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VISI 47 DARBININKAI 
ATRASTI MIRĘ. 

. — 

VELTUS BUVO ENERGIN 
GAS GELBĖJIMO DARBAS. 

Anglija tahmnTU«£"-£ 
FRANCU A ATSISAKO KOVOTI SU KEMAL PAŠA 

Mir? nuo nuodingų dujų, ki
lusių iš gaisro. 

JACKSON, Cai ; nigs. 2d. 
— Argonaut aukso kasykloje 
baisi tragedija pasibaigė. Vi
si 47 darbininkai atrasti mirę 

TUO KLAUSIMU PARYŽIUN SIUNČIAMAS 
LORDAS CURZON. 

viename kasykJos šoniniame, 
urve — kuone vieną myli JĮ že
mės gilumoje. 

Anot liųdymų, mirė jie nuo 
nuodingųjų dujų, kilusių iš 

r gaisro. Po kilusio gaisro jie 
buvę gyvi neilgiau penkių va-
landų. 

Gaisras įvyko 3,000 pėdu gi
lumoje nuo paviršiaus žemės, 
kur yra kasyklon inėjimas ir 
išėjimas. Tuo metu darbinin
kai buvo 3,900 pėdų gilumo
je. 

4.350 pėdų gilumoje. 

Kuomet jie pajuto gaisrą ir 
nuodinguosius garus, gi nega
lėdami prasimušti per lieps
nas ir durnus link išėjimo, visi 
uusilei lo į žemesni kasyklos 
aukštą, 4,200 pėda nuo žemės 
paviršiaus. 

Ten neradę apsaugos, nelaį-

ITALIJA TAIPAT NENORI SINTI DARDANELIŲ • 
LONDONAS, rūgs. 20. — • ministeriai patvirtino. 

Anglijos ministerių kabinetas! Neturima jokių žinių, ką 
'galutinai nusprendė Konstan- tuo klausiniu sprendžia Ttali-

TURI APLEISTI KONSTAN 
TINOPOLĮ IR DARDA-

NELIUS. 

Duodama penkių dienų laikas. 

tinopolio ir Dardanelių klausi- jos vyriausybė, 
me nepasitraukti is užimtos Tik žinoma, kad Italijos vy-
pozicijos. j riausybė stovi už tai, idant 

Oficialiai paskelbta, kad jei kuoveikiausia butų sušaukta 
Franeija ir Italija laikysisI konferencija artimųjų Rytų 
taikiniros pozicijos ir atsisa- klausime, 
kys Anglijai gelbėti ginant Kai-kas spėja, kad lordas 
nuo turkų Konstantinopoli ir Our/on yra taikingų pažiūrų 
Dardanelais, tokiame atsitiki-{ žmogus. Kuomet jis čia at-
n:e Anglija viena su savo do
minijomis kariaus su turkais. 

Tas ministerių kabineto ka

ringas n 

vyks ir atlaikys su premieru 
Poinearė konferenciją, gal An 
g! i ja su Franeija susitaikins 

usprendimas pasirodė turkų klausime padarant jioms 
]K> to, kuomet daugU-l 

ma laikraščių pradėjo prie-
tuojaus po to, kuomet daugU- atatinkamu nusileidimų. 

• sintis karui su turkais ir kuo- Konstantinopolis, rūgs. 20. 
i 

met darbo partijos vadai tai-
pat pakėlė opozicija. 

Premieras IJoyd George 
tvirtina, kad jei Anglija šian
die nusileis turkams, tai trum
poj ateity turkai anglams ga
lės uždaryti kelią i Indiją ir 
T • * 1 * * L. * 

— Santarvės valstybių atstu-
. • • i J l i L * ' * 

vai čia rūpinasi daugelio tūk
stančių krikščionių -pabėgėlių 
likimu. Daugumai pabėgėlių 
neištenka maisto. Maitinasi 
žaliais miltais ir arkliena. 

Mustapba Kernai paša leido 

Dar

iai atsiėjo, visuomet turi Imt panaudoti savo armijai 

Anglijos pusėn. 

PARYŽIUS, rūgs. 20. 

m ingi dar žemiau 100 pėdu 
miNik-i'kt. IVH\ buvo 4..'!-V) pė-
<ln. Keli šimtai pėdij žemiau 
gi kasvkla paplūdusi van.lo- ^ o t i . . . savo prieiais. 
„ i„ ir' toliau nebuvo ^ i h m ^ n e U , k isvė , ^ r i labai bra» 

žemyn leistis. 
4,350 pėdų gilumoje nuo pa-

viršaus žemės jie susirinko pa-
šalinian urvan ir tenai mėrino% 

užsidaryti nuo besidauginan
čių troškinančių durnų ir nuo
dingų dujų. 

Trumpai buvę gyvi. 

Inėjimą tau urvan jie užba
rikadavo kuom tik galėjo, pa-j turėjo posėdi Turkijos klausi-
vartodami net dalį savo dra-Įme. Nutarta laikytis taikin-
bužių. kad tik apsiginti dujų.'gojo (pacii'inio) nusistatymo. 

Tečiaus tas, matyt, mažai j Premieras Poincare pareiš-
gelbėjo. Nes už tos barika-.kė, kad jei kas nori, tegu ka-
dos tuojaus padirbdinta dar ' l i au ja su turkais. Francijai 
kita. I r už tos antrosios ne-; gana tų karų ir ji turkų žy-
laimingi atrasti visi mirę. ©ams nesipriešins. 

Sunku lavonus identifikuo- Premiero pareiškimą kiti 
ti. Nes visi veidai apžėlę • T = _ - = . ^ U L' 

purvais, kaip paprastai kasy- t uolą buvo mušamas 3,600 pė 
klų darbininkų, be to, gi jie (Jo gilumoje, kitas — 3,900. 
trečioji savaitė kaip sustingę.j Pirmasis greičiau pramuš-

Kad jie negalėjo ilgai gy-,tas. Jis yra 343 pėdas ilgas, 
venti, liudija rasta pas vieną J j pramušti užėmė 3 savaites, 
jų p o p a m korčiukė, ant ku-. Kuomet užvakar rytą jis baig-
rios paišeliu pabrėžta: | tas, antrajame tunely sustab

do valanda ir dujos eina TO dvtas darbas, 
s t ipryn." 

Kadangi prie to nepažymė-j 
ta data, reiškia, kad tas rašy-i Pramuštas tunelis Kennedy 
ta pirmąją dieną, tuojaus po! kasykloje prasideda 3,600 pė^ 
to, kaip ištiko gaisras. dų gilumoje. Argonaut kasy

kloje baigiasi 4,200 pėdų gilu-

bus pavojaus Anglijos posesi- Suv. Valstijų laivams iš Smir-
joms. nos paimti krikščionis pabėgė-

Delto, Anglifa žut-but turi ii,,... Tik uždraudė imti tar-

>drausta ir apsaugota. Mustaplia Kernai ]>aša rc*i-
ieton rašinėti notas Frau-; kalauja. idant santarvės vais

omai tuo klausimu, Paryžiun»tybės atšauktų savo kariuome-
-iunčiamas lordas Curzon. J o , n e s \į Konstantinopolio ir nuo 
tikslas*— patraukti Franeija Dardanelių. Nori, be to, jis 

Francijos ministerių kabinetasxkurioj turi dalyvauti bolševis-
tinė Pusi ja, Ukraina ir kitos 
šalys, kurios susisiekia su Juo-

Atrasti lavonai 

K mist antino polis, rūgs. 20. 
— Gavus daugiau informacijų 
apie turkų nacionalistų armi
jos padėtį ir skaitlingumą, 
santarvės valstybių militari!" 
niai viršininkai yra nuomonės, 
kad Konstantinopolį ir Dar
danelais apginti reikalinga tu-
rąti apie 20 divizijų kariuo
menės, jei turkai mėgintų pa
kelti puolimą. 

Situacija čia didžiai įtempta 
ir nežinia, kas toliaus bus vei
kiama. Iš artimiausių vietų 
Anglija prisiuntė daugiau ka
riuomenės. " Tečiaus tos ka
riuomenės negana. Tuo la
biau, kad franeuzai į Konstan
tinopolio ir Dardanelių gini
mą labai šaltai atsineša, (ii 
Italija neprisiimčia kariuome
nės. 

Iš Paryžiaus, be to, atėjo 
parėdymas, idant visa francu-
zu kariuomenė iš neutralės zo-

Ę 

nos, Mažojoj Arijoj, pasitrau 
ktų Europos pusėn. Taigi, 
Al. Azijos pusėje šiandie pa
liekami tik vieni analai. Var
giai jie vieni an/rins neutralę 
zoną. 

Penkios dienos laiko. 

Anglų karininkai vienam ko
respondentui vakar pasakojo, 
jog Mustaplia Kernai paša 
santarvės valstybėms davės 
penkias dienas laiko apleisti 
neutralę zoną, taigi, ir Kon
stantinopolį ir Dardanelių pa
kraščius. 

Nors tas turkų ultimatumas 
oficialiai nepatvirtintas, te
čiaus jis gali but teisingas. 
Nes turkai, apsidirbę su Smir
na, turėjo atsisukti prieš Kon-
stantinopolį ir Dardanelius. 

Turkų dvasia. 

Kernai pašos armijos karei
vių dvasia pakili taip, kaip 
kiekvienos armijos, kuri yra 
įveikusi priešą ir kuri savo 
pusėje turi iniaciatyvą. 

Turkų armija, anot informa
cijų, nesulaikoma savo žygiuo
se. Varu i ji veržįasi ant kito 
priešo nugalėjusi pirmąjį. 

Armijoje drausmė kuoge-
L ( ) M ) | ( ) A A S , rūgs. 20. riaijsia. Kareiviuose nesima-

Lenkijos endekai kandidatu i t o s e n o v 6 s turkams įprasto 

Kernai paša toli į pietų pu
sę turi kitą stiprią armiją. 
Silpnoji tos armijos pusė yra 
tik ta, kad joje žymi dalis y-
ra naujokų, kurie dar lavina
mi. Ta armija ruošiama Me
sopotamijai. 

Turkai tvirtina, kad šiandie L VILKAVIŠKIS. Puolant 
jie turi tik vieną, priešą.-Tuo markės kursui, beiveik kasdien 
priešu yra Anglija. Dėlto no- • kyla ir produktų kainos. Rug-
rima ją čia nugalėti taip, kaip, piučio 18 d. turguje buvo mo-

Žinios iš Lietuvos 
MŪSŲ PREKYBA IR 

PRAMONŽ. 

nugalėti graikai. 
iiiliifiiiilliiiiiilllllliilliilliiiiilliillllllllll auks., kviečių 1,150 1,200 

ŠVENTOJO TĖVO PALAN 
KŪMAS AMERIKAI. 

