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LIETUVOS SEIMAN RINKIMUŪPASEKMES 
HOLANDijojE PLANUO- Ang l i j a Pr ieš inga Daryt i KrataslS U D E G Ė s< l ARMIJOS'UŽIRAIKIJOSTRESPUB-I "DRAUGUI" TELEGRAMA IŠ wASHiNGTONo. I 

JAMAS KATALIKU UNI 
VERSITETAS. Garlaiviuose v 

AMSTERDAM, spal. 18. -
Utrechto Arkivyskupas ir 4 

ri Ilolandijos Vyskupai pla
nuoja artimoj ateity įkurti R-
niversitetą su trimis fakulte

tais — teologijos, teisiu ir 
dailės meno. 

Ilolandijos katalikai stipriai 
susiorganizavę ir t odei jie 
rems tą Vyskupu sumanymą. 

Praeitais liepos mėnesio 
rinkimais katalikai įrodė savo 
vienybę ir iš to išėjo geru re
zultatų. Katalikų partija an
truose parlamento rūmuose ne 
paprastai stipri. Iš 100 atsto
vų ji turi 32. Monsignoras, 

i 

Nolens yra partijos lyderis. 
Ilolandija skaito apie 7 mili 

onus gyventojų. Tš jų 2,833,-
000 yra kataliku. Protestantų 
S.770,000. Likusieji yra žydai j 
ir laisvamaniai. 

TUO KLAUSIMU ĮDUOTA NOTA SUV. VALSTIJOMS 
— 

WASHINGTOX, spal- l a ik rašč iu* nuo tos kontraban-
- Anglija jokiu būdu nesirin dos. 

ka, idant Suv. Valstijų prohi-
bieijos agentai turėtų daryti 
kratas jos garlaiviuose. 

Anglija taip pažymi savo 
notoje, kokią įdavė Suv. Val-

Kad taip, tai Suv. Valsti-
jų vyriausybė suplanavo da
ryli kratas garlaiviuose net 
už dvylikos mailių nuo ame
rikoniškų pakraščių. Pereito 

i stijų vyriausybei per savo am [birželio mėnesi tad Anglijai, 
basadorių Geddęs. Notoje 

j kuo vaizdžiausia i pasakyta, 
jog Anglija priešinga tokioms 
kratoms. 

Visas reikalas štai kame 

Franci jai i J- kitoms valsty-
s tuo klausimu pasiuntė 

nota. Suv. Valstijų, vvriausv-
bė pasiūlė tuo reikalu pada-
rvti sutartis. 

ORLAIVIS, 
SAN ANTONIO, TEN, sp. 

18. — Vakar čia sudegė Suv. 
Valstijų armijos didelis oriai 
vis C—2. Keletas žmonių su 

žeista. Kai-kurie pavojingai. 
Gaisras įvyko pašiūrėje, iš | 

kur orlaivis turėjo išskristi ir j 
pasukti ant AVasliingtono. 

Vagonėliuose buvo orlaivio 
įgula ir keletas pasažierių 

ATftNAĮ spal. 18. — Vie
tos venizelistu laikraščiai štai 

VVASHINGTON, spal. 17 (Elta). — Lietuvos Seiman 
rinkimuose dalyvavo virš astucuicsdežimlys nuošimčių pi
liečių. Negalutinomis žiniomis išrinkta: krikščionių demok
ratų keturios dešimtys keturi nuošimčiai; solcial-Uaudinin-

ga pradėjo rašyti respublikos j k u trisdešimts trys; sočiai-demokratu dešimts; pažangos trys; 
klausimu. Eeiškia palankumą j ž y d ų p e n k i ; k n k u ^ ^ 
respublikai. , 

Monnrehisvu tad laikraščiai 
venizelistu partija, 

kad ji busimuose rinkimuose 
* 

imsią drumsti vandeni. 
Į Monarehistai pažymi, ( j o -

K A S B U S ? 
Lietuvos Seiman išrinkta krikščionių demokratų 'XI at

stovai: socialistų liaudininkų — 2G; socialdemokratų — 10? 
Staiga išriesta iš orlaivio, m l ) l i k o s Salininkas ^\hm. pažangos - 3 ; žydų - 5: lenkų 1. Nė viena partija Seime 

maišo gazo šniokštimas. I>': SUskai!yli ant 'pirštų 
tuojaus užsiliepsnojo visas i 
maišas ir pašiūrė. Vagonėliai 
krito ant eeir&ntmes aslos. 

Sužeistieji turėjo s[)ėkų paj 
kilti ir išbė« ii iš pažiūrėsi 

NAUJAS REKORDAS SU 
AFROPLANU. 

MOl'NT CLKMKNS, Mieli. 

kitų šalių į Suv. Valstijas 
garlaiviais atvežama daug už 
draustu čia vartoti svaigina-
ipųjų gėrimų. 
suprantama, pristatomi slap
ta, taip kad Amerikos prohi-
bicijos agentams negalimas 
daiktas apdrausti visus pu-

—. v . , ... , . . , Sveikesni gelbėjo kitiems. 
Kaip is Europos, taip ir is Ir štai- Anglija dabar i tą ! ™ • 

. ., . , . i Matyt, orlaivio maišas plv-
Amerikos projektą atsake. v . „••_ 
... . „ 7 . . . *,. , so ir irazas ekspliodavo. 
Griežtai pasipriešino k ra- _ t f, . *__ # 1 .. 

,, , . . i i - Orlaivis buvo 192 pėdu ilgas, 
toms. Sako, del kokios ten a- ^ . ' . , 

.v, . . , . .. .. 04 pėdas platus ir u< pėdas 
Tie gėrimai, i menkoniskos prolubicijos ji 

nu atliko naujų rekordą. Vie
noje minutoje skrido 4 mailes, 

arba ^valandoje 248 mailes. 
aukštas. Turėjo du stipru mo- J o k s greitas skridimas iki 
toru. Vyriausybei jis atsiėjo j Šiol nebuvo žinomas. 

* 
. . . J.. i , . apie 70,000 dol. 

Franci ja . i r kitos valstybes />k_1_.;.. _._. 
dar nieko nea 

negalinti užstatyti jurų lai
svės. 

HIERARCHIJA REIŠKIA 
SIMPATIJA GUATEMALA 

VYSKUPAMS. 

FRANCU A STOJA SAJUNGON SU RUSIJA 
* 

BOLŠEVIKAI ŽADA PRIPAŽINTI PRIEŠKARINES SKOLAS 

nesudaro didžiumos. Prisieis tad partijoms jungtis. Ekono
miniuose i r socialiuose klausimuose susijungę kr.-deni. su 
soc.-liaud. turės iš 78 - - 59 balsus. Taigi, darbininkų ir že
mės klausimo atmainų nebus. Pravestieji istatvmni bus vy* 

f 

ki narni. 
Tikėjimo priešai, soc. liaud. su soe.-demokratais, pasta-

s|ml. KS. — Armijos leitenair tys susijungę prieš tikėjimo, iš 78 — % balsus. Nežinia, iš 
tas Maughau čia su aeropla- pažangos ar katalikai pateko, nežinia, ar žydai bus prieš 

katalikybę, ar susilaikys. Geriausiame atsitikime tikėjimo 
priešai ir pasiliks su 36* balsais. Bot susijungę su žydais ir 
lenkais jie (^ali gauti blogjausiame atsitikime iš 78 balsų — 
42 balsų. Tuomet katalikybės persekiojimas butų tikras. 

Dar galutinų žinių nėra. "Dievas Lietuvą apsaugo ir 
g i n a " Gal dar paaiškės, kad didžiumos bedieviai neturės. 

i 

Bet viena aišku. Katalikiškoji Lietuva didžiumos ka
talikų valdyti šaliai nedavė. Dar daugelis katalikų tiki be-

Orlaivio naminė stotis buvo BUS ATŠAUKTA KARIUO 
Langley lauke, Virginijoj. Su, MENĖ. 
juo nesenai buvo nuskrista į' AVASH1NGTON7 spal. 18.— i (Vl0Vnl pažadams. Dar katalikai veikėjai permaža dirbo. Per 

Suv Valstijos Vokietiios o-! u o s t r ' s ^<,'111() metus reikės daug dirbti, kad katalikai Pacit'iko pakraščius ir gryžta 
namo, kuomet nelaimė įvyko, j kupnotoje turi 1,200 kareivių. 

Suv. Valstijoms su dide-
lliais stvriniais orlaiviais ne-

r, .. v. . i i - įvyksta. J porą metu jau ket-
Rusija sąryšiui vra palankiom; * t t £ .* d 

vietas orlaivis sunaikintas. AVASl!lN(iTON, spal. 18.— 
Amerikos Katalikų Bažnyčios 
Hierarchija reiškia daug gi
lios simpatijos Bažnyčiai 

Guateinalos respublikoj del 
kilusių ten persekiojimų. Tos 
respublikos valdžia pakėlė ko
vą religijai. 

PARYŽIUS, kspal. 18. 
Lyons miesto majoro Herriot I Jugoslavija ir Čekoslovakija, 
misija Maskvoje duoda geis- Apie Lenkija gi negali but nei 
tinų rezultatų Francijni, taip, kalbos. Nes franeuzai lenkus 
kad trumpoj ateity tarp Frau- kaip nori, taip šokina. 
rijos ir Rusijos bus atnaujįn-į Tik viena Rumunija kol-ka* 
ti prekybos santikiai. stovi ištolo nuo Francijos. ( 

Vra žinių, kad trumpoj atei
ty ta kariuomenė iš ten bus 

atšaukta. 

susiprastų. O bedieviai patys savo darbais padės- mums 
žmones įtikinti. *"S 

Daug žmonių aukų atsiėjo. 

KITAS AM. LEGIONO 

BOLŠEVIKAI GRŪMOJA 
VLADIVOSTOKUI. 

TOKYO, spal. 18. — Spe-
SUVAŽIAVIMAS. ,eialėse depešose iš Vladivos-

I toko praneša, jog tam mies-

Žinios iš Lietuvos 
NUOGAS ŽMOGUS 

F * 7" i a i u m um[ ' , u m ' ' ' " . j NFAV ORLKANS, LA., sp.ltni numoja bolševikai. Vla-
Tiesa, kad bolševikai reika-; Bet kati ir tą šalį patraukti L 0 ^Lr.. . . . » . . ,. , , (i, ,, . ,, ,1 

— Kitais metais Amen-j divostoko baltosios lauja didelės paskolos Franci-; savo pusėn, Francija tomis 
• (ienomis Rumunijon pasiuntė 
savo atstovą. Maršalas Foch 

18. 
kos Legiono 

CISCO. 

