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CLEVELANDO VYSKUPI
JOS IŠKILMĖS. 

BUS PAMINĖTAS 75 METŲ 
JUBILIEJUS. 

Dalyvaus ir Apaštalinis 
Delegatas. 

CLEVELAND, spal. 3h — 
Lapkričio 7 dieną rytą virtos 
šv. Jono katedroje bus pami
nėtos šios vyskupijos 75 metų 
sukaktuvės. 

Apaštalinis Delegatas Arki
vyskupas Bonzano žadėjo ta 
dieną eelebruoti Mišias kated
roje. 

Vyskupas Sehwertuer iš 
VYicbita, Kas., sakys pamok
slą. 

Svarbios Atmainos (vyko Italijos 
Valdžioje 

FAŠISTAI PAĖMĖ RANKOSNA VALDŽIOS STYRA 
JU VADAS MUSSOLINI SUORGANIZAVO KABINETĄ 

MUSSOLINI JAU SUDARĖ 
KABINETĄ. 

FAŠISTAI VALDYS 
ITALIJĄ. 

• 

Benito Mussolini bus 
Premieru. 

PARYŽIUS, spal. 31. — A 
not žinių, Mussolini jau suda 
rė Italijos ministerių kabinetą. 
J is pats be premierystės apsi-j KOMA, spal. 30. — Facta 
ėmė but vidujinių ir užsienių Į kabinetas atsisakė toliaus! vei-
reikalų ministerių. jkti, kuomet sutiko kliūčių, 

Karo ministerių gen. Dias. ; kad •jam negalima vesti kovos 

Aplink Romą kai-kurias 
vietas fašistai buvo užėmę. 
Regularė kariuomenė* kai-kur 
buvo nutiesusi dygliuotų vielų 
tvoras. ' , ' 

Bet kuomet pranešta, kad 
Mussolini pašauktas į premie-
rus, ir kad jis atkeliauja Ro
mon, iš abiejų pusių visos at
sargos priemonės panaikin
tos. 

Romoje ramu. Iš visų pu
sių miestan keliauja dešimtys; 
tūkstančių fašistų juodmarš-
kinių, kaip jie vadinami. 

ATPILDYMO KOMISIJA 
BERLYNE. Žinios iš Lietuvos 

BERLYNAS, spal. 31. -
Čionai atvyko atpildymo ko 
misija Vokietijos finansų pa 
dėties reikalais. Jvyks kon
ferencijos su Vokietijos val
džios atstovais. 

KOVA SU LITŲ įPRIEŠAIS. 

NEŽINIA, AR BOLŠEVI 
KAI DALYVAUS. 

BALKANAI STOVI UŽ 
TRAKIJOS AUTONOMIJĄ. 

Karo laivyno — viceadmi-
rolas di Revel. * 

Kabinetan išeina: 7 fašistai, 
Naujai pastatytoj salėj va-j 5 nacionalistai. 1 demokratas 

kare jvyks masinis mitingas, i r i "pojailar ' (liaudies?) par 
Svarbiausiu kalbėtoju bus bu-, tijos narys. 

SAKSONIJOJE SPAU
DŽIAMI KATALIKAI. 

MUSSOLINI ROMOJE. 

su sukilusiais fašistais. 
Del t o sudaryti naują kabi

netą karalius pakvietė Antri
nio Salandra. Tcėiaus šis at
sisakė. 

Tuomet karalius giliau ap
mąstė fašistų veikimą ir jų 
siekinius. Pasitaręs su savo 
patarėjais karalius sutverti 
kabinetą pakvietė patį vyriau
sią Fašistu vadą Benito Mus-
solini. 

Mussolini. ! Mussolini sutiko. 
Fašistai ir jų šalininkai jįj Mussolini sutiko but pre-

ėia iškilmingai sutiko ir pa- m įP r u , Tcčiaus atsisakė ui-
sveikino. : fjrrtti kitą kokią vietą kabine-

C O t j 6 0 \ f i sp 30 Kak- J ' s tuojaus nuvyko Kviri- ' to, išėmus premierystę. Ka-

•Bulgarija pasvyra savo kai
mynų pusėn. 

SOFIA, sapl. 31. — Bulga
rijos premiera*? Stamboulisky 

MASKVA, spal. 31. -
ševistinės Rusijos valdžia pa-/ 
kviesta ne taikos, bet kiton 
konfercneijon, kurioje išimti
nai bus paliesta Dardanelių 
stovybos klausimas. 

Bolševikai to pakvietimo 
klausimu pasiskirstę. Vieni 
priešingi dalyvauti konferen
cijoje, kiti sutinka. Pirmic-

Sąryšy su savosios valiutos 
— litų Įvedimu, Kauno pre
kybos ir pramonės įstaigos ir 
atskiri asmens pastaruoju lai
ku pradėjo dirbtinai kelti kai
nas prekėms, ypač reikalin
gi aus i oms gy ve n i mu i. 

Turint omeny, kad toks dir-
Bol-' ktiua*' pragyvenimo pabrangi

mas sukelia panikos ir ne
pasitenkinimo piliečių tarpe, 
šiuo skelbiu, kad — 

už dirbtinų kainų kėlimą ir 
už suslėpimą reikalingiausių* 
gyvenimui prekių, prekybos ir 
pramonės jstaigos, oinant y-
patirigų Valstylfcs apsaugos 
įstatų §11, bus uždaromos, o 

ves Notre Dame Universiteto 
prezidentas, kun Jonas Oava-
n auglį. , 

Kaip Vyskupas Kclnvortner, 
taip kun. Cavanaugb yra gi
mę šioj vyskupijoj. 

ROMA, spal- 31. - Ttalijos 
karaliaus pakviestas į pre
mjerus vakar atvyko vyriau
sias fašistu vadas Benito 

somjoje pasigirs 
Kulturkampto atgarsiai. 

Kulto ministeris paskelbė 
Įsakymą, kurs rinitai paliečia 
katalikiškų mokyklų vaikų ir 
mokytoju religines teises. 

įsakyme pažymima, kad 
valstybės nepripažintomis 
šventėmis vaikai ir mokytojai 
negali atsisakyti nuo mokyk
lų lankymo. Negali pasitei
sinti bažnyčios lankymu. 

Toksai kulto ministerio pa
sielgimas Saksonijos katali
kus labai įžeidžia. Dėlto, jie 
neapsieis be kovos teismo ke
liu. Valstybes konstitucija 
garantuoja religinę laisvę, 
kad tuotarpu prieškatalikiš-
kas ministeris tą laisvę mėgi-

ta žinomo n a ' a H i karaliaus rūmus, kur ralius pripažino jo norus. 
priimtas audiencijon. Mussolini tvirtina, jog Ita-

Kuone visa sostinė išredy-1 lijos politiniame gyveųime tū
ta vėliavomis. ri įvykti atmaina, jei norima. 

Spėjama, kad jis šiandie su-Į kad Italijos valstybė aukštai 
darys naują fninisterių kabi-, pakiltų ir Imtų garbinga. Vi-
neta. 

čia kalbėdamas Rtmumijos, jj s a k o > k a d yx K u s i j a ^ 
Jugoslavijos ir Bulgarijos va- kviečiama pirmojon — taikos 
rdu reikalavo, idant vakari- ( konfercneijon, tai nereikia 
nėj Trakijoj butų paskelbta 11Pj antrosios, 
autonomija. . J A n t n > j i s t o v i ^ d a l y v a v i . 

Sakė, jog bulgarų santi- m a S a ko , Anglijos valdžio
je įvyko atmaina. Dėlto, ra-
f=i. bolševikai visgi ką laimė-

kiai su turkais yra draugingi. 
Bet jei turkai ar kas kitas 
priešinasi bulgarams turėti ' s j a # 

laisvą susisiekimą su Aigejos' fjfl 

KAUNAS. Kauno žydų lai
krašty " N a i s " (Naujienos) 
spalių PA d. padaryta sekanti 
spėliojimai apie busimąjį Sei
mą. 

"Pažanga turės 2—3 atsto
vus, krikščionys demokratai 
30—33 atstovus, socialistai-
Jiaudininkai su valstiečių są
junga 20—25, tautinės mažu
mos 9 - 10, socialdemokratai 
G—7 ir 3—4 iš kitų kairiųjų 
darbininkų partijų. 

" K a i p matome, prie deši
niojo Seimo sparno prisidės 
dar pora naujų reakcinių at
stovą, bet apskritai jis suma
l s . I r jeigu kairieji suda
rys bloką, tai abiejų pusių jė
gos susilygins ir busimame 

nusikaltę asmens, einant tų Seime tautinių mažumų atsto 

jura, tai tie visi yra mūsų ATĖNUOSE DEMONSTRA 
priešai. 

Vakarinę /Trakiją palikti 
graikams yra ^priešinga Bal
kanų valstvbiu interesams. 

CIJOS. 

na griauti. 
Saksonijos katalikams stos 

pagelbon kitų Vokietijos vals
tybių katalikai. 

KINIETIS KUN. LAU PA 
AUKŠTINTAS KANONIKU. 

NEW YORK, spa l 29. — 
Čia gauta žinia iš Singapore, 
jog Macao vyskupijoj kun. 
Jokūbas Lau paaukštintas ka-
noniku. Kun. Lau yra pir
mas kinietis kunigas su tuo 
paaukštinimu toj vyskupijoj. 

Kun. Lau gimęs 1871 me
tais. Mokėsi Šv. Juozapo se
minarijoj, Macao vyskupijoj. 
Įšvęstas į kunigus 1894 me-
tais. 

Tai didžiai darbštus ir la-
W pasišventęs vyras misijų 
dirvoje.. 

Riaušės Romoj. 

Vakar čia Įvyko didelės 
riaušės. Jas sukėlė komunis
tai. 

Fašistų būriams niaršuo-
.jant per darbininkų apgyven
tą miesto dalį, kur yra visas 
socialistų, komunistų lizdas, 
komunistai į maršuojančius 
pradėjo akmenimis laidyti, 
paskui šaudyti. Fašistai at
sakė šūviais, 
riaušės. 

Kaip bematai fašistams pa
siųsta pagelba. , Tuotarpu 
kariuomenė apsupo visą tą 
miesto dalį. Komunistai nu
malšinti. 

Rezultate vienas asmuo nu
žudytas, vienas fašistas sužei
stas. 

Fašistai eina miestan. 

Visais keliais iš visų 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie ne

pastovus oras, vakare gali but 
lietaus ir šalčiau. 

nų Romon atmaršuoja skait
lingi būriai fašistų. Juos 
drausmingai veda jų vyres
nieji. 

Spėjama, kad čia jų su
plauks keli šimtai tūkstančių. 
Paminės iškilmingai savo lai
mėjimus. 

Mussolini, kalbėdamas apie 
busimą valdžią, visai nesivar
žo. J i s tiesiog pažymi, kad 
šalį valdys fašistai. Kitų par
tijų atstovų bus mažai vald
žioje. Gi socialistų nei vie-
no. 

si "senosios sąvokos" politi
kai ir diplomatai turi eiti ša
lin. Jų vietą turi užimti jau
noji fašistų gentkartė. 

