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Turkijos Sultanas Prašalintas 
PERMAŽA PARAPIJOMS 

KUNIGĮ) PARYŽIUJE. 
KUNIGAI RAGINAMI 

GELBĖTI AĮPLEISTOMS 
PARAPIJOMS. 

PARYŽIUS, lapkr. 4. 
Paryžiaus Arkivysk. kardino-1 
las Dubois. paskelbė atsilie 
pimą j savo arkivyskupijos 

Nacionalistu Seimas Paima 
Turkijos Valdžia 

TAS PAT SEIMAS PANAI KINĄ SULTANO DARYTAS 
S U T A R T I S 

NETURI BUT MAŽESNĖ I VOKIETIJA REIKALAUJA 
UŽMOKESNIS. 

NEW YORK, lapkr. 4. 

125 MILIŪNU DOL. 
LONDONAS, lapkr. 4. 

HARRINGTON SU ASIS
TENTAIS APKALTINTAS. 
VISUS LAUKIA KALĖJIMO 

BAUSMĖ. . 

LONDONAS, lapkr. 4. — I š v • , . . . . . . . . . 
\ • . i Kaip Kareiviai, taip civiliai, 

Anglekasių organizacija stip- Vokietijos ministorių kabine-
rina savo spėkas ir jau rengia į tas, anot Central News, nus-
si kasyklų savininkus išanks-*prendė reikalauti atpiklymo 

kunigus ir vienuolius, kvies-į-
Konstantinopolio parėjo žinių, 

damas [jog- turku nacionalistu seimas 
juos eiti pagv-'hon j v . . 

1 ° I Andoroje paskelbė naują įsta
toma arkivyskupijos parapi - j . _ , v ,. 1 J ' l tvma, kunuonii prašalinamas 
joms, kurioms trūksta . kuni-r r i i 
-

Praėjusiais 15 metu arki-

nuo sosto sultanas ir ateity 
Turkija neturės jokiu šaitanu. 

Ateity periodikaliai bus ren 
vyskupijoje — Paryžiuje ir kainas tiktai kalifas (dvasinis 
priemiesčiuose, atidaryta dau mahometonu viršininkas). Bet 
gy j* nauju bažnyčių ir kop- j j s neturės jokių valdžios pre-
lyčiu. Tečiaus buvęs karas rogativu. Visa Turkijos vai- j k o s n a Turkijos vaidv 

sukėlė iškilmingus tos perver-
smės paminėjimus. 

A agoros seimas tuo klausi
mu paskelbė manifestą, taigi, 
deklaraciją, kur pažymėta, jog 
sultano rūmuose per visą eilę 
šimtmečių gyvavo tik vienos 
ignorantijos puvėsiai. 

Kad taip, tai nuo šio laiko 
turkų tauta pati ima savo ran 

KONNTAN-TFNOP., lapkr. 
4. — Angoms seimas vienbal-

vietos s-ai nusprendė, kad "seimas 
i 

visa 

žymiai praretino Paryžiaus diin bus seimo rankose. 
kunigų eiles. Daugiau šimto' 
kunigų ir klierikų karo lam-! 
kuose žuvo už savo šalį. 

Kolei visos tuščios 
bus užpildytos naujai įšven- paima savo rankosna 
tintais kunigais, kardinolas Turkijos valdžią. 
rado reikalingu daiktu atsi- | Vietos turkų laikraščiai va, 
liepti į visus kunigus, kurie kar padavė iš Angoros 'Žinia 
neužima vietą parapijose, ei- su tokiais antgalviais: 
ti pagelbon apleistoms parapi- "Ottomanu imperija grin

dos vietojo iškilo nauja 
pasišventimo. 

lymą ir ru 

to painformuoti, jog ateinan
čių metų balandžio 1 d., kuo-

§ 

met baigiasi sutartis, jie ne-
gab' mažinti darbininkams už-
mokesnio. 

Apie tai paskelbė anglcka-
sių organizacijos internaciona 
lis prezidentas John L. Lewis. 
J is sako, kad unija naujai ko
vai gamina didelį fondą. Už-
mokesnis darbininkams turi 

komisijos leisti Vokietijai už
traukti 500 milionų auksinių 
markių (125 mil. dol.) pasko
los. 8u tais pinigais butų ga
lima sustiprinti' krintančią 
žemyn Vokietijos marke. 

Atpildymo komisija negali 
išgalvoti, kokiu būdu sustip
rinti markę ir atgauti paskui 
kiek kontribucijos. J i reika 
lavo užstatas visos aukso at 

Prisiekę teisėjai tarėsi 
pusvalandį. 

Teisėjo Sullivan teisme va
kar prisiekę teisėjai per pus
valandį tarėsi ir išnešė apteal-r 
tinimo nuosprendį žinomam 
Leslie Harringtonui, kuris nuo 
žmonių nusuko daug pinigų, 
žadėdamas ypatingus nuošim
čius. . ' 

Bendrai su juo apkaltintu ir 
du jo asistentu — "Petras Žil
vitis ir Antanas Lebeckis. 

rus lietuviams pietvakarinėj 
miesto daly. 

Žadėjo didį pelną. 

Parduodant šėnis 'žadėta tie
siog pasakingas pelnas šėrų 

savininkams. Bankrutijimų 
teisme prieš Harringtoną pa-; 

duo ta $1,266,000 reikalavin, 
Harrington savo ofisą laikė 

Nortli American buto 18-ame 
aukšte. Kritus jo tai "bend
rovei," detektivai keletą mė
nesių jo ieškojo. Tečiaus ne
surado. Tik paskiau pasirodė 
jis viešumon, kuomet gavo už
tikrinimų, kad bus pal mosuo
tas po paranka. 

Padidinta paranka. 

Harringtoną teisme kaltino 
specialis valstybės prokuro-

joms ir teikti joms dalį savo vo 
nacionalė turku Valstybė 

Pastaraisiais laikais šv. sultanatas pabaigė savo die 
Kustaeho bažnyčia liko be kl* nas. ' 
bono. Kardinolas ta. 1 tai haz-
nyčiai laikinu klebonu pasky
rė Oratorijos kunigų genera-
lį viršininką, abatą Cour-
coux. 

šv. Eustacbo bažnvčia stovi 
kuone Parvžiaus centre. Dide-

Seimo nusprendimas, saliu
tuotas anuotu šaudvmais. 11)20 metais. 

pinasi valstybės likimu. 
Pastaraisiais metais gi sroJ-

tano rūmuose kilo išdavystė ir 
todėl "aukštoji portą" (sub 
lime |*>rt<>) tuomi pati sau 
paskubino galą. 

Dėlto, sultanas atsavinama* 
nuo visokios valdžios. Visa 
valdžia pereina turkų tautai. 

Sultano valdžia pasibaigė. 
Pagaliafe Angoros seimas 

tam tikruoju dekretu panaiki
no sultano ir jo valdžios pa 
larytas visokias patartis ir ko 
iiveucijas su svetimomis vals
tybėmis pradėjus kovo 16, 

pasilikti ir toliaus taip, kaip sargos, kurios yra virš vieno 
\i;a šiandie. Ibiliono markių. 

Tečiaus valstybės bankos di
rektorius pranešė, kad Vokie
tija niekam neduosianti pas
kutinės' aukso atsargos. 

MAKEDONAI UŽĖMĖ BUL 
GARŲ MIESTĄ. 

—— 

SOFIA, lapkr. 4. — Apie 
3,000 nereguliarų makedonų j 
užpuolė bulgarų miestų Ne v- j 
rokop. 

Bulgarai valstiečiai, darbi
ninkai ir policija per dvi die
ni kovojo su užpuolikais. 

liet galu-#ale makesonai į-
veikė bulgarus ir užėmė mies-

IŠ ANATOLIJOS IŠTRE 
MIAMT KRIKŠČIONYS. 

I 

Visus juos laukia kalėjimo,ras James McShane ir vals-
bausmė nuo vienerių iki de- tybės prokuroro asistentas "\\ i 
šimties metų u!ž "confidence lliain Rittenbouse. 
game." Kuomet išneštas apkaltini; 

Harrington sutvėrė 5 mili- mas, Harringtono paranka pc-
omi dol. bendrovę vardu " U - l o d i n t a nuo 5,000 dol. iki 40,-
nited States Novacuiite C o . " , 0 0 0 dol. Dėlto Harrington 
.lis pirko nuosavybių už 25,-j bus laikomas uždarytas, kaip 
008 dol., anot paduotų įrody- % a i negaus tos parankos. 

KONSTANTINOP. lapkr. 
4. — Apie pusantro mihono 
krikščionių gyventojų turkų 
nacionalistij valdžia ištremia 

mų. Paskui jis su savo asis
tentais pašventė laiką parda-

Kiti panašus žmonių išnau
dotojai taipat papuls teisman 

vinėdamas tos bendrovės še- | t r gaus tai, ką užsitarnavo. 

C H I C A G O J E 
iš Anatolijos. Krikščionvs ke

tą. Tuojaus 6 žymesnieji bul-1 ] i a u j a j w j u r j u s . • 
garai suimta ir pakarta. At* 
ėjus bulgaru kariuomenei, ma- j PREZIDENTAS PROKLA-

ANGLAI ŠAUKIA, VOKIETIJA NENUSIGINKLUOJA 

VOKIEČIAI STATOSI 
t>RIEŠ KOMISIJĄ. 

Francuzai mato organizuota 
pasipriešinimą. 

už jos apsileidimą. Vyriausy
bė k i tuomet atšaukė savo ats
tovą iš komisijos, kuri kont
roliavo vokiečių nusiginklavi-
mą. 

Šiandie, anot Times, pasiro-
. I o , k a d V o k i e t i j a v i s a i n e p i l -

do nusiginklavimo sąlygų, pa
dėtu Versailieso taikos sutar-
t y. 

Lavina armiją. 

To negana, pažymi Times. 
Vokietija jau ilgas laikas 
driliuoja (lavina) ir ginkluo
ja naują, armiją. 

Anot oficialių versmių, Vo-

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Londono laikraštis Times 

lė i r 'puošni . .Pastatyta l6-a-|smarkiai atakuoja vyriausybe 
me Šimtmety. Garsi savo arebi 
tektnra, turtinga dekoracijo
mis ir istorinėmis liekanomis. 
Taipat ji užima svarbią vietą 
bažnytinės J'rancuzų muzikos 
istorijoje. Turi pagarsėjusi 
c h o r e i r g a r s i u s p a s a u l y v a r -

gomis. Tais vargonais groja 
žinomas kompozitorius virtu
ozas Josepb Bonnet. 

čiams uždrausti ir panaikinti 
visokios ruses militarinius la-

kedonai dalį miesto padegė ir 
pabėgo. 

MAVO PADĖKOS DIENĄ. 

LAVONE RASTA NUODŲ. 

GRAIKU KARIUOMENĖ 
EVAKUAVO RYTINI 

TRAKIJA, 

vmimus. 
Tečiaus nesunkus daiktas 

•prižiūrėti, idant vokiečiai ne
gamintų ginklų, amunicijos ir 
. .A . . . . , , I dolerių automobiliu, 
kitokių karo pabūklų. 

Dėlto, santarvės valstybėms 
šiandie laikas apie tai gerai 
p a g a l v o t i . 

VVASHINGTON, lapkr. 4 . -
PARDUOTA DAUG AUTO- Prezidentas Hardingas paskei 

MOBILIŲ. 
-

DKTROIT, Mich., lapkr. t 
— Vidujinių mokesčių ofisas 
paskelbė, jog vienas čia auto
mobilių išdirbėjas spalių mė
nesiu pardavęs už 60 milionų 

be proklamaciją, kurią^ja Pade 
kos diena skiria lapkričio 30-
on dienon. 

GENKVA, lapkr. 4. — Tn-
ternaeionalę darlio konferenci
ją apleido vokiečiai delegatai, 
kuomet jiems neleista sesijose 

Kartot i vokiečių kalbą. 

Mrs. Klimek antrojo vyro 
lavone rasta arseniko nutylu. KONSTANTINOP, lapkr. 
Dabar darbuojamasi atkasti 4 _ S a n t a n ^ v a l s tybiu 
ir jos pirmojo vyro lavoną. s p ^ „ k o m e n d a n t a s g ^ . H a -

Šiandieninis jos vyras Jo- . , m , 1U. 
;' J nngton paskelbė, jog visa 

sepb Klimek \Vest hide ligo-i ., .. . , ^ . 
graikų armija jau evakuavusi 

LENINAS KOMUNISTŲ 
S U S I R I N K I M E . 

NOVELISTAS WELLS DAR
BO PARTIJOS KANDI

DATAS. 

PARYŽIUS, lapkr. 4. 
Ambasadorių taryba čia lau- dirbtuves pakeičia amunicijos 

LONDONAS, lapkr. 4. — Ži 
nomas Anglijos novelistas H. 
C. YVells pasiskelbė darbo par
tijos kandidatu į parlamento 
atstovus. Sakydamas prakal-

kietija išnaujo savo paprastas , , a s J i s argumentuoja, jo^ An-

kia žinių iš Vokietijos nuo 
iiiilitarinės santai-vės komisi
jos, kuri kontroliuoja vokie
čių nusiginklavimą. 

Bavarijos mieste Passau ta 
komisija vienoje dirbtuvėje 
norėjo atlikti kratą, ieškoda
ma dirbamų arba paslėptų gin 
klu. 

Vokiečio, minia tečiaus pa
sipriešino tam komisijos žy
giui. Neleido .jos ineiti dirbtu-

Mirbtuvėmis. Gaminama amu
nicija ir ginklai. 

Nauja komisija. 

Yra sumanymas panaikinti 
didelę santarvės militarinę ko
misijų, kuri iki šiol prižiūrė
davo Vokietijos nusiginklavi
mo. Vieton tos paskirti ma-
'žą iš karininkų komisiją. Ton 
komisijon turėtų but skiriami 
energingi karininkai. Jos pa-
leiga butų prižiūrėti, idant 

visa Siberija jau paliuosuota 
iš svetimos valdžios. 

Salflė, jog už tai reikia pa-
Tik vieni grūmojimai kapita- j dėkoti raudonosios armijos 

ninėje kovoja su mirtimi nuo 
pačiulės nuodijimo. Abejoja
ma apie jo pasveikimą. Pati 
Mrs Klimek yra kalėjime. 

Koroneris nežinia kieno te
lefonu j>a i nfonnuotas, kad 
Mrs. Klimek pirmasis vyras 
Josepb Mitkewicz taipat nu-
nuodintas. 

Tai ypatinga savo rufiįes 
moteriškė. 

rytinę Trakiją. Taigi, milita-
rinis evakuavimas jau užbaig
tas. 
f f 

staiga nutvėrė jo revolverį ir 
tuo būdu išsigelbėta nuo su
žeidimo arba mirties. 

Taip tvirtina detektivu. 

16 ME1TŲ MERGAITĖ 
PASIDARĖ GALĄ. 

NEŽINIA KUR DINGĘS. 

lietinėms- valstybėms. 

gi i jos darbo partija reikalin
ga "atatinkamai vesti tarp-' 
(autinius pasaulio re ikalus / ' 

MASKVA, lapkr. 3. —Bu
vusių carų sosto salėje, Kre-
mline, aną dieną tur.ėjo susi
rinkimą, "visų rusų centrali
nis vykdomasis komitetas. ' ' 
Kadangi jin ineina vieni ko
munistai, tad jį galima ir pa
vadinti komunistų susirinki-

ištvermeHir ^Maskvos " diplo
matijai. ' • 

Kaip paprastai davė vėjo 
kapitalistinėms valstybėms, 
kurios atsisako bolševikus 
kviesti turkų taikos konferen
cijom ! f!* 

Leninas smarkiu balsu pa
grūmojo- Sako, bolševistinė 
Rusija įtikisianti viso pasau-

AMERIKOS AUTOMOBI 
LĮSTŲ AUKOS. 

vėn ir nušvilpė. 
^ Vokietija jokiu bodu nesigm 

Francijos vyriausybė tuo at- kluotų. si tikima labai susirūpinusi. J i 
sako, kad tai organizuotas 

vokiečių pasipriešinimas. Iki 
šiolei ko panašaus nebūta. veik negalimas daiktas vokie 

Sunkus dalykas. 

