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ŠV. TĖVO APAŠTALINIS 
RAŠTAS ITALIJOS 

VYSKUPAMS, 
RAGINA ITALUS GYVEN

T I TAIKOJE. 

Paklausyta raginimo, Italija, 
laiminga. 

ROMA, lapkr. 5. — Kuo
met Italijoje ėmė kilti suiru
tės i r nerimavimai del atmai 
nu valdžioje. Šventasis Tėvas 
P ius XI paskelbė Italijos Vy
skupams Apaštalinį raštą. 

l*aska įno Vyskupus imtis 
\ ! su galimų priemonių skel
bti i talams brolybę ir taiką. 

Raš te padėtas atsiliepimas 
ii i ^aėhis italus gyventoja*. 
T a r p ki tko ten Šventojo Tė
vo pasaky ta : 

" I t a l a i piliečiai, vardan imi 
SŲ visatinos brolybės, gal mes 
visi persi imsime meile prie 
mušu itališkos žemės, t a ip 
d a u g Dievo palaimintos. I r vai
du kilnios brolybės, kuri Kris
t aus t ikėjimu Italijos sunūs 
Vienija venon šeimynon, pope-
žius šaukia visus kaipo ftv. 

Italijos Premiaras Mussolini 
Gerbia 

PRIEŠINASI MIESTO FIUME UŽĖMIMUI 

NEVYKO PRASKRISTI 
IŠILGAI S. V, 

ROMA, lapkr. 5.— Parėjo 
žinių, kad mieste Fiume ima 
nerimauti žinomo d'Annunzio 
legionieriai ir fašistai. Kaip 
tie, t a ip anie rengiasi sukilti 
i r tą laisvą miestą pilnai pri
jungti prie Italijos. 

Dėlto, Italijos premjeras 
Mussolini telegrafu painfor
mavo visas fašistą kuopas vi 
soj šaly, ta ipat miesto Fiume, 
adant j ie saugotusi to žygio. 

(Lygiai premioras pranešė 
visoms ddžulėms valstybėms, 
jog jo valdžių gerbs visas I ta 
lijos padarytas tarptaut ines 
sutar t is . 

P i rmiau tas pat Mussolini 

stovėjo už tai, idant Fiume 
priklausytu Italijai . Nesenai 
fašistu suvažiavime Neapolv 
jis pasakė, jog Fiume ir Dal-
matija neprivalo lindėti. Tik 
privalo ramini laukti prijun
gimo Italijon. 

Bet šiandie tas pat Musso
lini ki taip jau atsineša į tuos 
reikalus ir jau kitokią pozi
cija užima. 

Aną dieną jis aplankė S. 
Valstybių ambasadorių Chi-
hl ir*ši užtikrino, jog Italija 
visuomet gražiuoju sugyvens 
su Suv. Valstybėmis. Be to, 
jis pranešė, jog jo valdžia sau 
gosis tarptautiniu kivirčių. 

INDIANAPOLLS, IND., lap. 
5 — Du armjos leitenantu 
lapkr. 3 d. ryte dideliu armi
jos aeroplanu iš San Diego. 
Cal., pasileido, skristi į Ne\v 
Vorką su tikslu niekur ne
sustoti. 

Didesnę dalį kelionės atli
kę Beniam in Harr ison tvirtu
moje čia turėjo nusileisti. Ga-
zolinos kubilas pradėjo tekė
ti. Taigi, skridimas pasidarė 
pavojingas. 

P E R K E L S I Ą S SAVO 
T U R T l t S . PRANEŠA, TURKAI PLANUOJA PULTI EUROPĄ 

iLONDONAS, lapkr. 4. — 
Buvęs amerikonas J . J . As-
tor kandiduoja Anglijos parla 
mentan iš konservatistij par 
tijos. 

Anądien mieste Dover ji.•; 
kalbėdamas į bedarbius darbi
ninkus pažymėjo, jog visus sa 
vo tur tus iš Amerikos perkei-
siąs Anglijon. 

GAISRO AUKOS NEW 
YORKE. 

VLADIVOSTOKAS, lapkr. 
fi. — Kuomet bolševikai užval 
dė Vladivostoką, Maneburijos 
pasieniais sutraukiama skait
linga raudonoji armija. Neži 
nia, kokius jie tikslus turi . 

TURKŲ SULTANAS PALIKTAS LAIKINU KALIFU 
KONSTANTINOP. , lapkr. 

5. — Nors Turkijos sultaną 
turku nacionalistu seimas o-
ficlaliai prašalino nuo sosto, 

Steponas Apaštalu darbuose: , . ,rP , . , . 
Kaino Turki jos valdovą, tesus toki te , o įmones, bukite 

broliais! Kodėl jos ki ts kitą 
užkabinę ja te ir varginate. '* ' 

ai po 
ėiaus jį laikinai paliko dvasi
ne musulmanu galva. Sulta
ną s kalifo priedermes eisiąs i-

šventas i s Tėvas liepė vvsku- , . , n ., . . 
K * ki bus padaryta taika Lausa-

pams visomis pajėgomis ramiu j 
ti šąli ir pareiškė, jog t ik tik-1 ..,, , 

* . , 1 urkų seimas ta ip nuspren-
rai gryžns prie K n s t a u s mok- , . . , . v . 0 ,. 

ide lapkričio 3 dieną po pusa
šio pi ldymo gryž žmonių tar
pa n savi tarpinė meilė ir bro
lybė, gi paskui anas seks vi
sai t au ta i gerovė. 

Šventojo Tėvo rastas visoj 
saly plaėiai paskelbtas. I r tuo 
mi a ts iekta geistinas trkslas. 
Jvyko Italijos valdžioje svar
bios atmainos be kraujo pra
liejimo ir t a i p ramiai, ko nesi-
t ikėta. 

I 

TAS VAIKINAS TIKRAI 
SIEKIA MOKSLO. 

A N N ARBOR, Mich., lapk. 
5. __ Ralpb Warner , 18 metų, 
Miehigano universi tete yra 
pirmuosius metus, inžinierys-
tės skyriuje. 

tai visai kitas kiausi-

kytos Mustapha pašos kal
bos, š i s sakė, jog sultaną nuo 
sosto prašalinti yra lengva- Tad seimas nusprendė sultaną 

mas, 
mas. 

Dėlto jis rekomendavo pra
šalintą nuo sosto sultaną pa

likti kalifu, ty. musulmanu 
tikybos galva nors iki laiko, 
kol bus padary ta taika. 

• 

Paskui- prisieis tuo klausi
mu susižinoti su visu musul
manu pasauliu, kurs ta ipat 
lygiai interesuojasi kalifatu. 

Mustaplios Kemal pašos re
komendavimas pripažintas. 

daiktas . Bet kalifato klausi- palikti kalifu. . 

TURKAI GRŪMOJA SAN
TARVEI KARU. 

ISMET PAŠA KALBA 
SEIME. 

Parodo didelį savo karingumą 

KONSTANTINOP. , lapkr. 
5. — " Šiandie mes užlaiko
me stipriausią armiją Euro- 19-os metu dukterį Mary pa 

pos valstybes šiandie nusigin 
Įdavusios ir neturi reikalingų 
spėkų pasipriešinti Angoros 
valdžiai. 

MOTINA P A V E S T A 
" G R A N D JURY." 

• 

8549 M rs. Mary Dywan, 
Burnliam a ve., pavesta1 ' grand 
j u r y " už tai, kad jinai savo 

' » p o j e / anądien pareiškė naci- -dariusi verge, ją kankinusi, 
onalistų seime Angoroje Is - i mušasi, per du metu rųsy lai
mėt paša, nacionalistų užsie-

Apmokėti mokslo lėšas jisai ,nių reikalą ministeris, aiškiu 
naktimis d i rba dirbtuvėje po f damas (Turkijos poziciją ar t i -
11 valandų ir kas savaitė lG.mųjįi Kytų taikos konferenci-
valandų pašvenčia kolegijos' jos klausime. 

J i s toliaus pasakė, kad tur-lankymui. 
Aną dieną tai visa pa t i r ta , kų kareivis užgrudentas ko 

kuomet j i s atsipra*įė nuo gim
nastikos universi tete, kas y r a 
pr ivers t ina kiekvienam stu
dentui. 

AVarner pranešė, kad to
kiems dalykams, j is netur i lai
ko. K a s vakaras kaip 5:30 
jis eina dirbtuvėn ir tenai 
dirba iki 4:30 rytą. Gi die
nomis j i s tu r i lankyti univer-

• 

sitetą. 

50 SVETIMŠALIŲ I S 
CHICAGO. 

kiusi, nedavusi užtektinai 
hįaisto. T a i esą buvę už tai , 
kad duktė esanti mažo ūgio. 

Kaimynai ta i visa matę ir 
girdėję ir pabaigoje pašaukę 
policiją. Kuomet policistė aną 
diena atvvkusi , tai radusi duk-

vose, kad už šalies laisvę i r Į t e r į "pasislėpusią vištininke. 
nepriklausomybę jis pasiren- I Menkai buvo apsitaisiusi, ap
ges toliaus kar iaut i ir mirt i-!driskusi , kūnas subraižytas 

Tečiaus jis pasitikįs, kad mėlynėmis nuo mušimo. Bijo-
santarvės valstybės busimo' ' jus i motinai 'pasirodyti. 
konferencijoje vaduosis pro
tu. Leis turkui kareiviui gry-
žti j savo namus, pasilsėti i 
laimingai gyventi, ką jis pil
nai užsitarnauja. 

Ismet pašos kalba buvo 
a tkre ipta į santarvės valsty
bės. Davė jis joms suprasti , 
jog su turkais šiandie nega
lima vaVinėti ginčus; jog vi-

N E W YORK, lapkr . 4. -j sos turkų paskelbtos taikos 
Čionai iš Chcagos pr is ta ty
ta depor tavimui paskir tų 50 
svetimšalių. J ų tarpe du kal
t inamu ka ipo anarchis tu. 

sąlygos turi but pripažintos. 
I š dal ies tas turkams i r 

geltjės. Turkų karingumas tu 
rės imti viršų, kuomet Euro -

J ina i paimta jaunimo auto
ritetų globon, gi motina pa
šaukta teisman. 

So. Chicagos municipaliame 
tesme motina j klausimus nie
ko neatsakė, kuomet duktė 
pasakojo savo pergyventas te
rore valandas. Tik pareikala
vusi " g r a n d j u r y " teismo. 

Tėvas .Dywan t an reikalan 
neį traukiamas. . 

Paaiškėjo, kad merginos tė-
vai senai Amerikoje gyveno. 
Gi ją vos pirm poros metų 
pars i t raukė iš Viennos. 

N E W YORK, lapkr. 5. — 
Ties 13-ja gatve vienoj celu-
loido dirbtuvėj kilo gaisras. 
3 mergaitės darbininkės žuvo, 
kitos 3 miršta ir apie tuzinas 
kitų sužeista ir paimta į li
gonines. 

Dirbtuvėje dirbo apie 40 
mergaičių. r^iJus gaisrui kai-
kurios šoko per langus. Kitos 
pabėgo ant stogo, nuo kur 
jas nukėlė gaisrininkai. 

- » 

NAUJAS ITALIJOS AMBA-
SADORIUS AMERIKAI. 

ATKASTAS DAR VIENAS 
LAVONAS. 

Kuomet koronerio chemikas 
McNally rado daug arseniko 
atkasto Mrs. Klimek vyro Ku-
pezyko lavone, tad koroneris 
pasidarbavo atkasti i r pera-
nalizuoti 1918 metais mirusio 
V/. Stermerio lavoną. 

