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ŠVENTASIS TĖVAS 
RAGINA GELBĖTI 

BADAUJANČIUS 
TUO TIKSLU ATSILIEPIA 
Į AMERIKOS KATALIKUS. 

Aukų rinkimas bažnyčiose 
Įvyks spalių 29. 

Bonar Law Organizuoja Minis-
teriu Kabinetą 

BUVĘS PREMIERAS. SAKOMA, SUDARYS NAUJA 
P A R T I J A 

* 

FRANCIJA DŽIAUGIASI ATSIKRATUSI SAVO 
PRIEŠO ANGLIJOJE 

Žinovai tvirtina,* kad Lloyd 
George nepasitrauks iš politi
nės arenos. Organizuos jis 
naują partija iš savo šaliniu-! 
kų. I r ateinančiuose rinki
niuose pakels smarki}} kovą 

priešams su tikslu atgauti 
valdžia. 

Tečiaus niekas tikrai negi-
Ii žinoti, ką mintija patsai bu
vęs promioras. 

Iš Paryžiaus pareina žinių,1 

kad Francijos politikai labai' 

\VASHINGT,OX, spal. 21. 
— Remiantis šventojo .Tėvo; LONDONAS, spal. 21. — 
Piaus XT atsiliepimu, Suv. Vietoje atsistatydinusio pre-
Valstijų Hferarehiįa paskyrė "miero Lloyd George Anglijos 
sekmadienį, spalių 29, visose karalius į premierus pakvietė 
šalies bažnyčiose kolektuoti Bonar Law, kuri karaliui re-
aukas šelpti badaujančius komendavo patsai Lloyd Ge-
žmones Rusijoje, Austrijoje, orge. 
kai-knriose Vokietijos dalyse Bonar La\v sutiko. Ir va-
ir artimuose Rytuose. |kar pradėjo darbuotis naujo 

Šventasis 'levas painfor- kabineto organizavimu. 
mavo Amerikos Hierarchiją,' Sakoma, kad Bonar Law 
jog Europa didžiai pavargu- kabinetan pakviesiąs marki-
si, Šelpimui negali ištesėti. 74 Curzon ir Derby grafą. A-
Delto pašelpai visa viltis yra m u m turi politikoje įtaką ir 
Amerikoje, kurios katalikai abudu jau buvusiu ministe- j džiaugiasi netekus sevo prie-
visuomet paroda savo gerą riais, taigi, gerai aps i pažinu- šo Lloyd George. Visi fran-
širdį nukentėjusiam Senajam. s » u Sl* situacija. euzų laikraščiai reiškia pasi 
Pasalini, kaip Europa vad ina i Del Lloyd George atsista-
m a j tydinimo unionistų • tarpe iš-

Sventojo Tėvo norą ir at-j1 1?*0 reikalinga vienybė. Del-
siliepimą Amerikos Vvsku-į lo> kai-kas tvirtina, kad Bo
liams pranešė J o Eminencija l l a r T * w b l l s nelengvas daik-
Bostono kardinolas O'Connell t a s s u r a ' s t i kabinetui tinkamų 
laišku rūgs. 29. žmonių. 

Be to, spalių 11 d. Apašta- B e t k i t l v<*'1 t v i l t i n a P * " 
linis Delegatas Arkivyskupas «"«-*• S a k o ' P a ka"kamai tin-
n v , , • , kamu vvni jis rasiąs ir vėi-
Bonzano tuo pačiu klausimu * J * • " . ... , • • - • x-~ - ~i kiai sudarysiąs kabinetą, laišku kreipėsi Į Nacionales ; , ,r ,., f1 . -, i \ \ Ka veiks Llovd George? Kataliku Geroves Tarybos 4 * . ? 

. " ^ x . n- \ Tuo klausimu užimti ne 
Spaudos Departamento Di- j 
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TURKAI GIRIASI, TIESIOG NESUK 

AUSIS IR 

'TAI TIN 

KONSTANfTINOPOL, sp. ' z a pašos kortelę.! 

lįskite. 

t* 

-j>>: --

21. — Čia vakar atvyko gen. 
Rafer paša, turkų nacionalis
tų valdžios siunčiamas Traki
jon užimti mibtarinio guber
natoriaus vietą. 

Vietos turkai ji čia iškil
mingai priėmė, 

Atvykęs jis Rtambulan, ra-

Tr vėl Rafer 00 
' 'Tikrai žinauįi 

stu tokio asmens 
vieną turklį dže 
vardu. Tečiaus 
ma, kad tas asm 
kią vietą Turkijo 

Kalinėdamas į 1 

NK 
III. 

do jj laukiančius sultano &i- stovus apie TurK 
džiojo veziro ir vidujinių rei-Len. Rafe r p a >s a \] 
i ._ i— _ : . : . A . ^ > i _ 

\« •fr' 

kalą ministerio reprezentan- žymėjo: 
tus. 

am rei-
44 Mes žinome, kaukoją 

Jam paduotos tų reprezen- šiandie užlaikome įerikos 
giausią pasaulyje ^g^rb-
todel mes šiandie 4iams 

ėmė didžioc'o veziro kortetė. vien militarfstai, bet savo 

taritų kortelės. 
Rafer paša pirmiausia pa 

ir galingi. -c. 
"Mes išsikovojome ;os, 

į Dirstelėjęs tarė : 
" K a s tas per asmuo? • Aš 

nežinau ir nepažįstų jokio di-.ir niekas negali nuo musiji 
džiojo veziro. Čia įt 'ra to-j atimti. Pagaliaus, Turi 
kio ofiso ir tokio viršininko.'' ateityje pasiliks grynai m 

Paskui vidujinių v reikalų sulmaniuY* ir tvarkysis pa 
ministerio reprezentantas pa- viena be jokios išlaukinės ita-
davė jam fieldmaršalo Ali Ri- kas . " 

tenkinimą ta atmaina Angli
joje. Sako, nors Bonar Law, 

Bažnyčia baroko stiliaus Lietuvos didiko Kr. Paco, 1676 
metais pastatyta. Tai viena gražiausių bažnyčių. Prie jos 
seniaus buvę* Kamedulų vienuolynas, šiandien Šv. Kazimie-

rektori;Į. Delegatas ragino vien jo priešai, bet ir jo ša
lininkai. 

TERORAS VLADIVOS
TOKE. 

AMERIKONAI APLEIS 
OKUPUOTE. 

kurs organizuoja 'naują kabi- r o S e s e n * š v e n t a s . Pažaislis yra 8 verstų atstumoje nuo 
netą, yra buvusio premiero K a u n o - S k « l * t4Heserys Kazimierietės Lietuvoje." 
draugas, bet gal jis bus pa
lankesnis franeuzų pozicijai, 
ypač Vokietijos klausime. 

Iš Berlyno tuotarpu girdi
mi nepasitenkinimai. Atsi
mainius Anglijos valdžiai, dar IŠSODINTI AMERIKONAI 
ilgai karo kontribucijos klau- I R ANGLAI JURININKAI. 

simas nebus išspręstas. I r 
dar ilgai Vokietija turės gru
mtis su franeuzų atkaklybe. kuoplačiausiai tą klausimą is-1 

T^^J^^Ąmm SUSIRŪPINUSI MAISTArPIGESNlTv¥-
kiasi kai-kuriose Europos da
lyse, kur žmonės 
skurdo ir bado. 

paliesti 

Apaštaliniame Rašte "Ali
nus F e r e , " adresuotame j vi
so Katalikų pasaulio patriar-

ARTIMŲJŲ RYTU 
KLAUSIMU. 

NU NUOŠIMČIU. 

PARYŽIUS, spal. 21. 
Francijos vyriausybė darba
vosi už Llovd George'o vald-

VLADIVOSTOKAS, spal. 
21. — Kuomet šį miestą ap 
leido paskutiniai japonų ka-

COBLENZ, Vokietija, spal. 
19 (suvėlinta). — Spalių 25 
d. per Bremeną iškeliaus pa
skutinis amerikoniškos okupa
cinės kariuomenės burvs, 63 
kareiviai ir 2 karininku. 

Nors iki šiolei ta žinia ofi-

Žinios iš Lietuvos 
AMERIKIEČIŲ TEATRAS įVertus ir statyti operas. 

KAUNE. Rugsėjo 25 dieną toj pačioj v 

• 

Amerikos Liet. Teatro B-
vės atstovo, B-vės prezidento 
C. G. Lukšio rupesniu, rugsė
jo 24 d. Metropolio salėj bu
vo sušauktas susirinkimas pa
sitarti Teatro-kino kūrimo 
reikalu. Susirinkime dalyva
vo inžinierius Skrypka, K. 

# 
Norkus, J . B. Kaupas, dai-

vietoj buvo susirinkimo tąsa. 
f?luo tarpu dalyvavo Kauno 
miesto majoras adv. Vileišis. 
(Teatrui kurti atskiros bendro
ves nutarta nesteigtr, o dėtis 
prie Amerikos Lietuvių Teat
ro B-vės, įregistruojant ją 
Lietuvoj, kaipo legalę įstaigą. 

Teatro kūrėjų įsitikinimu, 
šį darbą rems visa inteligenti-

reiviai, tuojaus mieste kilo te- c i a , i a i nepatvirtinta, tečiaus j i n i l l k a s j Kudirka, M. Zu-!ja — kas moraliai, kas mate-
roras. amerikoniški kareiviai ją p r i - j ^ p< WmknSy p . Valukonisj rialiai - stojant Teatro B-

Naktimis gatvės neapšvies- ė m ė RU dideliu skausmu. Bal
tos, "ba l t ie j i " kareiviai p r a - | s i a i ™s™*" amerikoniš-
dėjo plėšti krautuves ir sau- k i e m s k a ^ i v i a m s gryžti pro-

AVASITINGTON, sp. S L ^ d d t e . Gyventojai atsidūrė: ™ c i n e n 'Amerikon. Čia 
Darbo departamentas paskel- pavojun. jiems kas kita. 
bė, jog rugsėjo mėnesiu var-j Tuo labiaus, kad ant mies-i Amerikoniškus ka re iv ius ' k o s L i e t Teatro B-vės atsto-l ŠAUKĖNAI, Šiaulių aps. 

kun. A. Skripka, p. Morkus,!vės pajininku. 
Kauno miesto ir apskrities [ Teatro-kino Kaunui reikia, 
viršininkas, ir kelios moteris-1 tai aišku, kaip dieną. 
kosios. 

Pirmiausia prabilo Ameri-
Kauno "Laisvė. ' ' 

totojai t u ^ j o maistą pigesni to atmaršuoja raudonoji č i - « d i d ž i a i apgailestaus ir patys v a s v CT Lukši s 

vienu nuošimčiu, negu rug- tos valdžios kariuomene, 
piučio mėnesį. Saugoti savo piliečius ir 

pagaliaus tas įvyko,: T | Į g a p s k a i t y m ą S p a r e m t a s kitus svetimšalius miestan pa

kus, primatus, arkivyskupus v. 
' * l žios Anglijoje sugriovimą. Gi 

ir vyskupus liepos 10 d., Sv. k u o m e t 
Tėvas Pius XI nustatė gene- x ~° .."_, .. ' j 
ralę kolektą, skiriamą badau- 8 i a n d i e . t a V*tl *™W* ^ . r a p o r t a i s iš 51 svarbesnio S. siųsta amerikonų ir an#lų ju susirūpinusi artimųjų Rytų 

klausimu. 
Taikos konferencijai su tu-

jantiems Rusijos gyvento
jams, žadėdamas Apaštalini 
Palaiminimą visiems tiems, ^ ^^ g ^ V n ebuvo pask 
kurie prisidės prie badaujan
čių gelbėjimo. 

ir
ta nei vieta nei laikas. Įvy
kus Anglijoje perversmėms, 

Tuo Raštu Bažnyčios virsi- ^ k o n f e r e n c i j a d a r t o l i a u s 

ninkai paraginti praplėsti l&^m a t įdėta. Abejojama, kad 
bdarybės dirvą iki reikalingo ( r ) i r m N | Į _ j _ M e t ų - į v y k t ų 

laipsnio, pritaikant prie nso-i X e g l i a i l j a A n g i į j o s valdžia 
čiančio įvairiose pasaulio da- t _ o k l a i l s h n u nesiskabins. Be 

rininkų būriai. Valstijų miesto. 
Šių betų rugsėjį palyginus 

su pereitų metų rugsėju, pa-' apleidžia miestą. Paimami į 
sirodo šįmet tą mėnesį mais- japonų transportus, 
tas pigesnis 9 nuoš. Čia laukiami nepaprasti į 

Bet brangesnis 36 nuoš. pa- vykiai, 
lyginus su rųgąėju 1913 m. 

vokiečiai. Nes amerikonai su 
gyventojais dailiai apsieina, 
jiems didelį biznį darė. 

Vokiečiai labai nepageidau
ja franeuzų kareivių, kurie 

Gyventojai kiek galėdami užims amerikonų vietą. Fran-

lvse žmonių vargo. abejonės, jį lauks naujų par-

PASKIRTA SU TURKAIS 
KONFERENCIJA. 

euzai pasižyių&ję savo žiau
rumais. 

VĖSULA PALIETĖ ROMĄ. 

A. LEGIONAS KOVOJA 
PRIEŠ SAWYER. 

NEW ORLEANS, La., sp. 
PARYŽIUS, spal. 21. —' 20. — Amerikos Legionas su-

Spaliu 29 d. surinktas baž- J £ j ^ 2 * ^ " ^ ^ P e r e n e i - 1 važaivime pakėl* kovą prieš 
I i sių metų pabaigoje. I ja paskirta mieste Lausanne, prezidento Hardingo persona-

Iki to laiko, ar gal dar ii- š v e i c a r i j o j T n r f p r a g i d ė t i lį gydytoją, Dr. Sawyer, kurs nyčiose aukas Vyskupai nu
rodomi siųsti jas Romon, g i a „ a _ g ] a i s t o v ė g C h a n a k o 

kardinolo Gasparri vardu, ar-, t v i r t u m o j e ._ D a r d a n e % Ii 
ba Apaštaliniam Delegatui S. k i m a g b u g n e ž i n o m a s > T a i p a t 

turkai nebus leidžiami ineiti 

lapkričio 13 dieną. j turi brigadinio generolo 
Ar tikrai tą dieną konfe-: SS-

ROMA, Italija, spal. 21. — 
Šį miestą ir apylinkes palietė 
baisi vėsula su griausmais ir 
smarkiu lietum. Daug na
mų rusių užlieta. Šimtai 
šeimynų laikinai pastogės ne
teko. 

ran- NUŠOKO NUO BĖGIŲ 
TRAUKINIS. 

kokie žingsniai padaryta Te
atro-kino kurinio reikalu, tolių 
Kaune 'jau nupirkta vieta, 
planai daroma, medžiaga ruo
šiama. 