ROMA, rtigs. 20. — Šven
tasis Tėvas Pius XI taip pa
lankiai 'atsiliepė , apie Suv. 
Valstijų gyventojus ir jų nu
veiktus darbus: 

"Mes mylime Ameriką, (ii : 1,000 auksinų. 
žmonija nepaprastai daug jai 
dėkinga. Didžiausios pasauly 
vėsulos laikais Amerika gar- klėvotos — 10, pyrago — 18. 
bingai atliko savo priedermes. Sankrovose: cukraus milte-
Turinie vilties, meldžiamės ir lių sv. 70 auks. 
lukeruojame, jog Amerika ir Mėsinėse: jautienos sv. 35 
ateity taipat pildys savo prie 

pe 16—-15 metų amžiaus vy
rus. Matyt, turkai juos nori 

užimti įTrakrą. Sako,sDarda-
nelių klausimas bus sprend-
žiamas busimoj konferencijoj,; 

auksinu. 

dermes garbingai ir narsiai, ras 110 — 120 auks. Yalgyk-
kaip butą praeity. Gi jei ta ip . lose: pietus 50, o vakarienė 60 
įvyks, tai iš jos negalima dau 
giau norėti ." 

Tuos žodžius Šventasis Tė
vas pasakė Amerikos laikras-
tininkui-leidėjui Perry privati
nėje audiencijoje. 

IIIIIIIIIIIIHHIIIIIinillllllllIflHIHIIIIIIIIIII 

C H I C A G O J E 

MERKINE, Alytaus apskr. 
Miestelis nedidelis, dauguma 
žydų. .Miestelėnai labai su
lenkėję. Save vadina "szle-

•.cJUty..." .Vaikus varVais-nega-
lais i mokvklas leidžia, bet na-
mie jiems draudžia lietuviškai 
kalbėti, patys gi šneka lenkiš-

DES PLAINES U P t J E IEŠ- kai-gudišku-lietuviškvi mišiniu. 
KOMAS LAVONAS. Ištautėję, tamsybėje pasken

dę, jie daug prasčiau gyvena 
Pirm keletos savaičių arti u ž ^ tuv ius . Son ia i jau čia 

Sticknev miestelio, Oak Park.j M a iŠ miego. Dar okupaci-
šone, nežinia kur pražuvo u- i 0 8 l a i k u i s t e i £ t a ("ia kaimuose 
kininkas Nitti. 

taipat arklių ir raguočių. Tur
būt kaimiečiai, norėdami su
krautus osto pinigus išleisti, 
perka visokias prekes, o lab
iausia arklius ir karves. Kai
nos irgi ant visko gerokai 
pakilo rugių cent. 500 auks., 

karna: rugių cent, 650-^660 k'viečių 900, avižų 330, miežių 
500, vikių 600, bulvių švie
žių siekas 60, kiaušinių • 8, 
sviesto svaras, 70, vyšnių gor
čius 70, šieno pūdas 60, višta 
120, agurkų dešimts 30, avis 
900, veršis j,000, paršas 5 sa-
\aičių 1,000 auksT, suris kietas 
1 lik. 60 auks., karvė vidutinė 
10,000 auks., arklys vidutinis 
50,000 auk. Girtų nuovadoj.* 
liko sulaikyta išsipagirioti šal 
toje 15 žmonių. 

SKELBIA "PRIEŠ DAUG-
HERTINĘ" DIENĄ, 

ATLANTIC CITY, N. J., 
rūgs. 19. — Amer. Darbo Fed. 
vykdomosios tarybos suvažia-
vime nutarta ir paraginta vi
sos šalies darbininkai spalių 1 
dieną visur padaryti demons
tracijas prieš generaĘ^proku-
rorą Daugherty už jo "injunc-
tfO»" geležinkel ie^jgĮ^^J j^y 
raginti darbininkai rezoliuci
jomis reikalauti, idant gluiMM. 
lis prokuroras butų patrauk
tas atsakomybėn. 

avižų 700—720, miežių visai 
nebuvo atvežta; bulvių naujų 
300—320, sviesto sv. 115—120, 
kiaušinių efeš.' 90 •— 100, vidu
tinis kaimo suris 50—60. Vyš
nių gorčius 20—30 auks., o-
buolių g. tiek pat. Vidutinė 
sena avis 2,000,260 auks., par
šiukas 1,000—1,200 auks. Vien
arklis vežimas durpių 800 — 

Kepyklose: duonos ruginės 
maltos sv. 7 auks., ruginės pi-

auksinai, lašinių rūkytų, sva-

pradedamosios mokyklos. Dau-

Jo du suaugusiu sunu kai- £ u m a n ' o k a * * # * * i r r a ^ v t i 

dąja jura. 

NEPATVIRTINO BONUSŲ 
BILIAUS. 

AVASHINGTON, rug. 20.— 
Prezidentas Hardingas nepat
virtino veteranų bonusų Di
liaus. Su savo prierašu pa
siuntė atgal kongresan. 

PADEREV7SKI KANDIDA
TU I \PREZIDENTUS. 

Tušti lukeriavimai. 

Taigi, namiškių ir giminių 
moję nuo žemės paviršiaus. 

Kaip tik pabaigta tunelis, 
lukeriavimai ir visa viltis ras- ( būrys darbininkų su elektros 
ti nelaiminguosius gyvus nu- lemputėmis ir su didžiausia 
ėjo niekais. I apsauga nuo nuodingųjų dujų 

Taipat veltus buvo energin-' pasileido kasyklon ieškoti ne-
gas ir skubus darbas dauge-jlaimingujii. Nusileista apie 
lio ir tų, kurie iš pašalinėsJ«-! 100 pėdų žemiau ir atrasta 47 
tos Kennedy • kasyklos /niuSė darbininkų karstas. Tuojaus 
du tuneliu į Argonaut kasyk- iš ten telefonu pranešta vir-
lą. Vienas tunelis per kietų Sun žemės liūdna žinia. 

Lenkijos prezidentus paskyrė 
žinomą pianistą Paderewskį, 
kurs seniau sakėsi pasitrau
kiąs iš politikos. 

Kitu kandidatu yra šiadieni-
nis prezidentas Pilsudskį. Už 
ši darbuojasi socialistai ir val
stiečių partija. 

Prezidentą rinks seimas lap
kričio pradžioje. 

sustingimo. Karininkų atsi-
nešimas į kareivius tiesiog 
broliškas. Tame ir yra did
žiausia kareivių ener.gijos ver

tina motiną, Mrs. Nitti, kuri, 
pražuvus vyrui, be niekur nie
ko gyveno su samdomu 'dar
bininku Pudelio. 

Del to jiedu areštuotu ir pa
leistu po paranka. 

Tuo tarpu paties pragaišu-
sio Nitti lavonas nesuranda
mas. 

Pastaromis dienomis detek-
tivanis pavyko nuo 7 metų 
mergaitės, Tlieresa Nifti, pa
tirti, kad jinai .n^ačįusi, kaip 
jos tėvo lavonas buyo pririš
tas po vežimu, nuv&zt^s į Des 
Plainos upę ir tenai įmestas. 

Tai svarbus liųdymas. Lavo
nas bus ieškomas upėje. 

ir noriai moko^vaikus 
Šįmet pareina Merkines pa-

rapijon apie 100 e-gzempHorių 
laikraščiu. 

SVARBUS DARBO PRO 
JEKTAS. 

BALSUOS ALAUS 
KLAUSIME. 

NEMIRŠKITE SEKMADIE 
NIO. 

sme. 

16 AIRIŲ ŽUVO. 
viai turi automatinius šautu- bus dar tik 5 vai. 

BELFAScT, Airija, rūgs. 20. 
— Mayo apskrity viename su
sirėmime žuvo 10 airių maišti
ninkų ir 6 nacionalistai. 

Franeuzų artilerija. 

Ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 24, rytą Cliicagoje bai
giasi vasaros laiko šviesos tau 
pymas. Todėl laikrodžiai bus 
nustatyti viena valanda pas-

Turkai kuogeriausiai išren- kiau. / 

gti. Turi parinktintausią 
franeuzų artileriją. Karei-

Reiškia, kuomet rytmetį bus 
6 valanda, tai naujuoju laiku 

vus. Tą dalyką iškalno turime 
Jei anglai bus priversti sto- įsielėmėti. 

ti kovon, tai jie susidurs su] 
naujos gadynės turkų karino- Pereitą parą, rūgs, 181—19, 
mene, su puikiai išlavintais j Chicago j e pavogta T automo-
turkų kareiviais. biliai. 

ATLANTIC CITY, N. J., 
rūgs. 19. — Amerikos Darbo 
Federacijos vykdomosios tary
bos suvažiavime paskelbtas su
manymas Amerikos angleka-
sių organizacijai susijungti su 
Anglijos anglekasių organiza
cija pagelbos ir rėmimo tiks
lais. 

Sakoma, to susivienijimo su-
PLOKŠČIAI. Šįmet apie g e s t i j a paeina nuo Anglijos 

Plokščius, kviečiai blogai už- a n g l e k a s i u > Tr Amerikos an-
derėjo, matyt pavasarį iššutę g l e k a s i a i s u t u o sutinka. 
naktimis. Rugiai pusėtini, | 
miežiai del pirmutinų karščių 
silpni, užlijus kiek pasitaisė, 
dabar beveik jau piautini. A-
vižos pusėtinos, gerų linų ma
ža. Bulvės gražios, jeigu tik 
lietus nesupūdys, ypač moly
nėse. Šieno del sausumo iš 
pavasario pirmos žolės maža 
buvo,' bet atolo, matyt, bus 
daug, nes dažnai palyja. Do
bilai dažnai iššalę iš pavasa
rio. Obuolių ir kriaušių ma
ža- kur matosi, vyšnių ir sly
vų matosi pusėtinai. Grybai 
labai dygsta. 

Kainos liepos 30 dieną buvo 
tokios: 

Kviečių centneris 600—700 
auksinų, rugių 400*—450, avi
žų 380-400 ir .500 auksinų. 
Vienas kiaušinis 7 auks., šįie-
no vežimas 2 ąrkl. 3,000 auks., 
sviesto kilg. 150 auks. višta 
80—100 auks.. 

PA&VALYiS. Rugp. 14. d. 
Pasvalyje buvo mažas turgUs. 
Šiuo kartu pastebėta nepap
rastas pirkimas įvairių prekių, 

COLUMBUS, O., rūgs. 20. 
— Šios valstijos piliečiai atei
nančiuose lapkritį rinkimuose 
balsuos alaus ir vyno klausi
me. 

