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Lietuvi'] Delegacija Pas 
Lloyd George 

SAKSONIJA IR TURINGI-
JA PRIEŠINASI BERLYNUI 

Nutarta imtis kuoaštriausių 
priemenių. 

Atvykus į Chi'ago Lloyd 
George, lietuvių delegacija: 
adv. Pr. Bradčuls, bankinin
kas J. J. Elias, " Draugo'' re
daktorius kun. di. I. česaitis 
ir veikėjas J. Hertmanavicius, 
įteikė Lloyd Georgiui padėkos 

pač už jo teisingą, poziciją at
žvilgiu į Vilniaus klausimą, 
nepaisant Ambasadorių Kon 
ferencijos sprendimo, kuriuo 
Rytų sienos priimtos taip kaip 

BERLYNAS, sp. 19, —Vo
kietijos valstybę Saksoniją 
senai valdo komunistai bend
rai su socialistais. Dėlto 
Saksonija visas laikas prieš-
giniavo nacionalei Vokietijos 
valdžiai. 

Pastaromis dienomis Sak-

BRITANIJOS IMPERIJA 
STIPRINAMA. 

FREMIERŲ KONFERENCI
JA EINA PROGRESO 

KELIU. 

SUSIRINKS SKOLŲ KOMI-
SIJA. 

želigowskio ginkluota jėga 
jas aprėžė. Lloyd George 'o !soni jos keliais pasekė ir Tu-

adresą, kuriame pareiškiama [privatinis sekretorius Silvss-'ringija. Ir tenai valdžios 
jam nuoširdi padėka už jo j ter daug prielankum«o parodė vairą pagrobė komunistai su 

v simpatiją lietuvių tautai, y i mūsų, reikalui. 

Francija Nesilaiko su Vo-
kiečiais 
PARYŽIUS, spal. 19. — 

Nėra taikos Francijos su vo
kiečiais industrininkais Tviih-
ro teritorijoj. 

padaryta sutartis su Franci-
ja. 

Aišku, kad premieras Poin-
caro nepramatė tokių pasek-

rr ,^ , . A.. I1V. Imiu, kuomet jis ignoravo vo 
Kuomet \ okietijos valdžia ' * 

. . . . v. . . kiečiu valdžia. 
panaikino pasyvi priešinimąsi 
f l m m ••III U Rnhro teritorijoj, 
buvo manoma, kad Francija 
sutiks pradėti bent kokias de
rybas. 

Tuo tikslu Vokietijos atsto
vas Paryžiuje kreipėsi pas 
pmnierą Poinoaro. MASKVA, spal. 19. - r i o -

Teeiaus premieras Poinca-jnai įvyko internacionale vals-
re atšovė, kad Francija netu- tiečiu konferencija. Konfe-

BOLŠEVIKAI MĖGINS OR
GANIZUOTI PASAULIO 

VALSTIEČIUS. 

ri reikalo vesti derybų su Vo
kietijos valdžia. Francija ve-

rencija buvo Kremliuje. Jai 
vadovavo, žinoma, ne kas ki-

da derybas su vokiečiais indu' tas, kaip komunistai. 
strininkai. To užtenka. Nutarta visus Kusi jos vals

tieti us organizuoti komunisti-
nėn organizacijom Pagaliams 

Vokietijos valdžia tad ap
sivylė Franci jos žadėjimais. 
Bet nebuvo kas daugiaus vei
kti. 

Tuotarpu vokiečiai indust-
rininkai padarė taikos sąly
gas su francuzų militariniais 
autoritetais Ruliro teritorijo-, 
je. Sudaryti visi planai at
naujinti darbus kasyklose ir 
dirbtuve.se. Nutarta, kiek 
daug anglių turės but prista
toma Francijai. Vokiečiai 

j tokias organizacijas patrau
kti viso pasaulio valstiečius— 
ūkininkus. 

Tuo tikslu visose šalyse va
lstiečių tarpe bus vedama ko
munistinė propaganda. Tai 
propagandai pinigų pristatys 
Rusijos komunistai. 

PETROGRADAS, spal. 19. 
Trečiojo internacionalo vyki
namojo komiteto pirmininkas 

industrininkai džiaugėsi ir 
. _ . , jZmoviov cia darbininku susi 

tiesiog ignoravo Berlyno vai- . . . . 
džią. Ją ignoravo ir Fran
cija. 

Kuomet rengtasi padarytą 
<?mfart\ patvirtinti parašais, 
atsiminta svarbiausias klausi
mas: kas industrininkams už
mokės už produkuojamas ir 
Francijai pristatomas anglis. 
Juk industrininkai rtegali vel
tui anglių produkuoti ir jas 
atiduoti be nieko prancūzams. 
Industrininkai turi apmokėti 
darbininkus ir patys pelnyti. 

Tuojaus kreiptasi Berly
nan. Bet iš Berlyno atsaky
ta taip, kad jei Vokietijos 
valdžia nereikalinga dalyvau
ti derybose ir ignoruojama, ji 
negali tam tikslui skirti jokių 
lėšų. Jei industrininkai to
ki dideli išminčiai, jei jie be 
valdžios autorizavimo atlieka 
su francuzais derybose, tegul 
sau žinosi. 

Vokietijos valdžiai atsisa
kius apmokėti anglių produ
kavimą, suiro 

rinkime pažymėjo, jog jam y-
ra aišku, kad Vokietijoje ko
munistų revoliuciją sutriuš
kins reakcionieriai. /Tuomet 
ir pačiai bolševistinei Rusi
jai prisieis daugiaus budėti. 
Xes, galimas daiktas tuomet 
r u s a i reakcionieriai su 
vokiečiais dar galės įsibriau-
ti pačion Rusijon. . Bolševi
kų šulai netektų rojaus, ku
riame jie gyvena. 

PARLŽTUS, sp. 19. — At
vykęs čionai bol'ševistinjės 
Rusijos atstovas Scheimann 
taikos reikalais su savimi at
sivežė daug visokios rųšies 
brangių akmenėlių ir brangin 
tinų daiktų, kuriais "pedliuo-
ja" kaipo paprastas pedlio-
rius. 

Tas visas brangenybes bol
ševikai užgrobė nuo žmonių. 
Neturi kur jų dėti. Nori pa
keisti pinigais. Dėlto siunčia
mi į užsienius atstovai su sa-

industrininku vimi pasiima daugybę bran-

socialistais. 
Šiandie ,. tad abi valstybi 

skelbia kovą Vokietijos eko
nominiam, diktatoriui Strese-
mannui. Vienur ir kitur orga
nizuojama raudonoji milicija. 

Diktatorius Stresemann su 
savo ministeriais atlaikė spe-
cialį posėdį ir nutarė abidvi 
sali numalšinti. Nutarta be 
jokio pasigailėjimo sutriuški
nti ten raudonųjų sukilimą. 
Tr niekę nebelaukiant pasiųsti 
bausminę ekspediciją. 

Kaip Saksonijoje, taip Tu-
ringijoje komunistai skleidžia 
proklamacijas. Ragina dar
bininkus ir valstiečius stoti 
prieš Berlyno diktatorių. 
Bauginami gyventojai, kad 
tas diktatorius gali konfiskuo
ti visas nekilnojamas savas-
t;s. 

Nespėja praeiti Vokietijai 
viena nelaimė, štai tuojaus, 
kaip bematai, pakyla kifa. 

Paliečiami įvairiausi imperi
jos klausimai. 

» j 
LONDONAS, spal. 19. — 

Britanijos imperijos premie-
rų konferencijoje čionai stato 
mi idealiai planai, pagal ku
riai visas imperijos dalis nori
ma sujungti tokiais keliais, ko 
kiais yra sujungtos Suvieny
tos Šiaurinės Amrikos Val
stybių atskirios valstijos. Iš* 
Britanijos visų dominijų ir 
posesijų norima sudaryti to
kią stiprią uniją, kurios ry
šių niekas pašalinis negalėtų 
sutraukyti, kurioje visi impe
rijos gyventpjai butų apsau
goti, laisvi ir laimingi. 

Tam tikslui planai gamina
mi ir pirm baigsiant konfere
nciją je bus sustatyti naujo 
dekreto formoje ir įduoti vi
soms imperijos dalims ratifi
kuoti. 

Norima įkurti tarpvalstyji-
nius imperijos reikalais komi
tetus : finansų, susisiekimo, 

WASHINGTON, sp. 19.— 
Artimiausioj ateity susirinks 
čia kongresionalė skolų komi
sija. Nes kai-kurios skolin
gos valstybės nori patvarkyti 
savo skolų atmotyėjimą Ame
rikai. 

Žinios iš Lietuvos 
BEDIEVIŲ DARBELIAI, i t a u 3 a b a i s i tamsuma. Apšvie-

stesnių žmonių beveik visai 

.MANNHEIM, Vokietija, s. 
19. — Del maisto brangumo 
čionai sukeltos didelės riau-
šjės. Kovoje su policija 8 žmo
nės žuvo. Daugybė sužeista. 

G H I G A G O J E . 
PAKLIUVO MOTINA IR 

IR DUKTĖ. 

Už "moonshino" pardavi
nėjimą namuose areštuota 
Mrs. Mary Krzyczka ir jos 
duktė Auna, 23 ni., 440 North 
Dearborn St. 

MOTERYS KELIA 
RIAUŠES. 

GELSENKIRCHEN, Ruli
ro klonis, spal. 19. — Moterys 
riaušininkės vakar atakavo 
vienos geležies dirbtuvės ad
ministracijos ofisus ir patį 
butą apdaužė. Tai protestas, 
kad jų dirbantiems vyrams 
nemokamos užmokesnys. Dir
btuvės administracija teisino
si, kad netekusi pinigų. 

BOLŠEVIKŲ. ARSENALAI 
BERLYNE. 

BERLYNAS, spal. 19. — 
Vokiečių politinė slapta poli
cija čionai susekė du rusų bo
lševikų arsenalu, ty. įvairių 
ginklų sandeliu. Tie ginklai 
prisiųsta iš Rusijos vokie
čiams komunistams, tečiaus 
šių žinybon dar nebuvo per
duoti. 

colno kapo. , 
prekybos ;r Į . t į s . Norima | - f B te„ kpKa|1(J j ^ j ^ 
kurti imperijos valiutą. Pro-
ponuojama išleisti tokius po-
perinius pinigus, kurie gagė
tų but svarbesni už patį auk
są. , 

Toliaus premicrų konferen
cija pilnai perdiskusuos Bri
tanijos apsaugą. Tam tiks
lui reikalingas karo laivynas 
ir oro laivynas. Abudu laivy
nu bus vystoma. Nesupran
ta dalykų tas, kas tvirtina, 
kad šiandie karo laivynas ne
turi tokio reikšmingumo, koks 
buvo seniaus. 

LLOYD GEORGE IgVA 
ŽIAVO. 

Buvęs Anglijos premieras 
Lloyd -George vakar išvažiavo 
į Springfield, 111. Ten ji* 
padės vainiką ant Abr. Lin-

Geležinkelio stoty jis entu-
ziastiniai eliieagiečių išlydė-
i«* s» • 

Nemunaityje , rugsėjo 3 d., 
L . Bal tuškos namuose buvo 
biauriausias apsireiškimas. 
Ten tada buvo susirinkę daug 
svečių, tarpe kurių i r viet inis 
valsčiaus sekretorius buvo. 
Š i tas tamsuol is y r a niauriau
sios rūšies neišauklėtas bedie
vis . T a m e susirinkime j i s 
biauriai barbariškai išniekino 
Kris tų . 

V i s i ten buvusieji biauriai 
iš to bedievio pasipiktino ir 
kaipo kokį galvi ją varė lauk. 
Tai žinokite, gerbiamieji , ko
kie š iandien užima v ie tas mū
sų valsčicose. Tai toliau 
negali būti. 

Žmonės labai pyksta ant 
valdžios, kam tokius laiko. 
Juk valdininkas yra tam, kad 
pil iečiams tarnautų, o ne ty-
čiotųs iš jų tikėjimo. Pama
tysime, ar valdžia i švys Jauk 
tą fanatiką bedievį a r ne? 

nėra. Nors nėr kas gaivina 
kaimiečių lietuvių dvasią, bet 
jie, pasiryžę iki paskutiniosios, 
nepasiduoti. 

BROLIAI LIETUVIAI. 

SUDINAMITUOTA ŠĖPA. 

Thomas J. Cusack and Co. 
ofise, 133 So. Green St., plė
šikai užpereitą naktį dinami
tu suskaldė didelę geležinę šė
pą (safe^ ir pagrobė 300 do
lerių pinigais ir 700 laisvės 
bonais. 

REIKALAUJA ALAUS IR 
VYNO. 

GYDYTOJŲ SUVAžIA-
VIMAS. 

• Ateinančią savaitę Chica-
goje įvyks skaitlingas gydyto-MINNEAPOLIS, Minn., s. 

19. — "Moderation League ^suvažiavimas. 
of Minnesota" pasiuntė laiš
ką Prezidentui Coolidge ir 
Minn. gubernatoriui Preus. 
Reikalauja grąžinti šaliai alų 
ir vyną. 

0 R A S . 

Šiomis dienomis buvo-atvy
kusi Vilniun bulgarų ekskur
sija, susidedanti iš profeso
rių, mokytojų, studentų ir kt., 
visa virš 60 asmenų. Vienas 
vyresniųjų ekskursantų, svei
kindamas stoty mokyklų de
legacijas, prabilęs šiais žod
žiais: u Sveikinu jus, broliai 
lietuviai, Tamstų senoje so
stinėje. Daug esame matę 
kraštų, bet tokio gražaus mie
sto dar nesame matę." Žo
džiai "broliai lietuviai" len
kams baisiai iiepa^kę. Bet 
jau, kitą dieną bulgarai "pa
sitaisę" ir visur vartoję žodį 
"lenkai." \ 

BUTRIMONYS, Alyt. aps. 
— Butrimonyse, nežinia kc>-
del nėra jokios katalikiško* 
organizacijos J turbūt Butri-
moniškiai jų nemyli. Jie ge
riau myli tris syk valytąją, 
negu organizacijas. {Tiesa, 
1921 m. tapo* įsteigtas Darbo 
Federacijos skyrius Butrimo
nyse. 

Buvo įsisteigę Liet. Kai. 
jaunimo Pavasarininkų Są
jungos kuopa, bet ligšiol nė 
matyt jokio veikimo. Butri-
moniškis jaunimas nemėgsta 
rimtų draugijinių susirinki
mų, užtatai į juos ir nesilan
ko. O smukles tai kiekvieną 
šventadienį ir antradienį at
lanko ir gerokai išsigeria.... 

UNIVERSITETE MOKSLAS 
PRASIDĖJO. 

Rugsėjo 15 dieną buvo iš
kilmingas naujų studentų pri
ėmimas. (Teologijos-Filosofi
jos fakultetas padaugėjo 55 
studentais. Yra ir naujų •pro
fesorių: Vaitkevičius, Pen-
kauskas, Mykolaitis, Tatarai-
tis. Iš viso universitetan ^pa
duota 648 prašymai, kurių 
475 jau patenkinti. 

CHICAGO. - šiandie ne
pastovus oras; gali but lie
taus ; šalčiau., 

FILIPINAI REIKALAUJA m NEPRIKLAUSOMYBĖS 

GAL ROOT BUS AMBASA
DORIUM. 

AVASHINGTON, spa. 19.— 
Anglijai ambasadorius Har-
vey atsistatydino. Kalbama, s t o v a i d a u g mVlSLV^ k u o m e t 

kad jo vieton ar tik nebus pa- b n t f l n i n . j o p a r t i j i j y a d a i 

MANILA, spal. 19. — Ati
darant Philipinų salų seimą, 
generalis gubernator. Wood 
atvyko ir skaitė savo praneši
mą. Padavė patvirtinti admi
nistracijos biudžetą. 

Susirinkę- seiman. atstovai 
be jokio entuziazmo jį sutiko 
ir išlydėjo. Bet tie patys at 

kviestas Elihu Root, jei tik 
pastarasis sutiks. 

NEW,YORK, spal. 19. — 
Kalbama, kad ateinančiais 
metais demokratų partijos na 
cionalė konvencija įvyksianti 
New Yorke. Tai parinkti-
niausia vieta demokratams. 
T " ' II . . . • i « . 

genybių ir mėgina parduoti. 
Tai geriausia bolševikams 

pasipinigavimo priemonė. 

Kuomet gubernatorius ap
leido seimo rūmus, tuojaus 
pakilo senatorius Quezon, 
karštas salų patriotas. 'Jis 
tarė: 

"Aš nemanau svarstyti 
jokio kompromiso. Mūsų pla
nai tai pilna ir absoliute sa
lų nepriklausomybė. Mūsų 
spėkos, tai moralės spėkos, 
kurias mes turime vartoti vi-, 
sitbmet pirmoje vietojo. M» t 

turime remtis Suv. (Valstybių 
Kongreso ^pažadėjimais. Kon
gresas žadėjo saloms duoti 
nepriklausomybę, 

Toliaus Quezon pažymėjo, 
kad jei jie atgaus nepriklau
somybę, tai ateity salos ne
bereikalingos jokios Ameri
kos globos ir apsaugos. Fi
lipinai priešingi visokios rū
šies protektoratui. 

