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VOKIETIJA APIMTA BAI
MĖS JAUNIMO PRASI

ŽENGIMAIS, 
P U N T A PLĖŠIMAI, VAGY 

ST*S IR KITOS NEDO 
RYBĖS. 

Visos religinės denominacijos 
kelia kova. 

COLOGNE, lopk. 2. — Vo
kietiją nei vėsula palietė pa-
tvirkusio. jaunimo prasižengi
mai. Autoritetai tiesiog ne
žino kas nei pradėti, kuomet 
jaunimas pradeda skęsti vi
sokiu nedorybių bangose. 

K* ir net 14 metu jaunik
liai visur kuone kasdien pri
statomi į teismus už visokios 
rūšies prasižengimus. 

Plėšiniai ir vagystės seka 
visu smarkumu. Vagystės į-
vvksta dirbtuvėse, vvriausv-
bės įstaigose ir kitur. Laik
raščiai paduoda begalinę dau
gybę žinių apie jaunimo pra-

VOKIETIJOJE PRAMATOMA 
REVOLIUCIJA 

TIK FINANSINĖ PAGELBA GALI PAŠALINTI TA 
P A V O J U 

r 

BERLYNAS, lapkr. 2. — Atidarant konferenciją kai-

NESUTIKIMAI TURKU SU 
BOLŠEVIKAIS, 

TURKAI NESTOVI Už PRI-
ĖMIMĄ K O N F E R E N C I J O N 

BOLŠEVIKŲ. 

bėjo prof. YVilhelm Leipert, 
vokiečiu darbininkų unijų fe
deracijos prezidentas. ( 

Jis sakė, jog skurdas Vo
kietijoje plinta visu smarku
mu. Ne iš Vokietijos šiandie 
reikalauti karo kontribucijos. 
Užsienių valstybės privalo 
kuoveikiausiaus duoti pačiai ; k a i m hoi^v'lka\s 

kiek-nors mokėti. 
^•žengimus ypač mažesniuose uncijos ir ar ji tikrai 
miesteliuose, kur jaunuoliai 
tai pat nesuvaldomi. Religi
nės pareigos niekinamos. Kai 
kur gatvėse matomi vaikai 
mėta kaulelius už šimtus 
markių. 

Tas jaunimo puolimas dide
liu atgarsiu atsimušė { pati 
reichstagą. Apgalvojamos 
priemonės prieš prasižengimų 
plitimą. Visos religinės de-
nominaeijos jungiasi, kad 
bendrai kovoti prieš tuos pra

š ia atpildymo komisija mitin
guoja su Vokietijos vyriausy
bės atstovais. Be to dar ei
na čia tarptautinė konferenci
ja pastovios kainos nustaty
mo pinigams. 

Kaip mitingas, taip konfe
rencija taip Europai svarbus, 
kad tai visa užtemdo Įvyku
sias Italijos valdžioje atmai
nas ir besiartinančią artimų
jų Rytų reikale taikos konfe
renciją. 

Tai]> tvirtina ne vien vokie
čiai, bet ir svetimų šalių po
litikai. ' * 

Atpildymo komisijos mitin-jkels raudoną vėliavą. 
ge keliamas klausimas, kiek Kiekvienam suprantama, 
Vokietija gali mokyti kontri-jkas tuomet gali įvykti Vokie

tijoj. Komunistai gavę to
kias milžiniškas snjėkas tuo-

Kemal paša aiškina, turkų 
poziciją. 

KONSTANjTINOPOL, Ip. 
2. — Andai iš Angoros pra
nešta, kad turkų nacionalistų 
valdžia pagavaus sutiko sto
ti taikos konferen'cijon su sa
ntarvės valstybėmis Šveicari
jos mieste Lausanne, lapkri
čio 13 d. 

VĖSULA SUGRIOVĖ MI 
SSOURI MIESTĄ. 

JOPLIN, Mo., lapkr. 2. — 
Vakar anksti rytą baisi vėsu-

BOLŠEVIKAI VIS DAR SVAJOJA APIE REVOLIUCIJAS 
PETROGRADAS, Lapkr. 2. ]ti dešinieji socialistai. Tik pa-

— Lapkričio 4 d. čionai pra- skni jau radikalai' nuo anų 
' si dės žinomo bolševiku " t r o -la pa l ie te \ \ edd City, Mo., ir . , • „. 
eiojo įnternac.onalo suvagia-kuone visai sunaikino. 

T1 . v , . v T- i r 'v imas arba, kaip patvs bolše 
Iki šiolei sužinota, kad 5 ' « ' 

. v . , , v . Ivikai snko, kongresas, 
žmones žuvo ir keletas sužei
sta. 

Tai bus ketvirtas iš eilės 
to "internacionalo" suvažia-Vėsula prašniokštė ruožu 

. , ., . , -r. i •' vmias. Suvažiavimo programo-
viska naikindama. Paskui .f save paliko tik vienus griuvė
sius. 

DIDELIS NEW YORKO 
BIUDŽETAS. 

NEW YORK, lapkr. 2. — 
Tai visa reiškia, kad tur- \ New Yorko miesto taryba 

Vokietijai finansinę pagelba. 
T r jei ta pagelba nebus laiku 
duota, tuomet pačios vokie
čių unijų federacijos apie 80 
nuošimčių darbininkų persi
mes komunistų pusėn. jTaigi, 
apie i) milionai darbininkų iš-

jau per 
traukė gražiuosius santikius. 

:l priėmė 1923 m. biudžete — 
353,351,812 dolerių. -Taigi, su-

gali 

,ie pirmąją vietą užima - su
vienodinti viso pasaulio komu 
nistų veikimą. 

jPo dviejų dienų sesijų tas 
raudonasis suvažiavimas per
sikels Maskvon, kur sesijos j 
tęsis toliaus. 

Anot bolševikų, suvažiavime 
busiu aptarta septyniolika vi
sokių reikalų. Vienas iš jų, 
tai sukėlimas visame pasauly 
bolševistinės revoliucijos. Pir
miausia revoliucijas turi sukel voliufijo. j u naudai. 

Vokietijos vyriausybės su-1 jaus sukeltų revoliuciją, 
šauktoje intornaeionalėje kon- Anot profesoriaus /vokieti-
ferencįjoje patirta daug jdo-jja kuoveikiaus turi gauti pa
iniu dalvku. i skola užsieniuose. 

S. V. VYRIAUSYBĖ PERSPĖJA GELEŽINKELIU 
BENDROVES 

si žengimus. 
Kai kuriuose valsčiuose ku

riamos specialės įstaigos, su 
kurių pagelba bernaičiai ir 
mergaitės bus atitraukiami 
nuo nedorų papročių. 

Žinovai tvirtina, jog tai vi
sa yra karo pasekmės. Tiek 
metų jaunimas palaidai gyve
no, prisiklausė visokių karo 
laiku kraugerybių. jTki vi
sa atbukino jiems protus. 
Prasižengimai juose pasidarė 
kaipir antroji prigimtis. 

PEIKIA UŽM0KESNI0 MAŽINIMĄ DARBININKAMS. 

FORD NORI PIRKTI ANG 
LtŲ LAUKUS. 

KAUNAS. " E l t a " gavo ši-

čionių valsčiaus ir apskrities, 
Vilniaus krašto gyventojų 
protestas Tautų Sąjungos ko-
misijai. 

\VASHINGjTON, lapkr. 2. čių žmonių. Iš tų apie 25 
Darbo departamento sta- milionai gyvena iš rankų dar 

tistikų biuras paskelbė per- bo. Jei jiems visiems suma-
spėjimų geležinkelių bendro- žintum užmokesni, tai pramo-

įvėms, idant jos nemažintų už- nė sustotu. 

BAVARIJOJE KATALIKAI 
KOVOJA Už MOKYKLAS. 

COLOGNE, lapk. 2. — Ba
varijos katalikai šiandie už
imti kova už mokyklas, kurio
se norima panaikinti tikėji
mo mokslų. 

Bavarijos Hierarchijos au
toritetu remiantis renkami 
parašai po peticija, idant mo
kyklose visuomet butų religi
nės pamokos. Iki šiolei su
rinkta suvirs du milionu pa
r a s * • | i l | I f l l l 

AMERIKA TARIASI TEI
SĖJO KLAUSIMU. 

(; ENEVA, lapkr. 2. — Suv. 
Valstybių vyriausybė nefor
maliai tariasi su Tautų Są 
junga, a r kartais S. Valsty
bės negalėtų prisidėti prie įs-

mokesnių savo darbininkams. 
To biuro viršininkai tvirti

na, jog šiandie jokiu būdu 
negalima mažinti užmokesnių 
darbininkams, ypač ant gele
žinkelių. Priešingas gi elgi
masis gali sukelti didžiai ken
ksmingus ekonominius rezul
tatus. 

Savo perspėjimą biuras 
paskelbė, kuomet bendrovės 
ir darbo taryba atsisakė pri
pažinti darbininkų reikalavi
mus, (ii darbininkai nieko 
kita nereikalauja, kaip tik 
"living wages," ty. gyveni
mui atatinkamų užmokesnių. 

Darbo departamento eks
pertai tvirtina, jog užmokes
nių mažinimas visuomet yra 
kenksmingas ne vien pavie
nėms organizacijoms, be t 'v i 
sai šaliai. Kaip dideliam 
skaitliui darbininkų sumaži
nama užmokesnis, tuojaus tas 
atjaučiamą visos -šalies pra
monėje. Tuomi sumažina
mas dirbtuvių produktų rei
kalavimas. 

Ekspertai sako, jog dirban
čių klasa yra didžiausia šalies 

Ekspertai faktais įrodo, 
kad per praėjusius septynis 
šimtmečius darbininkams už
mokesnis visur buvo laipsniš
kai didinama, bet nemažina
ma. 

Taigi, jų nuomone, ir šian-
die negalima mažinti užmoke
snis. 

PRIIMS BULGARUS TAI 
KOS KONFERENCIJOJ. 

