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KU KLUX KLAN DARO 
NESMAGUMU VYRIAU

SYBEI. 
P R E Z I D E N T A S IMA DAR 

BUOTIS P R I E Š KLANĄ. 

Lietuvos Diplomatiniai Santikiai su Amerika Užmegsti Spalių 11 d. 
Anglijos Premieras Gina Savo;BRAN8IAI ATSIĖJ0 NE- '*mmta» 

6 jug Kunigui* uina ^ M l g n ^ , ^ m m ^ m ] { 
Paremia Klano priešo kandi

datūrą. 

WASHING¥ON, sp. 15. -
Žinomos slaptos protestantu 

ir masonų organizacijos pik-
tadarinjri darba i , kai-kurioso, ) a | , - _ &a yiemJm ] i | ) e 

salios dalyse atliekami, paga-j , . . , , , , s u s i r i , l k i m o Anglijoą pre 
liaus t r iukšmingai atniliepė ir m i c r a s ] J o > ( l GeOTXe v n ] . a ) . 
i pačia vyriausybe. 1 

Pastara is ia is laikais eiai 
valdiškose sferose imta atid-

SAKO, PASIRENGĘS PASITRAUKTI Iš UŽIMAMOS 
V I E T O S 

| kalbėjo. J o kalba tesėsi kuo
ne pusantros valandos. Gyno 
jis savo poziciją artimųjų Rv-

žiai svars ty t i tos slaptos p r o - ' t l l r o j )< aĮ e 

MANCHESTER, Anglija, jo atsisakyti . Savo vietą sių-
lė Bonai* Law. Tėčius tas at
sisakė. 

Kad taip, tai jis, premieras, 
ir tolesniai apsiėmė tarnauti 
savo šaliai. 

Premieras pažymėjo pro-
miei'avimo sunkenybes. 

tėsta::lų atžagareivinės orga
nizacijos smerktinas veikimas. 
T r antgalo išspręsta , kad tą 

Visi laukė jo kalbos. Spėta, 
kad tai turėjo but istorinė 
kalba. Tečiaus premieras ne-

organizaciją ilgiau toloriuoti J p. l sko]}){% n e i s a y ( ) p ] a n ^ n(k[ 

butįĮ didis nusižengimas. 
Kalbama, kad ka ip prezi

dentas Hard ingas , t a ip ir visi Į pasielgimo. 
jo administraci jos nariai nu
sprendė pakelt i formalę kovą 
tai Klano organizacijai. 

Iš Tlouston, Texas, kandida
tu j Suv. Valstijų senatorius 
pakilo George Peddy, demo
kra tas . Peddy skaitosi ai
t r iausias Klano priešas. Se
nai j is veda kovą, su ta slap
ta organizacija, kuri , pasinau
dodama iki šio laiko pavyki 

programos. Jo politiniai prie
šai tik nusistebėjo iš tokio 

• 

l švakaro Birminghame Au-
sten Chamberlain gynė pre-
miero poziciją. Chamberlain 
pareiškė, kad jei kas nori pa
šalinti premierą, tas nevelija 
šaliai gerovės. J a m pasitrau
kus vald/ios s tyras tuo jaus 
gali kliūti radikalams 

Tik vienas ĮJoyd George 
tur i t inkamu jėgų apdraust i 
Angliją nuo radikalizmo, sa-

valst i joj f kė Chamberlain. 
Vaka r premieras 

mas pažymėjo, jog 
bai džiaugiasi premiero 

kalbėda-
jis nela-

V i e 

I ta. Pirm' trijų metų jis norė- | Europon. 

mais, visoj Texaso 
piktadar ianja , visur skleidžia 
neapsakomą baimę. 

Klano pikt i darbai . 

Pas tara is ia is laikais, kaip 
sako Peddy, klanistai ta ip 
daug ir plačiai valsti joj įsi
viešpatavo, ka ip d a r niekuo
met. J ų įs ivyravimui y ra 
kal ta šalies vyr iausybes ir i VVAS1IIXGT0X, spal. 15 
valstijos vyriausybės palaiko- Kai-kas pramato naują misi 
ma toleranti ja . Iki Šiolei j ginklavimo konferenciją AVa-

slirngtone. 
Apie tai jau kalbama. Val-

J i s sakė, kad jam visas lai
kas reikėjo gailėtis vokiečių 
ir turėti geruosius santikins 
su Francija. Visas laikas jis 
turi rūpintis skolų atmokė
jimu Suv. Valstijoms ir pod
raug savo kreditorių nespau-

i. 

Tokiuose atsit ikimuose rei
kia nepaprasto manebravrmo. 

Artimųjų Rytų klausime ji.-
pareiškė, jog Anglijos šian
dieninis nusistatymas ne ves
ti karus, bet vykinti taiką, 

Anglijai visas laikas rnpė-
i 

jo a|Ktrsnsti Dardanelių lais
vę ir ji tą tikslą siekia. Ka-
ras gi butų sunaikinęs ne vien 
Ivonstantino[K)lį, bet baise
nybės butų kilusios Trakijoj , 

i iš ten butų persi metusios 

LONDONAS, spal. 15. — 
Anglijai brangiai atsiėjo ne
sutikimai su turkais naciona
listais, kuomet turkai nugalė
jo graikus. 

• 

Pasiruošimams Anglija tu
rėjo išleisti apie 80 milionų 
dol. 

P i rmiau anglų garnizonas 
Konstantinopoly buvo iš :>,-
000 kareivių. Prisiėjo padau
ginti garnizoną iki 25,000 vy
ra 

Su t rauk ta apie 50 karo lai 
vų, keli šimtai aeroplanų, 
stipri artilerija Ir daugybė 
karo medžiagos. 

TRAKIJA, 

AYASIII^GTON, X—11 d. (E l ta ) . — Šiandie 3 vai. 
Lietuvos Chtfrge d'Affaires "VVashingtone, p. V. Čarneckis, 
įteikė savo diplomatinius kredencialais — įgaliojimus Suv. 
Valstijų sekretoriui p . Charles Evan Hughes. Kar tu p. Čar
neckis perstatė Valstybės Sekretoriui Atstovybės Jur isko-

I nsnltą-patarėją, p. B. F . Mastauską ir Atstovybės Sekreto-

ADRIANOPOL1S, spal. 1;V rių p. M. J . Viniką. 
— Trečiasis graikų armijos 
korpusas atsisakė apleisti 
Traki ja . 

1 . . \ 

GRAIKAI PASIRAŠO P A 
LIAUBŲ SUTARTĮ. 

UŽGRIAUTA DU ANGLE 
KASIU. 

; SHAMOKLV, P A , spal. 15. 
— Art i Shamokin Seott ang
lių kasykloje užgriauta du an-
glekasiu. Vargiai bus a t ras - j 
tu sveiku i r gyvu. 

Žinios iš Lietuvos 
ti t raktierius sulis: Seimo nur 

i s ta tyta norma. 
1 priešino kiti. 

Tam pasi.-

S U S T A B D Y T ^ S PROHIBI 
C U O S VYKINIMAS. 

i S 

PRAMATOMA KITA NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA 

WASIIlNGTON^, spal. 15.— 
Kadangi amerikoniškų ir sve
timų garlaivių linijų bendro 
vės pasirūpino 4 4 injunction'? 

prieš garlaivių sausinimą, tai 
prohibicijos komisionierius 
[faves parėdė sulaikyti ligi 
spal. 21 prohibicijos vykini-
mą garlaiviuose. 

prieš tą organizaciją nieko ne
buvo veikiama oficialiu keliu. 

valstijoj dažniausia baudžia 
su derve i r plunksnomis. Je i 
kas pa tenka klano nemalonėn, 
tuomet kaukuota ,gauja naktį 
tą žmogų užpuola jo namuo
se, išsiveža kur atokiau, tenai 
išrengia plikai, apmuša, apte
pa ka r š t a derve, apibars to 
plunksnomis i r paleidžia. Ga
na dažnai tos gaujos savo 

Francija pirmutinė priešina 
si tokiai konferencijai. J i bi 
jo skirtis su savo skaitlinga 
armija, su kuriąja įprato gy
venti. 

Pažymėtina, kad audiencija pas Sekretorių Hughes bu
vo paskinta neatidėliojant po gavimo iš p. Čarneckio rašto, 
kuriame jis pranešė apie savo paskyrimą, ir prašė paskirt i 
laiką įgaliojimų įteikimui. Tuomi Valstybės Sekretoriaus 
buvo išreikšta lietuviams pagarba ir pabrėžta prietelineri 
Amerikos santikiai prie Lietuvos. 

Sekretorius x>. Hughes, pirmas jo padėjėjas p. Harrison 
Perorganizuojamas ministerių"it" trečias padėjėjas p Bliss dar tą pačią dieną gražino sa-

kabinetas. I YO vizitas prisiųsdami Lietuvos Atstovui ii* jo bendradar
biams vizitines korteles. 

VTfiXAI, spal. 15. — Grai
kų ministerių kabinetas savo 
atstovui Konstantinopoly pa
siuntė instrukcijų pasirašyti 
Mudanijoj padarytą su tur- j 
kais paliaubų sutartį. Kabine
tas sako, jog Graikija turi 
prisitaikinti prie aplinkybių. 

Iš Viennos parvyko gra ikų! Kaune, Liaudies Xamuos( 
premieras Zaimis, kuris pir- kelinta diena eiua ši naudinga, 
miau nenorėjo apsiimti p r e - | p a r o d a . Vaizdais ir mode-
mieriauti . Tuojaus imtasi p o r - j i j ^ demonstruojama baisioji 
organizuoti kabinetą. (lyties liga ir .jos pasekmės. 

Graikijos parlamenot 27 j Drebulingas pasibaisėjimas 
Trakijos astovai iškeliavp j paima žiūrėtoją vaizdžiai ma-
Traki jon iš ten paimti savo 
šeimvnas. 

Graikijos parlamento 27 
jusi darbuojasi iš rytinės 
Trakijos laiku evakuoti 250,-
000 civilių graikų gyventojų. 
Xorima juos visus laikinai 
apgyvendinti vakarinėj Traki
joj i r Makedonijoj. 

VENERINIŲ LIGŲ 
f?ARODA. 

GREITI1 PRASIDĖS ŽIOP
LIŲ MEDŽIOJIMAS. 