Tam tikslui padaryta rezo
liucija. 

Kita rezoliucija išnešta po 
triukšmingo posėdžio, kokio 
tiebuta fiiipinų legisjaturoje. 
Tai atnaujintas reikalavimas 
atšaukti generalį gubernato
rių Wood. 1 

Pastarąją rezoliuciją nu-

KATArARIJA. — Iš oku
puoto krašto gauta ,žinių: 
Seinų miestas apmiręs, jame 
nėra jokio gyvumo. Lenkai 
laukia kaž kokio perversmo. 
Prieš rugsėjo 7 d. čia buvo 
daug kariuomenės: darė 3 die 
nų manevrus, paskum vėl iš
sidangino į Suvalkus. Lietu
vių mokyklos dar neveikia: 
nieko negelbėjo nė prašytojų 
važinėjimas l Varšavon. Kada 
joms bus leista veikti — dar 
nežinia. Seinų krašte viešpa-

BUDVTETIS, Seinų aps.— 
Būdvietis nedidelis dvarelis, 
bet darbininkų čia yra nema
ža. Visi darbininkai yra su
sipratę, gražiai susitaiko su 
aplinkiniais kaimų gyvento
jais, skaito gerus laikraščius 
bei knygas. Į degtinę jie žiu
ri kreivomis akimis, kaip į 
kokį priešą, nors ją čia labai 
platina girtuoklybės apašta
lai spekuliantai, gabendami iš 
Lenkijos. 

PINIGU KURSAS. 
- • • - -

Lietuvos 10 litų $1.00-
Anglijos ster. svarui 4.51 
Francijos 100 fr. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.24 
Lenkijos 100 mark. .0003 
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„ P I N I G U S 
I Į SIŲSKITE į Lietuvą Per 

II DRAUGĄ 
| | Nes, "Draugas** pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau
sias Lietuvos bankas: Ūkio Batiką ir Prekybot-
Pramonės Banką. 

"Draugas** siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

n 
Nedėliomis uždaryta. _ 

S E K Š L 7 Ž 5 2 I I I 2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL prezidentui ir ab iem Kongre-I _ 
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U5TPVIŲ K4TAI4KŲ 
DIENRAŠTIS 
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'DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyras nedėldienins. 

Matam* 

KONGRESĄ LAUKIA SVARBUS DARBAI. jpr. v 

- < • « i »J . 

• . • • •'# • • • • • • « • • • • 16.00 
Pusei Metų $S.0Q 

Ui prenumeratą mokasi iškalno. Lai
kai skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti Mperkant krasoje ar oz-
preso '"Money Order" arba įdedant 
pinigus } registruotą laišką. 

BCAycįĄSį ?u& cą. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 

Ceį RooĮsev^ 77ai 

MĖGINS GELBĖTI VOKIE-
TIJĄ. 

Frąneijos skaudžiamoj Vo
kietijoj kilo tokia sįtuaeija, 
kad prezidento Ebjerto val
džiai prisiėjo pagalvoti apie 
valstybės lįkįmą. Dėlto, nu-
tarta imtis nepaprastų prie
monių ir paskirti valstybei 
ekonominį diktatorių. Dikta-
torium parinktas kancleris 
Stresemann. " Šis diktatorius 
turi patvarkyti valstybės va
liutą/Nuo gyventojų mokes
čiai bus imami tik remiantis 

.aukso pagrindu. Vokiečiai ka
pitalistai bus varu priverkti 
gelbėti valstybei. Bus sustab
dytas naujų popįerinių maikių 
leidimas. Bus užtraukta vidu
jinė paskola lengvomis val-
džiai sąlygomis. 

Žinome, kad po karo Vokie
tijoje visoki darbai ėjo ir ei-
BgL Tai clelkogi ten žmonių 
tarpe įilęs skurdas) Beito, 
kad darbas labai pigiai apmo-

~ - • . - •- • • _ 

karnas, gi indus trini nka i že-
• . • ' • • , * , * 

riasi" didelius . pelnus.' f a 
mintas vokiečių darbininku 
prekes jie siunčia i užsienius. 
Gauto pelno jie negrąžina at
gal Vokietijon, bet krauna už-

' cienių bankose. Tai svarbiau
sioji markės vertės puolimo 
priežastis. 

Kad grąžinti Vokietijai rei 
kalingą ekonomine padėtį, ro
dos, turėtų duoti pagelbos ir 
pati Francija. Tečiaus pasta
roji neatlaidžiai laikąsi savy 
pozicijos. Jos nusistatymas: 
Nors §alą gauk, bet kontribu
ciją mokėk suryg Versailio su
tarties gaidomis. 

Tuotarpų yrą žinomą, kad 
bloga ekonominė situacija Vo-
fc!£&M?i? P* e i a i ?raAcijai yrą 
kenksminga. Del toą situacijos 
ji negali gauti kontribucijos. 
Francija taip ir nori. Šiandie 
ji nelabai paiso kontribucijos 
Ji nujaučia, kad to visa ne
gaus. Jai tad yra kur-kas 
svarbiaus visai sugriauti Ve-
kietijos valstybę, negu namlo-
tis ilgiausius metus kontribu
cija a tgaivint i . 

yokieŲjoje taip blogas pa
dėjimas, kad sunku ir įsivaiz
duoti. Ir jei Stresemąnnui 
nevyks atgaivinti finansų^yal-
stybei gresia dįidelis pavojus, 
o taipat ir visai Europai. 

gruodžio pradžioje bus atidarytą regularė Kongreso 
sesija. Anglišką spaudą išąnkąto nusako, kad Kongresą 
laukia svarbus klausimai. Iš jų bene ar ne svarbiausi, tai 
ateivystė, karo veteranams bonusai ir prohįbicija. 

Ateinančiais metais baigiasi laikas įstatymui, kų-
riuomi šiandie varžoma ateivystė šion šajin. Taiai $aų : 
simas, ką pradės Kongresas tuo reikalu. r 

Ateivystės reikale darbas su kapitalu einą skirtin-
gaiš keliais. Darbas, nori, kad ateivystė šion Šalin dar 
daugiaus butų suvaržyta ai pa ateiviams durys visai butų 
uždarytos keleriems metams. Tečiaus kapitalas yra kito-
^io§ ^ųpmon^s. Cąpįt^alas senai saukia, Kad ateivių kvo
ta butų padidinta arba visoki varžymai visai panaikinti. 

Kuomet kapitalas šaukiasi daugiaus darbininkų, dar
bas tvirtina, kad čia darbininkų užtenka. Plieno trusto 
"karalius'' Gary sako, kad be reikalingo skaičiaus dar-
bininkų nedali įyesti 8 valandų darbo dienoje sistemos 
?r negali pigiaus gaminti plieną. Gi Amerikos Darboy^e-
deracijos viršininkai atkerta, kad plieno dirbtuvėms dar-. 
bininkų užtenka. Norima til> gauti pigių darbininkų, kad 
paskui visiems Amerikos darbininkams sumažinus uždar-

^vta, o jau žmonas nelaukda
mi prakalbų mūsų apšvietai 
įiunčiav savo auj^ąs. Gauta 
be virs minėta jau arti $50.00 
šiomis dienomis. 

x Gerbiamas kuą. Koncevičius 
lankysis šiomis dienomis se
kančiose kolonijose: 

Spalio 20, 21 ir 2^ Sęring 

Srj,ąlio 23 d. £%xvąneę, Bį 
Spalio 2Ą d. Sk Cbąyles, 111. 
Toliaus numatomas maršru

tas toks: 
Spalių 25 d. Beįpit, Wis. 
Spalių 26 d. Aurora, J1L 
Spalių 27 d. Moline, 111. 
Spalių 28 d. Eockford, 111. 
Spalių 29 d. Glinton, Ui 
Spalių 30 d, Westy,ille, 111. 
Spalių 31 d. ^ u į u ^ IU. 

bius. 

r^m m 

Taici, varžymas ac nąvąržymas. Kąic kapitalas, taip 

Lępkr. 1, 2 ir, ? d, bus ji , 
sai $į Louis, E. St. Louis ir. 
Pana, 111. 

darbas Kongrese turi įtakos. Kuriųdyiejų Kongresas klau- l į p ^ f ,4 d, ^pringfield, IU. 
sys, neleųgva įspėti. Tik tiek žinoma, kad mirusio Har-
dingo administracija beveik nesiskaitė su organizuoto dar
bo reikalavimais. Šiandie veikia ta pati administracija, 
tik su kitu prezidentu*. 

Suprantama, organizuotas darbas turi reikalo ginti 
savo interesus: Tečiaus daugelis tvirtina, kad Suv. Val
stybėse užtenka yieto.; milionams naujų darbininkų. Te
gul S. Valstybių gyventojai, pasidvigubina savo skaičiu
mi. {Tuomet dvigubai bus darbo ir kitokių 'reikalų.' Or-
ganizuoti darbininkai neturėtų bijoti uždarbių mažinimo. 
Nes kuomet bus mažesnės užmokesnys, tuomet viskas bu:? 
pigiau. Pats gyvenimas bus pigesnis. 

Darbo sekretorius stovi už ateivių parinkimą* Tenka 
p&tirti, kad jo tas projektas neturi pritarimo. Jis suristas 
su aukštomis išlaidomis ir painiavomis. Tan projektan į-
traukiamos kitos valstybės. 

Buvusio karo veteranų bonusai ir probibicija — tai 
ligos, kurias pagydyti sunkų. Tos ligos lengvai pakeltos, 
bet pagydyti jas ims daug laiko. 

SVEIKATA .BRANGUS 
TURTAS-

NOSIS. ..-. »> nalėlį. Ašaros k* ^snarglys 
tai beveik lygiai kaip jodina 

Žmogui no- užmuša ligų perus' (mikro-

• 

s i ą y p n s . 
reikalinga 

'pauostymui' 
kiek oro kVė-
pąvknui. No
sis kūnui tar-

ro Įiltęris, o-

— C l c c 7 ' ^Į.— tojįas įr oro 
drėl^iutoją^. ' 

Nosies šnervėse randasi dąu 
gybė gyyrjląukių pjaukelnj. 
Kam tuos cJįauJ^us išmintin
go jį ęąmtą Augino nosies vi
duje ? Jįam jię reikalingi t Na
gi pagalvokime, ijors orai 
butų ir ląfyąi tyras, vhtiel^ ja
me randasi daugybė dulkelių, 
kuriąs galima lemjv;ąį maty
ti sąul^ sp^ndų^yje. Jei tęs 
dulkelės p^tę^ką į p lauč iu 

iGTi kvėpuojant pcr nosj, tos 
^lu^elės išsikošia (išsifiltruo
ja) per nosies plaukelius, to-

IŠ MUSU CENTRO •~ 
-

-TV^GS V : A J Ą I & $&A- į dabartinę Lietuvos padėtįį' ku-
D2IA J rturos darbus, apšvietos rei-

Co karo l^vie^ių ekspo/tas. 
užaugo 3Q0 nuoĮimcių, o kyie-
įnių miltų 61 nuoš., bet, nę-
žiūrint to, nė^urandąnįa tiek 
rinįii,vkad butų galima par-
|uoti visą kyie^oių pe^ir | į , 
ic.uris randasi Amerikoje. 

Kiekvienam susipratusiam 
lietuviui katalikui jau yra 
žinoma, kad mūsų Kongrese y-
ra sutarta keletas svarbių dar
bų šiems metam padaryti. ,Tie 
darbai turi tik vieną tikslą, 
kad butų naudos mūsų pačių 
visuomenei, mums patleons. 
Tarp jų svarbiausias, tai 
KULTŪROS VAJUS. 

Jau darbas pradėtas ir se
kasi gražiai. 

Atvykęs iš Lietuvos Katali
kų Centro Atstovas, gerb. 
kųn. J. Koncevičius, jau pra
dėjo savo darbą. Jisai lanko-
-si kolonijoąe, apsakinėdamas 

kalą aiškindamas ir mokslei
vių vargus atpasakodamas. 
Aplankytos tapo jau šitos ko
lonijos ir davė pasekmių.la
bai graži y. 
Indiana Harbor . . ' . . . 
Gary, Ind.-

wą. 
Ląplęr. T d. Omaha, Nębrąs-

ka. 
Visos čia pažymėtos kolonr 

jos atsiliepkite tų prakalbų 
reikalais į Federacijos Sekre
toriatą pas 'kun. B. Bumšą, 
2201 West 22 ud Str. Chica-
go, I1L Sekretoriatas duos 
visokios, pageįbos, informaci
jų, kuom tifc galės pagelbės, 
kuomet kitos kolonijos pradės 
v 
seniau. O kad seniau buvu
sieji mūsų katalikų garsus 
lainiėjimąi sį- metą ateina, ai
šku. Tam patvirtinimas ma
tyti ir asmenyje Lietuvos pa
siuntinio, gerb, tun. J. Kon : 

ccvičiaus, kuris savo prakal-
boniis žmonių Širdis sujudiną, parapijoje surinkta $366.00. 
XĘ apšviečia. Tam patikrini- j Roselantte tikimaHi'! 'jmdnryti 
mas jau pasirodę skaitlingas j iki vajaus pabaidos ap;^ $300.-
lankymos į jo prakalbas žmo- į 00. Primename' visuomenei, 
DMJ. Cągaliaus Ųiuąų pasiseki-' kad Seserų Pranciškiečių va
rnui, $lna gar.anįiją, taį mu-1 jus reikėtų greitai padaryti, 
KII Tautos nuolatinis tro&ki-" iL-i i»mn<iwn '> A \To« Soto^mc 

bus). Užtai kvėpuojant per 
nosį, uu^robai ran^a" sau Įta
pus nosyje. Tokiu būdų plau
čiai yra apsaugoti nuo pąyo 
jingų mikrobų kurie milįonais 
plaukioja ore. 

Nevisuomet yra vienodas 
oras. Tankiausia oras yra ml-
tesnjs nei žmogus kun^s, įei 
šąlįas or^s patektų į plaučiu;? 
tai galima butų, greit susirgti. 
Užtatai žkmią daugiausia įmo 
nes scr^a bronkitu, pneumoni
ja, kosulių ir kitokiomis piąu-
čiu Ūbomis. Bet kvėpuojant 
per nosį, šaltas oras besiran
gydamas nosies narveliuose su 
šyla ir į plaučius gatejįką jau 
sušildytas oras. Matote kaip 
s tebėjai , nosis apsaugoja 

Penktadienis Sąplig Mį, &X 

KLAUS1HAI IR DAKTARO 
ATSAKYMAI. 

Klausimas. Kada esu sun
kiai pravargęs, taį man labai 
.širdis dreba. $e to tankiai sa
pnuoju, kad kas mane nori 
užmušti. Ar yra tam lįekarstu, 
ar ne. Ar rūkymas 'cigaretų 
kenktų mano sveikatai t — 

4^y^įs. ?. #• «-. - $™ 
|irdie> palpitacijos yra vaistai. 
Rūkymas tabako Tamstai yra 
nesveiką. Cegis, nuo perdide-
Jio ruįyiųo Ifamstai ir širdis 
dreba. 