Mussolini sutinka savo ka
binetan priimti katalikus ir 
demokratus ministeriais. Te 
čiaus tie turi pripažinti pa
grindinius fašistų principus. 

Karo padėties klausimas. 
Buvusio premiero Facta 

kabinetas, kaip žinoma, aną 
Kilo didelės! dieną nusprendė sakomis pa

sipriešinti fašistams. Paga
minta karo padėties prokla
macija, su kuriąja sutiko visi 
ministeriai. [Ta proklamaci
ja turėjo but paskelbta kuo-
veikiaus. 

Kuomet paduota karaliui 
pasirašyti karo padėties pro
klamaciją, karalius atsisakė. 
J is pažymėjo, kad kabinetas 
visa tai paruošė nesiklausęs 
jo, karaliaus, patarimo. 

Taigi, patsai karalius sulai
kė karo padėties paskelbimą. 
Po to Facta kabinetas visai 
nuleido rankas. 

i 4. 

so-

SKAITYKITE IR PLATiN-
KITĘ "DRAUGV 

Mussolini pasitarė su poetu. 

Gavęs nuo karaliaus pa
kvietimą Mussolini pirmiau
sia nuvyko į Lake Garda pa
simatyti ir pasitarti su žino
mu poetu Gabriele d' Annun-
zio. 

Matyt, Mussolini gavo rei
kiamų patarimų. Nes neuž
ilgo paskelhlė keliausiąs Ro 
mon. 

Praneštą, jog jam paruošta 
specialis traukinis. 

UTENAI, spal. 3 1 . ' — Šį. 
sekmadienį čia įvvko dideles 

Ta Trakijos dalis turi gauti ( dolT10I1 Gracijos. Šaukta mir 
autonomiją. jTaikos konfe-. ^ b a u s m ^ s v i s i e m s t i o m s > 

rencij6je to reikalaus ir pa- k u r i e p r i s i d ^ j o p r i e ffraikl? a r . 
tys turkai. Unijos nupuolimo M. Azijoj. 

Toliaus Bulgarijos premie- V i s a n i e m[ef,to d e g i n t a b l l v n . 
ras prisiminė ir karo atlygini- s t a į y} a p s a u ^ s i j j i r gr^[^ 
mą, kokio nuo Bulgarijos r.ei- !

s i^ j f l m v a I d ž i a . 
kalauja santarvės valstybės. į 
Anot jo, Bulgarija mielai su-, K O N F E R A V O SU SULTANU 
tinka atmokėti kontribuciją,1 

bet šiandie neturi iško. 

pat įstatų §8 ir jo papildymu, 
bus ištremiami iš Kauno, ar
ba talpinami koncentracijos 
stovyklom 

Piliečiai, kurie tunės rimtų 
faktų, įrodančių dirbtiną kai
nų kėlimą ir prekių suslėpi
mą, prašomi pranešti komen
dantūrai. , 

Kapit. Brazulevičius, 

Kauno miesto ir apskrities 

1922 m., spalių U d. 

Todėl santarvės valstybės 
geriau padaryfų, idant tos 
kontribucijos keletą metų pa
lauktų. 

TURKAI NENORI KĖLIAU 
T I ŠVEICARIJON. 

KONSTANjTINOPOL, sp. 
31. — Čionai kemalistų atsto
vas Hamid bey pranešė, jog 
netiesa, buk turkai sutikę su 
konferencijos vieta, kuri turi 
but Lausanne. Šveicarijoj. 
Turkai pageidauja, idant tai
kos konferencija įvyktų Ve
necijoj, Italijoj. 

KONSTANTINOPOL, sp. 
31. — Turki} nacionalistų mi-
1 i tarini s gubernatorius ryti
nei Trakijai, gen. Rafet paša, 
čia konferavo su turkų sulta
nu. Konferencija tęsėsi apie 
keturias valandas. 

Kalbama, Rafet paša užti
krinęs sultaną, kad nacionali
stai jį apsaugotų ir grąžinsią 
jam valdžią. 

KAŽKAIP SU TUO 
"PRANAŠU." 

KAUNAS. Gautomis vi
daus reikalų ministerijos ži
niomis, Ukmergės apskrityje 
daugelyje vietų rinkimų sąra
šai išdalyti tik kaiktirių parti
jų; kitų gi partijų, ypač žem
dirbių ir krikščionių demok
ratų arba visai neįteikta, ar
ba įteikta aiškiai neužtektina-
me skaičiuje. — Del šios prie
žasties įvyko riaušių. Gied
raičiuose rinkikai išvaikė rin
kimų komisiją. 

vai galės vaidinti sprendžia
mąją vaidmenį." 

KAUNAS. Tautų Sąjum 
gos nutarimu, tam tikra ko
misija bus atsiųsta ištirti sku
ndą prieš žiaurų lenkų elgi
mąsi okupuotoje Lietuvoje. 
Lenkai prie to jau ruošiasi. 
Žemiau išdėstytas faktas ro
do, kurių jie griebiasi prier 
monių: 

karo komendantas, Kaunas^k L'Rugsėjo 17 d., š. m., pas 
Tomą Ščesnulevičių, Marcin
konių kaimo gyventoją, atva
žiavo iš Gardino lenlcų žanda
ras, neva tik išklausinėti, kaip 
minėtą Ščesnulevičių be jo
kios kaltės sumušė lenkų ka
reivis Plutanovičius. 

Naudodamasis tuo, kad Šče-
snulevičius yra beraštis, žan
daras kažin ką parašė ir lie-
rjė jam pastatyti po raštu tris 
kryžiukus ir prispausti pirš
tą, ką tas ir padarė, visai ne
žinodamas, kas tame rašte 
parašyta. 

C H I C A G O J E 
'TAG DAY" BADAUJAN

TIEMS VAIKAMS. 

Nežinia, kas yra su Chica-
gos oro "pranašu , " kurs ne
nusako kaip raikiaht oro. 

Rytoj Chicagos gatvėse į-
vyks " t a g d a y " badaujan
tiems Vokietijos ir Austrijos 
vaikams. 

" T a g d a y " rengia vokietės-
amerikonės ir austrės-amerį-
konės moterys. 

(Po apžiūrėjimo iš ligoninės 
ji paleista. Išeidama pasisakė, 
kad pavardę prasimaniusi. 

CHICAGOS REKORDAS. 

VLADIVOSTOKE VALDO 
TARYBA. 

AT2ME AUTOMOBILIŲ. 

John "VViged, valė savo au-

TOKYO, spal. 31. — Japo
nų apleistą Vladivostoką Či
tos bolševikai paskyrė vyriau
siuoju Priamuro šalies mies
tu. 

Miestą valdyti paskirta ta
ryba. Sudaryta, žinoma, iš 
vienų bolševikų. 

8 tūkstančiai rusų pabėgė
lių — kareifių, valdininkų, 
civilių su šeimynomis, sužeis
tų ir sergančių, nuvyko Kore-
joii, kur laikinai apsistojo. 
Visi šiandie viskuom aprūpin
ti. Bet ateitis yra miglota. 

Pabėgėlių vadai rūpinasi to
limesniu jų likimu. j 

Japonijos vyriausybė turi j 
. Ar. .,. , , . , tomobihu aną ' vakarą ties 

apie 40 milionų rublių aukso' \ , . T - o 
•v ™ 1 T ,v , , m Standard tOil garadžiu, 2059 
iš Chabarovsko kasyklų. Tuos & 

Lawrence ave. 
pinigus norima pavartoti pa
bėgėlių naudai. TeČiaus Ja
ponija tvirtina, kad tie pini
gai priklauso Rusijos vyriau
sybei. 

Be to, du milionu rublių 
auksu Japonijos bankose y-
ra" depozitavęs žinomas kazo
ku atamanas Semionov. I r 
tuos pinigus norima atgauti. 

Bet Japonija negreita bi> 
kam pavesti auksą, ^irmiau-
bus gerai pasiteiriauta, kam 
tas auksas turi prigulėti. 

Pro šalį praeiną trys vagys 
VVidegą su revolveriais nuva
rė nuo automobiliaus ir patys 
įsilipę nuvažiavo. 

"MISTEIKĄ" PADARIUSI. 

Tes Ogden ave ir Paulina 
gat. rasta gatvėje sudribusi 
kažkokia Anna "VVeber. Paim
ta ligoninėn. 

Ten jinai pasisakė "pe r 
klaidą" prarijusi nuodų ir su
sirgusi. 

Pagaliaus ir Chicago laimė
jo rekordą. Pareitą šeštadie
nį policijoje neu^rekorduotas 
nei vienas automobiliaus pa
vogimas. 

NORJĖJO PADEGTI 
MOKYKLĄ. 

Nežinomas piktadaris mė
gino padegti viešąją mokyklą 
ties Cottage Grove ave. Keli 
piliečiai jį vijo. Bet pasislėpė.. 

NETOLI RINKIMAI. 

i 
Už savaitės jvyks rinkimai. 

Tai bus lapkričio 7 d. Neuž
mirškite. 
- . • • • • . ? • > • ' — » 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svar. 4.46 
Francijos 100 frankų 6.92 
Italijos 100 lirų 3.98 
Lenkijos 100 mrk. .0071 
Vokietijos 100 markių .02į£ 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS 
Eina kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KADfA: 
Metams yo.uu 
Pusei Meti} $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nno užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant ykrasoje ar ezprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus } registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
3334 So. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Šauliu Sąjungos Atstovas 
A. Žmuidzinavičius lanko CM-
cagos lietuvių kolonijas. Jo 
gyvos, patriotinės prakalbos, 
Lietuvos gynėjų — šaulių pa
sišventimas saugojant nuo iš-
prinių ir vklaus priešų, jų už 
daviniai Vilnijos krašte, lie
pia mums pagerbti jų didvy
riškus žygius i r kuoskaitlin-
giaudai atsilankyti į prakal-
< MIS. 

t! 

• : 

APIE POLITIKĄ, 

Sulyg Paskolos Apskričio ir 
Federacijos nutarimo, rengda
mi Šaulių S-gos Atstovui pra
kalbas, paminėkime Vilniaus 
600 metų Jubilėjų ir savo au
ka skirkime Šauliams. 

"Gan greit aš busiu" laimiu 
giausias žmogus pasauly ir 
liausis mane vadinę Doomo 
tremtiniu". Taip džiugina sa
ve buvęs Vokietijos kaizeris 
Vilius. Mat netrukus jis veda 
kunigaikštiene Reuss, kuri tu
rės 'Prūsų karalienės vardų. 
Girdint tokių Viliaus kalbą, 
•regis, kad yra .dalykų kurie 
daug brangesni už karūnų ir 
politika. Labai gaila kad ne 
visi sosto netekę karaliai ne
sijaučia taip gerai kaip eks-
kaizeris. 

