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BAŽNYČIOS VARGAI 
CENTRALINĖJ EUROPOJ. 
TAIP YRA DEL KATA-
LIKIŠKOS SPAUDOS 

PUOLIMO. 

Pagaliaus Santarvė Stato Tur
kams Reikalavimus 

TURKAI PRIVALO LAIKYTIS 1918 M. SUTARTIES 
Pramatomi dideli krikščiony

bei nuostoliai. 

VIENNA, lapkr. 12. — Au
strijoje ir Vokietijoje katali
kiškos spaudos pozicija aprau 
(lotiname padėjime. Ilgiau
sius metus šiose šalyse katali
kiška spauda žydėjo. Ekono
minių krizių laikais turėjo pa 
kankamai jėgų išlaikyti pozi
cija. Bet po didžiulio karo bai 
giamos eikvoti jėgos. I r neži
nia, kokia bus to visa ateitis. 
Spaudai palaikyti trūksta pi
nigų. 

Vokietijoj rugsėjo mėnesiu 
pertrauktas leidimas apie 140 
laikraščiu. Tarpe jų nemažai 
katalikišku. 

s 

Pačioje Viennoje pirm ke
lių savaičių užmestas dviejų 

TEČIAUS KRIZIS ARTIM. RYTUOESE EINA ARŠYN 

KOXSTAXTIXOP., lapkr. 
12. — Aukštieji santarvės ko-
misionieriai čia turkų naciona 
listų atstovui įdavė reikala
vimą, idant nacionalistų val
džia atšauktų visus savo iki 
šiol paskelbtus parėdymus, 
kurie yra kontradikeijoje su 
padaryta paliaubų sutartimi 
1918 meais, kuomet turkai pra 
lošė karą. Tas sutarties sąly
gas, sako komisionjeriai, tur
kai turi pildyti. . 

jTai apeina Turkijos visuo
menines skolas, muitinių kon
trolę, sanitarinius patvarky
mus ir kt. 

Jei turkų nacionalistų vai-
džia to komisionierių reikala
vimo nenorėtų pripažinti, tuo 

katalikiškų laikraščių ! leidi-[met santarvės vaistytas t a s 

* 

inas. Vienas iš jų gyvavo 34 
metus ir nemažai pasitarnavo 
Bažnyčiai ir krikščionybei. 

Provi nei joje keletas dien
raščių vos-ne-vos riša galus 
su galais. Kai-kurie apkrauti 
skolomis. 

Visa priežastis tame, kad 
baisiai brangi laikraštinė po-
pera ir visokia spaustuvių me 
džiaga. .v 

Ta i pat — pavargę gyven
tojai, kurie neturi pinigų duo 
nai, tad apie laikraščio už
sisakymą negali but jokios 
kalbos. 

Daugybė kunigu, profeso
rių ir kitų profesionalių žmo
nių taipat negali užsimokėti 
prenumeratų už katalikiškus 
laikraščius. Neturi iško. Ne
turi tad laikraščių, Nežino, 
kas veikiasi pasauly, neturi 
jokio kontakto su visuomene. 

Puolant spaudai, nuo to 
daug kenčia Bažnyčia ir krikš 
čionylt\ Tuomi naudojasi ka
talikų priešai, kurie užtekti
nai turi pinigų. Ypač radika
liai gaivalai, kuriems daug 
aukso pristato Maskvos val
dovai. 

priemonių turkus priversti pil 
dvti salvgas. 

in/'jo neutralėn zonon ir tuo 
būdu peržengė Mudanijos su
tarti. 

Pasekmės. 

Tos konferencijos pasek
mės nepaskelbtos. Gal ir visai 
nebus žinomos. Bet ir be to 
pasirodo, jog turkai nemano 
pripažinti jokių reikalavimų 
ir į santarvės komisionierius 
labai karingai atsineša. 

J ie nuolat atkakliai sprau
džiasi i visas čia viešąsias įs
taigas ir nori, idant santar
vė apleistų Konstantinopolį. 
Nori net, idant ir karo laivai 
nuo Konstantinopolio butų 
pašalinti. 

Dėlto krizis eina vis aršyn. 
Ir nežinia kuo tas baigsis. 

FRANCIJA TIKISI TURĖTI 
BRIUKSELIO KONFE

RENCIJA 
GAL DALYVAUS JOJE IR 

S. V. DELEGATAS. 

Žada neprisiminti skolų do 
vanojimo. 

PARYŽIUS, lapkr. 12. 

Pagaliaus Poincare tikisi 
su Anglija susitaikinti Lau-
zannos konferencijoje ir iš-
naujo abiem šalim atnaujinti 
gražiuosius santikius, kuriuos 
neva suardė buvęs premieras 
Lloyd George. 

Belgijai Briukselio konfe
rencija taipat skubinai reika
linga. Ateinančio sausio 1 d. 

Žinios iš Lietuvos 
SEINIŠKIŲ UETUVIŲ 

VARGAI. 

MOCKAVA. Lietuviai Sei-
nuose negauna steigti mokyk
lų. Davė Seinų Storastai pra-

baigiasi šiandieninis Vokieti-, šyn:ą leisti atidaryti dešimts 
jos moratoriumas. Dėlto pirmĮ p r įVačių kaimuose mokyklų: 
to reikalinga iškalno nustaty-

darbuojasi už Briukselio kon
ferencijos projektą. Tą pro
jektą jis stumia pirmyn pasi
tikėdamas, kad Anglijoj lai
mės konservatistai. Tuomet 
jis >su Anglijos premieru Bo-

Francjos premieras Poincare u Vokietijai kontribucijos di
dumą ir molf'jimui laiką. Juk j 
kaip Franci ja, taip Belgija 
labai reikalinga pinigu. ; 

Tikimasi, kad toj konferen
cijoj dalyvaus Poincare, Bo-
nar Law ir Italijos naujas 

iki šiolei neturi jokio atsaky
mo. Įteikė Storastai kultūros 
ir švietimo draugjos statutą: ' jungos 

Uis lietuviai negalėjo prieiti 
savo reikalais prie gerb. at
stovų, nes jie (jT. Sąjungos ' 
atstovai, apsistojo Seinų sto-
rastijos bute, vyskupo rū
muose), kur lietuviams buvo 
kelias užkirstas; be to, lietu
viai negavo apie atsilankymą 
jokios žinios ir tik vėliau su
žinojo. T posėdį su Tautų Są-

atstovais klebonas 

nar Law susieitų artimesnėn-premieras Mussolini. 
ir toliaus spaustų ' 

Konferencija su gubernato
rium. 

Sultanas saugojamas. . 

Pašalinto nuo sosto sultano 
rūmus ir patį sultaną stij>riai 

Santarvės generolai tomis saugoja ajiglų kariuomene To 
dienomis konieravo su vietos [ reikalauja patsai sultanas, kn-
nacionalistų gubernatoriumi. ™ -i^kia turkų kareivių sar 
Rafet paša. Generolai jo rei- h™ dau.-iau nepasitiki, 
kalavo, idant jis stipriau kon- Prancūzai, atrodo, vis dar 
troliuotų savo policiją ir žan biėiuojiuojasi su turkais. Jei 
darmeriją ir neleistų santar-jjie stovėtų stipriai prie ang-
vės kariuomenės. 

Žada tylėti apie skolas. 

Per Francijos ambasadorių 
YVasliingtone premieras Poin
care kalbina S. Valstybių, vy
riausybę, idant ir ji prisidė
tų prie Briukselio konferen
cijos, idant pasiųstų nors vie
ną oficialį delegatą. Poinca
re pasižada, kad toje konfe
rencijoje nebus užsiminta a-
pie karo skolas arba apie tų 
skolų dovanojimą. 

Franci ja yra nuomonės, 
kad jei Anglija sutiks dovano
ti jai skolas, tai ir to pakaks. 

Taigi, rengiamai Birukselio 
konferencijai programon de
dama tik du klausimu: kon
tribuciją ir karo skoln. dova
nojimą. 

Čia tikimasi, jog S. -Vals-
kėjimo planus. Tie planai iš- tvbės galutinai sutiks su tuo 

pazmtin 
Vokietiją kontribucijos klau
sime. 

.Teeiaus tas pat Poincare bi 
josi gryžimo valdžion buvu
sio premiero Lloyd George, 
kuris karčiai priešingas Briu
kselio konferencijai ir viso
kiems franeuzų norams. 

Anglijoje rinkimai parla-
mentan dar neįvyko. Tečiaus 
Poincare su Belgija jau su
sižinojo suBonarLa\v ir Briu 
kselio konferencijai paskirta 
gruodžio 5 d. Tai esąs jau de-
i'initivis nusprendimas. 

Poincarės planai. 
Minėtoje konferencijoje pre

mieras Poincare nori paduoti 
visus karo kontribucijos mo-

ir valdžia du kart atmeta rei- Seinų parapijos negavo jokio 
kalavimą įnešti į statutą to
kių pataisų, kurios suvaržytų 

pakvietimo;v tuo metu kaip 
Seinų Storasta pakvies posė-

taip draugijos veikimą, kad din Seinų parapijos vikarą^ 
draugija visiškai negalėtų pa.kuu. Gosievskį. Seinų lietuviai 
siekti savo tikslo. Lietuvių, 
Žiburio "gimnazijos invento
rių prisisavino lenkų valdiš
kos mokyklos ir nenori grą
žinti lietuvių mokyklų; lietu
vių prieglaudai, padaryta di- žytos valios, 
džiausi nuostoliai ir ligi šiol 
jai neatlyginta. Policija ir ka 
reiviai vis reikalauja iš lietu
vių pasų su lenkų pilietybės 

reikalauja vardan žmonišku
mo teisiu, kad tęsiant demar-. 
kacijos liniją tarp lietuvių ir 
lenkų Seinų apylinkėse, butų 
pasiklausta lietuvių nesuvar*% 

.MOCKAVA. Nakties metu 
lenkų žandarai su didžiausiu 
triukšmu užpuolė Baičiuliškio 

pareiškimais, o neturintiems kaime Punsko valsčiaus 
tokių pasų trukdo susisieki
mą su Seinais ir bažnyčia. 
Jauni vvrai vis ieškomi: o su 

w 

gavusius kartais žiauriai mu-

IgV-

ventojo Vinco Savicko namus 
ki<ėtė ir šaudė, vaikščiodami 
po triobas. Nors nerado nie
ko ypatingo, bet si^ėmė namų 

ša ir sukaustytus traukia Su- savininką ir jo senus tėvus, 
valkuosna; tenai vienus ima į Visus išgabeno į Suvalkų ka 
kareiviją, o kitiems davę kor-. Įėjimą. Ten juos išlaiJfė visą 

Nacionalistai ties Chanahu.ną. 

Tečiaus turima vilties, kad 
Dievas atmainys šiuos nelem
tuosius laikus. 

