dienomis pra
sideda mokslo metai. Dėlto He-
tuvių jaunimui gera proga im
ties mokslo. Kas dirba dieno
mis, tas vakarais privalo mo
kytis. Kas dirba naktimis, tas 
nors pusę dienos turi pašvęsti 
mokslui. 

Mokslas, tai žmogaus laimė. 

LIETUVOS AUKSAS ISGEL 

BtfTAS NUO PARDA

VIMO. 

Sulyg pranešimų Lietuvos 
laikraščių mūsų vaklžia vienu 
tarpu buvo taip sunkioj pa
dėtyj, kad jau beveik neturė-

* * Vyriausybės Žiniose'' yra 
paskelbtos "Užsienio pasams 
duoti taisyklės", kur nurodo
ma, kuo vadavosi Lietuvos Vy 
riausybė, nustatydama ttž pa
sus mdtesnius. Pastaba prie 

10 tų taisyklių šiaip skamba: 
1 'Atstovybės ir Konsulatai už
sienyje ui išduodamus užsienio 
pasus ima tok) pat mokesni 
kaip it vietos vyriausybė i i 
savo piliečių už užsienio pa-

Taigi matome, kad įstatymo 
pamatau padėta labai sveika 
taisyklė, Amerikos piliečiams 
pasas išsiimti atsieina $10.00. 
Pasibaigus pirmam pasui ga
lima išsiimti naują pasą, užsi
mokant išnaujo $10.00. T\im 
pasui galima gauti pratęsimą 
teČiau taip, kad visas paso lai
kas butų neilgesnis kaip 2 me
tu. Taigi į metus išeina po 
$5.00. Taipat ir Lietuvos paso 
atnaujinimas Lietuvos pilie* 
čianis eia nustatytas po $5.00 
į metus. 

Mažne visi Amerikos lietu
viai be nuoskaudos sau gali tą 
mokesnį užsimokėti. Tačiau 
jeigu pasitaikintų taip suvar
gę lietuviai, kad jokiu būdu 
to nustatyto mokesnio užsimo* 
keti neįstengtų, tiems įstaty
mas teikia palengvinimų. Už-

bloga. Gerai ir tiems ameri- • greitai gali pramokti reikalin-
kiečiaUs, kurie Amerikoje boi- g i a ^ ų d ^ k u > P « J u o s Sa ] i 

g* nors pradžios mokslą ir *psipažinti su įvairių, esan-
kaip sftkysime An*rikoS Vai-1 Vargų vargelių. Lietttvoje apsipaSino su knyga. Jie Lie-jčių Lietufvoje, darbft rųšimis, 
tižia, Bet atsiminkime, kad netrūksta. SU bjauriais len- tuvoje greitai su visakuo apsi- ** pramonės ir pirklybos šako-
musų našta yra daug lengves- kais negalima užbaigti reika- pranta, greitai pažįsta įvairius , ims. Tuomet nors pradžią biz 
nė, negu Lietuvos lietuvių. \ų. < prisieina laikyti nemažą darbus, įstaigas, jų vedima ir niško mokslo įgiję, galėtų ga-
Be paprastų, mokesnių nUo karuomenę. Gi karuomen© at- tuojaus gauna geras vietas, pel na lengvai stumti* pirmyn. Ir 
turto, tenai piliečiai' dar turi ima daug jėgų nuo Lietuvos ningus darbus ir gerai gyvena. Lietuva nebūtų nei bloga, nei 
mokėti sunkias rekviaicijas dirvų, trūksta dirbančių ran- j Keikia Lietuvą tie amerikie-
kariUomenei išlaikyti, rtai-ku- kų, ir ji brangiai atsieina čiai, kurie nors turi nemaža 
rie prisimena Savo aufcas Lie- maitinti, rėdyti ir užlaikyti, dolerių kišenėje, bet mažai su-
tuvOs valstybei, pirktus bonus | $ u tuo butų nieko. Ji ginėja pratimo galvoje. 
ir t, t. Tai buvo gražu ir brfm- šaliesu Susitaupiiiti dolerių beka-
gtt. 'Pat dalinai suknia Lietu- \ Bet yra daug veltėdžių vii- j sant mainose, bedirbant dirb-
vos valstybę. Bet jttk tikrieji fcų, kurie skaitosi Lietuvos tuvėse, arba bepilstant skysti-
valstybės kūrėjai šiandien po n^va "piliečiais". Tų "pilie- mėlį saliunuose, tai da ne-
žeme guli; nUškynė juos prie-ičrų" priviso Lietuvoje tikras ( reiškia turėti mokslą ir su
sirinko kulka, ar kardas nu- knibidynas. Daugiausia tai' pratimą. 
varė į kapms. Ar galime mes | lydai ir įvainjs burliokai. Yra j Nedaug žymių -biznierių lie-
lyginti savo aukas su jų auko- j r gįaip nemaža įvairių spekii- tuvių yra Amerikoje; vedimas 
"*taf ' liantų, kurie skriaudžia Lie- su vargais negalais kokių 

Daugelis iš t$, kurie auko-1 tuvą. , ~ krautuvėlių ir laikymas saliu-
jo, bomis pirko, norėtų pykti j tebesant Lietuvos piliečių M mVodo l^titvių didelio biz-
dabar, kam Lietttvos valdžia registracijos pasisekė aniems 

jo iš ko mokėti valdininkams 
algas. Valdžia jau buvo nuta- ! s i e l l i o ^ ) a s a m s d u o t i ^ y k l " ! 
rus parduoti dali savo aukso < ^ (V>i«Misytes Žinios, š. 
Tuomet Lietuvos Ūkio Ban
kas išdavė valdžiai paskolą, 
paimdamas užstatan jjusantro 
milijono auk«o rublių. Tokiu 
būdu Lietuvos auksas tapo 

• išgelbėtas nuo pardavimo ir 
nuo to sulaiko gyvenimo saly- Į d a I ) a r Lietuvos valdžia tą 
gos, kitus trukdo finansiniai j a u k s a p o truputį vėl išsiper-
klausimaL Dar kiti neturi rei- j ka 

kalingo prisirengimo įstoti į 
aukštesnes mokyklas. 

C — ^ — — . ^ — Į • • . i. 

m. rugp. 5 d. Nr. 9} skelbia 
šit ką: 

"Kuo mokesnio ui užsienio 
pasus, leidimus ir vizas gali 
būti atleisti arba gauti do
kumentus sumažintu mokesniu 
belaisviai ir neturtėliai ir iš
siunčiami i i Lietuvos svetim
šaliai, kiekvienu atskiru atsiti
kimu Vidaus Reikalų Minis-
terio ar Lietuvos Atstovo tol

is jų dabar dar mokesnių rei 
kalaujaj ypač kodėl reikalau
ja lygiai iš tų, kurie aukojo 
\r bonus pirko> kaip ir iš tų, 
kurie nei klek Lietuvos nerė
mė* 

Bonai neša nuošimčius, ne
prapuls ir suma. Tad jų auka 
skaityti negalima. Jeigu tik
rąsias aukas čia imtume skai
tyti ir jaB atskaitinėti nuo mo
kesnių ttž pasus, tttomet jos 
nustotų būti aukomis, o virs-* 
tų paprastu mokesniu Lietu
vos valstybei. 

Lietuvos vaikų pasišventi
mas savo tėvynei nebuvo ir 
hėbus visų lygus. Buvo di
džiausių patrijotų pasišventė
lių, buvo duosnių aukotojų^ o 
buvo ir visai tingių ir atšalu
sių, kurių geruoju prisiprašy
ti prie Liefuvos darbo nebuvo 
galima. Pilietybės įstatymas 
šių pastarųjų tarpe dabar ir 
susilaukia daugiausiai pasi
priešinimo. 

