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ŠVENTOJO VARDO DR-J A 
TURI JUBILIEJŲ, 

PAMINI 50 METŲ SUKAK
TUVES. 

Jubiliejui paskirta 3 mėnesiai 

XEW Y.ORK, spal. 1. — 
Pirm 50 metų Siame miesto į-
steigta pirmutinė Šventojo 
Vardo draugija. Paskui to 
vardo draugijos praplito po 
visa Amerika. 

50 metų jubiliejų nutarta 
paminėti. Tuo tikslu kreip
tasi pas Šventąjį Tėvą. 

Šventasis .Tėvas Pius XT 
leido Šventojo Vardo draugi
jai turėti jubiliejų. Tam tik
slui paskyrė 3 mėnesius. 

Šiandie jubiliejus praside
da. Baigsis gruodžio 31 die
ną. 

A'isų Šventojo Vardo drau
gijų nariams suteiktos speci-
alės dvasiškos privilegijos per 
visus tris mėnesius. Nariai 
galės pelnyti ypatingus atlai
dus. 

Kadangi Šventojo Vardo 
draugijų turi kuone kiekvie
na Suv. Valstijose parapija, 
dėlto kuone visur parapijose 
bus paminimas šis Šventojo 
Vardo jubiliejus. 

Visi Suv. Valstijų katalikai 

Anglija Stato Daugiau 
Prieš Turkus 

GALIMAS KARAS IR TAI VISATINAS 

FORDAS ANGLIŲ KIAU-
SIME. i 

I 

CHANAKE SITUACIJA EINA VIS ARŠYN 

Konstantinopolis, spal. 1.- ko ne taikos, bet triukšmo 
Iš vieno transatlantinio gar- karo. 
laivio vakar išsodinta didelis 
skaitlius anglų kariuomenės. 
Tie kareiviai pasiųsta Bosfo
ro šonan saugoti, kad turkai 
nepereitų Bosforo arba nesi-
briautų ant Konstantinopolio. 

Xes keletas šimtų turkų 
raitelių jau persimetė kažko
kiu būdu per Rosforą, įsibrio-
vė Trakijon ir tenai organi
zuoja turkų tarjx* revoliuciją, 
atkreiptą prieš graikus ir, a-
belnai imant, prieš visus krik-

i r 

J I S SAKO, ANGLYS BUSIĄ 
PIGESNĖS. i 

Daugiausia kaltina speku 
lantus. 

KAIP PANAIKINTI T U R K A I T A R S I S S U S A N T A R V E 
H STREIKUS. 

SENATORIUS PADUODA 
NAUJĄ PLANĄ. 

I 
Streikų klausimu piliečiai 

turi balsuoti. 

NORI KUOVEIKIAUS UŽIMTI TRAKIJA 

V v * * 

scionis. 
Anglai viršininkai čia pri

pažįsta, jog Danlanelių šone 
padėtis labai įtempta. Tenai 

turkai neutralėje zonoje sava
rankiai viską veikia. Ohanake 
anglai apsupti iš trijų šonų. 
Kas momentas gali kilti susi-; 
kirtimas. 

Tokių paį nuomonių parei
na ir iš Ijondono. Anglijos] 
ministenįų kabinetas laiko po 
sėdžius paskui posėdžius. 

Pasirodo, jog ir turkų sul-
tanas atsisako pasitraukti nuo 
sosto. J i s pažymi, kad nacio
nalistai negali jo kaltinti \u 
Turkijos padėtį. Jie patys, 
nacionalistai, pripažino, kad 
jis, taigi, sultanas, visas lai
kas čia buvęs kaliniu ir nie
ko negalėjęs veikti turkų tau
tos labui. Tik varu varomas 
jis pasitrauksiąs nuo sosto. 

Dalykų žinovai tvirtina, 
kad neišvengtinas no vien tur 
k u su anglais karas. Tečiaus 
pramatomas ir visatinas Euro 

j po jo i r Azijoje karas. 
Prancūzai neva darbuojasi 

' už taika. Tečiaus stipriai sto-
vi turkų pusėje* Galimas dai-

Viršininkai tvirtina, jo_rj Irtas, kad didesniam Anglijos 
iraugingąi su turkais susi tai-1 pažeminimui francuzai pada
la inti vargiai pavyks. Tš turkų; rys dar sąjungą su Rusijos 

p . r ši pubiliejų galės įgyti j pasielgimo matosi, kad jie ieš bolševikais 
daugybę Dievo malonių. 

DETROIT, Micb., sp. 1.— 
Henry Ford apvažiavo Obio 
talstijos anglių kasyklas. Gry-
žęs jis tvirtina, kad anglių vi
sur užtektinai. I r jis nema
to nei mažiausios priežasties, 
delko anglys turėtų but taip 
nežmoniškai bragios. 

š tai ką jis sako: 
"Pirkome aglių nuo speku

liantų dviem doleriais pigiau 
tonai, negu jie patys užmokė
jo. Galėjome pirkti dar dau
giau, jei būtumėm norėję. 

"Fak tas yra, kad anglies 
šaly nekunmet netruko. Ne
trūksta nei šiandie. Šiandie 
ant žemės paviršiaus anglių 
yra tiek, kad ekonomingai ap
sieinant visai saliai jų užtek
tų per ištisus vienerius me
tus. 

"Anglių spekuliantai ir ši nu 
gelninkai tiesiog susitarė plėš-

AVASHINGTON, rug. 30.— 
Senatorius Pepper iš Penn-
sylvnnia, kuris žymią rolę lo
šė užbaigiant streiką kietųjų 
angį i ą kasyklose, paduoda 
naują projektą baigti strei-
kus. 

J is sako, kad jei koks dar
bininkų streikas pradeda pa
kušti visuomenę, tuomet vi
suomenė balsuoja, ar ji stovi 
už ar prieš streiką. 

Streikuojančiu darbininkų 
arba darbdavių juk negalima 
priversti sutikti su arbitraei-
ja. Dėlto streikus baigti rei
kalingas kitas būdas. Būtent, 
leisti visuomenei balsuoti. 

Po tokio balsavimo, sako 
senatorius, abidvi pusi turi 
prisitaikinti prie visuomenės/ 
noro. 

Anot senatoriaus, abi pusi 
būtinai turi klausyti visuome-

' pMIRNA, rūgs. 30. — Po 
ilgos konferencijos Alustapba 
Kernai paša nusprendė susi
eiti su santarvės valstybių 
atstovais preliminarėn konfe 
rencijon sekančios savaitės 
pradžioje ir aptarti paliau
boms sąlygas, paskui talkos 
konferencijos planus. 

Nota santarvei 

Notoje santarvės valstybėms 
Komai paša-sako: 

"Didžiojo nacionalio seimo 
Angoroje valdžia su džiaugs 
imi priėmė išreikštus troški
mui santarvės notoje tokio-
mis sąlygomis: 

" Idan t Konstantinopolis ir 

nč vien paliauboms, bet ir tai
kos konferencijos klausimo 
aptarimui. 

"Ta i visa tečiaus pirmiau 
turi patvirtinti nacionalis sei 
mas. • J 

-
Kernai pašos kabineto na

riai gryžta Angoron. 

Važiuos konferencijon. 

Komai paša iš Smirnos va
žiuos tiesiog Mudanijon. J a m 
draugaus: Yussuf Kernai, Ra-
ouf bey, Fethi bey, Fezhi pa
ša ir Jzzet paša. 

Francijos reprezentantas 
Bouillon bendrai su turkų na
cionalistų vadais apleis Smir
ną. Dardanelių klausime šiuo 

i 

visa rvtinė ir vakarinė Tra-i kartu turkai nutvli. 
kija momentaliai butų prijun- j Matyt, jie tikisi užimti tuo
kta prie nacionalistų valdžios.'.įaus ir Dardanolius, kuomet 

"Valdžia sutinka turėti pro jiems teksią* Konstantinopo-
liminares .derybas Mudanijoj lis ir Trakija. 

VOKIEČIU KRIKŠČIONIU 
DARBININKU ATSI

LIEPIMAS. 
BERLYNAS, rūgs. 30. 

Vokietijos Krikščionių Darbi
ninkų unijų eentralinė unija 
paskelbė atsiliepimą į Inter
nacionale Krikščionių Darbi
ninkų Unijų Uniją, kurios ce-
ntralis ofisas yra Utrecbte. 
Paskui atsiliepta Į fgenerales 
Krikščionių Darbininkų unijų 
unijas Belgijoj, Italijoj, Frau 
cijoj ir Šveicarijoj. 

Vokietijos krikščionys dar
bininkai šaukiasi pagelbos sa-

GRAIKŲ ARMIJOS SIUN- i SOCIALISTAS NORĖJO 
ČIAMOS TRAKIJON. 

SUORGANIZUOTAS NAU 
JAS MINISTERIŲ KABI 

NETAS. 

Vsnizelos darbuojasi Paryžių 
je ir Londone. 

NUŽUDYTI APAŠTALINI 
DELEGATĄ. 

ti šalies gyventojus. Ačiųim '« b a l s 0 - Neklausymas ai
tų sąkaHuūinl^.' pas»darbavi-j t a i a r kitai pusei Išeitu tik 
mui, tarpvalstijinė prekybos W o W n - *™ ™ visuomene 
komisija aprobavo siųsti ang- | I 1 ( J r a *o ju°kauti. 
lis i automobilių dirbtuves] Gražus senatoriaus sumany-

j pasiremiant tuo, buk automo-įm n s- Bet nežinia, kai}) į tai 
Dilių gaminime pramonė 110- atsineš darbininkų vadai. Jie, 
turi pagrindinės žmonių g o - | a i S k u s daiktas, pasakys, kad 

visuomenei balsuojant negalės 
bus streikų. Bet ar visuome
nė apsiims dalintis darbinin-

ATCNAP, spal. t 
kai apsidirbę su 

— Grai-
karalium 

>fEXI(() CITY, rūgs. 30.— 
Vienas radikalas socialistas 
metė didelę bombą į Pullmano 
vagoną, kuriame buvo mon-
signaras Ph i Įlipi, Apaštalų 
Sosto delegatas Meksikai. » 

Tas' Įvyko San Antonio, Mo 
Konstantinu ir senąja valdžia,! relia valstijoj. Plyšusi bomba 
šiandie visą savo energiją pa-; nepalietė vagono. Bet patį j 
vartoja Trakijos apginimui. I socialistą sudraskė į skutus. 