NELEIDŽIAMA MOKYK 
LON .PROTESTANTŲ 

BIBLIJA. 

SAN FRANCISCO, CAL., 
lapkr. 12. — King apskrity 
vienoj viešojoj aukštesnėj mo 
kykloj norėta įvesti protestan 
tų Biblijos skaitymą. 

Tas klausimas atsidūrė aps 
krities teisman. Teismas, pro
testantų Bibliją pripažino se
ktantiška Biblija ir uždraudė 
vartoti ją mokykloj. 

ŽMOGŽUDĖS NIEKUR NE
SURANDAMAS. 

LEAD, S. D., lapkr. 12— 
Daugiau kaip vieneri metami 

PR. KARDINGAS PAGERBĖ ŽUVUSIUS KAREIVIUS 
/ 

\VASHIXGTOX, lapkr. 12. to, ta šventė kas metai turi 
Kukliai ir tyliai vakar čia į but paminima, kaipo žmoni-

paminėta Paliaubų (Armisti-j jos brolybes šventė. 
! 

Hardingas su ! 
ei jos) diena. 

Prezidentas 
kabineto nariais ir armijos 
viršininkais nuvyko i naciona-
les Arlington kapines ir te
nai padėjo vainiką ant neži
nomo kareivio karžygio kapo. 
Tuomi pagerbta visi žuvę ka
reiviai buvusiame kare Euro
poje. 

Toje iškilmėje nebuvo gir
dimi nei armotų baubimai, 
nei orkestrų balsai. [Viskas 
įvyko kuodidžiausioje tyloje. 

Del Paliaubų dienos atsi^ 
liepime į šalies gyventojus 
prezidenas Hardingas tarp 
kitko sako, jog Paliaubų die
na pasiliks visuomet nacijos 
švcntO ir bus pažymėta Suv. 
Valstybių istorijoje. 

ARMĖNŲ NUOSTOLIAI 
SMIRNOJE. 

!ų, rasi, turkai atmainytų to-j dalies jau žinomi. Francija 
nori, idant Anglija ir Ameri
ka jai dovanotų karo skolas. 
Tuomet ji sutiktų sumažinti 
Vokietijos kontribuciją ligi 
50 bilionų auksinių markių (a-
pie 12 bilionų dol.). Lygiai 
sutiktų leisti Vokietijai užt
raukti reikalingą paskolą. 

pakvietimu. 
Tuotarpu Vokietijos markė 

ir Francijos frankas vis la-

tą " p o Avolnia'^ leidžia namo 
Jaunimas slapstoti ir tvirk-
stfl. 

— Atsilankant Tautų Są
jungos atstovams Seinuose 
spalių G dieną, Seinų apylin-

savaitę, iki buvo užmokėta 100 
tūkstančių pabauda už vieną 
asmenį. Senius gi- išlail# dar 
po vieną savaitę iki buvo su
mokėta dar 200 tūkstančiu len 

• 

kų markių. Dabar vargšai j 
skundžiasi T. Sąjungai. 

biaus smunka. ' 

ATĖNAI, lapkr. 12. — 
Pranešta, kad armėnai gyven 
tojai turkams gryžus Smir-
non panešė didelius nuos
tolius, kurie siekia 118 milio-
nų dol. > 

Be to, 4,000 armėnų žuvo. 
8,000 vyrų armėnų ir 1,500 
moterų armėnių turkai pajėmė 
nelaisvėn. 

STOVI UŽ DIDESN? 
EMIGRACIJĄ. 

ROMA, lapkr. 12. — Nau
joji Italijos valdžia planuoja 

Taip ir reikia. Nes Amen- kreiptis į Suv. Valstybes su 
ka dalyvavo pasaulio reikalu 
patvarkyme. Tasgi yra did
žiai reikalingas dalvkas. Del

čia pasalingo galvažudžio nu
žudytas kon. Belknap. Tečiaus 
ir iki šiolei piktadaris niekur 
nesurandamas. 

Policija įtarė italą A. Ro-

prašymu, idant jos per metus 
priimtų nors 100,000 -italų i-
migrantų. Nes pagal šiandieni 
nio imigracijos įstatymo, Ita
lijos ateiviams išpuola vos 42,-
000 žmonių kvota. 

WAJSHINGTON, lapkr. 12. 
— Ateinančiame 68-ame kong 
rese pramatoma i l slapiųjų'' 

lando. Tečiaus tas pasprūdo su "sausais ia is" smarki ko-
į Juodąsias kalvas ir ten pra- : va del alaus ir vyno. Kaip tie, 
gaišo. Iki šiolei jis gaKėjo at- taip kiti pasitiki savo spėko-
sidurti Italijon. mis. 

NAUJAS BADAS PALIE
ČIA UKRAINĄ, 

BADO ŠMĖKLA GRŪMOJA 
IR PIETINEI RUSIJAI. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PIETINĖJ AMERIKOJ. 

Nežiūrint pagelbos, vaikai 
miršta. 

PETROGRADAS, lap. 12. 
— Artimiausioj ateity pietinę 
Rusiją išnaujo palies badas, 
koks tenai siautę praeitą žie
mą. ,Tečiaus mažesni plotai 
bus paliesti. 

Tokia tai nuomonė kiekvie
no amerikono, pašelpos admi
nistracijos darbuotojo pieti-
ne j RUSIJOJ. 

Centralinėj Rusijoj šįmet 
javų derlius buvo gražus. Gy
ventojai turės užtektinai duo 
nos, jei bolševikai jų neapip-
lėš. 

Bet Odessos apskrity padė
tis tiesiog desperatinga. 

Plikutėliai plotai. 

Vietinės Rusijos plotuose 
mažai gyventojų užsiliko. 
Menkas javų derlius jau bai
giamas vartoti tų, kurie uf 
siliko vietoje; 

\VASHJXGjTON, lapkr. 12. 
— Kai-kurias Chile respubli
kos dalis palietė smarkus že-
EįH drebėjimas. Kai-kuriuose 
miestuose apgriauti namai. 

Be to, ir kai-kurias Argen
tinos provincijas palietė tas 
supurtymas. 

TAI BENT DOVANA KAR 
ŽYGIUI. 

ŲARFORD, CANN., lapkr. 
12. — Armijos lakūnas Moff-
ett čia su lėktuvu pakilo 17,-. 
100 pėdų aukštumom 

Komunistų viršininkai vai
kus turi sugabenę į savo įstai 
gas, juos pusbadžiai maitina, 
bi tik butų galima palaikyti 
gyvybę. Visi laukų plotai tie
siog plikutėliai. 

Pietinės Rusijos dirva la
bai naši. Kituomet ten javai 
siūbuodavo nei juros visose 
lygumose. Šiandie didžiausi 
plotai ap»}ėlę tik aukšta žole. 

Gyventojai labai mažai kur 
pasėjo žiemkenčių javų. Ne
turėjo iško. Bolševikai- p^ėšė 
cerkves ir žadėjo pagelbą. 
Cerkves, tiesa, visur apnuogi
no. Bet valstiečiams iš to nie
ko. 

Tuose visuose plotuose nei 
jokio medelio, jokio kuro. Už
silikę gyventojai pjauja žoles, 
maišo jas su žeme, išdžiovi
na ir tai vartoja kurui. 

Didelis mirtingumas. 

Pirmiau Chersonas skaitė 
suvirs 100,000 gyventojų. Šian 
die kelinta dalis beliko. Per 
7 mėnesius mieste buvo 257 gi 
mimai ir 11,042 mirimai. Ne
girdėtas skirtumas. 

I r taip visur. 
Kaip Ukraina, taip pietinę Mrs. Klimek ir Mrs. Stur-

Rusiją ateinančią žiemą palies mer formaliai apskųstos už 
naujas badas ir epidemijos, žmogžudystę. Abiejų mirusių 

vyrų lavonai atkasti ir juose; 
rasta nemaža kiekybė arseni-
ko. j 

Šį šeštadienį atkasta ana-
lizai dar trys lavonai. Du iš 
jų tai buvę Mrs. Klimek vy
rai, gi vienas Mrs. Rose Wo-
jciechowska, Mrs. Klimek 
mirusioji giminaitė. 

CHICAGO PAMINĖJO 
ARMISTICIJOS DIENĄ. 

NEW YORK, lapkr. 12. — 
Didžiausiu Amerikos armijos 
karžygiu karo metu gem Per-
shing paskelbė buvusį karo 
laikais kapitoną Samuelį 
AVoodfill. 

Šiandie Woodfill tarnauja 
reguleii'ėj S. V. armijoj kai
po seržantas. 

Vakar, Armisticijos ketvir
tų metų paminėjimo laiku, g. 
Pershing seržantui Woodfill * 
davfc puikią dovaną. Davė 10,-
000 d. pinigais, 3,500 d.gyvas-
ties apdraudos policy i r prie
de išmoj^ejimą pilnai morgi-
čių, koks užtrauktas ant jo 
namų Fort Thomas, Ky. 

Šeštadienį ir Chicagoje pa
minėta Armisticijos diena. A-
pie 11:00 dieną vienai minu-
tai sulaikyta gatvekariai, au
tomobiliai, vežimai ir visas 
judėjimas. Pagerbta žuvę ka
re. 

DIDELĖS PRAKALBOS 
BRIDGDPORTE 

ATKASTA DAR (TRYS 
LAVONAI. 

Antradienį, lapkr. 14 d., va
kare Šv. Jurgio parap. salėje, 
Bridgeporte, įvyks didelės 
prakalbos pamh*ėti 600 metų 
Vilniaus sukaktuves. 

KalWės p. Žmuidzinavičius, 
Šaulių Sąjungos atstovas, ne
senai atvykęs Amerikon, -"Lai 
v o " redaktorius kun. Burašas 
ir kiti. 

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

DRAUGIAS" 
aa kasdieną išskyras nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Metų y $3.00 

*renumeratos mokasi iškalno. Lai-
s skaitosi nuo nžsisašymo dienos 

nuo Naujų Metų. Norint permal
ti adresą visada reikia prisiųsti 
senas adresas. Pinigai geriausia 

isti iŠperkant krasoje ar esprese 
Vfoney Order" arba įdedant pini-
M į registruotą laišką. 

