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META1-V0L VD 

KATALIKŲ MOKYKLOS 
STOVI PIRMOJE VIETOJE 

N E W YORK, spal. 19. — 
Kaip visur, taip ir čia pami
nėta "Gaisrų Trukdymo" 
(Fire Prevention) savaitė. 
Bureau of F i re Provention" 
skyrė 254 auksinius ir sidab
rinius medalius kataliku ir 

Turky žandarmerijos Neleidžia 
Konstantinopolio 

• 

UŽ KELETOS DIENU TRAKIJA BUS EVAKUOTA 

TEISIAMI UŽ ŽINIŲ 
PARDAVIMĄ. 

Teisme sakoma, tas, pavojin
ga respublikai. 

LENKAI IMA SĖBRAUTI 
SU BOLŠEVIKAIS. 

KONSTANTINOPOL, sp. 
19. — Kaip šiandie čionai tu-

l rojo ineiti turkų nacionalistų 
viešųjų mokyklų mokiniams t žandarmerija, siunčiama grai-
už geriausius i r tinkamiau 
sius 

i ko evakuojamon /Trakijon 
parašymus paviršutinių T a m t i k s I u i t n r k a i p l a t * i a i b u 

ruožų "Gaisrų /Trukdymo'' 
temoje. 

Konteste dalyvavo aukštes
nių i r pradžios mokyklų mo
kiniai. Aukštesnių mokyklų 

vo pasiruošę. Turėjo įvykti 
didelės iškilmės. 

Tečiaus vakar staiga santar
vės valstybių komisionieriai 
nusprendė neįleisti tos žan
darmerijos miestan. 

liavomis ir Kernai pašos pa
veikslais.. 

Žandarmerijos pulkai turė
jo but sutikti, priimti ir pa
sveikinti kuoiškilmingiau-
siai. Kad štai komisionie
riai staiga ėru|ė ir uždraudė 
čia tos turkų policijos pasiro
dymą. 

Žandarmerija kitais keliais 
bus pasiųsta /Trakijon. 

BERLYNAS, spal. 18. — 
Bavarijos sostinėje Muniche 
teisiami trvs laikraštininkai. 

w 

Vienas iš jų yra "Deutsche 
Allgemeine Zei tung" laikra
ščio korespondentas. 

Visi trys kaltinami už par
davimų amerikonams, ang
lams ir francuzams laikrašti
ninkams straipsnių. G i i i e ' ^ 7 

. " • -\ \ ! Va 
straipsniai tokio turinio, kad 
stato pavojnn Vokietijon res-

VARŠAVOJE LANKĖSI 
TCHITCHERIN. 

VEDA GINČUS OEL RESPUBLIKOS 

Tik lenkai socialistai prie 
šingi bolševikams. 

.MASKVA, sp. 19. —Kuo 
met Francija jau riša arti- [ininkas. 
mų santikių ryšius su bolše-

LONĘONAS, spal. 19. —, Venizelos yra Londone. 
Graikijoje pakelta smarki Klausiamas apie republikonų 
propaganda šalį pakeisti res- veikimų Graikijoje, jis atsisa-
publika. i ko reikšti savo nuomonę. [Tik 

Propaganda už respublikų pažymi, kad gangreit Graiki-
kilo, kuomet į Atėnus gryžo ja su Turkija padarys 'taiką, 
iš Paryžiaus naujas užsienių tuomet jis visai pasitrauks iš 
reikalų ministeris Politis, ži-, politinės arenos, 
nomas karštas Venizeloso ša-. 

Sakosi, jam šiandie jau no-

publikų. 
Tas reiškia, kad Vokietijo-

mokiniams už geriausius pa- * • _ „ ^ i ™ u« . .. , .. 
rašvmna duota audin ia i 1 darmerijos miestan. 0 a u t a hm* ^ ^ a l I a > k a ; , j e greitu laiku bus pavojinga 
la ymus duota auksinia me- riuomenės ovakuavimas iš darbuotis svetimų šalių ko-
dalia,. Pradžios mok, lųj v ^ t o s turkų gyventojų r y t i n , s Trakijos su paskuba r e s p o n d e n t a m s . N e s n o r i m a 
mokiniams - sidabriniai. d a r b a s i m e j o n i e k a i s > P e r W ( l a m a s Spėjama, kad iki S U T a r ž v t į Spatidos laisvę. 

Rezultate katalikų mo* ^ ^ (Jy[ ^ j į e ^ ^ s p a H ų 2 5 d i e n o g ^ r y t i n . 
]ų mokiniai laimėjo 178 meda
lius, gi viešųjų mokyklų mo
kiniams teko 76 medaliai. 

29 mokiniai gavo auksinius 
medalius. I š jų 23 yra kata
likų mokyklų mokiniai. 

Taigi, katalikų mokyklose 
mokslas kur-kas stovi aukš
čiau. I r tai todėl, kad kata
likų mokyklose yra tikėjimas 
ir pas išvent imas . T o TV'ia 
viešose mokvklose. 

Teisman pristatyti parduo-
dabino, puošė. Pagamino j Traki ja bus evakuota. Į™J tų straipsnių nuorašai. Mili-
daugybe, iškilmingą vartų iš | civiliai graikai iki to laiko ne- t a r j n į a į įr diplomatiniai eks-
žolynų, gatves nupuošė ve-,suspės apleisti tų šalį. 

PRAMATOMOS POLITINĖS PERMAINOS ANGLIJOJ 

ĮSTATYMU NENUBT*AI-
VINSI ŽMONIŲ. 

Taip tvirtina Australijos 
Arkivyskupas. 

LONDONAS, spal. 17. — nes neva jis Angliją saugojo 
Šiandie čia Įvyksta unionistu nuo radikalu, ty. Imlševizmo. 
sroves susirinkimas. Daly-' "Nesąmonė butų tvirtinti, 
vaus abiejų parlamento ruimj j Jog didesnė dalis įnusęų dar-
unionistai atstovai. Galimas! biuinkų butų linkusi prie bol-

i 

daiktas, kad šis .susirinkimas; ševizmo," kaliojo markizas 
ivvkins politines perversmes' Salisbury. ".Tikiu, darbiniu-
Anglijoje. Gal jis pakeis mi-j kai simkiai dirba ir jie yra 
nisterių kabinetų. patriotinių jausmų. Dėlto ko-' 

Markizas Salisbury, kon-įalicija jau senai atgyveno są-
servatistų grupės vadas, kal-'vo laikus. Ir butų metas " " " "*?" "**. ' v ""."? 
. . , . . , . .,. ;. ,, leiimo bausmes. O juk t 
bėjo abiejų parlamenta rūmų'nuo jos jiasiliuosuoti. 

pertai tuose straipsniuose ne 
įžiūri jokio pavojaus respub
likai. J ie sako, kad tai ne
kalti raštai. 

/Tečiaus apskrities proku
roras reikalauja kaltinamuo
sius nubausti nuo dvylikos 
iki penkiolikos metų kaljėjirrm 
kiekvienų. 

Tas prokuroro reikalavi
mas visus stebina. Reikia at
minti, jog mtmsterio Rathe-
nau nužudymo reikale sukal
bi n inkams buvo reikalauta 

m . , . , ,. j rėtusi išeiti iš politinio gvve-
Ta propaganda begalo did- . * . . °J 

vistine Rusija, apie tokius ž i a i sukiršino graikus monar- m n 1 0 ' ** ^ a j i g i jo ^evy-
pat ryšius rimtai galvoja ir ehistus. Monarchistų spau- n ė . P a t e k u s i l a b a i k r l t i n ^ 

ponija, f rancuzųda tad kviečia Venizelosa pa- j J » * J T O t a d ™ " P a s k u t l " 
liepiama. j t į gryžti Graikijon ir tenai n* k a r t a »* n o r ? s J a i p a t a r " 

Varšavos ponai jau tiek v a r y t i savo kampanijų už re- n a u t u 

daug susisėbravo su bolševi-Jpublikų. I r sako, kad jei Ve-'' Londone kalbama, jog ne-
kais, kad pirm poros savai- nizolos nori, tegul jis tų klau- butų stebėtina, jei Graikija 
čių Varšavų aplankė Maskvos simų paveda gyvėntojjų refe- butų pakeista respublika. ffe-
užsienių reikalų k o m i s a r a s ' r e n d u m u i jPuomet jis ge- čiaus ji turėtų daug vargo. 

riausiai įsitikins, ko nori gy- Nes prie republikoninio val-
ventojai, monarchijos ar res-'dymosi gyventojai dar nepri-
publikos. brendę. 

konservatistų atstovų susi
rinkime. Smerkė jis koalici-

reikalauja ir toliaus remti ir 
palaikyti premierų Lloyd Ger 

orge ir jo koalicinį kabinetų. 
Markizo- nuomone, koalici

nis kabinetas visoj šaly pasi
darė labai nepopularis. J is 
sakė, jog konservatistų grujjė 
negali* ilgi aus pakęsti tokios 
padjėties. Iki šiolei premie-
ro Lloyd George koalicinis risi paimti sayo rankosna val-
kabinetas turėjo pavykime, j džios styrą. 

NEW YORK, spal. 16 (su
vėlinta). — Daugely šalhj di-
vorsai plinta neapsakomu 
greitumu, anot Brisbanes, Au 
stralijoje, Arkivyskupo Jokū
bo Doubig, D. D., kurs čia 
atvyko aplankęs Romų ir ki
tus Italijos miestus, Franci
ja, Angliju ir Airiją. 

Arkivyskupas Douhig čio
nai studijuos švietimo siste
mą. J i s yra Queenslando 
Valstijos Universiteto direk-
toriato narys. Taipat Karali
škos Draugijos toj valstijoj 
tarybos narys. 

Diskusuodamas kai-kuriuos 
šiandieninės civilizacijos blo
gumus, Arkivyskupas didžiau 
sių domę atkreipė į moterys
tės ryšių įrimų, taigi, į di-
vorsus. 

Daugely šalių divorsai plin" KONSTANTINOPOL, sp. 
ta, darosi paprastu dalyku, 1 9 __ I § ^a • A d r i a l l o p o l į 

sako Arkivyskupas. P o r o s J p a s i l J s t a d a i l g i a i l francuzu 

šiandie kaip del kokių men- kariuomenės — 12 šimtų in-
kų daiktų apsiveda, kad pas-1 f a n t e r i j o s i r s k a d r o n a s r a i t a . 
kui butų lengvai skirtis. Vi rijos. 
tai daugiausia yra kalti tų p r a n ^ t a , kad tam miestui 
Šalių divorsiniai įstatymai i r ^ r u m o j a p a V ojus evakuojant 
tie visi, kurie tuos [statymus g r a j k u armijai. 
gamino ir išleido. i ) a r daugiau. Kalbama, 

Kas link prohibicijos, t a i k a d t e n a i g r a į k a į r u oš iąs i su-
Arkivyskupas čia gatvėse k į i į m a n p r i e ^ pačįu s f rancu-
niekur nematęs girtų. |Te- Į Z l l s p a č i a m miestui grumo-
čiaus prohibicijos principui j a į § n a į k į n į m a s 

griežtai priešingas. 