LONDONAS, lapkr. 2. — 
Santarvės valstybės painfor
mavo Bulgarijos valdžių, kad 
taikos konferencijoje su tur
kais bulgarų delegatams bus 
leista argumentuoti, delko 
Bulgarija turi gauti išėjimų į 
A i gėjos jurą. 

MIRTIES BAUSMĖ PASI
RAŠIUSIEMS SUTARTĮ. 

Seniau turkai skelbė, kad virš 3 milionais dolerių dides-
jie neisią jokion konferenci-'nis už 1922 metų biudžetą. 
jon be Rusijos bolševikjų. Į 
Šiandie jie stoja vieni. Bol- TRANSYLVANIJOS KASY 
ševikus palieka pašaly. KLOSE EKSPLIOZIJA. 

Sutartis baigiasi. 
VIENNA, lapkr. 2. — Iš 

Kad taip, tai Maskvos vai- j R u m u n i j o s pranešta, kad Du-
džia pranešė Angoros turkų ) P O n v > Transvlvanijoj, vienoj I t o k j r a g t 
valdžiai, jog militarinė abie- K a s y k k ) j į v y k o o k s p l i o z i j a . p a k r a t u o n , s - § v e n . 
jų Saliu sąjunga turi but per- ( Sakoma, daug darbininkų žu 
traukta. IV|> 

Tos sąjungos sutartis pada-
rvta 1021 metais. Bolševikai 
daug pasitikėjo turkais. Bet 
kuomet turkai pasidarė stip
resni, atsisakė del bolševikų 
daryti kokius-nors pasišventi
mus. 

Sutartis pasibaigs ateinan
čio gruodžio 1 dieną. Turkai 
reikalavo, idant tą sutartį pa
likti iki bus padaryta taika* 
Tečiaus bolševikai pažymėjo, 
sutartis galinti gyvuoti tik 
iki gruodžio 1 dienos. 

Nenori pasišventimo. 

Turkai nenori jokio pasiš
ventimo bolševikų reikalais. 

Mustapha Kernai paša tą 
klausimą taip aiškina: 

"Mes nesame nei rusai, nei 
bolševikai ir ne mūsų reika
las bolševikams iškovoti do
minuojančią poziciją artimuo
se Rytuose. Mes stovėjome 
už tai, idant bolševikus priim
ti konferencijon, kuomet bus 
aptariama Dardanelių ir Bos
foro stovyba. Santarvė su
tiko. Tečiaus neturėjome 
minty, idant bolševikai galė
tų dalyvauti taikos konferen
cijoje, kurioje bus svarstomi 
aoelnieji artimųjų Rytų rei
kalai. 

" P e r tris metus mes kovo* 
jome su galingomis valstybė 
mis už Turkijos laisvę ir ne-i 

pįferimBLą. v i s u s r e i k a l u s i r vxi-
rysią toliaus baisų terorų ug
nimi ir kardu. 

Apie tą visame pasauly re
voliuciją suvažiavimui duos in 
formacijų patsai autokratas 
Leninas. Paskui tuo pačiu 
klausimu kalbės Lenino adi-
utantas Trotzkv. 

Suvažiavime, sakoma, daly
vausią, ir Amerikos radikalų 
delegatai. Jie nusakysią apie 
radikalų vargus Amerikoje. 
Taipat išrodysią, kaip Ame
rikoje kovojama su kapitalis
tais. 

Pasirodo, kad bolševikai vis 
dar svajoja apie pasaulio re-

Žinios iš Lietuvos 

FITTSBUROH, PA., lapkr. 
2 .— Žinomas automobiliu ga
mintojas Ford tariasi su Wrt-
vne Coal bendrove. J is nori 
nuo šios bendrovės pirkti 30,-
000 akrų plotą žemės, kurioje 
yra apie 160 milionų tonu 
minkštųjų anglių. 

Sakoma, bendrovė norinti 
už tai 15 milionų dol. 
» _ i " i j •• ' • •' • • 

SU BOMBA SUGRIOVĖ 
NAMUS. 

Nežinomi juodrankiai su 
bomba sugriovė George Col-
lure namus, 1816 N. Laramie 
ave. 
. Oollure su savo moterimi ir 
dviem dukterimi tečiaus išsi
gelbėjo. 

Juodrankiai jam buvo pri-
siuntę tris laiškus su 1,000 
dolerių reikalavimu. Bet Col-
lure nieko nedarė iš grūmoji
mų irnet apie tai policijai 
nepranešė. 

Protestas. 

Mes, Pakratuonės rajono, 
Švenčionių vals. ir apskriejo 
Vilniaus krašto gyventojai, 
protestuojame ir reikalauja
me, kad mūsų kraštas kuogrei 
čiausiai butų priskirtas prie 
Lietuvos del to, 

1) kad nuo lenkų valdžios 
esame labai varžomi ir 
skriaudžiami, 

2) kad mūsų lietuvių kalba 
yra niekinama ir mes Lietu
vos piliečiai lenkų įstaigose 
negalime susikalbėti savo kal
ba, esame verčiami būtinai 
vartoti lenkų kalbą, o mes jos 
nemokame, 

mes Lietuviai juose nedalyva
vome, 

7) kad mes esame dabar 
atskirti nuo Lietuvos, kurią 
mes mylime ir 'esame prie jos 
prisirišę, sunku mums gyven
ti. Todėl meldžiame T. Są
jungos komisiją, kajp galima^ 
greičiau, šį dalyką išspręsti 
ir įsakyti lenkams iš mūsų 
mylimo krašto knoffreiėSti* ; 
šiai pasitraukti. 

Po to seka parašai. 

LITAI RINKOJE. 

Spalių ntėn. pirmomis die
nomis pamaži prasidėjo rody
tis litai ir sankrovose, ir pas 
atskirus žmones. Prekių 
kainos languose tuoj tapo pa-
žvmėtos litais ir centais. Bet 
visuomenė nevienodai žiuri į 
litus: vieni abejoja del pasto
vumo, kritikuoja jų išvaizda' 

j ir poperį, kitiems atrodo per-
3) kad mūsų mokyklos var- brangu keičiant į ostus, tre-

MERGELĖ (PLAUKIKĖ 
ATRASTA. 

žomos, mokytojai persekioja
mi, būtinai lenkai bruka 
mums lenkus mokytojus ir 
verčia lenkiškai mūsų vaike
lius mokyti, 

4) kad vietos gyventojai 
lietuviai yra persekiojami ir 
niekinami, nes jie esą svetim-
žemiai; persekiojami labai 
sunkiai, o dažniausiai visai 
neišduodami pasai, 

5) kad iš Vilniaus lenkai iš
siuntė 37 mūsų lietuvių veikė-

ti pilnai pasitiki litams ir kei
čia išdinėje — nori ir sau tu
rėti ir kitiems parodyti kaipo 
naujieną. 

KONSTANjTINOPOL, lp. 
2. — Turkų nacionalistų val
džia Angoroje paskelbė mir
ties bausntės nuosprendį vi
siems tiems buvusiems sulta-
įio ministeriams, kurie kituo-

perkamoji spėka. Jei tai; met pasirašė Sevres taikos su-
klasai mažinami užmokesniai, 
tad ji mažiau visko reikalau
ja, mažiau perka. Nuo to nu
kenčia prekyba ir, žinoma, vi-

teigto Hagoje pasaulio tribu- sa pramonė. 
nalo. Amerika nori oficialiai Šiandie Amerikoje skaito-
skirti tan tribunalan teisėją. I ma apie 41 milionas dirban-

tartį. 

Iš Muskegon, Mich. prane 
šta, jog pagrobta 12 metų' 3US> uždaryta spauda, i r liku-
mergelė Rosalie Shanty at- į šieji laikraščiai yra labai var-

p r i k i l u s o m ^ ' T ' k u o m e t « * * arti Dubliu, Manistee žomi žmonių skaitymui, 
siekiame t i k s l i bolševikai no-j • ! * * * * . už 100 mailių nuo 6) kad neteis, buvo rinktas 
IVidant mes dar jų reikalais 
atliktumėm didelius pasišven
timus. Tas negalima. , , 

Sultanas pasilieka. 

namų. 
Patgrobėjas ją vežė automo

biliu nežinia kur ir miške pa
metė. Mergelė beklaidžioda
ma užėjo pas vieną ūkininką, 

Apie sultano abdikavimą Į k u r į 0 n amuose rado prieglau-
šiandie nėra jokio klausimo.' da# 

Nacionalistai jam duoda rei-

ij "Traveling Engineers' są
junga Chicagoje turi suvažia 
vimą. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

kalingą apsaugą. J i s pasi-
liks sultanu. 

Tik po taikos padarymo na
cionalistai imsis tvarkytis ir 
tuomet pagalvos apie sultaną 
ir paties sosto likimą. 

Jei santarvės valstybės paskirti sostine. 

kartais paimtjų savo globon 
Dardanelius, tai turkų vald
žiai nebūtų patranku būti 
Konstantinopoly. 

Dėlto Angoros seime pakel
tos diskusijos, kokį miestą 

Vidurinės Lietuvos Seimas, 
be sutikimo lietuvių ir kitų 
tautų, visokiomis agitacijo
mis ir apgavimais tapo išrin
ktas Seimas ir neteisėtai mū
sų kraštas prijungtas prie 
Lenkijos, mums buvo agitaci
jos draudžiamos, jei kas iš
drįso kitiems paaiškinti apie 
neteisėtus rinkimus, tai tas 
buvo areštuotas, daugelis bu
vo verekmi eiti į balsavimus, 
tad mes skaitome tokius Rinki
mus ir priskyrimą mūsų kra-

|što prie Lenkijos neteisėtu ir 

PARYŽIUS. Ambasadorių 
konferencija svarstė Lietuvos 
vyriausybės atsakymą į pri
pažinimo sąlygas. Konferen
cija atrado,' kapl tas atsaky
mas nesąs pakankamai aiškus 
ir nutarė prašyti Lietuvos vy
riausybės paaiškinimų. 