Stermerio lavonas išimtas 
iš kapų Šį šeštadienį ir pa
vestas chemiko analizai. Ster-
mer buvo Mrs. Stermer vv-
ras. Tai1 tos moteriškės, kuri 

i davė "ba l tų mil te l ių" Mrs. 

P A R Y Ž I U S , lapkr. 5. — 
Metodistų episkopai u vysku
pas Blake keliauja New 
Yorkan. Ktliauja jis nusiskų
sti, kaip metodistams episko-
palaius daug pakenkta jų misi 
onaravime, kuomet turkams 
leista gryžtį Europon — ryti-
nėn Trakijon. 

J i s pasakoja, jog ta visa 
nelaimė nebūtų įvykusi, jei S. 
Valstybės 1919 metais buttų 
priėmusios joms siųlomą Kon 
.stantinopolio i r Armėnijos 
mandatą. Turkai nebūtų galė
ję gryžti Europon. 

"fi iandie pasaulis susiduria 
su skaudžiu kr iz ių/ ' sako 
Blake. " J e i Vokietijos vals
tybės del finansinio stovio 
grius, tuomet paskui save pra 
gaištin pat rauks Austriją, 

rintės Europos valstybes. Tas 
palies ir Balkanus. Turkams 
tuomei-bus progos siekti sa
vo iš 17-ojo šimtmečio užsi
likusių svajonių — užgrobti 
dalį Europos. 

" T a m e šimtmety turkai bu 
yo pasiekę Vieimą, pirm negu 
buvo* sulaikyti. Neužilgo j ie 
gaus naują progą per Trakiją 
prasiveržti į Balkanus, b a s 
kui galės marjhioti ir ant pa
ties Berlvno. 

"F raneuzų nusistatymas a r 
tiraųjų Rytų reikale visai ne
vykęs. Nes turkai t rumpoj a-
teity galės pulti Siriją. Ly
giai anglai padarė nedovano
tiną klaidą remdami graikus. 
Šiandie tad nebėra kitokio iš
ėjimo, kaip tik daryti taiką su 

Un gari ją ir visas kitas vidų- tu rka is . ' ' 

rre 
S. VALSTYBĖS NEPRIĖMĖ 

PAKVIETIMO KONFE-
RENCIJON. 

L O N D O N A S lajfcr. 5. - J Klimek. Spėjama, a r kar ta is 
Italijos ambasadorius Suv. i r t o ^ moteriškė nebus tokia 
Valstijoms Ricci atsistatydi- P a* " p a u k š t ė " ka ip Mrs. Kli-
no. J o vieton premieras Mu- uw*y 
ssolini paskyrė baroną Roma- Kupczyko lavone, anot die
no Avezzano. n>iJco, yra daug arseniko. J i s 

buvo užnuodintas. Dėlto, ir pir 
mojo jos vyro Mitkevič'o la
vonas, matyt , bus atkastas. 
Tas miręs pirm 20 metų. 

Mrs. Klimek laikoma kalė-
jime. (ii šiandieninis jos vy
ras Joseph Klimek, kurį jinai 
nuodijo, ligoninėj kovoja su 
mirtimi. 

IŠKELIAVO TAIKOS 
KONFERENCIJON. 

KONSTANTINOP. , lapkr. 
6 — Ismet paša ir Nouri bey 
su 30 patarėjų i r palydovų iške 
liavo Šveicarijon. Iš Angora 
jie nuvyko Smirnon. Iš ten ju
romis keliaus toliau. 

ANGLAS TAIKINTOJAS 
AIRIJOJE ATSISTATY

DINO. 

Gelbės Lloyd George'ui politi
nėje kampanijoje. 

DUBLINAS, lapkr. 4. — A. 
W. Cope, Anglijos pasekre-
toriaus asistentas Airi jai , at
sistatydino iš savo vietos i r 
apleido, civilę tarnybą. J i s 

užėmė vadovaujančią rolę po
litikoje Lloyd George prieš
rinkiminėje kampanijoje. 

Cope buvo pažymėtinas An
glijos valdininkas Airijoje. 
Nors jo pozicija čia buvo 

Cope, kurs tuo žvilgsniu darė 
daug įtakos į Anglijos pre
mjerą Lloyd George. 

Airių-anglų konferencijose 
Londone Cope visuomet daly
vaudavo. Tik per jį dau
giausia Lloyd George supra
to tikruosius airių norus, kuo
met respublikai nebuvo vietos 
Britanijos imperijoje. 

Lloyd George visas laikas 
juomi daug pasitikėjo. 

Sunkiai dirbo. 

Įvykus airių-anglų taikai, 
Cope labai sunkiai dirbo per
duodamas anglų valdžią ir vi
sus reikalus naujai Airijos 
valdžiai. Airijos proviziona-

Pasiųs Lausannon neoficiali 
atstovą. 

kaipir antraeilė, bet jo ener-, lįai valdžiai j is gelbėjo rei 
gingumas padarė jį žymiu čia 
civilėje administracijoje. 

Suprantamą, j is pradžioje 

kiamai pasi tvarkyti . 
Tečiaus a i r ia i republikonai 

Cope labai neapkenčia. J i e 
vartojo visus savo gabumus y r a nuomonės, kad, ačių Cope 
su tikslu sutaikinti air ius su pasidarbavimui, Airi ja nesu-
Anglija i r neleisti Air i jai įsi
gyti jokios laisvės. 

Jis dalyvavo konferencijose. 

Kuomet matyta , kad airių 
tau ta nepalaužiama, Cope 
pradėjo darbuotis laisvės rei
kalais. I r jei a ir iams pavy-

silaukė respublikos. 
Lloyd George žino 3° gabu

mus i r energiją. Tai visa 
jis brangia i . kainuodamas 
pakvietė jį savo politi-
nėn kampanijom Nemažai 
j is pasi tarnavus savo buvu
siam viršininkui. Bet Angli-

ko veikiai padary t i taiką su jos valdžia Airijoje neteko 
Anglija, ta i reikia pasidėkoti savo žymaus darbininko. 

WASHINGjTON, lapkr. 5. 
— Valstybės depar tamentas 
vyriausybės vardu formaliai 
nepriėmė pakvietimo konfe-
rencijon artimųjų Rytų Tei-
kale. Tą pakvietimą S. Vals
tybėms prisiuntė Anglija, 
Franci ja ir Italija. 

Amerikoniško valstybės de
par tamento dokumentas čio
nai įteiktas minėtų Europos 
valstybių ambasadoriams. 

Amerikoniškas atsakymas y-
ra t rumpas, bet turiningas 
mintimis. Europos va is ty tas 
informuojamos, kad S. Vai-
stybės atsisako formaliai da
lyvauti turkų taikos konferen 
cijoje, sušaukiamoj Lausa
nnon. Apie ta i jau pirmiau 

pranešta saviems ambasado
riams Londone, Paryžiuje7 ir 
Romoj. 

Kiek y r a žinoma^ toje kon
ferencijoje S. Valstybės tu-

daug tokias tai taikos konfe— 
rencijai, sąlygas: 

Artimuose Rytuose pilnai' 
nustatyti gyventojų pavaldi-
nvstę. 

Visoms švietimo, re l ig i 
nėms ir humanitarinėms įstai
goms teikti garantuotą apsau 

#u-
Užtikrinti ten pilną laisve 

ir lygybę visokiai pirklybai. 
Tereikalauti iš (Turkijos at-

liginimą visiems Suv. Valsty
bių piliečiams, kurie pane^ė^ 
ten nuostolius karo laiku. 

Turkų žemėse tautinėms,"* 
mažumoms užtikrinti pilną 
apsaugą. 

Užtikrinti laisvę Dardane-: 
liais naudotis. 

Tai to visa nori Suv. Val
stybės. Tokių nurodymų duo
da santarvės valstybėms. 

APKALTINTĄ IŠTEISINO. 

kurs valdo visą tą miesteli, 
rės neoficialį savo atstovą. J i s apkalt intas utž kriminali 

S. V. nusistatymas. 
Nežiūrint aiškaus atsisaky

mo dalyvauti konferencijoje, 
Suv. Valstybių vyriausybė 
neatsižada savo interesų ar
timuose Rvtuose, nei nenori 
pasakyti , kad j a i neturėtų rū
pėti Europos reikalai. 

Bet šiame atsit ikime Suv. 
Valstybės norėtų tik prasilen
kti su tolimesnėmis komplika 
cijomis, kurios gali kilti ap
tar ian t turkų-graikų karo pa
sekmes. 

Suv. Valstybių politikai ne
dalyvavimą konferencijoje pa 
teisina tuo būdu: " K a d a n g i 
Amerika aktiviai nedalyvavo 
kare artimuosiuose Rytuose, 
dėlto j i neturį jokio reikalo 
maišytis ir į to karo rezulta
tų k laus imus ." Toks S. .V. 
nusistatymas. 

Amerikoniškos sąlygos. 

Suv- Valstybes, imdamos 
domėn savo interesus art imuo 
se Rytuose, paduoda maž-

VVAUKEGAN, ILL. , lapkr. 
4. — Lake apskrit ies teisėjo 
Edwards teisme prisiekę tei
sėjai pripažmo kaltu Zion Ci-. 
ty žinomą fanatiką Voliva, 

šmeižtą, atkreiptą prieš t o 
miestelio vieną pryčerj. 

Nežiūrint to " j u r y " išnešto 
apkaltinimo, teisėjas Volivą 

paliuosavo. Sakė, j is netikįs, 
kįs, kad Voliva butų ta ip el
gęsis. -

GRIEŽTOS PRIEMONĖS 
ŠMUGELNINKAMS. 

Sulig karo komendanto nu
tarimais, spalių 10 i r 11 d.*. 
19 sankrovų uždaryta vienam 
mėnesiui už dirbtinių kainų 
kėlimą. 

SAVIEJI REMKITE S A V A i 
Į S T A I G A S . 

PINIGŲ KURSAS. 

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 mark. .0134 
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Pirmadienis Lapkr, 6, 1922 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS >f 

.ina kasdieną išskyras nedėldienius. 
1 PRENUMERATOS KAINA: 

i* M e t a m s . . . . . . . . $6.00 

|l Pusei Meti} $3.00 

Prenumeratos mokasi iŠkalno. Lai-
|) as skaitosi nuo užsiraŠymo dienos 
į e nuo Nauj ų Metę. Norint permai-

yti adresą visada reikia prisiijsti 
t senas adresas. Pinigai geriausia 

| į iųsti išperkant krasoje ar ezprese 
L Money Order" arba įdedant pini-

os į registruotą laišką. 

"DEAUGAS" PUBL. 0 0 . 
, 2334 So. Oakley A ve , Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 

3IKTAI NIAUKIASI EURO
POS PADANGĖ. 

t ančių Trakijon turkų. 
Gi kas bus su artimųjų Ry

tų taikos konferencija, kuri 
turi prasidėti lapkr. 13? 

Reikia laukti, kad toj kon
ferencijoj pakilsią naujų tarp
tautinių komplikacijų. Ir ri-
valizuojančios valstybės Bal-.. 
kanuose pasės naują karo sė 
klą. , 

Tuotarpu Rusijos bolševikai 
desperatiškai ieško pagelbos 
užsieny ir kovoja u? savo val
džios pripažinimą. Bet po
draug pažymi, kad ekonomi
niu žvilgsniu jie einą stipryn. 

Vilnius — nesutikimo kalnas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, Klai 
pėdoje — vokiečių pakalikai, 
galop lenkų pataikautojai, 
drumsčia Mažosios ir Didžio
sios Lietuvos santykius. 

Neramu, piktai niaukasi 
plačioji Europos padangė. 

ILLINOIS KAREIVIU 
BONUSAI. 

itant, Europos padangė piktai 
< niaukiasi. 

