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META1-V0L. VD 

MUSSOLINI SAKOSI 
ESĄS KATALIKAS. 

STOVI UŽ BAŽNYČIOS 
TEISIŲ GERBIMĄ. 

ARTIMUOSE RYTUOSE KILO i v ™ * ™ * 
NAUJAS KRIZIS ' mam 

C H I C A C O J E . 

ROMA. lapkr. G (.mielin
ta ). — Nauja fašistų valdžia, 
kurios priešaky stovi Musso-
Lini, paskelbė proklamaciją į 
Italijos gyventojos. 

Gyventojai karštai ragina
mi visais žvilgsniais gerbti 
Bažnyčios teises ir Italijos ap 
saugai melsti Dievo maloiiės. 

Preiuieras Mnssolini pats 
pa s kol H>, jog jis esąs kata
likas ir pripažįstąs Bažnyčios 
autoritetą doros reikaluose. 

.Jis pažymi, kad nuo Bažny
čios lauksiąs Italijos valdžiai 
atatinkamos pagelbos. 

Preiuieras reiškia didį pasi 

SIUNČIAMA DAUGIAU KARO LAIVU Į 
KONSTANTINOPOLĮ 

BIJOMA RUSIJOS BOLŠEVIKU ĮSIMAIŠYMO 

I 

ITALIJA NUBARA ANGLĮ J į IR FRANCIJĄ 
KRIZIS KONSTANTINO

POLY. 

LONDONAS, lapkr. 11. — 
(Turkai nacionalistai perkirto 
rvtini kabeli arti Konstanti-
nopolio- Todėl čia gaunama la 
bai skupiai žinių. 

Bet iš apturimų keliu žiu i n 
matoma, jog tenai kilęs kri-

t.'iikmima Šventojo Tėvo r i - x, .. . . . 
X,T V1 , . , „ . zis. Nors situacija nėra visai aus XI raštu, kurį paskelbė 

kilus suirutėms Italijoje. Šve-
ntasis Tėvas tuo raštu šauWė 
visus Italijos vyskupus viso
mis galimomis priemonėmis 
tyl lyti italus gyventojus. Vi
sus tikinčiuosius Šaukė tai-

. kon, kuomet Romoje buvo kei 
čian.a valdžia. 

Pioinieras tvirtina, kad ta-j 
sai Šventojo Tėvo raštas dau 
gumoje apsaugojo Italija nuo 
kraujo liejimo. . 

Įjoję niekam nežinoma. Atsi-
minkime, kad kuomet Leninas 
išnaujo gryžo valdyti bolše-
vistinę Rusija, tuo •momentu 
turkai pasidarė tiesiog nesu
kalbami. Man pačiam žinoma, 
kokią daugybę ginklų ir amu
nicijos bolševikai pristatė tur 
kams." 

Preiuieras Mussolini skaiti-
nji Anglija ir Franeija kuo-
veikiaus pradėti taikos kon 
letvnciją su turkais. 

1 
* 

TURKŲ REIKALAVIMAI. 

WASHINGTON, lapkr. 11 .< 
*̂ » Prezidentas Hardingas pa
s k ė l ė proklamacija. Sušaukia 
07-11 jį kongresą, speeialėn sėsi 
jon lapkr. 20. Pirklybos lai
vynui reikalinga subsidija. 

VIENAS 'PIKTADARIS 
IDENTIFIKUOTAS. 

RUMUNIJOS ARMIJA 
PARUOSTA. 

\ 

Aną vakarą keli galvažu
džiai užpuolė vaistinę, 3050 
West 43 gat. Paso\fė 3 kler
kus. 1 r pabėgo. 

Vakar vienas piktadaris su
gautas ir identifikuotas. Tai 
Edward Reilly. Jau buvęs ka
lėjime už plėšimus. 

PROJEKTUOJAMAS 
VOKIETIJAI MORATO

RIUMAS. 
NORIMA SUSTIPRINTI 

VOKIŠKĄ MARK£. 

Vokietijai reikalingos užsie
nių turgavietės. 

PRIŽIŪRĖS BALSŲ SKAI
TYMO. 

PARYŽIUS, lapkr. 11. — 
Angoms valdžios atstovas Pa 
ryžiuje, Ferid bey, neikiek ne
sislėpdamas tvirtina, kad tur-

ANGLIJOS BAŽNYČIOJE 
KILUSI BETVARKĖ. 

LONDONAS, lapkr. 11. — 
Anglijos (anglikonu) bažny
čioje kilo suirimas ir negirdė
ta betvarkė. J a u senai nėra 
susiklausymo, kuomet įžymie
ji anglikonai pereina katali-
»ku i.kėjimnu 

šiandie anglikonu bažnyčia 
pasidalinami į daugelį sroviu. 
Iš jų trys svarbiausios dar
buojasi: viena už anglikonų 
bažnyčios prijungimą prie Ro 
mos: antra už naują tikėjimą, 
paremtą etikos sistema; tre-
ėia už anglikonų vienybe. 

Anglikonų bažnyčia, netu-
uėdama autoritetingos galvos, 
skaidosi ir nyksta. 

Matyt, laimės anglikonų sro 
vė, kuri darbuojasi už Šven
tojo Tėvo pripažinimą, ty. 
gryžima atgal vienyŲėn su vi-
satina Katalikų Bažnyčia. 

bloga ir desperatinga, bet ji 
nieko gera nelemia. 

Turkai nacionalistai vis at
kakliau skverbiasi Konstanti
nopolio ir apylinkių kontro
lė n. 

C'ia tvirtinama, kad jei iš 
vien su Anglija be Franci jos 
stovės dar ir Italija, tai bus 
apsieita be kovos. jkų reikalavimai taikos kon f c 

Nežiūrint to. Anglijos pre-' m u . j j 0 j e ), l l s k a į p o p e r g e 
ni i e ra s Bonar La\v ontimisti-i toiu reikalavimai. 

i »*iai atsineša i visa ta arti-. 
r> .. .\ \ kuomet šįmet turkai mina

muose Kvtuose situacija. ,' 
' Įėjo graikus, reWHcia, jie tuo 

PRAMATOMA BOLŠEVIKŲ l*n , im l ' a , l ! l i b i"° •» »«*«•*§« 
..„r+v-rm. va ls tybių v i s a s laimėjimu** 

1918 metais, kuomet pradėta 
l 4 ,. I skaldvti Turkija. Itah- • ,j 

Taigi, turkai reikalaus, kad 
iš Turkijai prigulėjusių teri-

PARYŽ1US, lapkr. 11. — 
Santarvės valstybės pasiren
gusios prieš turkus pavartoti 
Rumunijos armiją, jei turkai S- v - maršalo asistentai 
į m i n t ų pulti Konstant inopo-1 , x > n d r a i ^ demokratu parti-
lį ir pastarajame sukiltu oivi- J0 8 pab i r t a i s sargais dieno-
liaį gyventojai. m i s ' r naktimis saugoja mies-

jTaip sako maršalas Foeli. \to , ) u t e a k l a i uždarytus balo-
Anot jo, Kosntantinopolį! t uR . i d a n t J1* n i e k a s "eisvog-

nuo turkų puolimo gali apgin j t u a r b a i lppamainytų. 

HERLYNAS, lapkr. 10. — 
Internacionale ekonominė ir 

Markė puola. 
Markės kaina savo keliu 

nuolat eina žemyn. Vakar vie
nam dolieriui buvo mokama 
10,000 markių. Taigi vienam 
centui 100 markių. 

Ekspertai sako, jog Ver-
sailjeso sutarties sunkenybės 
taip didelės, kad jos panaiki
no svetimais pinigais pasiti
kėjimą. Gi tie pinigai būtinai 
reikalingi markas sustiprini
mui. 

Kontribucija galima mokėti 

pataria, kad Vokietijai butų 
paskelbtas dviem metam mo
ratoriumas. 

Tai būtinas reikalas, sako 
ta komisija, jei norima išgel-

ti santarvės ten esančioji ka
riuomenė. Bet butų bloga su
kilus civiliams turkams. 

Neveltui maršalas Foch ne 
senai lankosi Rumunijoje. 

200 ŽMONIŲ ŽUVO LAIVO 
GAISRE. 

A K C I J A . 

KOMA, lapkr. 11. 
ja i Konstantinopolį pasiuntė 
daugiau 3 karo laivus. 

Iš Paryžiaus praneša, jog tori jų eitų lauk kaip anglai, 
taip l'rancuzai. 

NIJANGHAI, Kinija, lapkr. 
11. — Yangtse upės įplaukos 
pakraščiuose juroje kilo gais
ras pasažieriniame laive Ta 
tthing. Laivas apdegė ir nus
kendo. Liepsnose ir.juroje žu
vo suvirs 200 žmonių. 

Šį pirmadienį prasidės oi'i-
cialis balsų skaitymas. jTaigi 
balotai dar aštriau bus pri
žiūrimi ir saugojami, idant 
politikieriai neatliktų bent ko- į g a l i m a nei tik*ties, kad vo-

finansinė ekspertų komisija t i k t a d a > Jo i kontribucijai pi
nigai paeitų iš pajamų per
viršio, bet ne iš atsargos ka
pitalo. 

Projektuojamas moratoriu
mas turėtų paliesti ir iVokie-

ittjos atmokėjimus anglimis, 
beti vokiečių imansus nuo ga , v. . . . T. . . . . .T. . , ,. , .. . geležimi ir kitokiais daiktais. 
Iutino sudribimo. 

Be moratoriumo dar butini 
nai Vokietijai reikalinga išo
rines pagelbos. 

Ekspertų komisija pažymi, 
jog prie šiandieninio stovio 

kių suktybių su paduotais pi
liečių balsais. 

KALBAMA APIE UŽMO 
KESNIO MAŽINIMĄ 

PREMIERTJ K O N F E R E N 
CIJA. 

ir Franeija siunčia dar vieną 
kar 0 laivą. (Taikos konferencijoje tur-

Italijos užsienių reikalų o-i kai ves derybas kaipo lygus 
tisas gavo raportą iš Koris- ! su lygiais. 
tantinopolio, jog tenai padan-
gės kaskartas vis labiaus niau ITALIJA REIŠKIA NEPA-

ATSIVERTĖ JAUNAS 
ŽYDAS. 

PARYŽIUS, lapkr. 11. — 
Stebuklingoj Lourdeso vietoj 
vienas jaunas žydas priėmė 
katalikii tikėjimą. 

Tai Isaac Levi Snitkivski, 
mokytojas. J i s gimęs Bessa-
rabijoj ir ėjęs mokslus į rabi
nus. Eidamas mokslus jis pra 
dėjo gretintis prie provosla-
vų cerkvės. Tuomet tėvai jį 
išsiuntė Amerikon. 

Neradęs ten lairrtės jis gry
žo pas tėvus. Bet šaltai priim 

kiasi. Konstantinopolio guber 
natorius Rafet paša nuspren
dęs būtinai iš to miesto iš
stumti santarvės kariuomenę. 
Nacionalistai perkirto susisie 
kimo liniją Konstantinopolio 
ir Smirnos. 

Cnyžęs iš Konstantinopo
lio vienas aukštas italų valdi
ninkas sako: 

"Tėurykitjės į Konstantino
polį. jTenai spinksi kibirkštis, 
kuri gali sukelti gaisrą ir pa
čioj Europoj. Situacija Rusi-

SITENKINIMĄ. 

krikščionių tikėjimo proble
mas. 

Gryžus iš kariuomenės jį 
pagavo plaučių liga. Su kitais 
franeuzais maldininkais jis iš 
keliavo į Lourdesą sveikumo 
ieškoti. 

Vieną dieną po bažnytinių 
iškilmių, po kilnių ir garbin
gų maldininjci) procesijų ir-
Švenč. Sakramentu palaimini
mo, jis gryžo ligoninėn labai 
sujaudintas. Pagaliams ta rė : 

' 'Ne, tai ne man melsti Die
vo Motinos, kad parodyta žen tas. Dėlto iškeliavo Pajryžiuu 

Karo laiku tajpnsvo Franciį^jlįklą. Pirmiau aš turiu atsiver
sti. Tada Dievo Motina tegul 
su manim apsieina pagal savo 

kariuomenėje, Algerijoj. Susi
pažino su kapelionu pranciš
konu ir pradėjo studijuoti valios." 

KOMA, lapkr. 11. - Itali
jos premieras Mussolini An
glijai ir Franci jai pasiuntė 
notą ultimatumo formoje. 

Kaip anglams, taip francu-
zams karčiai išmetinėjamas jų 
pasielgimas. 

Anglai su franeuzais daug 
kartų konferavo artimų Ry
tu klausimais. Tečiaus nei kar 
tą į tas konferencijas nekvie
tė Italijos, nors buvo aptaria
mi gyviausi italų, reikalai ar
timuose Ity tuose. 

Preiuieras Mussolini pareis 
kia, jog toksai Anglijos ir 
Francijos elgimasis nėra drau 
gingas ir Italija toliaus nepa
kęs tokio nusistatymo. 

Italija santarvėje reikalau
ja turėti lygybę, bet ne nau
dotis vienais trupiniais, 'pa-
barstomais nuo anglų — fran 
euzų stalo. 

PARYŽIUS, lapkivML — 
Ateinaučią savaitę žada čia 
konferuoti Italijos ir Franci
jos premieru su Anglijos už-
sienių reikalų sekretoriumi. 
Rus tariamasi artimųjų Rytų 
reikalais. Taipat bus nusta
tytas laikas taikos konferen
cijai su turkais. 

KABINETAS BUVO 
POSĖDY. 

LONDONAS, lapkr. 11. — 
Anglijos ministerių kabinetas 
vakar turėjo posėdį. Apkal
bėtas artimųjų Rytų klausi
mas. , 

Žinomas Chicagoje prie na
mų statymo "pilieėių komite
t a s " iškalno skelbia, jog a-
teįnančių metų pradžioje jis 
darys naujas\sutartis"sn ama-
tninku unijomis. Taigi, ir dar
bininkams prie namų statymo 
užrnok^sriis bus ki^k sumažin
ta . 

Todėl ir unijos iškalno skel 
bia, kad jos pakeisiančios ko
vą ir namų statymas turės su
stoti. 

kiškojį markė sustiprėtų. Be 
tos ir kitos pagelbos Vokie
tija jokiu būdu negali mokė
ti kontribucijos ir ją laukia 
finansinė katastrofa. 

Apyvartos banką. 

Tarpe komisijos pasiūlymų 
svarbiausią vietą užima įstei-

Kiti nuordymai. 

Ekspertai pagaliaus nuro
do, jog Vokietijos išgalė mo
kėti kontribuciją daugiausia 
pnguli nuo jos pirklybos su 
užsieniais ir nuo jos pilnos 
muitinių kontrolės. 

Gi šiandie yra kaip tik prie 
Kingai Santarvė varžo jos 
pirklybą su užsieniais, varžo 
muitinių kontrolę ir reikalau 
ja kontribucijos. 

Anot tos patarlės, muša ir 
liepia neverkti. 

K i tuomet Vokietija turėda-
apyvartos bankos, k u r i j a p l a ( , i a p i r k l v b ą k a d i r KU 

turėtų but paremta svetimų | a r t i m a i g R y t a i 8 > S i a n d i e t a i 

girnas 

DAR KAS NAUJA. 

šalių bankomis ir 500 milio-
nų auksiniu markių iš Vokie
tijos valstybės bankos. 

Komisija pažymi, jog Vo
kietijos valstybės banką turi 
vieną bilioną auksinių markių 

jai uždrausta. Vokiečiams UŠ 
drausta net konsuli turėti 
Konstantinopoly. 