Konferencija taipat pasky
rė Klaipėdos klausimui spręs
ti komisijos pirmininką pran
cūzą Laroche. 

O R A S 
CHICAGO. — Ir šiandit 

pramatomas lietus; maža at
maina temperatūroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
^Anglijos sterl. svar. 4.4/5 
Francijos 100 frankų 6.92 
Italijos 100 lirų 3.98 
Lenkijos 100 mrk. .0071 
Vokietijos 100 markių .02į4 
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LIETUVIŲ KATAI*IKŲ 

D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyros nedėldienins. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metanui 
Pusei lietą $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
oe nao Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausią 
siųsti išperkant krąsoje ar ezprese 
"Mocey Order" arba įdedant pini
gui į registruotą laišką. 

"DEAUGAS" PUBL. 0 0 . 
9334 So. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

NAUJA RINKIMU VERSIJA 
— . 

Galutinų ir oficialių rinki
mų pasekmių į Lietuvos Sei
mą dar neturime. Pirmas 
* 'Eltos" .negalutinas praneši-
nias maždaug supažindino mu
mis su šalies šeimininkais. 
Sulyg paskelbtų davinių, 
krikš. dem. turėjo būti 34—35 
atstovai, soc. ^iaud. 25 — 2li; 
soc. demokr. 7—8, žydų 3—4 
pažangos 2—3; lenkų 1 atsto
vą- ir likučiai. T&kis sąstatas 
kalbėjo už Lietuvos ekonomi
niai socialų pastovumą ir reli
ginių klausimų oportunizmų. 
Tuotarpu dabar, socialistinių 
"N-nų" koresp. praneša kiek 
įvairesnį Seimo susidarymą. 

Esą į Lietuvos Seimą iš
rinkta: 38 kr. demokr., 20 soc. 
liaud., 10 soc. demokr.; 5 ko
munistai, 2 žydai, 2 lenkai, 1 
vokįetys. 

Ši žinia labiaus artinasi 
prie tikrumos, nes yra dvylika 
dienų vėlybesnė, bet ne galu
tina ir oficialė. Vistik busimo* 
jo Seimo krypties nemaino. 
Priešingai, ji kalba krikščio
nių naudai. Užtenka žydams 
ar lenkams prisidėti prie 
krikš. dem. kad ir tikybos lais-
Tė nei kiek nebūtų socialistį-
nių gaivalų įžeista, gi ekono
miniai klausimai, ypač žemės 
reforma, bus vykdoma sulyg 
priimtu j statymu. .. 

4 Nesuprantama tečiaus kad 
pažangiečiai ir žemdirbiai bu
tų negavę nei vieno atstovo. 
Galima manyti, kad socialistų 
koresp. priskaitė juos prie 
krikš. dem. Jeigu žydų tik du 
atstovai, vienas kitas grei
čiausiai prišlijo prie komunis

tų i r nustojo buvęs žydu. Ši 
tečiaus " N - n ų " koresp. žinia 
labai nuskriaudė socialistus 
liaudininkus, kurie jau buvo 
pakėlę galvą ir jų bendramin
čiai — Amerikos laisvamaniai 
didžiavosi nepaprastu laimė-
sus stebina 5 komunistai J i e 
jinra. I š 26 jų beliko 20. jVisus 
stebina 5 komunistai. J ie tu
rėjo įeiti kareivių ir žydų bal
sais, nes jų tarpe jie galėjo 
rasti daugiausiai pritarėjų 
bolševistinei diktatūrai. 

Socialistų "N-nos" išgirdu
sios pirmuosius rinkimų rezul
tatus pasiskelbė, kad " t ik ta i 
socialdemokratai yra rimta 
Lietuvos darbininkų part i ja" . 
Džiaugėsi visišku bolševikų, 
arba " N - n ų " žodžiais tariant, 
'meklerių, sąšlavyno partijos' 
bankrutu. Dabar "N-nos" tuos 
"mekler ius" traukia iš "sąšla 
vyno" ir liepia remti soc. de
mokr. 

Šiaip ar taip, busimojo Sei
mo sprendimai pareis nuo 
tautinių mažumų. Užtenka žy
dams arba lenkams prisidėti 
prie krikš. demokr,, kad ga
vus balsų didžiumą Seime, jo 
kontrolę į savo rankas paė
mus, prezidentą išrinkti ir 
ministorių kabinetan daugiau
sia] savo žmonių pastačius. 
Tečiaus žinodami krikš. dem. 
lojalumą ir norą priversti prie 
darbo visus socialistinius tin
ginius, iš kalno galime spėti, 
l>ad kaip Seimas, lygiai ir Vy
riausybė bus labai marga ir 
visas valstybinis aparatas 
gan sunkiai slankiojamas. 

PRAMATO PASAULIO 

niuose ekonominiuose santy
kiuose kenksmingą rolę lošia*, 
kalbėjo jis, "įvairių tautų po
litikai. Jie nori apdrausti sa
vo šalis nuo ekonominių pa 
reigų atžvilgiu į kitas tautas. 
Tokia politika padaro kuoblo-
giausią įtaką į tarptautiniai 
ekonominę padėtį. I r tas visas 
tautas veda tiesiog katastro
fom 

"Dėlto atmaina politikoj bū
tinai turi įvykti. Kitaipgi ne 
vien didžiulės Europos valsty
bės subyrės į dalis, bet net 
dįd&iulės pasaulio tautos atsi
durs ant pragaišties kranto. 

" T a d mūsų visų pareiga pa
žadinti tautas. Tegul jos pa
žins savo pavojingą padėjimą 
ir pareikalaus savo politikų, 
ickant jie kuoveikiaus pakeistų 
savo nusistatymus. Tik tokiu 
būdu bus galima išgelbėti pa
saulį nuo galutino suirimo. 

Pagaliaus Paish nurodė, 
kaip didelę rolę lošia Suv. 
Valstybės pasaulio politikoje. 
Aiškiai pareiškė, jog Amerika 
pasaulio tautas stumia pra
gaištin įvedusi naują muitams 
tarifą. Be to, Amerika reika 
laudama, kad jai skolos butų 
atmokamos ne kitokioj for
moj, kaip tik auksu. 

J e i Amerika 
nori priimti prekių arba kito
kių patarnavimų ir reikalauja 
vientik aukso, o ne užsienių 
produktų importą. Sulaikius 
importą, varpoma prekyba. Be 

AR VERTA REGISTRUO
TIS? 

skolas ne 

(Klausimas. — Ką reiškia *e-
gistruotis Lietuvos piliečiui 

Atsakymas. — Registruotis 
reiškia pareikšti savo norą 
raštu būti Lietuvos piliečiu. 
Tą pareiškimą tegali padary
ti tie, kurie turi teisiu prie 
Lietuvos pilietybės. _ 

Kl. — Kas turi teisių prie 
Lietuvos pilietybės? 

Ats. — Tekių prie piliety
bės turi visi tie, Jcurie įeina į 
pirmąjį įstatymo paragrafą a-
pie Lietuvos pilietybę. (Skai
tyk §1). Beto gali registruo
tis tie, kurie turi pirmąsias 
Amerikos pilietybės popieras, 
nes jje dar neskaitomi šios ša
lies piliečiais. 

Kl. — Ar registracija yra 
priverstina? 

Ąts. — Registracija nėra 
priverstina, nes pareiškimas 
noro raštu būti Lietuvos pi
liečiu nėra varu reikalauja
mas. Registruojasi tas 
kurs nori būti Lietuvos pilie
čiu. Jokios prievartos čia nė-

At 

KL — Kokią naudą turi pi
lietis? 

i 

Ats. — Pflietis naudojasi vi
somis piliečio teisėmis: jo as-

ra. 

Kl. — Kokios yra registra
cijos pasekmės f 

Ats. — Įsiregistravus reikės 
gauti pasportą — pasą. 

Kl. — Kam reikalingas pa
sas? 

Ats. — Tam kad butu gali
ma įrodyti $avo pilietybę ir 
naudotis piliečio teisėmis. 

Kl. — Ar pilietis be teisių 
nieko daugiaus neturi? 

Ats. — Taip. Be teisių pilie
tis turi ir pareigas. 

Kl. — Kokios to yra tos pa
reigos? 

Ats. — Tos pareigos, apla
mai1 kalbant yra remti savo 
šalį, mokėti mokesčius, 

Kl. — Gi kam tie mokesčiai 
reikalingi? . ' 

Ats. — >Tam, kad išlaikius 
savo Valstybę, Vyriausybę, 
kariuomenę, valdininkus, ku
rie mums tarnauja, kad įstei
gus mokyklas, kad įtaisius ke
lius, gelžkelius, gatvėkarius, 
elektros šviesa, kanalizaciją. 
Vienu žodžiu kad kultūrinus 
sav6 šalį, turėjus visiems pri
einamu patogumų, apdraudus 
savo šalį nuo vidaus netvarkos 
ir išorinių priešų. 

Kl. — Ąr visų valstybių 
piliečiai turį panašias parei
gas ? 

Ats. — Taip. Visų šalių pi
liečiai turi teįsių, turi tąipat 
ir pareigų. 

Kl. Ar Lietuvos pilietybės 

pą, labai pasipiktina mūsų 
Ganytojų raštu. Juk jie prieš 
rinkimus deklamavo save e-
sant tikinčiais, rožančiais aj> 
sikarstę vaikščiojo, gadzįikas 
giedojo, net socialistų " N -
nos" "bažįjosį" esančios ka 
talikų nekibinančios. Tuotar
pu Vyskupai įspėja balsuoti 
už tikinčius ir dorus. Socia
listų-įr laisvamanių sąžinė at
siliepė. 'Jų veidmainiavimas 
plyšo pasipiktinimu buk Vys
kupai panaudoja Bažnyčią, 
kaipo agitacijos priemonę. 
Taip, Kristus ir Bažnyčia skel
bė ir skelbs tikinčiuosius pa
silikti Ja i ištikimais ne tik 
žodžiais, bet ir darbais. Gi fa
riziejai, Kristaus Sodžiais ta
riant, pasiliks žalčiais ir pa
baltintais piinais puvėsių gra
bais. 