Anglijos darbo partija pa
siskelbė nesanti nei bolševisti 
nė nei komunistinė. Bet sulyg 
jos projektu privalomas mo
kestis kapitalui, karo šniugcl-
ninkų atsilyginimas, anglių 
kasyklų ir gelžkelių naciona
lizacija, ir kitos* radikalės 
priemonės. Turtingosios kla
sės šnairuoja į tokius pareis-
kimus. Taipat visos partijos 
jungiasi ir žada sviesti akme
niu į darbo partijų. 

— Esant Amerikoje geram 
katalikui, o ypač jau natūra 
lizuotam Amerikos piliečiui, 
negali nerūpėti ir tos šalies 
gerovė, kurioje mes dabar gy
vename. Paprastas žmonišku
mas .reikalauja prisidėti prie 
kiekvieno gero darbo ten, kur 
gyveni. 

Vienkart mes, būdami lietu
viais, savosios Tėvynės užmir 
šti negalime ir jos reikalus 
remsime visomis pajėgomis. 

— Tai dvi pagrindinės tai
syklės doram katalikui i r lie
tuviui, kuomet priseina susi
durti su Amerikos vidaus po
litika, ypač rinkimų laiku. Tu 
taisyklių laikanties mes vi
suomet Amerikos rinkimuose 
turėtume remti pirmiausiai 
tuos, kurie būdami dorais 
žmonėmis, rems mūsų Lietuvą. 
Tas Lietuvos rėmimas iki šiol 
buvo daromas ne atskirų A-
merikos partijų, bet atskirų 
žmonių. Rėmė Lietuvų ir de 
mokratai Sabath, Chandleris 
ir respublikonai toki, kaip Lo-
dge ir kiti. Lietuvos reikalai 
gali būti paremti tiktai cen
trai inėje valdžioje. Taigi ren
kant į Kongresų ar Senatą, lie-
tuviai privalo atsiminti pir
miausia tuos, kurie buvo Lie 
tuvos prieteliais ir tebėra. 

Kas kita yra vietinė politi
ka, sakysim, kad ir Cliicagos. 
Iki šiol nuo 1914 m. valdė re
spublikonai. I r negalima pasa
kyti, kad butų valdę taip jau 
labai gerai. Čionai, lietuviai 
norėdami prisidėt* prie mies
to geresnio sutvarkymo, galė
tų pamėginti kitus šeimininkus 
rinkti, pirmiausiai tečiaus at 
sižvelgiant j asmens vertybę. 

"Draugo ' redakcija žino, 
kad partijos klausimais lietu
viai Amerikos piliečiai yra į-
vairių nuomonių. " D r a u g a s " 
nesiima agituoti už kurių nor:* 
vienų partija Amerikoje rin
kimų laiku. Bet įvairių nuo
monių žmonėms nori patar
nauti informacijomis, kurios 
kiek galima aiškiau nušvies
tų dalykus, kad kiekvienas 
pats galėtų sau išvadas pada
ry t i 

Dėlto redakcija talpina ir 
talpins straipsnelių ir* apie re-

ST. SEIMAS PABAIGĖ 
DARBUS. 

Spalių 6 dienų St. Seimas 
pabaigė savo darbus. Čia pa
duodame St. .Seimo Pirminin
ko A. Stulginskio kalbų, pasa
kytų uždarant paskutinį posė
dį* , y *-

Gerbiamieji Steigiamojo Sei
mo nariai! v* 

Jeigu nieko ypatinga mūsų 
Valstybėje neįvyks, tai Prezi* 
diumas mano, kad šis posėdis, 
tur but, bus paskutinis Lietu
vos Steigiamojo Seimo posė
dis. 

Nepaprastai sunkiose sąly
gose pustrečių metų bendrai 
dirbus Valstybės kuriamąjį 
darbų, šiandien laimingai bai
giant vykinti mums tautos pa
vesta uždavinį, tenka iš visos 
širdies pasidžiaugti, kad Die
vas davė išsaugoti ir sustip
rinti Lietuvos Nepriklausomy
bę, nežiūrint į tai, kad priešų 
buvo vartojama ir kardas ir 
pinklės tai Nepriklausomybei 
panaikinti. 

Mums malonu konstatuoti, 
jog Steigiamajam Seimui sto
vint Valstybės ir Tautos prie-
šakyje Lietuva tapo netik 
pripažinta žymios daugumos 
pasaulio valstybių nepriklau-

| prezidiumo vardu išreikšti 
širdingų padėkų už tų pasiti
kėjimų, kurio teko prezidiumui 
iš Tamstų patirti visų mūsų 
darbuotės laikotarpį, padė-
kuoti už tų malonų sandarbi-
ni ūkavimų mūsų brangios Tė~ 

Paskui atsiras Vokietijoje ko
kia nors nauja monetarinė 
sistema. 

Anot Reynoldo, šiandieni-) 
nių-jVokietijos markiu, negali

ma sustiprinti'. Perdaug jų iš
leista. Jų visų sustiprinimui 

Vynės, mūsų Valstybės naudai, r reiktų Vokietijai įsigyti apie 
Tegu mūsų pradėtasai triu- 50 balionų dolierių aukso at-

sas sudarys iš tikro tų nepa- sargos. Tuotarpu visame pa
judinamų pamatų, ant kurio šauly šiandie nėra pilnai JLO 
sėkmingai vystysis, augs ir nu- nilionų dol. aukso, 
jos nnisų Tautos bei Valstybės 
gerovė' per ilgiį' ilgiausius me
tusi 

VOKIETIJOS FINANSAI. 

jau 375,000,000,000 popieriniu 
soma de jure, bet ji liko tai-[markių apyvartoje, gi atsar-
pat priimta į Tautų Sąjungos 
narius. 

Pagalios^ mes džiaugiamės 
sėkmingai nutiesę Valstybei 
pagrindus — sudarę Konstitu
cija ir parengę visa tai, kas 
yra būtinai reikalingai toli
mesniam Valstybės rūmu sla-
tymui tęsti — mes pravedėme 
visų darbo žmonių laukiamų 
Žemės Reformos įstatymų, 
mes įvedėme savų, tvirtais pa
matais pagrįstų, valiutą. 

Tai, tur but, bus svarbiau
sieji mūsų Valstybei gyvenimo 
įvykiai, t a i faktai, kurie be-
abėjo turės didelės istorinės 
reikšmės. 

Apibudinęs tais keliais žo
džiais svarbiausius muSų at
liktus darbus, su širdgėla tu
riu pareikšti, kad dėlei ne iš 
mūsų priklausomų kliūčių 
mums nepavyko iki Šiol išva 
duoti mūsų senoji sostinė Vil-

Birželį, 1914 m., ty. prieš 
pat karų,> Vokietija apyvartoje 
turėjo apie 1,850,000,000 -po
pierinių markių. Tos markės 
buvo paremtos 1,375,000,000 
auksinių markių. Viena popie
rinė markė tuomet buvo verta 
apie 24 amerikoniškus centus. 

Birželį 1919 m., taigi, į kelis 
mėnesius karui pasibaigus, Vo
kietija apyvartoje turėjb 28,-
500,000,000 popierinių markių 
kurios buvo paremtos 1,050,-
(M)0,(M)0 auksinių markių. 

paskui imta spauzdinti dau
giau ir daugiau popierinių 
markių. 

Pinu poros savaičių turėta 

Vokietija gali bankrutyti" , 
pažymi Reynolds, " i r atsisa-
kyti mokėti visokias skolas. 
Tuomet santarvės valstybėms, 
kaipo kreditorėms, prisieitų 
arba prailginti skolų atmokėji-
mo laikų arba skolų klausimų 
visai panaikinti. Panaikinus 
skolų žemė ir kitos gėry 
bės bu tų jėgra. pag rob tos . Be t 
abejotina, kad tas butų nau
dinga. Norint atgauti skolas, 
prisieitų vokiečiams gyventojų 
žemes nusavinti i r jas parduo
ti savo gyventojams. Gi jei 
santarvės valstybės mėgintų 
ant vokiečių užkrauti aukštus 
mokesčius, tuomet vokiečiai 
atsisakytų dirbti ir kų nors 
produkuoti. Kų gi jiems dary-

APIE BRIDGEPpRTO 
DISPUTAS. 

Visas Bridgeporto disputų 
su Biblistais turinys yra spau
sdinamas " L a i v e " : Kas nori, 
gali "La ivų" išsirašyti "Drau 
g o " ofise. Užtat maniau, kad 
kitur apie tai rašyti neberei
kės. Bet pasirodė kitaip. Vie
ni, 'nebuvusieji, gali manyti, 
kad tur but kun, Bumšas pra
kišo, jeigu nieko nerašo. Be-
to "Naujienos" teikėsi labai 
plačiai apie tai parašyti. O 
jau kai "N-nos" kų paima 
rašyti, o dar apie kunigų, tai 
jau stebuklas butų, kad još 
i tyčia "neapsiriktų". Priseina 
tad ir man šį tą, papasakoti. 
Buvo taip. 

Šv. Jurgio parapijos s ve tai

goje tik 1,051,000,000 auksiniu, 
markių. 

Šiandie Vokietija, be abejo-
i.ės apyvartoje turės jau apie 
4(M),(XX),0(X),000 poperinių mar
kių. Tai tiesiog fantastinis po
pierinių markių dauginimas. 

Pirm karo vokiečių markė 
buvo verta apie 24 ameriko
niškus centus. Šiandie šimtas 
markių yra verta vos pustre
čio cento. 

si u 

Susitvėrus naujam Anglijos 
mmisterių kabinetui^ kurio 
priešaky stovi Bonar Law, 
Londono laikraščiai aplamai 
mažai kalba ir nerodo didelio 
pasitenkinimo. 

i mus, mums nepavyko atgauti 
spubhkonus ir apie demokra- • * r v .. T . - . c<, . . 

ir Mažoji Lietuva; bet Steigi a-tus vien tik informacijai. Mu 
sų žmonės patys mokės sau iš
sirinkti, kas yra tinkamesnio, 
koki žmonės yra vertesni rink
ti. 

Rusijos bado apylinkėse, 
sunku rasti katę. Visos pateko 
sriubon. 

Teisybė yra stipriausias ar
gumentas. 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
KITĘ "DRAUGĄ' n 

masis Seimas yra tuo reikalu 
padaręs visa kų galėjo padary
ti, tad reikia turėti geros vil
ties, kad ir tie klausimai ar 
vėliau ar anksčiau bus išrišti 
mums pageidaujama prasme. 

Gerbiamieji Steigiamojo Sei 
mo nariai. Jei lemta bus šian
dien su Tamstomis persiskirti, 
tai aš norėčiau Steig. Seimo 

Koki bus to markių kainos 
puolimo rezultatai? Kaip bus 
su karo" kontribucija! 