• 
• 

Kausimas. Meldžiu man pa
aiškinti, ar tl?sa, l$ad kuo-
inet nėščia moteris nusigąsta 
ugnies, arba nudeda, tai už
gimus kūdikiui lieka* ant jo 
plėniai? Meldžiu patąrį? kas 
daiyti, ar galima kuom pa
gelbėti f Už" patartims busiu 

„ f • *-

labai dėkinga. <— K. J. 
Atsakymas ponįąį K. J. — 

Prietaringos moterys tiki buk 
kūdikiui lieka plėniai jei neš

tai pįaųčiams yra nesveika, čiams yra nesveika. Čia irgi 

cia motina išsigąsta nup gą-o-zmogaųs sveikatą. v - . .,- .«•• ~ - T L - . 
• M į T V . <*' - ro. 3et tai tik prietarai. Tas 

Karlus oras nctfur^ gana : ' , . J v ••.• , . V * , picnias gali prašalinti tik pn-dregnes. O sausas oras plau- l ,, , , 'tyręs daktaras, dermatologi
jos specialistas, nosis ątęųgiasi zinogųi pageM Jp 

bėti, Ords pateka i nosi, už-1 b u s i m a s . - Nežinau ivas 
tektinai atsidrėkina ir tampa ^ b u ^ d o h-a' M a n s u n k u 

ant ^rūtinės, iš ry^p labai ko-
sėju, ir kuomeį gre,jį( bėgu ar 
ba dUr^ų, tąį mane taip dusi
na kad nei žodžio ištart nęga-

kiu V^Vį tik tyras perkoštas L tinkamu kvėpuoti. 
oras patenka j mųsų plaukius;. Kiekvienam yra svarbu ži 
Kiti tyčią pešioja pjautųs i4 noti šį tą apie nosies higije 

^ v T r 7 w : / : v w 7 ; : . F i r nosies. Tai yra labai nesvei- [ną. U skaitytojų sveikatai, im K a u , l t j l z u u^ i U C » * l l ^ a " 
ėl tukstancia^s kloti, kaip , "f ; ? ^ •• ^ ' J i W ! , . lįn Aia liffa iau turiu nuo ma-
1 1 ^ rv t „ «;« . Kv,TT,rM;u^ W?^ ^-* pa ta r ime: mi. 91^ i ^ | jdu iunu nuo uid 

Ąosięį yįdųję Aųplatos sųn- x) Visuomet kvėpuoti per 
kiąsi sunka, lietuviškai vadi- nosį. Kas nuolatos Įkvėpuoja 
i^^fi^iln^BętpimtHlp^ \w$. ta* ?c^ali buli 

-uuo-kavto ašaros patenka jį ;*v$ijFfĮgr -Vįfjf W a l * ^ P Ą 0 " 
nosies vid,ų per taių tįkrą ka- ti per nosj, tegul kreipiasi 

prie gero gydytojo. Tankiau
sia tonsilai ir adenoidai. ne
leidžia kvėpuoti pėr nosį, už
tat reik išimti tonsilus bei a-
dehoidus. 
L 2) Nerauti Lš nosies plauku. 
Kurie pešioja iš nosies plau
kui, gauna įvairias nosies 

į ligas, o kartais vėžys įsime
ta, 

• • • • • f Waukegan 
Kenosha 
Port AVasbington ' . 
Sheboygan 
St. Charles . . . . 
Atskiri žmonės prisiun
tė ' 

SC Tautos nuolatinis troški- iki gruodžio 2 d. Nes Seserims 
mas, mūsų birtftie giedamas, • sueina mokėti už žemę la'.kas 

*oooA !k^4 <<ir šviesą ir tiesa mus nebužilga, nes ate;.na kiti dar-į 7'0\ XT , v. 
$82.00 v.\ . ' ; , v „ k . - ^ -'v' \ " . l v . 3 ) Nekrapstyti nosies 1 01 on ^n£snrus telydi;*, bai, nemažesnės reikšmės. - xf ~J 91.00 rr i • ^ u J • • • - v i ^ v T, .-V. . , . ' ,. nagais. Krapštant nosį su n ^ ^ i #acį i darbą, drąsiai ir Imk- l pač Rytiečiai, kuriems Se-L 

1l°Otl sm^M ; šerys Pranciškietės savo aiii-

su 
a-

gais, galima sužeisti nosies 
V, ! 

vidų, galima užsikrėsti įvai-

• • • • • 

85.00 
108.00 lui 
15.00 pie $1,750.00. Eina darbas ir 

neabejotinai iš Cbicagos tam 
. . . ' 14.00 reikalui bus nemažiau $2,000.-

, ~ - — Qp šįąis mejįaįs-"Y^n^ai pa-
Viso kol kas . . . . $6^.00 cižymėjo čionai §y. Jurgio pa-
Dar tik te pradėtas darbas, rapijos a^r^ųotoĮąi,, suflnkdą-

dar keletas kolonijų teaplan- nu' i,ĄQp»0p. B i ^ Ągyjęiįdp^ 

e^,.,.., iw>,.isi„'«x{« ^ « žiaus darbą atiduos, privalo . . . . . . .. ; 
Seserų Pranciškiečių renka- \ ,. nomis ligomis, galima net ve-
. ^, . • . - -^\ L subrusti kiek r^lvma, kad v . .,• ^ • « -v , .. 
1 Chicagoje jau surinkta a- . ~. LR ' ; zj gauta. Geriausia išvalyti no-

JAUNIMO TEATRAS. 
ARKLYS PAVOGfi ČIGONĄ. 

. , j 

(Djdelis triukšmas u i scenos. Girdėti 
irnas). ^Mano arjįdį, vagįej Ana jis. Va

gį lailcyVit". ^ 
(Čigonas įsmunka ant scenpsj 

nusigandęs). 
ČIGONAS: Na, panie, ką tiktai nekliu

vo bet 4a galį kliūti.* Reikia "skubintis, slėp
tis. Jie čia gali atbėgti. Ši lįąrtą man nepasi
sekė nujoti bėriuką, bet jis nįap eigbno neiš
sprūs 

> • • * . •*%. % " - -# -

Cbicagai neužsileidus. Kol kas 
iš tenai žinių nėra. Butų ge
rai, kad kolonijų darbuotojai 
apie sumanymus ir atliktus 
jau darbus praneštų Centrui. 

2201 

si tai su švaria nosinėle. 
4) Nekimšti (nezažyvotl./ ta 

bako. Juk tai šlykštus ir la* 
bai nesveikas paprotys. 

5) Nevartoti savo nosiai jo-
f^^ejoriatag. klų gyduolių be daktaro pa 

Cįicago, Dl. tarimo. 

{umens, dabar esu jau 31 metų 
amžiaus. Ar butų man kokį 
l:agelbaf — J. N. 

A t s a k j m ^ Tamsta veĄiau-
.sia turi širdies ligą sąryšy su 
plaučiais. Eįly prie gero cjąk-
taro. Jei jis Tamstos visiškai 
jnej>agydys, tai bent palengvins 
ir patars kaip užs'Jaikyti kad 
liga nceitų blogyn. 

Klausimas. Kuomet man į-
kanda uodas, tai. toje vietoje 
pabąla ir'sutįsta. Potam už po-
ipos dienų iššberia manę spuo
gai ir labai niežti. Aiškiai 
matau, kad ųpdat užnuodija 
mano kraują. Buk taip geras 
patark ką (kryti! Ar yrą ap
sisaugojimo būdas nuo uodų 
įkandimo. — M. "P. 

. .v 
Ąt£aįynaąs. Kad uodai ne-

lį^st.ų, tai reikia apsitepti vei-
<įą ir rankas su "OJe.ųui Citro-
nellae". Miegoti tik po tink
lelių (mosąuitoe tent). JĄ ųo-
dĮas įkanda, tai tą v i ę ^ tuoj 
reik patekti su kerosimi arba 
^u amonija. f • • • ; • . . • • 1 1 • r f V.K m *.,* ..'. '*» • n » -«—r-

JURAS: Na, štai ziurek. 

arklys; įjįąsV. Ąmu ęiĮtį pro pasturgalį. $&$ 
-r—"—•-

(Slepiasi į tamsų karnp^ už 4urių, 1ce£ į galĮ*1^ fe]^: ^ r a teismą^ Mm M atMuo-
. kojos galas kyšo. Už scenos j>ikti balsai crr- nĮB% IK^VVfr " • " 
dėti). ; . JpRAS ' (Kratydamas č i^na ) . Ąš jani 

niąu perfipt' per'arfclio riųga^ą, kaip per 
tvorą. Bet kas is to įsejo? Vos tik aš ko^ą 
ant arklio" uždėjau, arklys kaįp šoks ir ma
ne zovada kaip nunešė, taip ir ni&iesė... O 
čįĮ p^bac maj^ yįs.į kąįįina,, buk aš arklį 

JONAS: Ištikrųjų, koja; • \ 
AĖUDtJ: Tai l is . Gfrlebkinie. (Stveria 

už kojos. Čigonas smarkiai šoka iš kampo; 
atkiša ranjsas. Jįpnas ir «Iųtąs. a ^ k a atgal. 

ab^dų). * JURAS: E, tu apgavikę, rn^s tau ne^c-
JURAS: (Sugniaužęs abi kurnąti, eim fvanosim. Veskit vyrai. (Čigonas rėįia Visa 

nne čigono). B, fu pajuodeji,,mano besuką! gerkle). 
As tau palaužysiu kaulus. (Tveria čigoną 
smarkiai.) 

PEZPĘA^: «Xuxai, susilaikyk. Mušti ne

turiu kaulus palaužyt. 
(Jbėga ant scenos keturj, vyrai; dairo-

si). 
jJŲRĄSi Judu stovėkite arčiau durių. 

Mudu eisiva gi)yn. Ęįk Joųąi. 
JO^AS: Aš bijau, gali įąųtį. Tayp ąrk-

lys, tąi tu eik p^nnas. 
JITIJAŠ: K k pirnTas, baily. Kad nebūtų 

SyvenH ne sulig Dievo dup- fman<^ arklys, "aš eičiau, į ė t ' j i s ant manęs 
tų ' ' mums įsakymų," reiškia' ^ t e s ^ ; . G r ? k ^ f ? | # * į f ^ * 

., , „ .. 1 Lma ištiesę kaklus, bet v^s atgal žiuri), 
žmogaus silpnybę. GMa mūsų ' J O N A ^ : Kad t 4 a i kbai tam^u. Baiąu. 
bedievių, jie tonus pėdomis JURAS: Žiūrėje, ar maįąif 
eidami vos gyvuoja. ' A JONAS; (AUokęs) Kas f 

gona). Ąš jam 

atstumia Jnrąji. Ĉ 
XK^A^AS:*JOiiaųkis! Keršyti negalima. 
JURAS: "Atnešk virves, reikia !jį>akar-

t;. - f 

C f ^ A S i . % sajo, fe|ųvį. įįįįęĮiį 
(Ątnęsa yir^ęa ir suriša čigoną, 

&GOftAS( Yvrueiaj, Ą nekaįtas, a/klvs 
kaltas. 

JURAS: Tai kas, jei ne tu! 
ČI&O&AŠi l^loniausiėji, tai ne ai ark

lį pavogiau, b | t aj^klys mane, 
JURĄ§: l|ąįp -tąį tią E i ^ d a r į ? . 
CĮ$9$^ 9 f tąį *ai?i $ m s p skūrą 

1 ' Noriu 

Pabaiga. 
-o-

Senas Mozė buvo Ųznieri^sy pg.4iįorių&. 
Savo prekes jis vežiodavo po gatyęs ma,ža-

^utis asilas. Kaįpg lipšnias senis, jis mėg-
davo šnekuču^jįis ir užsiplepėjęs, nuškaity-
davo kiaušinius. Pirkėjos gaudavo arba pei> 

žmona išėjo pas į pirkliautų. 
"Ar turi kiaulinių, 'šiandien, Moze T' * 
"Žinoma turiu, šviėzutėfiųį, tik iš kaimo 

" % H W*)fm-4$Sm» tuzinus; gaU 
skaityt ir dėt man i šį bliudą'% 

a neiK 

"Aštuoniolikos meti^ ir jau dirba ban
ge! Cąį da 'greitaPtas laikas bėga. 18 19 

į^įl-22rU-ii-. I r ta tavo duktė, na"-gi jau 
%}Į&[ b u v 9 suaugusi kaip aš ją anuomet ma-

l a u " -
"Taip, Mô zig, įâ u trisdešimts dviejų ųic-

; tų ir augina sun^į i j ' d ų į ^ r j ' ' . 
^ "Trid^simts dviejų mę'įu ir augina sūnų 

S k M f e r i ^ 32.33-34-30-36-37-38. faf'nepąp-
rąs t̂a kad turi tokius senus' vaikus pati ne
atrodai *Aąm|įąu Igeturias-dešimties rųet'^ 

. * Na, jau mcginį mane gįrti, ijfoįe. Kaip 
Žmogus pereini l e n ^ y ^ m j s du metų, 
* U l » i . , , * 

".penkias dc.Sjįmjts du, tai iaų netikiu. 
52.53-54-55-56-5f-§3-59-60. Tamista kįlęs is 
S^?A sê CĮS šeimyiibs, ^r'nef Tamlstos tėvas 
mir$ turęoįmajS a ĵįe sep,tym>s dešimts.du 
metu. 72-X3-74-75-7ft-77-78-79-8a. Ir i tamis te 
motina, tai šauiu^ąjįsĮą moteris kokią cazi-
n&. Pamišta nian* laibai ją primeni. Jau 
šimtmetį Buvo pergyvenusi kaip mirė." 

VQ ne, ji 'bųvc tii; devynias dešimts Se-

"Ąb,ą, jau nębejaųųyątėį, kmx> kaip mi
rė. 56-W-98:??-l(^-l-2:3-į-5-§-7-Š. Lybiai de 
vym tuzinai ir štai da vįenas jegu l>es^ai-
tydamas suklydau . 

Po keletos dienos Bartkienė pasakė sa
vo yyrui: "Jonai, man regis mes turėsim 
įCatildą ąįstetetį. Matomai į vagia pieną ir 

t* 

» 
•-

• 

i 1 

"(Įįįjtfi. 1-2-3-4-5-^7-^9-ią Q, ^ į p , Um %ti ldi } atstatyti. Matomai i vagia pjesą ir 
\m<®m. sĄm *^ s , i " .,.. fy^m- AP/P y<^j v^m *** tikra, 

^Laba ; gerai. Jis jau ^ t u o ^ k o s m e - nes patį.stovėtu ir mačiau kaip.%ze fįįjuM. 
tų. Mokslus jau užbaigė ir dirba baukoje'-. Ten buvo lygiai devyni tuzinai" - * 
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ĮKAS 
MOTERYS VAIKŲ DARBO 

KLAUSIMU. 

Amerikos Naeionalė Mote
rų Katalikių Taryba nesenai 
AVasbingtone tuuejo metinį 
suvažiavimą. 

Suvažiavimas daug svarbių 
klausimų išsprendė. Iškėlė 
keletą ir labai naudingi) pro
jektų. 

Vienas svarbiųjų tų projek
tų, tai reikalavimas šalies 
konstitucijai priedo, kuriuomi 
butų suvaržytas Amerikoje 
vaikų darbas. 

Šiandie milionai nepriaug-
lių vaikų dirba visokius dar
bus dirbtuvėse ir ofisuose. 
Kaikurios atskiros valstybės 
varžo vaikų darbus. Kaiku
rios draudžia vaikams dirbti 
bent kokius darbus neturint 
14. 15 arba 16 metų amžiaus. 

Bet yra ir tokių valstybių, 
kurios savo vaikais nesirūpi
na: Toms valstybėms nerupi 
vaikų ateitis nei pačios naci
jos sveikumas. 

Kongresas kartą pravedė į-
statymą sureguliuoti vaikų 
darbus visose valstybėse. Tą 
įstatymą patvirtino Preziden
tas. 

Bet kuomet jis turėjo but 
vykinamas, vaikų darbo iš
naudotojai kapitalo vergai tą 

Amerika turi nemažai tokių 
žmonių, kurie be gėdos ir be 
sąžinės išnaudoja nepriaug-
lius visokiuose darbuose. 
Tuotarpu tiems vaikams rei 

nėt. "iTeni!" sušuko visa ge
rkle apygirtis kaimynas. Čia 
man prisiminė kaip su tėvu 
važiuodavau Kaunan, tai pin
čiukai Nemunu varydami vy
tines panašiai dainuodavo: 
"Teni, viteni, kak viteniŠ, tak 
pašol." Publika pradėjo 
kvatoti ir nežinau kas butų 

ketų lankyti mokyklas, bet ne | buve> J e i ^ nebūtų pasirod-
dirbti kartais ir labai sunkius 
ir nešvarius darbus. 

SKAITYTOJįi BALSAI. 
TAI BENT "PROGRE-

ŠYVIAI!" 

žiusi kalbėtoja. 

Trys pamatai ir rojus. 
Gražus sutvėrimėlis. Bal

sas švelnutis. Turbūt naba
gėlė nedaug yra girdėjusi sa
vo srovėj prakalbų, kad iš
peikusi turtuolius, tuoj grie
bėsi už kunigėlių. Girdi, Lie
tuvoje tai kunigai yra mote
rų patarėjai ir už ką liepia 

Netikėtai pateko man' ran 
kosna lapelis skelbiantis, s va 
rbias darbininkų prakalbas, Į b a l s n o t ' • * * * • * išbalsuo-
kurias rengia T, M. P. S. Kai-' ?•• K l a ^ t i k t a \ ^okas t h e y ^ ^ ^ ^ o f t h e i r i-plert tikenmą iš zmomų Ur 

ses, nežiūrint jų blogumų. Čia 
jau perdaug drąsos. Nes dar 
pirmu kart tokį i'šsįreiŠkimą 
išgirdau šioj salėj. Ar tai 
gali būti tiesa? Pats*turėda
mas vaikus įdomaudamas pa
klausiau ant rytojaus kaip 
vaikai išreiškia ištikimybę 
šiai šaliai? Gavau atsakymą: 
"Prižadu ištikimybę šiai vė
liavai ir respublikai, del ku: 

rios ji stovi; viena nedalina
ma tauta; su laisve ir teisin
gumu visiems." 