Negalima pasakyti, kokius 
rezultatus duos šiandieninis 

nj kabinetų ir aštriai p<iko: unionistu susmukimas. Jei 
Austen Chamberlaino misis- jį s r e j k s pasitikėjimų Cham-
tatymą. berlainu, tuomet premieras. 

T- • 1̂1 i i • n i ^ - J I . ' ^a nusprendė pasiųsti protes- . . 
Kaip žinoma, Chamberlain Llovd George pasidarbuos1^ * L . ^ u !,lTiotarpu Rumunija* skaito? 

nuo trijų ligi šešių metų ka-
ie 

sakalbininkai buvo atsako-
mingi už ministerio nužudy-
mų. 

Užsienių Spaudos sąjunga 
ir Vokiečių Žurnalistų sąjun-

paleisti parlamentų ir paskirs 
naujus rinkimus. 

Bet jei unionistai savo va
dui Chamberlain'ui reikštų 
nepas itikjėjinių, tuomet pre
mieras Lloyd George turėtų 
atsistatydinti. Po to suirtų 
koalicinis kabinetas. 

Konservatistams labai no-

DAUGIAU KARIUOMENĖS 
TRAKIJON. 

'T* TAI BENT BAUSMĖ. 

SPEZIA, Italija, spal. 19. 
— Italai fascistai prasimanė 
naujų bausmę savo priešams 
socialistams. 

Fascistai susigavę socialis

te 
tui 
cho teisme butų nubausti. 

Tchitcherin. J is tenai viešė
damas daugiau sustiprino 
sjėbrystę. 
, Komisaras Tchitcherin te
nai gana draugingai konfera-
vo su dviejų didelių lenkų 
valstiečių demokratinių par
tijų vadais. J i s jiems pažy
mėjo, jog Lenkų komerciniai 
ir industriniai interesai dau
gumoje paraleliai stovį su 
Rusijos tokiais pat interesais. 

Gal Varsa va seniau butų 
susisėbravusi su bolševikais. 
Tečiaus tam karčiai priešino
si lenkai socialistai. Mat, 
Rusijos bolševikų ' taktika ne
sutinka su lenkų socialistų 
taktika. Dėlto, jie nenori tu
rėti su Maskvos valdžia jo
kio draugingumo. 

Su lenkais- Rusijos bolševi
kai susidraugaus. To reika
lauja Franci jos interesai. 

Bet su Rumunija Maskva 
toli gražu negali susitaikinti. 

si 

Žinios iš Lietuvos 
VOLDEMARAS UŽPUOLĖ nesiekia miliona~ markių ir 

(PREZIDENTĄ. i virš sąmatos iki šiai dienai 
i minėtiems reikalams nėra IŠ

R A U N Ą S . Sąryšyje su j ****** nei vieno skatiko. 

Pažangos ir Žemdirbių bloko Tiesa, vokiečių markei žy-

paciam prezidentui Eber-.< . „ w . . , ., .... , A r • Lenkijos sąjungininke. , jei laikraštininkai Mum-

PREZIDENTAS APLAN
KYSIĄS CHICAGO. 

WASHTNGTON, sp. 19. — 
Cliicago Bar Ass^i komitetui 
prezidentas Hardingas paža
dėjo aplankyti Chicagų lap
krity ar gruody, kaip leis ap
linkybės. ' 

5 VAIKAI ŽUVO, 12 
SUŽEISTA. 

VICKSBURG, Miss., spal. 
19. — Arti Bovina traukinis 
sudaužė apskrities mokyklos 

tų žurnalistų Minelli privertė vežimų, kuriuomi vaikai bu-
jl išgerti gerų dožų " c a s t o r " 
aliejaus. Tai bausmė jam 
už jo atakas prieš fascistus. 

TROTZKY UŽGINA IMPE
RIALIZMĄ. 

J is sako, jog Australija y- galį but žinoma ir supranta-

MASKVA, sp. 19. — Kuo
met bolševikai atgaivino karo 
laivynų, bolševistinei Rusijai 
imta prikaišioti imperializ
mas. 

ra priešinga prohibicijai. I r | m a , kad įstatymu nenublai- Komisaras ,Trotzky tai užgi
na, Sako, karo laivynas atgai
vintas tik šalies apsaugai. 

tai del to, kad jokiu kraštuti-. vinsi žmonių, 
niausiu įstatymu nepalenksi j Kas reikalinga, tai žmoniš-
žmonių. Suv. Valstijose pro- ka svaiginamųjų gėrimų kon-
hibicijos įstatymas kraštuti- (trolė. Gi visoks kraštutinu-
niausias. Tuotarpu visiems mas visuomet pavojingas. 

vo vežami mokyklon. 
5 vaikai žuvo ant vietos, 

gi 12 kitų sužeista. 

INTERNACIONALE DARBO 
KONFERENCIJA. 

GENEVA, spal. 19. — Čio
nai vakar atidaryta ketvirto
ji kasmetinė internacionale 
darbo konferencija. 

Apie 300 delegatų dalyvauja. 
54 tautas jie reprezentuoja. 

LEGIONAS REIKALAUJA 
BONUSŲ. 

NEW ORLEANS, La., sp. 
19. — Amerikos Legiono su
važiavime vienbalsiai nutarta 
ir tolesniai kovoti už bonusus 
karo veteranams. 

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. 

bei Voldemaro skleidžiamo
mis spaudoje neteisingomis 
žiniomis apie p. E. Respubli
kos Prezidento pareigas St. 
Seimo pirmininko' dalyvavi
mų Ūkio banke ir jo operaci
jose, Respublikos preziden
to kanceliarijos įgalioti esa
me pareikšti, kad p. E. Res
publikos prezidento pareigas 
St. Seimo pirmininkas neda
lyvavo ir nedalyvauja, nei 
kaipo akcininkas arba pelno 
bendrininkas nei Ūkio banke, 
nei kokiame kitame Lietuvos 
kapitalistų banke, nei tų ban
kų kokiose nors operacijose, 

jis nėra taipat dalyviu ko 

miai nupuolus, išleistos svečių -
priiminėjimo reikalams su
mos-paskutiniu laiku skaitant 
markėmis yra kiek didesnės^ 

į negu sumos 1919 metų, bet ' 
pervedus šių metų ir 1919 m. 
sumas i pastovių valiutų, aiš
kėja, kad reprezentacijos rei
kalams eventualiai svečių prid
engimui daromos išlaidos yra i 
netik nepadidėjusios, bet dar 
žymiai sumažėjusios taip, 
kad išlaidos 1919 metų . yra 
maždaug 10 kartų didesnės, 
negu šių metų išlaidos. 

KAUNĄS. Mūsų atstovui 
Londone p. Naruševičiui išva-

kios nors kitos su pasipelny- žiavus gydytojų patarimu gy 
mo tikslais įsteigtos bendro
vės. 

Kas del leidžiamų p. Volde
maro paskalų, kad p. E. Res
publikos prezidento pareigas 

dytis į Nauheima, Dr. Zau
nius, mūsų ministerio rezi
dentas Rygoje, yra užsienių 
reikalų ministerijos pasiųstas 
Londonan pavaduoti p. Naru-

St. Seimo pirmininkas bepre- \ sevičių, jo gydymosi meiu. 
r ' ^ . t a u d a m a s susikrovęs I> . Zaunius rugsėjo 27 d. iš-

] turto, tai p. Respublikos pre-Plėšikai apipilė^ jubilierinę 
krautuvę, 1022 East 63 gat. z į d e n t o kanceliarijos įgalioti 
Paimta 6,000 dolerių vertės e s a m e pareikšti, kad p. Vol 

važiavo iš Kauno Londonan. 

brangenybių. 

TURĖJO SLAPTĄ SU
TARTĮ SU UNISTAIS, 
Southern Illinois Coal Co., 

Herrin, 111., prezidentas Les-
ter valstijos industrialei ko
misijai išpažino, kad jo bend-. platinamomis melagingomis 
rovė buvo gavusi iš angleka- žiniomis, kad p. E. Respubli-

demaro tvirtinimas neatatin-
ka tikrenybei. 

Valstybės gynėjas Pažan
gos ir Žemdirbių bloką bei p . 
Voldemarų už melagingų, 
prasimanytų žinių platinimų 
yra jau patraukęs teisman. 

—Sąryšyje su Pažangos ir 
Žemdirbį", bloko spaudoje 

sių unijos slaptų leidimų pro- kos prezidento pareigas St. 
dukuoti anglis streiko laiku. Seimo pirmininkas, išeidamas 
įTečiaus tų leidimą panaikino 
anglekasiai surengtomis sker
dynėmis. 

iš sąmatos ribų, svečių pri-
iminėjįmo reikalams leidžiąs 
milionines pinigų sumas, P-

O R A S 

VILKAVIŠKIS. Rugsėjo 17 
dieną Pavasarininkų salėje 
Vilkaviškio Šauliai suruošė 
savybės vakarų. Buvo suloš
ta "Valkata, ' ' 4-ių veiksmų 
dramos veikalėlis. Atlikta pa
kenčiamai. Svečių prisirinko 
vidutiniai, kiekvienas malo
niai laikų praleido ir išėjo pa
tenkintas. 

—Rugsėjo 15 d. milicinin-
ko Morkerto 8 metų amžiaus 
berniukas nušovė mergaitę 1& 
metų. 

i /=: 

Kokiu būdu, kaip ir nuo ko Valstybės kontrolierio įgalio
tas leidimas gautas, nepasakyi ti esame pareikšti, kad nuo 
ta. Sakoma,.tas tunės paai-lpat pradžios 1919 metų iki 
skėti ateinančioje byloje, kuo-

Parbje, spal. 17--18, Chica- CHICAGO. — Šiandie gra-Įmet bus teisiami žmogžud-
goje pavogta 5 automobiliai. žus oras ; temperatūra kįla. v • • 

z i a i . UIS J*XM 

šiai dienai sumos, išleistos 
Respublikos prezidento repre
zentacijai aplankai toli gražu 

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

Lietuvos 10 litų $1,00 
Anglijos sterl. svarui 4.43 
Francijos 100 frankų 7J62 

Italijos 100 lirų 4.30 
Vokietijos 100 markių .0$y2 

Lenkų 100 markfų .01 
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UETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S . 