\ 

HINDENBURG SUTIKO 
BUT KANDIDATU. 

tant, į ką pavirsta nelaimin
gi subjektai, užkrėsti lytinili 

Kauno krautuvėse pirkliai 
jau ėmė peikti litus, sakyda
mi, kad jie busią nedaugiau 
30 nuoš. vertės. Turbūt pa
sitiki, kad ats i ras žioplių, ku-

ligų mikrobais. Jokios pae ' -T^ ' ' pa t ikės peikikams ir ims 
kaitos bei referatai ta ip v a i z - Į l i t l l s ™ nudilusias vokiečių 
džiai neįtikins kietesnės natū
ros pilietį, kaip panaši paro
da. Gydytojai nesigaili trių-
so, aiškindami žodžiu tų biau-
rių li<?ų pasekmes. 

markes pardavinėti . 
Perspėjame' — bukite at

sargus: nesiduokite vyli il
giams suvedžioti. Atminkime, 
kad litai doleriais i r auksu 

Geistina, kad šią, parodai paremti ir litų leidžiama tik 

Klanis ta i savo pr iešus t o j l a ^ k o s e s f e r o s e t o s k a , 1 ) o s n o i I Tetfaus t a pati Francija 
patvir t inamos, nei užginamos. | tvirt ina, jog j i tos savo skai-

Dalvku žinovai sako, kad 
šiuo kar tu Suv. Valstijų vy-

j riausybė planuojanti sušaukti 
konferenciją* kuri turėtų pa
liesti išimtinai sausžemio nusi 
ginklavimą. 

Buvo sakyta, jog - ta kon
ferencija bus sušaukta atei
nančią žiemą. Bet pasirodo, 

aukas pr imuša ir palieka l a u - Į k a d t a i d a r > ' t i neleidžia ap. 
, ! linkvbės. 
kuoso. 

' Prezidentas ui Peddy. 
Kadangi Peddy smarkiai 

veikia pr ieš Klaną ir tą savo 
kovą s ta to savo platformon, 
tai prezidentas Hard ingas 
pranešė, kad j is remias jo 
kandidatūrą i senatorius. To
kiu būdu kils politinės kom
plikacijos. Xes iki šiolei 
nebūta atsi t ikimo, idant repu-
blikonas prezidentas indor-
suotų demokratu par t i jos kan
didatę . 

(Tame reikale andai patsai 
Peddy aplankė Baltuosius 
Rūmus i r konfėravo su prezi
dentu. Konferencijoje daly
vavo karo sekretorius "VVeeks 
i r generalis p rokuroras Daug-

tlingos armijos negalėsianti 
ilgiausius metus laikyti. Su 
jąja nuolat vargsianti ir ne
galėsianti sulaukti geresnių 
laikų. Taigi ir Franci ja palan
ki nusiginklavimo konferen
cijai. Tik nori, idant su jąja 
kiek toliaus butų palaukta. 

Iš visako tečiaus atrodo, 
jog konferencija, matyt , atei
nančiais metais bus sušaukta. 

K I E K BOLŠEVIKAI T U R I 
KARIUOMENĖS? 

' l .OND0XAS, spal. 15. — 
Lenkai su latviais ir, estais 
turėjo konferenciją Revely. 
Tar tas i apie nusiginklavimo 
konferenciją, bolševikų šau
kiamą. 

Bevelio konferencijoje tvir
t inta, jog bolševistinė Busija 
šiandie tur i 1,600,000 kariuo
menės. 

BEBLYXAS, spal. 15. — 
Fieldmaršalas Hindenburg su-
tiko but kandidatu į Vokieti-
jos prezidentus. J i s tai pa-
da tė reikalaujant liaudies pa r 
t i jai . 

F I U M E EINA KOVA. 

lankvtu nors visas Kaunas . 
Vėliau būtinai reikia tokias 
])at parodas pademonstruoti 
ir provincijoj. 

tiek, kiek y ra garanti jos su
dėta. 

PARVEŽĖ N A U J U S 
PINIGUS. 

herty. Ir toje konferencijoje koše sferose kalbama, jog 
> 

nuta r t a remti Peddy kandida-j Klano pikti darbai Texase 

POLICIJA GINKLAIS 
TVARKO PIKTADARIUS. 

LONDONAS, spal. 15. — 
Iš Romos praneša, kad mieste 
Fiume kilo kova d 'Anunzio le-
gionieriųsu -su Zanella spėko
mis. Nepasidalinama valdžia. I sekti i r kontroliuoti visus paš-

. . . j to tarnautojus . Išimtus iš 
I pašto dėžučių laiškus priva-

KATTXAS. Pas taruoju lai
ku buvo daug atsitikimų, kad 
gaunami laiškai ir Amerikoje 
ir Lietuvoje buvo nupieštais 
pašto ženklais. 

Kad užkirtus kelią tam 
niekšiškam darbui, Paš tų val
dyba išleido visiems paštų] 
viršininkams aplinkraštį ku
riuo griežtai įsakoma jiems 

Burg. 21 d. atvežė iš Vokie
tijos pirmąjį t ransportą liti]. 
Girdėti, kad už rugsėjo mėne
sį algos bus išmokamos nau
jąja valiuta. 

MERKINfi . Rugsėjo 12— 
14 d. gudų sukilėliai susprog
dino Mostų geležinkelio tiltą, 
t. y. ant upės Sčiaros. 

identifikuoti. 
[Tą pačią dien,ą išleistas iš I lo viršininkai atydžiai peržiu-

turą, ypač tuo atžvilgiu, kad 
jis kovoja prieš Klaną. 

Peddy tikisi laimėti rinki
muose. Xes visoj Texaso 
valstijoj pakilęs didis Klano 
neapkentimas. 

Xe vien vyrai biaurisi Kla
nu. Bet ir moterys. Kadan
gi t a slapta organizacija ata
kuoja i r persekioja i r pačias 
moteris. Baudžia ji lygiai 
vyrus i r moteris. 

Grūmoja visai nacijai. 
Iki šiolei t ikrai negalima 

pasakyti , a r ^prezidentas for
maliai i r viešai rems Peddy 
kandidatūrą. Tečiaus valdiš-

gali prezidentą prie to priT 

versti . 
Klano akcija kadangi bai

siai plinta po visas pietines 
valsti jas. I š ten slenka ant 
šiaurinių, valstijų. Klanas, 
kaip pasirodo, ne vien ima 
grūmoti atskirioms valsti
joms, bet visai nacijai. 

I r jei prieš tą organizaci
ją t inkamu laiku nebus r a s t a 
priemonių, t rumpoj atei ty j i 
čia sukels terorą i r įvykins 
perversmes. 

Šiaiidie laikas Klanui nu
plėšti nuo galvos kaukę. Pa
skui gali but Vtėlu. 

Trečiadienio vakare du po-
liemonu nutvėrė t r is jaunus 
p ik tadar ius : Joh tn Maloney, 
837 AV. 3£ st., F a y Burns , 
,3711 Erne raki ave., i r kitą 
John Maloney, 3728 Union 
ave. 

Pirmąjį Maloney, kurs y r a 
19 metų, poliemonu mirtinai ' 
pašovė. 

Pašauto policinis rekordas 
toksai : i 

Geg. 22, 1922. —' Municipa-
liame teisme apkalt intas auto-
mobiliaus vogime. Teisėjas 
Jacobs jį padėjo probacijai 6 

I mėnesiams. 
Spalių 9. — Ras tas jis teis

mo nekaltas, kuomet liudyti 
neatvyko vienas liudininkas, 
kitas liudininkas a ts isakė 'monu. 

siunčiamus rėti , labiausiai 
užsienį. 

Radus nuplėštą pašto ženk
lą, pranešt i valdybai nuro
dant kaltininko a r į tariamo 
pavardę. 

Kaltininkai bus netik palei
džiami nuo vietos, bet i r smar
kiai baudžiami. 

apskrit ies kalėjimo jis nuo ki 
to kalinio pavo.gė drabužius. 

Spal. 11 d. vakare su dviem 
savo minėtais sėbrais ant ka
mpo 38 gat. ir Emera ld ave. 
iš t roko kraustė pavogtus rū
bus. Tame darbe juos visus 
užtiko policija. J i s pašautas. 
Pa imtas apskrit ies ligoninėn. 
Du jo sėbrai — kalėjimam 

Seiliau da r jis teismo t r is K R U O N I S . Kruonio pa 
kar tus a t ras tas kaltas ir nu- rapijoj gyventojų y r a apie 4 
baustas 160 doleriu pabaudos, tūkstančius. Mokyklos tiktai 

Policijos viršininkas skaity- 3, o t raktieriai 7, restoranai j 
damas tą rekordą pažymėjo, 2, iš viso 9 girtuokliavimo įs-
kad daugybė piktadarių y ra taigos. Nieko negalima pa-
liuosų del teismų, apsileidimo. 'daryti , kad sumažinus tų įs-
Policijos ginklai tad pasek-1 taigų skaičių. Rugsėjo 8 d. 
mingiau pildo savo >prieder-,buvo tarybos valsčiaus narių 

Kaune vieši Tautų Sąjun
gos pasiųsti atstovai japonas 
Saura ir serbas La£ič mūsų 
su lenkais neutralės juostos 
padėčiai i stirti . 

, Mareinkonvs-Druskininkai 
lenkai veda naujus telefonus, 
bet po kiekvienos nakties ran
da vielas nukarpytas . Lenkai 
tuo labai susirūpinę. Sten
giasi surast i kaltininką, bet 
iki šiol dar nepavyko. 

rue 

P I N I G Ų K U R S A S . 

mes, kaip teismai. 
Viršininkas pagyrė polie-

Kruonyje susirinkimas. Ta
rybos pirmininkas p . Ant. Ma
tonis įnešė sumanymą uždary-

Svetimų Salių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
spalio 14 d. buvo tokia' pagal 
Mėrchants Loan & Trus t Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.43 
Franci jos 100 frankų 7.62 
Italijos 100 lirų 4.30 
Vokiečių 100 markių 3?į 
Lenkų 100 markių .01 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedeldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Metams, $6.00 
Pusei Meti} $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo ažairašymo dienos 
ne nm> Nauji) Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar esprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

" D R A U G A S " PUBL. CO. 

2334 So. Oakley A ve., Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791 

ti savo palankumo Vokietijai 
ir atsilyginti Fismcijai. Lai-
mėjns Turkijai Europoje, 
niaukiasi pačios Europos pa--
dangė. • 

TURKAI GRYŽTA EURO 
P0N. 

Dviveidė Franci jos politika 
Šiuo kartil laimėjo. 

RINKIMU KAMPANIJA. 
Eudeninė rinkimų kampa

nija pereina gana aštfion for-
mon. Visose valstybėse i r mie
stuose demokratų ir republi-
konų partijų lyderiai ir nak
timis nemiega. Partijos laimė
jimas rinkimuose yra stambus 
Įvykis. Laimėjimas duoda 
partijos šalininkams gerai ap
mokamas vietas, skanių kąs
nelių. Tūkstančiai partijos 
žmonių seilę rįja jų belaukda
mi. 

Mūsų dienų politinės kam
panijos eiga žymiai keičiasi. 
Seniau tos kampanijos būda
vo vedamos labai triukšmin
gai. Retai šauktasi teismo au
toriteto. Dabar rinkimų pro 

namas "stereopticon". Su to- migdymo politiką. Toliaus taip 
mis mašinomis viešose vietose 
rodomi visi republikonų par
tijos' "nusidėjimai", jai čia 
vešpataujant. Policija mėgino 

neva aiškinasi: 
" A r tai nėra faktas, kad 

Vilnius yra lenkų rankose r ku
rie juo tolyn, juo labiau tvir 

panaikinti tas mašinas. Bet f t ina ." 
demokratai teisme £avo leidi- Tokia logika besiremiant 
mą naudotis tomis mašinomis, [mes būtume turėję numoti 

ranka į visą tautinį lietuvių 
judėjimų. Nes juk Lietuva dar 

Turkai gryžta Europon. An- ^ ^ ^ ^ „ ^ 
glija pasidavė Francijos un-
sistatymui ir pasidavė turkų 
diktuojamoms sąlygoms. 