Prieš Angliją. 

nei ja tą visų kombinuo 

i joje, bet jie ta paskolą žada 
Nesenai (Juatemala valdžia - p ^ ^ j e i r i S l e i s t i perkant 

ištrėmė iš respublikos Arki- j s { m reikalingas prekes ir prie j su buriu palydovų dalyvavo 
vyskupą Luis Munos y Capu-K < k r m o k a n t m i ošįmčius už Rumunijos karaliaus Ferdi-

r o n - senus Rusijos bonsus, knriuo s nando iškilmėse. 
Pastarajame čia suvažiavi \\UT\ isigije franeuzai va l t i e 

me Amerikos Hierarchija pa- j eiai. -
darė rezoliucija tuo klausimu 
ir pasiuntė generaliam Ona- Pripažins skolas. ^ {(i ^mina p r i e S Angliju. Pa-
temalos vikarui, monsignorui Bolševikai Uerriotą įtikino, vykus padaryti militurinę są-
RafaeJ Alvarez. jog jie linkę pripažinti visas jungą su Rusija, Francija 

"Suvienytų Valstijų kardi- prieškarines Rusijos skolas, tuomet išįiesm savo. leteną i Charpy pasiųsti jam tuojaus 
nolai, arkivyakttpai ir vysku- del kurių Francija daugiau- kuone ant viso Furopos kon-' "Jaugiau kariuomenės. Nes Ad 
pai susirinkę AVashingtone si a kovoja. Jei bolševikai ne- j tinento. Francijos militariz-
reiškia gilią savo simpatiją | norėtų pripažinti skolų, ta l jmas tuomet dominuotų visoj 

Bažnyčios llierarcilijai Guate tuščius butų darbas bolševi- Europoj. 
matoje del nepaprastų išmė- kams susiartinti su francu- NeSinia tad, ką turės pra-

ginimų, kurie palietė tos ša- žais. Teeiaus bolševikai reika- dėti Vnglya šiame atsitiki 

VlfiTYTIS, Čia žmonių 
vai-' plačiai pasakojama apie šį at-

' . . . . 
suvažiavimui!džibs nariai pasirengė sulipti• sitikimą : 

bėgti. 
paskirta miestas San Frau- i pagamintan garlaivin ir pa-J Liepos mėnesi nuo Vyžai-

nio važiavTo vienas ūkininkas 
(jo pavardės susekti negalė-! 
jau), i Suvalkus turgun. Be
važiuodamas per girią sutin
ka nuogą žmo^ų, kuris klau-

TRAKIJA REIKALINGA DIDESNĖS APSAUGOS 
" KONSTANTINOPOLIS, sp. 
18. •— Francuzų kariuomenės 
komendantas Adriauopoly krei 
pėsi čia i savo vadą gen: 

iiai)opoliui ir apylinkėm.-
grūmoja pavojus. 

Turkų nacionalistų atsto
vas Damid bey pr.informavo 
santarvės komisionierius, i-

lies bažnyčią ir kurie peržen-' lauja keleriems metam morajme, ifatyt, ji bus .priversta j dant jie pasirūpintų daugiau 
gia įstatymų ir žmoniškumo toriumo. 

dėsnius. • » 

NAUJAS ARKIVYSKUPAS 
OTTAWOJ. 

OTTAWA, Kanada, spal. 
18. — Susirinkus dideliam j M ( o 

>kaitliut aukštosios dvasiški-
jos čionai sostan iškilmingai 
priimtai naujas Arki^ 'skupas 
Joseph Medard Emard. 

Bažnytinėse iškilmėse daly
vavo: Apaštalinis Delegatas, 
trys Arkivyskupai, šešiolika 

Taigi, tik šiandie francu
zų politiniuose ir finansiniuo
se rateliuose imama pripažin
ti Herrioto misijos svrrba. 

Herriot skaitosi socialistų 
radikalu vadas Franci joje. 

jis ir pasiųstas Mas 

labiaus susiartinti su Vokie-1 dingoti graikų evakuojamą 
tija, Italija ir Pabaltijos vals-j Trakiją, ype.č Adrianopolį. ' 
Ivbėmis su Skandinavija. J is salco, kemalistai gavę 

• c/ • * 

j informacijų, jog graikai žada 
6 ' 'POLITINIAI ' ' BUS 'padegti Adrianopolį, tą tur-

PALIUOSUOTI. ! l:ų "šventąjį" miestą. 
Graįįyų cerkvės patriarkas 

Y/ASIIINOTON, spttl. 18.-- kreipėsi į santarvės vyriau* 

mais, su nieku nenori skaity- j iSįa? ką vežas parduoti ir kiek 
tis. 

ADRIANUPOL1S, spal. 18. 
Graikai iki šiolei tvarkingai, 
be jokių ypatingų atsitikimu 
evakuoja rytinę Trakiją. 

Evakuavimo tikslais rytinė 
Trakija padalinta į tris zonas. 
Pirmoji zona bus evakuota 
iki spalių 20, antroji — spa 

prašąs. Žmogus atsakęs, kad 
veža parduoti meitėlį ir prašo 
40 markių. Nuogalis liepia 
prašyti 90,000 markių, iš jų 
40,000 markių pasilikti, o už r Z Z l _ ~ I ] ~ — 
likusius nupirkti jam drabu-j ^ T , a p k r i ; i o m ė n e s i o paskuti 
žius ir grįžtant atiduoti. Ž m o - j ^ k e t v i r t a d i e n | j V T k s t a ame 

nuvažiavęs jomarkan,, į.ikoniSka l i a c į0nalė šventė 

! mo ir vežąs miliciantą. Jei-
j'gu, sako, nebūtum 'taip daręs, t 

būtume ėję drauge, o dabar 
lik sveikas, atsimink, kad už 
trijų metų bus viskas kitaip.., 
Antras atsitikimas ir beveik 
tuo pačiu laiku. Ties Višty
čiu moterims bulves bekuo-
piant atėjęs nuogalis iš Prū
sų pusės ir pasakęs: ^taisyki
tės, už trejų metų bus kitaip. 
Taip pasakęs nuėjo į girią. 

Dabar žmonės apie tai daug 
kalba ir įvairiai aiškina: vie
ni sako, už trejų metų busian
ti pasaulio pabaiga, kiti -̂ ~ 
kilsiąs didelis karas. 

gus 
nors nedrįsdamas, p a p r a š ė ^ - m l 6 n B ; I i (1]la. 

lių 2o, paskutinė trečioji — !)ti,000 markių. Pinigus jam j Angliški laikraščiai paduo-
spalių 30 d 

Su kariuomene bendrai ša
lį evakuoja, ir visi civiliai 
graikai. 

Francuzų kariuomenė oku-
puoja Adrianopolį. Kaip tur-

tuoj užmokėjo. Žmogus nu-J (ja ž i n i u > j0p. gįmot ] ) U s j ą p į : 
stebęs ir jau baimės apimtas, 
nes nožįno, sii kuo turi reika
lą, perka drabužius už 50,000 
markių. Nežinodamas kaip 
toliaus elgtis, eina pas kimi 

kai, taip franeuzai turi žinių, ga pasitartų. Kunigas liepė 
jog graikai mėginsią padegti 
miestą, gi garsią čia sultano 

.gesni kurkinai, kurie varto
jami toje šventėje. 

Nors nesvarbi, liet kai-kai 
gali but smagi ta žinia. 

kvon vesti dervbas su bolše- Prezidentas Hardingas sutin- sybes, idant graikams evakiu' Selimo šventyklą (mečetą) 
vikų valdžia. 

Militarinė sąjunga. 

Kuomet Francija atnaujins 
prekybos*ryšius su Rusija, tai 

ka iŠ federalio kalėjimo / pa-' avimo laikas Trakijoje butų bombomis sugiiausia. 
liuosuoti G karo laikais nubau ! prailgintas. Nes trumpu laiku j Franeuzai tad įspėja grai-
stus socialistus. Paliuosuoti nieko gera nebus atlikta. Jau im s # Sako, jei jie mėginsią 
svetimšaliai bus deportuoti. 

vFederaliame kalėjime Lea- pasiauba. 
ir taip gyventojų, tarpe kilusi tai visa daryti, tai krimina-

po to veikiai bus pagalvota i ve'mvorthe šiandie yra 73 tų t Be to, patriarkas atkreipia tai atsakyti turkams. 
Vyskupų ir keletas pralotų, (ir apie militarinį abiejų žaliu" "poli t inių" kalinių^ 

Naujas Arkivyskupas eina sąryšį. 
69 metus. Militariniam Francijos su 

elomę į galimus krikščionių 
žudymus rytinėj 'Trakijoj. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ*" Turkai, apkvaitę pergalėji-

liai nusižengsią ir turėsią už 

Franeuzai tikisi, kad grai-

vežtis drabužius, važiuoti ki 
tu keliu ir šiauduose paslėptą 
vežtis miliciantų. Išpildęs 
kunigo patarimą grįžta atgal 
kitu keliu. . Girioje sutinka 
vėl tą nuogali, kuris užklau
sęs, ar visa išpildęs, ką rytą 
sakęs. Žmogus išsigandęs at
sakė : taip — ir duoda nupirk
tuosius drabužius. Nuogalis 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras; temperatūra kįla. 

5 C > 

PINIGU KURSAS. 

kai apsisaugosią tų piktų dar- atsisakė juos imti, nes, sako, 
bų. kam jis ėjęs klaustis patari-

Lietuvos 10 litų $1,00 
Anglijos sterl. svarui 4.43 
Francijos 100 franku 7.452 
Italijos 100 lirų 4.30 
Vokietijos 100 markių .03y2 

Lenkų 100 markių .01 
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LIETUVIŲ KATALIEŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kaadieną iAskynis nedėldienins. 

PRENUMERATOS KAINA: 

fllCVCUuS • • • • • • ^O.Uv 

Pusei l i e tą . . . . |3.00 

Prenumeratoj* mokasi i&kalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naują Mėty. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperksnt krasoje ar ezprese 
"Money Orde*" arna įdedant pini
gas į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL, 00. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

Tel RoweveIt 7791 

mm 

DAR VIENA KONFEREN
CIJA. 

Iš Londono ir Paryžiaus 
praneša, jog gan greit Wash-
ingtone įvyksianti dar viena 
konferencija. Washingtone 
tuotarpu ta konferencija nei 
patvirtinama, nei užginama. 

Amerikos politikai pažymi 
vieną svarbų dalyką. Sako, 

LIETUVA OFICIJALIAI UŽ
MEZGĖ DIPLOMATINIUS 

SANTIMUS ^ i 
AMERIKA. 

Kaip tik gerb. Valdemaras 
Čarneckis gavo iš Lietuvos 
Vyriausybės dokumentus, pas-
kiriančius jį būti pirmuoju ofi^ 
cijaliu Lietuvos atstovu prie 
Amerikos Vyriausybės, tuojau, 
spalių 10 d. apie tą gautą pa
skyrimą pranešė Valstybės Se
kretoriui p. Charles Hughes '-
•ui, klausdamas, kada galės 
pas jį atsilankyti I r įteikti sa
vo kredencijalus. Valstybės 
Sekretorius tą pačią dieną at
siuntė atsakymą, kad jam bus 
labai malonu priimti Lietuvos 
Atstovą ant rytojaus, t. y. 
11 d. Tą dieną 3 vai. po pietų 
Lietuvos Atstovas gerb. V. 
Čarneckis, lydintai Juriskonsu 
lio B. Mastausko ir Sekreto
riaus M. Viniko atsilankė pas 
Valstybės Sekretorių, tenai j -
teikė savo kredencijalus ir per
statė jam p. Mastauską ir p . 
Viniką, P. Hughes išreiškė ne
paprastai nuoširdų pasveikini
mą {partieularly cordial wel-

Taigi nuo 1922 m. spalių 11-
tos dienos* diplomatiniai saati-
kiai Lietuvos su Amerika skai
tomi oficijaliai užmegsti. 