••DRAUGAS:1 PUBL. CO. 
334 So. Oakley A ve., Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 

STEIGIAMASIS SEIMAS 
IR PAPRASTASIS 

SEIMAS, 
Gegužės 15 d. 1920 m., su-

ažiavę žmonių išrinkti atsto-
ai Kaunan, pradėjo St. Sei-
lą. Spaliu 6 d. ir 7 d. 1922 
i. užbaigė savo darbus. Pas-
rurinis St. Seimo posėdis pra-
idėjo 6 vai. vakaro ir baigė-
i 3 vai. nakties. Per dvejus 
lar-bo metus, St. Seimas per-
^rveno visako. Visa užsienio 
r vidaus reikalų našta teko| 
am atkalti. Kad tai atstovai 
mtų sutartinai dirbę, tuomet 
r sparčiau ir daugiau s butų 
mveikta. Sįoc. demokr. vis$ 
,aiką tik kritikavo, trukdė, o-
lozicijos role vaidino. O m.s 
'inoiiie^ kad lengviaus griau-
i negu statyti. Soe. liaudiniu-
vai gan ilgą laiką buvo susi-
)lokav? su krilvS. deni. Bet vė
laus ir* jie stojo opozieijon 
prie« krikš. dem. Visą St. Sei-
M laiką daugiausia dirbo 
*rikš. demokr. Jie, ligi pas
kutinės valandos ištesėjo. Ir 
reikia pasakyti, kad nuveikta 
nemaža: konstitucijos priė
mimas, žen*ės reformos ir pa
stovios valiutos įvedimas, be
veik visų valstybių Lietuvos 
de jure pripažinimas, Tautų 
Sąjungon pakvietimas ir visa 
daugy I r kitų darbų bei laimė
jimų. -1.$;S£ĮrJ<' 

Nepakliuvo St. Seiman kon
eveikė St. Seimo darbus, že
mino žmonių akyse jo autori
tetą. O net ir mažesnės politi
nės grupės įėjusios į St. Sei
mą neatsiliko mio pirmųjų.— 
Pažangiečiai ir socialistai 
nuolat peikė ir juodino krikš-

mo didžiumą. 
Kad atskiri Seimo atstovai 

negalėjo išvengti klaidų, vi
siems suprantama, gi kad vy
riausioji partija neprisitaikė 
prie mažumos, ir gi supranta
ma. Juk St. Seimą rinko 90 
nuošimčių Lietuvos žmonių. 
Daugiausiai įgavusi atstovų 
partija rodė kpk ŝ y ra visuo
menės nusistatymas. Išrink
tieji atstovai butų prasikaltę 
savo rinkikams, jeigu jie bu
tų juos apvylę. Kadangi {>-
pozicija pripažįsta demokra-
tybės dėsnį, ji privalėjo su
tikti su didžiumos nubalsuo
tais klausimais. Bet pasirodė, 
kad socialistų demokratizmas 
tiek tesiekia, kiek jis tėra 
naudingas jų partijai. J ie 
griežtai yra nusistatę ardyti, 
griauti, pakol * nepagaus j sa
vo rankas diktatūros. 

Šiandien Lietuvos Seimas 
pradeda pirmuosius savo am
žiaus metus. J is išrinktas tre
jiems metams. Prieš jį stovi 
dideli uždaviniai: Vilnijos ir 
Klaipėdos atvadavimas, vi
daus reikalų sutvarkymas e-
lastingu būdu. Njėra abejonės, 
kad jo kelias ne rožėmis klo
tas, bet lygiai įgalima iš kalno 
pasakyti, kad jis prisilaikyda
mas Lietuvos Vaistytas Koft-j 
stitucijos, tobulins visas vie 
šojo gyvenimo sritis. 

TURKIJA - RESPUBLIKA. 
Turkų nacionalistų seimas 

Angaroje prašalino nuo sos-
'A> sultav.r Mohamedą Šeštąjį. 
Paliko jam tik laikinai eiti 
kalifo (musulmanų dvasiškio) 
pareigas. Paskui jis neteks nei 
tos valdžios. Ateity kalifas 
bus renkamas turkų Seimo. 

Tokiu būdu /Turkijoje pasi
b a i k Osmanų dinastijos sul-
tanų viešpatavimas Turkijoje-
Kaip Vokietijoje panaikinta 
Hohenzollernjų dinastija, taip 
Turkijoj Osmanų, jei neskai
tyti Austrijos llabsburgų. 

Pradėjus 16-uoju šimtmečiu 
Turkijos sultanaį ne vien bu
vo turkų imperijos neliečiami 
valdovai, bot ir musulmanų re-
ligijos kalifai, ty. vyriausie
ji dvasiškiai arba pranašo 
Mahometo įpėdiniai. 

Pirm to kalifatas priklausė 
arabams. 861 metais turkai te-
čiaus nužudė arabą kalifą ir 
kalifatą jiasisavino. Bet tik 
1538 metais tuometinis turkų 

kalifu. 
Kad turkai pašalino sulta^ 

ną, tai įžymus atsitikimas. 
Reiškia, jog ir pačią Turki
ją turėjo paliesti demokrati
jos dvasia. Turkai įsitikino, 
jofg šaitanai su vsavo sostais 
yra daugiau niekas, kaip tik 
šaliai nereikalinga našta- Gy
ventojai juk patys sugeba dar 
pasekmingiau valdytis ir be 
tos rųšieš valdovų. 

Didysis Europos karas tur
kus išmokina gyventi. Visais 
amžiais turkai negalėjo gy
venti ir apsieiti be graikų, ar
mėnų ir žydų. Be šių jie ne
mokėjo vesti savo ekonominių 
reikalų. Turkai mokėjo tik su 
savo priešais kariauti. Dau
giausia jie tuo buvo i r užim
ti. Tautybe jiems, buvo sveti
ma. Pirm visako jiems rūpė
jo galabinti krikščionis ir pa-
laikyti Mahometo paliktą re
ligiją. 

Tečiaus karas ir su šiuo 
tampriai surištas vardas juo
se staiga sukfefcė patriotizmo 
dvasią. Su tuo savo patriotiz
mu jie nugalėjo graikus. Juo 
apsiginklavę gryžta Europon. 
Visiir skamba obalsis: Turki
ja turkams. 

Paskui patriotizmą jie per-
siėnįė ir demokratijos dvasia. 
To rezultate sultanas neteko 
sosto ir sostas panaikintas. 
Savo vyriausią vadą Mustap-
Jią Kernai pašą jie vadina 
Turkijos prezidentu. 

Kaip turkams klosis be sul-
tano, ateitis tegalės pasakyti. 
Bet kad musulmanų religija 
tutfės irti, tai aišku. Patys 
įžymiausi musulmanai tvirti
na, jog kalifatas su sultanatu 
yra du neatskiriamu dalyku. 
Kits be kito negali gyvuoti. 

Gi turkų laimėjimai, jų pa
triotinė dvasia ir gryžimas 
Europon reiškia naują pavojų 
artimuose Rytuose. 

čioius, kurie sudarė St. Sei-sultanas formaliai pasiskelbę Imą gyvuojančia tvarka. 

— Tavo vyras turbūt yra 
socialistas iš įsitikinimų. 

— Širdele, kai]) tau, tai pa
sakysiu tikrą teisybę. J i s tą 
turtą susikrovė bebubnyda-. 
mas apie §oeializmą. Dabar 
jis jaučia fcaip ir kokį dėkin
gumą Marksui už išradimą so
cializmo, tai ir nenorį jo taip 
šaltai atmesti. O prie to, .šir
dele, kur jis gautų tokią al
gą kokią dabar gauna sočia 
lizmą beperšant darbininkams, 
kurstant žmonių nepasitenkini-

PO POLITINĖS KOVOS, 
Po rinkimų Suv. Valstybių 

prezidentas buvo susirūpinęs, 
kad kongresas pateks demo
kratų kontrolėm Demokratinis 
kongresas, tai juk aiški repu-
blikoninės administracijos dar 
bams obstrukcija. O juk ad
ministracija turi pradėjusi 
daugybę visokių darbų. Eina 
pokarinis šalies atgaivinimas. 
Darbuojamasi kuoveikiaus 
grąžinti gerbūvį. 

Tečiaus rūpestis pasirodė 
tuščia. Kongresas ir tolesniai 
pasiliko "republikonų kontro
lėje. Tečiaus repubrikonų at
stovų skaičius žymiai suma
žintas. 

Taigi, šalies administracija 
savo darbuose neturės aiš
kios obstrukcijos. Reikia 
laukti, kad prezidentas pasi
darbuos laukiamo gerbūviu 
klausiniu. 

Praeiti rinkimai buvo įdp-
mųs- Piliečiai skaitlingai da
lyvavo rinkimuose. Savo bal
sais jie Įvykdė gana stambių 
visur atmainų. Pasirodo, kad 
žmonės interesuojasi rinki
mais ir be pasigailėjimo veja 
lauk netinkamus viršininkus. 
Anų vieton renka kitus. Ne
gelbsti nei atsiliepimai, nei 
gražus beriami susirinkimuose 
žodžiai. Jei išrinktas kandida
tas nesirūpina žmonių gerove, 
toksai atstatomas. 

Praeituose rinkimuose nau
jomis jėgomis pradėjo kilti 
demokratų partija/Tai yra to
dėl, kad Yepublikonai per pas
taruoju du metu neparodė 
didesnio veiklumo. 

I r jei republikonų partija ir 
tolesniai taip elgsis, žinokime, 
kad 1924 metais ji neteks var
do. Demokratų partija turės 
užimti jos vietą. 

Gi jei ir demokratai nuolat 
rūpinsis tik savo partijiniais 
reikalais, susitvers nauja po
litinė partija. 

Vienai ir kitai partijai reik
tų pasekti žmonių nusistaty
mą, žiūrint savo ateitim 

IŠ MUSĮGENTRO 
KATALI^V VAJAI JAU 

jPSĄSIDEIiA. 
-"Darlsamnko" Vajus. 