Atkartojęs tos panelės ne
teisingą išsireiškimą vienam 
amerikiečiui, gerai supranta
nčiam politiką, išgirdau: 
k'Wny, it's the "reds" (reiš
kia komunistai) that take 
their oath in that manner, no 
matter what bloody work 

kailyse pradeda pažint, ir 
kad susipratę neįsileistų šin 
miestelin mulkintojų. Čia 
lietuviai, išskyrus kelis prasi
gėrusius, puikiai gyvena, be
maž visi turi automobilius, 
kad ir su didelėmis šeimyno
mis. 

Kaip visur, taip ir čia yra 
prasilakusių bedievukų, kurie 
plusta Dievą, valdžįą ir pasi
turinčius. Kodėl jis biednas? 
Nepasvarsto, kad mirkdamas 
smuklėse ir lankydamas viso
kių "izmų" prakalbas užnuo
dija savo smegenis. Baigda
mas rašyt, noriu pažymėt 
gerb. "Draugo'' skaitytojams, 
kad ir pats buvau papuolęs 
tų nelabųjų spąstuosna, l̂ et 
įsitikinau, kad jų tikslas tai 
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bėtoja atvyksianti net iš Bro-
oklyn, N. Y. Pats darbinin
kas ir uolus prakalbų lankv-
tojas; nekantrumu laukiau Ik i a ' t i k s u a r d ž i u s m*» a n t 

ima. Jos manymu kapitaliz
mą palaiko trys tvirti pama 
tai, kuriuos, susirietus šau 

klausimą pavedč išspręsti j a s niūniuoja. Nei bėgt, 

spalio 10 dienos. Garsinta 
buvo, kad'kalbės viena iš ge
riausių moterų kalbėtojai ir 
dar tik pirmu kart \Vestvil-
leėj, būtent E. Ješkevičiutė. 

Aš prakalbose. Choras 
ir turas. 

Nudūlinau minėtąjį vakarą 

I žemės rojus. 

Griaukime Bažnyčią. 
Pirma kliūtis arba tvirčiau

sias pamatas palaikąs kapi
talizmą, t a i "bažnyčia" 
(suprask katalikų). Kuni
gai, girdi, kiekvieną šventą 
dieną kala ir kala žmonėms; 
"Jums mužikams nereikia 

Ex-Pažangietįs. 

į prakalbu vieta. Atsisėdau ^ ^ . ^ . ^ D i p v a s j u s , a 
kur man atrodė *an. p . t o g I 1 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
Bet kur tu žmogau! Priešais k n ^ , ; l i e p d a m a s j k a n t r i a i 
koks tai senis nosį krapšto, j ^ į . ^ s a k o p r a r a s i t e 
užpakalyje gi, vienas baltojo 
M. garbintojas savo melodi

nei 
Aukščiausiam. jfPcaflnnri. Šis-
gi išsprendė, kad tas įstaty
mas priešingas konstitucijai. 

Taigi, pasirodė, kad vaikų 
darbo reikale reikia konstitu
cijai priedo arba amendmen-
to. Tuomet Kongreso tuo 
klausimu pravesti įstatymai 
neimtų priešingi konstitucijai. 

Katalikių Moterų Tarybos 
suvažiavime išnešta rezoliuci
ja, kad toksai priedas būtinai 
reikalingas be jokio atidėlio
jimo. 

Kuomet pirm Kalėdų susi
rinks Kongresas sesijon, tas 
katalikių moterų pakeltas 
projektas tuo jaus bus įduo
tas i abiejus Kongreso rūmus. 
Jei kituomet Kongresas pra
vedė vaikų da*bą reguliuoti 
įstatymą, tai be didelio prieš-
giniavimo bus pravestas ir 
priedas. 

Kuomet tai bus atlikta, 
reiks tik pasistengti, kad tą 
priedą valstybės ratifikuotų. 

rėkt . P ras ideda bruzdėjimas 
ant estrados,' lygiai valanda 
vėliau kaip skelbta. Išeina 
vedėja. Ką ji kalbėjo, tik 
pati žino, nors ausis ištempęs 
klausiau. Tuoj uždanga kyla 
ir pasirodo choras, susideda-
ntit iš 15-kos, 12 metų mer
gaičių. Pamislijau sau, tai 
bent " pažangiečiai.*' Už
traukė "Kaip gi gražus,'* o 
užpakalyj manės munšainės 
prisilakęs, kad turavoja, tai 
turavoja.. Užbaigė su "tra
ku, traku, traladaku." 

Manau sau, nuo komuniz
mo, progresizmo, klanizmo ir 
tokio choro, apsaugok mus 
Viešpatie!" 

> Pinčiukas saukia: teni. 
Užeina ant estrados žmo

gus, matomai ant drąsos buvo 
pasisveikinęs su naminėle, ir 
taip stipriai patraukia stalą 
iš kampo, kur stovėjo gėlių 
vazonas ir vandens ąsotis, 

išganymą. 
Ačiū Dievui jau 20-ti me- h*< k a d aukl* s a v o tiksla,T1R 

tai Amerikoje ir dar nesu ap- ***** ST3rinkti 8 d o l e r i » * 
leidęs bažnyčios nei vieną sek- i Katalikai prakalbose iš to

kio būrio mažiausia surenka 

class are induced to believe it 
perfect M. . Tai matote kur 
tiesa. 

Kapitalistinė spauda. 
Trečias įrankis pataikau

jantis kapitalizmui, tai "laik
raštija." Tas tiesa, didžioji 
spauda dažnai esti nepalanki 
darbininkams ir įų organiza
cijoms, bet lietuviškieji yra 
darbininkų pusėje, išskyrus * * * * * * darKniiikaa Be-
soeial-bolševistine. spauda ku- r ) y n e d a b a r u ž d i r b a Pe r sa" 
ri pataikaudama olemago- j v a i t ? n u ° » m i l i o n o m a r k i u H" 
gams išnaudoja darbininkus!* P™antro, amatninkas -
siulvdama jiems rojų be duo-,™0 2 m i l i o n u m a ^ l d ,* ^ po
no*. Žmones supranta tokių stre*i0> k»PyWų- darbininkai 
kalbėtoju klastas ir nenuosta- " n u o ^A^OOO mark. ligi 

džių, o ne darbininkų gerovė. 
Metęs viską grįžau atgal į ! 
tiesos kelią, kuris tik vienas \ 
gali duoti laimės Siame ir a-Į 
name gyvenime. O juo yra 
katalikų bažnyčios mokslas. 

KIEK UŽDIRBA RANKU 
DARBININKAI VOKIETIJOJ 

madienį, bet panašių kunigo 
pamokslu nesu girdėjęs. Pa
tarčiau p-lei Ješk. vaikščioti 
bažnyčion ir domiai klausyti 
pamokslu, o tuomet nereiks 
kvailų pasakų kalbfcti. Ir ka-( 
me protas? Katalikai palai
ko darbininkų organizaciją, 
leidžia darbo žmonėms laikra
ščius. Kas važinėja raginda
mi žmones spiestis prie dar
bininkų organizacijos, ar ne 
kunigai? 

porą šimtų, nes žmonės žino, 
kada eina geram tikslui. Nors 
kalbėtoja prakaitavo, šaukė 
kad plati visuomenė pama
čius, kad komunizmas ne toks 
žiaurus kaip kad buvo įsivai
zdinę, kreiva akimi į juos 
žiuri. 

Prisimena man šių metų 
visos Amerikos darbininkų 
suvažiavimas, Portland, Ore. 
Kadangi šie komunistėliai pe-
rgiliai nosį kišo su viso-

Per aku? meluoja. i kioms rezoliucijoms, paliko 
Antras kapitalizmo tvir- nn8pjrtj tų pačių darbo žmo-

čiausias įrankis, tai dabartį- n^. 
nės mokslainės. (rirdi, nuo v- . 
pat mažens vaikučius kasdien ****** ^ ^ avies kąJy. 

1.240,000 markhi. Pardavė
jos ir vaikai, pardavėjai cuk-
rninėse £.;iuna •••<* 3 milij ' ią 
markių per mėnesį. 

KAIP LENKAI KANKINA 
KALINIUS. 

JŪSŲ 
UZDAV1NIS IŠRIŠTAS 
Gal būti, kad vienas iš jūsų uždavi
nių, kurį norėtume išrišti yra, kaip 
rūkyti gerus, malonius cigaretus ui 
prieinamą kainą. 

Tą uždavinį jus galit išrišti visai iš
mintingai, tuojaus pradėdamas rūky
ti Helmar Turkiškus cigaretus. 

Turkiškas tabakas yra geriausias ta
bakas del cigaretų, o Helmar yra iš 
100 % tyro Turkiško tabako. 

Helmar suteikia jums kokybę už pri
einamą kaina. Paprasti cigaretai su
teikia jums kiekybę ui kainą, kurios 
jie nėra verti. 

ATSIMINK SKRYNUTĘ [R 
VARDĄ 

išdirbėjai aug.šėinu<-ios m -
&iea Turki&kų įr Egyp-

tiškn CijęaretŲ p«-
sau l j j e 

BCpCESęf 
lOorao 

I 

pastato prieš šios šalies vė
liava ir šiaip juos prisiekdi
na: ^Nežiūrint kaip blogai 
šios šalies valdžia elgtųsi, bet 
ji yra mano šalis ir aš ją vi--
suomet ginsiu.** Jskiepinti 

Gudų laikr. "Volui Sciag'% 
No. 3, įdėjo seimo atstovo; 
Taraškevičiaus laišką. Vidaus 
reikalų ministeriui del kalinių. 
padėties Balstogės kalėjime. 
Mums jau gerai žinomas gy- j 
venimas šiemet baigusių Vil
niaus mokyklas ir nežinia už 
ka uždarytų Lukiškin. Jų gy- Į 
venimas itin skurdus, jiems' 
negalima matytis su giminie
čiais, negalima gauti knygų, • 
juos baisiai kankina ir tai iš-Į 
tisas dienas. Iš atstovo lai-

Matvdama, kad žmoneliai 
nepatenkinti ta jos kalba, 
nieks neploja, baigė. ,Mano 
munšainierius, lrars visą laiką 
snaudė, sušuko: —* "malo-
diets!" Taip baigėsi tos 

ško, pasirodo, jog gudų kali 

tokiu patriotizmu, kūdikiai) "garsios" progresyvių pra-

I nėti. Tas penėjimas vyko la- politinis kalinis Bondaruk'a* 
1 . bai baisiomis sąlygomis, nes numirė, kiti (Tvaniuk, Barta-

nių padėtis Balstoge] yra bai
si, t Del nežmoniško elgesio l a z d a Pražiodydavo, įkišdavo šuk, Horaš) sunkiai apsirgo 
kaliniai pradėjo badauti, jie i 1™™$ tam tikrą žarną ir ten Be to numirė neiškentę perse-
6 dienas nieko nevalgė. Kalė- pompuodavo kažkokią putrą, kiojimų Anciparovie ir Pan-
jimo Valdžia nepagerino pa- Taip elgiasi su vyrais ir mo- cel, taipat politiniai gudų ka-
dėties, bet ėmė prievarta pe- terimis. Del šitų kankynių liniai. 

PRIRENGIANT VAIKUS Jie gerai negali mokintis ir mas. Daktarų peržiūrėjimai yra netinkamo mokinimosi 
MOKYKLON. 

Mokslo metai jau prasidėjo 
ir tūkstančiai tėvų prirengė 
savo vaikus mokyklon. Gali
ma sakyti, jog visi tėvai krei
pia daug domės į vaikų ge
rovę. Štai keli svarbus pa
tarimai. 

Drapanos, knygos ir kiti 
parankumai, kuriuos tėvai 
vaikams nuperka, sudaro ma
žą reikmenų dalį. Svarbu, kad 
tėvai kreiptų domės į vaiko 
sveikatą, prižiūrėtų ar jis 
jis prisirengęs lankyti moky
klą ir ne tuščiai laik$ aikvoti. 
Čia kartais tėvai gali paste
bėti vaikų fiziškus trdkumus. 
kurių pirmiaus visai nematė. 
Net ir šiandien yra daug mo
tinų ir tėvų, kurie nesupran
ta, jog prastos sveikatos vai-
. * t . „ * - „ , A : ~ * ; « v « 

neilgai laukus pasilieka užpa
kaly. Ir iš gėdos nemėgsta 
eiti į mokyklą. Kartais net 
vaikas nežino kodėl jam nesi
seka mokintis. Ir todėl ne-
iorėdamas lanko mokyklą. 
Svarbu, kad visi tėvai pir
miausia apsipažintų su vaikų 
sveikata, ir duotų jiems kuo-
geriausią priežiūrą pirm ne
gu pradeda lankyti mokyklą. 
Taip darant, visas ateinantis 

parodė, jog didelis nuošimtis priežastys. 
vaikų turi įvairias akių bė- , Svarbu prižiūrėti vaikų da-
das. Geriausia nuvesti vai- ntis. Patarimai apie tinka-

ŽEMES DREBĖJIMAI. Inai arba viršaus nelygumos, vietų, kurios dar niekuomet 
Jšgriaužinams nuneša daugelį nesusijudino. Vietos kurios 

[ [FLIS]- žemės drebėjimas-akmenų ir padaro spaudimo \ t a n k i a u s i a i s u j u d i n t o s p a s i r o . 

ka. pas akių gydytoją ir, jei
gu reikalinga, pritaikyti tin
kamus akinius. Daugelis mo
tinų tik žino, jog vaikas nega
li gerai matyti kuomet jau jis 
mokykloje negali atlikti savo 
darbo. Yra kiekvieno tėv# 
priedermė sužinoti apie savo 
vaiku akis. 

metas bus daug lengvesnis, j Ausys yra kitas svarbus 
Yra žinoma, kad tru

kumas priverčia vaiką atsi
likti moksle. Geriausia nusi
vesti vaikus pas šeimynos gy
dytoją ir tegul gydytojas 
pilnai ir tinkamai peržiūri. 
Turime atsimint, jog mažiau
si trukumai kartais pavirsta 
į didesnį, kuomet vaikai nė
ra .prižiurįmi. Kartais jie 

yra interesingiausias stebėti- permainas. Kuomet tie pa-

kas*nega!i užimti savo tinka- nuo to visa amžį kenčia. 
coos vietos su kitais vaikais. 
Prasta sveikata sulaiko vai
ką arba mergaitę mokykloje. 

Viena rimčiausių priežas
čių vaikų nepasisekimo moky
kloje yra netinkamas regėji- j noidai ir liguotas liežuvėlis ir 

dalykas. Netinkamą girdėji
mą seka įvairios užkrečiamos 
ligos tarp jauni} vaikų, ir ka
rtais yra pasekmė ligotų lie
žuvėlio ir adenoidų. 

Tėvai turėtų atsargiai tė-
myti kaip vaikai kvėpuoja. 
Per burną kvėpavimas rodo 
nesveiką nosies ar gerklės pa
dėjimą. Adenoidai ir liežu
vėlis gali priduoti vaikui už
krečiamas ligas ir reikalauja 
ypatingos priežiūros. Ade-

mą maistą ir valgį mokyklos 
vaikams nevietoje, jeigu vai
kas turi blogus dantis, ir da
ntys nėra sveiki. Daugelį mū
sų didžiausių miestų šiandien 
gydytojai atsargiai, egzami
nuoja viešų mokyklų vaikus 
mokyklos metų pradžioje. Tas 
butų gerai kiekvienoje šalies 
mokykloje. Jeigu ta mokyk
la į kurią siųsi savo vaiką, 
taip nedaro, tai kaipo svar
biausi tėvo priedermė reikia 
nuvesti vaiką pas gydytoją. 
KaYi nors vaikai to nesupran
ta, bet *vistiek jie to reikalin
gi. Ir todėl kaltė tėvų, jeigu 
vaikai negali tinkamai mokin
tis. 

Su naujais drabužiais, nau
jomis knygomis ir visais ki
tais dalykais, pridėkite svar
besnę priederme — medikaji 
ška egzaminą. 

nas apsireiškimas ir yra ma
žai suprantamas. Žemės dre
bėjimai nuo seniausių laikų 
išnaikino žemes ir likusius 
žmones neišpasakytai išgązdi-
no. Mokslininkų statistikos 
rodo, jog iki 1903 metų buvo 
159,782 žemės drebėjimai. Vė
lesniais metais kuomet tikres-

siekia yra stipresni negu ak
muo gali kęsti, akmuo snsi-
skaldo ir slysta. Tas persi
tvarkymas gali' būti tik kelių 
pėdų, bet tas netikėtas persi
tvarkymas yra baisaus žemės 
drebėjimo priežastis. 