Toji diena mūsų tautai lifcs 
istorinė, nes jos reikšmė yra 
labai didelė dabar, bet dar di
desnė galės tapti ateityje. Di
džioji ir stiprioji pasaulio res
publika pasveikino kaipo ly
gią sau seserį vėl atgavusią 
laisvę Lietuvos respubliką. 
Didžioji Amerikos respublika 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
paliuosaVimo. Lietuva savo da 
lėlę pridėjo prie Amerikos stip 
rybės išauginimo. Kiek tų a-
biejų tautų bendravimas atei
tyje suteiks gero jom abiem 
-šiandien dar sunku viską ir 
permatyti,, Bet pradžia graži, 
\ ilties ateičiai daug. Taigi, lai 
gyvuoja kuoartimiausi ryšiai 
tarp* Suvenytų Valstijų ir 
'Lietuvos. 

Liet. Informacijų Biuras. 

s r i Jjir̂ iK rosu mm 
Chicagoje tokios didelės sve-

.tainės nesą, gi S. V. Preziden
tas nematė kiek jų ten mar-
šavo. Taigi, "principe, dėlei 
kurio tos demonstracijos įvy
ko ir socialistai ir tautininkai 
pilnai sutiko ir 
krūvoje tą principą (!f Red.) 
apvaikščiojo" — rašo kome
diantas sandar ietis-

Ar gerai a r blogai pasiąlgė 
sandariečiai — jie patys žino. 
Po nepaprastai vykusios kata-, 
likę manifestacijos McKinley 
parke, jie sau nagus kramtė. 
Katalikų 50 tukst-, socialistų 

kad prezidentas Hardingas ir 
Valstvbės sekretorius Hughes come); pažadėjo mūsų atstovui 
projektuoją šaukti konferenci
ją. J i turėtų nuginkluoti saus-
žemį. 

Tai konferencijų gadynė. 
Konferencijas paskui konfe
rencijas. Daromi dideli ir svar-

pilną Valstybės Departmento 
kooperavimą ir pareiškė pasi
tikėjimo, kad draugingi san-
fikiai tarp Amerikos ir Lietu-
voa bus dar labjaus išvystyti. 
Taip-pat pažymėjo, kad jisai 
žinąs, jog Suvienytose Va Iš

bus nutarimai, tik nelaimė, 
x. j •• i . • . . tijose vra damc lietuviu ir kad 
kad jie paskui popieroje at 
gyvena savo dienas. 

Pernai "VVashingtone buvo 
konferencija. Nutarta mažinti 
karo laivvjius. Praeina metai 
nuo tos konferencijos. Nėra 
rezultatų. Nemažina karo lai
vynų nei Anglija, nei Japoni
ja su Amerika. 

Taip gali but ir su nusi
ginklavimu sausžemy. 

Konferencijos nepaprastai 

iie vaidina svarbią rolę Ame
rikos ekonominiame gyveni
me. 

Išėjęs iš Valstybės Sekreto
riaus ofiso Lietuvos Atstovas 
padarė vizitą Valstybės Sek
retoriaus pagelbininkams (As 
sistant Secretaries) p. Harri-
>on'ui ir p. Bliss'ui. 

Valandai laiko praslinkus 
Sekretorius p.^ilughes ir abu
du jo asistentu grąžino vizi-

brangiai atsieina. Oi kuomet tą a t g a l > a t s i l l S ! l a m i s a v o v i z i . 
jo* neduoda geistinų m a l t a - , i n e s k o r W e * . T a i s d v i e | i l 

tų, tuomet pasidaro dvigubi 
nuostoliai. , 

Mažiau konferencijų, diplo
matinių kalbų, daugiaus geros 
valios ir pozityvių darbų. 

MANIFESTACIJOS MC
KINLEY PARKE AT-

DISPUTOS SU BIBLISTAIS 
Per laikraščius ir kitokiais 

budais buvo paskelbta 15 spa 
lių kum Bumšo disputos su 
biblistais. 3:30 prisirinko pil
nutėlė Ciceros, 111. parapijos 
svetainė. 
Sukalbėjus maldą, kun. Bumr 

šas perskaitė Biblistų lapelį, 
kuriame "Iie žada 500 dol. tani, 
kurs priparodys iš šv. Basto, 
kad yra dusia, pfagaras, eyš-
rius, kad maldos gelbsti mi
rusiems, kad Biblistų vartoja
moji Biblija negera. # Kun. 

1,500! Kas suardė visų lietuvių' Bumšas apsiėmė priparodytl 

Pagelbėk i te ' * Draugui ' ' 
skleisti apšvietą mūsų liaudy 
platindami jį. 

Kiek triukšmo, pakilaus upo 
ir entuziazmo sukėlė manifes
tacija rugp. 20 d. Suv. V-bėms 
pripažinus Lietuvą, Chicagos 
lietuviai patriotai ilgai neuž
mirš. Juk ne juokai. Jose da
lyvavo apie 50 tūkstančių lie
tuvių patriotų, kuomet tą pat 
dieną atsimetėliai socialistai 
surengę partijos mitingėlį vos 
apie 1,500 publikos teturėda
mi. Ištiko juos tokis smūgis, 
kad jie ilgai čiaudės. 

Mūsų nepaprastą manifes
taciją pastebėjo ir stambioji 
anglų spauda ir lietuvių lai
kraščiai. 

Paskutiniu tarpu laisvama
niai iš " Vienybės' ' kala prie 
kryžiaus savo bendraminčius 
sandariečius, kad jie atsime
tę nuo katalikų prisišliejo prie 
soc. demokratų.N 

Chicagos sandarietis "San
daroje" atkerta "V-bės" re-

žygiais, t. y. greitu paskyri- ciaktoriiu argumentuodamas, 
, imi audijencijos ir greitu vi- i kad jįe gerai pasielgę pasi-
zitos sugrąžinimu Amerikos maudami soc. demokr. apina-
vyriausybė norėjo parodyti srui. Kodėl ? Mat, jeigu jie bu 
Lietuvai ypatingo palankumo, tų išvien ėję su katalikais, tai 
Kiek teko girdėti, kai-kurioms butų turėję išnešti rezoliuci-
kitoms valstybėms prisieina ir jas už Seimą, Lietuvos Atsto-
Hgokai palaukti audijencijų irjvą, tuotarpu jie protestavo 
revizitų. prieš Lietuvos konstituciją, 

vienybę — kalba jų atsiųsta
sis pareiškimas — atsisaky
mas nuo bendros iškilmės su 
Zimanto ir Montvido parašais. 
Kodėl jie taip pasielgė f Netie
sa, kad trijų srovių atstovų 
pasitarimuose turėjo būti iš
neštos rezoliucijos už Sei
mą, registraciją, už konstitu
ciją. Kadangi iškilmės buvo 
rengiamos ne, partijų bet visų 
lietuvių, partijįnių simpatijų 
ir antipatijų išsižadėta. Paga
mintos sveikinimo telegr. prez. 
Rardingui, St. Seimui, Lietu
vos ' Atstovui labai saito ir 
oficialaus tono. Pagaminta re
zoliucijų tekstas del registra
cijos negeistinų patvarkymų, 
del Lietuvos konstitucijos, 
kur kalbama kad butų garan 
tuotos piliečiams civilės bei po 
litinės teisės, kad butų panai
kinta mirties bausmėj kad bu
tų užtikrinta spaudos, tikybos, 
busirinkimų, organizacijų lais- ^- i 
vė, kad liaudies teisės nebūtų 
varžomos ir siaurinamos. 

Visi tie ir kiti srovių^ konfe
rencijos sutarties punktai bu
vo užprotokoluoti tarpininko 
p. J.Bagcižiuno ir tu protoko
lų nuorašus turi srovių atsto-

Taigi tariant Chic. sandą 
riečio juokingais žodžiais, jie 
"principe, dėlei kurio tos de-

vai. " D r a u g a s " juos paskeUmonstracijos įvyko ir socialis-
bė. 

Sandarietis niekus kalba, 
kuomet jis rašo iš savo mak
aulės prasimanytus dalykus. 

Jeigu tad neįvyko bendros 
visų Chicagos lietuvių mani
festacijos, tai dėlto, kad jiems 
daugiaus rūpėjo surengti gry
nai partijinį 'mitingą, negu 
patriotiniai valstybinę iškil
mę, kaip kad ^surengė CKica 

v 

tuotarpu tik tai, kad yra dū
šia ir pragaras. Kitus žadėjo, 
kitą kartą./ Kvietė biblistus 
stoti lygiomis teisėmįs ir kal
bėti kiekvienam po 15 minučių 
pakaitomis. 

Biblistų atstovas. 

Pasirodė jaunas vyrukas ir 
BibHstų komiteto vardu pasi
sakė negalįs į disputas stoti. 
Siūlė kitą salę, kurią jie pa
tys pasamdysią. Kun. Bum
šas atkartojo sąlygas antru 
kartu, kad abudu lygiomis 
teisėmis, kad nuo 500 dol. jis 
atsisako, net jeigu laimėsiąs 
ginčus. Kvietė kitokį biblis 
tą, ne nuo komiteto. Trimis 
atvejais kvietė. Neatsirado no
rinčių. Nuostabu. Kįtoj salė
je butų galėjo būti kitos dis
putos. O ar parapijos salėje 
ne žmonės buvo susirinkę? Ki
taip negali suprasti, kaip tik 

riaus žino-visą derybų ir iš

kąri biblistai lygiomis teisė
mis stoti į ginčus bijo. 
"S 

Visgi disputos įvykę. 

Neatsiliepiant nei vienam 
biblistuį kun. Bumšas dar 
sykį perskaitęs jų lapelį, pa
klausė Komiteto atstovo, ar 
tai jų lapelis. Biblistas atsa
kė: "Taip , tai mūsų". 

Tuomet tai ir prasidėjo. 
Kun. Bumšas ėmė priparodi-
nėti iš Biblijos, kad yra dū
šia, yra bausmė, yra amžinas 
pragams. Mažne pėr tris va
landas tęsėsi jo kalba. Tiesiog 
užpylė Biblijos įžodžiais tuos 
klausimus. Su viršum $0 vie
tų nurodė kur aiškių aiš
kiausia apie tai kalba. I r kas 
svarbiausia, kun. Bumšas var
tojo ne katalikišką šv. Kaštą, 
bet jpoJcių Biblistų Bibliją. 
Kiekvienam sakiniui nurodė, 
kur parašyta, kokioj ' vietoje. 
Stovėjo Biblistų penketas pa
sieny, visą laiką ir tylėjo. Nė 
vienas nė žodžio priešais ne
galėjo pasakyti. 

Biblistai prisipažino prakišę.' 

Pasibaigus kun. Bumšo kal
bai aš palydėjau Biblistus iki 
stritkario. Vienas iš jų sako: 
"Kunigas pasirinko sau tokį 
dalyką disptitoms, kurs, mums 
yra nepatogus". Kitas sako: 
"Ale, sanavagan, gerus argu
mentus vartojo; nieko negali 
jam atsakyti'.'. 

Trečias pagaliaus sako: " I š 
pašiojo, iškraipė savotiškai 
šv. Rašto žodžius, o parapijo-
nai žinoma, t ik i" . 

Jeigu dalykas jums pasiro
dė nepatogus, tai kam patys 
jį siūlėte lapeliuose? Jeigu 

tys skaitytojai tegul spren
džia, kieno tiesa, ar Biblis
tų, ar Katalikų mokslo. 