-DRAUGAS" 

/ 

• 

Eina kasdieną Uskyrns nedėldienius. 
PRENUMERATOS KAlNA: 

Metama $6.00 
Pusei M e t i } . . . . . . . . . $3.00 

Prenumeratos mokasi iŠkalno. Lai
kas skaitosi nuo uŽsiražymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siusti idperkant krasoje ar erprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

BEAUGĄS" PUBL. 

Katalikai tokiu budu visgi bns» 
Seime skaitlingiausia grupė. 
Bet patys vieni didžiumos ne
sudarys. 

Socialistai taipv pat. klausi
mas dabar ir bus su kuom su-

KASei KALTAS. 

sidės žydai ? Jeigu su socialis- r 

*«i 

2334 86. Oakley A ve., Chicago 
f d. K6dsevelt 77S1 

RINKIMAMS PASIBAIGUS, 
Vakar tilpusioji " D r a u g e v 

telegrama yra neaiški. Krikš
čionys demokratai gavo 44% 
balsų, taigi atstovų turės 34— 
35. Socialistai — liaudininkai 
gavo balsų 33% — taigi atsto
vų Seime turės* 25 — 26. Bet 
nežinia, kaip su likusiais. Ar 
socialdemokratai gavo 10% 
balsų, ar 10 atstovų. Imant 
kad soc. demokr. gavo 10% 
jie turės 7 — 8 atstovus. Imant 
žydų nuošimtį — butų 3 —4 
atstovai; pažangos 2 — 3 at
stovai,, lenkų 1 atstovas. 

Rinkimų pasekmės dar ne
galutinos. Balsų likučius sus
kaičius pasirodys, kad ta arba 
kita* partija gaus dar vieną 
arba kita atstovą daugiau. 

Bet jau ir iš tų negalutinų 
žinių, k ilsta kas kart aiškes
nis busiančios valdžios veidas. 

Krikščionis demokratai tu-
rėj'Hejį Steigiamajame Sei-
me 4JKr dabar turės 44%. Pri
dėjus prie jų Pažangą — Ka
talikai turės iš viso 47%, ma
žiau negu pusę. Socialistai liau 
dininkai kartu su socialdemo
kratais turės dar mažiau: 
437c iki 45%. Į 

Atstovais skaitant katali
kiškų turėtų būti iš viso 36 — 

tais — tuomet Lietuvą, ims 
valdyti bedieviai su žydais, 
kurių pasidarys 41 — 42 atsto
vai. Vargiai tuomet kas gero 
butų Lietuvai per tuos trejus 
metus. 

Bet greičiausia krikŠč. — 
demokr. susidėję su soc. — 
liaudininkais sudarys valdomą 
ją partiją. Jie< turės kartu 59 
iki 62 atstovų. 

Kas iš tokjo susidėjimo iš
eis, sunku dabar pasakyti. [ 
Krikščionys demokratai, pas> 
tačiusieji\ pamatus Lietuvos 
Nepriklausomybei, negi norės 
dabar boikotuoti Valstybės 
darbą, kaip kad St. Seime da
rė socialdemokratai f Nemano
me. Derėsis tad su social-liau-
dininkais. Bet šitie, laimėję 
daugiau, negu patys tikėjosi, 
turės ne mažus ragus . Vistik 
ir jiems teks^ labai skaitytis 
su krikš . demokr. ir aplamai i 
su katalikiška Lietuva. Netru
kus matysime vidaus politikos 
krypsnį. Viena tik aišku. Ka
talikiškoji Lietuva šaliai val
dyti nedavė didžiumos kata
likų. 

Pranes&nta, kad Aiigh'ja jau* 
[padariusi specialu sutartf su 
Arabijos karaliumi Feišalu. 
Ta sutartinu anglams leista 
eksploatuoti žibalą Arabijoj ir 
Mesopotamijoj. 

tkHo Washmgton'e k}la 
triukšmas. Skelbiama, jog An
glija pati viena neturi teisės 
naudotis svetimų šalių gam
tos turtais. 

Iš tokio argumento Anglija 
tik šypsos. Ji tenai ttrri man
datą. Tad ji, ne kas kitas, te
nai skaitosi pirmutinė. 

# 

Kituomet taikos konferen
cijoje Paryžiuje Anierikos at-

KARALIĮ) APSIVAINIKA 
YIMAS. 

Šią savaitę Rumunijoje iškil
mės. Karalius su karaliene 

Į vainikuojasi. 
Rutfmnijois karaftus Ferdi

nandas sostą užėmė karo lai
kais. Iki šiolei jam nebuvo lai
ko apsivainikuoti. Tam tiks--) 

stovybė nepaisė savu. reikalų. 

SUDIEV BESAKANT. 

Ponia O. Pocienė išleistuvių 
koncerte Chicagoje, pilnai 
triumfavo. Gal niekuomet ne
same jos girdėję skambesniu 
balsu ir matę geresne dispozi
cija tenkinant entuziastinės ir 
skaitlingos publikos lepumą;. 
Solistės balsas tiek grakštus, 
kiek patsai menas. J is nepati
ko skolingas publikai,kuri tiek 
daug simpatijos jai parodė. 

P. O. Pocienė žavėjo chiea-
giečius kurie su pasiilgimu 
lauks jos sugrįžtuvių koncerto 
ir kurie šiandien jai sako: Su
diev j Laimingos kelionės! 

Stengės įtikti Francijal h An
glijai. Tesidžiaugia. 

Tik padarius garsią savo 
nenuoseklumais Versalio tai
kos sutartį pastabėta klaidos. 
Tuometinę Amerikos vyriansy 
bę visuomenė privertė imtis 
bent kokių xpriemonių. 

Tad prasidėjo diplomatinė 
kova už kablegramų stotį 

įYap saloje ir už žibalo vers
mes Mesopotamijoj. Yap sa-
los klausimu šiek-tiek laimė
ta, bet žibalo klausimas pa
liko neišspręstas. 

Žibalo klausimu Anglija 
tiesiog atkirto, kad jei-Ame-
rika nepripažino Versailtio su
tarties, neturi teisių ir prie 
žibalo. Amerika atsisakė įsto
ti Tautų Sąjungon^ tad nega
li gauti jokio mandato. 

'Po karo su Vokietija-aiškiai 
pasirodė, jog Anglija visur 
pirmutinė, gi Amerika pasku
tinė. Po karo Anglijos pirk
liai praplito po visas šalis pir-
klybos reikalais. Oi Amerika 

lui neturėta nei pinigų, nes 
tai labai brangios tos iškil
mės. 

Anot telegramų, jos rumunų 
tautai, kurių dauguma valstie
čiai žemdirbiai, iškilmėms iš
leista daugiau . 300 milionų 
frankų. 

Tūkstančiai svečijj susėdo 
aplink vstalūs puoton. Jei tuos 
visus stalus kitą paskui kitą 
sustatytum, tai jie ( užimtų 
dviejų mailių ilgumą. 

Rumunija neturtinga, negali 
kajjfir Amerikai atmokėti sko
lų/. Bet toms iškilmėms pini
gų turima. 

Kurgi ji gavo pinigų f 
Konfiskavo visas Transylva-

nijoje katalikų Bažnyčios sa
vastis. 

VILNIAUS JIKILĖJAUS 
IŠKILMĖS, 

I 
Vasarą susidaręs Kaune ju-

bilėjinis Vilniaus — sostinės 
600 m. sukaktuvių komitetas 
(M. Biržiška, J . Tumas, S. 
Žemaitis ir kiti) nutarė ge
riausia busiant Vilniaus su
kaktuvėms paskyrus ištisus 
metus, einant istorijos prity
rimu ir niekam neprotestuo
jant,' jog Vilnius negi galėjęs 
per dieną pasistatyti, bet tu
rėjęs ilgiau užtrukti. Komit. 
nusistatęs kviesti visą Lietu 
\oš visuomenę tais metais nu
kreipti daugiau' dėmesio pfrie 
Vilniaus ir jo dabartinės pa-
dėties. 

Pači6s pirmosios iškilmės 
Kaune įvyko- rugsėjo 29 d. Ka
ro Muzejdus aikštėje ir sa
lėje. Aikštėje dalims susirin-

[kns, sugaudė Laisvės varpas, 
skelbdamas iškilmėms jau pra-. 
sidėjus. Po~io artilerijos orkes
tras atliko gražią muzikos 
"Maldą" i f tribūną užėmė mu 
sų g-arsttsis . kalbėtojas kuri. 

likta varpų "Švinta aušrelė" 
ir "Marija, gražiausia pane-
lė" . Toliau iš aikštės iškilmes, 
įkelta į patį Muzėjų, kur sim
fonijos orkestras atliko Bėto-
veną ir kitus. Tenpat paskai-

Įtyta keli referatai iš einamo
sios mokslo srities: J . Yčas a-
pie Vilniaus pradžią ir J . Ba
sanavičius apie Vilnių Lietu 
vos dainose. Numatytieji dar 
kiti referatai del užsitęsusių iš 
kilmių nuimta ir neskaityti.. 
, Po dr. J . Basanavičiaus pa

skaitos susirinkusieji ėmė 
skirstytis, gi ore pasirodė fe-

įjerverkas, raketos ir- tt. Di
džiojo LietuVos kunigaikščio 
Gedimino atminčiai pagerbti. 

Šit kaip Kaunas pradėjo 
[Vilniaus iškilmes. Cfalbut jo 
pavyzdys padės provincijai nu 
si statyti i r savo jose dalyva
vimu kiek galima panaudoti. 

Taip aprašo Vilniaus" jubilė
jaus iškilmes "Lie tuva" . A-
merikoje, bene pirmiausiai pra 
dėta jubilėjus švęsti Chicago
je, West Side spalių 15 d. pa
rapijos svet. Salė prisigrūdo 

laikų bažnyčios ir vienuolijos 
valelė didesnius ir irtažesnius 

Transylvanijoje iš senovės j Tnmas, kuris keliais pavtz-

j į KATAUKĮJ GYVENIMO, 
Jėzaus —Darbininko šventė. 