Del to galvatrūkčiais per-
organizuojama armija ir iš 
Salonikų siunčiama Trakijos 
gilumon. Skrajoją armijos bu-

UŽGINA REVOLIUCIJĄ 
BELGRADE. 

vo šaliai, kurioje pramatoma rjai jau atsidūrė i visas Tra- n m n D 4 n . c . , 
ekonomine katastrofa i r revo- kijos vietas. Turkai gyven- r> • , . v. . / / " . . , . ,. •• L . . -_. , Pasirodė zmių, kad čionai ki 
liucija. 

. Vienam amerikoniškam do-
leriui reikalinga didelė krūva 
markių. 

Vokietija su 60 milionų var
totojų bendrai su Rusija bus 
atskirta nuo pasaulio turga
vietės. 

Jei tas įvyktų, tuomet skau
džiai nukentėtų visos indus
trinės tautos. 

TARSIS PREKYBOS 
REIKALE. 

BEJlLYNA8^~~rugs. 30 — 
Ungarijos vyriausybė rengia-

tojai apimti baimės bėga Bul
garijon. Kiti būriai keliauja 
ant Konstantinopolio. 

Įtariamus bulgarus ir tur
kus graikai areštuoja ir iš
siunčia šalies gilumon. 

Graikijoje suorganizuotas 
bepartinis kabinetas. Premio-' 
ru yra Alexander Zaimis. 

Tuo tarpu buvęs premieras 
Venizelos kaip Paryžiuje, 
taip Londone, susineša su 
santarvės politikais ir apta
ria Trakijos likimą. 

• 

Santarvės valstybė* rytine 
Trakiją pažadėjo grąžinti at-

si siųsti delegaciją AVashing-[gal turkams. Turkai nori vi 
tonan tartis prekybos reikalejsos Trakijos. Bet graikai, ku-
Ungarijos su Suv. Valstijo
mis. 

NEW YORK, spal. 1. — 
Sudegė penkių aukštų apar-
tamentiniai namai ties 109gt. 
7 žmonės žuvo. 

rie šiandie kontroliuoja visą 
tą teritoriją, atsisako kadir 

lusi revoliucija ir karalius nu 
žudytas. 

Tai visa netiesa. Serbų prie 
šai skleidžia visokias mela
gingas žinias. 

___________,—. 

rovei reikšmės. 
"Tuotarpu anglies visur 

buvo užtektinai. /Tik ji buvo 
spekuliantų apglobta su tiks
lu ir tolosniai palaikyti aukš-
tas kainas. 

Anglys bus pigesnės. 

" K a i p tik uždarėme mūsų 
dirbtuves, visuomenės senti
mentas pradėjo koncentruotis 
aplink anglis ir tarpvalstijinė 
prekybos komisija .buvo pri
versta atmainyti savo parėdy
mą, kad apribuoti an-glių pri
statymą į automobilių dirbtu-

PABALTIJOS PRIPAŽINI-1 
MAS MAINO ATEIVIU 

KVOTAS. -

VIENI TRIUKŠMAI 
CHICAGOJE. 

ŽIU0TI PER METUS. 
2,310 ŽMONIŲ. 

ku vargais.' 
• 

KARALIŲ IŠTREMS SICI 
U J O S SALON. 

ves. 
" P o to, anglims 

PRANEŠA APIE REVOLIU
CIJĄ ĮPORTUGALIJOJE. 

VICO, Ispanija, spal. 1. — 
Iš Portugalijos pareina žinių, 
kad tenai kilusi nauja revo-
liucija. 

JUAREZO ĮGULA PAKE 
LĖ MAIŠTĄ. I 

E L PASO, TEX., spal: 1 . -
Juareze, Meksikos mieste, me

dalį tos teritorijos grąžinti ^ i k o n a i kareiviai pakėlė mai 
turkams. 

Ar Venizelosui vyks bent 
ką laimėti, tai šiandie to ne J 

tuo jaus 
kaina pradėjo kristi žemyn. 
Pirkome tad anglių mokėda
mi po $3.50 tonai. I r jei 
būtumėm padarę vieneriems 
metams kontraktą, būtumėm 
gavę po $2.50 tonai. 

"Tečiaus mes nedarome 
kontraktų anglims.- Nes pra
ėjus metams anglys taip at
pigs, kad ties kasykla bus 
mokama mažiau $2.00 tonai. 

" I r jei mes nebūtumėm už
darę dirbtuvių, anglims kai
na gal butų pakilusi iki $25 
ariba daugiau vienai tonai at I 
einančią žiemą. 

Kas kaltas? 

"Kasyklų savininkai negali 
but kaltinami už anglių pa
brangimą. Visa atsakomybė 
už tai krintą ant spekuliantų. 
Spekuliantus finansuoja banki 
ninku grupė ir ji su»anais pri
sideda plėšti žmones. 

Jei nebūtų spekuliantų, u 

ATĖNAI, spla. 1. — Čia ki
lę gandai, kad buvęs karalius 
Konstantinas busiąs ištremtas 
Sicilijos salon. / 

5 ŽUVO KASYKLOJE. 

' _____i 

Chicagoje politikierių triuk
šmai nekuomet nepasibaigia. 
Teciaus ji§ tokia daugybė ant

i s LIETUVOS GALĖS ĮVA- J ̂ ^ nesm^inko, kaip kad 
šiandie. 

Miesto mokyklų taryboje 
nesenai susekti dideli graftai. 
Sąryšy su tuo grand jury tei
sman patraukė 37 žmones. Tai 
daugiausia politikieriai, dirba 
miesto politinėj mašinoj. 

Dideli nusižengimai susekta 
ir gaisrininkų departamente. 
Ten žmonės buvo avansuoda
mi nesiremiant jų gabumais, 
bet politika. 

Keli to departamento virši
ninko asistentai suspenduoti 

Pabaltijos trijų valstijų 
pripažinimas iššaukė atmainų 
nustatytose ateivybės kvotose. 
Ligšiol iš Rusijos buvo įlei
džiama Amerikon per metus 
iki 34,247 asmenis; dabar bus 

j įleidžiama tik 21*613. Tuos 
nukirstus nuo Rusijos 12,6*34 
Amerikos valdžia valstybės 
komercijos ir darbo departa-

JOHNSTON CITY, ILL., 
sp. 1 — Lake Cleek kasyklo
je įvyko dujų ekspliozija. 5 
darbininkai žuvo ir 3 sužeista. 

"Nežinau, ką kiti mano a-
pio tuos plėšimus: Bet man, 
tai jau buvo perdaug, tokio 
.grafa. Dėlto nusprendžiau 
sutruškinti spekulantų ir šnm-
glininkų sąkalbį. Reikėjo 
uždaryti dirbtuves. I r tam 
tikslui nebūčiau pasigailėjęs 
dirbtuvių uždaryti kadir 16-ai 
metų, jei but reikėję speku
lantų truškinimui. Taigi vi
suomenės gerovė mus priver
tė dirbtuves uždaryti. ' ' 

Palaukti su pirkimu. 

Toliaus Ford visiems žmo-

montai priskyrė netik trims 
naujai pripažintoms Pabalti-1 tarnyboje. Be to, miesto ma-
jos valstybėms, bet taipat Ry-jJ°ras pranešė,. jog trumpoj 
tų Galicijai ir Pinsko apygar-į a t e i t y palmosuosiąs ir patį 
dai. Lietuviams labai bus! viršininką O'Connor, kurs jau 
svarbu žinoti, kad dabar nau
jai nustatyta kvota leidžia iš 
Lietuvos įvažiuoti Amerikon 
per metus 2.310 žmonių, pa
skirstant taip, kad jokį mė
nesį įvažiavusių skaičius nevir 
šytų vienos penktos dalies vi
sos paskirtos kvotos. (Iš Es-

tonijos nustatyta 1,348 žm., 
iš Latvijos 1,540 žm.). Kvo
ta Pinske apygardai nusta
tyta '4,284 kas met ir Rytų 
Galiciįai 5,786. Nors tiedvi 
šąli dabar esą okupuotos len-
lią, tečiaus joms esanti nus
kirtos oatskiros kvotos. To 
priežastį "Philadelphia Bulle-

Nin" šiaip aiškina: "Skirda
ma šias atskiras kvotas Ame
rikos valdžia, matyt manė, 
kad ji pavartoja teisėtą admi-
nistratyvę diskrociją,, tur but 
paremtą ta teoriją, kad Len-nėms pataria šiandie pirkti 

anglių tiek, kiek būtinai roika- "kijos Rytų siena yra dar ne-
linga. Nes jei mažiau bus|išrištas klausimas. , , 

galima žinoti 

štus. 
Tečiaus veikiai apmalšinta. 

Keli maištminkų vadai be tai .šiandie anglys perpus bu- džia jiems palaikyti aukštas 
teismo sušaudyti. tų pigesnės. „ ^ ^ H . kainas. .HJjjjjjJH 

perkama, anglių kaina puls 
žemyn. 

Ford sako, kas iš rudens 
antkart prisiperka anglių vi
sai žiemai, tas remia speku-
lantus ir smuklininkus. Lei-

Tos oficialės žinios ir jų 
nušvietimas viename iš rim
čiausių šalies dienraščių — 
mums lietuviams turi didelės 
svarbos. 

Liet, lnf\ Biuras. 

SKAITYKTTtf '•nRAnilA " 

esąs personas ir nestiprus. 
Dar vienas triukšmas sukel

ta, kuomet pranešta, kad Og-
den gatvės pagerinimui neuž
teksią paskirtos sumos. Ap
skaityta, kad tai gatvei reik
sią 7,200,000 dolerių. (Tokiai 
sumai išleisti ir bonai. 

Tuotarpu miesto pagerini-
mų skyriaus pirmininkas Fa-
herty praneša, jog Ogden ave. 
reikėsią 14 milionų dolerių. 

Pinigai liejasi nei vanduo. 
I r vis jų trųksta. 

Nereikia pamiršti, kad čia 
tūkstančiai visokios rųšies po
litikierių savo užlaikymui ne
dirba, o tečiaus puikiai gyve
na. 
'j . - ' v — v T 

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

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
rūgs. 30 d buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.47 
Prancijos 100 frankų 7.82 
Italijos 100 l im 4.39 

« Vokietijos 100 markių .06 
Lietuvos 100 auksinu .06 

i-< i n n A , . ^ : - •_• 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

imkiai. 

66 DRAUGĄ 9* 

Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 
PRENUMERATOS KAINA: 

Metams $6.00 
Pusei Metų. . . . $3.00 

visg i palinko prio 
mūsų troškimų Lietuvos rei
kale. J i pataisė demokratų 
administracijos atliktas klai 
das . • 

Dėlto mes republikonų par
tijos administracijai dėkingi. 

