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METAI-VOL. VD 

KATALIKIŲ MOTERŲ SU
VAŽIAVIMAS WASHING-

TONE. 
BUS APTARTA VISA EILĖ 

PROBLEMŲ. 

NAUJAS KRIZIS ARTIMUOSE! " į g j į f " 

W A S H I N G T O N , lapkr. 7. 
— Xaeionale Kajtalikių Mo
terų- T a r y b a čia turės antrą-
jį metinį suvažiavimą lapkri-

TURKAI SAKO, JIE KONTROLIUOJĄ DARDANELIUS 
SANTARVĖS KOMISIONIERIAI ATMETA TURKŲ 

REIKALAVIMUS 

čio 21—25. Suvažiavime bus -
t. — \ įetos turku naeionalis-disknsuojama visa eilė prob

lemų. 
General is Immigraci jos ko-

misionierius Husband suva
žiavime išdėstys federalę im-

_migracijos programą. 
N'acionalio Kat . G e r o k a 

T. Biuro Immi gracijos Rei
kalais direktorius Bruce M. 
Mohler išaiškins to biuro nu-
veikimus immigracijos klausi
me. 

K O N S T A N T I N O ? . , lapkr. vos valstybių kariuomenės 
okupuotė toliaus čia ne vien 

Washington, XI . S d. (L. 
I . B.) . PrincetOno Universi-
teto prof. Benderis, visa eile 
savo darbų pasižymėjęs \liHu
tu vi u kalbos tyrinėjimu, gavo 
î  Lietuvos Universiteto 
"Lie tuvos filologijos dakta
r o " garbės laipsnį. 

BAISI EKSPUOZIJA AN
GLIŲ KASYKLOJE. 

— — — — _ _ 

UŽGRIAUTA 93 DARBI 
NINKAI. 

tu valdžia ' santarvės valsty-
bių atstovams čia įdaVė nau
ja notą. 

Reikalauja, kad jei kurie 
svetimų valstybių laivai nori 
plaukti Dardaneliais, tai pir
miau to tur i gauti turkų val
džios leidimą. Be to, visų vals 
tvbiu karo laivai privalo sa-
liutuoti Turkijos nacionalistų 
valdžia. . 

Taipat turkai stovi už tai, 
Jo seph I. Breen, kurs nese- | i ( l a i l t w{ p a i l t a r v ė s nei Ame-

nai gryžo iš Europos , kur j i s r i kos jurininkai be turkų val-
įstisus metus tyr inėjo immig-
racijos problemą, p raneš iš 
savo atliktų darbų raportą . 

Kitą įdomų tarptaut inį ra
portą paduos Miss Mary C. 
Tinney , New Yorko Visuome-
nes Gerovės depar tamento ke 
turiose ta rp tau t inėse konfe
rencijose Europoje . 

Toliaus suvažiavime bus di 
skusuojama: " M o t e r y s ir In
d u s t r i j a " : "Klaus in ia i So
džių A p v r u b ė s e " : "Socia lė J-
s ta tymdavybė " ; " Apšvieti
m a s " ir "Mote rų Vieta Profe 

negeistina, bet ir negalima. 
Didysis nacionalis Turkijos 

seimas neturi noro peržengti 
Mudanijoj nustatytų militari-
niu salvgu. Bet reikia pažv-
mėti, jog tam t ikras skaičius 

i 

žandąrmų iš Angoros turi but 
pasiųsta Trakijon palaikyti 
ten reikalingą tvarką. 

"Mes tikimės, jog santar
vės valstybės' pripažins tuos 
re ika lav imus ." 

Sultano kabinetas atsista
tydino. 

Sultano ministeriu kabinę-
tas atsistatydino šeštadienį i r 
Angoros nacionalistu valdžios 

GOMPERSAS K R I T I K U O J A 
ADMINISTRACIJĄ. 

sijose "> 

džios leidimo niekur [Turki
jos uostuose neišliptų. 

Pasirodo, jog turkai nacio
nalistai prisikabinę net prie 
Dardanelių kontrolės. Teč iaus 'a t s tovas Rafet paša tuojaus 
tos kontrolės santarvės komi- perėmė visą čia valdžią. J i s 
sionieriai nepripažįsta. ' paskelbė proklamacija, kad 

i pradėjus lapkričio 4 d, Kons-
T U R K A I STATO N A U J U S j tantmopoly gyvuoja turkų na 

N Ė W H A V E N , Conn., lap. 
7. — Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Gomper-
sas vis dar kritikuoja prezi
dento Ifardingo administraci
ją, kuri nepalanki darbinin
kams. J i s ir čia kalbėdamas 
karčiais • žodžiais kritikavo 
administracija. 

SPANGER, PA, lakpr. 7. — 
Peili v Ooal Co. kasyklose va-
kar ištiko baisi dujų eksplio-
zija, kuomet 93 darbininkai 
nuėjo darban. 

Pirmasis gelbėtojų būrys už 
keletos valandų po ekspliozi-
jos išėmė iš kasyklos 15 dar
bininkų lavonus. 

Kitų darbininkų likimas iki 
vakar vakaro dar nebuvo ži
nomas. — 

Keli gelbėtojų būriai su 
prietaisomis atvvko iš Pi t ls-
burgi to. 

ŽEMES. 

S A L A K A S , Ežerėnų apsk. 
— Grafas Žuljonas (Franei-
jos pilietis) pardavė savo 
mišką 12 X verstų vienai an-
glų-prancuzų kompanijai iš 
Paryžiaus su skyriais Londo-

Žinios iš Lietuvos 
AMERIKIEČIAI P E R K A , mieto nudžiugo ta ip sėkmin

gai pardavusi kiaule i r kuo
met nuėjo sankrovon pirktis 
šiokių tokių pirkinių, gautieji 
pinigai pasirodė ne litai, bet. 
kerenkos po 40 rublių vertės. 
Apgavikai nesusekti 

„ Ki tas atsitikimas — "kai
mietė atnešė kiaušinių par-

ne, Klaipėdoje. Direktorius d ū o t i U ž m o k e s n i o r e i ka lavo 
tos firmos miškams eksploa-! j i t a i j 5 V i e n a g ž y d a g p a s i u l o 

pirksiąs ir mokėsiąs litais 
Vienok gautieji už kiaušinius 
pinigai, vietoj litų, pasirodė 
centais. -

MĖGINO PARDUOTI 
KŪDIKĮ . 

REIKALAVIMUS. 

Nacionalistų gubernatorius 
va!do Konstantinopolį. 

M I R Ė PLAČIAI ŽINOMAS 
PRANCIŠKONAS. 

Pasaukė Dievas ji jaunatvėje. 

S Y R A C T S E , X. Y., lapkr. 
7. — Spalių 27 d. mirė pran
ciškonas kunigas Otbmar He-
llman, P b . D., L. Scr. D. Xa-
bašninkas skaitėsi t rečias A-
merikoj asmuo, gavės Švento
jo Raš to doktoratą (Holy Sc-

KOXSTAXTIXOI\ , lapkr. 
7. — Santarvės valstybių spe-
cialė ta ryba aną vakarą nus-
prendė nepildyti turkų nacio
nalistu reikalavimu. Turkai no 
ri, i. lant santarvės kariuome
nė evakuotų (apleistų) Kons-

eionalistų valdžia. 
P rok fa mae j joje jis da r pa

žymi, jog sultano pozicija ai
škiau nustatyta nacionalistų 
seimo dekreto ir kad pilie
čių teisės pilnai apdraustos 
nacionalio seimo įstatymais. 

Santarvės valstybių komi-
sionieriai pripažino čia naują 
valdžia. Šaitanui nepalikta 

kas veikti. Visi turkų teis
mai suspenduoti. Bet Rafet 
paša, kurs skaitosi Konstan-

IU'ILVPESTAS, lakpr. 7. 
— Oia paukščiu, turgavietėje 
areš tuota viena moteriškė, ku
ri siųlė žmonoms pirkti savo 
kūdikį už kainą, kokia moka
ma žąsiai. 

KOVOSIĄ " I K I P A T 
GALO. ' 

DUBLINAS, Airija, lapkr. 
7- — Airių sukilėlių repub-
1 ikonų vvriausias vadas de 
Valerą paskelbė oficialį pa
reiškimą. Pažymi, jog su na
cionalistų valdžia negali but 
taikos. Republikonai kovosią 
" ik i pat ga lo . " Sako, repub-
1 ikonai turi laimėti arba žūti. 

PATYS P ANGLIŲ. 

SCRAXTOX, PA., lapkr. 7. 
Artimojo miestelio Glipha-

F A J I S T A I SU NACIONA
LISTAIS. 

ROMA, lapkr. 7. — Tarną-

tuoti y ra žydas Ros. Miškas 
skubiai ker tamas; tik laikinai 
mūsų valdžia buvo sustabd
žius, nes nebuvo duotas leidi
mas kirsti . 

Žmonjės labai pageidavo, 
kad nors mūsų valdžia butų 
atpirkus ir tuomi sustabdžius 
kirtimą, nes ir t a ip daug bu
vo sauvališkai iškirsta, išėjus 
vokiečiams, o mūsų valdžiai 
dar nesuskubus susiorgani
zuoti. O buvo gražaus pušy
no, kurs apsupdavo miestelį, 
dabar gi riogso vieni pliki 
kerai. 

O kas bus už poros metų! 
Manoma del greitesnio ir pa
togesnio miško išvežimo pra
tęsti siaurąjį geležinkelį, kurs 
eina iš Obelių per Eglai tę 
(Eglaitė Latvijoje) į Ežerė-

G H I C A G O J E 
SUBOMBUOTA ALDER-

MANO NAMAI. 
• 

tantinopolį. 
Santarvės taryba užėmė to-1 tinopolio gubernatoriumi, ge-

kią poziciją todėl, nes t u r k a i , neraliam prokurorui įsakė a-
nacionalistai' peržengė Muda-
nijoj padarytos paliaubų su
tart ies sąlygas. 

(Pirmiausia, nacionalistų vir
šininkai paėmė savo rankosna 

t i -daryti visus teismus ir vi
sus vesti Angoros nacionalis
tą valdžios jurisdikcijoje. 

Kadangi ministeriai a ts is ta 
tvdino, tad visi valdžios tar-

J to, pietm'ej I tal i joj , susirėmė 
nt anglui kasyklų bendroves i v . ' . 

. . . . . . ' tasis tai su nacionalistais uz 
iškasamas anglis visas laikas 

r iptor degree) iš Bibli j inis į- Konstantinopolio valdžią, ne-jnautojai neturi užsiėmimo. 
staigos Romoje. 

Kun . Hel lman gimęs Louis-
ville, Ky. , spalių 9, 1879 m. 
Įs tojo Pranciškonų vienuoli-
jon 1894 m. Kunigu įšventin
t as mieste Albany. 

1919 m. nabašninkas gryžo 
Romon, kur ėrr)'> studijuoti su 
tikslu palikti Apaštal iniu Iš
pažintoju Šv. P e t r o bažnyčio
je ir tuo pačiu laiku ,ejo mo
kslus Pranciškonų universi te

te. Tečiaus pris imetusi liga 
pr iver tė jį per t raukt i tas stu 
d i jas . 