Kanados darbininkai katali 
kai pereitą mėnesį susivažia-
vę Kongresan priėmė tarp ki
tų nutarimų tokio turinio rezo
liuciją: 

— "Kanados K a t Darb. 
Sąj., būdama grynai ir tvir
tai katalikiška organizacija, 
niekuomet neužmirš savo vy
riausio vado ir geriausio dar
bininkams pavyzdžio, Jėzaus, 
dieviškojo Nazareto darbinin
ko. Dėkingi būdami Jam, kad 
teikėsi Jisai didesnę satvo am
žiaus dalį būti darbininkų 
broliumi; garbindami Jį už 
tai, kad atitaisytojų J is tapo 
visų darbininkiškų nusidėji
mų; prašydami amžino atilsio 
Jo karalystėje visiems mūsų 
mirusiems draugams; norėda
mi, kad visas pasaulis pagar
bintų Jį įjaž^mifttą, — Kana
dos Katalikų Darbininkų Są
junga prašys Atigščiausiojo' 
Kunigo Popiežiaus, kad būtų 

S> J > 

dŽrais aiškino susirinkusiems 
mūsų politinę iV ekoriominę pa

žemės plotus. Tą žVmę bazny-jdėtį. Po to stiprusis artileri
j o m s patiko geradariai (tie- [.ios orkestras atliko gedulingų-
vflti žmonės. Tai buvo svar-1M Betovefto maršą ir ėmė kai 
niausiąs bafenycių ir vienuoli
jų pragyvenimo šaltinis. 

Po karo Transy Įvarti ja pa
teko Rumunijai, Aios valdžia, 
kaip bematai, pravedė žemės 
reformos įstatymą. Tuo įsta-

bėti prof. Yčas, kuris moks
liškai, bet populiariškai aiški 
no ir tikrino Vilniaus pradžią. 

'Abiejų kalbėtojų žodžiai susi 
rinkimo karštai buvo priimti, 
karščiausi betgi Kariuomenės 

tymu remiantis, valdžia atė-fVado žodžiai, pilni pasiryži
me nuo bažnyčių ir vienuoli- *•* " ' pasiaukavimo Lietuvai 
jų žemes. 

Rumunijos valdžia iš to dau 
užsidarė ir laukė, idant jai ItaR [ giausia ir praturtėjo. Pratur- Įgifaudingrausia ir įdomiauįa 
nors svetimas išdirbtų pirkly-
bos dirvą,. NeDuvo kam tos 
malonės daryti, nes kiekvienas 
savimi rūpinasi. 

| tėjus pagalvota apie felaidas 
savo karaliaus karūnacijai. V tas varpų muzikos automatu 

Laikrašty Cldcago Herald— |nepaprastai gražiai suderintu 
| Fhcamin&r p. Brisbane pažymi, 

ir Vilniaus naudai. 
Vadui kalbėti baigus, įvyko 

žmonėmis. Pasakyta trys pra- j jv-e s ta atskira Jėzaus — Dar 
kalbos Vilniaus teina, dekle-
muota ir apdainuota Vilnius. 
Beto programa pamarginta 
vaidinimu. Ūpas nepaprastai 
'pakilus. 

Sprendžiant iš šių pjrmųjų 
Vilniaus jubilėjaus iškilmių 
fhieagoje, reikia laukti, kad 
per Vilniaus jubilėjaus metus 
visos Amerikos lietuvių kolo-

bininko šventė 

Loretto fctovyla. -

Pernai metais Šv. Panelės 
Namelyje Loretto mieste esan
ti stovyla sudegė. &įmetą šv. 
Tėvas iškilmingai pašventino 
naują stoVylą Ėyme. Iš čia 
Mafijos*stovyla buvo pervežta 
iškilmingai į Lorettą. Pake

liuos pasistengs kuogražiau- j lyje pasitikti išeidavo visur 

iškilmių apeiga: himnas, atlik -

su orkestros garsais. ' 'Lietuva 
Nors Mesopotamijos padėt ie kad po tų iškilmių Rumunija tėvynė mūsų" tikrai kažkaip 

39, socialistinių butų 33 —36. j SKAITYKITE "DRAUGĄ." iro biznį. 

dar galutinai neišspręsta, bet 
Anglija tvirtina, kad Mesopo
tamija turi priklausyti Arabi

j a i , te&t anglai su Arabija da-

pasijus turinti tuščią iždą. (Jai 
išleis bonus, kad gavus " pa
šai pą"" iš užsienių. 2monė< 
turėtų atsiminti visus tuos 
uuotikius. 

ypatingai skambėjo, darė grau 
dinančio įspūdžio. Tuo pat me 
tu 21 kanuolė saliutavo Vil
niaus įsteigimui pagerbti. Be
to varpų muzikos automato al

siai jį paminėti. 
Gyva, nemirštanti, su lietu

vio siela sutapusi šalies šven-
tavietė Aušros Vartų Panelė, 
Gedimino bokštas, Lietuvos 
sostinė Vilnius, jautriai už
gauna visų patriotų širdį, lie
pia užgrūdinti tautos valią-už 
amžiais buvusią/ir esančią sos
tinę Vilnių, i 

Kasmet Suv. Vals. nelaimių, 
kurių daugumą galima iš
vengti, yra dusyk tiek, sulyg 
"yventojų skaičiau?, kiek An-
,i;lijoj ir kai-kuriuose kituose 
Europos kraštuose. 

didžiausios minios taip, -kad 
visa ilga kelionė tntvo nuola
tinė katalikiško triumfo pro
cesija išilgai kuone visos Ita
lų žemės. Valdžios atstovai, 
karruomenė išstatyta pakeliui 
taįpat Atidavė pagarbą. Visą 
laiką procesiją vedė 4 kardi
nolai su Popiežiaus Sekreto 
riumi Kard. Gasparri prieša
kyje. . 

Pačiame Loretto tarp kitu 
iškilmių pažymėtina, kad la
kūnų eskadra iš 30 aeroplanų 
ore iškilę atidavė švenčiausia 
jai Panelei garbę. Lorettos šv. 
Panelė yra lakūnų Globėja. 

• * * • 
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(Pabaiga) 

Vienas iš jaunuolių pirmininkavo, se
kretorium buvo uiergina. Kitas jaunuolis 
skaitė įš sąsiuvinio — nepamenu apie ką* 
— paskaitą. Po jo mergina padeklamavo 
gražias ilgas eiles. Kita jaunuolė vėl pas
kaitą laikė* bet ne iš sąsiuvinio, o tik 
pieną turėdama prieš akis. 

Matydamas tokį iš Rytų Lietuvos 
jaunimo gyvenimo vaizdelį, — tiesiog su
sigraudinau: čia Lietuvos Rytuose, kur, 
rodos po lenkinimo tvanui lietuvybė vos 
laikosi, čia — po okupantų kumščia jau
nieji didvyriai-varo lietuvių susipratimo 
ir kultūros vagą; tos išstatytos sargybos, 
tas slaptas susirinkimas, tas didelis pa 
vojus, gresiąs kiekvienam jaunuoliui' ir 
jaunuolei, toliau — tas simkus lavinimosi 
darbas trūkstant knygų bei sąsiuvinių, 
pagalios tasai taip tvarkingai ir sąmonin
gai vedamas susirinkimas, kad kartais ga
lėtų ir inteligentai to rimtumo pasimokyti, 
— visa tai taip neišpasakyto įspūdžio da
rė į mane, ir gimė mano širdy viltis, ka f 
turint tokį didvyrišką jaunimą, mūsų 
Liet. Rytai nežus; podraug pamaniau, 
ar gi gahma šituos .drąsuolius ir triu-
suolius sulyginti su kaikuriais mūsų pai
r i jotais, kurie daug rėkia, niažai dirba; 
su tais inteligentais, parsidavusiais sve
timiems del duonos kąsnelio, ftai tasai 
kaimo jaunimas, neišėjus jokių motykra, 

taip giliai suprantąs tėvynės fttėiFės prie
dermę ir didvyriškai vykinąs ją gyveni- j 
man. Taipat pasidarė man gėda cUl tų 
jaunuolių, kad it neprikl. Lietuvoj ar 
kur kitur, kurie turėdami tiek progos 
ir galimybės save lavinti, parodyti tė
vynės meilę darbais; turėdami tokią lais
vę, valdžios, visuomenės paramą, dažnai 
ir medžiaginę gerovę — mirksta degti
nėj, tinginystėj, apsileidime. 

I r tas vaizdelis niekad neišdils iš ma
no atminties. Garbė kilniam Vilnijos jau
nimui J # 

Nemenkiau moka jattfrfiftas ir kentėti. 
Ęiek prikankina lenkų "kana rka i ' ' (taip 
žmonių vadinama žandarai), kiek prita
šo po teismus, po kalėjimus! nevienas iŠ 
tų drąsuolių per tuosf budelius jau atsi
sveikino su šiuo pasauliu. v 

Lietuvos visuomenė a te i ty minės tą 
žiaurią lenkų okupaciją, bet retai gal kas 
žinos vardus tų puolusių kovoj už kultūrą ' 
didvyrių! 

I r dabar retai kas žino tas tyliai ken
čiančias aukas! , - I 

Žemiau paduotieji faktai aiškiai lin-
ctija, kokį lenkų pragarą lietuviai keikia. 
Kiek tai reikia ištverurė's, kantrybės, stip
rų nervųr Dieną ir nakt] lauk "svečių" 
atvažiuojant; jiems atvažiavus ištisomis 
valandomis žiūrėk, kaip jie visur landžio
ja, Viską išyerčia, išknisa, kas brangesnio 
paima; tu r klausyt, kaip jie iš tav^s ir tau 
švenčiausių ir brangiausią dafykrj tyčio
jasi, šmeižia... Gerai dar jei prikankinę 
įvarriausiaįs budais neišveža kur kalėji-
man, iš kurto retai kas namo grįžta! To 
vargo, tų kan-čriį sunku yra atpasakoti, 

sunku net įsivaizduoti! Teliudija faktai: 

Laiškas iš Vilnijos. 

24. VIII. 22. 
Mielasis. 

Nesenai rašiati Tau, bet nesitikiu, kad 
gausi, nes mūsų "P r i t t e l i a i " kontroliuo
ja laiškus, tai peržiūrėję jokiu budu ne
praleis. Rašiau Tau apie baisią mūsų pa* 

' dėt\ okupuotame krašte. Šiomis dienomis 
vėl -gavome žinių iš Lydos apskr., Kania
vos Valsčiaus. Ten mat kelinta savaitė 
siaučia * * karna ekspedyc j a ' '.Vaikščiodan i i 
bttdelių būriai žmones provokuoja, tero
rizuoja, kimba prie visų ir visur, net baž 
nyČioje nėra jau vietos, kaip tai buvo 
Rudnioje per atlaidus 2. VIII. Apsilankiu
sieji iš ten pasakoja neįtikėtinus dalykus, 
& vienok tikrus! Juos galima patikrinti 
ant vietos. 