Anglijoj artinasi parlamen-
tan rinkimai. Konservatistų ir 

j liberalų partijos skelbia sočia 
į lizinui kovą. Dėlto socialistai 
į ima nerimti. Jie grūmoja An-

| » glijai revoliucija. 
Italijoje fašistai nepasiten-

j kino savo kalbomis. Jie ten 
1 i^agrobė šalies valdžią ir su-
I organizavo prieškomunistinį 
j kabinetą. Šiandie Itahją val-
, do fašistai. 
j Anglijos rinkimai smarkiai 

gali atsiliepti į Poiricarės val-
i džią Franci joj. Poincarės val-
l(džia krikštauja giiuvus Ang-
t lijoje Lloyd George valdžiai. 
] Bet jei ateinančiais rinkimais 
i Lloyd George laimėtų, tuomet 

turėtų griūti Poiticarės val-
i džia. 
J Vokietija stovi ant pragaiš-
] ties kranto. Pramatomas ban-
] krutas, jei nebus duota jai fi 
^ nansine pageiba Santarvės 
! atpildymo komisija šiandie 
i darbuojasi Berlyne. Mėgina 
" sustiprinti markę. Ar pavyk?, 

tai Mausimas. 
Graikijoj pakilę sąmokslai 

! (sąkalbiai) monarehistų prieš 
revoliucinę valdžią. Sosto į-
pėdini s areštuotas už gTaikij 
armijos nepasisekimą kovoje 
su turkais . Areštuota daug 
monarcMstų. 

I& vakarinės Trakijos ir ię 
Bakanų praneša apie re volių , nesį, daugiausia 120 dol. užvi 
cijas. Italai su serbais pasie 
niais kaujasr. 

Ohio — 10 d. už mėnesį, 
daugiausia 250 dol. 

Missouri — 10 dol. už mė
nesį, daugiausia 250 dol. 

New Jersey — 10 dol. už mė 
nesį, daugiausia ±00 dol. 

North Dakota — 25 dol. ų2 
mėnesį. 

South Dakota — 19 dol. už 
mėnesį, daugiausia 400 dol 

Wisconsin — 10 dol. už mė
nesį. 

Iowa — tuo klausimu daT 
bus balsavimai. 

Indiana — tuo klausimu nie 
ko neveikiania 

Balsuoją piliečiai tą klausi
mą turi gerai apgalvoti ir bal-
'suoti taip, kaip sąžinė liepia 
Bonusų klausimu nereikalingi 
aiškinimai ir įrodinėjimai. 

AR VERTA REGISTRUO
TIS. 

Lapkričio 7 d. Illinois vals
tybės piliečiai be paprastų 
rinkimų turės dar balsuoti ka
ro veteranų bonusų klausime. 
Tai bus valstybės gyventojų 
referendumas. 

Valstybės legislatura vete
ranų bonusams pripažino 55 
milionus dol. Tai kaipir atly
ginimas buvusio karo šios val
stybės kareiviams, jurinin
kams, slaugėms ir k t. 

Tečiaus legislatura tą klau
simą pavedė išspręsti patiems 
piliečiams. Taigi, nuo piliečiu 
balsų priklausys, ar veteranai 
bonusus gaus, ar ne. 

Illinois penkios kaiminingos 
\alstybės savo veteranams bo« 
nusus jau pripažino. Illinois 
valstybė karui davė 250,000 
parinktinų vyrų. Bet iki šiolei 
su jais už jų vargus dar ne
atsilygino. 

Minnesota valstybė savo ve
teranams už mėnesio tarnybą 
,paskyrė po 15 do. kiekvie
nam; mažiausia kiekvienam po 
50 dol. ir daugiausia po 600 
dol. 

Miehigan valstybė po, 15 d. 
už mėnesį kiekvienam. 
L Oregoji — po 15 dol. už tar 
nybos mėnesį. 

Vermont — 10 dol. už mė-

Jugoslavija, kaip žnyplėmis 
sužnybta: iš vakarų šono Ita-t 
lijos fašistų, iš rytų — grįž-

Kl. — Kodėl socialistai lais
vamaniai protestuoja prieš 
registraciją! 

Ats. — Jie ne tik prieš re
gistraciją protestuoja, bet 
prieš viską kas nėra sulyg jų 
noro. 

Kl. — Bet juk jie.yra lietu
viai ir turėtų džiaugtis gavę 
Lietuvos piliečio pasą! 
- Ats. — fTaip, jie yra Lietu
viai, bet "daugiaus partijiniai 
fanatikai Kadangi to įstaty
mo vykinimas ne socialistų 
ar laisvamanių Atstovui esant 
paskelbtas, tai reikia protes
tuoti. Kas ne mūsų, tai šuns 
verta. Jie ir gieda tą sutarti-

• 

nę\ 
Kl. — Vistik neaišku. Tas 

įstatymas erzina žmones savo 
mokesčiais. Ar ne f 

Ats. — Rimto žmogaus pilie -
tybės įstatymas nearziua, nes 
jis yra protingas, o jeigu soc. 
liberali.i erzinasi del mokei 
ties, suprantama Tie kurie 
šiandien prieš registracija 
protestuoja dažniausiai nieko, 
arba labai mažai rėmė Lietu
vą. O tie kurie šim!tais auko 
jo, nei nesiarzina del 10 ar 5 

f • 

dolerių. 
Kl. — Bet net ir kunigai 

piktumsi registracija Kas 
neskaitė kun. V. Slavyno pro
testo prieš registraciją! 

Ats. — Aš neskaičiau. Kun. 
Slavynas tai ne kunigai, bet 
tik' kunigas. Neužginsi jam są tarnybą. 

Mainė, New Hampshire ir protestuoti. O toki protestai 
Rliode Island valstybės po j kaip kun. V. Slavyno nieko 

nestebina, kaip llygiai jo, kai-100 dol. kiekvienam vetera
nui. 

tebina lietuvių. Galop kas mo
ka išsižioti gali protestuoti, 
by tik jo protestas butų iš
mintingas. ' . 

Kl. — Ar nebųtų geriaus pa
naikinus registraciją?^ 

Ats. — Ne, nes panaikinus 
registraciją reikėtų panaikinti 
pilietybės įstatymą. Tuomet 
neatskirtum Lietuvos nuo A-
merikos piliečio. 

Kl. — Ar nebūtų geriaus pa
naikinus ir pilietybes įstaty
mą? "> 

Ats. — Taip. Bet tuomet bu 
tų geriaus visiškai negimti, tai 
ir naikinti nereikėtų. 

Kl. —^Na, bet kaip protes
tai sako, tai .tokio įstatymo 
nei caro laikais nebuvę. Ar 
negalima butų jo prasiįenktr? 
. Ats. — Ir caro ir ne caro 
laikais šalies piliečių registra
cija buvo ir yra visų valsty
bių Vedama Ir suprantama 
delko. Kiekviena valstybė no
ri žinoti savo žmonių skaičių. 
Kiek jų yra namie, "kiek sve
tur. Panašiai, kaip protingas 
šeimininkas žino kiek jis žą
sų turi namie, kiek pardavė. 
Piliečių skaičius rodo gerą 
valstybės ukį; jų skaičius *ro-
do kurie piliečiai, naudojasi 
teisėmis, kurie vengia parei
gų, kurie stato, kurie griauna 
ir t. t. >, ( 

Ypatingai mūsų neramiais 
laikais registracija reikalinga. 
Juk pasauly priviso nemaža | 
valkatų, tautos išsigimėlių, pa
vojingų respublikos gerovei 
žmonių. Jeigu visi be skirtu
mo butų piliečiai' ir naudotųsi 
visomis piliečio teisėmis, tai 
suvažiavę toki niekšai tik ar
dytų šalies ramybę, kliudytų, 
šalies pažangą. Lietuvą neno
ri tokių piNečių. Tuotarpu kas 
įsiregistruoja — pareiškia no
ro būti Lietuvos piliečiu, tas 
pasirodo nenustojęs lietuvio 
vertybės, o jeigu ir butų pik
tas lietuvis, jis riša save su 
Lietuvos įstatymais ir jais yra 
valdomas. Su prasilenkimu 
tai kitas klausimas. 

Kl. — Bet vistik noriu (žino
ti a r negalima panaikin i ! pi
lietybės įstatymo? \ 

Ats. — Žinoma, kad galima. 
Visi žmonių leidžiamieji įs
tatymai gali' būti tų pačių 
žmonių panaikinti, -papildyti, 
pakeisti. Tik amžinieji Dievo 
įstatymai nepanaikinami. 

Ih&AI AfTSAKIUSIAJK -
>RUBĖPAS PRANE

ŠIMAS. 

Užvakar po (" Naujienų" 
skvernu pasislėgs Bridgepor-
to disputų " Vienas Kiaušy to
jų'J duoda " Atsakymą Bum-
v • , , 
sui . 

LIETUVIU METELIS. 
Per ištisus metus mėginta 

įvairiais budais išgauti leidi
mą Chicagoje padaryt? rink
liavą mieste našlaičių ir se
nelių naitdai. Liėtiiviį Labda
ringoji Sąjunga buvo* jau vil
ties visai nustojusi. Bet štai ši 
sekmadienį 5 d. spalių išgau
tas tapo leidimas. Vis tai nau
jas ir milžiniškas šuolis pir
myn steigiant našlaitnamį. 
Jeigu atsiras daug tam dar-
bui atsidavusia, netrukus lie 
tuvių našlaičiai turės prieglau
dą. : 

Ar šiaip ar taip, tai didelis 
mūsų laimėjimas, ypač tai lai
mėjimas mūsų vargdienių. 

Bet šitą laimėjimą padėjo 
mums pasiekti P. J. Carr, 
County Treasurer. Jis visas 
pastangas dėjo, kad mūsų tag 
day nebūtų nuėsto Valdybos 
atmestas. Jo nuolatiniu rūpes
čiu ir parama viskas ir tapo 
padaryta." I r tai nebepirmą 
kartą, kad lietuvių organiza
cijos randa per tą gerb. as
menį užtarimą pas miesto •val
dytojus. Tuom labiau p. Carr 
priseina tarti ačiū, kad jis bū
damas demokratu, užstodamas 
mumis, būdavo, priverstas su
sikirsti su dabar valdančiais 
miestą respublikonais; 

P. J. Carr atsižymi visiems Nepaisant, jog atsargesni 
žmogiškumu ir mandagumu., k u o m e t nušluosto puoduko 

Matyt labai pagadinau biz
nį bedievukams, jeigu man 
atsakydami jie kuone tris skil
tis prirašo. Ii* prirašo baisiai 
baisių dalykų, kad aš esąs ir 
netikėlis ir ' melagis ir arty 
mo meiles neturįs, ir maždaug 
nesveiko proto. * 

Nors taip blogai su mani-
" V 

mi nėra, bet nesiginčysiu; as-
menys nesvarbu ir neįdomu. 
Svarbu- sužinoti tiesą ypač ti-
kėjimo dalykuose. O čia jau p. 
" Klausyto jas ' ' perdaug palei
do liežuvį. Ir prii-ašė melagys
čių pusę drobulės. Šiandieną 
laiko neturiu, taigi Dievo irv 

Šv. Rašto niekintojui "Naujie 
nose \ V atsakysiu sekančiame 

mo vietos tik turi kibirą van
dens be muilo ir per visą die 
ną stilclaf^launami tame vau-
defiyje. Tokias vietas sveika 
tos viršininkai turėtų uzSa 
ryti. 

Neik i nešvarias vietas vai 
gyti. Geriau pabūk ištroškęs, 
negu žinodamas rysi užkrečia
mų ligų perus. 