O R A S 

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

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol 
rūgs. 19'd., buvo tokia pagal 
Mercbants L»oan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.47 
Pranerjos 100 frankų 7.82 
Italijos 100 linj 4.3P 
Vokietijos 100 markių .07 
Lietuvos 100 auksinų .07 
Lenkų 100 markių. .01 
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LIETUTIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUq* » « 

senai raštu užklausė Barneli'o, Čekais, Lenkai su visais. O H u ' TIVRAO IŠAUKI F HMAS 
kokia jo nuomonė skolų panai- sijos iš pradaro ialindęs fau- ' , I M W W lOAUMUImMO 
kinimo klausime. donas, kraujais aptalkytas v«l-

Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Metę $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naują Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siusti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba f dedant pini
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EUROPOS SKOLOS. = 

Kuone visos Europos vals
tybės šiandie yra skolingos 
Dėdei Šamui. 

Išviso tu skolų iki ' rugpjū
čio 26 d., skaitant ir nemoka
mus nuošimčius, buvo $11,524,-
951,000. I r kuomet nuošimčiai 
už paskolintas sumas nemo
kami, •suprantama, skolos kas
dien eina didyn. 

Didžiausia skolininkė skai
tosi Anglija. J i Dėdei Šamui 
skolinga $4,740,862,000. 

Paskui seka Francija — 
$3,770,906,000. 

Italija — $1,891,514,000. 
Belgija — $428,515,000. 
Kitos valstybės mažiau. 
Anglija seniau smarkiai dar 

bavosi, idant Amerika kokiu-
nors būdu panaikintu jai >k<>-

Baruch atsakė trumpai. A- Į nias kvatoja ir šaukia, kad p*-
merika skolų panaikinti ne- šaulyje nėra teisybės. 
gali, nežiūrint Europos vals
tybių aimanavimo. I r tai todėl, 
kad jei Vokietija išgali mokė
ti bilionus auksinių markių, 
tai ir santarvės valstybės tą-
pat gali daryti. 

I r t ikra tiesa. Nėra teisy
bės n ė ' kapitalistinių valsty
bių tvarkoje, kur piniguo
čiai smaugdami darbininkus, 
draskosi tarp savęs. Nėra tei
sybės ir tarp komunistinių ko-

Vokietija priešinga šiandie- [misan|, nutukusi* j? pasilie 
ninei nustatytai karo kontri- 5*»io ž m o n W kraujo ** n ^ P 7 
bucijai, kuri siekia* daugiau 30 
bilionų dol. Bet ji sutinka pil
nai išmokėti 10 bilionų dol. I r 
jei viena Vokietija sutinka 
tiek išinokėti, tai kodėl tokios 
pat sumos negalėtų išmokėti 
kartu kelios valstybės! 

Baruch'o argumentas labai 
stiprus. 

NAUJAM KARUI BESIAR
TINANT. 

Dar Didžiajam Karui nepa
sibaigus, kasžin koks japonu 
kunigas pranašavo, kad 1923 
metais iškilsiąs naujas, dar 
baisesnis karas. Iš kur jisai a-
pie tai numanė, nelabai svar
bu. 

Bet kuomet buvo pradėta 
vykinti taika, kiekvienas ti-
I: i utis katalikas, kiekvienas 

kantos. 
Nebus teisybės pasaulyje 

tol, kol... Bijau pasakyti, at
žagareivių pavadins. O tuo-
tarpu mažiems vaikams aiški 
yra tiesa, kad teisybė tuomet 
tiktai pasaulyje viešpataus, 
kuomet pasaulį valdys — Mei
lė. 

Ne turtų gobšumas, ne kla
sių kova, ne luomų neapykan
ta, bet Meilė. 

Tuotarpu Meilės Dievas už
mirštas ir paniekintas, Meilės 
Bažnyčia persekiojama, vie
toje Meilės Geros Naujienos 
(Evangelijos) skelbiamos žmo 
nėms ir žmonių godžiai rija
mos tokios, kaip "Naujienų" 
šiukšlės. Daugelio žmonių šir
dyse yra Kristaus Meilės. Bet 

DEMOKRATIJOS 
APSAUGA. 

Daug kas peršasi į demokra
tijos vykintojus ir. saugotojus. 
Didžiausias pretensijas prie to 
turi socializmas,, nežiūrint ko-
kioje išvaiadoje jį-imsi. 

Bet jis yra netikęs ir vy
kintojas ir saugotojas demo
kratijos. Keliai, kuriais jis 
prie to eina, yra pažymimi 
biauriomis rjerversmėmis, su
kėlimu baisios neapykantos i r 
nuožmaus keršto. Nekarta 
tuos kelius žymi kraujų 
klanai. Beto socializmas nega
li būti tikras demokratijos 
saugotojas, nes jis teikia dik-
tatorystę vienam luomui — 
darbininkų rankpelnių. I r tie 
nevisi tos laimės turi teisės 
laukti, bet tik socializmo išpa
žintojai ir J o garbintojai. To 
kia aplinkybė negali atnešti 
nei laimės nei ramybės. Rusi
ja išrado neva dernokratingiau 
sia, nes neva darbininkų at
stovai viską valdo, bet ta ša
lis sykin yra ir nelaimingiau

siai, o kur įsigali, tai visiškai 
laisvę atima. 

Visa tai daro vardan demo
kratijos, bet tai kaip tik griež
tai yra priešinga deniikratijai. 

Tikru demokratijos principą n įu žemės, visų gudragalvių 
arba dėsnių vykintoju k sau- bedievių išjuokiamas ir neken-
gotoju yra tikras teisingas iš- čiamas, senukas silpnas, netu-
auklėjimas. rjntis nė vieno kareivio su 

J is kiekvienam žmogui duo- Šautuvu, nė vieno pavadinio 

netik (žinutę patalpino, bet dar 
ir editorialo straipsnį didelė
mis raidėmis apie tai parašė 

Šventasis Tėvas gyvena sau 
Ryme, turi apie 100 dešimti 

da gera. Dievo pažinimą,, Die
vo kaipo Augščiausios Esybės 
ir visų Tėvo, Žmogus taip iš
auklėtas į visus kitus žmones 
žiuri kaip į savo brolius ir 
seseris. 

Tikras išauklėjimas žmogui 
išlavina teisingą sąžinę, kuri 
elgiasi sulyg įstatų, kuriuos 
jai pastatė Dievas, o nesulyg 
to, kaip rodo žmogaus pamė
gimai. 

Išauklėjimas išmokina žmo
gų gerBti ne tik Dievo, bet ir 
žmonių (Valdžios) teisingus į-
statymus, nes jie atstovauja 
Dievą. 

savo žemiškoj valdžioj. 
Tuotarpu raskite man pasau

lyje karalių, valdantį milijo
nus žmonių, turintį milijonus 
kariuomenės, milijonus dešim
tinių žemės, apie kurio auto
mobilį rašytų šiandieną visas 
pasaulis f • 

Tai reiškia vieną mažą da
lykėlį. Šventasis Tėvas neno-
roms pripažįstamas svarbes
nis pasaulyje už didžiausias 
valstybes. Bedieviai gali pykti, 
gali keikti, gali ką nori dary
ti. O ir* jie patys apie tą au
tomobilį rašydami pripažįsta 

PLOUČIŲ UŽDEGIMAS. 
Urnai susirgus, kada jaučia

ma šaltis, tada tuoj karšti* 
uždega, burna parausta, kvė
puoti sunku, krūtinėj skaus
mas, tai jau tikras ženklas kad 
plaučių uždegimu sergama. 
Kadangi yra labai pavojipga 
liga, tuoj turi kreiptis gydy 
tojo pagelbos. Plaučių uždegi
mu sergantis pradeda daug 
seiiioti,* tęsančioms ir raudo
noms seilėms, (maišytomis su 
kraujais). Labai sunku kvė
puoti ir jeigu negali gulėti ra
miai, tad patartina padusko-
mis apkamšius pavelyti ligo
niui sėdėti. Kartais klajoja, 
tad reikia prižiūrėti kad ne
laimė neatsitiktų. 

Karštis paprastai mainosi, 
i?al ir didinasi iki 7 ar 9 die-
nai (vadinama krizių) ir jei
gu ligonis pergali šį krizį pa
vojaus jau nėra ir tuoj maty

mas ir priveda žmones prie 
gražios vienybės, brolybės ir 

ti gryžimas sveikatom 
Žmogui susirgusiam plaučių 

uždegimu turi tuoj gulti ra

sią. Žinoma, ne demokratija 
tie, kurie šiandieną pasaulį u ž t a i k a l t a . k a l t l j o s ^ ^ lygybės. Gi tai yra tikra de 
valdo, apie ją supratimo ne- j a i i r d a b a r t i n i a i ga i lg0tojai - ™> k r a t lJ a -
nori turėti. Yra stipri Meilės 5 0 c i a l i z m o v a i k a i 

Bažnyčia, bet Jos balso neklau i N e m e n k a i s demokratijos vy 
doras įr sveiko proto žmogus , 0 ^ k u r i e ^ ^ p a s a u I į ^ ^ . ^ jo paviršutinį užsilaikimą ir 
galėjo numanyt., kad is tos l a i l l u n g u padaryti. ^ J

y^Qk{ l a i s v a m a n i a i i r ! J° * i e l o s ^ g u sutvarkymą, ne-

apskritai imant, neišpažįstan 
taikos bus tik muilo burbulas. 

•Padarytos tapo trįs taikos nulyje nebus. 
sutaftis. 

I r kol taip bus, ramybės pa-

tiejie apreikštosios religijos, 
Aš ne japonų pranašas. Bet d a ž n i a i w 5 a v a d i n a i n i bedie-

Acrsaho taikos sutarties sveiko proto katalikas būda-1 

las. Bet kuomet pamatė, k a d j t i k s l a s buvo pasmaugti ir su- mas aiškiai matau, kad naujas 
tas darbas vra tuščias, liovėsi piaustyti i šmotelius gyvą karas visiškai nebetoli. Netei-

Vokietijos kūną, išpusti kuo- tingieji patys save turės išžu-
didesne Lenkiją su kitų dyti. Nukentės nekaltieji už tą 
skriauda, pasotinti nepasoti- vienintelę kaičią, kad bedic 
nainą Prancūziją. Kitos dvi viškų savo valdžių nesugebėjo 
taikos tokios pat. Turkija suvaldyti, 
buvo nugalabyta, Austrijai Ka3 bent Lietuva, mūsų Tė-

nesuprantamą, bet tikrą ste-
2mogu>, gavęs tikrą išauklė- j buklą: kad to neturinčio vai-

jimą, moka žiūrėti savo tei- ^žios Balto Senelio Ryme, nė
šių, bet atmena, kad nereikia j v a r o m i , bet liuosu noru, klau-
paminti ir svetinių teisių. į p 0 | k a į p kareiviai savo vyriau- miai vėdingame kambaryj, kur' 

Tokkt būdu tikras išauklėji- sį0 ViUį0) 300,000,000 žmonių, .nesiranda jokių nereikalingi] 
O žiuri į jį ir klausosi ir įdo- uždangalų, kuriuose ligos ge-
mauja jo žodžiais- ir darbais 
viso pasaulio mokantieji skai
tyti. Ir pačios "Naujienos". 
Taigi ir išvada iš to viena 
trumputė. 