Tai kokiu gi būdu t a i p 

spaudžiama ir varžoma Vokie 
tija gali raokjėti kontribuciją? 

atsargoje. Su tokia atsarga i Juk auksinių markių vokie-
neturėtų markės kaina taip Ičiai negali prisikasti kur lau-
žemai nupulti. Tuotarpu yrajkuose ar daržuose. Auksas į-

% 

Cbicagos demokratai gami
nasi politirtėn kampanijon. 
Pranešta, kad ateinančiais me 
tais į Chicagos majorus kan
didatu jie statys buvusį sena 
torių James H. Lewis, kurs 
šiandie yra Europoje. 

Šiandie Cbicagoje gyvuoja 
50 \vardų. Kiekviena \vanbr 
turi vieną atstovą (alderma-
ną) miesto taryboje. I r to už
tenka. . « , . 

Dabar kaikurie politikieriai 
ima agituoti, idant kiekviena 
warda turėtų du taryboje at
stovu. 

Rengiama nauja sunkenybė 
gyventojams. 

Reikia atsiminti, kad kiek
vienas tarybos atstovas šian-
die ima 5.000 algos per me
tus. Taigi jei atstovų skaičius 
wardose butų padvigubintas, 
tad ir išlaidos pasidarytų dvi 
gubos. 

Ar tas reikalinga? Politi
kieriams ir labai. 

priešingai. Ko panašaus nebū
ta pasaulio istorijoj. 

gijamas tik vedant plačią pir
klybą su svetimomis šalimis. 

I Š L I E T U V O S . Merkinė su visa apylinke ii 
gai buvo apsnūdus, bet atsi

radus koletai veikėjų, žymiai 
jau pabudo. Apšvietimas pra 
dėjo kilti. 1920 metais čia gy-

MERKINĖ, Alytaus apskr. 
Tarpe Nemuno ir Merkio u-
pės stovi Merkinės miestelis. v e n o y i e n t i k p r a d e d a m o j i mo 
Nuo vakarų turi jį apsupęs k y k I a > }>et n u o ^ ^ ^ ^ ^ 
Nemunas, nuo pietų Merkys. v e i i d a v į d u r i n e 4 y . mokykla,-

DAUGIAU NIEKO JIE IR 
NEBEŽINO. 

ANGLIJA TURI GRAŽIŲ 
SKOLŲ. 

MASKVA, lapkr. 11. — 
Čia baigia mitinguoti viso pa
saulio komunistų" trečiojo in
ternacionalo atstovai. Suvažia 
ve komunistai daugiausia ta-
riasi apie pasaulinę revoliuci
ją, žinoma, bolševistiniais te
roro pagrindais. / 

Nei darbininkų, nei liaudies 

Paskelbta, kad Anglija šian
die turi suvirs 34 bilionus dol. 
skolų. 

viena revoliucija i r - te roras . 
Mat, dar pęrmažai pragaišin
ta žmonių Rusijoje. 

Kitų šalių komunistai suva
žiavimui įdavė raportus apie 
komunistinį veikimą. 

Pranešta, kad už keletos 
mėnesių komunistai atliksią 
perversmes Vokietijoje. 

Šis miestelis nuo senų seno
vės prigulėjęs aukštaičiams, 
dabar žy4ų ir lenkpalaikių gy 
venamas. Bet apylink. gyven
tojai grini lietuviai —i dzū
kai. Šis miestas gamtos apdo
vanotas stebuklingomis gro-
žyHėmis: gražus pušynėliai^ 
taip pat linksmos ir gražios 
lygumos. 

Čia prie pat Nemuno kran 

kurioje dabar jau trys klęs^s. 

GIEDRININKŲ SUS MAS. 

Chicagos Giedrininkų Apskr. 
susirinkimas įvyks sekmadie
ny, lapkr. 12 d., 4 vai po piet, 

'Sv. Antano parap. mokykloje, 
Cicero. 

Giedrininkai kviečiami at-
to yra aukštas ir gražus pilia silankyti. I aldyba. 
kalnis, kurio krantus iš šiau- —= 
rės pusės griauna Stangys-
Šita padangė senovėje turėjo 
labai daug karų praleisti su 
vokiečiai s-kryžuočiais, kaip 

Suv. Valstybėse anot rapor n u r o d o p a d a v i m a i i r p a t i p i . 
to, taipat komunistai pazan-J l i s fiia k i e k v i e n a s ^ ė j 0 a t v ė -
giuoją, nežiūrint toj šaly k i - ' s i S ) t a r t u n i ) n e § a s u g a v i m a t . 

mintį mūsų praeities; senos 
pasakos, dainos ir padavimai 

lusių " persekiojimų." 
Bet Anglijoj komunistai ne

tekę vilties savo veikimui.\kelia vaizduotėje vaizdą; kaip 
Taipat Italijoj ir Franci joj rimti dzūkų būriai braidė po 

LONDONAS, lapkr. 11. - gerovė jiems nerupi. Rupi tiki komunistai apsivylė/. 'smiltynus, garsingi jų trimi-
Užtaigi jiė pirmyn pasiva

rysią smarkiai Ungarijoj,/pas 
kui Kinijoj ir gal Japonijoje 

tai skambėjo ore: dabar gi tik 
Nemuno pakrantėje užsiliko 
jų kapai. 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie ne

pastovus oras; išdalies apsi

niaukė. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svar. 4.46 
Francijos 100 frankų 6.92 
Italijos 100 lirų 3.98 
Vokietijos 100 mark. .01% 
Lenkijos 100 mark. .0062 
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DRAUGAS Šeštadienis tapkr. 11, 1922 

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

* > 

bų sukaktuves, minėkime sa
vo tautos negęstamus troški
mus -

respublikos, kad ji mums sko
las dovanotų. D. Britanijai, 

Vilniaus ir Klaipėdos.; kuri stovi kaipo uola, nede-

['DRAUGIAS 
[Eina kasdieną išskyros nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams . . . * • • • • • • • • • Co .Uu 
Pusei Metų $3.00 

Prenumeratos moka&i išk&lno. Lai-
Ikas skaitosi nuo užairašyme dienos 
Ine nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
nijsti išperkant krasoje ar esprese 

["Money Order" arba įdedant pinir 
fus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley A ve.. Ohicago 

Tel. Roosevelt 7791 * 

PAUAUBy ŠVENTĖ." 
Suv. Vals. kas metai neofi

cialiai mini lapkričio 11 die
ną. Tai paliaubų paminėjimas. 
Illinois valstybėje ši diena y-
ra legalė šventė. 

Lapkričio 11 dieną, 1918 
m., Suv. Va i s i bendrai su 
santarve padarė paliaubas ka
ro lauke su Vokietija. Tai į-
vyko po ilgo kelerių metų ka
ro, kuris ne vien išnaikino 
kai kurias Europos dalis, bet. 
sukėlė ir politines pervers-
mes. 

P a t i L i e t u v o s r e spub l ika , 

AMERIKOS SANTYKIAI 
SU ANGLIJA. 

yra to didžiojo karo pasekmė, j g ^ s t o y į 

Mūsų tauta įgijo laisvę, gi pa
t i Lietuvos valstybė nepri
klausomybę. Bet už tai mus u 
tauta labai brangiai užmokė
jo. Dešimtys tūkstančių jau
nų vyrų lietuvių praliejo 
kraują ir paguldė savo galvas. 
Viena jų dalis žuvo bekariau
dama už kitų valstybių reika
lus; kita dalis gindama paki
lusią iš kapų savo Tėvynę. 

Tai ne viskas. Svetimų val
stybių armijos Lietuvos plo
tuose turėjo didelius mūšius. 
Kuone visą šalį išnaikino. Mie 
stus ir miestelius apgriovė, 
sodžius išdegino. 

Deito, Lietuvoje kilo var
gas, badas ir ligos. Gyvento
jų skaičius žymiai sumažėjo. 

Lietuvių » tauta atgyvenus1 

tas visas nelaimes veikiai pa
sijuto savistovi, pagaliaus ne
priklausoma. Šiandie visas pa
sauli* stebisi skubiu lietuvių 
tautos politiniu ir ekonominiu 
pribrendimu. 
» Lietuva butų jau laiminga, 
jeigu ne lenkai grobikai įsi
brovę mūsų sostinėn Vilniun 
i r ne vokiečių junkeriai 
Klaipėdos krašte. Be Vilniaus 
i r Klaipėdos nėra paliaubų. 

Minėdami Amerikoje paliau-

Amerikos su Anglija santy
kiai šiandie plačiai diskusuo-
jami. Ištolo žiūrint atrodo, 
kad tie santykiai yra kuoge-
riausi. Tečiaus arčiau prisi
žiūrėjus visai taip njėra. 

Apie tai ypač daug ir pla
čiai-rašoma Anglijos spaudo
je. Kuomet stovį prie Angli
jos valdžios vairo politikai 
Suv. Valstybėms beria kom-
pleraentus kai-kurie anglų lai
kraštininkai visai kitaip atsi
liepia apie Ameriką. 

Politikai pataikauja Ame
rikai. Norima ją patraukti Eu 
ropos pusėn, kur Amerika bu
tų labai geistina su savo auk
so krūvomis. 

Tečiaus laikraštininkams 
daugiau rupi nacionalistinė 
ambicija, bet ne kokia ten žė
rinti naugf — auksas. 

Londono savaitrašty " J o h n 
Bull" vienas nežinomas au
torius rašo apie Anglijos sko
las Amerikai ta ip: 

"Audros sūkuriuose, kuri 
grūmoja civilizacijai, viena 

visomis purėmis 
apsiausta ošiančių bangų. ^Tai 
Didžioji Britanija. 

"Ant ro j Atlantiko vande
nyno pusėj, geografiniai ati-
tolintoj nuo Europos audrų, 

ra ieškoti nei vienos šalies 
" malonės". Nes tas reikštų 

j mums ir mūsų vaikams pa
žeminimą, taipat butų smūgis 
Britanijos pirklybai. 

"Suv. Valstybėms savo pra 
monės ir vidujiniam gyveni
mui reikalinga daugybės to
kių produktų, kuriais jas ga
li aprūpinti tik viena Britą-
nrja . 

Taip prieš Ameriką statosi 
tie anglai, kuriems labiaus už v^. 
viską rupi tautii^ė ambicija ir 
didybė. 

Nežiūrint "* to, Dėdė Šamas 
nieko nepaiso. Turi savo ran
kose daug aukso, daug pini
gų. Gi kas turi pinigų, nebi
jo priešų, jaučiasi patenkin
tas. 

Anglai negali Amerikai do
vanoti finansinės pirmenybės, 
kokią pirm karo tuijėjo Ang-
l i ja . 

»kiek aiškų protą, beabėjo jie 
nusigąs išvydę Kusijos griu
vėsius ir baisenytes. 

Busijos revoliucija vis dau-
giaus randa priešų įsižiūrėjus 
į jos pasekmes. Nemaža jos 
šalininkų pavažinėję po ' So
vietų respubliką grįžo pas
veikę nuo bolševizmo. Tarp 
programos ir tikrenybės di
džiausia bedugnė. Busija yra 
iškalibinkas pavyzdis. Ištikrų-
jų, ta programa kuri skelbė 
gerovę, turtų lygybe, virto ne
aprašomu skurdu, žmonių 
kraujo ežeru, sako matę tą 

as 
48 DARBO VALANDOS. 

PARODĖ SAVO VEIDĄ.. 

BOLŠEVIKŲ KONGRESAS. 
• 

Pereitą šeštadienį atsidarė 
Trečiojo Internacionalo kon
gresas Maskvoįe. Septynioli
ka didžiųjų klausimų, sakoma, 
įdėta programon, ir vienas tų 
klausimų liečia pasaulinės re
voliucijos judėjimą. 

Mes nežinome kokiu būdu 
sudaryta pasaulinės revoliuci
jos planas, bet paskutiniais 

Kansas valstybės guberna
torius nesenai metlė pirštinę į 
slaptą protestantų organiza
ciją Ku Klux Klan. J is vie
name susirinkime pranešė, 
kad įsakęs tos organizacijos 
viršaičius ir narius patraukti 
tieson. 

Tą faktą garsiai paminėjo 
plačioji spauda.* 

Bet praėjus keletai dienų tas 
pat gubernatorius kitame po
litiniame susirinkime pirmiau 
ištartus prieš klaną savo žo
džius atitaisė. Kas tiesa, jis 
Klano neatsipraše ir viešai 
negyrė. Bet tą šikšiiosi>arnįų 
organizaciją politikos kampa
nijoje palygino su katalikais. 
Girdi, kaip tie, taip anie rin-

Suv. Valst. eina smarki pro
paganda už 48 darbo vai. į 
savaitę. J i ypatingai vedama 
audimo industrijoje kur dir
bama 54 vai. į savaitę. Mas-
sachusetts vailst. išleista 48 
darbo vai. įstatymas. Tečiaus 
tos valstybės pramoninkai sa
kosi tuomet sutiksią su 48 vai. 
kad ir kitos valstyllės priim-
siančios tokias pat darbo va
landas. Priešingai jų valsty
bes pramonė pulsianti ir jie 
neišlaikysią konkurencijos. 
Taigi jeigu jiems nepasiseks 
visur įvesti 48 vai. į savaitę, 
jie stengsis palaikyti 54 vai , 
kad išlaikius pramonės kon
kurenciją su kitais. 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 
PILIETYBES KLAUSIMAS. 

(Kleofienės monologas.) 

(Scenoje pasirodo viduti
nio ūgio, truputį inteligentiš
ka poniutė, mandagiai linkte
lia ir pradeda kalbėti). 

Tai aš i r vėl čia. Mat aš no 
riu pasidalinti su jumis m i n - l ^ g a y o ajsmens »nepaliecia 

GERAI PASTEBĖJO. 
"Darbininkas" pastebi, kad 

"Lietuvos Žinios" įdėjo bos-
tonieČio F. J . Bagočiaus laiš
ko ištrauką, kur jis taip rašo: 

" J e i spalių rinkimai pri-
kimš Seimą .davatkų ir mi
lukų, tai aš ržinau, kad didelė 
dauguma tų, *kurie Lietuvai 
buvo pasirengę viską aukoti, 
numos ranka ir nusigrįš į ki
tą pusę nuo Lietuvos, kur nie
kas neprimins jiems tėvynės". 
" Darbininkas'* labai tiksliai 

iš tos laisvamanio ištraukos 
d a r o tok ią i šva lą : 

"Tai1 matome, koks laisva-
kimų la ikais s tovi t ik už sa- m a n į u p a t r i o t i z m a s . J e i Lie-

. 
vuosius kandidatus. Beiškia, 

timis, žinoma, bus tokios, taip 
sakant, minčių dalybos, bet aš 
tik viena jums,' iš savo gal
vos krėsin kaip iš maišo, o 
jųs... jųs žinoma jas rinksit. 

Na, tiek to. Bet ką aš norė
jau jums pasakyti ... (Baks
noja ąu pirštu sau į kaktą) . 
Nejaugi aš taip buciau užmir
šusi? Truputį palaukit, gal 
atsiminsiu. A—ha! J a u 'ži
nau. Aš jums norėjau pasaky
ti : kon-kon-fe-fe-fe-renciją. 
kon-fe-rencįją (mąsto). Taip, 
konferenciją. I r tai ne by ko
kią konferenciją, bet konferen 
ciją apie pilietybes klausimą. 
Kas tai yra "pilietybės klau
s imas" , jųs, gal but, geriau 
žinote ir už mane. Bet vistiek 
aš jums šį—tą pasakysiu. 

Konferencija. Tai lengva pa
sakyt "konferencija", bet pa
daryt... Tai jau biškį reikia 
"košės č i a" turėti (rodo į 
galvą). 

