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ISPANUOS KARDINOLAS 
IŠKELIAVO PIETĮ) 

AMERIKON, 
TAJ ĮŽYMUS ATSITIKI

MAS TOS AMERIKOS 
BAŽNYČIOS ISTORIJOJ. 

Apkeliaus respublikas kaipo 
Šventojo Tėvo atstovas. 
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MADRIDAS, nigs. 21 (su
vėlinta). — Pirmukart pasi
taiko, kad Ispanijos Kardino
las apleistų savo Salį sn tiks
lu vizituoti kitas šalis Bažny
čios vardu. (Tai padarė Kar
dinolas Benll<x*k v Vivo. Bur-
gos Arkivyskupas. .lis pa
sileido aplankyti Pietų Ame 
r i ko s bažnyčias. 

Jo Eminencijos misija yra 
gTvriai dvasinė. Jam drau-
gauja Įžymieji religiniu orde-
HŲ nariai, kurie jau pasižy
mėję evangelizacijos ir eivili-
zacijos plėtimo darbais piet. 
Amerikoje. Tai Dominiko
nai, Jėzuitai. Mereeda lianai, 
Karmelitai ir Eskolapai. 

Kardinolai su savimi išsi
vežė Fsj>anijos vyriausybės 
laiškus, skiriamus piet. Ame
rikos respublikų valdžioms. 
Teėiaus jis keliauja tikinėiųju 
surinktomis lėšomis. Ispani
jos vyriausybė prie kelionės 
išlaidų neprisideda. 

Graudus atsisveikinimas. 

Vokietijos Vyriausybė Eina 
Prieš Industrininkus 

HUGO STINNES REIKALAVIMAI PERDĖM ATMESTI 
BERLYNAS, spal. 10. — likta Vokietijos gyventoju lė-

Kanclieris Stresemann su sa-! šomis. 
vo kabineto nariais išsprendė 
kad Vokietija jakin būdu ne-

Pirmiausia jie reikalauja, 
kad Ruhro teritorijos darbi-

pasiduos industrininkų dikta- ninkama darbo valandos butų 
turai. padauginta, Paskui jie no-

Toks.ai tai vokiečiu vvriau- ri. kad butų už anglis panai-
sybės atsakymas į Hugo Stin-j kiūtos taksos, mokamos vo-
nes ir kitų industrininkų va- kiečių vyriausybei. Tr dar 
kar įduotus reikalavimus. 
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Vokietijos vyriausybė tvir-
[ tina, kad jei tie reikalavimai 

Kardinolui ir jo bendrinin
kams surengtas atsisveikini
mas Valenciįoj. Jo Eminen
cija yra .Valeu-eijoj gimęs, 
taipat kituomet aktyviai da
lyvavęs Apleistųjų Karalie 
nės karūnavime. To karūna
vimo iškilmės daug gilaus is-
midžio yra padariusios visa
me krikščioniškame pasaulyj. 
Dėlto tad tuometinis Papą su-
leikė leidinių Loretto litanijo
je , įdėti posmą "Mater 
Desertorum, O r a p r o 
nobis (Apleistųjų Moti
na, melsk už mus). Tai Įvy
ko pirm penkių šimtmečių. 

To stebuklingo Apleistųjų 
Motinos paveikslo akyvaizdo-
je susirinko: iškeliaująs Kar
dinolas, jo bendrininkai, paly
dėjimo komitetas ir galybe'' ti-

\ kinčiujų.y Po tam tikrų pa-
^ maldų kardinolas su pilnomis 

akimis ašarų pabučiavo palai
minto paveikslo ranką. Tą 
pat kiti paskui kitus atliko ir 
jo kelionės bendrininkai:* Tuo 
tarpu įtikinčiųjų minia, kuri 
pripildė ba'/nyčią/ i g sušiurau 
dinimo ėmė verkti. 

Imtų pripažinti, tai anglių ir 
plieno baronai .Ruliro teritori
joje žertusi į kisenius auksą, 
gi Vokietijos ^visuomenei nie
ko nebeliktų, išėmus vieną iš
naudojimą. 

Tas vvriausvbės nusistatv-
- * * 

i įas bus praneštas Reichsta
gui. Spėjama, kad jis palan
kiai bus priimtas. 
Vyriausybė stiprioj pozicijoj. 

.Pranešta, kad kanclieris 
Stresemann su savo kabineto 
nariais jau kelinta diena .ga
mina plauna, kuriais butų ga
lima apdrausti liaudies ir dar 
bininkų interesus ir paleng
vinti patiems industrinin-
kams (kapitalistams). Te
ėiaus industrininkai turi su
prasti, kad jie negali ilginus 
diktuoti valstybei savo norų 
ir kad jų reikalams nebus iš
leisti joki specialiai Įstaty
mai. 

Šiandie industrininkai puo-

nori atgauti dideles sumas už 
konfiskuotas anglis. 

Kuomet tai visa butų pri
pažinta, industrininkai tik 
švilpautų, gi Vokietijos darbi
ninkai ir liaudis vilktu kuo-

-

i sunkiausią naštą. 
Toks vyriausybės nusista

tymas industrininkus labai iš
judino. Nežinia ką jie pra
dės. .Matyt, jie Ruhro teri
torijoj darys valdžiai sunke
nybių. \eatnaujins darbų, 
kaip valdžia žadėjusi frnncu-
zams okupantams. 

Biržoje panika*. 

Stinnes ir kitų reikalavimai 
vietos biržoje sukėlė didelę 
paniką. Markės vertė nu
puolė ligi 1,800,000,000 mar
kių vienam doleriui. Taigi 
kur-kas žemiau bolšcvistinio 
rublio. 

iValdžia ant greitųjų gami
na naujas notas fi- 5 bilionų 
ir 10 bilioim markitj denomi
nacijos kiekviena. Nes su mi-
lionais markiu šiandie vokie-

BOLŠEVIKAI KONCENT
RUOJA KARIUOMENE, 

1 — 
Ryga, snft. 11. — Čionai 

atvyko rtjsu kooperatyvės 
draugijos ["Centro Sojuz" 
vienas viršininkas ir. prane
šė, kad Bateijos bolsevįstinė 
valdžia atlifka diJelius mili-
tarinius pasiruošimus vakari
niame fronte. 

Daug kariuomenės sutrau
kiama tan iįrontan. Visi ka
rininkai pakaukti, vienam mė
nesiui tarnybon. Pačioje Ru
sijoje kgmimtstai spėja, kad 
Rusija smogs per Lenkiją su 
tikslu (Juotį. pagelbos vokie
čių komunistams. Taigi, pir
miausia bus paskelbtas karas 
Lenkijai. 

Bolševikų valdžia Baltijos 
valstybes painformavo, idant 
jų lakūnai neskraidytų ant 
Rusijos teritorijų. Nes į ne* 
roplanus bus šaudoma. 

i 0. F. Į M K SOVIE- ž i n i o g jg L i e t u v o s 
lJ 

PORTLAN.D, pre., sp. 11. 
— Amerikos Darlx> Federaci
jos suvažiavime pakelta balsų 
už rezoliuciją pripažinti Ru
sijos sovietų (bolševistine) 
valdžią. Didžiuma balsų tas 
sugriauta. 

Paskui nubalsuota, kad Fe
deracija politiniuose klausi
muose ir toliaus turi pasilik-

* 

t\ bepartinė organizacija. 
Lygiai atmestos rezoliuci

jos, kad Federacija jungtusi 
su taimeriu ir darbininku 

4, C 

partija ir.sudarytų trečią S. 
Valstybėse politinę partiją. 

KLAIPĖDOS VILNŲ VER- ,P- K - s*aši0 ^ o nuėjusi pas 
PYKLA IR JALO 

FABRIKAS. 

ZEPPELINŲ BENDROVĖ 
PERSIKELS ISPANIJON. 

NEGRAMS LIEPTA IšSIK 
RAUSTYTI. 

P1TTSBUROH, Pa., spal, 
11. — Vienas negras plėšikas 
Pittsburgho priemiesty nužu
dė vieną senyvą žmogų ir jau
ną mergaitę sužeidė. Slaptas 

"vigilanee" komitetas įsakė 
visiems negrams apleisti prie 
miestį. Priemiesty-gyvena a-
pio-300 negrų. 

MADRIDAS, spal. 11. — 
Zeppelinų įstaigose, Vokieti
joje, baigiamas dirbdinti Suv. 
Valstybėms orlaivis. Kuo
met tai bus atlikta, įstaigos 
bus perkeltos Ispanijon. Čia 
sudaryta orlaiviams nauja be
ndrovė. 

MIŠKŲ GAISRAI MICHI-
GANE. 

PASKIRTAS KANDIDATU 
"SA U SA S." 

ta valdžią iš tos pačios poai- * a i no**Vl a l > p i o i t L 

ei jos, iš kurios jiems pavyko' 
DIKTATORIUS PRIEŠ 

PROFITERININKUS. 
s u a r d v t i kabinetą . Teč i aus 1 

> 

šiandie kabinetas užima sti
prią poziciją ir to puolimo ne
bijo. Kabineto poziciją sus- Ml'NICHAS, spal. 11. — 
tiprino Reichstagas, reikšda- Bavarijos diktatorius Kahr 
mas pasitikėjimo. ])roklamavo mirties bausme 

Ko iie nori visiems tiems, kurie speku
liuoja maistu ir daro didelį 

iiONTPELlKR, Vt., spal.. 
11. — Suv. Valstybių sena-
tan kandidatu iš republikonų 
partijos nominuot. Dale, * 'sa
usasis, " buvęs kongresmanas. 
Jj rekomendavo Anti-Saloon 
lengue.. "Alapieji" kandida
tai nedaug gavo balsų. 

iroranTON, Midi., spai. 
11. — Ontonagnn miesto apy
linkėse dega miškai. Pačiam 
miestui yra pavojaus. 

Kitur taipat plinta gaisrai. 
Vienur žuvo viena mergelė. 

Kai-kur gubernatoriaus pa
rėdymu gaisrų gesinti pasiųs
ta valstybės milicija. 

pelną. 

TIK VIENĄ GERBŪVĮ 
MATO. 

Ruhro teritorijos indust
rininkai. nieko nežinant vald-
žiais, tariasi su franeuzų mi-
litariniais autoritetais apie 
darbu atnaujinimą. Jie žada 

fraiieiaam. visokių Rerjbiy. WASHLVOTON. sp. i i . -
To.iaus tai visa turi bnt at- P r r a i d e n į a s Coolidgp tiki, 

kaip skelbiama iš Baltųjų Ru-
kupu. Tos vyskupijos Vys- mų, kad Suv. Valstybėse šia-
kupams priguli Andorros Pri- ndie gyvuoja tikrasis gerbu 
nco titulas. Remiantis tuo fa vis. Prezidentas atsisako spė 
ktu, Šventojo Tėvo atstovas ti apie ateitį. Bet šiandie 
piet. Amerikoj bus priimamas padėtis patenkinanti visais 
su pagarba kaipo karapkas žvilgsniais. 