Times pripažįsta, kad beT 

WASHINGTON, lapkr. 4.— 
— Pasfetlbta, kad 1921 metais 
34-se valstybėse, kuriose gy
vena 82 nuoš. visų šalies gy
ventojų, del įvairių" atsitiki
mų su automobiliais žuvo 10,-
168 asmenys. Taigi, 1,065 as
menimis daugiau kaip 1920 nu 

Automobilių aukomis pirmą 
ją vieta užima miestas New 
York. Paskui eina Chicago. 
Trečią vietą užima Fluladel-
phia. 

Susirinkime bolševistinės' Bo darbininkų minias, kad tos 
Rusijos "p rokuroras" Kri- valstybės neteisingai elgiasi 
lenko (praporščikas) pasako- su Rusija. 
jo apie įstatymų atmainas 
bolševistuįėje Rusijoje. 

Jam bekalbant salėn inėjo 
Leninas. J is sutiktas su di
deliu entuziazmu. Tai buvo 
pirmasis jo į daugelį mėnesijų 
komunistų susirinkime pasi
rodymas. 

Krilenko baigė savo kalbą 
apie bolsevistinius "kodek
sus " i r tuojaus pradėjo kal
bėti Leninas^ Susirinku
siems praneša kad bolševisti
nė Rusija pagaliaus atgavusi 
Vladivostoką. Taigi, Šiandie 

Ant galo barė jis ir pačius 
rusus darbininkus, kurie ne
produkuoja užtektinos kieky-
bės reikalingų prekių. Barė 
valstiečius už jų badavimą ir 
apsnūdimą. Pagaliaus pažy
mėjo, kad galų-gale Rusija 
visgi atsigausianti ir trumpoj 
ateity užimsianti aukštą vie
tą pasauly, jei tik bolševi
kams ir komunistams netruk
sią sveikumo ir pavykimų. 

Susirinkimas tuos Lenino 
žodžius priėmė kaipo auksinį 

[pinigą. 

Vakar pranešta, jog 12 me
tų mergaitė įšoko Chicago u-
pėn. 

Jšrtauktas lavonas identifi-
knotas, Tai 16 metų Julia 
Grilz, 1337 No. Halsted st., 
viešosios mokyklos 8 skyriaus 
mokinė. 

Niekas negali išaiškinti, ko
kiais motivais ji pasidarė ga
lą. Buvo sakoma, jog vieną 
dieną mokytoja ją subarusi. 
Bet mokytoja užsigina. Sako, 
Julia buvus pavyzdinga mo
kinė. 

SUSPŽJO NUTVERTI 
REVOLVERĮ. 

Richard Dykstra, 17 metų,-
6147 So. Peorią st., ketvirta-; 
dienio rytą išėjo iš namų ir 
negryžo. tWi 

Rasta jo rašyta ir namie pa
likta kortelė. J i s atsisveiki
na su visais ir pažymi, kad 
daugiau Su nieku nesi maty
siąs. 

/Policija visaip svarsto t# 
klausimą. 

APIPLĖŠTA VAISTINĖ. 

Vienas plėškias apiplėšė vai
stinę, 4501 No. Robey gat. Pa? 
ėmė 45 dol. 

Du detektivu. ties Milton ir 
Division gatvėm sustabdė du 
praeinančiu įtariamu juodu
ku. 

Kuomet vienam kišeniai bu-
bo krečiami ir atrasta revol
veris, kitas juodukas išsit
raukė savo revolverį. 

Tečiaus vienas detektivu 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie apsi
niaukus diena; maža atmaina 
temperatūroje. 

% 
• ' - " • 1 ! • ' -

PINIGŲ KURSAS. 

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 mark. . 01% 
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enumeratoa mokami iškalno. Lai
škai io»i nuo užsirašymo dienos 

Į nuo Naujų Metų. Norint permai-
ji adresą visada reikia prisiųsti 
Įaenas adresas. Pinigai geriausia 
|ti iŠperkant krasoje ar ezprese 
|ouey Order" arba įdedant pini-

} registruotą laišką. 

DRAUGAS" PUBL. CO. 
|i4 So. Oakley A ve., Chicag© 

Tei. Roosevelt 7701 

ICOOEL KOVOJAMA, 

kams algas. Juo labiaus, kad 
ir priekarinės algos buvo ne-
užtektinos. 

Šie skaičiai leidžia mums 
suprasti kodėl darbininkai 
taip griežtai kovoja norėdįa-
mi palaikyti karo metų algas. 

KARO ŠMUGELIS PALAI
DOTAS? 

1US 

Suv. Valst. generalis proku
roras Daugherty paskelbė, jog 
karo laikų visi šmugelninkai, 
kurie paglemžė daug vyriau
sybės pinigų, būtinai bus pa
traukti teisman. 

Prokuroras tai paskelbė dėl
to, kad jis gaunas daug ragi
nimų tą reikalą kuoveikiaus 
stumti pirmyn. Nes paskiau a-
pie daugelį tų sukčių bus ir 
užsimiršta. 

Atrodo, kad iš tų pelų ne
bus grudų. 
Patsai prokuroras pripažįsta, 

kad tas klausimas negreit išri
šamas. 

Karo laikais šalį valdė de
mokratų partija. Demokratinė 
administracija darė visokius 
karo kontraktus su firmomis. 
Šiandie respublikonų partijos 
administracija v verčiama su
sekti, kaip dideles suktybes 
firmos atliko su tais kontrak
tais, kaip daug'milionų dolie-
rių jos pasisavino. 

Traukiant teisman firmas, 
prisieis išjudinti ir buvusios 
demokratų administracijos 
aukštuosius valdininkus. Juk 
jie darė kontraktus su firmo
mis ir atsako už savo darbus. 

Tame ir yra svarbiausioji 
priežastis delko tas visas rei
kalas,, tęsiamas. 

Reikia sutikti, kad ilgai rei
kės laukti, pakol valdininką 
šmugelis bus įrodytas. 

tidysis karas baigėsi, bet 
Įnybės nėra. Nekalbant apie 
n*opos kraštus kur ligi šios 
[mos verda tautų kovos, A-
irika, rodos, turėtų aprira-
Tečiaus ir šių šalį vargina 

Įiujinės kovos — streikai. 
Karo metu skelbta apie nan-

|jį pasaulį kurs gimsiąs iš 
ro griuvėsių, bet ir taiką 
sirašius vis jaučiama prieš-
Įriilė tvanki atmosfera, 
[mant ekonominę šios šalies 

[dėtį vis kovojama del sun-
gyveninio sąlygų, neužtek

tos algos už darbą. 
National Industrial Con-
mce Board" ką tik pas-

|lbė skaičius kuriais reiktų 
sidomėti. š i įstaiga yra pa-

| darbininkų. Jos skaičiai 
Įtatistinės žinios) remiasi 

dirbtuvių daviniais. Pa-
algas ir gyvenimo 

igumą, tautinė pramonės 
| janizacijos komisija suran-

kad Suv. Valst. Darbo 
Įuras (valdžios įstaiga) ne-
ksliai papigino gyvenimo 
Įangumą 10%. » 
[Kuomet 1914 m. papras tas 
irbininkas gaudavo $12.36 į 
[vaite, šiandien,reiktų $13.70 
d̂ butų galima pirkti tiek 

lt produktų, kiek 1914 m. 
(rkta už $1236. Reiškia dar-

įku taigos turėtų būti pa-
tltos bent $1,34. Tuotarpu 
i-ldžios biuras praneša, kad 

tdien toks ]>ats darbinin-
is gauna $12.90, taigi net 54 
Intais duagiaus negu 1914 m. 
Bet kas iš to? Kuomet gy-
snimas pabrango ir norint 
įlyginti algas su 1914 m. 
ikėtų gauti $134 viršaus, o 

54 centus. 
Štai delko^ nenuoseklu gų- Vitu, vatu, daržinėj ant ra-
i į prieškarines darbiriin- tų (botagas). 
— ' . ..._JL 1__.-L.L_L "••* - i , , 

A T K E R Š Y S . 

Žmogus munšainieriui: 
— Greitai, mane gyvatė j -

kando.Duok kvortą pigiausios 
munšainės. 

— Geriau pirk brangiausios, 
draugeli. 

— Niekada. Aš ne sau no
riu, bet tai gyvatei. 

RINKIMAI | LIETUVOS 
SEIMį. 

Lietuvos laikraščiai paduo
da .rinkimų pasekmes iš ats
kirų apylinkių, bet galutinų 
rezultatų nenurodo. Balsavo 
apie 80% gyventojų — pilie
čių. Vadinas, žmonės rinki
mais domįėjosi. Ne visur jie 
buyo vedami tvarkiai. Pavyz-
dm Ukmergės apskrities rin
kimų komisija net teisman 
patraukta, nes socialistai pa
glemžė krikšČ. demokr.-ir pa
žangos balsavimo lapelius. M*-
nisteris Olekas patsai nuvyko 
ištirti socialistų šmugelio. 
Greičiausiai Ukmergės aps
krity antru kart teks žmones 
varginti del socialistų nesą
žiningumo rinkimuose. 

" L a i s v ė " iš spalių 17 d. taip 
kalba apie rinkimų pasekmės: 

"Abelnai krikščionių blokas 
laimėjo Panevėžio apskrity 
70% visų atstovų, Kretingos 
60 — 65%, tiek pat rodos ir 
daugumoje Žemaitijos. Suval 
kijoje krikščionys rodos gaus 
2-3 (du trečdaliu) atstovu. 
Kauno, Ežerėnų, Utenos aps
krityse krikščionių bus ne
maniau kaip pusė, vietomis gi 
daugiau. Užtat katalikai ap
sileido Rokiškio apskrity, ka
me krikščionių demokratų blo
kas tegavo 3645, žemdirbiai 
390 ir Ragelėnų (kun. Stake-
lės) kuopa 2233. vadinas viso 
labo krikščionių 6268. Tuo
tarpu bolševikų, social-demo 
kratų, ir social-liaudininkų L 
kitę kairiųjų krikščionių prie
šų 11294, neskaitant 1562 žy
dų. Vadmas apie 10 tūkstan
čių lietuvių katalikų t. y. du 
trečdaliu balsavo su savo baž
nyčios priešus! Baisus nesusi
pratimas ir sarmata. Ne k̂ j, 
geriau ir Šiaulių apskrity, ka
me katalikai tepravedę vo^ 

40% savo atstovų, . kitus 
60% paveržę social-liaudinin
kų pažabota valstiečių sąjun
ga ir visokio plauko bolševi
kai ir crcilikaL 

Visgi galima spėti, kad kri
kščionys (krikd. demokratų 
blokas ir Žemdirbiai) laimės 
daugiaus kaip pusę visų at
stovų ir šiame Seime, kaip ir 
Steigiamajame, jie turės dau
gumą, kad ir neperdicjelįc. Pa

s n i n k ų pažabota i r jųjų ve
dama^ Nemažai balsų surinko 
ir. bolševikai pasislėpę too ne
kaltai užvaldyta "darbininkų 
kuopa". Tiė»a už ją balsavo 
ko ne pusė žydų ir šiaip vi
sokių dykaduonių, nepaten
kintų gyvenimu, kad valdžia 

;juos dykai? nėmaitina. Žydai 
daugiausiai balsavo už savo 
tautinę sijonistų partiją, bet 
toli nevisi. Kitos žydų parti
jos gavo mažai balsų, vadi
nas likusieji balsavo už bol
ševikus ir socialdemokratus. 

Lenkai neveizint smarkios 
agitacijos $u pagelba " K s . 
Lįaususa" ne ką daugiau te
gavo balsų. Kaune jų pasiro
dė besą 7,000 prieš. 10,000 lie
tuvių. Todėl jie vargiai bepra-
ves 3 savo atstovus, nors ki
tose apygardose ir surinko dar 
tiek balsų; kitos taut. mažu
mos rodos nieko nelaimės." 

Nors jau turime aplamų ži
nių apie rinkimų pasekmes, 
bet turime laukti galutinų, 
kurios šiomis dienomis turės 
mus pasekti. Visos l igi šiol 
gautos žinios kalba, kad socia
listai vistik negalės susukti 
sau bolševistiniO lizdo mušu. 
tėvynėje. 
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- TIS? 
Kl. — Kas išleido Lietuvos 

pilietybės įstatymą? 
Ats. — Lietuvos p i l i e ty je 

įstatymas pirmiausiai buvo iš
leistas Ministerių Kabineto 
1919 m. sausio 9 d. pasirašius 
Ministerių pirm. M. Šleževi
čiui ir Teisingumo ministeriui 
P. Leonui, patvirtinant jį Val
stybės Tarybai. Reiškia jis 
išleistas prieš susirinksiant 
Stėig. Seimui. Socialistas Šle
ževičius r sandarietis P . Leo
nas po juo pasirašė. Vėliaus 
1920 m. bal. 2 d. tas, galima 
sakyti, socialistų- pagamintas 
įstatymas, buvo papildyta* 
prie §3 ir §4 pastabomis ir 

ToNvnsend. J i s skaitėsi dešinėji 
> _ 

ranka žinomo tos organizacijos 
vado Haywoodo, kurs paspru-
d6 Rusijon. 

Townsend išgiedojo policijai 
apie radikalų sąmokslą (su-
simokinimą) Amerikoje karo 
laiku. Svarbiausias jų sąmok
slo tikslas buvęs nuodinti a-
rnjfcrikoniškus kareivius Fran-
crjOje ir daužyti važinėjan
čius či-t traukinius. 

Anot Townsendo, I . W. W. 
• * . . . < 

organizacija savo ištikimiau
sius narius darbininkus pas-

Ats. - - J is riet čia gyvenda- kkirstė pb įvairias dirbtuves. 

Ats. — K a d lietuvis svetur 
gyvenas nesinaudoja savo kra
što teisėmis, t a ip kaip kiti pi-
liečiai savo krašte, tai jo da
lykas. J is turi teises i r gali 
naudotis savo teisėmis, bet 
pats savo noru jų laikinai ne
naudoja i r kiekvieną valandą 
grįžęs savt) šalin jomis naudo
jasi. Bet ne tiesa, kad net it 
svetur apsigyvenęs nesinaudo
tų savo teisminis.'' 

Kl. — Kokiomis teisėmis 
Lietuvis pilietis Amerikoje gy
venąs gali naudotis? k 

mas, tarpininkaujant kitam, 
gali Lietuvoje pirkti ir kitokiu 
būdu įsigyti nuosavybę, turė
ti . nekilnojamą turtą, biznio 

1922 m. b i & 22 d. -prikergus I S U į f i s d y t i fr fc \ 
. x K .. , «. D . . 1 Kl. — Ar jau ir viskas T 
į6-tą, jis buvo St. Seimo ir 

IŠ KATALIKĮĮ PASAULIO, 
1 

— Ar žinai, Juobas tikisi 
sulaukti Metuzelio metų! 

— Kaip lai? 
— Jįs sako, savo gyvenime' žymėtinas sumažėjimas social-

Katalikų skaičius Suv. Valst. 

Šiais metais atspauzdintas 
New Yorke oficialus ^Catbo-
lic Directory" rodo 18,104,804 
katalikų Suv. V. 