Reikėtų dabar kiekvienam 
mastančiam žmogui "La ivą" 
išsirąšyti.Kainuoja tik. $1.00, o 
duos jis tokių dalykų, už ku
riuos patys Biblistai siūlo 
$500.00. į • " 

Graži užbaiga. 
Pasibaigus, atsilygindami 

Dievui už naudingas prakal
bas, padarėme gerą darbą. 
Sumėtėme katalikų moksleivių 
naudai $30.70. Kun. Vaičiūnas 
nuo savęs pridėjo 20 dol. 

Atkalbėję maldą, sugiedoję 
Lietuvos himnų, tris kartus 
sušukę 'valio gerb. kalbėto
jui, Lietuvos naujam amba
sadoriui Čarneckiui ir Lietu
vai, mūsų Tėvynei, — išsis
kirstėme. Bet ilgai neužmirši 
me tos dienos. Dar vieną kar
tą įsitikinome, kad visi kata
likų priešai šviesos bijo ir 
slapstosi. Dar sykį patyrėme, 
kad mūsų tikėjimas yra iš
mintingas ir stovi ant uolos 
pamato. 

J . Šliogeris. 

kilmės eigą u i Chic. sandą- m e k 0 prieš jo argumentus ne-
rietį ir teisingai kala savo 
bendraminčiu* pri<! kryžiau*. K a t a l i k l | B^nyfų_ Jeigu n e . 

tai ir tautininkai (melas, ne 
tautininkai, bet socialistai 
liaudininkai —• sandariečiai) 
pilnai sutiko ir krūvoje tą 
principą (!? Red.) auvaikš 
v - . , , « 

oiojo". 
Taip, jie "apvaikščiojo prin 

cipą" tai yra savo partijos 
šišą, bet ne Lietuvos - pripa
žinimo iškilmes minėjo. 

Šis faktas liudys mūsų išei
gos katalikai. 

"Vienybės" red. nors ir riečių bankrotą 
Brooklyn'e gyvena, tečiaus genės vergijos laikus. 

AUKSINŲ NEVERTA 
*IŲSTI. f 

Lietuvos Bankai pataria į 
vietą auksinų siųsti dabar pi
nigus Lietuvos litais arba do
leriais. Dolerius išmoka tik 
bankuose, o litus bankuose ir 
paštuose.' 

Bankai visas operacijas jau 
veda litais, tai pat litais apmo
kamos yra valdininkams algos 
ir atliekami visi valdžios mo-
kesniai. 

Atsiranda", žinoma, tokių, ką 
bijo imti litų, manydami kad 

turite atsakyti, tai gryžkite į • su jais tfus da blogiau kaip su 
markėmis* Tokius bailius ra-

leisingai šv. Rašto žodžius pri- mina Lietuvos bankai, tikrin-
vadžiojo, kodėl jus tylėjote darni, kad litas turi aukso ver-
salėje? j tę. Štai, Ūkio Bankas skelbia 

laikrašty "Lie tuva" , kad jis 
mielu noru apsiima mainyti 

Laive" bus viskas atspauz 
dinta. 

Kad negalėtų Biblistai sa
kyti, buk kun. Bumšas netei
singai šv. Raštą vartojo, ji
sai pasižadėjo visus ^prirody
mus paduoti " L a i v e " kad 
kiekvienas matytų, kaip buvo 
pasakyta ir pats paėmęs šv. 
Raštą palygintų, ar taip yra, 
ar ne. 

vijos istorijai tautinį sandą-( Be to kun. Bumšas pasakė; ) > u s v a r t o j a U ) a , p r e k y l ? o j e 

ir aocialisti- /visus 5 klausimus priparody-priparody-
/siąs raštu per "La ivą" / Pa- j PI-ATINKITE "DRAUGĄ." 

litus į auksinus visiems kas 
tik nori. Bankas pamaino li
tus auksinais tokiu pat kursu 
kaip dolerius, t. y. x& 10 litų 
duoda tiek markių kiek tą 
dieną Berlyne duoda markių 
už 1 dolerį. 

Po Naujų Metų markės feus 
laikomos nebe Lietuvos, 4>et 
svetimos šalies pinigais ir ne-

•***• • I I H * . m>+ • vm -M »«•»•>»»» 

VILNIJOS LIETUVIU GOLGOTA.) 

(Tąsa). 
Galima įsivaizdinti, kas kaime tokiais 

atvejais dedasi, jei atsiminsime, koks bu
vo aukštesnių valdininkų elgimasis sa 
mokiniais ir mokytojais metant iš buto lie
tuvių mokyklas ir prieglaudą Vilniuj. Tai* 
buvo miesto gyventojų akyse, kur, regis, 
ne vienas galėjo dar susigėdinti. Bet su 
kaimo gyventojais dar blogiau elgiasi. 
Žandarai tai dažniausia visuomenės išma
tos, siunčiami okupuoton lietuvon atpa-
kutavoti savo praeitį. A, a. kun. Lajausko 
žandarai-užmušikai tapo perkelti Nočion; 

su a. a. kun. Lajausku. 
Po mokyklos pogromo, kiek kartų gy-

vaites bėgdavo bekeikdami "chamus" . 
Galima sau įsivaizdinti, kas butų, jei 

lenkai užimtų visą Lietuvą. Tai butų ar
šesnė okupacija už visas buvusias okupa
cijas. I r nuostabu: mus kankina tie, ku
rie patys buvo rusų, vokiečių kankinami; 
mūsų mokyklas ardo, vaikus muša, dar 
žiauriaus su jais elgiasi negu tai darė vo
kiečiai lenkų vaikams Poznanės Wres-
nioj. Ne tik nieko neišmoko lenkai būdami 
belaisvėj, bet ir ką mokėjo pamiršo, ar 
bent išmoko kitus kankinti, perėmė visas 
bjauriausias rusų, vokiečių budo ypaty
bes. ' 

Gyventojai labai pasipiktinę tokiais 
"brol ių" darbais, dantimis tik griežia 
bet žinoma, sučiaupę lupaą turį kentėti, 
nes už mažįausį pasipriešinimą gresia kar
tais net mirti*. Skųstis nėra kam! JKai-ka-
da gyventojai mėgino kreiptis aukštes-čia jie grasindavo kunigams ir lietuvių 

veikėjams, kad pasielgsią su jais taip kaip nion valdžion, bet užtai buvo dar labiau 
baudžiami: žmones mušė, užkraudavo vi
sokiomis sunkenybėmis, pav.: stuikomis,, 

negu kiti. Atėję kaiman tuojaus klausia, 
ar lietuviškas kaimas; jei būva lenkų ap
gyvendintas*, tai nieko nejudina, bet eina 
lietuvių kaiman. Dvarponiai dažniausia 
jokių sunkenybių valstybės bei valsčiau* 
naudai neneša, o vis tai sukrauna kaimie
čiams, neskaitant to, kad 1919 m. žmonės 
turėjo eiti-baudžiavą — eiti dirbti dvarų 
laukus. 1920 m. Eišiškių valsčiaus Tary
boj dvarponiai nutarė mokėti mokesčius 
ne nuo žemės, bet nuo karvių, tuo būdu 
norėdami išvengti daugiau mokesčių mo
kėti; tat išeidavo kartais taip: dvarponis 
tiek pat mokesčių turėjo mokėti, kiek ir 
jo kumetis, kuris nei feiškio neturėjo že
mės, kai dvarponis savo ž<emę skaito de-
sėtkais valakų. '/ 

v Valsčiaus tarybose dažniausiai sėdi 
dvarponiai *r &ėfctoa. Ne tik lietuvių neįsi
leidžia, bet ir bėdnų sulenkėjusių gyven
tojų.' Tam pačiam Valsčiuj 1#Ž0 m. į val
sčiaus tarybą turėjo būti rinkimai rajo
nais. .Rajonų tam tikri vaįdininkai priva-

savo žmones išrenka. > 

Draugijinis gyvenimas. 

- ' Draugijinis lietuvių gyvenimas Lydos 
apskr., kaip ir_ visoj Vilnijoj,* visai nuslo
pintas: neįleidžiama nei vienos draugijos, 
ypač jaunimo, įsteigti. Tik rodos Vilniuj 
pora draugijų ir Švenčionyse " R y t o " 
draugija mokykloms globoti kaip tai Jgy-
vuoja, bet jųjų veikimas taip yra suvar
žytas, kad ištikrųjų reikia stebėtis iš tų 
lietuvių veikėjų, kad prie tokių aplinky
bių dar ką nors gali padaryti. 

1920 m. Lydos apskr.' kelios pavasari
ninkų kuopelės panorėjo įsiregistruoti, tuo 
tikslu vdarė didžiausių pastangn ir, žino
ma, nieko nepešė, tik užsitraukė žandaru 
globą, kurie paskui nedavė ramybės lan
kydamiesi dieną ir naktį. 

Bet drąsusis Lydos apskr. jaunimas 
nenusimina: steigia slaptąsias mokyklas, 
draugijas, iavinįmosi kursus, ir budeliai 
nežinia kaip šėitų, kaip stengtųsi iš jų 
jaunuolių širdies išrauti tėvynės, švie-ventojai kreipėsi su prašymais leisti jiems j rekvizicijomis, jau nekalbant apie tai, ką [ Įėjo nuskirti rinkimų laiką ir vįetą. Kales-

mokyklas steigti, tai arba jokio atsaky-į dažnai lankydamies žandarai apipLėšda- ninku rajone dvarponiai su šlėktomis susi-J *°s pamylėjimą, tečiau tie didvyriai varo 
mo negaudavo, arba vietoj atsakymo pa
siųsdavo jiem* lenką nvokytoją, pav. 1921 
—2 m. Karnarunų kaiman (Kaniavos vaL). 
Bet žmonės lenkiškas mokyklas boikotuo-

vo. r * -i r iv 
^ Poniška ly«yW. 

l ietuviški kaimai visada turi dau-
davo ir lenkai mokytojai pabuvę 2S sa- srian r«>lnr»ww»iin rin^t* «act/>^in *ro»«i«*i 

tarė atlikti rinkimus bg " c h a m u " ir pas
kyrė rinkimus 8 v. ryto sekmadieny — tai 
buvo žiemos metu, — o žinoti apie tai 
davė gyventojams tik iš vakaro. Taip or-

. W l - , . - - £ - i—•.— •!-?-

ir varys gpjį patrijotinį ir kultūros darbą! 
Paminėsiu vieną slaptosios jaunimo 

draugijos susirinkime. Nesakysiu nei k*r 
nei kada buvo, tas skaitytojams ne labai 

giams pakenkti; galiu tik pridėti, kad tai 
buvo Lydo6 apekr^ tame mūsų užmirštam, 
lyg palaidotam, krašte. 

Tai buvo sekmadieny. Po pamaldų 
vienas jaunuolis pakuštėjo man į ausį 
prašydamas a&uti — bus draugijos susi
rinkimas. Galvos linktelėjimu sutikau. 
Mano nelaimei aplinkybių priverstas turė
jau susivėlyti. Netoli nuo kaimo pamačiau 
bežaidžiant po 2-3 berniukus kiekvienoj 
kryžkelėj, ^ n t kiekvieno kelio. Man dinkt 
galvon, ar nebus tai sargyba. Paskui su
žinojau, kad ištikrųjų tai buvo- jaunimo 
išstatyta sargyba. Man dar toli esant nuo 
kaimo jau jie-buvo pastebėję ir sekė, ar 
nesu koks įtariamas asmuo. 