\VASHINOTON, sp. 11.— 
(ieorgetown obsenratorijoj už 
registruotas vakar smalkus 
žemės drebėjimas už kokių 3,-
500 mailių į pietus. 

i 

Iš bažnyčios Kardinolas su I>nncas. 
didele procesija nulydėtas uo-1 Kardinolas Benllock y Vivo 
s'an. Iš ten ispanų trai>sat- ««aug darbavęsis misijų reika-
Ir.ntiniu ".gaHaiviu Victoria K piet. Amerikoj. 
Faigenin i^keiiavo piet. Anie- fhilc respublika šįmet tu-
rikon. Atsisveikinimo ovaci- ]":^ Nacionalės Santiago Ba-

nebuvo ])al)aigos. /ilikos inauguracijos ir tau
tos nepriklausomybės iškil
mes. Į tas tad iškilmes Kar-

Burgos Kardinolas skaitomi <linolas pakviestas. TeČiaus 
vienas iš įžymiausių Ispani- jis aplankys ir kitas respub-
jos jirelatų. Gimęs Valenci- likas: Braziliją, Argentiną, 
joj 18G4 metais. Konsekruo- T'ruguay, Perų, Columbia ir 
tas Vvsknpu Madride 1902 m. kt. Turi jis ir kai-kokias 
Keturiais metais vėliaus pas- speeiales Šventojo Tėvo nusi
kirtas Frgel diocezijos. V>s-j jas. 

joms 

Aplankys visas respublikas 

GUBERNATORIUS ŽADA 
APLEISTI OFISĄ. 

OKLAHOMA CITY, Okla., 
spal. 11. — Gubernatorius 
YValton paskelbė, kad jis pa
žada tuojaus apleisti guber-

SMARKUS ŽFMAS DRE
BĖJIMAS. 

APIPLĖŠTAS KOLEK
TORIUS. 

NAUJOS SUTARTIES 
DERYBOS. 

AVASHINGiTON', sp. 11.— 
Artimoj ateity S. Valstybės 
turės naujas derybas su Vo
kietija. Tai pirklybos sutar
ties reikalu. 

Ant kampo 58 gat. ir South 
P a r k Ave . du plėšiku užpuolė 
vienos vidumiesčio departa-
mentinės krautuvės kolekto
rių Loomis ir atėmė 500 do-
jo nei vieno jų identifikuoti, 
lerių. 

KLAIPĖDA. — Prie svar
biausių ir interesingįausm už
siėmime Klaipėdos miesto 
priklauso be abejonės ir Klai
pėdos vilnų verpykla ir milo 
fabriką Otto Scheffler, kuri 
randasi name Katholische 
Predigestr. 1. Tas fabrikas 
prieš pusantrų metų įsteigtas. 
P-as Scheffleris kitrs tą fab
riką pirko, vis labiau bandė. 
idant fabriką išplėtus. Avių 
laikytojai ir lankininkai šian
dien žino, kad jie savo vilnas 
nebe kaip ligšiol į Rummcls-
burgį, kur arčiausia yra 
milo fabrikas, nusiųsti begal. 
Jie kreipiasi šiandien į savo 
krašto įstaigą. Per tai jie ne 
tiktai netur sunkenybių ir ne
privalo ilgai laukti, bet jie 
gal savo neišdirbtą vilną tuo
jaus apsimainyti i gatavą au
dimo ir verpimo vilną kaip iri 
į gatavus audimus. Idant ir 
toli nuo Klaipėdos miesto gy
venantieji laukininkai progos 
turėtų to fabriko apsimainy-
mu naudotis, fabrikas turi 
priėmimo ir apsimainymo vie 
taa Šilutėje, Pagėgiuose, Pik
tupėnuose, Katyčiuose ir VuV 
vilėse. Šitos progos jau da
liai- daugelis lankininkų nau
dojasi. Fabriko savininkas 
ir dabar dar rūpinasi fabriką 
pagerinti. Jis žada ir audė

jų mokyklą įtaisyti; kuri Lie
tuva i ir pakraščio vaistybėms 
pamokintų stropių audėjų. 
Tš yiso imant, Klaipėdos kra
što vilnų verpykla ir milo fa
brikas yra užsiėmimas, kuri 
visi klaipėdiškiai pašelpti tu
rėtu. 

švietimo kuratorį p. Gąsįpro-
wskį prašyt, kad leistų rugsė
jo 3 d. pradėti gimnazijoj 
mokslą. Laikinai leido pra
dėti mokslą tik su mokytojais, 
kurie turi pilietybę arba turi 
teisės gauti pasą: uždraudė 
gi mokytojauti tiems, kurie 
neturi lenkų pilietybės. Pa-
sižadėjo tuo klausimu pasi
kalbėti dar Varšavoj ir sugrį
žęs žadėjo duoti atsakymą a» 
pie rugsėjo 5 dieną. Tą pert 
dieną iškeliavo Varšavon. ~ 

ALSfiDŽIAI, Telšių aps.— 
Šventadieniais ir sekmadie
niais mūsų bažnyčioje dau
giausia susispietę maldininkų, 
ypač merginų, prie pat durų. 
Pastebėta, ne tiek jos' meld
žiasi, kiek žiuri į vaikinus, ki.̂  
tos net ir pajuokauja. Žmor 

nės šneka, tur but, niekur 
taip bažnyčioje nėra, kaip tik" 
Alsėdžiuose. 

DEBS šEgTU KARTU. 

OMAHA, Neb., spal 11.— 
Prane&ta socialistų partija 
kitais metais kandidatu į S. 
Valstybių prezidentus išnau-
jo skirs savo vatla Debsa. 
Taį bus šeštoji iš eilės jo kan
didatūra. 

SKAITYKIT IR PLAUNKIT 
"DRAUGĄ" 

FRANC1JA NENORI TAI
KOS SU VOKIETIJA. 

PARYŽITS, spal. 11. — 
Vokietijos atstovas aplankė 
Prancijos premierą Poincarc 
ir pasiųlė Franci jai Vokie
tijos valdžios kooperaciją rei
kalų atgaivinimui Ruhro teri
torijoj. 

Premjeras atsakė, kad Fra-natoriaus ofisą, jei susirinku 
si legislatura praves įstaty- ncijos militariniai autoritetai 
mą, atkreiptą prieš Ku Klux 
klaną. 

"Bet jei legislatura to neat-

Ruhro teritorijoj veda dery
bas su vokiečiais industrinin-
kais ir darbininkų vadais. De-

liks, įis nepaliaus kovojęs su; Ho de.rtbos su Vokietijos val-
kluxeriais. džia visai nereikalingos. 

Toliaus Poineare Vokieti
jos atstovą pa informavo, kad 
F ra nei ja tik tuomet pagalvos 
apie derybas su Vokietija, 

•v 

kuomet pastaroji "paduos kas-
link visos karo kontribucijos 
mokėjimo projektus. 

Kaip Vokietija, taip Angli
ja stebisi tokiomis Francijos 
suktybėmis. Pirmiaus Fran
ci ja derybų pradžiai reikala
vo tik panaikinti pasyvį prie
šinimąsi. Tas reikalavimas 
išpildytas. Šiandie Francija 
jau kitaip gieda. 

Aišku, Francija nenori jo
kios taiko?. Europa turi rim 
tai apie tai pagalvoti. 

MARIAMPOLĖ. — Mari-
ampolė, tnr but, į Kauną nu
sižiūrėjo — pradėjo neva pu
oštis. Pradėta taisyti gatvės 
ir šaligatviai. Gatvėse, kur 
apie šab'gatvį nė nesapnuota, 
šiandien jie nauji. Ir daug . 
gražiau atrodo ir gal purvy
nų sumažės! 
> • — • ••• • '- 1 — ,. , ' t„ " " O 

VYTAUTO GIMNAZIJA. 

VTLNIUS. - Rugsėjo 1 d., 
Bonifratrų bažnyčioje buvo 
atlaikytos Vytauto Gimnazi
jos mokiniams mišios ir pasa
kytas pamokslas pradedant 
mokslo metus. Mokytojai su 
mokiniais eilėse atėjo ig gim
nazijos bažnyčion. 

Tą pat dieną, delegacija iš 
kun. Kraujelio, direktoriaus 
M. Šikšnio ir tėvų komiteto 

TAISO ŠALIGATVIUS. 

SUKZDA PAVESTAS 
"GRANDJURY.' 

Sąliuninkas Joseph Sukzda, 
936 West 3T> St., andai auto
mobiliu suvažinėjo Patriek 
Guilfoyle. 2049 Throop S t 
Sukzda pavestas "grand ju-
rv. i> 

O R 
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CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; viduti* 
nė temperatūra. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Apglijos ster. svarai 4.51 
Francijos 100 f r. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.24 
Vokiet. 100 mrk. .0000006 
Lenkijos 100 mark. .0008 
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i| P I N I G U S 
ll SIŲSKITE j Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
Nes, Draugas pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draupas** siunčia per didžiau
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybot-

| | Pramones Banką. 
"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 

perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
Valandos: nuo 8 rvto-iki 8 vai. vakare. 

' Nedėliomis .uždaryta. 
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Ketvi rtadienis Spalio 11 192S 

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

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

Metams $6.00 
Pusei Metų $8.00 

Ui prenumeratą mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti iiperkant krasoje ar cx-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2284 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 

Tel. Roosevelt 7791 

AMERIKOS HIERARCHI
JOS SUVAŽIAVIMAS. 

[taip kad ko panašaus nebiita noje tautoje gyvuoja sūniškai 
miesto istorijoje. Dešimtys dymai. ir nesutikimai, 
tūkstančių žmonių rinkosi vi 

Spalių mėnesio pirmomis 
dienomis Washingtone įvyko 
Suv. Valstybių Katalikų 
Hierarchijos ir Amerikos Na
ci onalės Katalikų Gerovės 
Konferencijos suvažiavimas. 

Suvažiavimas buvo metinis. 
Tai svarbus Amerikos Katali
kų gyvenime atsitikimas. Nes 
(i tų kasmetinių suvažiavimų 
visų tautų katalikams plinta 
šviesa, nušviečianti visus vei
kimo kelius. Mes žinome, kad 
nors Amerikoje pripažįstama 
religinė laisvė, tečiaus kata
likystės priešai tą laisvę griau 
na. Jie imasi visokių priemo
nių, kad panaikinti katalikiš
kas mokyklas ir vieton anų 
pirmon vieton ižkelti arba ne
religines arba protestantiškas. 

Taigi, tos rųšies Hierarchi
jos ir kataliku Konferencijos 
suvažiavimai yra labai reikš
mingi. Pasitariama, kaip ka
talikai turi gintis nuo piktų 
priešų. 

Amerikos katalikai niekam 
nerodo savo agresyvumo. Te
čiaus priešų puolami turi gin
tis, neprivalo pasiduoti. Tik 
energinga kova su priešais ka 
ta likus veda pažangon. Dėlto 
pažangos priešai daugiausia 
ir nerimsta. 