Žemės drebėjimai yra įvai
rių laipsnių baisumo, nuo tų 

nį rekordai laikyti, rekorduo- kurie vos tik jaučiami, bet 

do, jog yra tos, kur gyvi ug-
niakalniai randasi, netoli auk
štų kalnų ir ten, kur akmeny* 
yra naujo geologiško amžiaus. 
Tokios vietos yra apie Vidur
žemių juras, Paeifiko krantus 
ir apie netolimas ten salas, 
aplink Alpes ir apie Rytu In
dijos salas. 

ta apie 60 drebėjimų į metus. 
Apie žemės drebėjimo prie

žastį geriausi mokslininkai 
vis ginčijasi. Prof. Frederiek 
W. Sohon, geologas iš Pord-
ham universiteto, nesenai sa
kė, jog žemė po pluta neištir
pus, kaip žmonės paprastai 
tiki. Tikėta, jog yra kieta, 
pačio tirštumo kaip geras 
plienas. Temperatūra neži
noma. Žemė natūraliai ban
do suvesti į lygsvarą viršaus 
spaudimą, kuriuos sudaro ka-

tam tikslui prietaisų užrekor- Tra pranešta, jog Italijoj 
duoti iki tų, kurie- sugriauna 
namus, suskaldo žemę ir iš
naikina tūkstančius gyvasčių.' 
Žemės 'drebėjimų laikas mai
nosi. Kartais tik yra vienas 
sujudinimas, kuris po kelių 
sekundų sustoja, ir vėl yra" 
daugelis sujudinimų viens po 

daugiausia žemės drebėjimų 
užrekorduota, tai yra 27,6<2; 
Japonija antra su 27,562; 
Graikija trečia su 10,306; 
Pietų Amerika užrekordavo 
8,018; Meksika turėjo 5,586; 
Paeit*iko pakrantis turėjo 4,-

Iritam. Ir tęsėsi per kiek lai- 4 ^ aršiausias iš kurių buvo 
ko, nes žemė per savaites ir 
kartais mėnesius nenutilgta. 

Nėra žinoma, kuris žemės 
pavirsiu* nedrebės, bet yra 

San Francisco žemės drebėji
mas 1906 metais, ir Atlantiko 
pakrantis 937. 
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Mūsų auklėjimo įstaigų rei-
x kale. 

Cicero, 111. — Anamlais 
skaitydama " D r a u g e " Cice
ro Fed. 12 skyriaus darbuo
tės -aprašymą tarp kitų pa
žymėtu nutarimą sakoma, kad 
Ciceroj Pranciškiečiu. vaju; 
nebus Tengiamas. Jei toks nu
tarimas buvo, tai reiškia bū-
ve svarstyta apie ra vajų. Bet 
ar tai Ciceros garbingiausia 
kolonija butu visai nusisuku
si nuo Seserų Pranciškiečiu 1 
Visgi svarbu butų iiiicti prie
žastį, tokio svarbaus nutarime 
Ciceros lietuvių draugijų gal
vos, Fed. skyriaus. 

Ciceros Fed., skyrių sudaro 
apie 22 draugijos, kuopos sky
riai idealinės i r pašelpLi;0_s 
draugijos. Tad pasiTOtlo d«ug 
minčių. Todėl ir negalima kal
tinti kad toks nutarimas ir 
parėjo del daugybės minčių, 
atsimenant, kad šv. Kazimie
ro Vienuolynas dar nėra i. -
mokėtas, yra daug skolos, ko
plyčios neatidėliojant reikia. 
O ir apie tų patį vienuolyną, 
kiek dar pinigų reikia, kad jis 
atrodytų kaip civilizuotų žmo
nių vienuolvnas. 

ir sako tame automobili ujo 
rasta skrybėlė peiliais suba
dyta. Daug visokių pasakoj i-
mų, bet kiek juose teisybės tai 
sunkų pasakyti, ateitis paro
dys. ' 

ŽINIOS Iš CLEVELANDO. 

Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems,, siųskite 
per dienraštį , ' 'DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia įr geriau-J s a v o klaidas, kad jie yra su-

j Susirinkimas, svečiai, nauji, 
nariai* vajus, vakaxai, koncer-

ŽINIOS IŠ DETROITO. 

tas ir bazaras. 

Išleistuvių vakarėlis. 
« i 

Spalio 12 d. Penktadienio 
vakare, šv. Jurgio par. svet. 
L. Vyčių 79 kp. buvo suren
gus išleistuvių vakarėlį var
gonininkui St. Railai ir p-lei 
EI. Matulaitei. Vakarėlis bu
vo linksmas skaitlingai jau
nimas atsilankęs, linksminos, 
žeidė na ir lietuviškai pašo
ko. Laike užkandžio buvo 
programėlis. Pirmiausias va
karo vedėjas gerb. kun. J . 
Čižauskas apipasakojo vaka
rėlio tikslą suteikdamas gra
žius komplimentus gerb. varg. 
Stasiui Railai ir p-lei EI. Ma
tulaitei. 

iTarp tu trukumų aš pami
nėsiu čia tik kelius, kurie la
biausiai metasi į akis. Važiuo
jant puikiu bulvardu pamatai 
vienuolyno bokštifs, jauti ne
apsakomų, širdies džiaugsmų, 
ir nori jį ant syk visų pama
tyti. I r kuomet privažiuoji ar
čiau, pastebi kad tai visai ma
žytis vienuolynas ir dar Aka
demija, nei koplyčios nei kito
kių vienuolynui reikalingų 
struktūrų. I r prie puikinus 
bulvardo lentinėmis tvoromis 
aptvertas ir tos pačios jau ge-
rokai apipuvusios kai kai iš
laužtos lentos, tarpai matytis. 
Ar taip atrodo kitatau
čių se&erų vienuolynai? 
Teisybė mes giriamės augs ta 
kultūra, duosnumų, bet šitame 
dalyke tai patys žinote ka. — 
Mums Ciceriečiams ir apylin
kės lietuviams reikėtų vieno 
dalyko, tai nesirodyti "Co to 
j a " . Nesteigti dešimtimis vie
nuolynų ant skolų, skurdo, ir 
vargo, bet daugiau remti ši
ta kų mes ja>u nuo seno turim 
įsteigta ir kuris dar vis rei
kalauja mūsų pagelbos. Pirmu 
tinė visų apiellnkių lietuvių 
užduotis yra įsteigti Seserims 
Kazimierietėms koplyčių. An
tras dalykas tai gražių gele
žinę tvorų, panašiai kaip turi 
kitataučiai. Kitų sykį daugiau. 

Maža rėmėja. 

Įvairus spėliojimai. 

Supervaizerio F . \Vaszkewi-
ez'io nužudymas sukėlė Cice
roj daug kalbų, vieni pasa
koja buk jis buvęfe (jrant-AVor-
ko lenkų bažnyčioje susirin
kime, dar kiti pasakoja, kad 
jis buvęs kažkokame baliuje, 
ir vėlai nakčia išėjęs iš to ba
liaus ir tam panašiai, taip 
kad sunkų visas kalbas su
gaudyti. Keli įtariami areš
tuota, bet ar įtariamieji 
yra tikrieji tai sunku spėti. 

Girdėtis kad jo automobi
lių radę žmonės ant 50 Avc. 

I r 16 gatvės tik spalio 18 d. 

Gražius linkėjimus pasakė 
J. Jankeliūnas, M. Šimonis ir 
K. Štaupas pasakė gražia 
prakalbėlę p-lė E. Janšaitė 
pratardama gražius žodžius į-
teikė po puikių dovanėlę S. 
Railai ir p-lei E. Matulaitei. 
St. Raila širdingai ačiavo Vy
čiams už tokį prijautimų ir 
dovana. Pažymėjo, kad pasi
likę dar su didesne energija 
darbuotųsi organizuodami Vy
čių chorų, kuris gražiai su 
klebonu priešaky galėtų bujo
ti. Taipgi p-Iė Matulaitė dė-
kavo Vyčiams už dovana. 
Kleb. padėkavęs visiems atsi-
lankusiems užbaigė progra-
mėlį po kurio tęsės pasilink
sminimas. 

Spalio 8 d. L. Vyčių 25 kp. 
laikė mėnesinį sus-mų. Sus-
mas nariais buvo skaitlingas 
ir gyvas. Visi nariai svarstė 
rimtai kp. dalykus. 

(L. Vyčių 25 kp. auga ir bu
joja, kaip veikime, taip nau
jais nariais. 

• 

Šiame sus-me įsirašė prie 
kp. net šeši nauji nariai: gerb. 
muzikai Čižauskai, J . Bortni-
kas, B. Buknienė, M. Micke
vičiūtė ir M. Brukšiutė. Pas
kiau seku kp. reikalai. Pir
miausiai buvo išrinkta sporto 
komisija, kuri tvarkys visų 
kp. sportų: baseball, basket 
ball ir tt... 

Toliaus sekė valdybos ra
portai: Saryšo, T. Fondo, 
Xaš. Fondo, spaudos, choro, 
basket bolo, " I š po pačios pan 
taplių ir- "Išgriovimas Kau
no pilies". Visi raportai bu
vo priimti. Besvarstant kp. 
dalykus — atsilankė į sus-mų 
dvas. vadas kun. V. Vilkutai-
tis ir muzikai Čižauskai. Jie 
priimta aplodismentais. Pir
miausiai gerb. M. Čižauskienė 
buvo pristatyta kalbėti. Sa-
vo trumpoje kalboje linkėjo 
geriausių pasekmių šiai kp. 
ir prisižadėjo daug pasidar
buoti del vietinės Vyčių kp. 

Veikalas. 

siat patarnauja. 
' 'Draugas ' ' siunčia į Lietuvų pinigus nevien; l i t a i s , bet 

ir Doleriais. 
Jei norite patys pasiųsti, tai " D r a u g a s ^ išrašo čekį-draf-

ta kurį Tamistos įdėję į laiškų pasiųsite saviesiems, o jie 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be j o k i o vargo ir" be 
atitraukimo. 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, " Draugas*: 

pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienas 
išmoka. 

Tajpgi " D r a u g a s " siunčia pinigus ir perlaidomis. No
rėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

'DRAUGO' ' PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 Soutfr Oakley Avenue Chicago, Illinois 

ris jau sykį išgirsdavo, tai 
daugiaus nevien kad jis atei-
davo, bet ir kitų atvesdavo, lt 
daug mūsų brolių tautiečią 
r«r šias šv. Misijas pamatė 

— i 

bet mūsų kp. įžymiausias or
ganizatorius — J. P. Kvede-
ras atsistojęs pareiškė: " J e i 
kuris narys prirašys prie 
kp. du. nauju nariu, tai aš ap
siimu prirašyti net 10." Tat-
gi pasirodė, kad mūsų kp. y-
ra daug pasišventusių narių 
tam darbui dirbti. Gerb. kle
bonas kun. V. Vilkutaitis ir--
gi atsidavęs dirbti Vyčių la
bui. J is važinėjo Vyčių XI-mC 
Seime ir visas kelionės lėšas 
paaukojo kp.; nariai -su atsis
tojimu išreiškė jam širdin
giausia ačiū už tai. 

Koncertas. 

IŠ SI0UX CITY 
Lietuvių šv. Kazimiero bu-

-

išvažiavo 
pas gerb. 

Varg. S t Raila 
j Pittsburgh, Pa, 
kun. Kazėnų. Linkėtina gerų 
pasisekimų darbuose, gi p-lė 
E. Matulaitė išvažiavo į Am-
sterdam, N. Y. pas naujų švo-
(>,eri 

Federacijos vakaras. 
* 

Spalio 14 d. Fed. 4 sky. va-

J . Kuzas, teatrų mokytojas, 
raportavo, kad veikalas *'Iš-
griovimas Kauno pil ies" jau 
pradėtas mokytis ir, kad yisi 
aktorai jau sužiūrėti. Ištiesų, 
šis veikalas, nustebi s visus j Basaras. 
clevelandiečius, kada jie Ši 
veikalų pamatys, nes šiame 
veikale daugiausia vaizduos 
karų, kada lietuviai kariauda
vo su kryžiokais, kada kry
žiokai griovė Kauno pilį, ta-
da clevelandiečiai lengvai ga
lės suprasti koki pirmiaus bu
vo energingi ir naršus lietu
viai ir kaip jie kariavo ir gv-
nė savo Tėvynę Lietuvų. š is 

Gerb, Čižauskai duos Lapkr. 
4 d. susipažinimo su clevelan-
dieeiais koncertų šv. Jurgio 
parap. svet. Šiame koncerte, ' 
kaip girdėti, dalyvaus gabus 
smuikininkai, o gal ir pianis
tai »bws. Tat-gi clevelandiečiai 
norėdami susipažinti su geri). 
Čižauskais ir išgirsti jų gra 
žiai išlavintus balsus', turime 
progos pasiklausyti, jais pa
sigerėti. P-nai Čižauskai yra 
atsižymėjusiu netik Amerikos 
lietuvių bet ir svetimtaučių 
tarpe. 

v 

r * 

karas gerai nusisekė. Kome-^ veikalas bus suvaidintas gruo 
užio 30 d. š. m., Germania fTur 
nverein AVonvarts svet., ties 
55 gat. Galop-kp. išrinko ko
misijų programų rinkimuįkad 
iš kalno butų gerai prisireng
ta. • 

dija " Mamos nedasupta" su 
vaidinta juokingai. Atsižymė
jo p-lė M. Mikelioniutė (Cle-
velandietė) buvo labai tinka
ma visame, judėjime; taipgi 
K. Štaupas tikrai atrodė tos 
rolės artistas. K. Daunis kaip 
visada atlieka gerai taip ir šį 
sykį atsižymėjo; F . Stankus 
Žydo rolėje buvo tikras "Ap-
kis" , Barkauskaitis ir gi ge
rai vaidino. 

Pr. Gustaitis gražia prakal
bėlę pasakė apie Eflaivininkus; 
K. Krištopaitis juokingų mo
nologų pasakė, p-ni M. Širvai-
lienė puikiai padainavo keletu 
salų, buvo atšaukta kartot. 
J . Petrauskutis jautriai pa-
deklemavo, kun. J . Čižauskas 
piano skambino. Visada pub-
lįka stebisi iš tokio skambini
mo. Simonas Valiūnas pirmu 
syk dainavo "^blo, bet jo dai
navimas atrodė kaip seno dai
niaus; turi skambantį tenoro 
balsų. Reikėtų p. Valiūnui 
f ankiaus pasirodyti mušu. sce-
noje. % 

Vakaras. • & ' i < . 

Kp. nusitarė rengti vakarų, 
kuris įvyks lapkr.' I I ' , d . šv. 
Jurgio parap. sVet. Šiame va
kare bus suvaidinta vieno ak
to komedija "Paskutinė repe-
tiri ja". š i s veikalėlis' yra juo
kingiausias, kiek clevelandie-

Sv. Jurgio parap. bazaras į-
vyks .lapkr. 25 d. ir tęsis iki 
gruodžio 1 d. gerb. klebonas 
su parap. komitetais daug dar 
buojasi kad. butų galima su
traukti ddesnės jėgos prie šio 
darbo ir, kad šis visas darbas 
butų geriausiui atliktas. Prie 
šio darbo žada prisidėti ir vi
sos draugijos. Kaikurios drau
gijos jau turi sudariusios bu
dus kuo jos galės- prisidėti 
prie to. L.« Vyčių. 25 kp. pa
sižadėjo išleisti tam tikslui 
$25.00 auksu. D. L. K. Vy
tauto draugija irgi nutarė pri
sidėti prie bazaro." 

Dirbantis. 

žnyčioje buvo šv. Misijos pci 
7 dienas, nuo 7 iki 14 d. spa 
lių. Misijas davė didžiai gerb. 
Tėvas Andziulis, Marijonų 
Kongregacijos vienuolis, ku
ris sakė, bent po kelius pa
mokslus rvtais ir vakarai.-, 
klausė išpažinčių ir kitokių 
malonių nuo Dievo teikė. Apie 
gerb.' Tėvo Andziulio pamok
slus ir jo iškalbingumų nie
ko nerašysiu, dėlto, kad jau 
dauguma Amerikos . lietuvių 
yra girdėję jo pamokslus, ti 
ktai teisybę pasakysiu kad 
visai mažai mūsų tauta turi 
tokių brangių pamokslininkų 
kaip gerb. -Tėvas Andziulis, 
J i s yra tikrai Dievo apdova
notas*1 tokia iškalba ir siųstas 
del mūsų brolių žūstančių A-
merikoje. J o darbo i r ' pas i 
šventimo del Bažnvčios ir 
tautos 'mes negalime apkai-
nuoti, vien tik Aukščiausis fa 
gali jam atlyginti už jo dar
bus. 