(Bimtai) Taigi, brangus pi
liečiai ir mylimos pilietės. A.?, 
vadinasi, šitas žmogus, (rodo 
į save) ką jųs matote prieš 
save ir ką pirmiaus kiti va-

ses, kaip ir žmogus. Ir butu 
galima (ilgainiui gal taip i r 

bus) vadinti blakę mažąja pi
liete. 

Tiesa, aš su blakėms labai 
dažnai kovoju ir po tos kovo*; 
jų žųstą tiek, kiek per didįjį 
karą dar niekad nebuvo žu
vę kareivių. Gal but aš ir 
negerai darau, taip daryda
ma, bet juk gintis valia, o aš 

IŠ 

mybę... ' 
Geriausiai butų, kuomet 

mažosios pilietės ir mažieji 
piliečiai perdaug įsikarščiuo
ja, pranešti policijai, kad nu
baustų sulyg įstatymų... (žiu
ri į laikrodį). 

Nagi, čia, dabar k a s ! Argi 
taip greitai laikas praėjo... 
Atsiprašau! aš tuoj sugrįšiu 
baigti konferencijas. Dabar aš 
biskį turiu išeit... 

Mažytis-. 

, 

gera, 
na " . 

Gera žmona. 

"Mano žmonelė taip yra 
kad man batus nuau-

u-

metais rusų revoliucija liovėsi katalikai - piliečiai per rinki-
buti revoliucijų pavyzdžiu, mus balsuoja tik už katalikus 

Suv. Valstybės purto tas pat JQ$ p r o p a g a i l d į s t a i nors ir kandidatus. 
baisus ciklonas, nuo kurio vir-
j>a visas kontinentas. 

"Amerikiečiai šiandie kuo
ne visą pasaulio auksą turi 
susikrovę. Bet jų finansai ne
pastovus. Amerikos plotai 
milžiniški. Jos pramonė pri
klauso UBO kitų šalių gamy
bos. Gyventojų skaičius mil
žiniškas. Bet jiems stoka vi
dujinio susiliejimo, susiklau
symo. Stoka jiems įkvėpimo, 
kylančio iš bendros kalbos. 

"Amerikos pasekmingumas 
baigiasi. Amerikonų skelbia
ma atvanga, tai tik paprastas 
nudavimas. Juk amerikiečiai 
niekuomet į&ra buvę nepri
klausomai^." asitaikius kokiai 
nors didesnei pasaulio katas
trofai, jos pasekmės skau
džiau atsiliepia į Suv. Valsty
bes, negu į Britanijos imperi
ja. 

"Begėdiška ir paika propo
zicija, kad mes su skrybėle 
lankoj eitume maldauti tos 

skaitlingi, bet masės, geriaus 
painformuotos apie Busijos 
nelaimes, regis, įtariamai į ją 
žiuri, norėdamos išvengti visa 
to kas primena bolševistine re 
voliuciją. 

Tai nereiškia kad masės vi-
siškai revoliucijos nusikrato. 
Pakol jos nepriims vienintelio 
toms idėjoms vaisto, tai yra 
nepripažins doros dėsnių, ma-
f]es visuomet paliks tų pačių 
pavojų akyvaizdoje. 

Tečiaus, visur tenka paste
bėti, kad bekalbant apie bolše
vizmą, jaučiama pasibiaurėji-
mas. Jeigu ir norima revoliu
cijos, tik ne rusiškos. 

Kongreso metu, buvo ren
giami didžiausi pasilinksmini
mai ir kongresui užsibaigus 
surengta ekskursijos — kelio
nės po Busiją. Svetimų šalių 
delegatai turės progos savo a-
kimis pamatyti visą žmonių 
skurdą, visas bolševizmo ge
radarybes. Jeigu jie turi bent 

Nereikia nei sakyti, kad gu
bernatorius tokia kalba įžeidė 
katalikų visuomenę. Juk vy
riausias valstybes viršininkas 
tokius dalykus kalba, kas ka
talikams piliečiams nei nesisa-
pnuoja. " 

Dėlto, Great Bend, Kas., 
Kolumbo Vyčių organizacijos 
skyrius paskelbė duoti vieną 
tūkstantį dol. dovanų tam, 
kurs tikrai įrodytų guberna
toriaus sakytų žodžių teisin
gumą. Gali dovaną laimėti 
kadir patsai gubernatorius. 

T a dovana yra menkniekis. 
Tečiaus katalikai piliečiai ne
turėtų užmiršti, kokių esama 
žmonių, už kuriuos jie per 
rinkimus paveda savo balsus. 
I r gerai, kad jie pasirodo a-
tatinkamoje šviesoje. > 

tuva ne laisvamaniška, ne lai
svamanių valdoma, tai tepra- dindavo kvailia, tas pats nori 
Miienga ji įr laisvamaniai pa
moję ranka bėgs nuo jos kuo-
tolLausia, kad niekas jiems tė
vynės neprimintų. 

Nors laisvamanių šitoks pa
triotizmas nuo senai buvo ži

bėt viršuje cituotas 

P-lė Seike Hvodo yra pir
mutinė Japonijos aviatorė, 

nomas, net viršuje 
prisipažinimas taip aiškus, 
kad jį gali ir aklas matyti ir 
durnas suprasti. 

Kįla klausimas, kuriuo tik
slu t.ą skelbė "Lietuvos Ži
n ios" ar dėlto, kad jos tam 
pritaria, ar dėlto, kad diskre
dituoti Amerikos laisvama
n i u s ! " 

BLOGAS ŽENKLAS. 

dabar pasakyti konferenciją... 
Taip, ji nori. (po valandėlės). 
O! kaip ji nori sakyt konfe
rencijas!... (žiuri į laikrodį). 
Bet aš ir užmiršau tą piliety
bės klausimą. Taigi, jųs da
bar manęs galit klausti ką 
nors apie "pilietybės klausi
mą". Neklausiat! Tai reiškia, 
jųs nieko nežinot. 

O f Kaip man smagu kad jųs 
nežinot! Aš, vadinasi, jums 
galiu paaiškinti (rodo į save). 
Aš noriu pasakyti, kad blakė 
yra taipgi pilietis arba pilie
tė. Jųs juokiatės! Jųs man ne
norit t ikėt! Jųs greitai patys 
pamatysit. / 

pirmiausiai: pilietė blakė 
gali augti, taip kaip ir visi 
piliečiai'. Kas jai neduos aug-

Laive juroje užėjus audrai 
sirgo vienas ponas, o jo tar
nas jam salco, kad labai blo- tif J i gali augti ir augti, sulyg 
gai yra su laivu, nes jurinin- šuns uodegos didumo užaugti. 
kai keikia nežmoniškai. I r pagaliaus pavirsti beždžio-

Ligonis ,atsake: " K a d kei-, ne. Na, o iš beždžionės, tai jau 
kia, tai dar ne taip bloga: visi sako, net ir gazietos rašo, 
bet jei pradas melstis,* tai tik-

kuri kiekvieną dieną skrajoja rai reiškia, kad yra didelis 
virš Tokio^miesto. pavojus nuskęsti". 

kad išsiritęs — kaip vištukas 
iš kiaušinio — žmogus. Taigi 
blakė, turi visas pilietybės tei-

Kuomet! Ar kaip iš 
larčiamos pare in i ! ' -

— "Ne , kai noriu eiti į 
karei amą". 

Geras vyras. 

— " P a r n e š i a u t au , š i rdele , 
butelį vyno "va rdo dienoje". 

— " B e t sus imi Idamasis , 
juk žinai, kad aš negeriu' ' . 

— "Žinau. Aš pats ja išger
siu, bet už tavo sveikatą". 

Mūsų vaikai. 

Motina išdykėliui faikui. 
— " T u ant tėvelio nerugok. 

Jei muša, tai bausdamas iš 
meilės". 

— Bet, mamyte, kodėl jis la-
vęs nemuša, o juk myli labiau 
negu mane"? 

Geri žmonės. 
i 

,Teisėjas susimušusiai porai 
duoda pamokinimą: 

— " K a i p judu gėdos netu-
rita mušties gatvtėje: dorieji 
žmortės tokius dalykus atlie
ka namuose". 

Ji nabagė. 

— "Gaila man tavęs: tu sa
vo pačią myli, o ji tavęs ne
kenčia". 

— " J o s reikia gailėtis, o ne 
manęs, nes aš visuomet turiu 
prieš save man brangų asme
nį, o ji yra priversta žiūrėti į 
neapkenčiamą žmogų y> 

Lenkijoj laike karo tapo su
griauta 1,500,000 įvairių na
mų. Dabar jau 500,000 namų 
atstatyta. 

• * •»**» 

LIETUVOS PINIGAI LITAI, 

— Ar nepritruks mums apyvartai sa
vų litų. Juk jų ne kažin kiek tegalėsime 
padengti, gi nuolat spausdinant jų kaina 
nusmuks. 

— Tiek kiek dabar spauzdinama Ce
cilijoje užteks kokiai 20 metų. Žinoma, 
Bankas niekuomet neleis visų litų užsyk 
apyvarton, tik tiek kiek bus padengta. 
Bankas gali leisti pastovią valiutą pa
dengdamas 1-3, o du trečdailiu vekseliais, 
bet Lietuvos Bankas savo paskutiniam 
posėdy 17 sp. nutarė leisti apyvarton, 
tiktai pilnai padengtus litus, ką mes tu-
rėdami aktyvų prekybinį balansą ir ša
lies pasitikėjimą, kurs kaip sakiau reikš-
ias svetimos valiutos mainymu ir pirki 
mu mūsų litu, pilnai galime pajėgti. Ma
noma praplatinti kuodaugiausiai operaci
jas čekais, kaip tai daroma Anglijoje, 
kur net restorane bei viešbuty mokama 
tankiai ne pinigais bet čekiais. Pinigai 

pasilieka bankuose, gi savitarpiniai mo-
kesniai atliekami čekiais, t. y. perrašinė
jimais vieno konto į kitą, (Čekių vartoji
mas, tur but, niekur nėra tarp paplitęs. 
vaip Amerikoj. Čia 90% visų išmokėjimų 
visų piniginių operacijų eina čekiais. 
" D r . " Red.). 

— Kuomet gi susilauksim tikrų pini
gų ir ,kaip reikės laikinuosius litus išmai
nyt į tikruosius! 

— Iš Prahos laukiama šiomis die
nomis tikrųjų litų, kurie galės pasirodyt 
apyvartoje nuo 27 spalio. Dabartiniuosius 
litelius mainyt nereikės, jie savaimi pra
nyks: kaip tik paklius į valdiškas įstai
gas, iždines, iš ten jų daugiaus nebeiš-
leis ir taip jie bus pakeisti nuolatiniais. 
Tuotarpu abeji turės lygias teises. 

— Dabar dar vienas klausimėlis, p-ne 
Direktoriau. Kaip butų, jeigu vokiečiai 
imtų tyčiom savo markės siųsti Lietuvon 
ir mainyt į litus, paskui gi staiga juos 
mestų rinkon, kaip tai, duokim, buvo da-
romą su lenkų markėmis. 

— Tai mums visai nepavojinga. Už 
įplaukusias mūsų kason markes mes tą 
pačią dieną telegrafu užperkam dolerių 
ar kitą aukso valiutą. Iš visų iždinių kas 
dien telegrafu mums praneša kiek ten 
pirkta markių, kiek svetimos valiutos. 
Taigi juo daugiaus markių mums siun
čiama, tuo dauginus mes perkame už jas 
dolerių mūsų litams užstatui. Gi supirktų
jų litų metimas tarptautinėj rinkoje mu
ms irgi nėra baisus, nes mes, kaip sakiau, 
litų neišleidžiam nepadengtų, todėl gali
me juos visuomet išpirkti nominale kai
na. Jeigu litų pasirodytų apyvartoje dau
giau kaip reikia ir jis imtų kristi, ban
kas juos supirkinės atgal, atseit leis apy
varton auksą bei mainys į kitų salų auk
sinę valiutą. Turiu dar Tamstai pabrėžti, 
kad Bankas už svetimą auksinę valiutą 
yra pasiryžęs pirkti aul$są ir jį laikys už
sieny atsargioje vietoje. 

— fTai, vadinas, labai gerai girdėti 
su nrusų pinigais, paklausiau aš nenorė
damas pats tikėti savo ausim. 

— Negi kitaip gali būti, sušuko užsi-* 
degęs p. Direktorius. Lietuva tiek parode 
ekonominio patvarumo, kad stačiai nuste
bino pasaulį. I r visos tos savos valiutos 
įvedimo operacijos pasirodė taip papras
tos, kad reikia tik stebėtis delko mes to 
ankščiau nesam padarę. Dabargi milio-
nai dolerų siunčiamų iš Amerikos pasili
ko Vokietijoje, mums gi pateko vien jų 
erzacai — markės. Vienas tik Baltic 
States Bank sakės pustrečio miliono dole
rų pervedęs Lietuvon. O kame kiti ban
kai? " • -

— Jeigu gi taip lengva blogą va
liutą pakeist gera, tai kodelgi to nepasi
rūpina kiti kraštai su nusmukusia valiu
ta padaryt? * 

— Mat, Tamstyte, pas mus esama ma
žo skirtumėlio: pirma negu pradėjus 
remti savo valiutą auksu ar doleriais — 
reikia juos turėti. Lietuvon, ač iū ' savo 
tautiečiam amerikiečiam, tiek suplaukė 
dolerių, kad jais mes pilnai galime savo 
valiutą paremti ir per.tai įsigyjame finan 

sinę neprigulmybę, kuri mums pilnai ga
li atstoti net visas " d e j u r e " , užbaigi 
savo pasikalbėjimą energingas p. Direk
torius. 

Apleisdamas jo darbo kabinetą, ma
niau sau: tai lietuvių bėgimas Amerikon 
buvo nelyginant kaip Juozapo pardavimas 
Egiptan. Kaip jis savo brolius išgelbėjo 
nuo bado ir pražūties, taip mūsų ame
rikiečiai broliai mus išgelbėjo nuo pražū
ties, padėjo įsikurt savo valstybę ir da
bar jų dėka mes turime savo pastovią va
liutą —«• geriausį užtikrinimą savo valsty
llės nepriklausomybės. Kuogi mes atsidė-
kuosim savo broliams Amerikiečiams. Ži
noma ne kitkuo kaip tikt paruošiant Lie
tuvoje kitą Ameriką, kad čion gyvenimas 
butų taip pat malonus ir tvarkingas kaip 
i r Amerikoje. 

Turint panašių veikėjų kaip prof/ 
Jurgutis galima tikėtis tosios Amerikos 
namie netolimoje ateity. 

Liet. "Laisvė". 
(Pabaiga). 
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IŠ DENTISTERIJOS. 
Sent blausieji Dantų* Burnoji' 

\U'\k juos 
daboti kaipo 

brangiausius 
perina kad 
neprarasti. 

Kad |ėvai 
atėję pas den 
tista nekeltu 

lio formą, ir galop, kas yra 
svarbiausia, tai nuo jų pri
klauso vaikučių išvaizda. 

Taigi praradimas to daneio 
arba dantų iš' priežasties ne-
aps i saugojimo seka daug blo
gų pasekmių." Dažnai fjėvai 
mano kad tai yra pirmieji 
dantukai, nekreipdami don^ė-
sio leidžia jiems 'kirmyti, ti
kėdami jog jojo arba jųjų 
vieton kitas išdvės. Kuomet 

T0WN OF LAKE. DISPU
TUS SU BIBLISTAIS. 

riziejus, apie raugyta duoną nmnis, kurie arčiau Kristaus" ro, nė kokios laimės, atskirto 

šaukė 

argumentų ir i>r. \. n. i AIRAITIS iškirmijęs dantis pradeda 
skaudėti, atvedę vaikutį pas 
dantistą liepia skaudanti dan
tį ištraukti kaipo niekam ne
tikusi danti, nors dar visai 
mažai prapuvęs. Dentistas 
matydamas jog tas dantis ga-

nei iei >t ų tą T«.< įŽBJu
t m 

arba tuos brangius dantelius 
— perlus iš nekalto kūdikio 
burnelės išmesti, nes jam jie 
skauda tai čia paaiškinsiu 
kaip juos pažinti ir atskirt 
nuo pirmųjų arba (pieno dan-i l»«"a dar išgydyti, padaryti 
tukų) , ka ip juos sveikus ap
saugoti , užlaikyti ir ka ip jie 
vra svarbus. 