* » 
» * 

! 

'entimeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naują Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini-
gms \ registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
So. Oakley Ave, Chicago. 
TeL Roosevelt 7791 

g? 

KONGRESO DARBAMS 
UŽSIBAIGUS. 

. 

« 
* 

Šešiasdešimts septintas Suv. 
Valstijų Kongresas aną dieną 
baigė savo sesiją. Senatoriai 
i r žemesniųjų rūmų atstovai 
išvažinėjo kas sau. Uryžę na
mo jie aiškins savo rinkėjams 
piliečiams apie atliktus dar
bus. Jie visi stos naujų rinki
mų kampanijom Didelė jų 
dauguma darbuosis Įeiti at
stovais kitan kongresan. 

Jau šiandie ivpublikonai se
natoriai ir atstovai visiems ai
škina, kokius tai didelius .dar
bus atlikęs (>7-as kongresas, 
gi tuotarpu to paties kongre
so nariai demokratai tai visa 
užgina. Mat, jų mažuma. Jie 
buvo opozicijoje republikonų 
partijos administracijai. 

Lapkričio pradžioje įvyks 
nauji- rinkimai. I r vėl repu
blikonų ir demokratų parti
jos pakils }>olitinėn kovon. 

Kaip tie, taip kiti ateinam 

RINKIMAI f SEIMĄ, 
Steigiamasis Seimas priė

męs konstituciją ir išspren
dęs visą eilę svarbių klausi
mų, užleidžia savo vietą nuo
latiniam Seimui — Parlamen-

-Hui. 
įVerda smarki ir ncgailestin-

a savo idėjos priešams rinki
mų kompanija. Kas laimės — 
nepranašaukime. Spalio 10 
ir 11 d. Įvyksta rinkimai, gi 
apie spalio I5\il. turėsime rin
kimų rezultatus. 

Rinkimų tvarką ir atstovų 
skaičių nustato įstatymas. 
Liet. Seimą sudaro tautos a t-' 
stovai išrinkti visuotinu, ly
giu, tiesioginiu ir slaptu bal 
savimu, propojjftinga rinkimų 
sistema. Kinkti atstovus \ 
Seimą turi teisės Lietuvos 
piliečiai — vyrai ir moterys, 
kuriems suėjo ne mažiaus kaip 
21 metai, o renkami asmens ne 

i i 

jaunesni kaip 24 metų. 
Seimas renkamas trejiems 

* 

metams. Nebent karui ištikus 
Prezidentas gali pailginti Sei
mo laiką. 

Seimo rinkimams visa Lie
tuva suskirstvta i 9 rinkimu* 
apygardas, o apygardos į apy
linkes. Uenkainų Seimo narių 
skaičius toks, kad 25,000 gv-

i . ' <4^#»: 

t B. TURfcfONTA*. 

LIETUVOS SAVI 
\ 

(Užbaiga). * 

sinimas, tai visi, kurie sklei* 
dŽla nesitikėjimą, dane tie-
|siog kriminalį darbą- Sveti
mieji spekuliantai ir žinodami 
visą, tiesą ^e r ą stengsis nu-

Ir tai beabėjo aiškės kiekvie
nam .kas dieną, nes kas į Lie
tuvą netingėjo žiūrėti, kiek
vienas pamatė, kad lietuvių 
tauta yra darbšti, taupi, ne-
išdykaujanti, ir turi įgimtų 
gabumų organizuotis. Turto 
žemės, šiandieną žinomų, jai 
užtenka. O juk Lietuvos že
mė neištirta. Kas gali pasa
kyti, kad Lietuvoje nėra drus
kos, anglių, aliejau?, cemento, 
o gal ir aukso? Kuomet žemės 
gilumos bus ištirtos Lietuvoje 
jos turtas gali du tris kar
tus padidėti. Graži yra Lie
tuvos ateitis. 

Tik viena nelaimė ir yda lie
tuvių. Nemoka jie garsinti*. 

kaip iki šiol visur daroma 
aukso verte. Karas parodė, 
kad aukso kaina yra irgi su-

gas bus greičiausia paremtas, mušti Lietuvos pinigo kainą. 
Savieji, užkrėsti gandais 
klaidingais, jo nebrangins ir 
lengvai leis iš .rankų. I r bus 

tartims žmonių dalykas. Auk-f nauda svetimų valstybių spe-
sas pats gali pasaulyje kilti, 

fcsu, kad jie neištesėtų pada
rytųjų nuostolių atlyginti. 

Jei Lietuvos valdžia įs tatys 
mais neapsisaugojo nuo biznio 
diskreditavimo tegul žino, kad 
Amerikoje toki įstaty
mai veikia. Mes permatome, 
kad tie laikraščiai, kurie sis-
tematingai kiekvieną Lietuvos 
darbą žemyngalviai nori ap-

DANTIS BEKRAPŠTANT, 
PAVALGIUS. 

Ne tik garsintis, nemoka d e - | m e n e tuščiais žodžiais, bet 
šimtos dalies tiesos apie save 
pasakyti. 

Pasirodžius Lietuvos pini
gams bus vienintelė priežastis 

kartais pulti. Lietuvai susi
tvarkius gali būti, kad Lietu
vos ^pinigas, Lietuvos duonos 
ženklas gali būti ir už auksą 
pastovesnis. 

_ 

" Vieną dalyką žinau tikrai, 
— baigė profesorius, — Lietu-
vos pinigas stovės stipriai,' ir 
Lietuvos ateitis, graži atei 
t i s " . v 

, 

Taip sakė vokietys. Visą 
čionai mano išpasakotą jis rė-

kuliantams, i r bus skriauda1 versti, kad jie ir pinigu klau-
saviems' prasčiokėliams ir Lie-1 sime klaidins visuomenę ir ar

dys Lietuvai biznį. Būdama 
Amerikos pripažinta, Lietuva 
turi pilną teisę tokius laik
raščius Amerikoje traukti at 

tuvos Valstybei 
O kad vienintelė sąlyga 

Argumentas. 

Mama dukterei. — Kaip tu 
galėjai tam francurui leisti 
save bučiuoti?.. 

Duktelė. — Mamyte, tai 
kaip aš galėjau apsiginti, kad 
aš francuziškai šnekėti ne 
moku. 

mo. Kalbama čia apie mūsų 
lietuviškųjų sociali} popier 
galius. 

. • 
f • i • 

Lietuvos pinigų pasisekimui 
yra pasitikėjimas, šiandieną 
matyti iš to, kaip tie pinigai 
yra leidžiamį. Paremti auksu 
ir svetima pastovia valiuta, 
turi jie pamatą tvirtą. Lietu
vos valdžios turtas tebėra tas 
'pats koks buvo, pernai metą. 
Nei vienas žemės gabalėlis 
nei vienas namas Lietuvos 
valdžiai priklausantis ne tapo 

statistikos žinomis. Skaitlinė- Į s t a t y t a s , arba parduotas 
mis iš prieškarinių laiku, iš svetimiems. Žemės ūkis, pra- M . 

'Vnki r i iu nkntvw»;m« luilm iV" . i - J »~ Kadangi ta organizacija don* 
vokieuų oKupaeyos iaiKų n monė ir vidaus susitvarkymas i v 

iš trijų Nepriklausomybės me- pakilo. Politinė padėtis užsie-
tų, parodė man, kad ištikro | j y j e sustiprėjo. Net vienintelė 

Patiko. 

J is . — Moterys gudrios, iš-
sakomybėn ir ieškoti atlygini- f mintingos niekuomet nėra 

del kurios Lietuvos pinigai iš 
pradžių turės pulti. Apie Lie- fMrtuvos žmonės nevartoja nė 

KLANO KOMEDIJOS. 

gražios. 
J i . — O a š ! ' , 

J is . — O, Tamista' nesi • v 

•s 
. 

\ 

tuvos turtingumą nevisi pa
saulyje težinos užtektinai.Kils 
tuomet neįsitikėjimo iš pra
džių. Bet tik iš pradžių. Kuo
met vieną kartą naujieji pi-

šimtos dalies tiek neproduk 
tyvių dalykų, kaip kitos šalįs, 
skaitmeninus išrodė Lietuvos 
gamybą. Tų skaitrnenų aš ži
noma nebeatmenu. Neužsira-

ventojų gautų viena atstovą 
Rinkimus Į Seimą -rengia j r |<U u ,n i a i 1 o r inč ių įsigyti Lie-
tvarko šios komisijos: 1) vy- t u v o s P'u"?-<h nes be jo juk 
riausioji rinkiu.ų komisija; 2; Lietuvoje niekta nenupirksi. 

nigai apeis savo ratą fr su- s m u tuomet, nes maniau, kaip 
išeis knyga, nusipirksiu. Bet 
lietuvis ir be skaitmenų savo 

,šalį ir savo žmonių bu^lą tiek 
pažįsta, kad pripažinus šitam 
svetimtaučiui tiesą. Tai buvo 
pernai metais, Lenkų markės 
bankrotą visišką, Vokietijos 
finansinį krizį, Estų sustiprė
jimą tas vokietys išpranašavo 
teisingai. 

£ ryže. į Lietuvos kasą ras ap 
mokėjimą sulyg pasižadėjimo, 
įsitikėjimas sugrįš, nes bus 
faktas. O priej faktą nebus 
argumentų. 

Augant pramonei, gerėjant 
ūkiui, stiprėjant vidaus tvar
kai didės Lietuvos prekyba 
su užsieniu. Kaskarta bus 

Žinoma slapta protestantų 
organizacija —Ku Klux Klan, 
ima krėsti naujas komedijas. 
Kadangi ta organizacija dori 
žmonės piktinasi, tai jos na
riai mėgina pasirodyti ne vien 
labdariais, bet ir krikščioni
mis. 

Nesenai klanistų būrys, ap
sisiautęs baltomis marškomis 
i r ' su kaukėmis visai netikėtai 
vakare įėjo į vieną protestan
tu kirkužę, kuomet pryčeris 
sakė pamokslą apis savo " pa
rapijos' ' bėdinumą. 

Kaukoti klanistfii sumetė 
kelis šimtus dol. aukų ir tuo-
jaus apleido maldnamį. 

Angliški laikrascuąi plačiai 
paminėjo jų "geradarybę". 

