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METAI-VOL VD 

SMERKIA KLASIŲ KOVĄ, 
Airių Katalikų Tiesos draugi 

ja reikalauja paskirti komi
siją ir jai pavesti ištirti e-
konomines ir sociales Airi
jos sąlygas. 

Anglija Apgaili Buvusi Premjera 
BONUI) U W IMASI ANGLUOS VALDŽIOS STYRO 

BOLŠEVIKAI DARDANE 
LIŲ KLAUSIME. 

DUBLINAS, spal. 20 (su 
vėlinta). — Praeitą savaitėjti į ateitį 
čia turėjo susirinkimą Airių 
Kataliku Tiesos draugija, Su
sirinkime pakeltas sumany
mas, kad Airijos vyriaus, pa
skirtu komisiją ir jai pavestų 

LONDONAS, spal. 24. — 
Anglijos politikai po įvyku
sio triukšmo prašalinus pre-
mierą Lloyd George nurims
ta. I r rimčiau ima atsižvelg-

Pranešta, kad Franci ja ne
turi ko perdaug džiaugtis 
nauja Anglijos valdžia. Fran-
cuzai manė, kad kuomet grius 

Būtinai nori dalyvauti 
konferencijoje. 

MASKVA, spal. 22. — Bol-
ševistinės Rusijos užsie
nių reikalų komisaras skelbia, 
jog Rusija nieko bendra ne-

NORI AMERIKONIŠKOS 
KARIUOMENĖS OKU

PUOTOJE. . 
60MPERSAS BARA S. V. GENERALJ PROKURORE 

PARYŽIUS, spal. 24. —S 
Valstijų vyriausybė nutarė iš. prezidentas Gompers aštriau-
Vokietijos atšaukti paskutine s i a L s * o d ž i a i s p i k u o j a gene, 
savo kariuomene. 

AYASHINGTON, sp. 24. -^jko, tie pareiškimai apie gėle-
į .-

Amerikos Darbo Federacijos ( žinkeliečių piktuosius darbus , 
streiko laiku tiesiog iš piršto 
išlaužti. Nes geležinkeliečiai 

ralį prokurorą Daugherty už nors streikavo, bet nedari jo
jo "injunction," atkreiptą' kių neteisių darbą. 

Francijos premieras Po in- ' p r j 0 š geležinkeliečius. 

Tik šiandie jie pradeda 
branginti buvusio premiero 
Lloyd George nuveiktus vieš
patijai ir tautai da rbus . 

Tarp daugumos politikų ki-_ 

Llyod George i koalicii|ė vai-1 turinti su Mudanijos konfe-j^are tad per Amerikos amba-j Gompers tvirtina, jog orga-
džia, tai °tuomet Francija r e n c i J a - Sako, toje konfe- sadorių kreipėsi Washmgto- nizuotas darbas dėsiąs visas 
pradės diktuoti Anglijai. 

nuodugniai ištirti industrinių,1 lo baimė. Jie apgaili Lloyd 
ekonominių ir socialių Airi-j George'ą. Bijo, idant Angli
jos sąlygų padėtį. Komisi- joje nepakiltų reakcioninė 
joje turėtų but reprezentuo
jama ir Katalikų Bažnyčia. 

valdžia. 
Vakar konservatist.ų pnrti-

Draugija smerkia darbda- ja turėjo susirinkimą (kau-
vių su darbininkais kovą. Ko
voja darbdaviai ir darbinin
kai nupeikti rezoliucijomis. 
Pažymima, jog abiejų pusių 
pasielgimas nekrikščioniškas. 

Kardinolas už taiką. 

Draugijos sesijoms pirmi
ninkavo kardinolas Logue. 
Ragino jis visą Airių šalį at
gaivinti labdarybę ir taiką. 

Vyskupas MeKenna kalbė-
danias pareiškė, kad tai visa, 
kas šiandie veikiasi Airijoj. 
žemina katalikų vardą. 

Dėlto kaip visų civilių žmo
nių, taip ir tų, kurie yra val
džioje, yra šventoji prieder
mė aiškiai nušviesti, jog to 
lesniai tokios padėties nega
lima pakęsti. 

Vienoje sesijoje skaityta 
šventojo Tėvo specialė kab-
legrama, atsiųsta draugijos 
suvažiavimui. 

Kunigija prieš sukilimus. 

kusą). Savo vyriausiuoju 
lyderiu paskyrė Andrew Bjo-
nar Law. 

Paskui Bonar Law buvo au
diencijoje pas karalių. Šis 
formaliai jį patvirtino pre-
mieru. Spalių 2*1 bus pas
kelbta parlamento paleidimas 
ir paskirti nauji parlamontan 
rinkiniai. 

G om persą didžiai užgavo 
generalio prokuroro kalba, 

; pasakyta mieste Canton, O. 
rencijoje padarytos militari- n a n , idant paskutiniai karei-"pastangas generalį p r o k u r o - ^ . J s k a l b e d a m a s p a ž y m ė 

T - h , *« . nės paliaubos, kurios reika- V i a į nebūtų atšaukti. j rą už tai patraukti atsakomy-
Taip nebus. Bonar Law l i n g o g s u s t a b d y t i abiejų pusiu ben (impeacbment). 

s taipat stovės « * draugiu- , M t o > M e v i k a i n s t a s ŽJJVQ ^ A U T 0 M 0 B I L I U Tas pat Gompers smarkiai 
gumą su Franci3a, bet jos d i - ' n e g a l v o ; ) . e a k ( v j a i r fo d eralio investiga 
ktaturai nekuomet 

nors 

duos. 
nepasi-

Taipat naujoji valdžia sto-
\f;s Lloyd George pozicijoje 

Bet Dardanelių klausime j LITCHFIELD, 111., sp. 24. 
rengiama santarvės valstybių rn i n o į s Central traukinis ties 

cijij biuro viršininką Bunrs, 
kurs del geležinkeliečių strei-

jo, kad "injunction" prieš 
geležinkeliečius buvo reikalin
gas. Nes geležinkeliečiai vos 
nepakėlė čia civilio karo. 

Gompers tuotarpu tvirtina, 
konferencija su turkais, tai m „. k o r m k o " af idavitus.' > Sa- kad taip nebūta. 

. _ . i \Yaggonor užvažiavo ant au-j —— . 
visai kitas reikalas. Toje, 

tomobiliaus skersai bėgius 
Automobiliu 

vo. 

Dardanelių klausime. Dėlto, konferencijoje būtinai turi 
turkams irgi nėra jokio rei- dalyvauti Rusija. Nes Dar-| važiuojančio, 
kalo džiaugtis del atmainų danelių klausimas tampriai, važiavo S asmenys. Visi žu-
Anglijos valdžioje. Nes nuo 
to jiems nepasidarys leng
vinus. 

Nežinia, kas turės Į vykt t 
visoje Europoje. Lloyd Ge
orge skaitėsi Europos dikta
torius. Jam vyko,, visas lai
kas palaikyti visur ramybę. 

C H I C A G O J E 

suriktas su Rusijos interesais. 
Nors Dardanelių klausime 

konferencija rengiama, te- TURBŪT, PILSUDSKĮ BUS 
v • i -i v J * * T ) Y A n T ^ T T / T T I A rt 

VOKIETIJA ŽADA PASISKELBTI BANKRUTUOSI. 
BERLYNAS, spal. 24. — [ apsaugota, idant jos kartais 

Pusot'icialiai pranešta, kadi "neišpirktų" svetimšaliai. 
artimiausiomis dienomis Vo- Dalykas tame. Kuomet ma-
kietija pasiskelbs bankrutiju-; rkių kaina nupuolė, svetimų 
sia viešpatija. Taigi, ji pa-j šalių kapitalistai ima pirkti 

ciaus bolševistinė Rusija, sa- IŠRINKTAS. 
ko Tchitcherin, neturi jokio 
apie tai oficialio pranešimo,1 LONDONAS, spal. 24. 
jokios oficialės žinios. Lš Varšavos pareina zimų, 

Tad yra aišku, jog santar- k a ^ turbūt^ Pilsudski bus iš- ž im-. j o i r 8 U Ž o i d į WMUtmą 
Zelilow, 2115 Wellington st. (rinktas Lenkijos prezidentu ^ s valstybes mėgina tuo t J I 

, , . M i *• T>„ : Jo kandidatūrą remia valstie-
klausimu prasilenkti su Rusi- . * 

Bet .Tchitcherin turi vii- *& P a r t iJ a> r a l i s t a i ir ne

reikš, jog tolesniai negalinti 
kreditoriams mokėti skolų, 
nei santarvės valstybėms ka
ro kontribucijos. Negalėsian
ti nieko mokėti nei pinigais, 
nei prekėmis. 

dirbtuves, krautuves ir kito
kius biznius. Vokiečius ima 
baimė, idant viskas tuo būdu 
nepereitų į svetimšalių ran
kas. Kad apsidrausti nuo to 
pavojaus, taigi ir išleista ant 

j a . x»ef- ĮJ 
ties, kad Turkija Dardanelių 
klausimo konferencijoje grie
žtai Stovės »ž Rusijos daly
vavimą. 

Bolševikų programa. 

lenkų grupės. 

u INJUNCTION" PALIKTA. 

NEW YORK, spal. 24. — 
Federalis teisėjas Hand pra-

Dardanelių (klausimu bolše- ilgino "injunction" laivų ben-
vikai turi pagaminę progra- drovėms prieš laivų sausini-

apskrities gyventojams yra 
lodei svarbus asmuo. 

Kovo 15 d. Mr. Palandechą, 
POLICIJA IEŠKO ŽMOGŽU- W T , W O , . v, 

DŽIŲ AUTOMOBILISTŲ. l^T ***?**», " ^ i e -
T I teiis, patiko nelaime. Gaisras 

sunaikino jo spaustuve, ku
rioje jis leido laikraštį. Dėl
to Palandech'ui ėrrtė daug 
laiko išnaujo spaustuvę pa
tvarkyti ir laikinai ją įsteigti 
Rand McNally bute. Kuo
met jis daugiausia užimtas 
spaustuvės ir išleistuvės tvar
kymui, jo prieteliai darbuo-

Nežinomas automobilistas su 
važinėjo ir nužudė Franką 
Malik, 2235 So. Central Pairk 
ave. Automobilistas pasprūdo. 

Kitas automobilistas suva-

Ir tas niekšas pabėgo perva
žiavęs žmogų. 

(Policija ieško abiejų žmog- 3 a s i H i š r i n k t i komisionieriu; 
žudžiu. mi ateinančiais rinkimais. 

Chicagoje inėjo paprotin 
pervažiavus gatvėje automobi
liu žmogų dumti toliaus nesu
stojus. Aukos paliekamos gat
vėje. 

Mr, Palandech yra giliai 
apsipažinęs su socialėmis i r 
pilietinėmis problemomis. 
Taipat giliai susipažinęs su 
bizniu ir ekonominiais aps-

I r tų aukų čia kasdien pasi-1 krities klausimais. Tos vpa-
"T*t """ . .^T? T „1n T ^ O H O - ^ - * ^ « Vo/l taiko. Nes automobilistai nei. tyl^s jam leido įsigyti daugy 
mą, kuriąja jie mėgina jrcKly- mą. Teciaus p a b r ė š , kad „aur^ MnL, xl „ £ ! L J , tL: ?,*! 