1$ MUSįĮ CENTRO 
ORGANIZUOKIMĖS 

I r vėl, }r dar sykį prisiei 
na šaukties į mūsų brolius ir 
seseris - lietuvius k a i a j i - , ^ ^ ' ' j ^ i k i j k o * d m u g i " 

Dėlto, kad mes nesame ge
rai susiorganizavę. 

Kodėl tiek daugelis darbi
ninkų dar tebetiki socialistų 
monąįs, kada patys socialis
tų vadai nustoja tikėję į so
cializmą? 

I r čia priežastis — mūsų ne-
susiorganizavimas. 

Štai iš Pennsylvanijos a-
teina žinių, kad mūsų broliai, 
angliakasiai, tariasi steigti 
savo vietįnius centrus, kąd 
viešais reikalais lietuviams 
išvien eiti. Parodos del pri
pažinimo davė tam progos. 
Gražus sumanymas. Bet ten, 
kur jisai iškilo, dar nėra ka
talikų Federacijos skyriaus. 
Vadinasi katalikai dar pa
tys savo tarpe nesusivieniję, 
eis neorganizuoti, kaip pa
laidas būrys — bendrai Veik
ti, su laisvamaniais, su neza 
lieJžninkais, su socialistais. 
Kas x i r kokiais keliais juos 
ves, jeigu jie, kaipo katali
kai pirma nepažins savo va
dų. Yra vėl mūsų išeivijoje 
kolonijų, net įr didžiulių* 

kus: prgąnisuokimės! 16 me
tų' praėjo, kąįp nžmegsta mū
sų Federacija, 8 metai suėjo, 

Didžiulės Europos tautos 
atsidūrusios ant pragaišties 
kranto. Valstybėms grūmoja 
finansinis suirimas. Pasaulis 
prasilenks su katastrofa tik 
tuOmet, kada visų tautų gy
ventojai pareikalaus atmainos 
politikoje, tai pa t tarptauti
niuose ekonominiuose santy
kiuose. 

Taip andai pareiškė George 
Paish "American Manufactu-
rers Export Association" su 
važiavime New Yorke. 

iPaish yra anglas ekonomis
tas. J is yra buvęs Anglijos iž
do ministerijos patarėjas. 

nės lygsvaros. Gi be jos Ame-
rika negali tikėtis atgauti 
skolas. 

George Paish įrodymuose y-
ra daug tiesos. Tečiaus nema
ža propagandos doza Angli
jos adresu. 

Žmienė. — Aš neturiu užuo
jautos tokiam vyrui kurs kas 
naktį pasigeria. 

Žinys. — Toks žmogus, kurs 
gali taip padaryti, nė neieško 
užuojautos. 

(jražioj girioj geri vyrai ge
rą girą gėrė ir gerdami gerą 
girą, gyrė girą — gera gira 
gera gerti. 

— Man atrodo, kad mūsų 
^vaikas bus poetas. 

muo, butas neliečiamas, jis tu
ri žodžio, susirinkimų laisvę, įstatymas yra kas naujo, ne 

praktikuojamo kitų Valstybių? 
prekybos negali but ekonomi- f tcif* S a U r i n k t i ' atstovus f 

Seimą ir pats būti išrinktus ir 
t. t. Trumpiau, yra savo šaly 
visuomeninio ir politinio gy
venine* vairuotojas. %-

Kl. — Ar-negalima būti 
•dviejų šalių piliečiu? 

vAts. — Ne, negalima. Kas 
yra Amerikos pilietis, ta.s no
rą Lietuvos pilietis ir jos tei
sėmis nesinaudoju. 

Kl. — Kodėl mes privalome 
būtį Lietuvos piliečiais. 

fAts. — Nes mūsų praeitis 
to reikalauja ir nebent tik 
koks socialistas išsigimėlis ku
riam daugiau rupi internacio-
nalas negu tėvynės meilė, nu 
moja ranka į savo pilietybę /Sa
kydamas: kur duoną ten ir tė
vynė. 

Kl. — Kam ypatingai pri
valo rūpėti Lietuvos piliety
bė? 

Ats. — Kiekvienam, kurs ti-

jos- turi savo sąryšius ir są
jungas, tečįaų tįe sąryšiai ir 
sąjungos kažin kodėl penorį 

kaip buvo įsteigtas T s j j t o { ^ p r i e ^ „ ^ y j S J W . 
Fondas. 

Ne. Visos Valstybės turi pilie
tybės įstatymus, registruoja 
savo piliečius apsigyvenusius 
svetur. 

(Bus daugiau) 

VYSKUPįl RAITAS Į 
TIKINČIUOSIUS. 

Ldptųvos Vyskupai prieš 
rinkimus išleido raštą kuria 
me primena katalikams jų pi
lietiškas pareigas: ragina vi
sus balsuoti ir balsuoti už ti
kinčius, dorus ir Lietuvos kra
štui atsidavusius atstovus. 
Nieko neprisimena apie vieną 

Šiandien niekas neužgin
čys, kad tos organizacijos 
padarė daug gera mūsų Lie
tuvai ir mūsų išeivijai. Bet 
juk dar tik dalis Amerikos 
lietuvių katalikų yra susior
ganizavę. O kiek yra mušu 
brolių ir sesučių, kurie į jo
kias katalikiškas organizaci 
jas nepriklauso, arba kiti jei-

į^enės, norį veikti nuo visų 
atsiskyrę, tarsi ant kokios 
salos uždaryti. I r praktika 
parodo, kad toki izoliuoti 
sąryšiai patenka verpė tan 
siauros vietinės potitikėlės, 
tarnaudami vietinių politi
kierių ambicijoms, o nebema-
tydami platesnių tautos ir 
katalikų visuomenės reikalų. 

Laikas, i r ' didelis laikas 
gii. ir priklauso prie vietinių m l l S ų kolonijų - vadams, mu-
d raugi jų, — nepasistengia, 
kad jos dėtųsi į Federaciją. 
Jeigu nuo. pat pradžių Fede
racijos veikimo visi liet. ka
talikai bntų susispietę po 
jos sparnais — šiandien ir 
Lietuvoje ir čia Amerikoje 
viskas kitoniškai atrodytų. 

Kodėl mes teturime apie 
20 mokyklų, seserų vedamų? 

Todėl, kad mes neorgani
zuoti. 

Kodėl bedievybė, išdyku
mas, tautinis išsigimimas ar kitą partiją, bet kiekvieno 

sąžinei palieka pasirinkti ii-1 tu įp drąsiai galvą kelia ir tiek 

— Ar ištikro? Kodėl? 
— J is niekad nenori savo kiši grįžti ir gyventi Lįetu 

"Šiandieniniuose tarptauti- plaukų duoti kirpti. Voje. 

kintį, dorą ir tėvynę mylintį 
atstovą. 

Socialistai ir laisvamaniai, I krįkę. 

riksmo daro? v 

Todėl, kad' mes vis dar pa-

r * • « - • — _ — — 

kurie skelbia tikėjimo ir są
žinės laisvę, atvjriaus kalbant, 
neria tikintiems vergijos kil-

Kodel neskaitlingi laisvama
niai .turi net penkis savaitraš-
C1US? 

•*""r" =E 

sų susipratusiems darbinin
kams rimtai užsiduoti sau 
klausimas: kodėl mes visi ne 
galime veikti išvien? 

K o d ^ dar ne visose mūsų 
kolonijose randasi P^edera-
eijos ir Tautas Fondo sky 
riai? 

Kodėl tie skyriai ne visur 
turi savo apskričius? 

Kodėl atskiros katalikę 
•draugijos ne visos dar pri
klauso prie Federaiijos, 

Kodėl kai-kurie .vietiniai 
katalikų centrai nesideda 
prie Federacijos? 

Kodėl nies vis dar neorga
nizuoti? •'-
| j Fed. Setar.; 

J 222 So. 9-th S C 
Brooklyn, N. Y. 

Br. Žemaitis. 

AMŽINĄ ATSILSĮ..'. 

Artinosi Visų Šventų pavakaris. 
Miesto gale, mažo medinio namelio 

apskurusioj stųboj sėdėjo prie lango su
kumpusi' moteriškė. Jos dar nesena, bet 
jau žilų plaukų apvainikuotą galva, aukš
ta raukšlėta kakta, gražios, bet įdubusio-
akys po stambiais sutrauktais antakiais, 
rodė daug pergyventų karčių dienelių. 

Didelis kambarys buvo kažkoks tus 
čias, nejaukus: lova, stalas, dvi kėdi ir 
nedidelis pečiukas buvo tai visi kambario 
r;.•••••• ± /uit sienų kybojo tik du paveik
slu, v ienasšv . Jėzaus Širdies, kitas kaž
kokio dar jauno, padoraus vyro. Abojų 
paveikslų gražus rėmai liudijo, kad kita
dos jie yra matę geresnių laikų... Nejau
kumą daugino rudens šaltas ' oras, len
dantis liuosaį pro plačius išklerusių lan
gų plyšius ir kaskart didėjanti tamsa. 

Moteriškė, nors vystėsi instinktyviai 
į ploną kažkokį' parudusį apsiausta, bet 
matyt nejautė nė šalčįo nė tamsos. GaL 

jos mintys kažkur toli- yra nubėgusios.... 
Vįsiškai sutemus pasigirdo prie du 

rių smulkus žingsniai ir pro duris įėjo 
laibas berniukas. 

Motina visa sujudo ir nusigandusio
mis akimis žiurėjo, bet tamsoje negalėjo 
iš jo veido atspėti, a r gerą, ar blogą nau
jieną jai pąniešė. Sunkiai atsikėlusi, už
degė gazinę lempą. 

— " T a i kaip f", — paklausė trum
pai kiek virpančiu balsu. 

— "Nėra vilties, mamą", — atsakė 
berniukas. I r atsisėdęs ėmė nervingai 
braukyti savo garbanuotus, senai nekirp
tus plaukus. 