A N G L I J O S K A T A L I K A I 
SM A RK IA I DARBUOJASI . 

pasi tarę su santarvės komisi- • Bet jie stovi už Angoros val-
onieriais. Paskui , tie patys na- džio, kad jiems nėra baimes 
čionaiistai pasiuntė savo žan- netekti vietų, 
darnius į neutralės zonos plo

si untė į ki tus miestus. Tuo 
tarpai patsai' miestelis jau ke 
linta savaitė pal iktas be ang
lių. Neturint kuro stovėjo už
darytos mokyklos ir kitos vi
suomenės įstaigos. 

Kuomet negelbėjo piliečių 
prašymai ir federaliai val
džiai nusiskundimai, miestelio 
valdvba bendrai su keliais 

i 

šimtais piliečių nuvyko į De-
laware & Hudson geležinke
lį, ant kurio stovėjo keturi' 
vag-onai anglių. Visas anglis 
susikrovė į trokus ir veži
mus i r pr is ta tė visuomenės 
įstaigoms. 

lokalę politiką. Žuvo 7 asmc-
nvs. Daugelis sužeista. 

135 RUSAI NUSKENDO. 

TOKYO, lapkr. 7. — 135 
rusai pabėgėliai iš Vladivos
toko nuskendo juroje, kuo
met du laivu susidaužė. 

Paskelbta laisvė. 

Kuomet santarvės ~ * vals 
tus ir net Clianako distr iktan, 
kurį okupuoja stipri anglų ka 

, . • • i "i • ibiu komisionieriai pripažino 
i'iuomene i.r saugoja karo la i - . i • K 

vai. 
Santarvės kariuomenė sau

goja sultano, kuris atsisakė a-
bdikuoti, kaip to nori Ango
ros seimas. 

Turkų reikalavimai. 
• 

Santarvės valstybių ta ryba 
savo nuosprendį išnešė Į tą 
Hamid beyaus reikalavimą: 

" P a n a i k i n u s senąją valdžią, 
Konstantinopolio turkai gyven 
tojai entuziastiniai proklama-

čia Rafet pašos valdžią, tad 
jis i tūkstantines turkų ml-

K A U N A S . Tremtinių grą
žinimo skyriaus pranešimu, 

spalių 13 d. į Tremtinių ka
rantiną Obeliuose atvyko 
1865 metuose ištremti iš Lie
tuvos Rusijos piliečiai, iš ku
rių 525 lietuviai i r 12 žydų. 

LLOYD GEORGE APIE PAVOJUS ANGLIJAI 
LONDONAS, lapkr. 7. — 

Praei tą šeštadienį buvęs pre-
nias nuo balkono pasaite ka l - .mieras Lloyd George vėl pasą 
bą. Pareiškė, jog Konstanti- M žymią .politinę kalbą vie-

LONDONAS, lapkr. 7. — 
Anglijoje a r t inas i par lamen 
tan rinkimai. Įvyks ateinan-
čią savaitę. 
Ši'oje politinėje kampanijoje 

m a r k i a i darbuojasi i r katali
kai. Ančiai mimicipaliuose rin
kimuose daug katal ikų kandi
datų laimėjo. 

* \Z . -, naują c m l ę administraciją, 
Tas kata l ikų visuomenę dar . «" * į*> 

_ _, . , , ,. prigulinčią didžiajam nacio-
labiaus paragino darbuot is po * f f *\ 
_. ., . *^ . naliam seimui. Dėlto santar 
litikoje. l 

nopolis galutinai paliuosuoja-
mas iš keletos metų nelaisvės. 
Pagerbė jis nacionalistų armi
ją, kuri sėkmingai kovojo su 
priešu už Turkijos nepriklau
somybę ir pranešė, jog šian
die Konstantinopolis y ra An
goros valdžios globoje. 

Įspėjo turkus visas laikas 
užsilaikyti ramiai . sultaną \ o kuoveikiaus jiems susijun- * i 

,. l v . • v gerbti tik kaipo kalitą. oul-
gti su didžiuoju nacionalistu " . v. . u . 
-, . . . , v. ,. tanui pasipriešinimas reikštų 
Turkijos šernu, kurs šiandiel r f 

. . pasiprieš.nimą musulmanų re-
\ ra Anigoroje. j | . . .^. 
giu gauti parėdymai kuovei-i 

" I š Angoros tuo pačiu žy-į 
kiaus Konstantinopoly įvesti 

Po to išr inkta Konstanti
nopolio taryba, kas pasiųsta 
Angoros valdžiai patvir t int i . 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą . " 

name mitinge. Salėje gal£jo 
sutilpti vos 3,000 žmonių. 
Kad tuotarpu mitingan susi
rinko daugiau 25,000 žmonių. 

Ka ip pirmiau, ta ip ir šiuo 
kar tu Lloyd George saldė, jog 
j is politikoje remiasi pagrin
du, k a d šalies reikalai turi 
stovėti aukščiaus už bent ko
kius part i jos reikalus. 

Reiškia, kiekvienam šalies 
viršininkui pirmiausia tur i 
rūpėti patriotizmas i r šalies 
gerovė. 

K a i p žinoma, naujas pre-
mieras Bonar Law savo poli
tikos pagr indan deda pir
miausia šalies apraminimą. 
Taigi po ilgų metų triukšmo 

Anglija tur i sulaukti ramaus 
laikotarpio. 

Lloyd George tokią premie 
ro politiką vadina žiovavimu. 
Nes Anglija negali stovėti vie 
toje. J i tur i imtis iniciatyvos 
i r sunkaus darbo. 

Su tokia savo politika, sa
ldė Lloyd George, valdžia ne
sulauks parlamente didžiu
mos. 

Kalbėdamas apie šalies atei 
tį, j is reiškė nuomonę, jog 
Britanijai ' g rūmoja dvilvpis 
pavojus. Pirmiausia — socia
lizmas, paskui — konservatiz-
rao įsigalėjimas. 

Socializmas Bri tani jai grū
moja revoliucija, gi konservą 
t i zmas .— reakcija. 

kui jau vokiečių šiek tiek }rra 
pratęs tas . Latviai sutinka 
praleisti pro Eglaitę, o su 
mūsų valdžia eina deribos. 
Je igu nepasiseks susitart i , ke
tinama mišką t raktor ia is ga
benti į Obelius. K e r t a sau
vališkai ir mustj žmonės, ker
ta legališkai kompanijos, bet 
nemažai jaunų medelių naiki
nama ir įvairioms iškilmėms. 
Sią vasarą jaunų berželių i r 
eglaičių tam tikslui iškirsta 
apie 500. Je igu ta ip eis nai
kinimas i r toliaus, tai sala
kiečiai, o taipgi jų svečiai, at
važiavę pušynų oru pakvė
puot neilgai tesidžiaugs. 

Tas pats grafas parduoda 
ir žemę iš Palodės dvaro. Sa
lakiečių žemė ketvirtos rų-
šies: smiltynai ir žvyrynai, 
bet parvažiavę amerikonai, iš
troškę žemės, perka i r moka 
už plikas smiltis 100—125 do
lerių už dešimtinę be trio-
bų, o su triobomis nori 200 
dolerių, o grafui to tik reikia, 
o kitas net iš džiaugsmo dar 
auksinį lenciūgėlį vertės 60 
doleriių " magaryčioms' J pa
dovanojo grafui. 

Daugiausiai įvaro tokias 
aukštas kainas noras nusipir
kti žem,ės savo parapijoje. 

Vakar ankstį rytmetį sup-
laišinta juodo parako bomba 
ties priešakinėmis durimis ai 
dermano O'Toole namų, 1102 
West Garfield boulv. 

Trenksmas patį aldermaną 
i r jo šeimyną išmetė iš lovų. 

Policija kuoveikiaus pakėlė 
tardymus. Spėjama, kad tas 
bus vsąryšy su einamąja po
litika, 

nūs ; iš Kžerėmr Salako Hn-} X a l m j p r i p S a k i s a p d r a s k y t a s 

langu stiklai išlūžę. Keli šim
tai dol. nuostoliu padaryta . 

X"egalima nei apsakyti , kiek 
tai yra purvų politikoje. K u r 
negelbsti argumentai, ten var 
tojamos Tiombos. 

TRYS K L E R K A I PAŠAUTI. 

T rys plėšikai sekmadienio 
vakare užpuolė vaistinę 3055 
\Vest 43 gat. į 

Vaistinlėj dirbo 3 klerkai. 
Galvažudžiai juos visus t r i s 
pašo\*ė, vieną mirt inai . 

Sakoma, vaistinės savinin
kas vieną plėšiką irgi pašo
vęs. Tečiaus visi t rys pasprū
do be nieko. 

K A I P DAUG ATSIEINA 
POLICIJA. 

KENČIA D E L LITŲ. 

P e r šį da r t rumpą litų gy
vavimo laiką teko pastebėti 
jau keletą suktybių, kurių au
komis liko kaimiečiai. Nese
nai viena moteriškė atvežė į 
Kauno turgavietę gana riebią 

Chicagos policijos viršinin
kas pranešė, jog policijos de
par tamento užlaikymui 1923 
metais bus reikalinga 13,446,-
112 dol. Reiškia suvirs vieną 
milioną daugiau nei šįmet. 

Daugiau išlaidų reifcės, nes 
poliemonų skaičius padidin
tas vienu tūkstančiu vyrų. 

€bicagoje pavogta 4 auto
mobiliai paroje, lapkr. 5—6. 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie gra

žus o r a s : šalčiau. 

PINIGU KURSAS. 

kiaulę parduot i . Kaimietė 
Taigi, anglų visuomenė tuos 'už kiaulę reikalavo nąujai-

dalykus visuomet privalo tu- šiais litais. Ats i radę pirkė-
rė t i omeny. T u o labiaus atė- j jai , ,kurie užmokėję neva li-
jus rinkimų dienai. tais i r kiaulę nugabenę. Kai-

Lietuvos 10 litų ' $1.00 
Anglijos sterl . svar. 4.46 
Francijos 100 frankų 6.92 
Italijos 100 lirų 3.98 
Vokietijos 100 mark. .01V2 

Lenkijos 100 mark. .0068 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
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D R A U G Ą 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 

Meti} . . . . . . . * . • • • • • « . $3.00 

I 
1 

i 
f 

J 

i 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Mėty. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
•iųsti išperkant krasoje ar erprese 
''Money Order" arba įdedant pini
gus j registruotą laišką. 

"DRAUGAS'1 PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago 

Tel. Rooscvelt 7791 

GALICIJOS B Y L A ? " 
Lenkai okupuoja ir neteisė-\ 

tai savinasi ne vien didelius 
Lietuvos respublikos plotus, 
bet jie tokiu pat būdu oku
puoja ir valdo rytinę Calici-
jų, pirm karo priklaususią 
Austrijos imperijai. 