. . . . -u- i - ^„„i^i iAYirth negali išgalvoti, 
Airijos Hierarchija paskel- • 

, . . . . . „v. o-^-i-r . i bus galima sulopyti biudžetą, 
be ganytojuų rastą. Smerkia * / į 
-:SZ- „ U K ™ . ~~~Z M. 1 *^U* paarsejo >-pac pa-

Finansinė Vokietijos pade- greitųjų įstatymas. 
tis taip bloga, kad kancleris,. ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ . _ 

kaip 

ginkluotą Bukilima prieš Ai
riu vvriausvbe. Sako, suki-
limas neturi jokios dorinės 
sankcijos. 

Tas raštas visoje airių tau
toje sukėlė didelį įspūdį. 

Vyskupai turi vilties, jog 
jauni tautos vyrai pasinaudos 
proga, priims paskelbtą vy
riausybės amnestiją ir sudės 
ginklus. Daugelis jau taip 
ir padare. Susilpnėjus ko
vai, veikiau prisiartins pa
geidaujamoji taika. 

staromis keliomis savaitėmis, 
kuomet markių kaina pradėjo 
smukti žemyn. 

Reichstagas tomis dienomis 
be ilgų diskusijų pravedė bi-

lė centro partija. 

Be to, Reichstagas uuspre-
n<V' apdėti specialėmis mokes
tini i s visus svetimšalius, ku
rie važinėja Vokietijos gele
žinkeliais. Turbūt, Vokieti-

ti, delko Rusija turėtų daly-
ivauti konferencijoje. Pa
grindiniai tos programos po
smai yra šie: 

1. Bolševistinė ' RusijiT^e-
mia visus turkų nacionalistų 
reikalavimus. 

2. Rusija stovi už turkų su-
verines teises Dardanelių pa
kraščiais. 

3. Rusija priešinga šiandie
nei aplink Dardanelius neut-

tas klausimas kuoveikiaus bu
tų pavestas spręsti Aukščiau
siam šalies Teismui, 

padūkę laksto gatvėmis. Nak
timis dažnai net be reikiamu 

i šviesu. 

reiškia, kad viešpatijos bolše
vikų valdžios neskaito Rusi
jos valdžia," kad bolševikų val-

ja nori, idant svetimšaliai ralinei zonai ir bus priešinga 

KABARETAI TURI BUT 
UŽDARYTI. 

Viršiausio valstijos teismo 
dymas yra politinė laiko liga, nuosprendžiu pasiremiant Clii- j d i e n a 

kuriąja susirgdinta rusų tau-lcagoje visi kabaretai 1:00 nak ' — — 

bę prietelių. Tie visi šiandie 
darbuojasi jam skirti vieta, 
kokiai jis t ikraį tinka. Aps
krities taryba tokių žmonių, 
labai reikalinga. 

Kaipo geras ir tinkamas 
tanf ofisui žmogus jis visų 
bus remiamas atėjus rinkimų 

i. 

ta. 

Protestai. 

vieš-

lių, kuriuomi Vokietija bus : skrajotų oru. 
3 E = 

15 ŽUVO LIEPSNOSE. 

Ieškomas namų padegėjas. 

NEW YORK, spal. 24. — 
Penkių aukštų apartmenti-
niuose namuose, Lexington 
ave ir 110 ga t , naktį kilo 
gaisras. Pažadintos iš mie 

TURKAI ŽUDO GRAIKUS 
PABĖGĖLIUS. 

šinta. Kad taip, tai fascis-
tų organizacija į Neapolį su-

i šaukė skaitlingą suvažiavimą. 
KONSTANTINOPOL, s i ; Tarsis, kokių priemonių 

24.— Anot žinių, rytinėj Tra-j i^ t is , kad sugriauti šiandie-
kijoj pradėjo skleisti baisų te- n m S valdžią. 
rorą ginkluotos turkų gaujos. 
Jos užpuldinėja ir žudo grai
kus pabėgėlius, kurie aplei-
žia tą šalį. 

Antai arti Hairolmli viena 
tokių turkų (gauja užpuolė 
graikų pabėjįėlių būrį. 20 
graikų nužudė ir visą būrį a-

Delto į Neapolį valdžia su
traukė skaitlingą kariuomenę. 
Bijomasi ne vien riaušių, bet 
ir sukilimo. 

Pirmiausia santarvės 
patijoms buvo siunčiamos 

4. Rusija nesutinka, kad tą' perspėjimo notos. Kuomet į 
pertaką kontroliuotų Tautų tas negauta atsakymo, šian-

tokioms ten zonoms ateity. 

Sąjunga. 
5. Rusija priešinga viso-

die iš Maskvos plaukia pro
testo notos. 

kiems kaip Dardanelių, taip Tchitcherin kiek protestuo-

čia turi but uždarvti. Bet pa
tys restoranai, kuriuose kaba
retai palaikomi, gali but atvi
ri per naktį. 

MATYTAS METEORO 
SKRIDIMAS. 

KAIP RUSIJOJ CARŲ 
LAIKAIS. 

iPaliuosuota ''500 koronacinių 
kalinių." 

Vakar anksti rytą kaip kam 
teko matyti pietvakarinės Chi 

kitų Turkijos teritorijų man- : ja, tiek įrodo ir grūmoja. Sa- c a gos dalies padengėmis pra-
datams. ko, kad jei Rusija bus aplen-

BOLŠEVIKAI NETEKO 2 
LAIVŲ. 

m šeimynos, ypač v i r š u t i - į I T A L I j 0 s FASGISTAI TURI 
niuose aukštuose rado ugnies 
uždarytus visus išėjimus. 

15 asmenų, dauguma vaikų, 
žuvo. Keliolika sužeistų pa
imta ligoninėn. Iš jų keletas 
vargiai pasveiks. 

Gaisrininkų viršininkas su 
detektivais pozityviai susekjė, 
kad tai aiškus padegimas. 

SUVAŽIAVIMĄ. 

RYGA, spal. 24. — Balti
jos juros audroje nuskendo 

du bolševikų karo laivu—Ros-
sija ir Gromoboį. 

6. Rusija stovi už pirklybos. kta, tai visokį Dardanelių 
laisvę Dardaneliais, kaip toli klausime išsprendimai bolše-
tas nesipriešina Turkijos su-
verenėms teisėms. 

7. Rusija stovi už absoliute 
pirklybos laisvę ir Bosforo 
pertakoje. 

Perspėja viešpatijas. 

ūžiant didelį -meteorą. Oru 
skridimas tesėsi porą sekun
dų. Bet per kelias minutas bu
vo matomas ore parvuotas 
ruožas, kur meteoras praūžė. 

SUDEGĖ DIRBTUVĖ. 

ar 

S. V. KARO LAIVAI 
TURKIJOJE. 

ROMA, spal. 24. — Nese
nai Italijos fascistai (kraštu-
tiniausi nacionalistai) šian
dieniniam ministerių kabinę- KONSTANTINOPOL, sp, 
tui įdavė ultimatumą, idant 24. —Turkijos pakraščius pa-

Gryžęs iš užsienio komisa
ras ^Tchitcherin visas laikas' priimti. Bet klausimas 
siunčia santarvės viešpatį- santarvės viešpatijos su tuo 
joms perspėjimus, idant jos sutiks. 
nedrįstų be bolševikų daly-1 Kai-kurios viešpatijos lin-
vavimo vesti bent kokią kon- kusios bolševikus priimti kon-

vikų valdžios nebus patvirtin
ti. 

Galimas daiktas, kad kuo
met bolševikai skelbiasi taip 
karštai stovį už turk,, nacio, S u d e g ė ^ ^ ^ ^ 
nahstų reikalavimus, pasta- i L i n c o l n 

ave. Gaisro priežas-
rieji reikalaus, idant konfe-' ( j s n ežinoma 
rencijon ir bolševikai butų 

BUKAREŠTAS, sp. 21. — 
Čionai iš kalėjimų paliuosuo-
ta 500 asmenų, kurie areštuo
ti ir kalėjimuose išlaikyti per 
kelias dienas sekant karaliaus 
karūnavimo iškilmėms. 

Prieš pat karūnavimą areš
tuota kadangi kiekvienas kad-
ir mažiausiai įtariamas neišti
kimybėje žmogus. Taip butą 
kituomet tik Rusijoje, jei ca
rai turėdavo kur pasirodyti. 

GERAS ŽMOGUS VISŲ 
REMIAMAS. 

Dauguma svetimšalm laik
raščių leidėju, daugybė pašęl-

ferenciją Dardanelių klausi- ferencijon. Bet kai-kurios' pinių ir biznio organizacijų, 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; tempe
ratūra kįla. 

m 

mu. 

Turi čia veikti koks pyroma-! fascistams. 

jis pasitrauktų, gi valstybės 
valdymo styrą pavestų jiems, 

niakas. Policija jo ieško. 

priešinasi. Viena, kad bol- taipat pavienių žmonių dar-
Tečiaus į tas visas komisą- ševikų valdžia nepripažinta.' buojasi kampanijoje su tikslu 

ro notas viešpatijos neatsako. Antra, bolševikai konferenci- išrinkti Cook apskrities komi-
galiaus pasiekė 12 ameriko- Tas reiškia, kad bolševikų no-, joje tik triukšmaus, kurstyda-

Tam reikalavimui pasiprie- amerikoniškus interesus. 

niškų karo laivų, pasiųstų čia 
saugoti Amerikos piliečius ir 

tos ignoruodamas, kad norima mi turkus 
apsieiti ir be jų 

Toliaus tas ignoravimas 

missionier. J . R. Palandech. 
,Taip yra dėlto, kad tas vy-

P I N I G Ų K U R S A S . 

Dėlto, tas klausimas ir te- ras nuodiįniai apsipažinęs 
bestovi neišspręstas. su apskrities įstaigomis ir jis 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijoj sterl. svarui 4.43 
Francijos 100 frankų 7J62 

Italijos 100 lirų 4.30 
Vokietijos 100 markių .02% 
Lenkų 100 markių .01 

• 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS 
y n a kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Metinis . • • . . . • « • • • * . . « . « . . • co.uu 

Pusti Metų ?.$3.00 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nno užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar esprese 
"Money Order" arba įdedant pini-
fus | registruotą laiŽka. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Ave , Chicago 
TeL Roosevelt 7791 

mm su mm 
NESUTIKIMAI. 

Visas reikalas pavestas dip
lomatų protui Amerikos vy
riausybė pareikalavo Anglijos 
nubausti tų laivų kapitonus, 
kurie užsiima degtinės propa
ganda ir priešinasi ameriko
niškiems prohibicijos agen
tams daryti kratas laivuose. 

Prasidėjo notų siuntinėji
mai, kas ir šiandie dar nepa
sibaigė. Amerikos vyriausybė 
tvirtina, kad trijų mailių tra
dicinį ruožą, kuris skaitosi t£-
ritorialiu, reikia padidinti 
nors ki 18-os mailių, kaip toli 
lekia šiandieninių armotų šo-
viniai. 