Bet tie, kurie ligšiol Lietu
vai dirbo su pasišventimu, lai imtos. 
ir šį kartą bus pirmųjų tarpe 
piliečius surašant- Lai savo pa
vyzdžiu ir kitus atŠahisiuos 
paragina atlikti savt> pilieti* 
n? priedermę. 

hieriškumo. 
Biznis lietuviams Amerikoje 

nepersmarkiausia sekasi dėlto, 
kad trūksta apsišvietimo aps
kritai, o bianiško ypatingai. 
Kemokant sėkmingai versti 
dolerius biznyje, greitai jie ne
žinia kur sutirpsta. 

Panašiai yra su lietuviais 
amerikiečiais Lietuvoje. Par
sigabenę daug dolerių Lietu
von matto kažin ką padarysią. 
Bandoj Nieko neišeina. 

Pasirodo, kad jiems trūks
ta paprasčiausio sumanumo, 
vikrumo. Kur žydeliai Lietu-
voje be žymių pinigų pagriebia 
gerus darbus (kontraktus) ir 

pralysti Lietuvon ir čiulpti jos 
geriausius syvus. Tokių pilie
čių atsiras da daugiau, jei Lie
tuva geriau atsigaus. 

Jų įplaukimą Lietuvon gali 
sustabdyti tik registracija pi
liečių. 

Nors registracija kaip kam, 
ypač po socialistinių gązdini-
mų, išrodo baisi, bet be to sun
ku Lietuvai susitvarkyti ir 
nuo nepageidaujamų svečių ap 
sisaugoti. 

Nors socialistai savo laik-
raščhiose gąsdino, kad neužsi
registravusių lietuvių bus kon 
i!iskuojamas jų turtas Lietuvo
je, bet tas jų gązdinimas pa
sirodė neteisingas. 

Kitas dalykas, kad Lietu
viams, neužsiregistravusiems, 
sugrįžus Lietuvon, negalima ! "kiečiai, Jei Beturi pdjįr^TO prašalinti. 

kalta. 
Visas vargas tik tame, kad 

daugelis lietuvių nesigaili 
mankyti ir tampyti savo ran
kas prie darbo, a labai tingus 
pamiklinti savo smegenis, kad 
daugiau šviesos įgavus.. 

O gerai sunaudoti Lietuvoje 
protą ir pinigus vietų yra la
bai daug. 

Metalinė pramonė, stiklo, 
kalkių, cemento, elektros ir t. 
t visa tai da laukia piniguo
čių ir darbininkų. 

Komunikacijai pagerinti tai
pat reikalingi pinigai ir žino-
tiės. 

Žodžiu, kur tik pažiūrėsi, da 
visur dirvonuoja ir visur lau
kiama sumanių rankų ir pinl-
guotų kišenių. 

O visa tai žada labai gra
žų pelną, neblogesnį už Ame
rikos.. V. K. 

PAVOJINGA PRAKTIKA 

Daug vaikų kas metas ne
tenka gyvybės nuo Tetanus 
arba Lock Jaw, kurio priežas
timi būva užstojimas ant vi
nių, neprotingai paliktų len
tose ar kituose daiktuose, ku

bus gauti pilietybės be 10 me-. ««*ny»u>, 
tų, ir bus ne taip baisus. 

Kiek numanu, yra atskiri į-
statymai ir paaiškinimai kas 
dei tokių lietuvių. Ir jiems 
greičiausia kliūtys bus praža-

Apie Amerikiečius Lietuvoje. 

rie būva numesti ten, kur vai- i 
padaro gerą pelną, ten ameri- k a į ^ mĄy& ^ m u l i f u ^ a i s < g n ' 
kiečiai su pinigais lieka užpa- s i n e š i o j u , i a i , b a t a i s g a l i ld_ 

a ? • tS i stoti ant jų. 
Tuom tarpu pmiguoti ame- ^- • * . , ., . + 

V įsai mažai Jai ko imtų jas 
f-j * 

alėtų pasisamsTvti g< 
vieną^ kitą inteligentą specia
listą ir per juos varyti įvairins 
pelningus darbus. 

Maskvoje, prieš bolševikinę 
gadynę, galima buvo sutikti 
millonierių pirklių, kurie ne-

AmerikieČių Lietuvoje yra 
dvi rųSi. Vieni jų Lietuvą gi
ria ir yra patenkinti, antri 
susiriezdami ją keikia ir grįž-

Klausimas. — Kodėl po lie- ta Amerikon, 
taus burta giedra? , Lietuvos lietuviai nupasa-

Atsakymas, — Dėlto, kad po koja, kad Lietuva visiškai ne-
giedros vėl galėtų užeit lie- kalta, jei daugeliui amerikie

čių tenai negerai. 
Kurie amerikiečiai Lietuvo-

šyti, bet mokėjo už savo pini-

Geriau prašalinti pavojų, ns 
gu kentėti. 

JUOZUKAS IR MAUšUKAS. 

Juozukas susibičiuliavo su 
mažu Maušuku. Vieną kartą 

mokėjo savo pavardės pa si ra- Juozukas klausia Maušuko: 
Kaip tau patinka žydai t 

taus. 

SKAITYKITE "DftAUOĄ." 
^ o * t M M * i k M i M 

je turi nuosavyfoę, tiems 
i — ' — i I I I • • • m n n — -

ne

yra " žydai?" 
Juozukas: — Mieste gyveni 

ir nematei žydo! gerai, jei ne-" 
žinai, aš tau parodysiu. Ve 

gus gerai pasinaudoti kitų Maušukas: Ui, kas tai 
mokslu. Tai duodavo gero 
pelno abiem pusėm. 

Amerikiečiams, kurie turi pi 
nigų, o neturi reikalingo mok
slo, atariama pirmiausia i kur, ateina žydas, 
griebtis mokslo. Kurie jų gv Maušukas: — Ui, čia ne žy-
vena Kattne gali už kelias de-j das, čia mano tėvas eina. 
šimtis dolerių, bendrai sumes-j Juozukas: — Ar tai tavo 
tų, įsisteigti sau vakarinius tėvas žydas! O del ko tu ne 
kursus. Juose nuo profesorių čydas? Juozaps Juoks. 

— 
• i 

Kun. P. Lapelis. 

ATSILANKYMAS LIETUVON H 
IŠBUVUS 14 METU 

AMERIKOJE. 
— — ^ — — — — — • + — — > — » II I I f 

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. 

(Tęsinys) ( 

Tėviškai i«vis*ej . 

Pasitaikė taip, jog tą pačią dieną, 
kuomet sugrįžau į tėviškę, buvo mano 
sesers (Pranciškos Aleksejienės) sūnaus 
krikštynos. Taigi trečią valandą po piet 
aš jį ir pakrikštijau Petro Vardu. Vakare 
tad mano sesutės namuose iškelta krikšty
noms paminėti puota, kurioj dalyvavo di
delis būrelis užprašytų svečių, taipgi ir 
aš pats. 

Savo tėviškėj iSbUvau 8 dienas. Tas 
laikas greitai prabėgo. Išvaikščiojau, ap 
žiurėjau tas visas vietas, tą sodną, tuos 
laukus, kruinue, takus ir takelius, kvao 
taip buvo priprasti man mano kūdikys
tės dienose. Mintįs skrido pauk«Čio spar
nais praeitin, norėdamos surasti nekaltos 
kūdikystės svajonių pėdsakus kad atsi-

kvėpus valandėlei nuo šio gyvenimo rū
pesčių ir vargų. 

