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ŠVENTASIS TĖVAS PA
RĖDĖ MELSTIS 1)2 KARO 

AUKAS. 
TAM TIKSLUI VISAS LAP

KRIČIO MENESIS SKI
RIAMAS. 

Paskelbia, bus atnaujinti 
Laterano rūmai. 

"ROMA, lapkr. 2. — Šventa
sis Tėvas Pius XI aną die
ni) parašė laišką Romos Kar
dinolui Vikarui. Parėdė, kad 
visose Romos bažnyčiose per 
visą lapkričio i tėnesį butu 
kalbamos speeiak's maldos už 
žuvusius pasaulio kare žmo
nes. 

Šventasis įTėvas reiškia 
ties, jog Romos pavyzdį s' 
visas katalikiškas pasaulis. 

Laiške Kardinolui Vikarui 
Šv. Tėvas nurodo, idant butų 
meldžiamasi už mirusius visu. 
tautų žmones. I r ne vien už 
žuvusius k a r o laukuose, bet 
ir u i tuos, kurie mirę nuo ap
turėtų žaizdų, ir tuos, kurie 
buvo to karo aukos, arba žuvę 
revoliucijose, paėjusiose nuo 
to karo. 

Romon žada atkeliauti Is
panijos karalius. Tad Šven
toji Apeigų Kongregaci
ja laba1! užimta pasiruošimais 
priifhti tą svečią. Kadangi 
Ispanijos karaliui norima su
rengti labai iškilmingą priė
mimą Vatikane. 

Kalbama, kad Šv. Tėvas 
karalių audiencijon priims 
susirinkus visiems Kardino
lams, kurie reziduoja Romoj. 

—o—ooo—o— 
šventasis Tėvas paskelbė 

pasiketinimo, kad trumpoj at
eity nori pilnai atnaujinti 
Laterano rūmus. Pirmasai 
rūmų aukštas bus panaudotas 
muzejui. Pirmojo aukšto 
balkonai bus pakeisti galeri
jomis. Ten bus sudėti šių 
laikų garsus piešiniai-paveik-
slai. [Tai visa bus paimta iš 
Vatikano. 

Antrajame rūmų aukšte bus 
misionierių darbų ir etnogra
finis muzejus." Šiam muzejui 
Vatikanas jau turi didelę ko
lekciją. 

Vokietija Pr 
• - i d s K K ' i ' f S= 

Monarchijon 
Krypti 
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LIETUVOS IMIGRACIJA 
EIS TIK PER KLAIPĖDA. 

KANGLIERIS REIKALAUS PARLAMENTO 
PASITIKĖJIMO 

£fe 
JEI NE, BUS DIKTATORIUS, PASKUI MOfaRCHUA 

\Įįe& 

BERLYNAS, lapkr. 3. — 
Parlamentarinei Vokietijai, 
matyt, baigiasi dienos. 

Matyt, artinasi diktatorys-
tė, pašiau kurią tarės gryžd 
monarchija. Socialistinė res-
jhl lika griųva, ačių pačių so

listu netaktui ' i r nesuma-
gumui. Nes jiems artimes-
komunistai, negu Vokieti

jos valstybės likimas. 

Socialistai kanclierio Stre-
semanno reikalavo panaikinti 
karo padėtj Saksonijoj ir ka
ro padėti tuojaus Įvesti Ba
vari jon. 

Kanclier is tą reikalavimą 
atmetė. 

Tad trys socialistai minis-
teriai išėjo iš Stresemanno 
kabineto. 

Kanclieris aplankė prezi
dentą Ebertą h- taTfė ^ p i l 
dyti kabinetą.. Vieton sociclu 
tų ministerių bus pastatyti 
pasekretoriai. Kilę gandai, kad buvęs sos-

Taip patvarkęs kabinetą ' to įpėdinis jau gryžęs iš 0-
kanclieris eis parlamentan ir;landijos Silezijon. /Tečiaus 

negaus pasitikėjimo.* Visi so
cialistai atstovai ir jų sėb
rai jo valdžiai bus priešingi. 
Nes kurioje valdžioje nėra 
socialistų, tokią valdžią jie va 
dina "buržuazine'' arba "ka
pitalistine." 

Kanclieris parlamente ras 
kiek daugiaus vieno šimto at
stovų sau palankių. Tuotarpu 
vokiečių^ parlamentas skaito 
4.19 atstovus. 

Kasgi tuomet? 
Parlamentas bus paleistas 

i r kanclieris, remiantis kons
titucija, pasiskelbs diktato
rium. Kitaip tariant, Vokie
tiją valdys ministerių kabine
tas, kurio priešaky bus Stre
se manu. 

Toks valdymas, supranta
n t dar labiaus sustiprins na
cionalistus ir kitas monarcbi-
stų grupes. Rezultate Vokie-

("Draugui" kablegramai). 
• 

KAUNAS, lapkr. 3. — Lie
tuvos emigracija nuo 15 lap
kričio eįs tik per Klaipėdos 
uostą. 

Teologijos , fa'kultete yra 
145 studentai 
. 28 spaKų Universiteto stu
dentų savišalpos draugijos 

• 

rinkimus laimėjo ateitininkai* 
ir tautininkai. 
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PAMINĖTAS ITALIJOS 
F, 

-

ROMOJE {VYKO 
NlšKAS PARADAS. 

LATVIJA SU ESTIJA 
SĄJUNGOJE. 

STOCKHOLMAS, lapkr. 4. 
— Latvija su Estija padartė 
sąjungą bendrajai savo vals
tybių apsaugai ir komercijai. 

Latvija dovanojo Estijai 30 
milionų markių skolą, nes 19-
19 m. estai latviams gelbėjo 
kare. • 

Švedijos užsienių reikalų 
ministeris darbavosi padary
ti sąjungą su Suomija. (Te-
čiaus švedų visuomenė pasi-
priešino. Nes suomiai valdo 
Aland salas. Dėlto, ministeris 
paskelbė atsistatydinimą. 

Latvijos pasieny manebruo 
,ja nemažai raudonosios bol
ševikų kariuomenės. Eina vi-
šoki gandai. 

Žinios iš Lietuvos 
KINEM0T0GRAFAI 

TVIRKINA. . 

'*r~\ . 
-

n turės gryžti monarchi
j a 

reikalaus reikšti sau pasitikė
jimo. 

Iškalno yra žinoma, kad jis 

nėra tikrų žinių. Bet kad jis 
nori ir rengiasi gryžti, tai fa
ktas. 

— — — . 

VARGŠAS ROCKEFEL-
LER1S. 