Bet anglai atsako, kad jei 
tas ruožas butų matuojamas 
armotų šovinių lėkimo tolu
ma, tai prisieitų pakraščių ju
rų ruožą praplatinti iki 60 ma 
lių ir daugiau. Juk vokiečių 
armota " B e r t a " taip toli svai-

Amerika su Anglija ilgą j d ė savo šovinius. I r jei tas tu-
laiką gražiai sugyveno. Nebu- j r ė t ^ kyk t i , tuonlet jurose ir o-
vo nei mažiausios priežasties ke&nose nebeliktų jokios lais-
nesutikiinams. Bet šiandie ne
sutikimai jau kyla. Eina rim
ti ginčai del jurų pakraščių. 
Nežinia, kuo jie pasibaigs. 

Ginčams pradžią davė ne
laimingoji amerikoniška pro-
hibieijaT Anglijos laivais ve
dama plati svaiginamųjų gė
rimų kontrabanda (šmuge
lis). Kad tą kontrabandą su
mažinus, Atlaiitiko vandenyno 
pakraščiais pastatyta skait-
lingesnė amerikoniška žvalgy
ba. 

Tečiaus tas mažai gelbėjo. 
Už trijų mailių nuo ameriko
niškų' pakraščių atplaukę An
glijos laivai sustoja. Iš tų lai
vų į valtis iškraunama degti
nė. Tomis valtimis nakčia deg" 
tinė pristatoma į kraštus. I r 
atliktas kriukis. 

Amerikos Vyriausybei tad 
nebeliko kitokio išėjimo, kaip 
tik įtaisyti visą eilę nedidelių 
sargybai laivelių ir Anglijos 
laivuose daryti kratas net uz 
dvylikos mailių nuo pakraš
čių. Padaryta kratos ir atras
ta degtinė konfiskuota. Te
čiaus vieno angių laivo kapi
tonas norintiems prohibicijos 
agentams daryti kratą pagrū
mojo revolveriu. Agentai pri
sitraukė. Bet paskui iš ameri
koniško aeroplano imta šaudy
ti į anglų laivą. Iš laivo atsa-

ves. 
Kaikurie angliški laikraš

čiai prie tos progos1 pažymi 
faktą, kad pirm šimto, metų 
Anglija su Amerika vedė pa
našius ginčus. Juos išrišo ka
ras. 

NAUJOS PARTIJOS 
KLAUSIMAS. 

Šiandie Suv. Valstijose do
minuoja dvi politinės partijos 
— demokratą ir republikonų. 

Abidvi partijos savo progra
momis labai mažai kuo skiria
si viena nuo kitos. Kuomet 
prieš rinkimus eina rinkimu 
kampanijos, tai nežinai, ar 
tos partijos daugiaus rūpina
si tautos gerove ar savo pel
ningomis vietomis. 

Tečiaus kam yra brangi ša
lies konstitucija, demokratino 
respublikos formai civilė ir po
litinė laisvė, taipat teismų ne
priklausomybė, tas labai šal
tai ir neramiai žvelgia p da
bartinių partijų rietenas. 

Šit delko šiandie vis daž
niau galima išgirsti nepasiten
kinimų. Ta padėtis -daugina 
radikalų skaičių. Nereikia lau
kti to laiko, kuomet radikaliz
mas įsigalės ir pradės grumo-

pnemomų. 
Tokios nuomonės apie Suv, 

Valstijų šiandieninę politinę 
padėtį yra Columbia Univer
siteto, New Yorke, preziden
tas Butler. 

Butler proponuoja sudaryti 
naują progresyvę demokratų-
republikonų politinę partiją. 
Tokia partija imtųsi konstruk
tyvaus darbo ir ji butų kaipir 
neišgriaunama plieno siena 
prieš destruktyvų radikaliz
mą. «Laikui bėgant išaugtų 
dvi partijos — konstruktyvė ir 
destruktyvė. I r tuomet res
publikos piliečiai aiškiai žino
tų, kurios partijos laikytis. \ 

Nepalyginamoji Snv. Valst. 
gyventojų didžiuma tiki re-
publikoninės valdžios formai, 
gerbia konstituciją nori lais
vės sau ir gerovės šaliai. Tad 
toji dauguma visuomet įr dė
tųsi su progresive demokratų-
republikonų partija. Tokiu bū
du radikalų partijai nebūtų 
progos įsigalėti. Tuo būdu bu
tų užtikrinta respublikos lais
vė ir gerovė. 

Šiandie kasgit Demokratų Ir 
republikonų partijų v»dai, atė
jus rinkimams, medžioja sau 
balsuotojus. Daug piliečių at
sisako nuo balsavimo prieder
mių. Nes jei jie balsuos už tą 
,ar kitg. partiję, susilauks pa
našių rezultatų. 

Universiteto prezidentas 
Butler tad paduoda labai svei
ką nuomonę ir projektą, kurį 

LLOYD GEORGE. 
Anglijos valdžios i r Brita

nijos imperijos valdymo vai^ 
ra ima konservatistų par t i ja 
Tai partijai priklauso visi 
Anglijos tituluoti didikai. Pa-
sidėkojant jų pastangoms pre-
mieras Lloyd George pašalin
t a s iš užimamos vietos. 

Lloyd George pasidavė kon-
servatistų daugumos norams. 
Pasitraukė'* Tečiaus jo pusėje 
paliko konservatistų mažuma 
ir kitų partijų dalys. 

Pareina (žinių, kad iš tų ma
žumų ir is vįsų kitų dalią 
Lloyd George sudarysiąs nair-

KOMP. A. ALEKSIO NAU
JOS DAMOS, 

Štai ir vėl išėjo iš spaudos 
Keturiosdešimt devynios kom 
po*. A. Aleksio dainos. Dvi 
daini solo; šešiolika dainų mi-
šram korui; trisdešimt moky. 
klų vaikams skiriamų duetų 
ir vienas duetas su piano pa
lydėjimu. """̂  

" O pažvelkie" baritono ar-
,ba mezosoprano solo. Balso 
apėmys siekia nuo vidurinės C 
iki F ant penktosios linijos. 
Prasideda F liūdnojoj (minor) 
gamoj, o išsimoduliuoja ir už
sibaigia savo kaimyniškoj (re-

k P?**J* ^ n d y s a t ^ a u t i lativeV F linksmojoj (major) 
gamoj. savo valdžią. Ar jam pavyks 

matysime. 

Lloyd George yra gabus 
diplomatas įįt gudrus politikas. 
J is laimingai Anglija išvedė 
iš buvusio karo. Paskui po ka
ro per ketverius metus viešpa
tiją atsargiai vairavo. Visą 
laiką jis pats skaitosi liauįies 
prietelis, nes patsai paeina iš 
liaudies, tečiaus darbininkams 
jis buvo priešas. Ypač prieš 
radikalus be atodairos kovojo. 

Tuojaus po karo Anglijai 
buvo reikalinga visų partijų 
k o a l i c i n ė v a l d ž i a . J i s tokijį 
valdžią sudarė. 

Pastaraisiais laikais tečiaus 
jam nepasisekė suklupdinti 
turkų. Konservatistų partija, 

gerai apsvarsčius reikėtų įgy- ' iki šiolei buvusi galingiausia, 
vendinti. 

RAUD. KRYŽ. VAJtJS. 

. Amerikos Raudonojo Kry
žiaus metinis narių vajus pra
sidės Paliaiibių dienoj, lapkr. 
U d. ir užsibaigs Padėkonės 
dienoj, lapkr. 30 d. 

-- — 

AMERIKONIŠKOS MER 
GAITĖS. 

ti respublikos įstaigoms ir gy-
kyta šaudymais ir sužeistas j ventojų laisvei. Tuokart bus 
vienas muitinės tarnautojas, jpervėlu imtis atatinkamų 

Skundėsi jnunavedis, paė
męs už pačią Amerikoje gimu
sią lietuvaitę, kad nemoka gas-
padinauti. 

— "Gavau samdyti į pagel-
bą tarnaitę. Tai mano ižmonelė 
vieną karta liepia^jai aalotes 
su muilu nuplauki; kitą kai
tą, pamačiusi, kad kiaušįnial 
permaži, sako: — "Pakišk viš
tai, kad dar patupėtų, gal pa
augs kiek nors" . 

užtai apkaltino Jo koalicinę 
Taldžią. Sakė, gana tokios val-
dšios. Vieni konservatistai pa
jėgs valdytis. • 

Lloyd George pasipriešino. 
Tvirtino, jog Anglija negali 
apsieiti be koalicinės valdžios. 
Tečiaus *konservatistai, į tai 
neatsižvelgdami, jį pašalino iš 
premjero vietos. / 

Naują kabinetą sudarė An
dre w Bonar Law, kohservatis 
tų lyderis. Tai nemažas Airi
jos priešas, tečiaus nedidis ir 
Francijos prietelis. Fran-
cįja bijo jo politinio nusista
tymo. Bet bijo jo ir Vokietija. 

Žinovai ^akov jog Bonar Law 
veikiai apsidžiaugs premie 
riaudamas. Konservatistų par
tija suskilo ir jis negaus par-' 
lamento pasitikėjimo. Tuomet 
ir vėl Lloyd George galės pa
sirodyti priešaky. 

Daug reiškianti jauno mūsų 
poeto Šilelio jausmingi žodžiai 
ir įvairus kompoz, dinamikos 
ženklai su daugybe muzika-
liškų terminų, k. t., Largo tran 
quillo, crotico, con anin. a> a-
mabile^ con moto, agitato, rį-
įenuto. Andante, dolce, pate-
tico, kar t su gilaus turinio pia 
no pritarimu — padaro šitą 
dainą dideliu ir daug reiškian
čiu muzikos tvariniu, kurk 
patekęs į gero dainininko ran
kas turėtų padarytį malonų 
k l a u s y t o j u o s e į spūd į . 

"Benrražėl, nevesk pačias" 
žodžiai J . Gudausko, meliodija 
pritaikinta polkos ritmu ir ga
na atsako žodžių reikšmei. 
Balso apėmys siekia nuo vidu
rinės C iki G viršuj penktosios 
linijos. Iš žodžių turinio ir jų 
muzikalijos konstrukcijos gali
ma spręsti, jog ši daina už
ims su laiku žymią vietą mūsų 
muzikos literatūroje. Ją ypač 
tinka dainuoti baritonui, bet 
nepapildytų nuodėmės jei ją 
sudainuotų sopranas, tenoras% 

mezosopranas, basas arba kon
traltas. Žinoma, pakeliant ar
ba nuleidžiant meliediją, įžiū
rint į tai, kokio apėmio bal
sas dainuoja. Publikai ji vi
suomet patiks. 

"Trisdešimt duetų" knygu
tėje telpa įvairaus turinio 
dviem balsam dainelių. Šį rin
kinį duetų butų galima skir
ti mokyklų vaikams, nors jame 

kitos-gi tautinės ir religinės yra buvęs Katalikų Universi-
dvasios turinio. Taip-gi telpa tėte Tokioj. Jo Mokytojais bu-
čia ir keletas pasveikinimų. 

Perkratinėti po vieną dainą 
atskirai butų perdidelis -dar
bas rašytojui ir gal skaityto
jo akys pavargtų, bet abelnai 
galima išsireikšti, jog šita 
knygutė gan vykusiai sutair 
syta i r mūsų dabartinio jau
nimo auklėjimui labai naudin
gu. 