Rytinę Galicija sudaro trys 
provincijos: Lvovo (Lember-
go) Stanislovo (£>tanislau) ir 
Tarnovo. Visos tos provincijos 
skaito apie (i miliomis gyven
toju. Dauguma gyventojų tai 
rusinai. Lenkai sudaro vos a-
pie 30 nuoš. visų gyventojų. 
Kadangi miestuose dauguma y 
ra lenkų, tad jie ir visą šalį 
mėgina padą" ryt i lenkiška. 

Tarkos konferencijos laiku 
Paryžiuje, rytinėj Galicijoj 
buvo susikūrusi provizionalė 
rusimi vakkžia. J i reikalavo 
savo kraštui nepriklausomy
bės. Tečiaus į tai nekreipta 
domės. Pabaigoje konferencija 
visgi neišsprendė galutinai to 
krašto likimo. 

Ačiū franeuzų politikų suk
tybei, paskui rytinė Galicija 
leista okupuoti lenkų kariuo
menei- Lenkai okupavę nus
prendė, kad jie tų kraštą pa
laikysiu 25-rrus metus ir 'pas
kui leisią gyventojams apsi
spręsti, kaip jie nori toliaus 
gyventi. 

[Tuo pasiremiant prasidėjo 
ten baisus lenkinimo darbas, 
teroras. Rusinai kelinti metai 
laukiasi pasaulio pagelbos( 

Anglija rusina uis labai siinpa 
tizuoja. Galėtų tų kraštų, pa 
liuosuoti nuo lenkų teroro. 
Bet nenori nesutikimų turėti 
su Francija, žinoma lenkų 
globėja. 

Garų- gale rusinai darbuo-

pasiliuosavus iš lenkų jungo. 
Jie tų visų reikalų pavedė 
Wilson and# Colby advokatų 
firmai1 Wasliingtone. Tų firmų 
sudaro buvęs Su v. Valstybių 
prezidentas Wilsonas i r jo 
Taikais buvęs valstybės sekre
torius Colby. 

Ta firma, taigi, pakels by
lų prieš lenkus santarvės am-
basadorių taryboje. Ir juridi
niu keliu mėgins rytinę Gali-
cijų atimti nuo lenkų. Tai vi
sais žvilgsniais bus ypatinga 
byla ir pramatomas rusinu lai
mėjimas. Nes rusinus gins tas, 
žmogus, kuris karo laikais 
skelbė visoms tautoms apsi
sprendimo teisę ir kų visas pa
saulis pilnai pripažino. 

Kiek žinoma, lenkai buvusį 
prezidentų Wilsonų iki šiolei 
kaipo didvyrį garbino, laikė 
jį savo globėju. Šiandie juo 
piktinasi. Sako, AVilsonas eina 
prieš lenkus. Kas tai girdėjo! 

Ar ir lietuvių tautai nebūtų 
pravartu užvesti bylų prieš 
Lenkijų už Lietuvos plotų o-
kupavimų ir savin imasi. Tarp
tautinis teismas ligi šiol dar 
neparodė savo teisybės. 

ADVOKATAS M. M. ŠLIKAS 
APLEIDŽIA LIETUVOS AT

STOVYBĘ WASHING-
TONE. 

Grįžta Philadelphijon užsiim
ti praktika. 

Lapkr. 1 d., advokatas M 
M. Šlikas, Lietuvos Informaci
jos Biuro vedėjas ir " K i t o s " 
korespondentas apleidžia Lie
tuvos Atstovybę VVash'rngtone 
ir grįžta Priln»delphijon kur 
vėl užsiims advokatūra. 

1920 m. kovo 4 d. adv. Šil
kas buvo paskirtas Lietuvos 
Atstovybės VVasliingtone pa-
gelbininkas sekretorius prie 
p. Vileišio, buv. Atstovo, ir ne
mažai prisidėjo prie Atstovy
bės darbo ir Atstovybės rašti
nės sutvarkymo. Tuo pačiu 
laiku adv. Šlikas vedė Atsto-
vvl'.i's juridini skvriu ir ras-
tinę. 

Adv. Šlikas yra anglų kal
bos žinovas, gabus advokatas 
ir diplomatas. Per jį tapo už-
megsti su Amerikos politikais 
ir diplomatais politiniai san
tykiai. 

Adv. Šlikas gimęs Sugar 

Thomas CoMege, Scranton, Pa.,] kėdžių atsisėsti, tai yra nori 
191-1 m. su didžiausiu pasižy- ] W i geras tautininkams k 
mėjimu ir gavo laipsnį A. B. 
eum magna landė. Advokato 
mokslus ėjęs Pennsylvanijos 
Universiteto Teisių1 Skyriuje. 
1918 m. pristojo prie advoka
tūros Philadelphijoje kur už-

klerikalams. Tuomr jis ir pa
taiko daugumą., žnioniij už save 
palaikyti. Tik tame bėda su 

pastaruoju, kad jisai savo jė
gų visuomenės darbuose ne
moka apčiuopti ir tinkamai 

siėmė advokato praktikų.Prieš Į sunaudoti, per tai klerikalams 
atvykstantAtstovyben adv. ŠliJ 
kas lošė didelę rolę angių po
litikoje Philadelphijoje. 1913 
m. adv. Šlikas buvo priimtas j 
Pennsylvanijos Valstijos Aug 
ščiausį Teismų Washingtone. 

Adv. Šlikas grįžta Philadel
phijon su dideliu prityrimu ir 
pilnai lietuvių reikalais apsi
pažinęs, išbuvęs Lietuvos At
stovybėje Washingtonc per 
sunkiausį jos gyvenimo laikų 
iki Lietuva buvo pripažinta. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MANIFESTACIJOS 

ATBALSIAI. 
__L 

Chicagos didžiule manifesta
cija McKinley pa ik i ro£p. 
20 d. susidomėjo visi laikraš
čiai. Na ir raiše ir prirašė viso
kių dalykų. Užtenka' priminti 
socialistinių 44N-nų" kerštin
gų aprašymų, kuomet jos fiakė, 
buk toje 50,008 manifestaci
joje dalyvavę beveik vieni vai
kai ir 4 ' dava tkos ' \ 

* 

Laisvamanių laikraščiai 
rimčiaus pažvelgė į savo pra-
laimėjimų socialistų prigauti. 
J ie vis ilar ieško priežasties 
kuri butų taip apakinusi san-
dariečius, kad jie prisidėję 
prie socialistų kartu su jais 
prakišo, savo mrtingėly vos 
viršaus tūkstančio publikos 
teturėdami. 

Kadangi ta manifestacija 
chieagiečių gyvenime buvo 
didelės reikšmės įvykis, tenka 
dar paminėti klaidingų kai-
kurių sandari ečių aiškinimų. 

"Vienybės" — "ki tas sąn-
dar ie t is" (vienas sandarietfc 
pirmiaus rašė) suskilimų aiš
kina dviejų asmenų netaktin-

Noteh, Pa. ir turįs 33 metus, 
amžiaus. Per 27 metus gyveno 
Pittston, Pa. Pradinį moksle 
ėjęs Pittston High School. 

tojai sugalvojo priemonę kaip"' Augštesnį mokslų baigė St. 

gumų. 
ei Jais ym Dr. Drangelis ir. 

J. Bagdžiunas. Šitie du vyrai 
yra šiaip geri tautininkai, ir 
abudu vienos rųšies, nes a-
budu turi ambicijų "vadovauti 
Chicagos lietuviams. Jų tarpe 
vra tik tas skirtumas, kad 
Drangelis yra pilnas fanaberi
jos ir mėgsta bliofuoti, o Bag-
<lžiunas yra biznierius, patrio
tas ir diplomatas, ir kaipo to-
kis dažnai, mėgsta ant dviejų 

tenka savas užmačias pirmyn 
pastūmėti. Kaip tik šįtaip at
sitiko ir su apVaikščiojimo 
suskaldymu.' ' 

Albiejų asmenų karakteri's-
tika gan vykusiai aptarta, tik 
bereikalo apie J. Bagdžiimų 
šiuo atveju kalbama kaipo a-
pie diplomatų mėgstantį ant 
dviejų kėdžių sėdėti. 

P. J . Bagdžiunas vieno te-
« 

norėjo: sutaikinti pikčiurnas 
partijas ir sudaryti vienų vi
sų Chicagos lietuvių manifes
tacijų. Ligi paskutinės valan
dos jis buvo tikras, kad pa
siseks visus suvesti į krūvų. 
Tilę socialistai su sandarie-
čiais jį, Federacijos atstovų 
ir Ceiftr. kolonijų komitetų 
užvylė. Užvylė bjauriai ir ne
mandagiai prisiųsdami raštą 
visų nesnsitarimo kaltę pri
mesdami kitiems. Tuotarpu 
sulyg trečios ^partijų atstovu, 
konferencijos nutarimo, jie tu
rėjo pranešti ar ^sutinka su 
Federacijos atstovo pasiūlytu 
į manifestacijos pinu. p. J . 
Bagdžiunu ir referuoti parti
jų atstovų sutartį Centr. Ko
lonijų Komitetui. J ie to nepa
darę, nors Centr. Kol. kom. 
buvo extra susirinkęs, suardė 
bendrų manifestacijų. Kad ta
me buvo kaltas Drangelis ar 
Grigaitis, negalima abejoti. 
Jiems reikia padėkoti už mūsų 
vienybės ardymų ten, kur ga
lėtume visi bendrai susieiti. 

"Kitas* Sandariet is" savo 
trumpa atmintimi klaidina su
sidomėjusius mani festac i ja. 
J is rašo: 

"Kun. Čepaitis dirigavo kle
rikalus ir diktavo apvaikščio-
jimo išlygas. Jo išlygos nebu
vo priimtinos nei tautinin
kams nei socialistams, dėlto, 
kad-konferencija buvo šaukta 
ne,organizacijų, bet partijų: 
klerikalų, tautininkų ir socia
listų. Kuomet buvo paduotas 
įnešimas, kad apvaikščiojimo 
komitetas susidėtų iš 9 asme-

dar pridėti 3> atstovus nuo | 
" kolonijų'r, — kas pasirodė 
Suvis naujas dalykas, nes to
kio dalyko nėra. Užsispyrus 
Česaičiui pripažinti 3 atstovus 
nuo "kolonijų", tautininkai 
ir socialistai atsisakė už tai 
balsuoti ir apleido konferen-
cųų". 

Netiesa kad konferencija bu
vo šaukta partijų. Jų sušaukė 
ne partijos, bet Chicagos Pas
kolos Apskrities Valdyba. Ne
šaukė partijų, bet Chicagos, 
lietuvius veikėjus be partijų 
skirtumo. 

Taipat netiesa, kad kun. 
Česaitis siūlė pridėti 3 atsto
vus nuo kolonijų. Buvo siū
lyta ne nuo kolonijų, bet nuo 
Chic. (Paskol. Apskrič. 3 at 

PAAIŠKINIMAS LIETUVOS AUTORITETAMS 
JR VISIEMS LIETUVIAMS. 