Kaip gi tas laikas greitai bėga! Ko-
dos, čia Ot viskas taip nesenai buvo. Ro
dos, kūdikystė ir jaunų dienų svajonės — 
tai vakarykštės dienos klausimas. Bet tas 
viskas taip tijc "rodosi", lštikrųjų, tai 
daugiau kaip poros cTesėtkų metų klausi
mas. O tas "pora desėtkų" žmogaus trūm* 
pame amžiuje yra ilgas tarpas. 

Tas kelias dienas gyvenau savo tė
vynėj draugiausia svajonėmis ir praeitim. 

Tėviškėj buvo pati darbymety Mačiau 
kaip visi buvo užimti šieno ir dobilų va
lymu. Aš tik vienas buvau dykūno rolėje nes praplėsti ir turėti daugiau vietos nu-
ir man tos keistai atrodė. 

Man rūpėjo mano tolymesnė kelionė. 
Motina ypatingai norėjo, kad paviešėčiau 
ilgiau. 

— Ką gi, visi tamstos esate užimti 
savo darbais. Až taipgi turiu savo pa
reigu. Juk nei aš, nei tamstos nė#ame vai
kais. Aplankiau, paliksiu taipgi šiek tiek 
dovanų visiems ir aš manau vykti toliau, 
— aiškinau saviesiems, norėdamas iš na* 
mų kuogreičiausi* ištrukti. -*» Nuo šiol 
manau tamstas dažniau atlankyti, nes 
pasirodė, kad ta kelionė iš Amerikos nė
ra taip jau labai ilga ir varginanti, — 
jiems aiškinau. 

Namiškiai nusiramino. 

Liepos 17 d. Panemunėlio bažnyčioje 
su vietiniu klebonu atlaikėme iškilmin
gas pamaldas už dūšią mano tėveli*. Po 
to nuėjau į kapines atlankytojo kapą. 

Kapinyno esama netvarkoje. Nabaš-
ninkai laidojama vieni ant kitų. Mačiau 
po kapines išmėtytų žmonių kaulų. Duo
bės neaptaisytos ir kryfiai vieni kuone 
visiškai supuvę vos pasvirę besilaiko,] 
kiti tiesiog jau pargriuvę ir matomai nie* 
kas švara ir tvarka tų kapinių nesirūpi
na... Žemė, rodos, nėra taip jau labai 
brangi toj vietoj, ftes ant kalnelio ir di
delis smiltynas, — galima butų tas kapi-

mirėlitt laidojimui. AŽ vis kituomet tu
rėjau mintį būti "palaidotu savo gimtosios 
parapijos kapinėse, bet dabar mano min
tis atfc&naiaė ir tariau savo širdyj: m-
noriu-čia bati palaidotu ir toj vietoj rastis, 
kafcre žmonės taip ftemoka pagerbti savo 
mirusiųjų brangia asmenų.. 

Ilgai, iigai ieškojau savo tėvo kapo. 
Galop radau. Palaidotas pačiame kapinių 
Viduryje. Kapas apaugęs augžta žole, ku
rioje matėsi keletas pražydusių i ožių. Ant 
kapo medinis kryžius «u parašu: A. t A. 
Antanas Lapelis *~ Mifė 4915 m. 

N —* Tai čia jis» mano mylimas tėvas! 
Ir mintis skrido to l ima praeitin. Jis fefr 

ašarų nuriedėjo per mano skruostus... 
Atsiklaupiau prie kapo ir pasiunčiau 

Dangun prie Gerojo Viešpaties keletą a\-
siduksėjimų už jo vėlę*.. 

Atgal į Kauną. 

Namiškiai nusiramino, kuomet pri
žadėjau trumpoj ateityj vėl gimtinėn at
silankyti ir tuomet ilgiau pavėsėti. 

Liepos 17 d. 10 vaL Vakare apleidau 
saVo tėviškę atsisveikinęs su motina, se
sutėmis, broliu ir čielu buriu darbininkų. 

Važiavau kiaurą naktį ir Čielą die
ną, nei gėręs, nei valgęs — sulyg tos 
pasakos minties 

Komunikacija Lietuvoj yra dar ne
tobula, dėlto kol atsibaladojau atgal į 
Kauną jaučiaus pusėtinai pavargęs. Va
žiavau neva traukiniu, bet ir arkliais į 
tą patį laiką galima ibutų nuvažiuoti, j ^ 
ne greičiau. 

s^s Lietuvos Užrubežlnių Reikalų Minis
terijos nuosavybėj. Svetimų valstybių at
stovai ir reprezentantai šiame viešbutyje 
turi savo butus ir ofisus. Pašalinių ypa
tų kaipir buk ir nepriima į tą Viešbuti. 
Užtat nevienas nusistebėjo iš vietinių lie
tuvių kaip aš į jį pakliuvau ir dar į vie
ną geriausių kambarių. 

Kaunas yra dabar prisigrūdęs viso
kios rųšies keleivių ir. vietinių žmonių, 
jog butas labai sunku gauti. Supratau, 
jog be ypatingų priemonių as geio buto 
Kaune negausiu, o apsistoti kokioj blu-
synėj neapsiaioka. 

Jėjęs "Metropoliu" kreipiuos prie 
kambarių užveiedos, jog man reikalingas 
yra būtinai geras kambarys apsistoti. 

— Visi kambariai yra užimti,—buvo 
atsakymas. * 

— Užimti ar neužimti, tas nelabai 
svarbu, bet man kambarys turi būti liuo 

Į Kauną turėjau būtinai sugrįžti, nes ¥ s a s kuogreičiausia, įsakančiai ir augštu 
važiuojam atgal į užrubeiį reikia galybę' [mil a j .atsiliepiau į užveizdą. 
visokių formalumų atlikti, kurių kitur Lie 
tuvoje atlikti negalima. 

Atvykęs Kaunan apsistojau viesbutyj 
"įMetropol" arba kaip ant durų bronzi-
Aės toblytelės parašyta "(irand Hotel 
de Lithnahie". 

Tai vienatinis š&k tiek žmoniškas 
vo agoras del manęs... Ir keletas graudžių viešbutėlis visoj Lietuvoj. Sakoma, jis e-

— O kas tamsta esi? klausia manęs* 
— Aų esu atvykęs su labai svar

biais reikalais ir tamsta turi žinoti, kas 
as esnii, — pridėjau: 

Čia užveizda pradėjo švelniau kalbėt! 
matomai įsivaizdinęs jog aš esu koks sve
timos valstybės pasiuntinys. 

(Bus daugiau) 
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SSE^: 

Dr. 0 . VA1TUSH, 0 . D. 
u t e r t n * AJti\ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
, akių tempimą 

kas yfa priežai 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ titbt skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma. skaudančius Ir užsidegusius] 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemieglo: 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 niokyk_ 
lon. Valandos; nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomls nuo 10 iki S vai. vakare. 

1545 W. 4? St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7589 

DR. A. K. RUTKAUSKAS; 
GYDYTOJAS ER OHIRrROAS 

: 
4442 So. We*tern A v eone 

Telef. Lafayette 4148 

Vaandos: 9-11 rytais, 1-t po 
| pietų Ir 7-8 vakarais, Nedėldle-# 
Iniais tiktai po pietų 2 Iki S vai.& 

i n. f'i.i, rr-rft 
Tel. i anai 257. Yak. Canal 2 l l s f 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South HaL-tcd Street 

!

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 4j 
po pietų: 4 

• M 
lkl 9 vakare 

ATSIŠAUKIMAS Į PITtfS 
BURGHO IR APYLIN 

KŽS LIETUVIUS. 

LJETCVIS Akių Specialistas 

Ant Bridgeporto 
Dll. SERNLR, ( i K i m S f i ) 

Optometrist 
SS 15 So. Halsted St., Chlen«r>. 
Vai. 6 iki 9 vak.. Ned. 19 iki 1 

• i i 

giau l>endrų •' pajėgę, mažiau 
tamsių abejonių''. ,. . 