For*lgn Languace Information 8ervlce. 

MILIJONIERIAI 

numeryje. 
Kun. Bumšas. 

VIEŠAS GĖRIMO PUODU 
KAS. 

Gervė gyrėsi gerą girą gi-

LENKŲ PARTIZANU GAUJOS NEU 
TRALINĖJE JUOSTOJE. 

—. _ 
po lietuvio, darbai, taipat nes- rioj gėrusi. 

Jo ofisan kasdien ateina laiš 
kai, (lekuojantis už primini 
mą apie užmirštus mokesčius, 
už sugrąžinimą permokėtų pi
nigų, neprašant ir neieškant, ir 
kitokios rųšies tikrus patar
navimus piliečiams. 

Liet. Labd. Sąjunga pati nuo 
savęs ragina dabartiniuose 

i 
rinkimuose palaikyti .demo
kratų sąraše išstatyta p. Carr. 

Mes nuo savęs primindami, 
lead jisai yra pasižymėjęs lie
tuvių prietelis, galime atkar
toti respublikono J. Higgins 
žodžius: "Aš neguklysiu aklai 
gyvos galvos už demokratus, 
bet tą žinau tikrai, kad tokių 
žmonių, kaip P. J. Carr, reikia 
ir dfernokratams ir respubliko-
uanls , ,. * 

Ulžtat lietuviams, kurie bal
suos, primename bendrą žmo
gišką taisyklę: "Savo tautos 
prietelių neužmirškime' 

O išvada iš to yra ant kiek
vieno skersgatvio Cnicagoje 
parašyta: Re-ėiect P. i. Carr, 
County Treasitr€&:'\ 

Viešas gėrimo puodukas 
platina užkrečiamas ligas, nes 
vartojant jį užkrėtimas neša
mas nuo burnos į burną. 

i 

šoną prieš vartosiant, tokiu 
būdu nušluosto seiles tų, kurie 
pirmiaus vartojo, bet yra fak
tas, kad tik muilas ir karštas 
vanduo prašalins puoduko šo
no perus. 

Viešas gėrimo puodukas jau 
senai nevartojamas gelžkelių 
stotyse, viešbučiuose, didelėse 
salėse, ir viešuose namuose, 
bet vis dar yra kaikuriose vie
tose. Dabar, kuomet tiek daug 
vartoja popierinius puodukus, 
yra laikas ant visados panai
kinti viešą gorimo puoduką. 
Ypatingai mokyklose, kur ma
ži vaikai renkasi, nes užkrečia 
mos vaikų ligos, kaip tymai, 
skarlatina, difterįja ir t. t. sei 
le išplatinamos, arba kosėjimu 
ir čiaudėjimu. Net ir namuose 
šeimininkė turi paskirti atski
rus stiklelius gėrimui. 

Kalbant apie puodukus, ne-
prošalį paminėti apie nešvarų 
stiklų plovimą sodės fontano-
se arba viešose gėrimo vieto
se, kur nėra bėgančio van-
dehs. Ypatingai vasarą žmonės 

Du Lietuvos Jkareiviu pir
mą kartą ėjo į apkasus ties 
lenkų-frontu. Karininkas a-
biem prižadėjo po penkias 
markes už kiekvieną lenką 
kareivį kurį užmušią. 

Vienas karys prigulė pasil
sėti, o kitas saugojo. Vos spė
jo vienas prigulti, antrasis 
tuoj sušuko:"" 

— Jie ateina! Jonai! j ie at-
eina! 

Jonas iš staigumo atsiliepia, 
— kas ateina? 

— -Vokiečiai, atsakt antra
sis karys, Juozas. 

— O kiek jų iš viso gali 
būti? I'.--*? 

— Apie penketą deslfctkų 
tūkstančių. 
— Ir laimikis! sušuko Jonas 

griebdamas savo šautuvą, jau 
tampame turčiais? 

Suėjo bažnyčion sutuoktu
vėms. Pajaunys pastebėjo, kad 
jaunasis atrodo išblyškus ir la
bai susirūpinęs. Priėjęs prie 
jo klausia: 

— Kas yra, Antanai; gal 
žiedą pametei? 

— Ne, atsakė nelinksmasis 
jaunikis, žiedą tebeturiu, bet 
Jtad a | nustojau upo. 

— Negaliu tam žmogui par
duoti encyklopedljos. 

— O kodėl? 
— Jis viską-žinąs. 
— Tai gal jis mėgtų jos 

klaidas pastebėti? 

i Geraširdis. — Tikiu, kad 
šitą dolerį nepraleisi ant tos 
biaurios rtmnšainės. 

Elgeta. — Ne, poneli, aš 
pirksiu geriausią, kokią t s% 
šiuos pinigus galėsiu gauti. 

— Kas ta knyga kurią skai 
tai? • * ~ 

— Tai čia visokių rrtonų pri
rašyta, bet tik ne pilna. 
; — kedėi? 

didvyrius prarado, tai ir skelbia atbulai; būtent: Virbalis — Sartonas su savo gau-1 Vilniaus ginklais; sale jų veikia dar"Zwi 

— Nė žodžio nesako apie na-
turi apsisaugoti. Tokios gėri-1 mineles dirbinių 

•" " • * " — " - " ' - -r r r •• , f n l l l < 

(Pabaiga) 

Širvintai tapo kovų sukuriu: lenkai puo
lė, žmonės gynėsi t Kiek s'markesnės ko
vos įvyko š. m. birželio mėn. 12 — 13 die 
aas, nes tuo kart lenkai—partizasai bu 
vo tikri išmušti šią " nepriklausomą " r 

Širvintų miliciją ir užimti miestelį. Už
puolimas buvo netikėtas, tai lenkai spėjo 
vieną milicininką ALEKSAN&fc^ MOLĮ 
pagauti 'belaisvėn, kur nežmoniškai kan
kindami išvilko iš rubiį ir sušaudė. Suži
noję žmonės apie tokį lenkų žvėrišką pa
sielgimą, Siek galint gelbėjo save railici-
jai, fcuriė neprašytas svečius išvijo, nu
kaudami 3 lenkų partizanus. Reiškia, kon
ferencijoj nutarė "išvyti lietuvių parti-
zaouš , ,, taip ir mėgino tai padaryti, ndrs 
be pasekmių. 

* * i 

Apie šį įvyki lenkų spauda paskelbė 
vįaai atbulai; įirdi, lietuviai užpuola ir 
lenkai 
in\kov 

jau tokia lenkiška "notom". 
Čia aiški lenkų provokacija: patys 

muša ir patys rėkia, kad lietuviai kalti. 
Po šio įvykio visą laiką lenkai ieškojo 
priekabių ir dažnai apšaudydavo Širvin 
rus; gi Liepos mėn. 26 dieną lenkų parti
zanai iš Avižonių kaimo užpuolė (Širvin
tų) miestelį ir išplėšė piliečio Barono 
krautuvę: išdaužė langus, paėmė daug į 
vairių prekių ir pinigų ir. pagalios sUs-
progdmb krautuvėj rahkįnę granatą. 

- Krautuvės savininkas, matomai, spėjb 
pranešti milicijai, kuri vėl *' prošepahus *' 
u i pakarpos, ir pastarieji <fdo lasti"... 

Š. m. liepos mėn. 24 dien. lenkų par^ 
tiianai uišėniė neutg^aliįęs -1 juostos Šal
mus: Baranowo ir rrudiškės, ties m. t a -
banaraį ktjr irgi. privirė košės bėsėinit 
ninkaudami; ėinė skriausti, feet tik rnrj>3^ 
darni, valstiečius • ir plėsti: jų: turtą. J*&k-
tų yra begalės, bet čia nūročryt&'tik ima-
2a dalęjė, kad kiekvįeiiafn butų aišku, kalį 
lenkų godųs rlasrai norėjų •visai praryti 
tavo ^ i į v ^ u š ' l i e t u v i u ieškįdami įvaii 
ritta^ ti^ui Budų. į fc t te^k& pMąkj® 

jomis užima ŠIRVINTŲ RAJONE; jo gau 
jos vadinasi: "Milicija neitralnęgo pasu , J 

(Neutralės zonos milicija); — CIBULS
KIS vadovauja TRAKtj RAJONU; jo gau 
jos vadinasi :"Zwiąsgli bežipi'eczėilstya km 
ju lWkieg6 rajonu^ (Krašto apsaugos 
sąjunga Trakų rajono), Štabo viršininkas 
Kapitan KASOWSKI; Trakų rajone dar 
partizanų gaujomis vadovauja BAN1JGKI, 
JANK6WBKI, OFANOWICZ, DAUKS-
ZEWICZ ALEK^^T^ĘR, DAUKS&E-
WIČZ JOZEF, ?IOTRDWŠKI, G^ND^ 
WU^;FmTKmWK)Zf: WAS£LEWS-
Kl, if kit, bet jie^su^savorgaHJocais yra 
vadovybėje šio rajono'kire i^traktoriafts 
Č i b u t e ^ + ė&m RUį^JŠKIUS pkrti 
zarių gaujoms .vądpvmujarkofeai tai KTJ 
2M£ŽY ZY0MUNT; jo padėjėjas JAB-
LONgKl AŠT0F; - ii^fflm RA
JONE partizanų gaujoms vadovauja! ofi 
cieras STANYS P B i M A l ^ S , — >adina-
si "fcmien<|a»t » IH-go o^rfgii mlliciji 
l r ^ ^ y pa^u ^ ^ ^ 6 1 0 ' * ^eutralinėš 

ązek bezipieczcnstwa k r a j u " — vadovau 
jaKRZYWIEC. 

Šiauriniam sparne apie .DUK8TU8 
(EŽERĖNŲ apskr.) partizanų gaujų va 
du esąs MAL6€HOWSKI I ^ W ; įžy 
nuaūsi jo veikėjai N I Ž E V ^ I , JOZEF 
tAJtNOWSKI ir kt. Pietiniame^ gi spar
ne, būtent: SUVALKŲ RAJONE, partiza
nų gaujas veda apicieras Kuchczynski iš 
41-nio ^Suva4efeieįo/^ jnilko; jo gaujos 
pasivadinę '' OrMzialy strzeleekler' (&aU -
lių Skyriai). ' . . = ' !

v 

iPartizanus lenkai ap&įpftklavo* trumpais 
karabinais, revolveriais, kardais, ra^iihė-
inis graiiatėniis, oombosvaidžiais, kulkos^ 

"i-aas ir kitoniiš karo yeikmenonįs/ / 
, Kati geriaus paruošti partizanus ka

rui, kaikuriošė centrinėse partįganų vie
tose pristeigė tani 'tikslui ifi^tfuktorių 
rn^lc^, pav.; gUDOBA T$m ŠVBN-
ČIK^BIIS ir kit. Iš m. Skdoba j į paruos
tas instruktorių kadras išvykb Viifiiun, 
kur ižsfirstė jtios' pa|tįzanų 4iljrsaa; įų 
t$rpe didesnė fiA^S BUĖZIįm felAU-

bi besikaudami ftieie n^rara4*, t tik kaip 1 ^ j N R i a j f f c išsiakafįtį I t i t š ^ j6$ K q * e į ą a į ^ ) . į 
5vė 4 lietuvius, Ąįatx g ė ^ , l^ad a«vo tuvjų Jbają. © s ^ r s r ^ t a ^ m r % u fco^tu, <<j»Įi^jaątai ,: i &Hg 

jaqetos HI-ŠjoB ts^im W*fe$ m& ŠO03SIC0 Ę»CFAii^"6Biai*y&į 
%& \mp # ^8Št šie . Nė»tr«Ji4ėj Mestoj nw**»i -^ į į t i 

tojus/ lcad duotų prašymus priskirti Len
kijai ir skųstis melagingu būdu ant lietu
vių. 

tokiu pat darbu užsiima ir jų "Vys
kupas' * Bandurskis, kuriam nuo popie-
žiaus atimtos kunigo teisės „(jis kUftigau-
ja> tik partizanams), ragina žmonės remti 
partizanus, kad nūo "chamų' ' gistų. 