Nusakė,! Pastaromis dienomis gaisras 
padarė daug žmonėms nuos-

Kriklių kaimo sudegė keli 
trobesiai. Pelenais virto daug 

! pašaro, javų, nam^. ir kitokio 
Teatras manoma rengti su turto. Nukentėjo trys ukinin-

apie 2,000 sėdynių, įrengiant kai; nuostoliai siekia 1,210,-
moderningų teatrų pavyzdžiu. 
Kreipė domės vietinių dar
buotojų į tokio teatro reika-

000 auksinų. 
Kitoje vietoje, pamiškėje, 

sudetsjė nedidelė daržinė su 
lingumą. Į esamus teatrus Į pašaru. Nuostoliai dar neap-
arba kinus ne meno ieškoti J kainuoti. . 
bet snausti, susti duslioj at-j Didelis gaisras buvo Var-
mosferoj, stumdytis susikim- j putėruj dvare, sude^V daržinė, 
šusioj publikoj. Kuriniams pilna prikrauta dobilų, šie-
laikas pritaikinti gryną taisy- 'n0 ir nekultų rugių. Nuosto-
klingą lietuvių kalbą, pašalin- Kai siekia 1,450,600 auksinų. 

Valstijose, Arkivyskupui Bo 
mana 

8 ANGLEKASIAI ŽUVO. 
McCURTAIN, Okla.. spal. 

21. — Progressive Coal Co. 
kasykloje ekspliodavo dujos. 
8 darbininkai žuvo ir 4 pavo
jingai sužeisti. 

pačian Konstantinopoliu. 
Jei taip, tai ar kartais tur

kai nacionalistai nemėgins 
vaTU atimti miestą. Butų nau
ji nesmagumai. 

(Tais klausimais Francija 
šiandie daug susirūpinusi. 

. rencija prasidės, tas prigulės' Suvažiavime išnešta rezo-j \VjLLIAMSPORT, Ind., s. 
' nuo politikės situacijos Ang-" Hucija, idant Dr. Sawyer bu-] 21. _ netoli nuo čia Wabasb 

Ii joje. 

PASIBAIGĖ LEGIONO 
SUVAŽIAVIMAS. 

21. 
NEW ORLEAJSTS, La., sp. 

Pasibaigė Am. Legiono, tą 
Chicagoje pavogta 6 auto-į suvažiavimas. Nacionaliu 

mobiliai paroje, spalių 19—20, viršininku išrinktas Alvin 
dieną. . Owsley iš jTexas. 

tai pašalintas iš federalės H-j geležinkelio pasažierinis trau-
goninių tarybos pirmininko o-j k i n j s g r e į t a i važiuodamas į 
fiso. Rezoliucijoje sakoma, j r y t u s nušoko nuo bėgių ir va-
kad jis nesuprantąs savo p a - . g o n a į nusirito nuo, pylymo. 
reigu ir kaipo toksai negali Trys žmonės žuvo ir kele

tas sužeista Žuvo ir lokomo-
tivos inžinierius 

Susekta, kad nuo špalų bu
vo paliuosuotas vienas bėgis 
(šina). Eina tardymai. 

užimti tokią atsakomingą vie-

CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras; kiek šilčiau. 

ti tą chaosą kalbų, kuris da
bar vietiniame kine viešpa
tauja. Pareiškė, kad tokio 
teatro-kino Kaunas kitą metą 
šiuo laiku susilauksiąs. 

K. Noriais, J. B. Kaupas, 
inž. Skrypka nurodė reikalą 
sudalyti vietinių žmonių ko
misiją, kuri teatro statymą 
vestų. P. Morkus kreirjė do
mės į formalumą, kuriuos 
teks atlikti teatrą kuriant. 
Dailininkas J. Kudirka reiš
kė noro, kad teatras butų į-
rengtas su gera akustika, kad 

Visų gaisrų priežastys ne
žinomos. Pastebėtinas dar 
tas dalykas, kad to paties 
Varpėnų dvaro pernai taipat 
sudegė dideli šieno žagai i r 
gaisro priežastis taipat liko 
nesužinota. 

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 mark. .02% 

jame galima butų rengti kon-! Lenkų 100 markių .01 

file:///VjLLIAMSPORT
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7VIŲ KATALIKŲ 
N R A Š T I S 

TGA ) > 

nedėldieniu3. 
KAINA: 

. . . . . | 6 .00 
$3.00 

alno. Lai
mo dienos 

irint permai-
eikia prisiųsti 

n-igai geriausia 
)je ar ezprese 
i įdedant pini-
fch. 
?UBL. CO. 

* ve., Chicago. 
eit 7791 

} VAISIAI. ' 
javo Mažąją 
vakuoja rytinę 

ora milionų gy-
ir gryžta Grai-

jos vyriausybė 
..ų vargšų savo 
\eturi jiems prie-
ogės ir maisto. 

cija, nei Anglija, 
ia, nesirūpina tu 

.įonių likimu. Buvęs 
premieras Venizelos 

A į Ameriką. Maldauja 
įerikon priimti nors vie-

oilioną tų nelaimingųjų 
kų. 

{Amerikos spauda smarkiai 
iešinasi, kad tie graikai čia 
|tų priimti. Ar spauda ge-

elgiasi, tai jos dalykas. 

tų imperialistinių žygių našta 
sudribo ant Graikijos. I r kaip 
Francija, taip Anglija atsisa
ko graikams- palengvinti tą 
naštą, gelbėti nelaimėje. Juk 
jodvi yra tos nelaimės dali
ninkės. Jodvi daugiausia kal
tos už šiandieninius graikų 
vargus. 

Venizelos šaukiasi Ameri
kos. Bet kodelgi graikams ne
duoda pagelbos Francija su 
Anglija! Artimųjų Rytų rei
kalai yra Europos reikalai. 
Tai Francijos ir Anglijos in
teresai. Graikija yra francu-
zų ir anglų auka. Kaipo to
kiai francuzai su anglais turi 
dorinę priedermę ir gelbėti. 

Francija ir Anglija turi ga
na ruimingas kolonijas. Jų 
daugumą laimėjo nuo Vokie
čių. Tad* jųdviejų pareiga grai 
kus pabėgėlius paimti į kai-
kurias kolonijas, jei jienks an
kšta Graikijoje. Jųdviejų pa
reiga duoti tiems vargšams 
prieglaudą ir darbo. 

Tokią šiandie poziciją už
ima Amerikos spauda, kuomet 

gus jokiu būdu negali login-
gai įrodyti, deiko Amerika 
turėtų dovanoti Europai bilio-
hus dol. paskolintus karo lai
ku. 

Moką mokesčius Amerikos 
piliečiai paskolino Europai tuo 
laiku, kuomet Europa buvo rei 
kalinga pinigų. Skolindamos 
pinigus valstybės stipriai pa
žadėjo tas skolas po karo at
mokėti ligi vieno cento.-Saky
ta, kad kreditoriai atgaus sa
vo pinigus. 

Tai delkogi turėtų but ki
taip? 

Tai kokia sekretoriaus Hoo-
verio nuomonė apie tas skolai. 
Tokia yra Suv. Vals. vyriau
sybės nuomonė. 

ŠAULIŲ ATSTOVO BE
LAUKIANT, 

PASIKALBĖJIMAS 'DRAUGO' SU ^NAUJIENOMIS', 

(Rezoliucija paimta iš Chica-
gos Paskolos Apskr. 

sus-mo)? 

Kadangi Lietuvos Saulių 
Venizelos šaukiasi pagalbos, t Sw™8* Nepriklausomybės ku 

Bet krikščioniški žvilgsniu, j r i m o y i m e t u > k o v o 8 e s u b o 1-
graikams pabėgėliams pagel-
ba reikalinga. I r tokia būti 
nai ar vienaip ar kitaip reikė
tų ją suteikti. 

SKOLŲ KLAUSIMAS. 
Suv. Valstybių Komercijos 

.sekretorius Hoover skaitosi e-
konominių reikalų žymus au-

t atsiminus santarvės vai- t o r i t e t as . Taipat jis nuodug-
'bių intrigas artimuose Ry 

;e, tai spaudos elgimosi 
teisinamas. 
francija su Anglija Grafki-

karalių nustūmė nuo sos 
šalį valdyti pastatė Veni-

losą, kad tik Graikiją pa
jukti karan prieš Vokietiją, 
.tsiekus tą tikslą, francuzai 
anglais pristatė graikams 

įklų ir pinigų. Pažadėjo jai 
luoti dideles Turkijos teri-

fijas. 
te to pati Francija su An-
ia pakėlė imperialistinius 

IUS artimuose Rytuose. 
ik vienai norėjosi kuodąu-
msia ten laimėti grobio ir 

to. Sukeltos intrigos, ne
sitenkinimai. Vienybė spro-

Pasekmėje francuzai pa-
Įko draugingi turkams, gi 
:lai graikams. 
"rancuzų remiami turkai 
calėjo graikus M. Azijoje, 
•kai gryžta Europon. Visa 

niai susipažinęs ir su Europos 
ekonomine padėtimi. I r jei jis 
ką tais klausimais taria, tai 
jis žino ką sakąs. Kaipo pre
zidento Hardingo kabineto na
rys jis tuščiais žodžiais ne
žaidžia. Jei kalba, tai vyriau
sybės vardu kalba. 

Aną dieną sekretorius Hoo
ver kalbėjo mieste Toledo, O., 
apie Europos skolas Amerikai. 
Sakė, kad Europos valstybės 
be jokio išsisukinėjimo priva
lo atmokėti karo laikais pas
kolintus čia bilionus. 

Bet jei turėtų įvykti kitaip, 
jei Europos valstybės atsisa
kytų atmokėti skolas, tokiame 
atsitikime turėtų but pertrau
kti tarptautiniai santykiai A-
merikos su Europa. Tuomet 
turėtų pragaišti visokis tarp
tautinis pasitikėjimas. 

Skolų panaikinimas nesu
tinka su sveiko žmogaus pro- 2) Kviečia visas Paskolos 
tu. Juk sveikai mintijąs žmo-> Stotis ir veikėjus rengiant p. 

ševikaks ir vokiečiais bermon
tininkais nešė naštą kartu su 
Lietuvos narsiąja kariuomene; 

Kadangi Lietuvos Šaulių 
Sąjunga yra nepartijinė orga
nizacija, apimanti visus Lie
tuvoje karštesnius Tėvynės 
mylėtojus; 

Kadangi Lietuvos Šauliai 
turi savo trumpoje istorijoje 
ilgą eilę tikrų kentėtojų už 
Lietuvos Laisvę ypač kovose 
su lenkais pasižymėjusių: 

Kadangi šiais metais sueina 
Vilniaus, lenkų užgrobtosios 
mūsų sostinės, 600 metų Jubi-
Įėjus * 

Kadangi Lietuvos Šauliai 
šiandieną siekia netik jėgų 
stiprinimo Lietuvos viduje, 
bet yra mažne vienintelė or
ganizacija stiprinanti lietu
vius, lenkų okupacijoje; 

Kadangi tos Lietuvos Šaulių 
Sąjungos atstovas gerb. Žmui
dzinavičius atvyksta į Cbica-
O'fl • 

*' Naujienos' ' . — Gavome 
pranešimą, kad šįmet bus Vil
niaus 600 metų sukaktuvės. Y-
ra sumanymas jį švęsti. Ne 
apsimokės, nes Vilnius jau be
veik prakištas. 

"Draugas" . — Lenkai ly
giai taip pat sako. Keista, 
kad socialistai jiems padeda. 

1 • Naujienos' \ — Žinoma 
prakištas. O kaip jųs, klerika
lai ir jėzuitai, manote jį at
gauti, jeigu jųs toki gudrus? 

"Draugas" . — Tamista jei 
nori, pasiklausyk, bet nesi-
pravardžiuok. Galime Vilnių 
atgauti ne jėga, bet nortdami 
ir progą panaudodami. Len
kai eina silpnyn ir ta proga' 
nebetoli. O sakyti, kad pervė-
lu, tai to lenkai ir nori. Pa
gal Tamistas išeina, kad ir 
nuo rusų neapsimokėjo norėti 
pasiliuosuoti nes jie taip pat 
buvo mumis pavergę. 
"Naujienos".—Tu pats kolio 

jies, mes nesikoliojame. O del 
Vilniaus tai tu gražiai kalbi, 
bet ką tu pats darai? 

Jusu parapijinėse mokyklo
se mokina lenkės. 

Jūsų kun. Laukaitis surink
tus Rytams šviesti pinigus a-
tidavė ne Rytams, bet kleri
kalams. 

Jūsų Stulginskas lenkams 
peoviakams bausmę dovanojo, 
o darbininkai dar tebesėdi ir 
nenusikaltę. 

Jūsų kun. Bučys buvo už 
Itymanso projektą. < 

pat sutinka. Nes mūsų išva 
džiojimų nei nemėgina iš
griauti. (O gal ir tas joms 
nesvarbu!). 

"N-noms" pasirodo svarbu 
ir labai parodyti, kad "Drau
g a s " yra prolenkiškas. I r pen
kias sunkias armotas prieš 
mumis pastato. Ką tu, žmo
gus, padarysi. I r nenorėttfm, 
bet reikia gintis. Pradėsime 
tad nuo galo, nuo penktosios 
armotos. 

Sako "N-nos" — "Penkta, 
Klaipėdos krašte klausimas. 
Bet pakaks jau tų faktų". Ko
dėl pakaks? Koks klausimas, 
sakykite. " I opšam, prosam", 
kaip sakydavo "amžinos at
minties katalikas itleofas", 
būdamas dar lenkų gimnazi
joje Petrapilyje. 