ALBANE, N. Y., lapkr. 4. 
— Žinomo milionieriaus Roc-
kefellerio viepas jaunas gi
minaitis mokinasi darbo. Jis 
pradėjo čia dirbti vienoj ban-
koj kairjo klerkas. 

laikraščiai apie tai plačiai 
rašo. Pažymi kaipo nepapras 
tą atsitikimą. Sako, jis savai-" 
tėję gaunąs 20 dol. už savo 
darbą. 

PINIGŲ KURSAS, 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.48 
Francijos 100 fr. £.90 

MUMINE PLANUO- S t t S t ^ S ^ 
JAMAS NAUJAS DE

PARTAMENTAS. . 
mės jau sučiuopiamos ir apta-

i riamos. 

TAI BUS ŠVIETIMO IR 
GEROVES REIKALAMS. 

Frohibiciįą norima sulieti su 
Teisingumo departamentu. 

• 

AVASHINOfON, • lp. 3. — 
Prezidentas Coolidge su savo 
kabinetu aną dieną daug lai
ko pašventė projektui reorga
nizuoti įvairius vyriausybės 
departamentus. 

Norima įkurti visai naują 
departamentą, kuriam bus pa
vesta rūpintis švietimo ir vi
suomenes gerovės reikalais. 

Pirmiaus proponuota sulie
ti krūvon armijos ir karo lai
vyno departamentu ir tą vie
ną departamentą pavadinti 
visuomenės apsaugos. |Te-
čiaus šis projektas negavo 
pritarimo. 

Pramatoma ekonomija. 
Aptartos ir kitos atmainos 

valdžioje. Kuomet bus atlikta 
reorganizacija', pramatoma ne 
maža valdžios ekonomija. Tai 
svarbiausias vyriausybės tik- liejimas ir pavedimas 
slas ir nusistatymas. ' Ir tuo, 
taigi, klausimu administraci
ja kreipsis Kongresan ir rei
kalaus sau autorizacijos. 

Reorganizaicjos reikale du Italijos 100 lirų 5 £ l 
Lenkijos 100 mark .00005 metu darbavosi ir studijavo didis. 

Daug visokių biurų. 
Pinigyno ir jDarbo departa

mentuose yra įvairios rųšies 
biurų, kurie užsiima švietimo 
ir visuomenės sveikumo rei
kalais. Karo veteranų biuras 
taip didis, kad jis gali skai
tytis kaipo atskirias departa
mentas. Nes to biuro ir išlai
dos didesnės už kitus pavie
nius departamentus. 

Taigi, kaip tuos, taip kitus 
biurus norima pavesti nau
jam kabineto nariui. Tas nau
jas departamentas bus žino
mas, Itaipo (Visuomenės Gero
vės departamentas. 

Prohibicija. 
Yra sumanymas prohibici-

jos vykinimo reikalus sulieti 
su Teisingumo departamentu. 
Nes ir šiandie jau Pinigyno 
sekretorius prohibicijos klau
simu nemažai veikia. Šis 
projektas randasi * abelname 
reorganizacijos plane. Te-
čiaus administracija tuo klau 
simu Kongresui nepaduos jo
kių rekomendacijų. 

vieno 
Armijos su karo ldivynu su 

sekretoriaus žinybai, atrodo 
geras daiktas. Tečiaus ne-
praktingas. Todėl, kad ka-
ro laivynas šiandie perdaug 

ROMA, lapkr, 3. — Lapkri
čio 31 d. čionai iškilmingai 
paminėta nepaprasta šventė. 
Tai pirmosios metinės sukak
tuvės, kaip fašistai laimėjo 
Italijoj valdžią. 

Visas mieataf buvo nupuoš-
tas nacionalėmis veliovomis ir 
fašistų organizacijos ženklais. 
Žmonių suvažiavimas buvo 
taip didis, kokio Roma kelis 
praėjusius šimtmečius nebuvo 
mafiuau 

Roma neburd.mačiusi ir to
kių didelių iškilmių. Iš va
karo ir per visą naktį žmonės 
keliavo Romon. Judėjimas 
neapsakomas, i 

Iškilmių dieną vos tik pra
aušus pasigirdo visur fašistų 
himno grojimai. 

NAUJAS TRIUKŠMAS 
V7ASHINGT0NE. 

. . . Apie 100,000 organizuotų 
fašistų sustojo eilėmis nuo 
Piazze del Popolo ligi Kifiri-
nalo.' Paskui prasidėjo para
das. Pagerbtas " nežinoma-
sis kareivis'' ir karalius. 

Premieras Mussolini išva-
karo vos buvo gryžęs iš šiau
rinės Italijos. /Tečiaus para
de užiėmė pirmąją vietą. .Vi
sur jis sutiktas su gėlėmis. 

Su juom ėjo kiti trys faši
stų viršininkai. Ties "neži
nomojo kareivio*' kapu Mus
solini su savo draugais atsi
klaupė ir meldėsi. Paskui 
paradas pasuko ant Kvirina-
lo. Ten, rūmų balkone pasi
rodė karalius su savo palydo
vais. Iš tūkstančių žmonių 
krūtinių veržėsi šauksmai: 
"Lai gyvuoja karalius! Lai 
gyvuoja Mussolini! Lai gy
vuoja fašistai!" 

Milžiniškas oro laivynas, 
sudarytas apie iš 300 aeropla
nų, tuotarpu nardė Romos pa
dangėmis. 

Panašių reginių Roma tik 
rai dar nebuvo mačiusi. 

AVASHINGTON, lapk. 2.— 
Čionai triukšmą ir nesmagu
mų sukėlė žinia iš Londono, 
kad Suv. Valstybių vyriausy-
lija kas link 12 mailių terito-
rialių vandenų Atlantiko pa
kraščiais. 

• * 

Kai-kurie senatoriai labai 
nepatenkinti. Jie sako, kad 
ta sutartis senate sutiks sma
rkią opoziciją ir vargiai ji 
bus pripažinta. 

Daugelis senatorių prieši
nasi ypač Suv. Valstybių su
tikimui, kad Anglijos garlai
viai po užraktu ir su antspau-
domis galės tuiflėti svaigiųjų 
gerymų įplaukiant į Suv. Val
stybių teritorialius vandenius 
ir uostus. . 
-

NEDARBININKŲ KLASES 
TURĖS DIRBU. 

KURŠĖNAI. — 6ia kino-
teatre trečia vieta vistąąmet 
užimta .10 —13 metų vaikų. 
Jie žiūrėdami neatatinkamų 
jų sielai dalykų, gadina sau 
akis ir tvirksta. Pedagogai 
susirūpinę, kad bu^ų statpmi 
tinkami vaikams dalykai, ar
ba kad tokia "pramoga" vai
kams butų visai neprieinama. 