, Kokie maži, kokie menki tre 
mūsų' lietuviškieji bedievėliai. 
Nebužilgo visos jų papluviš-
kos ' 'Naujienos'5 pavirs į sena 

Tikro išauklėjimo, apiman 
čio žmogų visapusiškai, t. y, 

gali būti be gero pažinimo Die
vo ir jo įstatymų. 

ir žada mokėti nuošimčius. 
Tečiaus Francija visas lai

kas nepaliauja veikusi už sko
lų panaikinimą. J i sako, M d 
kuomet Amerika panaikins jo> 
skolas, tuomet Francija nes 
paus taip daug Vokietijos. Ne- buvo leista iš bado numirti, vyne, atsikratytų nuo bedie-
spaudžiama Vokietija ekono
miniai sustiprės ir iš to bus 

bet išsigelbėti iŠ bado, nors viskos, neteisingos dvasios. 
savo nepriklausomybės išsiža- Tuomet iš ateinančio naujo 

geriau ne vien Europai, bet ir ^iinU buvo uždrausta. Perga kruvino 
Amerikai. Sako, kuomet Euro
pos ekonominė padėtis gryž 
normalumo vagon, ameriko
nams 1>us didelis "business" . 

Bernar.d M. Banich taikos 
konferencijoje Paryžiuje inėjo 
Amerikos delegacijom kaipo 
iinansinis patarėjas. J is skai
tosi finansinis žinovas. 

Deito senatorius Borali ne-

lėtojai nežinojo ribų, kiek be-
plėšti pergalėtuosius. 

Neteisybė buvo padėta pa
saulio tvarkymo pamatau. 

tvano ji išeitų gal 
sveika ir laiminga. 

Iš spaudos yra išėjęs Lie
tuvos Atgijimas. Parašė Dr. 

Neteisybė nebuvo skaitoma j o n a s Totoraitis. Be apdarų 
uz neteisybę. Aplupę pergalė 
tuosius, nepasisotino ir ieškojo 
toliau ką nulupti. Taigi galų 
gale susipešė ta ip savęs: Pran
cūzija su Anglija, Italija su 

kaina 30c., apdaryta 45c. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, tll. 

viais. 
J ie nusikratę visokių augš-

tesnių idealų yra grynais ma
terialistais. Jiems rupi vien 
savo gerovė ir patenkinimas 
savų materialistinių užgaidų. 
Kas tiems jų narams tarnauja, 
tam jie yra prielankus, tą jie 
remia. Prie jų norų negali pri
sitaikinti ir jiems nusilenkti 
tikintieji, už tat šie skaitomi 
yra jų priešais, o sykiu ir de
mokratijos priešais. Gi bedie
viai ir laisvamaniai vra demo-

w 

kratijos priešininkai, nes jie 
niekur nenori pripažinti tikin
tiems pilnos laisvės tikėjimo 
dalykuose. J ie stengiasi kiek 
galimakuolabiausia susiaurinti 
katalikų teises auklėti savo 
vaikus katalikiškai mokyklose, 
t a i p a t rūpinasi kuomažiausia 

Prie tikros demokratijos ne- b e ( ] a n t u pliotkarką, nebepaei-
prieis šalis be krikščioniško ' l l a n č ią ubagę. Nebužilgo praži-
išauklėjimo jaunuomenės. 

,» V. K. 

malai galėtų užsilaikyti ir 
kreiptis gydytojo pagelbos. 
Seilės ir t. t. turi būti po už-
dangalu laikomos ir tuoj su
deginamos. 

Kadangi ši liga taip pavo
jinga ir lijnpanti, ligonio pri
žiūrėtojas privalo bebūnant 
kambary dėvėti aprėdalą kurį 
galėtų -lengvai nusimesti ei
nant iš to kambario prie šei-

"NAUJIENOS" APIE PO
PIEŽIAUS AUTOMOBILI. 

lęs Grigaitis su visais savo mynos, ir būtinai nusiplauti 
rankas. Indai ir stotkos ligo
niui privalo būti atskiros ir 
plaunamos atskiriai. 

Visuose pasaulio laikraščiuo
se patalpinta žinia, kad Mila
no katalikai padovanojo 6v. 
Tėvui automobilį. Tą žinią pa 
talpino visokio plauko laik : 

raščiai, nuo Katalikiškųjų iki 
paskutiniųjų bedievių. Dauge
lis jų ir fotografijas įdėjo. 

Kad katalikų laikraščiai ta 
žinią patalpino-nestebėtina. 
Bet kodėl bedieviškieji? Kodėl 
tos pačios "Naujienos" tiek 
kartų plūstančios ant Dievo, 

Cliemikališkais spekuliantai:; 
nuvažiuos į kapus (Duok IHe* 
ve jam pa.-daitinioj valandoj 
šv. Dvasios malonę ir trupu
čiuką proto). 

O Katalikų Bažnyčia kaip 
DUVO 2,000 metų, taip ir bus/ 

Nabagėliai — bedievėliai! 
Susipraskite vieną kartą! Ne
apsimoka prieš vėją spiaudyti. 
Tiek kartų mama jums buvo 
sakiusi, jųs vis neklausote. Ka
da gi jųs į protą ateisite, pra-
žile mažvaikiai?! 

UŽMOKESTIS VZ LAIKI 
NAS VIZAS. 

ant Bažnyčios ir viso kas ka-
duoti laisvės Katalikų Bažiiy-'talikiško, kodėl "Naujienos" 

Auklėk žmones be religijos, 
tai ir i šauki ėsi audrius vel
n i u s . — "\VeIlington. 

SKAITYKITE IR PUTINKI 
KITĘ "DRAUGĄ" , 

Sulig nuujų instrukcijų vi
siems Vokietijos konsuliams, 
Suv. Valstijose, užmokestis už 
laikinas vizas Amerikos pilie
čiams buvo sumažintas nuo 
$10.00 iki $2.40. Tokios laiki
nos vizos pavėlina keleiviui 
apsistoti tik ant keturiasde-
šimts aštuonių valandų, kuris 
laikas gan ilgas pervažiuoti 
Vokietijos žemę į bilę krašt-Į. 
Už ilgesnį buvimą, Amerikos 
piliečiai turi mokėti $10.00, 
kiek ir iki šiol mokėjo. 

(Foroign Language Inf. S«rric«) 

ZZ "\ 
P. Lapelis. 

ATSILANKYMAS LIETUVON 
IŠBUVUS 14 METU 

AMERIKOJE. 

KELI0N4S ĮSPŪDŽIAI. 
(^Pabaiga). 

Kadangi nesu Amerikos pilietis tai 
J ų formališkumų aš turėjau daugiau,-negu 
reikia. 

Nuėjus man į Suv. Am. Valstijų" Kon
sulatą del savo paso vizos, raštinės sekre
torė štai kokių "dokumentų' f iš manę> 
pareikalavo: gimimo metrikų iš konsisto
rijos, gydytojaus paliudijimą apie sveika
tą, trijų fotografijų, milicijos viršininko 
liudijimą. Užsienin Ministerijos liudijimą 
i r savo paso registracijos liudijimą, ki
taip sakant, 'čielą visokių dalykų litani-
• ^ » 
ją«.. 

— Kas tą visa gali atsiminti. Buk 
gera tą litaniją surašyti ant popieros — 
atsiliepiau raštinės sekretorei, kuri malo
niai mano prašynia ispiidė. 

Paėmęs "izvosčiką" pirmiausia dū
miau į Vyskupijos Kuriiją del, metrikų. 

—Na, kur klebonas taip greitai du
mia? — Užklausė manęs Daktaras. 

— Nagi metrikų į Kuriją. Noriu šią 
savaitę išvažiuoti užsienin. 

Šią savaitę? — nusistebėjo jis. Gerui 
bus jeigu klebonas išvažiuosi iš Lietuvon 
už poros mėnesių! 

Man net plaukai ant gaivos atsistojo. 
Del tokių mažmožių aš turėčiau tokias 
torturas kentėti net ištisu du mėnesiu? 
Tai negnlimas daiktas. 

.Aišku, jeigu neiŠrasm geresnio budo 
greitesniam dalykų atlikimui, tai beabejo-
nės ims du mėnesiu laiko. Lietuvoj viskas 
yra atliekama išpalengvo, nerūpestingai. 
Del mažmožio reikia kartais sugaišti daug 
brangaus laiko. 

Vyskupijos Kurijoj buvau lygiai 10 
vai. ryto. Pamatęs viena raštininką pa
aiškinau jam, kad man reikalingi yra ma
no gimimo metrikai 

— Paduok tamsta prašymą, kitaip 
mes metrikų be oficialio pareiškimo ne-
išduodame, aiškina man raštvedys. . 

Gerai, meldžiu duoti man popieros, aš 

ką, užsimokėk žyniinį mokestį ir tą pra
šymą atnešk mums. Tikiuos, metrikus gau
st neanksčiau kaip už dviejų savaičių. 

— Bet man metrikai reikalingi yra 
dabar, tuojau; jų reikalauja Suv. Am. 
Valstijų konsulas Šiandien, atsiliepiau. 

—Na tai sėskis tamsta ir palauk. 
Kuomet susirinks 4< tribunolasM, tuomet 
pažiūrėsime, ką nutars, — paaiškino rašt
vedys. 

A5 atsisėdau ir lankiu. Išlaukiau tris 
valandas laiko... bet "tribunolas'' kaip 
nesusirenka, taip nesusirenka. 

Išėjau iš raštinės pusėtinai susinerva* 
vęs. 

Tą pačią dieną užėjęs pas žydą nusi
ėmiau fotografiją. ZydaM keletą kopijų pa
darė į 20 min. Ju šku i užėjau pas gydytoją 
i r gavau sveikatos liudijime. 