Nieko nesakote? Na, tai ši
tą armotą vežkities namo: 
tuščia. Antroji anuota pupų 
prigrūsta. Kunr Bučys — tai 
ne "Draugas" , kuomet jis ką 
ir sakė. O a r jis taip sakė, 
kaip "N-nos" porina, mes 
nežinome. J is žmogus suaugęs, 
senesnis už; Grigaitj. J is pats 
už save atsako ir tjk už savo, 
nes savo paties vardu ir nie
kieno kito. įgaliotas rašė. 
Juk jeigu kartais Kleofas 
Kinų žemėje aukso neradęs 
žmonių pinigus nujos, mes gi 
socialistų popiežiaus Pijušo už 
tai nekaltinsime, jeigu kaltas 
ne bus. 

-*Sakote, prezidentas lenkams 
Jųs Klaipėdos krožte... bot Į ( Į o v a l ) o j 0 ) 0 d a r b į n i n k a m s n e ? 

užteks ir to. Jus, veidmainiai!. K o k i e m s darbininką,.*? Pasą-
kykite pavardes, prirodykite, 

Toks buvo pasikalbėjimas 
" D r a u g o " ir "Naujienų" ke
liuose num. iki spalių 1S 
d. Paskutinis " Naujienų " p a 
sakymas yra gana karStas. 
Priseina jas truputėlį pravė
dinti. 

Bet pirma Tamistos tur 
but jau pastebėjote, kad Vil
niaus klausimu visgi mes lai
mėjome. Apie patį jubilėjų, ar 
švęsti ar ne švęsti, " N - n o s " 

1) Todėl Chicagps Apskri- į J a u *ffc T u r b u * sutinka švęs
ti. (O gal joms Vilnius visai 
nerupi?...). Kad Vilnių dar 
galima atgauti kultūrine ko
va, morale jėga, "N-nos" taip 

m i m m 

ties paskolos Stočių valdyba 
kviečia visas Paskolos, Stotis 
ir veikėjus, taip pat visus Tė
vynės mylėtojus paremti at
stovą p. Žmuidzinavičių jo 
žygiuose visomis galimomis 
priemonėmis, būtent: darbu Ir 
aukomis. 

! • mm m 

Žmuidzinavičiui maršrutą 
jungti Vilniaus 600 metų Ju-
bilėjav.s iškilmes. 

J. J. Mickeliunas, pirm., 
V. Paukštis, sekret. 

kad jie nekalti. Lietuvos teis
mas atrado, kad jie bolševi
kai, ne darbininkai, tuos ir už 
darė. Ligi paskutinių dienų p. 
Grigaičio draugas, buvęs soc. 
demokr. Janulaitis, juos nu
teisė. O apie nekaltus darbi
ninkus mes, duodam žodį, ne
girdėjome. Jeigu jųs už Lie 
tuvos teismus geriau dalykus 
žinote, parodykite. Pagaliaus 
nereikia. Lietuvos teismai — 
juk tai ne " Draugas IK Mums 
taip atrodo. O su .peoviakais 
ta pati istorija. Sakysim, kad 
Prezidentas padarė negerai. 
Bet gi " D r a u g a s " juk ne pre
zidentas. Mes nesame taip ga-

pažinta, kad Lietuva" su ma
žumomis elgiasi visiškai gerai. 
Ačiū tam dovanojimui mes 
skundžiame lenkus,diskredituo 
jame, a ne jie mumis. Geriaus 
mums rodos diskredituoti len
kus, negu laikyti uždarius ke
letą durnų sulenkintų mulkių. 
Gal mes ir klystame. Gal 
"N-nos" norėtų ^priešingai? 
Ir ta*armota tik pupų prigrūs
ta. 
' Sunkiau su kun. Laukaičiu, 

sunkiau dėlto, kad "N-nos ' ' 
matyt paseno ir atmintis jų 
atbuko. Kun. Laukaitis rinko 
apšvietai, "ypač Rytų", ne iš
imtinai. I r sunaudota ypač 
Rytams, ne išimtinai. Mariam-
polė, Lazdijai, Seinai, Prienai 
rodos kad bene bus ant rube-
fžiaus su Lenkija? Tenai duo
ta aukų didžiuma. Dar lieka 
10,000 dol. (ne 8 tuks i , kaip 
" N " sako) ir tie bus sunau
doti Vilnijai^ bet dabar negi 
kiši lenkams į smakrą, kad 
prarytų, kaip prarijo Lie t 
Komiteto ir kitų įstaigų turtą. 
Dėlto ir Fcderac. Seimas nu
tarė ir pareiškė, kad už tas 
aukas butų rengiami mokyto
jai, kurie skleistų mokslą Ry 
tuose. Kur jie gali būti ren
giami jeigu ne Kaune, Ma-
riampolėje.... O kad "klerika
lų" įstaigoms atiduota, tai 
jau visada taip bus: kataliku 
suaukotų pinigų jųs, bedieviai, 
negausite nė pauostyti. Mes ne 
kvailiai ir neapgavikai. Kata
likai ne jums davė, o jųs nie
kuomet nieko nesate davę Lie
tuvai. 

Pagaliaus didžiausioji anuo
ta. Girdi parapijinėse mokyk
lose lenkės mokina. Bet susi-
mildamieji, jeigu ir taip, tai
gi " D r a u g a s " nė vienos mo
kyklos nelaiko. Kodėl čia 
" D r a u g a s " turėtų būti kal
tas? Bet apie kokias tokias 
mokyklas jųs kalFate? * Mes 
tokių nežinome, kur lenkės lie
tuvių vaikus mokintų lenkiš
kai. Mes girdėjome apie kele
tą mokykly kur nesant užtek 

nuolyno paliuosavo apie 50 
lietuvaičių, jųs tuo pačiu metu 
raginote, kad lietuvių vaikai 
eitų į viešąsias mokyklas, kur 
lietuviškai žodžio neišgirs. 
Kiek jūsų dukterų tarnauja 
lietuvių vaikams mokindamos 
kartu su seserimis? Nė vienos. 
Kiek jųs aukų davėte lietuviš
kų mokyklų įsteigimui? Nė 
cento. Kuomet katalikai mi-
lionus sudėjo lietuviškai ap-
švietai Amerikoje, jųs... Jųs 
į katalikų mokyklas nei ne
kiškite savo snapo, jeigu bent 
padorumo turite bent už nago 
juodymą. 

Ak tu, Viešpatie. Pavargsti 
žmogus su toms "Naujieno
mis" , kol jas išmokini. Bet 
manau, kad dabar jau supra
to. 

Atsiminkite, " N - n o s " : 600 
metų Vilniaus Jubilėjus Šįmet. 
Švęsti jį apsimoka, nes Vil
nius neprakištas. Kitaip saky
ti, tai lenkų dudon pusti. Vil
nių atgausime, greičiau negu 
jųs manote, jeigu jųs ir neno
rėtumėte, nes dar yra norin
čių: visi lietuviai katalikai to 
nori. 

O armotas prieš "Draugą" 
išstatytas panaudokite žvirb
liams šaudyti: daugiau nie
kam netinka. 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 
Mūsų vaikai. 

Kunigas 8 metų Onytei. 
— "Kokia tu didelė išau

gai, o juk aš tave krikšt i jau!" 
— "Taip , atsimenu. O juk 

bučiau Tamistos nepažinusi". 

Vaistas prieš skundą. 

Vyras skundžia savo pačią 
jos turtingiems tėvams. 

— *'Jeigu ji tokia, — sako 
tėvas, — tai aš jai testamentu 
ničnieko nepatiksiu' \ 

Vyras daugiau pačios nie
kuomet nebeskundė. 

Skelbimas laikraštyje. 

y SESERYS KAZIMIERIETĖS * t 

1 L I E T U V O J E 
. 

Jusų korespondentui, atsilankius 
saislyje, kur yra įsikūrusi nuo 15 d. 
lių 1920 m. Seserų Kazimieriečių Vie-
>lija, teko sužinoti apie Seselių pir- I 

losius vargus, atliktus ir atUkamuosius 
rbus, ateities pienus, bei dabartinę ne- j nas supa šį ramybės kalnelį iš trijų šonų. 
naikiausią medeginiu žvilgsniu padėt f. 

Įių gavau nuo gerb. kun. Kapeliono ir 
saislio bažnyčios Rektoriaus kun. V. 
*gio ir nuo Vienuolijos Vyresnėsės 

Įtinos Marijos Immaculatos. Surinkto-
žiniomis norėčiau ir pasidalinti su 

fb. " D r a u g o " skaitytojais. 

Praėjusieji vargai. 

Kaip žinote, 5 Seserys Kazimierietės 
>liavq iš Amerikos Lietuvon 1920 m. 

Įeniop. Į Lietuvą atvyko 2 d. spalių, 
porą savaičių neturėjo Seselės kur 

Įuglausti. neturėjo sau skirtos vietos, 
tiktai 15 d. spalių 1920 n), jos atvyk-

sigyvenus, susitvarkius, kad šventą savo 
darbą pradėjus vykinti Lietuvoje. Bet 
gerbiamieji, ar Jus žinote kas tas Pažais
lis? Tai yra įvairiais žvilgsniais puiki vie
ta ir vienintelė. IŠ Kauno aukštyn pane 
muniu į rytų šoną už 8 maždaug verstų 
tarp pušynių pastatytas 1676 metais Lie
tuvos didiko Krist. Paco kamendulų 
vienuolynas su neapsakomos vertės dailės 
žvilgsniu, barocco stiliaus, freskais ir gip
satūra dabinta bažnyčia. Galingas Nemu-

•• <• •«. « • • • » » . » • 

— "Mano vyras, Jonas Ty-
tinai lietuvaičių seserų, moki- Į ^ į p r i e S s a v a į ^ išėjo iš na-
na svetimtautės angliškai. Bet m ų j r d a r negrįžo. Pažinti ji 
kad lenkės lietuvių vaikus len- g a i į m a lengva: turi akį pamuš-
kiškai mokintų! Bene drignių t a į. v e k l a s ubraižytą nagais" , 
su salotėmis užvaigėte ir kla- . 
jojate trupučiuką. Kreipkitės • ' 
tuomet pas Riglit ReverenJ Žydelis turėjo piktą Sore ir 
D-rą Graičiuną, bet ne pas dažnai iš namų pabėgdavo. 

lingi, kad mūsų prezidentai ' "Draugą". Mes visuomet rė- Kitas klausia: " K o tu bėgi? 
klausytų. O ar gerai padarė mėme seseris lietuvaites — A r tu jos bi ja i?" 

' peoviakams dovanodamas, pa- Kazimierietės, Pranciškones, <--« "Ni , 'aš jos ne bijoi, aš ta 
si rodė Tautų Sąjungoje, kur jųs tik jas dergėte. Kun. Kru- lerme bijoj, kai mano pati kc-
akyvaizdoje pasaulio tapo pri- šas iš lenkų Nazariečių vie- l ia" . 

I I » < H « \ ' • • " • • - -mm* 

per Pan. Aplankymą 6v. tr Ražanclnę, I viso pasekmės. Kas puikiame stovyj iš 

Toli nuo žmonių ir jų trukšmo vienuoliai 
kamendulai gyveno ilgus metus. I r Dievo 
Motina apsirinko šią vietą ypatingoms sa
vo malonėms teikti. Josios paveikslas pra
garsėjo stebuklais. Iš įvairių Lietuvos 
kraštų plaukė — ėjo žmonių minios pra
šyti pas Šv. Panelę sau malonių. Bet mai
nėsi laikai. Lietuvą pavergė rusai. 1832 
m., atėmė rusų valdžia iš lietuvių vienuo
lių Pažaislio vienuolyną, atgabena čia sta
čiatikių vienuolius ir juos įgyvendiną, pa
vesdami jiems platinti tarp lietuvių kata
likų provoslaviją. Tam reikalui nesidrovė
jo jie panaudoti stebuklais pragarsėjusį 
Dievo Motinos paveikslą. Bet ir priespau-

pavestan joms Pažaisliu, kad čia ap- dos metu katalikai bent du kartu meduose, 

skaitlingomis miniomis susirinkdavo pa
gerbti Svenč, Panelę. Taip tęsėskligi ka
rui. Karo metu pravoslavų vienuoliai ap
leidžia Pažaislį ir išvyksta i savo tėvynę 
— Rusiją. Vokiečiai tuom tarpu užvaldo 
Suvalkiją, paima Kauną, eina Vilniun. Pa 
žaislis tenka jų rankosna. I r štai ką pada
ro su meno ir dailės paminklais ''kultū
ringieji" vokiečiai. Pastebėję, kad mar
murinės krotos misingio stulpeliais parteni-
tos, juos bematant išima, o įstato į jų vie
tą keturkampius medinius kuolelius. J ie 
ir dabar tebestovi. Bet dar neviskas. Su
žino kad stogas variu dengtas. I r tą nu
lupa nuo viso stogo ir nuo bokštų. Vaij 
jie pamaino popiera — toliu-. Praeina žie
ma, ateina pavasaris. Įšalusios' sienos 
gausiai šarmoja, lietus lyja per išdaužytus 
langus, vėjai vaikosi įfažioje bažnyčioje. 
Bet ir tai neviskas. Prakiurusi popiera 
neužlaiko lietaus, vanduo pradeda bėgti sie 
nomis, atidregsta dideliais gabalais lubos. 
Jš gipso padarytieji skliautuose ir sieno
se pagražinimai pradeda nuo drėgmės tru -
pėti, byrėti žemyn. Atšoksta tinkas nuo 
sienų, trūksta ir puola į grindis; pasiga
dina ant sienų piešti, paveikslai. I r štai to 

buvo virš du šimtu metų, tą vokiečiai su
naikina per du metu bešeimininkaudami 
Lietuvoj. O Pažaislio bažnyčia, kaip sako 
mūsų dailės žinovai, tai vienintelė savo 
gražumu visoj Lietuvoje. 

Vokiečiai rudeny 1918 m. išbėga — 
iš Lietuvos. Prasideda Lietuvos statymo 
ir gynimo laikas. Nei valdžiai, nei visuo
menei nebuvo Laiko rūpintis dailės pa
minklu — Pažaisliu, bet reikėjo už Lie
t u v a nepriklausomybę kovoti su priešais 
ir tam visas savo pajėgas pašvęsti. 