Ligi praeito suvažiavimo 
Naeionalė Katalikų Gerovės 
Konferencija vadinosi "Tary
ba". Šis vardas pakeistas žo
džiu "Konferencija'' pata
riant pačiam Šventajam Tė
vui. Nes "Tarybos" vardas 
Katalikų Bažnyčioje turi ki
tokia prasme, yra universalis. 
Taigi, vieno kontinento kata
likų organizacijai tas vardas 
peiplatus. 

Nutarta taipat atlaikyti 
Novena pasaulio taikos ir ra
mybės reikalais. Novena bus 
laikoma visose Suv. Valsty
bėse. Prasidės spalių 24 ir 
baigsis lapkričio 1. Įžymieji 
katalikai tų Novenos idėjų 
dei "Pa* Mundi" vadina bri
liantine idėja. 

Pagaliau* nutarta darbuo
tis del indionės mergelės Ka-
tęfį Tagakitba beatifikavimo. 
Ta mergelė populariai yra ži-
n^ma vardu "Mokavkų Leli
j a " 

sur, kur tik svečias pasisukda
vo. Taip buvo ištisių dienų ir 
antrytojaus, kuomet Lloyd 
George išvyko Kanadon. 

Buvusį premierų sveikino į-
žymesnieji Amerikonai ir an
glai. Būriai laikraščių repor
terių kiekviena jo -žingsnį ly
dėjo. Kalbino, jį kvotė, klau
sinėjo. Reporterių žingeidu
mas dar daugiaus pasididino, 
kuomet buvęs premieras pra
dėjo atsakinėti į visus klausi
mus. 

Buvusio premiero išvaizda 
tikrai diplomatinė. Pilnas e-
nergijos. Daug kalba. Bet jis 
anaiptol netars neatsargaus 
žodžio. Į paduodamus klausi
mus momentaliai atsako, be 
jokio svyravimo. Tai pįlnas 
distinkcijos žmogus. 

Kuomet Lloyd George ap
leido garlaivį "Mauretania", 
garlaivėliu "Macom" tuo jaus 
pristatytas į Battery. Iš ten 
automobiliu paimtas į NCAV 

Pakol tos jėgos bus suskal
dytos, nieko gera nebus gali
ma sulaukti. Karo išnaikini
mai pakirto Europai nervus, 
sukėlė baimės ligų. Ten kiek
viena valstybė apimta baimės, 

Jrie skaudus nusiskundimai 
ir karščiausi užsipuolimai aiš
kiai vaizduoja j ų .amerikoniš-
kumą, nerimtumų ir t. p. Biz
ni eriškan jų gyveniman giliai 
įsivyravo partijų rietenos, 
barniai ir net kuojuodžiausi 
asmeniniai, priekaištai ir biz-

Laikinojo Vilniaus Lietuviu Komiteto 
Memorialas 
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nors pulti, bet iš baimės. 
Toks tai Europos padėji

mas, sakė buvęs premieras. Ir 
pridūrė, kad ateis tas laikas-, 
kuomet ji iš tos baimės ligos 
pasigydys. Tuomet bus pradė
ta tikroji pokarinė rekons
trukcija. 

Keikia žinoti, kad Lloyd Ge-
ąrge karo laikais buvo Angli
jos premierų. Jis prisidėjo 
prie taikos vykdinimo ir tai
gos sutarties su Vokietija pa
darymo. 

Ginkluojasi ne dėlto, kad kų, nieriška spauda visa tai iškė
lė aikštėn. Vienas žymus kai
resnis redaktorius, ne senai 
grįžęs iš Amerikos, raginda
mas mane rašyti Amerikos lie 
tuvių laikraščiams, pabrėžė vi 
sada kų nors šmeižti. (Red. 
prier. Kairiesiems šmeižtai — 
kasdienine duona ir Lietuvoj) 
Tada sako biznis eis! Teisybe 
— iš jų laikraščių pro visų kų 
biznis savo juodas akytes ro 
do. Dėlto, kaip matau ir pa 
tys populeringiausi ameriko 
niški lietuviški koresponden 
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U KITI RAŠO. 

Į AUKŠTĄ WENKŲ HĘgPUfcLJKOS HQ; 

Lertkų viešpataujama lietuvių visuomenė 
yra skaudžiai užgauta ir labai susirūpinusi 
visa eile parėdymų, padarytų .vietinės vy
resnybės Vilniaus krašte. 

fTie parėdymai yra tokie, kad šiek tiek 
labiau į juos įsigilinus atsiranda butinio Įs
pūdžio, jog norima jais užstoti kelias tauti
niam lietuvių visuomenės plėtojimuisi Vil
niaus krašte. Į tai rodosi taikomą nepripa
žįstant lietuvių inteligentams pilietybės tei
sių ir tplydžiuį šalinant juos nuo jų pro
fesinio triūso ir net ištremiant iš savo krašto, 

tai ausylai klausosi kame čia! aiškiai varžant lietuvių mokyklas ir moky-
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NEKALTAS AVINĖLIS. 
Yorko City Hali. Gatvės visur ^Dmlv^y p a r a & ; k a d so_ Į ^ 

cialburžujinių "Naujienų'f 

redaktorius * važinėdamas po 

sugaut faktų ir išplėšt, apkal
tint "klerikališkų valdžių" ir 
dar., patikti Amerikos lietu
viams. Redaktoriai to tik ir 
telaukia — kas papuolė tų ir 
grūda į milžiniškų savo laik-

buvo kupinos žmonių 
Vidujinių Anglijos santykių 

[ttgarsis tris kartus viena die
na atsiliepė Xew Yorke. 

Vienoje vietoje jis buvo pa
sveikintas savo tautiečių — 
Vali jos žmonių. Nes jis pats y 
ra yalijietis. Skaitlingos va
li jiečių grupės priešaky buvo 
senelė, apsitaisiusi Valijos val
stietės tautiniais rubaįs. Ji
nai svetį pasveikino gimtinės 
l albos daina. 

Kitu du pasveikinimu buve 
nesmagiu. Surengė tai airiai 
>u airėmis. Vienas įvyko pu 
siaudieniu. Buvusį premierę 
pasitiko būrys airių moterų, 
kurių priešaky ėjo raudonai 
(kruvinai) apsitaisiusi mote
riškė. Moterys nešė iškeltus 
paradus. Vienas tu buvo: 
Sveikiname airių moterų ir 
vaikų žudytojų! Tokio svei
kinimo nesitikėjo ir policij:!, 
kuri tuojaus moteris išblaškė. 
Gi vakar airės moterys su vy
rais pradėjo laidyti į jį kiau
šiniai^ jam apleidžiant teatro. 
Pusiaudieniu areštuota viena 
moteriškė. Vakare gi keletą.? 
asmenų. 

Vienoje prakalboje bu\ es 
premieras pažymėjo, jog jis A-
merikon atvykęs ne kalbėti, d. 
bet pasimokinti. Norįs mat y-1 
Ii, kaip Amerika apsidirbo su 
įvairiomis karinėmis proble
mom is, Anot jo, Europa ran
dasi nenormalėj padėty ir rei
kalinga susipratimo. šiandie 
kiekviena tauta eina skirtin
gais keliais. Be to, kiekvįe-

Tokie reiškiniai yra skau
dus ir klaidingi faktai smerk-

Lietuvų gražiai mokino rasi- tini. Karščiavimasis, užsipul-
nėti į Amerikos lietuvių laik- dinėjimas bei koliojimasis, ro-
raščius. Jis patarė rašant vi-1 do žmonių nenormalumą, nc-
sada kų nors šmeižti. Mes del rimtumų. Ir t. t. tęsia auto-
to perdaug nenustebome, nes rius savo straipsnį. Pasira-
tai sena beždžionės ainių tak- g0 "Telšių Pliumpis." 
tika. "N-nos" nežmoniškai suj 

mosi gimtąja pakraipa, sudarant sąlygas, 
kuriomis nebegalimas tampa plėtojimasis 
ir gyvavimas lietuvių kultūros įstaigoms, ir 
t. t. 

Visa tatai lakai ir labai jaudina,ir ne
ramina lietuvių visuomenę. Mes Jįetuviai iš 
senų senovės Vilniaus krašte gyvendami ir 
būdami dalis tos tautos, kuri turi senų la
bai išsiplėtojusių kalbų, savitų labai senų 
kultūrų, gaTsingas karžygiškos praeities tra-
dieijas ir skirčius kultūrinius ir ekonominius 
reikalus, — turime neabejojamos teisės lais
vai plėtoti savo tautinį gyvenimų. Tų teise 4 
pripažino mums visas kultūros pasaulis, pri
pažino Versalės traktatas, pripažįsta jų prin
cipe ir Lenkų Respublikos konstitucija. Tų 
teisę laužant taikoma į gyviausius mūsų rei-

Berods Visiems* aišku, kad : k a l u s i r daroma mums didžiausia skriauda, 
pyko, prisikeikė, prisikoliojo «vienas žymus kairesnis re- tuo neteisinge.snė, kad mes lietuviai būdami 

v , T .v. , . . .v .v po lenku valdžia vengiame aktingų pasirym-
piemenų žodynu. Jos atrėžia: j daktorms, nesenai gnžes is ]nų pri<5į j ^ k ų v a l g ? y b c > o dirbome ir dir-

1. "Naujienų" redaktorius Amerikos, ragindamas mane^banic vien ramų kulturos darbu, 
tokių instrukcijų apie šmejži- rašyti Amerikos lietuvių laik 
mų korespondencijas berašant naščiams, pabrėžė visada ką 

davęs. nėra 
o n 

fcyve-
Telšiu 

tas kasdieniu "N-nų" 
nimu, gi šiuo kartu 
Pliumpio žodžiais. 

Taipat visiems supfnntama, 
kad autorius kalbu apie p. P. 

' nėra p. Grigaičio | Grigai t į. Kas šių vasarų iš 
Na ir žinoma, 

vienas as-

Draugo" tvirtinimas 
nieku neparemtas. 

3. "Dr." neįrodė, kad tai 
kų tasai asmuo "Laisvėje" 
rašė butų taikęs "N-nų" re
daktoriui. 

4. Miinimas 
u f rentas." 
muo" nėra 

5. Na ir žinoma, tai yra 
aršiausias priekaištas kokį 
tiktai galima padaryti laik ras 
čio vedėjui. 

Kad visi šitie "N-nųM pa
siteisinimai nepateisina "X-
nų" re<laktoriaus, skaitykime 
straipsnį kaip jis skamba 
''Laisvės num. 191. rugp. 2$ 

"Klerikališka Valdžia". 