Aną vakarą tokia pat kome-
ižia* n ič nieko nenusimananti, t J i ja atkartota mieste Ham-

\ 

ta mūsų yda, nemokėjimas iš-
sigarsinti, ir ta baigiama nai
kinti. Lietuvos vardą šiandie
ną jau žino visas pasaulis. E-
konominė jos padėtis užsieniui 
kasdieną aiškėja. 

Taigi nedovanotinas yra da
lykas, kuomet toKsai "Tėvy
nės Balsas" (Lietuvos), be 
jokių priparodymų, remdamos 
tik spėliojimais 'jeigu, jeigu', 
daro išvadas, dvi išvadi. Pir
ma, kad Lietuvos pinigas ga
li nupulti žemiau dabartinės 
markės ir kad dabartinė vai

tų gudriųjų. 
J i . — (Linksmai šypsoda 

ma) Oi, šelmis, Tamista. 

Muša vaikai. 

Mama. **= "Maryte, atsi
prašyk tėtušio". Marytė verk
dama, kojomis trypdama; 
"Neatsfpliasysiu..." Aštuonių 
me\ų Jonukas šnibžda jai į 
ausį: "Atsipiiasyk. Žinai, kad 
pliotingas tūli dulnesniam nu
sileisti". 

čiais rinkimais tikisi laimėti.! apygardos komisija: .">) a py-' 
Bet laimėjimu daugiausia pa-j linkiu komisijos. Seimas susi-

1 
* 

• 

-

-
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sitiki republikonai. 
Patsai prezidentas Hardin 

gas turėjo išsireikšti, jog 
pirm keletos mėnesių abejojęs į 
apie savo partijos laimėjimą, 
bet šiandie neturįs, vra tikras 
laimėjimo. Taigi, 
koiigi*^e republikonai busią 
daugumoje. 

Ke[Hibl ikonų partija stovi 
arčiau širdies ir lietuviams 
Atsimename demokratų parti
jos administraciją. Ji labai 

dė: 
St. 

is 78 a t s tovų , v ie ton 112 
Seimo a t s tovų . 

1 
Laikyk liežuvi. 

Lietuvos pinigų užsienio pir
kėjų tarpe taip padidės, kad 

Visus jo arguniimtus su 
glaudus į kruvąj man atrodo, 

Gali įvykti, kad reikalavimą* f'kad to vokiečio pado neverti 
yra tie, kurie knisasi po Lie
tuvos pinigų pamatais ir 

Du vyru, nesenai susipaži-
ir 68-Hiej-nusiu, kalbasi salėje šokiu va

karėly. 
- /Pasakyk, kas ta tenai to

kia stora karvė, negraži, ot 
tenai * 

Tai mano pati. 
— Oi ne, ne ta, bet ta ant-

garsi buvo savo demokrati- roji lerva, stora, kaip bačka, 

Lietuvos pinigo faktinė vert.*;, skleidžia nepamatuotus šmeiž 
bus didesnė, negu nominale. 
Nes žinomas juk <falykas, kad 
kiekvienas dalykas brangsta 
arba pigyn eina pagal to, kiek 
jis yra ieškomas ir pageidau
jamas. 

I 
tus, ardydami įsitikėjimą žmo
nių. . , \ ' 

Ką jie įtikins, ir kokie bus 
;rezultatai jų ulepalųf Sveti
mieji, ačiū Dievui, nelabai 
teskaito mūsų nelabuosius lai
kraščius. Jų pagadinti neįs
tengs mūsų palaikiai ekono
mistai. ĮJet savuosius papras-

žmones suklaidinti 

Suprantu, kad pažan^ininkai 
nori valdyti Lietuvą ir kiek
vieną kitą valdžią jie^skaity* 

'kvaila esant. Žinoma, kur tu 
rasi tokį kitą protingą ir mo
kytą profesoriij, kaip p. Vol
demaras, kurs pasimokinęs se
noviškų kalbų rašo apie poli
tiškąją ekonomiją. Nors tai ir 
panašu į kurpių, kepantį py 
ragus, bet tą galima suprasth j čiau ir pofitikon. Seniau ji 

niais obalsiais. Praktikoje-gi 
pasirodė nedemokratinė. l£e-
•publikonų administracija.nors 

Tam i stos žmona kal-kur su 
basi ? 

— Tai mano sesuo. 

" A š *nemanau, žinoma — 
sakė p. Leo — kad Lietuvos 
pinigo sustiprėjęs » reikalavį-
'mas pakeltų jį į neapsakomas j tuosius 
augštybes. Bet galimas y r i Į;} ė n g v a i g a l i # 

dalykas, kad Lietuvos pinigas Į 
laikysis vienu, antru nuošim- j ^ vienintelė sąlyga Lietu
čiu augščiau nominalės w r - \«k P i n i ^? pasisekimo \Ta pa-
tės. Pagaliaus, Lietuvos pini- jsitikėjimo įsigijimas Ir i§gar-

Tik už įsitikėjimo ardjmą, 
uŽ kėsinimosi subankrutyti 
Lietuvos Emisijos banką, Lie
tuvos" Finansų Ministerija tu-

mond, Tnd. I r tenai pamokslą 
sakančiam -pryčeriui palikta 
stambiu aukų. 

Paaiški, ka<l (/liicagoje i r 
apylinkėse ta visų gerų pilid' 
čių smerkiama slapta organi 
zacija įsigali. 

Kįu Klux Klan organizaci
ja kovoja su Katalikų Baž
nyčia. J i ima maišytis pla-

Dukrelė. 

^ Iki metų septynių, nesus
kaitė devynių. 
/ Keturiolikos ^metelių, vėp-

so, kur krava bernelių. 

O jau dvidešimts pir
mų, risk greičiau ją iš namų. 

Jei už dyką neimtų, pridėk 
maišą pinigų. 

. — Bus namuos ramiaus. 

, Teisingas teisėjas. 
Traukiniui susidaužius vie

nas tapo užmuštai, kitam ko
ją nupjovė. Našlė gavo atly
ginimo 5,000 dol. o netekusi s 
kojos 10,000 dol. Skundžiasi 
našlė teisme, kad ją nuskriau-
>dė. 

Teisėjas ramiai: "Visai tei
singai padaryta. Tamista su 
5,000 vyrą lengvai gausi, o 
jis ir už 100,000 kojos nebe

veikė slapta. Šiandie dirba at
virai, idant pakenkus katali-
kų-kandidatams. 

Ta organizacija kovoja il

gaus 11 
. 

UŽUOJAUTA. 

retų traukti lietuviškąjį "Tė-i prieš parapines mokyklas. . 
vynės Balsą" atsakomybėn ir €hicagoje duota pradžia 
ieškoti nuostolių atlyginimo. <nacionalei organizacijai, ku-
;Taip bdtinai butų daroma A rios tikslas vesti kov^jBu tuo 
merikoje. I r įdomų tuomet i/Klanu. Šion organizacijon įei-
butų matyti, kiek dolerių ver
ti yra pažangtninkai. Tikras 

Neturtėlis senelis ateina pas 
Vmią. grapienę. 

— Šeim>Tia didelė, jjati ser
ga, valgyti neturime ko, pasi
gailėkite, ponia. 
j — Tai, mano brolyti, valgy
kite duoną su sviestu. Aš vi-

zmones. 
na įvairių tikėjimų žymiausi s a d a kai esu alkana, taip da

rau. Labai skanu. 
T 

• » • 

Kun. P. Lapelis. 

ATSILANKYMAS LIETUVON 
IŠBUVUS 14 METU 

AMERIKOJE, ' 

1 
" • 
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KELIONES ĮSPŪDŽIAI. 
(Tęsinys) 

Kaunas Šeštadienyje. 

, Iš karto atvykus Kaunan negalima 
butų tuoj pasakyti kokios j is yra tautos. 
Žmonių vejduose matosi >didelis įvairu
mas. Bet kuomet ateina Subata arba Šeš
tadienis, tuomet viskas pasidaro aiškiau. 
Krautuvės ir sandeliai uždaryti; dideliau-
siomis geležinėmis štangomis durį s i r lan-
genyčios priveržtos su senovišku užraktu. 

K a m e d a l v k a s , k a d š iandie k r a u t u v ė s 
yra uždarytos f — dažnai pakeleiviai pa 
klausia vietinių žmonių. I r gauna atsaky
mą: "Šiandie, Tamsta, yra Subata, Žydų 

šapas . , v 
Kuomet ateina Nedėidienis, tuonutt 

yra daugiau žydiškas, negu lietuviškas 
miestas. Gatvių vaidai ir krautuvių iš
kabos rašoma trijose kalbose: v lietuviš
kai, žydiškai ir... (nežinia kokiems pei-
beliamsl) lenkiškai. 

Pirklyba Kaune beveik vien tik žy
dų rankose. Šalygatviais vaikščiojant da
žniau galima išgirsti rusiškai arba žydiš
kai šnekant, negu lietuviškai. 

Žydai, kaip žinoma, neatsižymi šva
rumu, užtat ir Kauno miestas yra tam 
panašus, r 

Politinės ekonomijos sritis Lietuvoje. 
# 

Lietuva natūraliai yra turtinga šalis. 
Bet jai reikia turėti daugiau politinės e-
ekonomjos specialistų norint, kad jos tur
tų produkcijos, distribucijos ir konsumci-
jos reikalai butų tinkamai sutvarkyti. 
Partijų ten esama net perdaug. Visos jos 
ginčijasi del paviršutinių ekonominių for
mų, bet neįsigali pažvelgti platesniu iš
manymu toliau kame gludi pati svarba, 
būtent, materialio gerbūvio principai. 
Lietuvos ekonominę padėtis randasi Ru
sijos auklėtinių rankose. J ie gi su dide
liu apetitu žiuri tik i Amerikos doleri ar* 1 šadkanL iaar ir KVi 

Socialistinis elementas Lietuvoje yra per
daug įsigalėjęs nors faktiškai is šalies 
žiūrint ten visi proletarai. Nes gyvenimo 
sąlygos yra vargingos ir kultūros žmogui 
nepakenčiamos. Net tokiame Kaune, sa-
kyšime, viskas tebėra primityviame sto
vyje. Nėra. ten tramvajų, nėra kanaliza
cijos, nėra namuose eentralinių šildymų, 
nėra geso; telefonų abonentus pirštais 
suskaitysiu automobilių tiek pat ir jais 
važinėja tik "buržujai" . 