Į tuos klausimus išdalies at
sako kai-kurie Okicagos ban
kininkai, kaipo finansiniai au
toritetai., 

Continental and Commercial 
bankos pirmininkas Georgo M. 
Reynolds sako, jog Vokietijai 
su dabartinėmis markėmis ne-
bus galima atsigauti. Ypač 
todėl, kad vokiečių markė ne
teko visokio pasitikėjimo. Jie 
pramato markės žlugimų. Dėl
to jas šiandie eikvoja be ato
dairos. Ęerka visokius daik
tus, kad tik jų atsikratyti. 
Vokiečiai ūkininkai perka li-
kio mašinas, nors tos jiems vi 
sai nereikalingos. Vyriausybė 
vis spauzdina daugiau ir dau
giau markių ir lefdžia apyvar
ton. Tai bent ženklas, kad 
markė turės 

Kitokios' nuomonės yra 
Mercliants Loan and Tmst Co. 
vice-prezidentas Deans. J is sa
ko, jog Vokietija negali ir ne
reikalauja mokėti ant jos už
krautų karo skolų Versailio 
>utartimi. Pakol karo kontri
bucija nemažinama, patol Vo
kietija nei nesirūpina savo 
markės atgaivinimu. Deans 
sako: 

"Vokietija negali ir nepri
valo mokėti Franci jos reika-

nė, o ne "Jurginės beizmen 
tas" , kaip '"N-nos" kad sa&o, 
žmonių kimšte prisikimšo, —-
buvo apie 2,000. 

Dalyvavau aš ir Zavista. 
"N-nos" užrekomendavo mu
du abudu šitaip: Ząvista-pap-
rastas darbininkas. O jau apie 
mane papasakojo plačiau:"Ro
kiškio parapijos vikaras, dau-
giaus kaip metai po Amerikų 
besitrankųs", "nieko nežinąs 
apie fiziologijų" ir " tur įs be
galo daug drųsos pasakoti 
dalykus, apie kuriuos nieko 
neišmano" Suprask: neturįs 
gėdos. 
i Aš nieko neturiu prieš tai, 
kad "N-nos" mane iškoliojo. 
Jos be kunigų koliojimo gy
venti negalėtų, kaip žuvis be 
vandens. Nefanatikų, bet pro-

laujamų skolų. I r nėra tokios tingų žniogri gal nustebins 
galybės, kuri priverstų Vokie
tijų mokėti esant jai despara-
tiniame padėjime. Vokietija 
turi dirbtuves „ ir žemės, bet 
šiomis negalima atmokėti sko
lų svetimose šalyse. Vienatini? 
Vokietijai išėjimas, tai pro
dukuoti pigiai prekes ir par
davinėti jas pasauliui. Te
čiaus ji negali ir taip laimė
ti, jei darbininkams bus mo
kami tikri uždarbiai". 

Ki t r finansistai pareiškia, 
kad jei Vokietija bankrutys, 
tuomet visoj Europoj kils fi
nansinis krizis. Visų Europos 
šalių pinigų kaina nukris. Tas 
skaudžiai atsilieps į pasaulio 
prekybų. 

TEISME. 
i i m i M • » •" • •—p 

Skundžia boba savo vyrų, 
kad jis jų kolioja: sakęs . esi somis mano pajėgomis. O tie 
nevertą* kad tave perkūnas 
nutrenktų' ' . Teisėjas liepia 
susitaikinti. Vyras atitaisyda* 
mas sako:' "Atšaukiu, kų pa* 
sakiau: esi verta, to, kad tave 

visai pražūti. ' perkūnas nutrenktų". 
— — • — • į į < n> n I I . •• • Į — • — 

labiau d rasa "paprasto darbi
n inko" eiti į disputas prie 
tūkstantinės minios su kuni
gu, šiaip ar taip tikybos mo
kslo žinovu. Bet tai mažmo-
zis. 

Svarbu man, o manau, kad 
ir visiems dar nesugyvulėju-
?ien\s "N-nų" skaitytojams 
kitas dalykas. "N-nos" iško-
liojusios padarė mane tame pat 
straipsnyje didesniu už patį 
Viešpatį Dievų. Mano pavar
dę rašo: " B u m š a " — didele 
raide, dar ir " p o n u " vadina, 
nors aš muziko — kalvio su
nūs. O Viešpatį Dievų trum
pai: "d i evas " — mažąja rai-
deį, Ir tai neapsiriki mas, nes' 
rašo dešimtį kartų taip pat. 
Už tokį šventvagiškų manęs 
išaugštinimų aš protestuoju vi-

" N-nų "skai tytojai , kurie dar 
gyvuliais nepavirto, temato, 
jei akis turi, kas tie per ponai 
yra, kurie savo pavardes ra
šo • didžiųja raide, o mūsų 

lygina su negyvais daiktais. 
Kas jie tokie! Ar jie tikrai už 
Dievų didesnį! Kas ne aklas, 
pamatyti turėtų, kad tie ponai 
turi tikros velniškos puikybės, 
kad jų laikraštis šventvagiš
kai niekina mūsų švenčiausiu? 
jausmNis. Lietuviai ir dar ka
talikai. Jųs visi kurie skaitote 
" N - n a s " bent kartų supraski
te vkaip " N - n o s " tyčiojasi iš 
jūsų šventų įsitikimmų. Kas 
jums brangu, prieš kų jųs su 
pagarba galvas lenkiate, socia
listų " N - n o s " burnoja, spiau 
na jums veidan. 

Tie suskiai, save augščiau 
Dievo statantieji, visų amžių 
dirba, kad žmonėms tikėjimų 
iš širdžių išplėšti. I r jau ran
kas trynė,' velnio džiaugsmu 
džiaugdamies, kad atšalo žmo
nės visai nuo tų dalykų. Bet 
štai nepatikėtinas dalykas į-
vyko. Po tiek jų darbo, į dis
putas susikimšo tikėjimo tie
sos patirti tūkstančiai. I r so
cialistiniai bedieviai nebegali 
susivaldyti: šunimis ir gyvu
liais kolioja visus tuos, kurie 
tenai suėjo. Ei, "Naujienų" 
skaitytojai! Ar jus nepastebė
jote? Jųs irgi tenai buvote at
ėję. Jus atėjote, nes jums j -
domu buvo išgirsti .tiesos apie 
savo amžinų likimų. Jus no
rėjote išgirsti apie dalykų, ku
rio žmogus, kol gyvas, neuž
mirš. Jus norėjote išrišti klau
simų, ar jus gyvuliai, be dū
šios, ar. žmonės esate! I r apie 
visus jumis, tiesos ieškančius, 
abejojimuose kenčiančius, 
"N-nos" rašo: " t ikra i nesis
kiria nuo šunų ir gyvulių tie, 
kurie munšainėje mirksta ir 
tokiais disputais domisi". Ei, 
vyrai, "N-hų" skaitytojai, ar-
girdėjote? Jųs visi, kurie te
nai buvote, pasirodo, esate, 
šunys, gyvuliai, girtuokliai? O 
taip, skaitykite < rN-nas f ' ! Jos 
jums liž tai, kad dar nesugy-
vulėjote, u i tai, kad žmogiš 
kais dalykais susirūpinę esa. 
te, jos jums spiaudys į veidų 
i r į visų, t a s jums šventa. I t 
spiaudys tol, kol apspjaudys 
jumis taip, kad po pasmirdu
sią spiaudalų krūva nieko ju
myse dieviško ir žmogiško ne
beliks. 

O 'paskui, nors Tėvynė kru
vinomis ašaromis verktų, 
nors jūsų tėvų kaulai l^apuo-
&e apsiverstų, paskui jųs pa
tys, tų bedievių išmokyti, im
site spiaudyti taip, kaip jie: 
ant Tėvynės, ant tėvų kapų, 
ant šventenybių. . I r linksma 
bus, nes juoksis... velnias, s. 

Kum. B. Bumšas* 
(Bus daugiau) 

Tas kurs neturi pasigailė
jimo kitiems, pats nėra vertas 

Viešpatį Dievų viešai, raštu pasigailėjimo. 
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I LIETUVIAI! i 
ĮififflimHtttttttttitiiiiil 

Šįmet sueina lygiai 600 metų nuo to 
laiko, kaip Lietuvos Kunigaikštis Gedimi
nas, stebėtinu savo sapnu sujudintas, įs
teigė Vilnių, tų vienų iš gražiausių pa 
šaulio miestų, — Vilnių — mūsų sostinę. 

Per tuos 600 metų Vilnius buvo Lie
tuvių tautos širdimi ir siela. Daug krau
jo buVONpralieta, kad apginti tų savo sos
tinę nuo pasikėsinimų įvairių grobsiu kai
mynų, norinčių jų sau pagrobti ir ten įsi-
gyveuti. 

Tiiip ! Lietuviai savo Vilnių amžiais 
gynė ir gins ir neatsižadės jo, ligi kol 
Lietuvių tauta gyvens šiame pasauly. 

Kas gi yra mums tas Vilnius! 

Vilnius — tai mūsų tas stebuklingas 
miestas į kurį nuo seniausių laikų kelia
vome pėsti, važiuoti ir klupsti, ieškoda
mi ten nuraminimo ir palaimos. 

Vilnius — tai mūsų istorinis i r kul
tūrinis centras, mūsų paguoda, mūsų pa
sididžiavimas. 

* Vilnius — tai tas šaltinis, iš kurio se
mia mūsų tauta visų savo galybę. 

Vilnius — tai Lietuvos širdis, kurių 
ulžgavus, sudreba visas galingas mūsų 
Tautos kūnas. 

Vilnius — tai tas mūsų dainų -— 
"Miestas brukavotas, 
Ašarėlėms apmazgotas". .^ 

Tų Vilnių laiko dabar pagrobę di 
džiausi nuo amžių Lietuvių priešai — len
kai. 

. Ten, Vilniuje, mūsų broliai už žmo
gaus ir tautos teises kovodami kalėjimuo

se nyksta ir lenkų kankinami žūsta. 
Ten iš Vilniaus, iš tos mūsų šventa-

vietės, lenkai gelanda peilį, kad pulti ir 
numarinti visų Lietuvų. , N 

Amerikos Lietuvy! Ar nesudreba Ta
vo visa esybė, prisiminus ši,tų baisių tik
renybę?! 

Ar 'Tu neužsidegi visas apmaudu ir 
kerštu prieš tų gašlųjį slipinų įsmeigusį 
savo kruvinus nagus į mūsų Tautos "gy-

xvų kūnų?! v 
Ar Tu nėši pasiryžęs stoti pagelbon 

atremti tų tykojanįį, kad mus visus pas
maugus, lenkų ponų?! 

Jų vieton stoja nauji tūkstančiai. 
Stoja jie savo noru, kaipo šauliai. Deįja, 
daugumoj be ginklų ir silpni. 

( Amerikos Lietuvi, žuvusiųjų ir pasi
ryžusiųjų už Tėvynę žūti Broli! Stok šau
liams pagelbon! Lietuvos piliečiai likę Tė
vynėje, mokėdami mokesčius užlaiko ka
riuomenę. Tu šelpk šaulius. Duok' jiems 
kūno ir dvasios jėgos, duok jiems į rankas 
ginklų ir stiprumų, kad veltui nežūtų. Tu 
tų gali. Tu esi galingas savo išgalia. Tu 
per platųjį Okeanų gali padaryti savo 
tautų neįveikiama. Tu gali užduoti priešui 
mirtinų smūgį, Tu gali atvaduoti nelai
mingų mūsų Vilnių. 