Pastaruoju laitu lenkai iš tikto pano
rėjo sutverti iš neutralinės juostos "res
publiką", nes "sudarė tam tikrą taryba, 
kurios pirminankaė ŽILINSKI, padėjėjas 
MlO&IEWiCŽ, sėkmtmius. NIC3K, o vy
riausiu karo instruktorių prite " tar fbos , , 

koks tai DfiRWINSia, I4ettivo6 išgama 
^Teutraliaės j u r t o s gyyentbjai laukia, 

nesulaukia tos dienelės,, kuri hnš šventie iš 
ei^a4av1rn6 Iš lenkų — plėšikų persekiok 
jim6! ' : . . . 

*. y 

tfors kančių V t o nematyti, bet visgi 
ateis toji vį&nda, tas teisįagas eodis, kuo-
mfet* netik neutralinė juosta, bet ir visa 
Pavergtoji %tų Lietuva* sualjies su s|vo 
močitita laisvąjį Uetuva ir pranašingo* 
4ainelės Žoą|Ui: "Suiiips fcUi ant -crūti-
ąė$:..,,vt£pB ^ a rei«tea>iu!. 

s 

i pa į^ųg t i atvežlais iš n^į|. Įya į r^ J ^ ^ . l l ? 0 * ^ ^Ifty | ^ e n . * — ; 
^a^^taaia. 
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DR. P. ŽILVITIS 
Parke l ė savo oftsa p o noro. 

S M l — 4S So. Malsted Street 
Naujame Joc iaus Ręs t . 2 luba. 
Pri ima Ligonius nno t - 1 1 A. M. 

M P. M 
Tel. Boulevard 7176 
Rezidencijas TeL Fa ir faz 6.174 

» 

- = 
Tel. d a n a i 367 . Vak. Ganai U I S 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1891 South HaLsted Street 

Valandos: l t iki 12 ryt*: 
po p ie tų: 6 iki t 

1 lkl i 
vakare 
= 

v' 

Į OR. CHARLES SEGAL i 
! Perkė lė savo ofisą po numeriui 

4116 8 0 . A S H L A N D A V K N t B 

( S P E C I J A L I S T A S 
Diftovu, Moterą i* Vyrą l Urą 

^TaL: ryte nno 1 4 — I I ; nuo f—I 
pie tą; nuo 7—8 r 14 vakare. 

redėMooaU: 14 Iki 1. 
Telefoną* Drtx« 1 SSSO' 

Dr. IM Stupnkki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLTNOIS 
Te le fonas Yards 5032 

Valandos — * Iki 11 1S ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomia 
ofisaa uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Cilaser pe . 

re ina i rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio." Visi senieje 
pažįstami ir draugai apla ikys 
apžiūrėj imą ir g y d y m ą kaip ir 
nuo pat ies Dr. O. M. Olaser. 

S149 So. Morgan Street 
Ofiso, Va landos : N u o 10 ryto 

iki 8 po pietą , nuo 6 iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 Iki t po pietą. 

Te le fonas Yards 687 

:_"a: rv= 

f DR. A. R. MERŠCHiflf 
g DENTISTAS 
# V a l a n d : , N u o 9 išryto iki 8:30 vak 
P S241 So. HaLstctl Gatvė 

Chlcago. m . o? 

* DR.A.LYUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

TeL Ganai 2118 
3 Ofiso vai . : 10 ryto iki 12 po piet. 
&[ 5 iki 7 vai vakaro. 
» Rex. vai . : 2 iki 4 po pietų. 
a 4193 Archer A v e. 
5 Tel. Lafayette 0098 
K l W ? r 8 ' f f r i r ¥ o W * a " a ' o " * ^ 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS LB C H I R U R G A S 

4448 So. Western Avenne 
Telef. Lafayet te 4148 

Vaan4os: t - 1 1 rytais , 1-8 po 
pietų l r ' T - 8 vakarais . Nedėldie-
oiais t iktai po pietų 3 lkl 5 vai. 

< = 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4831 S* Ashland Ave . 
TeL Yards 8v4 

Tel . Yards 0994 
OFISO VAL.: 

8 — l t v. ryto, 1—S ir 7—9 v. v. 
Nedėi ioni i s : nuo l t v. ryto iki 
J vai . po pietų. _ _ 

rs, Rezid. 
Ofiso 

tel. Van Buren 02&4 
tel. Boulevard 9698 

Dr. A. A. R0TH 
R U S A S GYDYTOJAS h? 

C H I R U R G A S 
Special is tas Moterišką. Vyrišką 
Valką Iv r l są chronišką l igą. 

Ofisas: 3335 S. Hals ted St. 
Vai.: l t — 1 1 ryto: 2—8 po 
B i e V 7—«vak. Ned . l t — 1 8 d. 
Ras. 1119 Independence Blvd. 

Chlcago. . 

l DR. S. MIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Tele fonas: Yards 8544 

8858 South Halsted S t r e e t . . 
Ant Tlr£aus Unlver. State B a n k 
Valandos: nuo lt—ll ryte; nuo 
8-̂ 4 pa 8*atą; >uo 7—9 vak. 

Nedėl iomia nuo 10—1 
Ooflsas Ir gyven imo -vietai 

IŠLEISTUVES IR 'PRIIM 
TUVSS. 

Spring VaUey, DL — Spalio 
22 d. mūsų mylimas ir gerb. 
kleb. S. Bystrais per pamoks
le atsisveikino su visais para-
pijonais, nes išvažiuojąs kitur 
klebonauti/ Visi žmonės labai 
nuliūdo, ne vienam ir ašaros 
per skruostus byrėjo. 

Po pamaldų Šv. Onos- cho
ras, ant greitųjų susirinkęs, 
pasitarė ką padaryti ir kaip 
ant greitųjų išreikšti pagarbą 
mylimam klebonui, kurs jau 
antradieny 24 d. išvažiuoja. 
Tuoj giedorės ir giedoriai 
pranešė savo tėveliams moti
nėlėms namiej, kad norima 
rengti pagerbimo vakarėli. 
Nieko nelaukus tuoj buvo 
gautas pritarimas, ir visi gie-
doriai-ės ir kai-kurios šeimy
nos, ypač* moterys viską su
ruošė puikiausiai ir vakarėlis 
surengtas. 

Prie vakarėlio ir L. Vyčiu 
28 kp. prisidėjo bendrai dar
buotis. 

Vakarėlis įvyko spalio 23 d. 
tuoj po pamaldų. Atvykus 
svečiams, gerb. buvusiam kleb. 
S. Bystrajui ir naujam kleb. 
A. Vaitis, tuoj pradėjo vaka
rieniauti. Svečiams kiek už
kandus buvo programa, kuri 
buvo prirengta viet. varg. A. 
P. Stulgos. Pirmiausiai jau
nieji L. Vyčiai sudainavo 
"Pasveikinimas" ir "Aš vai
k iukas" (A. Aleksio). Pankui 
buvo duetas, kurį išpildė E. 
Masiokaitė ir A. Šešlauskaitė. 
Toliaus sekė kalba, kurią pa
sakė Vyčių pinu. S. Evanaus-
kas. Solo padainavo A. P. 
Stulga " Jausk ir mylėk' ' (M. 
Petrausko). Atsisveikinimo 
kalbą pasakė gerb. kleb. S. 
Bystrais. 

Solo padainavo p. E. Ma
siokaitė"4'Vai v a r g e " (S. Šim
kaus). Paskui pakalbėjo pas-
veikinimo kalbą naujai atvy
kęs klebonas kun. A. Vaitis. 
Sv. Onos choras sudainavo ir 
baigiant programą vedėjas A. 
P . Stulga pasakė kalbelę lin
kėdamas nuo savęs, nuo cho

ro ir viso jaunimo kun. S. Bys 
tnajui viso labo. Taipgi lai
mingai darbuotis . su nauju 
kleb. A. Vaitis'u. Paskui bu
vo žaidžiama gražus žaidimai, 
kuriais visas jaunimas pasi
linksminęs, išsiskirstė. 

Kleb. S. Bystrais išvažiavo 
24 d. spalio į Kenoshą, Wis. 

Žinąs, 

CICERO, ILL. 

Iš Sajungiečių vakaro. 

Kaip buvau rašiusi, kad spa
lio 29 d. Ciceroje north-sidie-
čiai vaidins "Vargšą Tadą" ir 
"Kuprotą Oželį " „ t a i p ir įvy
ko. Žmonių prisirinko pilnuiė 
svetainė, nes visi žino kad 
north-sidiečiai ne bile kas ar
tistai. 

Kadangi tie veikalėliai Clu 
L J- A- *.* „; tų įseiusių aikštėn vagysčių, 

cagoje buvo vaidinti, tai va i - * J • * o ; . ' dintojų pravardžių neminė
siu. Žodžiu-sakant, gertaus ne 
gali būt i Esame labai dėkin
gos p. Martinaitei, rezisorei. 
Jos prielankumas 2-rai kp. ne 
apsakomas; jau ne pinną kar-
tą ji mums patarnauja. Taipat 
visiems vaidintojams tariam*1 

širdingiausią ačiū. Vakaro pa
sisekimui daug pasidarbavo O. 
Rimkieriė ir Kot. Sriubienė. 
Vaidintojams užkandžius V a _ 

gamino M. Šneiderienė. Kuo-
|\a joms" esti labai dėkinga. 

Žinanti. 

nų tapo užaugintos iš .82,000,-
000 iki 91,000,000. JSurenkama 
mokesčiais dvigubajL tribuba i 
daugiau, 'ir skolų padaryta 59 
mįlionais daugiau; Kur tie pi
nigai dingo? 

4. Be tų nežinia kur dingu
sių pinigų dar apie 10,000,000 
pavogta riuo mokyklų ir 70,-
000 vaikų mokyklose ilštat pa
liko be sėdynių. Apie tai gir
dėjome, nes ponai vagys atsi
tūpė kalėjime ir dar tebetupi. 
O kiek nežinome! 

5. Ne tik mokyklų direkto
riai, bet daugybė ir kitokios 
rijSies valdininkų pateko į tei
smą už visokias neteisybes. 
Būdavo ir pirma, bet niekuo
met nebūdavo tiek. 

6. Mr. Greenaere, Valstijos 
advokato pagelbininkas, ku
riam buvo^ pavestas dalykas 

K 

Č H I C A G O J E . 
LAPKUS" CtilCAGOJE. 

-L L- - LUi lUi iU "•-,' = ± 

DETROITO, MICH. LIETU 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure re ika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistą* 

1801 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

_ Nedėl iomis nuo 9 iki 12 pietų 

A. 

VIŲ DOMEI. 

L. S. 19 kp. pa
kvietė mane dainuoti koncer
te, rengiamame man lapkr. 12 
d Bet po to pakvietimo aš 
pastebėjau jų plakatuose pa
žymėta, jog tas koncertas ren
giamas ne man, o "Darbinin-
kų Tiesos" naudai. Aš paty
ręs tą rengėjų fikciją, žinoma, 
ju koncerte, nedalyvausiu, bet 
užtai dainuosiu savo parengta
me koncerte lapkričio 19 d. 

Svetainė, kurioje mano kon
certas įvyks, bus paminėta 
pagarsinimuose. 