Kuršėnų vaisčiuje 1921-22 
mokslo metais veikė 10 lietu
vių pradinių mokyklų; per
nai vien jų (Kuršėnų geležin
kelio stotyje) del buto stokos 
turėjo užsidaryti, ir šiemet, 
neatsižvelgiant į tėvų pagei
davimą atgaivinti tą mokyklą, 
buto vis tik nesurasta. (Tai
gi šiemet veikia 9 prad. mo
kyklos, kurių 8 vienkomple-
tės, 1 (Kuršėnų miestely) še
šių kompletų. Iš gyvuojan
čių 9 mokyklų trys (Kuršėnų, 
Amalių ir Smilgių) turi nuo
savus namus, o kitos dvi turi 
ir žemės pakankamai. Kitos 
gi vargsta nuomuojamuose 
butuose, kurie atsižymi vien 
nepatogumu: ne mokyklai 
pritaikinti, ankšti, nevėdina

mi; o jau mokytojams kam
bariai Čia lova, čia stalas, 
čia trobos galas. I r tokiame 
kambaryje viskas: rašomasis, 
galiamasis, valgomasis ir... 
salionas svečiams. I r neste
bėtina, kad tokiuose butuose 
išdirbę visą žiemą su trimis 
— keturiais skyriais mokyto-

pagyręs tvarkos dabotojų. Y* 
ra už ką juos negeru žodžiu 
minėti. Žmonės, negali važi* 
r(ėti * keliais, važiuoja stačiai 
laukais: kur kam pakliuvo. 
Vokiečių statytieji tiltai sua-r 
muko ir visiškai supuvo. Pa-
galiaus grįsti keliai irgi puvu
sių laužais virto. Tokiu keliu 
važiuodamas, šokinėji kaip 
sviedinys nuo laipto į laiptą. 
Seni dantys gali išbirėti. Pa
vasarį kalbėjo, kad seimelis 
šią vasarą taisys kelius. Va
sara jau pasibaigė, gi kelių 
niekas nepažiūrėjo. Tai kam 
tuos mokesčius pilk ir pilk be 
vieno galo, kaip į kokį kiaurą 
maišą: tai už žemę, tai vals-

4b. 

tybef, tai seimikams: dar 5% 
ko už arklius, karves ir kitus 
gyvulius skus. Sako net už 
langus, kaminus, šunis, kates 
vis reiksią mokėti. Kas tais 
pinigais šeimininkauja ir mū
sų valsčiuose ir Švenčionių 
seimely t 

VENERINES LIGOS AUKA, 
A. PANEMUNE. — Rokų 

kaime iš 29 į 30 IjV naktį įvy
ko gaisras. Sudegė plytny-
či6s sargo namai ir jie pats 
su žmona. Jie buvo plėšikų 
uftmuMti ir turtas išvežtas. 
Plėšikai suimti. I.š pasalinių 
pasakojimų pasirodė štai kas: 
užmušėjas nesenai apsivedęs 
su vieno neturtingo- žmogaus 
dukteria; iš karto džiaugė* 
savo laime. Bet pats ture-

• 

MASKVA, lapkr. 4. — 
Bolševikų valdžia paskelbė, 
kad nedarbininkai (buržujai) 
bus sumobilizuoti ir jiems bus 
pavesta valyti kareivines ir 
kitus darbus. (Tai bus neko-
vojančių būriai. Bolševikai 
bijo pavesti jiems ginklus. 

• ' jį, 

GAL PATRIARKA BUS 
ATŠAUKTAS. 

ROMA, lapkr. 3. — Kalba
ma, jog del kilusių politinių 
priežasčių, matyt iš Jeruzalės 
bus ^atšaukjtas latinų apeigų 
patriarka, monsignoras Bar-
lasina. Sakoma, jis bus pa
skirtas (Turino Arkivyskupu. 

ARMISTICIJOS DIENA. 

LLOYD GEORGE IŠKE
LIAVO. 

Chicagoje rengiamasi iškil- b o n Eu r o p a į# 
mingai paminėti armisticijos 
dieną, lapkr. 11. Busią gat
vėmis vaikštynės ir mitingai. 

NEW YORK, lapkr. 4. — 
Vakar buvęs Anglijos premie 
ras Lloyd George iškeliavo 
Anglijon. Išvakaro čia jis sa
kė paskutinę prakalbą. Kvie
tę Suv. Valstybes eiti pagel-

Nežiurint to visgi pažy
mima, jog jei ateity tas sulie
jimas butų reikalingas, tuo-

damas venerinę ligą užkrėtė 
jai pavasarį atrodo puikiausi ir žmoną. Žmona pradėjo rfir-
kandi datai į džiovininkus. 
Taipgi' daug vargo stfclaro 
mokykloms, tiek tmrinčioms 
savo butus, tiek neturinčioms, 
vėlybas malkų pristatymas. 

ginėti, o jis — galo ieškoti 
Buvo kelis kartus areštuotas 
už peštynes ir už vėlų vaifcS-
čiojimą ir tt. Bet kai žmona 
buvo nugabenta ligoninėn i t 

Kuršėnų valsč. daugumai mo- daktaras pasakė, kad ji nega 
kytojų malkos tik dabar ve
žamos iš miško, kurios atsi
žymi tik sultingumu. Tokių 
malkų suvartoti prisieina du
syk daugiau, negu sausų ir 
jomis labai gadinamos kros
nys. 

NET Už LANGUS 
MOKESČIAI. 

ADUTIŠKIS, Švenčionių a. 
— Kam teko vazirtėti Adutiš
kio apylinkėje, tas gal nepar
važiavo sveikais šonais ir ne

imti su juo gyventi, jis visai 
iš. proto išėjęs ir ieškojęs sa
vo nelaimingam gyvenimui 
galo, kurį ir priėjęs. J is su
imtas kaipo galvažudys. 

Tad matome tos baisios li
gos pasekmes. Tatai turėtų 
atkreipti visų domę į šią lig% 
ir jos ypatingai saugotis. Tx*r 
retų jaunieji prieš vesdamies 
patikrinti sveikatą*pas gydy
toją, kitaip neišvengiamos bua 
tokios ir kitos panašios nelai
mės. 
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P I N I G U S 
S I Ų S K I T E į Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
1 1 Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir jerjau* 
1 S šiai patarnauja. "Draustas" siunčia p e r ^ f i į a u -

i šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekyboa-
Pramonės Banką. 

New Yorke už slaugytojos j r "Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
ižudyma apkaltintas filipi- | | p c i i a y o m i f > čckiais-draftais ir telegrama. 