, Štai kodėl atvykusios Seserys Kazi
mierietės į Pažaislį "fado jį apgailėtinam 
stovy. Bažnyčia be langų, be stogo galima 
sakyti, nes per popiera jau kaip per rėtt 
lijo, nei kokio bažnyčioj būtino invento
riaus. Vienuolyne tas pats. Atvykusios ra
do vos šiaip taip aptaisytus kambarius gy
venti. Rūmai visi su išdaužytais langais, 
išiminėtomis durimis, sudaužytais pečiais 
darė baisų atstumiantį įspūdį. O čia pra
sideda šalčiai, ilgos dažniausiai lietingos 
naktys. Kas daryti? Neį gyventi nėra kur, 
nei, maisto nėra, žmonių aplinkui inaža 
ir jie nepažįstami, Kaunas tol i 

Bet jos nenuliūsta. Semia pačios iŠ 

pečių pelenus, krečia kaminus, taisosi lan
gus, prasikerta kiek malkų... 

Su valgiu buvo sunkiau, ir pradžioje 
tekdavo Seserims pabadauti, o tyb', dirbn, 
nei pusės žodžio apie vargus, nes tiesą 
sakant, kas tik turėjo akis galėjo tą var
gą apčiuopiamai pastebėti — pamatyti. 
I r Dievas gausiai už pirmuosius vargus 
joms atlygino, teikdamas gausių pašau
kimų į Šv. Kazimiero Seserų vienuoliją. 
I r dabar jų skaičius, paėmus kartu nau-
jukes su bandinėmis, siekia 37, o pasis
kirsto šiaip: 4 profesės; 18 naujukių 
(novicijų) ir 15 bandinių. 

Pradžioje, esant begaliniai daug įvai
riausių darbų, Seserys priiminėjo į Kon
gregaciją didesnį nuošimtį neinteligenčių; 
dabargi priešingai, — stoja ir priimama 
didesnis nuošimtis inteligenčių. Pirmosios 
trys kandidatės atvyko iš Vilniaus ir vie
na jų su augštuoju. mokslu. Jos padarė 
pradžią, parodė kelią ir kitoms Lietuvos 
mergaitėms, norinčioms 'pašvęsti, savo jė
gas ir darbą Dievo garbei ir Lietuvos nau
dai. 
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Agitacijos pirm rinkimų. 

Sasnavos mitingas. (Mariam-
polės apskrit.). — Kadangi 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 
>avo darbg, baigė, tai 10 ir 11 
d. spalio mėn. š. m. bus rinki
mai į seimą, (parlamentą). Tai 
visos Lietuvoj partijos su» 
bruzdo agituoti žmones, norė
dama kiekvien| daugiau savo 
kandidatu pravesti. Ypač la
bai nerimauja Sočiai — De
mokratai. Jr pasinaudodami 
tuo, kad 10 d. rugsėjo mėn. Š. 
m. Sasnavoj buvo Marijos 
Vardo atlaidai, žinoma per 
atlaidus daug žmonių prieina, 
išsiėmė leidimą daryti mitin
ga. 

Kaip tik po pamokslui už 
Šventoriaus tvoros pas seną
sias klebonijas Social-Demo-

Krikšėionis Demokratus fr 
Darbo Federacija yra gryni 
šmeižtai ir daugiaus nieko, 
.lis nurodė tikrus Krikščioniu 
Demokratų ir Darbo Federaci
jos darbus Steigiamam Seime. 

Po Darbo Federacijos kal
bėtojo kalbėjo Darbininkių Pro 
fesinės Sąjungos Sasnavos 
skyriaus pirmininkas, kuris 
daugumoj pakartojo Sočiai — 
Demokrato žodžius, tiktai la
biau ragindamas balsuoti už 
Darbininkų Profesinės Sąjuii-

s sąrašą. 
Po šito pono pirmininko 

kalbėjo Valstietis (Valstie
čiu sąjungos narys) pasigir
damas, kad veik vieni Valstie
čiai (sąjunga) iškovojo Lietu
vai Nepriklausomybę ir, kad 
dabar geriausia rūpinasi visu 
Lietuvos piliečių reikalais, ko 
ištikrųjų gyvenime nebuvo 
matyti — vien tik pasigyri-
mas. 

6iam kalbėtojui baigus, kal
bėjo dar kitas Darbo Federa-

M 

Turtas Lengvai įgyti 
T I K R E I K I A N O R O 

Žmogaus ateitis budavojasi tikslingu sunaudojimu uždirbtų pinigų. 

Ką sutaupysi Banke — Tas>bus tvirtu pamatu Tamstos gerovei. 

BET ATMINKITE KAD UNIVERSAL STATE BANKAS YRA DIDŽIAUSIS IR 
TVIRČIAUSIS LIETUVIŲ BANKAS, O SYKIU IR TAMSTAI VISAPUSIAI TIN-

KAMIAUSIS. 

Moka 3 nuošimti ant Taupymų ir 6-ta nuošimti ant mortgečių ir bonų. Klauskite. 

Banko Turtas Virš $2,500,000.00 
PINIGUS LIETUVON. GERIAUSI SIUNČIA. 

ŠIS BANKAS. SIŲSKITE ŠIANDIE. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St., Chicągo, 111. 
j a : -«• i =33 

Mount of Peace Convent, Lithuania 
~S7.%. . i . .C J 

Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynai Lietuvoje — Pažaisly 

Ir Amerikoje — Chicagoje. 

kratai atidarė mitinga. Žmo-
• , n .. • c, . , r, ei jos kalbėtojas ir po jo vie mų apie kalbėtoja Soeial-De- ,; , * l

 t •' 
, • • • i i uas kurio nebuvo galima su-

mokratų prisirinko gana daug, . .. ' . 
, ".., , •*.« -v ! v prasti už ka jis kalba: ar už 

nes ka tik buvo įseję iš baz •{ f, , \* 
v. " . . . -v » , . ,. i Soeuil-Demokratus ar už Dar-

nyeios ir nespėję išsiskirstyti, . . 
\ , , . c< . IT^ . bi ninku Profesine Sąjungą .Tik 
derbiamas Soeial-lJemokra- f ™ 

šitas kalbėtojas 

**Ar yra nuodėmė žydą, apgautumei , bet tas labai re-
a p g a u t i ! " — klausia k u n i g o | t a i a t s i t i n k a " — buvo atsa-
/iiiogelis. I kvmas. 

— •*/>utu nuodėmė, jeigu 

S. V. LAIVAI MIELAI JUMIS PATARNAUS 
Didelis laivynas valdomas S. V. Valdžios ir operuojamai 

"įiite-l States Linijos, pilnai j?ali Jums patarnauti. Laivai plan
ini tarpe New Vorko ir Senos Tėvynės. 

Dideli, smagus, vėdinti ir švarus kambariai treėios kliasos 
ižieriams. Kajutes del 2, 4 ir (5 ypatų su atskiria lova kiek 

vienai ypatai. 
.Maistas yra geriausios rųšįes, gerai pa°ramiutas. Trečios kliar 

sos pasažierių reikalavimai greitai ir mandagiai išpildomi. 
Dideli kambariai rūkymui, skaityklos ir kitoki parankumai, 

retai teįrengiami treeios kliasos pasažieriams. 
šis puikus patarnavimas suteikiamas visiems. Pasiųsk mums 

žemiaus telpančią informacijos blanką ir gausi dykai knygutę, 
spausdintą tavo kalboje; iš jos sužinosi viską apie šiuos gra
žius laivus. Kasykite šiandien. 

A P M O K Ė J I M A I 
Jei nori persitraukti draugus ar gimines iš Senosios Tėvynės, 

apmokėk jųjų kelionę per UNITED STATES LINES. Užtik
rink jiems gerą patarnavimą, patogumus — tegul jie keliauja 
po ŽVAIGŽDĖTOSIOS VĖLIAVOS GLOBA. 

Reikalauk Knygos 
Rašyk šiandien del 

pilnų informacijų. 
Pasižinokite apie gra 
žius Suvienytų Vals
tijų laivus, plaukian
čius j Europą. Jokių 
už tai pareigų netu
rėsi. Pasiųsk blanką 
šiandien. 

INFORMACIJŲ BLANKĄ 
L'. S. Shipping Hoarri 

Passcnger Dept 544 KX 
45 liroathvay New York City 

Malonėkite prisiųsti man jusi* 
knygutę veltui del autoritetingu 
raktu apie kelionę. Taipgi pilnas 
informaeijas apie Jung . Valst. 
Linijos J Europa ir is anksto 
apmokamus keleivius. 
Vardas 
Adresas 
Miestą Valstija 

I 
"V" 

Informacijų apie laivu išplaukimą ir laivakortes 
reikalaukite adresuodami 

U N I T E D S T A T E S L I N E S 
Moore and MeCormkk. Inc., Roosevelt Steamship Co., Inc. 

45 Broadway, New York City 
110 So. P e a r b o r n Street Chicago, IU. 

92 Sta te Street Boston, Mass. 
Managing Operatore for 

UNITED STATES SHIPPING BOARD 

tas kalbėjo ilgai, kaip pradė
jo dar prieš mišparus, tai 
praėjo visi mišparai ir dar ko
kia valanda po mišparų. 

Krikščioni!} Demokratų par
tijos kalbėtojai (oratoriai) 
nesulaukdami Soeial-Demo-
krato kalbos galo, padarė ki
toj vietoj antrą mitinga, nes 
ir jie turėjo leidimą išsiėmę. 

Kalbėtojas Soeial-Demokra-
tas savo kalboj visokiais bu
dais šmeižė Krikšėionis Demo
kratus ir Darbo Federaciją, o 
apie savo partijos darbus, 

(kaip kad buvo sakęs pradeda 
mas kalbėti pasakys, nieko ne
pasakė. Tiktai visą laiką gy
rėsi, kad jie geriau tvarkys 
šalį jeigu jų partijos daugumą 
atstovų išrinks. Labiausia 
kalbėjo į darbininkus girda
masis, kad Social-Demokratai 
labiausia Užjaučia ir visur už
taria -darbininkų reikalus. Ko 
ištikrųjų visai nematyt. Ge
riausias pavyzdys, jii gynimo 
darbininkų reikalų, tai jų dar
bai Steigiamajam Seime 
(Kuomet tiktai būdavo svar
stoma koks nors klausimas 

f liečia* darbininkų reikalus 
Į tai Soeial-Demokratų iš try
likos atstovų ateidavo į Seimo 

matyt buvo 
neprisirengęs ir mažai ką pa 
sakė; tik labai daug vartojo 
liaudžiai " nesuprantamų žo
džių. Aiškino iškraipytus Ž'>-
nlės Reformos, dvarų darbi
ninkų ir kitus darbininkus lie-
eianėius įstatymus, mat kalbė
jo Mariampolės Ttealės gim
nazijos mokinys pasirodyda
mas politikos žinojimu. 

Kad nepalikus žmonėse iš
kraipytus įstatyfnus ir nesu
prantamus žodžius, vienas in-

j teligentas (dirbąs katalikiško
se organizaeijose) išėjęs išaiš-

\\ Harriso paminklo komiteto,! terbury, Conn., Chieago, Iii., menys, kurie aukos šiam rei-
prisimenanėius del aukų tam j Uerkimer, X. V., Philadelpliia, j kalui galės jausties aukoją 
tikslui. Dabar, vasarai praėjus Pa., Rocbester, N. Y., Pitts-
primename mūsų gerb. draugi
jų vaidyboms, kad tuos laiš
kus artimiausiuose savo susi-
7'inkimuose paimtą svarstyti ir 
kad paragintų savo draugijas 
nepasigailėti tam reikalui pas
kirti iš kasos nors ir nedidele 
auką. Paminklas su visomis 
pastatymo išlaidomis atsiėjo 
arti $2,000.00. Kadangi Ame
rikos lietuviai pasiėmė sau t a i m o s s u m o s ' h u s s k i r i a i n i l i e t u 

ton, Pa., Haverhill, Mass., 
(iary, Ind., Bingbampton, X. 
Y.. Išviso iki spalių 3 d. ko
mitetas yra gavęs $492.53. Ne
trukus paskelbsime smulkiai, 
kas ir kiek vra tam reikalui 
aukavęs. Būtinai turėtume 
privaryti tą fondą prie didelio 
kaupo nes visi pinigai, kurie 
suplauks viršaus reikalauja-

gražią priedermę — pagerbti 
amžinu paminklu pirmąjį A-
merikos sūnų, paaukojusį savo 
gyvybę už mūsų tėviškės lai
svę — tad lai tą garbingą 
priedermę ir išpildo. Lai ta
sai paminklas ir bus pastaty
tas vien jų pinigais. Kai-ku-
rios kolonijos rudeniui prasi-

kino įstatymus ir Sodžius kaip j dėjus jau sukruto aukas tam 
jie ištikrųjų reikia suprasti. 
Ir mintingas tuo baiggsi, nes 
cicilikėliai nedrįso daugiau 
žmonių klaidyti. % 

Kaimynas Litas. 

AUKOS S. HARRISO PA
MINKLO FONDAN 

viams kareiviams invalidams 
sušelpti. Taip kad visos mūsų 
mūsų draugijos ir pavieniai as 

uvejopam tikslui: ir Amerikos 
karžygiui 8. Harrisui pagerb
ti ir sušelpti savo broliams, 
kareiviams, atidavusiems savo 
sveikatą už Lietuvos laisvę. 

Butų gerai, kad kolonijos, 
ar organizacijos tam reikalui 
surengtų vakarėlius, i« kurių 
gryną pelną (dar ir aukų ga
lėtų parinkti) skirtų Harriso 
paminklo fondui. 

Harriso Paminklo Fondas 

1925 " F " Street, X. W., 
Wasliington, D. C. 

reikalui siųsti. Šiomis dieno
mis iš Woreesterio lietuvių 
gauta gausi auka $105.00. 
Taip-pat atsiliepė jau su au
komis ir kitos kolonijos, k. a. 
Tndiana Harbor, Ind., North-
empton, Mass., Cieero, UI., Wa 

Šių metų liepos 20 d. buvo 
iškilmingai a t idary tas pamin-

* 

klas ant kapo a. a. Samuelio 
Harriso. kritusio kovoje už Lietuvos laisvę dar 1920 m. 

posėdžius koki du ar trys, dau Xebegjalima buvo ilgiau atidė-
giausia jeigu penki, bet tai: lioti paminklo statymo ir nors 

Harriso paminklo fonde tebu-jau retas atsitikimas). 
Baigus Social-Demokratui (vo suvinšum pora šimtų, te-

! 

savo ilgą šmeižtą, kalbėjo Dar
bo Federacijos kalbėtojas nu
rodydamas, kad Social-Demo-

ciau paminklas buvo pastaty 
tas paskolintais pinigais. 