Radau susirinkime jau prasidėjusi. 
Pilna pirkia jaunimo; kaikur įsimaišę ir 
seniai. Visi buvo prisirupšę>prie kokio tai 
žaislo ar šokio, muzikantai su instrumen
tais rankose^ sėdėjo kampe. Mat, jei ko
kiam pavojuj, muzika uždrožia suktinį, vic 
ni puolasi žaisti, tuo metu kiti su popie
riais ar knygomis sprunka, ir taip jaunimo 
susirinkimas urnai virsta jaunimo pasi
linksminimu. Bet reikia žinoti, kad žanda
rai draudžia jaunimui ir pasilinksminimus 
daryti, nes bijosi ir mažiausio šešėlio; bet 
visgi už gužynę mažiau tektų nukentėti ne-
m v «Jl 
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ŠAUUŲ ATSTOVO PRA 
KALBOS. 

Telefoną* Dreael 8A*0^ 

"» " ' .••" 

Dt. M. Stupnicki 
3167 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vardd 5032 

Valandos — 8 Iki 11 iš rytoj 
po pietų 6 iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

*mm*m* 

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

reina į ra'nkas Dr. Chaa. Segal, 
žento ir partnerio. Visi seaieje 
pažįstami Ir draugai apuii'iys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Olaser. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo I i rvt*> 

lkl 8 pe pietų, tino 6 iki T »ak. 
Ned. nuo 10 iki i po pi«U). 

Telefonas Yards* 687 H 

*a: TSSS 

|DR. A. R. MERSCHATIS 
g DENTTSTAS 
#Valand: Nuo 9 išryto iki 8:30 vak. 
Q 3241 So. Halsted Gatvė 

Chieago, m . 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. o5 1900 So. Halsted Str. S 

Ž 

j 
9 
S 

**e-»W5 riYtfsro^gr¥3^¥e-¥'tfycj K 

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

5 iki 7 vai vakaro. 
418-3 Arvlur A ve. 
Tel. Lafayette 009S 

>0R. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Westėm Avenue 
Telef. Lafayette 4144 

Yaandos: 9 - l | rytais, 1-9 po 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldle-
niais tiktai po pietų 2 iki B vai. 

=Caiiiiiii!ii!ur̂ iitinmnir2nittiiitutfiQ 

i V. W. RUTKAUSKAS i 
B ADVOKATAS I 
3 = 

Ofisas D'.dnuestyi: > 
| 29 South La Salle Street = 

K am baris SSO 
2 Telefonas: Central 8899 

Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
Telefonas: Tardo 4881 

Ūll11 IIUlilCĮLUII UIIIJIIl^lll III IIIIIILZ S 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oftsa po n aso. 

8241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Jociaus Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonius nno 9-12 A. M. 

6-8 F. M. 
Tei. Boulevasd 717t 
Rezidencijas TeL Fsirfax 5A74 

tmmmpmm 

II DR, MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4434 6* Ashland Ave, 
TeL Taros, »»4 

Tel. Yards 0494 
OFISO V AL.: 

8—18 • . ryto, 1—3 Ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis: nuo 19 v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

i! 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 Soutfi Halsted Street . . 
Ant Tirfiaus Univer. State Baide g 
Valandos: nųo 18—12 ryte; nuo 
7—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—3 
Ooflsas Ir gyvenimo vieta: §£ 

- - • • • j » - * ^ Į f Ę f t i W j Į \**m - "- » r ' " '•• •••"•'• — — ••• " •=-Į" 

Binghamton. N. Y. — Spalio 
^8 d. įvyko h. L. Pask. Stoties 
surengtos prakalbos. Kalbėjo 
Liet; Šaulių $ą-gos atstovas, 
Vilniaus tremtinis, gerb. A. 
Žemaitis — Žmuidzinavičius. 

Vakaro vedėjas "buvo gerb. 
kun. kleb. K. Skripka. 

Pirmiausia Sv. Juozapo par. 
choras vadovaujant p le i Kot. 
Vinciutei padainavo Lietuvos 
himną ir keletą gražių lietu
viškų dainelių. Publikai labai 
patiko. } 

iPo to kalbėjo gerb. A. Ze» 
maitis. Neužgauliojo kalboj 
nei vienos partijos. J is iškal
bus. 

Pirmoj kalboj išdėstė Šaulių 
Sąjungos reikalus, ką šian
die šauliai veikia, kaip jie pa
aukoja visą savo energiją, net J 
ir gyvybę savo brangiai tė
vynei. J ie dabar šaukiasi prie 
savo brolių ir sesučių ameri
kiečių pačiuoti ginklų jų ran
koms, o j i e statys savo krut-
nes prie"; nevidonus užpuoli
kus ir visokius želigovskinin-
kns gindami savo brangią tė
vynę LVtuvą. 

Po šios prakalbus, per pus
valandį į*ei'traukos rinko au
kas šauliams. 

Antram atvejyj gerb. kal
bėtojas kalbėjo apie Lietuvos 
piliečių registraciją ir piliety
bę. Čia taipat nė vieno neuž-j 
gauliojo, visiems patenkinan
čiai kalbėjo. Gerb. Žemaičio 
kalbos vra įdomios ir vertos 
kiekvienam lietuviui pasiklau
syti. 

w 

Publikos į prakalbas atsi
lankė apie 300. Butų daugiau 
atsilankę, bet oras buvo lietin-
gasj kai-kuriuos sulaikė na
mie. I r su aukomis butų gra^ 
žiau pasirodę. Vienok čionai 
nenuleidžiama rankų kilniems 
Lietuvos reikalams, gausiai 
aukomis prisidedama. 

Aukojo šie: kun. K. Skrip-
ka, šautuvą ir pinigais $10.00; 

Po $11: J . Zakarauskas ir 
M. Čepleinis; 
' Po $10: D. Vanagas, P . 8a-
parais, J . ZekereviČius; 

$T>: J . Velzis; 
$2: St. Paplauskas; 
Po $1.00: V. Sejoka, M. Kaz

lauskas, M. Petrauskas, Z. 
Žalneravieius, J . Misevičius, 
St. Mikalkevičius, P . Steckis 
ir A. Levinskas. 

Smulkiomis aukomis surink
ta $13-60. Viso Lietuvos Šau
lių Sąjungai surinkta $80.60. 
Aukotojams tariame širdingą 
ačiū. N 

L. L. P . Stoties valdyba, 
J . švarelka. pirm., 
D. Vanagas, rast. 

IŠ U2SIENI0. 
Montreal, Canada — Rug. 

24 d. L. Vyčių 33 kuopa su
rengė vakarą. Vak&ras buvo 
įdomus ir buvo kuo pasidžiau
gti. O tai vis veiklių narių 
darbštumas. Ne vien Suv. Vai. 
jaunimas yra išsilavinęs gerai, 
neatsilikęs ir Kanados jauni
mas. 33 kuopa turi veiklių na
rių ir gabįų vaidintojų. L. Vy
čių 33 kuopos, Montrealy, jė
gos gali būti milžiniškos. , 

Tas vakaras susidėjo iš dai
nų, deklamacijos, prakalbos ir 
veikalo — "Jono Širdis". 

Jaunimas. 

Jaunimo Montrealy yra 
daug. Tik, deja, kad ne visas 
priklauso prie L. Vyčių "33 
kuopos. Jaunimas ČIA yra pra
kilnus, tik dar jam reikia duo
ti geresnį supratimą L. Vyčių 
organizacijos, sužadinti jame 
daugiau energijos, išjudinti i 
smarkesnį darbą. Tuomet pa
matytų, kad ne vien organiza
cijai yra gerai, ir pačiai mūsų 
tautai daug gero padarys, bet 
ir patys gražiai prasilavins ir 
sau bus naudingesni. Tadgi 
jaunime, stokim į L. Vyčių 
organizaciją, laikykimės tvir
tai tos organizacijos ir pama
nysime iš to neapsakomą nau
dą. Taip- mes savo gerus no-1 
rus įkuuysime gyvenimai!. 

Iš LIETUVOS KNYGS. 

DR. A. R. LAURAITIS. 
• i 

Dr. A. R. Lauraitis yra pla
čiai žinomas Chicagiečiam* 
dentistas. Pereitą savaitę jis 
atidarė ofisą Brighton Parko 
kolonijoje, 4193 Archer ave., 
netoli Brighton Park teatro. 

4fr >>^fc#^^ 4fr 
KĄ TIK GAVOME IŠ LIETUVOS Š U S KNYGAS: 

No. 62. Medskimes. Vaikams , A 60c. 
No, 39. Melskimės Mergaitėms . ,.. i30c. 
No. .24. Mano Knygelė. iOc. 
No. 36. Marikė j 15c. 
No. 63. Limpamosios ligos , 30c. 
No. 17. Logikos evoliucija 5c. 
No. 7. Labdarybės tvarkymas kitur 10c. 
No. 3. Lietuvos Istorija (292) , 40c. 
No. S. 1. Lietuvos Ist. (252) . . 1 75c. 
No! 47. Pažanga ir Laimė 4c. 
No. 29. Paaugusių žmonių knygelė . . . , . . . . . , 35c. 

J No. 53. Planetos ir žvaigždės , , 30c. 
No. 27. Paklydėliai , . . . , . , . . . . . , . ; 15c. 

j No. 42. Pranciškus Karevičius . , , , . , . . . . . . . . . ^,. 20c. 
No. 52. Pavasario Balsai , ̂ 1.00 
No. 21. Rudens Aidai > , . . . , . . . , . . , ,t....... 60c. 
No. 46. Raudonoji Vėliava ^5c. 
No. 18. Rūtelių darželis \ 20c. 
No. 14. Tomas Akvinietis 3c. 
No. S. 2. Socializmas ir Krikščionybė 5c. 

2873 W. 22-nd St. Marshall 
Sąuare Theater Building. Mu
ms malonu pastebėti, kad Dr. 
Lauraitis yra "Draugo'' ben-

Mokyklos. 

Vanagas, lie
tuvių klebonas, deda ruaa sa-

tierb. kun, P* 

dradarbis, įdomiai informuoja 
mūsų skaitytojus apie dantų 
sveikatą. Geros kloties naujai 
atidarytame ofise. 

minėti vardus tų, kurios tiek 
daug" triūso padėjo pakolei su-
ivng(\ tą balių, o ypač darba
vosi laike to vakaro:%kaip pp.\ 
(lasparkienė, Šiaulienė ir But
kienė, nei sušilusios lakstė po 
svetainę su visokiais šmuge-j 
liais taip kad nespėjo nė pra-j 
kaitą šluostyti. 

Prisižiūrėjęs to visko, ką 
tik buvo tokio įdomesnio, ma
čiau kad viskas sekėsi visais 

s: 
šiandie Pinigų Kursas 
*ių»lli»* rrt«hiY«D Bar MUM t 

5c. Už 100 Auksinų 
-wm—•* a r b a — < - * — 

2000 Auks. Už $1.00. 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes Į8J8J8JĮ8J 
Pristatymas Uitlkriotaj 

a 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas ^6,000,000.00 

r IffT. M , ' V M. M S 

Taipgi Dr. Lauraitis turi ofi
są ir West Sidės kolonijoje.^ No. 8. Savasties Klausimu „ ' 3c. 