I S Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vaL vakare. 
Nedėliomis uždaryta. 

nužudymą apkaltintas filip: 
nas Lozado. /Turbūt, bus pa 
smerktas miriop. 

Evanstone, Chicagos priė
mėt apie tai rimtai butų ir,miesty, policmonams įsteigti 
pagalvojama. specialiai kursai. $ 

2334 SO. OAKLEY AVE. 
IIIUIIIIIIIIIIIIimitlHIIHIIU 
•iiiiiimiiiiiiiiiimitmi 

CHICAGO, ILL i g 

IMPERFECT IN ORIGINAL 
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D R A U G A S 

=— - *-
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Kiną kasdieną išskyrus nedėldienius. 

Metanu I $6.00 
Fnet Metę . . . ; . I&.00 

Oi pieuomeratą mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne n o ffanją Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas, Pinigai geriau
siai siusti išperkant krasoje ar ox-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruoti laišką. 

DRAUGAS PUb. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tai Boasevelt 7791 

solini programos punktu*: la-
voro^ disciplina, abbedienza, 
eoraggio — darbo, drausmės, 
klusnumo, drąsos. Šiaip tautos 
valia nustačius ir istorinės a-
plinkyjiės mūsų naudai, ar ge-
riaus pasakius, tiesai ir teisei 
patarnaus. 

L1GIONO SVYRAVIMAI. 

RŪPESNIAI NSMAŽfTA. 

Jaunąją Lietuvos' respubli
ką vis tie pats senieji rūpes
čiai spaudžia. Vilnius apgaviu 
gad pagrobtas. Lenkija judoši-
Iką rolę suvaidino dąr neiš
džiuvus Suvalkų sutarties ra
šalui. Klaipėdą ketverius me-
4us raudonasis gaidys lesė. 
f ranc i ja bandė pasendinti 
Klaipėdos klausimą ir iškirsti 
sau langą į Pabaltiją įstačiu-
si lenkiškus langus. Abejuose 
atvejuose mes aiškiai matome 
francuzų — lenką politikos 
duetą: vieni groja, kiti prita
ria. Keista i r pikta. Nes ir ko
kių velnių jiems reikia mūsų 
.kieme! Ar jie čia pakasė pi
nigų krūvą! Juk lenkeliai ži-

4 no, kad Lietuva jau ne "nasz 
kraj", jie turėtų galutinai su-

.prasti, kad tik ačiū jų gobšu-
*mui ir poniškoms pretenzi

joms, tarp lietuvių ir lenkų 
tautos vis didesnė neapsiken-

~ tįmo, i r keršto -prapultis au-
; ga. Pikta. Šaulių upu tariant, 
" duok lenkiu per snukį, tuomet 
• susipras. Kitokios Išeities nėra. 

Klaipėdos byla. 
.Lietuvis pratęs bvlotis. £^.4"ftinta rezoliucija pasmerkti 
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Kaip žinoma^ suvažiavimas 
tą taktika pavartojo, idant 
neleisti suskilti Legionui. Bet 
jei kalbama apie svarbiuosius 
konstitucijos dėsnius, tai, ro
dos, vyrams nereiktų bijoti 
skilimo. Jei tie, kurie nori 
Legiono suskaldymo, aeatsie-
kė savo tikslo dabar, tai jie 
stengsis atsiekti paskiau*. Pik 
tų norų žmonei galima patai
syti tik stipriu ir neatmaino
mu nusistatymu. Tokio stip

ri' ..'..i mm' !•!! ">r J H I T I " ••••. u 
Pirmadaeni* Lapkr. 5, 1923 
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ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS UETUVOJE. 
i. 

Amerikos Legionas yra bu
vusiojo didžiojo karo veteranų 
organizacija. Neturima tikrų rial3S nusistatymo truko suva-
žįnių, kiek Legionas skaito 
narių. {Tečiaus jis* yra skaitlin
gas. J i s labai išsišakojęs. Jo 
šakos apima visas S. Valsty
bes. Legiono skyriai yra visur, 
kur tik yra nors keliolika ka
ro veteranų. Organizacija 
skaitosi aukštai patriotinė. 
Jos tikslas rūpintis visų vete
ranų likimu, ginti šalies de
mokratiją, saugoti valstybę 
nuo radikalinių gaivalų. 

Imant abelnai, Legiono tik
slas nesimaišyti šalies politi-
kon, bet rupinties jos gerove. 
Bet kad kiekvienas čia veiki
mas negali prasilenkti su po
litika, tad ir Legionui veikiant 
prisieina susidurti su neprama 
tytais priešingumais. Juk vi
sas čia piliečio gyvenimas tam 
priai surištas su politika. 

Šįmet Amerikos Legiono su
važiavimas įvyko mieste San 
Francisco, Cal. Be visokių ki
tų svarbių reikalų svarstyta ir 
Ku Klux klano klausimas. 
Iv u Klux klanas yra slapta ir 
kankuota organizacija. Jos ti
kslas — religinė kova su ne-
protestantais. Ji skelbia kovą 
katalikams, katalikų organi
zacijoms ir ištaigoms. 

Kilus šiam klausimui, paga-

bai gera, nes priešingai butų 
vilties i nepriklausomybe nus
toję. Ar juokai nuo 1918 me
tų tik bylos ir bylos už lais
vę, už teisę gyventi? Ir galo 

•mm 

trins byloms nesimato. 
Ambasadorių Taryba į Fran 

ei jos vežimą įsikinkiusi ir 
prieš savo ambiciją sutiko su 
tuo faktu, kad jos protektora
tas jau buvęs Klaipėdai nerei
kalingas, nes klaipėdiškių su
kilimas parodė francuzų 
įgaliotiniui duris. Nenusilei
do. Sumanė Klaipėdos kontro
lei primesti savo skolininką 
lenką suneutralizuoti Nemuną. 
Lietuviai atmetė neteisėtus 
reikalavimus, atsisakė nuo 
globėją. Francija dar neatsa
kiusi į Lietuvos notą perdavė 
bylą ir šaukia mus T. Sąjun
gos teisman. Bylos nagrinėji
mas ir sprendimas turėsiąs 
įvykti apie 10 gruodžio dieną. 

Ar ne gudru! Visiems žino
ma, kad Tautų Sąjunga yra 
didžiąją valstybių — laimė
jusią karą pakalike, kuri ei
na Vergės pareigas Santarvės 
sprendimu ir įsakymu. Pati pa 
šaulio akyse nusiplovusi ran
kas jas suodina čia pat tik ki
taip puodą apsukusi. 