Pirmieji dantys arba pir
mieji krūminiai antrojo seto, 
dantys kurie pasirodo apie 
Šeštus metukus dažnai vadi
nami šešių metų dantimis. J ie 
išauga užpakalyje paskutinių 

naudingu ir žinodamas svar
ba palikimo jo burnoje daž
nai nesutinka su tėvų reikala
vimais ir šit kur kvla ginčai 

8 šio n|ėn. Icun. Bumšas vėl 
biblistus į disputas. 

"N-nose" buvo paskelbta, 
kad biblistai nestos, nes pasi
piktino 15c. įžanga. Žmonių 
vienok jau valanda prieš pas
kirtą laikę prisirinko pilna 
svetainė. Žemai ir galerija bu
vo prikimšta žmonių, stačių ir 
sėdinčių. Apie 1,000 žmonių 
dalyvavo, ir dar daugelis nc-
bęįtilpo. 

Iš biblistų attfjo t rys : du 
Končiai ir Ališauskas. J ie su
sitarė leisti kalbėti Praną 
Končių. Kalbėjosi po 15 min. 
Kunigas Bumšas pradėjęs iš
dėsto pirma proto argumen
tus apie dusios buvimą. J is 

i> i • i i *• • „ J ta ip sakė: 
Keikia daboti juos nuo pat r 

prasikalimo. Mazgoti kas va
karą einant gulti idant nepra
dėtų kirmyti. Jeigu pasirodo 
skylėlė arba juodas taškutis, 
reik eiti pas dentistą ir lai jis 

pirmojo seto krūminiu dantų-; 
, , • ,-i ' i v ji pataiso, užlopo kad labinus 
ku neužimdami kito daneio į ^ r 

—! neiskirmvtų. Taip darant ga-
Jie vra keturi, po vie- lima sutaupyti pinigus, laiką, 

skausmą ir kas svarbiaus — 
dantis. 

IŠGYDYTAS. 

vietos 
na kiekvienoj žando pusėje — 
du augštai ir du žemai. Juos 
labai lengvai galima atskirti 
nuo pirmojo seto dantukų, nes 
jie yra daug didesni, platesni 
už pirmojo seto. Tie pirmie- "Ta i buvau durnas, kad 
ji antrojo seto krūminiai dan-U" tavim apsivedžiau../ ' 
t ūkai turi labai didelę svarbą. — " O dabar, ar ir dabar 

Po šešių metų amžiaus pi r- toks durnas?" 
mieji dantukai pradeda by-j — " O ne, dabar iš tos kvai-
rėti, taigi tie keturi dantys lybes pasigydžiau." 
palieka kaipo pamatas antro- — "Pabučiuok man ranką ui 
jo seto dantų. Su jais vaiku- t a i» k a d t a v e P y d ž i a u " . 

Skiriasi žmogus nuo medžio 
ir gyvo gyvulio. Skiriasi pro
tu. Protas yra tikra jėga. Tik
resnė už kiekvieną kitą daik
tą, nes visus kitus daiktus 
protas valdo. /Ta tikra žmo
gaus proto įėga nėra taip, 
kaip kiti kūniški dalykai. 
Žmogaus protas nėra nė il
gas, nė sunkus. Visi kūniškie
ji dalykai galima panaikinti 
juos padalinus. Proto pada
linti negalima, nes jis nėra nė 
ilgas, nė sunkus, jo negalima 
perpiauti, nes protas neturi 
dalių, kurias galima Imtų pas
kirst vti. 

Končius, paprastas, skaityt 
gerai nemokantis darbininkas, 
proto argumentų niė nemėgino 
nuversti, tfmė iš Biblijos skai
tyti, kad Saliamono knygoje 
parašyta, kad žmonjės ir gyvu
liai turi vieną dvasią. Be to 

ėjai kramto, trina maistą perj Muzikos mokytojas klausia 
tą laiką pakol pirmieji dan-1 m o kinio , — kokiu tonu kati-
tnkai išbyrės ir jų vietas n e u - | n a s kniaukia? 
žiins antrieji. jTaipogi būdami; Mokinys, — Tokiu, kaip į k a i t ė žodžių iš šv. Rašto, kur 
pamatu antrojo seto dantų pa- : smarkiai užmini jam ant no- n* žodžio nekalbama apie du 
žymi jiems paskirtas tinka-jdegos; juo smarkiau užmysi, šią, arba pragarą, bet kur 
mas vietas: prilaiko žandkau- tuo bus aukštesnis tonas. įkalbama apie maldą, apie fa-

Kaledt rau Artinasi 
Atminkite Jūsų Gimines Lietuvoj 

Per mūsų nesenai įsteigtą susi
nėsimą su Kauno Bankais. * 

Mes siunčiame Doleriais, Litais 
ir Draftais. 

Neatideliokite, bet siųskite pini
gus tuoj aus 

v 

Lietuvos žemlapis duoda
mas dykai. 
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47-th Str- ir Ashland Ave. 
CHICAGO 

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

etc. 
Kun. Bumšas tuomet sakė 

taip. Šv. Rašte yra parašyta 
žodis į žodį: "Nėra Dievo". 
Bet skaitant visa sakinį, o ne 
jo pusę randame 'parašytą: 
" T a f ė kvailys savo širdyje: 
nėra Dievo" Tas pats ir su 
Končiaus skaitytais žodžiais. 
Yra tokie žodžiai, bet visus 
juos perskaičius randame, kad 
Saliamonas apie save sako 
" A | tariau savo širdyje: žmo
gus ir gyvulys lygus". Salia
monas kalba apie savo klai
das. J i s pirma buvęs geras, 
paskui supagonĮ&jo užsikrėtęs 
statbmeldija, turėjo 700 pačiu 
legaliu ir 900 nelegaliu. Prie 
amžiaus galo atėjo į protą ir 
išpažino savo klaidas raštu. 
Tarp tų klaidų buvo ir 1a, 
kuomet jis ta rė savo širdyje, 
kad žmogus ir gyvulys lygus. 
Nurodęs paskui kad kiti Kon
čiaus sakymai nėra apie dūšią 
ir pragary, toliau aiškino pro
to argumentus. 

Žmogaus mirtis yra taip, 
kaip ir kitų daiktų pasaulyje, 
yra pasidalinimas. Kūnas at
siskiria nuo proto. Kūnas su
dėtas iš dalių, minis toliau 
dalmafei, pūva, irsta. Protas, 
(žmogaus aš, pati, nadąlipast, 
nes nėra jame dalių. Aš, mano 
protas, mano gyvybės jėga pa
liko ta pati: žinanti ir no?-ili
ti. Numirus žmogui, " a š " su
pranta tiesą ir nori Laimės. 
Miros žmogui visos gerybės 
gautosios nuo Dievo, pasiliko 
ant Ižemės. Mirus žmogui pro
tas supranta kad nebeturi nie
ko ir nori turėti. Jeigu pas 
(iėrybių Dievą nepateko, tai 
nieko ir nebeturės gero, nes 
kitur nėra gero, kaip tik pas 
Dievą. Čia ir prasideda pra
garo kančios. 

Končius mėgino parodyti, 
ka\l arklį galima už žmogų 
geriau išmokinti. Paskui Vėl 
pasakojo apie kunigus, apie 
bažnyčią, apie automobilius: 
girdi Jėzus jais nevažinėjęs. 
Paprašytas, kad apie dusią 
kalbėtų, sakė negalįs, nes šv. 
Kašte nėra nieko apie .dūšią. 
Apie pragarą paėmė porą sa
kymų. Kur kalbama apie pas
kutinį teismą ir amžinąją ug
nį, jis sakė, kad į ugnį eina 
ožiai, ne žmonės. Kur kalbama 
apie bagoėiaus ir Lozoriaus 
likimą, jis aiškino, kad tai žy
dų tauta ir stabmeldžiai pri-
Ivginami. 

•gyveno, Apaštalams, Apaštale 
mokiniams. Jie žinojo, kaip 
Kristus, kaip Apaštalai tuos 
neaiškius mums sakymus su
prato. Jie aiškino tuomet taip, 
kaip katalikai šiandieną, kad 
supranta. Jie už tuos aiškini
mus ir galvas paguldė. Protin 
gi.au tikėti pirmųjų amžių šv. 
Tėvams, negu prieš keletą 
metų išdygusiems ir nemo-
kantems dorai skaityti biblis-
tams. • 

Ant galo kiin. Bumšas per
skaitė keliasdešimtis vietų iš 
šv. Rašto kur be jokių aiški
nimų aišku, kad yra dūšia ir 
pragaras. Visų aš nebeatmenų 
dabar. Bet štai pora. "Tarė 
Jėztis: Nesibijokite tų, kurie 
kūną guli užmušti, o dūšios 
negali užmušti. Bet bijokitės 
To, kurs ir knną ir dūšią ga
li pražudyti pragare." 

"...Numirė turtuolis ir tapo 
palaidotas. Bet jau pragare 
būdama* šaukėsi pagelbos, sa
kydamas: aš kančias kenčiu 
šioje liepsnoje". "Kuomet at
eis Žmogaus, sunūs... teisti, su 
r'mks visas žmonių gimines ir 
skirstys jas nelyginant, kaip 
skerdžius kad skirsto "ožius ir 
avis, į dešinę ir kairę. I r sa
kys tiems, kurie >po kaire: 
eikite nuo manęs jųs prakeik
tieji į ugnį ainlžiną... I r nueis 
jie j amžiną kančią, į ugni am-
zmą . 

Iš tų ir kitų kelių dešimtų 
vietų, kun: Bumšas, kaip ant 
delno parodė, jog yra daugy
bės šv. Rašte vietų, kur aiškų 
aiškiausia, l>e jokių aiškini
mų yra sakoma, kad bus nu
sidėjusiems, melagiams Evan
gelijai nepaklusniems, tikin
čiųjų gadintojams: Bausmė, 
kanėios bausmė, ugnies baus
mė, -amžina bausmė, ir ta 
•bausmė Ims panaši į mirtį. 

Proto argumentus priminęs, 
kun. Bumšas parodė, kad ta 
ugnis kilif viduje žmogaus, nu
mirus nebeturinčio nieko ge-

ti savo nelaimėje kankinsis 
amžinai ugnies degimą jaus
dama iš nepasotinto gyvybės 
ir laimės troškimo. 

Įdomu, kada gi biblistai at
sineš į disputas žadėtus 500 
dol. Kun. Bumšas žada pats 
jiems pasiūlyti 5 milionus 
dol. jeigu jie prirodys, kad 
pasaulis pasibaigė, kad Kris-

įmo Gėrybių Dievo, besikan
kinančio nepasotintu gyvybės 
noru. Pragaras — tai amži
nas merdėjimo stovis. 

Biblistas tą kunigui Bumšui 
beaiškinant pabėgo. 

Prieš tai dar kunigo Bum-
šo paklaustas, jis viešai pasa
kė, kad disputos padarytos 
tvarkingai ir kun.Bumšas jam I tus antru kartu jau užgimė 
nė Kiek netmkdęs kalbėti. j Ir kad miiionai žmonių nebe

is to viso katalikams, pro-1 mirs. 
tą turintiems, išvadas reikėtų 
atsiminti tokias. 

Biblistai šv. Rašte neranda 
parašyto, kad pragaro ir dū
šios nėra. Neaiškius tekstus Mokytojas, — Jonai, kas tai 
aiškina savotiškai, išpaišio- >*ra P ^ l 

Buyau, Girdėjau. 

FIZIKOS MOKYKLOJ. 

Jonas, — Kvailas vanduo su 
galvai 

darni neteisingai, per akis nu
tylėdami, kas jiems nepatinka. 
Aiškių aiškiausių sakymų nei 
nemėgina prisiminti, bijo. O MŪSŲ VAIKAI. 
kad laiką užimti, kalba apie _ *«Kiek tavo vyresnioji 
viską, tik ne apie sutartą r o i - | s e s u o t u r į metų"? 
kala. Kun. Bumšas ir proto ilXr v- TV 

— Nežinau. Pirma nrejo 
24, paskui 21, dabar turi 19. 
0 jeigu taip ir toliau, tai ne-
bu'žilgo mudu busiva viemne-

argumentais ir apaštalų moki 
nių aiškinimais ir pirštu pri
kišamai aiškiausiais šv. Rašto 
žodžiais parodė: Yra dūšia ne
sunaikinama, nepadalinama, 
kuri mirus žmogui, jei nuo 
Dievo atsiskirs, nebeteks lai
mės, bus nelaiminga ir ne 

e i a i » » 

Pereitais metais apskait-
liuota, kad Su v. Valstijose y-
ra 8,000 bisonų (laukinių jau-

• 

Kun. Bumšas ant to viso pa 
prašė, kad biblistai atvestų 
jam į disputas geri aus ulž save 
išmokytą arkli. Jei arklį ga
lima už žmogų geriaus išmo
kinti, tai gal susilauksLme,kad 
Amerikos prezidentas bus kuo 
m et nors arklys. 

Toliau taip sakė. " P . Kon-
ėius sako, kad apie dūšią nė
ra šv. Rašte nieko. Jei taip 
butų, tai" iš šv. Rašto nebūtų 
galima pasakyti a r ji yra, 
ar ne. Nes jei nieko nepasaky
ta, tai nieko ir nežinia. Apie 
pragarą ir apie dusią Končius 
nesurado tokios vietos savo Bi 
blijoje, kur butų pasakyta, 
kad nėra. J is paskaitė keletą 
vietų, ir savotiškai jas aiški
na. Mes jas aiškiname savo
tiškai. Ką tai reiškia? Reiškia, 
kad tos vietos p. Končiaus y-
ra neaškios. Kad jas supras
ti, reikia jas išaiškinti. Taigi 
ir aiškina jas įvairi žmonės 
įvairiai. Kuriems .aiškinimams 
labiau patikėti? Protingiausiai 

f^ * 
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LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintel is vandeniu kel ias Lietu
von per Southąmpton ant Milžinu 
laivu A Q I I T A N I A MAURETAN1A 

45,647 tonų 30,704 tonų 
B E R E N G A R I A 52,022 tonų 

Apleidžia Ne\v Yorką kas Utarnin 
ką Greitas persėdimas Soulharap-

tone: Lietuviai ypatiškai lydėti 
l Piliavii ( 2 k l ; $150:00) 

( 3 k l : $106:50) 
Karės taksai atskirai 

K E L I A U N I N K A I I š LIETUVOS 
sėda ant laivo Pi l iavoj važiuojant 
į Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Informacjas kaslink kainas ir rei
kal ingus dokumentus del iškalno 
apmokamų kel iauninkų gal ite gau 
ti nuo bile agento: Pareikalauki
te: Yra v ienas jūsų mieste arba 
apie l inkėj: 

Dievo bus kankinama, bet pa-I čių). 

MUŠU PRANEŠIMAS 
Medžio Vartotojams. 

•Historija parodo kad spauda nustatė žmonių bū
da ir papročius. Per spauda galima milijonui žmo
nių pranešti kas yra daroma ir kaip pasaulis pro
gresuoja. Užtat nariai Chicago Retaii Lumber Dca-
lers Assoeiation skelbia Chicagos laikraščiuose savo 
tris didžiausius biznio principus, būtent: 

PASTOVUS LAIPSNIAI 

GARANTUOTA RŪŠIS 
PILNA MIERA. 