Daug džiaugsmo turkams. 
Džiaugiasi francuzai, gi pas
kui šiuos džiaugiasi ir lenkai. 
Mat, premieras Poincare lai
mėjo. Laimėjo tas francuzų 
militarizmo šulas, kuris už 
laiko skaitlingą armiją ne 
vien savo reikalams, bet ir 
lenkų apsaugai. 

Anglija neteko autoriteto 
artimuose Rytuose. Visas pa
saulis stebisi, kad turkai gry
žta Europon. 

Europos karo pradžioje 
slapta sutartimi Konstantino
polis buvo žadėtas Rusijai. 
Kadangi pirm pasibaigsiant 
karui Rusija sudribo, tai Kon
stantinopolį mėgino valdyti 
Anglija. Francijai tuotarpa 
\įis nebuvo reikalingas. Dėlto 
ji su turkais padarė sąmoks
lą prieš Angliją; , 

Pavyko. Turkams tenka ne 
vien Konstantinopolis, bet ir 
Trakija. 

Angbjos puikybė įžeista. J i 
atsilygins sąjungininkei Fran
cijai. Keršto progų nepritruks. 
Versalio sutarties revizija, 
Alzacijos — Lotaringijos, 
kontribucijos klausimai, vis 
geros progos Anglijai parody-

bet atkaklesnė. Net teismai 
turi įsikišti, kad partijų agi
tatorius apmalšinus. 

Šiandien rinkimams esti 
vartojomos tokios priemonės, 
kokių seniau nežinota. Mes ži
nome, kaip anais metais prezi
dentas \Vilsonas, demokratas, 
jlrieš senatorių rinkimus pas
kelbė atsiliepimą į gyventojus. 
Ragino jis rinkti demokratus 
senatoriais. Tuo būdu p. AVil-
sonas pažemino save ir prezi
dento autoritetui kliuvo. Tuo 
labiaus, kad po to atsiliepimo 
paliečiai išrinko republikonus 
senatoriais. 

Rinkimų agitacija nesilai
koma etikos dėsnių. Visi ar
gumentai geri, by tik gali gi
liaus nugramzdinti savo poli
tinius priešus. Nuo to kasgi 
turi nukentėti, jei ne visuo
menė, jei ne patys piliečiai 
balsuotojai. Rinkimų laiku 
taip viskas suveliama, kad 
sunku ir nusimanyti kuris 
kandidatas baltesnis, nes vi
si jie nuo gafvos ligi kojų ap
juodinti; nežinia už kurį rei
kia balsuoti. 

Skundžiasi Lietuvos laik
raščiai rinkimais, kuomet par
davinėjami partijų kandida
tai, tenka skųstis^ ir Amerikos 
laikraščiams del "demokratui-

(gos" rinkimų sistemos. De
mokratija ir demagogija, tar
si dvi seselės, žengia greta. 

SOCIALISTAI PRAKIŠO 
VILNIŲ. 

J I -i i — 

Tokia antrašte "Draugas ' ' 
parašė straipsnį kuriame kal
tina socialistų "Nauj ienas" 
kad jos pamėgdžioja lenkų en-
dekus, kad jos marina mūsų 
tautinę sąmonę, kuomet jos 
kalba apie Vilnių kaipo " j a u 

'beveik galutinai prakišta.". 

Mat Lietuvoje surengta Vil-
J niaus 600 hietų Jubilėjus. Ame 

Šiandie kągi mes matome? irikoje lietuviai .patriotai ren-
Republikonų administracija 
s*taiga skelbia svaiginamųjų 
gėrimų panaikinimą ne vien 
visuose amerikoniškuose, bet 
ir svetimų šalių laivuose. 
Pastariesiems draudžia nepri
siartinu prie Suv. Valstybių 
pakraščių, neįplaukti į uostus, 
jei turi su savimi nors kelis 
lašus svaiginamųjų gėrynių. 
Tai visa daroma prieš atei
nančius rinkimus, tiksliai su 
išrokavimu. Tečiaus laivų li-
niįų bendrovės kreipiasi teis
man ir gauna "injunctįon" 
prieš tą įsakymą. 

Chicagoje demokratų parti-

giasi jį minėti. O socialistai, 
kad nubaidžius mūsų vj^uo-
menę nuo tikrai patriotinės iš 
kilmės, skleidžia savo dien
rašty tikrai lenkų padaro nuo
monę: Veltui jūsų pastangos, 
pasirįžiniai atgauti Vimių; vel 
tui jūsų iškilmės, kuomet 
"Vilnius tapo jau beveik ga
lutinai prakištas". Ar ne len
kiškos, kakarinės giesmelė ? Ar 
ne marinantis tautos valią 
nuodas! 

Socialistai susiprato perank-
sti ta gaida užgiedoję ir čiaup
dami lupas "'pirmiausiai ko-
lioja "jėzuitišką*' "Draugą" 

nepersenai buvo maskolio ran
kose. Taip protaujant mes 
būtume senai gyvi palaidoti. 
Socialistams, ižinoma, nedaug 
terūpi Lietuvos nepriklauso
mybė, nes jfe 1917 m. Petro
grado Seime atsižadėjo Lietu
vos nepriklausomybės, kuo
met lietuviai katalįkai griež
tai pasirįžo ją atgauti ir šian
dien mes esame liudininkai 
Lietuvos nepriklausomybės. 

Toliaus "N-nos" paremda-
mos savo lenkišką argumen
taciją gorina: 

"L* jeigu tai nereiškia 
(kad lenkai pagrobė mūsų 
sostinę), kad Vilnius tapo 
jau beveik galutinai pra
kištas, tai kokiu būdu 
" D r a u g a s " mano jį atva
duoti? I r kaip gre i ta i ! " 
Socialistai prispirti prie 

sienos jau nuleidžia toną h* 
net pasirįžę išsižadėti savo 
nuomonės, klausia patarimo 
pas ' " D r a u g ą " kaip galiina 
atvaduoti Vilnių ir kaip grei
tai. 

(Jenai kad klausiasi, neži
nodamos. Tiesa, butų geriau 
nežinant, nemulkinti žinonių 
ir nesistatyti jų švietėjais ir 
apgynėjais. Bet kad klausia 
apsiimame " N - n a s " pamo
kinti. 

Į 

Vilnių atgauti yra du ke
liu: jėga fizinė ir moralė. Fi
zinė — tai stipriai apginkluo
ta kumštis — karas. Ta prie
monė veikia greitai^ bet ne 
visuomet pasekmingai. I r Lie
tuva šiandieną jos pavartoti 
negali. 

Antroji priemonė, moralė — 
kultūrinė kova yra nuolatinė 
valia, nenuilstantis noras, 
tvermingas ir nuoseklus rei
kalavimas to, kas mums tei
singai priklauso. Teisingiems 
esant reikalavimams ir nuo-
lat jų siekiant — negalima 
pralaimėti. Anksčiau ar vėliau 

verstas jis bu^ atsižadėti pa
grobtos sostinės. 

Lenkų valstybė šiandiena 
atrodo didelė, bet nėra ji stip
riausia. Nusmukę pinigai, vi
dujinė netvarka, begalinės 
skolos, 40% svetimtaučių, so
ciali nelygybė ir neteisybė, 
vis tai daro iš Lenkijos stabą 
su molinėmis kojomis. 
^Pirmoji nelaimė — ir Len

kija gali subyrėti. O ir dabar 
•jau lenkai šaukia, kad nuo
lat įtemptoji karo padėtis yra 
jiems nepakenčiama žaizda. 
Nesant pasaulyje taikos iki 
šiai dienai, niekas negali pa
sakyti, a r ryt, po rvt neiškils 
proga Vilnių atsiimti. Tokią 
progą, net ir be svetimų pa-
gelbos pagreitina kultūrinės 
kovos priemonės. Kokios jos, 
prašome pasiskaityti "Drau
g e " spauzdinamą "Vilnijos 

Iš LAISVAMANIU 
ARUODO. 

Atsak. Tiesa. 
Klaus. Tai juk čia didelis 

pasišventimas. 
L Atsak. Kur ne! O kai žmc-

Klaus. Kokia yra didžiausia į ė g k r e i p s i s g u v į s a į s reikalais 
šių laikų keistenybė! 

Atsak. P. Viniko civilė dra 
sa, su kuria jisai gali žiūrėti 
Atstovui Čarneckiui į akis. 

Klaus, ^ a i juk gerai liudija 
apie žmogų. Civilė drąsa —• 
tai garbinga z^mė? 

Atsak. Tik ne čia. Čia ji di
džiausio cinizmo žymė, veid-
mainybės lopas. 

Klaus. Kaip tai? nesuprantu. 
Atsak. Klausyk f Argi. ne

pastebi, kad visų šmeižtų ir 
užpuldinėjimų prieš Atstovą— 
turėjo būti vienas vadas, ku
ris sistematingai tą kovą pei* 
metus su viršum varė. Toliau 
argi neaišku, kad tos kovos 
vadu buvo ne kas kitas, kaip 

krašto Golgota". Kuomet gi 'Atstovybės Sekretorius Vini 

ja pasigamino mašinas, vadi- kad jis pastebėjęs jų vylingą 

ta proga iškils, kas bus? Jei 
lietuvių tauta tikės ir seks 
" NaujienųM pasakas,- tuomet 
nustojusi valios, pasirįžimo ir 
vilties — tikrai prakiš- y i l 
nių. Jei netikės "Naujienų" 
ir lenlfų sakymams, kad jau 
pervėlu — tuomet beabejo, at
gaus, kas mums teisingai pri
klauso. Kuomet? Greičiau, 
negu netikėliai mano. 

Kas nenori Vilnių lenkams 
parduoti, arba net už dyką 
atiduoti — tegul nesako kad 
Vilnius jau beveik prakištas. 
Jeigu sakys — mes visuomet 
teisėtai manysime, kad lenkų 
dudon pučia 

Mums, kurie esame lietu
viai patriotai, kurie prolen
kiškų "Naujienų" dūdų klau
syti nenorime, mums 600 me
tų Vilniaus jubilėjus yra nau-
ja proga patriotinę dvasią .-
kaitinti, valią sustiprinti, pa
sauliui pabrėžti dar kart į , kad 
ne bus taikos, kol Lietuva Vil
niaus neatgaus. 

GERIAUSIA DOVANA. 

ateis patogi valanda, kuomet 
paslys skriaudikui koja ir pr i- ' visai netikėta. 