Katalikų Bažnyčia nepap
rastai progresuoja. 1910 m. ka- | ^ ^ 
ialikų būva ant 100 — 16, gi 
1922 im 17 ant šimto. o . 

1912 m. Suv. V. buvo 15,-

Ministerių kabineto priimtas. 
Dėlto sakyti kad Lietuvos At
stovybė jį išleido butų di
džiausia nesąmonė, ne tiesa. 

Kl. — Jeigu šis įstatymas 
socialistų pasirašytas ir S t. 
Seimo priimtas, kodėl turi to
kio pasipriešinimo? 

Ats. — Delfo, kad jis be tei
sių kurias suteikia, deda pa
reigą užsimokėti už pasą. Pa
są išsiimant $10 ir paskui kas
met pasą atnaujinant po $5. 

Kl. — Ar negalima pasiliuo-
suoti nuo mokesčio? 

Ats. — Taip. Kas neišsigali 
mokėti vienus metus $10 ir pa
skui po $5 kasmet, gali būti 
paliuosuotas. 

Kl. — Kokiu būdu ? 
— Reikia Paskolos 

Stoty gauti nuo Paskolos Sto
ties Valdybos neturto palaidi* 

Ats. ' Dar daugiaus. Čia, 
šios šalies valdžia negali Lie^ 
tuvos piliečio nuskriausti, jis 
yra globojamas, užtariamas ir 
ginamas Lietuvos Atstovybės 
Washingtone. 

Kl. — Bet kodėl buvęs at
stovas Vileišis nepaskelbė to 
įstatymo, jeigu jis taip nau
dingas- ir socialistai pirmieji 
išleido? 

Ats. — Todėl nepaskelbė, 
nes Vileišiui esant jo negali
ma buvo įvykdinti. Gi negali
mų įvykdinti įstatymų nes
kelbiama. 

Kl. — Kaip t a i . negalima 
įvykdinti? . 

Ats. — Gi, taip, kad ligi 
Suv; Valstijos nebuvo pripaži
nusios Lietuvos de jure, Lie
tuva ir jos įstatymai buvo 
negyva raidė, tegalėjo veikti 
tose šalyse, kUriosa Lietuvos 

jimą ir busi paliuosuotas nuo nepriklausomybė buvo pripa-
015,569 katalikai, šiais metais j mokesčio. 
18,001,801; 17,491 kunigas' Kl. — Ar kartais tokia mo-
1912 m. gi 1922 nju 22,049,, kestis nėra Lietuvos Atstovy-

sulauksiąs visiškos prohibici 
jos šiame krašte. 

liaudininkų* (Šleževičių, J . Vi-
leišų ir p.) balsų, kurių su
rinkta vos tūkstantis su vir
šum. Visa liaudininkų parama 
tai Valstiečių Sąjunga, * lia»-

1912 m. 13,939 bažnyčios, da
bar 16,615; 1912 m. buvo 1,-
333,786 mokinių parapijos mo
kyklose, 1922 m. 1,852,498. 

Oanytojavimo pareigos nors 
ir panašios PGuropos kraštams, 
bet dažnai skirtingos, ypač 
rytuose. Čia kartais diecezija 
tokio didumo kaip visa Itali
ja ir misionieriaus parapija 
nemažesnė už vsą Daniją. Tik 
lordas duoda galimybės mi
sionieriui lankyti -tikinčiuo
sius. Aplamai dabar 821 ka 
talikas turi vieną kuįiigą. 

žinta. Pripažinus Lietuvą, pri
pažinta jos įstatymai. J ie da
bar ir veikia. 

— Aš nogėčiau- matyti tokį 
vyrą kurs mane bučiuotų. 

— Be abejo — bejt tau ne
reikėtų 'prie to prįsijaižtriti. j tuviui piliečiui ta mokestis 

bės prasimanymas, noras pa
sipinigauti? 

Ats. — Ne. Mokesčius nus-« 
ta to ne Atstovybės, bet Žemės 
Ūkio ir Valstybės Tartų Mi
nisterija kuri ligi šiol buvo so
cialistų žinioje. 

Kl. — Bet ar dėlto kad so 
cialistai nustatė tokią mokestį 
reikia atsisakyti pilietybės už 
$5? 

Ats. — Ne. Ar socialistai ar 
krikščionys nustatė tokią mo
kestį, mokestis neatmaino pi
lietybės įstatymo be kurio nei 
viena šalis negyvena, mokestis 
neperka ir neparduoda mųsų 
lietuvybės. 

Kl. — Kam tad mokėti Ii e-

RADIKALU DARBAI, 
Socialistai radikalai šaukia, 

kad kapitalist inė Amerikos 
valdžia juos begalė persekio
janti. Taigi čia nesama jokios 
laisvės nei jų žodžiui, nei raš
tams, nei susirinkimams. No
rėtųsi jiems atlaikyti, bent 
kokį slaptą susirinkimą. Žiū
rėk, jau stovįs už nugaros vy
riausybės agentas. -

Tečiaus radikalai turėtų su
čiaupti lupas, nes jų neištiko 
priklausoma bausmė už piktus 
darbus. Kit6se šalyse, su jais 
butų apsieita kitaip. 

Mieste Sacramento areštuo
tas žinomos radikalų organi-

Keli šimtai jų dirbo galvijų 
skerdyklose. ChicagOs galvi
jų skerdyklose dirbo apie 300 
sąmokslininkų. Jų tikslas bu
vo nuodinti mėsos produktus, 
siunčiamus amerikoniškai ar
mijai Europoje. J skardines 
su konservais jie kaldavę su
rūdijusias vinis. Mat, nuo ru-
dies gali kilti nuodai. 

Tečiaus tas visas darbas 
jiems nesisekęs. Darbe visur 
buvę daug inspektorių ir šni
pų. Reikėję jų saugotis. 

Be to, radikalai laukuose 
deginę javus, kad nors tuo 
būdu 'pakenkti šalies vyriau
sybei. 

iPatsai r f o w l l s e n ( i tarnavęs 
prie traukinių. Bet jam nei 
kartą nevykę sudaužyti trau
kinio. Nebuvę tinkamų aplin
kybių. 

Keltos dešimtys socialistų 
radikalų šiandie eina bausmę 
federaliame kalėjime. Karo 
laiku jie teismų nubausti už 
sąmokslą. Visokio plauko" so
cialistai ijftos vadina' "politi
n ia i s" 'kiSiiaM! 5B i rdi, tai* kr*-
pitalistų aukos.' Stengiasi 
juos paliuosuoti. 

Tai tik labai maža dalis tų, 
kurie karo laiku kilo maištan 
prieš vyriausybę, kurie iš A-
merikos mėgino padaryti ant
rąją bolševistinę Rusiją. 
. Bereikalo jie kelia triukš

mą. Juk tokios laisvės jie nie
kur kitur neras, kaip Ameri
koje. Gi - jei šiandie jie ujami, 
lai atsižvelgia į savo darbus. 

—Virš visko, gydyt, vyrui 
sakė, ji turi ' mažiausia kal
bėti. 

— Vai, daktare, vyras tuoj 
atsiliepė, ar negalėtumei pada
ryti jai tą ligą amžina? 

iNKU PARTIZANU GAUJOS NEU
TRALIOJE JUOSTOJE. 

Kaip yra žinoma, kad tarp Lietuvos 
Lenkų kariuomenių pravestas tarpas, 

mtralė juosta arba zona vadinamas, kad, 
ip sakant nesipeštų. Tai įvykdyta TAU-

S-įJUNGAI tarpininkaujant. Čia ten-
nors dalinai apibudinti kokių prie-

onių griebiasi mūsų "neva brol iai" len-
i, kaip per 10-ies kilometrų platumo 

tostą (zoną) abiejų pusių kariuomenėms 
^audžiama pereiti. 

Sukrutus Lietuviams atgauti Tautai 
^priklausomybę, veik visi Lietuvos dva-
ninkai išdūmė Lenkijon, prašyti Pilsud 

slopinti lietuvių siekius. Nagi, ir ėmė 
umti Lietuvon legionus] Gerai pažino-
e "pilsudskijadą" ir kiek Vėliau "želi-
>vskijadą". Kaip PILSUDSKIS taip ir 
ILIGOVSKIS irgi yra iš tų, taip sa-

int, mūsų "pabėgėlių", tai mielu noru, 
sa šird&ia, suteikė pa^elbos Lietuvos 

šlėktoms dvarininkams. Kiek pastangų • "strzeleus", ir peoviakus, ir valkatas, va 
s . 

Tartila sieksnis, Tartilienė 
mastas, Tartiliukai po spin 
džiufcąv (grėblys.) 

nedėjo, bet visgi Lietuvos pavergti ne
pasisekė, nors dalį ir užgrobė. Pagalios 
mūsų tie "pabėgėl ia i" sugalvojo kitą bū
dą būtent: organizuoti .įvairios rųšies 
"strzeleus", peoviakus ir t. t. Naudoda
miesi tuo, kad Tautų Sąjungos tarpiniu 
kaviniu pravesta neutralė juosta, ėmėsi 
darbo, kad iš neutralinės juostos padaryti 
atskirą "ponstvą", tik žinoma, Lenkijai 
priklausančią, nes Lietuvoj "strzelcų" ir 
P. O- W. organizavimas nepasisekė. 

Kadangi kariuomenę siųsti neutrali-
nėn juoston draudžiama, tai aprengė ją 
civiliniais rūbais ir pavadino partizanais, 
neva figūruojančius neutralinės juostos 
gyventojus. Kaip tarė taip padarė: šių 

\^ „ o ^ i ^ c i A • *• A • "gyventojų" priveisė pUnus neutralinės 
10 pagelbos, kad apginti savo dvarus ir * juostos užkampius. Suorganizavo Vilniuje 

Vyriausį partizanų štabą, paskyrė vy-
riausį visų partizanų vada, na, i* ėmė sių
sti gaujas neutralinėn juoston. Dabartiniu 
laiku vyriausias partizanų vadač apicie-
ras KAPCUKAS. 

gilius ir t. t. 
,. Taįgį vienas" iš Lietuvos valdininkų 

VIRBALIS, nujausdamas |^erą dirvą tuose 
partizanuose arba kaip lenkai vadina neu
tralinės juostos "gyventojuose" pavogė 
nemažą sumą pinigų ir parsidavė lenkams. 
Tai įvyko 1921 metais, kuomet Virbalis 
išbėgo pas lenkus. Kaipo tokį, lenkai tais 
pačiais metais siuntė neutralinėn juoston 
organizuotų partizanų gaujas Meiš^ogalos 
rajone. Kiek vėliau jis su savo darbuote 
persrkėlė Širvintuosna, pasivadindamas 
"Do\vodca ludowey ochrany pasu neutral-
nego-" (Neutrąjiinės juostos liaudies Ap
saugos Vadas). Čia jam neorganizuojant 
partizanų gaujas įsimaišė Tautų Sąjungos 
Kontrolės Komisija, kuri matydama tokį 
refclfų niekšingą darbą, netikėtai patį Vir
balį suėmė. Rodos, kad ir ^alas' štų gaujų 
darbuotei, bet kur, Virbalis keliaklups
čiais maldavo pasigailėjimo ir davė garbės 
žodį, kad daugiau tokiu niekšingu darbu 
nerržsiimsiąs, tuo remdamasi (garbės žo 
džm) T. S-gos Kontrolės Komisija jį pa 

vėl savo vietoje! Lenkų Valdžia i r mūsų 
"pabėgėl iai" davė jam dideles sumas pi
nigų ir kad Tautų Sąjunga nežinotų, VIR
BALĮ " A P K R I K Š T I J O " SARTONU ir 
jis čia figūravo, kaip "Komendant mili-
ciji neutralnego pasif" (Neutralinės zonos 
milicijos Komendentas). 

VIRBALIS — SARTONĄS atgaivi
nęs savo gaujas ir gavęs iš Želigovskio 
tam tyčia kareivių ėmė demonstruoti vi
soje neutralinėje juostoje kiršindamas gy
ventojus prieš Lietuvius ir dėjo pastangų, 
kad i t vietos savivaldybių įstaigų praša
linus visus lietuvius, o jų vieton įsodinti 
sau tinkamus asmenis. Gyventojai labai 
susirūpino, kad \ri$)uiio? — Sartom) gaujų 
šeimininkavimą pašalinus, bet' būdami be
jėgiais įveikti jų neįstengė; vien tik ėmė 
skųstis Lietuvos Valdžiai ir Tautų Są
jungos atstovams. I r dabar nuolat ai plau
kia skundai del partizanų elgesio, bet 
kada bus jų reikalavimai patenkinti ne
žinia. Visi laukia tos dienos, kuomet pri
siglaus prie savo močiutės Lietuvos! 

:& m. balandžio mėn. 16 — 19 dieną 
I šias partizanų gaujas priiminėjo ir leido, bet praėjus kuriam laikui Virbalis Virbalio — Sartono gaujos plačiai buvo 

pasklydusios po neutralinę juostą ir rinko 
šventėms kiaušinius. ir kitus produktas; 
partizanų vardu prisidengdami, šiais tik
slais naudojosi *ir stovį pafrontėj lenkų 

kareiv. Tiens <obyvatelianls , žm. ne
norėjo nieko auįa« | i , tai lenkučiai, kad 
paskatinus gyventojas prie duosnumo ėmė 
šaudyti ir kai kur mušti nieko nekaltus 
piliepius. O jifk tokių švenčių buvo ne-
hiaža! Visas pasaulis Lenkus pažįsta, kad 
jiems ankšta " a n t svieto gyventi". J i ^ v i 
suomet meluoja, veda didžiausias provo
kacijas prieš kitas Tautas. Paimsime nois 
vieną jų laikraštį ir ten atrasim visą 
eilę šmeižtų, m e l a į ^ s % j r t. t. Pavyz-
dBStri: "Dziennik WHenski» 24. Nr. iš J. 
m. VI — 1 dienos skelbia, kad tas "Miii 
cijos Komendantas" Sartonas sušaukęs 
konferenciją visų, Širvintų apylinkės-.se
niūnų ir tarp kitko nutaręs išvyti Lietu- l 

vių partizanus i ^ Širvintų miestelio (Uk
mergės apskr). Teisybė, kiek palaukus, 
lenkų partizanai užpuolė esančią Širvin-
tuose vietos žmorĄ miliciją, kuri nenorė
jusi priklausyti Virbalio-Sartono gaujai. 

(Bus daugiau) 
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is KAUNO Į šIDLAVį. 
Rngs. 9 d. buvan Škllavoje 

Užgina. Šv. Panelės atlaiduo
se lojome iš Kauno Katedros 
bažnyčios su procesija, ftjom 
labai iškilmingai su karišku 
orkestru, ėjo 3 kunigai ir a-
pie pusantro tūkstančio žmo
nių. Buvo labai gražu ir ma
lonu; sunku butų viską apra
šyti. Kilnus gyvo tikėjimo re
ginys. 