No. S. 3. Sociologija ,, ..^., ,. 35c. 
No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija \ 60c. 
No. 40. Savasties Principas . . . ; , . . . , , StV J 
No. 44. Socialis IOansimas % — . 1.50 j 
No. 22. Trigonometrija . . , . . . . . . , . , 1.00 
No. 41. Vaikų pasiskaitymai 5c. 

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

parduodami ' 
— vjjįLdos kreipkitės pas —-

S . L . F A 8 I O N A S C 0 . 
809 W. 3.*th St.' Chieago, 
Tei. Blva, 0611 ir 0774. x 

TAS BUS IiĄJBAI JUM AKT" 
NAUDOS. 

PausekTningrai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
I ŽT1KKINAM ATS4\fiA5irTf IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

atžvilgiais kuogeriausiai ir 
vo pastangas link mokyklų, ar- . , v . , . . 
i V.^_ v.. .,. L«r_i_ V. uiatyt nemažai pelno padare. 

Taigi prie progos pasidžiaugę 
lauksime ir daugiaus tokių 

ba kaip čia sako klasių. Jau 
penktoj vietoj atidaro mokyklą] 
ir jis pats važiuoja k duoda -. . . . . 

. „ ,. T" . . . naudingų pasibnksmimmų. 
pamokas. Kaslink išgavimo lei 1 
(limo iš Kanados valdžios vai
kus mokyti lietuviškai, tai ne
lengvas darbas. Beikia turėti 
gerą pažintį su direktoriais ir 
tai pradėjęs naujoj vietoj daug 
yra vargo. Bet gerb. klebonas] 

No. 11. Vadovėlis išmokti mišioms t 5c. 
IP. 6. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų. unm. 

DRAUCrAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicągo, Illinois. 

mergaitė, kuri pasakė gražias ^ a n t pyragaičius per "tre-
eilucės, net znalonu buvo klau- kes" , koks ten nelabas auto-

' * * * ^ ^ ^ » » ^ ' * • [ • • • • • • — ^ • • » . 
Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAM 

Ofisas vJdunUestrJe 
A S M O G I A T I O N B L D O . 

19 Sonth La SaUe fitreel 

I Room 1898 
Valandofl: 9 ryto Iki i po p U t n ! 
Namų Tel. Hyde Park 899f 

syti. 
Už šitą darbą reikia i&reiks-

mobilius kaip švilpė pro šalį 
jos, tai ko tik iiepavertė jos 

ti didelę padėką seserinis Ka- J *u šiltais pyragaičius. Mickus 

Ant 17tojaus, 8 d. spialio, su
žinojau, kad bus koksai tai 
l iGrušių Balius", kurį suren-

zimierietėms, kurios deda vi
sas savo pastangas, kad kiek j 
galima tuos vaikelius supa
žindinus »u lietuvių dvasia. 
Kaip gaila girdėti nuo kai-
kurių tėvų, visokių išmetinė
jimų apie katalikiškas moky-
idas, kad girdi nieko1 gero 
jose neišmoksta. Labai gaila 
tų kurie daro tokius išmetinė- flės' ' kaip tas nelabasis auto 
j i mus; gal susipras kada, bet 
bus pervėlu. 

(ialų-gale, prie užbaigimo 
programos buvo pristatytas 

Altoriaus Puošimo ir Akade
mijos Rėmėjų Dr-ja. Įėjus į 

nepaiso to ir nesigaili savo 8 v e t n i n c > pasidairius, pama-
triuso. Greitu laiku tikisi gauti n&u k i u i g T u S i o s k i l b o ; p i i m a _ 

Kė rodos, kad nepameluocku J kalbėti gerb. kun. Bumšas,| 
kuris savo turiningoj kalboj 
nušvietė daug dalykų,suiygiho 

SUGRJŽO KLEBONAS. 
* 

Easton, Pa. — Pastaruoju 
laiku sugrįžo vietinės liet. kat. 
parapijos klebonas kun. V. 
Matulaitis, po trijų mėnesių, 
vakacijų praleistų Lietuvoj. 

Koresp. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvjs Gydrtoias ir Chirurgas 

IUVUV p - M£*\#w^Ę^m < 
. Telef. Pullman 842 ir 349 
Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 

Kuo T iki 9 vak. 

KV¥. KAS6IUKO ANTRA
ŠAS. 

leidimą ir pastatys mokytoją 
mokyti vaikelius. 

Patri jotas. 

Prie progos turiu^ pastebėt i, 
kad gerb. kun. Vanagas yra 
didelis Lietuvos patrijotas. 
Jis rūpinas visais tautiniais 
reikalais. Dažnai pasakoja a-
pie juos. Taipgi jis pats rū
pinasi ir dirbs Lietuvos pilie
čių registracijos darbą. 
„ Montrealo lietuviams garbėj 
turėti tokį patri jotą kaip kun. 
Vanagas. 

Augštuoiėlis. 

C H 1 C A G 0 J E 
. . DRISKIŲ BALIUS ' IR 

"GRUŠIŲ BALIUS". 

llev. P. Kasčiukas, 
53 Capitol Ave., 

Hartford, Conn-

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

West Side. — spalio 7 d. 
įvyko taip vadinamas "Dris
kių Balius'* kurį surengė Lab
daringos Sąjungos 7 kuopa. 
Balius visais atvejais labai 
gerai pavyko. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Nemažai atsi
lankė ir su nudriskusiais d ra 
bužiais, kurie visgi tikėjosi lai 
mėti ką nors iš paskirtą do
vanų. Kiek man teko patėmy-
ti, moteris darbavosi visokiais 
Irvudniŝ kad tik daų^ąus peJno 
padarius Labdarybės naudai. 

A n t a n i n i Hns n a n m a » l 

ciau vienas kitas nusiskina ir 
nieks nieko nesako. Gerai kad 
taip, ir aš priėjau ir pradėjau 
skinti, tik čiupt iš užpakalio 
už ka ln i er iaus , ir sako , turi 

užsimokėt. As visgi nesupras
damas kame dalykas, pradėjau 

senovės laikus su dabartiniais, 
kaip ir kokiais budais buvo 
}juosiami altoriai. 

Po prakalbos programa už 
sibaigė. Žmonių taipgi buvo 
gana daug ir 'pelno nemažai 
atliks. Labai malonu butų ma* 
lyti ir daugiaus tokių pramo
gėlių, nes kuomet daugiaus jų 

taip išsigando, kad net iš 
beismento tekinas bėgo našlės 
pasitikti. Bijojo ir šios šeimi
ninkėlės netekti. 

Vežime, prašau tavęs ir ant 
Union ave. pasivažinėti, dau
giau smagių naujienėlių sura
site ir gal taip piktai neišgąs
dinsi Mickaus "gaspadinė 

* J. P. WAITCHES 
La vvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS ^1 
Dien.: R. 511-127 H. Dearborn 

1 £**«<* Tel. Dearborn 94M0 
Vakarais: 10786 S. Wabash Ave. f 
Roseland Tel Pullman 6277 

K' 

% Telefonas Boalevard 4139 

A. Masalskis: 
Graborius 

Patarnauju lal-1 
dotuvėse yes-^ 
tuvėse kriki-< 
tynose ir kituo
se reikaluose! 
Kainos prielna-J 
mos 

mobilius, ir nenupurtysi šiur-l 
pūliais to kunigužie iš bai-j 
inės,.kad vėl neteks šeiminin-]f 3307 Auburn Ave. Chieago. 
kės. Nesulaukęs. 

Dr. 0 , VATTUSH, 0 . D. 
"» « > ii F." = = * = 

* Telefonas Yards 1128 

Garbė dai-buotojoms. 
1 - \Pilypas iš Kanapių. 

/ 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU 
KAI. 

purtytis ir "leisintis kad atei- ] pasitktko, tuomet visuomenė 
damas užsimokėjau, bet visgi ]abiaus atjaučia ir parenua. 
tas nieko nereiškia, mergaitė 
sako, tai einam į teismą. Aš, 
nieko nežinodamas, mąsčiau, 
kad bus blogai, užsimokėjau 
kiek reikėjo ir atsisėdau sau 
ramiai ir laukiu, kas toliau 
bus. 

Štai pasigirsta skambutis: 
pu Budreekįeaė, kaipo vakaro 
vedėja pradėjo aiškinti apie 
programą to vakaro: pirmiau
siai ant estrados pasirodo po
ra vaikučių, kurie savo užduo
tis gana gerai atliko. Pasjuii 
seka mažiukų choras, kurie su-
lyg savęs ir dainele sudainavo 
gaua $erai. 

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins visu j 
akių tempimą 
kas yra priežas 
lUpot skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; neUkrae akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaJUJas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan-
tiftms paLaeibsta. Sergėkite aavo re-

] gėjimo ir vaikus einančius mokyk^ 
los. Valandos: nųe 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 

1545 W, 47 St. ir AsMand Av. 
Telefonas Boulevjįrd 7689 

*.!•» 

!

9407 W. Bladison Street 
Telefonas Seeley 1648 

Moko Slųvimp, Patternų kir-f 
^r*^™™^^6 • V ^ ^ ^ 9 8 J ^ W P P 8 9 ' Tf'^^myi^^F^9^r ^̂ ^ % ^ ^ B 

mama Vjiatoa duodama dykai, i 
Diplomai. ICokslaa lengvais at - j 
mokėjimala Klesos dianomis irf 
vakarsJa. Raikala«M$ ijjipsj^nl 
Biznio ir Naminįaf kursą} Škrybė 

SARA rATKt, 
Vpyiiiiim ne v imir vHyinpia - ] l"^" T * i s y D a * ' ^ o r i n t totormįcijų v e d i m a s ne Vispr ya^ine^a- i#rašykite ar telefonuokite. 
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si. Kodėl jis nepastebėjo k u 
ui gužu? Mickaus* (arba kaif 
jis pats vadinasi "Vyskupai 
MLekewiczius'') " nelaimes, 
kad jis ilfą laiką negalėjo 
gauti u gaspadinės ' ' l Dabar 
tas kanigužis gavo - moteriške, 
ir tai gana puikia lietuvę kuri 
jam iškepa 'pyragaičius ir neša 
Union g-ve iki 35-toą. 

&tai viduiy, choro pasii^odo | Karlą tai mater-elei bene-
1 1 '».'vjjj i y 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS m] 
Rsisamnotojas 

Tartų aut^*^o-! 
bilins visokiems) 
reikalams. E>inaį 
pritins mes 

8810 Auburn 
"Ave. ChJcago.Į 

rgnr •—jui 

n m*m J. V ^ A ^ D Ž 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai visiems retit&lams 

2055 W. 22-nfl Str. 2146 W. 21 PL| 
Tel. Ganai 6543 Tel. Ganai 0199* 

i 

I. 
»•' • ' • " •' J g ;i I M j - . 

LIETTJVIS GRABORIUS 
S2Si i w. zą-fd Pi. Chieago, m | 
| Patarnauja laidotuvėse kuopi-gį 
Sgiansia, Reikale meldžiu atsišau-— 
Bkti, o mano darbą busite užga-S 
Inėdinti. Tel. Canal 1271— 21003 
lHimmuumiiiimiuiiiimiiiimiiimiiiu 

' AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA 

3106 So. Ralsted St. 
Mokina: lietuvių ir anglų kal-

i
bų, skaitiiavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirkly bos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, He-
tuvių kalbos gramatikos. 

i 

atdara: nuo 9 ryto 
4 

i Mokykla 
iki 10 vak. 