« 

Per visas dienas žmonių 
lankėsi, ant šv. Misijų nema
žai, o ypatingai paskutinėse 
dienose. Kad dar ilgiaus bent 
keletą dienų»butų buvo Misi-
jos tai gal nei vieno nebūtų 
likę be Dievo malonių, nes ku-

klaidinti blogos valios žmonių 
arba nedorų laikraščių, sugrį-
žo prie tikr6jo-savo kelio, ku-
fiuo'galės eiti be jokios bai
mės prie savo Vk-šlo. Koks 
buvo gražus reginys nedėlios 
ryte kada beveik visoj baž
nyčioj ėjo prie Di«evo stalo 
priimti į širdį savo Viešpati 
ir Išganyt'ojj, kurio .daugumas 
gal buvo suvis išsižadėję! O 
koks buvo nusiminimas ir gai-
Jestis nedėlios vakare kada iš
girdome atsisveikinimo pas
kutini pamokslų!-Visoj bažny-
čioj žmonės apsipylė ašaro
mis^ kad jau reikia skirtis su 
taip brangiu tėvu ir pamoks
lininkų, kurio gal jau nebe-
priseis daugiaus pamatyti įt 
jo pamokslų išgirsti. I r taip 
po užbaigimui šv. Misijų, pa
bučiavę Vicšp. -Kryžių ėjome 
iš bažnj'čics su didžiausia šir
dgėla, o su dusios džiaugsmu. 

Šios s v. Misijos* ir gražus 
tėvo misijonieriaus pamoks
lai ilgai, ilgai pasiliks utUsų 
atminty.' Lai Dievas jam užni 
užmoka šimteriopai. 

J. Zabulionis. 

AR ŽINAI KAD 

«« — — ą i 

Dr. M. Stopoieki 
10? 'S». gargiu Sb*et 

jytefeaKji Vardą 5tM 

?o'j»Ji't; iŠ IFJ 1 rak. K#<Ittfoml* 
afleaa MŽčęnta*, 

i 

Dr. A. K. Rutkauskas 
G i K P T O J A S IK C H I R T R O A S 

4442 So. Western Ave. 
Telcf. r/»fayette 4 l 4 t 

Į>» •. »- - . , » . » , • . . » • — » • ' - — * • ~ » ' 
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JBU Sugryžo iš Tolimos, 
Kelionės. 

Dr, A. Račkus 
n 

Ligonius priima kasdien 
nuo 2 vai. po piet iki S vai. 
vakaro. Seredomis ir Nedė-
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimų teikia; 
savo ofise: 

1411 So. 50-th Avc. 
Cicero, IIL 

r 
j i 
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Ar žinai kad iš Lietuvos at
važiuoja daugiausia tik mote
rys ir vaikai-gi vyrai palie
kami Lietuvoj! Ar žinai kad 
llelmar Turkiški Cigaretų iš
dirbėjai išdirba geriausios rū
šies Turkiškus cigaretus pa
sauly! (Ap 

K-r?id. C ei. T o n B u r c o 0204 
Ofiso teL Boulevard »C9* 

Dr.A.AR0TH" 
KjectoliKtma Moteriškų, Vyrišky 
V»lk^ Ir Ti*c ctorvtJMm ?'»>-. 

N i M ftttS B. Ifslrted Ht. 
T*L: 2 * ~ U ryto; »—* p« 

Kcs. U 39 Iudepondeoce B 1 T £ <\ 

gr.) 

• 

Telefonas Seeley 7-139 

Or,!. M. Feinberg 
Gydo specialiai v isokias vyry Ir 

moterų lyt iškas l igas. s 

* 2401 Sfadjson Street 
K a m p . IVestera Axe. <— Cliicago j 
Valandos: I — 4 po p ie ty 7—9 • * * . | 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS.- TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

Si L. FA8I0NAS CO. 

|į Bt I š tlETXTVOS"AOT'" 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

VALDŽIOS LAIVŲ 
r * 

vatare dalyvaus L. Vyčių 25 
kp. choras, tū r i am vadovaus 
gerb. muzikas J . Čižauskas. 
Žinia yra, kad šiame progra-
me dalyvaus ir gerb*. Čižaus
kai ir daug bus kitokių pa-
marginimų. 

Vajus. 

Buvo daug kalbėta šiame 
sus-me apie naujų narių vajų. 
Yuri nariai pasižadėjo dirbti 
i r i kuodaugiausiai prirašyti 

'• _ _ 1 _ 1 t • ' . . ( 

Stasys, neturėdamas pini-
gij, prašo Julių: Broliuk, pas
kolink man >6 litus, noriu Ste
putę nusivest į teafrą, o ne
turiu nė cento; palikau na
mie, o jau laiko nebedaug. 

Julius. iTe 30 . centų, imk 

J Ų S kellausit sma-7 
piai po priežiūra S. 
V. Valdžios. Greitai 
laivai, puikus val
giai, dideli kamba
riai, skirtingi k a m 
bariai poroms arba 
Sėmių joms, visoki 
patogumai — nega

lite gaut daugiau už jūsų pinigus. 
Išplaukimai 2" kartu kas savaitė 
į Bremen'ą -ir kitus" portus. 
S, S, Pres . Rooseve l t Spalio 23 
S. S. Pres . H a r d m g . . Spalio 27 
S, H. P*es . FUlmore . . Lapkr. S 
S. S. L<ni:Uhani . . . . Lapkr. 10 
S. S. America Lapkr. 13 
S. S. (Pres. Arthur . . Grųod. 5 

- S. S. Geo. "\VashingUm Gruod. 19 
Del kaiuų ir infonnaGiju rašyk: 

UKITED STATES LINES 
110 SO. D E A K B O K N ST. cniCAGO. 
Lokaliai agentai visuose miest. 
i Valdantieji Operatoriai del 
UNIIE9 ST*TE SHIPi«6 BOARD 

809 W. 35ih St, Ghtcago 
Tel. Boulevard CG11 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siuAčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 

- * — k 

| D n Maur ice Kahnf 
Gydytojas ir Chirurgas S 

4631 S. Ashland Ave.$ 
Tel. Yards 0934 » 

.Valandas: 
\ Nuo 10 iki 12 piet. 
». Nuo 2 iki 3 po piet 
Xuo 7 iki 9 vakare: 
;NedėI. nuo 10 nd 12 piet. >iet. S 

1 

m 

•dAV <WJOji Jf i ^ v n i * d o i 8 B 
anuo-Av aa?p>uAi|«j^ 6 i s i 

S I - 6 / P ^ t i a A S *H 'd X-S •!-« T8A 
eofpiMddo aq 'h};onĮtld a g 

svpoxAaxr> DI.L.TTTIJOTTIHS 
i *o 'M o a snionA *o Ma 
• I 8 8 f 3i.>jAVsuiu{f -,,>x feofpu«;pi2,)« 

m. GHAE1IS SEGIL 
P«rkėlė «a?o ofisę po o m n e r l a 

4238 KO. ASHJLAND AViOfUK 

l>ik>vu, Motery Ir V J T Q Ugų 

I
T a i . : ryto nuo I I — 11: a n o X—I 
p o p ie tų: nuo 7 — l : J t T*k*re 
HedėliomUr l t Iki 1. 

" Telefonas Drfxel 8880 

J 

« 

• palpugviniinas patiriama tvirtai pairi-
" naiit su ^ » * » w 

* Įreg. S. V 

ciai yra tnatę. Taipogi ši&me j taksiuką ir skubiai atsivesk 
savo pinigus, dar suskubsi. 

v Tel. I ttfayctte 4228 

P L U M B I N G 
Kaipo lletnvys, l ietuviams vlaa-
dos putaruaujŲ -kuogeriausta' 

% M. YU6KA 
82.28 Wcsft »8- tb Street 

PATRINKU JU0MI 
Kuomet jus kankina skaudus atakas 

raimatihkų ekauumu, ar užijuola msu: 
ralgija, strendiecHį Bkaudami SJĮna
riai ir muskulai—kokis neapsakomas 

Pat. Biure. * 

* Ir tuojaui pajauėiama maloniai, de- ~ 

f inanti šiluma besiskleidžiant po skau- • 
ama Vietą,-kuri suteikia malonų ana-

piim;Į ! Visiškai nfr:i reikalo kankintis 
turint po ranka tokią tikrą pagalbą. 

Pain - Expelleria tikrai pagelbės ir -
jums, kaip jisai pagelbOjo nesuskaito; 
miem tūkstančiam žmonių per dantelį 
metų. Visuomet laikykite jo bonką * 
parankioje \ietoje. 

35e. ir 70c. už bonką aptiekose. 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St., Erooklyn, N .Y. 
• i i n • ii i ^ 

Tci. BlTd. 7043 
: 
t ' r Dr. C. Z. Vezdis 

i iFĖT D VIS DENTISTA8 
4:12 «o . A S U L A N D AvraruK 

arti 47-tos Gatvės 
t Valandom: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
{E*redomia nuo 4 iki 9 vakar*. 

Tel. Doulevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass» 

1707 W. 47-th St. 
Va'andos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomia nuo 8 

iki Z vai. po pietų. 

Dr.S.ABrenza 

l prie savo kp. naujų 
Prograiuas buvo užimantis?, Dauguma nadiį pasižadėjo k -

« * * ^ ! l **lt • 

I.ublika patenkinta. ' 
f* 

Kalakutas. sia nors po.viena naują,nari 

ŠVENTAS RAŠTAS 
i 

Ką tik 'esame gavę ia Lietuvos 

N A U J Ą T E S T A M E N T A" 

Telefonas Boulevard 1»S9 

4608 60. Ashland A v e n a e 
Clilcago. IH. 

Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 p o 
piet , iki 8 po piet; 4:29 rak . Iki 
9:8© vak. 

^ 

« - — -

ii 

L Michnievicz-Vrdi kiene f 
•KIISEBH 

'trn Knyga labai gražiai atspausdinta ir auažo formato )-.— didumo sulig uialdukm 
^ISTaujas Testamentas"-įteikėte kiekvienam katalikui įsigyti, nes tai yra Jvatalikų g 

p- tikėjimo pamatas. . . o 

Kaina tik $1.25 
"DRAUGAS" PUB. CO. 

o 

tame sus-me atsivesti ;mažiai- g 2334 South Oakiev Avenue 

: 

O,į \ 

Ciiicago, Illinois. 

101 8. Ealsted B\ 
.vampae 31 gatv§ 

Phonei Yardi 1119 
ename ofUa BU 

Dr. J. b\ Vaa 
Paing. 

Sa*ini?,kaa p&. 
taxnavit IRS ^ ^ 

:rimdymo.Viaokl pa 
Patarimai dykai. 

Valandos: nno 7 rytę. iki I J , nno 
4 iki 9 vai. vakar/a. 

.1 
« , t£££4**£3£*AAS&£*A*2££A**^£*^ U* — < 
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UUS DAR MARGESNI S 
DVIEM SAVAITĖM SUĖJUS 

GALI TĖVU PASTOTI. 

Maskvos dienr. "Izvestija" B e r , u n i v e r s i t e t o profc-
rašo, kad " Ž a g s " fZapis Ak-
tov Graždanskaho Sostojani-
ja) veda registraciją — gimi
mų, mirimų, vestuvių, persis
kyrimų, pradėjimų atsiradi
mo, pavardžių pakeitimo įsu-
nijįmų ir tt. Dabar moteris 
netekėjusi, bet nėščia pasto
jusi gali duoti Žags'ui parei
škimą, nurodyt pradžios nėš
tumo laiką ir tėvo adresą, jei 
įtariamas tėvas gavęs prane
šimą dviem savaitėm praėjus 
nepasiteisins, tai skaitosi už 
gimsiančio raudonojo pilie
čio ar pilietės tėvu. 

PAVOGĖ TRIS TRILIONUS 
RUBLIU. 

SAULĖS VAROMA 
MAŠINA. 

RADIOTEIJiGRAMU GREI-

• 

MASKVA. —Prasidėjo by
la apie vagyste iš pirmos pi
nigų tipografijos trijų trilijo
nų rublių. Vagimas pasiro
dė esą tos tipografijos darbi
ninkai, kurie nakčia su netik
ru pažymėjimu perėję per sa
rgybą, sulaužė tipografijos 
spynas ir išvogė tuos pini
gus. Vagišiai pagauti. 

17 PED0 BARZDA. 
BERNE Y. — Šiame mies

te gyvena "pil. 77 m. amžiaus, 
kurio barzda turi 17 pėdų il
gio; jis ją nešioja pasirišęs 
pakakly; auklėjęs gi, kad ži
noti, kokia ilgumo barzda pas 
žmogų galinti išaugti. 

šorius Adolfas Markuzė yra 
padaręs tokią mašiną, kuri 
varoma saulės spindulių šilu
mos jėga. 

Ta jėga gaunama šiuo bu-
* 

du: saulės spinduliai pralei
džiami pro mažą skylutę. į 
tam tikrą rutulį, kuris iš vir
šaus baltas, o viduje juodas; 
saulės spinduliai, patekę pro 
skylutę, išsisklaido po visą ru 
tūlio vidurį ir, negalėdami iš 
ten išeiti ima kaitinti rutulį. 
Toks rutulys, įkaitintas ir į-
dėtas į vandenį, iš savo pu
sės jį šildo; užviręs vanduo 
patiekia garų, kurie ir suka 
mašiną. 

Radiotelegramos pasiųstos 
iš radio stoties aplekia aplink 
žemę ir sugrįžta į tą pačią 
stotį per 8 sekundas. Į pa
siųstą iš Paryžiaus į Ameriką 
radiotelegramą, galima atsa
kymą gauti per 15—20 minu-
cių. 

JUOKIUKO REZIDENCIJA, 
SUSIKALBĖJO. 

KIEK VOKIETIJOS UNI
VERSITETUOSE MOTERŲ. 

1912 m. Vo^fretijos univer
sitetuose buvo 2,000 moterų, 
1914 m. *- 4,000, 1918 — 7,-
000, o šiais metais — 8,179. 
Pirmiau moterys eidavo daž
niausiai tik gydytojo mokslą, 
dabar — visokį, net kunigo. 
Statistikos žiniomis Vokieti
jos universitetuose yra teolo
gijos skyriuje (kur kunigai 
mokosi) 67 moterys. 

JŪRIŲ SMAKAS. 
-

Egiėjaus Jūrėse, ties Grai
kijos krantais, sakoma, atsi
radęs didis smakas, kokį gir
dima žmonių pasakose. Sa
ko, vienam Graikijos Jaivui 
plaukiant minimas smakas 

'sukėlęs didelę audrą. Sma
kas esąs apie 40 pėdų ilgio. 
Graikija pasiuntusi keletą ka
ro laivų, kad smaką surastų 
ir užmuštų. 

— 

AUKSAS JUROJE. 

1916 m. vokiečių minos bu
vo paskandintas ties Airija 
"vYhite Star Line laivas "Lau-
rentic, , , kuriame buvo aukso 
lidinių P miliomi svarų ster
lingų vertės. Anglijos vald
žios jurų departamento pas
tangomis iki šiol jau yra iš
traukta iš juros dugno to au
kso apie 3,800,000 svarų ster
lingų. 

LIETUVA MOKA S K O U 
FRANCIJAI. 

Šiomis dienomis Lietuvos 
Vyriausybė sumokėjo Pran
cūzijos vyriausybei Frs. 684,-
822.39, kaipo skolos liekaną 
už gautą kadaise iš Prancūzi
jos amuniciją, mūsų kareivių 
maitinimą Prancūzijoje ir tt. 
Lietuva belieka skolinga Prar 
ncuzijai tik už geležinkelio 
garvežiuns maždaug apie 5 
milionus prancūzų frankų, ku
rios sumos apmokėjimo ter-

sustok — 
Pagalvojęs—-Pasinaudok! 

Knygų I š p a r d a v i m a s , Kokio Dar 
^v 

TIK IKI MĖNESIO 

Suvalkų lenkelis klausia lie
tuvio: 

— Ar yra pas jus upių? — 
Yra. * 

— Ar didelės; — Didesnės 
už jūsų Vislą. 

— O bičrų ar yra f — Yra. 
— Ar didelės! — Ar matei 

lokį? > 
Tai dešimts kartų už jį di

desnės. 
— O ar yra pas jus kvai

lių? 
— Jei atvažiuosi, tai pir

mas btlsi, užbaigė lietuvis pa
šnekesį su Suvalkų lenkeliu. 

KATALIKŲ TIKYBĄ 

Parašyta fcun, P. Bu#Q 
Knyga didelio formato, 215 

puslapių. Joje išdėstyta apie 
Dievą, Trejybę, Pasaulio pra
džią, ką sako mokslas ir Šv. 
Raštas apie pasaulio pradžią 
Apie žmogų ir angelus. 

Labai naudinga knyga ir ti
kintiems ir netikintiems. 

Kaina su apdar. vie
toje 

Jaunas vaikinas atėjęs pas 
dailinimą prašo, kad šiŠ nu
paišytų jo tėvą. 

— O kur gi yra tavo tė
vas? — klausia dailinikas. 

— Mirė, jau dešimtis metų. 
— Tai kai p aš galiu pada

ryti jo paveikslą? 
— Jeigu ponas galėjai nu

paišyti mūsų bažnyčioje šv. 
Petrą, kuris mirė jam tūksta
ntis metų atgal, tai kaipgi ne
padarysi mano tėvo, kurį dar 
žmonės pamena!!.... 