Ta Vilniaus sukaktuvių proga pasi
naudodami, paremkime mūsų nepriklau-
simybės sargyboje stovinčių suorganizuo
tų Lietuvių patriotiškų visuomenę — Lie
tuvos šaulius. 

Te visos Lietuvių organizacijos- pa
gerbia* mūsų. senų Vilnių, skirdamos iš 
savo iždo atatinkamas duokles tam visų 
svarbiausiam mūsų Tautos tikslui. 

Visų partijų ir pažiūrų Lietuviai turi 
me eia išvien eiti. 

v 

Ten, Tėvynėje pasilikę mūsų broliai 
susibūrė į kariuomenės eiles ir Šaulių bū
rius. Pasirylžę jie yra gyvastį savo ati
duoti, kad Vilnių atvaduoti, kad apginti 
Lietuvų. I r nevienas jau savo jaunų gal
velę paguldė,. pastojęs kelių besiveržian
čiam Lietuvon priešui. 

Lietuvių tauta apvaikščioja 600 metų 
Vilniaus sukaktuves. , 

' Amerikos Lietuviai f Priminkime sau 
ir mes savo sostinę! Tenesiranda nei vie 
nos Lietuvių kolonijos, kuri neapvaikš-
čįotų Vilniauaysukaktuvių! 

Atminkime, kad visa Lietuva privalo 
būti nedaloma ir laisva! 

Šelpkime Lietuvos Šaulių Sąjungų!. 
Apvaikščiokime Vilniaus "sukaktuves! 

A. Žmuidzinavičius, 

Lietuvos Šaulių Atstovas 
s Amerikoje. 
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DRAUGAS 
»—mm —• 

s 
T c l Q M U U 257. Vafc. C»n*l 2118 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 19 iki 12 ryto: 1 iki 4 
po p ie tų: t iki t vakare 

Blvd. 7042 į 

Dr. C- Z. Vezelis I 
L I E T U V I S DENTISTAS 

5712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47- tos Gatves 

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

VAKARAS. - D Ž I A U G S 
MAS. 

DR. CHARLES SEGAL 
i P take le ORTO ofisą po nnmt rtu] 
' 472§ SO. A S K L A K D A V E N T E 

S P E C I J A L I S T A S 
DiJovų, Motera Ir Vyrą L i g ? 

Vak: ryte nuo l t — 1 2 : nuo 2—6% 
pietų: nuo 7—8- I t vakare. \ 

Nedeitomia: 18 Iki 1. ,J Telefoną* Drvael M* 

Dr. M. Stupnkli 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 6 iki 8 vak. Nedė l lomis 
ofisas uždarytas. 

Sioux City, Iowa.'— Spalio 
22 d. moksleivis J . Zabulionis 
surengė gražų vakarą parapi
jos naudai. Vakaras pavyko la 
bai gerai visais atžvilgiais. 
Publikos atsilankė nemažai, iš 
ko galima spręsti, kad ir pel
no vidutiniškai liks parapijai 
Šiame vakare buvo atvaidinta 
gražus ir juokingas veikalas, 
trijų veiksmu komedija "Prieš 
vėją nepapusi". Šį veikalą vai 
dinant publikai nebuvo galo 
juokams. 

Vaidinime dalyvavo sekan
t i : Daunoras, ūkininkas — J. 
Adamonis; Barbora — M. Ga-
gelienė, Julija — K. Adamo-
nienė, Veronika — A. Balčiu-

tnienė, griteluinkė — A. Bir-
Uetienė, Arvidas — J. Griga-

taipgi ir svetimtaučiai. Taip 
ir priežodis- sako, kur meilė, 
vienybė, ten ir galybė. 

y Debeikietis. 

KAIP VIENOS MERGAI 
TĖS PASIRODS. 

Pittsburgh, Pa . (S. S.). — 
Nugirdau, kad Šv. Kazimiero 
parap. svet. ant spalių 22 d., 
vakaro "Marijos Vaikelių?> 

d r-ja rengia teatrėlį — vaka
rėlį. Na, sakau, eisiu pažiūri' 
ti ir persitikrinti, ar tai gali
mas daiktas, kad vienos mer
ginos- sugebėtų surengti vaka-
rėli-teatrėlį. Iš tikro nuste
bau, kaip jos vienui vienos 
atliko gana platų ii* labai į-
vairų programą. 

Kokia 20 melų argai pnseU 
davo surengti prakalbas bei 
kokį teatrėlį, tai kalbėtojo 

| liūnas, Antanas — A. Jančis, I bei " a r t i s t o " nėr, nors iš pir-
| tarnaitė V. Bužetaitė. gto laužk; negali gauti ir tiek! 

Visi vaidilos savo užduotis Šiandien gi visai kas kita. Ne
atliko kuopuikiausiai, kuriems 
publika nesigailėjo aplodis-

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. II . Glaser pe> 

reina į ranka i Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplalkys 
apžiūrėj imą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

S149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto 

iki S po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 
N t d . nuo 10 iki f. po pietų. 

Telefonas Yards 887 

juoko, bet dar labai dažnai 
ant paniekos. Kadangi ir pas 
mus netrūksta miltuotų,' tai 
kaip tik ši komedijėlė galėjo 
neviena" pliuškę pamokyti prie mams ir karo pavojams, Ame 
ko priveda milteliai. 
"Šauniai sudrožė keletu gaba

lėlių ant sniuikės p-lė A.. Pui
da. Pamargini mui programo 
Elena Lelionaitė padainavo 
keletą dainelių solo. Balselis 
neblogas. Turi gražią ateitį. 
Bet pas mus į talentus mažai 
kreipiama domės. Mergaitėj 
kad i r ' s u geriausiu talentu, 
paaugo šiek tiek, tuojaus į 
"da rbą" — barškinti per die
nas " typewri ter , , arba pas 
žydelį guzikus pardavinėti ir 
t t. Dažnai nusiskundžiama, 
kad turėtume* Padere\vskį, 
(Jalli-Cureį, ar McCormack, tai 
ir mus1 pasaulis žinotų>ir la
bi aus pagerbtų,. Mes turime 
gal dar geresnių, bet mūsiškiai 
talentai rūdija prie "type\v~ri-
to r" ar kur pas žydelį ir u/ 
tai pasaulis mus nežino... Tai 

sau - su svečiais kaip tikras 
4 ' svečias" ir nei knist!... Bet 

e 
jis dar jaunas, gal kada nors 
susipras. 

Senas eK-giedorius. 

SKAITYTOJI! BALSAI. 
Siaučiant Europoje neramu-

Dr. I. E. MAKARAS 
Lie*uvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Mlehiffan Avcnue 
Telef. Pullnian 342 ir 849 

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

mentų. Rezisieravo J. Zabulio- ir merginos, kurios kartais net 
uis. Vakaro vedėju buvo gerb. įr vyrus savo šaunumu pralen 
klebonas kun. J . Oesna, kuris, j kia. Tad ir šį vaKata žiūriu 
pasibaigus programai, dėkojo ir savo akims netikiu, kaip 

tik vyrai moka prakalba pa 
sakyti, teatrtli surengti,' bot nekeno k i to kl l l t , ' '> t i k mus* 

visiems už atsilankymą ir na 
rėmimą parapijos, taipgi ir 
vaidiloms už pasidarbavimą. 

viskas einasi, kaip ant mielių.. 
Vakarėlio įžanginę prakalba 

pasakė ;\levra luulžiukviu.iK 

|DR. A, R. MEBSCHATIŠ: 
g DENTISTAS 
f»Valand: N u o 9 išryto iki 8:30 vak. 

3241 So. Hals ted Gatvė g 
O Chicago. Dl. 5 

Dabar mūsų parapijoj, prie j Kalbėjo gana drąsiai ir įgpu-
gerb, kun. J, Česno^, virto ydingai apie "Marijos Vaike 
kita gadynė, pinigai parapi 
jai tai iš visų pusių plaukte 

paenj, nepasirupinanie savo ta
lentų pasauliui parodyti. 

Elena Lelionaitė ir Petronė
lė Naujė^aitė labai naturališ-
kai nudavė roles komedilėlėje 
•'Dvi Kūmutės". »Anėlė Sal
ei utė visus prijuokino, pasa
kydama monologą, kaip 
kiekvienas amatninkas bei pro 
fesijonalas be vargo gali iš-
reikšti meile. 

S 

Baigiant progiama Dr. J. 

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

lių" d r-ją. Paskui sekė kome
dijėlė "Čigonės Atsilanky-

plaukia, nes kaip nueini sek- mas". Rozalijos role atliko Ma 
| | m a d i e n y į bažnyčią tai labai j tildą Adonmitė, o Čigonės Ona j VVeberis, Sv. Juozapo ligoni-

smagu ir linksma yra. Kada j Lelionaitė. Atvažiavusiems i< 
išgirsti kaip klebonas prade-1 Lietuvos labai aiškai prisimi-
<ia skaityti aukojusių vardus !jjė tos negeistinos viešnios at-

* * 

ir pavardes, kas po kiek aur si lankymą. Mergaičių kvarte-
kojo, tik klausyk: dešimkės. : tas sudainavo "Plaukia sau 
dvidešiinkės ir dvidešimt ]K>n- j laivelis". Komedijėlė "Dvi 
kinės, kas ir parodo žmonių j Sesutės" atvaidino Cecilija 
duosnumą ir prisirišimą prie i Mikčiunoitė ir Petronėlė Žira-

J! Tel . Canal 2118 
M* Ofiso vai . : 10 ryto iki 12 po piet. 
č» 5 iki 7 vai vakaro. 
•S Rez . vai .: 2 iki 4 po pietų. 
• j 4193 Arcber Ave . 
5 Tel. Lafayette 0098 
sarfrVc-o^rriro-o-o'iririro'̂ ^ 

•m 
i* 

S 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHTRIIRGAS 

4442 So. Woatccn Avenne 
Telef. Lafayet te 4144 

VaanAos: 9-11 rytais, 1-2 po 
pietų ir 7-2 vakarais . Nedėldie-
uiais t iktai po pietų 2 iki 6 vai. 

Bažnyčios, taipgi meilę ir prie 
lankumą mylimam naujam kle
bonui, geri), kun. J . Česnai. 

Miekiutė. Šios komėdijėlės tiks
las, tai pašiepimai , merginų 
mvlinčių imituoti s, Iš tikro. 