Sesuof broliui. — "Pasakyk 
man, ką aš galėčiau geriausio 
padovanoti mano vyrui var
do dienoje? 

Brolis seserei. — "Nebeuž-
ilgo susiginčysita.' Tai tu pa
sakyk jam kad jis turi tiesą. 
Bus tai geriausia dovana, nes 

kas, nes tasai generolas žino
jo kiekvieną Atstovo žingsnį 
ir beveik mintį, todėl galėjo 
jas trugdyti, nes nesykį nau
dojo laisvamanių spaudoje do
kumentus, prieinamus tik Se
kretoriui, nes su bjauriai ar>' 
galvotu tikslu sabotažavo raš
tinės darbą, ignoruodamas 
žmonių laiškus ir reikalus, 
tuo tiksliai iššaukė daug 
nepasitenkinimo prieš Atsto
vą, nes.,. 

Klaus. Gana jau, gana. Man 
tas viskas galvoje netelpa. Ne
jaugi žmogus taip žemai gali 
nupulti ? Juk p. Vinikas su At
stovu viename name per sieną 
gyvena, juk kas dieną susi
tinka, šnekasi. Ne, ka ip sau 
nori, aš to suprasti negaliu. 

Atsak. Čia tai ir yra DI
DŽIAUSIA šių laikų keiste
nybė, o kartu ir laisvamany-
bės diplomatija. 

Klaus. Ar tiesa, kad Ivaške
vičius nori būti Lietuvos Kon
sulu Bostone ir kad tuo tiks
lu išvažiavo į Lietuvą? 

Atsak. Tiesa. 
Klaus. Tai nejaugi jisai ir 

bus Konsulu? 
Atsak. O gi kodėl ne? Jeigu 

niekas tinkamesnio kandidato 
nepasiūlys ir nepareikalaus— 
tai ir pagryš iš Lietuvos su 
konsu4o cinu. 

Klaus. Ar tiesa, kad Rač
kauskas apsiima dovanai būti 
New Yorko Lietuvos Konsulu. 

į jo banką, tų manai jisai ne
sugebės devynių kailių nulupti 
už patarnavimą. Juk jisai no
ri gauti i r generalį atstovavi
mą Lietuvos Emisijos banko. 

Klaus. Gerai tu sakai. Tai 
nebaugi jisai ir gaus Konsula
tą' ir tą atstovavimą ? <-

Atsak. Š—ą jisai gaus, ne 
ragaišį. 

Klaus. Ar tiesa, kad laisva
maniai ketina sugriauti Pilie
tybės įstatymą? 

Atsak. Jeigu kiaulė ragus 
turėtų, tuomet 

Klaus. Nei nežinau, katrų 
čia dabar klausyti: a r Lietu
vos 3eimo, ar "Naujienų" re
daktoriaus: a r čia registruo-
tiš, ar ne. 

Atsak. Klausk savo proto ir 
lietuviškos širdies. 

•Katalikai žada registruotis, 
laisvamaniai — ne. Žiūrėsime 
kurie laimės. 

Tas judkias gerai, kuris juo- • 
kias paskutinis. Paskutinieji 
juoksis tie, kurie įsigys Lie
tuvos pįliečio teises, f 

Laisvamaniai patrijotai pa-
tol, pakol gali prieiti prie 
katalikų pinigų. 

Jeigu laisvamaniai butų rin
kę mokesnius iš katalikų į 
savo Piliečių Sąjungą. — jie 
butų buvę dideli patrijotai, 
nes žymi pinigų dalis butų 
jiems likusi. Dabar, kai Val
stybė pareikalavo iŠ visų ly
giai, ir jau nebėra kur pasi
pelnyti — tai ir pamatėme, 
kaip mūsų "pa t r i jo ta i" virto 
valstybės griovikais. 

Klaus. Ar nežinote kodėl 
laisvamaniai nekenčia atstovo 
Čarneckio ? 

Atsak. Dėlto, kad nieko ne
gali jam prikiršti. 

Klaus. Nagi sako, kad del 
jo silpnumo, netinkamumo... 

Atsak. Klausyk tu jų. Jeigu 
Čarneckis butų netikęs jie jau 
senai butų davę jam ramybe. 
Valdžia butų jį atšaukus. Jie 
nepaliauja jo ėdę dėlto, kad 
ižino, jog jisai turi daugiau 
protoy kaip jie visi krūvon pa
imti. Pipiras. 

• ' • i f . i • ' i 

VILNIJOS LIETUVIU GOLGOTA. 

Skaitydamas Amerikos lietuvių lai
kraščius gan retai užtikdavau iš Vilnijos 
žinių ir straipsnelių, kurie giliau nušvie
stų mūsų ^brolių likimą žiaurių okupantu 
vergijoj. 

Kam yra nebrangi Vilnija ir Vilnius? 
Ne tik tam, kuris iš ten yra kilęs, bet 
kiekvienam lietuviui, kiekvienam tikram 
tėvynės sūnui. t 

Vilnius tai mūsų sostinė, protėvįų su
kurta, tai mūsų senovės ir dabarties 
brangenybė, kurios mes niekad -nelšsiža-
dėsime ir jai atgauti kovosime lig pas
kutiniam kraujo lašui. Nenusiminkime, 
kad mūsų sostinė laikinai yra lenkų ran
kose: tai privalo mus visus paraginti, su
jungti bendron Jsovon labiau pasiaukoti 
šiam tikslui, apsišarvoti ištverme, tiesiog 
atkaklumu, nes netik ginklas pergali, bet 
daug padeda kantrybė, ištvermė. Vokie
čių tfindenburgas didžiojo karo metu^pa
sakė, kad tas laimės karą kas turės stip
rus nervus. Tat mums ir reikia tų stip
rų, tvirtų nervų! Mūsų ligšiol ištvermė, 
nejausileidįmas labai erzina lenkus, o ste-

girdėti iš lenkų dvarponių lupų panaąius 
žodžius: " o t litvini uparc", (tai atkaklus 
lietuviai) mes jiems ir tai ir kitą siūlome, 
o jie vis ne ir ne! Pačioj sulenkėjusio j 
liaudy lietuvių ištvermė sukelia nusiste
bėjimą, tiesiog pagarbą, *ir dažnai pama
no: turbūt tie lietuviai ištikrųįų yra stip
rus, turi savo pusėj tiesa, jeigu jie taip 
ištvermingai laikosi. 

• " • • • -

Teleista man bus šiam straipsnely 
" D r a u g o " skaitytojams nuošviesti Vilni
jos lietuvių vargus, nelaimes, ypač jųjų 
karžygišką patrijotiškumą, tiesiog did
vyrišką jųjų darbuose ir varguose ištver
mę. Paminėsiu trumpai, nes visa \o ir ant 
"jaučio odos" nesurašytum; ką parašy
siu, vis tai tikra Jiesa, nes pats esu Vil
nietis, visas lenkų, bolševikų, Zeligovski-
ninkų okupacijas pergyvenau, gyvenau 
kaimo žmonių tarpe, su jais drauge dar
bavaus ir vargau. 

Lydos lietuvių vargai. 

Tuo tarpu manau supažindinti su Ly
dos apskr. lietuvių^ vargais. Straipsnio ga
le pridėtas laiškas, kurį gavau šiomis die
nomis nuo vieno mano prietelio, dar la
biau jųjų padėtį nušviečia. Laiško auto 
riaus vardą, jam pačiam prašant, nutyliu, 
nes lenkai visur turi šnipų ir dėlto jisai 
galėtų bereikalo nukentėti, v 

Dažnai man ateina galvon to pačio 

tai yra tėvynės meilė ir kaip del jos mo
kama kentėti, teateina #pas Lydos apskr. 
lietuvius iš teprisižiuri jųjų vargams, tuo
met tai turės tikrą tai meilei pasiaukavi-
mo supratimą". Kas"pats savo akimis ne
matė tų vargi], kas jųjų nepergyveno," tas 
nesupranta Vilnijos, ypač Lydos apskr., 
lietuvių gyvenimo. Tai tikra Golgota! 

Man pačiam jau apsipratusiam su 
tais vargais ir tai j skaitant iš ten laiškus, 
plaukai ant galvos stojasi. Tai dar nebu
vo tokių laikų ir prie Muravjovo—Koriko. 

Nemaža lietuvių yra nuomonės, kad 
Lydos apskr. yra labai sulenkėjęs. Daug 
tiesos yra tame, bet ištikrųjų — tai kai-
kuriais žvilgsniais ten daugiau mačiau del 
tėvynės meilės pasiaukavimo, negu kitose 
lietuviškesnėse, lenkų okupuotose, vietose. 
Lydos apekr. lietuvių yra daug, bet jie 
yra didžiausiam ištautėjimo pavojuj, nes 
ten daug yra dvarponių ir šlėktų, kurie 
sudaro lenkybės stiproves ir tuo pačiu 
jau gręsė ir gresia lietuvybei pražūtimi. 
Lenkų įtekmė susidariusia padėtimi juo 
labiau sustiprėjo ir tat lenkai jau pilnai 
įsitikinę, kad Lydos apskr. jau jų ir užtat 
mažiausio- lietuvių gyvybės ženklo, susi
pratimo kibirkštėlės bijosi, ir jei kur tik 
tai pajunta, visomis jėgomis stengiasi už
gniaužti Bet lenkai bėdnoliai; jie skau
džiai aipsirinkat Juo labiau jie stengiasi 
tai užgniaužti, lietuvių meilės ugnį del tė-

bina mųs kaimynus. Man pačiam teko prietelio pasakis: " K a s nori pažinti, kas vynės užgesinti, tiesiog lietuvių krauju 

i r ašaromis užlieti, tuo pačiu krauju ir 
ašaromis toji meilė yra gaivinama, ugdo
ma, ir nors ji negali viršuj pasirodyti, 
aikštėn iškilti, tai bent .rusa ji viduj, — 

'žmonių širdyse, rausias po pamatais, ir 
> [ tik laukia progos, kada galės plačiai su

liepsnoti. Lietuvių kraujas ir ašaros tai 
tautinio susipratimo sėkla! 

Beniakonys, Butrimonys, Asava, Va-
rėnava, Rodunė, Nučia, Eišiškės, Rudiną, 
Dubičiai, Kalesninkai ir t. t. — tai vis 
vietos, apylinkės lietuvių apgyvendintos. 
Labiausia susipratę tai apie Rodung, Nu-
čią, Rudnią, Kajesninkus. Tautinė kova 
Lydos apskr. prasidėjo jau po 19 šim. ir 
eina ligšiol. 

I>nkinimas per bažnyčią. 

Pirmiejf kovos pradai buvo varomi 
del teisių bažnyčiose; kaikur tai dalinai 
pasiekta, bet dar daugely vietų lietuviai 
bemaž jokių teisių nebeturi; taip pav. 
Butrimonyse, Asavoj, Beniakohyse, Eišiš-
kėj. Lenkai užėmė Lydos apskritį. Visu 
smarkumu pradėjo naikinti visa, 'kas tik 
lietuviška. 