Amerikos lietuvių kairesnio-

Taip dalykams esant, manyxlami, jog 
kultūrinio lietuvių tautos plėtojimosi varžy-

nor< šmeižti. Tada sako biz- i l i a s j r j o s teisės smelkimas negali ir neturė-
nis eis!" Instrukcijos Šmeižti tų būti Lenkų valstybei naudingas neigi bu
dei biznio gerovės duotos. ti jos Vyriausybės tikslas, taip pat nurody-

* W . " tvirtinimas parem- damį } Pono Ministro Pirmia&uiko pareiškimų 
audiencijoje, duotoje Laikinojo Lietuvių Ko
miteto ųariams šių metų rugpiučio l f dienų 
Varšuvoje Vietininkų rūmuose, šiuomi raš
tu kreipiamės į Lenkų Respublikos Vyriau
sybę prašydami, kad įsižiūrėtu. į dalykų sto
vį i r išpildytų šiuos mūsų reikalavimus: 

Mokyklos ir švietimas. . 

1. Vyriausias mųsų rupesnis Vįlniaus 
krašte [dabartės yra žmonės šviesti tautos 
dvasioje. Caro vyriausybės rusinimo poli ti-

kairiųjų redaktorių viefiėjo Lie 
tuvoje? 

Rašęs straipsnį "Laisvėje 
yra ar bent buvo p. P; Grigai- ka šimtų su viršum metų neleido mums pie
čio "frontas'', nes p. P. Gri
gaitis nebūtų su juo tuo klau
simu kalbėjęs^ ir nebūtų jo 
kvietęs bendradarbiauti. 
Kų reiškia savo "enatos gy

nimas "pabažnai" šaukiant: 
<ctai yra aršiausias priekaiš
tas kokį tiktai galima padary
ti laikraščio vedėjui", yisiems 

ji spauda labai tankiai nei iš iaipat lengva suprasti. Taįp, 
šio, noi iš to juodžiausiomis Į tai yra skaudus jmefcaįštas, 
dėmėmis tepa mūsų valdžios bet atatinkųs tikrenybei. Gai-
atstovus ar jų žodžiais tariant la, bet ^alykti neišversi aukš-
" klerikališkų jų valdžių". To- tyn kojomis. 
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totis šiuo kr>rpsniu, smelkdama be atodairos 
kiekvienų mūsų švictįiuosi žingsjiį. Todėl da
bartės didelį plotai darbo stovį čia dirvonais 
ii* reikalauja daug pastangų iš visos lietuvių 
visuomenės ir teisingo, K atatinkamo vieti
nėms sąlygoms, elgesio iš Vyriausybes. Su
prantamas dalykas, kad mūsų mokykla negi-
gali iš karto atsistoti ant tokių kojų, ant 
kokių dabartės stovi laisvų vakarų tautų 
mokyklos. Trūkstą mums mokykloms bustų, 
stinga atatinkamai išlavintų mokytojų, netu
rime pakankamai lėšų mokslui reikųlingiems 
įrankiams įsigyti, ir t. t. Tie trukumai labai 
yra suprantami tų tautų gyvenime, kurios 
ilgų laikų išbuvo nelaisvės priespaudoje, is 
tų trukumų taip trumpu laiku negalėtų ^ b 
Į „U l .JPUPUA^gHHil l l J.iJi| .U.LI, I M I Į J . . I | W . ^ 

šalinti net turtingiausia visuomenė, tai kas 
&a besakyti apie nušnektų nelaisve jr su
niokotų pasaulinio karo ir nepadedamų Len 
kų Vyriausybės Vilniaus krašto lietuvių vi
suomenę. ,TUD tarpu vietinė mokyklų vyres
nybė apsimeta to nematanti arba nenorinti 
suprasti ir stato lietuvių mokykloms ištisų 
eile reikalavimų, kurių del suminėtųjų prie
žasčių negalima patenkinti. Tie reįkajavimai, 
būdami griežtai taikomi, gali padaryti, kad 
lietuvių visuomenė neteks savo mokyklų del 
to, kad negali tučtuojau įsįkurti pavyzdingos 
mokyklos, 

6tai antai mokyklų vyresnybė pastatė 
pradedamosioms liaudies mokykloms reika
lavimų, kad pasirenkamas mokyklai bustas 
atatiktų mokyklų liig&nos sąlygoms ir k»d 
tatai paliudytų apskrities gydytojas (Prie
do Nr. l# str. 2). 

Principe nieko netur&tiune prieš šitokį 
parėdymų, bet turimo paaakyti, jog vį#ąi 
tinkamų4 mokyklai baustų mūsų sodžiai be
veik neturi, o ir ne visur yra lengva pasiek
ti gydytojas. Šita aplinkybė, mokyklų vyres
nybei ir apskričių "gydytojams nepalankiai 
žiūrint į lietuvių mokyklas, sudaro neįveikia
mų sunkybių ir labai dažnai bergždžias pa
daro pastangas atidaryti mokyklai. Tatai 
ypač labai jaučiama Lydos- ir preslav£s ap
skrityse. 

Paskui, negalimas tuo tarpu įvykdytį y-
ra reikalavimas, kad- leakų kalbos, lenkų 
istorijos ir geografijos, taip pat aritmetikos 
ir ganitos mokytojai privatinėse liaudies mo
kyklose turėtų pilaų vidurinės niokyklos 
cenzą (Priedo Nr. 1, str. 10). Tokių moky
tojų neturi pakankamai nė valstybinės len
kų mokyklos, tąi iš kur gi jų galėtų paimti 
privatinės lietuvių mokyklos. 

Skriaudžiamas mums tautiškumo at
žvilgiu ir sunkus priimtį ir išpildyti yra 
taip pat l-e i kak v imas, kad priratįnjisi! lietu
vių mokyklose netik lenkų kalba, bet ir 
Lenkų geografija ir istorija ir dargi aritme
tika su gamta butų mokoma lenkiškai. Čia 
turime pabrėžti, jog niusų tautiškai susipra
tusi liaudis mokyklų nori turėti lietuviškų, 
pagaliau nesutinka tatai su pedagogikos rei
kalavimais versti vaikus, kad mokytųsi da
lykų nevisai jiems suprantama kalba. 

Ne niažą sunkumo daro mūsų mokykloms 
taip pat nelabai atsargiai vykdomas reika
lavimas, kad visi lietuvių mokyklų mokyto
jai turėtų dokumentus, parodančius jų lenkų 
pilietybę. Del vienų ar fcįtų priežasčių žy
mi dalis lietųvjų mokytojų negali įsigyti to
kių dokumente ir dabartės yra pavojtiįe, į ad 
gali būti pašalinti nuo užimamų vietų, jfei-
gu tatai įvyktų, tai' lietuvių mokyklas ištiktų 
•smūgis ir vaisingai pradėtas žmoftių švieti
mas nukentėtų neatlyginamus nuostolius. 

jgttie ir kįjįi reikalavimai sudaro tokių 
aplinkybių, kad lietuvių liaudis, ypač Į̂ y<k>s, 
Breslavės ir Seinų apskrityse nrgali legališ-
kai atsidaryti viešos mokyklos }r verčiama y-
ra kurtis slaptas mokj^klas taip, kaip tat 
daroma būdavo senaisias earo valdžios lai
kais. 

B;is daugiau 
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KAIP PRIIMTAS LLOYD 
GEORGE 

Spąlįų 6 d. J5ew Yprkan at
vyko buvęs Anglijos premie
ras Pavid Ldoyci George. Sa-
fcfsi atvykęs privatiniais rei
kalais. {Tuojaus iškeliavo Ka
nadon. Iš ten jis dar gryž į 
Suv. Valstybes. Bus ir Chiča-

Xetf Yorkas buvusį pramie- pilaų skarę obaolių^ 
r^ sutiko labai iškilmingai, 

V A I K U T E A T R A S . 

NE GERESNĖ NEI TAVO. 
-

Dialogas. 

Veikiantieji Asmens: 

Jonukas ir Petrukas, kaimynų vaikai. 

Veikiama^ ant kiemo arba trioboje. Pet-
nikas sėdi, o Jonukas ateina. 

JONUKAS: Gera - ryty. Petruk! 
PĘTBŲjKAS: Gerų, gerų, Jonuli 
JONUKAS: Ja i kur inasei eiti Fetfruk 

Žiūriu gražiai pasipuoics. 
PETRUKAS: Eisiu pas krikštų iaam*: FU 

praio ateitį, tai šiandie ir pgsirengiau. 
, JONUKAS: O kas tavo krikšto mama f 

PETBUKAS: Nu-gi įepgų i«ta. j 

JONUKAS: Ar ji tau Jabai cera l 
PETRUKAS: O, labai gerp. Aure davė 

JONUKAft: Gal ir buvo skaroje kokie trysjao ppdė vis-gi yra^gerfesnė ui tayąjų 

įvynioti? 
PETRUKAS: O ne, buvo daug, n^ažne pil

na skara. Bet l^itų kartu žadėjo duoti dar dau
giau. 

JONUKAS: O jeigu neduos?... 
PETRUKAS: t) , aš sakau kad duos. 
JONUKAS: Ąž manau kad necĮuos. 
PETRUKAS: (Lyg pykdauias). Sakau 

kad 4uos. 
JONUKAS: Kų ta slgupuolė duos* kad 

tik savo vaikams ištektų. 
FETRUKAS: (Smarkiau). Aš Sakau kad 

daos, ir užlmigti ginčai. 0 vėl-gi neišmisliok 
mano podėe, maco podė man gera! J 

JONUKAS; Gera, ar negera, kas man W 
rupi, bet žinau kad labai skupi. 

PETRUKAS: Jr tavo popjė negę^snė... 
JONUKAS: BJano po|ė ųia^ .Jabai getą, 

daug geresnė ŲŽ tavųjų. ^įap pernai vasajų 
Sykį davė pilnus kišenįus aįuplių prisidėti, p 
šių vasarų žadėję daj lata t\elf pridėti,. 

^P|OTtUCĄg: O p i gaųji tik ^ į vie 
JONUKAS: IM'an užteks ir \ieųo, bet 

f : .<^.:v = = • • 

PETBUKAS: Tylėk! Tu dabar nežinai a*j PETRUKAS: O įam tau rūpintis kad ąž 
jausi, ar ne. garsiu? Tii dabokis savp |caįlį, ai s&vo, įr bus 

JONUKAS: Jr tu tylėfe;, gal ir tu negąu. pabaigti nit^viejų ginčai. O dar but geriau, 
& t ad eitumei BJUBOH, ąes jau artinusį vąkųtųs, 

$įJCB#įL£$: M įmaa,^a4' ai gs-u^ut a#o jui^ m^, Įka4 to^įc^s r a į ^ m s kaip mtt-
tilf vienų, bet daug obuplių. Maae podė mųn 

JONUKAS: Garą, e mefce aeduoda; w\$* 
tik kaip pagyro puodas; vienais pagyrimais 
nori išsikelti. 

PETRUKAS: Ir tu nieko negavai.,. 
JONUKAS: Man ir gerai, nes aš iš \dtą 

ac netykau. 
P ė t p U K A S : Ir man gerai. Kiek oš kada 

gavau, tiek man estį gana. 
JONUKAS: Na, tai bė$k namo, nes įay 

gausi nuo mamos beržų kosės, kad vėlai j>arei-
si namon-

ąreiau nardai ir mam§ 
žino kad aš toli nuo namų neinu, bet ra&n ro
dos tu gausi įyrzų .Smetonos ųž kų per ilga* 
įr vėjai po, gatves valkįpjiesi. 