Bostono sandariečių saujalė, sušaukus rugsėjo 21 d. 1922 
nedidelį būrelį savo pasekėjų, išnešė "PAREIŠKIMĄ LIETU
VOS VALDŽIAI IR PARTIJOMS" k paskelbė savo laikraš
tyje "Sandaroje". Tame pareiškime be kiti/co reikalaujama 
gerb. atstovo Čarneckio atšauUdmo, pašalinimo nuo valstybės 
darbo adv, Mastausko,p. Bielskio ir.įcun. F. Kemešio, kad nau
jas atstovas sušauktų Amerikos tiefcevių kongresą, kurs nutar 
tų, kaip Amerikos lietuviai turės remti Lietuvą ir tarti savo žo
dį apie pilietybė* įstatymą. 

Kadangi pareiškimo gamintojai yra pasižymėję prieš val
stybiniais darbais: boikotavo ir sabotaždvo aukso-sidabro fon
dą, Lietuvos Šaulių šelpimą ir tt. ir kadangi tą patį Bostono 
sandariečių "pareiškimą" išniekmo jų vienmintis laikraštis 
1' Tėvynė'' num. 40, spalio 6,1922, kuri pacitavo iš pareiški
mo apie naujojo atstovo sušaukimą Amerikos lietuvių kongre
so, rašė, kad "kiekvienas rimtas smogus šit&fcį reikalavimą per
skaitęs tik nusijuoks. Yra ir daugiau tuose protestuose panašių 

stovai. Įnešimas buvo parem-Ur jųokįngesnių reikalavimų. Šituo fyeliw eidami rimtos domės 
atatinkamų Lietuvos valdžios organų į savo protestus neat
kreipsime", todėl mes Bostoniečiai, Lietuvą mylintieji ir ger
biantieji Lietuvos žmonių pastatytą valdžią nekreipėme ėo-
mės į tą Bostono saujalės sandariečių priešvalstybinį žygį, iš
niekintą net pačių jų vienminčiu laikraštyje. Tas-Bostono san-
dariečių pareiškimas, vienok besąs atsidūręs Kauno laikrašty 
"Lietuvos Žiniose" num. 178, spalio 7 dienos, 1922 m. laidoje. 
Taipt atsitikus mes Bostoniečiai turime pakelti balsą ir susirin
kę Šv. Petro salėj, spalio 29, 1922 išnešami griežtą protestą 
prieš aną sandariečių pareiškimą. 

Mes paręiĘciame, kad gerbiame Lietuvos liaudies išrinktą 
Seimą ir jo pastatytą valdžią ir užgiriame Lietuvos piliečių A-
merikoje registraciją. Mes Lietuvą mylintieji Amerikos lietu
viai nuo senai laukiame iš Lietuti o s valdžios tokio patvarkymo, 
kurs priverstų'visus Lietuvos piliečius Amerikoje prisidėti prie 
rėmimo atstatytos Lietuvos valstybės ir nešimo pilietinių pa-
rehffįį."Užgiriame taktingą atstovą gerb. Čarneckį, isgavusį Lie
tuvai Amerikos pripažinimą ir Lietuvos autoritetų prašome 
gerb. Čarncefcį palikti atstovauti Lietuvą Wasliingtone. Lie-
turvos autoritetų prašome neįleisti Lietuvon tų Amerikos lie
tuvių laikraščių, kurie niekino aukso-shdabro fondą ir kurie 
kursto Amerikos lietuvius prieš regiMraoijos įstatymą. 

Nutariame šį paaiškinimą pasiusti Lietuvos atstovybei Wa-
shingtone, Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos lai
kraščiams irt Amerikos lietuvių laikraščiams. 

Z. GLINECKIENE, Susuinkimo vedėja. 

tas ir konferencijos nubal
suotas. Soc. liberalai matyda-
nn kad jiems paspruko vado-
vybės vadžios iš rankų, aplei
do salę. Tuomet tęsta sus-mas 
ir buvo pasiūlyta sudaryti 
manifestacijoms komitetų nuo 
kolonijų po 3 atstovus. Taip 
ir •padaryta. Centr. Kol. Ko
mitetas ėmėsi darbo ir suren
gė didžiulę manifestacijų i 
kurių sutraukė net 50,000 lie
tuvių. 

ŠALTESNI KAMBARIAI SU 
TAUPYS ANGLIES. 

Geriausias būdas taupyti 
kuru yra nevartoti jo tiek 
daug. Suv. Valstijų Viešos 
Sveikatos Biuras praneša, jog 
mūsų namai per šilti ir jog 
žmonės galėtų labai gražiai 
apsieiti namuose su oro stoviu 
du arba dešimts laipsnhi ma
žiau negu paprastai. 

Amerikiečiai netoki šiltna
miniai augalai, jog reikalauja 
72 laipsnių arba daugiaus ši
lumos, kiek paprastai laiko o-
fisuose ir namuose. Šešias 
dešimts aštuoni laipsniai yra 
geras oro stovis, 6*5 laipsniai 
ir ne blogiausia. 

Kuomet šiluma sumažinta 
nuo 72 iki 65 laipsnių, tas 
reiškia sutaupymų penktos da
lies kuro bilos, sako kasyklų 
biuro žinovai. Daugelis gydy
toju sako, jog žiema šalčio i r 
kosėjimo priežastys priklauso 
nuo per šilto namo ir ne per 

Frančuzijos, ir kitų Europos 
i 

šalių, žmonės Vra sveiki ir be 
tokios šilumos savo namuose 
prie kokios amerikiečiai pri
pratę ir mano, jog be jos nega
li apsieiti, 

Foreign Lainjuage Information Service. 

nų, po tris nuo kiekvienos par-, šalto. Mažesnis oro stovio lai-
tijos, tai Česaitis pabūgo, nes 
jam pasirodė, kad tautininkai 
su socialistais eis išvien ir 
turės 6 balsus, o klerikalams 
liks tik 3. Todėl Čtesaitis ir pra 

Mielasai, ji rašė savo vy
rui, aš esu labai išsiilgusi ta
vęs. Prie progos pasiunčiu tau 
ir viešbučio%bilų. 

J is atsake laišku, — Balan
dyte, prisiunčiu čekį bilai ap
mokėti, bet daugiau viešbučių 
nepirk. Jie tamistų, apgauna. 

psnis sumažintų gydytojo bilų. 
Paprastai žmonės š į̂ldo visus 

namų kambarius, ar vartojami J 
a r ne, tas yra ypatingai su mie 
gojimo kambariais. To nerei-

dėjo košelę virti, siūlydamas kia daryti. 
[Ji> " -S-*V^^ggį į * -~ "«Cį.^ 

AMERIKOS SPAUDA APIE 
L I E T U V A , 

iS55*-_ v - c S 9 ^ >-^ . ̂  :S? 

Pastaruoju laiku Amerikos spaudoje 
pasirodė pasikalbėjimai su kai-kuriais žy
mesniais lietuviais apie įvairius Lietuvos 
reikalus. 

Kapitonas F. MoCullagh Kaune turė
jo pasikalbėjimų su Lietuvos karo orlai
vių komandos viršininku generolu Krau 
cevičium, kursai yra geras orlaivininkys 
lės ekspertas. Apie tų pasikalbėjimų skai
tome "Baltimore American", rūgs. 25 d. 
Gen. Kraucevičius parodęs Amerikos ka-1 
pitonui Lietuvos oro laivynų, kurs esųs 
žymiai padidintas ir apskritai padaręs į 
kapitonų labai gero įspūdžio. Pasikalbę 
jime gen. Kraucevičius įdomiai* išdėstęs 
korespondentui karo oriaivininkys'tės pas
tarųjų keletos metų pažangų, gi apie jos 
ateitį taip kalbėjęs: "Ne t kariškiai kar
tais bauginęsi, permatydami kų ateities 

deginimo ištisų miestų, išnaikinimo kriuš-
"tų, užnuodijimo gazais didelio skaičiaus 
civilių gyventojų, esančių toli nųo mūšio 
linijos. Milijonai kareivių įsikasusių ap
kasuose ir sudarančrų tenai neperžengia
mas linijas, galės pamatyt, kad visas kra
štas apimtas liepsnų, bombų ir debesų 
nuodingi) gazų; o rezultatas bus toks, kad 
karas bus praloštas^ nors nebus pralaimė
ta nei mūšio, nei vieno šautuvo, ar ka 
reivio. Nes armija yra bevertė, jeigu kraš
tas, kurs jų siuntė į mūšius, pats pavirs 
į dulkes. 

Yra ištikrųjų pavojaus, kad visas 
baisumas busimųjų karų reikės pakelti 
crviliems gyventojams, esantiems už kelių 
šimtų mylių užpakalyj linijų. Kareivis su 
užmaskuota galva, apsimurijęs apkasuose, 
aprūpintas periskopu ir apklotas 15-os ei
lių smrlčių maišų, gali netikėtai patirti, 
kad iš užpakalio nebeateina nei žinių, ne? 
amunicijos nei maisto I r kad jisai nubėgs 
prie apkasų telefono sužinoti kas atsitiko, 
jam pasakys, kad jo miestai sudeginti, jo 

— Iš kur gavai tų cigarų? 
— Man jį padovanojo. 
— Ar draugas? 
— Nežinau. Dar *jo nerū

kiau. 

— Žnlogus šiame gyvenime 
yra arba kūjis arba priekalas, 

balsiai nufilozofavo vienas 
•žmogelis. 

— Ne visi, daugelis yra tik 
dumplės, atsiliepė kitas, irgi 
r imtu nudavimu. 

— A r jųs nubaudėt tų nrun-
šainierį kurį sugavot? 

— I r tikrai labai skaudžiai. 
Mes visų degtinę #tėmem iš 

jo ir nepakvietėm jį įsigerti. 

Kas kas, tas ir les. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LIETUVIŲ &ATALIKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 

PASAULĮ. 

tas nuo žemėlapio. , Nors Lietuva, juridiniai imant, ir tei-
Turės griežtai pakitėti karo sųrygos ir sėtai elgiantis, tečiau dar josfos laikas ne

karo sunkumas kris ne visų pirma ant | atėjęs. Francija jokiu būdu nesutiksianti 

giminės ?šžūdyti, jo amunicijos dirbtuvės ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
karuose galės nuveikti dideli oro- laivy- paleistos oran, jo maisto sandėliai UŽUUCK kad jie priverstų Lenkijų pirma išpildyti 
nai. Kas, sakysime, sulaikys juo^ niio su- dyti arba sunaikinti rr jo lka&to*ii*l«o- savo s u t a r t i s l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

vyrų, bet ant moterų ir vaikų; ir jeigu kas 
ateityje galės visai panaikinti karus, tai 
padarys tik tasai baisus karų išsivysty
mas, kurio jau jie baigia prieiti.*" 

- TAMAS ftARUšEvTčTtJS. 

"Detroit News" rūgs. 10 d. skaito^me 
ilgų korespondencijų iš Londono, rašyta 
W. H. Millgate'o su labai įdomiais užvar-
dijinutis: Lietuviai užgėdina pasaulį. Nau-
jasai kraštas pildo pažadus, tada kada Eu
ropa neprileidžia jo. prie savo teisių. I*ab-
jausiai kaltinama Lenkija. « 

P. MiMgate dokumentaliai įrodinėja 
kelių pastarųjų metų Lietuvos kovų už 
savo teises ir >pjripa!žinimų, cituodama* su
tarčių punktus ir valdžių notas, kurias 
jam įteikė p. Naruševičius. Korespondento 
nuomone, Lietuva dar neturinti alijantų 
pripažinimo, kadangi išpildymų to pripa
žinimo sųlygų (Nemuno iiiternacijonaliza-
cijos) užmetė patiems Alįjantams, būtent 

• 

vesti savo draugę Lenkijų prie tvarkos ir 
Lietuvų pripažinsianti de jure tik tuo
met, kada ši sutiks su Alijantų statoma 
sųlyga, t. yr. atidaryti visoms valstybėms 
savo Nemune. 