Kalbėjaus su vienu-kitu Steigiamojo 
Seimo atstovu. Visi jie bijosi kapitaliz
mo, geriaus sakant, kad neatsirastų la
biau pasiturinčių, ypatų Lietuvoje. Man 
gi rodos, čia tik pavydas, o ne sveikai 
apgalvota mintis. Lietuvos Įstatymai ne
duoda/ užtektinai laisvės atskiriems in
dividualus vystytis politinės ekonomijos 
srityje, nes visokios rųšies varžymų yra 
daug. Parvažiavę Iietuyon amerikiečiai 
d a ž n a i i še ina iš k a n t r y b ė s del visokių 
"pareiškimų'l, leidime, maldavimų, lau
kimų reikale uždėjimo kokios nors pra
monės a r prekybos. 

w 

cialistinti" Lietuvoje, jog ukininkystė, 
svarbiausias mūsų Tėvynėje daiktas, ne 
turės pilno našumo, taipat ir pramonė bei 
prekyba negalės tinkamai išsiplėsti at
eityje. Krikščionįs Demokratai beabejonės 

* * i -J 

gelbėjo situaciją užstodami gal kelią pil
nam socializmo įsigalėjimui palaikant ne
visiškai teatsakančius politiniaiv— eko
nominius dėsnius, dėlto yra sprendžiama, 
kad Lietuvoj truntpu laiku susidarys kita 
įtekminga tPartija, kuri užims Krikščio
nių Demokratų vietą Seime. 

Negerai, kad Lietuvoj prisibijosią 
turtingų žmonių, lyg .kad jie visi butų 
darbininkų išnaudotojais". Turto kkusimas 
ir darbininkų klausimas, regis, yVa visiš
kai du skirtingu dalyku, kurių nereikėtų 
maišyti perdėm. 

Aš dikčiai nusistebėjau, kuomet vie
nas gydytojas, mano mokslo metų drau-
gas, dabar Steig. Seimo narys, pavadino 
net mano brolį "buržujum"! Teisybė, 
tasai "buržujus" tftri nevisiškai mažą u-
kę, gražiai ją tvarko, bet žinau gerai, kad 
jis nevalgo už du, kad jis kelias ryt 

Girdėjau keletą kunigų tarp savęs mėtyje pirmutinis, kad paskutinis eina 
D«hnfe-r»>jii t e n k i W* &.UKTi\ TVcJSil •L i 

Lietuvoj galima gerai gyventi. 
Tik ką įvažiavus Lietuvon į spūd i 

pasidaro nekoks. Tas kraštas beabejonės 
del žinomų mums priežasčių yra toli atsi
likęs kultūroje, bet bado ten niekad prie 
normalių Sąlygų nebuvo ir nebus. Lietu
vos laukai yra derlingi, nes žemė apskri
tai gera. Ten esama užtektinai miUų. 
Taipat ir mineralinių turtų — tik reikia 
mokėjimo tinkamai viską; eksploaluoti. 

Lietuvos gamta puiki, oras sveikas. 
Pabuvus Lietuvoje Clgiau apsipranti 

prie aplinkybių ir esti gerai. Sakysime, pir 
mą sykį įvažiavus fCaunan man pačiam 
pasidarė labai nejauku, bet atvykus ant
rą kartą ir ten ilgiau 'pagyvenus, jau pra
dėjau Kaimą labiau mylėti ir, kuomet rei
kėjo i su juo skirtis, man pasidarė liūdna, 
jog turiu atsisveikinti su tais, kurie taip 
gerbia savo Tėvynę ir tiek pasišventusiai 
del jos ateities dirba... <-

.Inteligentijos mūsų tame krašte pri
auga kasmet daugiau, liaudies mokyklom 
visus plečiasi, abelnai visi piliečiai tui 
pasitikėjimą, savim. 
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Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUTIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas 
timi skaudėjimo 

palvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
turaą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nodėliomis nuo 10* iki 8 vai. vakare. 

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

DR. Ą. ft. MERSCHATISi 
DENTISTAS 

ČValand: Nuo 9 išryto iki 8:30 vak, 
Q 3241 So. Hakted Gatvė 
§ Chlcago, 111. 

I DR. A. L. YUŠKA ot 
o* 

oi 

1900 So. Halsted Str. 
Tel. Canal 911S 

o' Valandas: l f ryto iki 8 vakarą, 
£ Gyvenimas: -—4193 Archer Ave. 
• , Tel. Lafayctte C09S 
a»l^^^r»riro-^V»¥¥«b o-¥¥a b .̂b 5 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4449 So. We«tern Avenoe 
Telef. Lafayette 4144 

Vaandos: 9-11 rytais, t - l po 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėl die
niais tiktai po pietų 2 iki 5 vai. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po nura. 

S241 — 43 So. Ualsted Street 
Naujame Juciaus Ręst. 9 lubų. 
Priima Ligonius n ;o 9-19 A. M. 

• -8 F; kL 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Fairfar 9174 

O nelaime 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Snvilginkite Ruffles savo gal
vos odą fcasdien per , kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 65c. aptiekose, arba prisila
kite 75c. tiesiai i labaratorija. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th SU 

Brooklyn, N. Y. 

IŠ MOKSLEIVIŲ GYVE
NAMO. 

Valparaiso, Ind. — Mokslo 
metams prasidėjus, mokslei
viams pradėjus važiuoti mo
kintis, atvažiavo ir lietuviu 
naujų būrelis, iš kurių yra ke
li katalikai ir keli "laisvieji". 
Katalikų pernai metą prara
dom rodos penkis, o-šįmet pri
buvo keturi. Vienų drapanos 
suplyšo besėdint ant mokyk
los suolų — išvažiavo jų tai
syti. Gi kiti pasipinigavę at
važiavo piniguti praleisti. Vie
ton pinigų, pasisemti tokio 
turto, kurs y r a geriausias už 
visus turtus žmogaus gyveni
me, t. A\ mokslo. 

PO MANIFESTACIJOS. 

LIETUVON Į 12 DIENŲ 
Greičiausių vandeninio keliu. 

Tpatiškai v e d a m a ekskursija su 
greitu persėdimų Southampton j 
Danzig Piliava, Me 
vieno i.š trijų jrr 
žinų. i>plaukian«*ių iš l f e w Yorko kas 
Kanr inka. 

Visi trečios kliasos pasažieriai turi 
kajutos. 
MAL'RETANIA AQUTTAIttA 

BERENGABIA 
V i a L i v e r a o o l i r Glasgow 

IiACONIA Spalio 5 
(AIMERONIA Spalio 7 
( A R M E M A Siel io Vi 

Norint laivakorčių ir informacijų 
kreipkitės pas agentą savo mieste ar 
apielinkėj. 

Tvr fZ 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS ITt CHIRURGAS 

4681 St Ashland Ave. 
Tel. Yards 9 o l 

TcJ, Yards 0004 
OFISO V A L . : 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedė l iomis : nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

= = Tel. lionlt vard 21*0 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3305 South Morgan Street 
Chteago. III. 

DR, S, NAIKELIS 
L I E T T V I S A 

G Y D Y T O J A S * C H I R U R G A S ft 
Telefonas: Yards 3544 

3252 South Halsted Street . . O 
Ant virkaus IJniver. State Bank 2 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo M 
j,—4 po pietų; nuo 1—9 vak. x 

Nedėliomis nuo 10— t 
Oofisaa ir gyvenimo vieta: g 

TeX Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENCE 
A R U 47-tos Gatvės 

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

f Res. Tel. Cicero 3653 
Ofiso Tel. Cicero 43 , 

DR.J.SHIN6LMAN j 
1325 So. 43 Coort 

N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. j j 
ant viršaus vaistynyčios. 

D r. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CH1CAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

alandos - 8 iki 11 M m ° l 
po pietų B iki^ 8 vale Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

! 
Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Miehigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 po 
piet ir 7—» vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chicago. IH-

1/ 

Į Tel Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South H a U c d Street 

I A * k l 1< P V U - 1 i k i 4 

Rugsėjo 24 d. 1922 m. L-
vyko Giedrininku antros kuo
pos susi rinkiniai. Susirinki
mą atidarė senasis pirminin
kas, S. Praspalius, su malda. 
Pers kaičius protokolą, paž&tt-

emei ir Liepojų ant ,\\(i naująjį pirmininką užimti 
eičjausiy^m/ ™"- pirm. vietą. Naujasis pirmi

ninkas, A. Kalvaitis, užimda
mas . pirmininko vieta, 'pasa
kė tam tinkamą prakalbą, ii 
pakvietė iš eilės kitus,valdy-
l>os narius, taipat ir naujus 
nariui, pakalbėti. Jie, savo 
nuomonėmis, jrana gerai mus 
sustiprino ateinančių metu 
veikimui. 

• 

Iš nauju nariu ir iš kai-ku-
riu buvusią, pertraukusių mo
kslą, prokalbė! e s pasakė: A. 
Rakauskas, S. Si runai tė, J . 
Paukštys ir P. (Jrenis. Jų pra-
kalbėlės buvo mums gana tin
kamos. Tol i aus sekė raportai, 
laišku skaitymas, jš jų paaiš-
kėjo, kad (Jiedrimnkų. tarpe 
veikimas eina sėkmingai. Y-
pač Giedrininku seimas Cle 
velande nusisekė keblogai. 
Valparaiso (Jiedrininką "tipas 
yra . gana aukštai pakilus. 

Nauji reikalai atidėta se-
kanėiam susirinkimui. Tik A. 
Rakauskas buvo išrinktas pa
kviesti gerb. kun. P>u1nšą, 
kad jis atvažiavęs mums vi
siems Valparaiso mokslei
viams pasakytą prakalbą^ nes 
mes jau gana esam išsiilgę 
gerų^ ir naudingų prakalbų. 
Tikimės kad sulauksim to, ko 
trokštame. ^ 

Po susirinkimo visi ėjom pa 
sigėrėti Valparąisos gražia 
gamta. 

B. J. B. korespondentas. 

DARBUOTOJŲ SUTUOKTU 
VĖS. — AUKOS. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. ulaser pe» 

reina į rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senlej* 
pažystami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą, ir gydymą kaip ir 
nuo patiea Dr. O. M. Glaaer. 

S14t So. Morgan Street 
Ofiao Valandos; Nuo 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki t po piety. 

Telefonas Yards 687 

į DR. CHARLES SEGAL 
^Perkėlė saro ofisą po nunierii 

471f SO. ASUIiAlTD AVENDB 

SPECIJALISTAS 
Diiom, Motenj tr Vynj Ligų 

[ValT: ryte nno 10—12; nuo I—6 
pietų; nuo 7—f: 10 vakare. 