Lietuvaitė. 

ATSlLAtfKtfS VYSKUPAS.! 
- SUTEIKS SUTVIRTI

NIMO SAKfe. 

Broliai lietuviai, kaip jau 
esate patėniiję iš pirmesnių 
mųs Manifestacij6s Rengimo ] 
Komiteto pranešimų, Htts-
burgho ir Apylinkės ietuviai 
.rengia .didelę manifestacijos 
parodą nigs.-24 d. 1922 dęl iš
reiškimo padėkos Suv. Vals. 
už pripažinimą "de jure" mųs 
brangios tėvynės Lietuvos. 
Šis pripažinimas yra labai di
delės reikšmės netik mųs bro
liams ir sesutėms anoj pus At-
lantiko bet ir mums gyvenan
tiems Amerikoj. 

Lietuvoj' 8uv. Vals. pripaži
nimą visi piliečiai sutiko su di
džiausiu upo pakilimu* Tą die
ną, Kaune publika entiisiu-
tiškomis ovacijomis, prakalbo
mis, sveikino Amerikos Atsto
vą p. Kd\vards, ir kur tik jis 
pasirodė, visur ant jo bėrė gė I 
les. \ 

Iš šio ir mes turėtume pa 
imti pavyzdį ir visi bendrai j Broliai- Lietuviai Amerikiečiai! 

Spring Valley, IU. — Kugsė-
jo 24 d. Šv. Onos bažnyčioje 
•bus nepaprastos iškilmės, nes 
tą dieną atsilankys J. M. Vys
kupas ir bus suteiktas Sutvir
tinimo Sakramentas.Kurie dar 
nesate priėmę to sakramento 
tai galėsite sia proga pasinau
doti. Dabar gerb. kleb. Su- By-
strais rengia vaikučius prie 
priėmimo to sakramento ir 
mokina juos katekizmo. 'Tad 
ir visiems nepriėmusiems Sut
virtinimo Sakr. reikėtų pasi
mokyti katekizmo, nes kitaip 
nebus galima gauti reikalingos 
Kortelės* 

Žinąs. 
• " • 

ATSIŠAUKIMAS. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

10900 S. Michigaii Avcnue 
Telef. Pullnian S42 Ir 349 

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

lengkimės prie apvaikščiojimo] j ^ t u r b u t > ^mi ž i n o m , u 

ir padėkojimo Suv.. Vals. Tai
gi, gerbiamieji, meldžiame visu 
išvien rengtis kuoiškilmiii-
uiausia ir kuoskaitlingurtsia 

= 

TeL Blvd. 7013 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTA8 

5713 SO. ASHLAND AVEiME 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 1 

kaip sunku buvo pasiekti lie
tuviams apšvietimas pas mus 
Lietuvoje caro jungui siau
čiant: paskutiniaisiais prie* 

prie Šio apvaikščiojimo. Drau- Į k a i ,Į l a i k a į s cjabartįnianie Lie-
gijos ir pavieni asmens, vi>i 
malonėkite dalyvauti. 

Nors ši karta, broliai, nešis-
*. 4. 7 7 

kirstykim j partijas, bet dirb

ikui* 
galybė j > 

vienybė ten ir 
Užmirškime visus 

nesusipratimus, visas tamsias 
svajones ir veikime visi kaip 

^JLL«L=g 

DR. S. NA1KELIS \ 
L I E T U V I S A 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS $ 
Telefonas: Yards 2544 

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

Nedėliomls nuo 10—2 ąi 
Oofisaa ir gyvenimo vieta: % 

tuvos plote išviso buvo apt" 
(i gimnazijos ir tose pfteioso 
mokinosi daugiausiai žydai,' 
uisai ir lenkai. Dabar Lietuvo-

kime bendrai ir vienybėj, nes Į įg tudime virš 40 tos rūšies mo 
kyklų ir jos pildyte - pripildy
tos mokiniais-lietuviais. Mūsų 
Kieti ngos k raštas-vienas iš 
tamsiausiųjų užkampių, ir 

vienas. Parodykim kitoms tau-1 Im»s> Kretingiškiai, nenorotla-
toms. kas yra lietuviai ir IttupLrj [v toliau būti atsilikėliais, 
brangiai jie apkainoja savo tė-j 19U) metais dideliu vargu įs-
ryuės laisvę, garbe, jos pra-
Yitį ir ateitį. 

Visame, broliai ir sesutės, 
paimkim už savo obalsi: "Daa 

teigėme Kretingoje Pmgimna-
zijų, samdytame vietinio žy
delio bute. 

Mūsų Vyriausybei ir mums 

Kezid. tel. 
Ofiso tel. 

Van Buren 9294 
Boulevard 9693 

Dr. A . A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškę, Vyriška 
Valkų Ir visa chroniška Ufff. 

Ofisas: 9354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—5 po 
piet, 7—8vak. Ned. 1©-—12 d. 
Res. 1111 Independenc* Blvd. 

Chicago. 

DR, MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHTKURGAS 

4«31 So. A&Ulaiid AVe. 
Tel. Yards 994 

Tel. Yards 0t94 
OFISO VAL..: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliotais: nuo 10 v. ryto iki 

. . 1 vai. po pietų. 
L1 i i ' in • =^s= 
= 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oflsa po num. 
8241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Juciaus Best. 2 labų. 
Priima Ligonius nuo 9-11 A. 91. 

«-• r. u. 
Tel. Boolevard 71T9 
Rezidencijas Tel. Falrlaz 5574 

:-:o*o*o,»o«o'»0'»0'©'0/ao'®o/®o^o^o®o^o/©o@'0«'0'aoa'0*o^o^os.O'*o}5 

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠIĮI KNYGŲ. 

• • • • 

20c. 
50c. 
10c. 

6c. 

v • - - * i • • • * * • 

J Res. TeL Cicero 3656 
ę Ofiso TeL Cicero 49 S 

1325 So. 49 Court | 
^ W. E. COr. 49 Court tr 13 Str. 
S ant viršaus vaistynyčios. -
> a a < • • 4 M i 4 4 4 4 4 W M < • » • # « 

į f V I J 9 U JL %.*• X / » W * vr -— 

|| DR. J. SHINGLMAN 

Anikščių Šilelis. Vysk. Ant. Baranausko eilės 10c. 
Apaštalystės Maldos Statutas. — Vertė kun. Saurusai-

•*• */uv* 
Aureolė. (Oratorija) — M. Gustaitis 15c. 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J. Gerutis 60c. 
Apie Kristaus Sekimą $1.20 
Apie Apšvietą. — Parašė kun. prof. Bučys 25c. 
Ar Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr. Scliouppe, vertė 

kun. Pel. Martišius 30c. 
Aušrelė. — Dramatiška vienoje veikmėje operetė, Pa

rašė Pranas. Kaina 10c. 
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — Komedija penkių, aktų 

iš naujausių laikų. Parašė. V. K. Kaina / . . 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? 
Ar Esi Čia Mano Jėzau? — Drama. Parašė V. K. . . . 
Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Kaina . . . . 
Apmąstymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina I8.&0 
Atstovas Ralys, Apysaka. — Vertė Xemunas 40c. 
ABC Pradžiamokslis. — Kaina 30c. 
A. Skech of Lithuanian Hatian. — Parašė J. Gabrys 10c. 
Botanikos Vadovėlis. — Vertė V. Vilkaitis. — Jame 

telpa 136 piešiniai. Kaina 50c. 
Biblijos Tlrinėtojai. — Vertė M. M. T. Kaina . . . / . . . . 10c. 
Blogi Kūdikių Papročiai. — Sutaisė Dr. A. L. Graieiunas 20c. 
Broliai Pirmyn Tiesos Keliu. — Parašė Uosis 10c. 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė 45c. 
Dvasiškojo Gyveaimo Malonumas, — Vertė kun. V. 