Vae victis — nelaimė nuga
lėtiems! Nelaimė be stiprios 
kumšt ics kuri vakar ir šian
dien pasauli valdo. Taip gal
voja tie, kurie umu laiku no
rėti] pasaulį sureforinuoti, 
nauju — idealiu pavidalu jį at 

tą pilną fanatizmo ir neapy
kantos slaptą organizaciją. Te-
čiaus suvažiavimas pradėjo 
svyruoti, ar išnešti ar atmesti 
rezoliuciją. Nes suvažiavime 
atsirado uolių klano gynėjų. 
Rezoliucija neatmesta, bet pa
keista, iš rezoliucijos visai pa
šalintas klano vardas. Pažy
mėta, kad suvažiavimas smer
kia "nepatriotines slaptas or
ganizacijai". Bet kokias, tai 
palikta kiekvienam spėlioti 

Tas atsitikimas nesmagiu 
atgarsiu atsiliepė spaudoje. 
Dėlto, kad didžiuma pasiduo
da mažumai, kad ta didžiuma 
bijo mažumos. Ir kuomet se-
niaus Amerikos* Legiono tiks
lai buvo šviesus ir skaistus, 
šiandie jie apsiniaukia. 

žiavimtu, kuomet pakelta kau-
kuočių Mausimas. 

Reikia manyti, kad Ameri
kos Legionas' atmainys tą sa
vo taktiką. Ateity jis smerks 
kas nėra patriotinga ir kels 
aukštyn tai, kas yra dora ir 
teisinga. 

Juk nei nereikia didesnės 
Amerikos gyvenime nedory
bės, kaip būti slaptos organi
zacijos nariu ir varžyti kitų 
piliečių teises ir laisvę. 

PROF. VOLDEMARO 
SĄSKAITOS. 

( T ą s a ) 
Kazimieriečių vargai. 

Svarbiausi s dabar iv. Kazi
miero Seserų Lietuvoje var
gas, tai nuolatinis rūpestis, 
kaip galai su galais* sudurus, 
kaip čia išsimaitinus. Kurios 
mergaičių pabaigusios gim
nazijas ar aiugst uosius moks
lus įstoja Kongregacijon, re-
t ri kada pagali atsinešti šio
je į — tokį kraiteli. Supranta
ma, joms daug tenka karčių 
valandų pergyventi dažnai 
pas savo tėvelius: retai atsi-
taiko, kad tėvai, giminjės ir 
pažįstami nesipriešintą bai-
giusiai mokslus dukrelei įsto
ti Vienuolynam Kitos su savo 
pašaukimu Dievui tarnauti 
Vienuolyne turi slapstytis' ik] 
paskutinei valandai, kad au
dros nesukėlus tėviškėje. Kas 

Kaip žinoma, prof. Volde
maras būdamas Min. Kabiu. 
Pirminmku, viename Danijos 
banke savo vardu padėjo Lie
tuvos Valstybės pinigus. Ne
žiūrint įvairiausių užsipuoli
mų spaudoje, nežiūrint, paga
liau, kaip gindėjome, Kontro
lės reikalavimų tuos pinigus 
atiduoti, pervedant juos ant 
Lietuvos Valstybės vardo, r— 
p. Voldemaras tuos pinigus— 
apie 40,000 danų kronų — lai 
kėši, elgdamasis taip, kaip 
jam patinka. Valdžia, išban 
džiusi visus savo valstybėje, 
nekompromituojant savęs cjcl 
savo piliečių užrubežy, įudus 
atgavimui tų pinigą, *— pri
versta buvo kreiptis į Danų tei 
smą. 

Šis paskutinis Lietuvos Val
džios pretenzijas pripažino teK 
sėtomis'. Bet, kaip girdėjome, 
bylos vedimas kainavęs bene 
tiek, kiek ten buvo pinigų-^** 
dėta. Taigi, klausimas, kas 
tas teismo išlaidas padengs. 

Iš MUSįl CENTRO 
merus. Jie architektūros žvilg
sniu puikus, bet ne viena ar
chitektūra žmogų šildo. Mu
rai buvo apleisti, grindys vie
tomis išpuvusios^ durys, lan
gai iškrypę. Daug jau pasitai
sė tuose mūruose Kazimierie-
tės, nes kitaip nei gyvenį ne
būtų buvę galima. Sutaisė 
langus, duris, sulopė stogus 
nutepė pernai juos, pasitaisė 
keletą kambarių,* įsigijo būti
nai reikalingų rakandų. Dau
giau neįstengė. O tuom tarpu 
kakaliai (pečiai) apgriuvę, Į 
juos daug kuro eina, o šilu
mos maža. Būtinai reikia tai
syti viso Vienuolyno pečiai. 
Bet kas pagalfes tai padaryti 
Sesės tvjį^įr kenčia, o tuom 
tarpu teles joms šią žiemelę 
salti. 

Tas pats tenka pasakyti ir 

. • • • • 

mažai, e ypač žiemos laikui. 
Ar gali šaltame kambaryje 
pusiau vasaliniai apsitaisęs 
haogus užsiimti mokslu ar ki-

sųpranta žmogaus širdį, gali] aP*f rub*e. Jų jo*' turi per 
taipgi suprasti, kiek panašiose 
aplinkybėse tenka pasišvęsti 
norinčiai Dievui sielai *šken 
tėti. O pasekmės? sesu
tės siela pergali, ji stoja Vie
nuolynai, bet pragyvenimo, 
išsimaitinimo reikmenys nevi-
sada ją seka,—ji lieka del savo 
Idealo pavargėlė pirma negu 
Vienuolyno slenkstį peržengia. 

Bet ne visos stoja baigusios 
augštus mokslus. Tokioms 
kandidatėms reikėtų čia įjai tinkamai žiemos metui, ir no-

Kaip mums sekasi? 

"Mums", tai ne Centro, val
dybai, ne Sekretoriatui, bet 
visai mūsų visuomenei. Nes' Fe 
deracijos darbai, tai mūsų vi
sų; lietuvių katalikų darbai. 
Tokie bus Federacijos pasise
kimai, kokia yra mušą visa 
visuomenė. Jeigu visi lietuviai 
katalikai, stiprioje vienybėje 
parems savo nutarimus, Kon
grese padarytus, — bus lai
mėjimų. Jeigu vietoje para
mos, Centro Valdyba ras .tik 
kHučių, tuomet nukentės tik
tai la pati visuomene kurios 
tarpe atsirado nesusipratusių 
žmonių. 