W r = 

1 

BBBSl 

in i lY ,rYl"n V P v a i a v ^ Kakar^ų, visokių ženklelių, Guzikučių, Ant-

I mm/ll- U m V V apaadj* ir kiekių draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jusę dr-tes vardą. 

. 8 T R U P A S CO>, i o - 9 2 F e r r y S t . Nevvark . N. J . 

mmmmmmmv'^mmmm^mią 

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ina-
lppi kombinacija. Tos nešvarios baltos 1 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. 

yra mirtinu priašu pleiškam^. Tik kelis 
karius panaudojus jfcs iš galvos visiška! 

^ pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 
galvos odos ir gražių žvilgančia plaukų, naudokit Ėujfles. 

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus j>risiuB6iame 
tiesiai iš labaratorijos. 

P. AD. R1CHTER & CO. 
104-114 So. 4Ch St. H H I H E Brortslyn, N. Y. 

file:///Pilypas
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CHICAGOJE 
W3r3irr¥r5ss«¥5^re-r^^ie^ 

KUN. A. SKRY^KUS SUG-jIš LABDARYBĖS CENTRO. 
RYžO I š LIETUVOS. 

£ 

Rūgs. 2J d. Aušros Vartų 
Vakar vakare spalio 17 d ' par. svet, įvyko Labdaringos 

gerb. kun. A. Skrypkus Šv. į S&j. Centro susirinkimas. Visų 
Kryžiaus par. klebonas lai
mingai sugryžo i š Lietuvės. 

Rep. 

ARTINASI ŽIEMA. 

kuopų atstovai dalyvavo. Su
sirinkimas buvo skaitlingas. 

Visos kuopos veįkia tiksliai. 
Vienos rengia vakarus, kitos 
bazarus, gi 5 kuopa gavo vie
na garbės narę. 

mais paskatina dirbti; p. B. 
Sekleckis, pirm. A. Valančius, 
rast. Česnavičius, p. J . "Stepon 

£ kaitė, A. Nausėda, S. Šlušnis 
Dr. S. Brenza, J . I. Bagdžiu-
nas, Pr. Vitkus i r kiti tiesiog 
susirūpinę labdarybės likimu. 

Nauji dalykai, tai centras 
rengiasi prie seimo. Komisija, 
kurion įėjo p. M. Mikšaitė, p. 
B. Posanka ir V. A. Galnaitė, 
gindėjau smarkiai pne jo ren
giasi. Tyla. 

kuopos labai svarbus susirin
kimas įvyks §į vakarą, Sv. An
tano parap. svet. Visi nariai 
ir narės atsilankykite. 

Valdyba." 

Sujungtas veikimas. 

SOLISTĖS KONCERTAS. 

Anot pranešimų, žiema vi
su greitumu ateina į Chicaga-
Tečiaus nereikia ko perdaug U 2 ė J u s ™saros ozonui kiek 
nusiminti tiems, kurie neturi v i e n * s stengiasi iš to laikotar-
nžtektinai anglių. Nes dažniau P1 0 P M W * sau bent dvi sa-

vaiti atostogoms. Vieni duoda 
atsilsėti protui, kiti raume
nims, gi mes visi dirbome 
nors nevienodais budais. Or
ganizuotos jėgos, t. y. draugi
jos sumažina savo veikimą ta-

>> savo >ia tie- oro "pranašai 
pranešimuose suklysta. 

I r be to juk žinoma, kad 
žiema ateina. Nes juk baigiasi 
spalių mėnesis. 

Vakarines valstijas palietė 
ša 
ir Chicagą. 

Šį vakar, spalio 18 <d. 8:15 
vai. American Bohcmian 
svet., 1440 W, 18-th St. įvyks 
įžymios solistės Onos Pocie
nės atsisveikinimo koncertas. 
Dalyvaus daug ir kitų jėgų 
pasižymėjusių muzikos meno 
srity. Rep. 

Bridgeportas. — L. Vyčių 16 
kp. susirinkimas įvyks trečia
dieny, 18 d. spalio, Šv. Jurgio 
par. svet. tuojaus po pamalcjų. 

Visi nariai ir norintieji pri
sirašyti prie L. Vyčių organi
zacijos malonėkite atsilankyti. 

Valdyba. 

baliui, kuris įvyks 12 d. ]&p-
kr. š. m. Šv. Jurgio parap, 
svet. Taipgi atsiveskite nau
jų draugų prirašymui. 

A. Bugailišlds, nut. rast. 
• * • • 

REIKALINGA, 

Bridgeportas. — šv. Domi 
ninko Dr-jos susirinkimas j -
vyks trečiadieny, spalio 18 d. 
7:30 vai. vak. šv. Jurgio pa
rapijos salėj, 32 PI. i r Auburn 
Ave. Visi nariai susirinkite 
laiku, nes yra daug svarb ių '^š iu turneriai. 

Keikalingi: Leiberiai ir shear 
men dirbti scrap-yard prie ge
ležies. Atsišaukite: 

3465 So. Lawndale Ave. 

REIKALINGI. 

Leiberiai 
Riveteriai 
Buckeriai 
Geležinų karų taisytojiai 
Pnnch mašinų ir 
Jieginio preso operatoriai ir 

PLĖŠIMAI DAUGINASI. 

vės ir net praeiviai. Dažnai 
plėšikai įsikraus to ir i priva
tinius namus. 

me laike. Ieško progos prasi-
alto oro vilnis. Gal ji pasieks J a , i n t i b p n t ^ k c ] e t i ) v a I { m 

du iš miesto dulkių, išvažiuo
ti į tyrus laitkus, dasigauti į 
augštus miškus, kame to sezo
no tinginys vėjaiis šlamuoja 

Atšalus orui, Chicagoje p l ė ' l a p u o t a s m e d ž i ų v i r5unes. Tį
simai dauginasi. Užpuldinėja _ ž m 0 f f U S r a n d a (Ma n o r s v a l a n . 
ini ir plėšiami ofisai, krautu- (](.,loi r a m v } ) 0 > 

Sekant labdarybės progra
ma visiškai skirtingi dalykai 
pastebiama. Jos veikėjai žy-

Žmonėms visur ir visuomet' i m - u s darbus atlieka tame lai-
reikia but budriems. Reikia fc0 

kiekviename žingsny saugotis, j Kapinių dienos šventė. 
Svetimu žmonių nekuomet ne- Kiek centro ir kuopų komitc-
Įsilėisti i namus. <aj važinėjos, vargo iki išgavo 

leidimą, sudarė tvarką. Kiek 
PLANUOJA PARDAVINĖTI motoru įr mergaičių pasiauko-

ANGLIS. j 0 tą dieną rinkti aukas, ken-
tėdamos dienos karštį. Pasek-

Gary, Incl., valdyba planuo m o s buvo puikios, nes visuo-
ja įkurti anglių sandeli, par- m c n e duosniai prisidėjo. 
sitraukti daugybę anglių ir p } k n j ] c a s i ) n v o s 4 (]> } ) 5 ^ 
miestelio piliečiams pigiai an- Xational darže, Riverside, 111. 
gili padavinėt i . p e ] n o 4 ^ $300 8TJ centais. 

Miestelio valdyba sako, del- Turint omeny, jog buvo lab-
ko mūsų piliečiai turi anglių darybės centro piknikas, tai 
tonai mokėti 10 arba 15 dol., 'pemas neperdidžiausia^, bet 
jėl to kuro galima jiems pa- tai visuomenės .dalykas, kiek 
rūpinti po $7,80 tonai? parems labdarybę tiek naudos 

Dar nežinia, ar tie planai iš jos turės, 
bus įvvkinti. Rngp. 12, 13 dd. Įvyko ba-

VAKARINIAI KURSAI. 

Brighton Park — šį vakar 
spalio 18 d. bus antra vakari
niu kursų diena. Pirmoj kur
sų dienoj užsirašė apie 25 mo
kiniai. Kviečiame kuodaugiau-
sia žmonių lankvti šiuos kur-

to » 

sus. (ialima išmokti anglą 
kalbą, Lietuvos istoriją, lietu
viu kalbos gramatiką. Lietu
vių kalbą mokina "Vyč io ' ' 
redaktorius, Ignas Sakalas, 
anglų kalbą mokina kolegijos 
studentas, Stasys Pieža. 

Pamokos šį vakarą prasidės 
lygiai 7:30 vai., parapijos sve
tainėj ,(44-tos ir Fairfield). 

gilios kursus įsteigė L. Vy
čiu 36 kuopa, bet gali lankyti 
ir ne nariai, kas nori. Taigi 
kviečiami į pamokas visi, 'iš
mokti ta kas kiekvienam nau-

1 * * • 

< 11 nga gyvenimui. 
L. V. K. R. Komisija. 

reikalų aptarimui ir bus ren
kami darbininkai busiančiam 

Ant pardavimo pekarne ar 
kepyklą, biznis gerai išdirb
tas lietuvių kolonijoj apgy-

Darbas pastovus mokestis 
gera. 

Pullman Car Works 
110 ir Cottage Grove Avenue 

Pullmas, Chicago. 

, . ventoj. Norintieji ' kreipkitės 
šiuo adresu: 
1400 So. 48 Ct. Cicero, 111. 

ANT PARDAVIMO LOTAI 
50x125 pėdų S. W. kampas 70-tos 

ir Washtenaw , JMrenue 2 bliokai j 
rytus Marąuette Park. Kaina $1350. 

150x125 pėdų Washtcnaw Avonuo 
150 pėdų ant Marąuette Road 6 lo
tai, po $1050 už kiekvienų visi įtai
symai. 

Mrs O'CONNOR 
7041 I-oomis Str: Tel: Stetvart 3167 

REIKALINGI VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišaukite: 

Great Northern Chair Co., 
2500 Ogden Ave. 

. . — 

PRANEŠIMA!, 

KABYKLOS SUPERINTEN
DENTAS ŽUDĖ ANGLE 

KASIUS. 

/aras Nek. Pr. Pan. Šv. par. 
- darže. Uždarbio liko $395.25. 