Keletas tų duetų y^a paties 
kompoz. apdirbta keturiems 
mišriems balsams. 

žymesnieji šio rinkinio due
tai gal bus šitie: "Mųs lietu
vaitė", "Verda boba kuku
lius", <'Jurgis verkė", "Tupi 
šarka,ant tvqros", "Buvo Ta
das gėrėjas", "Tupi gaidys'", 
"Mes grįšim ten" , "Ačiū, 
ačiū", "Žiba mano trįs sesy
tės" , "Stokim, broliai tuoj į 
darbą", "Pirmadienyj žlugtą 
plauti", "Darbininko daina", 
"Ginkim šalį Lietuvos", "Vy
čių gimnas" ir "Rietuvių gim 
nas" . Šis rinkinys turėtų ras
tis kiekvienoj lietuvių mokyk
loj. 

(Bus daugiaus) 

, 

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO. 
J a p o n i j a . Šv . T ė v o p a s i u n t i 

nys. 
Japonijos sosto įpėdinis 

pernai metą būdamas- Ryme 
atsilankė pas šv. Tėvą *Bene-
diktą XV. Šįmetą šv. Tėvas 
Pius XI pasiuntė savo atsto
vą atsilyginti, taip sakant, 

vo du katalikų kunigai. Jo 
žodžiai priimant Popiežiaus 
pasiuntinį parodo, kad moky
kla katalikiška paliko jame 
katalikybei palankumo ir Ba
žnyčios" laisvė Japonijoje, jam 
valdant bus užtikrinta. O ka
talikybė pati augdama pama-
žėli padarys iš stabmeldiškos 
Japonijos naują pasauliui ka-
>aliki*ką šalį. f . 

DANTIS lEKRAPŠTANL 
Pasveikinimas — guspadoriž-

kas. 

— "Na, Marijona, sveikinu 
su Naujais Metais. Kad ark
liai stiprus butų, karvės pieno 
neužtruktų, kiaulės paršelių du 
tuzinu atvestų, kad paršai 
stori nusipenėtų, kaip k o a 
la i" . 

— " O man tai tu sveikatos 
nepalinkėjai ? ' ' 

— "Te , kad tik gyvulėlius 
Dievas laikytų. Kiti dalykai— 
mažmožiai". 

Tingime. # ** 
'pavargęs vyras pareina nuo 

darbo ir sako pačiai. 
— "Įsiūk į mano švarką gu-

ziką'\ 
— " A k Tu, Viešpatie, vi* 

t a u k o nors t rūks ta . K u r į g u -

ziką čia tau įsiūti; čia dviejų 
nėra". 

Iš papratimo. 
Gydytojo duktė nusiminusi 

skundižiasi tėvui. "Del Dievo 
meilės, juk aš šiandieną jau 
sulaukiau 36 metų ir dar ne
ištekėjusi!" vizitą pas Japonijos valdovą. 

Tas pats sosto įpėdinis dabar Tėvas: "Ta i nieko duk-
yra Japonijos Valdovas. 

Imperatoriaus rūmuose Po 
piežiaus pasiuntinis Jo Eksc^ 
Mgr. Giardini tapo priimtas 
iškilmingai, akyvaizdoje skai
tlingo dvariškių ir valstybės 
vyrų būrio. 

Atsakydamas į Popiežiaus 
pasveikinimą Valdovas Hiro-
hito maloniais žodžiais minė
jo garbingos atminties Bene
diktą XV. Sakėsi girdėjęs jau 
daug apie Naujojo Popiežiaus 
Pijaus XI dorybės ir išmintį. 
Pagąliaus linkėjo, kad Japo
nijos tauta mokindampsi kil-

randasi ir tokių dainų, ku-lnios katalikų tikybos, galėtų 
rias galima dainuoti ir suau-
gusiems. Kai-kurios jų tinka-

padėti Japonijai kaskartą kil
ti ir žydėti. j 

mos dainuoti pradedant mok- Dabartinis Japonijos Vai
sią, kitos baigiant; juokingos, dytojas Kunigaikštis Hirohito 
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relė, tai pereis". / . 
* 

Be pageltos. 
— " K a i p gi tavo senis, Juo-

zienelė. ar sveikesnis?" 
— "Taigi jau trečią diena, 

kaip palaidojau". 
— "Šitaip? O gydytoją šau

kė te?" 
—• "Ne, pats numirė". 

Begalo mylįs. 
"Sakyk, širdele, ar tu mane 

myli", klausia pati vyro. 
— "Žinoma. Daugiau, negu 

sayo gyvybę". 
— " I r nepasilgai tų laikų, 

kad buvai nevedęs?" 
— "Netik nepasilgau. Bet 

jie man taip įgriso, kad jeigu 
tu numirtumei, tai po savaitės 
tuojaus apsivesčiau iš naujo". 

mąmm*^***tm*mmm*—mm*i 

SESERYS KAZIMIERIETĖS 
L I E T U V O J E . 

(Pabaiga) 
šiandien ką — nors Lietuvoje staty

ti beveik negalima su auksinais, — nu
puolus markės kursui, jų reikia turėti 
milionai. O Lietuvoj milioną auk
sinų turėti nėra taip lengva 
ir tiesiog negalima. Ant aukų atsidėti ir 
gi netenka. Lietuvoje žmonės ir geriau
siems tikslams, būtinai reikalingiems pa-
gelbos teikia labai skupiai šykščiai. Kad 
jau duos kas 100 auksinų, tai jam atro
do, lyg visą bažnyčią pastatęs. Iš turimos 
žemės laukti didelių pelnų neprisieina. Jį 
turi maitinti per 60 asmenų. Reikia Čia 
atsiminti, kad jeigu kuri lietuvaičių bai
gusi kokį mokslą stoja Vienuolynan tai tė
vai nenori nieko jai duoti, "ug i kaip mo-
kinaiši atsiėmei", sako. Ir Vienuolynas sa
vo bandines tari pats maitinti. Supranta
ma, kad esant tokioms apystovoms Sese
rys Kazimierietės pačios gimnazijos su 
auklėtnamiu mergaitėms nepastatys Pa
žaislyje. 

Aišku, tikimasi daug paramos ir aukų 

dėti. 0 kita vėl, žinant kad Seserys Ka
zimierietės savo vargų paprastai kitiems 
nepasakoja, bet vien dirba užsidariusios, 
yra pavojaus, kad j*ų puikus sumanymas 
liks Amerikos lietuvių nesuprastas ir ne
atjaustas, kad visas sumanymas gali ir 
pasilikti tik sumanymas. <) tuom tarpu iš 
panašios įstaigos išeitų šviesios mokslu, 
gyvos tikėjime, pasiryžusios daug Dievo 
garbei ir Tėvynės labui dirbti mergaitės, 
— Pažaislis taptų nevien senovės meno* 
paminklas, bet ir katalikiškos kultūros 
Lietuvoje židinys. Aš manau, kad ir be 
didelių tolymesnių aiškinimų apšvietos 
draugijos ir pavieni pinigingi o geros šir
dies asmens supras, ką jie gal gero pada
ryti, suteikdami Seserims Kaaimierietėms 
pašalpos jųjų gimnazijos statymui pažais-
lyje-

*m*mf*mw« 

Dabartiniai vargai. 

Be virš mirgėto rūpesčio statyti maž
daug 600 — 700 mergaičių gimnaziją su 
bendrabučiu Seserys dar turi daug vargo 
su vienuolyno ir bažnytėlės remontu. Kaip. 
minėjau, dar liko didesnė daUs atremon
tuoti. Čia vėl būtinai turį atidaryti savo 
namą Kaune, kur galėtų tilpti seserys-stu-
dentės, kųr turėtų užeigą taipat atvyks-

iš pačios Lietuvos, bet be dolerių, kaipj tancios iš Pažaislio Seserys. O į Kauną 
man atrodo, bus sunku net darbą* pru- vykti jom* b«v«įk kasdien pr»į*iaa, — 

reta diena kad kuri seselių nebūtų Kau
ne, Ar žinot kodėl? Štai. Iš ūkio išsimai
tinti kol kas visoms neužtenka, o Pažaislio 
apielinkė neturtinga, neturi ką parduoti, 

Itad ir reikia siekti Kaunas už 8 verstų, 
kad reikalingų produktų nusipirkus. I r 
nors keliai čia neblogiausi, bet su Kaunu 
komunikacija yra labai apsunkinta. Ka
dangi arkliai nevisuomet atlieka nuo ūkio, 
užtat seselės eina pėkŽčįos Kaunan 8 vers
tus (10 kilom.) Arklių-gi daugiau laikyti 
nėra galima. Kai-kurie amerikiečių žadėjo 
Seselėms įtaisyti truck 'ą, bet pažadai ir li
ko pažadais, o Seselės vargsta ir toliau sa
vo vargelį. Gal jie perskaitę šią kores
pondenciją atsimins pažadus; o butų gera, 
kad ištesėtų. 

Norint — neBorint prisieis taisyti 
tvoras. O jų daug yra. Muro stulpai tai į 
vieaą, tai į kitą pusę pašliję, lentos dau
gumoj supuvusios,. vos laikosi. Nejudint, 
b ė d a : rusai i šmokino a p i e l i n k ė s žmones^ 
vogti; įbutinai tvona neikaHnga. iPradėsi 
taįsyti, — gyvas vargas; reikia iš naujo 
visa beveik pastatyti. O kur lėšos f Sese
lės neturi kol kas tam lėšų. 

Ajpha vėl imkime bažnyčią. Jau bus 
tiek gera, kad 4 ją neįMs: stogas uždengi 
tas, langai sudėti, durys sutaisytos. Bet 
kas viduryj? Jau nekalbant apie gipsatū
ra, freskų m»o«£a, ku*is gal >Jbfus atliktas, 

u& kelių, ar keliolikos metų, žiūrint kada 
.turės lėšų, bet pačioje bažnyčioje nieko 
nėra. Altorių nėra. Yra vos laikinas di
dysis. Neturi bažnyčia nei sakyklos, nei 
klausyklų, nei paveikslų, stovylų, stacijų, 
nei monstnanciios, tik vieną kieliką ir kup 
ką koplyčiai ir bažnyčiai, porą arnotų, 
1 albą, 1 kamžą. Visi kiti daiktai yra lai
kinai paskolinti iš kitur ir juos reikės 
grąžinti. O bažnyčia viduj puiki. Antros 
tokios visoj Lietuvoj nerasime. 

Teiravausi pas Vienuolijos Vyresnią
ją, kaip galima butų įgyti bažnytėlei bū
tinai reikalingų daiktų. — Pinigų, aišku, 
tam reikia nemažos sumos, — pasakė man 
Ses. Marija Immaculata, Vienuolijos Vy
resnioji, — bet jeigu Amerikietės ir Ame
rikiečiai panorėtų po kokį — nors mažmo
žį įtaisyti Pažaislio bažnyčiai dovanų, ar 
ta i Amerikoj nuperkant ir Pažaisim per-
siunči«mt, ar tai Lietuvoj užsakant, bema
tant viską kas būtinai reikalinga prie pa
maldų turėtume. 