Ižugs. 8 d., tai yra šnbatos 
rytą 6 vai. visi susirinko į 
Katedros bažnyčią. Giedota iš
kilmingos Mišios. Per Mišias 
grojo kariškas orkestras. Po 
Mišių pasakyta pamokslas ir 
po palaiminimo su visomis 
karimomis i r altorėliais giedo
dami "Dievas mūsų prieglau
da ir ga lybė" traukėme per 
miestą į stoti. Giedojo vieną 
punktą giedoriai, o kitą punk
tą — orkestras. Graudu ir 
malonu. Nevienam iš akių iš
tryško saldi meilės ašara; žmo
nių buvo pilnos miesto gatvės, 
atėjome į stoti. — Vagonai 
1 uvo jau p n rengt i, išpuošti m 
liumynais ir visokiomis gėlė
mis, mat del mūsų buvo ats
kiras traukinvs 20 vagonu. 
Susėdome visi j vagonus; už-

.griežė orkestras ir giedojome 
tą pačią giesmę " Dievas mū
sų prieglauda ir s t iprybė". Iš
važiavome iš Kauno, važiavo 
me iki Šiaulių. Nuo Šiaulių 
valiavome ant Tauragės iki 
artimiausios stoties prie Ty-
tavėnų. Stoty išlipus, buvo 
jau tamsu â >ie 8 vai. vakaro. 
Keliauninkai beveik visi tu
rėjo žvakes ir degančiomis 

žvakėmis ėjome S -verstus j 
baznytkiemį. Kaip tik pasiju
dinome nuo stoties eiti, už-
griežė orkestras, tuojaus pa
sigirdo varpų balsai, tytąvė/ 
mj bažnyčioje. I r taip kelia
vome per laukus, sodžius ir 
miškus. Naktis buvo tamsi, 
ant dangaus mirgsėjo žvaig
ždės, o keliauninkų rankose 
žvakes ir ta rp šitokiu švie
sų švytravo vėliavos ir spin
dėjo baltas kryžius ir altorė
liai. Tikrai atrodė, kad čia 
eina Kristaus kariuomenė. 

JEIGU NORI ALAUS, LENG-
VAUS VYNO IR NUMAŽIN

TU TATU TAI BAL
SUOK Už 

T H O M A S A . B O Y E R . 
Republikonu Kandidatas ant 

County Commissioneraus. 
I.egislative Vo-

ters I^eague štai 
ką sako apie Po
no Boyer rekordą 

"Thomas A: Bo
yer, Representan-
tas (Rep:) Chica-
go: Baigiantis sa-į 
vo trečia terminą 
su pirmos kliasos 
rekordu: Ponas 
Boyer užsipelno 
6p*»eialį kreditą už 
mokėjimą vesti iš
laidu: Jis sutaupė 
suvirs $100,000 
būdamas legisla-
turos narys: Apla
mai imant jo re
kordas tiesiai yra atsiZymėtinas," 

Ar burtavojiesi, randuoji narna ar 
turi nuosavybę — properte turi mo
kėti tax-us — jo rekordas parodo 
kad jis visuomet buvo už tą kad vi
suomenės piningai nebūtų bereikalo 
eikvojami: Taxai priguli nuo tų ku
riuos jus išrenkate užimti valdvietęs: 
Beabejonės jus norite tokio žmogaus 
kuris laikys jūsų pusę: 

Už vien tą šis žmogus yra visiems 
rekomenduojamas: Apart to jis yra 
biznierius gero charaktoriaus ir vi
suomet pasirodas draugas ateivių 

Tytavėnose. 

Atėjome į Tytavienus apie 
11 vai. naktį. Miestelis buvo 
pilnas žmonių, buvo pastatyti 
dveji vartai. Pasitiko mumis 
su vynu, duona ir druska,; 
paskiaus sutikome išėjusį se
nelį kleboną musij pasititikti, 
taipogi su kryžiumi ir vėlia
vomis. J ved ė mumis į bažny
čią ir pasakė gražu pamoks
lą. Bažnyėia labai graži. Mū
sų keliauninkų kunigas taipat 
pasakė nors trumpą, bet grau
dinga pamokslą, primindamas 
—.* kaip kitados Jeruzaliaus 
bažnyėioje atsitiko, kad sene
lis Simenos išėjo pasitikti 
Marijos su Jėzumi ir įvedė 
juos į bažnyčią. Šį vakarą tas 
senelis dekanas, iki nakties 
vėlumai nemiegojo, bet laukė 
mūsų keliauninkų, einančių 
Kristaus vardu pagarbinti jo 
Motiną Mariją, ir — nakties 
tamsoje išėjo už aukštų baž
nyčios mūrų pasitikti ir gar
bindamas Dievą įsivedė i baž
nyčią ir pavedė visus keliau
ninkus savo parapijonams, 
kad pasiimtų katras kiek ga
li poilsiui savo kambariuose. 

Visi sausai ir šiltai pasiilsė
ję, ant rytojaus anksti rytą 6 
valsuskambėjus varpams visi 
susirinko į bažnyčią; buvo at
laikytos iškilmingos Mišios. 
Per Mišias grojo orkestras, 
po Mišių tas pats senelis de
kanas išleido ir užgiedoję 
"Dievas mūsų pri'eglauda ir 
stiprybė'*, iškeliavome &idla-
vos linkon, apie 0 vai. buvo
me jau Sidlavoje. 

Šidlavoje. 

Kad įėjome į &idlavą, netik 

kai išsiskirstė pavalgyti... 
Paskiaus jŲnoma, ėjo pamal
dos bažnyčioj savoN tvarka. 
Dvi dieni laike sumos griežė 
mūsų orkestras. Pirmadienį 
prieš Sumą, Šidlavos Klebo-

* 

nas mūsų kompaniją su visa 
iškilme ir procesija^ užgiedo
jus orkestrui giesmę Pan. 
Švenč. išvedė prie nauįai sta
tomos koplyčios. Nors koply
čia dar neužbaigta dirbti, ir 
nieko daugiaus dar nėra kaip 
tik pliki, labai aukšti murai, 
laiptai ir plytų trupiniai su
birę. Viena tik kertelė palik
ta maldininkams, pamatyti 
akmuo ant kurio stovėjo Die
vo Motina &. Š. Marija. Da
bar altorius ir stebuklingas 
paveikslas Dievo Motinos ir 
visi daiktai atrasti žemėje, už
silaiko bažnyčioje, pakol bus 
Užbaigta statomoji koplyčia. 
O dabar labai graudu. Bažny
čia eina su visa savo iškilme 
ir tūkstančiais žmonių giedo
dama giesmes, lydint muzikai, 
eina prie tos tuščios, rodos, 
vietos, kur matosi tik pliki 
murai ir plytų trupiniai. Sa
koma ten pamokslai, atpasa
kojama visa stebuklingo Die
vo Motinos pasirodymo isto
rija. Suklaupę visi žmonės ir 
kunigai ant trupinių plytų 
prieš tą akmenį, gieda Pane
lės Švenčiausios litaniją. Nors 
vieta tuščia, bet atsiminus, 
kad tikrai toje vietoje stovėjo 
Dievo Motina, apima žmogaus 
širdį koks — tai meilės jaus
mas, kad ant kiekvieno beveik 
skruostų matosi kaipo žemčiu-

ną. Antras dalykas buvo, kas 
nepatenkino keliauninkus, va
dinamieji bažnyčios tvarkda 
riai. J ie matyt buvo užsimir
šę, kad eina iš Kauno, Lietu
vos dvasiškos sostinės, — Ka
tedros, o ' ne iš Varšavos ir 
vertėjo kaip kelyje, taip ir Ši
dlavoje prisilaikyti savo kal
bos, o ne garbinti lenkų pa-

= 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
M M * . —t 

LIETUVIAI PUIKIAUSIAI pamokinimų, pamokslų ir pa 
PASIRODĖ. ! maldų. Lai kiekvienas tuo 

laiku padirbėją savo dusios 

a ' t triotizmą "i-ego počego 
JPatartina klebonui tokius len
kų patriotus pasiųsti į Varša-
vą, o ne leisti žeminti ir minti 
po kojų mūsų gražiąją kalbą. 

A. N! 

SKAITYTOJįj BALSAI, 
J 

Dabartinis pokarinis laikas 
labai tinkamai palyginamas 
su laiku po civilio karo. To
dėl kreipiama visų domė, kaip 
sunkiai anais laikais ėjo at
statymo darbas. Taigi nreko 
stebėtino, jei po šio pasatui in i o 
karo atstatymo darbas ne 
lengviau eina. Dabartiniam 
kongresui, dirbančiam atsta
tymo darbą, prisieina sutikti 
daugybę kliūčių, ' trukdančių 
darbą ir su sunkumu perga
limų. Kongresas tai atliko ir 
atlieka. 

Jis sutvarkė muitų įstaty
mus, prijungdamas prie jų 
daug tinkamų palengvinimų. 

Sis kongresas įvedė didele 
ekonomiją (taupumą) valdžios 
išlaidose ir kituose dalykuose. 

Žemdirbių farmerių padėji
mas karo laiku ir po karo bu
vo tiesiog apverktinas; ir da
bar da kainos ant ju produk-

gai, riedančios ašaros, ir taip {ų y m ^ fcm^ ^ k o n 

pagarbinę ten stebuklingą 
vietą, vėl grįžome į bažnyčią. 

Pirmadienį, po Sumos Sid-
lavos klebonas išlydėjo už 
vartų, pasakė pamokslą, pa
dėkojo ir paprašęs Dievo pa
laiminimo, atsisveikino, pa 
veždamas visus Marijos .globai 
paleido mus į kelionę ir tokio
je pat tvarkoje, vėl sugrįžome 
į Kauną, į Katedros bažny
čią ir su maldomis užbaigėm 
tą brangią kelionę. 

Laikas pasitaikė labai ge
ras, oras gražus ir šiltas, ke
lionė buvo labai graži ir ma
loni, tiktai du dalykai, kurie 
nepatenkino keliauninkų. Dide 

kad buvo pilnos gatvės, p i l - j ^ j iškilmėj, kur gal šimtai tuk 
nas miestelis žmonių, bet vi- lM ančių žmonių buvo, neatsi

rado nei vieno kunigo, kur* 

greso ir dabartines, valdžios 
išmintingais patvarkymais jų 
padėtis labai pagerėjo.* 

Dabartinės valdžios pas idar - l ° r \ "7" JvT? 7TV7T £~ 
. JT. v J. sigirdo, "įdz do piekla . Zy 

vimu ekonominis šalies sto- , . . » . , - JT, 

sos tvoros ir stogai mirgėjo 
žmonėmis, taip kad milicija 
vargais —* negalais tegalėjo 
mumis įvesti i bažnyčią. 

Bažnyčioje užgriežė orkes
tras labai griaudingai ir, kaip 
žinoma, ne dažnai atsitinka to
kiose parapijų bažnyčiose gir
dėti . tokio kariško orkestro 
griežimą, padarė didžiausį 

butų pasakęs nors vieną gražų I 
pamokslą. Visas mums esant 
dienas sakė, — vienas vienuo
lis iš Kretingos, kurs žinoma, 
sakė Dievo žodžius, mokino, 
bet ne pamokslus sakė. Mokin • 
ti ir pamokslus sakyti yra di
delis skirtumas. Mokinti gali 
by kunigas, bet pasakyti pa-J 

l>av 
vis pagerėjo. Bondsai, kurie 
buvo labai atpigę. Dabar jau 
atėjo į savo vertę. 

Visai tai aiškiai sako, į ką 
visuomenė turi kreipti savo 
domę ir kam pavesti tolimes
nį šalies atstatymo darbiy. 

Gen. Publ. Service. 

IŠRINKITE 
Probate Teisėju 

Henry Horner 
Probate Teismo 

K į " S i - ttlZ&SZ*' ta**- Paskiaus pagarbinus mokslą, jau reikto turėti V i d U 
(ApeDft, š_ Sakrament-}, keliaunin- paties Dievo malonę ir dova-

as 

KALĖDŲ LIETUVON DOVANAS 
SIUSKITE DABAR 

NAUJAIS PINIGAIS L I T A I S 
Greičiausiai pasiunčia pinigus Lietuvon ir pigiausiai ima už persiuntimą ŪNIVER 

SAL STATE BANKAS. * 
SIUNČIA SU PILNA GARANTIJA 

LIETUVOS LITAIS 

TAUPIKITE PINIGUS 
TIKTAI ŠIAME LIETUVIŲ BANKE 

TURTAS VIRS $2,500,000.00 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So, Halsted St.,Chicągo, M. 

Sioux City, Iowa. — Spalio 
27 d. Siou* City Women ,s 
Club, "Public Library" svet. 
surengė jvairig, programa^ ku 
rios išpildymui užkvietė dvy
likę tautu, tarp kurių buvo ir 
lietuviai užkviesti. Kiekviena 
tauta pasirodė, kg, moka, vie
nos su dainomis, kitos su šo
kiais, trečios su muzika ir t. t. 

Linksma pranešti, kad lietu
viams teko pirmas prizas (lai-
nuėjimo dovana). jTa garbė te
ko mūsų gabiam vargoninkui 
p. S. Simanavičiui, kuris už 
visas tautas geriausia pasiro
dė ir gražią programos dalį 
išpildė. Jis turėjo keturias po
ras mažų bernaičių ir mergai
čių gražiai išmokinęs keletą 
gralžių -dainelių ir lietuviškų 
šokių. Sudainavo keletą gra
žių dainelių ir šoko visokius 
lietuviškus šokius, k. t. klum
pakojį, suktinį ir kitus, ku
riais publika negalėjo atsige
rėti. Džiaugėsi lietuvių žaidi
mais ir jų papročiais, o ypa
tingai į publiką gerą įspūdį 
darė gražus lietuviški drabu
žėliai kuriais buvo vaikučiai 
apsirengę. Taipgi dar p. Si-
monavičius su savo drauge 
dainavo įduetę, paskui solo. 
Šių dainos publikai ir labai 
patiko. 

Svetainėje vientik lietuvių 
vardas skambėjo: "Lithua-
nians ir Lithuanians". 

Kai lenkai pradėjo kaip,viš
tos karkti su užkimusiomis 
gerklėmis, tada svetainėje pa-

išganymui. Lai nei vienas ne-
paniekina Dievo malonių ku
rios bus jam teikiamos. 

d ai ne vienas mūsų tarpe 
randasi kad jau keletas metų 
"kaip nėra buvęs prie Sakra
mentų. Dėlto per tą Laiką pa-
sistengk prieiti, susitaikink 

Į su Dievu ir pradėk naują gy
venimo erą. Nelaukime ir ne-
atidėliokime tų dalykų tolyn, 
nes nei vienas nežinome kada 
Dievas mus gali pašaukti pas 
save. 

Tuo laiku bus svetimų kuni
gų, galėsite pasirinkt kuris 
tik Jums atrodytų geriausias. 

Kum. J. Svirskas. 

m 
CICERO, ILL. ŽINELĖS. 

Pereitą savaitę Lietuvon iš
važiavo p. Ona Nausėdaitė, 
rėmėja visų kilnių reikalų. 

BUVCS KARALIUS BUS 
ŠAUKIAMAS TEISMAN. 

Alenai, laipkr. 3. — Anot 
laikraščio Vima, naujoji grai
kų valdžia pašauks teisman 
buvusi karalių Konstantiną. 
J is turės pasiteisinti už grai
kų armijos nepalaimas Maž. 
Azijoj. 

PIRKO 100 MILIONŲ 
RUBLIŲ. 

SANT FRANCLSCO, CAL., 
lapkr. 4. — Laivakorčių agen
tūros savininkas Ellison už 60 
doL pirko 100 milionų bolše-
vistinių rublių. 

. . * A 

dai pradėjo šaukti, nes daug 
buvo ir žydų šiame vakarėly. 
Iš to lietuviams buvo nemažai 

juokų. Girdėjęs. 

CHICAGO HEIGHTS. ILL. 

BALSAVIMAI 
UTARNINKE 

LAPKRIČIO 7, 1922 
Teisingumas tai didžiausia 

žmogui nauda šiam pasauli j . 
Webster. 

(Apgr.) 
NORTHSIDIECIŲ DOMEI. 
Dienraštį "Draugą ' ' galima 

gauti pirkti sekančiose vieto
se: 

Pas WM. NAUSĖDĄ, krau
tuvėje 1645 Wabansia Ave. 

Pas P. SRIUBĄ, krautuvė
je 1835 Wabaasia Ave. 