Kulikauskas 20c. 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iš Fratiemų kalbos 

vertė kun. A. Staniukynas 75c. 
Duonelaičio raštai I $1.00 
Fabi/ole. — Audeklo apdaruose $1.50 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 South Oakley Aremue 'Cfalcago, IUinois 

Visiems Lietuvoje gyvenan
tiems, nuo pirmos Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbiuio 
dienos prisieina vesti sunkią 
kovą su Lietuvos priešais-gro-
buoniais ir didesnę dalį kaip 
\ alstybinių, taip ir visuomeni
nių lėšų skiriama tam tikslui. 
Nors mūsų Vyriausybė ir sa
vivaldybės organizacijos ap-
švietos reikalams skiria kur 
kas didesnes sumas, negu kad 
skirdavo rusų Vyriausybė bet 
tų lėšų nepakanka. Aprūpi
namas naujai įsikūrusių Mok
slo, įstaigai savais butais ir mo
kslo pabuklėmis reikalauja 
milžiniškų lėšų, kurių nei mes. 
nei mūsų Vyriausybė, nebe-
įsigalim surinkti. Gyvuojant 
Kretingoje mūsų naujai įsi
kūrusiai Progimnazijai jau 3 
metus, joje mokinasi 136 moki
niai, daugiau priimti mokinių 
negalima, nes dabartinis sam
dytas progimnazijos butas ne-, 
pritaikintas mokyklai ir jame 
stoka vietos. Didėjant kasmet 
mokinių skaičiui, Progimnazi
jos Mokinių Tėvų Komitetas 
ėmėsi inieiatyvos pastatyti 
nuosavus Progimnazijos na
mus. l*radėjcs šitam tikslui 
rinkimą aukų nutarė kreiptis 
ir į brolius amerikiečius, o y* 
pae Kretingiškius, prašyda 
mas nepagailėti šitam prakil
niam tikslui paaukoti keletą 
dolerių, nes kiekvienas centa< 
paaukotas tam tikslui, laiku 
atsimokės šimteriopai visam 
mūsų krasffii ir ne vienam -iš 
jus asmeniškai. 

Aukas rinkti įgaliotas Kre-
tingietis-kiinigas Aloizas Jur
gutis, §v. Antano bažnyčios 
klebonas, Bridgeville,' Pa., A-
merikoje. 

Kretingos Progimnazijos Mo
kinių Tėvų Komiteto Pirmi
ninkas 

A. Tiškus, 
Komiteto Nariai:» 

Zofija Janušienė, 
J. Eitavičius. 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS GfiNTRO VAL

DYBA 10182 M. 

PRANEŠIMAS. 
-c3D 

Dvas. vad. Kun. F. Kudir
ka, 2334 So. Oakley Ave. Clii-
cago, 111. 

rlnn. Jonas Petraitis, 4324 
So. Campbell Ave. Obicago, IU. 

Pirm. pag. Anast. Valančius, 
1522 So. 49-th Ave. Cicero, 111. 

K"ut. rast. Mart. ČesnaviČius, 
2338 So. Oakley Ave. Chicago, 
Iii. 

Fin. rast. Bern. Nenartonis, 
4442 So. Ricbmond St. Chica
go, 111. 

Ižd. Kun. F. Kudirka, 2334 
So. Oakley Ave. Chicago, 111. 

Iždo globėjai. 

Jonas Krotkus, 2203 W. 22 
St. Chicago, UI. 

Stef. Satkauskaitė, 1902 So. 
Union Ave. Chicago, UI. 

Direktoriai. 
Kun. Ign. Albavieius, 717 

W. 18-th St. Chicago, Iii. 
Kun. F. Kudirka, 2334 So. 

Oakley Ave. Chicago, 111. 
Jonas Krotkus, 2203 W. 22 

St. Chicago, 111. 
Ant. Nausėda, 1928 So. Lea-

vitt St. Chicago, IU. 
Pr. Vitkus, 1432 So. 49-th 

Ave. Cicero, UI. 
Myk. Šlikas, 10525 So. Wa-

basli Ave. Roseland, I U. 
Bon. Posanka, 1422 So. 49* 

th Ave. Cicero, 111. 
Jonas Petraitis, 4324 So. 

Campbell Ave. Chicago, 111. 
Bol. Sekleekis, 3427 Aubum 

Ave. Chicago, 111. 
Jadv. Steponkuitė, 4545 So. 

Fairfield Ave. Chicago, 111. 
Stf Jucevičius, 726 W. 18-th 

St. Chicago, 111. 
Bern. Nenartonis, 4442 So. 

Richmond St. Chicago, 111. 

Generalis agitatorius. 
St. Jucevičius, 726 AV. 18-th 

St. Chicago, 111. 

Garbės narių registruotojas. 

Julius Šliogeris, 1521 So. 
48-th Ct. Cicero, 111. 

Korespondentės. 

A. V. Calnaitė, 4509 So. 
Hermitage Ave. Chicago, 111. 

Mar. Mikšaitė, 4513 So. 
\Vood St. Chicago, III. 

Jersey City, N. J. — Nuo 
Rugsėjo 20 iki 27 d. bus mi-.- ^ . , , , ... 

~ . v v. . , , Gerai daro kas perskaitęs 
sijos 8v. Onos baznvcioie prie* -p. „ / , 
r i^^i .*_. *1 xr __*;_„ I__ i -Draugę" nenunieta^ bet su

teikia kitam jo neturinčiam. 
(iiand str. ir Manning Ave.! 
Jersey l1ity, N? Y., Misijas ves 
gerb. Tėvai Marijonai, kun. P. 
Andziulis ir kun. A. Cikoto. 

ATisi lietuviai iš Jersey City, 
Ifoboken ir Cliffside pasinau
dokite^ I 

sk tu e Misijos pttraniios gvvenime Sn&dintij 
S9114 W. SSitf FL Ghl<MCO. H M traaa retai būva. Tad nepra- B Telefoną* oųuu ia7i—^iw 1 3uiin;innniitHttimMmMiiN«Niiiiniiiii leiskite gražios progos 

iiiiiHiiiHiNimiumimiifniiiiiiiiiiiiniiii 
1 S. D. LACHAWICZ I 

LIETUVIS GRASOMUS 
Patarnauja laldoturėsa kutopl 

Sffiauala. Reikale meldžiu ataiAaa 

5jaaaxMA2AiXAA2A«*̂ QA 

DU. A, L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
Valandos: 1D ryto Iki 8 vakare. 
Gyvenimas: —4103 Archer Ave. 

Tel. Lafayėtte 0098 

II m a u n u i - = 

m, CHARLES SEGAL 
lėlA savo ofisą po numeriu^ 

4tM m. ASttLAJID AVENCE 

SPECIJALISTAS 
DUovo, Motėm te Vjrų l i g i 

TaL: ryt« auo l t — U : nuo 1—8] 
p* l>ietqt nuo 7—8: l t vakare. 
NedėMomli: l t iki U 

Telefoną* Drczel 18*0$ 

, . , « 

. i i . 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. Q. M. ulaser pe* 

reina i rankas Dr. Chas. Segal, 
žento Ir partnerio. Visi sefileja 
pažystami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gvdyma kaip ir 
aūe paties Dr. O. M. Glaaer. 

1149 96. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 16 ryto 

lkl S po pietų, nuo S iki r Vak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Tehefona* Yards 88f 

ae 

Šiandie Piuigy Kursas 
Siunčiant LietnTOD per mt»: 

9c. Už 100 Auksinę. 
arba,—«-. 