Antrą diena gavau savo pasui lietu-
vilką vizą. Be kyšių bučiau negavęs 
mėnesį laiko. f 

TVečią dieną gavau Milicijos Viršinin
ko liudijinlą. Gavau tą liudijimą į vietui 
dieną — tai, sulyg Kauniečių sprendimo, 
tiesiog galima pavadinti stebuklu, nes 

tuojau ta prašymą tamstoms parašysiu, paprastai jį gauti užima daug laiko ir rei-
Parašęs prašymą padaviau jį rastre* kia TJfereiti daug nesmagumų. 

d ž i u i - " To Viršininko Raštinėn užėjus taip-
— Tas prašymas yra negeras be žy- gi reikėjo pereiti visą ėtlę visokių ceremo-

minio mokesoio. Beikia prilipdyti prie jo nijų, būtent: parašyti pareiškimą (prasy-
Pakeliui susitikau kun. Dr. Makauską. ženklelis už 10 auksinų. Eik tamsta į ban- raa), eiti bankon užsimokėti Žeminį mo

kestį (valstybės taksą), grįžti atgal.su žy
minio mpkescio užsimokėjimo kvitą, vyk
ti ieškoti bent dviejų pažįstamų Kaunie
čių, kurie paliudytų apie mano ypatą, grį
žti atgal, laukti dvi valandi raštinėj (nes 
raštinės vaikinai flirtuoja su savo mergi
nomis ir nėra kada jiems savo pareigų pil
dyt i) . 

Galop tą "dokumentą" gavau, sun
kiai prakaitavęs ištisa dieną... 

f Ketvirtą dieną gavau Užsienių Mi
nisterijos liudijimą perėjęs per tą pačią 
formalumų "šerengą". 

Penktą dieną gavau savo pasui regis- i 
tracijos liudijimą. . i 

Šeštą dieną atlikau reikalus su Cu-
nard Linijos agentūra del laivakortės. 

Septintą dieną grįžau į SuV. Valstijų 
Konsulatą jau turėdamas visus "doku
mentu*", išėmus metriktfs, nuo kurių Kon
sulas mane diffpensavo. 

— Kaip patiko Tamstai Lietuva, ypa
tingai Kaunas? — užklausė Manęs Konsu
las. 

Lietuva yra mano Tėvynė, aš ją my
liu, bet turiu pasakyti, Ponas Konsule, 
kad jai daug ko trūksta. Tą padarė ne
lemtos apystovos: karas, Rusijos globa ir 
t. t. — paaiškinau. 

— Aš jau netekau 20 svarų, išsiilgau 
Valstijų ir bėgčiau/ viską pametęs, iš 

tos Lietuvos, bet... liet žinai Tamsta, aš tu
riu būti paklusnus savo valdžiai, kuri ma-
ne čia atsiuntė užimti tą vietą, — buvo 
Konsulo atsakymas. 

Aštuntą dieną jau turėjau $uv. Valsti
jų vizą savo paspurte. Jaučiau, lyg sunkus 
akmuo butų nuslinkęs nuo mano pečių... ' 

Nuo Redakcijos. 
Gerb . k.uii._L*apelio kel ionės į spūdž i ams 

pradėjus eiti "Drauge" , Redakcija gauna 
žinių, kad daugelis skaitytojų labai esą 
nepatenkinti. Vieni pyksta ant gerb. kun. 
Lapelio, kiti ant Lietuvos, dar kiti ant 
" D r a u g o " redakcijos, kam girdi ji talpina 
jo įspūdžius. 

" D r a u g a s " visuomet nori savo skai
tytojams paduoti tikrąją tiesą. "Drau
g a s " pats šį metą į Lietuvą nebuvo nu
važiavęs. Užtat mielų noru talpina prane
šimus tų, kurie Lietuvoje šį metą buvo. 

Talpiname gerb. kun..Lapelio prane
šimą. J am pasibaigus patalpinsime gerb. 
kunigo Ig. Albavičiaus pranešima. Kun. 
Albavičius buvo Lietuvoje vienkart su 
kUn. Lapeliu. Jeį ko nepastebėjo kun. La
pelis, ptanel kun. Albavičius. 

Taigi visus kviesime tų įdomių pra
nešimų pasiskaityti. O juos perskaičius, 
kiekvienas pats, savo protu, supras, kas 
ta per Lietuva šiandiena. 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
aYDVTOJAS m CHIRURGAS 

4449 So. W«ft6*n Avenue 
Telef. Lafayette 4144 

Vaan4os: 9-11 rytai*. 1-1 poį 
£ piety Ir 7-8 vakarais. Nedėldle-; 
įĮnials tiktai po pietų t Iki 6 Vai. 

Tel. Canal 257. Vak. Ganai SI 18 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryta: 1 Iki 4 
po pietų: 4 Iki t vakare 

ORAND RAPIDS. MICH 

Mokykla per maža. 

Jau keturi metui su viršum, 
kaip nutarta žmonių statyti 

Karšta iškalba, ypatinga do
vana pritraukti visu širriK 
darbštumas jo padarė, kad 
žmonės sujudo. Ir jam <esant 
žmonės naujajai bažnyčiai su
dėjo arti 4,000 tūkstančių dol. 

naują bažnyčia. Parapija gy 
nri n * Pienai jau gatavi, vvskupo 

vuoja suvirsimi 20 metų. Per i M . 
tą laiką nupirkta 7 lotai že-

• • • 

— • 

LIKTI'VIS AMhį Specialistas 

Ant Bridgeporto 
DR. SERNER, (ŠERNAS) 

Optometrist 
S315 So. Halsted St., Chicago. 
Vai. 6 iki 9 vak., Ned. 10 iki 1 

J 

I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10*00 S. Michlgan Avenue 
Telef. Pullman 342 ir 349 

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

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVLS DENT1STAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

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

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

GYDYTOJAS ir CHTRrRGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street . . 
Ant virkaus ITuivcr. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
f—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedaliomis nuo 10—2 
\ Oofisas ir gyvenimo vieta: 

Etezid. tel. Vah BuVen 0294 
Ofiso tek Boulevard 9692 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriški]. Vyriškų 
Taikę ir visų chroniškų l i g * 

Ofisas: S3&4 0. Halsted St. 
VaL: 19—11 ryto: 2—8 po 
piet, 7—8vak. Ned. l t 12 d. 
Rea. 1189 Independenoe Blvd. 

Chicago. 
i • 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Varus 994 

Tel. Vards 0*94 
OFISO VAL.: 

8—10 r. ryto. 1—3 ir 7—9 • . v. 
Nedėliomls: nuo 10 T. ryto Iki 
1 vai. po pietų. 

mės, pastatyta mokykla, sese-
įų namai, klebonija nupirkta. 

Bet šiuo laiku dabartinė 
mokykla yra per maža. Arti 
500 vaiku jokiu būdu nebesu

telpa, Priseidavo jau pereitais 
metais samdytis butą kelioms 
klasėms kitur. O patogaus bu
to gauti vistiek negalima. 

'Protestonų priekabės 

Be to dar ir kita bėda pri
sidėjo. Michigano valstybėje 
valdo protestonai, kurie viso
mis keturiomis kabinasi prie 
katalikiškų mokyklų, taigi Ir 
prie mūsiškės. Nori jie įstaty
mus pravesti, kad katalikiškos 
mokyklos butų panaikintos. 
Kol to jiems nepasisekė, kabi
nėjasi prie visokių smulkme
nų. Parapijinėse mokyklom 
jiems viskas negera. I r kam 
barys bus vienu coliu per že
mas, ir kaminas per siauras, 
ir langas per mažas ir tt. Ka
talikai permatydami tas prie
kabes visur pataisė savo mo
kyklas taip, kad parapijinės 
mokyklos dabar yra erdvesnė^, 
šviesesnės ir geriau įtaisyto^ 
negu pilti protestonų valdžii 
kad reikalauja, geresnės negu 
valdžios viešosios mokyklos. 
Tik reikia tiesą pasakyti, kad 
lietuvių (Jrand Rapidse moky 
kla reikalinga yra Šiokio to
kio pataisymo ir praplatinimo. 
Bet padaryti to negalima, ne^ 
nėra kur su bažnyčia pasidė
ti. 

Kun. Bumšui atvykus. 

Iki šių metų geg. mėn. turė
jome surinkę 7,000 dol. nau 
.jos bažnyčios reikalui. Tau H* 
laike atvažiavo pas mus pasi-
>vW-iuoti gerb, kun. Bumsas. 

AMERIKOS LIETUVIU 
PREKYBOS MOKYKLA j 

J > • • 

If DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 
S241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Jociaus Ręst. f lobų. 
Priima Ligonius nuo 8-12 A. M. 

•-» r. M. 
Tel. Boulevard 7 i 7 t 
Rezideneijas Tel. Fairfaa 4574 

Res. Tel. Cicero 3654 
Ofiso Tel. Cicero 49 

I DR. J. SHINGLMAN 
1328 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str. 
ant viršaus vaigtynyčios. 

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

TcL Ganai 211* 

Valandos: 14 ryto iki 8 vakare. 
-4iS»3 Archer Ave. ęį Gyvenimas: 

5 Tel. Lafayette 0038 Z 

-LJ ll'BL 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Cllicago, 111. 

3106 So. Halsted St. 
Mokina: lietuviu ir anglu kai- i 

bu, skuitliavimo, greitrašystės,t 
knygvedystės, pirklybos teisiu, ! 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuviu kalbos gramatikos. 

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak. 

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D. 
LIETUTIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visu. 
akių tempimą 
kas yra prlcžas_ 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegi o; 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 
Nedėllomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 

1545 W. 47 St. i r Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7589 

Į > I' I j I 1 1 ^ 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
10821 So. Miehigau Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chicago. III. 

sutikimas jau gautas. Girdėtis, 
kad už mėnesio bus jau pradė
ta* tiesti pamatai. 

Artinasi pamato pašventimas. 

Kun. Bumšas išvažiavo, bet 
Craiul Rapidso katalikai už jo 
pasidarbavimą bus Ilgai dė
kingi. Vyskupas pareikalavo, 
kad šį metę mes dar sumestu-
mem 5,000 dol. Yra dar daug 
nedavusių, laukiančių, kol pa
matys pradėtą, darbą. 

Bet jau dabar baimės nebė
ra. Tą sumą beabejo sudėsime 
šiais metais ir tokiu būdu ir 
mokyklą išgelbėsinie ir naujoj 
gražioj bažnytėlėj pakilusia ir 
atgaivinta dvasia galėsiine sa
vo maldas Gerajam Dievui 
siusti, 

Gerb. kun. Deksnys pasilieka. 

Gerbiamas kun. Deksnis bu
vo bemanąs -šįmet atsisakyti 
nuo parapijos ir važiuoti Lie
tuvon. Bet parapijos mitingas, 
MIžinojęs apie tai, vienu baisa 
nu ta r f 'p f^y t i ir kiuVig<j;l>k-
snio, kad neatsisakinėtu rr J . 
M. Vyskupo, kad to atsisaky
mo nepriimtu. Per keturių m«>-
tų buvimo mušu parapijoj 
gerb. kun. Deksnis savo mei
liu, linksmu būdu, neįgijo nė 
vieno priešo. Kado parapiją 
del daugelio priežasėių suiru
sią Vr 'sukiršinta". Dabar pus 
mumis senai ramybė ir san
taika. Tai kun. Deksnio nuo
pelnas. Užtat labai džiaugia
mės, kad bent šiais metais4, 
kaip girdėjome, gerb. kun. 
Deksnis pasilieka ir padės 
mums taip reikalingą bažnyčia 
pastatyti. Nebejaunas jis, su
virsimi 55 metų, bet ne kiek
vienas jaunas su juom gyvu
mu tesiis<i!ygiiis. 