Padėka ir Pakvietimas. 
Niekados negalėjau neį sap

nuoti kad mūsų kolonijoj į to
kį trumpą laiką, į keturis va
karus, parapijos bazaras duos 
tokias gražias pasekmes. Te-
čiaus šiandien jau turiu jas po 
sffvo akių. Jos yra gražios ir 
labai gražios. Parapijai lieka 
grypa uždarbio virš 700 dole
rių. 

įPirmiausiai už tą viską dė
koju Dievui, kad J i s mums 
padėjo ir gražiai dalykus pat
varkė; o po to tariu nuošir
džiai ačiū parapijos komite 
tams, šiaip vyrams, moterims 
mergaitėms — didelėms ir ma
žoms, kurie-ios dirbote prieš 
ir per bazarą. Taipat labai, 
labai ačiū seserims — moky
tojoms, kad paraginote mo
kyklos mergaites prie darbo 
ir joms padėjote. Labai ačiū 
bknieriams ir šiaip jau žmo
nėms kurie paaukojote daik
tų bazarui. Galop ačiū visiems 
parapijonams, ir svečiams iŠ 
Steger, Harvey, ir Chicago, 
kurie atsilankėte į bazarą ir 
savo atsilankymu parėmėte. 

Beto pranešu, kad lapk. 12 
d. prasidės Šv. Misijos ir 
trauksis iki 19 d. lapkr. Misi
jas laikys tėvas Alphonsas — 
Maria, IPasionistas. Podraug 
su misijomis bus ir 40 vai. at
laidai. Atlaidai prasidės lapk. 
17 d. i r užsibaigs podraug su 
misijomis lapk. 19 d. vakaxe. 
Todėl kviečiu visus vietinius 
lietuvius ir iš apylinkės 

\ SKAITYKIT IR PLATINKIT 
TĖVYNĖS GYNĖJŲ — ŠAULIŲ LAIKRAŠTĮ 

" T R I M I T Ą " 
"TRIMITĄ" leidžia Lietuvos fiaulių Isąjun^a, kuriai rupi ne 

bet kurių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo 
tobulinimas ir stiprinimas. 

"TRIMJTAS" teikia daug žinių iš Lietuvos vidaus ir tarp-
Jame aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir tarp-
tautnė padėtis. . 

"TRIMITAS" deda eilėraščių, apysakėlių, vaizdelių Iš šaulių 
kovų už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir 
šiaip daug: gražių pas i ska i tymų . 

"TRIMITAS" eina kartą j savaitę 32 puslapių knygelėmis. Jo 
kaina Amerikoje: metams 4 doleriai; atskiras numeris 10 cen
tu. Lietuvoje: metams — 96 auksinai; atskiras numeris 2 auksinai. 

BROLIAI AMERIKIEČIAI! 
Jums, už jurių-marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai paaiš

kins padėtį mylimos tolimos Tėvynės, del kurios gerovės Jūsų 
šridys taip jautriai plaka. 

Tad išeirašykit Trimitą sau *ir išrašykit savo giminiems Lie
tuvoje. 

Tuojau pasiuskit laiškelį TRIMITUI, pranešdami savo adresą. 
Vieną mėnesį — 4 numerius, — siuntinėsime Trimitą dovanai, 
kad galėtumėt su juo susipažinti. O turime vilties, kad susipa
žinę panorėsi t, kad Jūsų namą nuolat lankytų TRIMITAS. 

Laiškus ir pinigus reikia siųsti tokiu adresu: 
"TRIMITO" ADMINISTRACIJAI. LITHrANIA 

Kaunas, I^aisTės Alėja Xr. 26 

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina Šitos laimingos" Šeimynos. 

BAMBINO 
VaUUfenklia Rcg. S. V. Pat Biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina. 
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 3.3c. arba ui 40c. pasiunčiani per 
Parcel Post tiesiai įs labaratorijos. 

Kūdikiai mėgsta jį! , Jie prašo daugiau f 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-1 U So. 4th SU Brooklyn, N. Y. 

S A L U T A R A S B I T T E R S 

m 

m 

Kas tas "Salutaras" Bite-
ris" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per spefcialis-

p» tus — chemikus, kuri su-
drutina nervus, pagrelbi ligo

j e se skilvio, vidurių ir žarnų, 
ir t. t. Pasekmingai išvalo vl-

£-i dūrius, prašalina visus gesus 
ir išmatas nereikalingas žmo 

tH gaus systemai ir* priduoda 
M stiprų, drutinanti veiksmą 

kūno dalims, kas veda prie 
PP tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ką rekomen
duojame savo šaknis — lie-
karstas kaipo geriausias gy-

^ duoles. Tai drystame atsaky
ti kad mes esame šaltines 

P3 sveikatos. 

^ Kaipo patirta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
merlkoj, bet taipgi ir Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysite klai-

" dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Hj Reikalaukite savo aptlekorkus, o jeigu negausite tai reikalauki

te tesiai iš mūsų. 

^ SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 
03 1707 So. Halsted Street Chicago, Illinois. 

S A L U T A R A S B I T T E R S 

< 

P 

Pas L. STRIUPA, Barzda-
skutykloje 1823 W. North Ave. t Steger ir Harvey, neapleisti 

I P. KV0RKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Rakandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Masinos, Plau
namos Masinos ete • 

I • • 
• 

I 
8 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. ! 
Telefonas Monroe 3683 ! 

• • • • • • • • • • • a 
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IŠ SPORTO SRITIES 
Vyčių Sportas Chicagoj. 

Lietuvos Vyčių yra devynios 
kuopoj Chicagoj. Penkios jų 
turi su6rganizavusios basebal 
lininkų arba svaidininkų sky 

vietą, sporto srityje. 

Susirinkimas. • 

rius, kurie ;iais metais dau;>-S t į y y k o g u s i r i n k i l l l M > S u s . 
kartų turėjo rungtynes viešuo
se parkuose. 

Berods, kad Chicagoj pla
čiau žinoma 5 kuopos svai li
ninkų skyrius. Šis, 5-tos kp. 
Iskyrius pasirūpino gražias n-
Iniformas, turi savo klubui 
ruimelj, kur jaunimas susiren-
Ika, svarsto savo reikalus... (ii 

Spalių122 d. 3 vai. po p "etų 
5 kpw sporto skyriaus klubo 
ruime TVabansia ir N. Paulina 

mą atidarė Chic. Apsk. Lygos 
pirm. P . Paliulis. 
Pirmiausia pakelta klausimas 

kuriam skyriui priklauso do
vana už atsižyniėjinuj, rungty
nėse. Pirmininkas, 5 kp. mi-
!TS> praneša kiek kuris sky
li ifs turėjęs rungtynių, kiek 
laimėjęs, kiek pralaimėjęs. 

yakarais praleidžia laika te- S u ] i g j ( ) p r a n e š i m o > t a i j o s k y . 

rius laimėjo "p ra iza" . 13 kuo
pos atstovai, kurių buvo du. 

Inai skaitydami knygas — 
žurnalus. Pradžioje šis skyrius 
tarp ehicagieeių buvo žino
mas, kaipo geriausia išsilavi
nęs sporto srityje. J is liepos 
4 d. turėjo rungtynes net su 
Į L. Vyčiu 4S kp. skyriumi, iš 
[Springfield, 111. 

Antras tvirtas susiorgani 
|zaves svaidininkų skyrius yra 
36 kuopos. Šis irgi daug kar
tų turėjo rungtynes su kitais. 
3b kp. turi daug gabių nariu. 

|ooje inteligentų, studentų irgi 
netrūksta. Jie sutrauk*; visa 
savo parapijos jaunimą į kuo
pę, sakanti metą, spėjame, kad 
turės vieną žymiausiu svaidi
ninkų skyrių. Beje, jie turi 
suorganizavę ir "basket ba l l " 
ratelį. 

Pietinėj Clricagos dalyj 8-t.u 
ir 35-ta kuopos tai pat turi su
organizavusios svaidininkų 
skvrins. Šie skvriai yra S»IT>-

nesni už 5-tos ir 30-tos k p. 
skyrius. 

Vėliausiai svaidiuinkų sky
rių suorganizavo 13 kuopa. Ji 
šis, nors jaunutis skaitėsi, bet 
rungtynėse visuomet tvirtai 
laikydavosi. Dažniausia tajxhi-
vo pergalėtojais. Dabar šis ir 

pareiškia, kad ju skyrius lai-
inejo tą "praizą" sidabrine 
taurę. Čia prasideda ginčai ir 
protestai. 

Mat pirm. P. Paliulis, nors 
nedalyvavo paskutinėse rung 
tynėse tar]> 5 ir 13 kp., kurios 

j buvo pabaigoje rūgs. Lincoln 
Parke priskaitė laimėjimą sa7 

vo skyriui. 13 kuopos atsto
vai protestavo prieš pirm. P. 
Paliulio neteisėtą nuosprendi' 
ir buvo duotas įnešimas išrink 
t i komisiją ig visu skyrių, kuri 
nuspręstų tų rungtynių laimė
jimą.* Vienok susirinkusieji 
nubalsavo, kad pirm. P. Paliu
lio nuosprendis buvo teisingas. 
13 kp. atstovai pareiškė, kad 
jie išstosią iš Lygos ir aplei 
do sus-mą. 

Savo nuomonę išreiškia. 

Nors jau buvo daug rašyta 
" D r a u g e " apie šių dviejų kuo
pų ginėą, bet dar lai bus leis
ta man, pasaliniai, apie tai 
tarti savo žodį. 

Pirmiausia turiu pareikšti, 
kad nė prie vienos tų kuopų 
nepriklausau. Esu 16 kuopos 

kuopa yra lygi. Kaip viena, 
taip ir kita yra brangi ir ar
tima idėjos draugė. Užtad ne
peiksiu vienos, o antros netei
si nsiu. Man lieka pasakyti ti
krą dalykų stovj, kaip jis at
rodo ir kaip buvo su tomis 
rungtynėmis. 

1. Kodėl 13 kuopa nepaten
kinta pirm. P . Paliulio nuos
prendžiu f Dėlto, kad jis nebu
vo tose rungtynėse; nesitei-
ravo kitų buvusių, kaip tik 
savo kuopos; ir yra tos kp. 
narys kuriai nusprendė lainfė-
jimą už tad duota pama
to 13 kp. mintyti apie nuos
prendžio neteisingumą. , 

2. Sus-me, 14 prieš 10 balsų 
patvirtino pirm. nuosprendį. 
Bet tame sus-me dalyvavo 21 
asmuo 5 kp. skyriaus; 2 asme
niu 13 kp. ir po vieną iŠ 16 ir 
24 kp., (bet pastarosios dvi 
kp. dar neturi suorganizavu
sios sporto sekcijų). Čia vėl 
aišku, 5 kp. savo narių didžiu
ma nubalsavo sulyg savo no 
rų. 

Keno kaltė. 

3. Kaip tikrai buvo su to
mis rungtynėmis ir katrų kal-

kaip pašalinis asmuo atmetė 
' "bolę" 8-me inninge. rtaslirtk 
tų ginčų, tai jis sakė, kad as
muo ant pirmo " b a s e " buvo 
" s a f e " — neišmestas. I r jis 
jam liepęs stovėti « n t "baso:" 
ir davęs 5 minutes ginčams iŠ 
rišti. Sakęs kad kita pUse at
i s a k ė žaisti, jei šis asmuo ne
busiąs prašalintas nuo " b a s o " . 
Tuomet po 5 min. laiko liepęs 
eiti nuo žaidimo Jauko (field), 
nes, anot jo, buvo publikos 
nuo 5,000 ligi 6,000 ir nevien 
tik žaidėjai ' ginčijosi, bet ir 
publika j r iš to kartais kyla 
dideli nesmagumai. 

Kad galėčiau patvirtinti po-
liemono liudijimus, tai papra
šius jis tuos faktus parašė ant 
popieros. Ten aiškiai pasaky
ta, trumpoj formoj, ką viršuj 
jo kalbos atpasakojau. Tas 
liudijimas su policmono paru

tei Prie visų ginčų gal p e r ^ u y™ V** m a n e - * • * l & 
neatsarguma * prisidėjo taip ™a l lJa t l l ° g*1™ matyti. 
vadinami "įimpi^es", teisėjai. 

klausiau jo, a r tebeatmeni 
kuomet sekmaditeny, pabaigoj 
rūgs. mėn. sulaikei K. of L. 
" t y m ų " rungtynes? Atsakė, 
"Taip , atmenu". Toliau klau
siau, kaip jis ma&o apie tuos 
žaidėjus ir tą " g a m ę " . J is 
pareiškė, kad gerai žaidė, tik 

C H I C A 6 0 S Ž I N I O S 
"tfAttflllNC" BO*C SKO

MAS SULAIKYTAS. 

"N-nų" bosai su Grigaičiu 
ir Jurgelioniu priešaliy, pas
kelbė "N-nų" 252 n. spalių 

peikė už gmčus. J is irgi matęs 2C <L susirinkimą ir šėrę per-

P kuopos skyrius užima pirmą narys. Man, kaip 5 taip 13 

^t:;^ z&f-.^-^jm^jb*.^ *mf\ 

A. OLSZEVVSKIS 
Perkėlė savo ofisą i nauja narna 

3 2 3 5 So. HALSTED Street. 
I r čia taip kaip ir seniau 

PARDUODA LAIVAKORTES 
l r __ 

SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
Daro Ingaliojimns (Doviernastis- ir kitus Rejentalius 

. Dokumentus. 
Norintiejie parsiųsti savo giminėms Kalėdoms Pinigu 

tėmykite mano naujų adresą: 
3235 So. Halsted Street, Chicago, 111. 

(Ant antrų lubų viršui Star Hlioe Co. Wtoro). 
Šiuose rūmuose turi save ofisą ir 

ADVOKATAS 
ANTHONY A. OLIS (OLSZEWSKI Jr.) 

8-tą "inningj}" žaidžiant 1.1 
Up. svaidininkas butų padaras 
taip vadimunų "home r u n ' \ 
bet pašalinis asmuo atmet" 
svaklinį žaidėjui, kuris ttaon.i 
MI>7*\JO sulaikyti 13 kp. žaidė
ją ant 3-ėio " b a s e " . Čia pub
lika tvirtino, kad pirm negu 
butų dasivijes svaidinj, tai Sis 
luitų nuo 3-ėio " b a s e " parėjęs 
ant "liome plato" žingsniu. 
r i a kaltė teisėju, kad jie ne
liepė jam nuo trečio " b a s e " 
padaryti vienų išbėgi ma. Tą 
kaltę pripažino nevien tik pu
blika, bet ir v i išminėtas sus 
mas. Tuomet butų turėję: 13 
kuopa 10, 5 kuopa 9. I r su 
tuo butų išlaimėjus 13 kuopa. 
Teisėjams nutraukus viena 
punktų nuo 13 kp. lieka po 9 
abiem kp. Devintame "inin-
g e " abi k p. gauno po 0. Žai
džia 10-tą, kuriame h kilo 
ginėai. Teisėjas nusprendė 
prašalinti nuo 1-mo " b a s o " 
13 kp. žaidėją, sako: " o u t " — 
išmestas. Publika, ten arti bu
vusi, šaukia " s a f e " — neiš
mestas. Parko poliemonas da
vė 5 minutes ginčams ir po 5 
min. nebaigus ginčų prašalino 
žaidėjus nuo lauko. 

Policijanto tvirtinimai. 
• - -

4. Kokia nuomonė paiko po-
liemono, kuris sulaikė tas 

Kiek man teko ten ant vie
tos pastebėti ir iš kitų asme
nų tvirtinimo tai jokiu fnidu 
negalima 5 kp. svaidininkams 
pripažinti laimėjimų * tų 
rungtynių. Laimėjimas sveria
si į 10 kp. svaidininkų pusę. 