Užgulė sunki tyla. 
Motina sunkiai atsisėdo atgal į sa

vąją vietą. Pabalusios lupos judėjo nežy
miai. Matyt buvo, kad tyliai meldžiasi. 
Palūkėjus, tarė: 

— "Tegul Dįevas dabar pasigailės 
mudvejų! J is vienas dabar mudum beli
ko. Bet pasakyk, kodėl?" s 

— "Viskas buvo išpradžių gerai. I r 
mano raštas ir mokytojo rekomendacija 
patiko. Ponas MiUeris atrodS labai man
dagus. 3e t fcaip sužinojo, kad aš katalL 
kas, tuojau jo veidas afsimatnė ir truni-

įvairias vietas kitas. Visnr tas pats. Ma- visiškai. Reumatizmas taip suvaržė pirš-

vėse uždegus žiburius, įkritęs šaltas spin
dulys apšvietė jos ye#ą ir galėjai pąrnu- pai, šaltai pasakė, kad jo ofise man vįe 
ryti ant giliai susimaniusio veklo, kad tos nėra ir nebus. Vaikščiojau paskui po 

ma, aš pavargau baisiai, galva skausta ir 
valgyti norių." . i ,\ 

— "Tuojau, sunoji". . < 
I r atsikėlusi, sunkia eisena nuėjusi 

atnešė iš pečiuko menką vakarienę ir pa
dėjo ant stalo. Antanukas prisėdo valgy
ti, o ji šalip atsisėdusi žiurėjo į jį įr mąs
tė, dar labiau susirūpinusi. 

Nevisada taip buvo bloga. Prieš pen
kiolika metų jįnai gyveno turtinguose sa
vo tėvų namuose. Buvo linksma, graži. 
J i buvo protestonė tuomet. Į r ištekėjo lai-
nungai tuomet už mylimo, doro, gražaus 
įr energingo štai šito berniuko tėvo. Bet 
jisai buvo katalikas Ir ji katalike pali
ke. Jos t&vai nebeuįsilgp niirė, broliai, se 
šerys ir giminaičiai jos išsižadėjo už pe
rėjimą į katalikybę. Po kelių metų ir jos 
vieiuntėlė parama taip pat mirė. I r pa
siliko Ji su dvejų matų savo Antanėliu, 
našlė visų apleista. [61068^ nepratusi dar
bo, siuvo dienomis ir ilgais vakarais. Kol 
priprato, prįsi&jo parduoti visus geresnių
jų laikų rakandus ir beliko jiedviem tik 
du brangiausiuoju dalyku: tuodu paveik
slu, kybančiu ant sienos — Šv. Šindies 
ir jos vyro. Paskui įprato į darbą ir šiaip 
taip maitinosi, net į mokyklą galėjo leis-
ti^sunų. Bęt Štai šįmtt apgalėję ją liga 

tų narius, kad adatos jau palaikyti ne 
begalėjo, jokio sunkesnio daikto pakelti 
nebepajėgė, eiti ir tai buvo skaudu. O 
gyvent priseidavo vis mažai tebekurena-
muose lindynėse. Paskutinius sutaupytus 
kruvinai centus baigė. I r turėjo atimti An 
tanuką iš mokyklos ir leisti darbo ieško 
ti. Mokinosi jis gražiai, gavo mokytojo 
paliudymą kuogeriausį, buvo vaikelis do
ras ir darbštus. Bet niekur vietos gauti 
jam nepasisekė: nes buvo katalikas, o pro-
testonai tokių nemėgsta. Antanukas jau 
baigė tryliktus metus, bet sulyg savo me
tų buvo augštas ir rimtas vaikelis. 

— "Mamyte. Kodėl žmonės taip yra 
nepalankus katalikams?" klausė jisai, 
pavalgęs vakarienę ir persižegnojęs. — 
Kodėl kitų tikybų žmonėms visuomet ge 
riau sekasi, negu katalikams? Štai Vin
cas Dnncan už mane blogiau rašo, nemoka-
dorai skaitliuoti ir p. Milleris priima jį 
į savo ofisą, o manęs ne? Jeigu mūsų re
ligija yra tikra, Dievas turėtų mums ge
riau \Laiminti negu j iems?" 

Liūdnai nusišypsojo motina, bet at 
Sakė rimtai. 

— "Sūneli. Aš labai gerai žinau 
skirtumą tarp protestonų ir katalikų ti
kybos, nes buvau pirma, protestonė. Tur

tingi protestipnai ir netikėliai nė šimtosios 
dalies nepatiria Dievo malonių ir džįaug^ 
snio' turtuose, kiek mylintieji Dievą ka
talikai, net būdami varguose. Turėkiva 
tik viltį Dievuje ir tikėjimą stiprų. Neap
leis mudviejų Dievas. J is kartais išmė
gina vargais savo mylimuosius, ar baus
damas veda į geresnį kelią. Pasimelskiva, 
mano Antanėli, verčiau". 

— "Mamyte. Aš labai pavargau, man 
galva skausta, aš eisiu gul t i" . 

Sunūs su motina, kaip paprastai, su
klaupė Vakarinių maldų. Jos šį vakarą iš
ėjo ilgesnės, nes prieš Uždusinę dieną Ir 
Antanukas pats atsiminė1, kad reikia pa 
simelsti1 už mirusiojo tėvelio sielą. 

- Pabaigus maldas motina paguldė vai
ką į lovą, peržegnojo, pabučiavo ir tarė; 

'•Miegok, paukšteli, o aš, dar eisiu baž
nyčion Uždušinių mišparų išklausyti; gal 
pasimatysiu su kunigu Raymbndu. La
banakt". V 

— "Mamyte. Pasimelsk už mane: aš 
buvau negeras, rugodamas prieš Dievą. Su 
Dievu, betone labanakt: aš tik pailsėsiu, 
jei užmigčiau pargryžusi mane pažadink 
ir peržegnok su šv. Vandenėliu". 

— "Gerai, mažyti ." — Ir motina su-
sisiautusi savo ploną viršutinį rūbą išėjo. 

XBus daugiauį 

x m 
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Tel. Ganai S57. Vak. Canal 111 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
I M I SoutB Halsted Street 

Valandos: ld iki 11 ryte: 1 iki i | 
po pietų: < , Iki 1 vakare 

Z 

_ Te" Blvd. 704A (J 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKTU V iŠ DENTISTAS 

5711 SO. ASHLAND AVENl'E t 
ARTI 47-tos Gatvė* 

Valandos: nuo 9 ryto Iki » vale 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

U . CHARLES SEGAL 
i Perkalė savo ofisą po numeriui 

4710 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
* Džiovu, Moterų ir Vrrq Ligų 

Tai.: ryte nao 1 9 — l t ; nno S—t] 
po pietų; nuo 7—8:19 vakare. 
NedėMomls: 19 iki 1, . 

Telefonas Drevei flftSO 

* • ' • 

1 

Dr. M* Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto| 
po pietų 5 iki g vak. Nedėliotuls 
ofisas uždarytas. 

• • • + »>»<m*mml*r 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
• t - * -

SPAUDOS DR-JA DIRBA. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Gtfaser pe. 

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

814* So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 rjįto 

lkl S po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki 1 po pietų. 

Telefonas Yards 087 

= E rtv— 
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?DR. A. R. MERSGHATIS: 
J DF.3TTISTAS § 
#Valand: Nuo 9 išryto iki 8:30 v a k * 

§ 8241 So. Halsted Gatvė * 

Chicago, m . o? 

^ A a a « A 4 Ž A i L l X f A ! i i L l ^ f J 2 i ž i i t J l t K 

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

Tel. Ganai 1118 
oi Ofiso vai.: 10 ryto Iki 12 po piet. 
°̂  5 iki 7 vai vakaro. 

Rez. vai.: 2 iki 4 po pietų. 
4193 Archer A ve. 
Tel. Lafayette 0098 

K W a T r f f o W a ~ ^ o T # T o ^ a W ^ 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4441 So. Westem Avenue 
Telef. Lafayette 4148 

Vaan4os: 9-11 rytais, 1-2 po 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais Ūktai po pietų 1 iki 8 vai 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4831 Sa Ashland Ave. 
TeL Yards 1*4 

Tel. Yards 0194 
OFISO V AL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis: nuo 19 v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

Iteztd. tel. 
Ofiso tel. 

Van Buren 02 94 
Boulevard 9893 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

C U I I t r i l G A S 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted m 
Vai.: 10—11 ryto; 2—S po 
ptft. 7—8vak. Ned. 1* 1 | d. 
Ką*- 1199 Iniependenc* Blvd. 

Cnicago. 
= E* 

DR. S, NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS » 
Telefonas: Yards 2544 

8181 South Halsted Street . . J 
Ant rtr&aus Univer. State Bank ] 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
i—4 po pietų; nuo 7—9 rak. 

Nedėliomis nųc 10—t 
Oofisas ir gyvenimo vieta: \ 

Cicero, Iii. — Kat. Spaudos 
Dr-jos vietinės kp. susirinki -
mas įvyko spalio 25 d. Narių 
atsilankė nemažai. 

Svarbiausia nutarė sureng
ti spaudos savaitę, kuri pra
sidės lapkr. 19 d. ir tęsis per 
visa savaitę. Bus surengta 
dvejos prakalbos. Bus pakvies
ti gerausi kalbėtojai. Viena 
vakarą bus rodomi krut. pa
veikslai. 

Reikalinga suorganizuoti aš
tuonias poras agentų, kurie ei
tų per namus pardavinėti 
knygas, ir užrašinėti laikraš 
(v*ių prenumeratas. Nutarė 
kreiptis į Kat. Federacijos 
viet. skyrių prašant paramos. 

Yra vilties kad spaudos sa 
vai t ės pasekmės bus geros. 
Tik reikia padirbėt, o vaisiai 
bus gražus. Cicerietis. 

ŠIOS GADYNĖS VAIKAI. 

Senutė moteris (vaikui. — 
Ar tu kramtai taboką? 