Moterų Seimas. 
Nesenai įvyko Moterą Są

jungos SeimAjJ. Pavyko kuo-
geriausiai. Buvo atstovėms 
pagerbti vakarienė, buvo po
ra dailią vakarėlių, vaidino 
"Kuprote oželį" ir "Motinos 
širdį", buvo koncertas. Bet a-
pie patį Seimą parašysiu -vė
liau. Tuoturpu reikia pažymė
ti, kad Grand Jiapidso koloni
ja netik gražiai priėmė Seimo 
atstoves bet vienkart dar pel
no iš to priėmimo pasidarė 
suvirsum 100 dol. Mūsų Mot. 
Sąjungos kuopa tą pelną pa
žą dėjusi yra naujos bažnyčios 
naudai. Nes visos šį metą mū
sų pajėgos ir darbai yra į vie
ną pusę kreipiamos kad 'butų 
pastatyta nauja bažnyčia. 

Žmonės nori, ta i ir bus. 

B. Turmontas. 

RACINE 0 LIETUVIC 
DOMEI. 

Racine, Wis. — Sulyg Lie
tuvos Pilietybės Įstatymo, ku 
ris jau buvo plačiai paskelb
tas Amerikos lietuvių spaudo
je, visi Amerikoje gyvenantie
ji Lietuvos piliečiai privalo 
išsiimti Lietuvos pasus iki 
gruodžio 9 d. 1922 m. Lietuvos 
L. Paskolos vietos stotis, ga
vusi iš Lietuvos Atstovybes 
Amerikoje pakvietimą ir in
formacijų pasų išsiėmimo rei
kale, noriai sutiko tame rei
kale kiekvienam broliui lie
tuviui pataipininkauti. 

Todėl, kad paskirtas laiku* 
greitai bėga,'mes šiuomi pra
nešame, kad pasų reikale gau
site informacijų ir pasų blan
ku pas stoties rast. J.S. Kesmi 
ną, parapijos svetainėje, ar
ba po No. 1223 Herriek Ave, 
Mes kiekvienam Lietuvos pi
liečiui linkime, kad paskirtu 
laiku išsiimtumet Lietuvos 
pasus, kad paskui nerugotu-
niet ant stoties valdvbos už 
nepaskelbimą. Berods mes tua 
reikalu ekstrą mitingo nešauk
sime, prakalbų nerengsime, 
užteks pranešus per spaudą, 
ir pe,r tam tikrus pagamjnfus 
apgarsinimus. Diskusiją' afb:i 
kritikų nepriimame. Jeigu kas 
diskusijų arba kritiką norite, 
eikite pas tam tikrus Lietuvos 
nenaudėlius kurių Racine yra 
keletas. 

J. S. Kesminas. 

Stoties rast. 
• n : 

GEftOS GUMIKUS RINKĖS 
BŪTINAI REIKALINGOS 

SULAIKYTI SUGE-
DIMĄ. 

_ 

Vartojimas prastų guminių 
rinkių yra paprasta priežas
timi sugedimo konservų. Kon
servuoti vaisiai ar daržovės ga 
Ii but švieži iš tavo darželio, 
uždangalas geras ir absoliučiai 
švarus, visas konservavimo 
dai'bas atliktas kuogeriausiai, 
bet jeigu guminės rinkės ne
ištikimos, visas darbas nueis 
ant nieko. Jeigu šeimininkė 
kaitina butelį, tuomet reika
linga geriausios rųšies gumi
nė rinkė. Jeigu rinkė po į-
kaitimo rodo trukumą, nevar
tok ją, bet uždėk naują. Per
žiūrėjimas tūkstančių rinkių 
parodė, jog spalva, nepaisant 
popaliariškos nuomonės, nieko 
bendro neturi su rusimi ar 
stiprumu gurno. Rinkė turėtų 
palaikyti 13 svarų. Rinkė, ku
ri negali but sulenkta arba 
gnaibyta be badymo, neturi 
vertės konservavime kur bute

lis ir viskas kaitinami. 
(Poreigh Lotiguafe Inf. Service.) 

Artojėlio dmneli. 

Ariu as ir akėju 
I r dainelę dainuoju, 
I r sveika &rudą sėju. 
Ir laukelį valioju... 

Valio, tėvynė mano, 
Valio, žalis gražioji! 

Man drauge — viturėlis 
Plasnoja aukštumoje; 
Man broliu — sakalėlis 
Banguoja melsvumoje.".. 

Valio — akelės mirga, 
Valio — širdelė virpa! 

Skubėki, juodbėrėli, 
Oi, laikas nenustoja, 
Ramusis artojėli 
Tave juk nežaboja... 

Valio, žalioj girelė. 
, Valio, dirvelė mano! 

Br&nus Rimša* 
Kauno "D—kas". 

Tai Cicero j taip buvo. 

— Ei, Juozai, ko tu taip 
nusisukęs į gatvę eini f — 
Teiravosi Matas pamatęs savo 
draugą Pilii>ą. 

Pili pas ta rė : 
—Ar tu nematai, kad čia 

visa eile saiiunų ir ar nejauti, 
kaip smarvė veržiasi iš jų, 
kaip iš pragaro! 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
I Š T A I G A S . 

ve*fl 
O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geros draugas patars 
naudoti 

pleiskaną mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuoįaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą Svaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 63c. aptiekose, arba prisila
kite 75c. tiesiai į labaratorijs. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 
—* 
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!, A, R. MERSCHATIS 
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$241 Su. Hableil Gatvė *į 
Chtcftgo. IH. 
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OIJU 
T > f l T * r Y r n \ 7 i a v ® n a v u ' Kukardu, visokia Ženkleliu, Guwkučiu, Ant-
UIL U t U Y C spaudį ir kitokiy Draugystėms reikalinga dalyky. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jus? dr-tes vardą. 

STRUPAS OO,, 90-92 Ferry St. Newark, N. J. 
• * » » * 

Lietuvos Atstovybės Ame
rikai antrašas yra šioks: 
Representative of Lithuania, 

1925 F . Str. N. W. 
Washington, D. C. 

i 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
Ką tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 

veikalų geriausių kompozitorių. 

J . X . \L JA1JO 
Giesmynėlis (Bažnyčių chorams) .60 

1. n u f f a ^ l f s (fiolo) - . . , . . . . . . . < . , . . , . 49 
2. Mylėk (solo) . . . . . . . . . ' .50 
3. Aguonėlės (solo) . . : . ; ' .40 
4. Rūta (solo) • 50 
11 Op! Op! (raisram chorui) . . . . , 50 

A'i^EKSANDKO KAČANAUSKO. 
7. Tij mergelių dainavimas, (solo tehorui) . . . . 50 
8. Lakštingalėlė (solo tenorui) .50 
9. Geriau diena, gerinu nakti (solo) 45 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli (solo) 40 
20. Sudiev Lietuva (miSram chorui) 50 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
70. Nuliūdimo valanda (aukštam balsui) 60c. 
71. Girtuoklio daina (jumoiinė-aukštam balsui) #0c. 
72. Gundė mane bernužėlis (iŠ operetės) 75c. 
73. Moėiutė širdelė 75c. 
74. Karvelėli #©c 
6. šėriau Žirgeli (solo 65 
13. Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) 50 / 
14. Gaudžia aukso varpai (Imišram chorui) 60 
15. Sviesi naktis mėnesiena (mišram chorui) . . .60 
12. Laisvė daina, (mišram chorui) 50 

JUOZO GUDAVIČIAUS 
5. Try3 Dainos (solo) CO 

JONO BENDOIUAUS 
16. Aušrelei Beauštant .65 

£ U N . T. BRAZIO. 
35. Muzikos Teorija (muzikos vadovė l i s ) . . . . . . .45 
36. Giedojimui Mokykla (giedojimų vad.) 1.00 
18. Mūsų dainelės 1.00 

JUOZO TAIiIiAT-:&*}L.P»OS. 
37. Kariagos aidai (dainų rinkinėlis) .20 
38 Lakštutė (dainų rinkinėlis) .50 
39. Aš pas teVelė—Močiutė mano—(chorui) . . . . .20 
40. Eisiu j girelę—Ui, ui, ui Dieve (chorui) .30 
41. Tautiški Šokiai dalis 1 .35 
42. Tautiški šokiai dalis II .35 
17. Gailesčio Giesmė 35 

Keturi Suktinai (pianui) 66 

Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 
ST ŠIMKAUS. 

32. Aš išsivilkčiau čigono rūbą (duetas) .75 
32. Atsisveikinimas su Tėvynė (solo( (chorui) 100 
82. Kaip raiba Paukštė (solo) « .75 
32. Oi kas? , 75 
32. šią nedėlėle (4 balsiams) 25 

A. ALEKSIO. ! 
21. Meilė Uždegta krutinę (solo 55 
22. Graži čia giružė (solo) 50 
23 Mes grišlm Ten (mišram chorui) .f 75 
24 Visuomet Širdis Surakinta (solo) .' 60 
2">. Ak myliu Tave. (solo) 75 
2C. Ginkim šalj Lietuvos (mišram chorui) 60 

ii. POCIAUS. 
27. Gale Sodo rymavo ir švlnt aušrelė (solo) . . . . 60 
28. Ne bilo kiemu mergelė auga (solo) . . . . . . . . 60 
20 Leiskit J Tėvynę (solo) 60 
30. Vai Močiutė Mano (solo) 60 

C. SOSNAUSKIO 
Užmigo žemė (chorui) 55 

DR VINCO KUDIRKOS. 
33*. Dledėnė, polka (pianui) .30 

Sudiv, mazurka (pianui) .40 
Nemuno Vilnys, valizas (pianui.) 50 

P E T l t o STANKEVIČIAUS 
34 Vytauto koncertinis maršas (pianui) i.. . .85 

MIKO PETRAUSKO — OPERETE*. 
CoDSilium Fafultatjs (vieno veiksmo) . . . . 81-23 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų aktų) 1.50 

J. A. ŽEMAIČIO 
66. Lietuva Braugi (solo ant piano) . . . . . . . . 54*e. 
ST. Kas nuramyns man širdele, (duetas ant piano) 50c. 
68. Pas darželi trys mergelės, (duetas ant piano)'50c, 
6S). Esu ant šio svieto, (solo ant piano) 5 0 c 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir 
numerį. 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
čekiais. 

DRAUGAS PUBLIBHING C0MFAKY 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. 