Jųjų-gi viardai pavardės butų išrašy
ti ant paaukotų daiktų ir ilgus laikus 
liudytų ne vien dabar skaitlingai atsilan
kantiems (Paaaislin svečiams, bet ir busi-
nioms kartoms. — Prie progos turiu pri
minti, kad Pąžaislyj pašto nėra, bet jį at
siimama iš Kauno. Adresas toks: Šv. Ka-
Ėjni€fr<r Seserų Vienuolija Pažaislyje: 

Kaunas, pašto dėž. No. 44. 

Šių metų iškilmė. 

Baigdamas turiu paminėti nepaprastą 
Pažaislyje iškilmę 2 d. liepos per Šv. P. 
Aplankymą. Tai žymiausi Pažaislio atlai
dai. Kaip žmonės garbina ir myli Dievo 
Motina Lietuvoje galima buvo čia tą die
ną įsitikrinti. Iš visų kraštų suplaukė ka
lios dešimtys tūkstančių maldininkų. Su-
aidė nuo maldingų giesmių Pažaislio pu
šynai. Žmonės rinkosi minių miniomis. Iš 
Kauno a&go su vėliavomis ir feretfonais 
kelių tūkstančių procesija, vedant ją kun. 
Vaitiekūnui. Procesiją įpasitlko bažnyčios 
Bektorius kun. V. Dargis kelių kunigų a-
sistencijoj, apsitaisęs kopa. Pasveikino 
juos karšta kalba ir įvedė bažnyčion. Po 
pamaldų tnivo iškilminga procesija apie 
bažnyčią ir vienuolyną, l'ęsėsi visą va
landą. Per procesiją ^pirmu kart sugaudė 
iš Rusijos parvežti Pažaislio Varpai. Jųjų 
balsai ir žmonių giesmės jungės į džiaug
smo, dėkonės maldą prie Dįevo. Jautrų 
atsisveikinantį pamokslą pasakė kun. Til
vytis. Išlydėjęs už Vienuolyno sienų baž
nyčios Rektorius prabilo 4a r kartą į mal
dininkus, ragino mylėti Mariją, Dievo Mo
tiną. I r maldininkai grįžo procesionaliai į 
Kauną su pakelta siela, kupini nepaprastų 
įf̂ u&žių. Bitikak 
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Z 
f e l . Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. I . ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1991 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 18 ryta: 1 Iki 4 
Po piety: t Iki t rakare 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVI* PENTTSTAS 

5711 SO. £SMLA5D AVEJTUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 8 pyto iki 8 vak. 
Seredomts nuo 4 iki 9 vakare. 

DR, S. NA1KELIS 
i i E i r v i s 

GTBTTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street. . 
Ant vtiAaos Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
8—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—S 
Oofisaa ir gyvenimo vieta: % 

DRAUGAS 
. linu 

J. 

Dr. A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigan A ve. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
piet ir 7—8 vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chicago, m . 
— = 

DR. CHARLES SEGAL 
savo ofisą po numeriu^ 

SO. ASKLARD AVER U] 
S P E C I J A L I S T A S 

D«o rų , Moterą ir Vyrą Ligą 

471t 

raJ.: ryt* nuo 1S—- \ l i a n o S—6} 
to platų; nuo 7—8? 88 vakare.* 
redė'tomis: 18 lkl 1. 

V. 
Telefoną* Drevei 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 

S241 — 43 So. Halsted Street 
Naujame J uolaus Ręst. 2 labų. 
Priima Ligonius ano 8-12 A. M. 

•-« r . M 
Tel. Boulevard 7178 
Rezidencijas Tel. Fairfaa 5574 

•F— •t*m—*m 

Dr* M* Stupfiicki 
3107 So. Morgan Street 

» 

CHICAGO, HiLTNOlS 
Telefonas Vards 5088 

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

—— 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
-3303 South Morgan Street 

Chicago. 111. 

spaudoj. 

FERAI. — TAISO. 

Utica), N. Y. — Šv. Jurgio 
liet. R. K. parapija visu smar
kumu rengiasi prie f erų kurie 
prasidės spalio 26 d. 6 vai. va
kare ir tęsis 27 d. ir 28 d.' nuo 
12 vai. dieną. 

Užkvieciame visus apielin-
kės lietuvius į šia linksmą 
pramogą. v . 

Bažnyčioj jau baigia įvesti 
elektros lemputes. Iki šiol bu
vo jauku ir malonu mūsų baž 
nytelėj, dabar bus dar links
miau. Mes utikiečiai esame lai
mingi, kad turime darbštų ir 
rūpestingą kleboną, gerb. kun. 

CICERO. ILL. ŽINELĖS. 

Spalio 17 d. Labd. Są-gos 3 
kp. surengė krutamųjų paveik
slų vakarą. 

Vakaras puikiai nusis*ekė. 
Viso pelno nuo vakaro liko 23 
dol.; vienas asmuo paaukavo 
0 doh kurie ir sudaro išviso 
29 dol. Todėl Labd. Są-gos 3 

KALBĖS APIE SVETDMŠA 
LIŲ SĮPAUDĄ. 

Ketvirtadieny, spalio 26 d 
12 vai. per pietus, Morrison 
viešbuty, €ameo ruime, susi
rinkime Cliicago 'Association 
of Commerce Advertising Con 
ncile, kalbės Natlian H. Sei-
dman, prezidentas American 

Gaspadinė prašo klebono pi
nigų gusikajns nupirkti. 

— V Palauk iki nedėlios. 
Bus bažnyčioje .rinkliava, \-
mes kas nors vėlei guzikų, ne
reikės nė fpjrkti". 

i 

.SH.MILI1 , 

čia kp. galės šelpti ir toliaus Association of Foreign Lan 
savo kolonijos varguolius, ku 
rių turi 3 šeimynas. 

Viskas. 

Kuprotas Čaliukas, jau ne-
beku|>rina po Cicero todėl ir 
žinių mažiau šš—se tematyt i s 

—T7L 

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

relna 1 rankas Dr. Chas. Segal, 
žento Ir partnerio. Visi senlejo 
pažįstami ir draugai aplalkys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Olaser. 

8148 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

Iki S po pietų, auo i iki 7 vak. 
Ned. nuo 18 Iki 8 po pietų. 

Telefonas Vards 087 

1DR. A. R. MERSCHATIS; 
DERTISTAS 

• Valand: Nuo 8 išryto iki 8:30 vak 
9 8841 So. Halsted Gatvė 

Chlcago. H!. o? 

s.aaa**ASA&tA*A8At **a S ^ M A S 

o* 

o 

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

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Turiu 20 metų prityrimo 
JOHN J. SMETANA 

Akių Specialistas* 
1801 So. Ashland A ve., kuiup. 

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

Ant viršaus Platfs vaistinyeios 
Temyk mano parašą 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis uždaryta. 

Ciceros. Gal jau kas nutašė 
P. Zabielą. Jo rupesniu d a u g ; ^ g 
čionai darbe atlikta del mūsų 
bažnyčios ir tėvynės. 

Senas parapijoms. 

WAUKEGAN, ILL. 

guage Newspapers. Už pietus 
tereikės mokėti tik vieną dole 
rį tenpat prie durų. Gali atsi
lankyti visi, kas nori. Išgirs 
naudą garsintis svetimšalių 

~ j _ _ ' . i t - " 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

100OO S. Michigan Avenue 
Telef. Pullman 342 ir 348 

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

= 
J ^ - I I . ' — rwi 

cį Tel. Canal 9118 
o Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. 

5 iki 7 vai vakaro. £> 
Rez. vai.: 2 iki 4 po pietų. £ 

419S Archer Ave. m 
Tel. Lafayette 0098 B 

»iriro^rrroTroT¥¥oJo^^ 
\ 

rm Rezld. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 8885 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 18—rll d. 
Ras. 1188 Independsnos Blvd. 

Chicago. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS LB CHTRURGAS 

4448 So. Western Arentas 
Telef. Lafayette 4148 

Vaan4os: 8-11 rytais, 1-2 po 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
nlals tiktai po pietų S Iki 5 vai 

rz: 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4431 S* Ashland Ave. 
Tel. Yards 894 

Tel. Yards 0884 
OFISO VAL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis: nuo 18 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

Ljaidotuvės. 

Spalio 16 d. š. m. 9:30 vai. 
iš ryto apleido šį pasaulį mū
sų gerbiamas ir. mylimas jau
nas draugas Vladas Galinis, 
vos sulaukęs devynioliktus 
metus. Laidotuvės įvyko ket
virtadienyje, spalio 19 d., į 
Sv. Baltramiejaus bažnyčią, 
kur kun. kleb. J . B. Klioris iš 
kilmingai atlaikė mišias už ve
lionio sielą. Po mišių pasakė 
labai gražų ir graudingą pa 
mokslą, nupiešdamas mirusio 
gyvenimą. Kapinėse pamokslą 
anglų kalboje pasakė vokie
čių kunigas Lauermann. 

A. a. Vladas vedė pavyzdin
gą gyvenimą'; kuriuo netik jo 
tėvai, bet i r visi žmonės gėrė-
josi. , 

Pabaigęs šv. Baltramiejaus 
i pradinę mokyklą, jis jstojo į 
I vietinę liigli school, kur ką tik 
pereitą vasarą baigė su augs 
tais laipsniais. Tuoj po užbai 
gimo augštesnės mokyklos li-

| ga apėmė jį ir po keliu mene-
siu ligos pasimirė. 

Jo klasės draugai iš higli 
scliool su didelėmis iškilmė -
mais taipogi \atsilankė laidoti 

| PĮIVO buvusį draugą. 
Lai teisingas Viešpats duo

da amžiną atilsį mūsų draugo 
sielai. 

Draugas. 

Telefonas Yards 1188 
6TANLBY P. 

MAŽEIKA 
GRABORIU8 IR'i 

Balsam uotejas 
Tūrių autr~\o-

blllus visokiem 
reikalams. Kaina\ 
prieinamos 

3319 Auburn 
Ave. Chicago. 

Jis linksmas, nes tur i 

BAMBIN0 
Vaisb6žouk«s Rcg. S. V. ̂ a t . Biuro 

Kadik ia i mėgs ta j į ! . 
Jie prašo d a u g i a u ! 

Eambino yra geriausia gy
duole lino užkietčjimo, 'die
g imo ir ki tų vidurių suirimų. 

I Ve ik ia greitai ir visiškai. J i s 
I y r a geriausias kūdikių drau

gas. 
~35c. aptiekoso arba už 40c. 

pins-iuiieiame tiesiai id labara-
torijos. 

F . A D . RICHTER & CO. 
104-114 So . Mlt St . 

Brooklyn, N. Y. 

N A U J O LIETUVOS 
Pinigai 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

« 

Central Mariufacturing 
Oistricf Bank 

1112 We*t 35-ts jStreet 
Chicago. 

Turtas virg $7,000,000.00 

n* 

Ciceriečiai senberniai pama
te, Jsad Brklgeportas pradeda 
kalbėti apie senbernių organi
zavimą, nei šiaip nei taip' pra
dėjo jaustis. Bijo, kad Bridge-
porto senberniai jų nepravytų 
kliubo suorganizavime. Cice-
riečių senbernių kliubo laiki
noji valdyba,' pasiskubink. O 
paskui gal iš senbernių kliu-
bų bus galima sudaryti kokią Lietuvos L. Paslčolos Apskritys savo susirinkime 19 d. 
federaciją. Tada gal tvirčiau j s p a l i ų m. nutarė pradėti Lietuvos piliečių registraciją. Einant 
išlaikytume savo nusistatymo | š i t u n u t a r i m u # "Draugo" stotis praneša, kad jau galima užsi

registruoti ' D r a u g o " ofise. 