NedėUoml*; 10 iki 1. 
Telefoną* Drezcl 1SS<>' 

Wilkes Barre, Pa. — Po 
Wilkes Barre'o lietuvių mani
festacijos svetimtaučiai kal
bose apie lietuvius išreiškė 
nusistebėjimą, kodėl lietu
viai tyli ir snaudžia. J"uk jie 
butų galėję senai pralenkti 
visas tautas, k. v. airius, vel-
šus ir kitus. 

Anų savaitę "VVilkes Barre'o 
Capitol teatre buvo rodomi 
krutamieji paveikslai keletu 
dienų ir vakarų iš lietuviu 
manifestacijc^. Įžanga įmvo 
50c. Daug publikos lanke te
atrų. ^ 

Dar ir dabar keliose vieto
j e languose stovi fotografijos 
lietuvių parodos. I r turiu pa
žymėti apgailėdamas, kad ke
li judošinmi ardė tų mųs di
delį, gražų darbų, bet apie 
niekšus neapsimoka rašyti. 

K. Kučinskas.. 

'vų. Kovai pasibaigus darbi
ninkai ir vėl geri pasidaryda
vo. Taip bus ir dabar. 

"New York Tribune , ' indė-
jo ilgokų straipsnį apie preky
bos galimybes su Pabaltija. 
Ypač kreipiama domės į Lat
viją ir Estonijų, nes jos turi 
uostus. 

r" 
• 

v&dw. Ryano, bu\rusio Ba-ud. 
Kryž. Komisijonierio Pabalti- K a . Tas parodys aplikanto su-

i a n g ^ politikos i r ūkio srity- ^ e egzaminai panašus į tuos, 

AMERIKOS SPAUDA APIE 
. LIETUVA., 

. . New Yoric Times" indė jo 
ruigpj. 27 d. ilgų ir labai sim
patingų straipsnį pulkininko 

Viešos mokyklos bus atida
lytos vienų ' savaitę spalio 
niėn. pradžioje išduoti mokslo 
certifikatus. Sulig tų -regulia-
cfjų studentai, kurie užbaigė 
kursus reguliariškose vakari-
|nėse mokyklose, gaus mokslo 
certifikatų be reguliariško eg
zamino, bet kiti turės imti eg
zaminus mokytojų duodamus 
ihokvklose. 

Egzaminas susidės iš skai
tymo ir rašymo. Bus tylus eg
zaminas. Mokytojas skaitys 
šimtų žodžių. Aplikantai tu
rės parašyti dešimts atsaky
mų apie, tai kas buvo skaity

bos. Pulkininkas Ryan rašo 
apie Pabaltijos valstybių pa-

j e . 
įk .m 

^New York TribūneM rugpj. 
30 d/ cituoja raportų karo se
kretoriaus Weeks apie Ame
rikonus, pažymėtus medaliais 
fr kryžiais kitose šalyse. . 

Išviso tų pažymėtų Ameri
konų buvę 17,787. Iš tų Fran
ci j a suteikusi 11,591 pažymė
jimų. Tarp kitų yra minima, 
kad vienų kiyžių suteikusi ir 
Lietuva. \ 

a 

AB GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi sy m p tomai kure reika
lauja pagelbos. 

<..!' rcikulitigi akiui;ii.' 
^ Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 2© metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akiu Specialistai 

1801 &>. Ashkuid Ave., kauip. 
18-tos ĝ at vės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant vįr&ius Platt's vaistinyčios 

Temyk mano parašą. 
Valandos nno 10 ryto iki 9 vakare 

Nedal iomis uždaryta. 

Lewiston, Me. — Rugsėjo 
2# d. 'po "pietų, Šv. Petro airių 
bažnvčioj susituokė O. Bikul-
čius su Ona Kaulakaitė. 

Jaunav«dis yra kat. laik
raščių rėmėjas, "Draugo 

(Pabaiga) 
Autorius 

spėja, kad tuos visus laikras-
ėius skaitų ne 10 milijonų, o 
mažiausia 20 milijonų žmonių 
ir kad tai esųs baisiausias j -
rankis radikalės propagandos. 

Prisiminė autorius, ir buvu
sio "Attorney General Pal-
mer'io raportų, kur jisai liudi
jo, jog 11)1 (J metais būvy du 
kart tiek radikalių laikrašėių 
'Amerikoje, negu prieš didįjį 
kam. Sužinojo autorius, jog 
TTabar Amerikoje esų išviso 
1Ž22 .radikalių laikraščių sveti
momis kaliomis (tų tarpe lie
tuvių 12! L. I. C.); ir 105 an
glų kalba. Be to dar 144 radi
kaliai laikraščiai pasiekiu A-
merikų iš kitų šalių. Toji 
spauda skelbianti klasių kovą 
ir ruošianti Amerikoje kruvi
nų revoliucijų. Autorius pri
veda net ilgas citatas iš tuių 
žydiškų, itališkų ir liungariš-
kų radikalių laikraščių, ku
rias perskaičius vos neatsisto-
ja visi plaukai ant galvos.Pra-
monijos centruose darbininkų 
did&iuma esų ateiviai, kurie 
nenorį Amerikonizuoties ir 
iiek. Ypač patoginga esanti 
padėtis anglių kasyklose." 
Kų mano daryti del to visa 
dėdė Šamas! Klausia auto
rius, baigdamas savo nežmo
niškų straipsnj. Mėginsime 
atsakyti: dėdė Šamas, atsimin 
damas-, kad ateiviai darbinin
kai daugiausiai pridėjo var
go, kad šios šalies turtus ir 
didybę išauginus — tų ateivių 
darbininkų nepasmerks, o žiū
rės į juos su pasitikėjimu kai
po į jau esamus arba dar fou-

Boston Herald" atsispaus
dino iš "Philadelphia Publie 
l/edger" straipsnį vardu: 
** Liet u vos sostinė žinoma sa
vo bažnyčiomis. Gražus diev-
namiai įvairių tikybų Vilniu
j e " . Straipsnyje aprašoma ne 
tik bažnyčios, bet ir šiaip jau 
žymesnės įstaigos ir rūmai. 
Visame straipsnyje apie len
kus nei neprisimenama, gi 
vienoje vietoje mūsų sostinė 
pavadinta taisyklingai: Vii-
nius. 

— 
RU8PJ- 2? d. laikraščiai in-

dėjo žinių apie įvedimų Lietu
von "Base Bali" . Tuo reika
lu gražiai pasidarbavęs Ame
rikos Konsulis p. C. E. Ed-
wards. 

NBW YORKO VALSTIJOS 
MOICSLO PATYRIMAS 

BALSUOTOJAMS. r 

pratimų ir ne ištarimo gabu
mus. 

=ae 
Šiandie Pfiigq Kursas 
SiunžUnt Uetūven »er a m : 

9c. Už 100 Auksinų. > 
arbft-

1112 Auks. m $1.00. 
Pigesnis kursas siunčiant 

FristAtymaj Užtikrinta* 

Central Manufactnring 
Districl Bank 

State Bank — Oeartng Hooae 
Bank. _ 

. 1112 Wost 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 
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J V. W.-RUTKAUSKAS g 
į ADVOKATAS 1 

Ofisas Didmiesty!: 
! 29 South La Salle Street 

[4 Kambarlg KS0 
Telefonas: Ceatral <S9» 

S ****MMMW11-į|--« t l > » W • i 1 1 » j 
I Vakarais, 812 W. S3rd St. 
|jf Telefonas: Tardą 46SI 
ciHimfiiniizjiiitmitnfiSjniiittnilrci 

& 
L a w y e r 

LIETUTIS ADVOKATAS 
Dicn.: R. 511-127 N. Dear1*«m 
Street Tel. Dearborn 60M 
Vakarais: 10786 S. Wabash Ate. 
Roseland Tel PuUaoan M77 

g ' " * 

kurie duodami vaikams, einan 
tiems į penktų klasę. Egzami
nas apims vienų iš sekančių 
arba panašų dalykų: Ameri- y J . P . WAffČHEŠ 
klj,, A m e r i k a n i z a c i j ę , , ' P i l i e t y s -

tc, Natųralizacijų, Amerikos 
Istorijų ir Valdžių, Pramones 
ir Užsiėmimus ir Tarptautiš
kus dalvkus. 

(Foreigii Language Inf. Service.) 
i i , 

Senojo šmuilos filosofija. 

Mano piraia pati buvę, kaip 
£uve, — mylėjo maUe. Antro
ji buvę, kaip katė, — purkštė 
ir draskė mane. Trečioji, ui 
duok Dieve jai sveikatų, bu
vo, kaip žiurkė, — pabėgo 
nuo mane. 

Neklausk moteries, kiek metų 

Teisėjas moteriškei. 
"Kiek Tamista metų turi? , '< 

Tvla. 
Teisėjas, — "Kiek Tamista 

turėjai prieš 10 metų?" 

'U 

Tel. Centrai 1289 
HAROLD O. MULKS 

ADVOKATAS 
Veda bylas visuose teismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — įeu 
156 No. Clark St. Chlcag*. 

/ Kalbama Lietuviškai. 
VAL.: f ryta iki 9 vakarą 

M i m mt^Ętm^ m m B$iB*m0GM0» 

Moteriškė, . . . 24 M 

LIETUVIS Akta Specialistas 

Suv. Valstijų Pašto de
pą rtmentas paskelbė, kad ji
sai veda derybas su Čekoslo
vakija ir Vengrija del siunti
nėjimo ten pinigų "Money 
orderiai*. Bar neesu siuntinė
jami money-brderiai į Estoni
jų. Jugo-Slovija, Latvija, Liė-
tuvų, Rumunija, Turkijų ir U-
krainijų. Sii kai-kuriomis' iš 
tų šalių jau esų užvesta tuo 
reikalu pasitarimai. 

Reikia tikėties, kad įvedus 
Lietuvai savo valiutų (kas i-
vyks sulig pranešimo natijo 
finansų Ministelio V. Petrulio 
j — ne vėliau, kaip apie lap
kričio pabaiga) bus Betrukus 
padaryta sutartis Lietuvos ir 
Amerikos paštų ir kad gali
ma bus pinigus siųsti į Liėtu-

Į vų, išsipirkus ' ' Foreign Mone? 
Ordei-į". 

Ant Bridg-eporto 
DR. SERNER, (ŠKfLfiAS) 

Optomctrist 
8315 SO. Halsted St., Chlcago. 
Vai. 6 iki 9 vak., T^ed. 10 iki 1 

= / T 

n 

• ' • 

Kezid. tel. Van Bureu 0294 
Ofiso tel. Boulevard 969S 

Dr.A.A.R0TH 
RUSAS flVDYTOJAS tr 

CHLULKGAS 
Specialistas Moteriškų, VyrUka 
Vaikų ir visų chroulskų Hgų. 