Pirmiausia kibo prie bažnyčių, kad 
iš jų išmetus lietuvių pamaldas: kurstė 
žmones, grasė kunigams areštu, deporta
cija, pasamdytus agitatorius siuntinėjo 
per lietuvių pamaldas riaušėms kelti, su
sipratusius lietuvių kaimiečius vargino, 
areštuodavo ir po kalėjimus tąsė. 

Kaikuriose vietose lenkams pasisekė 
savo tikslą-.pasiekti, ypač ten, kur kle
bonauja lenkai bei sulenkėjusieji kunigai 
Lenkai bažnyčias pavertė tiesiog mitin
gų, demonstracijų, riaušių vietomis. Žmo
gus tegalėjai tik stebėtis, kur dingo len
kuose protas, tikėjimas? — Bažnyčioj jau 
nebegirdėjai pamokslų apie sielos išgany-
ąią, bet tik apie "šventą, iš numirusių 
atsikėlusią,,kankinę Lenkiją", apie r 'Švie 
siausį Pilsudskį" ir "Aukščiausį Varšu
vos Seimą". ^ . 

Vietoj šventų -giesmių, giedodavo 
"Bože cos Polskę", "Jeszcze Polska nie-
zginęla", "Nie rzucim ziemi" ir kitas ta-
balaikas, i r kartais tai darydavo tyčioms, 
jei žinojo, kad kitataučiai negali tai pakęs
ti. Pats" buvau liudytoju, kai Švenčionių 
bažnyčioj 1920 m. prieš atdarą Švenč. Sa
kramentą lenkai pertraukė kunigui len -
kiškai giedant "šventas Dieve", o už
traukė demonstratyviai atsistoję "Bože 
cos Polskę", I r dar turi lenkai d rąsor 
begėdiškai girtis #savo karštu tikėjimu, 
ir Bažnyčios pamylėjimu! 

Ant lietuvių kunigų šlykščiausių de
nunciacijų ne tik pilna yra Vilniaus Vys
kupo kancelerija bet ir "šviesiausiojo" 

f Pilsudskio ir "Aukščiausiojo" Varšuvos 
Seimo", jau nekalbant apie menkesnes 
raštines; tokiu Tmdu nori lietuvius kuni
gus išmesti iš parapijų ir jų vieton paso
dinti lenkus. (Bus. daugiau) 

file:///Vilsonas


Pirmadienis Spalio 16 1922 

'\£ 
LIETUTIS Akh| Specialistas 

Ant Bridgeporto 
DR, SERNER, (SERMAS) 

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

DR. CHARLES SEGAL 
SFerk&iė savo ofisą po nnmeriui 

4710 SO. ASHLAJTD AVENCE 

SPECIJALISTAS 
DiiOTų, Moterų ir Vyrą Ligą 

r ai.: rytą ano lt—12; nno 1—$. 
platų: nuo 7—8:tt vakare. 

[Nsde»tomts: l t iki 1. 

Telefoną* Drexel SSSO' 

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

parduodami 
— vsados kreipkitės pas — 

I S . L F A B I O N A S G o . 
800 W. 33tii St. Chkago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. . 
UŽTIKRINAM \TSAStAWTf IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

^«^^-— P S A O C A S 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
» > ? i » i > » a i i < - - * - , ' 

18 MOKSLEIVIŲ GYVENI 
MO. 

Ii 

Dr. Ma Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, LLLTNOIS 
Telefonas Vards 50S2 

Valandos — 8 iki 11 i§ rytoj 
po pietų 5 iki 8 vakT Nedaliomis 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Gilaser po* 

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

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo 6 iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po plstų. 

Telefonas Yards 687 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
10821 So. Mkhigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chicago, 111. 

r> 

K a a * a a a a a a a a a a a * » a a * a a a a a 
Res. Tel. Cicero 3654 

Ofiso Tel. Cicero 49 

DR. i . SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court Ir 18 Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

Tol. Boutevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

- L 

SeTe^rž^e^e^^^eT^^yirr^?^ X 

IDR. A. R. MERSCHATIS: 
5 DENTISTAS °j 
t»Valand: Nuo 9 išryto iki 8:30 vak* 
9 3241 So. Hals ted Gatvė » 

Chicago, m . o? 

l DR.A.LYUŠKA 
3 1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. £ 
Res. vai.: 2 iki 4 po pietų. £? 

5 iki 7 vai vakaro. S 
4193 Areher Ave. m 

oį T e l . L a f a y e t t e 0 0 9 8 Jj 
»eW5rar«W8r i r r r57^reTe^^ 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Avenue 
Telef. Lafayette 4149 

Vaaa4os: 9-11 rytais, 1-2 po 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
nials tiktai po pietų 2 Iki 5 vai. 

=rxiimiimniriiiiiimimrammi;iiiir, 

f V. W, RUTKAUSKAS i 
Į ADVOKATAS Į 

Oftsas Dfdmlestyj: g 

| 29 South La Salle Street g 
Kambaris 630 

Telefonas: Central 8896 
= * *•*••*• i » » M M »•* *•* & * * f » » » 9 g 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. § 
[̂  Telefonas: Yards 4881 
fJllllllllllllL^JlllllllllIltPJLlIlIllIlIllIll^E 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oilsa po num. 
3241 — 43 So. Halsted Street 

Naujame Jociaus Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonine nno 9-12 A. M. 

6-8 P. M. 
Tel. Bonievard 7179 
Rezidencijas Tel. Fatrfaz 6874 j 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 St Ashland Ave. 
Tel. Yards 9*4 

Tel. Yards 0994 
OFISO V AL.: v 

8—16 • . ryto, 1—8 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis; nuo 19 T. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

DR. S. NAIKEUS 
H E T L V I 8 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

82.S2 South Halsted Street . . 
Ant viraactt ITnlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
t-—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

NeaėUomla nuo 10—3 
Oofisas ir gyvenimo vieta: § 

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

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
timl skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 

J Daroma egzaminas elektra parodan-
' tls mažiausias klaidas. Akiniai pri

taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulcvard 7589 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Mkhigan Avenue 
Telef. Pullman 342 ir 349 

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

aa^^aa^aa»aa^aaaa»a^aaaaaa| 
• Valentino Dresmaking Collcgc 9 

m 

2407 W. Madisoa Street 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo, Patternų klr ^ 
plmo, Designing blsniui Ir na-a 
mama. Vietos duodama dykai. # 

<'Diplomai. Mokslas lengvais at-
] [mokėjimais. Klesos dienomis ir J 
J i vakarais. Reikalaukit knvaai** J 
(• Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-
[lhj Taisyme. Norint informacijų 
(rašykite ar telefonuokite. 

11 SARA rATKE, pirm. 

J. WYANPS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčIA 
Automobiliai visiems reikalams 1 

2055 VV. 22-nd Str. 2146 W. 21 Pl.l 
EfeL Canal 6543 Tel. Canal 0109| 

\U 

U E T U V 0 N Į 12 DIENŲ 
Greičiausių vandeninių keliu. 

Ypatiškai vedama ekskursija su 
greitu persėdimų Southampton j 
Danzig Piliava, Memel ir Liepojų ant 
vieno iš trijų greičiausių jurų mil
žinų, išplaukiančių iš New Yorko kas'} 
Utarninka. *** 

Visi trečios kliasos pasažieriai turi 
kajutos. 
MAURETAJTIA AQUITANIA 

BKRENGARIA 
Via Liv«xzMX>l ir Glasgow 

Al SONIA (naujas) Spalio 19 
VISOM A (naujas) Spal. 19 
ASSYRIA x Spalių 2 \, 
SGVTHIA SpaUų 2ii 

Norint laivakorčių ir informacijų 
kreipkitės pas agentą savo mieste ar 
apielinkėj. 

St. Bonaventūre, N. Y. — 
8v. Bonaventtiro kolegija ir 

| seminarija yra vedama tėvų 
Pranciškonų, pasišventusių mo 
kytojrj. Mokyklos istorijos ne
rašysiu, nes seniau kun. J . 
Svirskas gražiai * * Drauge' ' 
aprašė mokyklą. 

$i mokykla stovi labai gra
žioj vietoj, ;tarp Allegheny 
kalnų, nuošaliai nuo miesto 
Olean. J i turi savo ukį, galvi
jus ir visus padargus reika-
lingus ūkiui dirbti. Taipat 
ukyj turi penkis aliejaus šuli
nius, kurie nemažai pagelbsti 
kurui. 

Šįmet j šią mokyklą priva 
ži.avo tiek daug mokinių, kad 
neturi kur jų ir sutalpinti. 
Tėvai Pranciškonai tuo yra 
labai susirūpinę ir deda visas 
pastangas pastatymui naujų 
namų. J ie noFi pradėti staty 
ti juos ateinantį pavasarį. 

Spalio 4 d. buvo Šv. Pran
ciškaus dieną. Ją iškilmingai 
paminėjo. Padarė no veną prie 
&v. Pranciškaus. Tą diena ją 
užbaigė. Buvo sakomi pritai 
kinti tai šventei pamokslai. 

,£v. Pranciškaus stovyla buvo 
gražiai papuošta. . 

Spalio 6 d. čionai apsilankė 
J . M. Arkivyskupas ])egger, 
iš Santa Fe, N". M. Jis taipgi 
yra Pranciškonas. Jį priėmė 
iškilmingai. Surengta jo pa
gerbimui vakarėlis kuriame 
dalyvavo visi mokyklos auklė
tiniai ir vienuoliai, taipat ir 
svečių kunigų. To vakaro pro
grama buvo marga. Buvo vi
sokių vaidinimų, prakalbų, 
muzikos^dainų ir t. p. Taipat 
kalbėjo ir J . M. Arkivysku
pas. J is tarp kitko sakė, kad 
jam trūksta kunigų. Bet tenai 
kunigai turi būtinai mokėti 
ispanų kalbos, be jos negalima 
apsieiti. Ant galo jis suteikė 
savo palaiminimą, atsisveikino 
ir išvažiavo. 

• 

Dabar partraukė seseris-
vienuoles iš Vokietijos vai 
giams gaminti šios mokyklos 
auklėtiniams. Jos dar nesukai 
ba anglų kalboj. 

Lietuviai studentai. 

Lietuviai studentai laikė sa
vo susirinkimą rūgs. 24 d. š. 
ni. Sus-man atsilankė penki 
moksleiviai ir trįs seminaris
tai. Nors čia yra daug lietu
vių moksleivių, bet matyt, kad 
kai-kuriems nerupi lietuvystė, 
gėdijąs savo tautos ir jos gra-, 
žios kalbos. Juos galima pava 
dinti mirusiais savo tautai. 

Išrinko valdybą Giedrininkų 
7 kuopai: pirm. — Pr. Gelum-
bauskis, pagelb. — iVnt, Mi-
siukevičius, rast. — J. M. Jag
minas, knygium — Ant. Mi-
siukevičius, lietuvių kalbos 
mokytoju — J. K. Paulaus
kas. 

kalus. Nutarė .turėti lietuvių 
kalbos pamokas du kartu į 
savaitę. Susirinkimus laikys 
nors kartą j mėnesį ir turės 
prakalbas ir kitokius pamar-
ginimus. 