1112 Auks. Vž $1.00. 
Pigesnis kursas siuniHant 

n 

Pristatymas Užtikrintas 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — Cleartof Ilonsc 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Tartas 16,000,000.00 

— • • • ' ' 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, Bl. 

D r . M . Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vards ftOSa 

Valandos — 8 iki 11 is rytoj 
po pietų 6 iki 8 vak. Nedėliomia 
ofisas uždarytas. 

_ — J- - . = 

gr^niniiiniiinsniiiiiiiiiiiir^niiiiiiiiiiiio 

1 1 W . RUTKAUSKAS I 
g A D V O K A T A S I 

Of»«w IHdmiestyJ: 
I 29 South La SaDe Street | 

Kambaris MG 
Telefonas: Central f l l t 

1 Vakarais, S12 W. 33rd St. I 
[̂  Telefonas: Yards 4C81 
£4111 tlttllltL£j|Hf ltllHtll7Jllt1IIIHIII2 S 

i J. P. WAfTCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn 
Street Tel. Dearborn 80V6 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel Pu 11 man «S77 

M t M H M 

TeL Central 128» 
HAROLD O. MULES 

ADVOKATAS 

Dr. A. J. TANANEVICŽIUS \ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Miehi&an Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryto 1—3 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pnthnan S1Į3. Chicaeo. III. 

MMMI 
113. CĮM< 

<»« tiltm Ii I ,»iįl»<|i>'Mi>»' mnttkma 

AR GAIVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagrelbos. 

Gal reikalingi akintai? 
Pasiklausk manės Šiandien. 
Tariu 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Hpėeialistasr 

1801 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos aatvė.K 

Ant 3 iubų, kamb. H, 15, 1« ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinycios 

Temyk hiano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis uždaryta. 

Veda bylas visuose t e i smud^l 
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — 1619 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAU: 9 ryte iki 9 rmkmre 

O . • i ,i**, •e-

Tel. Randolph 4758 

A A S L A K I S 
Ofisas vidumi 

| A S S O O I A T I O N B L D G . 

ADVOKATAS 
imiestrje 
O K B L 

19 South La SaUe Street 

i Room l i t i 
Valandos: 9 ryto lkl i po pl»tu 
^amų TeT~Hyde Park l H l 

^ i i > « i y i i i l W * . 
« 
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Boulevard » M 

A. Iftsalsl 
Oraboritti 

Paiaraaaju lal-
dbtaresa, ves
tuvėse, krikš
tynos* 19 klta< 
st r»lkal« 
Kainos tHslaa-i 

Kun. J*. Krasnickas, kleb. 

Lietuvos Atstovybės Ame
rikai antrašas yra šioks: 
Representative o f Lithuania, 

1925 F. Str. N. W. 
\Vashington, 1). C. 
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Skausmus i> galimus nutildo 

P A I N - E X P E L L E R 
Vnizbaženklis uireg. S. V. Pat. OfiiO. 

DRAUGAS REIKALE 
= - = = = = 5 = 3 = 8 5 —v— 
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Fakarpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Toa nesvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveuo plaukus. 

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis] 
kartus panaudojus jas is gaivos visiškai 
pranyks pteiskono*. Palaikymui sveikos 

galfos odos ir gražia žvi^ančių plaukų, naudokit Euffies. 
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 celitus prisiuuciame 

tiesiai iš lubaratorijos. 
F. AD. RICMTER & O ) . 

104-114 So . 4th S t . Brooklyn, N. Y. 

p 0 7 Aubvn Ars. Ohlct^oJ 

T a r * H M 

STANLEY P j 
MAŽEIKA 

GRABORTUS UlJ 

= = = = = Tel. Off. Humboldt «880 
Res. Humboldt 8393 

M. L ZALOOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina S t 
Kamp. Milmmkee Ave. 

i — 

! Telefonas Ganai 5395 

JOHN G. MEZLAISKISI 
Generalis Kontraktoriua, ataty-
tojag ir aenų n&rau. taitvtojaa.j 
2338 S. Oakley Avev Ohioago] 

Arti 2» čic Plaoe. 
ir 
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>."WVi ANHŠ -

Graborius ir Baisamuotojas 
K. SYREVlčlA 

AiitouMjbHrai visiems reikalams 
Ž055 W. 22-hd SlT. i ! 48 W. 21 PlJ 
Tel. Canal 8548 Tel. Canal 019»I 

m* iri ui, i mnty»m**immši+**mtmt, 

iPel. Lnfavette 4 » S 

PLUMBIN6 
KaJpp lietuvys, lletuviama 
*08 patarnauju tcotarlatiata. 

M. YUfiKA 
saas w. 88-ta 

— * 
- . . . -»— 

farlų ant^^a-j 
Milas vltoklems* 
ralkaiama. Kalnai 
piialaamoa. 

3319 Attburn 

l%#«1 
ralentine Dresmaking 

College 
a)407 W. aiadtoOB Slraet 

187 ttokjklog tuv . ValaUjoie. 
Moko Siuvimo, Pattt**u kir^J 

Jplmo, Desianing bizniui ir nar( 
T%t*8 duodama dykai. 

[Diplomai. Mokslą* lang-vala at-
lakėjlmaia. KlMo« dlanomia iri 

> vakartis. Reikalaukit k&ycalėa.< 

M BARA FATKK, ptrm.J 

ŪKIAI? 
LIETUVON Į 12 DIENŲ 

Greičiausių vandeniniu keliu. 
Ypatižkai vedama ekskursija 8oj 

greitu persėdimi/ Soutfeampton :'Ą 
Dantie Piliava, Memcl Ir Liepojų ant 
vieno iš trijų greičiausių jurų mil
žinų, išplaukiančių iš Ne*r Vorko k a ^ 
ttarnįnka. 

Visi trečlou kllasos pu^ažieriai turt| 
kajutos. 
MALRETi\NIi% AŲLITAN] 

BEKtAG.Utl A 
Via Livoraool Ir Gkt^gow 

ALGKR1A Rūgs. fQ 
SCYTHIA Kugs. 
'Tî MCANIA Rugt>. 84] 

Norint laivakorčių ir informaclji 
kreipkitės pas agentą, savo mieste 
apittlinkėj. 

&A VISJI BJUaiT* SAVAJ 
I ĮSTAIGAS. 

file:///Vood
file:///Vashington
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IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAP. 
j Anglys brango?, dar šilta, 
tad žmonės neperka augliu. 
Lankia, turbūt, atpigimo. 

TV'ians veltus lukenavima,-. 
Sąlygų žinovai pataria pirk
tis anglių, kaip-nors. ir kiek-
nors ir kur-nors tuojaus įsigy
ti kuro. Xes atėjus pirmiems 
šalčiams, gi tai gali pasiro-
iyti staiga, bus vargo žmo

nėms. ; ** 
Tuomet visi pulsis anglių ir 

nebus galima jų gauti. 
Xeroikia laukti atpigimo. 

Kapital is ta i nepalenkiami. 

I 

KITA NUŽUDĖ SAVO 
VYRA. 

Gerai pritraukęs ''moonslii-
:.• •" AVilliam Schreiber, 64 m. 
amžiaus, užpuolė savo moterį 
Ameliją, (>2 m. Ši buvo pasi
rengusi. Turėjo revolverį. Tad 
ir nužudė vvra. f 

Policija namuose (5148 So. 
iveating a ve. rado "moonslii-
n e s " ir prietaisas tą. skysti
mą gaminti. 

RADO MILŽINIŠKĄ 
KATILĄ. 