Esi lietuvis, baltgudis arba žydas, tai 
džiaugkis pernakvojęs naktį, nes nežinai 
kaip dieną praleisi. Mažiausias įtarimas 
arba įskundimas bajorėlio ar dvarponio-
kurie čia^ir užsiima Šniįtevimu, tai Si-
n'ok, kad gausi lupti, kad tik vos gyva* 
liksi. Štai kaikurie faktai iš šimtų pana
šių. Paužolėje, Kaniavos vai. baisiausiai 
stfmušė akininką Bernatavičių; kankino 
Visoriais budais, kokius tik kipšas tega
lėtų išgalvoti. Mušė p^r papadėk, adato
mis feadė ir galutinai nusiuntė Gardinan. 

13. VIII Beliunų sodžion (Kaniav. 
vai.) atvyko budeliu, būrys ir prasidėjo 
"darbas*' tiesiog velniškas. Mušė senius', 
moteris, mergaites, net vaidus, jau nekal
bant apte jatnras vyrus, reikalaudami, kad 
p a š a l t ų *tff y?a įėfiĖĖii tiėmių ir k'a* 

prie .partizanų priklauso. Vieną berną^ su 
rišę kojas ir rankas pakorė ir mušė kiek 
įmanydami, visą paplūdusi kraujais, rei
kalaudami, kad pasakytų kur ginklai. Ka
da mušamasis visai apalpo, tada budeliai 
liepė įdėti į šaltą vandenį ir kai vėl atsi
gavo, tai vėl mušė iki apalpimo. Tame pa
čiame kaime sučiupo vaiką kokių 10 me
tų ir liepė pasakyti, kur-ginklai; vaikas 
nusigandęs įr nesuprasdamas, ko jie rei
kalauja inio jo, sako " č i a " ; tuojaus pra
deda kasti, ieškoti ginklų, bet nieko ne
rado nes nieko ir nebuvo. Tada vaiką vėl 
pradėjo mušti ii\paleido pusgyvį. Ten pat 
vieną merginą k?) tava jo ir degino bleko-
mis; tai mergaitė, negalėdama iškęsti, 
pradėjo rėkti nesavu balsu, tada ją į 
metę vežiman, sakydami: " to waryatka, 
triebą wywiešč do szpitalo waryatow.' ' 

15. V I I I . Trys budeliai a tvyko Krive 
i i 

liuosBa (Kaniav. vak). Žmonių namie ne 
xbuvo, nes Visi buvo bažnyčioje, kadangi 
tai Šf. Panelės Ėmimo Dangan. Užpuolė 
Jurgį Matijošką, liepė pakurti pirtį, iš7 

prausti juos ir du šunis, kuriuos su savimi 
atsivedė. Liepė pripenėt juos pačius ir 
prigirdyti degtine, o šunims liepė pripilti 
saldaus ptfeno, pritrupinti smulkiai chi6no< 
ir prilakinti jjiOs. Atlikę karžygišką dar
bą, išvažiavo žadėdami dažniau lankytis. 

17. V U ! Tan pačian kaiman vėl atsi
lankė budeliai. Tuo laiku is kaimyniško 
kaimo atėjo du ~ žydeliai savo reikalais. 
Vienas budelis prikibo visai nekaltai prie 
žydų, baisiausiai juos sumtišė, pasityčio
damas liepė lipti ant sienos, bet kad tai 

nepi inlas gi daiktas, tai vėl iriu!*, priver-' 

tė lašinius valgyti, ir dar baisiai sumušę 
paleido. 

Dar faktas prie pogromo Beliunų kai
me. Prie kaimo yra Belinkų dvaras, kurio 
savininku yra dvarponis Jundzilas. Kada 
siautė budeliai" tame kaime, tai moterys 
nesumanydamos ką daryti, nubėgo pas 
aną cfvarponį,- prašydamos, kad jis gelbė
tų ar užtartų?tai jis ant to: " a czy priyš-
dziecie žąč žytof" Ar gi tai nepasityčio-
jimas iš nelaimės tų žmonių? Žinoma, su
tiko ir per "intervenciją" dvarponio nu
tilo siautimas įsiutusių kareivių, kuris 
truko nuo vakaro 13. VIII. iki dvyliktai 
dienos 14. VIII. 

Gardine koks tai prokuroras prieš 
vieną dvarponį, pasipiktinusį iš tų žiau
rumų, 'pasakęs: "turime griežtai imtis vi
sokių priemonių, net iki ylų varymo na 
gūosna, neŝ  kitaip niekas neprisipažins". 

Žmonės verkia, aimanuoja, bet bijo 
skųsties, nes kamgi skųsis, sako, Pilsud
skiui? O kieno tie budeliai, jei ne Pilsuds
kio? Labai daug <dar galima butų para-

%šyti, bet argi visą surašysi!? 
Šitą terorą gal dar kelia ir dėlto, kad 

žmones įbauginus, kad dalyvautų busi
muose į Varšuvos įseimą rinkimuose, mat 
nori pasauliui parodyti, kad žmonės susi
dariusia padėtimi patenkinti ir dėlto sei
mo rinkimuose dalyvavo, if jokios Lietu
vos jiems llereikia. , , ^ 

Linkiu Tamstai viso gero! 
Tavo.... 

Taip piešia šis laiškas paskutiniųjų sa 
vaičių įvykius. 

Kitu kar tu pasistengsiu daugiau pa
rašyti iš okupuotos Lietuvos.* 

s Studentas. 

1 

* : 
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P M M M MITO ofisą po numeriu* 
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SPECIJALISTAS 
IHtova, Moteni Iv Vyrų Ligų 

iVii. r ryto ntfo * 9 — i i : nno f—•] 
PO plotų; nuo 7—S r 19 vakare. 
rfodoMomiK: l t iki 1. 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELULVOlS 
Telefonas Yards 5032 

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

• 11 ! r Į i i - d 

I I I I 

Dar apie disputas su Biblis-
tais. 

Girdėjau, kad " Naujienose', 
visokių, melagių užtarytojai, 
paskelbė biblistų pasiaiškini
mą. Kun. Vaičiūnas surengęs 

Į disputas su Biblistais ir buk 
jų nepakvietęs. 

jBloga su biblistais, jeigu 
taip melagystėmis priseina 
raitytis. Ar ne buvo laikraš-

PRANEŠIMAS. 
Orisaa Dr. O. M. Glaser pe> 

reina i rankas Dr. Chas. Segal, 
iento ir partnerio. Visi senfeje 
pažįstami Ir draugai »p»ak) i 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip ir 
nuo paUes Dr. O. M. Glaser. . 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 19 ryto I 

Iki S po pietų, nuo 6 iki 7 •%*. į 
Ned. nuo 10 iki t po jaetų. 

Telefonas Yards 887 

L. Sunų Kliub. (N. S.), D. 
L. K. Gedimino £>r-ja (Solio), 
A. P. L. A. 7 kp: (Sobo),[Penn Ave. daly, R. Paplaus-

$45.^5, Ant. SCarfmfconis 
$35.00, Kast. Uožiukas $13.00; 

[L. Moterų Kliub. (S. £ .) , S. 
L. R. K. A. 412 kp. (Bridge-
ville, Pa.) , 

A. P . Lr. A. 4 k p . (Peim 
Ave.), $16.65. 

Po $15: 'D. L. K. Vytauto 
Kareivių (Soho), Šald. Širdies 
Dr-ja (S. S.); 

Po $10. Sv. Povilo Dr-ja 
(S. S.), Šv. Antano DT-ja (S. 

tyje paskelbtai Ar net)Uvo|S.), L. Pil. Kliubas (Arnold, 
skelbta plačiai Cicero! Ar Pa . ) ; 
bažnyčioje girdint 600 žmonių 
kiekvieną kartą per 4 mišias 
ne buvo skelbta nedėlioj f 

Taip, jiems oficialaus laiško 
nebuvo siųsta. Nes mes kata
likai nežinome, kuriame pa

l iepyje jie slepiasi. Čia vienas 
tik gali būti klausimas, ar jie 

S. L. R. K. A. 87 kp. (N 

kas ir F . Jurpelis $3.00. 
Kolonijos už iškabas sumo

kėjo $20.00; po prakalbų sa
lėje surinkta $121,71; lietuviš
kų vėliavėlių parduota 2,138, 
po $15c, kas padaro $320.70; 
nepažįstama mergina išmetė 

į $10.00 per langą del parodos; 
J . V. Grajauskas dd parodos 
pridėjo $5.00; 

Išviso įeigų $1,217.81. 
Išmokėtai dviejų flotų iš

puošimui $400; 25 niuzikan-

nutarusios paaukoti parodai, 
tuos pinigus priduokit iždi 
nmkui, kaa butų galima kartu 
pasiųsti Lietuvon. 

Valstijų valdžios turi bond-
suotų skolų 1,071,506^81 arba 

| $10,18 nuo galvos. New Yorko 
valstija turį skoloj 267 milio-

Prie manifestacijos sureflgi- f nns arba po 15.07 nuo galvos. 

S.), S. L. A. 90 kp. (Bridge-«tams $210; penkionis iška-
I ville, Pa . ) , A. P. L. A. 5 kp. boms $34; už samdytas paro-
(T.revesky, Pa.) , Pitts. l i e t . dai drapanas $36; svetainė 
S. Kryžius (S. S,), L. L. j$45; už 4,000 lietuviškų vėl ia ' 

er=^ 

|DR. A. R. MERSCĮIATI r 
g DFNTISTAS 
•jValand: Nuo 9 išryto iki 8:30 vak. 
P 8241 So. Halsted Gatvė 
g Cldcago. m . 

apie tuos skelbimus sužinojo, Į (Carnegie, Pa . ) . 
(ar ne. 800 buvusiųjų disputo-

i&a.&t*iag&tiAg&jg* » « a « a *.*** 

DR. A. L. TUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. 