Nutarė rašinėti į lietuviškus 
ir angliškus laikraščius, kiek 
kas išsigali, bile tik gerb. re
dakcijos priims rašinius. 

Išreikšta papeikimas tiems 
lietuviams studentams kurie 
Nelanko lietuvių susirinkimų. 

Išreiškė padėką dienraščio 
" D r a u g o " redakcijai ir admi
nistracijai už prielankumą ir 
siuntinėjimą dykai mums 
"Draugą" ; taipat "Tėvynės 
Balsui", "Mei le i" ir kitiems 
laikraščiams. 

Tėvai Pranciškonai yra la
bai prielankus lietuviams. Tė-
'vas Thomas, šios mokyklos 
prezidentas, yra labai geras 
lietuviams. Jis yra vokietys. 
Moka daug kalbų. 

Nemažai lietuvių kunigų y-
ra užbaigusių šią mokyklą. 
Kai-kurie nemažai čionai- pa
sidarbavo įsteigdami lietuvis 
ką knygyną, paaukodami jam 
nemažai knygų. Tarp paminė
tinų yra šie: kunigai J . Paš-

[skauskas. J . Svirskas, J . Klo-
ris, A. Tamoliunas ir kiti. »Kol 
lietuviai lankys šią mokyklą 
visuomet šiuos lietuvius pa
triotus atmins. Garbė" jiems! 

' J . M. JT. 
- r -

PAMOKOS LIETUVIŲ KAL 
B0J VAKARAIS. 

Gary, Ind. — Čionykštis 
jaunimas, susibūręs į L. Vy
čių 82 kuopa yra daug pasi
darbavęs įvairiose vietinės pa
rapijos, kolonijos iiv tautos ir 
Bažnyčios reikaluose. Kuopos 
choras gražiausiai pasitar
nauja Šv. Kazinuero parapi
jai. 

Susirinkime spalio 8 d. kuo
pa nutarė tikrai turėti pamo
kas vakarais lietuvių kalboj. 
Išrinko penkis asmenis tuo 
reikalu pasirūpinti. Tai gra
žus, kilnus Vyčių darbas. Be
simokindami taps sau ir tautai 
naudingesni. Linkėtina * Vty-
čianis kuogeriausio pasisekimo 
tokiame tikrai naudingame 
darbe. Vytis. 

Iš SPORTO SRITIES, 
L. VYČIŲ SVAIDININKŲ 

LYGA. . 

Po to svarstė bėgančius rei-

Net ir kadikiai pastebi 1 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus 

L 

VJJIes 
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Riiffles pagelbės jums visuomet, ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos o4a užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite bonką Rnflfes savo aptiekoje šiandie už C5c, arba prisiu^kito 7ac. 
pašto ženkleliais tiesiai į kbaratorijn. 

F. AD. RICHTER A CO. 
104-114 So. 4th St. Brooklvn, N. Y. 

Chicago, JU. 

Kaip žinoma Cliicagoj yra 
Lietuvos Vyčių Base-ball Ly
ga. Šion lygan įeina keturios 
kuopos, būtent, iš North Side 
L. Vyčių 5 kuopa, iš 'Brighton 
Park 36 kuopa, iš Town of La
ke 13 kuopą ir iš Roseland 8 
kuopa. 

Šios kuopos žaidė baseball 
visą sezoną. Šios lygos sezonas 
užsibaigė rugp. 24 d. * 

Sidabrinė taurė, kurią pas
kyrė ir duoda ^Vilson & Co. 
kaipo garbės pažymį, bus pa
kirta ateinančiame susirinki
me (diena sus-mo dar nepas
kirta), kuriai kuopai šita tau 
rė priklauso. Atrodo, kad L. 
Vyčių 5 kuopa gaus tą taurę 
už šį sezoną, neo ji yra išlai-
mėjus šešis lygos žaidimus. L. 
V y č i ų 3 6 k u o p a į e i n a a n t r a , 

nes laimėjo penkis žaidimus. 
13 kuopa laimėjo keturis, o 8 
kuopa tik vieną. 

Lygos nauda. 

Gali kas paklausti kokia 
naudą ta svaidininkų lyga at
neša. Atsakysiu trumpai, aiš
kiai, pavyzdžiais. Chicagoj 
Lietuvių ir Liet. Vyčių vardą 
pakėlė į pat aukštumas. 

Pavyzdžiai: Žaidžiant Bri-
ghton Parke, L. Vyčių 36 kuo
pos parke, ant 42-ros ir Cali-
iomia, sueidavo paveizėti 
žaidimo netdli tūkstančio žmo
nių. 

Žaidžiant North Sidėj, Lįn-
coln parke, sueidavo pažiūrėti 
žaidančių apie 8,0Q0 žmonių, 
reikėdavo net po šešis polic-
monus, žiūrėtojus pastumdinė 
ti. RoselanoĮe susirinkdavo a-
pie 600 žmonių prisižiūrėti žai 
dimo. 

I r visi tie žiūrėtojai, "pu
blika", arba žinodavo, arba 
dažinodavo, kad tai lietuviai 
žaidžia ir kad jie yra miklus 
atletai. Cliicagos amerikonu 
laikraščiai taipat paminėjo lie-x 

tuvių atletų veikimą. Užtat 
per Vyčių veikimą atletikoj, 
apie lietuvius dažinojo tie sve
timtaučiai kurie politika neį
domauja, bet visa savo liuo-
sų laiką 'pašvenčia sportui. 

Nemanykit, kad &is darbas 
buvo lengvas vykinti. Daugiau 
sia dirbo iš L. Vyčių 5 kp. A. 
Daugirda, iš Vyčių 36 kp. J . 
Šiaulys, iš Vyčių 8 kp. S. Stru
mila, ir taipgi Lygos .pirmi-
ninkas Pr. Paliulis ir rast. 
Stasys Pieža. 

L. Vyčiai nevien tžaidė 
tarp savęs, net ir su sretim-
taučiais. I r ištikro džiaugs
mingai galima pasakyti, kad 
.daugiausia Vyčiai laimėdavo. 
Iš daugiau kaip aštuonių žai-
-,. . . v* . vr i - g i a u s i a . įveiKviue metaziu aisisau-55; 
dimų su svetimtaučiais, V y - ( | k t I i 0 m a n o d a r b a b u s i t e u ž g a . s Čiai tik viena tfiiralaimėio ifnėdinti. TH. Canal 127*—21»9| <iai UK vien* upraianuejo. J —IiiMilliilliIIfiliiiii|IiliiiiIIiflii1«Mliniiiir 
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Uniformos. 

Siutai arba uniformos yra 
visų kuopų labai , panašios, 
Ant krūtinių didelėmis raidė
mis įsiūta K of L., ant kairio
sios rankovės yra kuopos nu
meris: (5 arba (36 ~ir t. p. 
Uniformas turi 36 kp., 5 kp. Į-j 
ir 8 kuopa. 13 kuopa įsitaisys 
uniformas ateinantį metą. 

Unifonųas įsigyti buvo la 
bai sunku, nes brangios. Bet 
atsirado geradarių Vyčiams. 
Su jų pagelba Vyčiai ir įsi
taisė sau uniformas. 

Baaket-ball ir football. 

Atėjus šaltesnėms dicnonii 
šita Vyčių Baseball Lyga rū
pinsis sudaryti Basket-ball 
Lygą ir Football Lygą. Vyčiai 
matydami, kad lietuvių visuo
menė įdomauja sportu, tai ža
da ir kitose sporto srityse pa
sidarbuoti i r parodyti savo \ I 
miklumą. 

Jei lietuviai amerikiečiai 
parodys jog jie įdomauja spor 
tu, mėgsta jį, tai L. Vyčiai 
pageidaus' šio dienraščio 
" D r a u g o " įvesti t ikra sporto 
sekciją, kur butų pilniausiai ir 
geriausiai aprašyta visas Ame 
rikos lietuvių veikimas spor
to srity. 

Tadgi, Valio L. Vyčių Spor
to Sekcija ir jos darbuotė! 

Jeigu kas norėtų daugiau 
informacijų apie Liet. Vyčių 
Chicagos Lygos sportą, rašy
kite tos lygos raštininkui, 
S. Pieža, 4436 So. Fairf ield av. 

Chicago, III. Mokinys. 

>. »i i i ' 

|| Šiandie Piaigy Kursas 
Siunčiant Lietuvon oer muj: 

5c. Už 100 Auksinų 
arba — 

2000 Auks. Už $1.00. 
Pigesnis kursas sJoadfant 

didesnes sumas. 
Pristatymą* UttfkriatM 

laika. 

Central Maniifacturing 
District Bank 

State Bank — Clearing Honse 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 | | 

* J. P. WAITCHES i 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dicn.: R. 511-127 N. Dearbora 
Stroct Tel, Dearbora 6099 
Vakarais: 10790 S. Wabash Are. 

| Roseland Tel Pullman 9S7T 

HVURandolpb 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofltas Tldnmiestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

19 Sonth La SaUe WU vut 
Room l t« t 

Valandos: 9 ryto Iki i po platų f 
Namų Tel. Hyde Park Ittf 

Telefonas Bonievard 4139 

A. Masalskiai 
Graborius 

| S. D. I,ACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

2314 W. 23-rid PI. Chicago, Dlg 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-™ 

g-iausia. Reilcale meldžiu atsišau-S 

Patarnauju lai-< 
dotuvėse ves-, 
tuvėse krikS-< 
tynose ir kituo-j 
se reikaluose^ 
Kainos prieina
mos 

3307 Aubttrn Ave. GhicagoJ 
• . • 

Telefonas Yards 1199 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IBj 

Tariu aot^^o-j 
bllios visokį e maj 
reikalam*. Kainai 
prieina tuoa 

8319 Anbum 
Ave. Chicago. 

S 

\ 

Žiūrėk, kad butų 
RAUDONA EILE 

ant viršaus 
f 

Reikalauk Goodrich 
"Hi - Press" Kasykli 
nių Čebatų tokių ku- , 
rie nešiojasi ilgiau už 
patį plieną ir kuriems 
nereikia puspadžiai 
detrt 

Žiūrėk, kad butų Raudona Eilė 
ant viršaus. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER 
COMPANY, 

Akron, Ohio. 

\ 

"HI-PRESS" 
*Afiriin(jf Stioes 
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PASKUTINĖ REGISTRA
VIMOSI DIENA. 

Rytoj, spalių 17 d., b\is pa
skutinė Ohieagos piliečių re
gistravimosi diena prieš at
einančius rinkimus. 

Kas iš piliečių neužsi regis
travo spalių 7 d , tas būtinai 
turi registruotis rytoj, jei 
nori dalvvauti ateinančiuose 
balsavimuose. 