Mūsų išeivijos draugijos dar 
krato pasakyti faktai apie' vasaros pradžioje gavo laiškus 

UNAI? 
LIETUVON Į 12 DIENŲ 

Greičiausi)} vandeninių keliu. 
Ypatiškai vedama ekskursija su 

greitu persėdimų Southampton į 
Danzig Piliava, Memel ir Liepojų ant 
vieno iš trijų greičiausių jurų mil
žinų, išplaukiančių iš Ncw Vorko kas 
L tani i n ka. 

Visi trečios kliasos pasažieriai turi 
kajutos. 

MAURETANIA AQLTTANIA 
BERENGARIA 

Via Liv«n>ool ir Glasgow 
SCYTHIA Spalių 2fl 
C \MERONIA I,n|ikr. 4 
CARONIA l.apkr. 4 

Norint laivakorčių ir informacijų 
kreipkitės pas agentą savo mieste a r 
apielinkėj. 

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti viduriu suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos. 

BAMBINO 
VnisUžeiiklis Reg. S. V. Pat. Biara 

i 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kudikj 
ir moti a 4 pralinksmina ir užganėdina. 
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labara tori jos. 

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau! 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-1 M S o . 4th S t . Brooklyn, N. Y. 

PRANEŠU VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS IR 
SAVO DRAUGAMS KAD AŠ 

Petras Jaksta 
atidariau pirmos klasės grosernę. Laikau viso
kios rūšies džiovintos mėsos, saldainių, cigaru 
cigarietų, ir žodžiu sakant kas tik reikalinga 
žmogaus gyvastį palaikyti. 

Taipgi pristatau draugi jų baliams visokias 
reikmenas. Mano antrašas: 

PETRAS JAKŠTAS 
1439 South 49 Ave. 

CICERO, ILL. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

PEARL QHEE]f KOJrCERTDTA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mošų krautuvė—viena i i didžiausių Chicagojt 
Parduodame ui žemiauną kaina, kur kitur taip negaual 

Mašinėlių lalftumi druknoti ir ofiso darbami yra naujau-
lioa madof. Užlaikom Tiiokiui laikrodžiui, žiedui, filiubl-
niui ir deimantinius; gramafonus lietuviškais 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 
muzikaližkus instrumentus atsakančiai, 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAG0, ILL 

Telefonai: DROVER 7309 

S A L U T A B A S B I T T E E S 
K£ "Salutaras" Bite-

L* r is" per" vienas? Yra >tai gy
duolė sutaisyta per specialis
tus — chemikus, kuri su-
drut ina nervus, pagelbi ligo
se skilvio, vidurių ir žarnų, 
ir t. t. Pasekmingai išvalo vi-

EH dūrius, prašalina visus gesus 
p... ir išmatas nereikalingas žmo 
W^ gaus systemai ir priduoda 
i—i stiprų, drutlnanti veiksmą 

kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ką rekomen-

t/2 duojame savo šaknis — lie-
karstas kaipo geriausias gy-

^ duoles. Tai drystame atsaky
t i kad mes esame šaltines 

Pn sveikatos. 

Kaipo pat i r ta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
merikoj , bet taipgi ir Europoj . Taipgi Tamistos nepadarysite klai
dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 

P Reikalaukite savo aptiekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki-
« te tesiai iš mūsų. 

I—1 

<4 SALUTAEAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 
m 1707 So. Halsted Street Chieago, Ulinois. 

S A L U T A R A S B I T T E R S 
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Ar Tamstos Giminės arba 
Draugą Gyvenant Lietuvoj 
Nor Atvažuot Amerikon? 

Ateik į banką ir pasimatyk su pp. 
SEDEMKA, GRIŠIUM arba 
MACIKU apie geriausią būdą 
prigelbejimo atvažiuoti iš Lietu
vos. 
Parduodame laivakortes ant visų 
linij ų 
Pirmiau negu siųsi pinigus į Lie
tuvą, ateik į banką ir pasiteiriauk 
apie kainas. 

Didelis Bankas ant Kampo 
47-tos Gatves ir 

Ashland Ave . 
Chicago. 

Peoples ! £ £ State 
BANK 

_ _ _ _ _ 

£ ~ 
įS?>-* ->5^^^^fS" - " ^ ^ ^ ^ ' ' S į į 

DIDELIS FORDO KAINŲ 
NUMUŠIMAS 

Ateik ir pamatyk mūsų naujus modelius Touring, Sė
daus, Coupes ir Fordo Trekus. Mes turime ir vartotus 
Fordus, Fordo Trokus ir kitų išdirbiščių automobilius 
ant lengvu mokesčių. 

Atdara vakarais ir nedėliomis. 
LEIMBROOK — WORSDELL MOTOR CO. 

2013 — 21 South Laflin Street 
Atėjęs reikalauk Pono Jos. F. Dvorak arba telefo-

nuok CANAL 7416 kuris paaiškins apie lengvus ismo-
kešr-ius ir kainas. 

K 

POLITIKOS ŽINELĖS. 

$ £ic>.j«ištii^i2išiii^c.^in &» o a S ^ ^ ^ o - , . ̂ tf5^^C5į<>. -csSt 
'<t^^^^$>* ~<S V ;S 

• • P. KVORKA & SONS 3 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 8 

• • • • • • • • • 
Į 

S Cash arba ant lengvų iš m o kesčių-
Telefonas Monroe 3683 

Rakandai, Pečiai, Kar-
Detai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos etc. 

Muitai, uždedami ant įveža
mų Amerikon prekių, dauge

l iu i labai nepatinka, nes pa
kelia tų prekių, kainas. Bet 
daug, ypač ir iš moterų mato 
sau tame daug gero.* Štai kaip 
viena tokių moterų sau gal
vojo. 

Jos vyras mechanikas. J ie 
turi savo namą, darželį. Jie 
turi penketą vaikų. Visa šei
myna gražiai gyvena. 

Kuomet buvo laisva preky-
,ba, daugelio daiktų kainos 
buvo žemos. Bet delko? Dėl
to kad nebuvo kam ir už ką 
pirkti. Nebuvo pinigų. Kada 
prekes laisvai yra įvežamos, 
tuomet pirkliai jas ima iš ten, 
kur pigiau gauna. Tada kitų 
šalių dagininkams tenka už-

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
JUBILĖJUS. — BAZARAS. 

East St Louis, UI. «_ Vietos 
lietuviai rengiasi prie labai 
didelių iškilmių ir labai svar
baus darbo viet. N. P. P. Š. pa
rapijai. 

Pirmiausiai bus bazaras —-
ferai parapijos svetainėj, va
karais nuo 6 iki 11 vai. Prasi
dės spalio (Oct.) 21 d. ir bus 
"23, 25 ir 28. Gi 29 d. bus di
delis apvaikščiosimas parapi
jos 25 metų gyvavimo sukak
tuvių ir bazaro užbaiga. 

Bazare bus daug įvairių ge
rų, naudingų daiktų. Netik k,-j 
tų taip gerų daiktų galėsite 
įsigyti, bet kartu paremsite 
prakilnų reikalų, savo parapi
ją. Prie to dar linksmai laikų 
praleisite. 
• Tikimės, kad ne vien vieti
niai lietuviai skaitlingai lan
kys tų savo bazara, bet daug 
žmonių atvyks ir iš apylinkių. 
Galite būti visi užtikrinti, kad 
busite pilnai patenkinti. 

Spa.lo 29 d. parapijos jubi-
iėjų paminėti atlankys mūsų 
parapija ir J . M. Vyskupas.Ap 
vaikščiojime dalyvaus vietinės 
draugijos, kurių čionai daug 
yra. Kai-kurios yra ir#benus 
nusisamdžiusios. Taipat ir mū
sų kaimynai lietuviai dalyvaus 
šioj iškilmėj. Madison, 111. y-
ra viena lietuvių draugija, 
Šv. Mykolo Ark. Per savo ko
mitete pranešė kad dalyvaus 
šiame jubilėjuje. Taipat tiki
mės, kad dalyvaus lietuviai iš 
St. Louis, Mo., Collinsville, 111. 
ir iš kitur. 

j Apeigose dalyvaus daug sve 
lių, kunigų ir garsių kalbėto
jų. J ie kalbės apie parapijos, 
tautos ir tėvynės reikalus. Tas 
įvyks po apvaikščiojimo ir 
tuomet užbaigsime bazarų. 

Darbaj. — Darbai čionai ei
na gerai. Lengva gauti darbų. 
Visur pradėjo gerai dirbti. 
Darbų yra visokių. Mokesnis 
čionai yra kaip ir kitur, sulyg 
darbo i r patyrimo. ~* 

Parapijoms. 

SUSIRGO B-VfcS .PIRMININ
KAS. 

Waterbury, Conn. — Liet. 
Industrijos B-vės prezidentas, 
Povilas Petrauskas, apsirgo 
Spalio 15 d. buvo nuvažiavęs 
į Bridgeportą, Conn. sakyti 
prakalbų, bet jau negalėjo, 

darbis, o mūsų šalies darbiniu-1 b u V Q a p s i r g c s U ž g p a k a l b ė 
kai lieka be darbo, o draugę 
ir be pinigų. Tuomet ir pi-

Lietuvos Piliečią Registracija. 

Lietuvos L. Paskolos Apskritys saVo susirinkime 19 d. 
spalių m. nutarė pradėti Lietuvos piliečių registraciją. Einant 
šitų nutarimu "Draugo ' stotis praneša, kad nuo šios dienos 
galima užsiregistruoti "Draugo" ofise. 

Kas turi pilnas Amerikos pilietybės popieras, tas negali 
registruotis. Turintieji tik pirmąsias popieras gali registruotis 
ir gauti Lietuvos pasportą. 

Už pasportą reikia mokėti $10.00. Beto reikia dar mokėti 
skyrium už registracijos blankų išpildymą ir u i Notary Public 
paliudymą. Kam visas tas registracijos reikalas neaiškus, kas 
turi Jcokių abejonių, prašome kreiptis į Draugo L. Paskolos 
stotį. Atsakysime ir paaiškinsime. Kas klausia — neklysta. 

DRAUGO L. PASKOLOS STOTIS. 

giausiai parduodamų prekių 
negalima pirkti, nes nėra už 
ką. 

Kuomet dabar uždėti mui
tai, tai prekių neužsimoka ga
benti iš kitur. Todei čia ant 
vietos pasidaro daugiau dar
bo. Darbininkas gauna nuola-
'tinį darbą ir neblogą uždarbį. 
įPinigų susirenka užtektinai ir 
ką tik nori galima nusipirkti. 

Gen. Pub. Service. 

y ATTA BOY! 

) Ateina gudrus žmogelis pas 
advokatą ir pasakoja visą sa
vo ginčą su savo priešu. Advo
katas išklausęs sako: "Duok 
į teismą, būtinai laimėsi". 

Žmogelis nuliūdęs: — "Tai" 
dabar neturiu ko į teismą duo-T 

ti. Nes taip, kaip Tamista čia 
girdėjai, dalykai stovi ne pas 
mane, bet pas mano priešinin
ką 

jo Jonas Tautilas, iš Water-
bury. 

Gydytojai sako, kad Pet
rauskas susirgęs iš didelio nu-
vargimo, gali jį apimti plau
čių uždegimas. 

Gaila įžymaus .darbuotojo. 
B. P. S. 

CICERO, ILL. ŽINELĖS. 

L. Vyčiai dabar įveda nau
jus, Ižaidimus, kuriuos turi ,po 
trumpų susirinkimų i* į susi
rinkimų vietą. 

Visų Šventų Dr-ja turės ba
lių sekmadieny, spalio 22 d. 
Šv. Antano parap. svet. 

»> 
— » - . . . * . 

Biblistai ir visi jų bičiuliai 
komunistai ir eicilikai čiaudi 
po kun. Br. Bumšo išrodinė-
jimo jų kvailysčių pereitą sek
madienį Šv. Antano par. svet. 
Bet punančio daikto neatitai
sys j . 

i Al ir tu. 

' KADANGI VISUOMENE REIKALAUJA 

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS 
ANT RAKANDU PEČIU IR KITU NAMAMS REIKALINGU DAIKTU. 

TAPO PRATĘSTAS VIENA SAVAITE 
PRADEDANT SUB. OCT. 21-MA IR BAIGIANT SUB. OCTOBER 28 TA. 

Užpraeita savaitė apreiškus mum ši išpardavimą buvo toks pasekmingas, kad į trumpą 
laiką pritrukome nekuriu ta voru ir nagalėdami spėti išvežioti su savo trokais, turėjome rei
kalauti J. J. Coilins Express Co. 3723 Ogden Ave. ir Rockford Bros. 3724 S. Halsted Str. ku
rie per ištisa savaitė su savo trekais ir žmonėms vežiojo tavoms mūsų kostomeriams. Tokiu 
būdu jimdami viena savaitė'laiko su mūsų gabiais pirkėjais ir padidinta krautuvių darbo jė 
ga pavyks mums pripildyti mūsų krautuvės didžiausiais bargenais ir vėl išduodant dar viena 
savaitė laiko mūsų kostumeriams susipirkti sau namams reikalingus daiktas su didžiausiu pi
nigų sučedinamų. 

Kietoms anglims pečiai la
bai dailios išvaizdos, visas 
pilnai apnikeliuotas. Dide
lė kurui vieta. Pilnai gv»-
rantuotas ir užtikrinama 
pilnas užsigranėdinimas. šia
me išparda.vime numažinta 
25% tiktai 
už 

CROWN KUKNINIA1 
PEČIAI 

Ypatingai šiame išpardavi
me šis naujas pečius yra 
dailus, praktiškas ir ekono
miškas; galima kūrinti ang 
limis ir medžiais. Labai 
drūtai subudavotas, kuris 
užtikrina patarnauti visu 
žmogaus gyvenimui, šie pe
čiai yra siulijami Šiame iš
pardavime už puse kainos. 
Su 2 lentynoms 

ir lt 

$43.75 S39 j už 
i $18.50 viršaus už kloseta. 