Oti^Ls: 333S S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—t p o 
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 

skaitytojas. Jaunavedė yra -'ainius ištikimu}, šios šalies-pi-
daug pasidarbavusi'del Lietu- Heeius. Kartu pridunsime, kad 
vos labo, veikė \ . L. yPaskoloss Jx>lševistinis judėjimas Aincri-
Stoty, bonus pardavinėdama, j^os lietimų darbininkų, tarpe 

--fveikli L. Vyčių kuopos narė; [y™ tiek silpnas kad jis net 
užtai visi Vyčiai atsilankė ! j?e tur i žymesnės įtakos į pa-
vestuves ir jaunavedžiams į- &HS lietuvius darbininkus, 
teikė dovanų: sidabrinį setų 
indų. 

Vestuvėse rinko aukas Lietu
vos našlaičiams. Surinko 15, siundydavo Amerikos visuo-
liolerių. | menę prieš ateivius darbiniu-

Jaunavedžiams linkime lui-fkus^ kad nukleipus tos visuo-

Mes atsimename, kad kiek-

«\ 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys CSydytojns ir Cliirargas 

10*00 S. Mfchfeoa Avenae 
Tetef. Pullman 842 ir 349 

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

" • • • • • • • « 
Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Of ins vidumlestyje 
A S S O C l A T l O l f B L D G 

i t SoBth La 6»Ue H m u 
Room ISO t 

IValandog: t ryto iki i pe platų 
m a m ų Tel. Hyde Park f i t 6 

• » — » » » * M ^ » » ^ ^ * i 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriat, ftety-
tojas ir ienų namų ttiiytoiat. 
2338 S. Oakley Ave., Ohica^o 

Arti ^č io Plaoe. 

= 
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| S. D. LACHAWIC? g 

LTBTCVIS GRABORirs 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-S 

įgiausia. Reikale meldžiu atsišau-S 
[kti, o mano darbą busite užga-S 
Inėdinti. TeL Canal 1271—21t05 
[2314 W. 23-rd PI. .Cbicaga, l l l l 

ItlIlIHIimtlHHMlHmMHIHHIIISlg 

- « • M « « - * « 
9teL LaCayette 4SSS % 

P L U M B 1 M G ^ 
Kaipo HetuTye, Uetuviama visa-
dos patarnauju koseria 

M. nttu 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIčlA | 
Automobiliai vi.-icms reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 214« W. 21 Vh 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 0199 

J = 

r * 
113* 

STANLEY P̂  
MAŽEIKA 

GRABORIUB EB 

Tartų aut^**xo-; 
blllus visokiems 
raikaiama. Kaina 
prleinamoe. 

3819 A nbum 
Ave. Chlcjago. 

• » « » * 1 * - t 1 M H » * * * * 
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HE! 

,i-<4New York Conmiercial 
^praneša, kad gautomis iš Da- i 
nijos žinonris į piet-ryčius nuo 
Kopenhagos netrukus bus pra
dėtas kasti naujas kanalas. , 
vardu »Drogden. Įsisteigimas 
nauju ^Fafealtijos valętiju at
kreipęs lėbjau domę į Pabal
tijos rinkas. Iškasus ta kanalą 

LIETUVIAI NAUDOKI 
TES PROGA! 

Pigiai. Kas norite nusipirkti 
visokiu gyvu daiktu kaip tai: 
aticitj. &t**i, kalakutu, vištų, kiau
lių,: paršy^ karvių ir Šviežių daig-

]tų, tai kreipkitės šiuo- -«4re«u: 
ASTDRltS POiRA 

3*»8 N. Nconali Ave. 

Tarpe School ir Beltnout Ave's 
5 " 

= = = 

vienoje didesnėje . industrijos atsidarysiąs artimesnis kelias 
kovoje tam tikroji spauda dideliems laivams į Baltijos 

jura ir atgal — negu ligšipl 
per Kiel Kanalą, Kelias bu
siąs sutrumpintas aa t 153 myT 

J _ Y _ _ i _ _ h:„ 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLER 
Vl»h«iwihlto airef.8. V. P»U Ot>». 

per AtsttįfitBtL kaip 

įTelefonas Boulevard « l t f 

A. Masalskis 

Patarnaaja lai-
dotavėaa, vea-* 

mos* 
Ave. OMoago. 

, — 

Valentino Uresmakiiig CoUcjre 
2*407 W. Madison Street 
Telefonas fSeeley 1«43 

Moko Siuvimo. Patternų klr-
įo, Deeignlnc bicntol Ir na-

ama. Vietos duodama dykai. 
Iplomai. Mokslas lengvais at-| 
įokėjimale. Klesos dienomis tf\ 

ivmkaraiA Retkalaak* tfat^Slfcs, 
• Biznio ir Naminiai kursai Skrybė^ 

fj Taisyme. Norint informaci. 
[rašykite ar telefonuokite 

8AJU1 

SAVIEJI REMKITK SAVAS 
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DRAUGAS PJOTiuJieais, Spalio 2 ,1922 
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CHICAGOJE 
JllllllillllAU!SmUIIIL3tilllllllllllimillllllllllK^lllllllllllirailUlllllllll^llllf] 

5,000 JURININKŲ STREI- Į bot pervėlu. Mat mokslas pi-
KUOJA. nigą kaštuoja. 

. Inkaras . 
Apie 5,000 jurininku, pakėlė 

streiką didžiuliuose ežeruose. 
Ju r in inka i nori 8 valandų dar-
bo paroje ir geresniu darbo 
tąkygų. 

Gbieagon augliu pristaty
mas žymiai sutrukdomas. 

= i GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

POLICIJA IŠGELBĖJO 3 
MOTERIS. 

Namuose, 550 "\Vest 14 gat., 
kilo gaisras. Policija išgelbėjo 
iš gaisro t r is moteris. 

KALTINA SLAPTAS 
SUTARTIS. 

Chicago j lankėsi senatorius 
Dorai i. Cliieagos Spaudos kliu 
be kalbėdamas pareiškė, jog 
už šiandienines suirutes arti
muose Rytuose kalta pati san
tarvė su savo visokiomis slap 
tomis sutart imis. 

BUŠAI BUS CHICAGOJE. 

Bušu — dideliu automobi-
lių vežioti žmones, Chicagoje 
permaža. I Vito paskelbta, 
kad Motor Bus bendrovė, per
organizuojama ir t rumpoj at
eity visoj Ohiea„goj bus gali
ma tais busais važinėti. ( ž 
važiavimą bus imama lOe. 

Suirutė, kuri buvo pakilus 
Šv. Ju rg io parapijoje jau ap-
rimo. Vieni kal t ina tuos, kiti 
tuos, bet " v e ž i m a s " iki šio
lei savo nuomonės kasi ink to 
da r neišreiškė. Į 

Kenas •parapijonas rašyda
mas " D r a u g e " 18 d. rūgs. 
t ikra i teisingai pasakė. I r aš 
esu tos pačios nuomonės, bū
tent, kad suirutė buvo perma-j 
tomą iškalno ir ją buvo gali
ma lengvu būdu prašalinti , 
deja mušu veikėjai nepasirū
pino to padaryt i . Jštikro, jei' 
t ik butu sušauktas parapijonu 
sus-mas kokios dvi savaitės 
prieš mokyklos atidaryme, ir 
Imti) parodytas laiškas nuo 
Arkivyskupo ir seserų Kazi-
mierieėiu, suirutė nebūtu įvy
kus. 

Ka ip kam gal nieko, bet " v e 
ž i m u i " toji suirutė labai į ky
lėjo. J i s nenorėtu dauginus to 
sulaukti , 

I švada aiški. Kilus ginėams 
riškime juos namie pasi tarę] 
t a rp savęs ramiu būdu, o pa
našus atsit ikimai neatsikar-
tos. 

Vikiras Ju rg i s 
Daugirda Mykolas (Jolmston City, 111.) 
Stulpinas Alex. 
&opis Dominikas (Newar 
Dvarionienė Barbora 
Adominas Juozapas (C 
Stonis Povilas 
Mikalauskis Ju rg i s (Chicago Heigbts, 111.) 

s 
I 

— 
; 

Jasu la i te Anielė — 
Kesminas Juozas (Racine, Wis.) 
Bečalaitė Kot r ina 
Burnianskis Mykolas (Chicago Heights, 111.) 
PravaJawski Vitoldas 
Auksalcaitė Barbora 
Maleckis Antanas (Cicero, 111.) 
Zopustas Jonas (Cicero, 111.) 
Juozait ienė Kazimiera 
Kevuckas Jonas 
Kiella Juozapas » 
Ruzas Adomas 
Pi lypas Stan. (Farraington, 111.) 
Rupšis Juozapas • 
Norkus Kas tan tas 
Riveris Ju rg i s (Farmington, 111.) 
Vinclovas Alex 
Senavaitis Pe t r a s 
Sudimtas Juozapas (Cicero, III) 
Šidlauskas Stanislovas K 
Marėiukaitis Antanas 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdiena, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

-
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irk, N. J . ) 

ieero, 111.) , g ^ | 

Žiūrėk, kad butų 
RAUDONA EILE 

ant viršaus 
f 

• 

• . 

• 

Reikalauk Goodrich 
"Hi-Press" Kasykli-
nių Čebatų tokių ku
rie nešiojasi ilgiau už 
patį plieną ir kuriems 
nereikia puspadžiai 
dėti! 

Žiūrėk, kad butų Raudona Eilė 
ant viršaus. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER 
COMPANY, 

Akron, Ohio. 

• 

bet i na, kad kada tik atsilan-
l'kai į jų valgykla, visuomet 

Vežimas dunda, j randi pilna kostumerių. 

LENKAS DEGTINDARIS. 

Prieš teisėją \Yel!s policija 
atvedė lenką, Antoni Nowaka. 
ftjo jis su lazdomis. Sakoma, 
policija areštuojant jam snžei 
dusi koją, ta ip kad visa ban

d a ž a i s suimta. 
Xo\vakas kalt inamas už de

gtinės dirbimą ir už žiauru su 
f-avo vaikais apsiėjimą, d į įs
kundė kaimynės. 

" M i no meikin viski, niis-
ter džiordž," teisinosi Xo\va-
kas. 

Tečiaus jo namuose atras
tas degtinės darvmui katilas. 
Del to ir pasiteisinimas ne
turėjo reikšmės. 