J teismą ateina bylos ginti 
prastai apsitaisęs advokatas. 
Tai matydamas iš publikos 
vienas neiškentęs pasakė: 

Tai... čia man butą advoka-

$1.30 

Lipcuycsf, ¥ 4 8 ? W W ANDERSONO PASAKOS 

T * 

Kaina be apdar. vie
toje v ! 

Tik 

85C. 
$1.00 

75C. 

$į įnyga didelė \lro pusi. 
Gražiai išleista. Joje telpa 
smulkus aprašymas kaip far-
mavosi Lietuvos kariuomenė 
ir jos pirmieji žygiai. Beto jo
je randami 92 paveikslai ka
reivių ir jų darbų. 
Kaina su apdar. pa- PQ Cfl 

auksuotą vietoje ¥ * * ' w 

$2.50 
Kainamįn£. apd. vįe- M j j j 

$1.75 
Kaina ppp. ac. vįetoje g j ^ p 

' $1.00 

WJ,v ••••••••••••• 
Tik 

Joje yra 234 pusi. Formatas 
cįidelis. Telpa apie 40 labai 
įdomių pasakų, kaip va. 

"Penkių žirnių istoriją". 
"Ciaurusis ančiukas", 
"bangaus lapelis". 

"Mergaitė atsistojusi ant 
duonos". 

"Laimė ir medžio Šakoj gali 
būti". 

tt- Karalaitė ant žirnio 
ir kitos kitokios. 

> > 

Kaina vietoje 

Tik Tik 

$1.50 
$1.00 

Y 

IST0RUA 

P$cas$ #u^i, J. Totorąitįs 

&įoje knygelėje aprašyta ir 
tikrais faktais paremta kaip^ 
Lietuvių ^auta rusų per^gįtfo^ 
jama atgįja. Kaip nešamos 

i 

ir užrubežio knygos, leidžiami 
laikraščiai, kaip buvo moko
ma skaityti, rašyti. Kaip' Mū
ra viovas Korikas smaugia lie
tuvius. 
Kaina vietąjc 

Tik 
35C. 
250. 

Ž*lQiCIĮ§ JĘ GYVUOLYS 
Parašė Kun. Pr. Bučys. 
Knygelė turi 61 puslapių. 

Ji labai įdomi. Ne* aprašo 
žmogaus kilmę. Kaip žmogus 
skiriasi nuo gyvuolių. Kaip 
atsirado balti, juodi, raudoni 
ir geltoni žmonės. Kaip atsi
rado žmonės Amerikoje ir tt. 
Kaina vietoje QflP 

Tik 20C. 

KATEDROS DAINIUS 

Lietuvino Safira 

Šioje knygelėje G3 pusi. G ra 
ži išvaizda. Turinys įdomus. 
Kalba graži. /Skaitymas labai 
patraukiantis. Kas mėgsta 
širdį judinantį skaitymą, tei
ma šią knygelę. / . 
Kaina vietoję 

Tik 

20G. 
15C, 

HUCKLEHERRY PIANAS 

Vertė Jonas Knųtas 

Knyga didelio formato. Tu
ri ̂ 284 pusi. Labai įdomi apy
saka; turinys įvairiausias. 
Lietuviams * reikia džiaugtis 
tąja knyga ir visiems ją į̂ ri-

Kaiįa vietoje 7 £ P 

Tik 50C. 

KAUNO ALBUMAS 

Jame vien tik pa veikslai ir 
jų gana platus paaiškinimai. 

Kas nori Amerikoje būda
mas pamatyti dabartinės Lie
tuvos sostinės žymiausias įs
taigas ir įdomybes, tesiperka 
Albumą. 
Kaina vietoje 

Tik 

75C. 
60C. 

< < r i v 

to. Ką jau cia daug toks ga
minas ir sąlygos nėra nusta- II išmanytir aš jį į kišenių ŠU

NAUJAS KURAS. 
Amerikoje vienas profeso

rius Illingnort išrado naują 
kuro medžiagą. ,Tas kuras 
dega be durnų ir duoda dau
giau šilumos negu antracitas. 
Jau pradėta statyti fabriką, 
kurioje bus kūrenama kaip 
tik tuo, naujai išrastuoju ku
ru. 

ELSININKAI. — Suomių 
laikraščių žiniomis čia areš
tuoti 127 komunistai. Jų ta
rpe yra ir Seimo narių. Iš 
viso Suomių Seime buvo 28 

tytos. Su prancūzų atstovais 
yra susitarta, kad šitoji Lie
tuvos skolos dalis buk likvi
duota kartu su visais tais at
siskaitymais, kuriuos Lietuva 
turės su Prancūzija, prisijun
gus prie Lietuvos Klaipėdos 
Kraštui.« 

TURI AUSIS, BET NEGIRDI 
TURI AKIS, BET NEMATO, 

dėčiau. 
Advokatas (užgirdęs). .Tai 

tada, mielasis, kišeniuj turė
tum'daugiau proto, negu sa
vo galvoje. 

\ 

TRYŠKIAI, Šiaulių apskr. 
— Ačiū valskiaus tarybai nuo 
1822 meti] mūsų miestelyje 
tapo panaikintos visos smuk
lės. Nudžiugom. Bet dejaįaš senai bučiau buvęs kuni 

gas. 
Sunūs. O kur tada būtum 

mamą padėjęs! 

Tėvas (į 4 klasės baigusį 
sūnų); Tai jau dabar, vaikeli 
važiuok laikyt egzaminą į ku
nigų seminariją, busi kuni
gas.... , - \ • 

Sunūs. Tai kad.... kažin.... 
Aš noriu tėtės pėdomis eiti 
— žadu apsivesti 

Tėvas. Kunigu būdamas 
kiek lengviau gyvensi, žmonės 
gerbs... Kad mane butų leidę, 

labai apsirikome: vietoj bu 
vusių dviejų viešų trakterie-
rių, kurie davė palną ir val
džiai ir valsčiui, atsidarė virš 
20 slaptų smuklių, kurios žą- Tebėjo* (apskustajam), 
los daro valdžiai, nes neperka Tamsta kaltinamas, kad pri-
patentų ir nemoka jokio mo- mušei Kelmutaitį į sieną, da-
kesnio, taipogi ir valsčiui.; rgi į teismo namo siena. 
Mekas jiems nedraudžia ir Kaltinamasis. Aš, pons tei-
neužgina pardavinėti, taijp, sėjau, visai nekaltas. Jis sa-
kad turgadieniais, šventadie-. ko, " a š tau penkių dolerių 
niais, jomarkų ir atlaidų die- neduosiu, nori duok mane į 

VARGO MOKYKLAI 

Šį knyga viso buTelio mo
kytojų sutaisyta. Jos turinys 
taip įvairus, kad neaprašysi. 
Žinau tik, kad tokias pasaky
tos, kokios šioje knygoje tel
pa mėgsta jauni ir seni, vai
kai ir užaugę. Viso 98 tokios 
pasakėlės. 

Kaina vietoje 

TĄ 
80C. 
60C. 

BRAIŽINĖLIAI 
Parašė Skruzdė 

Šį knygelė gražiai išleista. 
Joje telpa 11 įvairių iš gyve
nimo pasakėlių, monologų. JŲ 
kiti nepaprastai juokingi, ki
tos graudingos, visos naudin
gos. Kas nori žmonių draugi
joje ką linksmo papasakoti, 
teįsigija šią knygelę 
Kaina vietoje AĮLfl 

Tik 250, 

JAUNOJI LIETUVA 

Poema. 
Parašė J. Maironis 

Ką apie šią knygą pasaky
ti! Parašė ją Maironis, tai ir 
gana. Žinome, kas Maironis ir 
kokios puikios jo eilės. Ši pri
guli prie gražiausiųjų jo dar
bų. Imk ir skaityk. 
Kaina vietoje 81 

TRUMPA APOLOGETIKA 
Parašė Kun. P. Bučys M. I. C. 

Šioje knygoje yra 220 pus
lapių. Didumas vidutinis. Joje 
aiškiausiai įrodyta atsiradi
mas tikrojo tikėjimo ir netik
rųjų tikėjimų. Parodo proti
nius tikėjimo pamatus. Tai 
didžiai svarbi knyga tikin
tiems, ir netikintiems. 
Kaina vietoj© 

Tik 60G. Tik 
60C. 
400. 

ATSTOVAS RALYS 

Sulietuvino Nemunas. 

Puslapių 144. Gana dideUo 
formato. Labai graži kalba. 
Turinys interesingas. Aprašy
mai gyvi. Vaizdeliai, tiesiog 
žavėjanti. Kas šią knygą skai
tė, tas ją giria. 

^pavietoje >• 40C. 
TiC 25C. 

mSIONIERIAUS - UŽRAŠAI 

Versta Brolių Marijonų. 

Šioje knygoje telpa ,— gra
žiausių atsitikimų iš įvairia 
žmonių gyvenimo. Aprašyta 
atsivertimai į tikėjimą. Pradė
jus ją skaityti nėra noro pa
leisti iš rankų neperskaičius. 
Kaina gražiai aptaisy- C1 EfJ 
tos vietoje 1 V*W* 
T* $1.08 

STATISTINĖS ŽINIOS 
Ap;e Liet. HM k a r o 1914 m. 

Iš šios knygos galimą suži
noti apie Lietuvą daug įdo
mių dalykų, kurių iki šiolei da 
nežino ta, 'tai yra, kiek Lie
tuvos žemės, gyventoju, koki 
jie, apie Lietuvos turtus, pra
monę, prekybą ir k. 
Kaina vietoje $ 9 0(1 

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA 

P. Kriaušaičio ir Rygiškių 
Jouo. 

Tai naujai sutaisyta gra
matika. Norintiems geriau 
mokėti lietuvių kalba, reikia 
naudotis šią knyga. 
Kaina vietoje 

Tik $1.00 m 

ŽEMAITĖS RAŠTAI 
Apsakymėliai 

Knyga didelė. Puslapių 
391. Joje telpa visa eilė Jvai-
rių aprašymų iš gyvenimo. 
Žymi knyga. Tinka labai į 
knygynus* 
Kaina vietoję 

Tik 

nomis pibios smuklės žmone- teismą?" tai aš, pons teisėjau, 
lių, apsėdusių stalus ir stale- pastvėriau po tų žodžių jį už 
liūs ceria, ir smuklininkai be krūtų ir drožiau (smagiai) į 

komunistai, iš jų 22 areštuoti, baimės pardavinėja. patį teismą. 

$1.50 
$1.00 

JONO CILIUNO RAgTAI 

Knyga 143 puslapią. Joje 
telpa daug aprašymų, vadi
namų " paveikslais'', apysakų 
ir eilių. Tai žymus literatinis 
darbas. 

Kaina vietojo 

Ofik 

$1.50 
• 

LIETUVOS ŪKIS 
Parašė Al. Rimka. 

Norint arčiau apsipažinti su 
Lietuvos žemės reikalais, pra
vartu paskaityti ši knyga. 
Naudos iš to skaitymo bus 
daiig. 
Kaina vietojo f 1 flfl 

Tik 60C. 

ACEIGPS R. ¥ . BAŽNY0IO3 

Parašė Gerutis 
Šį knyga visiems katali

kams naudinga ir reikalinga, 
kad suprastų visas apeigas, 
vartojamos bažnyčioje; 
Kaina vietoje ;., 

Tik 

50C. 
406. 

"BRAUGAr . Co. 
2334 Suoth Oafcley Avfiu Chicągo, III 
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LLOYD GEORGE PRA
KALBA. 

Jo prakalbos klausė apie 
12.000 žmonių. 

WEOT SIDE. 

Grašiu Balius. 
Sekmadieny, spalio 21 d. 

Aušros Vartų par. svetainėje 
Altorių Puošimo D r-ja rengia 
"Grašių Balių"; šiame ballu-

I zvaka r vakare, kaip buvo . ^ ^ . p ^ ^ ^ 
akyta, Dexter Park P ^ b o - f ^ ^ R R m l i r k a - f t 

—•f "Žilas Senelis' ' rašydamas ži- uiiiiiKiiiHiniiiiiiiiiiiHMiHlillillliiiliiiii 
nutę iš 18-tos, Dievo Apveiz- J APIITc Cl l f fti . . 
dos kol. padarė klaidą, savin-' LįKTV ' C a i l * U l 

damasis ne savo koresponden-1 | 8 " T 0 J KOLONIJOJ 
tus. 'Paparčio ' nepažįstu, Į 
" T y l a ' ' j e i g u neklystu gyve- į ŽEMĖ D R E B Ė S ~ ? 
na Town of Lake. Bet " O ™ | y i n nDCDr III4A0 IUVITC 
g a " ne Js minėtos kol. j inai; M I I U n t D t J I m A d Jf IKO 
gyvena ir Town of Lake. Ro
dos, galima visados patėmyti 

PAIEŠKOJIMAI 
PAIEŠKAIT Vinco Zarumba ir 

švogftrio KaxlmLero Maco ir l^eono 
Norvilo Svogerio Ir Uršulo Zarum-
biukės. Kas žinote apie juos aĮrba 
jie patys atsišaukite ant šio antrašo: 

P E T R A S ZARUMBA 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

R. I B o s 110 M t. OI i ve, m . 

ne, stoekyarduose, buvęs An
glijos premieras David Lloyd 
George sakė prakalbą. 

Ruimingas amfiteatras buvo 
pilnas žmonių. Prakalbu vi
duj girdėjo apie 12,000 as
menų. Sukeltos jam didelės o-
vacijos. 

Kalbėjo apie Europos pa
dėtį, apie taikos reikalingu
mą Europai. Pamiršęs jis 
savo paties ' ' nusidėjimus' • 
kaltino Franci ją už siaučian
čias neramybes. Sakė, Fran-
tija perdaug nori atlyginimo. 
Vokietija privalo mokėti kon
tribucijos tiek, kiek ji tikrai 
išgali. Bot jį negali mokėti 
to, ko F ra ne i ja reikalauja. 

Buvusio premjero nuomonė, 
tik viena Amerika galėtų nu
raminti Europą. Dėlto, rei
kalinga, kad Amerika akti-
viai prisidėtų prie atpildymo 

K. Rėklaitis. 
Butų gera, kad para pi jonai 

paremtų šį balių, nos pelnas 
eina įtaisymui naujų bažnyti
nių drabužių ir papuošimui 
altorių. 

Reikėtų moterims ir mergi
noms spiestis į šią draugiją, 
nes tai prakilni draugija. Jo 
šios tikslas: įtaisymas bažny
čiai drabužių i r papuošimas 
altorių. Narė. 

MOTERŲ DOMEI. 

žinutės, veikimą jos aprašytą. 
Gal "Žilas Senelis" pastebe"-
jo vieną kitą kartą "Omegos*' 
aprašyta arba iš Omegos gi
minės kas ką parašo iš 18-tos 
kol. Reiškia, nėra 18-tos kol. 
nuolatinė korespondentė, tik
tai įspūdžius aprašo. Turbūt 
dabar supratote, nemėgstu vy
resniam klaidas įrodyti, visa
dos sumielu noru galėčiau 
jaunesniam klaida pataisyti. 
Tikiu kad "Žilas Senei i s*' ne-
įsižeidė į pataisą iškelta aikS-

DIEVO APVEIZDOS PA
RAPIJINĖJ SVETAINĖJ 

SPALIAUS 21 - 1923 
fiinifiiiMiiiimiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiun 

tais mųs korespondentai gali 
nepamylėti 18-tos kol. Sol. 

PAIESKAU savo brolio Jeronimo 
Bagzevičiaus girdėjau kad jis gyve
no Mii-waukee turiu svarbu reikalą. 
Jis pats arba kas apie jj Žinote pra
neški te š iuo adjresų: 

ELZBIETA BAOZEVIČIUTE 

R. I B O I 110 Mt. Olive, 111. 

* 

NAUJA 
KVIETKINYČIA 

Ant Bridgeporto 
I 

AR ŽINAI KAD 
Lietuvoj yra daug kooperaty
vui krautuvių. Viena iš jų j * s u m užlaikome powacr^"per 
s k y r i ų * * P a r a m a " p r a d ė j o S t a - g f u m a , plaukams tinklelius (hair 

9 Puikiausios nuskintos kvictkos, ^ 
,Į|Į vestuvėms bankietams. pagraDamsjJ 
^va in ika i it* ki toms pramogoms. 

* l 

tyti didele kepyklą kuri pri- jjnets). 
:-tatys visiems Kauno gelezin- K Patarnavimas 
kelio darbininkams duona? Ar SUainos žemiausios. 

ten. Bukite atsargus nes kar- žinai kad kuomet užs'».r 
l Helmar Turkiška cigaretei J užsirūkai 

Rengia Liet. Mot. Dr-ja Ap-
komisijos. Kad ji turėtų sa- Į švieta. Kviečiam atsilankyti 
X» oficialius atstovus visose kuoskaitlingiausia, 
ten pokari»!ėsc» komisijos?. 

J o prakalba daugeliui pati
ko. Bet vidutinis ameriko
nas vra nuomonės, kad Ame-

•r 

rika į tas Europos suirutes 
neturėtu maišvtis. 