L. D- S. valdyba paskelblė 
savo organizacijos ir savo lai
kraščio "Darbininko" vajų-. 

Sunku butų ir išskaitliuoti 
visas priežast is/del kurių tą 
" Darbininko" vajų turėtų 
nuoširdžiai ir uoliai remti vi
sa mūsų visuomenė. Užteks pa 
sakius, kad mūsų mažne visa 
išeivija ir mūsų Katalikų vi
suomenė susideda beveik vienį 
iš darbo žmonių, vis viena af 
tai butų rankų ar proto darbo 
darbininkai. Kol Katalikai 
darbininkai neiškėlė savo vė
liavos, nepastatė savo progra-
nio — socialistai skaitėsi mo
nopolistais darbininkų klausi
mo. L. D. S. parodp lietu
viams darbininkams naują ke
lią, t. y. kelią, senai jau Kri
staus nutiestą, bet žmonijos j 
pamirštą. ' 'Darbininkas" per 
7 metus gilią vagą nuarė mū
sų dirvonuose. Del tūlų prie
žasčių tasai laikraštis buvo 
nusilpęs finansiniai. Bet, ma
tyti, jisai buvo brangus mūsų 
visuomenei, kafl ši, pavojų pa
jutus, skaitlingai susirinko jį 
gelbėti, ir netik jo gyvybę 
gelbėti, bet ir užtikrinti jam 
saugią ateitį. Busimais dviem 
ntėnesiais visi mes turėsime 
gražios progos patalkininkau
ti Lietuvių Darbininkų Sąjun 
gai. Kiekvienas pradėdamas 
nuo savęs, toliau eidamas prie 
savo kaimynų, draugų ir pa
žįstamų — lai didina L. D. S. 

skaičių, arba bent 

aš tik vieną sąlygą testatau:1 

kąd neskelbtumet mano pavar 
dės. Aš netikiu į garsinimąsii 
gerais darbais. Mane džiugi
na gražus Tautos Fondo vei-
kimas rėmime moksleivių. I r 
visiems turbūt džiaugsmo y-
ra, kad apie 30 jaunų gabių 
žmonių Tautos Fondo dėka 
gauna progos siekti aukštes
nių mokslų. Juk čia ir gludi 
tikra niusų tautos ateitis. Tau 
tos Fondas didlžiausios svar
bos darbą varo. Tad Dieve 
jums padėk. Nuo savęs pakiŠ-

jeiau jums tik vieną mintį: ar 
nseye;rtėtų paskelbti lyg ir do
vaną kai-kurioms pasižymėju
sioms Lietuvos gimnazijoms, 
kad tie J ų moksleiviai, kurie 
baigs gimnazijas su geriausiu 
atsižymėjimu, — bus priimti 
Tautos Fondo stipendijantais. 
Gai tai butų geras paragini
mas Lietuvos moksleiviams ir 
gal patsai Tautos Fondas pa 
sidarytų Lietuvai brangesnis. 

Jūsų Nežinomasis. 

Tasai nežinomasis juo lab-
jau gerbtinas, kad lieka neži
nomas. Už gausią auką — a-
čiu; lai Dievas užmoka. Pa
duotą gražią* mintį Valdyba 
apsvarstys. Tikimės, kad bus 
priimta. Federacijos Sekr. 

DANTIS BEKRAPŠTANT, 
Katinas ir "Naujienos". 

Kas nežino katino, kas ne
žino "Nauj ienų"! 

Katinas yra daugeliui mei
lus sutvėrimėlis, šiltais gau
rais apaugęs^ glostomas uode-

i gą riečia augštyn, pešamas 
nariu skaičių, arha hent * T w . v. x. ,. 

•*. T purkščia ir šiaušias; mylimas 
"Darbininko" prenuinerato- v r a ^ „ ^ ^ ^ i r n a g U u . 

rių skaičių. Kur nėra L. D. S. ' «N a i l j i e n o 8 , , >Ta S i o k s 
kuopos, ten ją reikia neatidė- ^ p į į f c į į p ^ š i l t a i s g a u . 
liejant sudaryti. Kur jį yra, ^ a p a : u ^ S ) g i o s t 0 inas rie-

mis išvadinusios, šv. Raštą pa 
sakomis esant 'paskelbusios, 
sako: " N e mano ratai, ne ma
no batai, tai korespondentas 
kaltae". 

Katinas moka prisilaižyti 
gražiai trindamas nugarą ir 
snukį, kuomet mato pas kitu* 
skanų kąsnelį. " N - n o s " apsi- > 
meta darbo žmonių prieteliu, 
kad tūkstantines ajgas gavus 
ir Kinijos aukso kalnais bei 
kitais kemikališkais budais 

f sau pinigėlių^ iš žmonių pri-
krapščius. 

Kai niekas ne mato, katinas 
ir nesiklausęs pąsiinia. " N . " 
bqsai taip pat mėgino nepasi
klausę šėrų šiokių tokių par-
duoti. Kaip jiems pasakė, kad 
nevalia, tai jie yra atsarges
ni. « 

Katinas naktimis gaudo pa
smirdusias peles ir žiurkes. 
"N-nos" gaudo visokias pas
mirdusias žinias apie protes-
tonų pastorius ir skelbia, pas
torius kunigais vadindamos. 

Katinas mėgsta labai tfvese-
lijas visokiuose pakampiuose 
ir ant stogų. * 'N-nos" irgi mė
gsta Nveselijas, nes talpina ap
garsinimus, "merginų paieško 
j imus". 

Katinai' keli susėję pabaro 
koncertą, nuo kurio ausys 
spiegia ir įmonės bėgdami 
šalin skirstosi. "N-nose" su
sirinkę keli katinai, atsipra
šau rašytojai, tokį lermą ke
lia lietuvių tarpe, kad susi
kalbėti svarbiausiais Tėvynės 
klausimais nebegalima. 

Katinas nesugyvena su šu
nim, nors abudu gyvuliai. 
"N-nos" nesųgyvena su bol
ševikais, nors abudu giminai
č i a i . 

čia nosį augštyn, pešamas 
purkščia ir spiaudo ant žmo 
nių: mylimas yra pasimetusių 

Tą fraiueuzų porele, ką 
tik atsrkraustusiu į ruimus 
greta mūsų, ,yra tikri kankin
tojai mano moteries. 

— Kaip tai? 
— Juodu nuolat barasi, gin

čijasi, o mano moteris nesu
pranta nė žodžio ką juodu kal
ba. 

ten ją reikia padidinti, išau
ginti. Kur nfėra "Darbinin
k o " agentūros, tenai ją reikia 
įsteigti. Lietuviai mėgsta eiti i m o p a "v į n m e r g i l l i u k ų < 

į talką. Ypač mes, katalikai K a t i n < ) ^ mdo % fl 

turime būti pirmi kur reikia p a t į ; ^ j o k a i J i o k i t i e m g n a u . 
geram darbui patalkininkauti. ^ ^ „ N _ n o s „ g e r a i š i l . 
"Darbininko" adresas: 366 £ ^ jų b o s u g . g ^ į ^ po_ 
AV. ,Broadway, -So. Boston, p i e ž i u i d u o d a • m e t u g 5 0 0 0 

M a s s * . , % dol. Kleofui, tvinijos milionie 
_ Moksleivių Vajus. r | u į a u kso kalnus, žmonėms 
Tasai vajus prasidės cla tik o-j — špygą. 

Gruodžio mėnesį. Bet vą kokį Katinas kartais laksto gar-
laišką Centras jau yra šiomis]šiai su tuščia pūsle. " N n o s " 

garsiai barška dabar su regis
tracijos anketa. 

Katinas pelenus pridaręs, 
rūpestingai juos užkasa. "N-

dienomis gavęs: 
Gerbiamoji Tautos Fondo 

Valdybą : 
Priimkite nuo Nežinomojo 

čekį $50.00. Aukaudamas tuos nos" Dievo vardą išniekinu-
pinigus Kultūros reikalams,šios, Bridgeportiečius šuni-

Tokie yra panašumai. Skir
tumų tarp katino ir "N-nų" 
vi.sai nedaug. 

Katinas ne loja. O "N-nos" 
nuolatos loja ant Lietuvos at
stovo Čarneckio. 

Katinas • vra Dievo sutveri-
mėlis. "N-nos" bene piktą-
sios dvasios padaras. 

Katinas prie žmogaus nepri-
siriša labai. "N-nos" , kaip 
siurbėlė prisikabina: nenu-
kratysi tol, kol neižsiurbs vi
so tikėjimo ir doros iš žmo
gaus širdies. 
Katinui uodegą privėrus du

rimis jis baisiai kniaukia. 
"Naujienoms" uodegą privė
rus teisme del garsiojo šmu
gelio, jos tyli. 

Na, bene bus gana. Skaity
kite "Nauj ienas" užtat. 
Patarė Bimbalų BambizasJ 

AMERIKOS SPAUDA APIE 
L I E T U V Ą , 

i 

-1 
Sfc--^S5?« 

Žydų laikraščiai su pasigėrėjimu už-
oitavo Lietuvos Vidaus Keikalų ministe-
rio įsakymą apskričių viršininkams aky
liai daboti, kad neįvyktų kur nors pogro
mų. "Jewish Chronicle" bara Latvių 
vyriausybę, kad ši Genevoje atsisakiusi 
duoti savo "tautinėms maižumoms tų ga
rantijų, kurias sutikusi duoti Lietuva". 

' Waterburio dienraštis *' Democrat'' 
įdėjo platų aprašymą Lietuvos Šv. Kazi
miero Draugijos ir kun. P. Kaščiuko tos 
orau^ijfts reikalais pasidarbavimą čia A-
merikoje. 

ir Fotonija, ypatingai nuo to laiko, kaip 
jų nepriklausomybė buvo pripažinta Su
vienytų Valstijų". Toliau pažymi, kad vi
sos įveda savo pinigus, aprašo tų kraštų 
didį ir valdžios formą. 

Dar apie Lietuvos oro laivyne. 

"New York Hera ld 'e" nedėiinėje laido
je spalių .8 d. buvo įdėti dideli per pusę 
pudapio paveikslai Lietuvos orlaivių, 
Kauno aerodronmo ir lietuv. oriaivininkų 
susėdusių ant vieno iš savo didžiųjų orlai
vių. Gi apačioje eina ilgas straipsnis ka
pitono Francis McCulla^rh. J au turėjome 
})i-ogos rašyti apie to korespondento pasi
kalbėjimą su Lietuvos aviacijos viršinin
ku Generolu Kraucevičiu. Manome busią 
ne pro šalį čia dar užeitavus, ką p. MoGul-
lagh rašo apie Lietuvos oro kivyną, ^tai 
jo žodžiai1: 

"Lietuvos oro Maršalu yrą generolas 
Kraųjeevįčius, kurs seniau buvp Įįusijos 

"Brooklyn Standard Union" editori-
jale "Tbe Baltic S ta tes" rašo, kad " I s 
atsiskyrusių nuo Rusijos Valstybių nei-| Imperatoriaus tarnystėje ir yna ištikrųjų 
viena kita valstybė taip gražiai neprogre 

100 mašinų (Fokkerių, Handlay Pages, ir 
kitų Anglijos, kai-kuriuos gi ir Vokieti
jos darbo, — daugiausiai su Rolls Joyce 
inžinais), turi tūkstantį lekioto jų ir pa
kankamai visokios jam reikalingos me-
džiagos. Jauni lietuviai lekiotojai, kuriuos 
jisai lavina, atrodo augšeiausiame laips-
nyje išsitobulinusiais. 

Kada aš aplankiau vakar aerodromą, 
maloniai leidus Apsaugos Ministeriui, 
Gen. Krauoevičius mandagiai mane priė
mė, leido man pasikelti mašinoje oran, ir 
įsakė vienam iš lekiotojų/ kad patenkinti 
mano smalsumą — parodyti, visokių pra
simanymų su orlaiviu, (triksų), iš kurių 
užmezgimas"' kilpos " ir parodymas krin
tančioj lapo — tai buvp paprasčiausiais. 