Su džiaugsmu reikia pasa
kyti, kad tų kliūčių sutartiems 
darbas kol kas šį metą kaip 
ir nesimato. Svarbiausia* šių 
metų darbas "tai Kultūros 
Vajus. ! M- • 

Rado mums iš Vokietijos 
vienas Universiteto studentas: 

"Valgysiu sykj j dieną, i) 
valgis koks: šuva Lietuvoje go 
riau ėda". 

t i e m s moksleiviams reikia 
pimgų kuogrelčiau. Jeiya kie
kvienam iš ją duoti tik po 
.$iii0, ir tai pasidaro $7,0O).0G. 
<T];as iš niusų aptiira pragy
venti metus už šimtą dol. Ma-
hj mažiausia reikia įnokąlci-
viams šį metą $15,000.00 

federacija ^ mėnesį jau pa
skyrė moksleiviams arti $4,-
000.00. Nes reikia, kruvinai 
reikia. 

O kur kiti reikalai! 
Štai užsidarė vienintelis mū

sų . dienraštis Lietuvoje; rei
kėtų spaudą paremti, nes spau 
da —- tai apšvieta. Bet tam 
.dalykui šį metą jau nebeteks, 
{jitai mokytojų trūksta neap-

i 

Pradėjus Liet. Katalikui sakomai; Reikia mokytojų se-
Centro atstovui kel*>nę po A-

tu naudingu darbu, gali spre- ineriką, aukos mūsų Tautos 
sti tas kam panašiose apys- apšvietai pasipylė po senovei. 
tovose teko pačiam dirbti. Šv. 
Kasimiero Sesery<. turi, tiesa, 
o* t>g vidaus kyr?-i > ir pasi
šventimo artymui gerą daryti, 
bet to neužtenka, kad jos bu
tų ir sočios, ir apsirengisios 

pildyti savo žjjaas, įgyti cen- sušaltų muro vėsiuose kamba- Tie pinigai, tiesa, dar nevi-
zą. TUOIB tarpu kasdienine''s 
duonos reikalai spira* imtis 
kitokių darbų. Suprantama, 
kodėl Seserys Kazinuerietės 
ne pa gulėjo iki šiol imtis dau
giau k ul turus darbų. Butų tik
rai gera, kad Joms nereikėtą 
važiuoti pardavinėti savo sodų 
\ ai sius, kad u$ gautus litus 
pa rs i vežu s iš Kauno duonos ir 
kitų reikmenų. r 

Yra ir kitas i*e utaae»iiis už 

rruos. Jos pačios daro visą ką 
gali, kad tik tas nejaukias e-
konomines sąlygas pagerinus, 
bet kas, — pačios vienas be 
galingos paramos nedaug be
padarys. Vertėtų čia pagalvoti 
prakilnios dvasios žmonoms, 
kurie yra apsirinkę sau kiloki 
luomą ir* s iesta oiĖ&ftos reika-

Jau buvo pranešta, kad še 
šiose mažose kolonijose tapo 
surinkta $6*25.00. 

Po to iki šiai dienai vėl su-
rinkta $2,483.17. 

Viso labo susidaro jau 
$3,108.17. 

V 

je, 

k't I'edeiacijos Centrui pri*i'Į> 
ti, bet mūsų geraširdžiai žmo
nės įuos jau suaukavo. 

Skabai reikalui. 
^Suprantamas dalykas, kad 

surinktos aukos bos Federaci
jai prisiųstos. Bet visgi kolo
nijų darbuotuojai, kuriems 

'uose, negalėdami patys t a r - [ J * r e d w n a P^igai pasiųsti, 
nauti kilniems idealams, kad malonėkite su prisiuntimu pa 

mina rijų, reikia moksleiviams 
bendrabučių. Štai Katalikų 

entro namai į skolą nupirkti, 
• jeigu skola nebus užmokėta, 

atsidurs jisai ant gatvės. O 
namų neturėdamas negi suor-
ganizuos Centras visos kata
likiškos Lietuvos, negi parems 
kultūrinį darbą mūsų Tėvynė-

Yra t*ą reikalų tenai ir dau
giau. 

Kataliką Oantro tektgrama. 

tš Lietuvos mums prisiųsta 
Liet. Katalikų Centro tokia te-

a 

čia jiems proga apaštalinį Lie
si vargas. Pažaislis yra tarp | tuvoje darbą padaryti, gartsia 
pušynų, ant Nemuno kranto, 
žodžiu, sunku rasti antrą taip 
poetišką vietele Lietuvoje. Si 
vieta atkviečia iš Kauno dau 

^geiį svečių pasigrožėti apie-
Tai mat kokių patriotu, ku-' linkę. Seselės' ir-gi pateakiu-

rie taip garsiai rėkia ant kitų, 
esama. Jų taktika labai aiški: 

tos tąja apielinke. Bet nega
na yra turėti gražų aplinkui 

kad pačiam nebūti kaltinamu, vaizdą, ošiantį* šilą, sriaunu; 
tai reikia kitus kaltinti. Vol-[Nemuną: žmogių reikia prie 
demaro garbintojams — klatV | viso to pastogės, šilto kamba-
simas: kWk rėkiančių kilomet-' rie, kad galėtų naudingai dar-
rinių straipsnių butų parašęs 
Profesorius Voldemaras, jeigu 
ne. jis šioj padėty butų bu 
vest ("L. Žinios"). 

bą dirbti, tinkamo savo luo
mui rūbo. Su tuo visu Sese
lėms ir yra vargo. Jos gavo> 
sunaikintus seno vienuolyno 

ranka sušelpiant šv. Kazimie 
ro Seseris Pažaislyje. Turė
damos sau aprūpintą buvj, jos 
galės drąsiau žiūrėti. į ateitį, 
galės greičiau stoti prie savo 

- z " * J* * * * 

tiesioginio darbo, (— šviesti 
musl| seseles, o per jas*pakel
ti Lietuvos dorą, tikroje pras-
mtej sukultūrinti Tėvynę. Prie 
to gali gerbiamasai "Draugo" 
skaitytojau prisidėti, pasiun
tęs į pažaislį (Kaunąs, pašto 
dėž. 44. šv. Kazimiero Seserų 

ftislmbinti. Ir tai del šitų prie
žasčių: 

Šelpiamąją moksUeivią skai
čius šiemet padidėjo iki 70. 