Vaikas. — Ne, bet aš galiu 
duoti Taniistai cigaretą, jei no 
ri. 
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I Y. W. RUTKAUSKAS 1 
g ADVOKATAS i 

Ofisas Didmiesty!: 
| 29 South La Salle Street g 

Kanibarls 880 
Telefonas: Central 8899 

I Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
Telefonas: Yards 4681 

UlllliillililXJIIIIilliilllL7JIIIIHIIIIIIL7s 
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Tel. Randolph 47S8 T 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldumiestyle 
A S S O O I A T I O V B I . D G . 

11 Boath La Salle Street 
Room 1898 

Valandos: 9 ryto lkl I po pietų I 
Hyde Park 8898 .Namų Tel. SV— - - - . . 

J. P. WAITCHES 
Law y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R 511-127 N. Dearborn 
Street Tel. LVarborn 0098 

t Vakarais: 10736 S. TVabash Ave. 
Roseland Tel Pullman 8877 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manos šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 
JOHN J. SMETANA 

Akių Specialistas 
1801 So. Ashland Ave., kam p. 

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

Ant viršaus Platt's vaistinyčios 
Temyk mano parašą 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis nuo D iki 12 pietij 

VAKARAS. — KOLONIJOS 
APŽVALGA. 

«a*^****MMM»;**/#%*/*>***«*^*/* 
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1325 So. 49 Court 
N. E.Cor. 49 Court ir 18 Str. f 

* apt viršaus vaistynyčios. g 
14ąę,**%vm*%ma+m+**m+M.m*+v 

Res. Tel. Cicero 3058 
Ofiso Tel. Cicero 49 

OR. J. SHINGLMAN 

v 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Muhjgan Ave. 
VALANDOS: 8—ld ryte 1—S po 
piet ir 7—0 vakare. 
Tel. Pulįroan 3213. CnioaKo, m. 

Sioux City, Iowa. — Spalio 
22 d. par. svet. atvaidinta vei
kalas — "Pr ieš vėją nepapu
si ' \ Vaidilos puikiai atliko, sa 
vo roles. Veikalas įdomus nuo 
pradžios iki galo. Žmonių pasi
žiūrėti atėjo nemažai ir visi 
buvo patenkinti. Pelnas skirta 
parapijai. 

Mūsų naujasis klebonas kun. 
J. Česna pradėjo vaikščioti po 
stubas ir užrašinėti visus lie
tuvius. Jam bus proga susipa
žinti su jais. J i s taipgi gauna 
aukų bažnyčiai. Mūsų parapi
ja dabar yra sunkiame padė
jime, turi daug skolų ir ne
mažai išlaidų. Deltogi klebo
nas darbuojasi kiek gali, kad 
pagerinus parapijos stovį. 
Privalėtume ir mes visi išvien 
dirbti, visiems bus lengviau. 
Taigi pradėkime 1) mokėti in*j 
tiesines, kurie esame atsilikę; 
9) aukokime kiek gas galime 
bažnyčiai; 3) Prisidėkime prie 
veikimo ir t. t. Atjauskime 
bažnyčios reikalus. Atgaivin
kime draugijas ir darbuoki-

i 

niės parapijos gerovei. Jeigu 
išvien dirbsime, daug nuveik
sime ir visiems bus daug len
gviau. 

Mums yra kuo pasidžiaugti. 
Turime gražia bažnyčių ir vis
ką kiis jai reikalinga. Turime 
ir nemažų svetainę, kur susi
rinkti prakalboms, teatrėliams 
ii t. t. Turime dabar net ir lie
tuvį klebonų, suprantame jo 
kalbų, pamokslus. Taigi tižia u -
gkimės k? dirbkime < bažny
čiom, tautos ir tėvynės labui. 

Musų žmonės čionai mažai 
skaito lietuviškų laikraščiu, 
yj>ač katalikiškų ir dėlto kle
bonas ragina visus skaityti 
gerus, įcatalikiškus laikraščius 
h knygas. Geras laikraštis, tai 
geras, draugas arba mokykla. 
Mes nesuprantame jų vertę. 
Skaitykime, tada žinosime. 

Musų kolonija buvo nema-
'/a. Tuo jaus po karo išvažia
vo į l i e tuvę apie 100 šeimynų, 
geriausių musų parapijonų. 
Dabar liko tik apie 80 šeimy- į 
nu. Lietuviai daugiausia dirba 
skerdyklose, kai-kurie labai 
gerai uždirba. Yra ir pratur
tėjusių, biznierų ir t. t. Jausli 
mo čioflai dabar mažai, ypa" 
merginu. Jas galima ant pirštų 
suskaityti, taip kad viena mo
teris pasakė: "jeigu čia atva
žiuotų nors ir pilnas karas, 
kiekviena rastų sau vaikinų". 

Oras čionai geras, sveikus. 
Miestas gražus ir greitai au
ga. Gyventoju turi apie 70, 

tik moksle kelia lietuvių var
dų, bet ir sporto srity, ypa
tingai kolegijos footballo rate 
lyje. Aleksonis kaipo "Jialf* 
hack", Podž įuW "fullhack". 
o Latvaitis " taek le" , yra 
skaitomi kaipo gabiausi šio 
teamo nariai. Dar vienas lie 
tuvys studentas yra garsus ko
legijos footballininkas, tai 

SKAITYTOJU BALSAI, 
Nesen§i buvusių streikų 

pasekmės skaudžiai da ir da
bar atsiliepia. Streikų laike 
pasirodė didis neatsižiurėji-
mas į įstatymus.; Senatorių* 
Medill McCormiGkas savo kal
boje American Legion Šuva 

Spritig VaHey Vyčių pirm. St. i žiavime, ĮJock Island, 111. ra-
Evanauskas. 

Taipogi daug atsižymi ir ki
tas waukeganietis, klierikas 
Sim. Rakauskas, kuris dabar 
veda kolegijoje klases ir yra 
jaunamečių kolegijos footbal-
lininkų ratelio vedėjas ir 
"coach" . 

Mes linkime jiems pasek
mingai darbuotis ir toliaus sa
vo pasirinktame darbe. 

gino vhųs piliečius daugiau 
darbuotis, kad įstatymai butų 
gerbiami1 ir pildomi. Tvarkos 
žiūrėtojai turi turėti daugiau 
drąsos ginti į statymus ir in-
forsuoti jų pildymų. 

TCita šalies piliečių našta, tai 
taksos. Kiekvienas pilietis no
riai moka savo dalįy kad pa
laikius šalies valdžių, bet, jei! 
ji leidžia jų pinigus vėjais ir Remkite tttos kurie garsina 

"VVaukeganietis. d a tas taksas didina, tai jauJ
sį "Drauge" 

nedovanotinas dalybas. Tokiu 
keliu buvo nuėjus demokratų 
administracija. Tų jų klaida 
Bepublikonai jau dalinil patai
sę. Gen. Publicity Service. 
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KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DOKUMEN
TUS PADAROM DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami 
—̂ vsados kreipkitės pas — 

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

TAS B I S LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

J Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 

yUŽTIKRJNAM AT6AJSANTJ m 

* - • 
TEISINGA PATARNAVIMĄ. 
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NAUJIEJI LIETUVOS 
Pinigai 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTLTINI 
BANKĄ 

Central Manufacturing 
Oistrict Bank 

1112 West S5-ts Street 
Chicago. 

'Turtas virs 17,000,000.00 
=v 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofLsa po nnm. 
8241 — 43 So. tfalst^a Streel 

Naujame Jnclaus Ręst. 9 labą. 
Priima Ligonio* PQO 9«1S A. M. 

t-8 F. M 
Tel. Bonlevard 7179 
Rezidencijas TeL Falrfaz M74 

\ 
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0(X). Farapijonas. 

APIE MOKSJ^BIVIUS. 

* • " . 
Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, III. 

rr-2 
Dr. L E. MAKARAS 

Lictuvys Gjdytoins Ir Chirurgas 
10000 S. Michigan Avenue 
Teki. Pullman sis ir 34» 

Valandos Nuo 19 iki#12 ryto 
Nuo 7 iki* 9 vak. 

m * mt 

Waukegan, UI. — St. Bedc-
kolegijos mokinys Ant. Alck-
son's buvo sugrįžęs į mušu 
miestelį kelioms dienoms 
atostogi^ ir suteikė įdomių ži 

j/!nių apie musų moksleivius.v 

A. Aleksonis, T. Podžiunas 
ir J . Latvaitis yra tie moksl^i-

,viai apie kuriuos daugiausia 
rąžome. Visi trys baigė vieti
nę Šv. Baltramiejaus pradinę 
mokyklą i r ' jau antri \netai 

i 

kaip lanko St. Bedė kolegiją. 
Savo mokslo užduotis labai 

gerai pildo, yra pavyzdingi 
apsiėjime ir paklusnume. 

Waukegano moksleiviai ne-

j > 

Daleiskim 
Kiekvienas Žmogus 
Turėtų Karvę 
ar tuomet Šaly butų vartojamas saugus Pienas? 

\ 
—v 
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įsivaizduokite sau kiekvieną šei
myną gyvenančią mieste ir lai
kančią karvę del pieno! 
Toks pienas negalėtų būti sau
gus — taip kaip BordeiTs Pienas 
yra saugus. Šeimynos ir su ge
riausiais palinkimais negalėtų su
silyginti su tomis taisyklėmis, ko
kias suteikia The Borden Kom-
panija prirengiant jums Evapo-
rated Pieną. 
Pienas vartojamas, padarant 
Borden's Evaporated Pieną, yra 
imamas išbandytų karvių, užau
gintų geriausiose farmose šioj ša
lyj. Geriausiai prižiūrint pačias 
karves, išpildant kiekvieną ma
žą dalyką supakavime pieno, kol 
nueina į paskiausią laboratoriją, 

pirm išsiuntimo jūsų grosernin-
kui, labai atsargiai yra prižiūri
ma, saugiai yra pridabojama vi
sos taisyklės, kad suteikus apso-
liutj švarumą ir gerumą, kur 
Borden visuomet reikalauja. 