CRLDA vaiza-žonlis yra gerai žinomas architek
tams, kontraktoriams, namų statytojams kaipo cim
bolas šių trijų ^principų — tai ženklas apsaugos me
džio vartotojams., Jeigu reikalauji medžio — nu
eik pas savininką kuris laiko atsakanti tavora su 
URLDA vaizbaženkliu. 

CHICAGO RETAIL LUMBER DEALERS ASSOCIATION 
Stock E ichtnge Bullding, Chicago 

These dealers use the C R L D A trade-mark 
Andrews Lumber & Mill Ca 
John Bader Lumber Co. 
Bader, Petereon, Cook Co. 
Barnes & Borden Lumber Co. 
Barr&Collins 
Bay Šute Lumber Ca 
Berwyn Lumber & Coal Ca 
Buildere Lumber Ca 
John E. Burns Lumber Ca 
W. L. Cadle, Jr., Lumber C a 
T. C Deaoon Ca 
S. J. DeVrie* & Ca 
Evansam Lumber C a 
Fifty-Ninth Street Lumber C a 
George Green Lumber Ca 
Heitmann Lumber C a 
Hermora Lumber Ca 
Edward Hinea Lumber Ca 
Howes Lumber Ca 

Kemler Lumber Ca 
Lakesde Lumber & Mfg. Ca 
Lord Lumber Co. 
The Lord & BuahneD C a 
Manhattan Lumber Ca 
Maywood Lumber & Supplies Ca 
Mears-Slavton Bldg. Matenal Ca 
Nortn Side Lumber & Timber Ca 
North Weatern Lumber Ca 
PuUsld Lumber C a 
Rietz Lumber Ca 
Ritte&house& Embree Ca 
Adam Schilio Lumber Ca 
A. T. Stewart Lumber Ca 
Screet-Chatneld Lumber Ca 
Thomton-Oaney Lumber Ca 
Winnetka Coal-Lumber Ca 
O. M. Zeu Lumber Ca 

LOOK FOR TH1S TRADE-MARK WBEN YOU BUY LUMBER 

mmj Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

patikėti tų žmonių aiškini-

P E A R I i QUEEIf KONCERTIHA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Blusų krautuvė—viena iš didžiausių Ohicagojt 
Parduodame oi žemiausią kaina, kur kitur taip negana! 

Mašinėlių laiftTniTin drnknoti ir ofiso darbami yra naojan-
lioi madoa. Užlaikom liaokin* laikrodžini, žiedua, ibabi-
niui ir deimantiniai; gramafonna lietuviškai! rekordaii ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir pnuiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame Tiftokduf ženkliu draugystėms, taisoma laikrodžius tr 
musikališkui instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

* -
'i 

http://gi.au


hJI i » » • 
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GRĮŽKIM Į SAVE. įrengia balių. Beng. sako, kad porą vaikų patarnautojų prie 

Cicero, UI. — Pereitame 
Kat. Federacijos Seime toks 
buvo obalsis: "Grįžkim i sa-

GHICA60S Ž I N I O S 
SOCIALISTŲ ŠMUGELIS. 

ve >> 

Taigi, remdamos tuo obal

sis balius vienas puikiau ių. 
Rep. 

JAUNIMO VAKARAS. 

mišių. Dabar suorganizavo ir 
sutaisė didžiausią, būrį, ku
riuos jau baigia ir ministran 
turos mokytLDabar,kai nueini 
bažnyčion, tai linksma ir gra
žu žiūrėti kaip išeina šv. mi
lų laikyti, lyg su angelų pul-

Spring- Valley, HL — L. Vy
siu Crceros kolonija turi grįž- 'cių jamiameči'ų 28 kp. rengia-
ti namo, t. y. nuosavais, kolo-' si prie teatro i r koncerto kurį l c u 

nijos reikalais, turi pirmiau- j išpildys kuopos mėgėjai ir kp. . N o r s g e r b k u n . j . č e s n a d a r 

choras vadovystėje viet. varg. n e s e n a i p a s mus k l e b o n a l l j a , | Vyšiuauskas, antra ant be sia rūpintis, k. a. kuodaugiau-

North Side. - - Gal ne vi
siems northsidiečiams žinoma 
kaip čionai renkama balsai so
cialistų dienraščio 'Naujienų' 
anketai Lietuvos piliečių re-

.! gistracijos reikale. Daugiausia 
tuo reikalu darbuojasi čionyk
ščių įmonių vadinamos "dv i 
s to tys" : viena senbernių ant 
Sangan)on, kuriems darbe va
dovauja Jonas Kijauskas ir 

tfORTH SIDŽS ŽINUTĖS. 

giausia praplatinus kat. spau-JA. R Stulgos. Vakaras įvyk- j £ j a u d a u g m u g ų p a r a p į , j a i 

lapkr. 12 d., Šv. Onos parap. p^į^arbavo, nes jis su gra-
svet. Šio vakaro pusė pelno ž į a i s p a n i o k s i a į 8 i r i i n k s mu 
skiriama parapijos fc&udai. j , s a v o D U 1 iu į apsiėjimu kiek-

Žinas. j vieną prie savęs patraukia. 
j ̂ e t i k lietuviai juo džiaugia

si, bet ir svetimtaučiai, nes 
dabar prie jo daug daugiaus 

dą, nes mūsų kol. yra daug to
kių šeimynų kurios nė kokio 
laikraščio neskaito, mat, sako, j 
mano senis pareina iš darbo 
labai nuvargęs, o vaikai tai 
skaito visokius *' megezyns'', 
ir tam panašiai. Tokiems išsi-
kalbinėjimams galima šitaip 
pasakyti: 

" J e i nori kad tavo vaikai 
sveikai, naudingai protautu 
ir butų dori tėvynainiai tai 
pfiyąlot užrašyt savo vaikams 
ir lietuviškų, kat. "megezy-
i.s", pavyzdin: "Vyt į " , "Gie^ 
drą", "Laivą" , "Meilę" , ir 
t.t. 

19 lapkr. bažnytinėj svet. 
rengiama prakalbos. Vienas 
kalbėtojų bus kun. B. Bum-
fiae. 

Todėl visi "susirietėliai", 
kaip mus dažnai kitos kol. va
dina iš pavydo, kad mes taip 
sėkmingai visus tautos darbus 

NEIŠSEMIAMOS ENERGI
JOS KLEBONAS, — ORGA 

NIZATORIUS. 

Sioux City, Iowa. — Kaip 
/įuogus esi sveikos, tai tada 
jauties linksmas ir smagus. 
Taip ir man šiandie, smagu 
i)- linksimi rašyti laikrašty ir 
dalintis linksmomis žinutėmis 
su gerbiamais skaitytojais. 
Pribuvus pas mus klebonauti 
gerb. kun. J . Česnai viskas 
}>us mus pradeda kaip iš ko
kio letargo ' miego keltis ir 
judėti. Gerb. kun. J . Česna at
važiavęs p<Ls mus rado visus 
snaudančius ir iškrikusius 
kaip Grigo bites, bet dabar 
jau pradeda' viską atgaivinti 

svetimtaučių ateina į musę 
bažnyčia- Dieve duok jam 
sveikatą ir ilgiausių metų gy
venti ir darbuotis mūsų tar
pe. 

P^as. 

. . . . v_. , ir sutvarkyti, k. t. senąsias 
dirbame, nepamirškime lapkr. ' , . . . . ... . 
- « , . , " , .• •draugijas atgaivinti ir naujas 
vJ d. ir kad nuo tos dienos per organizuoti. 
namus eis spaudos platinto im I AT . . T 

v v. . . . i Nesenai suorganizavo L. 
uzrasinėdami kat. spauda .u . v. v. . . 

\ . - \\ ycių priaugančiųjų kuopi, ir 
Todėl meldžiame tokiems brangiems asmenims, kaip 
spaudos platintojams, savo du 
ris plačiai atidaryti. Žem. 

CICERO. ILL. ŽINELĖS. 

Sekmadieny, lapkr. 12 d. 
ftv. Antano pa r. svet. Šv. Die
vo Motinos Sopulingos Dr-ja 

sekmadieny, 29 d. spalio, tuoj 
po sumos, suorganizavo Alto-
rine. Dr-ją, kurion jau iš sykio 
suvirs 20 įsirašė. Nes gerb. 
kun. Česna pats pirmas stoja 
į kiekvieną darbą, ar draugi
ja ir tada Žinoma neatsilieka 
ir žmonės. 

Taipgi atvažiavęs terado tik 

KN. KASČIUKO ANTRAŠAS. 

Mano pastovus antrašas 
bus: 50 W. o-th Str., South 
Boston, Mass. 

Kun. P. Kasčiukas. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

8 
• • • • • • • 
i 
• 
• 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Rakandai, Pečiai, Kar
patai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Mašinos, Plau-
narnos Mašinos etc. 

Misijos. 
Sekmadieny, lapkr. 12 d. 

Šv. Kazimiero parap. prasi
dės šv. misijos ir trauksis i-
ki lapkr. 19 d. Misijas laikys 
tėvas Alfonsas — Maria, 
Pasionistas. Podraug su mi
sijomis bus ir 4fl vai. atlai
dai. Atlaidai prasidės lapkr. 
i? d. ir užsibaigs kartu su 
misijomis, lapkr. 19 d. vaka
re. Todėl kviečiu visus vie
tinius lietuvius ir iš apielin-

Įkės — Steger — Harvey, 
neapleisti pamokinimų, pa
mokslų ir pamaldų. Lai kiek
vienas tuo laiku daugiau pa
sirūpina savo dusios išgany
mu. Lai nė vienas nepanieki
na Dievo malonių kurios bus 
jam teikiamos. 

Misijų laike bus daug sve |̂ 
timų kunigų. Galėsite pasi
rinkti kunigą savo dvasios 
reikalų aprūpinimui. 

Kun. J. Svirskas, kleb. 

rods Dean St., kuriems vado
vauja gyva-našlis Balčiūnas. 
Žinoma, jie visi yra socialis
tai kiaurai ir, suprantama, gy 
venime laikosi socialistinės 
etikos. 

Socialistus North Sidėj ga
lima ant pirštų suskaityti. O 
jie čia nori savo dienraščiui 
gerai pasitarnauti. Tai ir su
manė šmugeliuoti balsus 
4 * Naujienų'' registracijos an-

| ketai. Jie ta šmugelį varo kur-
stonii "Naujienų". 

Štai kaip tie socialistai 
šmugeli uo ja su registracijos 
anketa. Jei tik pažįsta arba 
susižino kokio gero kataliko, 
karšto Lietuves patrioto var
dą pavardę, tuoj ir užrašo 
"*Naujk?nų" registracijos an
ketos lapely. Jei nežino to ne
kaltai užrašyto žmogaus ant
rašo, ar buto numerio, tai pa* 
siunčia vienas kita prie buto 
sužinoti numerį arba kito iš 
si klausinėti. 

Jau su savo šmugeliu taip 
įsidrąsino, kad tiesiai į akis 
rėžia ne vienam geram pat
riotui, (iirdi, remi Lietuva, o 

Įtuvos nepriklausomybę. Dar 
reikia žinoti ta, kad jis nėra 
partyvis žmogus, bet vien tė
vynei psaišventęs. Jam nerupi 
kokia partija Lietuvą valdys, 
jam rupi tik kad Lietuvą val
dytų lietuviai i r j i butų lais-

— Kaip matytis northsai-
dieČiai nepasiduoda ir didžio
ms Chicagos kolonijoms, nes 
labdarybei aukų surinko dau-jva. J is gynė ir yra dabar pa 
giaus už kai-kurias didžiules 
'parapijas. Tai vis ačiū mūsų 
moterėlėms, ir merginoms už 
uolų pasidarbavimą. 

— Kaip girdėtis, nejuo
kais šv. Mykolo parapijonai 
rengiasi prie metinio banketo, 
kuris įvyks sekmadieny j , 12 
d. lapkričio parapijinėje sve
tainėje. Nekalbant apie gar
džius valgius, kuriuos Mote
rų Sąjungos kuopia pagamins, 
bet 'programa tai jau tikrai 
žada būti įvairi ir įdomi. Be 
kitų programoj dalyvaus p. 
Valerija Bručienė — Antana
vičiūtė. J i northsaidiečiams 
yra gerai pažįstama, nes ji 
užaugo jų tarpe. North Sidė 
yra jos tėviškė. Užtaigi north-
saidiečiai ir džiaugiasi ir di
džiuojasi susilaukę iš savo ko
lonijos gabios dainininkės. 
Tadgi beabėjo visi eis' į mi
nėtą banketą pirmu kartu pa
siklausyti savo dainininkės 
žvaigždutės lyriško balso. • 

VKSA {PAMOKA: 
Cicefl), IU. — Tariu girdin-

giausį aciu visiems parapio-
noms, lietuviams ir svetim
taučiams, už balsavimą kad 
konteste laimėčiau automobi
lių. Ypačgi tariu aciu tiems 
kurie rinko bei užrašinėjo 
balsus. 

Auto išlaimėjau. Nepamir 
siu Jūsų savo maldose. 

Tariu ačiū ir kitų koloniją 

| siryžęs Lietuvą ginti nuo iš 
laukinio priešo. Tadgi' nepra 
leiskite tos progos išgirsti gy 
vu žodžiu, kaip ėjo kovos su ' lietuviams už parėmimą, 
lenkais už Lietuvos laisvę. Į- Jums labai dėkingas 
žanga veltui. Bridgeportietis. Kun. H. J. Vaičiūnas. 

pasLnauduoti laiku ir pasis 
mes užrašėm tavo vardą po | kaityti knygų bei laikraščių, 

g Cash arba ant lengvų iš mokesčių. 
• Telefonas Monroe 3683 

Delko katinas niekuomet 
nesijuokia! 

Dėlto kad pelė pripažintų 
jo autoritetą. 

protestu Lietuvos piliečiu re
gistracijai' ir pasiuntėm " N -
noms". Dabar 0si lygus bolše 
vikui arba išgamai. 

Tose stotyse ne vienas už
rašinėja svetimų žmonių var
dus pavardes ir ne vienos 
spalvos rašalą vartoja. Panau
doja ir paišelį. Tą <laro kad 
negalėtu pažinti jų šmugelio, 
ir pasiliktų prigavystė "first 
elass". 

O 'J aiškis, kurį siuvėjų A-
malgameitų unija išmetė iš 
"business .agento'* vietos, už 
per' didelį bįčiuliavimą su 
"N-nomis" (kalba, kad uni
joj būdamas "business agent" 
ir prie "N-nų" kartu dirbęs), 
dažnai .aplankas tas dvi stoti, 
surenkąs tuos sušmugeliuotus 
balsus ir nuvelžąs "Naujie-

kųrių čia yra ir iš Lietuvos. 
Nes kas skaito, rašo, tas duo
nos neprašo. 

Rep. 