J . Butėnas. 

gavo pasitraukti iš savo vie
tos, nes* inatė, kad nė teismo 
keliu nebus galima apgalėti 
organizuotos gengės. Įtekmė 
blogųjų miesto valdyboje yra 
visagalė. 

7. Tas drabstymas»ir naiki
nimas žmonių pinigų į akis 
lenda sanitarinėj srityje. Suda
romi kažkokie kontraktai, kuo
ne fiktyviai, o reikalaujant 
paskelbti, kur čia dedami 
žmonių pinigai, — tylima. 

8. Kad žmonių pinjgai neiiia 
žmonių naudai, Užtenka pažiū
rėti miesto viduryje į alley. 
Tokių nesanitarinių sąlygų y-
ra! Čhicagoje ant kiekvieno 
žingsnio, kad ir žydų užkam
piai Kaime bene bus švares
ni. Chicagos Sanitarai dabar
tį nieji ligoms užkrės, jei pa
siliks. 

9. Is nuėsto šeimininkų pa
simokinę, vagia kas tik nori. 
Niekuomet gal tiek vagysčių 

»ir užmušimų nebūdavo Chica-
Įgoje, kaip per tą laiką. Pra
deda aiškėti, kad valdytojai 
patys palaiko organizuotus 
vagius. Jei taip toliau bus, 
Chicago lengvai įsigys grafte 
rių ir vagių miesto vardą. 

~10. Viršūnėje Visos rinkimų 
mašinerijos stovi County Jud-
ge. Dabar tą mašinerija Valdo 
p. Righėimer * — rėpuptikonas 
ir 1*u0hipeon — Lundiho susi
kompromitavusios kompanijos 
pamatinis šulas. Jeigu jis bus 
išrinktas, tai: ta kompanija pa 
siliks Čhicagoje nelaimėms 
skleisti ir toliau. Jei ne, tai 
bus duotai galimybė žmonėms 
savo valią išreikšti. 

Res . TeL Cicero S6S4 
Ofiso TeL Cicero 4 t 

DR. J. SHINGLMAN 
1S2S So. 49 Conrt 

N. E. Cor, 49 Court ir 18 5tr , S 
ant viršaus vaistynyčioe. - jf 

SKAITYTOJI! BALSAI. 
5 — 

Dešimts priežasčių. 

J au aštuoni metai baigias, 
kaip Chlcagą valdo vieni žmo
nės* Šio m. 7 d. mėgins kiti 
nuo jiį valdžią atimti. U | ką 

'balsuos lietuviai? Savo parei-J T a i g į i r išvados. Kas nori 
gą, kaipo dorų žmonįų ir są- į ^ M m u g i S s a u g o t i # m o k ė s v 

žiningų piliečių apsvarstyki- ^ ^ ^ ^ ^ aikyojįmus, 
merannai , protingai*. (vagystes i šnar in t i , miesto 

skolas sumažinti, kyšius praša
linti, mokyklas'apsaugoti, te l 
sybę teismuose užtikrinti, sa
vo sveikatą apsaugoti, .nešva
rumus panaikinti įr rinkinnjo 
so Vyriausios' miesto vaidybos 
teisingos tvarkos pasiekti, tae 
nebalsuos už kitus," kaip tik 

Tel. Boulevard 21fO 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, 111. 

Republikonų valdymo pasek • 
mės Čhicagoje kiekvienam yra 
matomos. 

1. Mokesčiai, ypač ant-smuk 
kiųjų nuosavybių taip padidė
jo, kad tūkstančiai' namų pri-
seina •perduoti del negalėjimo 
išsimokėti. Kenčia neturtin
gieji. Bet «•'turtingesnės fa* ^ demokratus: Kuomet'ateis 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvys Gy<|>-roias ir Cbirttr^as 

10JK)u S. Micl i i«an*Avenae 
Telef. Pulknau M2 ht $4» 

Valandos Nuo 10 "iki 12 ryto 
Nuo 7 iki '-^ vaJL 

1 

brikos nedaugėja, bet ieško 
kitų vietų, nes neapsimoka 
joms steigtis, kur nesvietiškai 
spaudžiama. Kenčia visas eko
nominis miesto augimas. 

2, Aikvojimai surenkamųjų 
mokesčių yra daromi inilijo^ 
naič be tikslo* Apie tai juo<}u 
ant balto laikjaščiuose Žimjį 
fcąrtų margavo- Žįącgna, *ta4, 

Lig šiol " L a p k u s " buvo 
žinonias tiktai Lietuvoje. Ne 
tik 'pačioje laikinoje, mūsų 
sostinėje Kaune^ bet ir pro
vincijose jis buvo rodomas. 
Žmonės, dideli ir maži, seni 
iv jauni, bėgo jo žiūrėti. Kas 
mate, tas juokais netrivojo. 
Vieną syk pamatę norėjo kuo-
dašniausia jį matyti. 

Pernai ' ' Lapkus ' ' perplau
kė Atlantika! ir atsidūrė lietu
viškame Brooklyne. Čia jį su
čiupo kokia tai jaunų vyrų 
grupė, nusistėmpė į vieną te
atrą ir parodė Brooklyno lie-
tuviams, kurie visą laiką juo
kėsi pilvus susiėmę. ̂  

Per vasarą "Lapkus'* tu 
rėjo-atostogas. Besitrankyda
mas po- "farmas jis patraukė 
Chicagos link. Vieną gražu 
šventadienį L. Vyčių 36 kp. 
gegužinėje pamatle jį žolėj 
dribsantį, pasigavo ir lig šiol 
niekam nesakė, nerodė. 

Dabar L. Vyčių 36 kp. jau 
skelbia Chicagos lietuviams, 
kad pagautasis "La 'pkus" bus 
rodomas. Pirma sykį jis juo 
kins Chicagos lietuvius lapkri
čio 19 d. vakare, School Hali 
salėje, ant "Taunleiko". Bilie 
tai įžangai jau pardavinėjami 
Reikalaukite jų 'pas kp. na
rius. 

Tik nepamirškite dienos. 
Reporteri... S—is. 

J dos parap. choras pradėjo mo« ' 
kintis naujo muzikaUo veika
lo — operetę MSylvija' , ku
riai yra reikalinga daug dai
lės jėgų ir pasišventimo. Dėl
to, kai-kurie ima abejoti: argi 
parapijinis choras įstengs to
kį didelį veikalą pastatyti 
scenoje. Bet J . Balsis, choro 
vedėjas, ir choristai deda pas
tangas neabejodami, kad tas 
veikalas pavyks ir jau sta 
tys scenoje lapkr. 26 d. Die
vo Apveizdos par. svet. Taigi 
laukiame su nekantrumu to 
gražaus veikalo pamatyti. 

Panemunėlietis. 

i' . •" ' m 

II NAUJIEJI LIETUVOS 
N pinigai 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

Tttrtas virg 17,000,000.00 
U 

Į 

MOKINASI OPERET?. 

Dievo Apveisdos Parap. — 
J a u n u o s e n i a u D i e v o A p v e i z -

PETER M. HOFFMAN 

M. K. SHERIDAN 
Demokratu Kandidatas Ant 

Cook County Assessoria/ris. 
Štai mūsų senas draugas ir dau-

guinai pažįstamas Ponas Sheridan 
ir vėl ketina užimti vieta Asseso-

V. 

KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DOKUMEN
TUS PADAROM D Y p t 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami, 
- vsadoš kreipkitės pas 

S. i . FABIONAS Co. 
809 W. S5Ui St. Chicago, 
Tel. Dlvd. 0611 ir 0774 

T A S l i L S L A B i U JtJM AKT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus \r[ 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINTAM ATSAHA1VTI m 

TEISINGA PATAR3TAVTMA 

£T£iHljiiitijiir*iiiiiiiiiiiiir£ii|U||lfll7Jj^ 

I V. W. RUTKAUSKAS 1 
ADVOKATAS L< 

Onsas D'dmiestyj; 
riaus. Jis tą vieta turėjo užėpiėsj:; 20 South La Salle Street 
pina dviejų nietų ir pasirodė tei
singas, sąžiningas ir pilnai supran: 
t antis savo darbą. Jis nori kad 
tax'ai butų numažinti o ne padi
dinti o ypačiai neturtingiems žmo
nėms, Jo rekordas politikos dar
buose tarpe "žmonių neturi sau 
lygaus. 

! Nei -jokia partija neturi sulai
kyti balsuotojo atiduoti savo bal
są už M. K. Sheridin kaipo asse-
ssorių. (Apgr.) 

• • 

KAM K E N T Ė T I ? / % 

*Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

* PA!N-EXPELLER b 
ValzbnifcbkHs ulrcg. S. V. Pat. Oflfc*. 

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsiijį per 
daugiau kaip 50 metų. » 

fielkalauk, kad iarčtn Ikaro (Aachor) 
Yakbažeukl dį.' 

Republikonų Kandidatas ant 
Cook County Sherrifo, 

Balsuotojai ypačiai ateiviai ne
turėtų balsuoti už partiją šiuose 
balsavimuose, l?et turėtų atkreip
ti domės į, patį žmogų ir jo ver
timą užimti vietą. Jeigu jie taip 
darys, tai jie tikrai atiduos savo 
balsą už PETER M. HOFFMAN 
ant Sheriffo. Ponas HOFFMAN 
yra coronerium per paskutinius 
18 metų ir turi reputaciją kaipo 
geriausias valdininkas visoj vals
tijoj. Jis yra tikras draugas atei
vių daugumai iš jų jis yra davęs 
darbus ir todėl pilnai užpelno jų 
balsą šiuose rinkimuose. Jie gali 
būti užtikrintais, kad nepadarys 
klaidos už jį balsuoti. Jani užėmus 
vietą nepadorus namai bus užda
ryti, nei jokis kalinys neturės pro
gos pabėgti, girtiems draiveriams 
nebus pavelyta važinėtis — bus 
jiems uždėta bausmė. ' 

Jis yra vienas iš mūsų ir pilnai 
supranta mūsų reikalus taigi bal
sas atiduotas už jį atneš naudos 
visiems. , (Apgr.) 
f,< : r •' • • • ' • • • • • ' " ) • " J = 

•li i i l l lIMlIttitititmiOimtmittttMHiiiiif 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

| 2 3 1 4 W. as -rd PI. Chlcago, Iii; 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-f 

glausia. Reikale meldžiu atsišau-f 
kti, o mano darbą busite užga-j 

Snėdint i . Tel. Caaal 1271—21995 
iimiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiuiiiNiiiiii 

Larayette 3223 

PLUMB1NG 
KaiiK> lietuvys. l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. Yr«aA 
322* W. 38-th Street 

* Kambaria &20 
Telefonas: Central CISf 

į *»**friMMMMMMMhfir< M K i )| # 
S Vakarais, 812 W. S3rd St. § 
3 Telefoną*: Tardą 4C81 

uumiiiiiiizjiiuiiiiiiiiiTJiiiiiiiiiiiiizS 

! 