JONUHAS: Taų ųe rūpestis, ka4 aš gau
siu. ; > r . !' 

įvįem, nepjpt4era valcaraįs valjcįptįs gatvėni. 
naųiįeje ^ė(fet prie tovgčįy-

JONUKAS: Iš kur tu tokig proti|igis 
pasidajroi! Kaip žiiwiu taį prakalbas galėtum 
laikyti. 

FEffRUKAS: Aš klausau to, kų mane ma
mute mokina, ,tų pildau, tų užlaikau, tų- ir ki
tam pasakau. Tf patį ir tav£ persergiu. 

JONUKAS: Na, jau gana, nustok pamoks
lus sakes. Einu jau sau namo, gali vienas jtofi-
leringautį. 

PET|tĮTvAg: Geriau Jonuk įr wį§lTBU 
išpildysi kų gražus apsiėji^ias reikalauja, mą-
jjios įsakyinųį ųeprie|^araųsi, i r tpkių bįjiu 
M«^si >î WA» t̂ ^yeifea Um^l £4&e sveįkas, it 
# *im Jau ¥&Q tėv\^ų. ftiųrėk, kad įr tu tai 
pa&iytuin. (Abftįu j^JM). 

Užaąnga. 

-
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vičiui. Jig visai nesenai i | Įie-
luvos. Daug mums ka į įdo-
maus pasakys. 

Gindėjau, kad A. L. D. L. 
I). rengia koncertą, ant 10 d. 

nikų ir šiaip išvažiavimu ilsi-11 u *»• *.• • 
. ^ C., . , \ . 'lapkričio stengias gauti \ pro-

Čion kol kas dar nėra nie
ko veikiama, nes žmonės po 
vasaros daugybės visokių pik-

si. Klausos tilomis kaip kitos 
kolonijos pradeda veikti, lyg 
ragindamos ir mus pabusti ir 
graitai pradėti visuomeninį 
darbą. 

r i t 

e 

j 

Atšalimas nuo Bažnyčios. 
Rugsėjo 30 d. atsibuvo St. 

Mikylo bažnyčioj atlaidai. Bet 
žmonių į atlaidus mažai lan
kėsi, ypač lietuvių. Ant už
klausimo gausi žinomą, atsaki-
mą kad, "ne lietuvių bažny
čia'*. Bet toks atsakimas tai 
da nepateisina, nes pamaldos 
ir atlaidai vis tiek, bite K. Ka
talikų bažnyčioj. 
Girtybė. 

Čion girtybė tiek išsiplati
nus, kad tai prisiminus daTo-
si nemalonu. 30 d. rugsėjo, 
kaip minėjau buvo atlaidai, o 
žmonės po -stubas girtuokliauja 
net užmiršta ka ir daro.. Sa-
liunai taipgi pilni. Spalio 1 d. 
lietuvis — kriaučius girtas 
\ažiuodamas 21 gatve užva
žiavo ant italo automobili aus; 
apdaužė italo, ir savo karu*. 
Tuomet italai supuolę kriau
čių sumušė, peiliais supi austė 
burną. O tai vis pasekmės gir
tuokliavimo. Laukitės vyrai, 
bukite žmonėmis! 

Prakalbos. — Koncertas. — 
Baliai. 

Veikimas čion girdėtis jau 
greitai prasidės. Gal but geras 
pasekmes rengėjai turės, nes 
jau senai buvo parengimai, tai 
žmonės ir laukia jųjų. 

Spalio 17 d. yra skiriama 
diena kalbėti kun. J. Konce-

LIETUVJĄI GRASORIAI 

F. B. Palacz TelefotUM 
I4c. Knibalm^r Cieer© 3M1 

CHAS .SVK«V1CZB 
Gra bortus 

1137 S. 4»-th Ave. 
Cicero, III. 

I >u grabams kopJy<Sa veltui. Priva
tinis ambulancao. l'u«araa>inuMi kao-
seriaaittea >Uaj t hieacoj. 

SJ«s» • • • • • • •» • • • • » » • • • » i » • » » 8 I 

gramą, chieagiškus. 
Draugystė §v. Jono (pašei-? 

pine) rengias prie maskaredųi 
baliaus ( ar šokių) nežinau da, 
dienos. Potam, Bendrovė, ku
ri čion gerai gyvuoja taipgi 
rengias prie baliaus. Vėliaus, 
žinoma, įr daugiau^ atsiras 
visokių pramogų. 

Kaip tik kas naujo įvyks 
bandysiu pranešti per "Drau
gą" gerąsias ir prastąsias pu
ses. Vietinis. 

L. ATST. B-VĖS DALININ. 
KAMS. 

L. Atstatymo B-vės dalinin 
kai yra prašomi priduoti savo 
antrašus kad tokiu būdu butų 
galima sušaukti mitingas iš
rinkimui veikiančios komisi
jos. 

Antrašus prašomi siųsti 
šiuo adresu: 

Antanas Kurelaitis, 
632 W. Lombard Str., 

Baltimore, M. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
»m §057 

A . EL 
STASULANI 

ADVOKATAS 
VldurmJotij Ofisas 

Room 172« CIii« AKO Temple Bldf, 
77 W. Washington S t 

OFISAS CICERO 

f Telefonas Boalevard 41 t t 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lt*-
dotu vėso v«a-
tuvėse, krtkbt j -
nėe Ir kituose 
reikaluose. SLat-
no* prieinamos. 

3307 Aubur.i Ave. Chicago. 

1914 So. Cicero Avenuc, 
Panedėlio, Seredo ir Fetnyčloa 

TeJ. Cicero 5036 

V. W. RUTKAUSKAS I 
A D V O K A T A I 

m-**m* 
Oflaas D4S_taatyjt 

30 South La Šalie Street 

Telefonas Central 6890 

Vakarais 3223 $. Halsted St. 
Telefonas: Tardą 4 M 1 

•- sustok - pagalvok! 
. ̂  . „• . . . 

Pagalvojęs Pasinaudok! 
Knygų I š p a r d a v j m a s, Kokio Dar Nebuvo 

-

TIK IKI GRUODŽIO MĖNESIO 
• " • — s — r -

KATALIKŲ TIKYBA 

Parašyta Jftuj. f. Bučio 
Knyga didelio formato, 215 

puslapiu. Joje išdėstyta apie 
Dievą, Trejybę, Pasaulio pra
džią, ką sako mokslas ir &v. 
Raštas apie pasaulio pradžia 
Apįe žmogų ir angelus. 

Labai naudingą knyga ir ti
kintiems ir netikintiems. 
Kaina su apdar. vie f i qn 

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
Šį knyga didelė 175 pusi. 

Gražiai išleista. Joje telpa 
smulkus aprašymas kaip far-
mavosi l_4etuvos kariuomenė 
ir jos pirmieji žygiai. Beto jo
je randami 92 paveikslai ka
reivių ir jų darbų. 
Kaina su apdar. pa- CQ CA 

auto™*** «Mia* * 0 I J U Retoje 
t • • • • $2,50 

toje 

Tik 
. . . . . . . . 

Kaina be apdar. vie-
toj© . . . . . . • • • • • > . 

Tik . . . . . . . . . . . . . . . 

85C, 
SI.00 

75C. 

Kaina mink. apd. vie- JO C f) 

Tik W1 i W 

sjlilU 
Kaina pop. ap. vietoje titSi 

f l SliOO 

ANDERSONO PASAKOS 

Joje yra 234 pusi. Formatas 
didelis. Telpa apie 40 labai 
įdomių pasakų, kaip va. 

'Penkių ifom istorija". 
"Biaij?uąw aą&]ika*'\ 

Dangaus lafeto". 

"Mergaitė atsistojusi ant 
duonos". 

"lįaiimė ir niekio šakoj gali 

"Karalaitė ant nmio". 
ir kitos kitokios. 

Kaina vietoję 

Tik • • • • • • 

SI.50 
SI .00 

raviovas Korikas smaugia lie-i 
tuvius. 

Kaina vietoje 

Tik . . . . . . . . • • • . . < 

35C, 
25C, 

žMOOU* IR fffYTO&YS 
Parašę Kun. Pr. Bucys. 
Knygelė turi 01 puslapių. 

Ji labai įdomi. Nes aprašo 
žmogaus kilmę. JCaip žmogus 
skiriasi nuo gyvuolių. Kaip 
atsirado balti, juodi, raudoni 
ir geltoni žmonės. Kaip atsi
rado žmonės Amerikoje ir t t 
Kaina vietoje Jjjc^ 

Tik * . . . . . . . . . . . 
1 

KATEDROS DAINIUS 

Šioje knygelėje 63 pu*l. G ra 
ži ifcvaiąda. Turinys įdomus. 
Kalba graži. Skaitymas labai 
patraukį&ntįs, Kas mėgsta 
širdį judinantį skaįtymą, tei-

I 

tna šią knygelę. 
' v i l i • 

IK I * -
l l wL "̂ * 
• * • t • • • 

ĘUCKIiSBĘRUy FJNNĄS 

Vertė Jonas Kmitas 

Knyga didelio formato. Tu
ri 284 pųsl. I*abai įdomi apy
saka; turinys įvairiausia. 
Lietuviams reikia džiaugtis 
tąja knyga ir visiems ją įsi
gyti. 
Kaina vietoje 7Cp 

- 15G. Tik • •••••••••••••• 50G. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame * 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius susisie-
kymus su Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite prega siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFAGTURIN6 
DISTRICT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago 
tmu viri f7.000.000.00 ] 

>» 

LIETUVOS ATGIJIMO 

ISTOMJA 

Parašė Kun. J. Totoraitis. 

Šioje knygelėje aprašyta ir 
tikrais faktais paremta kaip 
Lietuvių tauta rusų persekio
jama atgįįe. Kaip nešamos 
ir užrubežio knygos, leidžiami 
laikraščiai, kaip buvo moko
ma skaityti, rašyti. Kaip Mu-j „,, , . . / g 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai 

Dr. Makaras 
LTETUVY8 GYDYTOJAS IR 

v CHTRL'RGAS. 
Už Chicfigo8 greičiausiai ir ar

čiausiai pasiekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor. East 
Chicago, Hammond, Gaa-y. Harvey, 
Stegcr, ir J<JHet. Todėl visokiais Į 
reikalais kreipkitės: 
1444 WENTWORTH AVE. CHI-
CAGO HEJGRTS,' UAi. Tel. 4»4 
Ketvergo vakarais: 1045S S. State 

St. HoscUuul. Tel, S4», 
- m 

C i Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4193 Archer Avenue 
Vai.; i iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj i iki 12. 

Tel. Lafayctte 6041 j. 

KAUNO ALBUMAS 

Jame vien tik paveikslai ir 
jų gana platus paaiškinimai. 