! • ' . ' 

Siandia Pinigu Kursas 
Siunčiant Lietuvon oer oftlu: 

9c. tJž 100 Auksinų. 
arba — 

1112 Auka. Už $1.00. 
Pigesnis knnas stanftant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Central Manufactiiring 
District Bank 

State Bank — Clearlng Hoose 
Bank. 

1112 Wast 35-th Street 
Ttirias $6,000,000.00 

= ! • • » II - = 
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f V. W. RUTKAUSKAS i 
Į ADVOKATAS | 

On««s Didmiesty j : 

2d South La Saite Street } 
Kambarls B»0 

Tilefo^ast Central 1191 
••Įf-HiHrf-PtT-ir-l-ff f l l H 1 1 f i # » 

Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
\f Telefonas: Tards 4881 
Uil l l l l lllllf A l i u m I1HIL5JIIII! l l l l l i r j r 3 

J. P. WAITCHEŠ * 
La w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 X. Dcarbora 
Street Tel. Dcarborn «006 
Vakarats: 107M g. Wabasn Ave, 
Roseland Tel Pullman 6S77 

ff-"*--**-'*-*- •*-* • m m m m m m j , - • . , 

Tel. Central 1289 
EAROLD O. MULKS 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose teismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — l« ia 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL: 9 ryte iki 9 vakare 

' i 
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įfa m m •• * » < » — » » » • » »-»-. 
Tel. ro.Ddoll.il 4738 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vtdumiestyje 
A S S O C I A T I O N B L D O 

19 South La SaUe Street 
Room 1891 

Valandos: 9 ryto lkl i po plstų i Namų Tel. Hyde Park SS»i 
•C8 

| « » « » i i < < » l > < t > , < i . mm> j i a m , , „ | 

Telefonas danai 6396 

M 6. MEZLAISKIS 
Oeneralis Kontraktorios, staty
tojas ir seny namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Okicaco 

Arti i* čio Plaoe. 
> * » • » • • • ^ • i * . 

J . WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobilrai visiems «-clkalams 

2055 W. 22-nd Str. 2148 W. 21 PL 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 01091 

Valentine Dresmaking 
College 

2407 W. Madison Street 
187 Mokyklos Suv. Valstljoae. 

i Moko Siuvimo, Patterau klr-| 
•plmo. Deslgning bizniui Ir na-< 
Jinams. Vietos duodama dykai.1 

iDiplomai. Mokslas lengvais at-! 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 

f vakarais. Reikalaukit knygelės. 
MSL Seeley 1*48 

SARA PATKiL, pirm. 

i»«» 9Jt#9 » » » 9H VAt* B « 9 9 S i * 
'Telefonas Varos 1158 

STA2IU&* P. 
MA2EIKA 

GRABORIUS 

Tarlų aut^-\o-J 
Dilius Tiidklei 
relkalamm Kainai 
prieinamos. 

3910 Antram 
Ave. ChlcagoJ 

stiiity»9g9<»i>wrriM^<9»#i««i 

A. Mtstkkis 
Graborinj 

ratarnasjg •** 
dotavęs*, vee 

soriki-f 

Kainos 
mOi. 

Š3307 Aubum Ave. Caios^o 

HII I I I IMII I I I I I l l lHIHimMIl I l^imiMIM 

į LIETt V » GRABORH S 
Patarnauja laidotuvėse kuop 

gktusia. Reikale meldžiu atsr 
tHf e mano darbą busite 

hėdinti. Tel. Canal 12?l-t-21S ] 
2311 W. 2^-*d PI. Cfcî -Hgo, 

http://ro.Ddoll.il
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ĮCHICAGOJE! 
^:ltlllllllllICS^I!^M|l||flL3^IIIIIIIIIIIIl2LIIIIIIIIIIIS12SlJllllIIIIIIIIl7^IISIIItIJIIICSJIIII^: 

'POLICIJA IMAMA NAGAN 'NUŽUDYTAS VIENAS BUR-
DINGIERIUS. 

Miesto majoro nusamdytas I 
kaipir komisionierius AViliam-' Po num. 6617 Kemvood ave. 
son išnaikinti Chicagojje orgfc- gyvena Mrs. Cora Parsons su 
nizuotas piktadary nes smar- j dukterimi. Pas jas;ivi gyveno 
kiai puola policiją, kuri, s a k o j e luirdingioriu William Rieli-
uieko neveikianti panaikinti «*& ** Thonias Cuyler. Aną 
čia visokias nedorybes. A net! vakarą hurdingieriu susipyko 
Wffliamsono, kai-kurie. polic- i* pirmasis nušovė antrąjį. 
Otonai dar patys ar tokiu ar 
kitokiu budn prisidėjo prie 
pik t a d a r y 1 > i n palai kym o i r 
skleidimo. 

liiiir^nitiiiitiittic^iitiiiiiiiiir^iiiiiiiiitiiir^^iffifiHiiiiir^^iiiiifiliiitrsniiiiiniitiin^ aiikomis ir darbu prisidėjo šie 
asmenys: 

A. Maroiitkaitis, P . Kulbis, 
Šiaulis, Paunksnis, Gasparka, 
Aleknavičius, Taurozas, Kelp
ša, Varanius, Sabonis, Senevi-
eius, Vepštas, Valonis, J . Bren-
za, Mackevičius, Grigas, Lin
kevičius, Šimulis, Bubulis, 
Kiiiidis, Kažinskis, Mažeika, J . 
Kaminskis, Petruškevičius, M. 
Kaminskis, Pūkis, Linkus; Le
kavičius, Yuška, II . Labanau
skas, K. Kulbis, Barkauskas, 
Vitartas, Petraitis, Petrulaitis, 
J . Kulbis, Luckus, Simanavi
čius, 1̂ . Šliogeris, J . Saunora^ 
Knlpinskis, Gečas, A. Mala
kauskas, Vosaitis, Morozas, j 
Philips, Dobrovalskis, Žur-
kauskas, Balčiukonis, Rudis, 
Dapkus, P . Malakauskas, Bart
kus, K. Kulbis, Krūmas, Pet
kus, Žakas, Jesnauskas, Kau-
lakis, Butkus, P. CibulskK 
Vaitkevičius, Rimkus, Drasu-
tis, Duoba, Pauliukas, Piso-
mis, Meliauskas, Aitutis ir 
Klebonas. 

Vakarienes vvriausiu kuko-
riumi buvo H. Labanauskas, 
jo pagalbininkai: K. Petrulai
tis ir S. Pauliukonis. 

Rožos svečiams aukojo A. 
Aitutis. 

Rožę gavęs. 

AYillinmson sako. jog Cbica-
irą padaryti kuodoriausiu jo
kiu būdu negalima. Tam prift 
šinga žmonių išimtis. Bet 
galima pilnai panaikinti viso
kias organizuotas nedorybes. 

Tam tikslui, anot jo nerei
kia tnkstančiYi policmonu. Ga
lima tai visa įvykinti su 500 
'.nlicmonu. I r AVilliamson 
pats apsima lai atlikti. Nes 
organizuotos nedorybės čia 
kuone viešai praktikuojamos 
ir dalis policijos tai visa sau
goja. Nes iš to turi pelną. 

"IVilIiamson tvirtina, kad jei 
policijos departamentas tuo 
klausimu nieko neveiks, arti
miausiom is dienomis jis pa
skelbs stebėtinu dalyku. 
% Tai pirštinė* policijos virši
ninkui, kuris giria visą savo 
policijos korpusą. 

ATSIMETĖ NUO CHIC. 
LIET. TARYBOS. 

ANGLIŲ BRANGUMO 
KLAUSIMAS. 

. • > . - ; . Hytoj sušaukiama specia 
lin susirinkiman Chicagoš 
miesto taryba anirliu brangu
mo klausimu. 

Aldermanas Byrne sako, 
kad anglių kasyklų savinin-
kai streiko laiku iŠ savo kiše-
uiaus nieko nepridėjo. Be to, 
augliu vežimas geležinkeliais 
rtpigintr.s. Tečiaus savininkai 
1 aisias kainas plėšia už ang
lie. 

Bridgeportas. - e Rugp. 19 
j d. Kv. Jurgio pa r., svet. įvyko 
šv. Jurgio Dr-jos skaitlinga-
nisirinkimas, kuriame tarp ki
tu draugijos reikalu buvo pa
keltas klausimas, ar verta v-
ra šv. Jurgio Dr-jai priklau
syti prie taip vadinamos Cbi-
cagos Lietuviu Tarybos. 

Nariai, apsvarstę ta klausi 
mą padarė tokią išvadą: kad 
katalikšikai draugijai nėra. jo
kio išrokavimo priklausyti 
prie tos Tarybos, nes toj Ta 
ryboj yra susispietę tokie gai 
valai, kuriems visai nerupi nei 
tautos, nei visuomenės labas 
bet jie žiuri vientik savo siau- C I C E R 0 S N A Ū J I D A R B U 0 

ros sandą roku partijos. Todėl 
šv. Jurgio Dr-ja, kuri yra iš
tikima Kataliku Bažnyčiai ii-
mylinti savo tautą,, vienbalsiai 
nutarė atsimesti nuo Tarvbos. 

Ratas. 

APIE ŠĮ IR APIE TĄ. 

TAI BENT TĖVU VAIKAS. 

Tony Tadesco, 20 metu, 14-
S2 Eik G rovė ave., ilgas lai
kas bomavo. Tėvams buvo* 

ėda, 
Tėvas tad jį nubarė ir liepė 

išeiti visai iš namų. Tuomet 
sunūs pagriebė peilj ir surai

tė vą ir motiną. 
Policija jo dar nesurado. 

VOKIETIJOS AMBASADO
RIUS CHICAGOJE. 

Chicagoje viešėjo Vokietijos 
ambasadorius l)r. \Vicdfeld. 
Jis čia atvyko iŠ Madison, 
\Vis. Madisonan jis palydėjo 
:avo simu, kurs lankys AVis-
(onsino universitetą. 

Klausiamas apie politiką am 
;)asadorius nieko nekalbėjo. 

APMUŠĖ DU POLICMONU. 

Du policmonu nuėjo į na
mus, 1249 Oregon ave., pasi-
:eiriauti, ar tikrai ten dirba
ma "nicon^ime." 

Dievo Apveizdos Par. — 
Dabar pas mus ta ip: g. kun. 
kleb. Ig. Albavičius sugrįžo, 
mes ji'o džiaugiamės ir neat-
>idžiaugiame. 

Bazaras vyksta savu keliu, 
ir tai gana puikiai. Ten kuo
ne visas savo pajėgas esame 
"'• dėjo. 

Kiek laiko nulieka, tai min-
tijame ir galvojame, kaip šį 
rudeninį ir žiemos sezonuose 
dideliu? darbus nuveikti del 
tautos, Bažnyčios, na, dar tai-
pat ir del savo kolonijos la
bo. 