Lietuvos Piliečių Registracija. 
/ 

senbernvstės. 
5. T.; 

Kas. turi pilnas Amerikos pilietybės popieras, tas negali 

G H I C A G O J E . 
VAKARAS SU AUTOMOBI-

U U M I . 

Bridgeportas. — Daug žmo
nių senai lauRė šiandienoj*. 
^\Iat šį vakarą, &v. Jurgio pa-
rap. svet. bus Akademijos Rė
mėjų vakaras Šv. Kazimiero 
Vienuolyno naudai. Šis vaka
ras bus ypatingas, programa 
puikiausia. .Šv. Kazimiero A-

H kademijos auklėtinės vaidins 
gražų veikalėlį, dainuos įžy
mi dainininkė, p. V. Bručie-
nė, ir t. t. Prie to dar pama
tysime kas gaus dovaną au
tomobilių. O žmonių, tai iš vi-
>ų kolonijų paniatysi. Atsi
lankyk, pamatysi. 

Žinąs. 

registruotis. Turintieji tik pirmąsias popieras gali registruotis 
ir gauti Lietuvos įasportą. 

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

DRAUGO L. PASKOLOS STOTIS. 

J. P. WAITCM6Š ! 
L a v r y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 H. Dearborn 
Stroet Tel. Dcarborn 8086 
Vakarais: 10786 S. Wabash Ava, 
Roseland Tel Pullman 8877 

Tel. Randolph 475S 

A A. S L A K I S 
. l l lVOKATAS 

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

18 Sonth La Salle Btroet 

I Room 1888 
Valandos; 8 ryto iki > po rVt 
Namų Tel. Hyde Park 8t8B" 

- « 

gcxiiiiitiitiiiiršniiiiimiiiirxuiiiinMiiaa 

I V. W. RUTKAUSKAS I 
A D V O K A T A S § 

Ofisas DfdmiesirJ: 
i 29 South La Salle Street 2 
\Ą Kambarifl 880 

Telefonas: Central €888 

S | Vakarais, 812 W. 33rd St. 
C Telefonss: Tardą 4881 
utmmiiiiiTJiuiiiHHHiTiimiHim^rs 

:*:a^*«a^^^«^«^^^a^^^a^%aa«i 
H Valentino Dresmakiiig Ckmege J i 8407 W. Madison Street 

Telefonas Seeley 1643 
Moko Siuvimo, Patternų kir-1 

pimo, Designinc bizniui ir na-] 
mama. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lensrals at
mok ėjimais. Klesos dienomis lrj 
vakaraia Reikalaakit kmsr*14*.j 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-i 
Irų Taisyme. Norint informacijoj 
rašykite ar telefOnuokite. 

SARA rATEK, piram.: aa*****-»aaaa*aaa<*aaaa< 

rybė-«» 
ac i i a* 

pirm. S 
•8>aaa 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. NevY>rk.NYl# 

SSSe l L I E T U J , ' 
P E R H A M B U R G A ^ P I L L ^ Ą 

[^iiiiiiiimimiiiiiiiiiiii^iiiiuiiiiiii!^ 
5 Išdirbėjiai ir 
gimporteriai ge-
£riausių armoni-
Ckų visam pa-
Isaulij už žemes-
snes kainas negu 
Skitur. Katalogas 
Edykai. tm' ' "**^^^ ^| 
S Rašykite Angliškai. 

RUATTA SEREUTELLI 
817 Blue Island Avo. 

Chicago, IU. 
"VsUiMHUItUEJIililimflHlTJUUIltRIIIt!^ 

A R B A L1EPO JO. 
*B 

•.•̂ r- i s< 

SKAITYKITE IR PLATIN« 
K1TE "DRAUGĄ." 

1M la i 

VAŽIUOKIT VISI PARAHKrU 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant į Plliavą aplenkia 
Lonkų juosta; (karidorių) 

Visa Tredla Klesa Padalinta l Kambarius 
Ant 9-jų, 4-riŲ. 0-šių ir 8<a1ų Lovų 

S. S. LITUANIA i SpaUo 18 
S S ESTONIA Lapkričio 15 

Trečios Klasos Kainos I: 
HAMBURGĄ f 103.50 — PILIAVA $108.60 

MEMEL ir LIEPOJU 8107.00 
Dėlei lalvakor. ir žinių kreipk, prie savo ajen. 

6» 

į Res. Tel. Cicero 8858 
Ofiso Tel. Cicero 48 

DR. J. SHINGLMAN, 
t 1885 So. 48 Court 
J N. E. Cor. 49 Court ir U Str. 
0 ant viršaus vaistynyčioa 

SKArTYKITE I R P L A T M I 
" D R A U G Ą " 

t mm* 

m ų TURĖJO BAL" Dellc(> nevalia už tuos visus 
atiduoti savo balso.? 

SUOTI LIETUVOS 
KATALIKAI. 

Kauno "žtafcftgždė" 8-me nu-
uier>-j primena, kokii^ partija 
žmonių negalim rinkti į Seimą. 

Dėlto, kad jie visi yra so
cializmo galininkai, arba socia
listai-

O del ko neprivalom nė pri
sidėti prie socialistų bei so
cializmo, nė jų palaikyti ar
ba kokiu-nors būdu remti? Del 
šių svarbiausių priežasčių: 

1) Visi žinom, kaip blogai, Taigi: 
Nevalia per rinkimus^atiduoti j kaif> žiauriai valdo šalį botee-

savo balso už vikai — komunistai, kiek ne-

1) komunistus, arba bo lše -1 l a i m h * J i e pagamino! O bolše^ 
vikai yra taip pat socialistai, vikus, 

2) jų artimiausius bičiuolius 
— profesinių sąjungų, žmonės, 

3) bolševikų artimus bičiuo-
lius — socialdemokratus, 

4) socialistus, kaip ir bolše
vikai —' socialistus liaudinin
kus demokratus, 

kaip ir mūsiškai socialistai. 
Taigi, neturim pamato manyti, 
jog mūsiškiai socialistai, jeigu 
paimtų viršų, butų geresni už 
rusų bolševikus ir geriau už 
bolševikus savo kraštą valdy
tų i r tvarkytų, O katalikų par-

5) Valstiečių Sąjungos sta-
v A - cj„i«r, 'tijos, kurios jau ketverius 

tomus žmones, nes toji Sąjun
ga yra socialistų liaudininkų, »<etu* v a l d ^ Lietuvą, užten-
tikroji sesutė (jiedvi visur iš j taniai parodė, jog jos nepaly-
vieno eina). ! ^ n t i teisingiau, išmintingiau 

Žinoma ir katalikai — žmo
nės, turi silpnybių, daro klai
dų, bet jie nori ir stengias 
eiti geryn, išmokti visą gerai 
daryti, kaip kad jiems tikėji
mas liepia. Todėl galim turėti 
tvirtos vilties, jog jie, pripra
tę ir geriau išmokę, toliau 
išvengs daugelio apsirikimu 
ir kas kartą geriau valdys 
krauta. 

2) Antroji priežastis, del ku
rios mums, katalikams, neva
lia balsuoti už jokius aukščiau 
nurodytuosius socialistus, yra 
ta, kad socializmas yra visai 

priešingas krikščionybei, kmp 
kad nesenai yra parašęs a. a. 
Popiežiuj Benediktas XV vie
name savo rašte-

I r todėl visi tikybos moksla-
vyriai, arba teologai, kartkar
tėmis primena kunigams, kad 
neleistų tikintiesiems nei pri
sidėti prie socialistų, nei jų 

i ir geriau moka valdyti kra§ , remti, nes tai butų tikra nuo-
t{) už socialistus - bolševikus, dėmė. Vadinas, nuodėmė ir per 

rinkimus savo balsą už socia
listus atiduoti. 

Socialistai, tai perskaitę, 
šauks "gva l t " , šėis, tyčiosis. 
Bet mes negalim to žiūrėt ir 
tylėt. Kas tiesa, tai tiesa. 

Mes nuo savęs patartumėni 
nemėtyt be reikalo balsų "už 

Jeigu kas kitaip padarytų, pra 
sikalsta Bažnyčiai ir tėvynei. 
Juk esame šimtais kartų įvai
riuose kraštuose matę, kaip 
išrinkus į seimus nekatalikii 
ar menkų katalikų daugumą, 
tuo pradedama tame krašte 
persekioti Katalikų Bažnyčia 
ir tikėjimas. 

Tad ką dabar mes rinksin\ 

tais* Jūsų kampelyj socialistai; socialistų; be jokio abejojimo, 

neaiškias nežinomas partijas, j busimąjį Seimą? galim rink-
kaip antai **ukinįnkų", daili
ninkus, visokius "proletarus, 
bežemius, mažažemius", tai 
tankiausiai bolševikų padarai. 
Taipogi nieko verti atskirų as
menų sąrašai, kuriem rupi su 
žioplių .pagalba įsiskverbti 
Seiman. 

Už ką privalo katalikas ati
duoti savo balsą, rinki -
\ muose? 

ti šiuos: 
1. Krikščionis demokratus, 
2. Ūkininkų Sąjungos žmo

nes ( t ik 'ne Valstiečių Sąjun
gos!); 

3. ftarbo Federacijos. 
4. Katalikų Moterų Draugi

jos ir kitų katal- draugijų, 
x 5. Žemdirbių — Pažangos 

Sąjungos (ir vėl kartoju? tik 
!ne Valstiečių Sąjungos!) jos 

nevadina savęs tyčia anais 
vardais, kad Jus prigautų. Jug 
jie apie savąją Valstiečių są
jungą ;gali sakyti: " I r mes 
esam žemdirbių sąjunga, ir 
mes esam ūkininkų, nes juk ir 
mes esam žemdirbiai-ukinin-
ka i ! " Taip pat ir su katali
kybe; jie apsimeta esą tikri 
katalikai. Ko girdi, tie kuni 
gai mus šmeižia, buk mes ne
besą katalikai!. Taip, geri ka-

palengvėli ir jį jie atitrauks 
visai nuo Bažnyčios ir nuo Ka
talikų tikėjimo. 

Žinoma, nei vienas susT-
pratęs lietuvis negal balsuoti 
už lenkį, rusų, žydų ir abel-
nai kitataučių sąrašus, nes jie 
ne mum skiriami. 