Prisižiūrėjęs jam kaip tuos " j u o k u s " 
darė kelių šimtų pėdų aųgŠtuinoje, aš tu
rėjau įspūdžio, kad tas lekioto jas nė ne
galėtų nukristi, nes jisai1 tai virto kūlio o-
re, tai krito žemyn orlaivio nosimi nu
kreipta į ižemę,^vietoje leistis paraleliai, 
tai vėl staiga kilo augštyn kaip pauk
štis, tai darė ratus; žodžiu sakant jisai 
darė viską, apie ką, šiaip jau žmogus ma-

O. tas lėkiotojas tai jaunas mokinys, Visi lekiotojai yra ekspertai fotografavi-

. didelis eksperias netik oriaivininkystės 
suoja politiniai ir ekonominiai, kaip trys organizavime, bet ir aktualiame vadova-
Pabaliijos respublikos, Lietuva, Latvija vime eskadronui ore. Jiaai turi su^viršum nytų, kad ten atsitiko nelaimė. 

pradėjęs" skraidyti tik apie mėnuo atgal. 
Visi mokiniai, kurie gali skraidyti) 

yra mankštinamf kasdien, išskyrus nedėl-
dienius» Dabar jie bombarduoja pažymė
tas vietas Panemunės smiltynuose, netoli 
nuo Amerikoniško vienuolyno "Mons pa
eis ' (turbūt korespondento čia kalbama 
apie Šv. Kazimiero seserų vienuolyną Pa
žaislyje) ir tame darbe jie nepaprastai y-
ra sėkmingi. Reikia čia pažymėli, kad fi
ziškai tie jauni vyrukai stovi labai augŠ-
tai, nes tame ramiame žemdirbių krašte 
jųs galite rasti neišsiamiamą skaičių svei-
kų vaikinų, šu tvirta kūno sveikata, ge
riausiu regėjimu ir geležiniais dirksniais. 
Ištobulinti Lietuvos lekiotoją ima pusan
trų metų šeši mėnesiai teorijos mokslo, 
kiti šeši mėnesiai maišytai teorijos ir 
praktikos, ir pagalįaus" Imskutinieji1 6 mė
nesiai intensyvaus praktikos lavinimo. Jei 
tik koks jaunas aficieris po metų. darbo 
rodo atsilikimo ženklų, tuojaus iš čia pa
leidžiamas, pastatomas kitur, nes Oro Mai
šalas nori tik gabių — gabiausių. 

me ir bombų mėtyme. 
Gal, atrodytų juokinga rašyti taip 

daug apie oro laivyną tokios mažos dalies, 
kaip Lietuva, bet ačiū augštai reputacijai, 
kokią turėjo Gen. Kraucevičius dar caro 
armijoje ir nepapra ta i gabiems jauniems 
lekiotojams, su kuriais turi Gęju. Krauce
vičius reikalo, o taipogi ačiū nepapras
tai patogiai Lietuvos pozicijai del orlai-
vininkystės — to krašto orlaivinįnkystės 
progresą turėtume įdomiaj ir prielankiai 
sekti, žinoma, visi lietuviai lekiotojai y-
ra ekspertai fotografai ir radio — tele
grafistai, atsitikime lenkų užpuolimo — 
& to vien ir tereikia bijoti, Lietuvos ar

mijai nereikės raitelių kavalerijos skautų, 
nes visas skautų darbas bus atliktas ore, 
kuriuo bus galima pasiuntinėti žinias į 
Centralę ibevielio telegrafo stotį Kaune. 
Negana to, tokio lenkų -puolimo pasekmės 
galėtų būti nekokios, kada tasai tobulai 
išmankštintas oro laivynas paleistų į dar
bą savo bombas į žygiuojančią lenkų ar
miją, prie to dar atsiminus šaunų prisi-
r e g i m ą pėstininkų pulkų ir artilerijos". 

Lietuvos Informacijų Biuras. # » 
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DR. P. ŽILVITIS 
Parkele saro ofisą po num. 

8241 - 43 80. Halsted Street 
Naujame Jociaus Best. S labo. 
Priima Ligonius nno i -12 A. M. 

Tel. Boulevard 717f 
Rezidencijas Tel. Falxfax M74 

myli1 but, cAiknrie net kovo-
I ja su vai^tybes teisėmis norė-

TeL Ganai 857, Vak. Ganai SI 18 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirargaa 
1821 Sonth Halsted Street 

Valandos: l t iki 12 ryte: 1 iki ( 
po pietų: • iki t vakare 

OR. CHARLES SEGAL 
* 
"Perkėlė savo ofisą, po nuineriu^ 

•TIt BO. ASHLAlfU AVENCK 

SPECUALISTAS 
Džiovų, Moterų tr Vyru; l i g ų 

S Vai.: ryta nno l t — l t : nuo t—6] 
[po pietų; nuo 7—8:11 f ak are.' 
[KedėUomis; l t Iki 1. 

Telefoną* Iftrcze* 

Dr. M. Stupcick; 
3107 So. Morgan Street 

CH1CAGO, ELLLNOlS 
Telefonas Yartls 5032 

Valandos — 8 iki 11 1S ryto 
po pietų S iki 8 vak. Nedėliomla 
ofisas uždarytas. 

{ 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Gtlaser pe> 

reina j rankas Dr. Cnas. Segal, 
žento ir partnerio. Via? senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

8149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

iki * po pietų, nuo 5 iki 7 rak. 
Ned. nuo l t iki t po pietų. 

Telefonas Vards 887 

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

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

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

4193 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 0028 

KWTjro-sr«*re^r*re3^^ 

Lš JAUNIMO DARBUOTĖS. 

Cicero, 111. — Lapkr. 8 d. 
vak. Šv. Antano ipar. svet. }-
vyko L. Vyčių 14 kp. sus-mas. 

Sus-ma atidarė pirm. A. 
Rubliauskaitė, bet kad grei
čiau atlikus sus-ina pakvietė 
kun. A. Linkų vesti sus-mą. 

Peršaukė tuos narius kurie 
buvo suspenduoti arba užsili
kę su mokesčiais virš 6 mėn. 
Prisižadėjo užsimokėti. 

Raporte iš Kat. Federacijos 
vietinio skyr. išdavė Levins-
kaitė ir Pr. Belauskaitė. 

A. Jurgilevieia išdavė ra
portą iš įvykusio parap. baza-
ro. Vyčių kp. bazare gryno 
pelno padarė virš $200. 

Raportą iš L. Vyčių Ciiic. 
Aps. išdavė A. Rubliauskaitė. 
14 kp, pritaria Chic. Apskr. 
laikyti seimelį Westville, Tr). 
Daug svarstė apie Kat. Spau 

dos savaitę. Vyčiai-ės pilnai 
pritaria tani puilciam darbui 
ir visi nariai-ės darr-uosis 
kiek tik laikas ir pajėgos da
leis. Atstovais į Kat. Spaudo* 
Dr-jos kp. išrinko Levinskai-
tc ir Jurgilevieia. 

Sus-mas nutarė visiems Vy
čiams ir Vytenis ikin cerpoi^'7 

dalyvauti parapijos vakarie
nėj lapkr. 18 d. 

Po sus-nio įvyko praktika 
veikalo kurį stropiai mokina
si, kad ir jį taip puikiai at
vaidinus kaip ir pereituose 
kp. vakaruose. 

Sus-mas buvo nors trumpas, 
bet gyvas ir skaitlingas. VISŲ 
narių ūpas ^yra geras. Kaip 
gražu butų jei nariai visad 
taip skaitlingai lankytų sus
inus. Malonu matyt jaunimą, 
taip gražiai darbuojanties tau 
tos ir Bažnvčios labui. 

Ten buvęs J. 

DETDOIT ŽINIOS. LOS ANBELES, DALI 
'•šv. Elzbieta". 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Westero Avenne 
Telef. Lafayette 4148 

Vaaodos: t-11 rytais, 1-2 po 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
nlals tiktai po pietų 2 iki 5 vai 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4831 S4. Ashland Ave. 
TeL Yards 9*4 

Ttl. Yards 0994 
OFISO VAL.; 

8—10 • . ryto, 1—2 Ir 7—t • . T. 
Nedėliomis: nuo l t r. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9692 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų tr visu chroni&kn ttjv* 

Ofisas: 3835 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—8 po 
piet, 7—tvak. Ned. l t — 1 * d. 
Ras. 1189 Independenoa Blvd. 

* Chlcago. 

MUNŠAINĖ IR IŠTVIRKI
MAS. 

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

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street . . 
Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
t,—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Ooflsaa Ir gyvenimo vieta: g 

/ ; « 
Tr* Blvd: 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS PEHTISTAS 

8712 SO. ASHLAHD AVENUB 
ARTI 47-tos Gatves 

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

Kingston, **a. — Mūsų apie-
linkėje munšainė baisiausius 
darbus išdaro- Vacgšai darbi
ninkai išmėto jai savo sunkiai 
uždirbtus dolerius ir tuo pačiu 
kartu žudo savo sveikatą. Y-
pač tas yra tarp lietuvių. To
kie daro gėdą savo tautai. 

Kingstone begalo daug 
'k boo tlegerių'' priviso, ir ją 
darbus butų šlykštu ant po-
pieros rašyti. Kiek jiems tė
vynės reikalai tempi. 

Munšainė verda, šutina, ke
pa visokiais budais ir maukia 
j į užsidarinėję langus. 

O tokių tėvų vaikai dar pik
tesniu* darbus atlieka. Vai
kinai turi įsitaisę fordukų. Į-
sisodinę merginas ir važiuoja 
| laukus "good times" turėti. 
Jau čia nei tautos, nei tikė
jimo nežiūrima: lietuviai, žy
dai, velšai. 

Yra ir lietuvaičių kurios ne 
žiuri didžiausios gėdos. Kelios 
gyvena su protstonais net be 
šliubo. Oneliutė laukia jau 
antros gyvos lėliukės. Taip 
burtininkė pranešė man. 

K. K. 

Spalio 29 d. L. Vyčių 79 
kuopa vaidino veikalą "Šv. 
Elzbieta". Gali kąs kaip nori 
kalbėti, bet tikrai, bešališkai 
aprašant, galima sakyti, kad 
veikalo vaidinimas puikiau
siai pasisekė. Ir artistai buvo 
rplėms pritaikinti ir jie savo 
užduotis7 atliko gerai. 

Sekanti artistąi-mėgėjai tu
rėjo roles veikale "Šv. Elzbie
ta" : 

Šv. Elzbietos "rolėj — ,D. 
Gustaitė, Liudviko — J. Ki-
likauskas, Konradą — jaunu
tė mergaitė, Ą. Gustaitė; I-
zentrudos — Ą. Bąikauskaitė, 
Henriko — St. Paurazas, Ro
berto — J. Damhnava, Varilos 
K. Daunis, elgetos — A. Pet
kus, jo sūnaus, gabus vaikrfs, 
J . Kas«evičiukąs. 