Kas nori Amerikoje būda
mas pamatyti dabartinės Lie
tuvos sostinės žymiausias įs
taigas ir įdomybes, tesiperka 
Albumą. 
Kaina vietoje 7RP 

Tik . . . . . . . . 60C. 
• • • - - i •• i f • " * -

» 
—— — — 

e*^»«< 

VARGO MOKYKLAI 

&į knyga viso būrelio nif-
kytojų sutaisyta. Jos turinys 
taip įvairus, kad neaprašysi. 
2mau tik, kad tokias pasaky
tos, kokios šioje knygoje tei-

"il$ Wiriem*'f' 1 im mC^sta jauni ir sepi, vai 4. r , r V A i i c n u ) k a i { u ž a y . 9 g t o k i o g 
Uwyer 

L I B T i m e AJDTOaAI AM 

»»«•• m i 

Dlen.: R. B14-M«-127 H. Deąr-
bora Str. Tel. Randolph 5W4 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roseland Tel. Pullman 8377 

! pasakėlės. 

Kaina vietoje 

» • 

A 

8. D. LACHAV7ICZ 
LDETUV18 GRABORIUI 

814 W . M-rd PI. ffcloiųco, m 
Patarnauja latdotarėaa kuopi 

lUIkale m»ldžio atsllaB-
ktl, Q mano darbą busite •*#»-
aMlntL TeL Canal 1171—lit» 

—̂  — — — — — — — — —̂ —̂̂ —̂̂ ^̂  w 

I Rezidencijos Tel. Orunswiek 4S87 
V*. C. YUOIUS D. C. Ph. O. 

OHIROPRACTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. t - l ; 5-* P. M. Sventad. 9-11 
1570 Milwaokee Avenue 

Camp. Rol«*y Iv Vevtb Ave. 
Ofiso Toicf. Brunavtck 7A93 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidormiestyje 
CHICAGO TEMPLE BUILDIHG 

77 W o t Washlngton gtreet 
Room 1724 Tel. Dearborn 9057 
Namu Tel. Hyde Park S395 

• • . . 80G. 
* Ui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1̂ 1 

' • •• » 

_ _ _ _ _ 
BRAI2INĖLIAI 

—— 

ParaSė Skruzdė 
Šį knygelė gražiai išleista. 

Joje telpa 11 įvairių iš gyve
nimo pasakėlių, monologų. Jų 
kiti nepaprastai juokįngi, ki
tos graudingos, visos naudin
gos. Kas nori žmonių draugi
joje ką linksmo papasakoti, 
teįsigija šią knygelę 
Kaina virtoje ^ 

Tilr 
. . . . . . . . 

-v S 25G. 

JAUNOJI .LIETUVA 
Poema. 

Parašė J. Maironis 
Ką apie šią knygą pasaky

ti! Parašė ją Maironis, tai ir 
gana. Žinome, kas Maironis ir 
kokios puikios jo eilės. Ši pri
guli prie gražiausiųjų jo dar
bų. Imk ir skaityk. 
Kaina vietoje 

Tik 

80C. 
60C, 

TRUMPA APOLOGETIKA 
Paraše Kun. P. Bučys M. I. C. 

Šioje knygoje yra 220 pus
lapių. Didumas vidutinis. Joje 
aiškiausiai įrodyta atsiradi
mas tikrojo tikėjimo įr netik
rųjų tikėjimų. Parodo proti
nius tikėjįmo pamatu* Tai 
didžiai svarbi knyga tikin
tiems, ir netikintiems. 
Kainą vietoje . . . . . . . . M A 

Tik • • • • • • • • • • « « { • » • , 400. 

• • • • q»- • • 
S. W. B A N E S f - * i 

ADVOKATAS 
-79 W. Moaroe Street 

Room 904 - Telef. R&ndolpli 9900 
Vai: Nuo • ryto Iki 5 po piety 
Vakarais: 9893 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1011 
Chlcago. , 

>« —1 m m m m 

m 

—— S—— 

NORĖDAMI 
PIRKTI* PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREiPKlTftS 
P A S MUS. TAS JUMS PUS 

ag=» 

4 

NASGO, 

809 W. 3Sfll St, C H M 
Tel. Boulevard 0611 ir 0 7 H 

Mįįwaaw__ 

- • . - l - - - i . i l fąę i f 

-Vidikiene 

mum 
feapjui 31 gatvi 

Y a r _ | 110 
Vlena—t 'ofise ap 
> • *. *. Wąą 
aląf. 

p<*tr1rra* ©a-
J^rnavUiaa prlt 
^rtjndrnio.VlsolU pa 

ppsarimat sykai. 

m 3_C • 
••i •• • - . — m v ' i • .'*> 

Tel. Lafafj i 4129 

PLUMB1N6 
Kaipo Uea^vya, UetoTiauia vlaf. 
doe patarnauk kooger' 

M. TTiKA 

ATSTOVAS RALYS MISIOKĮEWAUS UŽRAŠAI 

Snlietųviiw H^vnas. Versta ftrolių Marijoj. 

Šioje khygoje telpa —- gra
žiausių atsitikimų iš įvairių 
žmonių gyvenimo. Aprašyta 
atsivertimai į tikėjimą. Pradė
jus ją įskaityti nėra noro pa
leisti iį rankų neperskaičius. 

Puslapių 1^4. franji didelio 
formate. Laaaį gFaįi kalba. 
Turįnys interesinj5ąs. Aprašy
mai gyvi. Vaizdeliai, tiesiog 
žavėjanti. Kas šią knygą skai
tė, tas ją giria. 
Ka£n£ vietoje 

Tik . . • i • • • • • 

40C. 
25C. 

Kaina graliai aptaisy- # 1 C n 
tos vietoje # l i w 

W* 
• • • • • • « 

$1.00 

STATISTINĖS 2INIOS 
Apie Liet. ligi karųį 1914 m. 

iš šios knygos galima suži
noti apie Lietuvą daug įdo
mių dalykų, kurį} įfcį gioiei da 
nežino ta, tai yff, kįeį Lie
tuvos žemėč, gyventoji], koki 
jie, apie Lietuvos turtus, pra
monę, prekybą įr k. 
Kaina vietoje 1 9 f|f| 

Tik . . . . : V.-, {1.00 

LIETUVIŲ KALBOS 

f. Kriaušaičio ir Rygiškių 
Jono. 

Tai naujai sutaisyta gra
matika. Norintiems geriau 
mokėti lietuvių kalba, reikia 
naudotis šia knyga. 
Kaina vietoj* filip 

Tik • • • • • • • • • • * * • • * 60C. 
— , ——— •a. v !=• rrtru—^-" "-• •; & *-• v - a r ^ - i ^ T - — T T ~z ,.,<.,. g.- ••»..-.'- • — 

ŽEMAITĖS RASTAI 
Apsakymėliai 

Knyga d^clė. Puslapių 
3^1. Joje telpa visa eilė įva'M 

ĵų aprašymų iš gyvenimo. 
ČJymi knyga. Tinka labai į 
fc#iygynus. 

f i k 1 -*¥* • a • # • • • • • • s $1.00 

JOt̂ O BILIŪNO RASTAI 

Knyga 14? $>usląpįų. Joje 
telpa daug aprašymų,, vadi
nama "paveikslais", apysakų 
ir eilių. Tai žymus Jitęrątinis 
dąrHbas. 

Kaina- vietoje* 

* * • • • • • » • • « « . • 

$1.50 
90C. 

LIETUVOS ŪKIS 
Parašė. Al. Rimka. 

Norint arčiau apsipazintį su 
Lietuvos žemės reikalais, pra
vartu paskaityti ši knyga. 
Naudos iš to skaitymo bus 
daug. 
Kaina vieiojo $1 M 

Tik 60C. 

APEIGOS R. S . BAŽNYČIOS 

Parašė Gerutis 

&į knyga visiems katali
kams naudinga ir reikalinga, 
kad suprastų visas apoigas, 
%artojamos bažnyčioje. 
Kaina vietoje Cjjn 

Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 W. 22-ad A 60. Leavltt Sts. 
Tel. panai 6222 Chicago, 111. 

VAI-. 9 iki 12 ryto ir 1—8.10 
vakarą. Ned. pagal sutartį. 

M Į - T T T ——— — — — — —— 

' • * . . - i - - -1 • ' • 
Dr. A. J. Ber taš ius 

(Bertash) 
GYDYTOJAS EB CHJRURGA8 

S404 So. Halsted Str. 
Ofiso Vai.: 1-1 po piet 6-8 vak, 

Hcsidcncija 
S150 60. Uulon Ave. 

Tel. Boul. 5«13 Tel. Yds. 1«»0 

| » « > « T ^ » i > » H 
Tel. Oanal 1M, Vak. Ganai S I U 

DR, P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
IMI Uosta Halsted Street 

Valandas: l t tai 12 ryta: 1 i _ < 
po platų: I Ik) l 

Mmmm • • • • • » • » » • » • » » . 

D8. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str 

«MS 
Ofiso vai.: 1« ryto iki l t po ptaS. 

i iki 7 vai vakaro. 
Rea. vai.: I Iki 4 po platų, 

41 SI Arcber Ave. 
Tai. LAfayaUa #MS 

Į—~-— — — ^ ~ — ^ — — — — • • • • • » • » i 

XeL Bonlevard Į S U 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytoju 
3303 Soutij Morgan &trm 

Gklcago. Dl. 

Tet illvd 

Dr. 
SS1S 

Valandos; 
7—9 vak 

. 1401. 

V. A. SUNKUS 
80. Halsted Street 
Nuo 9 lkl 2 dieną. Nuo 

1 

NedėUomls 9 lkl 12 dlsn«. 
i t M ' Į • • • • jf .".• - • • - . • n • m - ••'• • i 

l ' . ' p * 

Dr, M, Strikol'is 
\ 

1 • . • - - • * _ 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4S01 So. Asklaad Avenoe 

«eL Boatevard 7820 
Tat : 2 iki 4 ir « lkl • 

Ned. ia lkl 12 
lt 0641 So. Albany 

Tel. Prospect 1920 
Val. : pasai sutarti. 

• mm •»—*«•»».'•• g'"!lM m m m m *> 

~HP 

i 

! 
i-

lik 
u 

40C. 

" D R A U G A S " Pufa. Co. 
2334 Suatk Oakley Av«.u Ckicage, IU. 

Tel. Lafayctto 2415 

DR. C. K. ČERYS 
(CHERRY) 
p_VXįSTAS 

Perkėlė savo ofisą i Bri^Įiton Park 
4454 Jp. Wąejjem Avenue 

(ąarap. 46 84.) Cp4opgo, HL 
V a l a n t ' Nuo Z po pietų, iki 9 ] 

pakaro; Subatoms nuo 9 ryto iki 
y vak.; Nedelionm nuo 10 lkl 12 

M i n i . " • • • • • • 

j * . ^ ' ^ 

»t,mm • » i » ^ i 

• f M* "n f l 

Remkįt« fruoš bįsnįerįus, ku-
, m i^m^m garsLuaiJi dien-

rąity J'Pranj*", 

http://f7.000.000.00
http://-?.-l---i.il
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CMG4 GO/E 
NOUTH SIDE. 