' j 

INSIN. KARALIUS. . 

Tas pats p. MoCullagh, kurs kalbėjo
si su ge^. Kraucevičium, turėjęs Kauno 
pasikalbėjimų ir «u inžinieriumi Karaliu
mi, kurį tai pasikalbėjimų "New York 
Herald" įdėjo.rūgs. 24 d. Lietuvių spau
doje jau nemaža buvo rašytų apie p. Ka
ralių. Seniau buvęs jrsitikihęs komunistas 
iš Amerikos nuvažiavęs į Rusijų iš meilės 
bolševizmo. Bet pagyvenęs, arti .-metų Ru
sijoj, pasėdėjęs keletu K mėnesių 
kalėjime už keistų supratimų žodžio " lais
vė ' ' — Karalius pabėgęs iš Rusijos kai
po įsitikinęs (bolševizmo .prįešininkas. Ji
sai vaizdžiai ir gyvais faktais nupiešė ko- [ 
respondentui boKeVikų valdžios klaidas, 

tik tai, kų prisiplėšė iš bažnyčių, bet ir to 
ilgam nepakaksiu. 

Anglija tiesa duodanti pinigų vsavo 
vald&ios užgirtoms Angliškoms kompani 
joms. Bet iš to nieko negausianti bolševikų 
valdžia. Pasidarysiu taip, kad anglai var
tos savo pinigus rr turės jų pakankamai, 
gi bolšev. vah į .greitai neteksianti visai pi
nigų, nes pačiai valdžiai niekas nebenori 
skolinti Karalius mano, kad bolševiku 
valdžiai turėsiąs ateiti galas. 

"The Baltimore American" i d. spa
lių įdėjo platų aprašymų Baltimorės He* 
tuvių kolonijos. Aprašymų puošia Šv. Al 
fonso lietuvių vba&nyčios, lietuvių svetai
nės, ir D-ro Bronušo paveikslas. Dr. Bro 
nušas pavadinamas vienu iš kol. vadų. A-
not aprašytojoBalthnorės lięt.savo širdyse 
turį Lietuvos meilę, nors jąT gal retai te-
pan&ų, į e t jau pamylėję ir Amerikų tiek. 
kad jau nebenorį iš Čja į Lietuvą grįžti. 
Priežastis, anot D-ro Bronušo, esanti ta, 
kad Lietuva dar turėsianti kovoti už savo 
ateitį, gi čia kova lengva, bet visi Lietu-

Rusijos betvarkę ir jos nelinksmų ateitį, vai prijaueia ir remia"~ 
*Rn1ft«¥vri1ir.fli - imi i & l o i r l a triatn \xkrrL-< • i 
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DRAUGAS 
— i n i i L M 1 1 i - * — 

DR. P. ŽILVITIS 
P a r k e l ė savo ofisą po RIUO. 

8241 — 43 So. Hals ted Street 
N a u j a m e J u s l a u s Ręs t . 2 lubų. 
Pr i ima Ligonius nuo 0-12 A. I i . 

• - 8 P . M. 
TV1. Boulevard 7 1 7 t 
Rezidenci jas Tel. Fairfax 5614 I 

l 

Tel. Canal 257. Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 1# iki 12 ryta: 1 iki i 
po pietų: • la i 8 vakare 

BUICK G VAJŲ RĖMU 
ŠIEMS. AČIŪ. 

mylimi mažyčiai, mokyklose 
globojami, dėkingi prieteliai." 
Jų buvo tikra armija! I r kiek 
jie parodė širdies ir noro se
rijas pardavinėti! Bile klasė-

Bii i c k 'o va j ui užsibaigus, 
nors susivėlavę tebesiuntinėja 
mums tikietus ir už juos su-] je serijoms pasir&džius, jie tik 
rinktus barškučius, bet ilgiau tiesė rankutes. " I r aš, ir aš 

i / 

l BR. CHARLES SEGAL 
Perk41ė savo ofisą p o numeriu 
4788 SO. ASHLA1TD AVENĮ E 

S P E C I J A L I S T A S 
Di iovų , Moterų ir Vyrų Ligų f 

[TaL: ryta nuo 1 8 — 1 2 : a n o I—RA 
(po platų; nuo 7—8 i i v a k a r e . \ 
NadfUon»is : l t Iki 1. 

Telefoną* Drr te i 3880l 

Stup Dr.M. 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards r»0S2 

Valandoa — 8 iki 11 Iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iota is 
ofisas uždarytas. 

T-

PRANEŠIMAS. 
OTisas I>r. O. M. ū laser pe> 

reina J rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažystami ir draugai apla ikys 
apžiūrėj ime ir gydymą kaip ir 
nuo pat ies Ur. O. lf . Glaser. 

S 14a So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto 

Iki S po pietų, nuo S Iki 7 rak. 
N ©d. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Te le fonas Yards 687 

P , A. R. MERSGHATIS* 
J D E N T I S T A S 
# V a l a n d : N u o 9 išryto iki 8:30 vak 

§ 8241 So. Halsted Gatvė 
Chicago, 111. 

B 
1900 So. Halsted Str. į 
DR, A. L YUŠKA 

Tel. Canal 2118 J 
Ofiso Tai.: 10 ryto iki 12 po piet. £ 

5 iki 7 vai vakaro. jo 
Rcz . vai . : 2 iki 4 po pietų. £ 

4183 Archer A ve. * 
Tel. Lafayette 0098 £ 

k r a X ^ o ^ i a ^ y o ^ o ^ V a ^ r 5 ^ * # T 6 T 5 t r 8 

rfebeiškenčiame vajaus pasek
mių nepaskelbusios ir visiems 
vajaus darbininkams nepadė-
kojusios. 

.Malonu pasakyti, jog su ge-
giilžės mėnesiu pradėjus ?r 

iki spalio 24 d. per ta keletą 
kolektoms, ypae šįmet, praš 
riaušių ^mėnesių mūsų uolus 
geradariai ir rėmėjai su auto-
mobi liaus serijomis pateli k ė 
surinkti; ir suaukoti N $r),000. 
Tai žymi suma suplaukė ir 
šiuomi keliu, neveizint, jog ir 
bazanti buvo kita tiek auko
ta. Kaip dėkingos užtai jaučia
mės, sunku mums ir išreikšti. 
Laitai įvertiname nevien au
kas, bet ir visji triūsą, vai' 
gą, Įniko pašventimą ir pasi-
nukavimą visu ir kiekvieno 
atskyriam mums gelbėjusio i\* 
gerą širdį rodžiusio. Lai Die
vas visiems gausiausiai atly
gina! 

Pirmiausia daug dėkingumo 
ir garbės už tai pelnė Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugija. Jos nenuilstančiai 
dirbančioms narėms tą <!viliii 
ką rinkliavą: bazaro ir BHHV 

k'o, nemalžai kainavo. Pačiu 
nariu darbuote, už automobi
li aus serijas taiio surinkta 
$750. Lai Dievas atlygina jo
ms ne tik už tai, bet ir už 
daugel] tyliai padarytų gera
darybių? Pereitoje Šv. Kazi
miero Šventėje, Rėmėjos tri
metinio savo gyvavimo ir dar
buotės paminėjimo pokilėliu 
padarė pirmoms koplyčios ply
toms rinklia vėlę $;>(M), o šian-

• ; 

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

4448 So. Weatern Avenoe 
Telef. Lafayet te 8188 

Vaan4os : 9-11 rytais, 1-2 pc 
pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
oiais t iktai po pietų 2 iki 5 vai. 

die galime pasakyti, kad nuo
lat joms gelbstint, jau susida-
iė desėtkas tūkstančių doleriu 
koplyčios -ienų medžiagai. 
Garbė ją nenuilstančiam darb
štumui! Dėkinga Seserų atmin-
tis tesės joms, kol įsi
gyta koplyčia stovės. 

Duick'o vajaus smarkiausi 
veikėjai, ypač buvo mūsų 

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

4631 S* Ashland Ave . 
Tel. Yards 994 

Tel. Yards 0894 
OFISO V AL.: 

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

Rezid. tel. Van B u r e n . 0 2 9 4 
Ofiso tel. Boulevard »«9I 

D r . A . A . R O T H 
R U S A S GYDYTOJAS iv 

C H I R U R G A S 
Special is tas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų Ugų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 10^-11 ryto: 9—8 po 
piet, 7—8vak. Ned . 10-—12 d. 
P.ea. 1189 Independenca Blvd. 

Chicago. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk' manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas* 

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

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 18 Ir 17 
Ant viršaus Platt 's vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėl iomis nuo 9 iki 12 pietų 

noriu serijas pardavinėti!" 
Na, ir dirbo jie kiek kuriam 
tik sekėsi. Geromis pasekmė
mis lyg milžinai džiaugėsi. O 
jei kuriam nepasisekė, liūdėjo, 
it visu apleistas. Kiek malo
numo Seserims tie geri jų šir
džių apsireiškimai darė! Su
rinktas aukas siuntė Vienuoly
nam Čia stropios sąskaitos bu
vo vedamos; mat, mokykla, ku 
rios mokiniai daugiausia 
parduos serijų, turė
jo ' i š čia gauti' dovanų gražią 
siovyla. Siuntimai jau apsisto
jo. •Sutraukus " visų mokinių 
rinki iavas koplyčiai turto 
randasi $2,700. Daugiausia su
linko Šv. Kazimiero Akademi
jos mokiniai, būtent $851. Jų 
mokyklai tenka įk i r ta dova
na: didelė Šv. Kazimiero sto-
vyla, kuri piioš daugiausia 
pasidarbavusių akademikių 
klasę. Bet Seselių dėkingu
mas siekia ne vien tik Aka
demijos mokinius; meilę, dė
kingumų ir garbę jos reiškia 
ir visiems joms gerą širdį ro-
džiu.-ieins ir jų labui dirbu
siems vaikeliams. Lai Dievas 
juos užaugina j didelius ge
radarius, auksaširdžius žmo
nes i 

• —• 

Toliai mūsų darbuotę rėmė 
ir U Vyčių garbi organizaci
ja. Jos narių triušiu ir auko
mis šios rinkliavos snmon -į-
platikė jau $66*0 ir da tebeplau-
kia. Garbė jiems už tai ir šir
dingai ačiū I " 

Likusiąją sumos dalį pris
tatė iš įvairių Jungtinių Vai-
stijų kolonijrr lietuviai ir ki 
tataučiai, Vienuolyno gerada
riai. Jų prielankumą ir auko
mis džiaugiamės, visiems dė
kojame ir meldžiamės, kad 
Visagalis šimteriopai visiems 
atlygintų. 
' Buieko laimei, kaip jau bu-

į 

vo garsinta, teko keliauti į 
Connecticut valstiją. Kaip jai 
ten ėjosi, papasakosime kitą 
kartą. 