Kaip vyrai, taip moterys 
pilietės turi registruotis. 

APIPLĖŠTA JUBILERINĖ 
KRAUTUVĖ. 

Keturi plėšikai (kitu du 
plėšiku pasiliko automobiliu-
je) šeštadienį pirm pietų in-
ėjo jubilerinėn krautuvėn, G2-
17 So. Halsted st. Krautuvės 
savininkui ir kitiems ketu
riems ten buvusiems žmonėms 
liepė atsigulti tiesiog ant as
los. 

Paėmė piktadariai apie 20,-
000 dol. vertės visokių bran
giu daiktų, išėjo ir nuvažiavo. 

Vienas poliemonas nugirdo 
triukšmą ir matė lekianti au-
lomobilių. Paleido keletą šū
vių. Bet nieko negelbėjo. 

kėlė kovų kai-kurie ^masonai 
ir visa eilė protestantų sek
tu. Hilieėiai šaukiami nebal-
suoti už*tų dokumentų. 

Jie tvirtina, kad visi Suv. 
Valstijų dokumentai pažymi
mi "Viešpaties metate." Dėl
to sustatyta be to pažymėji
mo konstitucija neturi ver-
tės. :;<iį|ft 

REPUBLIKONŲ SROVIŲ 
NESUTIKIMAI. 

ŠIANDIE "TAG D A Y." 

MERGAITĖ ATRASTA 
FARMOJE. 

Andai pražuvusių 14 metų 
mergaitę Margaret Davis de-
tektivai rado vienoje farmojo 
arti Roselle, 111., už 24 mai
lių nuo Cliicagos. 

Jinai dirbo prie pieninių 
produktų kaipo vaikinas. Tu
ri visai nukirptus plaukus. 

Sugrąžinta Chicagon kaipo 
pabėgėlė ir pavesta tėvams. 

Beržinės ko&s tokioms mer
giščioms butų reikalinga. 

Republikonų partijos sro
vės Chieagoje posenovės nesu
tinka, kuomet tai partijai pri
sieina skirti savo kandidatus. 
Kiekviena srovė nori gauti 
pirmenybę, kiekviena jų nori 
ne .gyventojų, gerove rūpintis, 
bet užvaldyti miestų, apskri
ti ir pačių valstijų. 

To visa nėra demokratų 
partijoje. Ši partija neturi 
srovių. Jos vadai darbuoja
si išvien. Tokia partija tad 
galima kur-kas daugiau ir pa
sitikėti. 

Šiandie Ohicagų ir valstijų 
valdo republ i koiių srovė, ži
noma kaipo Thompson-Small 
mašina. jTa srovėjau gana 
daug bloga atliko gyvento
jams. Acių tai Tompsono-
Small politinei mašinai, šian
die gyventojai apsunkinti bai
sia mokesčių našta. Ir su
mokamų mokesčių vis dar 
trūksta. 

Butų gerai, kad ta mašina 
nors kartų jau suirtų. 

GEROS NAUJIENOS. 

"Chicago Childrens Benefit 
League" šiandie mieste "ta-
f-ooja". Ton lygon ineina ir 
katalikiškos vaikų Įstaigos. 
Taigi, šiandie surinkto fondo 
dalis teks ir katalikiškoms 
ištaigoms. . 

Bridgeport. — Buvo tokių 
laiku kuomet mušu kolonijų 
veiklesnės kolonijos lyg kiek 
pašiepdavo, ka, girdi, jau tas 
Bridgeportas — gyvieji nabnš 
n inkai ir gana. Mes mirksėjo 
me ir tylėjome, nes ištikrųjų, 
ką gi kito ir galėjome daryt. 
Mat buvome kiek aptin 
kažkokio sustingimo apimti... 
Kitos kolonijos baigė Rūkstan
čius šv. Kazimiero Vienuoly
nui aukoti, darė vakarus, orga 
nizavo rėmėjų būrius, o mes, 
sėdėjome ir murksojome. Bet 
mūsų darbštiesiems veikėjams 
Įkyrėjo galop tas neveiklu
mas. Kų čia sako po peibelių— 
jei taip ilgiau sėdėsime į gry
bus pavirsime. Sako, reik iš
sijudinti — na ir išsijudino. 

Netik Bridgeporte šimtai 
bilietų spalių 24 dienai išpar 
duota (žinote tų dienų kas 
nors gaus naujų automobilių 
Buick šv. Jurgio parapijos 
svetainėje — o dar ir gražią 
programų pamatys — tad vfsi 
ž a d a , a t e i t i ) . 

Vakariene kokios dar nebuvo. 

Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyno prietelių būrelis susi
tarė iškelti puikiausių puota 
ir pelnų nuo jos — skirti Vie-

Pagaminta nauja Dlinois' nuolynui- Kaip bematant mu-
valstijos konstitucija. Jos Sų brangus veikėjai pp.'Kazi-
reikale turį įvykti piliečių bal
savimai gruodžio 12 diena, š. 
EI. 

Iki šiolei konstitucijos teks
tas buvo mažai kritikuojamas. 

mingas. P-nia Naugžemienė 
daugelio draugijįj. narė, ji dar 
niekur neatsisakė nuo gerų 
darbų. Ponia Jablonskienė, vi
sa širdimi dirba Vienuolyno 
labui. Tai jau, kad surengs va
karienę — tai ne bile kokia. 
Girdėjau, kad p. Petronėle Ur
bienė (kun. 13. Urbos motina) 
žadėjo visai vakarienei kavų 
gaminti ir namine gi
rų. O p-nios Urbie
nės skani lcava ir gira, tai 
jau garsios visoj Chjcagoj. 

Dalyvauja Chioagos gretinėlė. 

Rengėjai vakarienės sako, 
kad tų vakarienę užvadinsių 
"šv. Kazimiero Seserų vaka
rienė ". Žada kviesti visas gar 
bingas draugijas mūsų para-
pi jos — taip moterų kaip ir 
vyrų. Žada kviesti garsius kal
bėtojus ir daugybę svečių — 
o'bridgeportiečiai visus malo
niai priims. Bilietai vakarie
nei jau neužilgo bus paruošti, 
tad susimildami pirkite iš 
kalno, nes Dievaž, jų gali 
greit pritrukti. 

Tai matpte — kas Bridge
porte girdėti. O dar mūsų vei 
kėjai sako, kad jei vakarienė 
neduotų $500 pelno tai ne kas 
butų. Gal manote, kad nepel
nys tiek! Oi oi, tai nepažįs
tate bridgeportiečių. Pereitais 
metais Labdaringosios Sujun
gus vakarienėje pelnė suvirs 
$400. O kų jau bekalbėt apie 
"Seserų Vakarienę" — ten 
juk draugijų nariai ir narės 
nesueis tuščiomis rankomis. 

Duok Dieve sveikatos mū
sų veikėjams — o mums, kad 
Dievas duotų sveikiems su
laukt tos gražios puotos — 
kurios visas pelnas eis šv. 
Kazimiero Vienuolyno koply
čios naudai Įsidėmėkite dieną, 
Lapkričio 28 — tos dienos su 
laukę visi trauksime j "Se
sėm vakariene." Valgvsiu ten 

jeigu daroma gera valia, ne 
iš apykantos. Bus naudos, 
jei tik mūsų veikėjų ūpas ir 
energija nesumažės. 

s Patartina kad tie nauji ko-
resp. daugiau garsintų Town 
oi' Lake veikimų, nes tos me
džiagos čia kabių kalnai 

Linksmutė. 

NAUJAS BIZNIERIUS. 

West Side. — A. Doviatas 
pardavė savo duonkepykla, 
2306 W. 24-th St. p. Vaitke
vičiui. P-as Vaitkevičius yra 
gerai patyręs šiame amate ir 
žada westsaidiečiams patar
nauti kuogeriausiai. Kuoge-
riausio pasisekimo naujam 
biznieriui. 

Ž. 

i 

PRANEŠIMAI, 
KAT. FEDERACIJOS APS

KRIČIO SUS. 

> North Side. — Pirmadieny, 
spalio 16 d. vakare, Šv. My
kolo par. svet. 7:30 vai. vaka
re įvyks Federacijos £3 sk. 
svarbus susirinkimas. Taipgi 
vra kviečiami susirinkti ir L. 
L. P. Eonų stoties pardavė
jai. , Valdyba. 

BRIDGEPORTIECIAMS 
PRANEŠIMAS. 

A. L. R. K. Federacijos Chi-
cagos Apskričio labai svarbus 
susirinkimas įvyks antradieny, 
spalio 17 d. 7:30 vai. vak. Auš 
ros Vartų parap. svetainėj. 
Atstovai-ės skaitlingai šuva 
žinokite. 

Valdyba. 

i r 
» / 
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CICEROS PILIEČIAI 
LAIMĖJO. 

Ciceros švietimo taryba su
galvojo padidinti asesmenti-
nes taksas gyventojams, idant 
.sravus daugiau fondo mokyk
loms. 

Tečiaus piliečiai prieš tą 
projektą pakėlė kovą. Ir lai-
j-iėfįo. Taksų didinimo pro
jektas atidėtas kitiems me
tams. 

DŽIAUGSMAS. 

Town of Lake. — Labai 
džiaugiamės kad šioje kolo
nijoje atsirado pavaduotojų 
arba darbuotojų kurie rašinė
ja į dienraštį apie Town of La
ke. Nelabai senai pasirodė1 

Šiuo prašome gerb. klebonų 
ir kolonijų darbuotojų, tų, ku 
rie buvo paėmę, ar kuriems bu 
vo prisiųsta serijų automobi-
liaus (Buick'o) šv. Kazimie
ro Vienuolyno koplyčios nau
dai — gražinti parduotus ir 
neparduotus bilietus ir pini
gus prieš 20 d. spalių mėn. 
šv. Kazimiero Vienuolynui 
(2601 W. Marąuette Rd., Chi
cago, IU.) 

Automobiliaus išleidimas \ 
vyks spalių 24 d. šv. Jurgio pa 
rap. salėje, Bridgeporte, tad 
turime prieš ta laiką, sutvar 
kyti serijas. 

Dėkodamos gerb. Vienuoly
no 'prieteliams už jų pasidar
bavimą;, Liekame, 

Su gilia pagarba, 
Sv. Kazimiero Seserys ir 

Rėmėjų Dr-ja. 

Rytoj, t. y. utarnlnfce, spalio 17 d. 
1922 paskutinė registracijos dfena 
norintiems dalyvauti- balsavimuose 
utarninke, lapkričio 7 d. 1922. 