Virš pažymėti vaidintojai 
vietos žmonėms yra gerai ži
nomi ir ju pasišventimu vei
kalas visais žvilgsniais IDUYO 
gerai atvaidintas. Publika 
garsiai delnais plojo po kiek
vieno akto. 

E. Gasihoniutė 5.25 
k linkaįtė , . . 4.52 

darni pasilikti ir įsigyti turto, E. DaciqUu$ė 
kaip japonai. O. Bladikaitė ^ 

Darb in inko D r a u g a s 

PAIN-
Vsizbaienklis uireg. S. V. Pat Ofi»«. 

Garsus per daugiau kaip 
50 metų. 

r6myk ikard lancaor) Vaizbazeailf 

Bazarui gerai sekasi. 

6v. Jurgio parap. bazarui 
gerai vyksta. Visos kuopos ir 
(i ra ugi jos turi pasidariusias 
sau po bud$ ir jose varo 
smarkia agitaciją^ biznį kad 
tik vienas kitą pralenkus ir 
parapijai daugiau pelno pa
darius. Gerb. kun, kleb. J. Či-
tžauskas sušilęs sykiu darbuo
jasi. Konutetas irgi taipat 
darbuojasi ypač A. Petkus 
šauniai dirba. CSarbė visiems 
parapijonams už taip uolų rė
mimą savo parapijos, nes grei 
toje ateityje pasirodys, kad 
bus didelė dalis skolos suma
žinta. Pasidėkojant gerb. kun. 
J. Čižausko gražiems paragi
nimams ir jo pasišven.tusiam 
darbui parapijos reįfcalaį \&i 
hai gražiai vę$#mi» kuo vįfi 
parapijomai yra patenkinti. 
Garbė to|dam k}ebo^ui įr lai-
lųė detroitiečiams turintiems 
tokį dvasios vadą! 

Operetė 
Šį rudenį gausime progą 

pasigėrėti veikalais, o po Ka
lėdų, tarp gražių veikalų, bus 
pastatyta graži operetė, "Šven 
toji Xaktis". Kadangi kompa-
zitorius kim. J. Čižauskas turi 
nepaprastus muzikoj gabu
mus, tai jis lengvai išmokys 
šią gražią operetę. Prie gerų 
balsų, kaip merginų taip ir- t l 3 0 S e P a p r a s t ų d ą r b u i r 

vyrų, vadovaujant šiam įžy
miam muzikui, ta operetė, ga 
Įima tįkėtis, .puikiausiai pa
siseks. Tik laukiame jos pas
tatymo dienos. 

Pastaruoju laiku žmonės 
vis labiaus pradeda skaityti 
katalikiškus laikraščius, o 
šlams'tus prašalina m namų. 
Kad nuo Naujų~ Metų šlamš
tams visai nebūtų vietos ka
talikų ^amuose! 

Voš" du metai atgal šis 
miestas turėjo apie 575,480 
gyventoja, gi dątbar §is mies
tas siefeią vieno inilįįon^ Jei
gu kas nOrs buvęs čia apie 
penkis metus atgal čia vėl su
grįžtų, tikrai šio miesto visai 
nepažintų. Aš nesu eia buvęs 
per pusantrų metų ir sugrį
žęs, ištikro turėjau stebėtis, 
naujų namų čia išdygo, tar
tum grytbų po lietaus. Ir šis 
mįestas kas-kartą atrodo pui-
kiaus. Elektros žiburiai tik 
spindi, ir kaikųrios gatvės at
rodo kaipo New Yorko Broad-
way. 

Apielinkė yra viena iš pui
kiausių, ko kitas miesjas vi-
sam pasaudyj neturi. Rytuose 
riogso kalnaį galingi, vaka
ruose apie 15 mylių atstu, liū
liuoja milžinas Pacifikp van
denynas, su dailioms pąkraų-
tėnus ir mažais miesteliais. { 
žiemius randasi miestas vardu 
Hpllyvvood su dįdžipsiorns 
krutančių paveįkaliį studi
joms, ir puikiausiais gyvena
mais namais pasaulyje, ir čia 
beveik vissi krutančių paveik
slų aktoriai ir aktorės gyve
na. Čia pat netoli nuo Holly-
\vood į žiemius randasi kal
nai vadinami 'Beverly Ifills'. 
kur daug žymių krutamu pa
veikslų artistai sau įsitaisė 
puikiausius namns\ Namai 
riogso tartum kaizerio^ru-
mai, tarpe uodų, palųių me-
dįių ir puikiu Jcvepiančių ro
žių, lelijų ir įvairių gėlių, 
rods čia yra tikras sapnų ro
jus. 

Klimatas, oras čia yra labai 
malonus, kurs gaįvina žmo
gaus kūną, ir stiprina jo sie
lą, ir jausmus. Rudenyje kai-
kada palieka šiltą vįdurd/e 
nyj, bet nakties metu yra vi
sad vėsų ir gera. Žiemos me
tu pradedant nuo lapkričio, 
Jietųs lyja labai dažnai tr 
daug lyja net iki kovo mėne
sio pavasaryje. Bet tas lietus 
atgaivina šios valstijos gam
tą. Žolė, kuri esti per visą va
sarą pageltus, sužaliuoja; su
žaliuoja kalnai, kloniai ir vi
sa numylėtą mafcuj£ gamta, 
ir viskas atrodo piuiku; net 
atgaivina ir žmonijos nupuo-
lusį upą ir jausmus. 

Turįu priminti jogei dąrbąi 
čia eina gerai, ir amatninkai 
prie statymo namų yra geriaus 
apmokami negu kituose niies-

. . 4.26 
. . 4.25 
. . 3.66 

fi. Gaspąrkrutė 3.17 
M. Norvai£iutė < 2.53 
A. Pastarnokiutė . . 2.52 
ė. Kodžiųtė '... 2.20 
K. N ; 1.04 
N. N . , . . 96c. 

Nepilietis šios šalies, turi į V. Doviatąįtė 
mpkėti $10.00 į metus taksų, 
ir negalf įsigyti nekilnojamo 
turto," tas yra ne tik šiame 
mieste bet visoje kalifornrjos 
valstybėje. Bet tie kurie turi 
pirmas popieras, ir gali pa
likti piliečiais, gali pirkti vis
ką, jeigu tik kišenius leidžia. 

Ta valstybės teisė apsun
kina vien japonus, ir kitus A-
zijos geltonodžius, kurie čia 
yra labai nekenciami. 

Linksmas bučiau išgirsti ką 
nqrs nuo savo tautiečių. 

Jūsų tikras 
Jūrių Dieyąitįs. 

Mano antrašas: 
J, Dievaitis, 

Waterville Hotel, 
7-tii at MapĮe Str., 

Los Angeles, Cal. 

G H I G A G O J L 
*^ 

is w?9? aiD|ss. 

Labd. Są-gos 7 kuopos rin
kėjos ir kiek kurios surinko 
per Labd. Sąj. "Tag day , ? la
pkr. 5 oj. 
D. RųųkeJaitė $3142 
D. (JasparkieJiė 27.Q0, 
M. Ęądzevičiutė 22.45 
M. §tp|>įutė 22.06 
M. Vilkaitė 19.39 
A. Šiauliutė 19.34 
M, Gųdleikienė 14.83 
S. Daėioliutė f..— 14.(X> 
Į*. Labanauskienė — 14.0^ 
B. Lapinskaitė 13.38 
M. Žukaitė 1Q.13 
M. Markevičiūtė 10.11 
S. Samuliuke 7.64 
F. gtogjųtė 6.72 

Aukų viso surinko $265.58 
"Tagsų" dirbėjos: V. Nor

vaišaitė, M. Npryaisiutė, M. 
Lapinskaitė, M. Petru|kevi ; 

čiutė, V. Radzevičius, P. Nor
vaišas, 0 . Kupriutė. 

Tariame širdingai ačiū vi-
som§, rinkėjoms ir dapbinin. 
kėins-ams, visiems aukotpjams 
kurie pąrėmėt mūsų dai-bą 
naudai vaikeliams, namo pas
tatymui našlaičiams, sene
liams ir senutėms. 

Komitetas, 
M. česnavieuis, 
E. Radieviėius. 
Jc&ąs Mekulėuas. 
Jonas JJ»HtoWpą 
A. F. Linkus. 

NAUJIEJI L U T U m 
* / 

Jau Siunčiama Per 
DIDYJI VALSTUINI 

BANKĄ 

GefifT&l1lflaiiof90lBr2ng 
Dfstrict Bank 

1112 West 35-ts Street 
Ohicągt). 

Ttarl*s virs 17̂ 100̂ 00.00 

j V. W. R V T U U S U S I 
A II V A IT A T 1 e 4111 ¥ O l A l i S TAS 

°*fe*a DidmiestfJ: 

j 29 South La 8aUe Street 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vieniotėlis vandeniu kelias Lietu
von per Southąmpfcta ant MUžbiu 
laivų AQtJITAlfIA MATJR^TANIA 

4iMl tony iO.704 tonu 
BERENGARLA 52,022' tonų 

Apleidžia New Yorka kas Utarnin 
ka Greitas persėdimas Soutbamp-

tone: Lietuviai ypatifikai lydėti 
I Piliavą . . (« W: $l&0:t)0) 

(3 k): $106:50) 
Kares taksai atskirai 

KELIAUNINKAI IŠ LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
j Southamptoną. ir ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Informacjas kaslink kainas ir rei
kalingus dokumentus del iškalno 
apmokamų keliauninkų galite gau 
tl nuo bile agento: Pareikalauki
te: Tra vienas jūsų mieste arba 
apielinkėj: 

» ^ — — — — • - •• mm m t 11 

Telefonas: Central l i ga 

| ] T*l«r«naa: Tardė 4681 
^MIIHIUUL^MIIliiiUiiiJliiiiiHHHugj 

)Iph 4758 
A. A. S L A K I S 

APVOKATAS 
Ofi§ąs vidumiegtvje 

ASKOČIATION BLDG. 
19 South L A SaUe Street 

Rodm 1303 
[Valandos 9 ryto iki 5 po pietį 

N a m ų Tel. Hyde Park 3395 

j:prwAff^r~' 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 544-197 JC. 'HP^NHR. 
Str*»et Tel. Dfcarborn «OM 
Vakarais: 107S« S. W a b a * Ave. 
Roseland Tel Pullman ęmi 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

GRABOR1TJ8 

Tmių au t^o- j 
WU«s vii 
reikalama 
prieina mos. 

76. nViirAoro 

H— W f i J 
, J i L - L -— — " 

g i y -o 

Pirmas giiluoklis (piktai). 
— Štai, kas nors išlakė degti
nę iš šito butelio. 