Borden's Evaporated Pienas yra 
švarus pienas su palikta jame 
smetona — tinkamas kavos balti-
nimui ir virimui. Jūsų grosernin-
kas kaip kada moka biskį dau
giau už Borden's Pieną, bet par
duoda jums už tą pačią kainą, 
kaip u* kiti pieno išdirbėjai. Jis 
daro tod[el, kad užganėdinus sa
vo kostumerius, todėl, kad jis ži
no, kad tai yra geriausias ir šva
riausias pienas ir, kad jis suteiks 
jiems pilniausj užganėdinimą. 

v 

• • ! 
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Atminkite gerai šio kiano išžiūra. Jus 
turite tiesą prie šio Borden gero tavo-
ro. žiūrėkite, kad gautumėt jį. 

THE BORDEN C0MPANY 
Borden Building New York 

Chicagos Ofisas: 510 N. Dearborn St. N 

Telefonas DEARBORN 3105 

/ 
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ATPIGS ANGLYS? TOWN OF LAKE'C) SAN 
DAROKAI. 

Chieagojo lankėsi fedoralis 
karo administratorius Spens. S p a l i o 2 7 (1 s . ; , 0 v a l v a k 

čia jis konferavo su Illinois s r .m}arokai surengė vakarą pa 
ir Indiana kasykla savįnin 
kais. Reikalavo, kad jie papi 
ginto anglis. 

Nežinia, ar kasykla 
7 •• 4. 

ninkai prisitaikins prie admi-

minėjimui 600 metu Vilniaus 
jnbilėjaus. Vakaro vedėjas 
pristato kalbėti ox-tlantistą 

savi- (I)rangelį. Gaila kad kalbėto 
jas pamiršo kokia tema tu-

£ LABDARIŲ "TAC DAY." 
Labdaringa Sąjunga išsi

rūpino **tag day" arba vieša 
rinkliava Chicagoj, sekma
dieny, lapkričio 5 d. Aukas 
rinks daugiausia lietuvių ko
lonijose. 

Labd Sąjungos kuopos tu
rėtu pasirūpinti kuodaugiau-
sia aukų rinkėju, dėžules ir 
prirengti visa kas reikalinga 
tai dienai, kad rinkliava 
kuopuikiausiai sektųsi. Rep. 

REIKALINGI VYRAI 

Darbas pastovas. Atsišaukite: 
Great Northern Chair Co., 

2500 Ogden Ave. 
P E L N I N G A S D A R B A S 

Kiekvienas darbininkas turintis 
pal inkimą agentauti gaJi pasipelnyti 
daug geresni pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa-
tiškai. 

J. B . AGLYS & CO 
3113 South Halsted Street 

Chicago, 111. 

MOKYTOJA TRAUKIAMA 
TIESON. 

mstratoriaus noro. Jei t a ip j iv jo kalbėti, turbūt jis tą pa-
tnomet atpigtų anglys. Bet darė iš didelio susijaudinimo, 
tai klausimas. I nes labai skaitlingą publiką 

prieš save turėjo — apie pu
se tuzino. Pirmiausia kalbėto-
jas pradėjo ašaras lieti1 už 
Sandarą ir prašė, kad visas 
pustuzinis publikos taptų 
Sandaros nariais. Pasisakė, 
kad neturįs upo kalbėti to
liau. Užbaigė savo ašaras lie
ti, bet apie Vilnių nė žodžio 
netarė. Kas antras žodis jo 
"buvo tik Sandara, Turbūt ta 
nelaiminga Sandara važiuoja 
prie Karolio Markso. Ant ga 
lo kalbėtojas ašaras nusi
braukė nuo skruostu ir atsisė
do. 

Tuojau vakaro vedėjas pri
statė kitą kalbėtoją, studentą 
iš Vai pa raišo, ČVpanauską. Jis 
pasisakė, kad manęs kalbėti 
mažiausiai i oIK) klausytoju, 

ta svajom'' 

Viešosios Sexton mokyklos 
mokytoja Miss Ostrom trau
kiama tieson — prieš mokslo 
tarybos komitetą, už dvilypi 
prasižengimą. 

Pirmiausia, ji kartą 5-ojo 
skyriaus vaikams pasakojusi j 
iŠ biologijos apie žmogaus at
siradimą. Tas vaikams ne-

i 

tinka. 
Paskui, jinai keletą vaiku 

surėžusi nž išdykavimą. 

LABD. SĄJ. KP. ŽINIAI. 

PARDAVIMUI. 

NEMAŽAI REIKALAUJA. 

Chieagos viešųjų darbu de
partamento komisionierius 
Francis, pasiremiant 1923 m.'bet ant nelaimės 

I 

Labdaringos Sąjungos Cen
tras nutarė laikyti seimą. To
dėl Seimo Rengimo Komisija 
kreipiasi j visas kuopas, t a d 
jos pasirūpintų Seimo Reng. 
Kom. prisiųsti savo^kolonijų 
draugijų valdybų, ypač rašti
ninkų vardus, pravardes ii j 
antrašus. Laikas greitai Ijė-Į 
ga, malonėkit pasiskubinti. 

Trumpame laike bus pas
kelbta Seimo diena ir kiti pla
tesni paaiškinimai. 

Labd. Sąjungos Seimo Ren
gimo Komisija, 72G W. 18-th 
St., Cbica,go, 111. 

~ A N f PARTJAVIMO bučėrne ir 
grocerne, visokių tautų apgyventoj 
apiel inkėj. Biznis cofh. Gera vieta 
kam reikalinga: 

Atsišaukite 
5342 South Palrfield Avenue 

Chicago, Il l inois 

ANT PARDAVIMO šiauėlaus' šapą 
su Elektr ikos mašinoms, mašinos vi
sos yra naujas, stičeris Champian Ai-
del. ir trimerius yra. Renda pigi 
št imu š i ldomas storas kainuoja 
$1,500.00 parduodu už $1,Ž00.00, prie
žastis pardavimo turiu 2 storu pats 
turiu išeiti J kita šapą. 

S. VTRICITIS 
5507 So Robey St. Chicago. 
c-a1 - ' . !'--- • = • 

PARDAVIMUI cigarų, eiga-
Įrėtų ir visokių smulkių daly
kų krautuvė. Biznis gerai iš
dirbtas. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. 1844 
Canal port Avenue. 

LABD. KUOPOS PRANEŠI 
MAS. 

biudžetu, savo departamentui 
reikalauja 18 milionų doleriu. 

"HALLOWENN" PA 
SĖKMĖS. 

Prieš Visų Šventųjų šven
ta vakare jaunimas kas me
tai pamini ''Fralio^veen." I r 
kas metai tą vakarą padaro
ma mieste daug nuostolių su 
ugnimis ir kitokiais budais. 

Užpereitą vakarą Cbicago-
je vienas mirė ir keletas kitų 
sužeista. Daugiau šimto kar
tų gaisrininkai buvo šaukia
mi j pakeltus gaisros. 

Daugeliui tos "linksmy
b e s " kairiai pasibaigė. 

6 TEISĖJAMS NEBUS 
VIETOS. 

Su gruodžio *3 d. Cbieago 
susilauks daugiau 6 muniei-
palių teisėjų. Toėiaus jiems 
nebus vietos, taigi, reikalin
gi] teismų. 

Tuomi nemažai susirūpinęs^ • f l į ( l o | e r h i h . - ^ " ^ įįį 

neišsipildžiusi.. Pasilipė am 
"steidžiaus", nes negalima 
buvo matyti publikos už kė
džių. Čepanauskas prisimini'; 
apie Vilnių, bet ant nelaimė.* 
užkliuvo jam .Vyskupas Ka 
reviėius ir Purickio kelnės. 
Kalbėtojas privedė, kad Vil
nių jau ' 'k ler ikalai" prakišo 
ir urbus, galima jo atgauti. 
Taipgi prisiminė apie savo 
mylimą Vileišį ir apie jo sut
verta Pilieeiu Sąjunga. Tai-
pat nepralenkė ne apšmeižęs 
Lietuvos Atstovo Amerikai 
gerb. V. Čarneckio. Ant j-> 
puldamas turbūt kalbėtojas 
savo sandarišką širdį ir at
gaivino, nes nuo to liovėsi 
užpuldinėti katalikus veikėjus. 

Ant galo pradėjo raudoti a-
pie Sandara, šaukė visa gerkle 
kalbėtojas, kad gelbėtu San
darą, bet ant jo balso niekas 
nesusigraudino ir negelbėjo 
nelaimingos Sandaros. Dar 
ragino remti' sandarokišku.f 
moksleivius, prašė parinkti 
aukų. Rinko. Smulkiu sume 

rv-

Viešos rinkliavos dėžutes 
galima gauti pas S. P . Mažei
ką, 3.119 Auburn Ave. Cbiea
go. 

Vieša rinkliava bus apie 4 
ar 5 d. lapkr. Visos kuopos tu
ri dalyvauti viešoj rinkliavoj. 

Vald. 

P R A N E Š I M A I , 
EXTRA SUS MAS. 

municipalių teismų vyriausias 'jĄo } ) l z n ; o m l p r idėjo keturis 
tt»i£#?jas O l s o n 

ANTROJI BYLA. 

dolerius, tai išviso pasidarė G 
doleriai. 

Kalbėtojas užbaigė raudoti 
apife 10 vai. Tokis tai vakaras 

Kytoj kriminaliame teisme' sandarokų buvo surengtas 
prasideda antroji Mader V pamig t i Vilniaus jubilėju. 
bvla. Mader vra Chieagos 
Labor Building Couneil prezi
dentas. Bendrai su juom 
His teisiamu dar McCarthy ir 
Miller. 

GAL UŽDARYS 100 BILIAR 
DINIŲ. 

Perkunaitis. 

AUKOS PAMINKLUI. 