Labai nemalonu, kad savieji. 
Vyčiai, įsivelia j tokius ginčus. 
Butų sveikiau, kad tų nutari
mų 5 kp. skyrius atmainytų ir 
jį išspręstų visų kuopų svai-
dininkai. Jei reikalui prisiė
jus galėtų pagelbėti ir Centro 
Atletų Valdyba. Gražiuoju su
sitaikius, tikėtume, kad se
kantieji metai butų da r pa 
sekmingesni už šiuos. 

G.al mano šis rašinėlis vie
niems kitiems nepatiks, bet 
rodosi' jame tik reiškiau savo, 
taipgi ir kitų nuomonę. Nuo
monę išreikšti visi turi teisę. 

Vincas Rukštalis. 

kėlimo laikų "N-nų" B-vės 
šėrininkams. 

Tokio piat turinio laiškui 
jiems išsiuntinėjo tik 27 d. 
spalių Gudrios lap<k Anks-
čiaus knygas uždarė, negu Šė
rininkams laiškus išsiuntinėjo. 
Suprantama kodei jie taip pa 
sielgė. Mat trems šėrininkams, 
kurie neina m Grigaičiu ir 
Jurgelioniu norėjo užkirsti Še
rų perkėlimų. 

Beto, paskyrė vi-etij lietu
viams nežinomų ir sunkiai pri
einamų. Jamontas turėjo apie 
300 š ė r ų i r jie atsisakė juos 
perkelti. Jamonfas pastebėjęs* 
kad 'N-nų' bosai nori visus sa 
vo ntaišan sukimšti, kreipėsi 
į teisėjų. 

Teismas įvyk* vakar lapkr. 
3 d. "N-nų" advokatas mė
gino teisėja įtikrinti kad jie 
prisilaikė įstatymais nustaty
tos tvarkos. 

Jamonto adtok. Harold O. 
Mulks parodė teisėjui pervė-
lai šėrininkams pasiustus laiš
kus. Teisėjas I ra Byner nus
prendė "N-mi , : losu paskelb 

P . S. Visį šėrininkai kurie 
turėte kokių nors kliūčių su 
šėrų perkėlimu, prašomi krelp 
tis į K. Jamontų. 

Čičirikasf piprrikas, šmakšt 

moMnėn gultų (žirniai sėjant). 

— " ' • ' - - u ^ 
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BALSUOK OV KARTUS 
ffcmrasmiETi&Ms DEL 

RINKLIAVOS. 

North Siete. — Šiuo prašo
me visų šios kolonijos auk u 
rinkėjų Labd. Sųj. viešos rin
kliavos dienoj, sekmadieny, 
lapkr. 5 d. susirinkti 6 vaL 
iyte, Šv. Mykolo- par. svet. 
Ten bus nurodyta vietos kur 
eiti. DėžutJės galėsite gauti pas 
p. Daugirdienę, 1645 Waban-
sia A ve. 

Prašome moterų ir merginų 
pasidarbuoti tų dienų kilniam 
reikalui, kad galėtume kuodą.i 
Ciausia pelnyti mūsų v*irgstan 
tiems našlaičiams ir seneliams. 
Ne dažnai tokios geros pro- > 
progos pasitaiko. Naudokimės 
ja. ~ 

* A. Nausėda. 
ATSILIEPKITE. 

šėrininkai transportacijos pa
reikalaus. 

Sėrininkų sus-mų privalo 
nustatyti abi pusės susitaru
sios. ' 

Vhi "N-nų" bendrovės šėc-
ninkai prašomi sekti mūsų 
teisingus pranešimus ir paaiš
kinimus, kurie netrukus tilps 
" D r a u g e , \ 

N-nų B-vės Direktorius 
• K. Jamontas. 

Ofiso Valandos Kasdien: Nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 po pietų iki 8 : 3 0 vak. Nedėldieniais uždaryta Įkungtynes! Spalių 24 d. turė-

mm:^m7:mmm:^mtm::mmc^m:;^m:'m^^ai^:-^—s^^Ji*11 P r o S o s su-juo kalbėti. Pa 
mm— — • 
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Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

J . A. 6 L O B I S 
Pranešame Southsidės 

Lietuviams. 

Kad meš užlai

komo Tyrams lr 

vaikams kaip vir

šutinius ta ip ir 

apatinius drabu

žius dideliame pa

sirinkime žemomis 

kainomis. Taipgi 

mes taisome prosi-

j ame ir valome 

drabužius. Mes pa

tarnaujame greitai 

ir gerai. 

AUBURN FURNISHERS 
455 W. 79 St . : Chidagb, IU. 

Kadangi Liet. Šaulių Sųjun-
gos Atstovas, gerb. A. Žmui
dzinavičius jau pradėjo su pra
kalbomis lankyti Cliic liet. ko
lonijas; 2) kadangi gerb. L. 
Šaulių Sųj. Atstovo maršrutas 
paskelbtas, kiekvienai koloni 

tų susirinkimų MistabdyTI ir &1 J™ P a k i r t a diena, taigi 
įsakė šėms perkėlinėti kada pražome kolonijų vietos komi

tetų pranešti man, ar rengia
tės prie prakalbų, ar ne; tuo-
mi išvengsi n>e bereikalingo 
va&inėjimosi. Rašykite sekan
čiu adresu: « 

J. A. Mickeliuna.s, 

L. L. (Pask. Chic. ir ApieL 
Apsk. pirm., 

10701- So. State St., 
Chi'eago, 171. 

Tel. Pullman 4609 

Aldermonas 
A. J. C E R M A K. 

Demokratų Kandidatas 
Ant 

* 

Prezidento ir Nario Board of 
County Comraissioners. 

Municipal Voter 's League, Sausio 
20, 1920 apie Cermak štai sako: 

•^'Anton J Cermak, baigiantis sa
vo 6 terminą kaip Aldermonas ne
turi sau lygaus darbe ir pa ta rnavime 
žmonėms: Kaipo pirmininkas Reve-
nue Komiteto atl iko savo užduoti pa 
vyzdirtg-ai Balsavo prieš v isokias-
neteisingas bilas kurios nebūtų a t 
nešę žmonėms gerovės: 

Chicagro Daily News apie Cermak 
sako: 

"Pasit ikintis žmogus pri tyr ime i r 
darbe, Anton J : Cermak yra r eko
menduojamas balsuotojams": 

Republikonų ir Demokratų, Tei-
sėjiai Municipal Teismo 1918 gir ia 
Cermak: 

"Vedimas ofiso Chief Bailiff y r a 
teisingas ir pavyzdingas": 

Chicago Herald Examiner rašo a-
pie Cermak: 

"Kaipo Aldermonas, legislatorius 
ir 'Municipal Teismo Bailiff Anton J : 
Cermak turi puiku rekordą": 

Jo nusistatymas išlošti t a ką j is 
mano yra teisinga daug kar tu y ra 
pridaręs j am neprietelių nuo tų ku
rie teisybės neapkenčia ir nors j ie 
pripažįsta kad jo rekordas kaipo 
Legislatoriaus, Bailiff Municipal 
Teismo "įr EiroUninkP .City Councii 
Komiteto y ra *gperiausias, bet visgi 
jie mėgina iš jo pirminybė paverž
t i : 

Balsas at iduotas už jt reiškia bal
sas už save, (Apgr , ) 

iniiiiiiiiimi 

i * 

Kalėdos Jau Artinasi 
' Gimines Lietuvoj 

PEARL QCEEN KONCEKTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausiu; Ghica^oji 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negauii. 

Hažinėlių laižkami drukuoti ir ofiao darbami yra naujau-
liot madoa. Užlaikom riaokdu* laikrodžiai, Žiedui, fliubi-
niui ir deimantiniu!; gramafonui lietuviškai! rekordai! ii 
koneertiniu geriausiu, armonikų rusišku ir prūsišku išdir-
bysčių. Balalaikų, gitanj ir imuftų, kokių tik reikia. Dir
bame visokiai lenkini draugystėms, taisome laikrodžiui lr 
—BmŠĘttm inatromenrui atiakan(3ai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND A VE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandeniu kelias l»tetu-
von per SouthflAiplon an t Milžinų 
laivų AQrJTTAJriA MAUKETANlil 

45,647 toaų 30,704 tonų 
. BERĖNGARIA 52.022 tonų 

Apleidžia New Torką kas ,Ltaruin 
ką Greitas persėdimas Southanrtp-

totie: Lietuviai ypatiškai lydėti 
I Piliavą (2 k l : $150:00) 

(3 k l : $108:50) 
Karės taksai atskirai 

KELI Y I M N K A I Iš LTETl/VOS 
sėda an t laivo Piliavoj važiuojant 
j Southamptoną, ir ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Informacjas kaslink kainas i r rei
kalingus dokumentus del iškalno 
apmokamų keliauninkų galite guu 
ti nuo bile i g e n t o : Pareikalauki
te: Yra vienas jūsų mieste arba 
apielinkėj: 

• 
h . 

Per mūsų rfesenai įsteigtą susi
nėsimą su Kauno Bankais. 

Mes siunčiame Doleriais, Litais 
ir Draftais. 

Neatideliokite, bet siųskite pini
gus tuojaus | 

Lietuvos žemlapis duoda
mas dykai. 

< — 

STOCK YARD 
State BANK 

47-th Str- ir Ashland Ava. 
C H I C A G O 

D I D Ž I A U S I A S B A N K A S 
ANT T0WN 0F LAKE 

I 5. " 
4 i i 
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Tel. Ganai 157. Vak. Canal 211 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 South Halsted Street 

Valandos: 16 iki 11 ryto: 1 lkl 4 
po pletu: < Iki I vakare 

31 

-

TP> Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS D E N T I S T A S 

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

Valandos: n u o 9 ryto iki 9 vak. L Seredorais nuo 4 iki 9 vakare. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
tirai skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas e lektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
ta ikomi teisingai, toli ir eiti matan
t iems pagelbėta. Sergėkite savo Te-
gėjirao ir va lkus e inančius mokyk^ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

į DR. CHARLES SEGAL 
'Perkalė savo ofisą po nuneriu^ 

4719 SO. A S H L A N D A V E N I E 

SPECIJALISTAS 
Ditovu, Moterg Ir Vyrą Ligų 

Vsl.: ryt* »ao l t — l t ; nuo t—6} 
po pietų; nuo 7 — 8 1 1 vakare.] 
Nedėliomis; I I lkl t 

Telefoną* D r t i i l 2»8U§ 

Dr. M. Stupnkki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vardą 50S2 

Valandos — 8 iki 11 iš ryte 
po pietų 6 iki 8 vak. Nedė l iomis 
ofisas uždarytas. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 

3241 — 43 SO. Halsted Street 
Naujame Juciaus Ręst. 9 labą. 
Priima Ligonius nuo 9 - l t A. M. 

•-8 p . M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Falrfaz 5574 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Glaser pe. 

reina } rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažjstaml Ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. Q. M. Glaser. 

S149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto 

iki 3 po pietų, nuo B iki 7 vak. 
Ned. nuo 19 iki ? po pietų. 

Telefonas Yards 687 

e=rrac 

I0R. A. R. MERSCHATISi 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 
* JOHN J. SMETANA 

Akių Special istas 
1801 So. Ashland Ave., kamp. 

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

Ant viršaus P l a t f s vaist inyčios 
Temyk mano parašą. • 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nedėl iomis nuo 9 iki 12 pietų 

rW m • • « • • » • • • • W • • • • • » • • • I I » » > I > W < > l < | H • .<•• į t « l • • I ^ Į 

i CHICAGOJE. 
m • < ijmmmmmmmmtmm m • • • • • • ! '* om& atmm »i 

PRAKALBOS ĮVYKO. 

i Res. Tel. Cicero S854I 
Ofiso Tel. Cicero 49 

j | M M . A M . 1 I A I . . . H 

s 
DR, J. SHINGLMAN 

1325 So. 49 Court 
N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str. 

ant virSaus vaistynyčioa. 
v 

1 
g DENTISTAS § i 
#Valand: Nuo 9 išryto iki 8:30 vak .g 

§ 8241 So. Halsted Gatvė S 

Cbicago. 111. 

rel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 8398 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Milwankee Ave. 

Chtcago. 

DR.A.L.YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
i Ofiso vai . : 10 ryto iki 12 po piet. 

5 iki 7 vai vakaro . 
Rea. vai . : 2 iki 4 po pietų. 

4193 Archer Ave . 
Tel. Lafayette 0098 

B¥¥rc!To'rriWo-i^ 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4441 So. Western Avenue 
Telef. Lafayette 4148 

•aandos: 9-11 rytais, 1-1 po 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
nials tiktai po pietų S iki 6 vai 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4831 S* Ashland Ave. 
Tel. Yards t«4 

Tel. Yards 0994 
OFISO VAL.: 

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

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Dr. A . A. R 0 T H 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Mptert3ku, Vyrišku 

V alkų Ir visų chronišku, ligų. 
Ofisas: 3335 S. Halsted St. 

Vai.: 19—11 ryto; 2—8 po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 9 — 1 1 d. 
Res. 1119 lndependencs Blvd. 

Cbicago. 

Tol Lafayette 3223 

PLUMB1NG 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. Yl'šKA 
3228 W. 38-th Street 

Efrurt? ^ - > — ^ ^ E t - ^ v 

Tovvn of Lake. — Spalio 29 
d. 2 vai. po pietg, J. J. Elia^ 
svet. įvyko prakalbos, sureng
tos vietinės L. L. P. Stoties 
gerb. Liet. karžygių, Šiaulių 
Są-gos Atstovui, Ant. Žmui
dzinavičiui — Žemaičiui. 

(Prakalboms vadovavo gerb. 
kun. A. C. Martinkus. Pakakęs 
įžangmę kalbą ir supažindinęs 
publiką su svečiu pristatė kal
bėti Šaulių Sąj. Atstovą gėrb. 
Žmuidzinavičių. 

(Jerb. Žmuidzinavičius kai 
bčjo dviem atvejais. Pirmame 
apipasakojo ne kokius išsvajo
tus, bet faktais prirodomus at
sitikimus kuriuose jis pats da-

ilyvavo, nes buvo ir sužeistas 
ir Lenki!, nelaisvėn paimtas, 

; bet laimingai pasisekė jam iš 
; lenkų nagų išsisukti. 

Pertraukoje rinko auka* 
kauliams. Surinkta $133.75. 
Dauguma pasidarė Šaulių rė
mėjais aukodami po $10.00. 
Visų aukotojų vardai bus pas
kelbti spaudoj vėliau. 

Antrame atvėjyj kall>ėjo iš 
politikos. (Jerb. kalbėtojas pa
žymėjo, kad mūsų Tėvynė yra 
dar visai jaunutė, vos keturių 
metų, kad mes turime ja 
džiaugtis ir nesistebėti jog jo* 
je dar esti trukumu, nes, sa
ko, neturime, pakol kas, tiek 

.tinkamų žmonių užimti visas 
valdiškas vietas. Žodžiu, jo 
kalba buvo užinteresuojanti, 
nenuobodi. Publika begalo 
ramiai užsilaikė, matomai kiek 

. \ ienas užsimąstė to jauno 
karžygio narsumu. 

Ačiū gerb. Žmuidzinavičiui 
— Žemaičiui. Jo kalbą ilgai 
minėsime. 

a, 

Gi apie Town of Lake lie 
tuvius, tai nebeturiu ko sakyti. 

Taip skaitlingai < susirinkome, 
.taip duosnųs aukavime pasi-
rodėme. Garbė ir širdingas a-
čiu teesie ant visuomet. 

Tyla. 