2 Rez. vai.: 2 iki 4 po pietų. 
5 iki 7 vai vakaro. 
4193 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 0098 

se matė ir gindėjo Biblistų 
Komiteto atstovą atsisakant 
disputuoti. Reiškia žinojo, bet 
nenorėjo. Ponuliai, jei norite 
išsisukinėti, vereiaus kitą kar
tą nerodykite nė nosies, o pa-
skiaus sakykitės, kad neSino 

Į įiio daugiausia ptasidarbavo L. 
M. Dr-ja, kuri suteikė djkai 
svetainę kelis vakarus mitin-

į gaftis dalykus sutvarkyti. Tai-
pat visos komisijos ir komite-

[ tai dirbo kiek tik galėjo, f Odei 
viskas taip puikiai ir sekėsi. 
-Daugelis nepriskaitė nei te

lefono,'nei gazolino už važi
nėjimą, k. t. p. K, Stravins
kas, P. Ven'slbvas. Taipat mo
terys S. & ir Solio buvo M a i 

| rūpestingos, % siuvo sukneles 
150 mergaičių. Kolektoriai tai-
pat pasi šventusiai dirbor Žo 
džiu, Visi dirbo kuogeriausiai, 
užtai ir pasekmėmis galim* 
pasidižiau&ti. 

juoz. Virbickas; rast., 

Kansas, Kentucky, Nebraska 
u Wisconsin neturi bondsuo-
tos skolos. 

Dabartinė valstijų skola nuo 
gaivos kaip federalės valdžios 
buvo turėta skola nuo ga&os 
$10.60 1913 m. Dabartinė val
džios skola siekia 23,922,000,-
000 arba po $226 nuo galvos. 

CJen. Publ. Service. 
M M H d k * 

Pask. B. Stotis, S. L. A. 86 
kp: (N. S.), S. L. A. 40 kp. 
(Soho), Sv: Antano I>r-ja 

vėlių $358, audeklo 150 mer
gaičių $64.42; pirm. J . V. Pac-
kevičiui už sugaištą laiką 
$28.13; gėlės flotams $3.00; 

Išviso draugijos aukų ma- [ spaudos komisijai u£ popierą 
nifestacijai sudėjo $551.65. 

Taipat buvo išrinkta kolek-Į_ i šv^o išlaidų $1,185.01. 
toriai eitr per biznierius aukas 
rinkti.Soho dalv miesto V. 
VolungeviČią ir ~i\. .Kardomas 
surinko $60.50, Zof. Krisčiu-

|nienė ir O. Skirsnienė $32.00; 
jot, negirdėjot. Taip tai d a r | S - S- d a l ^ Jurg. Čukauskas 

kurie 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4443 So. Westėm Avenue 
Telef. Lafayette 4148 

gal ir rasite kvailių, 
į j ' jums patikės. Nė meluoti ne

mokate. 
Surinkta moksleivių nau

dai jx> disputų $30.70. Gerb. 
kun. Vaičiūnas pridėjo $$0.00. 
Visi pinigai $50.70 pasiųsta 
Lietuvos Ateitininkų, Susišel
pi u IO Fofidui per D-rą L. Bys-
tią, \6 spalių. " D r a n g o " kvi
tas No. 1%. 

Visiems aukojusiems širdin-
Vaan^os: 9-11 rytais, \-Į pe 

pietų ir 7-8 vakarais. NedėldiA 
aials Ūktai po pietų 2 iki 5 vai 

ir krasaženklius $6.46. 

Likusius pinigus nutarta pa
siųsti į Lietuvą, Lietuvos Gy
nimo Komitetui. Likusias vė
liavėles grąžins atgal, kurias 
fpriims ir pinigus pasiųs Lie
tuvon. Kurios kolonijos yra 

149 Moultrie S t , 
Pittsburgh, Pa. * 

POLITIKOS ŽINELĖS. ' 

Pašto Departmefltas moka 12 
milionrų dolerių kas metas 
raudos už naliiM' pašto ofi-
•auns. Naniu savininkai sten
giasi kolabiausia tuo pasinau
doti. Paštų Viršininkas paduo
da sumanymą,,kad valdžia pa-
M 

Telefonas Boulevard 4130 

k. Masalskis^ 
Graborius 

Patarnauju lai-| 
dbtuvėse ves
tuvėse krikš
tynose ir kituo 
se . reikaluose* 
Kainos prieina
mos 

f 3307 Aubtirn Ave. Chicago. 

rz ir r r r fT i rMf i 

NAUJIEJI LIETUVOS 
Pinigai 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

1 DIDYJI V A L S t t t t N I 
BANKĄ 

Central Manofacturing 
District Bank 

1112 West 35-ts Street 
Cfhicago. 

Turtas virg $7,000,000.00 

B — 
I 

i. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

H. SYREVIČIA 
Automobiliai visiems reikalams 

2055 W. l!2-nd Str. 2148 W. 21 Pi. 
Tel. Canal 8548 . T e l . Ganai 01891 

J. P. WA1TCHES 
L a w y e r 

{ LTETCVIS ADVOKATAS 
Dfeh.: R. 511-127 N. Dearborm 

I Str«-et Tel. Dearborn 60V« 
Vakarais: 10738 S. Wabasb Ave. 
Roseland Tel Pullman 8377 

— a r 

*tf* 

f'Tel. Itandolph 4 7581 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidnmiestyje 
A f c S O C I A T I O N B L D « . * 

19 liontta lia SaUe Btreet • 
Room 1898 

1Valandos: 9 ryto iki 8 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 8895 

i 

rraiiiiiiiiiiii(ziiiiiiiiiiiiii2uiiiiiiiiinn 

I V. W. RUTKAUSKAS I 
g ADVOKATAS | 

^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ : ' Ofisas Didmiesty j : 

I1*" lh. UttLMcT. | | j » South La SaUe Street Į 
S i 5 Kambarte 539 S LIETUVIS GRABORIUS § 

skolintų pinigų ir pasistaty- [ | i m w. 23-rd PI. carfeago, mg 
' • Patarnauja laidotuvėse kuopi-g i\į savo namus. Girdi ten£vai M^Zi'^mmi tmmn atsisau 

apsimokėtų ir valdžiai vė l ia ip i k t i ' ° m a n o d a r b a b u s i t e užga" 
> , Bnėdlntf. Tėl. Canal 1271—2190 mažiau butr| išlaidų. 

6 
~ Telefonas: Central IS 9 f 

Vakarais, 812 W. 33rd St. g 
Telefonas: Tards 4881 

1Ti<inWftfnfMffliiHHiHi»H»BHmmi.,HiiS | ^„tmii^^hnm^nmmmst i 

Vard as • It den< 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po aura. 

3241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Juciaus Ręst. 2 lobų. 
Priima IJgonlns nno 9-12 A. St. 

• -8 P. M. 
Tel. Boulevard 7179 
t rezidencijas Tel. Fanrfax 5574 j 

t> ą ačiū. 
Kun. B. Bumšas. 

CICERO. ILL. ŽINELĖS. 

DR. MAURfCE KAHN 
GYDYTOJAS IR CH1RCRGAS 

4931 S4 Ashland Ave. 
Tel. Tards 9*4 

Tel. Tards 0994 
OFISO VAL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis; nuo 19 v. ryto Iki 
1 vai. po pietų. 

, ! 

DR. S. NAIKELIS f 
UI E T C V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street. . 
Ant viršaus ITniver. S'are IU»nk K 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo « 
f—4 po pietų; nuo 1—9 vak. g 

Nedėliomis ėuo 10—I ^ 
Oofis.** ir gyvenimo vieta: ^ 

Šv. Antano parapijos baza-
ras pelno, davė suvirs $4,000. 
Iki reikalai su juo bus galu
tinai užbaigti gal tas pelnas 
dasikpps iki $r),(M)0. Kur rasite 
(iarbštesnius, ir diiosnesnius 
žmones už HceriecTdsf 

Reiškia Gryną Pieną 

(Jiedrininkai turėtų » nepa- f 

miršti lietuvių kalb6s pamo
kų ketvirtadienio (ketvergo) 
vakarais, šv. Antano par. nio 
kvkloj. 

Eibysy. 

ŽINELĖS. 

Dr. Į. E. MAKARAS 
Lietavys (•ydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
Telef. Piillnutii 342 ir 349 

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

i i M > i i ' • i • — * « * • * * • • i I i 

Hartford, C0nn. — Spalio 
12 d. parap. svet. Šv. Cecili
jos bažn. choras surengė va
karėli naujomsxgaidoms įgyti. 

Lapkf. mėn. pradžioj bus 
svarbios prakalbos, kurias reit 
ui u L. D. 8. (i kp. 

KorSHp. 

A t S Ė A Ž t A . 

-J 

/Telefonas Yards 1138 
STANLEY P j 

MAŽEIKA f 
GRAfiORILS IB 

Balsamuotojas 
Tnrlg aut^-\o 

bilins vlsoklemf 
reikalams. Kala* 
prieinamos. 

3319 Aubiura 
Ave. O h i a i p ^ 

Pittsburgh. Pa. — l > r a u g i ^ 
ialyvavusios lietuvių demons

tracijoj, rūgs. f24 d. ir jų au
kos: 

Po $50. Liet. Mokslo Dr-ja 
(Solio), X \\ L. A. 8 kp. 
(Penu Ave.), L. PHiečių4£liu-
bas (S. S.), L. Nep. Kliub. Į 
(Duciuesne, Pa.) , NorbufO 
Kliubas (8. S.) ; . 

Po $25: A. L. T. Sandaros 
36 kp. (Soho), L. frliečiu 
Kliub. (Penn Ave.), Šv. Do
mininko Dr-ja (iPenn Ave.), 
Liet. Neprig. parapija (S. S.), 
Šv. Andriejaus fir-ja (Š. S.), 

Geras pienas visuomet yra svaras gerose pieninėse. Jis 

turi būti pristatomas iš švarhj ir sveikų karvių, — iš 

švnrios ir riebios farmos. Jis turi būti melžiamas j m - * 

r h , indus ir tinkamai užsaldomas ir tuojau turi būti 

nuvežtas įšvarią pienine ir tinkamai supakuotas. 

Abelnas sanitaris nusistatymas ga.minant Evajwrated Pio-
ną yra nustatyta.: tiesę. Prie prižiūrėjimo tiesų, Borden 
Konrpamja yra fsteigusi speciaJj ir gerą prižiurėiimą, kad 
padarius p;enę visai švarų ir gerą. tfei vieras kenas nėra 
išvežamas fe pieninės Borden's Eraporated pieno, kol jis 

•r 

nėra ^ahrtiEai peržiūrėtai laboratorijoj. 

Suprantama, kad niucdagnus prižiuTėjinias Borden's Eva-
porated pieno pad&ro groserainkui brangesniu, bet jis par-
duoda ta pačia kaina, kaip ir kiti pienininkai, todėl, kad jis 
žino švarumą ir gvarantnoja u ig^ėd in ima visiems' jo kos 
tuRimeriamS. 