Dabar mūsų parapijai prama- šiandien neviena mergaitė vai-
tomą šviesesnė ateitis," nes p y d a m a ' 'naujausias imulas ' \ 
ne vien visi lietuviai myli ir tepliodama ir miltuodama vei-
gerbia gerb. kun. Česna, betĮdą, išsistato save netik ant 

OR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAIS I R C H I R U R G A S 

4931 Sa Ashland Ave. 
Tel. Yards 9v4 

Tel. Yards 0994 
OFISO VAL.: 

t — 1 0 v. ryto, 1—3 ir 7 — • v. v. 
Nedė l lomis : nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

Bezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 94 91 

Dr. A. A. R0TH 
R U 8 A S GYDYTOJAS ir 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų ckrou i ikų ligų* 

O f b a s : 3335 S. Hals ted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—I po 
piet, 7—8vak. Ned . 1 9 — 1 2 d. 
Bes . 11«0 Independenca Blvd. 

Chicago. 

& 

®) 

^ 
cs 

' DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS j 
Telefonas: Yards 2544 

3352 South Halsted Street.. 
Ant viršaus Univer. State Bank 
V&iaodoa: nuo 10—13 ryte; nuo 
1—4 po pietų; nuo 7—0 vak. 

Nedėliotai* nuo 10—J 
Oofisa* Ir tyvenimo vieta: \ 

AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiusti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams i Lietuva Amerikos Lietuvių 
. Katalikų 

METRAŠTĮ 
1 9 1 6 M . 

1 Išleistą Liet. Katalikų Spaudos Draugijos 

JAME yra 150 su viršum pavekislų a) pavienių 
darbuotojų b) draugijų c) bažnyeių d) žymiausio Lie
tuvio astronomo kun. A. Petraičio observatorijos jo 
prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių 
parapijų, draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos;* 
ir išaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, šalcvisapasaulinių žinių tel-
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. J is 450 pus
lapiu. Turėdami ta knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuvę, kaip mes ma
tome. A 

Kaina: Apdarytas . . . . ' . $1.00 
Neapdarytas i 50c. x 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite 
prieminėtos kainos da 18c. persiuntimui ir paduo
kite gerą adresų, kam norite siųsti į Lietuvą, 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS PU&ISHING C0. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

nės, vienas štabo daktarų, JMI-
sakė įdomių prakalbų apie vė
žio ligų ir kaip nuo jos apsL 
saugoti Tokios prakalbos gali 
.laug gero padaryti. Pageidau
jama, kad "Marijos Vaike
l ia i" paruoštų vakarėlius daž
niau, o Dn "VVeberis, kurs spe-

rika veikia sau rami, nes ji 
neįstojo Tautų Sųjungon. De
mokratai apgaili, kad Ameri
ka 'neįstojo Tautų Sąjungom. 
Tai išreiškęs nesenai buvęs 
demokratų kandidatas į prezi
dentus, ponas J . Cox, Midi i* 
gano valstijos dabartinis de
mokratų kandidatas į senato
rius yra didelis Tautų Lygos 
šąjininkas. Jei demokratai lai
mėtų rinkimus, jie įveltų A-
merikų į Europos reikalus. 

Republikonai labai tvirtai 
tiki, kad demokratai dabar 
negali' laimėti. 

Amerikos visuomenė, įsta
tymų leidėjai ir daug žymių 
žmonių yra labai susirūpinę, 
kaip užbėgti už akių visiems 
tiems negerumams, kokių da
bar reikia pergyventi, būtent, 
tų krizių pramonėje ir per
vežime, kaip dabar buvo ir y-
ra su anglimis. Kitas dalykas, 
kaip išeiti iš keblumo, kad už 
tikrinus kiekvienam individui 
teisę dirbti ir gyventi, o visuo
menei gavimų to, be ko ji jo
kiu būdu negali gyvuoti. 

Ceriąusias kelias kada darb 
daviai ir darbininkai su pagel
ta tarpininkų susitaiko. Bet 
jei ne, tai kas tada? 

Kaip kas nurodo, kad turė
tų būti nuskirtas laikas, kurį 
gali streikas tęstis. Jei ] tų 
laikų jis neužsibaigia, tuomet 
turėtų būti pavesta nuspręsti 
visuomenei, kas darytina. Mat, 
visuomenė daug nukenčia del 
streikų, tat jos reikalas ir tu
ri būti spręsti. 

-Gen. Publ. Service. 
cializuojasi " i n surgery , , , be-
abėjo nepatingės ir dauginus 
naudingų dalykų išvilkti aikš
tėn. 

Programas užbaigta su kru-
tamaisiais pa veikslais, kuriuos 
parodė jau nemerginos, bet 
Povilas, Be virš paminėto pro
gramo buvo įvairus piano so 
los ir kiti skambinimai. 

Taigi •pirmas " Marijos Vai-
! kelių" pasirodymą* viešai iš
ėjo neblogai. Tik metai atgal, 
kaip įžanginėje prakalboje Tu 
Radžiukynaitė pasakė, kad ši 
draugija, pastangomis kun. 
Kazėno tapo sutverta, o jau 
taip gerai pasirodė. Drąsiai 

l galime spėlioti, kad ateityje 
dar geriaus pasirodys. 

Mūsų kolonijoje yra nema
žai jaunimo vaikinų, bet stoka 
jam gyvumo, ar veiklumo, o 
gal atsakančio' vado. Juk vie
nas kunigas viskų negali aprė
pti. Beikia jam pagelbininko. 
Paprastai jaunimui vadovauti 
vargoninkai pagelbsti, sulig 
kunigo nurodymų, jčia, kaip 
kadaisiais buvo rašyta laik
raščiuose, kad yra "energin
gas jaunas vargoninkas — bal
so lavintojas ir muzikos mo
le} to jas, darbštus ir t. t . " 6et , 
kaip aš dabar gnatau, tai jis 

su savo " energija ir mokslu 
dar ikišiol, t. y. ma'ždaug per 
du metu nė kuo nepasirodė. 
Htai kad ir šiame vakarėlyje, 
matyt buvo kun. Kazėnų bė
giojant šian ir ten diriguojant 
nepratusias mergaites, o " e -
nergįngas" vargoninkas sėdi 

— Neatro»dai nė dienų senes
nė kaip buvai dešimts metų at
gal. 

—- Pupele, kad nė nesu se 
nesnė. 

Vagis vis nukenčia pabaigoj. 
Net vaikinas, kurs pavogia 
bučkį, dažnai turi susituokti 
su ta mergina. 

NEGIRDĖTAS BARGENAS-
Pirmas kišeninis Liet.—Ang-
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

T O D Y N I T L Į I ? 

Talpina savyje 18,000 žodžių. 
Knygeles didumas: 5 colių ii-
gumo,, ir 3 colių platumo, taip
gi turi gražius apdarus, aiškių 
spaudų, ant plonos popieros 
spausdyta. Ant galo knygu
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki-
nanties, kežnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tų žodynėlį 

\, j-įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniujė, nes jis nestoras ir la
bai nežjanus kuomet jį nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

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

parduodami 
— vsados kreipkitės pas — 

S. L. FABIONAS Co. 
809 YV. 85th St. Chicago, 
Tel. Blvd; 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM A N T 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivako'rtes. 

Esam Itegistruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAKANTf I R 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

I Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pu l lman 3213. Chicago, III. 

Res . Tel. Cicero 3656 
Ofiso Tel. Cicero 49 f 

I 
1 

NAUJIEJI LIETUVOS 
Pinigai 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

t>IDYJI VALSTLTINI 
' BA.NKA 

Central Manufacturing 
Dislrict Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

Turtas virg $7,000,000.00 

3 

La wy er 
LIKTU VI8 ADVOKATAS 

J. P. WAITCHES 

Dicu.: R. 511-127 N. Dearbora 
Str«»ot Tcl. LVarborn 9099 
Vakarais: 10739 S. VTabash A v e ' 
Rosclaud Tel Pul lman 9317 

SŽ-—— » • • » » - » * • • - » ~ » • » • • • , « W i | | 

| Tcl. Haudolph 4758 , . 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofi«a8 vldumlestrje 
A S S O C I A T I O N U L D G , 

19 South La Salle S<=ree4 
Room 1191 

Valandos: 9 ryto Iki S po r'«tu 
t Namy Tel. Hyde Park « » s 

DR.J.SHINGLMAN i i 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court l r l S Str. 
ant viršaus vaistynyčios, 

-*^4^a%«^a>a>ai^a.«'am4Mi»-^a»>«*i, 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po nura. 

8241 — 48 So. Halsted Street 
Naujame Juclaus R ę s t 2 lubų. 
Pri ima Ligonius nuo 9-12 A. M. 

8-8 r . M. 
Tel. Boulevard 7179 
RezldejicUas Tel. Fa i r fa t 5574 

• • » 

Tel. Boulevard 2ICO 
PR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis. Gydytojas • 
3303 South Morgan Street 

Chicago.' 111. 

=!r2iiiiiiiiiiiiirxii!iiniiiiiifipiiiiiiiii!itn 

I V. W. RUTKAUSKAS I 
ų ADVOKATAS § 

Ofisas Dfdmiesftyj: 

| 29 South La Salle Street | 
g K a n b a r l s 580 

Telefonas: Central C199 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
Telefonas: Yards 4181 

rJllllllllllllC£illllllllllllCfJlllllilUII!2s 

S 9 ^ ^ « ^ 9 ^ 9 ^ ^ 9 « « ^ 9 ^ « ^ 9 ^ a « 9 > 9 J | 
M Valentino Dresmakk.g College # 

i! 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi syniptomai kure reika
lauja pagelbės. 

Gal reikalingi akiniai? \ 
Pasiklausk manės šiandien. 

Turiu* 20 metų prityrimo. , 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas* 

180*1 So. Ashland A v e , kamp. 
18-los gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus r i a t f s vaistinyčios 

Temyk mano parašą. 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 

< Nedėl iomis nuo 9 iki 12 pietų 

2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1048 

Moko Siuvimo, Patternų klr-1 

plmo, Designing bizniui Ir na- | 
m a m a Vietos duodama dykai, i 
Diplomai. Mokslą* lengvata at-1 

mokėjimais. Kleaos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knvgelAe.| 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATJBK, pirm. 
i»*9/«**9>9>«/9/«*»9/9/9/9/9>9/9j«+««4| 

niiuiMMiiimiiiniiii 
L7 Išdirbojiai ir 
Eimporteriai gc -
Sriausių armoni-
Hkų visam pa-
Ssau l i j už žemes-
ū n e s kainas negu 
-•kitur. Katalogas 
• d y k a i , 
£ Iiašykite Angliškai. 
S RUATTA S E R E N E L L I 
g 817 B lue Island Ave. 
— Chicago, Ilk • 

E^'iiiiiiuiiiiraiiiiiiiiiiiiiTJiiiiiiiiihĮls 

Telefonas Boulevard 4139 

Ivemkite tuos blJuierius kurie 

garsinasi 

P 

A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves-; 
tuvėse krikš
tynose ir kituo-<| 
se reikaluose^ 
Kainos prieina
mos Drauge ' , nes JK' 

moka kaip biznį vostl ir žmo | 3 3 0 7 ^uburn Ave. Chicago 
nėms mandagiai patarnauti. | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ j 

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

A M B I N O 
VnUbaženklis Reg. S. V., Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojans kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.~\ 

Bambiuo galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiuneiąm per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos. 