Kleboną sulaukus. 
Išleidus mūsų gerb. kleboną 

kun. Igną Albaviciu aplankyti 
savo mylimą gimtinę Lietuvą, 
kurioje randasi jo mamytė, 
broliai, sesutės, giminės ir 
pažįstami, prie progos ir žy
mias, gražias kitų šalių vie
las, prasidėjo ir ilgėjimas, 
laukimas jo sugrįžtant. Pras
linko beveik tris mėnesiai, nie
kas nieko nežino. Tik sku
biai pasklinda žinia, kad kle
bonas parvažiuoja trečiadieny. 
Laukiame visi, bet nėr, ir nie-
kas nesako kada sugrįš. 

Bet štai sekmadieny, rug
sėjo 10 d. nuvykus bažnyčion 
išklausyti šv. Mišių, 10 v a i 
ryto, išeina klebonas laikyti 
šv. Misų. Pradžiūtom visi, ir 
negalėjom tikėti, kad ten mū
sų klebonas, nes išvažiavo su
menkėjęs, o dabar jau truputf 
drūtesnis. Kaip eina, tai žemė 
dreba. Ilgai negirdėję to auk
što tenoro balso, išgirdus išro
dė kad tas balsas dabar skam
besnis negu pirmiau. Cboras 
stengiasi geriau atgiedoti šv. 
Mišias, visi altoriai paskendę 
raudonose rožėse. Puikų pa
mokslą, kaip visuomet, pasa
kė gerb. kun. Br. Bumšas. Vi
si su dideliu įtempimu klausė 
pamokslo, bet jau akjs kur ne
bus, tai vis ant klebono. 

Pasibaigus šv. Mišioms ir 
palaiminimui, choras nuvyko 
pasveikinti kleboną, netik su 
žodžiais, bet ir su puikiomis 
dainomis. Padainavo porą pri
taikintų dainų. Klebonui pa
vaišinus choristus, išsiskirstė. 

Vos išsiskirsčius chorui, 
štai dar didesnis siurprizas. 
Ateina didelis benas, parap. 
komitetai, atsinešdami #ėlių 
bukietą. Benas užgriežė "Pa 
sveikinimo" maršą, komitetų 
pirmininkas p. Margevičius pa 
sakė prakalbėlę ir įteikė kle
bonui didelį raudonų rožių bu
kietą, kurį klebonas vos abiem 
rankom apglėbė. Kleb. irgi pa
sveikino komitetus, vaišino. 
Dar vėliau muzikantai griežė 
"America", "Lietuva Tėvynė 
mūsų" ir kitus klasiškus mu
zikos veikalus. Klebonas nė ne-

Šešiolika atskiriu geležinke- #au" atsakyti į jam užduotus 
lių Unijų, taigi, bendrovių pa- j klausimus, nes jų begalo daug. 

sitikimus pergyvenom, pergy
vensime ir tuos. Prasiblaivins 
dangus, užtekės .saulutė ir vėl 
mes darbuosimės tautai ir 
Bažnvčiai. 

Neklausykim ką sako lais
vamaniai, bet taip darykim 
kaip mes patįs išmanom, kad 
geriaus mums butų. Vienas fla-
lykas yra keista: kadangi to.it 
suirutė jau buvo aiškiai per
matoma iškalno ir ją buvo ga
lima lengvai prašalinti, nežinia 
delko mūsų veikėjai į tą daly
ką taip šaltai per pirštus žiu
rėjo? Tad dabar kaip ir tinka 
šis priežodis, " k a s vėjus sėja 
tas audras piauna". 

Senas parapijonas. 

CHICAGIEČIAI, ATSnMKI 
TE LAIŠKUS. • 

Tuščiuose namuose, ant 
kampo Mihvaukee ir Califor
ma ave., policija rado milži
nišką 100 galionų katilą, ku
r iame ilgas laikas buvo ver
dama "moonshine." 

Prieš ateisiant policijai 
Mnoonsbine" gamintojai pa

liego. J ie ten negyveno. Vien-
iik sueidavo "moosshine" 
gaminti. 

ANGLIŲ PIRKLIAI TEI
SINASI. 

Už nežmonišką anglių bran
gumą kaltinami ne vien kasyk 
\ų savininkai, kurie naudojasi 
4 4proga" ir plėšia už anglis, 
kiek tinkama, bet ir vietos — 
Chicagos, anglių pirkliai. 

Pastarieji teisinasi, kad jie 
labaį mažai "uždė ję" tonai. 
Dėlto, už brangumą jie visai 
nekalti. 

16 LINIJŲ [PASIRAŠĖ 
TAIKĄ. 

.įrašė su savo .darbininkų li
nijomis atskiria taiką ir dar
bininkai gryžta darban seno
mis sąlygomis. 

Pasirodo, kad geležinkelių 
darbo taryba neturės ką vei-
i V t l . 

SUGAUTA DU PLĖŠIKU. 

Du jaunu plėšiku — tfoe Be-
(kett ir Irvin Baker, užpuolė 
vaistinę, 2843 Wentworth ave. 
Paėmė 40 dol. ir dūmė laukan. 

Vaistininkas tuojaus išbėgo 
laukan ir sutiko tris policmo-
nus. Nurodė jiems bėgančiu 
plėšiku. 

Poliemonai veikiai juodu pa 
sivijo ir nuvilko kalėjimam 

ŽMOGŽUDĖ PALIUOSUOTA 

Dar kiek pasišnekučiavus 
su klebonu, visi linksmi nuė
jome i didįjį bazarą. 

Nieko nesuspėjome klebonui 
surengti, bet tikimės* kad tą 
trumpame laike padarysime. 

Džiaugiamės vėl sulaukę mu 
sų kleb. kun, Ig. Albavičiaus, 
kuris dabar yra kupinas ener
gijos ir naujos dvasios. Linki
me vėl pasekmingai darbuotis 
su mumis. Gyvuok ilgų ilgiau
sius metelius pas mus. 

Alfa. 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU 
MAI. 

Koronerio teismas išteisino 
Mrs. Walsh, 423 West Huron 
st., kuri sužudė savo girtą ją 
užpuolusį vyrą. 

Pakilus Šv. Jurgio parapijoj 
suirutei, tuoj visokios rųšies 
laisvamaniai, bolševikai pradė
jo nesusipratusius katalikus 
išnaudoti — net ir bolševikai 
pradėjo rengti prakalbas para-
pijonų vardu. 

Žinoma, mums katalikams 
įas yra skaudu, bet ką pada-

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Dclivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 

Jaiską suras negu su pavarde. 
3—Antanaitis Jo . 
6—Bainaraite Miss P. 
14—Birbitas Powilas 
19—Birbalas Ludwiks 
22—]>aviotas Antanas 
2")—Domakus T. 
27—Dzimidas Bu 
31—Figas Michal 
42—Grigaliūnas V. "A. 
43—Grigaliūnas Jonas 
44—Griksas Jnzupas 
45—Grinovios Jozas 
46—Gura Anton 

CHICAGOJE 
DIENRAŠTĮ " D R A U G Ą " 

GALIMA GAUT PIRKTI 
ANT ŠIŲ KAMPŲ: 

18-tos APIELINKĖJ. 

Maxwell & Halsted St. 
N. E. Corner 

Maxwell & Halsted St. 
S. E. Corner 

14-th & Halsted St. 
18-th & Halsted St. 
12-th & Jefferson St. 
12-th & Halsted St. 

BRIDGEPORTE 

31-st & Halsted St. 
35-th & Halsted St. 
Halsted & Archer 

WEST SIDĖJE 

Blue Island & Western Ave. 

VIDURMIESTY 

Vau Buren & Wells St. 
State & Madison St. 
State & Vau Buren St. 
Clark & Vau Buren St. 