! Virti jie yra pagelbos reikalin
gi ir jos verti. Visi jie vargą 
kenčia. Vieni apsiauti, apsirė 
dyti neturi kuo. Kiti už moks
lą neturėdami kuo užsimokėti, 
yra varomi lauk iš mokyklų. 
Daug jų gyvena urvuose, ba
dauja, kad tik mokytis. I>uug 
jų <Jirba sunkiai naktimis, 
<ii%ną mokindamies. Du buvo 
jau priversti pamesti mokslą, 

^ S I Ų S K I T E ^ LABAI 
S K U B I A S HEt^ALVI PEN
KIS TŪKSTANČIUS DOLE
RIŲ. STAUGAITIS". , 

Vienuolynas' Pažaislyje), norv* ' ^ netmėjo iš ko pavalgyti, 
ir nedidelės sumos čekį — au- rvtkėjo iš Umversite^o eiti į 
ką^ (Bus daugiau) dirbtuvę. -

T""* — — 
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O iš kur mes juos paimsi
me, jeigu geraširdžiai neduo
t ų ! Kaip mes juos pasiųsta-' 
me, jeigu kolonijos mums ne
priduotų? 

T o d Ą gerbiamieji broliai, 
atsilankant gerb. kum J. Kon
cevičiui, paremkite jį gausio
mis aukomis i r kuogreičiau 
siųskite aukas Federacijos 
Centrui Kaip jau nesykį buvo 
skelbta, čekius reikia 'išrašyti 
iždininko, Joseph B. šaJiunas 
vardu ir atsiųsti Feder. Sekre
toriui kum B. BumSui 2201 W. 
22-nd St. Ohicago, 111. 

* 
Federacijos Sekretoriatas. 

/ 

B01ŠEV1KU KALĖJIME 
4<BaltųicM ir "raudonųjųM naguose. 

(Tąja). 

Naktis gana tamsi. Girdėt, kaip užė 
telegrafo vielos; laikausi arti telegrafo ir 
taip einu. Bodosi, be galo toli einu, o so
džiaus vis dar nerandu; pakeliui tik guli 
padvėsę arkliai. Jau nebandau klausti ke
lio: einu, kur akys neša. 

Šalta, pailsau, noriu valgyti. 
Štai* sušvito Ugnelės. Suku iš kelio. 

Randu sodžių. Užeinu į pirmus namus. 
Ima šiurpulys; pilna raudonarmiečių. Drą
siai klausiu, kur tokie ir toMe namai. Vie
tiniai gyventojai pasakoja kaip rasti. Ei
nu. Pasirodo, mano pakliūta į ieškomą 
sodžių. Maniau sodžiuje pasilsėti, toliau 

Kedinti. Bet mun* Bėra k o V f | " » f ^ a r m i e e ū j be dokamentų. O da-
bar kas daryti? Juk ir\ten, kur emu ra
siu tuos /pačius raudonarmiečius, paklaus 
dokumentų ir vėl suims, vel varys kalėji
mam Ar eiti t O jeigu neiti, tai kųr eiti? 

siminti. Kumštis užgavus kie
tą daiktą galF sutrupėti, gi 
teisybė apsišarvojusi valia ai

dė ir grūdino svetimi gaivar 
lai, pereisime ir per šią, Die-

sig rudi na. Tiek metų mus bau f Eisiu: bas, kas bus. Radau nurody
tus namus. Beldžiuosi — nieks neatsako. 
Namai dviem gyvenimais. Atidarau du-

.•ris. Apačioje nieko nėra. Girdėt linksmi u . duok, paskutinę ugnį. Gi ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ 
. .šiandien mūsų taukinės valios ^ ^ UŽ kurių girdėt linksmi balsai. Bei-
> galybei belieka pasiimti Mus- džiu. Nutilo. Atidarau duris. Tylu, visi j 

I tik žiuri į mane. Daugiausia čia raudon
armiečiai ir keletas moterų. Drąsiai, klau
siu, ar čia gyvena draugas N. "čionai ," 
atsako "eikite tiesiog į kitas duris." 

Visi nutilę žiuri į mane. Ir čia darau 
įspūdi. " 

Einu prie kitų durų. Girdėti keli bal
sai. Beldžiu. * * Voidite,'' sako. Atidarau 
duris. Tai valgomasis kambarys. Ilgas 
stalas, pilnas valgių; stovi virdulis. Ap
link stalą sėdi keli raudonarmiečiai. Ant 
galvų jiems bolševikiškos kepurės; kartu 
sėdi viena ponia. Visi žiuri į mane. 

— Ar čia gyvena draugas N. 
— Čia atsako ponia: — tai ąš. 
— Atnešu jums labų dienų nuo jūsų 

vyro iš kalėjimo; jis dar pasiliko, mane iš
leido. Ar galima bus pas jus pernakvot*. 

Raudonarmiečiai ir ji tuojau duoda man 
už stalo vietą ir pradeda vaišinti Dokumen
tą nieks nereikalauja, bet klausia, kas aŠ per 
vienas* Pasakoju viską iš eilės ir^valgau, val
gau kiek lenda; gTeitai išgeriu visą vandenį 
iš virdulio ir jaučiu tuoj nuovargį, jog vos sė
džiu. Visi iš kambario išeina. Ponia N. at
neša patalinę, minkštų priegalvią, baltų pa
klodžių. Pasakoju jai apie jos vyrą, kad yra 
vilties; jog jis liks gyvas, pasakoju apie su
šaudymus: Ji sako, kad kelių kaimų. valstie
čiai nuėję prašyti už jos vyrą, bet juos taip 
įgazdinę, kad jau daugiau neisią, "-4 nors jau 
padavė porą nutarimų i i sodžių apie jo iš va
davimą. 

razitų, gulu. Rodosi turėčiau gerai miegoti; 
bet veltui. Nesu dar laisvas: tai tiktai atleidi
mas dviem cneassuj o ieigu nerasiu tarnybos, 
ku* tada t Ar vėl kalljiman pačiam lįstį^įį, 
kur mažai kas išlenda. 

Atsikėliau anksti. Išgėręs arbatos' einu 
miestam Tečiau nežinau bolševikų tvarkos, 
nežinau kur kreiptis ieškant tarnybos. 

Savo laimei priemiestyj sutinku vieną 
gyclytoją, kurie sėdėjo kartu su manim. Jis 
patarė kreipti* į "z*lravootdielą". Einu į ši
tą "zdravootdielą". Ten lanaiv mandagiai 
duoda kortelę įsiregistruoti. Įsiregistravau. 
Mano davinius patvirtino vienas iš gydyto
jų, sėdėjusių su manim kartu; gavau kvitelį. 
Jau dabar turiu dokumentą! 

Patarė man eiti įsiregistruoti "žemo-
tdiele", ten registruojasi visi agronomai ir 
veterinarini; ten esą galima ir tarnybą gau
ti. 

Einu j tą "s^aotdieią". Ten sutinku ve-
tarinprį senuką kuarį taip nelaimingai norėjau 
išgelbėti. 