Sekančiose vietose galima užsire
gistruoti: 

Preėincts 
1—2575 Emerald avenue 
2—2705 Union avenue 
3—473 West 26ts street 
4—464 West 29th street 
5—,510 West 30th street 
6—2911 Wallace street j 
7—2850 Union avenue 
8—3001 Soutli Halsted street 
9—G10 West 31st street 
10—3126 South'Union avenue 
11—3249 South Halsted str. 
12—523 West 31st street 
13—3248 Princeton avenue 
14—3128 Wentworth avenue 
15—3230 Normai avenue 
16—3351 LoAve avemiė 
17—3458 South Halsted str. 
lg__950 AVost 33rd plaee 

Armour sehool 
19—3316 South Monran str. 
20—3257 Wali st. 
21—3216 South Raeino avenu? 
22—1038 West 32nd street 
23—1048 AVest 31st street 
24—3139 South Morgan str. 
25—2945 Throop street 
26—2728 Areher avenue 
27—2818 Archer avenue 
2 8 — 2 8 2 9 A r c h e r a v e n u e 
29—2933 Archer avenue 
30—1314 West 31st street ' 
31-2918 Archer avenue 

Ilcj?istravimo butai Ims atdari nuo 
S vai. išryto iki 0 vai. vakare. 

ftį registracija yra. generalė. Visi 
pilioriai ir pilietės turi Imtinai is-
naujo registroutis. 

Lietuvos Politikos Skyrius, 
Antanas B. Overlingas, 

Juozapas Sereika, 
Helena Songaila. 

|iiKiii!iiiiira^ 
| Oficialis Pranešimas | 

Generales 
Registracijos 

I 'r 
I Balsavimo 
=E Generalė registracij.ą visu balsuojančių įvyks Spalio 
S 7 ir Spalio 17, miesto Ohieagos, Chicago Heights, Ci- ^ 
g cero miestelij ir Summit priehiiestij. Balsavimas įvyks g 
S Lapkričio 7 1922. S 
p Polis atdaros Pirmoj registracijos Dienoj Suba- g-

' g toj Spalio 7, 1922 nuo 8 ryto iki 9 vak. g 
S PoUs atdaros Antroj Registracijos Dienoj Suimtoj = 
S Spalio 17, 1922 nuo 8 ryto iki 9 vai. vakare. g 
M Polis atdaros Revizijos vakare, Subatoj, Spalio 21 g 
S 1922 nuo 0 vak. iki 10 vakare. ĘjE 
s Polis atdaros Balsavimo Dienoj, Utarninke, Lap- = 
S krieio 7, 1922 nuo 6 išryto; iki 4 vai. po pietų. 
S Valdžia reikalauja kad nauja Generalė Registracija Sį 
S j visų balsuojančių ypatų Spalio mėnesij butų daroma S 
S kas du metai, prieš Laprkjčio Balsavimus. =E 
= Taigi kiekvienas kuris (balsuoja turi butinai nueiti į 
s s precinkta ir bent vienoj iš Kogistracijų dienu ulsire- S 

m 

B gistruoti — nes kitaip negaus dalyvauti ateinančiuose 
balsavimuose. 

Registracijos, Revizija iif Balsavimai biLs kiekvie
name precinkte oficialiai praneštose vietose paskirto-

_ se Board of Election Commissioners išvardintose mie-
S stuose ir priemiesčiuose. 
j H. W. STARR W. H. STUART G. H. VVILLIAMS ^ 
B Boanl of Election Commissioners of the City of Chi- S 
S cago, and Ex-Officio of the City of Chicago Heights, = : 
=Ė The Town of Cicero and the Village of Summit. • 
S FRANK S. RIGHEIMER, 
!SĮ County Judge. 

Siii3i!i(iiii[̂ iiiiiiiiiiii[̂ iiiiiiiiiiii[̂ iiiiiiiiiiii[̂ iiiiiiiiiiii[̂ iiififiiiiff[̂ Enr^ 

GEORGE F. LOHMAN. = 
Chief Clerk. S 

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

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

KOVA PRIEŠ ILLINOIS 
KONSTITUCIJĄ. 
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mieras ir Barbora Naugžc-
miai gavo šv. Jurgio parapi
jos didžiulę salę ant lapkričio 
28 dienos. Talkon prisidėjo 
puota, įrengti p. Veronika 

jTik staiga susekta,, kad tek- Jablonskienė, p-lės Antaniną 
i te nepažymėta žodžiai: " Iš- Beinoraitė, Petronėle Jančaus-
leista mūsų Viešpaties me-i kaitė ir kitos. Kaip tarė taip 
ta is" arba trumpai "A. D.' j ir padarė. Gi k^ jau p. Kaži 
(Anno Domini). mieras Naugzemis pasirįžta, tą 

Dėlto prieš konstituciją pa-| ir jvykdina. Jis senas Bridgė-

Rakauskienė Marijona (AVestville, 111.,) 
Preimanienė Elzbieta 
Domeniutė Alena 
Stočkus Juozapas 
^rarkunienė Ona 
Marčiukaitis Antanas 
Melekauskis Pranciškus 
Preimanas Petras 
Griškienė Em. 
Povilionis Jurgis (Cicero, 111.) 
Marcinkevičius Stanislovas 
Vitkus Izidorius (Cicero, 111.) 
Jarwkienė Vincenta 
Armalas Jonas (Cicero, 111.) 
Misevicz K. (Melrose Park, HL 
Cinikas Jonas 
Mikolaitienė Teklė (Cicero 111.) 
Ųrbopas Juazapas 
Feiza Mykolas (Cicero, UI.) -
Zubąs Joną* 
Kelevičienė Petronėlė 
Bacevičius Antanas 
Vitkus Pr. (Cicero, 111) 
Ragočius Viktoras ( Donorą Pa.) 
Balčienė J. (Cicero, 111.) , 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. *Tel. Roosevelt 7791 
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki. 8 v. v. 

VmUk PADĖKA. 
Nuoširdžiai tar iame ačiū grerb. 

klebonui Tėvui F . Kudirtcai už gra
žias gedulingas pamaldas įaikyta.s 
laidojant a. a. Joną. Kalesinską, už 
pasakymą pamokslą bažnyčioj, grerb. 
Tėvams: J. Kazakui ir Pr. Meškaus
kui už pasakymą pamokslą kapinė
se, Seserims Kazimierietėms už pa
puošimą altorių ir važiavimą į ka
pines, varg-onininkui K. Saboniu:: 
Knights of Columbus. giminėms, 
draugams-draugėms ir pažjstainiemp 
už prisiuntimą gėlią, važiavimą j ka-

*-pnes ir visiems, kurie tik kuomi pri-
"^] sidėjo prie laidotuvių. 

• Dar kartą tar iame ačiū, te*ul Die
vas jums užmoka už jūsų g^.T.s šir
dis. 
Xuliudę . 

Motina Marijona Kalesinskienė, 
Brolis Juozas, seserys, Cicilija ir 

Morta ir švogeris V. Gudleikis. 

REIKALINGI VYRAI 
Darbas pastovus. Atsišaukite: 

Great Northern Chair Co., 
2500 Ogden Ave. 

A L B E R T A 
Geri vaistai, nuo suti

nimo, rumatizmo, šalčio ir 
vidurių ligų. IšmėgiDimui 
pasiųsime jums už 50 i. 

Reikalingi — Prityrę vyrai j 
pardavinėti auksinius bondsus 
ant gero Chicago reai estate." 
Sie bondsai neša 7% nuošimti 
gaunami nuo 2 iki 7 metu. 
Bondsai yra po $p0, $100 — 
$200 ir $500, juos galima par 
duoti. Atsišaukite 

J. HOCHSTAOTER CO. 
Room 1128 — 127 N. Dearborn 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 8691 

Dr. A. A. R 0 T H 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškę, Vyrišky 
Vaikų ir visų chroniška Ugų. 

Ofisn.«: 3S35 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryt«; 2—t po 
plet, 7—8vak. Ne<L 1 0 — 1 1 d. 
Rea. 1180 Independanea Blrd . 

ChioaRo. 
^J 

Street Tel. Central 6693 ! 

I 

*•» 

A L B E R T A CO. 
2338 W. 23rd PI. Oi ioago , III. 
• ' • * ~ 

Parsiduoda grocerno ir delikatos-
sen krautuvo, labai pigiai. ^ 

Atsišauki te : 

528 W. 33rd Str . 

Chicago. 
1 — j» i : 

REIKALINGAS: Par tner is paimti 
pusę dalies ir vesti didmiestij ho-
teli ant Michigan Ave. l?abar neša 
$950 mėnesiuj randa su ši luma tik
tai $250. Gera mokestis ir pusė pelno 
$3.25 \ mėnesj; turi < tufėti $4,500: 
Gali tvarkj-ti mano pjąingus ir sa
vo. Atsišaukite kambarys 209—210. 

219 So. Dearborn Street 

- P A R D A V I M U ARBA MAINYMUI 
80 akerių farma, Berrien County, 
Mich., 86 mylios nuo Chicagos, ne
toli St. Joseph ir Benton Harbor. 
Viena iš derlingiausių ir ir pui
kiausiu farmu už labai prieinamą 
kaina ir lengva išlygų. Visi budin-
kai pirmos klases padėjime ir įvai
rus patogumai. Namas furnesu ap
šildomas. 6 karvės, 3 arkliai, 4 
kiaulės, 18 paršiukų, 4 paršai, virš 
200 vištų, įvairios prie žemės reika
lingos mašinos, 70 akerių dirbamos, 
10 akerių girios ir ganyklos. Kreip
kitės \ E l ta Commefce Co., 3251 
S. Halsted St., Chicago, 111. 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI-
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių ligų: Reumatizmo, 
violetiyiai spinduliai, nerviš
kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 

Mes dįrbon messavicli sau
su Eleetriku Sanusoidal Ma-
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray me-
ssage, Swedish messavieh. Mes 
atiduodam patarnavime, ge
riausia negu kitos ir pigi aus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Ūtarninkais yra motef(V 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4552 

TcL Lafayette 4238 

Kaipo lletnTT", Hetorlani* n a » -
dos patarnauju Irorerianaia 

PLUMBING 
M. njfflLA 

S1M W. l*-tfc 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

! 5112 SO. ASHLAND AVĖJUJE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki J» vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 v a k a r e ^ j 

KAM KENTĖTI? 
Raumatizmo, neuralgijos ir raumeny 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

& PAIN-EXPELLER * 
Vaizbn|«Dklis užreg. 8. V. Pat. Oflte. 

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 nietų. 

Reikalauk, kari turėtu Ikaro (Anchor) 
. YaizbaženklĮ." 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi sj-roptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų pri tyrimo 
JOHN J. SMETANA 

Akių Specialistai 
1801 So. Asliland Ave., kamp . 

18-tos gatvės 
Ant 3 lubij, kamb. 14, 15, 16 Ir 17 

Ant viršaus P l a t f s vaistinyčios 
Temyk mano parašą 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis uždaryta. 

Z 
Tel. Caoal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Hal*ted Street 

Ą Valandos: ld iki 1B ryU: 1 Iki 4 
po pietų: < Iki ft vakare 

i PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių cylindrų $890. Sedan $1,365. F. O. B. Fact. 

Šešiii cylindrų $1,650, Sedan $2,400r F . O. B. Fact. * 
Prie« pirksiaaį pamatyk DURANT 

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

! » < • • » . S 