Gerieji katalikai, brangieji 
mūsų skaitytojai! Jųs dažnai 
dejuojat; ak, norėčiau parodyti 
Dievui gerą širdį! norėčiau 

talikai! O paklauskit juos, ar j padaryti kokių gerų darbų.^ 
jie tiki visas tikėjimo tiesas? 
ar yra paklusnus Bažnyčiai \ 
Ana. ka^p jų lailcraščiai "Lie
tuvos Žinios*' ir "Lietuvoj 
Ūkininkas" paskutiniuoju lai
ku atvirai ragina žmones ne
beklausyti Popiežiaus. I r dar 
paklauskit, kuomet jie bėra 
buvę velykinės? ar (besimeU 

Manau, jau dabar visiems t a i p o g į n ė r a k a t a K k m ] / p r f e 

skaitytojams visai aišku, jog 
galima savo balsas per rinki
mus atiduoti tik už tokį sąra
šą, kurs yra katalikų lietuvių-

Taigi, mielasis Brolau ir Se
suo! gali dabar daug gražių 
darbų padaryti, daug nuopek 
nų danguj susikrauti: kiek 
žmonių atkalbėsi nuo b&lsavi-
mo už nekatalikus, tiek bran
gių gerų darbų busi padarąs^ 
kiek žmonių prikalbėsi, kad 
balsuotų už katalikus, tiek gra
žių nuopelnų įsigysi amžiną-. džia kuomet?- Je.igu kurs dar 

. , v v. . .. jam grvenimui 
vaikščioja bažnyčion I T priima . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
š. sakramentus, tas, yra arba j r i n k i m u s > k a i p g i r d ė j o m e ) ^ 

kas akių neapdumtų, vis atsi- j tiesiog apgavikas arba iš^nesu- j t i n a paskelbti ir mūsų Gany-
1 klauskit savo kunigų, ar kar-j pratimo yra priąidėjęs prie ' tojai Vyskupai. 

smgos. f 
s> 

O kad Jums, Gerbiamieji, 
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j AR NORI IŠGIRSTI GRAŽŲ PROGRAMA ir PARVAŽIUOTI NAMO AUTOMOBILIUM? 
Ateik jSv. Kazimiero Vienuolyno V A K A R Ą 

Kuris }vyks UTARNINKE,^SPALIO (OCT). 24. 1922 šv. Jurgio Parap. Svet. 32 PI. ir Aubunr Ave. 
f Pradžia 7 vai. vakare , . Įžanga labai pigi. 

šiame vakare dalyvauja Chicagos fcymiausi dainininkai pn. V. Bručienė ir pn. Jonas Rama- j 
nauskas. Kita dalį pro-ramo išpildys Šv. Kazimiero Vienuolyno Auklėtinės. Turėsite pro-a i š i r s i i 
^raziausj programą — gi laimingasis galės parvažiuoti automobilium namo. 

Kviečia visus 
RENGiJOS. 

ICHICAGOJEl 
MOKYKLOS TARYBOS NA AUŠROS VARTŲ MOT IR 

RIAI TURI EITI KALĖ- MERG. DR JOS JUBI-
JIMAN. LĖJINE VAKARIENĖ. 

j Programa. mą if. tuo uzsjbaigė programa. 
'Pavakarieniavus prasideda ! ^Anon^ yra labai patenkinti 

programa. Vakaro v e d ė j a s : ' v a k a r i e n e i r programa. Visi 
gerb. klebonas kum F. Kudir-! s a k ( '> k a , d Wuoe puikios va 

PARDAVIMUI, 

Dešimts Chicagos viešųjų 
mokyklą tarybos nariu, kurie 
kituomet nubausti po keletą 
dienu kalėjimo ir piniginėmis 
pabaudomis \il pašalinimą mo
kyklų superintendento anais. 
metais, turi eiti kalėjiman ir 
užsimokėti bausme. Taip nus
prendė vyriausias valstijos tei 
MUHS. 

Gubernatorius Small siu nie 
tų pradžioje jiems kaltę dova
nojo. Tcėiaus viršiausias teis
mas nusprendė, kad guberna-

West Side: — Spalio 22 d 
7 vai, vak. Aušros Viartu 
par. svet. Aušros Vartų Mo
terų ir Merginų Dr-ia suren 

*. O 4. »r 

iiv puikiausią vakarienę pami
nėjimui 15-kos metu draugijos 
gyvavimo. 

Prie šios vakarienės ruošėsi j M e l ^ - **& ' j i s &*$** » • 
visos draugios narės, bet vpa- j ™*®* *fofl draugijos tikslą i"r 
tingai daug darbavosi pirm. į 

ka, trumpai apibrėžia Aušros 
Vartų M. ir J£ Dr-tės nuveik-
tus tautai ir Bažnyčiai dar-
bos ir palinki jai gyvuoti il
giausių metų. Paskui kalba 
geri), kun. Br. Bumšas, kuris 
savo iškalbingoje kalboje nu-. 
šviečia kokia; svarbią rolę mo
terys vaidina visuomeniniame 
gyvenime. Toliau kalba M. Dū
das, kuriam teko padėti orga
nizuoti Aušros V. Mot. ir 

karienės dar Westsaidėje ne-
buvo. Dabar nežinia ka vynai 
darys? Turbūt jie sudarys pla
nus rengti kitą vakarienę, 
kad subvtinus moteris. 

Fordo Indiana.?. 

IŠLEISTUVIŲ PUOTA. 

PARSIDUODA 
Krautuve, gTocerne, delicatessen ke

pykla ir pieninyčia, geriausioj biznia-
voj apielinkėj — »northsidėj. Pelno 
.suvirs $100.00 savaitėj išėmus visas 
išlaidas. Parduosiu už pusę kainos 
greitam pirkikui iš priežasties aplei-

! dimo miestą. Randa su 5 kambariais 
ir vana pagyvenimui labai pigi. 

Atsišaukite: 

63 W. Superior Street 
Tarpe Clark ir Dearborn gatvių 

C'hicago, III. 

I), (lasparkienė, rast. M. Vi! 
kienė ir K. Šiaulienė. Dirbta 
laug, ket ir padaryta, [ėju 

torius neturi aufyriteto dary- j Aušros Vartų par. svetainėn 
negali pažinti ar ta pati sve
tainė. Mat išpuošta, išdabinta 
visokiomis popieros spalvomis. 
Stalai ir langai apstatyti gė-

ti jiems jokį susimylėjimą. 
Kalbama, kad mėgins ji" 

dar kaip nors išsisukti. 

APIPLĖŠĖ RESTORANO 
SVEČIUS. 

jos užduotį. 

Po to buvo suvaidinta kome
dija '"Pašėlęs dantis*'. Va
dino šie asmenys: Dantistas--
V. R. B., Ligonė — M. Dišie-
nė, Poliemonas — L. (Jrieiutė. 
Vaidinimas pavyko, žmonėms 
daug juoko padarė. Po vaidi-
niiao dainuoja solo p. Kastas 
Sabonis. Apie ji jau nėra ko 

Pagerbimui' ir išleistuvių puo 
ta p-nios Onos Pocienės įvyks 
trečiadienyje, spalių (Oet.) 2o, 
1922, Fraternitv Room, Ci-eat 
Northern 1 fotelyje, prie Dear
born ir Jaekson gatvių. Pra
džia 8 vai. vakare. Pasipirki-
te bilietus iš kulno. Ju galima 
gauti Kita Oommereo Co. :J251 I rriežastj 

virtos. 
• 

GERA PROGA del dviejų bizniu 
kraueiu ir šaučiu. 

Namas ant randas geroj vietoj 1315 
South 49-th Court. 

Kreipkitės šiuo adresų: 
1300 South 49-th Cotirt 

Cicero, II!. 

EXTRA 
ANT PARDAVIMO 

Pirmos klasės bueernė ir grosornč. 
pardavimo i>atirsite an; 

So. Malstcvl St. 
• 

lėmis, kad pažvelgus net aki 

. « v e r i a - ° ^oktrinig lempu tirfi j ,-a5yti. AplotfementiOa jis bu-

Septyni pinikai užpuolė J ^ " " ***** ™«"*\n 1-iverstas išeiti net'keletą 

storana ir biliardine, 1227 So. 
Kedzie ave. Apie 20 žmonių 
radę juos sustatė ties siena, 
atėmė nuo ju visus pinigu-
ir kitokius daiktus. Teėiaus i-
restorano registerio nieko ne
paėmė. 

nėra 

I viot< 

Reporteris. 

ANA RANDOS. 
Krautuvės naujam name 

steam seat su composition 
grindaks visokiam bizniui, | 
randa labai prieinama kaina. 

Ernest G. Smith & Co. 
1555 Devon Ave. 

f 141 Sou-ili SO-th Court 
Cicero. III. 

ATYDAI. 
Roselando, Kensingtono ir 
kitų apielinkių gyventojams 
Siuomi pranešu kad aš per

kėliau savo ofisą iš 11247 So. 
Miclugan Ave. į nauja vieta 
10758 So. Michigan Avenue. 
Norintieji %pirkti, parduoti nuo 
savus namus, lotus ar daryti 
paskolas ir kitais reikalais 
kreipkitės, o aš visuomet pa
tarnausiu jums teisingiausia. 

FRANK M. JOGMINAS 
10758 Michigan Ave. 

Roselande Tel. Pullman 0019 

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

parduodami 
— vsados kreipkitės pas — 

S. L. FABIONAS Co. 
809 W. MUI St. Cliicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI J O I ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam P.egistruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. • 
LŽTIKRINAM ATSAJtAlfTf III 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

Telefonas Boulevard 4139 

PINIGŲ SIUNTĖJAMS 
PRANEŠIMAS. 

^ ^ 4 ^ ^ _ ^ _ 

ir "YYhite Ci ly" daugiau kykių. Toliau, (i. BagdUuniu-
lė n- K. Sal)onis, akompanuo- _ . v.. . . , , 

. . T ,\ . Einant situ Įsakymu perlai 
jaut pianu T/-Tiiai L. Sabonie- , _ . . m . 

, . . , ,A , i dos gautos Lietuvoj po 1 d 
j nei, sudainuoja duetą. Dehaii J ^ ^ ^ ^ ^ ^ .^ iX W i . _ A,,_ ,, 

Sulyg įsakymu Lietuvos Fi-; REIKALINGI VYRAI 
nausų Ministerio visi pinigai i J ) a r ) ) a s p^ tdvus . Atsišaukite: 
siunčiami i Lietuvą gali būti 
išmokami tiktai LITAIS. 

Dideliais būriai 

Great Northern Chair Co., 

2500 Ogden Ave. 

Apie it vai. ŽIUOIKV dideliai* 
i.ui'iais pnulėjt) traukti į Ain 
ros Vartų par 
čia u ir iv 

< PELNINGAS DARBAS 

PAKVIETIMAS BIBLIS-
TAMS. 