P R A N E Š I M A I . 
AMŽINOJO ROŽANČIAUS 

BARIAMS. 

J 

BRIDGEPORTE. 

Krutame — judame. Visi kas 
gyvas rengiasi prie busimosios 
vakarienės, kuri įvyks lapkr. 
28 d. Draugijos vei'k visos re
mia šį darbą — didžiuma iš 
rinko jau savo delegatus, ku
riuos siųs vakarienėn su dova
nomis naujajai Kazimieriečių 
koplyčiai. Tai labai gražu, kad 
mūsų parapijoje draugijos 
taip susipratusios ir maloniai 
dedasi prie gražaus darbo. 

Laike vakarienės draugijos 
bus šaukiamos vardais — tuo
met nustebsite, kaip pamaty
site, ką mūsų parap. draugi
jos gali. s 

Biznieriai remia vakarienę. 

Netik veikėjai' mūsų parap. 
sukruto darbuotis, bet r biz
nieriai neatsiliko. Štai mūsų 
parap. žinomas graborras, p. 
Masalskis prižadėjo savo kaš
tu visus bankieto stalus pa
puošt? gyvomis gėlėmis, be to 
dar žadėjo didelį "turleey" 
(kalakutą) aukot vakarienei. 

Tai' pavyzdis mūsų parap. 
kitiems biznieriams. Musių 
brangiosios veikėjos, darbs-

Visų Amžinojo Rožančiaus 
skyrių valdybos, Chicagoj ir 
apielinkėj, yra kviečiamos su
sirinkti } Dievo Apveizdos pa
rap. svetainę, aštuonioliktos 
kolonijoj, ateinantį sėkmadie 
nj, lapkr. 5 d. 3 vai. po pietų. 
Turime svarbių reikalų apsvar 
stymui. 
Tėvas Alfonsas Maria C. P. 

Vv'ĖST SIDE. — Giedrininkn 
vietinės kuopos Bvarbus susirinki
mas įvyks sekmadieny, lapkr. 5 
d. 4 vai.' po piet, Aušros Varių 
parap. mokyklos kambary! Visi 
vietinės parap. moksleiviai yr.i 
kviečiami atsilankyti. 

Vaidyba. 

nniniiimiii 
IŠRINKITE 

J O H N F. D E V I NE 
— mm' < * f m> 

Republikonų Kandidatą ant 
tikieto kaipo 

KLERKAS PR0BATE 
TEISMO 

Šiame susivažiavime tikimės! 
išgirsti daug žinių iš buvusio 
mūsų organizacijos seime at
stovo gerb. kun. Dr. Ig. Če-
saičio. 

Todėl visos kuopos, priklau
sančios prie šio Apskričio ma
lonėkite kuoskaitlingiausia 
prisiųsti atstovų į šį suvažia
vimą. 

Kuopoms, kurioms jau nebe
būtų galima išrinkti delegatus, 
tai tegul kuopų valdybos atsi
lanko. 

P. Gritėnas, apsk. rast. 

Pinigai 

LITAI 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI f 
BANKĄ ^ 

Central Manufacfuring 
District Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

Turtas virš $7,000,000.00 

TOVVN OF LAVKE. — Šv. Ago
tos Moterų ir Margaičių Dr-ja| 
laikys mėnesinį susirinkimą; sek 
madieny. lapkr. 5 d. S. m., 2 vai 
po piet, Šv. Ėryžiaus par 
svet., prie 4*6-tos ir VVood g-vfii. 
Susirinkimas bus labai svarbus, 
išduos raportą iš pereito vakaro. 

Valdyba. 

tfORTH SIDE. — Sekmadieny, 
lapkr. 5 d. tuoj po pamaldų, Šv, 
Mykolo Ark. parap. svet. įvyks 
Labd. Sąjungos-6 kp. paprasta? 
mėnesinis susirinkimas. Visi na-
riai-ėd teiksitės jame dalyvauti. 
Turime labai daug svarbių reika-

čiausios kolonijos mergaitės, I lų aptarti Kurie esate užsilikę su 

KAS PER MUS PERKA, 
R TAM VISUS DOKUMEN

TUS PADAROM DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami 
- vsados kreipkitės p u 

S. L. FA8I0NAS Co. 
., $0» W. 35th St. Chicago, 

Tel. Blvd- 0611 ir 0774. 
TAS B L S LABAI JUM A N T 

NAUDOS. 
Pasekmingai Siunčiame Pinigus i r i 

Parduodame Laivakortes. 
Esam Registruoti Notarai Lietu 
yos Atstovybėje 
UŽTIKRINAM A T S A K A m I R 

TEISDfGA PATARPfAVIBIA. 

S A U G U M O ŽENKLAS 

S 
: 
m 
m 
5 

TAMISTA IR MES 
A^TROPOLITAN STATE BANKOS užduotis y-

ra kuogeriausiai patarnauti Lietuvių visuomenei vi
suose pinigiškuose reikaluose ir tą užduotį pasek
mingai atlieka. 

pp. Ant. Beinoraitė ir Petnvtė 
Jenrauskaitė eis per biznie
rius rinkdamos daiktus* ir pi
nigus vakarienei. Taigi, Bri-
dgeporto pramoninkai, neiš
leiskite jų tuščiomis rankomis, 
kuomet jos pas jus atsilan
kys. Atminkime, kad jos save 
paaufkoja gražiam7 darbui — 
renka daiktus ne sau, bet ki
tų naudai. Taigi pasirodykite, 
biznieriai, esą tikrais žmonė
mis, »ne svkštuoliais. 

I 
4 

Tikietai pardavinėjami. 
Primename tiems visiems, 

kurie "paėmė bilietus pardavr 
net vakarienei, kad neatidė-

mokesmais malonėsite užsimokėti. 
Kviečiame visus lietuvius ir lie

tuvaites, nepriklausančius prie 
Labd. Są>. ateiti ir prisirašyti. Pa
remkime* labdarybės darbą, pasigai 
lėkime savo tautos našlaičių, iš
tieskime jiems pagelbos rankjį. 
Krūvoj dirbant daugiau nuveiksi 
mc. 

S. Bitautos, sekr. 

BRIGHTON PARKAS. — L. D. 
S. 57 kuopos svarbus susirinki
mas bus sekmadieny lapkr. (Nov.) 
5 d. 1 vah po piet bažnytinėj 
svet. ant 44-tos ir So. Fairfield 
Ave. Nariai kviečiami skaitlingai 
yls i lankyti į sus-mą. Taipgi kurie 

TODĖL 
: 

m a 

DR. S. NAIKEL1S 
Ii I E T U V I S 

GYDYTOJAS H CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

S252 South Halsted Street. . 
Ant Tirfiaos Uiilver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
!<—4 po pietų; nuo 1—9 **k. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Oofisas Ir gyrenimo vieta: 

Pirm negu siųsi pinigų Lietuvon, 
Pirm negu skolinsi pinigų del namo ar kito reikalo; 
Pirm negu pirksi morgičių arba bonų kurie neša 

6%; 
§ 

/Pirm negu pasirinksi sau banką .del Tamistos at
liekamų doleriukų; 

Pirm negu pirksi laivakorte į ar iš Lietuvos; 

ATEIK į 
METROPOLITAN STATE BANK4 del patarimo. 

Čia patyrę Lietuviai bankininkai suteiks Tamistai vel
tui daug naudingų patarimų apie bikokį pinigišką 
klausimą. 

Turtas virš $2 ,400,000.00 
Kreipkitės ypatiškai arba laiškais: 

duoklių malonėsite užsimokėti, nes 
kitaip, laikraštis bus sustabdytas. 

A. M. Banys, fin. rast. 

l i o t į laiko, bet eitų p a r d a v i - j ( i s a t o neuŽ8infokėjc mėnesinių 
nedarni, nes norime bent sa
vaitę prieš vakarienę žinoti 
del kiek žmonių , reiks pri
rengti vietas. Laike vakarie
nės ius .viešai padėkota tiems, 
kurie daugiausia bilietų par
duos. Atminkime kad visas 
pelnas vakarienės eis iv. Ka
zimiero Vienuolyno koplyčios 
naudai. 

Aida. 

JAUNIMO RENGIAMAS 
PASILINKSMINIMAS. 

v 

olitan State Bank S 
utinė Didžiausia Lietuvių Valstijinė "" 

Banką Amerikoje 
2201 W. 22nd Str., 

Chicago. 

Bridgeport&s. — Šį vakarą, 
šeštadieny, lapkr. 4 d. ftv. Jur 
gio |>arap. svetainėj, Šv. Aloi 
7.0 Dr-jos Šv. Jurgio skyrius 
rengia tikrai draugiška pasi-
linksmininią, kurio pelną ski
ria gražiam tikslui. Padoriai 
pasilinksminsite, pašoksite iki 
soties prie puikios muzikos ir 
kartu paremsi te kilnų .reikalą. 
Xeužmirškite, kad šį vakarą. 

Ten busiu. 

BRIDGEPORTAS. — A. L. R. 
K. Federacijos 26 skyriaus svar
bus susirinkimas įvyks sekmadie
ny, lapkr. 5 d. 1 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio par. mokyklos kambary. 

Visų draugijų atstovai ir, atski
ri žmonės, vietinės kolonijos dar
buotojai, malonėkite pažymėtų lai
ku atsilankyti. 

Valdyba. 

Balsuotojiai apsibrangina jo 
Veiklumą ir Ekonomiška pa
tarnavimą Sutaupynime tax'iį 
mokėtojams $139,865.00. 
Cook Pavieto balsuotojiai nežiū

rint prie kokios partijos jie prigu
li, vyrai ir moterys visi dirba iš 
vieno kad išrinkus JOHN F. DE-
VINE j klerkus Probate Teisino, 
Cook Apskričio. Jie pramato kad 
geriausias būdas sutaupyti piningus 
ateitij tai • išrinkti šį žmogų į kler
kus per pirmiuosius tris metus sa
vo klerkavimo Probate Teisme su
taupė tax'ų • mokėtojams $139,865.00 

Šis rekordas y r a . tai rezultatas 
didelio ir sąžiniško darbo koki dir
bo jis užimdamas tą vieta iki šio 
laiko. Nors paskutiniais laikais 
daug labai darbo susidėjo bet jis 
taip gabiai sutvarkė dalykus kad 
nebuvo reikalo didinti darbininkų 
skaičiy: 

JOHN F DEVINE pramato kad 
valstybinė vieta turi taip pat būti 
vedama taip kaip įr privatiška kokia 
firmg., davimas geriausio patarnavi
mo žmonėms visame: 

Balsas atiduotas už J O H N F : 
DEVINE lapkričio *-ta išeis ant 
naudos visiems: Tatgi neujmirškite 
už jį balsuoti: (Apgr:) 

rI^""tt""ttfXilltfHimtlCTmiiri..j||r; 

I V. W. RUTKAUSKAS 1 
B ADVOKATAS f 

OftMM Didmiesty J; 

| 29 South La Salle Street | 
Kjunbarts 530 

Telefonas: Central t m 

I Vakarai*, 812 W. 33rd St. I 
(j Telefoną*: Tardė 4681 
^imillHlliailllllllllllCfJlilllliiiif !•• i 

~ * Tel. Randolph 4758 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Oflnu Tidumlestyie 
A 8 8 O C I A T I O H B L D G . 

l t aoath Le Seile Btre^i 
Room l t « I 

> ryto lkl i po olėtų IValandos: 
Namų T< Tel. Hyde Park I t f t 

HIIIII 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

METLV1S ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 W. Deuliora 
Sti*<«et Tel. Liarborn M f t 
Vakarais: 107S6 S. Wabash A T C 
Rosehmd Tel Pullman 6377 

» i 

[TelefoBM YmrėB 11SJ 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORID8 
Balsamaotojas 
Tartų »nt^-\o-

• v lsokiemsj 
relkai&ma. K*ln»J 

prieinamos. 

3319 Anburn 
Ave. Chicago 

ŠAULIŲ ATSTOVO 
ADRESAS 

I I I I I 

A. Žmuidzinavičiui — Žefniai-' 
tis apsigyvens 3251 So. Hals
ted St., Chicago/Tll., telefonas 
Yards 1234. Prašoma adresuo- Place, Cricago, 111.), 5 d. lap 
ti laiškus nurodytu adresu, kričio, $ vai. po jatetę. 

BRIDGEPORTAS. — Šv. Ma 
teušo Apaštalo Dr-ja rengia iškil
mingą balių sekm. lapkr. 5 d. 1922 
m. Mildos svet. (3140 S. Halste-i 
St.). Šv. Mateužo Dr-ja yra daug 
Lietuvai pasidarbavus, dėjo jai 
nukas, L. L. Pask. bonus pirko 
ir t. t. Dabar ji tikisi, kad lietu
viai parems ją skaitlingai atsilan
kydami į šį pasilinksminime Ko 
mitetas gražiai priims svečius. 

Narys. 

IilETUVTS GRABORIUą 
Patarnauju laidotuvėse koplgiausla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o me.no 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAWICZ 
Telefonas Canal 1271—2109 
2314 W. 23rd P lace Gbica«0. fll 

IR 
i» Telefonas Boulevard 4139 

! ^ P ^ A. Masals 
** Graborius 

Patarnauju lai-j 
dotuvėse ves-< 
tuvėse krikš
tynose ir kituo-J 
se reikaluose« 
Kainos prieina
mos 

!3307 Auburn Ave. Chicago 
1 -r~= — T * * JO? r>-•••e"*T> 

F W Y A H D S 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICIA 
Automobiliai v is iems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 
Tel. Canal 6543 TeJU Canal 04991 

SUS. L. R. K. A. OHIC. APS. 
KUOPŲ D0MBI. 

ą 

S". L: R. K. A. Chicagos ii 
Apylinkės Apskričio svarbus 
susirinkimas įvyks Aušros 
Vartų par. salėj (2323 W. 23 

niiifiiiiuiisiiiiiiiiiiiiiraiiuiiiiiiiî  
15 Išdirbėjiai ir 
Simporteriai ge-
Sriausių armoni-
sk i j visam pa-
gsaulij už Žemes-
[2nes kainas negu 
*kitur. Katalogas 
Sdykal. 

Rašykite Angliškai. 
S . R I : A T T A SCRENELLI 
TĄ 817 Blue įkland Ave. 
S Chicago, 111. 

5 n̂mpiitmgjHumnimyjiimtuuiiB 
Valėutlno Dresmaki&g CoUege 

2407 W. Madison Street 
Telefonas Seciey 1043 

Moko Sfuvimo, Patterou klr ] 
)lmo. Deslgnlnf bitniul ir na-| 
nams. Vletoa duodama dykai , 

| Diplomai. Mokshui lenrvįtli at-< 
mokėjimais. Klesos dienomis irj 

'vakarais. Reikalaukit knv^UaJ 
t Biznio ir Naminiai kursai Skrybe-
[lių Taisyme. Norint informacijų] 
[rašykite ar t»l«|onuokite. 

BARA rATJEK, ptrm*i 
H f H H f H f H H H Į H H t H t U 

' i — — — 

= 

LIETUVIAI NAUbOKI-
TES PROGA! 

Pigiai. Kas norite nusipirkti 
vrlsokiu gyvu daiktų kaip tai-
ančių, žųsų, kalakutų, vištų, kiau
lių, paršų, karvių ir šviežių daig-
tų, tai kreipkitės šiuo adresu: 

ANDRIUS POŠKA 

3253 N. Neenah Ave. 

Tprpe ftrhool ir Belmont Ave's 
• » - " • 

P R A N E Š I M A S • 
20 metų prityri-^ 
mas plačiai pagar-» 
sėjęs fotografas A. 
Voitkevieius pagrj-
lo iš f Lietuvos ir 
savo name 636 W. 
18th St., Chicago, 
111. atidarė pikčer-
ne, pagal naujau
sios mados. 