ALCAZAR 

šilddtnas pečius. Galima 
vartoti visokį k u r ą . 
Tvirtai padarytas, dailiai 
pališiuotas, nikeliu aptri-
muotas; dailios išvaiz
dos. Vidutinės $9.50 

MOORE8 ŠILDOMI 
PEČIAI 

Galima vartoti visoki kurui 
kietas minkštas anglis ir 
medžius. Išduoda didelę ši
lumą. Turi labai dailią U-
veizdą pilnai nikeliuotas 
didelės mieros užtikrinan
tis' užšildytl 5 kambarius, 
kaina nuže
minta iki $59.50 

SEKLYČIOS SETAS SU LOVA 
Aržuolo medžio su spaniška skūra apmušta, Daven-
portas, turi pilnos meros lovą, galima ir patalines j 
vidų sulankstyti, su tvirtais springsais, labai paran
kus greitam pavartojimui. 
Visi 3 šmotai už 

GELEŽINE LOVA, MATRESAS 
IR SPRINGS AI 

$5159 

SiyO.OO vertės 3 šmotų velour iš kimštas (overstuffed) sekly 
čios setai. Su liuosoms sprendžinų sėdynėms, sprendžinų už
pakaliu ir apačia, labai brangus virbus. Pilnai 
užtikripti. Dabar ant pardavimo už $98.00 

llllllll 
Nj'iiiiii.'V) 
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štai yra apsollu-
čiai žemiausia kai 
na ant rekordo už 
pilną lovos įren
gimą. Lova yra pil 
nos. mieros. Už
baigta baltai. Ve-
rnis Martin iirha 
Oxedized Matrasas 
sveria 45 svarus 
Ir pripildytas rin- i 
ktlnės baltos vatos 
Springsai yra la
bai geri su ge
ležies 

rėmais. $19.95 
Gohimbia Rekordai 
10 colių per abi pu
si, labai didelis pa
sirinkimas Panedė-
lyj ir sere-
doje po 35c. 

VALGOMO KAMBARIO SETAS 
| Šis setas yra vertas $120, stalas 

48 colių apvalainis arba pailgas iš
tiesiamas iki 6 pėdų Queen Ann 
"VVilliam ir Mary mados tikro wal-
nut ar aržuolo medžio taipat ir 6 
krėslai pritaikinti prie stalo su tik
ra oda sėdinėms, j va iriose spal
vose. Visi 7 šmo
tai už $59.00 

WALNUT MED
ŽIO KAMODES 

Pilnos mieros su 
dideliu vedrodžiu 
ir plačiais stal-
čais dabar kaina 
nužeminta net 
iki $24,50 

VATINfcS KALD-
ROS 

Visokiose * spalvose 
tvirto drabužio, vir-. 
šus su tikra balta 
vata iškimšto*. Pil
nos mieros, vertęs 
$5. Suba-
toje pol $2,95 

Vėliausio styliaus Meta
linės ir Stiklinės Elektros 
stalinės lampos, su socket 
ir dratu. Regularė kaina 
$20.00, dabar 
P O $12.50 

Valgomojo 
kambario ir 
virtuvės kėdės 
Poloniai stylio, 
su panel ir 
spindle užpa
kaliu, medinės 
sėdynes; gra
žiai pališiuoti 
po $1.65 

$25.00 vertės Valgomojo 

kambario stalas, 42 colių 

aplink, tikro aržuolo me

džio auksinė finish; 5 pė

dų prailginimas; turi sto

ras kojas, kai

na $12.75 

$35.00 Vilnonis — aksominis 
divonas. Labai geros rųšies, tan
kiai austas, vėliausios mados. 
Pasiskyrimui visokių paternų. 
Pilnos mieros 9x12 didžio 
specialiai po $24.75 

$30 vertės Brussels divonas 
labai gražios paternos, didžio 

*xl2 
\ $1975 

= 
SPECIALIšKI BARGENAI KIEKVIE NAI DIENAI PER IŠTISĄ SAVATĘ 

PANEDELY 
Elektrikinis Prosas vertės 

pa $6.50 Panedėlyje M QC 
po 

— ™ 

X 
ANTRADIENY 

Angliams viedrai vertės 50c. 
Antradienyje po OflP 

KETVERGE 
27x54 Aksominiai Karpetai 

$2.00 vertės $5.00 
L/O • * • • • . * • • • • 

= 

SEREDOJ 
Columbijos Rekordai dideliu 

pasirinkimas po Oflp 

Per laiškus ir telefoną orderįu 
nepriimsime. 

^— 

PETNYČIOJ 
Šventi ir -gamtiški paveiks

lai, dailiuose rėmuose vertės 
$3.00 QCn 
po uUll 

= = — 

po 
po 

SUBATGJ 
Drabužiniai Karpetai 27x54 

55C 
mi^mmm 

Parduodam už 
pinigus ir ant 
lengvų išmokėji
mų. 

Įsitėmykit korporacijos vardą ir krautuvių vietas 

*sTumtinw 
Inc. 

^urniture, flugs. Stovės, Pionos. 
1930-32 5. Halsted St. Phonographs. rVunts.Hanh«ar«. 4177-79 Archer Ave. 

NEA» įsut PUAC« and General Housetald Goods COBNER RICMMOMD S-C 

Krautuvės 
daros kas 

at-
va-

karą iki 9 vai. 



ieštadienis Spalio 21 1922 DRAUGAS 
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BALIUS SU PROGRAMŲ 
x 

Susivienijimo Lietuviu Draugijų Ant Bridgeporto 
NEDALIOJE, 22 D. SPALIO — OCTOBER, 1922 Mildos Svetainėje 3142 South Halsted S*reet 
Svetainė atsidarys 4:00 vai. po pietų. Programas prasidės 6:00 vai. vakare. 

Progranie dalyvaus Orkestrą, Chorai ir Solistai, bus ir kalbėtojų. Visos draugijos -prigulinčios prie Susivieni
jimo yra maloniai kviečiamos dalyvauti šiame vakarėly. Po programui puikus šokiai. Orkestrą gerbiamo GRUŠO. 

Kviečia visus atsilankyti, • KOMITETAS. 

BRIOHTON PARKO ĮVAI- IŠLEISTUVIŲ PUOTA. 
RŪMAI. 

«$**s«»*$^s-:»&^s«»$$c*«*90O*5 
į-; 

DR. CHARLES SEGAl 
Peskata savo ofisą pu numeriu 
4711 SO. ASHLAJD A V E N I E 

SPECIJALISTAS 
Ditovų, Moterą Ir Vjru Ugų 

VaL: ryts nuo 1 
po pietį); nuo 7 
NadėHomla: I I lkl 1 

Telelona* Paturi t8HO 

nuo 1—6$ 
l t vakare.^ 

H 

Dr. M. Stupnicki!! 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 lkl 11 15 ryto 
po pietų 5 iki 8 rak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

= 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 8888 

Dr. A. A. R0TH 
RfSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyrišky 
Vaikų ir Tisų chroniškų ligą. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—8 po 
piet, 7—8vak. Ned. l t — 1 1 d. 
Res. 1181 Independence Blvd. 

Chicago. 

J Res. TeL Cicero S6&6 
Ofiso Tel. Cicero 41 

DR. J. SHINGLMAN 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. ulaser pe

reina į rankas Dr. Chas. Segal, 
žento Ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami Ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. O. M. Glaser. 

1141 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo l t ryto 

lkl 2 po piet II, nuo 6 iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 iki f po pietų. 

Telefonas Yards S87 

srrrtn: 
J»*l'5r5*¥*Co^¥Yr5o^¥ir«rb^o:-: 

IDR. A. R. MERSCHATIS: 
g DENTISTAS * $ 
#Valand: Nuo 9 išryto iki 8:30 vak. e* 

3241 So. Halsted Gatvė * 
Chkago. m . 

f 
o 
o 
s r 

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

Tel. Canal 1118 
5 Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. 

Kci. vai.: 2 iki 4 po pietų. 
5 iki 7 vai vakaro. 

1 4113 Arcner A ve. 
Tel. Lafayette 0098 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4441 So. Weatern Avenne 
Telef. Lafayette 4141 

Vaandos: t-11 rytais, 1-1 po 
pietų Ir 7-8 vakarai*. Nedėldie
niais tiktai po pietų 1 iki 5 vai 

\ 

1825 So. 41 Court 
N. E. Cor. 49 Court Ir 18 Str. 

ant viršaus vaistynyčios. 

r / 
L CHICAGOJE. 
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NORTH SIDAS ŽINUTŽS. 

Northsidiečiai, beabejo, pa
sigedo savo reporterio, nes 
žinučių kaip ir nebuvo per 
kiek laiko iš šios kolonijos 
"Drauge" . Kiti pamanė gal 
•'fluenza" nebagėlį užpuolė, 
kad neberašo. Bet ne. Repor
teris labai buvo užsiėmęs. O 
kaip kada reikia ir pasilsėti. 
(Ji valandėle tylėjus štai ir 
vėl žiupsnis žinelių iš Šiaur-
vakarų. 

• 

T e l . B l T d . 7 0 4 3 

Dr. C. Z. Vėzdas 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatves 

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

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

Tel. Boulevard 2100 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, III. 

— Parapijos bazaras jau 
pasekmingai užsibaigė. Kaip 
teko girdėti, įeigų butą $3,-

'609.80. Gi parapijai gryno pel
no liko $2,704.54. Tai "bra-
c i " northsidiečiai ir blogais 
laikais sugebėjo parapijai gra 
/.aus pelno padaryti. Tai vis 
ariu vietinių katalikiškų drau
gijų ir parapijonų uoliam pa
sidarbavimui. J ie moka tautos 
reikalus remti ir savųjų rei
kalų neapleidžia. Tadgi valio 
jiems j Valio! mūsų gerb. kun. 
kleb. A. P. Baltučiui, mūsų ne
nuilstančiam, pasišventusiam 
vadui. 

ginų Sodalieija ir Vaikų Ma
rijos Draugijėlė. Vakaras į-
vyks spalio 29 d. š. m. para
pijinėje svetainėje. Beabėjo, 
kad paremsime mūsų jaunuo
lių vakarėlį. 

— Brolis Vladas nuo spalio 
16 d. paėmė į savo rankas 
1 ' Draugo' ' išnešiojimo prie
žiūra. To jau senai čia reikė
jo, nes M Draugo ' ' pristaty-
nias skaitytojams nebuvo ge
rai sutvarkytas šioj kolonijoj. 
Dabar turint gerą kapitoną ir 
k a r e i v i a i g e r i a u d a r b u o s i s . 

Reikia žinoti, kad brolis Vla
das yra atsidavęs kūnu ir sie
la katalikiškos spaudos plati
nimui. Užtikrinti galima, kad 
northsidiečiai katalikai rems 
ta broliuko prakilnų darbų. 

Rep. 

AR GALVA SKAUDA? 
i 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 

S241 — 41 So. Halsted Street 
Naujame Juciaus Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonius nuo 9-13 A. M. 

4-8 r . M. 
Tel. Boulevard 717t 
Rezidencijas TeL Falrfax 5874 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 
JOHN J. SMETANA 

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

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

Ant viršaus Platt's vaistinyčios 
Te myk mano parašą 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
• Nedėliomis uždaryta. 

• • 

.-. -

BRIGHTON PARKO ŽINY 
KAS. 

z 
Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

balandos: 18 Iki 12 ryta: 1 lkl 4 
po pietų: 8 lkl » vakare 

ZJN 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

44131 8a Ashland Ave. 
Tel. Yarda »*4 

TeL Yarda 0994 
OFISO VAL.: 

g—10 v. ryto. 1—3 Ir 7—9 T. T. 
Nedėliomis; nuo 10 v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

= 

.•M 

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

GYDYTOJAS U CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street. . 
Ant virftaus Univer. Šrate Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
»—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—t 
Oofisaa ir gyvenimo vieta: % 

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

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusiu* 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli i» eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Asiiland Av. 
Telefonas Boulevard 7589 

\ _ . 

GABSINKITĖS "DEAUOB." 

r-» 
Dr. I. E. MAKARAS 

Lietu vys Gydy totas ir Chirurgas 
lOtoo S. Michigan Avenue 
Telef. Puliman 342 ir 349 

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

Bazaro pratęsimas. 

Nek. Pras. &v. tP. M. para
pijos hazaraa turėjo užsibaig
ti spalio 15 d., bet kadangi 
dar nė pusė geriausių daiktų 
neišleista tai parapijos komi
tetai ir draugijų darbuotojai 
susirinkę sekmadieny nutarė 
tęsti bazarą šeštadieniais ir 
sekmadieniais sekančiai: spa
lio 21 ir 22, 28* ir 29, Iapkr. 
4 ir u, 11 ir 12 dd. Po bazaro 
bus iškilminga ir skani vaka
rienė su programa. 

Dabar per bazara. jau gali
ma matyti "S tudebaker" au
tomobilių, kurį aukojo J . Prū
sas ir A. Chernauskaa, savi
ninkai "Brighton Park (Jara-
ge" , 3022-24 W. 43-rd St. Au
tomobilius yra 1917 model, ver 

Teatrų bei vakarų sozo- tės $700. Jo bilietai parduoda-

— [Pabaigus bazara jau kal
bama apie metinį parapijos 
bankietą, kuris įvyks, badai, 
lapkričio 12 d. Vyrai susitarę 
žada eiti zuikių bei tetervinų 
prišaudyti šiam pokiliui Gir
di, reikia nors kart«ti prašmat
nesnę puotai pakelti. Moterys 
ir merginos žada grybų sugry-
bauti ir su spirgučiais iššutin
ti. (Ji vargoninkas galvą suka, 
kad įvairią programą pri
rengus tam vakarui. Reiškia 
visi dirba, o sveteliai tik lau
kia su nekantrumu lapkričio 
P> d 
i ^ (i . 

Bazaltas. — Bazaras parapi
jos svetainėje yra labai pasek
mingai vykdomas. Sekmadie
niais labai daug žmonių pri
sirenka ir daug naudingų dai
ktų matyt gauna. Visos draugi 
jos bazare pagirtinai dirba, 
bet gal smarkiausiai dirba 
Altoriaus Puošimo Dr-ja ir L. 
Vyčių 36 kuopa. 

Mokykla. — Mokyklos įren
gimo darbą greitai baigia. Dar 
bininkai prie to darbo diena 
iš dienos dirba. Mokyklos kam 
bariai yra labai šviesus ir šva
rus. Čionai mokytojauja sese-
rįs Kazimierietės. 

Biznieriai. — Jer. Poška jau 
atidarė savo "a iskryminę" ir 
pusėtinai gerą biznį daro. 