BRIDGEPORTIEČIŲ DO 
XXXXJl. 

noms 

(Jerbiamieji bridgeportiečiai: 
Ar Jųs feinote kas įvyks 

Bridgeporte Šv. Jurgio , svet. 
antradieny, lapkr.- 14 d. va
karei Tą vakarą mes turėsi
me vieną iš Šaulių vadų, kurs 
dalyvavo mūšiuose su len
kais, buvo sužeistas ir pateko 
lenkams belaisvėn, bet pabėgo 
iš lenkų nasrų. Dabar jis atva
žiavo į Ameriką. J is yra dai
lininkas. J is padarė braižinį 
paminklui kurs stovi ant žu-

— Kat. Federacijos sky 
riaus pereitais metais įtaisy-^ 
tas knygynas gyvuoja. Daug 
pagerinimų ir knygų prisidė
jo. Knygynas yra atdaras kas 
antradieni ir ketvirtadienį 
vakarais, nuo 7 iki 9:30. Atė
jus ilgiems vakarams verta 

A n t K a I e d u į T ė v y n ę 
Gcoree WHshing;ton 

TVr.v. 28 

President Adams 
J>ec. « 

President FUmore 
Dno. a 

America Dec. 13 
President Hardine 

Dec. 22 
Tūkstančiai ateiviu rengiasi praleisti Kalėdas savo Tėvynėje 

au awvo mylimiausiais. Kad patarnavus jiems, S. V. valdžia su
ruošė speciale ekskursiją. Amerikos laivų, viršuje paminėte : 
Viskas bus daroma, kad užlaikius Kalėdų šventę ant šiu laivų. 
Mažiems vaikams bus dalinamos dovanos. Lietuviai gali ke
liauti tiesiog į Tėvynę po priežiūra p. Antano Rypkevičia: Šį 
ekskursija išplauks 13 d. gruodžio an t S. S. America, Pasažie-
riai perkeliami Bremene, o iš ten gali keliauti į Berlyną, 
Karaliaučių. Eidkunus ir Virbaliu. Kaina — j Bremeną $103.50 
Kauna — $105:15; Vilnių — $105:30: (Karės takse eks t ra ) . 
Kasykite šiandien del platesnių informacijų apie šj pulkų laivą 

Jei uoii pars i t raukt i draugu* a r gimine* iš Senosios Tėvy
nės, apmokėk jųjų kelione Der UNITED STATES LiNES, 
Užtikrink Jiems jrerą patarnavimą, patogumus — tegul j ie 
kėliau j A po AMERIKOS VEUAVA. 

APMOKĖJIMAI 
REIKALAUK KNYGOS 

Rašyk šiandien del pilnų infor 
macijų. Pasižinokite apie gra
žius Suv. Valst. laivus, plau
kiančius ' } Europą. Jokių už 
tai pareigų neturėsi. Pasiųsk 
blanką šiandien 
Informacijų apie laivų išplau
kimą ir laivakortes reikalauki 

te adresuodami 
UNITED STATES I.INES 

Moore and McOormack, Inc., 
Roosevelt Steamship Cp., Inc . 
45 Broadway New York City 
1tO S. Dearbon St. Chicago. 
92 State Street Boston, Mass. 

Managing Opera tors fdr 

IJVIOR MACUI BLANKĄ 
l . H. Shlpping' Board 
I'UMtengrer Dept: 6441.1. 

45 Itroudwa> » » v York City 
Malonėkite prisiųsti muu JUMJ 
kiiyrute veltui del autoritetingu 
faktu apie kelione. Taipgi pilnus 
informacija* apie Jonjr. Valst. 
Linijos laivus i Kuropa Ir iš ank
sto apmokamus keleiviu*. 
vardas .* 
Adresas 
Muitus Vislstija 

UNITED STATESSHIPPING BOARD 

S A L U T A R A S B I T T E R S 
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Kas tas "Salutaras" Bite-
ris" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per specialis
tus — chemikus, kuri su-
drut ina nervus, pagelbi ligo
se skilvio, vidurių ir žarnų, 
ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesus 
ir išmatas nereikalingas žmo 
gaus systemai ir priduoda 
stiprų, drutinanti veiksmą 
kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ką. rekomen
duojame savo šaknis — lie-
karstas kaipo geriausias gy-
duoles. Tai drystame atsaky
ti kad mes esame šaltines 
sveikatos. 
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Kaipo pat i r ta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
merikoj, bet taipgi ir Europoj. Taipgi Tamistos- nepadarysite klai
dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Reikalaukite savo aptiekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki
te tesiai iš mūsų. 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 
1707 So. ĮSalsted Street Chicago, Illinois. 

S A L U T A R A S B I T T E R S 
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Subatoj, Lapkr. — Nov. 11 d. UNIVERSAL STATE BAN
KAS bus atidarytas tik vakare nuo 6 iki 8:30 vai. 

KALEDŪ SIUSKITE DABAR LIETUVON 
NAUJAIS PINIGAIS L I T A I S 

Lireieiausiai pasiunčia pinigu-s Lietuvon ir pigiausiai ima už persiuntimą UNIVER
SAL STATE BANKAS. 

SIUNČIA SU PILNA GARANTIJA 
UETUVOS LITAIS 

TAUPIKITE PINIGUS 
TIKTAI ŠIAME LIETUVIŲ BANKE 

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00 

vusio už LietAivae laisvę aiiie-
visuomenei skelbti. i rikono karininko Harriso ka-

Taip tai čia žmonės ka lba 'po ^rii11©*011 kapuose, Wash-
apie šį naujos ružies šmugelį, j ingtone. 
socialistams, matyt, be šmn- Tad, bridge'portiečiai, mes 
gelio sunkiau apsieiti, negu ; turėsime tą progą 14 d. lapkr. 
girtuokliui be degtines. -akare pamąfyti jį ir išgįrsti 

Ex-cicilikas. kaip kovota su lenkais už Lie 

Užkietėjimas, diogimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankiua šitos laimingos šeimynos.' 

BAMBINO 
Vnisbaženldis Reg. S. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina. 
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 33e. arba už 4()e. pasiuneiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos. 

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

104- U 4 So. 4th S t . BrooMyn, N. Y. 

- — — - t — — — — — — — — — — — — — — •% 
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UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halstęd St.,Chicągq, 111. 

• 

"DRAUGO" kalendorius dviejų spalvų. 
"DRAUGO" kajęndiprjųje pa|yniėtos šventės ir į n i n k u *enps. 
"DRAUGO" kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizdeliai. 
"DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraštį metams ar pusei metų kalendorių gauna dovanų. 

' Perkant Kalendoriaus Kaina 25c. .'****»£**. 6fc 

2334 S>mk PaĴ ejr ^ n u f 
Adresas: DRAUGAS PUBL1SH1NG CO. 

Chicago, Illinois. 

i / 



Šeštadienis Lapkr. 11, 19Ž2 DRAUGAS 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke l ė savo ofisą po n u m . 

1241 — 43 8 0 . t la l s ted Street 
Naujame J o c i a u s Ręs t . S labą. 
Pr i ima Ligonius i r io 9 - i a A. M. 

•-a r. M. 
TW. Boulevard 7171 
Rezidenci jas TeL Falr fax 5674 

Tel. Ganai 857. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 South Hals ted Street 

Valandos: 14 lkl 12 ryto: 1 Iki 4 
po p ie tų : I tkl t vakare 

, , , , , ' . . . I , 

I O R . CHARLES SEGAL 
^FerkaM savo ofisą p o namertū, 

4T10 BO. ASHLAJID A V E S t E 

SPECIJALISTAS 
DUOTO* Moterų ir Vyrų Ugų 

TaL: ryto nuo 1*~~12; n u o S—6į 
o platų: nuo 7 — 8 ' I t vakare. V 
•dėUomls: 14 lkl X. \ 

Telefoną* l>».ie* tnat)\% 

• Dr. M. Stupniclii 
3107 So. Morgan Sb-eei 

C LIKAGO, ILLINOIS 
Te le fona i Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 ls ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedė l iomis 
ofisas uždarytas. 

I 
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BRIGHTON — PARKIE 
ČIAMS. 

— 

Registracijos reikale. 

Brighton '(Parkas. — Jau 
koletas Lietuvos piliečių no
rinčių registruotis skundėsi 
man, kad negalį prieiti užsi
registruoti Lietuvos piliečiais, 
daug žmonių registruojasi ir 
reikią ilgai laukti. Prašė dau
giau vietų parūpinti užsiregis
travimui. 

Dabar L. L. Paskolos stoties 
valdyba praneša, kad yra pa
mpinta dvi vietos Lietuvos 
piliečių registracijai: pas " r. 
Stasiulį, 4436 So. Fairfield 
A ve. ir pas Joną Klimą, 4414 
So. California Ave. Dabar, tik 
nelaukite paskutinės dienos, 
eikite i r registruokitės.-

V. Paukštis, rast. 

VAKARIENE SAULIŲ AT 
; STOVUI PAGERBTI. 

, Lapkr. 15 d. trečiadienį, 
rengiama yra Morrisoji ro
to!, Bose room, vakariene p. 
Žmuidzinavičiui pagerbti ir 
vienkart Vilniaus 600 metų 
jubilėjui paminėti. Vakarienė 
rengiama yra Paskolos stočių 
Apskrities valdybos. Tikimasi, 
yra rinktinių žmonių draugija 
Įs visų srovių. Muzikaię pro
gramą išpildys geriausieji 
Chicagos artistaiDalyvavimas 
vakarienėje $2.50, bet tikietai 
jau baigiami gaudyti. Kas dar 
norėtų įsigyti — tepasiskubi-
na. 

PRANEŠIMAS. 
Orisas Dr. O. M. u laser pe> 

reina i rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėj imą ir gydymą kaip Ir 
nuo pat ies Dr. O. M. Glaaer. 

SI 19 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto 

Iki % po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 Iki ? po pietų. 

Te le fonas Yards 687 

k 

JI 
oi 

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

Tel. Ganai 2118 
oJ Ofiso vai .: 10 ryto iki 12 po piet. 
OJ 5 iki 7 vai vakaro. 
»• Rea. vai . : 2 iki 4 po pietų. 
•>• 4183 Archer Ave . 
•J Tel. Lafayet te 0098 g 
K » * i r r 5 ^ r i ^ » 5 ^ " S 4 T a reWe¥r5?re 6 

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

4442 So . We»tern Avenue 

Telef. Lafayet te 4148 

Vaandos: 8-11 rytais, 1-J pc 
platų ir 7-8 vakarais. ' Nedėldie-
niais t iktai po pietų 2 lkl 6 vai 

Dr. J, SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas Pul lmau 3385 

10901 So. Michigan Avenue 
Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 

Telefonas Republu- i 133 

1600 W. Garfield Blvd. 
šia u r: vak: kanų>a> 55 ir 

Ashland Avenue 
Yal. N u o 4 iki 9 vai: \ a karo 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa-
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
s imokės ištirti abu gydymo būdu. Na 
prapathia prašalin l igos priežastį, o-
peracija prašalina l igos apsireiški
mas, bet pal iekta l igos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj seka antra 
ir trečia: Yra gerai suprantaftna kad 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesnė Iš
laikyti ir tuom kart l igonis l iekta 
neišgydytas. 

prTO. VAITUSH, Q. D. 
LIETUVIS AKIC SPECL\LISTA« 

Palengvins visų 
tempimą 

yra priežas 
skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toii ir eiti matan
t iems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus e inančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

t
C \ Palei 

r j V C r £ M kas 
J*4 V ^ g * > * > timl 

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

4631 Sa Ashland Ave . 
TeL Yards 9*4 

TeL Yards 9994 
OFISO V AL.: 

8—10 • . ryto, 1—S ir 7—0 v. • . 
Nedė l iomis : nuo 19 • . ryto iki 
J vai. po pietų. 

.—I-L. 

Rezid. tel . Van Buren 0294 
Ofiso tel . Boulevard 9«91 

Dr. A. A. R0TH 
R U S A S GYDYTOJAS iv 

C H I R U R G A S 
Special is tas Moteriškų, Vyrišky 
Vaikų i t visų chronišku Ilgy* 

Ofisas: 3335 S. Hals ted St. 
Vai . : 14—11 ryto; %—% po 
piet, T—8vak. Ned. I I - — 1 1 d-
B u , 1114 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., kamp. 

18-tos gatvės 
Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 1« Ir 17 

Ant viršaus Platt 's vaistinyčios 
Temyk mano parašą 

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

DR.J. 
Ofiso Tel. Cicero 49 J. 

< ! t t 4 » t t t » t « * t « t ^ « » » « * f t « « t * 
į Res, Tel. Cicero 3659 
I 

i 
i 
4 
š 
« 1325 So. 49 Court 
t N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str. I 

ant viršaus valstynyčlos. 
4 > « « « « « « « « « 4 M i « % t « « « « « « s a « y 

i 

. 

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

GYDYTOJAS *r C H I R U R G A S t 
Te le fonas : Yards 2544 

9252 S o a t h Hals ted S t r e e t . . £ 
Ant vlrfiaua Univer. State Bank § 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo į 
j — 4 po p ie tų: nuo 7—9 vak, 

Nedė l iomis nuo 1 0 — t 
Ooflsas ir gyven imo vieta: 

Te 1 Blvd. 7042 

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

9712 SO. A S H L A N D A V E N U B 
A R T I 47-toa Gatvė* 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 iki 9 vakare. 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Uetuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chleago. EI. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytoias ir Chirurgas 

10900 S. M Įritinau Avenue 
Telef. Putlumu 342 ir 349 

Valandos N u o 10 iki 12* ryto 
Nuo 7 iki 9 vak. 

Dr. A. J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. Michlgan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. PuIIman 3213. Chicago, BL 

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi k' Drauge' ' . 

VAKARIENĖS TIKIETAI. 

L. L. Paskolos Chicagos Ap
skritys rengia vakarienę tre
čiadieny, lapkr. 15 d. Morri-
son viešbuty (rlose room), pa
gerbimui didelio patrioto ir 
dailininko, Lietuvos Šaulių 
Sa-gos atstovo A. Zmuidzina-
vičiaus.Tos vakarienės tikietų 
galima gauti pas visų Pasko
los stočųi komitetus, "Drau
g o " redakcijoj, 2334.So. Oak-
ley Ave., "Naujienų" redak 
cijoj, 1739 So. Halsted St., 
Liet. Prekybos B-vės ofise, 
3315 So. Halsted St. ir J . A. 
Mickeliuno krautuvėje, 10701 
So. State St. (Roselande). 

Metropolitan State Bank, 
2201 VV. 22nd Sf. Universal 
State Bank, 3252 So. Halsted 
Str., 

Meldžiame visų įsigyti tuos 
tikietus. Rengimo komitetas. 

Dabar tik laukiu tos d ienos^ Š v ' Jxa&> ^ ™ t * o * * P - , 
kada galėsiu ilgbfltf ta t a i p P r ^ m ^ ^ n b a ^ i a i

A • J 
stiprų bet maTonų baisa. Jis, K o m i s l J t t l s d a v ė **&>*}*# 
tai t ikrai mūsų tautos «C&^™1™ b a l i a u s k u n B * v y * s 

rus6 ' ' . J eigų kas negirdėjot p. ^kmadienio vakare, lapkr 
26 d. Sv. Jurgio parap. svet. 
Iš ra'porto pasirodė, kad tuo 
'reikalu kom. daug darbuoja
si. Balius bus puikus ir atsi
lankiusių svečių neužvils, nes 
į reng. komisiją įeina darbš
tus nariai, kaip B. Sekleckis, 
A. Maziliąuskis ir J . Lesčaus-
kis. Visi Visų Šventų Dr-jos 
baliai puikiai pavyksta. Da
bar jau kur pasisuksi visur 
tik kalba apie - Visų Šventų 

Jono Butėno dainuojant, tai 
ateikit pasiklausyt 24 d. lap
kr., o išgirsite tą, ką niekad 
dar nesate girdėję Cliicagoj. 
Ir stebėsitės. Tai bus tikrai 
milžiniSkas koncertas, kuria
me dalyvaus stipriausios, jė
gos: J . Butėnas, V. Bručiemy 
Nora Gugienė, O. Biežienė, S. 
Cherrienė, K. Sabonis, J . Ra
manauskas, J . Radzevičius ir 
Br. Kadkius. 