<m»»»»<PO»<»I»»»»»* **SŽ 

SALIUNŲ "LAISNIAI" PRANCIšKIECIŲ VAJUS. 
NAIKINAMI. 

Šv. Jurgio Svetainėje. 
Ateinančio sekmadienio 14 

d. š. m. 7:30 vakare įvyks pui 
kus vakaras minėtu seserų 
naudai. 

Šv. Jurgio parapija buvo 
pirmutinė uždėti lietuvišką— 
katalikišką mokyklą 30 me
tų atgal. Ši parapija pirmuti
ne parsikvieti seseris Nazarie-
tes mokykla vesti ir is *ios 

Chieagos majoras Dever be 
jokios pertraukos naikina sa-
linnams "laisjuus." Iki va
kar dienos panaikinta suvirs 
vienas tūkstantis "kusiiiu." 
Pranešta, kad tas naikinimas 
nebus pertrauktas, kaip ilgai 
Chieago nebus pilnai apsau 
sintas. 

Dantelis salimui be "laisr 
niuM atėmimo nždarvta. Tai 
padarė patys savininkai, kad 

• 

| Lietuvių Giesmininkų dr-ja parko avet 

po Šv. Cicittjos globa šių rae-i 
tų lapkričio 4 d. rengia meti
nį pasilinksminimo vakarą — 
Šokius Wicker park didžiulėj 
svetainėj, 2040 W. Notth Ave. 
Prasidės 5 vai. vak. Publika 
kviečiama skaitlingai dalyvau 
ti ir prie geros muzikos link-
smintės, gražiai Jaiką sunau
doti. Kviečia visus 

Komitetas. 

Teatrali§lco KHubo "Lietuva" su
sirinkimas įvyksta ketvirtadieni, Spa 
lių 11 d. $ vai. vak. Davls Sąuare 

Valdyba. 

S^tyirtadienis- Spalio 11 19, 
- * — — — — — " i i „ 

NAMAI 

nm. 

parapijos gimė naujas šv . 
Pi"anciškau*s Vienuolynas. Tai 

apsisaugoti kratų ir nesmagu- „. . , 
gi si parapija gal daugiau uz 
kitus parapijas atjaučia S«:>e-
rų Praneiskiečių reikalus. A-
pie 15 draugijų vienbalsiai nu 
tarė jų -reikalus remti ir is-

Daniel MeFall, kurs Įtaria- rinkta komisija iš (> asmenų 
litas Jerry OTonnor intžudy- darbuojasi. P. Sauris tur pri-
me kovoje del alaus, paliuo- [rengęs dainas iš choristų ir 

ĮTARIAMAS LAIKINAI 
PALTOOSUOTAS 

ARTINAS BAZARO Už 
. BAIOTUVfiS. 

suotas iš kalėjimo padėjus už 
jį 50,000 dolerių bondsą. 

IŠMĖGINS ĮSTATYMĄ. 

mokyklos vaikučių. Keli įžy
mus kalbininkai ir kun. J. 

ISutkaiti* seserų Pranciškie-
čių prietelius ir pirmutinis au 
kautojas $GIX).(X) iš Pittsbur-

Kai-kurie Chieagos krimi- „h, p a . žada atvažiuoti ir at-
nalistai apsirūpinę ginklais, sivežti visą krepšį įvairių do-
Oinklus nešioti leidimus jie v a n u y ^m[ų a p j e Seseris 
gauna nuo Cliieagos priemies- [pranciškietes. 
čių taikos teisėjų. 

Cook apskritiem prokuroras 
tą klausimą išmėgins teismuo
se. Bus patirta, ar taikos 
teisėjai gali išduoti leidimus 
žmonėms turėti su savimi gi
nklus. 

Taijji, bus išmėgintas vie
nas valstybės įstatymų gink
lu klausime. 

.Taigi brangus šv. .Tir-gio 
parapijos lietuviai Katalikai, 
ir kaimynai nepamirškit kad 
at> inančio sekmadienio vak i-
re 7:30 visi atvyktumėt į šv. 
.J'ugio par. svetainę, 32 plneo 
ir Aubuni Ave. 

Sr. Pranciškiediu Tėvas. 

' GRAŽI'' VILTIS. 

SPROGO BOMBA. MOTE 
RYS IŠGELBĖTA. 

Chiea-oje nekilnojamų nuo-' ***** ****** *&> priešaky 
iavvbių vertė padidinta, kadi k r a u t , m *' s ^136 *>. Halsted 
surinkti daugiaus nuo žmonių S"tvė *P"*P P a r a k o b o , n h a ; 

supurtydama visą a|)ielinkę.' 
Ant ketvirto aukšto tam pat 

name buvo ruom tarpu dvi 
sergančios moterys, Mrs. Fred 
.Junker ir Mrs. Neliie Perkins. 
Bet .jiedvi išnešta neužgautos 
kuomet sprogimas įvyko. 

Krafttuvę valdo Junker, bet 
jis sakės policijai, nieko neži
nąs, kame butų preiža^tis šios 
bombos padėjime. Nuosto!ių 
padaiyta j $500. 

Town of Lake. — Rodos, 
nesenai bazaras teprasidėjo, o 
jau dabar kalbame apie už
darymą. Laikas atslinko ir 
praeis, su nuveiktais darbais 
turėsime džiaugties ar liūdėti. 
Kur tu žmogus liūdėsi f Ma
tant tokią gražią pradžią, visi 
vienybėje, dirbo, visų mintį s 
atkreiptos prie darymo pa
sekmingo bazaro, viską kru-
von sudėjus dirbo į si juose 
kad pelno padarius. Kaip 
sakiau puiki pradžia, beabėjo-
nės, ir užbaigs dar geriau, da
bar girdžiame išsitarimą: kad 
baž. no^vieną meta taip nebu
vo pasekmingas kaip šįmet. 
Ir kodėl ne? Parapijonai duo-
snųs žmonės. 

Manau kad visi lankėsi, jei* 
gu atsirado "slacker'* tai gė
da. Dar laiko yra sąžinė sura
minti, štai ketvirtadienv ir 
sekmadieny baz. baigsis. Daik 
tų dar liko, galėsite savo lai
mę mėginti — laimėti. Visgi 
riziką darykit. T baz. visi — 
Hoorah! Omega. 

- I • » • 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
Kelionės. 

Dr, A, Račkus 
Ligonius priima kasdien 

nuo I vai. po piet iki 8 vai. 
muro luunos 2 natai po 6 puikius vafcajQ. Soredomis ir Nedė-

BHIGHTON PARKO 
BARGENAI! 

PARDAVIMUI 2 augStu medinis 
namas 2 flotal po 4 kambarius; su 
elektra ir maudynėms; belsmeotas 
Ir 2 šantes užpakalyje; kaina $5,000 
pusę pinigais o kitus ant morgičlo. 

PARDAVIMUI 2 augStų naujas 

A N T R A N D O S 
TURIU AKT RENTOS krau 

tuve geroje vietoje apgyven-
ta. Geriausia del kriaučiaus 
arba šanėiui. 

Kreipkitės pas: 
- - k ' „ , . * ^ * ' ~ t;.' Jk« J kambarius; viskas jtaisyta pagal 
1315 So. 49th Ct. Cicero, 111. i naujos mados; pirmam fia'te karš- iiomis ofisas uždarytas. Pro

tų vandenių šildoma: kaina $i4,ooo fesiohalį patarnavimą teikia 
i npie $0^000 pinigais, o kitus ant 

morgičio lengvais išmokėjimais. 
Norėdami pamatyti minėtu* namus 

atsilankykite diena ar vakarais paa DU-in AVC. 

K A S H A D O ? 
Baitą. Šuniuką (froneh pudd-
le). Jis paklydo ar kas paėui(\ 
Duosiu gerą dbvįn$ radėjui. 

Atsišaukite: 
^ ANTON PAV, 
1808—10 W. 47 Str. 

Tėl. Laffavette 4827. 

REIKALINGA. 
REIKALINGA tuojau patyrės bu-

ėoris: darbas ant visados didelis už
mokestis ir sanitnri&ka vieta. Pasto
viam vyrui puiki pro#a kuris mo
kate minėta atnata kreipkitės tuo
jau .sekančių adresų: 

A. J. SITKOS 
1007 — 8-tli St. U'aukfgan. III 

Telefonas 1408 M. ar 497 

PARDAVIMUI. 
B I Z N I S 

PAIiSIDlTO[,A valduiniu 
krautuvė, geroj vietoj priešais 
publie mokyklį. Parsiduoda iš 
priežasties, kad savininkas 
kraustosi i savo narna. 

M. KULBOKIENĖ 

BR1GHTON RE.4LTY COflPAJIY 
J. Yųshke\vtt7:. vedėjas 

4034 Archer AveflMie 
(Prie California Ave.) 

PAIEŠKOJIMAI 
rAlESKAU MatėuSo Vareikos, pir

miau syveno Clinton, Ind.» nfosku* 
tintais laikais gyveno Ranton, Pa. 

Ar, jis pats tegul atslžaukia- ar 
kas kitas apie ji praftdme ptaneSt', 
.̂nes turiu svarbų reikalų. 

KAZ. VAREIKA. 
1O0J N. 14t Ave. Gary, Ind. 

savo ofise: 

• Cicero, 111. 

i\ — 

Dr. Hefen M. Wisnow 
LIKrtTVAITfc DENTIST*: 
2137 Sotith Cicero Avenuo 

(Arti DouRlas Elevi.tor) 
Ant antrų lubų, room c 

Tel. Cicero 5526 
Ve landos: nuo 9 iki 12 iryte; nųo 
l iki 6 po Diet; nuo G iki d vai 

>»»»Ęt 
2=C 

> 

RUEftkOJlMAS. 
Antanas Andziulis ifi Zapyftklo pa -

rap. .StaugviliSkio paiiya^-ko, dai>ar 
«vi \nųs pondotte (Anjflljojej feUko 
savo brolio f ^ufyri» Andziulio^ ftvov 
Kerio Baliuno Juozo ir kitų\ffJmlnių 
iimerikoje. Prafiou atsiliepti M«<v fta 
rosu: lAMKlpn, K. 2 E. HoWs str. 8, 
Kin^sland IM. Mr. A. Andziulis. 

• • • — - I . I . I . I U I _ • 

f Dr. Maurice Kahn! 
Gydytojas Ir Chirurgas 

2 2 5 9 ^ 2 _ ! t L . _ i i J ! ž g a k a l i ° - į |4631 6 . Ashland Ave. 

taksu. 
Miesto majoras turįs vil

ties, kad tuo būdu taksų ra-
tos bus sumažintos nors 5 
centais. 

"Ora/j" viltis. Didina nuo-
t 

savvbiu vertę ir skelbia 
džiaugsmo a|)ic taksu ratu 
mažinimą. 

Tai juk visai tuščia viltis 
visiems tiems, kurie moka 
taksas. 

PROTESTUOJA PRIEg 
VANDENS SAIKRODŽIUS. 