Brangus Paklydę Broliai. 
Jus esate pažaciėję 5()0 dol. 

tam, kas priparodys 5 katali-Į 

• i<a, 

r'fas bueiati (••i<'̂ . tikrai vietos 
Itueiau negavęs, nes kas biskį 
Yf'liau at«*jo, reikėjo giyžti iia-

j įno, nes visos vietos laivo už-

Plojimu bnro ,,,-ivorsti i j , . ! , - j ^ P ^ i o bus išmokėto, tik U- ^ ^ ^ ^ ^ 
nei rhl svkiu Paskiflii m . i i i , i • 1S> n 0 K , 0 S ° U t U Pris"JStOS i palinkin,!} u n M ' I M pasipclnyt 

. j tau. i Kdcum fę&im, do l e r i a i s a r yį v a l i u t o j | .,:„„,- B,r.«„. rt^-m — m 
Draugt) Pinigu Siuntimo 

Skyrius. 

vet. Xenuken- • i n • • -î  i 
„ .. . , ,, , :kull)ejo Duoba, 
rasikiiikes rondu- T1 . « ' . ' , 

, „ ! „ „ • „ , r,. • , , v | I o kalbai dainavo šio vaka 
nmiuimau. Ir jeigii T>ekš-1 v . . . , . . , , . , . 

ro seimininkes. Reikia pašte 

į tuvėje. Kreipkitės laiSky arba ypa-
tiškat. 

j . n. AGLYŠ h r o 
8113 South Halstrnl Stroct 

(UUatco, III. 
bėti, kad jos nevien moka 
skaniai pataisyti vakarienę,! Chicagoje pavogta 8 auto-
l.et taipgi moka gražiai ir su- mobiliai ]>aroje, spal. i>2—23. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E " 

kų tikėjimo tiesas, kurių Jns 
nepripažįstate. Kviečiate 
Jus į disputus stoti katalikus 

imtos. Mat i šia vakariene ut 
ėjo nevien pavieniai asmenys. 

dainuoti. Jns net pora sykiu 
laivo iššauktos dainuoti. To-

j liau, p-li"'s Olišauskiutės pui
ki-ii paskambino pianu ir pa
grojo smuiką. P-lė B. Slioge-

ix*t i»' d raug i jos cjo " m eor-
pore". " fn corpore" atmar-

. .. . , ! savo L. Vyriu 24 kp.. Aušros i . .. . . . . . . . 
.jau senai savo lapeliais, l>et! „ ^_ / Tx . . rmte taipgi jaukiai paskam 1 , Aartu \ vru ir ^rot. I)r-)a i r » . . 
dar niekuomet nesate nurodė' " ' --*> , m • . . . ' M o t ė m Sa-go> .i.)-{a kp. I.nip-vietos ir dar niekuomet nesą- • • v i 0 \ , , gi ir is IS-tos kol. nežinau kote nustatę aiškiu disputams , , .. , r v . _ . . : 'L i Kia draugija. Alarsuojam 
sąlygij. l a ipa t niekuomet ne- T ,. . , . _, r. " . 

* 'skambino pianu p-le Palionių-1 
j . i šiene. Reikia pastebėti, ka. 1 iš 

ju esama })iiikių dainininkių. 
Vyrai susiruninę. 

sate po savo lapeliais ir pa^ 
žadais pasirašę. 

Taigi, kad tiesa paaiškėtu, 
kad nė Jus, nė katalikai ne-

; Ii no pianu, 
Puikiai kalbėjo J . Bagdžiu 

! Tais. lPo kalbai sudainavo due
tą pp. M. Vilkienė ir M. ]);-

Ką Reiškia Standard 
Oil Company mdiana. 
Distribucija Namams 

A.P.CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI-
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant muši) 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekanėių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš
kumo, šalėio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 
.Mes dirbon messavich sau

su Eleetriku Sanusoidal Ma 
eliina 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. Chicagt), UI. 

Tel. Boulevard 4552 

A. Masalskis 
Graborius 

ii 
S 
r.) 
& o 

Patarnauji^ l a l - ^ 
dotuvėse ves -^ 
tuvčse krlkft-^ 
tynose ir k i t uo -^ 
se reikaluose^ 
Kainos pr ie ina-^ 
mos § 

g 3307 Auburn Ave. Chicago.l 

niHiinniiiiifliinnitiififtiffnfiiifiiniiiiiip 
| S. D. LACHAWICZ | 
į LIETUVIS GRABORIUS į 
S2314 W. 2S-»d PI. Clilcago, m 5 
S Pa tarnauja laidotuvėse kuopi-S 
ffciausia. Reikale meldžiu a ts i šau-g 
gk t i , o vrnano darbą busite užgra-S 
Inėd in t i . Tel. Canal 1271—2190S 
llIliiillllllllllUllllllllllllllllllllllIliiiiiiili 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Antomobilrai visiems reikalams 

2035 W. 22-nd Str. 2148 W. 21 PI. 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 0199 

J Tel. I^fayet te 422S 

PLUMBING 
Kaipo lietuvys. UotnTlama n&a-
dos patarnauju koir«iiaoala> 

M. T C f i U 
S9SS W. ts-tta mtimmt i 

7:')D vai. išeina ant estrados 

J 
Butu. gfera, kad jos priklausy
tų prie Aušros Vartij par. clio 

manyt«. buk kas-nors Jusu^., ,- . B. Casparkiutė, gražiai | ro . Toliau kall.Ojo a.lv. Ku-
l>ijo, kviečiu Jumis, kurie pa 
sivadinote "Biblijos Girinė-
tojais,^ stoti į disputus su! 
manim tokiomis sąlygomis: 

1. Susirinksime ketverge 26 
<io spaliu niėn., lygiai S vai. 
vakare, Bridgeporte šv- Jur
gio parapijinėje svetainėje. 

2. Kalbėsimės du: aš ir iš 
Jūsų vienas, kas norės, pats, 
ar Jūsų paskirtas. 

3. Kalbėsimės lygiomis tei
sėmis, po 30 min. kiekvienas, 
arba kaip susitarsiva susiėję. 

4. Man brangį tiesa, o ne 
Jus$ų 500 dol. Taigi, kad Jū
sų neatbaidyti, atsižadu .*)(M) 
dol. žadėtų, jeigu juos laimė- • 
Tiau. 

5. Klausytojai leidžiami j 
salę uždyką. Neleidžiama jo-! 
kio tvarkos ardymo. Leidžia-' 
mi publikai tik rankomis plo-| 
ti, pabaigus vienam iš kalin
tojų kalbėti neilgiau 5 minu-
ėių. , 

6. Teisėjais bus patys klau-
sytojai. 

Lauksiu Jūsų pasirodant. 
Kun. Bronist. Bumšas. 

maloniai padeklamuoja eiles; činskas. J is kalbėjo trumpai, 
bet užimanėiai. Paskui pasi
rodė ant estrados Aušros Var-

"Pakvietimas sveėių". Pak
viesti svečiai pradeda vakarie
niauti. Valgo ir gėrisi vaka-j tų M. ir Merg. Dr-jos pirm. 
rienės skanumu. Vyrai paty-' D. G.asparkienė. J i širdingai 
liai viens kitam žnil>žda, žino-j <lėkojo svečiams ir draugi
niu, kad moterys neišgirstu joms nž priejauta. ir atsilan-
*po šimts pypkių, moterys : kymą. Po to < tDraugo , , re

nius bytina". 'Mvas bus, pri- Idaktorius kun. Dr. ČVsaitis 
seis vyrams rengti kitų vaka-i ka rš ta i jausmingai kalbėjo, 
rienę, ka<l šių vakarienę pra- |ka ip moterys turi rūpintis sa-
lenkus". Visi skaniai valgė irf vo vaikais, kad jie neištautėtii. 
barėsi aru moterų, kad jos per- j Oar gerb. kun. F. Kudirka pa
pigins tikietus padariusios, i dėkojo svečiams nž atsilanky-

•^ "Mt^z:^ ^ » ' * . .~^-S^S^^5?ff->;ssS^S u 

I 1 
i 

DIDELIS FORDO KAINU 
NUMUŠIMAS 

Ateik ir pamatyk mūsų naujus modelius Touring, Se- I 
dans, Coupes ir Fordo Trokus. Mes turime ir vartotus 
Fordus, Fordo Trokus ir kitų isdirbiščių automobilius 
ant lengvų 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 išmo-
keščius ir kainas. 

AMKS J. STAKIunv . kuro administratorius 
Massachussetts valstijos, wiki»: "Nekurykite 
nei biskucio anglimis per spalio monesj. Vir-
Kite ir užpildykite namus su kerosininlŲ pc--

t'iumi. Tas sutaupins jums piningus, i r nereikės sto
ti eilt-n laukti anglių. Verdant an t kerosinos daug 
pigiau atsieina negu angliai. Kerosinos galima nu
sipirkti vi«ur. 

"Kerosinos galima nusipirkti visur". 

Tas sakinys yra labai teisingas ypačiai Vidur — 
.Yakariniose Valstijose kuriomis tarnauja Standard 
Oil Company ( Indiana) kurios distribucijos patar
navimas yra lOlKft pilnas. Kerosina yra pr is tatoma 
j namus ar gyveni mieste, ar ant ūkės a r fnažam 
prierntesteljj. 

Isivaizdinimas ir permatymas buvo reikalingi kad 
užbėgus už akių tam dideliam reikalavimui petro-
leum'o produktu kuris šiandien randasi. Tvirtumas 
nrgajiizacijos, nuoseklus vedimas ir nuolatinė a tpda 
kokia yra duodama kiekvienam dalykėliui tai rezul
tatas didelio pasitikėjimo kokis yra jsidirbes apie 
šios kompanijos distribucija 10 Vidur-Vakariniuosc 
Valstijose. 

The Standard Oil Company ( Indiana) distribuci
jos systema reprezentuoja investmenta suvirs 
145,000,000. Turi 2 5 main stacijas kur stock'as su-
d t t a s 3974 bulk stacijas, 1605 patarnavimo stacijų 
ir 7167 tankini vežimų. Taip viskas y ra sutvarkyta 
kad nežiūrint kokis reikalas butų visuomet gulima 
pasitikėti kad reikalingus tau daiktus pristatys. 

Kad patarnaut i žmonėms jų reikaliuose tai y ra ti
kras idealas koki Standard Oil Company ( Indiana) 
visuomet turi sau prieš akys. Ji visuomet permato 
iš anksto ir prie to pilnai prisiruošia; pavyzdin pri
t rukus anglių pradėjo vartoti aliejų užšildimui n a 
mu r fabrikų tuojaus kompanija prirengė Standolind 
Purnace Oil kuris pasirodė labai tinkajmas. 

Standolind Furnace Aliejus yra ligus kerosinai 
užšildyme ir parsiduoda pigiau. Čia vėl kitas geras 
dalykas kuris prisideda prie nuosekLaus vedimo 
biznio. 

Standard Oil Company 
(IKDIANA) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
'- 2974 
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Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

Gali gauti. | 
Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 g j 

dol. tam kas prirodys, kad yra dūšia, dangus, praga- r^ 
ras, čyšdius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. įį 
Ką tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tų FJJ 

__ klausimų išaiškinimą, įvertina 500.00 dol. = 

=E Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui == 
=į gero ui 500.00 "LAIVAS" nuo 43 num. tuos klau-
H simus pradeda aiškinti. 

S 'LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 5C0.00 dol. ?=į 
m o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. = | 

^ Išeina "LAIVAS'' kas savaitė. Kiekvienas nume- = 
= ris "LAIVO" kainuos .Tamistai 3 centai tiktai. Ir ui S 
p tuos 3 centus gausi žinių įdomiausiu už 500.00 dol. SE 

| vertės. ' | 

| Nuo No43 llLaivf"Bim D I S P U T O S | 
SU BIBLISTAIS | 

Imk plunksna ir parašęs čekį už $1.50 užsisakyk 3 
S "LAIVĄ" tuojau. 3 . . "" 

| "LAIVO" adresas: 
| 2334 So. Oakley Ave. I 

CHICAGO, ILL 1 
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