Kas supranta dailę ir jos 
vertę žmogaus gyvenime, ko
kią svarbią rolę menas vaidi
na pasaulio civilizacijoj, tas 
noriai lanko šitokius konoer-

Dr-jos balių ir visi rengiasi. 
Kas svarbiausia tai komisija 
skiria tikįetams kokią tai do
vaną, net iš Europos atsiųstą 
ir dabar vįsi tik laukia tos 

Į 26 d. lapkr., kad pamačius tą 
tus ir paremia savo tautos ' , . Tr. , . 
. . . . . V i /dovaną ir ją gavus. Kiek ten 

dailininkus, kurie mūsų tauta i, . , . . T i • i u_ •„ J _ A-_ i D u s v*sokių įvairumų, sunku 
apsakyti. Žada eiti visi, 

Eisiu ir aš. 
kultūroje kelia ir dar svetini 
taučiams parodo, kad mūsų 
tauta yra aukštai kultūriniai 
pakilus. 

Mokinys. 

BRJDGEPORTAfi 
I 

PADĖKA AUKŲ RINKĖ 
JOMS. 

(Nov.) 11 d. Prasidės 7 vai. Į ' 
Muzika bus tikrai puiki. At
silankę noriai šoksite ir link-
sminsitės. Nepamirškite patys 
ir dar kitiems pasakykite" 

M. C. L. 
•,. | I L J - i LJJ—J_... -i1-1 . 'i r 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS V ANAS 

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

Mes dirbon mėssavich sau
su Electriku Sanusoidal Ma 
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray m'e-
ssage, Swedish mėssavich. 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, IU 

Tel. Boulevard 4552 

Remia šv. Kaz. Vien. kopi. 
baliai. 

T — 

ATSILANKIUS Į AUŠROS 
VARTŲ PAR. BĄZARĄ. 

West Side. — Lapkr. 8 d. 
trečiadienio vakare, turėjau 
lainuV būti metiniame Aušros 
Vartų par. bazare. Sakau, tu
rėjau lamiės, nes tas vakaras 
buvo man labai laimingas: 
pars i nešiau iš toazaro daugybę 
įvairių dovanų. I r tai ne aš 
vienas toks laimingas. Kas tik 
ateina, tas vis su dovanomis 
grįžta namo. 

Aušros Varto par. bazare y-
ra įvairių daiktų: laikrodžių, 
paklodžių, įvairių įvairiausių 
indų, saldumynų ir kitokių. 
Tieji daigtai tai vis atsilan
kiusiems svečiams^ 

Gal dar ne visiems teko 
valgyti mūsų sostinės Vil
niaus restorane, ot dabar kaip 
tik ir turėsite progą. $!at, 
Aivšros Vartų par. bazare ir 
yra Vilniaus restoranas, ku
riame yra skaniausi] valgy
mų: visokios rųžies kankUe-
tų, bypšteiko, čapsujų ir įvai
rių rųšių migdolų. Girdėjau 
kad ateinantį šeštadienį, be 
paminėtų valgių, dar bus 
"Corn Beef and Cabbage". 
Taigi, visi valio bazaran ir j 
Vilniaus restoraną? Turiu pa 
stebėti, kad šiame restorane y-
ra-ir graži muzika. Mat 'p. Jc-
siiauskiutė puikiai pianų 
skambina mikliais piršteliais. 
Pietavęs Vilniaus Restorane. 

Lapkr. 5 d. Šv. Jurgio par. 
svet. Visų Šventų Pašellpinė 
Dr-ja laikė mėnesinį susirin
kimą. Sus-mas buvo skaitlin
gas. Sus-mą vedė pirm. J . Les-
čauskas. Skaitė ir priėmė ko
respondenciją iš vietinio sky
riaus Šv. Kazimiero Akad. 
Rem. Dr-jos, kuria kviečia dr 
ją į vakarienę kuri įvyks Šv. 
Jur«gio par. svet. lapkr. 28 d. 
Prie to dr-ja iš iždo Šv. Ka-
zimierio Vienuolyno koplyčiai 
paaukojo $10.00 ir nariai su 
metė 010.55. Viso pasidaro 
$20.55. Šv. Kazimiero Vien. 
kopi. Ka»s ir kokia efr-ja per
viršys Visų Šventų Dr-ją, bus 
įdomu pamatyti Matyt dr-ja 
yra susipratusi, kad remia to
kias mūsų tautai brangias įs 
taigas kaip Šv. Kazimiero A 
kademija. Tiesa, ši dr-ja re 
mia visus * kilnius tautos rei
kalus. 

Antrą koresp. skaitė iš Šv. 

Dievo Apveizdos Parap. • 
Kaip kitur, taip ir pas mus y-
r,a geros širdies žmonių, o y-
pač merginų. Lapkr. 5 d. Lah 
Sąj. rinkliavoj šios pasidar
bavo. Elz. Benaitė, Em. Ru
dytė, Ag. Pepšytė, St. Piva-
riunaitė, Eg. Viltrakaitė, O. 
Balsiutė, Iz. Šniukšta, M. Jo-
nikiutė, Sal. Balsiutė. 

Savo pasišventimu jos tą 
dieną našlaičių prieglaudai 
surinko $110. — 

Jei būtume turėję daugiau 
rinkėjų tai ir pasekmės butų 
buvusios geresnės. Kai-kurios 
merginos išsikalbinėjo, saky
damos, kati tai per prastas 
darbas ir t. p., bet ir tokioms 
•prisieina prieglaudos ieškoti. , 

Rinkėjoms, Labd. Sąj. var
du, tariu širdingą ačiū. 

St. Jucevičius, 
Labd. Sąj. Agitatorius. 

NAUJIEJI LIETUVOS 
Pinigai 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

Turtas vir§ $7,000,000.00 

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

parduodami 
• - vsados kreipkitės p a . 

S. L. F A 8 I 0 N A S Co. 
809 W. 35th St. Chicaso, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774 

TAS BUS LABAI JUM AKT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigua ir 
Parduodame Laivakortea, 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAKANTI I R 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

srsiiiiiiiiiiiirsniiiiiiiiiiiriimii^jmrj 
S! 
i ! V. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS | i 
Atmintis be dovanos kaip nak
tis be miegro, greitai nusibosta. 
Jeigu manai apdovanoti savo 
drauge bei draugą., tai auksine 
dovana t inkamiausia. 

Ateik pas mųs, nes mes turi
me visokių dovanų tinkamų, iš" 
didelio pasirinkimo, už prieina
ma preke. 

FAANDRIUS 
LAIKRODĮNIN KAS 
%_AUKSORIUS 
PHONE YABDSOT60 
5255 So. Halsted St. Chtca^allL 

NEPAMIRŠKITE ŠITO 
PASILINKSMINIMO. . 

BĖIIKiKPORTAS. — 6v. 
Aloizo Dr-jos Šv. Jurgio sky
rius vėl rengia vieną puikiau
sių pasilinksniinimų, paran-

Doniininko Dr-jo. Kviečia į ba k i o j v i e t o j ? § v ; Jurgio par. 
lių kmį ji rengia lapkr. 12 Į svetainėj, šį vakarą, lapkr. 

A. OLSZĖWSKIS 
Perkėlė savo ofisą į naują namą 

3 2 3 8 So. HALSTED Street . 
I r Čia taip kaip ir seniau 

PARDUODA LAIVAKORTES 
A Ir 

^ SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
Daro lngaliojimus (Doviernastis- ir kitus Rejentalius 

Dokumentus. 
Norintiejie parsiųsti savo giminėms Kalėdoms Pinigu 

tėmykite inano naują adresą: 
3235 So. Halsted Street, Chicago, 111. 

(Ant antrų lubų viršui Star Shoe Co. Storo). 
Šiuose rūmuose turi savo ofisą ir 

ADVOKATAS 
ANTHONY A. 0LIS (OLSZEWSKI Jr.) 

Ofiso Valandos Kasdien: Nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 po piety iki 8:30 vak. Nedėldieniais uždaryta | 

P R A N E Š I M A S 
20 metų prityri
mas plačiai pagar- į f 
sėjęs fotograras A. 
Voitke\ ič ius pagrį-
:o iš Lietuvos ir 
a v o name 6S« W . 2 

18th St., Chicago, 
III. atidarė pikčer-
nę, pagal naujau
sios mados. 

Nepamirškit sa-J| 
viskio. 3f 

LIETTUVYS GRABORTU8 
Patarnauju laidotuvėse kopigiaus ia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

& P, LACHAWICZ 
Telefonas Caiial 1271—2109 
•2314 W. 2»rd Flace Ohlcago, I1L 

s 
OfteAi* Didcileatyj: 

I 29 South La Salle Street | 
1 Kambarin &30 

TeJefanas: Central f t f t 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. 
4 Telefonas: Tards 468) 
^iiimuiii^miiiiMiiTjiiimmiiiiy! 

Tel. Handolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestvjc 
ASSOCIATION BLDG. 

10 South Ija Salle Street 
R o o m 1303 

Valandos 9 ryto iki 5 po pietį 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

įį 
II J. P. WAITCHES 

La w y e r 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dien.; R. 511-127 W. Dearbora 
S t r ^ t Tel. Ll^rborn 6006 
Vakarais: 10736 S. Wabaah Ave. 
Roseland Tel Pul lman 0377 

; Telefonas Tania 11M 
1 STANLEY P 

MAŽEIKA 
GRABORIU8 TB\ 

Baisam uotojaa 

Torių aut^-no-
laa Tlaokieau?S 

reikalama. Kaina' 
prieinamo*. 

3319 Auburn 
Ava. Chicago. 

Telefonas Boulevard 4130 

A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju lai-< 
dotuvėse ves 
tuvėse krikš
tynose ir kituo
se reikaluc 
K a i n o s . prieina-^ 
moa 

!3307 Auburn Ave. Chicago 

NEPAPRASTAS KONCER 
TAS. 

West Side. — Tikrai buvau 
susidomėjęs klausimu, kas bus 
lapkr. 24 d. Meldažio svet. Bet 
kai iš tikrų baltinių sužinojau 
kad tai bus p. Jono Butėno 
koncertas tai nusidžiaugiau. Į 

NES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmeiitas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsiakantis savo vertė. 

Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums pat&niaus. 

CICERO/BANK 
48-th Avenue and 25-th Place CICERO. ILL. 

= 

LIETUVIAI NAUDOKI
TĖS PROGA! 

Pigiai. Kas norite nusipirkti 
visokiu gyvu daiktų kaip tai-
ančių, žąsų, kalakutų, vištų, k iau
lių, paršų, karvių ir šviežių daig-
tų, tai kreipkitės š iuo adresu: 

A N D M U S POŠKA 

3253 N. Neeriali Ave. 

Tarpe School ir Belmont Ave's 

J. ^YAiros" 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICIA 
Automobiliai vis iems *etkalama j 

3055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 Pl. l 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal O l t t f 

— . 

^ — — • • u i 
rei. Oft. Humboldt 4830 

Res. Humboldt S 3»1 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1203 N. Paulina St. 
Kamp; Mihvaukee Ave, 

Chicago. 

^ 

— 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B 1 N G 
Kaipo liettkvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUSKA 
8228 W. S8-th Street 

= = 

niiiiiiiimiraiHiiiiu 
Ĵ  Išdirbėjiai ir 
Simporteriai ge» 
Sr iaus ių armoni-
S k ų visam pa-
Ssaul i j už žemes-
HSnes kainas negu 
•gkitur. Katalogas 
Sdykai . 

H • 

Rašykite AnglfBkai. 
RLATTA S E R E N E L L I i 
817 Blue IsJand Ave. 

Chicago, BL 
IIIIIUIIU^illIlIlIlIlIlI^llIlIlIlIHIlL! 

i'fssmaking College 

I*. 
M Valentine 

2407 W. Madison Street 
Telefonas Seelcy 1643 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Desigrning: bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at
mokė ji mals. Klesos dienomis iH 
vakarais- Reikalaukit knygelės. 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

Remkite savuosius. 

s 
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MILŽINIŠKAS BAZARAS 
l AUŠROS VARTŲ parapijos M I I 7|l| j įJK A JJ R A 7 A R A S prasidėjo Nedalioj Lapkr.Novem.5d-4 vai 
g AUŠROS VARTŲ PARAP SVET. H • Ų-»- • ll»VllflU Ii flfcfl UfiU 2323 West 23-rd Place Chicago, III. 

PO 
I PIETŲ 

Šis BAZARAS bus vienas iš didžiausiu ir puikiausiu bazaru, kada ir kur tik yra buvę. Jame 
bus geriausiu dalyku laimėjimui kaip tai: AUTOMOBILIS, įvairiu sidabriniu indy, gyvu paukščiu 

g ir kitokiu daiktu. Čia yra sunku visus suminėti, reikia pačiam ypatiškai ateiti ir pamatyti. Šiame 
Bazare bus skaniausiu valgymu. Mat special iš Chinijos yra atvažiavęs Šiainas, kuris pagamins Chi-

nese Chop Suey. Taigi valio visi į Aušros Varty par. Bazarą. 
Bazaras bus šiomis dienomis: Nedėliomis nuo 4 vai., Šeredomis nuo 7 v., o Subatomis nuo 

4 vai. Bazaras tęsis per šias dienas: Lapkričio 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 ir 30 
ĮŽANGA VELTUI. Visus širdingai kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI. 
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CHICAGOS ARKIVYSKU
PAS BUS KARDINOLU. 

Associated Press paduoda 
tokią žinią. 

Associated I'rcss iš Romos 
padavė žinia iš "autentiniu 
versmių." kad mūsų ganyto-j 

PRANEŠIMAI. 
ŠV. KAJ. AKAD. REM. DR 

JOS SUS. 

Sekmadieny, lapkr. (Nov.) 
12 d 2 vai. ]M) piet, Šv. Kazi
miero vienuolyne, Įvyks &v. 

\ i- i „ „. 'Kazimiero Akademijos Rėmėjas Chicagos Arkivyskupas v . . ' . 
Mundeleiu ateinančiais metais 
Šventojo Tėvo Ims paaukš
tintas kardinolu. 

ju Apskričio susirinkimas. 
Delegatės malonėkite skait

lingai suvažiuoti. Pasitarsime 
i.pie Įvairius darbus kuriuos 
reikės dirbti ateity. Taipgi 
atsivežkite pinigus už įvyku
sio vakaro tlkietu.% arba >u-
gražirdvite tikietus. Taipat 
išgirsite pasekmes Įvykusio 
vakaro. 

* 
Raštininkė. 

Jiuo pranešame Roseiando ir 
apylinkės lietuviams, kad pra-

^Sjdėjome registruoti visus Lie
tuvos piliečius, nuo-ketvergo 
Lapkr. 9 d. Yra pas
kirta dvi registracijos dienos 
savaitėj: Ketvergais nuo 7:00 
vai. vak. iki 9:00 vai. vak.; 
nedėliomis nuo 12:00 vai. po" 
piet iki 2:00 vai. po piet. 

Registravimo vieta yra Vi
sų Šventu parapijos knygyne, 
10806 So. Wabash A ve. 

Kurie nori registruotis ne-

PARJHDUODA 2 augštų mūrinis 
biznio namas, storas ir 4 pagpveni-
mai, ant Halsted gatvos netoli 33. 
Nepaprastas bargrrnas: Savininkas 
viižinoja Lietuvon 

PARSIDUODA 4 pa^-vonimų, 2 
augrStu mūrinis namas su beismen-
tu, labai geram padėjime, elektra 
ir kiti patogumai, lietuvių kolonijoj, 
pageidaujamoj vietoj: Kanda $840 
metams Kaina $7,500:00: 

PARSIDUODA biznies lotai skersai 
gatvės nuo didelio teatro, lietuvių 
kolonioj. Nepaprasta proga jgyti ge
ra vietą bizniui: Pavasaryj kainos 
žymiai pakils, dabar laikas pirkti 

PARDAVIMUI AR M AIX V MUI 
ant propertės 80 akerių farma, Ber-
rien County. Mich, tik 86 mylios 
nuo Uhicagos. Žemė labai derlinga 
ir gerai dirbama: Budinkai pirmos 
rųšies su jvairiais patogumais: <»>'-
vuliai, padariniai ir viskas kas rei- SUBATOJ, LAjPKR. 11, 1922 
kalinga. prie geros ūkės: Didelis 
barmenas, iftiygos prieinamos: 

i 

PRANEŠIMAS. 
Ant randos pusė krautuvės, vieta 'y 

išdirbta per 15 metų, darbo pakak- % 
tinai. Po 2% metų sugyvenimo ma
no vyras apleido mane palikdamas 
be jokio cento, man sunku pragy- Į j/ 
venti. Taigi kas mokate Siaučystės j* 
darbą atsišaukite nes padarysite sau 
gerą bizni ir padėsite man pusė ran- j M 
dos užmokėti. * 

O. BŪDVYTIENĖ, 
3239 Auburn Ave. 

1 

* Chicago, m . 