(1) Gražios ir riebios 
karvės. fjeriausiq ga

nyklų šalyj iš kuiiii 
yra melžiamas Bor-
den's pienas. 

(2) Kiekviena karvė 
turi buti veterinorio 
išeiczamimiota pirm 
priimama į Borden's 
pieninę. 

\ 

^NSWEETCN£P 

\ MILK 

SatHėu*n (vvanornted Menas ^ra 
ivariis farrmt! pienas, su palikta 
/anie aineiona. J*& surasite, kad 
įU yra turtingas savo gerame. 
(inkan(i- namu vartojimui ir 
Dfsai tinkantis vart^/famii priv-
kavos, k a f ^ smetona. 

A 

JUSŲ grosen»inkas visttoniet, titrl *o daug 
ranku, todėl, kad .jis vsuomca' atmena jusų lal>a 
.M,s žhio, kad jis duoda jums pienę, koris visoj*-
Amerikoje" yra pripažintas kaipo geriausias 
švariausius E\afi6Mted pienas. 

EVaPORATED MILK 
(4) Borden's La borą to-
rtjbtj New Yorko ntie-

ste visas pienas yra 
galutinai išmėgintas. 

N 
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NEIŠSIPILDĖ POLITIKŲ 
TROŠKIMAI. 

Chiea,u:os politikų troškiniai 
buvo, idant kuodidžiausias pi 
liečiu skaitlius registruotus!. 

I buvo spėta, kad praeitą antrą 
1 dieni registr. mažiausia £00,-

U00 piliečiu. Xes kuo daugiau 
i piliečių dalyvauja rinkiniuo

se, tuo geriaus partijų kandi
datams. 

Tečiaus troškimai neišsi
pildė. Antradienį registravosi 
mažinu piliečių, kaip spalių 
7 d. 

Spalių 7 d. registravosi 
436.389 vyrai ir moterys. Šį 
ąntradienj gi — 372,845. Vi 
so pasidaro 800,434 piliečiai 
ir pilietės. 

Tiek piliečiu galės daly
vauti ateinančiuose rinkimuo 
se. 

BUS KAS NAUJA. 
• 

Clncagon atvyko James E. 
Jonės, vyriausiojo prohibici-
jos komisioiiieriaus Hayes 
pirmasis asistentas. 

Kalbama, kad čia prohibiei-
jos biure ir vėl turės įvykti 
kokios nors svarbios atmai-

BRIGHTON CPARKE. 

Atsilankius i Jono Klyno ofisą 
Sekmadieny, spalio 15 d. at

lankiau biznierių Joną Klimą, 
kuris neperseniausiai atidarė 
biznį po No. 4414 So. Califor-
nia Ave., real estate, insuran-
ce ir pinigu siuntimo. Vieta 
gana puiki, netoli bažnyčios, 
taip, kad ją pasiekti ar suras
ti nėra vargo. Ofisas šviesus 
ir gražiai užlaikomas. Taipgi 
pas J . Klimą galima gauti vi
sokių knygų, kaip tai: malda
knygių, mokykloms įvairių, va
dovėlių ir šiaip įvairaus turi-

West Side. — L. Vyčių 24 n i o k n y ^ ; 
Jonas Klimas yra vertas 

paramos, nes jis daug dar

nos. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

ATfDAt. 
Roselando, Kensingtono ir 
kirų apiėlinMų gyventojams 
Šiuomi pranešu kad aš per

kėliau savo ofisą iŠ 11247 So. 
Michigan Ave. į nauja vieta 
10758 So. Michigan Avenue. 
Norintfeji pirkti, parduoti mio 
savus namus, lotus ar daryti 
paskolas i r kitais reikalais 
kreipkitės, o aš visuomet pa
tarnausiu jums teisingiausia. 

FRANK M. JOGMINAS 
10758 Michigan Ave. 

Roselande Tel. Pullman 0019 

EXTRA! 
Parsiduoda naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimu 5 ir 6 
kambariai, elektrikas šviesa, 
maudins, aukštaės cementuo
tas skiepas ir viskas įtaisyta 
pagal šios mados, namas ran
dasi gražioj vietoj, Brighton 
Park, .parsiduoda pigiai arba 
išsimaino ant cotfage ku r ge
roj vietoj. 

F. J. SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago. 

Tel. Lafayette 6824 

GIRTIEMS GYDYTOJAS 
BUS ŠAUKIAMAS. 

Cltieagos policijai dažnai 
pasitaiko areštuoti girtus 
automobilistus, kurie tranko
si gatvėmis ir kartais snva-
žinėja praeivius. 

Daugelis tokiu jau nubau
sta kalėjimu. 

Policijos viršininkas dabat 
paskelbė, kad areštuoti girti 
automobilistai bus pavesti 
egzaminuoti gydytojui. Jei 
gydytojas ras. kad toks žmo
gus pavojingas visuomenei, 
tai kaltinamasis, turbūt, varu 
bus paimamas ligoninėn ir 
pydomas. Pagijęs turės stoti 
teisman. 

Tuo būdu norima suma
žinti žmonių žulvma gatvėse. 

ATIMTA 300.000 DOL. 
VERTĖS BRANGENYBIŲ. 

Praeitą naktį trys plėši-
Lai vidumiesty užpuolė Maxą 
AFoser, keletos Xe\v Yorko 
firmų deimantu parduotoje. 
Moser su savimi turėjo 300,-
000 dol. vertės deimantų ir 
liitokių brangių akmenėlių. 

Plėšikai Moserį su revol
veriais įvarė savo automobi-
liun, važiuodami atėmė dei
mantus ir paleido. 

kp. savaitinis susirinkimas į-
vyko spalio 12 d. Aušros Var
tų par. svet. 4 > 

Galutinai aptarė rengiamoji 
vakarą kuriame vaidins veika
lą ' 'Ekspropriatorius". 

Perskaitė ir vienbalsiai pri
ėmė laišką iš Aušros Vartų 
parapijos, kuriuo kviečia da
lyvauti parapijos bazare kurs 
prasidės lapkr. 5 d. š. m. Kp. 
nutarė dėti visas pastangas, 
kad bazare ji padarytų para
pijai $2,000 gryno pelno. Per
nai Vyriai bazare padarė pa
rapijai suvirs $1,000 gryno pol 
no. 

Kaip paprastai, po sus-mo 
buvo trumpas programėlis, ku
riam vadovavo A. Valonis. 
Pirmas kalbėjo Ant. Peldžius. 
.Jo tema buvo "Jaunimais", 
Gražioj kalboj daug gražių 
dalykėlių paaiškino. 

Paskiau anglų kalboj kalbė
jo p. B. Pestininkaitė, apie rei
kalingumą daugiau veikti 
sporto srity, fti jauna kalbėto
ja nors pirma karta kalbėjo 
šios kuopos sus-me, bet ma
tyt bus gera kalbėtoja mušu 
tarpe. 

Paskutinis kalbėjo R. Y. Ži-
I as. .lis trumpai, gabiai nuro
dė reikalų lietuvių jaunimui 
daugiau vartoti savo gražia 
prigimtų kalba. 

Vi>i nariai gėrėsi šitais 
gražiais programėliais. O. 

buojasi tautai ir Bažnyčiai 
Taigi, brightonparkieeiai turė
tų jį paremti. , / -

Svečias. 
. — , 

REIKALINGA. 

PRANEŠIMAI, 
L. L. P. Chicagps ir apiel. 

apskričio komitetų sus-mas 
Įvyks ketv. 19 d. spalio 7:30 
vai. vak. Aušras Vartų parap. 
*\ct 23 PI. ir Oakley Ave. 
(West Side). Susirinkimas tu
rės aptarti 1) Piliečių regis
tracijos vajų, 2) Šiaulių Sa
gos atstovo gerb. Žemaičio at
silankymų Cliicagon ir 3) Vil
niaus 600 metų jubilėjų. 

J. A. Mickeliunas, pirm., 
j E. Statkienė, rast. 

Reikalingi: Leiberiai ir shear 
men dirbti serap-yard prie ge
ležies. Atsišaukite: 

3465 So. Lawndale Ave. 

REIKALINGI VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišaukite: 

Great Northern "Chair Co., 
2500 Ogden Ave. 

PAIEŠKOJIMAI 
PAIEŠKAI! savo sūnaus daktaro 

VIKTORO JAKUČIONIO išvažiavu
sio Amerkon 1920: Jis pats arba 
kas apie jį žinote praneškite tėvui 
Šiuo adresu: 

J I OZAS JAKUČIONIS 
• Liaudės mokykla 

Mišku gntvė N o : 4 
Kaimas, Lietuva 

KONCERTAS 
R E N G I A M A S 

LIETUVOS VYČIŲ 4-tos KUOPOS 
NEDfiLIOJ, SPALIO (OCTOBER) 22 D. 1922 M. 

Dievo Apveisdos Svet., Union ir 18-tos Gatvės. 
Pradžia 7:30 vai. vakare 

Tame koncerte dalyvaus gabiausie dainininkai 18-

tos kolonijos. Bus solų, duetų, kvarfetu, sekstetų ir H. 

Po programa grieš puiki muzika. 

Kviečia, 

LIEfT. VYČIŲ 4-TOSKP. 

t 

West Side. — L. Vyčių 24 
kuopos svarbus susirinkimas 
įvyks šį vakarą, spalio 19 d. 
8 vai. Aušros Vartų par. svet. 
Reikės aptarti dalyvavimai 
Aušros Vartų Mot. ir Merg. 
l)r-jos rengiamame vakare pa
minėjimui 15 motų gyvavimo. 

Valdyba. 

P E L N I N G A S D A R B A S 
Kiekvienas darbininkas gali len-

cvai pasipelnyti ir geresni gyvenimą 
padaryti, negii dirbtuvėje, Kreiki-
ti'-s laišku arba ypatiškai: 

A, B , AGIiYS and CO, 
3113 So, HaMci l 

PAIEŠKAI' savo brolio Kazimie
ro Ramanausko paeinančio iš Kau
no red: Raseinių apskr; Alrogalos 
parap: Dlžulių kaimo: Tūrių labai 
svarbių žinių iŠ Lietuvos: Jis pats 
arba kas apie ji žinote malonėkite 
pranešti-Šiuo adresų; 

P A L M Y R A J U R K O N I E N E 
( Ramanauskaitė , ) 

P : O: B o x 689 Livingston. 111: 

E X T R A ! A 

REIKALINGI 

VYRAI 

, Dirbti geW£nei' serap yar-
dėj mokestis gęrh darbas pu-
stovus. 