Nepamirškit sa
viškio. 

http://me.no


D R A U G A S ŠeStadienio Lapkr. 4; 
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_ TAG DAY "-VIEŠA RINKLIAVA 
. 0 _ . _ "%k. RENGIAMA NAUDAI V 

L A B D A R I N G O S 
Įvyks -

S Ą J U N G O S 
Sekmadeny Lapkričio. 5 d. 1922. 

Aukos bus renkamos daugiausia Lietuviu Kolonijose, taigi gerbiamoji visuomenė neatsisakykite 
B. i . f i . . . . . 

| l= i r aukokite kiekvienas kiek tik išgalite del našlaičiu. Tą diena CENTRAS bus Kun. F. Kudirkos of-

Ififise viršuj bažnyčios (vvestsidėj) Telefonas Canal 3082. CENTRO VALDYBA. 

NĖRA KO DŽIAUGTIS 'Teismas jai pripažino 7,500 
dol. nuo uošvienės. 

AUŠROS VARTŲ PAR. BA 
ŽARAS JAU PRASI

DEDA. 

Šios savaitės pradžioje Chi-
(•goje lankėsi ftvh-ralis kuro 
«dmini>tratorius SĮx»ns. Jis 
ria turėjo konferenciją su III-
inois ir Indiana valstybių an-
' liu kasvklu savininkais. W3st Side. Sekmadieny, 

.Po konferencijos pranešta, Į lapkričio (Nov.) 5 1. 4 vai. 
/<># tartasi anglių pa piginimo po pietų prasideda Aušros 
klausime. Visuomenei praneš- Vartų par. milžiniškas įmau
ta, kad administratoriaus pa-Į ras. Jame bus įvairiu įvai-
sidarbavimn busią galima pa- riaušių daiktų dovanoms. 
>idžiaui:ti. Kaipgi, anglys .bu-! Svarbiausias tai AUTOMOBI-
Aų pigesnės. Į LIŪS, Taigi kas nori parva 

Kasyklų savininkai po to 'žinoti automobiliam, tai lai 
vieni atlaikė konferenciją iv j ateina į Aušros Vaitu par. 
vakar paskelbė, jog šiuokart bazara. Bet, bus dar visokiu 
jpe anglinis kainą negali su- gyvų paukščių, kaip tai: ka 
mažinti. Nes patys save nus- jakutų, ančių, vištų ir kitokiu. 

BALSUOKITE IR 
IŠRINKITE 

Iriausiu, taigi, butu sutruk
dyta anglimis spekuliacija. 

Įdomu, kaip į tai atsineš ku-
10 administratorius. 

Taigi, vi>i i bazara. 
Forduko Inžinas 

. PARDAVIMUI cigarų, ciga-
rėtų ir visokių smulkių daly
kų krautuvė. Biznis gerai iš
dirbtas. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. 1844 
Canalport Avenuo. 

APSIRŪPINK KOL YRA 
LAIKAS, KAD PASKUI NE

REIKĖTU BĖDAVOT. 

tt#&cfy+ *X&^X&3f^«ęa r*K r^asaoj^^ 
SKUBĖKITE! GAISRAS! 
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SKUBĖKITE! 
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JONA R. PALANDECH 

PRIPAŽINTAS ATLY 
GINIMAS. 

Kažkoksai Smitli karo laiku 
buvo Francijoje ir tenai ved-' 
francuzaite. (Jrvžus Chicagon 
vyro motina marčios neapken
tė ir rezultate v\ ras ją pa
metė. 

Mrs. Smitli tad >avo uosvio-
Le patrankė teisman ir reiku-
fevo atlyginimo. 
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IPADĖKA P. J. CARR* 
TREASURER OF COOK 

COUNTY. 

•Cliieagos lietuviu Lalularin 
gojr Sąjunga rengia lapkr. o 
d. "Tag l)iy". I>us renkamom 
aukos našlaičiams. l)r. S. liren 
/.a, nenuilstamas mūsų dar
inėtojas kreipėsi i P. J. Carr 
Cook apskrities i/ylininką kad 
gavus "Tag Day" leidimą. P. 
J. Carr nuoširdžiai darbavosi 
Lalularingos Sąjungos naudai 
ij- leidimas jo dėka gautas. 

Labdar. S-ga įvertindama 
didelį P. J. Carr nuopelnus, 
parašė šio turinio padėkom 

Valstijos Komisijonierium 

(County Commissioner) 
ž y m u s lietuviai biznieriai ir pro

fesionalai remia Jono H: I'alandech'o 
kandidatūrą. Uepublikonu kandidato 
i Valstijos Komisijonieriu — County 
< 'omiiiissioner: 

Ponas H; Palandeeh yra žymus 
darbuotojas imigracijos klausimiuose 
per paskutinius dvidešimts metų, j is 
pilnai supranta reikalus neturtingų 
žmonių kuriems labai tankiai pri
sieina ieškoti pagelbos Valstijos { s - , 
taigose: 

Ponas I'alandech prižada atkreip
ti ypačiai rtomė j l ietuvių k laus imus 
ir jų reikalus čionais mieste Chlca-
gos, kadangi j is yra pažjstamams 
l ietuviams per ilgus metus, ir turi 
labai daug draugu tarpe l ietuvių. 

Atai nekurio žynius lietuviai kurio 
remia Pono Palandech'o kandidatu- ( 
ra: Kun: A. Skrypko, Juozas J . K-' 
lias. Jonas I: Pagdžiunas, Dr: A: J 
Zimontas, Dr. C. Kasputis, Dr . A . 
L* (Jraitiunas. N . C: Krukonis, A: 
Kareiva, Jonas Viskontas, Kazimie
ras (Jūgis. K. P . BradCiults. 

Balsuojant už Joną R. Palande-
eh'a, Uepublikonu kandidatą ant 
County Co'mmissioner balsuoti už sų 
žininga, teis inga žmogų ir už drau
gą l ietuvių: (Apgr) 

Labdaringa Sąjunga 
rūpino tag day arba viešąjį ;»k 
rnkliavą Chicagoj, sekma-, 
oieny, lapkričio 5 d. Aukas, Oetober ".-> !•>£> 
nnks daugiausia lietuvių ko- | | o n P a W ( . k ,, ( , ,1 T ) ' 
Ionijo.se.. „ . . Treasurer of Cook County, 

Labd Sąjungos kuopos tu- c l l i c a g 0 i m . 
retų pasirūpinti kuodaugiau- j , gj 
na aukų rinkėjų, dėžutes ir v v ,," U n i t e ) ] Lithuani«. 

P E L N I N G A S D A R B A S 
Kiekvienas darbininkas turintis 

pal inkimą agentauti gali pasipelnyti 
daug geresni pragyvenimą, negu dirjD-
tuv . je . Kreipkitės laiSkų arba, ypa-
tiškai. . 

J. B . AGI/T8 & CO 
3113 South Hul>t«'<l Street 

Chicago, 111. 

prirengti visa kas reikalinga 
tai dienai, kad rinkliava 
kuopuikiausiai sektųsi. Rep. 

PARSIDCODA pigiai rakandai; 
vargonai, vandeniu varoma skalbia
nt i magina, kamode: 

Atsišaukite tuojaus: 
3027 U't'st 38-th Stivet 

Chicago. Illinois 

PARDAVIMUI. 

_ 
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ANT PARDAVIMO naujas mod*>r 

ni.škas 5 kambariu n a m u — bun-
galow furnaoe Šiluma: Kaina $6,800: 
Caah $1.000 paskui po $45:00 kas 
* «nesi: 

Atsišaukite: 
2«45 \Vest 7- Street 

Chicago, III: 

Catholic Cliarities endorse 
your eandidacy for reeleetion 
and highly recommend you to 
the voters for tlie <lili«;ent, 
honest and economical way 
you ooivlucted you r office. 

Yonra very truly 
A. Valančius, pres., 
M, česnavičius, secr. 

Ištik rujų, ne tik Labdar. S-
g(>*. nariai, bet ir kiti lietuviai 
balsuotojai visuomet turėtų 
atsiminti savo geradarius ir 
jiems kuo galima atsidėkoti. 

ANT PARDAVIMO šiauciaus šapą 
su Elektriko* mašinoms, mašiųos vi
sos yra naujas, stičeris Champian Ai
de!, ir trimerius yra. Renda pigi 
Atimu ši ldomas storas kainuoia 
$1,500.00 parduodu už $1.200.00, prie
žastis pardavimo tūrių 2 storu pats 
turiu išeiti J kita šapą. 

S. VIRKUTTS 
5507 So Robey St. Chleaso . 

PUIKI PROGA. 
Norint iems įsigyti beveik nauja 

muro narna, 5 ir 6 kambariai, e lek-
trikos, maudinės, aukštas cementuo
tas skiepas, garage del 2-jų mašinų 
ir visi vėl iausios mados 'taisymai, na
mas randasi gražioj vietoj soutli si
de, parsiduoda visai pusdykėj arba 
išsimaino ant mažesnio namo, Joto 
automobil io, arba kokio biznio 

F. J. SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago. 

Teh Lafayette 6824 

Mes parodome Tamistai, kaip 
lengvai įsigyti savo namas, a-
tįdedant po keletą rentų kožną 
diena. 
Tamstai laikas pradėti mokė

ti rendi> pačiam *au ir tuomi 
isgelliėti savo šeimyna. Tams 
tos gyvenimas reikalauja link 
smų vietų, gražių parku, mo
kyklų ir bažnyčių, čysto oro, 
geros transportacijos, tai yra į 
tokių vietų, kur jnsų vaikučiai 
išaugtų tikrais žmonijos drau
gais. Tokiomis vietomis.yra 
šios apielinkės Westwood & 
Westfield prie Šv. Kazimiero 
vienuolyno, dideli lotai parsi
duoda su visais inprovfmien-
tais nuo $450 ir aukščiau. 
Padaryti savo gyveiėnui ta i o 

gražų yra labai lengva. 
Mes priimame labai mažus 

i mokėjimus IT mėnesines są
skaitas surengiame be jok i u 
kliueių. Gaunate "deed" su 
gTaraneija visoj Amerikoj ži 
nomos Chieagos Title & Trust 
Fvompanijos. Duodame namus 
kokių tik Tamsta norėsi —vie
no, dviejų ir trijų gyvenimų. 
Dabar jau praėjome statyti 
daug namų.Atsišauk ypatiškai 

ADAM MARKŪNAS 
General Manager 

856 First National Bank Bldg. 
68 W. Monroe St, Chicago. 

Telephone Randolph 7400 

i 

Visi Lietuviai, Roseland, Pullman, Kensington, Chicagoj ir apielenkiai esati kvie
čiami .ateiti į atidarima mnsų naujo ofiso, Roseland. 

NEDELIOJ NOV. 5, NUO 12 iki 4 PO PIETŲ | 
Visus darbus priimsime ta dieną, su širdingu ačiuų f L 
Litais arba Doleriais į Lietuvą Ir laivakortės, real estate, Notary Public, Insu- i 

rance ir daug kitų reikalų atliekame. 
Lietuviai gyvenanti kituose miestuose siųskite orderį arba drafta čekį. Infor 

macijos dykai. Rašykite greitu laiku. 
JUOZAPAS ASTRAUSKAS Mauageris 

CHICAGO R. E. F. C O - 8 
Musų 6% First Mortgage Gold Bonds, Visados Saugus 

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

€1 
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MILDA 
Moving & Expressing 

• 
Co., 

Anglis ir Malkas 
Patarnaujam diena ir naktj: per-

kraustom rakandus, pianus, safe'us. 
krautuves, važiuojam j kitus miestus 
ir valstijas. Užlaikome keturis tro-
kus. Pigiausiai patarnaujam Ir darbą 
gvarantuojaru. 

Taipgi užlaikom vartotu rakandu 
ir pečhj. 

V. BAGDONAS, 
D. PETRAVIČIA 

3227 So. Halsted St. 
Tel. Yards 3408 

Chicago, 111. 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant musų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
-sekančių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, jierviš-
kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
alektra gydymų. Naujausiais 
musų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich šau
ni Electriku Sanusoidal Ma-
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray me-
ssage, Swedish messavidi. Me* 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negu kitos ir pįgiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Ųtarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 

1657 W. 45 St. Chicago, UI 
Tel. Boulevard 4552 

PHOCOLADINĮ BALIU 
U - :— RENGIA — :— U 

i i ,T y 

L,G,D.D, poglobašv. Cecilijos 
Nedelioj, Lapkr.-Nov. 5 d. 1922m. 
Wicker Park Didžiojoj Svet. 2040 W. North Ave. arti 
Robey St. Pradžia 5 vai. vak. 
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Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į šį balių ku
riame galėsite linksmai pasišokti" prie geros muzikos. 

Kviečia RENGĖJAI. 
ĮJUJgg^-'^tt||^> '%»jgfr^^ygg%^> '<«gg^><- *?<E^ifi^ ' < j ^ ^ ^ - < Ą ^ ^ ; 
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DIDELISM į j | N| SVAKARAS 
v 

B E N G I A M A S 
Dr-stės Susiv. Brolių Lietuvių 

SEKMADIENI! — LAPKRIČIO 5 D. 1922 
Dievo Apveizdos Parap. Svet. 18 ir Union Avenue 
Pradžia 6:30 vai. vak. įžanga 35 ypatai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus be skirtumo kaip jaunus 
taip ir senus atsilankyti. Šiame vakare galėsite linksmai 
laika praleisti viens su kitu pasimatyti ir smagiai prie 
geros muzikos pašokti. 

Nuoširdžiai kviečia visus ' RENGĖJIAI. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

10900 S. Miclifean Avenue 
Telef. Pu limo n 842 ir 349 

Y>lando8 N u o 10 Iki 12 ryto 
N u o 7 iki 9 vak. 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

Remkite tuos biznierius kurie Į 
a' garsinasi "Drauge", nes jie 

moka kaip biznį vesti ir žmo
nėms mandagiai patarnauti. 

DivA.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave . 
VALANDOS: 8—10 r y t e l — I po 
pi et ir 7—9 vakare. 
Tel. Pu l lman 3218. Chicago. Dl. 

m m m m m MILŽINIŠKAS BAZARAS S 

s 
AUŠROS VARTŲ parapijos M I I M K A K RA7ARAK Prasidas Ned6 l i°i La'}kr' Novem.5d.4val. 

AUŠROS VARTŲ PARAF SVET. I I I I L L M l B U l \ H U U f l L n l i n U ^ ^ ^ 2323 West 23-rd Place Chicago, 111. 

PO 
PIETŲ 

Šis BAZARAS bus vienas iš didžiausių ir puikiausių bazarų, kada ir kur tik yra buvę. Jame nese Chop Suey. Taigi valio visiUį Aušros Vartų par. Bazara. 
bus geriausiu dalykų laimėjimui kaip tai: AUTOMOBILIS, ivairių sidabrinių indųr gyvų paukščių Baiaras bus šiomis dienomis: Nedėliomis nuo 4 vai., Seredomis nuo 7 v., o Subatomis nuo 
ir kitokių daiktų. Čia yra sunku visus suminėti, reikia pačiam ypatiškai ateiti ir pamatytu Šiame *• 4 vai. Bazaras tęsis per šias dienas: Lapkričio 5, 8 , U , 12, 15, 18, 1ST 22 25 26 29 ir 30 
Bazare bus skaniausių valgymų. Mat special iš Chinijos yra atvažiavęs Šiainas, kuris pagamins Chi- JŽANGA VELTUI. Visus širdingai kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI. 

http://Ionijo.se
file:///Vest
http://Novem.5d.4val