Antrasis girtuoklis (dar 
pikčiau). — Visai ne aę. IJę-
buvo galiina kamščio išimti. 

rai daiųry&ės, miesto valgyklos 
reikalauja šimtus -naujų dar
bininkų ir patarnautojų kas
dieną. 

Merginos labai gerai apmo: 
karnos, ir joms nėra sunku 
gauti darbo bįlę kada. 

Man labai gaila jogęi čia 
nedaug lietuvių, spėjama ju, 
esant -dąuo^aus trįjų šimtų 
bet kur jie yra, aš nggalių pa 
sakyti nei jų surasti f Ir jeigu 
rytinių valstijų lietuviai nu
manytų kaip čia yrą, aš esu 
tikras ne. vįenas iš jų tuo jaus 
atvyktų ir apsigyventų, ir bu
tų linksmi gamtos apdovano-
toje šalyje. i 

Viso pasaulio. tąutqs čĮa tu
ri savo įmonių, ir jie .visi čia 

' Žinrek, kad butu 
RAUDONA EILE 

ant viršaus 

Reikalauk Goodrich 
"Pii- Press" KasykĮi 
nių Čebatų tokių ku
rie nešiojasi ilgiau už 
paįį plfenĮą ir kuriems 
nereikia puspadžiai 
dėti! • 

Žiūrėk, kad butu Raudona Eilė 
^ / ant viršaus. 
THE B. F. GOODRICH RUBBER 

COMPANY, 
Akron, Ohio. 
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DRAUGAS 
| | s i g a n d o , nežinojo kc da i i i i . OHICAGIECIAI, ATSIIMKL 
yt<Taida tas "detektivas 

BONUSAI KARO VETE 
RANAMS. 

Kada ir kaip bus išmokėti 
bonusai. 

Kuomet Illinois valstybė iš
mokės karo veteranams bonu
sus, kuriuos pripažino pilie
čiai referendumu lapkričio 7! 

Illinois legislatura bonu-
sams paskyif3 35 milionus rtol. 

Žinovai tvirtina, jog bonu-
sų išmokėjimas prasidės taip 
veikiai, kaip veikiai vaistyta 
tuiV's tam tikslui pinigu. 

Gi pinigus gali gauti meno 
siu laiko arba kiek ilgiau. 

Tas prigulės nuo to, kaip 
veikiai valstybei pavyks gauti 
paskolą- Valstyliis iždas turi 
pagaminti bonus (bonds), 
juos parduoti ir tuo būdu su
rinkti reikalingą sumą. 

Valstybės bonusu komisija 
greitai bus sudaryta. Jos prie 
Šaky stovės gaubematorius, 
valstyl|'s iždininkas ir gene
rolas adiutantas. 

Už 30 (li<*iiŲ, ar gal kiek 
ilgiau bus ])agamintos bonu
sus gauti aplikacijos. 

Iš to suprantama, jog vete
ranai bonusus tegalės gauti 
tik ateinančiu metų pradžioje. 

Kam bonusai Ims duodami? 
Kiekvienam, kas buvo pa

šauktas tarnauti S. Valsty-j 
hiu armijoj arba karo laivv-
nan; kas tarnavo laikotarpiu 
balandžio G, 1917, iki lapkr. 
11, 1918: kas pašaukimo lai-

Federaliai agentai Chica-
goje ieško pinigu klastuotojų, 
kurie cia skleidžia dolerines 
ir dvidolerines. Du jau areš
tuota. 

jvolveriu, sakė:— duokit šimtą 
doleriu, tai ne areštuosiu. 

Šeimininkas teisinosi netu
rįs tiek, duosiąs $50. Tada 

j44detektyvas" reikalavęs $75. 
Šeimininkas sakė tikrai netu
rįs daugiau kaip $50. Tada 

TE LAIŠKUS. 

BRANGUS DEGTINĖS 
BUTELIS. 

"de tek t ivas" 

Chieagos paSte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iž Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus. galima atsiimti prie Ge-

sutikęs paimti ^ n e r a l Delivery (is Adams gatvės 

North Side. — Vienuose rui 
mėliuose ramiai gyvena šei
myna. Sulyg senoviško papro
čio, laikydavo ir butelį .degti-1 
nėlės ant žolių užpiltos. 

Retkarčiais pas juos ateida
vo "msuraneo" agentas Ant. 
Laskauskas (rašosi Lasko) pa 
si imti duoklę už apdraudą. 

Viena sekmadienio ' rvta 
Laskauskas atėjo pas tuos 
žmones ne vienas, bet su dran 
gu, drūtu žmogumi svetimtau
čiu. Rytas buvo vėsus. Las
kauskas paprašė šeimininko 
kad .duotų biskutį išgerti nuo 
-žol ių" . 

Geros širdies šeimininke 
neatsakė. Taipat gavo ir jo 
drūtasis draugas. Tas Lar-
kausko draugas tada prisis
pyręs prašė šeimininko par
duoti jam kiek degtinėlės. 
Šeimininkas visaip išsikalbi
nėjo, kad vien sau laikąs ir 
visai neturįs pardavimui ir tt., 
bet jau ir Laskauskui pakurs-
tant, pardavė butelėlį. 

Vakare vėl ateina tas sve
timtautis, pirkęs degtinės ry
tą, ši kartą vienas atėjo. Vėl 
meldžia šeimininko parduoti 

$50, o $25 ateisiąs pasiimti 
kitą, kartą. Tada abudu ap-j 
Jeido namus, ir detektivas ir 
degtinės pirkėjas. 

Ar tas žmogus buvo tikras 
valdžios detektivas, nežinia. 
Tikras valdininkas, ištikimai 
tarnaująs savo kraštui, ky
šiais neužsiims. Kai-kurie 
žmonės aiškina, kad tai čia 
buvę koks suokalbis žmones 
išnaudoti. Vėliau gal dalykai 
geriau paaiškės. 

Buvęs munšainierius. 

650—Sukis Brosius 
v 656—Valinciui Franciska 

666—Zebranskine Kazimero 
667— Zeleckini Vi centu i 
668—Žilinskas K. 

PRANEŠIMAS. 
Ant randos pusė krautuvės, v ieta 

išdirbta per 15 metų, darbo pakak
tinai. P o 23 m e t ų sugyvenimo m a 
no vyras apleido mane pal ikdamas 
be jokio cento, m a n sunku pragy
venti. Taigi kas mokate š iaučystės 
darbą atsišaukite nes padarysite sau 

p i r m o l a n g e l i o , a n t k u r i o v i r š a u s gerą bizni ir padėsite man pusė ran-
p a r a š y t a A D V E R T I S E D . • d o s u 2 m o k ė « . 

Pirmadienis Lapkr. 13 1922 

įėjus po dešinėj pusėj), prie 

BRIDGEĮPORTO ĮVAI
RUMAI. 

Vežimas parveža. 
Jau nebetoli gruodžio 3 d. 

T$ dieną j Brulgeporta, Šv. 
Jurgio svetainę bus atgabenta 
visas vežimas komedijų 15 
Xortli Si dės. 

Jei kas pasiūlytų to vakaro 
bilietą, neatsisakykite paimti 
iškalno. Tikrai nesigraUosite 
pamatę kaip vargšas Tadas 
nuduoda miręs. Kitas juokų 
maišas yra veikalėly "Kupro
tas oželis", kurį taipat tame 
vakare vaidins. 

degtinės, tai jo tėvas sergąs, 
l:u skaitėsi Illinois gyvento- reikią degtine koją trinti ir 
j a s ; kas su pacarba paliuosno t p. Suminkštino šeimininko 
tas iš tarnybos arba dar irĮšinli. Jau buvo beparduodąs. 
iki šiol tarnauja; ir kas tar-jTuotarpu Į trobą įbėgo kitas 
navo nemažiau dviejų mėne
sių. 

Tž kiekviena tarnvbos die-
na skiriama po 50e. Tečiaus 
aukščiausias bonusas negali 
perviršyti 300 dol. vienam as
meniui. 

Kas bonusų negaus? 

Tas 

žmogus, su revolveriu rankoj. 
Parodė žvaigždę. Kurs ai\jo 
degtinės pirkti norėjo sprukti 
laukan, bet šis neva detekti
vas su revolveriu sustabdė. 

Tuoj ir bus 

Uridgeporte taip nėra, kaip 
kai-kurių manoma* &tai vie
nur kitur pasigirdo kalbos: 
Kažin kada Bridgeporto kol. 
paminės šešių šimtų metų su
kaktuvių jubilėjų nuo perkėli
mo Lietuvos sostinės iš Tra-
kų i Vilnių. 

Tikėsi, netikėsi, ot, ir bus 
ryt, vakare, šv. Jurgio par. 
svetainėje. O kiek ten žmonių 
susirinks, o tiems žmonėms 

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

501—Adasiunui Jonui 
504—Alkoeuinas Ignas 
506—Bartasavichis Antonas 
508—Bibautas Aileksandro 
509—Blaskovas Bene 
513—Breikes Tads 
525—Dombrouskis Dom. 
547—Tonis Mr. Jnapstis 
563—Kimbras Stanislovas 
574—Kupka Anton 
575—Kučinskas J . 
581—Laudanskiui Kas. 
586—^rantrimas Besi 
58|—Maekules Kazimer 
590—Marcisius Jonas 
606—Paoevicei Mikolas 
609—Paulauskioni Jozefą 
612—Petkimui Franciskui 
621—Ramunauskis Juzas 
623—Rojus Lavonas 
629—Savickas Chas. K. 
632—Sekanas Mykalas 
638—Smilingis Petras 
647—Stotes Liet. L. P. B. 

O. BŪDVYTIENĖ, 
3239 Auburn Ave. 

Chicago, 111. 

STORAS ANT RANDOS. 
Ant randos storas su pagy-

venimu, pačiam biznio centre 
Bridgeporte, ant Halsted gat
vės netoli 33-eios. Tinka viso
kiam biznui, randa prieinama. 
Kreipkitės į Elta Commerce 

i 

Company, 3251 So. Halsted 
St., Cbicag,o 111. 

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

parduodami 
— vsados kreipkitės pas — 

S. L. FABIONAS Co. 
809 W. 35th St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS IiABAI JUM AJTT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

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

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

t'©/©/©/®'. 

Telefonas Boulerard 4130 

A. Masalskis: 
Graborius 

PAIEŠKAU brolio JUOZAPO MI-
UAŠIO gpvenusio Liepojuje apie 30 
metu. Po karės nežinia kur dinpo. 
J is paeina iš Rietavo parapijos^ Už-
pinikig nariu. Taivat pusbrolis Juo
zapo Kazlulio iš tos pat parapijos, 
irgi gyvenusio Liepojuj. Jie patys ar
ba kas žino apie juos prašome atsi
šaukti šitų adresu 

B A R B O R A J U Š K I E N E 
2I4« W. 23 Pla<«c Chioago, III. 