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

1 0 4 - 1 1 4 S o . 4 th 5 t . Brook lyn , N. Y. 

RAITIJOS-
U LINIJA 9Broadvay. Nev^Srk.NY 

•Sl^lLIETUNA. • 
PER HAMDURGyVPlUAA 
f A R B A UEPOJą ^ 

VAŽIUOKIT VISI PARAJrajŲ KB 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant | Pi l iava aplenkia 
Lenkų Juosta (karldorių) 

Visa Trečia Klesa Padal inta 4 Kambarlv* 
Ant a-Jw. 4-ri«, 6-šly ir «-n<ų I«Ovy 
S iš E S T O M A Lapkričio 15 
S. S. " L I T I A M A " G m o d i i o 6 

Trečios Klasoa Kainos I : 
HAMBURGĄ $103.50 — P E U A V A $109.W 

P ? MEMEL ir LEEPOJU 1107.00 
Dėlei Ulvakor. Ir t in lų kraipk. prie m** a*9H. 
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DRAUGAS 
^ * * f JuL sU*. 

Antradienis Spalio 31, 1922 

J { . . . . . . . . * » . . , , _ . . , . _ _ i i _ . . . 1 . i . . . . . . . l _ _ J . L J . . r . . . * . « * . L r T . . . L r , . . i _ x i . . . . . - . - - - - * - * » . • U • _ _ i . « • * . • 

PuiKUSHALLOWEENirCONFETTI ŠOKIS 
VARTŲ PARAP. CHORO 

UTARNINKE, CCPALIO (OCT.) 31, 1922 M. 
Įžanga 35c. Ypatai. Pradžia 8 vai. vak. 

R E N G I A M A S 

I Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į šį gražų vakarą kur prie puikios muzikos galėsite 
smagiai pašokti. \ " ' 

Kviečia visus RENGĖJAI. ! 

jyi^^9«^t999fn^9q^^<žQQM^QQQ«»«Qpp*^fpQ<>^^t<iqQM** Į MINISTRA^JŲ VAKARIE
NĖ. CHICAGOJEI 

STEBIMI DAUGUMA 
SKELBIMŲ. 

muoso, kad kaimynai pašaukė 
policiją. 

Abudu jaunavedžiu paimta 
Priešinga Thompsorto ad-Į policijos stotin. Tenai apra-

ministiacijai republikonų sro- minta ir paliuosnota. 
vė Chicagoje negali atsistebė
ti didele kiekybe visame mie
ste išlipintais ir iškabinėtais 
skelbimais, kuriais raginami 
piliečiai balsuoti už teisėją 
Itighfimer, kurs išnaujo kan-
diduoja į Cook apskrities tei-
•ėjus. 

Sako, kur nepasisuksi, vi-

Pasibaigė triukšmas. 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU 
MAI. 

Biblistai maiše. 

West Sidė. — Spalio 29 d. 
Aušros Vartų par. svet. Minis-
t rantų. I)r-ja surengė šeimy
nišką vakariene. Vakarieniau
jant, p. Pran. Stogiutė skam
bino pianu. 

Po vakarienėm buvo puiki, 
iš trumpų šmotelių suside
danti programa. Juokų buvo 
iki soties. Vakarienę ištaisė 
mūsų gerb. Seserys Kazimie 
rietės, kurios nenuilstančiai 
darbuojasi mūsų labui. 

Ministrantas. 

šakojo. Džiaugiamės visi1 kad 
mūsų gerb. klebonas laimingai 
sugrįžo, sveikas, pilnas ener
gijos, naujų jėgų darbuotis. 

Tyla. 

HARRINGTONO KREDITO 
RIAMS. 

parašu: "Rcelect Righci-
mer." 

Ta priešingoji sr<A(ė stato 
tad klausimą, kur imama pi
nigų tiems skelbimams. Sako, 
tam tikslui toli gražu neuž
tenka gaunamos teisėjo.algos. 

Anjdai, kitas kandidatas i 
teisėjus Jarecki tvirtjna, kad 
Jlfl visai menkai pasiskelbęs, 
ti-čiaus tam tikslui išleidęs 
keletą tūkstančių. 

Politinėms kampanijoms y-
ra pinigų. 

Vienas barzdotas senis, pasi
vėlinęs j disputus kunigo Bum 
šo su biblistais, kurios įvyko 

sur pamatysi skelbimus su 26 d. šio mėnesio, šv. Jurgio 
parapijos svetainėj, įėjęs į sve 
tainę klausia vieno, kito: "Xu, 
o kas laimėjo deba tus" ! 

Viena moteriškė atsakė: — -
K i k, eik žmogeliau, biblistus 
sukišo į maišą kaip katinus. 

— Ka, ar ne Bnmša? Ar 
biblistai nelaimėjo J 

— Xe, jų daug atėjo, bet tik 
vienas teišdrįso stoti i deba 
tus, bet ir tas negalėjo savo 
pozicijos atlaikyti. 

— Tur būti nedavė biblis-
tarns kalbėti.' 

— Kalbėjo abu, bet kurt. 
Bumšas sugavo ji kiekvienam** 
ž^ly. (Jalų #ule biblistas at^i-
sakė kalbėti. 

— Tur Imt "something 
\vrong" (kas nors negera), at
rako senis. 

Mat senis nori, kad dūšios 
nebūtų, tai ir norėjo, kad bib
listai laimėtų. Bet apsivylė. 

Kačiarga. 

DAR TRŪKSTA. 

POLICMONAS PAŠAUTAS. 

Ties 32-ra ir Wells gt. pra
einantį poliemoną F\obler už
puolė keturi bomai. Policmo-
nas nespėjo išsitraukti revol
verį, kuomet vienas bortui 
jam peršovė koją ir pasileido 
bėgti. * f 

Kobler šaudė į bėgančius 
niekšus gmVdamas ant šaliga
tvio. J is manąs du iš jų pa
jovęs? 

Pravažiuojąs su Yello\v ta-
xi šoferis poliemoną nuvežė 
Mercv ligoninėn. 

BRIDGEPORTAS: 

APMUŠĖ POLICMONA. 

Ant kampo Clark s t ir 
Belmont ave. triukšmadarių 
r;auja apmušė poliemoną Carl 
Johnson, kuomet jis mėgino 
juos nuraminti. 

Policmonas paimtas ligoni-
i-ėn. 

J 

Mūsų bridgeportiečiai tiesiog 
pamylėjo mūsų naująją žvaigž
dutę — dainininkę, p. V. Bru-
čienę. (iėrėsi jos gražiu balsu, 
giria jos scenoje užsilaikymą 
į nori ją vėl girdėt dainuo
jant. Žada ją vėl kviesti dai-

| nuot mūsų busimojoje "Sese 
rų Vakarienėje", o kadangi 
p. Bručienė yra netik gražia 
balsė, bet ir geraširdė, neabe
jojame, kad ji ąpsiims. 

NUŽUDĖ NEREGĮ VYRĄ. 

Mary (įliek, 30 metu, nužu-
$lė savo neregį seną 90 metų 
i mžiaus vyrą. Apdau!/ė jam 
galvą tiesiog su kuolgaliu ir 
tasai veikiai mirė. 

,Tas įvyko jų namuose, 1337 
Miller gat. 

Areštuota žmogžudė teisina
si, kad senis vyras ją užpuo
lęs. Dėlto jinai gnidamosi jį 
užpampino. 

Kaimynai nugirdo G liek na
muose rėksmą. Per langus ma
te, kaip ji tvaiskina vyrą. Pa-

( šaukė policiją. 

TIKRAI LENKIŠKAI. 

Frank Kalina, 2651 South 
Spalding av, apsivedė ir, tur-
hatf iš džiaugsmo pakėjė to
kį baisų triukšmą savo na-

O mušu lietuvaitės moterys 
ir mergaitės I Kiek pas jus 
gražaus idealizmo — darbštų 
mo! Tėmijau mūsų Akadėmi-
jos Rėmėjas šv. Jurgio sve
tainėje laike vakarėlio (sci
lių 24 d.), kaip jos stengėsi 
kiekvieną priimti, kaip jos 
dirbo nuoširdžiai parduoda
mos bilietus, žiūrėdamos sve
tainėje tvarkos. I r tai vis di
džiumoje šeimyninkės, arba 
motinos šeimynų, kurios sun
kų namų darbą dirba per die
ną, bet su šypsena ,ant veido, 
nors ir pavargusios, bėga sve
tainėn kad padirbėti iki vėlu
mos, pavargti, by tik butų nau 
dos Vienuolynui. Garbė jums, 
sesutės, už jūsų pasišventimą 
ir supratimą vertės mūsų tau
tai brangios įstaigos — Šv. 
Kazimiero Vienuolyno. 

Aida. 

Brighton Parkas. — Dažnai 
tenka matyti laikraščiuose ži
nių iš Brighton Parko. I r iŠ 
tikrųjų, čionai yra apie ką ra
šyti, naujienų nestoka. 

Mes daug ko turime čionai, 
bet vieno daikto mums dar 
trūksta, tai tinkamos draugijė 
lės mūsų vaikučiams.Bedieviai 
arba bolševikai, kaip žmonės 
juos vadina, turi ratelkį Atei
ties Žiedas, prie kurio, po 
priedanga dailės, visokiomis 
vilionėmis traukia, mųs, kata
likų vaikus prie jo ir ten įs-
kiepina į vaiką bedievybės, 
laisvamanybės dvasią. 

Katalikai tėvai, parėjus vai
kui iš parapijinė**, katalikiš
kos mokyklos, veda jį prie-to 
laisvamanių ratelio, o tai da
ro, ar iš nesupratimo ar nepui-
>ymo, kaip jų vaikai dvasioj 
lauš išauklėti. 

Dailė yra tfera, prakilnu, bet 
kad po jos priedanga neimtų 
siekiami slapti tikslai, prie
šingi tai dvasiai kurioj jie na
udoj auklėjami. 

Užklausas kai-kuriu tėvu 
kam jie siunčia vaikus prie to 
laisvamanių ratelio, jie nusis-
kųsdami teisinosi, kad katali
kai neturi panašaus ratelio, 
taigi kur tada vaikius siųsi. 

Katalikams reikia tą truku
mą pašalinti, spragą užpildy
ti. Ar tas neimtų Vyčiams pri
einamiausią padaryti. Tegul 
jie suorganizuoja jaunamečiii 
Vyčių kuopą. J ie turi tam 
pakaktinai pajėgų. Tada ne-
prileistame laisvamanybės na
srų prie katalikų vaikų Šir
džių. I r tada vaikučiai lai pra
tinasi, lavinasi, dirba mūsų 
tautai ir Bažnyčiai. 

Brightonpartelis. 

REIKALINGAS Pusininkas paimti 
ir vesti gera puiku hoteli ant Miohi-
gan Ave., art i loop: dabar neSa 
$950 j mėnesj. Randa ir šiluma tik 
$250. Gera mokestis ir pusė pelno 
$325 mėnesiuj. Turi įneStt $4,500. 
Gali valdyti mano ir savo pinigus; 

Atsišaukite ar rašykite — Kalmba-
ris 209 — 10 — 219 So. Dearborn 
Street, Chicago. 