Dėkingos, 
Šv. Kazimiero Seserys. 

mums padės darbuotis k. t. 
prie mokinimo žaidimų ir ki
tokių dalykų. 

Taipgi nutarė įsisteigti ir 
knygynėlį, nors ir mažą iš-
pradžių kalei prasigyvens. 
Dabar visi pasižadėjo, kurįe 
turi kokias nuliekamas kny
gas, sunešti jas į knygynėlį, 
kad tik jį padidinus ir kad 
kiekvienas atėjęs galėtų gau
ti ką pasiskaityti. Tai darbas 
ir nuopelnas gerb. kun. Česnos. 
•už ką n-eikia jam ištarti šir
dingą ačiū. 

Vytis. 

DRAUGIJOMS ŽINOTINA. 

• # 

Pirmi Metai 
i 

Kūdikio 

' \ 

• . 

a 
: 

a 
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Cicero, 111. — Visoms Cice-
ros draugijoms, labiausia mo
terų ir merginų, kurios laikys 
susirinkimus iki lapk. 30 d., 
prašoma, kad pasistengtų iš
rinkti kuodaugiausia rinkikių 
Labd. Są-gos viešai rinkliavai 
lapkr. 30 d. Rinkliava bus tik 
Cicero, 111. 

Taipgi meldžiame ir Cniea 
gos moterų ir merginų draugi
jų 'prisidėti prie viešos rink
liavos Cicero j . Centras bus ba
žnytinėj syet. (14 st. ir 49 et.). 

Labd. 

Jo sveikatos ir kūno subudavojimas priklau
so nuo maisto, kurį jis gauna per pirmuti
nius' 12 mėnesių. Maistas Kuris sudaro 
stiprius kaulus ir Sąnarius, tur bftt sveikas 
ir priminus ir lengvai suvirškintast Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) « 

Privalo būti pirmiausia pagelba. J i s y r a nekamen-
duojamas .per visus gydytojus . 

Pris iuskite l i t ą pagarsinimą 
į The Borden C©., N e w 

x York ir gaus i te pilnus pata
r imus ir nurodymus kaip ji 
vartoti l ietuvių k8ll*W viaai 
veltui, ta ipgi puikią kūdikių 

) , knygą. 

• • • • 

dirbystė — apverktiname pa
dėjime, prekyba — pusgyvį, 

toje paprasto republikoninio? 
Ar" nemainys akto, < užtikri-

taksai nepakeliami, bonusai nančio farmeriams lengvą kre 

, 

VIEŠA PADĖKA. 

Cicero, 111. — Tariu širdin
giausia ačiū toms draugijoms, 
kurios prisidėjo prie mano ke
lionės į VVashinctoną lėšų pa
dengimo, firmoje vietoje L. 
Vyčių 14 k p., taipgi S. Šir
dies V. J . Dr-jai, Mot. Dievo 
Sop. Dr-jai; taipgi tariu ačiū 
visiems tiems kurie prisidėjo 
prie" lcel. lėšų padengimo; taip
gi tai kom. kuri surengė vie
šą demonstraciją, Suv. Vals. 
pripažinus Lietuvą, nes t a į 
buvo pasekmė L. L. P. Stočių 
Suvažiavimo, kuriame ir &š 
dalyvavau. 

Pr. J . Vitkus. 

SKAITYTOJU BALSAI. 

SUORGANIZAVO JAUN. VY 
ČIU KP. — DARBUO-

TĖ. 

«8'8^88-88'8aa^a%ar%a^m>ai^m 
Res . Tel. Cicero S6&8 

OMso Tel. Cicero 41 

DR. J. SHINGLMAN 
• 

1325 So. 48 Couit 
N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str 

ant viršaus vaistynyčioa. 

/: 

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

GYDYTOJAS *r C H I R C R G A S g 
Te le fonas : Yards 1544 

3252 South Halsted S t r e e t . . \ 
An» vtrAaas Univer. 6ta»e Bank § 
Valandos: n u o 10—12 ryte; nuo g 
2—4 p o pietų; n u o 7—» vak. X 

Nedė l iomis nuo 10—2 g 
Oofiaaa ir gyven imą vieta: 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chieajro, m . 

Sioux City, Iowa. — Spalio 
28 d. gerb. klebonas kun. J . 
Česna ir moksleivis, J . Zabu
lionis suorganizavo L. Vyčiu 
pr i auganč i ų j ų, jaunameč i ų 
kuopą prie kurios jau prisi
rašė 30 jaunuolių. Klebonas 
f ra jų dvasios vadas. Frania-
toma, kad į trumpų laika pa-
skivigubins mūsų jaunamečių 
kuopa. 

Prieš suorganizavimų gerb. 
lam. J. Cesna gražiai ir plačiai 
išaiškino visienlte jaunuoliams, 
kų reiškia ši organizacija ir 
kokia bus nauda prie jos pri
klausant. 

Po suorganizavimo taipgi 

Šiandie lapkričio 7 d. Rin
kimai. Didžiulės Amerikonai 
partijos — Republikonai ir 
Demokratai apskaitliuoj sa
vo jėgas. Priešakyje Republiko 
hų kompanijos stovi J. T. A-
lamš,.gi Demokratų, kongres-
manas Hull. 

Ponas Hull, anot Repiūbli-
konų negalįs parodyti' Denio 
kratų programos, kų jie pazi-
tyvlo mano nuveikti, bet jis 
užsiimąs vien kritika valdan
čios partijos, buk ji permalžai 
padariusi. 

Ponas Adams įpdųs koaiš-
krausia visuomenei, kų admi
nistracija ir kongresas yra nu
veikę. Tai rodo, kad valdan
čioji partija neapvilust savo 
rinkėjų, nes nuveikusi beveik 
tiek, kiek* nei jokia admini
stracija, j tokj trumpų laikų no 
nuveikusį. 

Ponas Adams sako: 
"Amerika esanti vienatinė 

gerai pasiturinti šalis. Darbas 
einųs gerai. Uždarbiai nemen-
kiausl. GI kitur arba bedarbė, 

nupuolę iki $85.00, viešos išlai
dos be ribų. • 

Atmainos įvyko dėka nau
jos administracijos. Preziden
tas Hardingas pasirinko kabi
neto narius, tinkamus jų už
duotims ir republikonis. kon
gresas priėmė prezidento sta
tymo programą ir įstatymų 
kelin ėjo prie jos įgyvendi
nimo. 

Tokio darbo rezultatai tie, 
kad Rugsėjo 30 d. šhj metų 
^k<dų pasirodė $l,tėr>,(M2,731 
mažiau, negu kada Reputdiko-
nai pradėję valdymo darbų. 

Tai pat ši adm migracija ap
saugojo Amerikų nuo tų ldam-
pynių, kuriomis eina Europa. 

Amerikos visuomenės pasiti
kėjimas Hardingo administra
cija per tuos 19 mėnesių tapo 
gerai atlygintas. \ 

/ 
Senatorius Medill McCor-

mick, prezidentas Republikonų 
rinkimų komiteto yra dabar 
labai veiklus. J is pasakė dau
gybę prakalbų, ypač vakarų 
valstijose. J is nurodė, buk De
mokratų kandidatai vengia 
prasitarti savo nuomonę apie 
Tautų Lygų. Jie mano Ameri

ką pavesti jos globai. Jie ne
kalbų ir apie budžetų. Ar jie 
norėtų apsieiti su tiek, kaip 
Republikonai ir skolų atmo
kėti ir taksų sumažinti. 

Ar nemano jie sugrąžintų 
savo painų revenue aktą, vie-

: | N M J I LIETUVOS f] 
Pinigai 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

DIDtfJl VALSTIJINI 

BANKĄ 

Central Manufacturmg 
Oistrict Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

Turtas virš $7,000,000.00 

ditų, geresnę produktų kainų? 
Ar negražintų jie dješimtis 

tuksiančių algų nereikalin
giems valdininkams? 

Į tokius klausimus Demo
kratų kandidatai nieko neat-į 
saką. Balsuotojai' lap
kričio 7 d. teatsimena. 

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

parduodami 
- vsados Tireipkltės p u — 

S.L.FA8IONASC0, 
800 W. 85lh St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774 

TAS BUS LABAI JUM AKT ' 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame" Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu 1 
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAKANTI I R 

TEISINGA PATARNAVIMĄ 

Semite] Gompers Darbo Fe
deracijos vadas buvęs pašto 
vesnis; gi dabar pergi*eitai 
mainųsis. Tai griebiasi bolševi-
ki-škų pažiūrų, tai vėl perdaug 
jems priešingi]. Dabar jis at
sišaukiąs į darbininkus eiti 
prieš Reptiblikonų kandidatus 
j kongresą. Taip darydamas 
jis palaiko Anglijos pusę — 
laisvą prekybą ir pramonę be 
globos. Tatf palengvinimas ki
tų šalių darbininkams, o už tai 
apsunkinimas savųjų. Nėra a-
bėjonės, kad kitų šalių pigios 
prekes plauktų Amerikon, nes 
Europoje (Anglijoje) geriau
sias darbininkas į savaitę gan 
nąs $14.00, o kitur nuo $1.00 
iki $2.00. Ką pradėtų mušu 
darbininkai? 

(iompersas drįstąs šaukti 
darbininkus išsižadėti savo 
gerbūvio del jo užgaidų ir pa 
stumti šalį j suminimo stovį. J . 
T. Adams už ,tai Gohipersą va
dina deinagagu ir politiniu 
fafceriu. 

Republikonas. 

g^niiiiuiiiiir^iiiiiiiiiiiiinmiiii^juig 
1 V. W. RUTKAUSKAS I 
_ ADVOKATAS i 
S 3 

_ Olfsas DMmlestyJ: 
p 29 South La Baile Street g 

' Kambaris 520 
Telefoną*i Central C10t 

S 
( į Telefonas: Tardą 4681 y 

tmiim nmiTjt imi nu iiLTjniif imuiL? 3 
Tel. l landolph 4758 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

' Ofisus Tidumiestyje 
I S i O C l A T l O M B L D Q , 

l t 8o«th La Šalie tt*»« 
Room l i t i ' 

Valandoa: 9 ryto iki l po pietŲ 
Namu Tel. Ryae i»ark nri~ 

» - . . . . . . . • - ~6f 

S Vakarais, 812 W. 33rd Bt. 

i. f. WA1TCHES 
i A w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. S11-127 ,W. Dearbora 
Srroct Tel. LVarborn IlOM 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave, 
Rosrland Tel Pul lman 6317 

a 

i ; T e l e f o n u Tard i 1138 
I : 

^•:ifcJte"RlJi 

STANLEY P,5 
MAŽEIKA 

GRABORJU8 IR] 
Balsamuotolaa 

Tariu t o t " - \ o -
. blllna viso k lema j 
reikalams. Kalaaj 
prietnamoa 

3319 Aubuni 
Ave, Chicago. 

• M > » • * > * . « * * » i 
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Remkite tuos kurie garsina
si " D r a u g e " 

. 