Bridgeportas. — Spalio 15 
d. pas Ant, ir Dom. Kuniekius 
susirinko būrelis telšiškių ir 
sumetė aukų statymui pamin
klo a. a. kunigams S. Norei-

Policijos viršininkas pain- 'kai ir A. Cargasui. 
formuotas, jog apie 100 bili-Į' Aukojo: St. ir Ver. Žvirz-
ardinių Chieagoje peržengia dinai $5.00; 
miesto tarybos parėdymus. Į p 0 $1.00: Košt. Vitartas, 

Policija pasidarbuos tas bi- Z. Vitartienė, Kaz. Gendvilas, 
Hardines uždaryti. I p r . Grun)bliauskaitė, Ant. ir 

Dom. Kunickiai. 
ATSHMKrTE LAIŠKĄ. Viso suaukota $10.00. 

Gal atsirastų daugiau geros 
" D r a u g o " Ofise yra svar- širdies telšiškių kurie paau-

bus laiškas iš Chieagos Pašto kotų po kelis centus paminė-
Domininkui Marazui. Prašo- tam paminklui statyti. 
Vae greitai atsiimti. S. Žvirzdinas. 

North Side. — Labdar. Sa
gos o* kuopos labai svarbus, 
extra, susirinkimas įvyks pen
ktadieny, lapkr. 3 d. 7:.*>0 v. 
vak. Šv. Mykolo par. svet. 
1U44 AValmnsia Ave. 

Prašome visų narių, drau
gijų atstovą atsilankyti ir pa
sitarti apie rinkliavą " t a g 
day" , kuri įvyks lapkr. 5 d. 
š. m. 

Podraug prašome moterų ir 
merginų atsilankyti ir užsira
šyti aukas rinkti. 

A. Nausėda, pirm. 

West Side. — Ketvirtadie
ny, lapkr. 2 d. S vai. vakare 
Aušros Vartų par. svet. įvyk* 
I.. Vyėių 24 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Malonėkite visi 
nariai susirinkti. 

Valdyba. 

REIKALINGAS prityręs žmogus 
dirbti rakandų krautuvėj turi mokė
ti važiuoti trokų, darbas vastovus: 

Atsišaukite: 
4G09 South Asthland Avenue 

Chicago, I l l inois 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekanėių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš 
kuino, šalėio, strėnų die&lio, 
paralyžiais, inkstu ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavicb sau
su Eleetriku Sanusoidal Ma 
cliina Vibrator, P^leetric Mes-
sage, Electric Ilivolt Uay ine-
ssage, Swedish messavicb. Me« 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant r t aminka i s yra moterų 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4552 

***** PRAKALBOS EXTRA 

SVARBUS PRANEŠIMAS APIE 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES 
VEIKIMĄ LIETUVOJ 

Įvyks 
KETVERGE LAPKRIČIO (NOVEMBER ) 2 D., 1922 M. 

MILDOS SVETAINĖJ, 3138 South Halsted Street Chicago, 01. (Ant 3 lubų) 
7:30 vai. vakare 

tu n> m 
VINCAS M. STULPINAS, Vice-Prezidentas Lietuvių Prekybos Bendroyės 

ką tik pagrįžęs iš Lietuvos praneš daug -svarbių dalykų apie Lietuviu Prekybos 
Bendrovės veikimą Lietuvoje. 

Todėl visi šėrininkai ir rėmėjai nepraleiskite Šios progos išgirsti apie savo 
Bendrovės reikalus ir Prekyba bei pramonė Lietuvoje. 

Visus nuoširdžiai kviečia 

LIETUVOS PREKYBOS BENDROVE 
3313 South Halsted Street, Tel: Yards 6062 Chicago, Illinois. 

s 3 ^ 
SKUBĖKITE! GAISRAS! SKUBĖKITE! i 

i § Visi Lietuviai, Roseland, PuHman, Kensington, Chicagx)j ir apielenkiai esati kvie
čiami ateiti į atidarima mušu naujo ofiso, Roseland. 

i 'e 
rj 

•1 
INEDEHOJ NOV. 5, NOU 12 

iki 4 P 0 PIETŲ H 
Visus darbus priimsime ta dieną, su širdinga ačiū. 
Litais arba Doleriais i Listuvą ir laivakortės, real estate. Notary Public, Insu

rance ir daug kitų reikalų atliekame. 
Liatuviai gyvenanti kituose miestuose siųskite orderį arba drafta čekį. Infor- | ] 

macijos dykai. Rašykite greitu laiku. 
JUOZAPAS ASTRAUSKAS Manageris 

% 

ii 

! 

INC. I CHICAGO R. E. F. CO 
Musų 6 r ; First Mortgage Gold Bonds, Visados Saugus 

10748 Michigan Avenue, arti 108-tos Chicago, Ulinois. 
Ofisas atdaras visa diena nuo 9 rvto iki 9 vakare. 

\ a l tu tino DrcsmaklLg Collcgc f 

iĮlllllftmil|M|f||l||IIII«»lfM|«IHfHtH||||||t 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORICS 

* 2 3 1 4 W. 23-rd PI. ChlcnKO, I l l g 
S Patarnauja laidotuvėse kuopi • 
Sgriausia. Keikale meldžiu atsi&au-g 
Skti , o mano darbą busite u ž g a - g 
5 n . .tinti. Tel . ( a n a i 1 2 7 1 — 2 ! 9 o S 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i i iu . . 

Telefonas Boulevard 4130 

1 Masalskis 
Graborius | 

Patarnauju la l -^ 
dotuvėse ves 
tuvėse krikš
tynose Ir kituo-
so re ikaluose^ 
Kainos pr ie ina-* 
mos I 

13307 Auburn Ave. Chicago 1 

Tel I .afayettc 3223 M 

P L U M B IN G 
Kaipo Iict«vys, l ietuviams visa 
dos patarnauju: kogeriaiisia. 

M. YUŠKA U 
3228 W. 38-th Street # 

W'-.. ^ 5 

i 1407 W. Madlsoo Street J 
Telefonas Sceley 1043 

Moko Siuvimo, Pat terou klr-J 
plino, Des ign io f blsnlnl Ir na-J 

i m a m a . Vietos duodama dykai ( 
^Diplomai , l fokslaa l encra l s at-< • 

mokėjlmala. Klesoa dlanomls ir1 

vakarai R RotinlarVIt *n* «•*< >»• J 
Biznio Ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų 
rąžykite ar telefonuokite. 

SARA FATKK, pirm. 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICIA 
Aiitomobilral v is iems <^lkalams j 

| M 0 VV. 22-nd Str. 2140 W. 21 PI.J 
TcJ. Canal 0543 Tel. Canal 01961 

[Telefoaaa Tardą l i s * 
STANLEY P 

MAŽEIKA 
GRABORIUS ER 

aaaaaaaaaaaaaa#aa 
TsrlŲ anti^->o-

billua rlaokiem> 
ralkalama. KaJa» 
prlalnamoi. 

3319 Auburn 1 
Ave. Chicago 1 

wr M J Į Į l l m ) į i m m - " l f V " " " * " J'-v. v .<r_l ^ 

I 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

U 

P E A R L Q l E E N KONCERTLNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoj* 
Parduodame už žemiausia, kainą, kur kitur taip negauti 

Mažinėliu faifikami drukuoti ir ofiso darbams yra naujau-
tios mados. Užlaikom fisokiu* laikrodžius, žiedus, filiubt-
nius ir deimantinius; gramafonui lietuviškais rekordai! ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirv 
byičių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokioj ženklui draugystėms, taisome laikrodžius Ir 
muidkališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DROVER 7309 

;•- ' . 0 8 • , 

m 
r . 

Columbia 
Columbia duoda tau geriusia 

Kairėj pnscj rodoma Columbia Gra-
fonola Typas L—2 padar^-Uis Angliškos 
rudos raudonmedį ir Amerikoniško rie
šuto . Aprūpintas su devyniais grražiaiy 
rekordų %Jbumais: Kaina $175.00 

Dešinėj pusėj rodomas Columbia Gra-
fonola, Typas D—2, Padarytas raudon
medžio šviesaus aržuolo, Tamsaus ar-
žuolo ir Ankstyvo Angliško aržuolo, Kai
na $60.00 

Kada perki Columbia. rekordus tu perki geriausia re
produkcija naujų dainų, šokių ir instrumentinių dalių 
geriausių artistų: Jie v isuomet aiškus, garsus ir gero 
balso: Žemiau paduodame surašą puikų išrinkimą 'šių 
puikių Columbia Rekordų, Eikite pas tuos kuriuos no
ri pridėtj prie jūsų rinkimo del švenčių ateinantį Mė
nesį ir kad atneštų l inksmumą bėgyje ilgų i iomos va
karų: 

10 coliu 75c. 

E-7479 
f Viena Mergytė: Valoas: o o c n f Naujoji gad 

_ a s £ - 3 3 5 0 i Dainius: 
mane: Po lka: 

yno: 

L.M: Petrauskas , tenorą-

E-7093 \ 

Mergužėle, e ikš pas , 
mane: P 

Orkestrą "Kaunas": 
fStumbriškiu Polka, 

f Visi lino, visi Upo £ o k i s % 3 3 1 5 ^ Jurgiuko kazokas: 
ĮTrepukas: Šokis: [Armonikos solo: 
Lietuviška Orkestrą 

"Katinas": rPlaukia sau laivelis: 

rModžiotojni: Dal i s I 
/Medžiotojai: Dal is I I 

E J - 4 1 O 0 •< Atliko Juozas Pl ieniu-
fnas ir iPHušas Lušnako-
' j i s : 

I Jau kad aš a u g a u : 
E - 3 7 9 7 i š i a nedėlė le: 

(_M: P e t r a u s k a s tenoras 

E 3291J Lopšinė: 
.Marė čižauskienė. So-

i š ienapjūtė: Po lka — 
E-3624lK

m a z u P k* ur upelis teka: Polka 
^Armonikų Duetai ; 

E-3192 

E-2709J 

tpranas: 

f Giedu dainelė: 
Gegužinės daina: 
Marė č ižausklenė, So
pranas: 

'Ant bangu Dunojaus 
Valcas: 

Brangenybės: Tvvo-
Step: Orkestrą: 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 
\ 