Kuopos lenktyniavo su 
smarkumu. Jų priešakyje sto
vėjo kupina energijos komi-

Valstijos milicijos pulkinin sija: S. Šlnšnis, J. Steponkai-
kas Hunter liudijo užvakar tė, B. Sekleckis ir A. Xausė-
valstijos pramonės komisijai, da. Gi Sv. Antano diena. Kiek ,"".. .T" 
Ta komisija tyrinėja tavu- ta tlien., pasidarbuota! Per tą p , ^ , , ) . , , , b V i e n u o l 

šias kruvinas darbininkų riau poilsio laikg, Labd. Sąj- klio
k s ir žudynes sale miestelio pos arba Centras kapitalo su-
IFerrin, kur išžudyta apie 20 darė virš dviejų tūkstančių, 
jeunistų darbininkų ir patsai. Keikia nepamiršti, kad visuo-

superinteTidentas.'menė prie to viso žymiai pri-

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

Automobiliaus išleidimas f 
vyks spalių 24 d. šv. Jurgio pa 
rap. salėje, Bridgeporte, tad 
turime prieš tą laiką sutvar-

A. R CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI-
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu liko. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekauėių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš
kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir .kitokiu, 
elektra gydymų. ATaujauskis 

kiaunių formų už labai prieinamą j milSU į t a i s v n i u i s , g v a r a n t l i o j a -
kainą ir lengv;, Išlygų Visi budin- į e r i a u š i a g v d v m a . 
kai pirmos klases padėjime ir jvat- l ° ° * '*. 
rųs patogumui. N'imiiis furnesu op-^ M e s d i l b o n l l i e s s a v i c l l sat l -
Sildomas. C knr%'.8, S nrkliai. 4 Į v ! . , , ^ , . ; ] . , , <s - m ncnwlol Aro 
kiaul/s. 18 parSiukų. 4 paržai. virš b U . ^ l ^ t r i K U ^inUSOKiai MZ 

ehinn v įbrator, pjlectnc JMes-
sage, Electric liivolt Kay me-
ssage, K\vedisb BM^esavich. Mes 
atiduodam patamavimų ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant IJtarninkais vra moterų 
diena, diena ir naktį. 
1657 W. 45 St. Chicago, IU. 

PARDAVIMUI ARBA 3 L \ I \ Y M n 
80 akcrlų forma, Iterrion County, 
Mloh., 86 mylios nuo Chicagos, ne
toli St. Joseph ir . Benton Harbor. 
Viona iš derlingiausių ir ir pui 

200 vištų, Įvairiu*; prie žemės reika
lingos masinos. 70 ak«rlu dirbamos, 
10 akerių girtos ir ganyklos. Kreip
kitės j Elta Commerce Co., 

-S. Halst^d St., Chicago, 111. 

Parsiduoda £ r o C f , r u č i* delikatos-
sen ki-autuv«", lnbni pigiai. 

Atsišaukite: 

528. W. 33rd Str. 

Chicago. 
• Tel. Boulevard 4552 

P A I E Š K O J I M A I AR GALVA SKAUDA? 

kasyklos 
McDowell. 

Pulk. Hunter viena diena pir 
mian prieš žudynes ]>er tele-
loną kalbėjo su ^feDo\vell. 
š is pulkininkui taip sakė: 

"Nukovėme du ar tris uni-
stus anglekasius." 

Paskui tyrynėjimais susek
ta, sakė pulkininkas, jog Mc-
I)owell patsai nužudė du an-
flekasiu. 

Paskui tyrinėjimais susek-
•^.entas pirmutinis pakėlė ko
vę organizuotiems darlnnin-
l:ams. 

sidėjo, nes ką gali padaryti 
vienas žmogus, kuris pasauly
je reiškia tiek, kiek jurose 
vandens lašas. Dainius tai-

Iposgi sako, "Vienas žodis ne 
! šneka". 

Kaip garbinga visiems tiems 
kurie iš artimo meilės pajėgia 
užmiršti save. 

Kebliausias Klausimas. 

Dabar atstovai suvažiavo 
svarsto, mąsto, galvas laužo, 
kaip ir kokių būdu išrišus ta 
kebliausią klausimg, — namų 
statayma. Pinigų, tiesa, turime 
$40,000, bet palyginus su na
mų kainomis, tai maža. I r taip 

no prieteliams už jų pasidar
bavimą, Liekame, 

Su gilia pagarba, 
šv . Kazimiero Seserys ir 

Rėmėjų Dr-ja. 

PELXIXGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas gaU len-j d a l v k a s s t o v i , p a k o l k a s , n e 

fnrai pasipelnyti ir geresni gyvenimą 
nadaryti. negn dirbtuvėje. Kreiki- į U ž b a i g t a s 
tės laišku arba ypatiškai: 

A, B, AGLYS and CO, 
3113 so, Haistcd, Centro 

* 

I Š T A I G A S 
SAVIEJI REMKITE SAVAS 

DAILĖS MYLĖTOJŲ 
D0MEI! 

Šį vakarą 

SPALIO 18 D. 1922 M. 

P-NIOS ONOS POCIENĖS 
Atsisveikinimo Koncertas 
BOHEM—AMER. SVET. 

1440 W. 18-ta Gatvė 

Kurie dar nenusipirkote 
tikietus galėsite nusipirkti 
prie langelio. 

Apart p . Pocienės koncer
te dalyvauja smuikininkas 
W. Harold Simons; kompo
zitorius Louis Victor Saar ir 

Xuolat lankant Labd. Sąj. ' pianistas Antanas S. Pocius 
ntro sns-mus patėmijau, Tat-gi nei vienas nepraleis-

kad daugelis begalo širdingai kime šios progos ir nuvažiuo-
joje dirba. Pavyzdin: gerb. kime į šį puiku koncertą. 
tėvas F. Kudirka, savo prie-

PAIEŠKAU savo sūnaus daktaro 
VIKTORO JAKUČ'IONIO išvažiavu
sio Amerkon 1920: Jis pats arba 
kas apio jį žinote praneškite tėvui 
Šiuo adresu: 

JIOZAS JAKUČIONIS 
Liaudos mokykla 

Mišku gatvė Xo: 4 
Kutinąs. I.lrtuva 

TAIEžKAr savo brolio Kazimie
ro Ramanausko paeinančio iš Kau
no reti: Raseinių apskr : Airogalos 
parap: Dižulių kaimo: Tūrių labai 
svarbių Žinių iš Lietuvos: Jis pats 
arba kas apio ji žinote malonėkite 
pranešti šiuo adresų: 

PALMYRA JITRKONIEVE 
( Ramanauskaitė,) 

;P: O: Box /18d Livlnpston, III: 

PAIEŠKAU Antano Beliausko paei
nančio iš Telšių apskr: Plungės 
valsč: Paliuškių kaimo ir Juozapo 
Tarvido, Telšių apskr: Plungės 
valsč: Stonaičiu kaimo: Jie patys 
ar kas apie juos žinote praneškite 
šiuo adresų: 

JULIJONAS TARVĮDAS 
Kaimo miesto 

Komendaturos Kuopos 
Katinas, Litnuania 

Tai pirmi syruptomal kuje reika
lauja pagelbos. , 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės Šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 
JOHN J. SMETANA 

Akių Specialistas* 
1801 So. Asliland Ave., kamp. 

lK-tos gatvės 
Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 Ir 17 

Ant viršaus riatt's vaistinyčios 
Temyk mano parašą 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis uždaryta. 

Z — "s 

Faieškau savo pusbrolio Martyno 
Norkaus, paeinančio iš Kauno red., 
Š i lo kaimo. Amerikoje gyvena a-
pie 26 metus. Jis jmts arba kas a-
pic jį žinote praueSkite šiuo adre
są: KLEMENSAS NORKUS, 
1810 So. Peoria Str. Chicago. 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118| 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 South Halstcd Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryte: 1 IU « 
po pletu- « *W t vakare 

Tel. Lafayette 422S 

P L U M B I N G 
Kaipo Ii et u vys, lietuvi amu visa
dos patarnauju korariauda. 

M. TVBKA 
SSS8 W. tft-tfc Itreet 

%/. 

—— ^ k—. * 

f PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
j Keturių cylindru $890. Sedan $1,365. F . O. B. Fact. 

gešių cylindrn $1,650, Sedan $2,400. F . O. B. Fact. 
Prieš pirksiant pamatyk DURANT 

WESTERN MOTOR SALES 
5245 W. 22-B4 Str. arti 53-dios gat. Tel. Cicero 8119 

( . v • Pardavėjai ?0NAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. 

Geriausia Dovana 
Kalėdoms i Lietuvą 
P tai Amerikos Doleriai 

Dabar kas tik rašo laiškus j Amerika visi šaukia: 
" NENORIM AUKSINŲ, DUOKITE MUMS DO-

Per ^DRAUGrA" galima nusiųsti dolerius į Lie
tuva taip pat lengvai kaip i r auksinus i r Lietuvos 
Bankai išmoka TIKRAIS AMERIKOS DOLE
RIAIS, visai nekalbindami žmogaus imti kitokius pi
nigus. Žinoma, jei kasnenorės imti dolerius, o prašys 
auksinų ar litų, tai ir gaus auksinus arba litus. 

Doleriai yra išmokami Lietuvoje tikrai Bankose, 
o ne pastose. 

Per " D r a u g ą " galima nusiųsti dolerius i 24 ban 
kus., tokiu būdu visiems yra patogu gauti pinigus ir 
nereikia toli važiuoti, 

č i a paduodame surašą miestų, kur yra tie bankai: 

Alytuj, Biržuose, Jonišky, Kalvarijoj, Kėdai
niuose, i Klaipėdoj, Kretingoj,. Kybartuose, 
Lazdijuose, Linkuvoj, Mažeikiuose, Marijam
polėj, Panevėžy, Prienuose* Raseiniuose, Ro
kišky, Šiauliuose, Šakiuose, Švėkšnoje, Tau
ragėj, Telšiuose, Ukmergėj, Utenoj, Vilkavi
šky. 
Dolerius galima nusiųsti dvejopu būdu: arba tam 

tikrais draftais, kuriuos Jųs patys turite siųsti įdė
jus į laišką, arba mos persiunčiame perlaidom tuo
met Jums nieko nereikia siųsti. 

Kur laiškai gerai greit daeina, paštuose nežųva, 
tai gerai siųsti pinigus ir draftais, nes gali būti grei
tesnis pinigų gavimas. 

Kablegramais » ' . * 

Galima siųsti per "Draugą" taipat auksinus, do
lerius ir LITUS. -

DRAUGO PINIGį 
2334 South Oakley Ave. 

SIUNTIMO SKYRIUS Į 
Chicago, Illinois. 

ETRASTĮ 
1 9 S 6 M. 

Išleista Liet. Katalikų Spaudos Draugijos 

ftMMMtMMMMMMMI 

AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikę 

I 0 

p 

I 
m 
% 

JAME yra 150 su viršum pavekish] a) pavienių 
darbuotoju b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lie
tuvio astronomo kun. TA. 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, šalę visapasaulinių žinių tel-
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. J is 450 pus
lapių. Turėdami ta knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietu va, kaip mes ma
tome. 

Kaina: Apdarytas $1.00 
Neapdarytas v 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. 

Tel. Blvd. T042 

Dr. C. Z. Vezelte 
LIETUVIS DENTTSTA8 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

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

r Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—t uo 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chicago, 111. 

f Ites. Tel. Cicero S6o8 
Ofiso TcL Cicero 4t 

i DR.J.SHINGLMAN 
l > r ĮS28 So. 49 Conrt 
f N. Ė. Cor. 49 Court Ir l f Str. 
t ant viršaus vaistynyčlos. 

' • • • • 1 > » « mtmtmm » • • • • » . t « | { 

Tel. Bonlevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, UI. 
• — — V — m - m m * • — • — • — m m m m m m m 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9691 

Dr. A, A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir -

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriško. Vyrišku 
Vaiku Ir viso chronišką lig*. 

Ofisą*: 3333 S. Halstcd St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—1 po 
piet, 7—8vak. Ned. l t — 1 2 d. 
Res. 1129 Independence Blvd 

i Chicago 