P A I E s K A U Antano Bel iausko paei
nančio iš Telšių apskr: P lungės 
valsč: Paliuškių kaimo ir Juozapo 
Tarvido, Telšių apskr: Plungės 
vaLsč: Stonaičiu \ kaimo: Jie patys 
ar kas apie juos žinote praneškite 
Šiuo adresų: 

41 LIJONAS T AR VIDAS 
Kauno miesto 

K o m r a d a t n m s Kuopos 
Kaunas, I . i t luimia 

E X T R A 
NATIONAL DEPARTMENT STORE 

10317 So. Michigan Avenue 
Atidarymas krautuvės naujoj vietoj yra perkeltas, is 

priežasties kad namas }r,a dar nepabaigtas. Atidarymas 
Įvyks Subatoje Spalio 28, 1922 9 vai. išryto. Persikėlimo 
išpardavimas dar tebesitęsia senoj vietoj 10824 Michi- i 

gan Avenue. Bargenaididelis del visų. 
Su pagarba Sav. J. MATEUONIS | 

mm 

• 

Aį?IE BRIDGEPORTO JAU 
NIMĄ. 

^*v 

DEMOKRATAI PILNI PA
SITIKĖJIMO. 

Spalio 11 d. L. Vyčių 16 kp. 
mėn. sus-me, tarp kitų bėgan
čių reikalų, išklausyta svečio 
prarasimas. Vytis St. Pieža, iš 
36 kp., ir kaipo centro atletų 
vice-pirm. atsilankė į 16 kp. 
Mis-mą, kad paskatinus ja su
organizuoti sporto skyrių — 

'ratelį, kaip iš vaikinų, taip ir 
iš mergaičių. Ta reikalą pla
čiai aiškino. 'Tas pats svečias 
užkvietė 16 kp. j rengiamą va
karą atletų naudai, 28 šio mėn. 

Kuomet Chieagoje ir Illi
nois valstijoje republ ikonų 
partijos srovės barasi ir gin
čijasi, pilni McKinley Parke, 
vilties. Demokratai tvirtina, 
kad ateinančiais rinkimais vi
si republikonai kandidatai 
bus nušluoti. 

Brighton jParkas. — L. Vy
siu 'Mi kuopa laikys susirinki
mą ketvirtadieny, spalio(Oet.) 
19 d. MvKinley Parko svet. 
Sus-mas prasidės lygiai 7:30 
vai. vakare. 

Tuojaus JK) trumpo susirin
kimo bus labai graži ir įdo
mi programa. Tadgi visi Vy
čiai bei Vytės prašomi atsi
lankyti. 

Jei kas įdomauja pamatyti 
programa tai gali taipgi atsi
lankyti, jeigu ir nėra nariais 
Liet. Vyčių org-jos. 

Pirmininkas. 

PRICE IRON & STEEL CO. 
67-ta Gatvės ir 48 Ave. 

6 ŽUVO ANT GĖLE 
ŽINKELIŲ. 

i 

Vakar Chieagoje ir apylin
kėse ant geležinkelių žuvo 3 
vyrai ir 3 moterys. Trauki 
niai sudaužė 3 per g 

Išklausius svečio praneši
mą, Vyčių 16 kp. tuoj išrinko 
vaikinų atletų skyriaus orga
nizatorių A. Kilinskį, o mergai 
ėių skyriaus klausimą atidėjo 
sekančiam sus-mui. 

Nesant daugiau reikalų ėjo 
prie vykdymo programėlio, 
kurį išpildė sekančios vytės: 
Ant. Manstavičiukė skaitė pa-

Trauki- skaitą temoj "Musę Vvtau-
eležinke- t a s " ; J . A. Katauskaitė 'paš

iau pravažiuojančius automo- kambino ant piano. Abi-vytės 
1 , i l i u s- N yra talentuotos, kaip viena 

Kalbama, jog dauguma au- skaityme, taip antra piano 
tomobilistų privažiavę gele
žinkelius visai nesustoja. Ne

skambini me. 
Tame sus-me prisirašė sekan-

paklauso ir neapsidairo. Bet j į mx$ I i a r į a į : Vincas Vaišno-
tiesiog kaip niekur nieko per j n a , Jonas Ivanauskas, ir į 
bėgius važiuoja. j jaunamečin skyrių Liueia Ale-

P'odel ir pasitaiko daugybėj liunaitė, St. Jukšiutė ir A. 
panašių nelaimingi) atsitiki-j Sannorius. 
mjl- Koresp. 

NORTHSIDIEČIŲ, DOMEI. 

Dienraštį "Draugą" galima 
gauti pirkti sekančiose vieto-

Pas WM. NAUSĖDA, krau
tuvėje 1645 Wabansia Ave. 

Pas P. SRIUBĄ, krautuvė
je 1835 Wabansia Ave. 

Pas L. STRIUPA, Barzda-
skutykloje 1823 W. North Ave. 

SVARBUS PRANEŠIMAS., 

Gerinami "Draugo* ' skaity
tojai Bridgeporto ir 18-tos ko
lonijos meldžiu visų širdingai 
kurie persikėlė į naują vietą 
gyventi meldžiu priduoti nau
ją antrašą iš anksto. Tam ku
ris "Draugą" pristato į Ta-
mistų namus. 

P. VARAKULIS, 
Draugo" Agentas. 

REIKALINGOS 
10 merginu išrinkti popie-

ras. Darbas pastovus, mokes
tis gera. Atsišaukite 

1456 Indiana Ave. 
Tarpe 14-tos ir 16-tos gatvių. 

Pak'škan savo pasbrolio Martyno 
.Verkaus, paeinančio iš Kauno r<"d., 
Šflo kaimo. Amerikoje gyvena a-
]»ic 26 metu.«. Jis pats arba kas a-
pie jj žinote praneškite Šiuo adre
su: KLEMENSAS NORKUS, 
1810 So. Peoria Str. Chicago. 

II Vak'utino l>resmaklng College 

f 2407 W. MadLson Street 
• Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo, Patternu klr-
[plmo. D*nlgnltLg bizniui Ir na-
imaraa. Vietos duodama dykai 
> Diplomai. Mokslaa t ear ta i s at-
[mokėjlmala Klesos dlei icmls Ir 
[v»k»r%t« Rettcalanlclt knTf»l*«. 
»Biznio ir Naminiai kursai Rkrybė-
ijlų Taisyme. Norint Informacija f 
* rąžykite ar telefonuokite. f 

j ' BARA P A T K E , pirm. 

Tel. Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

6712 SO. ASHLAND A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės 

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

Res . Tel. Cicero 3656 
Ofiso Tel. Cicero 46 

DR, J, SHIN6LMAN i 
i 

1323 So. 49 Court 
N. E. Cor. 49 Court Ir 18 Str. 

0 ant viršaus vaistynyčioa, 
n *m+i**m——o»6>Mfc———M 

Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Are . 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pul lman 8213. Chicago, m . 

fZ 

P E L N I N G A S D A R B A S 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą agentauti gali pasipelnyti 
daug geresnj pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa
tiškai. j I 

A B AG LYS & CO. 
3113 Houth Habitcri Street 

Chicago. III. 

PARDAVIMUI. 

Tel. Lafayette 422S 
'•»— X 

P L O M B I N G 
Kaipo lletuvya. l ietuviam* visa
dos patarnauju kogerlaoMa. 

M. TUSKA 
s » 8 W. t a - t a Streot 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

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

Dr. A. A. R0TH 
RI'SAS GYDYTOJAS fr 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriško. Vyriškii 
Valka ir v iso chroniško ligų. 

Ofi.-as: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—8 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 l t d. 
Res. 1139 Independenca Blvd. 

Chicago. 

— 

PARSIDUODA iš priežasties Ilgos 
puiki ukė su gyvuliais ir mašinom 
arba be. Geri namai; Ant lengvų iš-
mokeseiŲ: Atsišaukite šiuo adresų: 

B ARTY C! IWtS 
R. N o : 5 

Whi te Cloud. Mklt ipan 

< < • 

PARDAVI31UI A R B A MAINYMUI 
80 akerių farma, Berrien County, 
Mieh., 86 mylios nuo Chicagos, ne
toli St. Joseph ir Benton Harbor. 
Viena iš derlingiausių Ir ir pui
kiausių farmų už labai prieinamą 
kainą ir lengvą išlygų. Visi budin-
kai pirmos klases padėj ime ir įvai
rus patogumai. N a m a s furnesu ap
šildomas. 6 karvės, 3 arkliai, 4 
kiaulės, 18 paršiukų, 4 paršai, virš 
200 vištų, įvairios prie žemės reika
l ingos mašinos . 70 akerių dirbamos, 
10 akerių girios ir ganyklos. Kreip
kitės j E l t a Commerce Co., 3251 
S. Halsted St., Chicago, 111. 

Ant pardavimo pekame ar 
kepyklą, biznis gerai išdirb
tas lietuvių kolonijoj apgy-
ventoj. Norintieji kreipkitės 
šiuo adresu: 
1400 So. 48 Ct. Cicero, 111. 

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

parduodami 
— vsados kreipkitės pas — 

S . L F A B I O N A S G o . 
809 W. S5th St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM A N T 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKKINAM ATSAKANT* I R 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

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, 
violetiviai spinduliai, nerviš
kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau
su Electriku Sanusoidal Ma-
china Vibrator, Eleetrio Mes-
sage, Electric Hivolt Ray me-
ssage, Swedish messavich. Mes 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4552 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės Šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas* 

1801 So. Afchland Ave., k a m p . 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų. kamb. 14. 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaietinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedal iomis uždaryta. 

<•» ij_"j 

Z 
Tel. C&nal 257. Vak. Canftl 2118 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 14 iki 12 ryte: 1 iki 4 
po pietų: 6 lkl t ra kare 
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PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių cylindrų $890. Sedan $1,365. F . O. B. Fact. 

Šešių cylindrų $1,650, Sedan $2,400. F . O. B. Fact. 
Prieš pirksiant 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. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

P E A R L Q C E E N KONCERTTNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musę krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoj* 
Ps rduodame už žemiauiią kainą, kur kitur taip negauiL 

Mašinėlių laifikanu drukuoti ir ofiso darbami yra naujau-
liot madoa. Užlaikom viaokiu» laikrodžiu*, žiedua, šliubi-
niui ir deimantinius; ajamafonui lietuviškaif rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. 'Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muiikališkus instrumentus atsakančiai, 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL 

Tefcfonas: DROVER 7309 
^^• • i 