II 
EXTRA!! 

Atsidaro Nauja Bučernė 

Kegalima pasakyti, kiek to
je žinioje #ali Imt teisybės. 

Teriaus apie mūsų Arkivy
skupo iškėlimą i kardinolus 
jau antri metai eina painias. 
iv nedali jis Imti be pamato. 
šiuo kartu visi katalikai tąja 
žinia pasitiki ir pakilęs nema
žas džiaugs n.a s. Sekmadienv, lapkr. 12 d. -t 

Į l
 v 

šv. Klemento parapija ren-'val. po pietų Aušros Vartų 
; ia bazarą. Pranešta, jog ta- par. mokykjoje įvyks LOS 
me bazare Ims parodoma kar Chicugos Apskr. extra susirin 
dinoliški rulmi, kokius tuiVs . kimas, tikslui pasitarti apie 

V.17TA (OMMEIKF COMFAKY 
pamirškite ateiti paskirton « •" s- ifrU'* st.. ctn3ago. 
vieton. 
tf. Stankus, L. L. P. S. Reg. 

IIUSŲ Arkivyskupas, kuomet 'rengiamąjį maršrutą. 
1 us kardinolu. 

Daivrelis žingeidauja, ar Ar
kivyskupas Mundeleiu tiuvs 
r.pleisti Chieaga, - kuomet bus 
paaukštintas kardinolu. • 

Angh) spaudoje pažymima, 
kad jis ir kardinolu būdamas 
I asiliksiąs Chicagoje ir val
dys ią s ark i v y s k u piją. 

R. Andrehunas. 

Sekmadienyje, lapkr, 12 d. 
Dievo Apveizdos bažnyčioje 
prasidės misijos, kurios tęsis 
dvi savaiti. Pirmoji savaitė 
skiriama moterims ir" mergi
noms; antroji vyrams. Misijas 
suteiks gerb. Tėvai Marijonai, 
P. Andziulis ir A. Cikota. uo 
lųs ir patyrę pamokslininkai 
— Dievo žodžio skelbėjai, ne 
senai atvykę iš Lietuvos. Pats 
nesenai pargrįžęs iš Lietuvos, 
turėjau progos patirti, kad 

į Lietuvos Katalikai su didžiau 

ANT PARDAVIMO farma 80 ake
rių puse iftdirbtas žernis 2 mylios 
nuo miestelio, 3 arkliai 1G bando* 
kiaules, viStos ir visęp maSinos. Par
duosiu ar mainysiu ant namo. Par
duodu iš priežastie? ligos. 

Atsišaukite: 
SIMONAS ŽIBĄS 

2222 IV. 2S-rtl Place Chicago 

katalikišku draugijų, atstovai 
Tik tuomet bus ta išimtis, atsilankykite, nes yra svarbių 

kad Chieagos arkivyskupija j i ška lų aptarimui. 
bus įgijusi daugiau pagarbos. s . V. žibąs. rast. 
visame katalikiškame pasauly. 
Tas tai bent daug reiškia vi
siems arkivyskupijos katali
kams. 

Arkivyskupas Mundeleiu di 
dis darbuotojas Bažnyčios dir 

isia meile ir dėkingumu mini 
LDS Ch-gos apskr. pirm. j u v a r dus . ir nuveiktus Dievo 

garbei ir žmonių išganymui 
darbus. Užtat prašysiu ypač 
.savo parapijos brolius lietu
vius pasinaudoti tuo ypatingų 
Dievo malonių laiku ir uoliai 
lankytis į tas jų misijas. 

Kun. Ig. Albavičius, 

YYKSTS,f)K. — A. 1,. R. K. 
Federacijos .*> skyriaus susirin 
kimas ivvks sekmadienv, lap-
kr. ii! d. tuoj po sumos, Auš
ros Vartų para p. svet. Visų 

PARDAVIMU ARBA MAI.VIMII. 
Ileveik naujas mūrinis namas 2-ju 

pagrupnimu po 6 kambarius elektra, 
inaudinės, aukštas cementotas skie
pas, visur kieto medžio triminpai, 
furnaee apšildomas, del abiejų fla-
tu. lotas 37x125, garage del 1 ma
šinos, randos $97.00 ant mėnesio j 
antrlių nereikia duoti Mainysiu ant < 
mažesnio namo, loto, automobilio, ' 
arba kokio biznio I 

Tavoras pirmos kliasos, kai
nos žemiausios, patarnavimas 
geriausias. Orderius pristatau 
į namus — biznis casli. Atei-
kyte ir persi tikrinkite. 

KAZIM. BŪRAS 
1845 West 47-th Str. 

Chicago, IU. 
Tel. Lafayette 5069 

(Apgr.) 

i 

ANTRAS EDiENisBALiuS 
i , DRAUGYSTES SV. ONOS n 
NEDELIOJ LAPKRIČIO 12d.l92Z 

MILDOS SVET. 32-ros ir So. Hakted Street 
Pradžia 6 vai. vak. pang-a 35c. Tpatai «-»• 

i 
Gerbiamieji svečiai nuoširdžiai kviečiame visus (atsi

lankyti koskaitlingiausi;), nos prie gražios muzikos ir 
puikaus patarnavimo galėsite smagiai laika praleisti. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

MILDA 
Moving & Expressing 

Cov 

Anglis ir Malkas 

F. J. SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago. 

Tel. Lafayette 6824 

ANT PARKAVIMO perą propeHe ! 
— grocerne, 4užpakalij 4 kambariai 
pagyvenimui; 7 kambariai ant vir
šaus, randasi po mini. 1700 \Vaban-
sia Ave., pusė bloko nuo lietuvių 
bažnyčios. Kaina $.">.500. Atsišaukite. 

J. P. AXT\XAVim'S 
1620 N. Paulina Str. Cliicago. 

Patarnaujam diena ir naktj: per-
kraustom rakandus, pianus, safe'us. 

j krautuves, važiuojam j kitus miestus 
ir valstijas. Užlaikome keturis tro-
kus. Pigiausiai patarnaujam ir darbą 
gvarantuojam. 

Taipgi užlaikom vartotu rakandų 
ir pečių. 

• — 

V. BAGDONAS, 
D. PETRĄVIČIA 

3227 So. Halsted St. 
Tel. Yards 3408 

Chicago, UI. 
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BRH'JHTON PARKAS. -
S. L. R. K. A. 160 kuopos su-
>i rink imas įvyks lapkr. 12 d. 
1 vai. ]>o pmt, ant 44-tos ir 
Fairfivld Ave. Visi nariai 

voje. Jo kilimas Bažnyčios j kviečiam i atsilankyti ir pra-
Flierarchijoje taipat nepapra-1 g0mi naujų nariu atsivesti. 
rtag. Kuomet .jis buvo apdo- v . .'Paukštis, rast. 
vanotas monsignoriaus titulu. -
t<ti Imvo jauniausias monsig-l 

»• 

noras Amerikoje. 
* M • [madienv, 12 d. lapkr., 2 v. 

jauniausias Amerikoje pavys- • ' . 
. - T> , , ,- • - *• po pamaldų, Dievo Apveizdos 
kupis Brooklyno diovezijoje. j *̂  x *' • 
i- m , l f t i£ t j v • parap. svet., prie 18 ir Union 
Kuomet 1916 metų pradžioje \ r . 

4 , m - \ • a v 0 - Visos kuopos prašomos 
Htvyko Cnica°;on, buvo jau- . . ' v 

• " • * . . . . , • išrinkti ganėtinai atstovu, nes 
mausiąs Amerikoje Arkivys-

Svarbus L. Vyein Chicagos 
Jis buvo AP>l^irio mėn. sus. įvyks sek- 'ki tę: 

STORAS ANT RANDOS. m 
Ant randos storas su pagy

venimu, piieiam biznio eentre 
FJriiJgeporte, ant.Halsted gat
vės netoli 33-eios. Tinka viso-

jkiain biznai, randa prieinama. 
Kreipkitės į Kita Commerce 
Company, 3251 So. Halsted 
St., Chiea<v> III. 

REIKALINGI 
VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišau-

SIUSTI LIETUVON 
Dabar jau pinigai Lietuvoje yra. išmokami Litais, 

yra taip pastovus kaip ir doleriai. 

Great Northern Chair Co. 
2500 Ogden Ave 

kupas. 
Šiandie Arkivyskupas Mun-

ilelein eina 53 metus. 20 me
tus amžiaus eidamas nuvyko 
Romon, kur Propagandos Ko 
Įvijoje ėjo teologijos moks
lus. 

bus*svarstomi ypatingai svar
bus L. Vyrių org. reikalai. 

B. J. Jakaitis, 
Chicagos Apskr. j)irm. 

BRIDGKPOIiTAS. — Su-

PALIKO AUTOMOBILIŲ 
SU DRABUŽIAIS. 

si vienijimas Namų savininkų 
ant Bridgeporto rengia iškil
mingą vakarą su įvairiausiais 
šokiais paminėjimui 4 metų 
sukaktuvių nuo užbaigimo di-

Ties State ir Sehiller gat-! d ž i o J ° k a r o - Vakaras įvyks šė
rėm viena taxi ^ab susidau* \ Padieny, lapkrieio (Nov.) 11 
u kitu automobiliu, kuriuomi . , l" M i , d o s abiejuose svet. 

,3142 ko. Halsted S t Pradžia 
(J vai. vak., įžanga 35e. asme-

.'.abenta daug drabužių. 

PELNINGAS D/VRBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą, agentauti gali pasipelnyti 
daug geresnf pragyvenimą, negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa
tiškai. 

J. B. AGLYS & CO 
3113 South Halsted Street 

Chicago, IU. 

Todėl siųskite pinigus savo tėveliams ir giminiems H 
daba.r,kad jie galėtų linksmai j)raleisti Kalėdų šventę. 

Siųskite pinigus ir pirkite laiviakortes per Lietuvių jgjj 
Prekybos Bendrove. To reikalauja Lietuvoje Bendro- S 
vės remė.įiai ir' taip pataria Lietuvos Tarptautinis == 
Bankas. 

Taipgi examinuojam abstraktus, padarome kon- g ] 
traktus, pasporlus, daviernastis ir kitus legališkus S 
poperius. 

PARDAVIMUI. 

Visais- reikalis kreipkities į ix| 

LIETUVIŲ PREKYBOS | 
BENDROVE fl 

3313 South Halsted Street Chicago, Ulinois. S 
Telefonas Yards 6062 / | | 

SlllllllIllll[^IfIllIIIIIIIC^IIIIIIIIIIIl[^IlllllIIIIII[^llllIIIIIIll[^lllIIIII[llI[^II^Š 

^Automobiliaus vežėjai po 
snsidaužymo pabėgo, »gi taxi 
< ab šoferis j>ašaukė policiją. 

Automobiliuj rasta 6,000 d-
vertės pavogtų drabužių. 

Lease geras da ant 3 metu. Įmokė
ti tik $3,000, rešta ant lengvu iš-
rnokesčiu. Pirkėjas privalo butl ge
rai su čeveryku bizniu apsipažinęs 
ir mokėti angliška kalba arba lai
kyti klerką angliškai kalbanti. Sa
vininkas turi du storu, tai viena no
ri parduoti 

Atsišaukite pas 
A: OLSZEWSKl, 

3235 S: Halsted St: Chieago: 
Tel: Boulevard 0553 

nhri. Pelnas eis nupirkimui - ^ T > A B D A V f M O ~ K ^ t -
ifenj Auditonumo statymui 

P A R S I D U O D A laba i g e r a s čeve- > ^ l l l l III II |f 1111 f 11111111 III 111111111111111111111111111111111111111111111C 2111121 f 11111E111111 • 1111111 • IL̂ ; 
rykg Štaras ant 61-st St., arti South j 5 
Park Ave: apygardoje turtingesnės 
kliasos žmonių apgyventoje. Biznis | \ 
gerai išdirbtas, didelis vėliausiu ma 
du "Stock", puikus storo "fixtures",; S ** BRIDGEPORTO 

I SUSIVIENIJIMAS NAMU SAVININKU A N T I 

Meldžiame visų atsilankyti. 

Valdyba. 

RENGIA 
Iškilmingą, Vakarą, Su Įvairiausiais šokiais 

Ns>> SS 

Paminėjimui 4-rių metų sukaktuvių nuo užbaigimo = 
didžiojo karo : 

ŠEŠTARIENY, LArPKRlCIO — NOV. 11 D., 1922 = 
Mildos abejose svetainėse 3142 So. Halsted St. | 
pradžia 6:00 vai. vak. Įžanga 35c. Ypatai. | 

Pelnas eis naudai del nupirkimo šėrų Auditorinio I 
kiny čia gera vieta kiekvienam \ statymui. Meldžiame visus skaitlingai atsilankyti. 
i * i i • * * v i * mam TJP A V C T m U tW% kuris kalba lietuviškai. 

Telefonas Canal 0886 
KOMITETAS. H 
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^?s-> «si^^k^Kiį<, ^š^^^^* ,^^^^&%>'^.^š^^^i>, ^c55 ...ti 

DIDELIS BALIUS SU DVIEM DOVANOM 
— Rengia 

Dr-stė Švento Domininko 
NEDELIOJ, LAPKR. (NOV.) 12 D., 1922 M. 

Šv. Jurgio parap. svetainėj, Auburn Ave. ir 32 Place 
Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 35c. 

Kviečia atsilankyti visus, be skirtumo. 
KOMITETAS. 

PINIGAI LIETUVON 
• 

DOLERIAIS ARBAUTAIS 
METROPOLITAN STATE BANKOS ***** 
užsienių skyrius dabar siunčia pinigus Lietuvon A 
merikes Doleriais arba Litais pigiau, greičiau ir sau
giau negu kitur. 

Jei siusi dabar per Metropolitan State Banką, tai 
gali tikėties jog pinigai pasieks Tamistos gimines ar 
draugus Lietuvoje prieš Kalėdas. 

ĮSTOK Į MŪSŲ KLIUBĄ. 
Jei nori būti laimingu ateinantį metą įstok į mu 

sų Kalėdinį Taupymo Kliubą. Įstojimas veltui — mo
kesčiai prieinami visiems. Halima įstoti įmokant 
nors 2 centu arba iki $5 .00 , o paskui mokant tam 
tikrą sumą kas savaitę. Visi pinigai sumokėti į šį 
kliubą bus Tamistai sugrąžinti prieš Kalėdas su 39<\ 

Nauji nariai bus priimami nuo Lapkričio (Nov.) 
25 , 1922. Bile kas gali prisirašyti. 

IŠTEISTA 1914 
TURTAS VIRŠ 
$2,400,000.00 

Seniausia ir didžiausia Lietuvių Valstijinė Banką 
Amerikoje. 

Kreipkitės ypatiškai ar laišku. 

METROPOLITAN STATĖ BANK 

2 2 0 1 W . 22ndK
L

aeTvp.?t S t . , 
CHICAGO. 
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