Kurie dėjoto pinigus prie 
Leslie ITarrington per šį jo 
agentą: Jobn Nabliwojka ar 
^fali\vojka, tai tuoj atsišauki
te pas adv. Edward H. Wliite, 
suite 1202, Standard Trust 
Bldg., 105 W. Monroe SU Chi
cago, tel. Central 400. 

To agento turtas yra užareš-
tuotas. J. 

ANT PARDAVIMO š i a u r a u s šapą 
su Klektrikos mašinoms, mašinos vi
sos yra naujus, stičeris Champlan Ai-
del. ir t r imerius yra. Renda pigi 
Stirnų šildomas storas kainuoja 
$1,500.00 parduodu už $1,200.00, prie
žastis pardavimo tūrių 2 storu pats 
turiu išeiti } kitą šapą. 

S. VIRK UTIS 
5507 So Roboy St. Chioapo. 

PRANEŠIMAS "NAUJIE 
N U " B-VĖS ŠĖRI-

NINKAMS. 

Kurie negavote arba gavote 
pakvietimus į "Naujienų' ' 
B-vės šėrininku susirinkimą 
lapkr. (i dienai, ir kurie turi
te neparankumus su transfe-
ravimu šėrų, malonėkite tuo-
j:ius kreiptis j mane. 

K. Jamontas, 
251 ?> So. Ualsted St., 

Cbicago, UI. 

PRANEŠIMAS. 

.Bridgeportas. — T.. Vyčių 
lfi kuopos svarbus susirinki 
mas įvyks šį vakurą, antradie
ny, spalio 31 d. Šv. Jurgio 
par. svet. Visi nariai-ės atsi
lankykite. Valdyba. 

P R A N E Š I M A S 
O r a proffa atgauti savo pražuvusius 

Jnvcslmentus stock'ij Jr bonds'ų. 
Investor's National Reporting A-

ftonsy su lefirali.škais reprezentantais 
visose dalyse šios šalies siūlo inves-
toriams stoek'ų ir bonds'ų kurie jau
čiasi apgauti kad jie gali surasti kor
poracijos ir individualis asmenis ir 
pat raukt i juos atsakomybėn kad pri
vertus atsiteisti. 

Dangum jcKtu pinigų j bevertin-
gus investmentus galimi atgauti im
ant reikalingą procedūra. 

Atsilankykite mūsų ofisan arba ra
šykite o mes suteiksime jums pilna.i 
informacijas kaip galima surasti pra
žuvusius piningus jd«*-tus investmon-
tuose. 

INVKSTOR'S N\\TION.\Ti 
Ri;i»ORTIXG ACiKM V 

10 Xorth Clark Street 
Chicago, III. 

Kami); loOl — Tcl: Di»arborn 3341 

Harmonija Industrijoj 
Duoda geresnį 
Patarnavimą 

D ARBININKŲ grindai — vaidai neatneša g-ero 
darbininkams, darbdaviams nei žmoniai 
šis faktas seniai tapo pripažintas Standard 
Oil Kompanijos — ir ji visuomet sten

giasi užlaikyti harmonija visoje organizacijoje. Ji 
žino kad sugyvenant sutikime galima atlikti ge
resni darbą, ir suteikti žmonijiai geresnj pa ta r 
navimą 

Standard Oil Company ( Indiana) kiekvienas vyras 
turi ijsidirbti savo darbą; ne vienas kitaip jo negau
na. Kiekvienas vyras turi pasitikėjimą savo vy
resniojo prityrimų ir mokslų. Kiekvienas darbi
ninkas žino, kad jeigu jis bus vertas, jis bus pakel
tas augštin — tai yra duodamas geresnj darbą. 

Kiekvienas narys Board of Birectors šios 
Kompanios užlaiko savo darbą užtat, kad jis yra spe 
oializavęs ir žino gerai aliejaus industrija ir tu
ri ilgų metų prityrimą. Imant nuo pat Direk
torių Pirmininko iki to darbininko kuris pri
pila aliejaus į tavo tanką Standard Oil Pa ta rna 
vimo Stacijoj visi dirba visa širdimi del pageri
nimo šios kompanijos ir davimo geresnio patar 
navimo žmonijai. 

Industriale harmonija organizacijoj tai tikslas 
prie kurio visi šios organizacijos nariai ir darbi
ninkai siekia. Kiekvienas vyras ir moteriške ži
no kad harmonija darbe atneša laime ir užsi-
ganėdinimą, padidina jiega geresniam patarnavi
mui. 

Harmonija industrijoj ' reiškia progrepa. In-
dustrialis progresas yra pasiekiamas per ko-ope-
racija o ne per antagonizmą; per taika o ne per 
vaidus; per palaikymą o ne eikvojimą energijos. 

REIKALINGA, 

A.F.CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEfcTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba uuo 
visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių ligi): Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš
kumo, šaleio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstu ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavięh sau
su Eleetriku Sanusoidal Ma 

. eliina AHbrator, Electric Mes-
PELNINGAS DARBAS ^ . . . JL. , , - , 

Kiekvienas darbininkas turintis : ̂ g C , E l e c t r i C J l lVOl t R a y Uie-
palinkimą agentauti gali pasipelnyti ! SSUge, 8 w e d i s l l UieSSav ic l l . M e « 
daug geresni pragyvenimą negu dirb- I a t i J U o d a m p a t a r n a v i m ą gC-
tuveje. Kreipki t ts laiškų arba ypa- . . J . . . . % ° 
ti^kal# j nausia negu kitos ir pigiaus. 

Vyrų yra kiekviena diena iš
imant Utaminkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. ' 
1657 W. 45 St. Chicago, I1L 

Tel. Boulevard 4552 

REIKALINGI VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišaukite: 

Great Northern Chair Co., 
2500 Ogden Ave. 

J . B. AGLYS & CO 
3113 South Hajstcd Strcot 

( liirago, III. 

NUDŽIUGOME SULAUKĖ. 

Tovvii of Lake. — Nudžiugo
me sulaukę savo mylimo gera
širdžio klebono gerb. kuu. 
Aleks. Skrypkaus, kuris bu
vo išvažiavęs ant keletu, mėne
sių Tėvynės aplankytų. 

Užpereitg, sekm. pamatė
me jį pirmų sykį, sakė pa
mokslų laike sumos. Jo pa
mokslas buvo begalo širdin
gas. Sveikino jis savo parapi
jomis. Sakė, pasiilgęs mūsų 
visų. Nors būdamas toli us 
vandenyno atsimindavęs mus 
savo maldose. Dėkojo už ištiki
mų pasidarbavimų Bažnyčios 
ir tautos reikaluose ir daug 
dalykų palieeianehi dvasinį gy 
venimų Lrfetuvoj mums papa-

A T A 
PRANCI NABAŽIENĖ 

po tėvais Kavaliauskaitė, 
mirė subatoje, spalio 28 d. 
1922 m., 9 vai. vakare. 20 
metų amž. Paėjo iš Kau
no rėd., Šiaulių miesto. 
Amerikoje išgyveno vie 
ims metus ir 8 mėn. Pa
liko dideliame nuliūdime 
vyrą, Antaną Nabažį, se 
šerį Antaniną, Kavaliaus
kaitę, Lietuvoje, motiną, 
brolį ir seserį. 

Nabašninkė priklausė 
prie Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panos Marijos Dr-jos. 

Laidotuvės įvyks utar-
ninke, spalio 31 d. Nabaš-
ninkė pašarvota po num. 
4633 S. Fairfield Ave. 
Pamaldos už nabašninkės 
dusią įvyks spalio 31 et. 
Nekalto Prasid. Panelės 
Šv. baž., iš ten bus nuly 
dėta į ŠV. Kazimiero ka-

, pines. ^ 
Visus gimines Ir pažys

tamus nuoširdžiai kviečia 
me dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, Anta* 
nas, Nabažis ir sesuo A. 
Kavaliauskaitė. 
•HMMmm 

J . V7YANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Aiitomubilrni vlslem.4 reikalams f 

I M I W, 22-nd Str. 2146 W. 21 Pl . j 
Toi. C'anal 0543 Tel. Canal 01991 

Industriale harmonija visuomet duoda pelną 
frnonijai užtat kad produktus galima parduoti už 
žemesnė kaina. Pavyzdin galima imti Standard 
Oil Company (Indiana) 

Stovis šios organizacijos yra tai protingas kon
struktyvia programas kuris vengia paiku bever-
tinga radikalj prityrimą peržengentj ekonomijos įs
tatą ir nelaimingas pasekmės socialio neteisingu
mo. 

. • 

Standard Oil Company 
(INDIANA) 

* s. 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
2989 
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I UŽ 3 CENTUS-
-

*500i 
Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. ^ 

I Gali gauti. 

TelefooM Y arda 11M 4 

ĮS Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 £= 
H dol. tam kas prirodys, kad yra dūšia, dangus, praga- = : 
Ę | ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. S 
^ Ką tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Bibfc'stai tu '~Z 
S klausimų išaiškinimą įvertina 500.00 dol. 

= Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui S 
gero už 500.00 " L A I V A S " nuo 43 num. tuo*- klau- S 
simus pradeda aiškinti. 

STANLEY P.;i 
MAŽEIKA i| 

GRABORIUS IRi 
Baisamnotolaa ]' 

Tartų •,nt"->o-|' 
blllufl TlBokteinsi i 
ralkaiama. Kalosj1 

prieinamo*. 

3319 Auburn 
Ave. ChicagoJ! 

(C 'LAIVAS" duoda skaitytojams gero u i 500.00 dol. =g 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. - į 

Išeina "LAIVAS" kas savaitė. Kiekvienas nume- S 
ris " L A I V O " kainuos Tamistai 3 centai tiktai. I r už ^ 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. = 

S vertės. 
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s 
LIETUVIS GRABORIUS 

=231 1 W. 23-rd PI. Chicago, I l l j 
S Pa tarnauja laidotuvėse kuopi-jg 
ggiausia. Reikale meldžiu ats išau-g 
Bkti, o mano darbą busite užgra-S 
Snėdinti . Tel. Canal 1271—21003 
Ti|lfMllilllI!liIIIIIIIIIIIIIIUMIIIUIIHll»lllll 

M Tel Lafayette 3223 1 PLUMBING 
Kaipo lietuvys. lietuviams visa 
dos patarnauju kogeriausla. 

i M. YUŠKA 
f 3228 W. S8-th Street 

1 Nuo No 43 "Laive" eina DISPUTOS | 
| S U BIBLISTAIS | 
= Imk plunksna if parašęs čekį už $1.50 užsisakyk g j 
H " LAIVĄ ' tuojau. 

m 
i "LAIVO" adresas: 
sg V ___ 

Į 2334 So. Oakley A ve. m 
CHICAGO, ILL 1 
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