Teisėjas nubaudė ji 25 dol. 
r rabaudos ir liepė policijai pi r 
; liausią ji pr is ta tyt i ligoni
nėn, kur jis turi pasveikti . 

24 TA SPALIU. 

Ar žinote kas bus 24 d. spa
liu mėnesio.' Jei nežinote tai 
ėia pa{H>rysiu: Spaliu 24 d. 
kas nors iraus dovana auto-
mobiliu (Buick 'ą) sv. Ju rg io 
pa rup. salėje, S vai. vakare. 

|J>eto bus tą vakarą ir ypatin
gai graži programa — 
ii — gyva ir marga kaip ge
nutis. Vakaro programą puoš 
Cliieagos naujausioji žvaigž 
dutė - dainininkė — p-nia 
Valeria Bmčienė.. 

Valio Mureikai, kad stve
riasi tokio biznio. Taigi mes 
lietuviai tur ime juos paremti , 
kaipo mušu veikėjus. 

Sveuias. 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU 
MAI. 

AUKOS KRIKŠ. DEM. 

Bridgeportas. — Krikščio
niu Demokratų reikalams pa

l v a i ; aukojo Lietuvos bonais po 
50.00 dol.: Stanislovas Šūkis, 
Petronėlė Prei t ikai tė , < ma 
Balsaitė. Iš viso už 150 dol.. 

Aukos pasiustos Krikščio
niu Demokratu parti jos pir-

Bilietai vakarui pordavinė [miiiinkui, tf. Krupavičiui ,Kau 
Širdinga aėiu aukavu-i -

Kiin. M. Krušas. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E " 

-Bridgeportas. - - Tūlas Bri-
dgeporto drabužių ir autuvą 
krautuvės savininkas, neturė
damas pramonėje jokio paty
l imo labai save nuskriaudė. 

To nepatyrusio pramoninko 
krautuvėje butą nemažai seną 
) rekią, kuriu sunku buvo par
duoti, nes iš " s t a i l ė s " išėję. 
'Fad savininkas sumanė seną 
' ' s taką ." žydeliams parduoti , o 
„•o vieton nupirkt i naują. 

Sumanyta, padaryta . 
Pasišaukęs žydelius, parda

vė seną " s t o k ą " už $500.00 
dol. Žydeliai, prisikrovę tris 
vežimus, išdundėjo: 

Krautuvės savininkas, pri
pildyti krautuvę, užsakė nau
jo " s t a k o " , ir butų viskas 
gerai buvę kad ne tos nelai
mingos bilos. Naujo " s t a k o , ? 

nebuvo nei pusė tiek kiek se-! 
no pardavė, o užmokėti rei
kėjo net penkiolika šimtų. 
Pajuto savo stambią klaidą, 

jami jau iš kalno. Įsigykite jnan. 
ju. Kiekvienas nupirktas ,bi- \ šiems. 
lietas — tai plytelė naujai ir 
labai reikalingai Vienuolyno 
koplyčiai. 

Taipgi pa tar t ina visoms ko
lonijoms, kurioms buvo pa
siusti bilietai, kad jie butą ! CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-
pardavinėjami — laikas t ru 
pas beliko, tad Vienuolyno 
prietelės ir prieteliai padirbė
kite. ~ 

Visos parapijos nori gauti 
Seseris Kazimierietes, užtai 
prašome visų parapijų parem
ti jas — perkant bilietus. 

J Nina. ' 

TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku-
riij dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 

1 

i įėjus po dešinėj pusėj), prie 
ATSILANKIUS Į MUREIKŲ j pirmo langelio, ant kurio viršaus 

BALSUOTOJAMS. 

North Side. — Cbicagie-, 
i čiams gerai žinomi katalikiš-1 

' f 

koje dirvoje darbuotojai , pp. 
(Petras ir Antanas Mureikai 
nusipirko restoraną po No. 
1564 X. Robey St. Restoranas 
labai geroje vietoje i r puikiai 
išdirbtas biznis. Valgykla už
laikoma laimi švariai i r val
giai duodama ka ip sakant 
" f i r s t e lass" . Taigi i r neste-

parašyta ADVERTISED. 
Prašydami laiško paduokite laiš

ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

502—Adomaitis Stase 
505—Apkianeis Antanas 
507—Bakas Mrs. Ana 
508—Balis John 
514—Bertulis John 
515—Birgiolas P r . 
516—Biesiada J a n i n a 
517—Bogdisonka Antonas 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ 
Keturių cylindrų $890. Sedan $1,365. F . O. B. Fac t . 
Šešių cylindrų $1,650. Sedan $2,400. F . O. B. Fact . 

^ Prieš pirksiant pamatyk DURANT 
WESTERN MOTOR SALĖS 

5245 W. 22-nd Str. arti 53-&os gat. Tel. Cicero 8119 
Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. 

530—Filipas John 
536— (Jrazinskiss Wicintu 
539—Petropelija 

(Grigoniave Mrs. 
556—K an e i us P . 
557—Kareckis Povilas 
568—-Kregsdyg Antanas 
571—Kuprovuska Marija L1 

572—-Kuzme diozajKi 
574—Lazdauskeni Mary 
577—liekas Viktorinas 
581—Marcinkus John 
582—Markus L. 
587—^ r i s i u n c i s Antanas 
595—Xork us J<>zep 
G01—Paulau.jti* ;1\ 
6 0 3 - P e t r e n a s E. 
605—Petrus John 
608—Ponilaitis Juzpotas 
612—Pribula John 
613— JPristup John 
619—Raubai Vileihi 
624—Ollary Sabockiene 
626—Saidat Alzbieta -
627—Samuolis Pyusas 

629—Schuris A. 
637—Šimkui Janu i 
639—Sinkerian Albinas 
041—Slepetis Juzopas 
643—Soblinskas Peter 
645—Stasiais J a n a s 
664—Pranskenei Barborai 
669—Valusis Jonas 
671—Vasilaukis Jonas 
673- rWar te lys A. i 
674—Warnas R. S. 
683—Žebrauskiene Marjona 
68-4—Žilis Joe 
6 8 S - Z d a n i s B . 

No. 

MII 

> > 

a HI-PRESS 
• 

+Mihinq Shoes m 

REIKALINGOS 

Siuvėjos, kurios nori dirbti namie 
dirbant .šilkinius* Uždangalus. Alės 
<l;irbo pristatomo j namus. 

MISS O'NEAL, 
Su«> S. ( a n a i Str., 

Tt'lofonas — Harrtscm 9892. 

Gelžkelio Tikietų Brokeris 

CICERIEČIŲ DOMEI 
Draugijos, biznieriai a r š iaip žmonės norintieji at-

likti įvairius spaudos darbus, Jcarp t a i : plakatus, tikie- % 

tus, atvirutės, serijas, arba norintieji užsisakyti " D r a n 

g a / ' a r " L a i v ą " malonėkite kreiptis pavS " D r a u g o ' 

; 

Exkursijiniai tikėtai perkami, par- \fi> 
duodami ir apmainomi. Pigesne kaina [<2 - i r ^ ^ r ^ T T ^i . . •• 

g agentą J . MOCKŲ. Taipgi j is patarnauja pinigii siun-I/>ons IJctnised Tifket Offk*e 
»11 S. Clark St., HarrLson 8978 M 

time. 
: m 

• 

PARSIDUODA duonkepykla pigiai. , į j 
Biznis išdirbtas frgrai tarpe lietuvių to 
ir svetimtaučių. Pardavimo priežastis <. <P 
savininkas važiuoja Lietuvon. Atsi
šaukite greitai. 

P . f E H K E N A S 
1634 Mead Str. Ra t ine , AVisc. 

J. MOCKUS 
1301 South 50-th Court Cicero. 111. 3 

« SJ^3££M9J2J2^9J^&&A*Ą^&9JIM.&2^ • K 

Reikalingos 5 pardavėjos j 
dirbt i D i y Goods krautuvė,], 
darbas pastovus, mokestis ge
ra. % Atsišaukite 

A. IUTIS 
2146 West 22 St. i 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 

Į S T A I G A S . • i 
• i 

• ; 

N*«JI LIETUVOS PINIGAI 
g r e i t a i b u s i š l e i s t i . 
Tai kaip dabar geriausia siųsti ' 

pinigus į Lietuvą?? 
Apie tai klauskite informacijų 

DRAUGO PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUJE 

2334 S* Oakley Ave. 
Atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 

:•: •Tr^3Trr5^&¥¥*Bo^ .- VYSK?) t r r s s ^ r r s ^ r r r s ^ r r r s ^ r r s :•: 

i Brighton Parko Lietuviams B * * I 
Norintieji gautį įvairiij, įvairiausių iš Lietuvos 

i r šiaip Amerikoje spausdinti^, a knygų, arba 
užsisakyti dienraštį " D R A N G Ą " ar " L A I V Ą " , 
arba norintieji at l ikt i kokius spaudos darbus 

g ka ip t a i : plakatus, t ikietus, a tvirutes , serijas, pagarsi-

s 

nimus, malonėkite kreiptis pas Real Estatę, JONĄ 

KLYMĄ. . ^ į. i-
JONAS KLIMAS 

ot 
4414 South California Avenue Chicago, Illinois, S 

ANT RANDOS 2 kambariai . Iš
duosiu g-eriems žmonėms kurie ne
turi rakandu, vaikynai ar merginos. 
Galima su valgiu arba be, kaip jums 
bus parankiau. Atsišaukite 

3207 So. liowe Avenue 
1-moB lubos iš užpakalio. 

REIKALINGA 
mergina prie namų darbo, ge
ra mokestis, darbas pastovas. 

Mrs. KASMAUSKIENE 
1741 West 47 Street 

ANT RANDOS. 
kambaria i t inkami daktaro 
arba advokatb ofisui. Kreip
kitės krautuvėn: 

1741 W. 47 Street 

Turkiška elektrinė maudynė 

HOTELIS su 100 KAMBARIU 
Lankant mūsų pirtį, galima ap-

sisaugot nuo sekančių ligų: Reu
matizmo, violetiniai spinduliai, 
nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiaus, inkstų ir kitokių elek
tra gydymų. 

Naujausiais mūsų įtaisymais, gv-
arantuojame geriausią gydymą. 

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną ri naktį. 

Dienos del vyrų — atdara kiek
vieną dieną ii* vakarą išimant 
Utarninkus nuo 9:3u ryto iki 7:30 
vakaro. 

A. F. CZESNA, 
1657 W. 454a gatvė, Chicago, IU. 

Telef. Boulevard 4552 
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