S. W. Corner 
Wells & Madison St. 

S. W. Corner 
Franklin & Madison St. 

S. E. Corner 
GARFIELD PARK 

Homan & 12-th 

NORTH SIDĖJE 

Milwaukee & Paulina St. 
Mihvaukee & Girard St. 

N .E. Corner 
Milwaukee & Robey St. 

N. E. Corner 

TOWN OF LAKE. 

Tai "moonshine" auka. rysi, mes jau kelius tokius at- 47-th & Robey St. 

58—Jataikaiti ¥aronika 
59—Jonas Tiram 
63—Kasinekai Hapalijonai 
65—Kavalauskos Vilimos 
66—Kirkilas Joseph 
67—Kolena John 
73—Kuyzin Tofilije 
75—Kuzsne Jiozapu 
86—Marcinkus John 
88—Melianauskas Jakauos 
90—Miliūnas Magdie 
92—Nesteckis Paul 2 
97—Padrastis Jonas 
98—Paliukaitie Walerije 
100—Petkus Antonas 
102—Pocius Jos. 
106—Poskan Viktor 
107—Kirsin Franciskui 
1^9—Bekus Domi nik 
113—Jfcybokas Mikod 
117—Savickas Chas. K. 
121—Sergautis Monika 
124—Simutini Leonui 
130—Stasinlis \Vincentas 
134—Sudekenie Inai 
138—Valentinas Jonn 
140—Viscont Frank 
141—Vitkus S. M. 

142—Vyskulie Koste 
144—Walentin Adam 
148—Wollus John 
151—Yucevic M. 
153—Zaronka Simonas 
154—Žekonis Frank 
155—Zusmani Zise 
157—Zynda Familk? 

ANT PARDAVIMO 4 kambariu ra 
kandai mažai vartoti. Galima visus 
pirkti a rba po viena. Matyti galima 
snbatos ir nedėliomis po pietų, va
karais nuo 5 iki 8. Aasišaukite: 

2418 W. 45 Street 
Arti "VVestorn Ave. 2-ro» lubos , 

EXTRA EXTRAi 
Gera proga ant randos saliunas 

prieš pat Crane Co. Vieta gerai iš
dirbta biznis galima gera daryti t i 
kęs žmogus. Kam yra reikalinga gera 
vieta tai nepraleiskite geros progos 
ir atsigaukit greitu laiku pas namo 
savininką: 

FRANK I U B I K A S 
4147 So. Rcii/ic Ave. 2 I/ubos 

PRANEŠIMAS CHICAGO 
HEIGHTS LIETUVIAMS: 
Publikos stenografistas; specialis

tas laišku rašyme, lietuviškai, angliš
kai, lenkiškai. Su reikalų kreipkitės 
pas manė. 

PETRAS J. DAPKUS, 
1327 Sliirlds Ave. Cliicago. Heights, 

m. 

Pirfųaffęnfr, foffiėjo 18 1922 
r » ' > ' -

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Svažaite Ona 
Norbutas Pranais 
Kranauskis X (St. Lonis, ^fo.) 
Zubavičius Juozapas 

, Jočys Jonas . . 
Milažauskas Simanas (Fannington. III.) 
Kaupas EI. 
Tamkutonis Motiejus 
Zgnimla K. (Beaver Dam, AViy.) 
Varanauskas Jonas 
Žilys Antanas 
Vaišvilas Domini kas 
Žiauberaite Uršulė 
Urbanavičius Ildefonsas (Bradley, UI.) 
Burbulis Kastantas 
Tarnošaitė Ona 
^'ovosinskis P. (Kansas City, Kans.) 
Kan i ušas J uozapas 
Vilavičius J . 
Žerkauskas Juozapas 
Juškienė Alena 
Tamošėtis Adomas 
Hokanas Feliksas (Oary, Ind-
Ambrozaitis Antanas 
Prialgauskis Povilas 
Jančauskaite Petroneh-
Senkevičius Kazimieras 
Kuzeraitė Stanislava 
Zopustas Jonas (Cicero, 111.) 
Bolaek Geo. (Indiana Harbor, Ind.j 

, Mockus Antanas (Port >Vashin«ton. Wis.). 
' Lipnickienė Ona 

Ooberienė Teofilė 
Kavaliauskis Ju rg i s 
Pampikas Pranas (Braddock, Pa.) 
Jurevičius Kastantas 

« Grigaliūnas Vincentas 
Kazlauskas Vincentas 

_ DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

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

Prieš pirksi ant pamatyk DURANT 
WESTERN MOTOR SALES 

5245 W. 22^d Str. arti 53-čįos gat. Tel. Cicero 8119 
Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. 

ZJ 

P r a n e š i m a s 
"DRAUGAS" atidarė savo knygy 
no skyrių pas RealEstata Joną 
Klimą, Brighton Parko kolonijoje. 
Taigi norintieji gauti- įvairių knygų 
meldžiame kreiptis: 

J. K L I M A S , 
4414 S. California Ave. Chicago,IU-

• '•»'<*:« <*'*i*\ 

Skaitykite ir Platinkite 
ŠIUOS LAIKRAŠČIUS: 

— 

v 

"DRAUGf 
^ D r a u g a s " eina kasdien. 
^Draugas^ paduoda dang naujausių žinių. 
"Draugo'' kaina visame pasaulyje tik $600. 

Adresas: 
" D R A U G A S " , PUBL. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

"DARBININKĄ" 
L D. S Ą J U N G O S O R G A N Ą 

"Darbin inkas" eina tris kartus į savaitę. 
Kaina metams $4.50 
Užrubežy metams $5.50 
Adresas: 

" D A R B I N I N K A S " 
366 Broadway, Boston 27, Mass. 

"TĖVYNĖS B A L S f 
Kiną du kartu į savaitę. 

Kaina. — Užrubežy, AVilkes-Barres 
ir apielinkėse metams $5.00 
Kitose valstijose $4.00 

*". Adresas: 
" T Ė V Y N Ė S B A L S A S " 

55 West Market Street • Wilkes-Barre, Pa. 

" G A R S f 
A. L R. K. S—MO O R G A N E 

Eina kartą į savaitę. Jame galima rasti daug žinių 
apie įsirašymą į įvairius susivienijimo sky
rius. 
Kaina metam,,/ (Amerikoje) . . $2.00 
Kaina metams (užrubežy) $3.00 
Adresas: 

" G A R S A S " 
222 South 9-th Street Brooklyn, N. Y. 

" L A I V f 
Eina kartą į savaitę. Jame rašoma vien apie tikėjimo ir 

doros dalykus. 
Kaina metams $1.50 
Kaina užrubežy metams $2.00 
Adresas: 

" L A I V A S " 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, IU. 

"V Y T Į" 
L I E T U V O S V Y Č I Ų O R G A N Ą 

Eina du kartu į mėnesį. 
Kaina metams $3.50 
Adresas: 

" V Y T I S " 
4736 So. Wood Str., Chicago, IU. 

"MOTERĮI D I R V f 
A. L. R. K. M 0 T. S A—G O S O R G A N Ą 
Eina kartą į mėnesį. 

Kaina metams (Amerikoje) $2.50 
Kaina metams (Užsienyje) $3.00 
Adresas: 

" M O T E R Ų D I R V A " 
917 W. 33rd Str. Chicago, HL 

"MEILį" 
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio žurnalas su sky

riumi vaikams. 
Kaina metams $1.80 

'Kaina Užrubežy $2.00 
Adresas: 

" M E I L Ė " ' 
301 State Str. Du Bois, Penna 

"G IE D R A" 
KATALIKIŠKOS MOKSLEIVIJOS O R G A N Ą 

Eina kartą į mėnesį. 
Kaina metams $2.00 
Vienas numeris 20c 
Adresas: 

" G I E D R A " 
55 W. Market Str. Wilkes Barre, Pa. 
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