"Matai kaip -greitai j isai nustojo 
verkti . As t ik ką daviau jam fozą 

BAMBINO 
Vaisbaženklis Reg. S- V. Pat Biare 

ir matomai tas palcng-vino jo skaus
mas tuojaus." , 

Taip, motinos! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime viduriu 
diegimo,mešlungioir užkietejomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau! 
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos. 

F. AO. RTGHTER A CO. \ 
1 0 4 - 1 1 4 S o . 4th S t . B r o o k l y n , N. Y. 

— 
• iii u i 

arba menki uždarbiai. Farmų 
i* L ii1 v^iltlybą išrinko kuri pusi- produktų kainos ir yra augš-

J Dr. I. E. MAKARAS 
Lictuvys Cydyfolas far Chirurgas 

10000 S. Michiean A v e o a e 
Telef . PuUmau 342 ir 348 

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

žadėjo darbuotis savo organi
zacijos labui. Taipgi mušu jau
nos kuopos dvasios vadas, 
gerb. kun. Čtesna pasižadėjo 
k i e k ilsi TMLIAO*TI TUT^ISI ^Aiah 

tesnės, negu kitose šalyse. Pre
kyba kasdien eina geryn. 

To nebuvo Suv. Valstijose 
1921 m. kovo mėn. Tada, dar-1 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. N e v ^ k . N Y U . 

*5aiLIETUVV • • 
PER r i ^ H b t f l l G Ą . m ^ 1 

ARBA I*fl3POJlL 
VAJUTJOKIT VISI PARAJTKIŲ IR 

TIESTU KJBLfU 
Lietuviai važMolant į Ptttav* apfeakla 

Lenkų juostą (karidorių) 
Visa Trečia Klesa P a d a l i n u Į Kamb*rto» 

Ant 2-jų. 4^rių, 6-šių Ir 8-n.tų l«ovų 
S S ESTONIA Lapkričio ft 
S. S. "LITUANIA" . . Gmotl i io « 

Trečios Klasos Ka inos I : 
HAMBURGĄ f 103.60 « - PELIAVA f l 0 8 . 5 0 

MEMEL ir LIEPOJTU 8107.00 
Dalai lalraJtor. ir i ln lų kraipk. pria aavo acaa. 

Telefonas Boulevard 4130 

A. Masalskis 
Graborius 

i 
Patarnauju lai-« i 
dotuvėse ve*-] | 
tuvėse krlkfi-y > 
tynose ir kituo 

/ se reikaluoae 
Kainos prieina
mos 

3307 Auburn Ave. Chicago 

. J . WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

v K. SYREVIčIA 
Automobiliai vis iems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2140 W. 21 PI. 
Tei. Canal 0543 Tel. Ganai Olffi 

1 
^ _ rr >mi ZZJ 

kiiiiiiiiuiiisiiiiiiiiiiiiisimiimi!iir2s 
P Išdirbėjiai ir 
Eimporteriai gc-
Sriausių armonl-
5 k ų visam pa-
g s a u l i j už žemes-
Qnes kainas negu 
gki tur . Katalogas 
•2 dykai. 

Rašykite Ang į ška i . 
RUATTA S E R E N B L L I 

Q 817 BĮ tie Islaiid Ave. 
Chicago, III. 

s^iimmiuii^iiiiiiiiimiTJimniiinn! 
oleutino Dresmaklr.c CoUege 

2407 W. Madlson Street 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo. Patternu klr-
[pimo, DealgniBc blsnlui tr rx&-"\ 
i m u n s . Vietos duodama dykai.< 
i Diplomai. KoksfMi lemrvaift 4trj 
Imokėjimala Klesos dianomia Ir] 
[vakamJ- KiMcalaittrlt kn»«slAa.; 
i Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
l i ų Taisyme. Norint informacijų' 
rašykite ar telefonuoklte. 

SARA FATML, pirm. 
- ^ r 

T?iiinb-ifti fiainiAchic 
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ŠIANDIE PILIEČIU 
BALSAVIMAI. 

P. BALTUTIS SUGRĮŽO 

Sekmadieny, lapkr. 5 d. nak
tį l'liicagon, iš Lietuvos, KU-

• grižo ižvnnis visuomenės <!ar-Siandio piliečiai ir pilietes . . . v. 
» i • buotojas ir žinomas Chieagos 
-, , . A , , biznierius p. raukus P. Bal-
Balsavimu vietos atidarytos . . 

/» ™ . L . , nn • M utis., kelionėj Lietuvon buvo 
nuo 6:00 ryto iki 4:00 po pie- ' . v 

palydovu dideliam skaičiui he-
i tų. 

Kiekvienam balsuotojui ir 
balsuotojai balsavimo vietose 
Ijus duota keturi atskiri balo-

li tai. 
1 Viename balote yra valsty-
1* kės, kongreso ir apskrities 
t 
Į Kandidatų vardai. 

Kitame — municipaliu tei-
I ėjų kandidatų vaiftai. 

Trečias balotas paliečia a-

tuviu grįžtančių tėvynėn ir 
dabar į Ameriką grįžtant di
delis būrys lietuviu važiavo 
su juo. Plaukė per jūres laivu 
Mauretania tik penkias ir pu
sę dienas. 

Lietuvoj p. Baltutis daug 
apvažinėjo, turėjo pasikalbę 
ji mus su įvairiais įžymiais 
Lietuvos darbuotojais, su Lie-

shįkitiėą iš kalno kepures — 
ši programa bus taip graži, ] 

gyva ir nauja, kad visi džiau
gsis atvažiavę, o važiuos na
mo dar linksmesni, nes netik 
turės puikų laika; vakare, bet 
laimės ir dovanų. 

Užsirašykit 'diena atmin
čiai — "kepurinis balina" j -
vyks vasario 18 d.f Šv. Jurgio 
parap. svet. 

Aida. 

BRIPGĖPORT. 

IŠ L. VYČIŲ 24,TOS K}P. 
VEIKIMO. 

I lauš ir vyno klausimą ir mie- tuvos gyvenimu gerai apsipa-
stejio Xiles aneksiją. 

Ketvirtas paliečia karo ve
teranams bonnsn klausimą. 

PAKVIETIMAS BIBLIS 
TAMS. 

] Gerbiamieji. 
« JHS tiek kartu esate šaukę 
1 katalikus, kad prirodytų, jog 
*j yra dūšia, pragaras ir tt. I r 
I žadėjote už priparodymą 500 
3 iioi. 

Jųs sakėte, kad katalikai ne-
' stos, kad katalikaf jūsų bijo. 

Taigi dabar mes kviečiame 
jumis. Ateikite, ir parodykite, 

i kad nemelavote. 

žino ir savo biznio reikalus 
net lar geriau patvarkė. Išsi
vežė neblogus įspūdžius iš 
Lietuvos. J is papasakoja daili? 
įdomių dalvku. I r žmonėm 
[•laukia pas jį dabar ant Bri-
dgeporto tei raudam i es žinių. 

P. Balfiitis prie "progos 
sivežė Lietuvos pinigų — li
tų, kurių galima matyti jo o-
f'iSO. 

Rep. 

West Side. — Lapkr. 2 d 
Aušros Vartų par. mokyklos 
kambaryje, įvyko L. Vyčių 
L'4-tos kp. mėnesinis susirin
kimas, kurį atidarė pinu. K. 
Zauriutė. 

ftiame sus-me svarstė daug 
dalykų. Pirmiausia apkalbėjo 
reikalą organizuoti jauname 
cių Vyčių kuopą. P-as Žibąs 
nurodė gyvą reikalą .vaikus 
organizuoti į L. V. kp. jeigu 
norime, kad Vyčiai augtų. 
Nutarė trumpame laike juos 
suorganizuoti. Išrinko komi

siją iš siu asmenų: Gerb. kle-
jbono Jcun. F. Kudirkos, S. Ži 
11)0 ir B. Pestininkaitės. 

Ateinantį trečiadienį lapkr. 
8 d. & vai. vak. parapijos svet. 
L. Vyčių 16 kp. turės progra
mą. J i bus labai įdomi, nes žy
mi asmenys joje dalyvaus, 
kai'p tai: " D r a u g o " redakt. 
Dr. Česaitis; T. Šeimis, L. Vy
čių centro rast.; V. Stulpinas, 

j ką tik sugiyžes . iš Lietuvos 
daug žinių papasakos, kas de
dasi Tėvynėje; kun. Skripkus. 
J ie visi sakys prakalbas. Dar 
be to bus dainuojama solo, 
skambins pianą,bus vakarienė, 
šokiai ir daug žaidimų. Tadgi 
netik bridgeportiečiai, bet ir 
iš kitų kolonijų atsilankykite į* 
nepaprastą vakarą, nes busite 
labai 'patenkinti. 

Komisija. 

T0WN of LAKE seredoj*' 
8 šio mėnesio bus DISPUT0S 
SU BIBLISTAIS. Sąlygos tos 
pačios, kaip ir Bridgeporte. 
School Hali Honore ir 48 st. 

Biblistai, ginkluokitės! A-
teinu jūsų melagysčių daužy
ti, 

(žanga Klausytojams 15c. 
Kun. Bumšas. 

PRANEŠIMAS. 

• 
ATSILIEPKITE. 

I š MOTERŲ DARBUOTĖS. 

Bridgeportas. — Pasisukinę 
us po Bridgeportą, net šir-

1. Susirinksime seredoj 8la- <*is džiaugiasi. 
)kr. lįff/iai 7:30 rak. Toicn o/j Išsijudino visi darbuotis 

visuomenės labui. Ypač mūsų 
lietuvaitės — katalikės- tai 
.jau darbščios, kaip bitu
tės. Štai sekmadienyje, lapkr. 

Kadangi Liet. Šaulių Sąjun
gos Atstovas, gerb. A. Žmui
dzinavičius jau pradėjo su pra* 
kalbomis lankyti Chic liet. ko-
Joni jas; 2) kadangi gerb. l į 
Šaulių Sąj. Atstovo maršrutas 
paskelbtas, kiekvienai koloni
jai yra paskirta diena, taigi 

Brighton Parkas. — Labda
ringos Są-gos 8 kuopos susirin 
kimas įvyks lapkr. 7 d. 7 vai. 
vak. Nel£vPr. fo. !>., M./parap. 
svet. ant 44-tos ir Fairfield 
A ve. Visi nariai beT' narės kvie 
čiami atsilankyti. Atsiveskit i r 
naujų narių. Rast. -

Darbininkų Bendrumas 
Tai Didelis 
Faktorius Veikime 

s 
•* J •: 

CHICAGIECIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Lake Honore ir 48 st. School 
luO.l 

2. KallfViniės lygiomis tei-
%ęmis-

fifafjara. Apie kitus dalykus 
kitą kartą. 
I 4. 500 dol. atsineškite. Bet 
jeigu ir neatsinešite žadėtu 
pinigų, vistiek galite stoti į 
disputas. 

.">. Kieno tiesa, spręs zmo-

Salei apmokėti ir kitoms 
išlaidoms padengti įžanga 
liausytojams — l'>r. 