TARYBA PAGYRA MAJO 
RO NUSISTATYMĄ. 

Chicagos miesto taryba a-
i>ą vakarą postdy pagyrė 
miesto majorą Dever už jo 
vedamą kovą "bootlege-
riaros." Palinkėjo' knogo-
riansui pa vykimų. Dėlto 
daugeliui salinu inkų ir blu
sos sustingo. Nes jie tikėjo
si, kad miesto taryba nupeiks 
majorą už saliunų " la i sn ių" 
naikinimą. 

Taryba pagaliaus vienbal
siai pana :k ;no 1921 metų or 
dinansą, kuriuomi buvo sus
penduota gatvekarių bendro-
vei koncesija naudotis gatvė 
mis. Tuo bodu duodama be
ndrove"' progos daugel vi et >-
se j ini lgi ' t i garvekarlar s 
bėgiv:. 

Taigi, m u i t a s su gatvekarių 
bendrove grąžina gražiuosius 
santykius. 

AREŠTUOTI "MOONSHINE 
R I A I . " 

A N T R A N G O S 
ANT RKNDOS kambarys, tel 

vieno vaikino pageidaujama 
blaivus ir ant dienų dirbantis, 

Ant antru lubų. 
1428 So. 49 Court Cicero, IU. 

PARDAVIMUI 
B I Z N I S 

DIDELIS BARGENAS 
Ant pardavimo bucernė la

bai pigiai ir geroj vietoj tar-
•*> 4vj;, !pe lietuviu ir lenkų. Biznis nes tokia Fv ,- , , . \ *7 • 

išdirbtas viskas casli. Atsi-
prelekcija yra rengiama pir- šaukite tnojaus. 

Treėiadienj, spalio 24 d. 
7:30 vai. vak. Mark \Vhite 
Square paiko ^vet^ 30 ir hal
sted gatvių, Dr. S. I>->žis skai
tys prelekciją: Kas kiekvienai | 
moteriai reikia žinoti. Prelek
ciją bus jliustruota su pavei
kslais. Vienoms Moterims ir 
merginoms. 

geriau? 

S. iįį 
mandagiausias, Į* 

ūkai Ž URBA FLOWER SHOP I 
ę 
i 
i 

CeL l>i«rlM»ra 9057 

A. E. 
ISTASULANI 

ADVOKATAS 
Vldurmiesttj Oflsaa 

iRoom 1726 Chicago Temple Bldg. 

[77 W. VVashington St. 
OFISAS CICERO 

1314 SO. Cicero Avenue, 
[Paaedėlin, Seredo ir Pėtnyolo« vak. 

Tel. Cicero 5036 

f i » » » » » » — » » » » — » » » » » » » » m m»P 

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

OflMM Didn.le .tyJ. 

29 South La Salle Street 
• » m bart* 580 

Telefonas Central tSfO 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonaa: Vard» 4«f*l 

Lie.tivJai Daktarai 
Amerikos Lietnvlv Daktare 

Draugijos nariai 
m_ . Į . — • • • • • • • • » » a 

Dr. Makaras 

. 3 r 3 & S I 3324 Auburn A » 
koki gali nusipirkti už pini- g Telefonas Blvd. 2035 
ftlist (A].)."• r.) M M t t i ^ ^ M c c i C M C M d 

m u kartu. 
Antra prelekciją bus lapkri-

čio 9 d. Brlghton parke Afc-
Kinlev svet., skaitvs Dr. C. K. 
Čerys. Komisija. 

1003 W. 32-nd Street 

N A M A I 

ĮDOMUS RADINYS. 

1 vai. po piet, ant So. Union 
Ave. gat. po num. 3324 nam.) 
kaiidoiy pas P. Yaišvilu< 
rastas kūdikis apie 9 dieną se
numo. Kūdikis skuduruose 
susuktas, prie jo rastas raš
čiukas ant* kurio pažymėta: 
"Mylvmofi draugės, paimkit ' 
tą kūdiki ir apkrikštike^'. 

Radėjai to kūdikio tuoj pa 
rengė, nunešė i Šv. Jurgio Ba
žnyčia ir čion kūdikis aplaikė 
šv. krikštą. 

O po knkšt'o tapo atiduo-
t< s piieglaudai. į Šv. Vincento 
Liiromne. Žinanti. 

BR1DGRPORTO DIDrHJK 
BAHGKSAS1 

PARDAVIMl'I 2 augMų ta\JfO na
mus; 2 flatui po 6 kambarius; ' s u 
JJUSŲ, «>ktra , maudym-nis ir c imen-
tuotaji skiepas su skalbykloms; na-

, iuas randasi ant Kmerald Ave.. neto-
nadieny, lapkiMcio lotą ti n u o 81 gatvės lietuviu Brkigreporto 

i:pielink«je. kaina $9,000 vertas $12.-
000; y,:a. $5,000 morgl t io; pasiskubin
kite šita. retai atsit inkanti barRena 
H.'ikia turėti $4,000 pinigais, kitus J 
ant niorpicio. 

KITAS DIDELIS UAIIGENAS Hlt l -
GHTON l 'AHKE YRA bi2niavas na
mas; Staras su penkiai kambariai.v 

lr k i tas namukas 4 ki^.ibariu užpa-
kalyke; įtaisyta su elekt(.-a; kaina-
greitam pardavimui $3,500; nereikia 
visų pinigu. 

Ats i lankykite diena ar vakarais , 
nod* lio iki 4 po pietų. 

BKKiHTON R E A L T Y COMPANY 
J. Ytrshkcivftz, godėjas 

4034 Art«he» Avenue 
(l*rie (n l i ron i ia Ave . ) * 

ATSAKYMAS ŽILAM SE
NELIUI. 

Berods, " D r a u g o " 233 num. 

ANT MAINYMO 
P A R D A V I M O AR 1SMA1NVMII 2 

Al'GftTl MURO 
N a m a s 2 flatai po 6 puikius k a m -

bariua: karštu vandenių Šildomas si: 
2 bolleriaisj namas statytas 6 meta i 
atKal pagal naujos mados; randasi 
gero lietuvių apgyvento vieto; savi
n i n k a i parduos pigiai aj- mainys ant 
buce -nes ir grosernes ar kitokį ge
ra biznį. Atsilankykite pas 

STAPONAS MELKO 
4034 Areher Ave. Chieaffo. 111. 

Policija areštavo John Bo-
ris , 8325 La Fayette Ave., 
John Oraeuski, 7234 Clare-
mont Ave.*, ir porą kitij žmo
ni . 

Pas anuodu namuose poli
cija padarė kratas ir rado di
delius katilus, kuriuose buvo 

verdamas maišymas "moon-
81^0 ' y sunkti. 

Ypač Boriso namuose ras
tas milžiniškas katilas. Ma
tyt, ien buvo gaminama daug 
alkoholio. Nes užlaikyta tam 
tikslui pora darbininkę. 
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PUIKUS BALIUS 
Renoiamas 

Draugystės Apšvietimo Brolių 

Spalio-Oct. 20 d . | 
M. MELDAŽI0 SVET., 2242 W. 23rd PUCE 

Pradžia 7:30 vai. vakare 

Kviečia KOMITETAS, 

•i 

\ 
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PABtGO Iš KALĖJIMO. 

Iš Jolielo valstybės kalėji
mo pabėgo kalinys Fr . Hant-
xel, nubaustas kalėjimu ligi 
ayvoa f»aKo*, 

LIETUVOS UKI0 BANKAS 
Kapitalas 15,000,000, Lity, 

Turtas ir atsakomybe 30,000,000 Liti*. 
Didžiausias ir tvirčiausias bankas Lietuvoj. Turi sa

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiau
siai apmoka amerikiečių perlaidas. l>ž įdėtus pinigus 
moka geriausius nuošimčius. Pasidėjus metams ar ilges
niam laikui 8%, pasidėjus pusei metų 6%, ant parei
kalavimo 4%. 

Lietuviai amerikiečiai! dėkite savo pinigus į šį tvirtą 
ir saugų bankų, tai darydami, turėsite didelė nauda sau 
ir savo tėvynei padėsite ekonominiai pakilti. BANKAS 
IŠMOKAS AMERIKOS DOLERIAIS 

Lietuvos Ūkio Bankas, 31 Laisvės alėja, 
TCjMiii a e T j . t h u & n i A. 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER '• DRAUGĄ'» SIE ASMENIS: 

Domeniutė Barbora 
Rokienė J . 
Kulikauskas V. , 
Vinauskas Jurgis 
Purtokas Jonas 
Virbickas Julijonas 
Pugždis Povilas 
Andziulis P. 
Tautkus Anna 
Pocaitė Ona 
Bukauskas Vladas 
Barakauskas P. 
Metevich E. 
JarmūJavičius Ant. 
Mockus J . , • 
Spaudos Dr-ja 
Brazauskas Vac. 
Indrele P. 
Tiškevičius Ign: 

\ 

i a i > | . * ^ a a a * 

Zizminskienė Ag. 
Valuckas P. 
Brazauskas V. 
Mačis Teof. 
Lauraitis Pranas 
Tumžaitė Ona 
Bartkienė Ona 
Ignatavičius C. 
Rimkus Ign. 
Kazlauskas F . 
Krušaitė Mar. 
Brazauskas W. 
Jokubauskas VI. (W. Frankfort) 
Kaspar J . (Taylorville) 
Jasas K. 
yiurkienė Ver. 
Vaitukaitis J . 
Laurinskaitė Agota 
Kiela J . 
Pabijauskas A. (Rochester) 
Juškevičienė Bf. 
Narvilas Jonas 
Rimkus M. (Burnham) • ; 
Origalius Vincas (Gary) 
Povilauskis Jonas 
Jokubauskas Al bert 
Lazis Kl. 
Jasutaitė Anielė 
Lapelis P . Kun. 
Stašaitienė Ag. 
Paukštienė M. 
Senauskienė Ona 
Brisk a A. Re v. 
Salvaitienė M. 
Crimaila J . . 
Lukšis Zigm. 
Mockus Ant. 
Bubul F.(Kenosha) 
Gūdžius Petras 
Ališauskas V. X^ e nosha) 
Lenartą vičia' Ant. 
Paulikonis B. 
Narvilas Juoz. 
Saročkienė Ona 
Urbanavičienė E. 
Stasiui i s Kaz. 
Rupšlauskis J . 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. TeL Rooseveit 7791 
Atdaras kasdiena, išskyrus Šventadienius ilri<8 v. v. 

j . p. WA[TCHES 
L a w y e r 

IODETUVIM A D T O l A l A t 
O k n . : B . 514-516-127 H. Dear-
boro Str. TeL Randolpb 5S*4 
Vakarais: 1073* S. Waba*h A 
Roheland Tel. Pu 11 man 6377 

U E T U V T S GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS. 

Už Chlcagros greičiausiai Ir ar
čiausiai pas iekiamas sekanč ioms 
kolonijoms: Indiana Harbor. East 
Chicago, Haramond, Gary. Harvey. • 
Stejęer, ir Jollet. Todėl visokiai* 
reikalais kreipkitės: 
1444 W E N T W O R T H A V E . CH1- Į 
CAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 494 
K.etvergo vakara i s : 10453 S. S ta te ' 

St. R«se land. Tel, »4». 
rf«»— — T-i 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4193 Arehcr Avenue 
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. N e k ė 
lioj 9 Iki 12. 

Tel. Lafayette 6061 
** «^* 

. - » • - » « 

Or. P. C Luomons 
Lietuvis Da.utn Gydytojas 

2201 W. 22-nd & So. Leavi l t Sts. 
Tel. Ganai 6222 Chiea«;o. 111 

VA*. . 9 iki 12 ryto ir 1—8.30 
vakaT*». Ned. pagal autartj. 

pj» » • • - •'» » » • » • » • » ' 
1 

ta 6377 -•% 

! • • > » • » » • » » » » » » • » į | 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas VJdurmlcstyjc 
CHICAGO T E M P L E BUILDIKTG 

77 Weet Wa*hlngton Street 
R o o m 1726 Tel. Dearborn 9057 
N a m o Tel. Hyde Park 3395 

• • • • • • • • » » » a » » » » » » ^ » « « • i * 9 

s. w. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. IMonroe Street 
R u o n 901 - 'TeJef . Kando t ph 9900 
Vai: N u o 9 ryto Iki 6 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Htr. 

Telef. Vardą 1019 
Chicago. 

LIETUVIAI GRABORIAI 

F. K. Pmlttos 
f.ic. Embaliner 

Tfh'fOlIUN 

Cicero 3511 

CHAS SYKBVICZR 
Graborlus 

1437 ». 49-th Ave. 
Cicero, III. 

I 
PaCTaosmo koplyčia veltui. Priva-

tinln •mbulaimm. I*ntf>rnuvirait« kuo 
reriauKiM visoj Chlcasoj. 

'fjį»-»^ • • • » » » • • • • • • • » • • • • • • • JJ 

Or. A. I . Šertąsias 
( B e r t a s h ) 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
3464 So. Halsted Str. 

Ofiso Vai . : 1-8 po piet 6-8 vak. 
Resideneija 

3159 So. Union Ave. 
Tel. Boul . 5913 Tel. Yd.«. 1609 

Tel. Ganai 997. Vak Ganai 9116 

OR. P. Z. ZALATORiS 
UstB•!« Gydyto ja« Ir 

Ohirnrfu 
1991 S o * * * Ha|st*d »tr*m 

•afcaadoa: 1f iki l t ryta: 1 ik) * 
po platu1 I V » -alrar* 

! • • • • » » • • • • • • » » » • • • » » » » » » 61 

Tet^roKiao UooJevard 4189 

4 Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai
dotu *ėw «e»* 
tuvėse, ki ikšty-
nėe fbr kituos* 
reikaluose. Kai-
noa prieinamos 

3307 Aubnr.a Ave. Chicago. 
mm m * mm • . » » » . J 

» » » » » W i » » » — > » » » « • — mm m m mĘ^ 

S. D. LAOHAWICZ 
LLETCVI8 GRABORIU9 

1114 W. 38-rd PL r a i n o j o OI 
Patarus a >a laidotavėss kaopi 

ale meldžia ataliaa 
ktl, o mano 
nėdinti 

*ba bosite «6aa 
TeL Ganai 1971—9199 

i— 

DU A. L YUŠKA 
1900 So Halsted Str 

Tel. Cianai 9116 
Oflao vai.: l t ryto aki 11 po pto» 

t iki 7 vai vakaro • 
, vai.: t iki 4 po oio-» 

4193 Archer Ave. 
TaL Lafavetts §$9 f 

»>» • • » » » * » • 

i 

—^»»»»»»^' 
' Telefonas Cartal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojai 
2319 VVest 24 th Street 

Chicago, UI. 

Remkite savuosius. 

TeL Boolevard 9169 
DR. A. J. KARAia\J« 

Lietuvis Gydyto?** 
3303 South Morgan Str*. 

Gklcago. m . 

Tel. Lafayctte 3415 

DR. C. K. ČERYS 
( C H E R R Y ) 

DENTISTAS 

] Perkėlė savo ofisą j Brighton Park 

4454 So. Westera Avenue 
(Rami) . 4 5 St . ) Chicago, III. 
Valandos: N u o 3 po pietų iki 9 

vakaro; Subatonia nuo 9 ryto iki 
a vak.; Nedė l ioms nuo 10 iki 12. 

Dr, M, Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir C H I R U R G Ą * 
4601 So. Ashland Avenue 

Tel. Boulevard 7899 
Tai . : t Iki 4 Ir t iki t 

Ned. 10 Iki 13 
: 6641 So. Alba n y 
Tel. Prospect 1930 
Tai . ; pagal sutarti 

rel. Blvd. 1401 . 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
8315 So. Halsted Street 

Valandos: N u o 9 Iki t diena. N u o 

Nedėl iomls t lkl 12 diena. 

U 

TONSILUSl 
I Š I M U 

roBULiAUsio*ns M O K S L O | 
PRIEMONĖMIS: 

1.—be peil io. 
2 .—be kraujo. . 
S.—be marinimo, 
4 .—be skausmo, 
5 .—be Jolvio pavojaus svel-J 

katai. 
P o operacijos žmogui nereikia gulėti lovoje, nere ik ia sirgti. 

nereikia gaišti n u o darbo, nereikia kentėti sopul iu; Smogus esi Iii 
Utoj valgyti , dainuoti Ir jaust les l inksmai . 

Patar imus tonsi lų reikalais duodu uždyka. v 
ž m o n e s y r a malonia i kvieč iami at lankyti m a n o kl inika, J 

k u r i e m s / p a t a r n a u j u yra pilnai užganėdinti . 
DR. AL. M. RAčKUS 

Gydytojas, Chirurgas h? Obstctrikas, 
1411 South 50- th A v e n u e Cicero, Illinois.1 

SaAUTKITĮI "DRAUGO" APGARSINIMUS 
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