Jono* Klimo ir Rap. Audre
li uno krautuvę visuomet rasi 
pilną žmonių. 

F. Piežos krautuvėj matytis 
daug naujų aprėdalų. 

Kursai. — L. Vyčių 36 kuo
pos vakariniai kursai turi ge
rą pasisekimą. Jie yra pavyz
dingai vedami. Mokinama lie
tuvių kalbos gramatikos, ang
lų kalbos gramatikos, Lietu
vos ir Anglijos istorijos. Mo
kytojai yra Ignas Sakalas, 
"Vyč io ' ' redaktorius ir Sta
sys Pieža, kolegijos studentas. 
Kursai yra . kiekvieną pirma
dienio ir trečiadienio vakarą. 
Patartina brightonparkiečiams 
skaitlingai lankyti tuos 
kursus, nes gali iš jų gauti 
daug naudos. 

Koncertas. — Parapijos ebo-
ras rengiasi prie bažnytinio 
koncerto prie pašventinimo 
naujų vargonų, kurie neužilgo 
bus įtaisyti bažnyčioj. Bus pa-
skelbta kada. Varg. St. Žylius 
deda visas •pastangas, kad tas 
koncertas geriausiai pasisek
tų. 

Išgijo. — Nesenai iš sunkios 
operacijos pagijo p. Jul. Pud-
žiuvelienė. J i žada ir vėl dar
buotis visuomenės labui. 

(Pagerbimui ir išleistuvių puo 
ta p-nios Onos Pocienės įvyks 
trečiadienyje, spalių (Oct.) 25, 
1922, Fraternity Room, Great 
Northern Hotelyje, prie Dear 
born ir Jackson gataių. Pra
džia 8 vai. vakare. Pasipirkite 
bilietus iš kalno. J ų galima 
gauti Elta Commerce Co. 3251 
So. Halsted St. 

Reporteris. 

nui užėjus, čionaitinės draugi
jos ir kuopos rengiasi prie į-
vairių spektakl. Pirmą tos rų- dienose, 
sies įvairų vakarą rengia Mer-

mi tik po 50c. Jų galima gau
ti pirkti bazare viršminėtoso 

Mokinys. 

TIKRAI UŽSIBAIGIA. 

Balsas. 

Ttown of Lake. — Rytoj, spa 
lio 22 d., 8 vai. vak. Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje bus 
išpardavimas labai gerų daik 
tų, likusių nuo bazaro arba 
" taksas" , ir išleis plaunamąją 
mašiną. Teks sužinoti tą lai : 

mingąjį kurs gaus tą mafeą, 
f>u rytojumi visi dalykai pa-

liečiantieji bazarą tikrai užsi
baigia. 

Tyla. 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU
MAI. 

Labdaringos Są-gos 5 kp. 
rengia vakarą našlaičių naudai 
balandžio (Aprity 22 d. 1923 
m. Šv. Jurgio svet. 

Vincukas. 

NAUJIEJI LIETUVOS 
Pinigai 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

OIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

Turtas virg $7,000,000.00 
u— = / 

/ = 

VIEŠA PADĖKA. 

Hirdingiausį ačiū tariu vi
siems- parapi jonams, trusti-
sams, komitetams, draugijoms 
vyrų, moterų ir jaunimo, už 
taip didelį pasidarbavimą pa 
rapijos bazare. Visiems-oms 
aukotojams-oms, rinkikams-
ėms daiktų ypatingą ačiū. P-
lei Levinskaitei ir p. Brazaus
kienei, kuriodvi taip uoliai 
darbavosi prie parapijos bu-
dos, tariu nuoširdų aciu. Tai-
pat biznieriams (kai-kuriems 
ii profesionalams) ačiū už pa
rėmimą bazaro. 

Pelno atliks keturi tukstan-
v* . 
ciai. 

Lai Dievas laimina jus visus 
ir atlygina jums už jūsų duos-
numa ir •pasidarbavimą. 

Kun. H. J. Vaičiūnas, 
Klebonas. 

• P. S. Ačiū Šv. Antano pa
rapijos benui k* jo vadui p. 
Balakui. 

A r F . C Z E S N A ' S — ' 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR EįEKTRIKI 
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, gvaran tuo ja
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau
su Electriku Sanusoidal Ma 
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray me-
ssage, Swedish messavich. Me? 
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, UI 

Tel. Boulevard 4552 

NEUŽMIRŠKITE SAV1SK1UH fraum 
M m LIETUVOJ 

Dabar yra geriausis laikas siųsti pinigus Lietuvon saviškiams per LIE
TUVOS PREKYBOS BENDROVĘ, kuri išmoka pinigus per savo skyrius ir 
Lietuvos paštus. x 

Pinigus siunčiame LITAIS ir doleriais. Neužmirškite savo senų tėve
lių ir brolių, nes jie yra daugel nukentė-jc nuo didelio• markių puolimo. 

PARDUODAM laivakortes ant geriausių linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
PARUPINAM pasportus, daviernastis ir kitus legališkus popierius. 
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu: 

LITKUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted St. 

- . 

Chicago, Illinois 
P. S. Teipgi pranešu gerbiamiems Lietuvių Prekybos Bendroves šėrinin-

kams ir visiems rėmėjiems~ir prieteliams, kad aš jau pagrįžau iš Lietuvos ir 
todėl kas turėtų kokių reikalų arba norėtų ypatiškai sužinoti apie Bendroves 
reikimą Lietuvoj, malonėkite atsilankyti į Bendrovės Ofisą. 

V. M. STULPINAS, Vice-Pirmininkas. 

rei. 0 « . Humboldt 4816 
Res. Humboldt 83 91 

ARKITEKTAS 
1263 N. Paulina 81 
Kamp. Mihv&tikee Ave. 

Ghtcnjro. 

i i 

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

parduodami 
— vsados kreipkitės pas — 

S. L. FABIONAS Co. 
809 W. S5th St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS B t S LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAKAUTf IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 
>• • J 

Vi-
J. P. WAITCHES 

La wy e r 
LIETUVIS ADVOKATAS 

D.cn.: R. 511-127 JT. Dearborn 
Str^ec Tel. Dearborn AOM. 
Vakarais: 10786 S. Wabasb Ave. 
Roseland Tel Puliman 6877 

Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldumlestjje 
A S B O C I A T I O N B L D G . 

l t South La Salle Stre** 
Room 1341 

Valandoa; t ryto lkl i po » f t a 
Namu Tel. Hyde Park >»•* _ l 

SQa1ltlllHinilT21llllllllflllf^liniIlllllin 

I V, W. RUTKAUSKAS 1 
ADVOKATAS 

i 
Ofisas DtdmiestTl: 

29 South La Salle Street = 
ILambarls 580 

Telefonas: Central fStf 

į Vakarais, 812 W. 33rd St. = 
U Telefonas: Yarda 4681 
^jUllll!llllllXilllll.llllllL?Jllllllllllll^S 

Telefonas Boulevard 4130 

k. Masalskis; 
Graborius 

Patarnauji] lai
dotuvėse ves-; 
tuvėse krikš
tynose ir kituo
se reikaluose^ 
Kainos prieina-J 
mos 

3307 Autmrn Ave. Chicago.' 

\ 

Telefonas Tardą 1188 
STANLEY P 

MAŽEIKA 
GRABORIUS Ht, 

Ralsamaotoiaa 
Turlų aut -»o 

blllue visokiem* i 
reikaiama Kainai 
prieinamos. 

3319 Aūburu 
Ave. Chicago 

jHMMMM^^MMMMMMMi^»^*^MWM 
* j _ i ' - • _ 

LIBTUVYg GRABORIUS 
Patarnauju laidotuvėse koplgiausla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti* 

S. D. LACHAVVICZ 
Telefonas Ganai 1^71—21W 
B814 W. SS»d Place Ghluago, I1L 

Valentino Dresma*Jng CoUege 

2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1843 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo. Designing blsniul Ir na
rnama Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
'mokėjimals. Klesos dienomis Ir 
vakarais. Relkalankit knvgalėa 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA FATKK, pirm. 
aaaa4ke>aaaaaaaaaaa'a4vaa»aax 

t e L Lafayette 42«S 

PLUMBING 
Kaipo lietuvys. lietuviams visa
dos patarnauju korerlanala 

M. ruaKA 

-X 

i 
• I • «» 

J. VVYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčIA 
Automobiliai visiems reikalams j 

2055 W. 22-nd Str. 2148 W. 21 Pl.Į 
Tel. Canal 8542 Tel. Canal 01»ft| 

^ . Į • • -* 



DRXU<5#1 SeStadienls' Spalio 21" 1022 ' 

AR NORI IŠGIRSTI GRAŽŲ PROGRAMĄ ir PARVAŽIUOTI NAMO AUTOMOBILIU? t 
II 

iAteik Šv, 
{ Kuris įvyks UTARNINKE. SPALIO (OCT). 24, 

Pradžia 7 vai. vakare 

ero Vienuolyno V A K A R Ą 
1922 šv. Jurgio Parap. Svet. 32 Pi. ir Aubunr Ave. 

Įžanga la.bai pigi. 
* 

Šiame vakare dalyvauja Chicagos žymiausi dainininkai pn. V. Bručienė ir pn. Jonas Rama
nauskas. Kita dalį programo išpildys Šv. Kazimiero Vienuolyno Auklėtinės. Tur&ite proga išgirsti 
gražiausį programą — gi laimingasis galės parva žinoti automobilium namo. 

Kviečia visus 
RENGĖJOS. 

:•:-

J 
•Dt CHICAGOJEi 
g£MSA5Jt4t8££MtAa5AAtaPft*«^^t.M£R9Att.as,£tAt.aSAtM»|n]as Įvyks sekmadieny, spalio 
i S~> f I f X " > | \ S^% j T X T T " ^ S[22 d. 1922, L Vyčių1 f/kp. at

letu ratelio kliubo kambariuo
s e , lfcG AVabansia Ave. kam-

iht ynTC5351117te311*arayilttP3Wa3ai>y3gg»»aSi| E a s ^ a l l ' i n a gatvė. 
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ PO- I BETVARKĖ FEDERALIO įteikimas sidabrinės taurės 

U C I J O S KAPITONĄ. PROKURORO OFISE. ofieijaliai laimėtojams svai-
dininkams, organizavimas ba 
s k et ball kuopelių ir kiti 
mums svarbus reikalai bus 

sus i r ink ime . 

REIKALINGI 

VYRAI 

^IBiailvllllllllllil|i>>iiBiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiififiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii& fiiiiifiiiiiiifiiffiiiifiifiiiuiiiiiitiiiiifl¥iiiiiiir^ 

* JUBILEJINE VAKARIENE SU PROGRAMŲ I 

Eas t Cliieajco ave . pol ic i jos ' P e d e r a l i o di 's tr ikto proku-
stoties viršininkas, kopitonas roro ofise, Chicagoje, susekta 
Collin* i*wena po iram. 7077 didelė be tva rkė . Of isas į n m i - j a P I a n i S"»me 
llMlgo'avo Išytaa politikon. Daugj-bė b y - ; S u s i r i n k i m a s P « » S * H 2 vai. 

Kas vakaras pirm eisiant iu už nusižengimus prohibici-j J'° P l 0 l u . 
gultų kapitonas išeina gatvėn jos įstatymui visai nei nepra- Pranas J. Paliulis, pirm. 

d?ta. 

Dirbti geležinei serap yar- | s 
clėj^ mokestis gera darbas pa- Į 
stovus. 

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

— 

pasivaikščiotu. i ATYDAI. 
D, Kensinj 

kitų apielinkių gyventojams 

Užvakar vakare jam einant Taip saakoma raporte ge-1 
v ' . .. , ,. v ,. , . Roselando, Kensingtono ir 

ties Devon ave. užpuolė ,IĮ du neraliam šalies prokurorui 
plėšiku. Kapitonas teėiaus Daugberty. Tą raportą jmn! 

.. . , . ' . , . .v v' , • Siuonu pranešu kad as per-
budrus, jis pirmutinis prade- pasiuntu iš cia du jo asisten- < < r t ,w « 
. v . . . . . , . i: . . . . kėliau savo olisa įa 1124/ So. 
10 šaudvti i piktadarius. ; tu, tyrinėjusiu visą padėti. . . . 

' .. v - ^> r i • i ; Ati c! ii gan Ave. i nauja vieta 
)u kartu kapitonas sove., Raportu rekoinenduojanta- * ' 

. . . . . , M • , \ . . ,. , , • 10758 So. Michigan Avenue. 
\ ienas plėšikas sudribo srat- paskirti speciali prosekutorui . .. . ^ 

. . ' . . . . . . - . . ' . A. . . v A orimieji pirkti, parduoti nuo 
vaikM. Kitas plėšikas palei- p- pavarvti pirmyn bylas uz / / 

. . .A , . , . .: . ' , v i savus namus, lotus ar daryti 
d., ii MIVUIS i kapitoną. , prolnbicijos istatvnio lauzy- . ' . ., . . 

' . , , , i i- • ! * 'paskolas; ir kitais reikalais 
Kiek palaukus su keliais ma. |» . , . , . v . 

PRANEŠIMAI. 
Kiek palaukus su keliais ma. 

policmonais kapitonas nuėjo 
šaudymosi vieton. Sudribu
sio plėšiko nerado. Matyt, jo 
draugas sužeista paėmė. ; š v K a z i m i e r o Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos- labai svarbus 
susirinkimas įvyks sekmadie 
nyje, spalių 22 d. šv. Kazimie 
ro Vienuolyne. 2 vai. po pietų. 

Policmonų kliubas "Patrol-j V i s i skyriai prašomi prisius 
inėn's Benevolent Soeial and 
Athletic Club" nori miesto 
tarvbai iduoti sumanvmą. 

pas 
kreipkitės, o aš visuomet pa
tarnausiu jums teisingiausia. 

FRANK M. JOGMINAS 
10758 Michigan Ave. 

Roselande Tel. Pullman 0019 

RKIKALIN'GA sena moteriške už 
piifrelbininke aS neturiu gavo moti
nos taigi senutė gali turėti namus 
taip kaip pas savo dukterį. Jeigu ki
tam mieste gyvenanti išpirksiu tikie-
ta. 

MRS. M. B R I N D Z A 
141 ti South 49 rourt ni-Ha 

!.r»18 South 48 C'ourt 
<*i<i»ro, III. 

i 

PARDAVIMUI. 