Lauksiu Biblistų pasirodant. 

Kun. B. Bumšas. 

3. Kalbėsimės apie dusią ir 5 d. įvyko Moterų Sąjungos 

prašome kolonijų vietos komi* 
Komisija pranešė, kad jau tetų* pranešti man, ar rengia-

visu smarkumu yra ruošia- tės prie prakalbų, ar ne; tuo-
niasi prie milžiniško vakaro. Į w į žvengsime bereikalingo 
Bus suvaidinta '4 Ex-propri ja-1 važinėjimosi. Rašykite sekau-
tor ius , \ tai viena iš juokiu- (

v.jn adresu: 
giausių komedijų. Vakaras j - Jįj A j į į ^ ^ 
vyks gruodžio 30 d. Meldažro . ,' _' . / n . . \ . , 

L. L. \Pask. Cine. ir Apiel. svet. 
Taipgi nutarė surengti pa 

gerbimui naujų narių vakarą 
su programa. Išrinko į komi
siją: A. Valonį ir A. Kaulaki. 
Toliau buvo tartasi apie Auš
ros Vartų par. bazarą. Pasiro 
do, kad L. V. 24-ta kp. rengia
si visu smarkumu. Ji tui<ės 

f 
i 

10701 So. State St., 
Chieago, TU. 

Tel. Pullman 4699 
t 

ŠAUUŲ ATSTOVO 
ADRESAS 

MIRTINAI SUŽEISTAS. 

. Paul.Miebalee, 10 metų 1817 
String st., mirtinai sužeistas. 

Kiti vaikai užmetė jo ke-
purę ant elektrizuotos vielos 
netoli stulpo. 

Michalee užsilipo stulpu pa 
imti kepurę. Palietė pavojin
gą vielą. Elektra ji supurtė ir 
jis krito žemyn. . Persiskėlė 
galvą. Nėra vilties jam pagy-
ti. 

W E S T S I D E 

Kas Bus Lapkričio 24 d. 
Meldažio Svetainėje 

? 
R E I K A L A U J A M E . 

Reikalaujame raidžių rin
kiko (zecerio) į lietuvišką 
spaustuvę. 

Darbas ant visados. 
Atsišaukite tuoiaus. 

ELTA C0MMERCE C0., 
3.251>JWsted St, 

'Tel. Yards 1234. 

l-mos kp. susirinkimas. Są-Į 
jimgicėių susirinko daugiau, 
negu kitais kartais. I r netik 
susirinko, bet gvvai tarėsi a- .'^. 

Man 
pie savo organizacijos reika
lus. Iki šiol perdaug niusii 
sąjungietės eikvodavo energi
jos visiems pašaliniams, bei 
'*užrubežiniams'' reikalams — 
Sąjunga snaudė ir silpnėjo.. 

Bet dabar sukrusime didin
ti ir gaivinti savo organiza
ciją. Metas jau tai ir pradėti. 

Pirma kuopa neskaitlinga, 
bet narės visos inteligentiš
kos, darbščios — gyvos. Ka
dangi mūsų iždas potuštis (tei 
singiau sakant — visai tuš
čias — išdalinus pinigus ge
riems reikalams), tai dabar 
rengsime programą kuopos 
naudai. Parapijos svetainę 

mūsų kuopa turi užėmusi 
ant vasario 18 d. Sajungietjės 
nutarė surengti "kepurinį ba 
lių." Kas j balių ateis su gra
žesne kepure — tas laimės 
prizą. O prizų žada būti daug 
ir ivairrų ir gražių. 

Surengimui "kepurinio ba
liaus" išrinkta komisijon dvi 
mušu narės — skaisčios kaip 
rožės — gudrios ir darbščios, 
būtent, pp. Broirė Bitautienė 
ir Teklė Petkienė. Jos yra 
prityrusios programų rengje-
jos — su tokia komisija, ži
nome, kad užpildysime sve
tainę svečiais, o ir pinigo bus 
kaip šieno. Noriai apsiėmė j 
dirbti, ir dar visos žada au
koti po gražų prizą, taip kad 
kiekvienas su gražia kepure 
turi progą laimėti prašmat
nią dovaną. 

iTaigi visį Chieagos ir apie-
linkės lietuviai ir lietuvaites 

.tfavo būdą ir restoraną. Baza- A. Žmuidzinavičiuj — Žemai-
j ras prasideda lapkričio 5 d. tis apsigyveno 2į$l So. Hals-

Šiiame sus-me išrinkta prO- ted St., Chicago, 111., telefonas 
tokolų rast. pagelbininkė, p. Yards 1234. Prašoma adresuo-

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Dclivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

902—Andriliute Paulina 
914—Butkis Atoni 
951—Mikutaitis Sophie 
955— Pagojene Ona 
957—Pikoraicius Antanu 
9G2—Riekasius Walter 
979—Talacka Jonas 
982—Trakshei Tony 
984—Varnagys Pranas.. 
985—Varcrescausknene Ona 

1 U l 

• • • . 
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PALIO 1-ma, 1922 Chicago Tribūne Štai ką 
rašo:" 

Industrjios dirvoj galima daug tikėtis nuo 
mokėjilno patraukti darbininkus prie inves-

tinimo Industrijoj ar bizni j koki jie dirba. — Jei
gu milijonai dolierių pralaimėtu bereikalinguose 

„Streikuos* butų suvartota tinkamai tuomet atneš
tu gera pelną darbininkams ir darbdaviams. 

The Standard Oil Company (Indiana) yra duo
dama kiekvienam, darbininkui jeigu jis tiktai no
ri palikti partneriu biznije šios Kompanijos pa
sinaudojant stocko pirkimo plianu. Darbininkas 
nusipirkęs ' gali išmokėti mažais mėnesiniais mo
kesčius: Užtat tuomet jis nori geriau dirbti ir 
žiuri taip kaip savo. 

Standard Oil Colnpahy (Indiana) darbininkai 
tuomj apsaugoja save ir savo šeimynas ir turi 
proga pakilti aukltyn. Jie žino kad kompanija 
interesuojasi ju gerovę. Tatgi jre nesigaili nei saAro 
energijos nei laiko pašvęsto dirbant tokiai kompa-

Visa — širdinė ko-operacija yra būtinai reika
linga del palaikymo bent kokio biznio. Valdy-
mo būdas Standard Oil Company (Indiana) pri-
pa^jsta šį faktą kad davimas progos kiekvienam 
darbininkui palikti kbmpanijos bendradarbiu. En
tuziastiškas atsakymas darbininkų šiame kiausi- J 
tne daug padarė gero ir darbininkas ir darbda
viams ir žmonijiai. » -* 

\ Laikas nėra gaišinamas bereikalingiems gin-
tfm&.cm bacni£fcns. Kiekvienas darbininkas Stan
dard Oil Company (Indiana) pašvenčia savo lai
ka ir energ-ija dirbdamas ir atlikdamas sąžinin
gai savo darbą, kad jo darbas yra jam ma
lonumas o ne priedermė. 

•Iš šito atžvilgio Standard Oil Company (India
na) dėlto ir gali žmonijai suteikti toki patarna
vimą. 

-

• • • J i 

Standard Oil Company 
( I N D I A N A ) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
2993 

SVlflĮIIIIIIHHIIIIIIIIi 
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PELNINGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą agentauti gali pasipelnyti 
daug goresnį pragyvenimą negu dirb- _ 
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba y pa- i r 
tiškai. « 

J. B. AGLV8 A CO 
3113 South Ilalsted Street 

Chicago, 111. 

f 5 

jona Sto^iutė. 
Žvalgaitis. 

! ti laiškus nurodytu adresu. 
A. Nausėda. 
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Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. y 
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i Gali gauti. 
s s 

« 
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Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 H 
dol. tam kas prirodys, kad yra dusia, dangtus, praga- S 
ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. H 
Ką, tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai ti^ -2 
klausimų išaiškiniiiią, įvertina 500.00 dol. == 

Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui g 
gero už 500.00 ''LAIVAS** nuo 43 num. tuos klau- S 
simus pradeda aiškinti. 

B 

"LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. g 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. | | 

Išeina "LAIVAS" kas savaitė. Kiekvienas nume- {g 
ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. I r už =r 
tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. = 
vertės. m 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI-
NIS VANAS 

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

Mes dirbon messavich sau
su Electriku Sanusoidal Ma-
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric ITivolt Ray me-
ssage, Swedish messavich. Me« 
atiduodam patarnavimą, ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, HL 

Tel. Boulevard 4552 

| | Nepaprastumas! 
Gražumas! 

K Malonumas! II 
% LIETUVOS ALBUMAS! Ii 

į ALBVME $*ra 436 puslapiai. ' 
ALBUME telpa 285 paveikslai žymiausiu, tautos dar

buotojų. , i. . - . • 
ALBUME surinkta 155 biografijos 
ALBUMAS visais žvilgsniais yra puikus leidinys. 
' • • • • * • . 

Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdii dovaną 
savo draugams ar giminėms. Kaina $5.00. 

Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 

9 = 

0: 

K 2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ulinois. 

^miuiiHiHiiiimiiiiiuiiiiMiiHiiitiimmiiiiH 
2"iiiniii i i i iniii i i iMMiuffifi»MiHiMiiUl t»-
| . S. D. LACHAV7ICZ = 
= LIETUVIS GRABORIUS = 
B2314 \V. 23-rd PI. Chicago, IJlj 
= Patarnauja laidotuvėse kuopi-g 
Sgriausla. Reikale meldžiu atsišau-S 
Skti, o mano darbą busite užga-S 
Snėdinti. Tel. CanaI 1271—21901 
IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlllllllllItlfl 

Tel. I.afayottc 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lictuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. Yl'šKA 
S228 W. 38-th Street 

T^1 Blvd. 7042 \ 

Dr. C. Z. Vezelis į 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki V vak." 
'Ji Beredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Dr. A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
pięt ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chicago. 111. 

^WS30C!3^, 
ifJ ;M/v*vM> tfyte ^cjDctesjw^ 

i SKUBĖKITE! 

I NuoNo43hLaiveMeinaDISPUTOSi 
SU BIBLISTAIS i 

* >v # mEmm 

Imk plunksna ir parašęs čekį už $1.50 užsisakyk j=j 
"LAIVĄ" tuojau, U 

= it LAIVO" adresas: = 
| 2334 So. Oakley Ave. I 

CHICAGO, ILL.m 

GAISRAS 
iJCJMfer1* &S*Š %p*f* "*H3Įį& 

SKUBĖKITE! 
Visi Lietuviai, Roseland, Pullman, Kensingfton, Chicago j ir apielenkiai esati kvie

čiami ateiti į atidarima mn su naujo ofiso, Roseland. 

SNEDELIOJ NOV. 5; NUO 12 į* 4 PO PIETŲ 
Visus darbus priimsime ta dieną, su širdingu ačiuų 
Litais arba Doleriais į Lietuvą ir laivakortes, real estate, Notary Public, Insu-

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

macijos dykai. Rašykite greitu laiku. 
^ JUOZAPAS ASTRAUSKAS Manageris ' * * * # * *' 

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

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