PARDAVIMUI, 

REIKALINGI 
I VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišau
kite: 

Great Northern Chair Co. 
2500 Ogden Ave 

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

pal inkimą agentauti gali pasipelnyti 
daug geresni pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa-
tlškai. 

J. B . AGUYS & CO 
3113 South Hals ted Street 

Chicago, III. 

Patarnauju lai
dotuvėse ves
tuvėse krikš
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kainos prie ina-^ * 
moa 

13307 Auburn Ave. Chicago 

<IIIU||UIIITIIIII|IUiHIIIIIIIIIIIMI|IIIN||l|fU j 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

5 2 3 1 4 W. 23-rd PI. Chicago, I l l 2 ; 
5 Patarnauja laidotuvėse k u o p i - 5 
Sg iaus ia . Reikale meldžiu ats iŠau-S 
S k ii, o mano darbą busite u ž g a - S 
Snėdint l . Tel. C anai 1271—21093 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Dr. J, SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas Pul lman 3385 

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

Telefonas Rcpubl ie 1433 
1600 W. Garfield Blvd. . 

šiaur: v ak: kampas 55 ir 
Ashland Avenue 

Vai. Nuo 4 iki 0 vai : vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Xeprapathia. tad tūkstanti kartų a p 
s imokės ištirti abu gydymo būdu, N a 
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 s e k a antra 
ir trečia: Yra gerai suprantatna kad 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesnė iš 
laikyti ir tuom kart l igonis l iekta 
neišgydytas. 

AR GALVA SKAUDA? 

J. WYANDS 
Graborius ir B alsam uoto jas 

K. SYREVICIA 
Automobiliai vis iems reikalams j 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 Pl.J 
Tci. Canal 6543 Tel. Canal 01»0 | 

REIKALINGI RIVETERIAI 
IR FITTERIAI 

prie plieninių karu flirbimo. 
Atsišaukite 

PULLMAN CAR W0RKS 

rr, . ,. , , j kokio kalbėtojai parinkti! 
Tas atsisėdo ir nudavė misi-' •' l 

Kailbės net ką tik iš Lietuvos 
[atšvęstas ^erb. Žmuidzinavi-

^?ande s. 

Dv^tektivas tuoj i seimininką , v. ^ , , m . , „ . , 
, . , A. l i č i u s . Ryt lapkr. T4 d. Bridgc-, ; tarė: — tu pardavei de^tine^ i ... . , . . . ,.. -.. . negaus, kurs ne^arbin' v . v. 4V Iportas tik judės ir vientik v il-. ' tam zmoo-iu SJ )-vta. As tave . . . . rai naliuosuotas is tarnvbos,! Vl . » . " . . . n Lauš vardą minės. , , . v [areštuoju. — Seimininkas nu-j m arba kas protestavo pnes re-1 T. 

hrutavimą ir tik su prievarta! 
tarnavo. Negaus ir tie, kurie 
.^avę tokius bonusus kitose 
valstvHėse. 

Kad gauti bonusus, vetera
nai turės paduoti tam tikras 
aplikacijas. Aplikaciją pada
vimui laikas baigiasi iki sau
sio 1 d-, 1925 m. 

Pagal noro bonusus galės 
gauti valstybės bonais arba 
dalimis, arba antkart visus 
paskirtus pinigus. 

CICEROS DISPUTOS 

Ketvirtadienį, lapkr. 16* d., 
7:30 vak., parapijinėje sve
tainėje, ketvirtą kartą šau
kiu biblistus į disputas. Kal
bėsime jau apie čyščių, mal
das vž mirusius ir patį šv: 
Raštą. 

Kadangi salės nereikia sam
dyti, įžanga dykai. 

Susimildamieji biblistai, a-
teikite. Nereikia įtė įžangos 
mokėti, rvė 500 dol. neprašau, 
tik ateikite. 

Nebijokite, aš ne baisus; 
aš tik tiesą parodysiu. Jei 
tiesos nebijote, pasirodykite 
ketverge, 16 lapkr., 7:30 vak., 
parapijinėje svet. 

Kitn. BumšasA 

-

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Pučkorius Povilas (Cicero, 111.) 
Malekauskis Pranciškus 
Damaunskienė Elzbieta 
Stakauskienė Julijona (Rockford, 111.) 
Bartkus Ignacas 
Lukoševičius Juozas 
Lupeika Stanislovas 
Dudėnas Juozapas (Cicero, lil.) 
Sriubas Mateušas (Cicero, 111.) 
Jasinskaitė Stanislava 
Višinskienė Zofija 
Martikonis Antanas 
Baravykas Si manas (W. Pullman, 111.) 
Butkus Mateušas 
Tamoševičhis Pranas 
Eitutis Pranciškus (Chicago Heights, 111.) 
Šliužas Jonas 
Kudis B. (St. Loui's, Mo.-
Grybas A. (Shetboygan, Wis., 
Šimelis Baltramiejus 
Burbulis Kastantas 

"p Lazauskis Jonas 
Tarvainienė J. 
Steponaitienė Ona (Grand Itapids, Mich.-
Janionis Klemensas 
Baltušnikas Ignacas 
Metrikis Petras F . (Melrose Park, 111.-
Žitkevičius Antanas (W. Pullman, 111.-

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

PARSIDUODA 2 augSti* murini* 
biznio namus, Storas Mr 4 pagrpveni-
mai, ant Halsted g:atv«'s netoli 33. 
Nepaprastas barmenas: Savininkas 
važiuoja U e t u v o n 

PARSIDUODA 4 pagyvenimų, 2 
augštu mūrinis namas su beismen-
tu, labai geram padtj ime, elektra 
Ir kiti patogumai, lietuviu kolonijoj, 
pageidaujamoj v ietoj : Randa $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 la ikas pirkti 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant propertės 80 akerlų farma, Ber-
rien County, Mioh, tik 86 myl ios 

Freight Division 
103 Str. & Cottage Grove Av 

Pullman, Chicago. 

nmiiiimiiraiiiimiiiiiraiiiiimmir^s 
P Išdirbėjiai ir "" 
Simporter ia i ge -
Sr iaus ių armonl-
~ k ų visam pa-
g s a u l i j už žemes-
(4 nes kainas negu 
—kitur. Katalogas 
••dykai. 

RaSykite AngliSkal. 5 
RUATTA S E R E N E L L I S 

|4 817 IJhie Island Ave. 
• Chicago, n L 9 

i^jiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiitrjiiiiiiiiiiiiu! 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistą* 

1801 So. Ashland Ave., k a m p . 
18-tos gatves 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 18 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčiOB 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėl iomis nuo 9 iki 12 pietų ! 

A. F. GZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių ligų: Reumatizmo, 
violetiviau spinduliai, nerviš 
kūmo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 

, . , . . ,. .mušu itaisvmais. gvarantuoia-
nuo Chicagos. Žeme labai derl inga' ' • . » ^ u 

ir gerai dirbama: Dudinkai pirmos J 0 0 g e n a U S l f t g y C l y i l l C * 
rųšies su jvairiais patogumais: Oy-j JkfeS d i r b O D m e S S a v i c l l SiEiU"* 
vuliai, padariniai ir viskas kas rei- m M e c t l i k U S a U U S O l d a l MflC-
kalinga prie gerot. uke.<: Didelis . r - r , --,- . - r 
bargenas. išlygos prieinamos: Cll inSj V l D r a t O r , J U e C t r i O M e S -

ELTA COMMERCE COMPANY , sage, Electric Hivolt Bay me-
3251 s. Hafetcd st,, chiyago. imfssage, «wedish messayicli. 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 

Tel. Lafayette 4228 

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

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas^ 
timi skaudėj imo 

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, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re-
"gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

i 

PLUMBING 
Kaipo l letuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausla. 

M. YCSKA 
R228 W. S8-th Rtrect 

} Res . Tel. Cicero 3658 
Ofiso Tel. Cicero 4» J, i j P u i įso xei . v i t rru t< 

l ' i DR. J, SHINGIMN j 
g 1825 So. 40 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir I I Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

Tol. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago. I I I . 

ANT PARDAVIMO grocerne ir na
mas 2 garadžiai, v iskas kartų par
siduoda: 

KAZ: ZAMARAVIČICS 
2125 W : 24 Street 

Chicago. 111: 
Telefonas Canal 4910 

ANT PARDAVIMO beveik naujas 
mūrinius namas ant 2 pagyvenimą 5 
ir 6 kambarių, aukštas cimentinis 
skiepas, furnace šildoma, naujos 

Į.madus jtaisimai. Parsiduos ne bran
giai, namas randasi ant 592 5 So. 
Throop St. Atsišaukita pas 

JURGI PAVILIONIS 
1521 So. 50-th Avenue Cicero, UI. 

T A U P Y K PINIGUS 
"VVholesale Reprezentantai Parduo

dame sampelinius overkotus ir mo
teriškus; Kotus taip-pat ir vyriški 
siutai už puse kainos: 

Kambaris 503 
186 N : La Salio Str: 

Chicago, 111: 

O nelaime! Y r̂a daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto I 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtįnąjj priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po/to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir ivil-
gančiais. 
Kaina 6oc. aptiekose, arba prisiųs-
kite 75c. tiesiai į labaratoriją. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104*114 S o . 4th S t . 

Brooklyn , N. Y. 

1 

Dr. L E. MAKARAS 
Lictuvys Gydytojas ir Chirurgas 

1090Q S. Michigan Avenue 
Telef. Pul lman 342 ir 349 

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

I Dr.A.J.TANANEVICZiUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 r y t a i — I p o 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pu l lman 3213. Chicago, III. 

m^MW 
f Valentine Drcssmaking College 

2407 W. Madison Strcot 
Telefonas Seeley 1043 

Moko Siuvimo, Patternų kir-j 
pimo, Des igning bizniui ir na-

(
«mams. Vietos duodama dykai. 
ĮDiplomai, Mokslas lengvais at-
I mokėjimais. Klesos dienomis Ir 

:..|vakarais. Reikalaukit knygelės . 
$Biznio ir Naminia i kursai Skrybė

lių Taisyme. Norint informacijų 
prašykite ar te lefonuokite . 

Uį SARA P A T E K , pirm. 

JA U GALIMA G A UTĮ DIENRASČIO^įj^^ 

' KALENDORIŲ 
"DRAUGO" kalendorius dviejų spalvų. "* 4* i 
"DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninkų dienos. 
"DRAUGO" kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizdeliai. 
"DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraštį metams ar pusei metu kalendorių sauna dovanu 

_ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ — *į s a u n a u u v u u ^ . 
Perkant Kalendoriaus Kama 25c. 

2334 South Oakley Avenue 
Adresas: DRAUGAS PUBLISHING C0. 

s. .i 

Chicago, Illinois. 