P R A N E Š I M A I . 
W£8T SIDK. — J^ Vyčių 24 kp. 

r:*va)-bus susirinkimas {Tyki Ai va
karų, gralio n » i . Aušros Vartų par. 
svetaint'je. H vai. vakare. £ianie sn-
Ki.rinkiuie bus kalbamų apie rengia
mų j I viikarų. Tat visi sariul prašn-

\ . I I « 1 V I M I . iiie susirinkti. 

U Vyeu.i 4-(os kp. mc'ne.Hinis su
sirinkimas }vykfc ketvirtadieni, spalių 

Vafclyhjr. 11 d.. 8 vai. 

, JLocolo N'o. 269 A. P. W. of A. 
.susirinkime jvykn {'onktadienį. spa
lių 12 d.. 7.3a vai. vak., 'ir,«4 .\. 
Uobey St. Svarbus reikalai. 

Valdyba. 

A. f A. 
STANISLOVAS EISINAS 
mirė spalio 8 d. 1923, 9 
vai. vakare šv . Elzbietos 
ligoninėj. Paėjo iš Stul
giu miestelio Raseinių Ap-
skr. Moteris minis 4 metai 
atgalios, paliko dideliame 
nuliūdime 4 vaikučius Al
fonsą, Stanislova Benjami
ną ir Baroora, seserį Eu
genija broli Kazimiera. 

Velionio kunas pašarvo
tas pas seserį Eugenija 
4058 So. MapIewood Ave. 

Laidotuvės įvyks j>ėtny-
čioj spalio 12 d. 1923 į 
šv. Jurgio bažnyčia 8:30 
vai. ,ryte. Po pamaldų bus 
nulydėtas į gv. Kazimie
ro kapines v i 
» Nuoširdžiai kviečiame gi 

^mincsr draugus ir oažįsta-
mus dalyvauti laidotuvė
se. 

Ntaiude.-
Brolis Kazimieras 
Sesuo Eugenija 
Ir Vaikučiai. 

Tel Yardfi 0994 ^ 
Valandos; , 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

[Nedėl. nuo 10 iki 12 piat. Į 
1 ft*!********************^ 

—m Telefooa* Beeley 7439 

Dr, I. M, Feinberg 
Gydo specialiai vlsoklaa vyrų fr 

moterų lytiftkaa ligas. 
2401 Madl9<m Street 

Kainp. Western Ave. — Čhfoago 
Valandos: S—4 po pietų 1—9 rak. 

M t o M 

Telefonai liouletard 1939 

Dr.S, A Brenza 
4909 So. Ashland Avenve 

Chlcago. 111. 
Vai.: » ryto Iki 12 piet: 1 po 
piet Iki I po piet: 4:19 rak. iki 
tf:S0 vak. 

Qm m m • > • • • • <Į< mm • ! ! • > ^ 

tn m m t n i i • • • • »»m m m ą •'•!» • • • ! 

h A. K. Rutkauskas 
GYKFtOJAS m COIRCKGAS 

4442 So. Westem Av*... 
Tclet. Lafayette 4149 

2p wmrdo« Tąxpąyers' Ass'n 
Chieagos majorui pasiimto 
protestą prieš projekte visus 
Chieagos namus aprūpinti va
ndenio sai k rodžiais. 

Proteste pažymima, tai ne
girdėtas daiktas tas projek
tas. Tai butu didelė skriau-

RASTA NEŽINOMO ŽMO 
GAUS LAVONAS. 

Praeivis nedėlios ryte atra
do vyro lavoną, gali bnt apie 
3t) metu. amžiaus ;rastas miš
ke netoli Elmuood kapinių ir 
River ({rovė. Kunas buvo pri-
dengtas sudriskusiom drapa-

miestui. 
u 

nom, kuriose rasta tuščia pini-
da £r>*ventojams ir paeiamji'inė ir keletas raktu. 

Manoma, kad tas vyras ten 
miręs, gulėjo kelis mėnesiu*. 
Rasta vienas galas virvės ne
toli lavono galvos, gi kitas ka
bojo ant netoliese esanėio me
džio. 

«s T Ai 

JONAS MACIKAS 
Pcirsiskirė su šio pasau

liu 9 diena spalio, 9 vai. 
vakar. Paliko nuliūdime 
sunu Antaną ir taipgi du
kterį Juzefą ir 1 brolį ir 
1 seserį Amerikoje ir 2 
seseris ir tėvus Lietuvoj. 
Paėjo iš Tauragės apskr., 
Kaltinėnų parap. Kanapi-
nskų kaimo. Laidotuvės 
bus spalių 13 diena iš na
mu 4054 So. Rockwell st. 
į Nekalto Prasidėjimo bâ  
inyčia, r̂i iš t.̂ n į šv . Ka-
zimiero kapines. Meldžia
me primines ir pažįstamus 
atsilankyti į pagrabą ir 
dalyvauti laidotuvėse. 

Pasilieka nuliūdę: 
SUNŪS, DUKTĖ, 

BROLIS ir SESUO. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Cbicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BfcREJKALO 

taip 
negausi. Mašinėlių laiškams druknoti ir ofiso dar-

-bamsi yra naujausios mados. U/Jaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šjiubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsišku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikaliSkus instrumentus atsafesnemi. 

Taipgi užlaikau pilna e.ilo. optiškų dalykų. 
Steponas P. Kazlawski 

4632 S* ASHLAND AVE., CHJCAGO. 1LL 
Telefonai B0ULEVARD 7309 

Teatrališkas Kliubas "Lietuva" 
Stato Scenuj 

Keturių Veiksmų Dramos Vaizdelį 

V A L K A T ff 

Kad. Spalio-Oct. 14 d. 1923 
School Hali Svet., 48-ta ir So. Honore Gat. 

Pradžia 7:30 Valanda vakare 
Vaidys žymiausi Chieagos artistai. Nepraleiskite progos. 

i J . . , . M J U . , ' U R j i . . . II . ^ • • i r a 

Veikalas "Valkata'' yra pilnas žingeidumo ir naudin
gas kiekvienam pamatyti. Beturtis pamatys, kaip greit 
gali turtingu,likti. Motina pamatys, kaip*vyro apgauta 
angina svetkna kūdikį, kaipo savo ir daug kitų žingeidimų. 

Kliubas deda visas spėkas, kad sis vakaras atsižymėtų 
žingeidumu, geresnis už buvusius. ^Taip-gi turime priminti,. 
kad ir pats veikalo autorius dalyvaus. Daugumas gar pa
menat Jonų Zolpę, kuris buvo vienas iš seniausių ir geriau
sių lietuvių artistų. Todėl dar sykį bus malonu visiems 
pamatyti mūsų. Joną ant scenos, kokio nors Jurgio vietoj. 

Po teatrui bus lig vėlumui lietuviški ir amerikoniški 
šokiai. Kviečia visus vardan T. K. L. 

KOMITETAS. 

l'eL 0597 
) Dr. Marya 

Dowiat-Sass 
170? W. 47.th i*t. 

V»»aDdo« nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
Iki t tai. rak. Nedčllomla nuo S 

lkl 2 vai. po pietų. 

8R. CHARLES SEGAl 
rerkėlė gftvo Ofb»a po namerlo 

4?»» SO. AfiHLAJTD AVMMVU 

8PECU AUSTAS 
OUorų, Mote l į Iv Vyru Llcu 

VaL: ryto nuo l t — 11: nuo 1—i 
po plutų: nuo 7—I: l t vakare. 
NudėUomla: l t lkl 1. 

Telefonas Dreiel tSM 

• — -•-»-
tel. Blvd. 7048 

Dr. C. Z. Vezelis ! 
UETUVTS DENTISTA8 

4711 » 0 . ASHIiAIlD AVEHUE 
arti 47-fcM GatTės 

Valando»: nuo t ryto lkl 9 tek. 
luredomli nuo 4 lkl 9 vakare 

• » • • • • • • » I » » » « » » U I 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgas Street 

cmcAoo, n u r o u 
nota Valandoa — t lkl 11 U ryto 

po platų I Iki t rak. Vadillomia 
* enaaa aldarytaa. m 

* • 

Rezld. tel. Van Barcn 0204 
Ofiso tol. Bottlevard 0O9S 

Dr. A. A. R0TH 
rnrmAM ovDYTOJAe » 

CHIRLBGAJ 
«p«clalfelAa MoM-rlakų, Tyriėkų 
Va&ej ir vbm ckrooJšku l ) n 

Gflaaat 1886 8. Hali»trd 84. 
vaL: l t—1 1 ryto: 8—t na 
plat. 7—tvak. Mad. l t — 1 1 d. 
Ite«. l į s t lodependenee Blvd % 

Pklaaco 

f 

in 'i ><ss* 

The Tie That Binds 

S JVTKNn^OfS VALCUOK yt» tai 
tatita toli <usisiekamos giminystės. 

Kuonės jKiskatinti pirmyn nauju progų 
šioj neišsemiamu turtu žemėj, šeimynos 
eionai išsiskyrstė daugiau negu kokioj ki
toj saly. Labai retai atrasi žmonės gyve
nančius toj pačioj vietoj kur jų tėvai, pro-, 
tėvkii %gįTVeno. Naminiai i lsiai siekia to
li tarpe apieiinkiu nors ir toli israotytn. 

Komereija ir Itidustrija turi ta pati 
išsiplatiniroa interesu. . 

Nors* si tauta yra federacija suside-
danti is valstijų, bet jų rubežiai neturi už
tvaru vaizbai. Bizny, soėialam gyvenime, 
ir valdžioj šį tauta yra vieną didelė drau-

Pletojanties kitiems dalykams ir reika
lavimai tejefono patarnavimu yra <li<leli. 
Norint duoti gera patarnavimą tegalima 
padaryti tiktai per gera susiorganizavima 
jungtomis bendromis jėgomis. 

The Bell Systema duoda toki patarnavi
mą kuris aprūpina reikalus susijungusiu 
žmonių. 

"Be/f System 
One Policy - One System 

Universal Service 
And Ajl Directed Tcvvirds 

Better Service 

Illinois Bell Telephone Company 

A W 

. 

• 

2 = ' &»i*fp • j * i»yA» , *»»P" . «K>»»:fw^. m . • 

TONSILUSI 
I Š I M U 

rOBULIALSlOinS MOKSI.Ol 
PRIEMONĖMIS: 

1.—be peilio. 
2.—be kraujo, 
S.—b© marinimo, 
4.—be skausmo, 
5.—be jokto parojaus svei

katai. 
Po operacijos imogui nereikta fcolčti lovoje, nereikia **«*«» 

nercUtla gmliti nuo darbo, nereikia kentėti sopulio; imogus g*il| 
tuoj . vaJįcyti, dainuoti Ir Jaustiem linksmai. 

PataHmos tonsilų reikalais duodu uidyka, 
simonės yra maloniai kviečiami adankjti mano kuiiik^, 

kurtėms patarnauju yra pUnai užganėdinti. 

DE. AL. M. RAČKUS 
Gydytojas, Chirarffas ir Obatetrikas, 

1411 South M-th Avenue C t e e * ° ' I 1 M n < 