Tel. Randolph 4768 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldumlestyje 
A 8 8 0 C I A T I O I T B L D 6 , 

l t Soath La SalJe tttrr^ 
Room į s a s 

ryto lkl i po pl»tu I KOO 
•aląnfloa: 9 ry 
Nami | Tel. Hy 
» » f • • • • ! • • • » 

Hyde Pmrk U 9 I 

r r y M * " " - - » » * - « f J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dicn.: R. 511-127 M. Dearbona 
Strrct Tel. 1 ^arbom 0OM 
Vakarais: 10786 S. Wabash Ave, 
Roseland Tel PuUman 6377 

a ^ - » - - » - » • * - - • • • • - • . . . , ^ . | 

Ę Telefonas V arda 1188 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

GRABORIUS 

KEAft? 
LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandeniu kėl ias l i ietu-
VOB per Southampirm ant Mil ikiy 
laivv AQUITANIA MAURETANIA 

- 45,647 tonų 39,764 l enų 
B E R E N G A R D L 52,022 tonų 

Apleidžia N e w Yorką. kas Utarnln 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tone: Lietuviai ypatifikai lydėti 
I Pil iavą • . . .X . ( 2 * 1 : $15d:W) 

( 3 k l : $166:&0) 
Karės tal?sai atskirai 

KELIAUNINKAI Vk LIETUVOS 
sėda ant laivo Pil iavoj važiuojant 
j Soutbamptoną i/c ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Inforinaejas kaslink kainas ir rei
kal ingus dokumentus del iškalnd 
apmokamų keliauninkų galite gau 
U nup bile agento: Pareikalauki
te: Yra vienas jūsų mieste arba 
apiel inkėj: / 

Tartų aut^- \o- j 
bllins Tlsoklema] 

j rei ka lama Kaina} 
prieinamos. N ^ 

3319 Aubum 
Ava. Chicago. 

m* H M B»»1t-M M M lt 6 » » 6 » > įnj i f K j 

J5®^®'®'©'@^'^g^'§^e^^8.'e^%ft'ik«^s>, 
Telefonas Boulevard 4139 

±± 

kodėl moacs^iai ^ufl^Kilti. 
3r Mtestcrskoips- respubliko-

7 lapjir.a^ėiia kąg nįjės sa
vo CHicagoj^ gyvenimą.' žmo
niškesnių . padaryti,. įastjityg 
kryželį 'tik už demokratj^. 

10. Yra priežasčių, kad už 
dei^jokratus balsuoti; ir šimtą 
hųlų gaUi^a surasti kitų: U* 
da t a r V«sld«eižiudeįu6 "Ihomp-
sono —" Lundįno- — BėigM-
merįo jRjfflfaniibS nejtetau čė 

.0. 
- KJubi^tis. 

Net ir kūdikiai pastebi! 
.Ir yra taip Jegva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartūs panau
dojus 

tą pleiskana miftinąį prieSą — ir JHfiij 
g a l v o s o d a b u s t a i p t y r a , k a i p k ū d i k i o 
i r Rnffles - p a g e l b ė s j u m s V i s u o m e t 34 
tokia irSlaįkytt. Švari galvos oda iižli 
pleiskanos tuojaus sunalįįna juoį 

aiko plaukus puikiais— 

Nusiptrkito bonkft IHĮfflgs savo aptiekoje &iandiė ut eSb.y arba'^rlsiaskite T5c. 
paSto iaukLeliaJs tiesiai i labamtoriifts 

P . A D . R I C H T E R & C O . . . 
1 -«tr T Orookryn, Mr Y. 

AD. RICHTER & CO/-
1 0 4 - 1 1 4 S o . 4 th S*. #r* 

1 Masals 
Graborius 

Patarnauju lai-j 
dotuvėae ves-J 
tuvėse krikfi-į 
tynose ir kituo-< 
ae reikaluose' 
Kainos prieina-^ 
mos 

13307 Auburn Ave. Chicago 
p 

J .WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai vis iems reikalams j 

2055 W. 23-fld Str. 2146 W. 21 F t j 
Tei. Canal 6543 TeL Ganai 01 t Į | 

n 

r 

plllltlUUlll2HIIIIIIIHIIf2»Ullltlii l l iA 
Į* Išdirbėjiai ir 
S iimporteriai go- j lfc^> • ! 
; [riaušių armoni-
S ;kų visam pa-
; Įsaulij už žemes-
3 n e s kainas rfegu 
akitur . Katalogas 
-dykai . 

Rašykite Ang l i ška i 
RUATTA S E R E N E L L I 
8 i r Blue Island Ave. 

.._ . . . Chicago, BL J ] 

•IIUlrUlUIA1IIIUIIUIIL7JtlUUlllltla 

ValejjLUno Prt^roakir.g CoUege 

... 2407 W. Madlsoo Street 
Telefonas S a d e y 164S 

Moko a u v i m o , Patternų kir
pimo. Designing blanlul Ir jaa-j 
m a m a Vietos - duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvata at-
mokėjimala. Klesas Otanosala Iri 
vakarais. Relkalanklt knrt«l**.J 
Bitnio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacija j 
rašykite ar telefonuokite. 

BemMtfe" savuosius. 
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KELETAS DARBININKŲ 

SUŽEISTA. 
žinojo ir jau jie buvo kvietę 
visas kolonijas, bet nesukvie-
ti \ čia griežtai užsispyrė savo 

Redmanol Products Co. js- J sumanyme pervaryti , visoms 
taigoje, 626—636 West 22 st., Chieagos kolonijoms rengti iš-

pasakyti , kad iŠ to nieko ne 
bus. Mes bridgeportiečiai vie
ni surengsime iškilmes. 

Delegatas. 

Blioista keletas darbininkų, iŠ 
kuriu du labai pavojingai, 
kuomet ekspliodavo kubilas 
MI kapboline rūgštimi. 

Ekspliozija Įvyko antraja
me aukšte. 

ŽUVO DIRBTUVĖJE. 

Thoinas Henry, 39 m., dirbo 
Omaha Paeking Co., 2320 So. 
Halsted gat . inžinu kambary, 
l ' žvakar jam aliejuojant ma
šinas ra tas pagavo jo drabu
žius ir nelaimingas žuvo.. 

Valstybės komisija paskel
bė, jog atei ty Chieagos medi-

^ kalės mokvklos studentai ne-
l:ifs leidžiami laikyt! valsty
binius kvotimus. 
IJUIISIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1SIIIIIIIIIJIIIII1IIII 

T0WN of LAKE seredoje 
o sio mėnesio bus DISPUTOS 
SU BIBLISTAIE. Sąlygos tos 
pačios, kaip ir Bridgeporte. 
Tchool Hali H o no r e ir 48 st. 

Biblistai, ginkluokitės! A-
teinu jusu melagysčių daužy
ti 

Kun. Bumšas. 
iitiiifiiiiiiiiiiintfiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

"BERTHA" ŠAULIAMS. 

CTCERO, 1LL. — Per Šau-
i*u atstovo A. Zniuklzinavi-
ėiaus prakalbas . la ikytas lapk. 
S d. nemažas būrys žmonių 
smuikavo šauliu Sąjungai 
£334.85. — Tai už tiek pinigu 
galima nupirkti vokišką' ka 
r'.uole " B e r t h a " lenku Varsa-
vai subombarduoti. Aukotoju 
vardai bus paskelbti vėliau. 

Valio Cicero f 

• PRANEŠIMAS. 

Svarbus L. Vyriu Chieagos 
Apskriėio mėu. sus. Įvyks sek
madieny, 12 d. lapkr., 2 v. 
po pamaldų, Dievo Apveizdos 
parap. svet., prie 18 i r Union 
ave. Visos kuopos prašomos 
išrinkti ganėtinai atstovų, nes 
Iros svarstomi ypatingai svar
i u s L. Vyrių org. reikalai. 

* 

B. J . Jaka i t i s , 
Chieagos Apskr. pirm. 

PRANEŠIMAS. 

Antradieny, lapkriėio 7 d., 
tai yra rinkimų dienoje, Met
ropolitan State Bank 22 and 
Leavitt St. nebus atdara. 

SUS MAS BE PASEKMIŲ. 

30 Bridg*eportas. — Spalio 
d 8 vai. vak. Sv. Ju rg io svet. 
įvyko bendro komiteto sus-
mas reikale pasitart i kaip pa-
sekmingiau prisirengti prie iš
kilmės Vilniaus juhilėjaus 
j aimnėjimo. Sus-nian atsilan 
] ė daugiausiai Bridgeportie 
<v i ai, tik du delegatai buvo iš-
kitur . J . Antanait is at idarė 
:šus-ma ir paskui1 jį išrinko 
pirmininkauti , o J . Pabijoną 
i aštininku. 

Pirmiausiai buvo duota su-
• irianymas, kad vieni bridgepąr 

»iečiai surengtų iškilmes savo 
Kolonijoje, nes dabart iniu lai
ku visų Chieagos kolonijų su
kviesti negalima. 

Nutarė . - -

*TadaTarybieeiai, nors gerai 

vien. Žinoma, gražiai paagita
vus, dauguma jiems pr i ta rė i r 
jų sumanymą nubalsavo. 

Dirbt i nenori. 

Bet kaip dabar visos Chiea
gos vardu kalbėti, jei ėionai 
randasi t ik vieni bridgepor-
tieėiai? Tada renka komisija. 
iš penkių, kad sušauktų kita 
sus-imi ir varytų darbą pir
myn. I komisiją apsiėmė, vie
tinio K a t Federacijos skyriaus 
vienas narys , (langiaus niekas 
neapsiima. Stebėtina, kad ir 
tie kurie labiausia agitavo už 
tai, nežinia delko į komisiją ne 
apsiėmė įeiti. Pagal iaus ėmė 
nerimauti . Pasigirdo balsų, 
kad valdyba gali sušaukti ki 
tą sus-mą, bet keno vardu šau
kt i? Kuomet ir kur? Bendro 

komiteto vardu? K a d j au jo 
nėra, suiro. Tada visi sukilo 
ir išsiskirstė nieko nenutare. 

Neva pasiteisinimas. 

Tarybieėiai buvo atėję ne 
darbo dirbti , bet pareklamuoti 
savo " t a r y b a " . Pavyzd., vie
nas " t a r y b o s " narys, Locaitis, 
buvo perstatytas į komisiją, 
bet neapsiėmė, sako, " A s ne
apsi imu; jei matysiu vėliaus 
dalykai gerai eina, tai prisi-

• ' S I U . 

Tai matote koks pasiteisini
mas. Reiškia, kada kiti viską 
padarys ir pradės* važiuoti, 
tada j is prisidės. Ne, brolau, 
jei nori visuomenės darbą 
dirbti, tai* stok į pirmas eiles 
ir dirbk, o nelauk kuomet ki
ti pa.-1 a rys. 

Su <:avo taryba,. 

K-rukonis vėl giria " t a r y b ą " 
girdi, taryba sumanė tokį pra
kilnų darbą. J a reikia pagirt i , 
jai kreditą atiduoti ir tt. 
— Taip, kiek " t a r y b a " gavo 
kreditų per "Draugą"-, tai i\< 
nė už kokius pinigus ne im
čiau, atsiliepė antras , iš šalies. 
Visi pradėjo juoktis. Dar Kru-
konis sako: "V i skas butų ge
rai, jei ne ta nelaiminga pyp-
korių taryba butų sumaišius 
tą dalyką, bet ką dabar pada
lysi, kad jos visi " n e l a i k i n a " . 

Čia vėl ki tas atšovė: " T a i 
organizacija, kuri ėjo prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, 20 
rugp. neprisidėjo prie iškil
mės Lietuvos pripažinimo; ra
šė deportacijos rezoliucijas, 
kuriomis visi lietuviai pikti
nosi, pasmerkė; aukso-sidabro 
vajų boikotavo; tai kokiu bu 
du ji dabar pasidarė tokia ge
ni f! 
Kas apsiėmė dirbti , o kas ne. 

Kitas vėl sako, girdi, Fede
racija nenori, kad visos kolo
nijos rengtų iškilmę išvien, bet 
atskirai, užtat ir šį sus-mą Fe 
deracijos atstovai suardė. 

Tada Federacijos skyr. at
stovas a tsakė: Mes sus-mo ne-
ardėm. Kuomet sus-mas nu
balsavo rengti iškilmę visoms 
kolonijoms išvien', mes sutin
kam ir jau mūsų vienas dele
gatas apsiėmė į komisiją. /Tai 
delko jųs neapsiimate? Tai 
jus suardėt* sus-mą! 