Sukaktuvių 15-kos Metų Jubilejaus Į 
. Parengtas 

DR-TES AUŠROS VARTŲ MOTERŲ IK MERGINŲ S 
NEDĖLIOJĘ, SPALIO — OCTOBER 22 D. Pradžia 6 vai. vakaro | 

Aušros Vartų par. svet. 2323 W. 23 Pl&co ' | 

Gerbiamieji: — Daug jau yra buvusių vakarienių, bei dar tokios vakarienės ne
sate matę. Šioje vakarienėje bus skaniausių valgymų, kokių ir garsiausiose Paryžiaus 
ar Berlyno restoranoso negalima gauti. () gi programas. Puikiausia lošimas, eilės, 
kalbos ir taip toliau. Dainuoja mūsų žvni iausi dainininkai K. Sabonis, 6. Baffldžiu-
niutė, f̂. Vilkienėflf. DimSiene ir kiti. 

5 % Įžanga tik 75c. Vaikams 50c. 

?illIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllIlllllllltXIIIlllClfllilltlllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIClllllllKllllIIIIIIIIIillflllllllltlllIIIIlllHlllICtflSllllIllllllllflL^ 

ANT PARDAVIMO du mediniu na- $(£3 fe>^. ,-* "t*į^B^£?°' '-i-tf-̂  

NORI VIENOS DIENOS 
ATSILSIO SAVAITĖJE. 

t i delegates, taipgi pinigus už 

MILDA 
Moving & Expressing 

Co.. 
Anglis ir Malkas 

Patarnaujam «liena ir naktj per-
i Š n a r d u O t U S b i l i e t U S V a k a r O . I kraustom rakandua, pianus, safe'us. 

!_ . , . « , . krautuves, važiuojam j kitus miestus 
kuriame bus išleistas autorao- i r valstijas, ižiaikome keturis tro-

įdant kiekvienam poliemonui ^įĮins- Valdvba • kUJS' p,,fl^U8lai patarna»ijam ir darbą 
kas savaitė butu skirta viena! 
diena liuosa. 

ANT P A R D A V I M O IX)TAI 
50x125 p«"-dų S. \V. k a m p a s 70-tos 

ir \Vashtenaw Avenue 2 bliokal j 
rytus Marąuette Park. Kaina $1350. 

156x125 pėdų Washtenaw Avenue 
150 pėdų ant Marquette Road 6 lo
tai, po $1050 u2 kiekvieną visi jtai-
symai. 

>frs 0 ' C O . \ X O R 
7044 Loomis Str: Tel : S tovar t 3467 

mu, v ienas 7 kambarių, antras 4 
kambarų su visokais įtaisymais. 
Parduosiu abu sykiu arba vienų. 
Prie inama kaina. Jngsant nors keletą. 

1 Šimtų dolerių gal ima ant išmokėj imo 
pirkti. Atsišaukite šiuo antrašu: 

3253 X. N.rnal i Avenue 
Tarpe School ir Belmont Ave's 

1 
K s: 

šiandie polie- \j-Af,*. *SIA~ <'-ti • ,• i 
V^est ^įue. — (įiednnml 

gvarantuojain 
Taipgi užl.tikom vartotų rakandu 

ir peOiij. 
n i u n k ų i 

I vietinės kp. susirinkimas įvyks 
t sekmadieny, spalio 22 d. Auš
ros \ artu parap. mokyklo> 

V. BAGDONAS, 
D. PETRĄVIČIA 

3227 So. Halsted St. 
Tel. Yards 3408 

Chicago, IU. 

monai turi vieną dieną liuo
sa kas dvi savaiti. 

Policijos viršininkas tam 
sumanymui prieSingas. S a k o „ ( : a m b . v a | R pM v w , a n 

jog ir š,an<lu. po],cmo„ai per ! , . f l a t i e j i a u k 5 t e , n P S l l l o k v k I n , 
Dietos turi apie 52 d.eni huo-. a t s i l a nkvk i t e ir prisiraSvkit-

Būtent, kas antroji M - l , , r i e . S i w n a u < i i„g 0s or*aniza-
tp vieną dieną liuosa, kas (.y0ii 

metai 14 dienu atostog?u, 14 
dienu sirguliavimams ir neap-
rilmotą liuosa laiką sergant j Bridgsportas. — Labdariu- j ™ n ^ r b t i serap-yard prie gė 
.] i j šeimynų nariams. 

sas. 
vai REIKALINGA. 

Valdyba. 
Reikalingi: Leiberiai ir shear 

INTARIAMI AREŠTUOTI. 

Western s:at\vje, arti Mar-
cjuette road, detektivai areš
tavo 7 intariamus vyrukus, 
važiavusius nežinia kur auto
mobiliu. 

Pas vieną jų, Sam Dubins-
ki, 21 m., rasta revolverio 
imitacija. Dėlto paimti poli
cijos stotin ir Ims ištirta jų 
visų rekordai. 

U'os Są-uos ."i kp. svarbus sa-
sirinkimas įvyks spalio 22 d. 

iš. m. apie 2:30 vaf. pn pamal
dų, Šv. Jurgio mokyklos kani-
karv. 

ležies. Atsišaukite: 
3465 So. Lawndale Ave. 

812,998 PILIEČIAI REGIS
TRAVOSI. 

Oficialiai paskelbta, kad 
('liieagoje užsiregistravę* 812, 
998 piliečiai ir pilietės. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
Dr-jos mėnesinis susirinkimas 
Įvyks sekmadieny 1 vai. po 
pVtų, spalio 22 d. Dievo Ap-
veizdos parapijos svetainėje, 
So. Union Ave. ir 18 gatv. Vi
si nariai Imtinai atsilankykit 
susirinkimam nes yra daug 
'eikaln apsvarstymui. 

Valdyba-
VYČIŲ ATLETŲ DOMEI. 

L. Vyčių Cb. Apek. Atletą 
ratelio ir svaidininku lviio< 
ypatingai svarbus susirinki 

REIKALINGI VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišaukite: 

Great Northern Chair Co., 

2500 Ogden Ave. 

REIKALINGOS 
10 merginu išrinkti popie-

ras. Darbas pastovus, mokes
tis gera. Atsišaukite 

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

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

pal inkimą agentauti grali pasipelnyti 
daug- greresnį pragyvenimą, negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa-
tiskai. 

J. B. AGLYS /l CO 
3113 South Halsted Street 

Chieago, III. 

2 •••HfifliaillllliBiSfli: 

$600 I Ž S.".no 
Esu priverstas parduoti LIETU

VOS LAISVES pasleolos Bonus ver
te $600 už $500. Kas laikote 
Lankose pinigus už trečia procente 
t;ii ria gausite B procentą ir dar vie
na išimta dolerių guunate dovonal ir 
jūsų pinigai bus geriau apsaugot: 
kaip kokiam Banke urba kas ir kiek 
norite paskolinti* ant morrič io nnf 
šių Bonu aš juos mokėsiu 7 nuo
šimti nes man labai reikia pinigt; 
kreipkitės arba sužinote 

"DRAl 'GO" O F I S E 
2334 So. Ouklry Ave. 

Chlrago, I l l inois 

P A R D A V I M U A R B A M A I N Y M O 
8 0 akerių farma, Berrien County, 
Mieh., S6 myl ios nuo Ohicagoji, ne
toli St. Joseph ir Benton Harbor. 
Viena iš derlingiausių ir ir pui
kiausių farmų už labai prieinamą 
kainą ir lengvci iš lygų. Visi budin-
kai pirmos k lases padėjinie ir įvai
rus patogumai. N a m a s furnesu ap
ši ldomas. 6 karvės, 3 arkliai, 4 
kiaulės, 18 paršiukų, 4 paršai, virš 
200 vištų, jvairios prie žemės reika
l ingos mašinos. 70 akerių dirbamos, 
10 akerių girios ir ganyklos. Kreip
kitės į E l ta Commerce Co., 3251 
S. Halsted St., Chicago, III. 

EXTRA! 
Parsiduoda naujas mūrinis 

namas 2-jų pagyvenimu 5 ir G 
kambariai, elektrikas šviesa, 
maiidins, aukštaės cementuo
tas skiepas ir viskas įtaisyta 
pagal šios mados, namas ran
dasi gražioj vietoj, Brighton 
Park, parsiduoda pigiai arba 
išsimaino ant cottage kur ge
roj vietoj. 

F . J . SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago. 

Tel. Lafayette 6824 
P A R S I D U O D A iš priežasties l igos 

puiki ukė su gyvuliais ir mašinom 
arba be. Geri namai: Ant lengvų iš-
mokesčių.- Atsišaukite šiuo adresų: 

B A R T Y GIBBS 
' R. N o : 5 

\VUite Cloud. Michigan • 

PAIEŠKOJIMAI 
P ATSAKAU Antano Bel iausko paei

nančio iš Telšių apskr: P lungės 
valsč: Pal iuškių ka imo ir Juozapo 
Tarvldo, Telšių apskr: P lungės 
vaisė: Stonaičiu kaimo: Jie patys 
ar kas apie juos žinote praneškite 
šiuo adresų: 

j r i . I J O N A S TARVTDAS 
Kauno miesto 

Komemlaturos Kuopos 
h imnas . I.ithiutnia 

Pa ieškau merginos arba mo

teries prie nnnnj darbo prie 3 vai

ku, mažiausias 0 motų. Valjris ir 

kambarys. S u mokesčiu susitaiky.^im 

A. E. NOVICKIS 

3242 West Divisidn Street 
..Ant 1 Lubų. Tel.: Albauy 3091. 

y n DIDELIS METINIS /•» 
KOJINIS BALIUJ 

^ .Rengiamas 
1 DR-STĖS AUŠROS VARTŲ Š. M. P. VYRŲ IR MOT. 
I SUBATOJE," SPALIO - OCT. 21 D. 1922 M. 
y A. Kachinskio Svetainėj 2301 West 22-nd Place 
* Svetaine atsidarys 6:30 vai. vakare ir tęsis iki vėlumos. 

)l Čiuomi kviečiame visus be skirtumo, kaip senus taip ir 
jaunus, didelius ir mažus, atsilankyti į mūsų didelį ir pui 
kų Metinį Rojaus Balių, nes tikrai bus rojus, kur turėsi
te puikią prop:a. vienas su kitu pasimatyti, linksmai pa
žeisti ir gardžių Rojaus vaisiais pasidalinti. 

Muzika bus kuopuikiausi, o mes atsilankiusius svorius. 
-

stengsimės kopuikiausiai užgan«V.linti. 
Kviečia Širdingai visus atsilankyti, 

Rengimo KOMITETAS. n • • ^ ^ ^ ~ - -<j^^S£-—~-»^^^<- '-fc^^^=>- '-%įg£įį.s*- - l įSg^gį^ 
.•".^Pfe-. >-^^Pife- ^^^^5%-, ^^^^^-, ^#ė^^K%>, .^j^^^Ss- e%>, »-<s^^^P5=!>- ^<^ 

i 
v 

PAIEftKATJ savo sūnaus daktaro mm 
VIKTORO JAKLČIO^IO išvažiavu
sio Amerkon 1920: Jis pats arba 
kas apie j j žinote praneSkite t«*vui 
Šiuo adresu: 

J I O Z A S J A K I Č I O N I S 
Iiiandės mokykla 

>Ii;Uii g»tvė N o : 4 
Kaunas, Lietuva 

. 

J . A. G L O B I S 
Pranešame Southsidės 

Lietuviams. 

Kad mes užlai

k o m e Tyrams ir 

va ikams kaip vir

šutinius taip ir 

apatinivis drabu

žius dideliame pa

sirinkime žemomis 

kainomis . Taipgrl 

mes taisome prost-

jame ir va lome 

drabužius. Mes pa

tarnaujame greitai 

ir gerai. 

KONCERTAS 
R E N G I A M A S 

LIETU VOS VYČIŲ 4-tos KUOPOS 
NEDĖLIOJ, SPALIO (OCTOBER) 22 D. 1922 M. 

Dievo Apveizėtos Svet., Union ir 18-tos Gatvės. 

Pradžia 7:30 vai. vakare 

Tame koneerte dalyvaus gabiausie dainininkai 18-

tos kolonijos. Bus solų, duetų, kvartetų, sekstetų ir tt. 

Po programa grieš puiki muzika. 
Kviečia, 

LIET. VYČIŲ 4-TOSKP. 

AUBURN FURNISHERS 
455 W. 79 St. Chicago, UI. 

LIETUVIAI NAUDOKI 
TES PROGA! 

Pigiai. K a s norite nusipirkti 
visokiu gyvu daiktų kaip tai-
ančių, žąsų, kalakutų, vištų, k iau
lių, paršų, karvių ir šviežių daig-
tų, tai kreipkitės š iuo adresu: 

A N D R I U S POŠKA 

3253 N. Neenah Ave. 

Tarpe Scnool ir Belmont Ave's 

^iiiimimramiiiiimi^miiiimii^ 
Į 5 Išdirbėjiai ir 
I —importeriai gc-
I S r ' a u s ' y armoni-
S k ų visam pa-

Į Hgsaulij už žemes-
l&nes kalnas negu 

! s k i t u r . Katalogas 
j Edykai . 
S Rašykite Angliškai. 

RUATTA S E R E N E L L I 
l s 817 Blne Island Ave. 

Chicago, IU. I 

^iiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiffiiiiimiiiiiL!^ 
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Nekalto Prasid. Paneles ŠT. Parapijos į f s y ^ į į ^ ^ j s y - * f e ^ j g y y » Brighton Parke Į 

/• MILŽINIŠKAS BAZARAS 
šiuomi kvier-iame visus kuoskaitlingi ausLai atsilankyti į BRIGHTON PARKO 

LIETUVIU BAZARA kuris dar bus šiais SUBATŲ ir NEDĖLIŲ vakarais: SPALIO 

(OCTOBER) 21 - 22 - 28 - 29. LAPKRIČIO - (NOVEMBER) 4 - 5 - 1 1 - 1 2 . 

NEKALTO PRASIDĖJIMO P. ŠV. SVETAINYTE 4400 So. Fairfield Avenue. Šiame ba-
4 

zare yra išskaitytos įvairios gerybės laimėjimui kaip tai AUTOMOBILIUS, PLAUNA

MA MAŠINA irkitoki naudingi dalykai — Tadgi valio visi į BRIGHTON PARKO 

BAZARA. 

Kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI. 
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s 
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