J r jeigu mažai yra rašoma 
' •Drauge" apie šios kolonijos 
darbuote, tai ne dėlto, kad čio
nai nieko nėra veikiama, bet 
todėl, kad 'nuo didžiausio lite
rato, iki pat manęs, visi užsiė
mę <larbu bazare, prie to dar 
ir draugijose. Tik tiek dar 
n:es nesame laimingi, kad ga
lėtume lengvai ir greitai "pri
kepti naujų rašytojų. Bet ti
kime, kad bus progos ir mūsų 
jau daug mųs kolonijai pasi
tarnavusiems koresponden
tams atsikvėpti nuo kitų dar 
bų ir imtis rašymo, kurs taip 
gražiai jiems ir joms sekasi. 
Tada net Cicero ant mus iš 
pavydo pyks, 

Menkraštis. 

DAR APIE WEST SIDĖS 
VYRŲ IR VAIKINŲ 

VAKARIENE. 

West Side. — Nors jau dau-
jau kaip savaitė laiko praė-

TOJAI. 

Cicero. III. — Su Cicero ne 
baikos. J a u šį kartą nors a5 
apie šv. Antano bazarą nera
šysiu. J is sau eina puikiai sa
vo keliu. 

Cicero, jau netik ką gerais 
žmonėmis kolonija auga, bet 
dažnai ir nemažai įžymių dar
buotojų apsigyvena čionai. Vi
sų jų sunku ir sugaudyti. 

štai visai nesenai čionai ap
sigyveno žinomas muzikas, e-
nergingas visuomenės veikėjas 
ir buvęs Gary, Ind. vargonin
kas Anicetas Šlapelis. 

Xortlisai«liečiai daug nuos
kaudos apturėjo kuomet Cice-
roj apsigyveno jų įžymus lar-
buotojas Ant. (Jendžiunas. 

Iš Brigbton Parko "atsimu-
fino" vienas darbštus veikėjas 
Rom. Nenartonis, 

Kitų jau nei neminėsiu. Cbi-
cagiečiams perdaug šivdį sus-
kaudės. Bet mums iš to džiaug 
>mas. 

J. Bumčikas. 

LAIŠKAI "DRAUGO" 
OFISE. 

mų savininkas Apostolopolus 
ui savo moterimi. 

Abudu policmonu vieton ra
sti katilą su "moonshine , , 

skandžiai apmuštu. 
Smarkuolis vyras su mote

rimi visgi areštuotas. 

jo nuo vyrų ir vaikinų pareng-
Juodu ties durimis sutiko na- Į tos Westsaidėje vakarienės,' 

bet visi dar tebekalba apie jų, 
kaipo viena iš geriausių vaka
rienių kada nors buvusių. Tai
gi visi interesuojasi kas ta 
vakarienę rengė ir kas prie jos 
prisidėjo. Taigi gal ir neproša • 
1] butų juos paminėjus. Savo 

14Draugo ofise yra šie laiš 
kai kuriuos malonėkite atsi-. 
imti, nes už kokių 10 dienų 
gražinsime atgal paštan. 

Antanaitytė K. 
Austrevičius Peter 
Bartisevitcb Ludvikas, 
Bernotavicze Joseptb 
Branauskas J . 2 
Bruchas Jonas 
(ieneius Tavadorius 
(irinis Ladislovas 
Jaslowski S. W. 
Jaslowski Tony 
Katienas P. S. 
Kopuscius Juozapas 
Kučas Antanas 
Petruškevičius Jonas 
įPranskunas J . 
Reivitis Aleksandra 
Sarzickas Ksaveras 
(Širviui Antanui 
Statkevicis Rapolas 
Tamošaitis Petras 
Tomsukė Ona 
Wiklzunas A. 

Ka Naujas Eleveitoriu 
K a i n u P l a n a s 

Reiškia Tau. 
(PRASIDĖJO PANEDELĮ, RUGSĖJO 18, 1922) 

I— Savaitinis Pesų Planas 
WH0LESALE KAINA WH0LESALE VARTOTOJAMS. 

Gali nusipirkti kningutė tikietu už $1 .25 kurį aprrainoma kas savaitė ir su kuriais gali važinėti ant 
eleveitoriu. į pietus nuo Hovvard gatvės kiek tikai nori ir kada tik nori diena ar nakti. Kuomet pats ne
vartoji šį peša jį gali paskolinti kitam, nariui savo šeimynos, arba kitai ypatai. 
Už $2 .00 ,gali toki pat savaitinį pesą nusipirkti su kuriuomi gali važinėtis eleveitorium net į Evanston 
ir Wilmefte. '%*, y . 

Tjkietų Kaina 
LABAI PARANKI KAINA Wš&' 

Labai parankus tikietai galima nusipirkti bent kurioj tikietu būdoj 3 už 25c, gėrį visose* stacijose 
į pietus nuo Hovvard gatvės. 
Vieno važiavimo tikietai po 13 centų. 

^Vaikams Važiavimas 5c, 3c, arba Dykai 
SULYG AMŽIAUS. jį* 

Vaikai 7. metu amžiaus arba suvirs, gi neturintieji pilnai 12 metu gali važiuoti už 3 centus. Vaikai 
12 metų amžiaus ir suvirs turės mokėti pilna kaina. Vaikai lankantieji mokykla neturintieje 17 mėty 
amžiaus gali gauti tikietu kningutė ant 50 važiavimu, gali važinėtis visur į pietus nuo Hovvard gatvės 
ir jiems atsieis tik po 5 centus už kiekvieną važiavimą. Tiktai reikia pristatyti certifikatas iš mokyk
los kuria lanko. Išpildymui certifikatas gaunamas bent kurioj Eleveitoriu stacijoj. Ta pati kaina vai
kams gyvenantiems Evanston ir Wilmette. ^ĘH&KZ&^HK^^ 
Vaikai važinėjanti tarpe stacijų į pietus nuo Hovvard gatvės ir Evanston ir Wilmette gali važinėtis po 8 
centus nusiperkant tikietu kningutė 50 važiavimu už $4.00. 
Vaikai neturintieji 7 metų amžiaus, važiuojanti kartu su suaugusia ypata nemaka nieko. 

IV—Cash Fares 
CASHFARES ^ ~ 

Visose stacijose į pietus nuo Hcvvard Gatvės — 10 centy. 
10 centu kaina labai paranki tam kuris retai važinėjasi, arba tam kuris atvažiuoja miestan tik pasi
svečiuoti. :WĘ&**P -1/N+Ę&'*** 
Visose stacijose i žiemius nuo Hovvard Gatvės —ka ina 7 centai. 

CHICAGO ELEVATED RAILROADS 

PRANEŠIMAS. 
Bridgeportas. — šv. Domi 

pinko Dr-jos susi rinkimas į-
vyks trečiadieny, ru#s. 20 <!., 
7:30 vai. vakare, šv. Jurgio 
parapijos saloj, 32 pi. ir Au-
Inirn Ave., Chioago, 111. Svar
biu reikalu dėlei visi nariai 
malonėkite būtinai laiku susi
rinkti ir atsiveskite naujų na
riu del įstojimo į draugija. 

A. Bugailiškis, nut. rast. 
.g'-'—' 

PADĖKA. 

Tariame širdingai aeių vi
siem draugam už prisiimt ima 
gelių A. A. Stanislovui Žalan-
dauskui kuris tapo palaidotas 
rugsėjo 16 d. š. m. Šv. Jono 
Draugijai ir Briglit Moon 
Klubui už ger$ patarnavimą ir 
visiems kurie tik prisidėjo prie 
laidotuvių. 

Liekame nuliūdę broliai, 
Juozapas, Steponas ir Jonas 
seserys Stanislava ir Mikalina 
švogeris F. Jueeviria. 

(Apgr.) 

gūiiiiiiiimuziuiiiiiBiiiiraniuiiiiiii^ 
S IŠdirbėjiai ir -^-^ 
S impdrteriai ge-
S riaušių armoni-
3 kų visam pa-

S
— saulij už žemes

nes kainas negu 
f; kitur. Katalogas 
J dykai. 
1, Rašykite Angliškai. į 
~ HUATTA SERENELL.I -
js 817 Blue Island Ave. 
- Chkago. 111. -
^JlflIlIlIUlIlTilIlIlIlIlIlimillllllllllll!!^ 

f Tel. Lafayette 422S 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika-
huija pagelbos. 

Gal reikalingi nkUiiai? 
Tasiklausk manės šiandien. 

Turiu 20 metų prityrimo 
JOHN J. SMETANA 

Akių Specialistai 
1801 So. Ashland Ave., kamp. 

18-tos gatvės 
Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 

Ant viršaus Plntt's vaistinyčios 
Temyk mano parašą 

Valandos nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Nedėliomis uždaryta. 

f P L U M B I N G 
Kaipo Iietuvys, Uetuviama visa
dos patarnauju kogeriaasla. 

M. YD6KA 
1128 W. S8-th Btreet 

| { » M r » M M l » » 1 M » » » » • • • • • • • ! • • • • • 

1 D R . CHARLES SEGAL 
Irerkėlė savo ofisą po numeriu 

« l l f BO. ASUIiAHD AVENUE 
SPECIJALISTAS I 

Džiovu, Motera ir Vyrų Llgu S 
^VaL: ryt« nuo 19—H: nuo S—6*Į 
[po platu; nuo 7—8:ft pakarę." 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
KeturiŲ cylindru $890. Sedan $1,365. F. O. B. Fact. 
Šešių. cylindru $1,650. Sedan $2,400. F . O. B. Fact. 

Prieš pirksiant pamatvk DURANl) 
WESTERN MOTOR SALES 

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

N«dėHomI«: l t Iki 1. 
Telefoną* Drezel 1880^ 

n 

Dr. M. Stupnicki 
3107 Si>, Morgan Street 

CDIOAGO, IliLINOlS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos — 8 iki 11 « ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Olaser pe* 

reina \ rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažjstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir-
nuo paties Dr. O. M. Olaser. 

3140 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki S po pietų, nuo 5 iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 iki t po pietų. 

Telefonas Yards 887 

AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

ETRAŠTĮ 
19 16 M. 

Išleistą Liet. Katalikų Spaudos Draugijos 

JAME yra 150 su viršum pavekislų a) pavienių 
darbuotojų b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lie
tuvio astronomo ku*. A. Petraičio observatorijos jo 
prietaisų ir e) kitų. 

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

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių tel-
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. J i s 450 pus
lapių: Turėdami tą knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet i r matys Amerikos Lietuvą, kaip mes ma
tome. 

Kaina: Apdarytas $1.00 
Neapdarytas 50c. 

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

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 
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