Paskui girdėjau, kad tarybi-

ZMUIDZINAVIČIAUS PRA 
KALBA. 

PRANEŠIMAS. 

ninkai da r sykį mėginsią šauk j $170.65. 

West Side. — Westsidieciai 
atsižymėjo 100 nuošimčių pat-
rijotais, pralenkė net savo kai
mynus town-of-lakiečius. Tie
są, nesusi rinko tiek žmonių, 
kad visos sėdynės butų užim
tos, bet visi buvo kilnios dva
sios. Truput į pa laukta ir štai 
pasirodė Lietuvos Šaulių Są
jungos atstovas A. Zmuidzi-

. v . navicius. 
Kun. B. Bumšas t rumpai su

pažindina klausytojus m At
stovo darbais iš praei tų laikų 
ir t inkamai pris tatė jį, kurį 
publika priėmė širdingais ap
lodismentais. 

ilerb. Šaulių Atstovas A. 
Zmuidzinaviehrs pirmiausiai 
vandan Lietuvos Šaulių Sa
gos visus pasveikino ir iš
reiškė širdingą padėką už gau
sias pirmesnes aukas Šau-

1 9 tams. 
Savo kalboje plačiai papa

sakojo apie Šaulių atsiradimą, 
jųjų pirmuosius žingsnius i r 
kovą su priešais už Tėvynės 
laisvę. Taipgi pr idūrė Lr savo 
patyrimus, erškėčiuotus žings-

1 

mus. 
Pabaigus pirmąją kalbos da

lį pradėta r inkti aukos. Karš
tai paskatinus kun. Bumšui 
stoti į eilę Šaulių Rėmėjų 
tuoj link jo pradėjo t raukt i 
eilė žmonių, kuriems p . Žmui
dzinavičius suteikė po paliudi
jimą ir prisegė Lietuvos Šau
lių S a g o s sidabrinį ženklą — 
skydą šiems: Jonui Naujalhii, 
A. Janeliauskui, J . Saunorui , 
J . Krotkui , O. Caidaitei, J . 
Kulikauskui, kun. F . Kudirkai 
ir kun. I g. (Vsiičiui. J i e visi 
aukojo nemažiau dešimts <lo-
lenų. 

Pabaigus r inkti aukas gerb. 
šauliu Atstovas tęsė savo kai-
bą paimdamas nuotikių iš šių 
•dienų gyvenimo Lietuvoje. Nu
piešė įvairių vaizdelių, tikro
je to žodžio prasmėje, kurių 
visi t a ip domiai klausėsi. Pa
galiaus Liet. Šauliams, jų at
stovui ir Liet. Vals. Atstovui 
č'arneckiui' šaukta po tr is kar-
Uis, v alio t 

l i e t . Šaulių Są-gai aukojo: 
A. Janel iauskas 25 dol., J . 

Saunoras 18 dol., J . Krotkus 
15; 

P o 10 dolerių: J . Naujalis, 
O. Uaidaitė, J . Kulikauskas, 
kun. F . Kudi rka i r kun. Ig . 
Česaitis. 

Kun. B. Bumšas — 7 dol; 
Po 5 dol. A. Stanevičius ir 

P. Cibulskis; 
Po 2 dol.: D. Šlapelis, P . 

Bernatavičius, A. Aitut is ir 
" D r a u g o " darbininkas; 

(Po 1 dol.: J . Iiuckus, P . Mi
liauskas, B . Kazanauskas, A. 
Rudakas, Palionis, K. Mažei
kis, K. Salučka, J . Kazanaus-
kas, B. Lenkauskas, K. Ma-
siunas, J . Kalbudas, A. Viš-
niauskas, kun. Meškauskas, A. 
Kairai tė , M. Misevičius, J . X., 
A. Linkus, P . Benaitis, M. 
Bučienė, P . Belskis, M. Legec-
kas, C. Bal trūnas, A. Vaitkus, 
S. Pauliukonis, M. Česnavi-
čius, F . Kelpšas, K. Kulbis , ir 
J , A. Simanavičius. 

Smulkių aukų sur inkta 
$9.65. 

Viso labo aukų surinkta 

West Side. — Lietuvių Na
mų Savininkų P . V. M. D. Chi. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, lapkr. 6 d. 8 vai. 
vak. M. Meldažio svet. 2244 
W. 23 PI. Visi nar iai malonė
kite pribūti laiku, nes y ra la
bai svarbių reikalų aptar t i . -

Valdyba. 

(Daugiau Chieagos žinių 
rasite trečiame puslapy.) 

<PETER BARTZEN 
Vienas iš mūsų vyru. 

Balsuokime už jį 
Peter Bartzen, Demokratu kan-

didatas ant valstijos iždininko 
(State Treasurer) lllinojaus val
stijai, balsavimo dienoje lapkričio 
7 d. 1922. Jis yra žmogus labai 
teisingas. Jis yra gerai žinomas 
Chieagoje dirbdamas įvairiuose 
vietose atliko savo priedermes są
žiningai patenkindamas visus žmo
nes. 

Jo rekordas kaipo pirmininku 
County Board of Cook County ir 
Bųikliug Commissianer Chieagos 
miesto yra geras, Jis tai pat inte-
rasavosi nemažai Mother's Peu-
sion Biil, kuris yra ir buvo labai 
naudinga motinoms šios valstijos. 

Kaipo kandidatas valstijos iždi
ninku (State Treasurer daro šį pri 
žadą šios valstijos gyventojams: 

Aš atnaujinu savo prižadą kurį 
padariau pradžioje . kampanijos 
kad kaipo valstijos iždininku pri
žadu saugoti Valstijos turtą ir be
reikalingai neaikvoti žmonių su
dėtus pinigus, tuomi palengvinti 
žmonės nuo didelių tax'ų. 

Aš nepriimsiu įfei vieno dolerio 
žmonių pinigu apart savo uždirb
tos ir/mokesties. 

PETER BARTZEN, 

Demokratų Kandidatas ant Valsti
jos Iždininko. 

Peter Bartzen yra žmogus vie
nas iš mus, ir supranta mūsų idė
jas ir reikalavimus. Kiekvienas 
balsas ateivių-pilieėių priguli jam. 

(Apgr.) 

Didžiulėj Lietuvių demonstracijoj įvykusioj Me Kinley Parke Rugp. 20-ta Pavieto Iždininkas Ooun-
f • , . > , 

ty Treasurer PATRK'K J. CARR dabartinis kandi datas buvo vienas iš geriausių kalbėtojų. Jis svei-
y" • • • 

kino visus lietuvius teAais.Kusjrinkusnis išreikšdamas vilti kad Lietuvos Atstovas butų pakeltas į Amba-
- rt 

BALSUOKITE IR 
IŠRINKITE • 

t i Mis-mų, bet iš kalno galima L. L. f. Stotis. "-

sadoriaus rangas. Ponas CARR per, praeitus metus sutaupė $654,410.00 nuošimčio arba $100.000 dau

giau Inegfi ją pįrnitaįįnas. Jis veda'didėlę1 kampam ja prieš THKBŠ tax'ų Shaudotojus* Paveiksle parodo* 

,ma p-lė L. Grieaitė, vaizduojant Lietuva, P. J. CARR ir p-lė Sofija Juskevleaitė vaizduojant Amerika-. 

" ArF.CZESNA'S ' ^ 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

J0NA R. PALANPECH 

Valstijos Komisijonierium 
(County Commissioner) 

Jonas R. Palandeeh dalyvavo 
lietuvių demonKtracijoj įvykusioj 
McKinley Parke rugp. 20 d. tuo-

i 

mi parodydamas lietuviams iškovo
jusiems laisvę savo užuojauta. Sa
vo leidžiame laikraštij "Jugo-Sla-
via" yra tankiai rašęs apie lietu
vius ir jų darbus. Jis visuomet yra 
prielankus lietuviams. 

Taigi rytoj lapkričio 7-ta d. 
neužmirškite atiduoti savo baisa 
už Joną R. Palandeeh tikrai ne
sigailėsite. (Apgr.) 

kur galima gaut i pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankan t mūsų 

i'pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekaneių ligų: Reumatizmo, 
violetiviąi sp indul ia i / nerviš
kumo, šaleio, s trėni | dieglio, 
paralyžiais, inkstų i r kitokiu, 
elektra gydymų. .Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavieh sau
su Electr iku Sanusoidal Ma 
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt J tay me-
ssage, Swedish messavich. Me* 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negu kitos i r pigiaus. 
Vyrų y ra kiekviena diena iš

imant Utarnųikais y ra moterų 
diena, diena ir nakt i . 
1657 W. 45 St. Chicago, HL 

Tel. Boulevard 4552 

liemkite tuos biznierius kurie 

Š!s bankas nebus atdaras Election Day, Utar-
ninke, Lapkr. 7-tą, ir Armistice Day, Subatoje Lap
kričio U-tą d. Bankas bus atdaras Subatos vakare 
nuo 6 iki 9 vai. 

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK 

Corner 47 st. & Ashland Ave. 
CHICAGO. 

garsinasi u D r a u g e " , nes jie 
moka kaip biznį vesti i r žmo
nėms mandagiai pa tarnaut i . 

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

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas 
Umt skaudėjimo 

galvos, svalKuUo, aptemimo, jiervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis Indedam 
Oaroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagerbsta. Sergėkite savo re-1-
gėjimo ir vaikus einančius mokyk^ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8, vakaro I 
Nedėllomis nuo 10 lkl 8 vai. vakare. 

1545 W. 47 S t i r Ashland Av. 
A 

Tf» Blvd. 7*12 

Dr. C. Z. Vezelfs 
* 

LIETUVIS DENTTSTA8 
6712 SO. ASHLAND A VENTE 

ARTI 47-tos Gatvės 
Valandos: nuo 9 ryto iki it vak. 

} Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—S po> 

- piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pu H man 3213. Chicago, 111. 

.^i/ ^ / i&AM i*l ^ W { K ^ 8 f ^ *Kt(«ii 

SKUBĖKITE! GAISRAS! 
r f£&3įP* /î ciso^ r*|<*i ~® 

SKUBĖKITE! 

PELNINGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą agentauti gali pasipelnyti 
daug- geresn] pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa-
tiškai. 

J. B. AGLYS & CO 
3113 South Halsted Street 

' Chicago, DJ. 

ANT PARDAVIMO naujas moder
niškas 5 kambarių namas — bun-
galow furnace šiluma: Kaina $6,800: 
Cash $1,000 paskui po $45:00 kas 
*nėnesį: 

Atsišaukite: 
: :2645 WesV71 Street , ". ^> 

Chūago, III; 

Visi Lietuviai , Roseland, Pullman, Kensin gton, Chicagoj i r apielenkiai esati kvie-
Ą čiami ateiti į atidarima mušu naujo ofiso, Roseland. 

INEDELIOJ NOV. 5, NUO 12 MH 4 PO PIETŲ 
Visus darbus priimsime t a diena, su širdingu ačiuų 
Litais a r te rDoler ia i s į Lietuva i r laivakortės, real estate, Notary Public, Insu-

?^| rance i r daug1 ki tų reikalų atliekame. 
Lietuviai gyvenanti kituose miestuose siųskite orderį arba drafta čekį. Infor-

I I ^nacijos dykai. Rašykite grei tu laiku. 
J U O Z A P A S ASTRAUSKAS Manageris 

I 

CHICAGO R.E. F. C G -
Musų 6% First Mortgage Goki Bonds, Visados Saugus 

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

S *w 