-Eiki te sau". Tai ir viskas jokio dokumen- • 
to, kad perėjau pragarą, kad buvau kalėji
me, tardyme. Išėjęs gatvėn, skaitau štempe-
he antspaudą. Parašyti keli žodžiai: "pro-
sei registracijų črezvičainoj troiki udarnoj 
grupi J. F. Ir viskas — nei numerio nei da-

V 
tos. 

Keistas teismas, keistas, ir įteisinimas. 

Paskutiniai vargui 

ICia regįstruojamės; priima mane tarny
bon veterinarijos "pedotdielo" užvaizdo* 
padėdėjes, fejšeris M. Mano naujas viršinin-

i kai*, fjsktarią į d u o d a man dokumentą ir pa
sakoja kur reikia kreiptis tarnybos reika
lais. "' . ' . 

r Bį iu <jal>ąr su tuo dokumentu į tardy
toją gaurt paĮ^nėgtmo; t a d esu laisva*. 

> Gana laisvair pne įė |« ie i iu . Jis vi-sai 
nekalba; išklausęs mana i^ paėftaęą mano po* 

Likęs vienas, šiek tiek nusidavęs nuo-pa- i pierėlį, padėjo ant jos štempelį, ir pasakė. 

Nauji vargai — KaK#mo vargai pro 
įangą. — Aš-nuovad<» vatermarius. — Basas 
lOOšaltyje. — Nori ištremti Sibiran. — Vėlek 
afctaetos! — Kobiaaoniskas gyvenimas.—Vet. 
gyoytojų suvažiavimas Simf^opolvie Mas
kvos siulijimas. — Tėvynėa/ ^ 
,. ^ & T prasideda mano tarnyba. Tai ne

didelis dar vargas sulygman su kitais p a 
gyventais vargais. rrA 

fTuriu butą. be kuro, miegu ant stalo 
su kepure po galva, apsikloju savo skarma-
m. Šviesos vakare neturiu, šalta, alkana. 

Mano kambario langas išeina į gatvę 
kuria nuolat varo kalėjiman tai mažesnius, 
tai didąsnius būrius. 

Kartais varomųjų tarpe matau savo pa
žystamus ar iš kalėjimo, ar iš senesnių laikų. 
Varomieji apsupti stiprios sargybos su šau
tuvais rankose, priruoštais šauti. Sulyginu 
savo ir jų padėtį: kiek iš jų butų apsidžiau
g t iusjio f s^ėt^ni 

(Seka ant 3-Čio pusi.) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
i •»' I) fr lietuviams patogi. Dirbtuvėj 

I 

ŽINIOS UI DETROITO. 
BJ • S * S * * S B J * S * » S S I 

gv. Povilo par. veikimas. 

Pastaruoju laiku ir mūsų 
jaunuomenė subruzdo j dar> 
Są labui Dievo ir tauto**'. Ypač
ias pastebiama s v. Pelro e4»*> 
YO nariuose, kuriems vadovau
ja p. Kazys Smaria, vargonin
kas. Yra tai doras, erčias ka
talikas, atsakantis' S3V0 vietoj 
žmogus. Jie savo triūsu mano 
surinkti aukų kad švJKaledų 
sulaukus butų galima nupirkti 
nauji vargonai. . ' 

Skirtumas. 
Pirm dviejų metų ši apielin-

Vv buvo vien tik velnių kup
riaus Mockaus prekyvv.tė. (ii 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Veda b.vl*» vUu.*»e Teismuos**. Emuimi-
IIIIAK AbHtnvkto.t. Padaro pirkimo >r 
pardavimo Dokumentas ir Įgaliojimus. 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE Iii !»*-. 

Telefonas Randorph 33*1 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal 1667 

Tel. l>earbe*n 8067 

A. E. 
STASULANI 

ADVOKATAS 
VldunuiestiJ Oftsa» 

Room 1726 Chicago Temple Bldg. 
7 7 W . VVashinglon St. 

OFISAS CICERO 
1314 So. Cicero Avenue, 

Panedėlio, Seredo ir Pėtny&os vak. 
Tcl. Cicero 5036 

• • • e e e < « —»^»^*»^»«n»«a>«*j •» m ^»*S»^*>^S»«S»MS»«S*W« 

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

m I » I m 
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šiandien jau gyvas kainHky-
b<s pulsas plaka. Linkėtina 
kad jis vis kas kart taptų gy
vesni a, reiskesnių. 

Du chorai. 
P-nas Smalis, nor* be var

gom užsima uždartidudamas 
pas Fordą* tečiaus būdamas 
nenuilstančių darbuotoju, mo
ko du choru — suaugusių ir 
vaikų. Bažnyčioj visad* jie gra-
uai sugieda, Dievą pagarbina 
ir žmonių dvasią prie tealdos 
pakelia. 

Fordas. — Darbai. 
Darbai čion eina gerai. Pas 

Fordą, River Rouge galima bi-
le kada darbas gauti. Moka 
$6.40 į dieną. 

Fordas kasdien krausto sa
vo dirbtuvę iš Heigfcland 
Park į RiverRouge.Cionai eina 
'Jirbtuvės statymas visu smar
kumu ir bėgy dviejų metų, 
manoma gaus* darbo apie 30fV 
000 darbininkų. Šiandien dir
ba į 50,000. 

Patogioj vietoj. 
Stiklų dirbtuvė jau baigia

ma. Neužilgo tenei tilps apie 
10,000 darbininkų. §1 vieta 

Dr. Helen M. VVienovv 
UETL'VAITi: DENTIgTČ 

Tundasi už dešimties blokų. 
*uo Iv. Pefc»o paramos. 

„ „ . 
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Lapkričio 1$ die»fti klebo
nas ir komitetai rengia di^li 
konceitą^ kurio pelnas eis pa-
rapijau Visi yra kviečiami at
silankyti ir tuomi paremti pa
rapija. 

Reikia prid*jrti ir tai kad 
ką klebonas Jonaitis rengia, 
tai visad puikiai vyksta S; 
kart, neabejoju, turėsime irgi 
puikų programą. 

I i MBL&Ml FABK. 
tmmm 

• K l i u 

29 South U 8alle Street 
Kambarfo I M 

Telefonas Central 6860 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefone*: Yards 4661 

8187 South Cieero 
(Arti Dougias Elevator) 

Ant antrų Ubu, roora i . 
Tel. Cicero 5 528 

Valandos: nuo 9 iki 12 ryte; nuo 
L l ikl 5 po ptet; nuo t ttrt •» vakV i 

DOTAITIISH, O, B, 
akt? terapim* 
k u yra prležas 
timl. skaedėjlmo 

galvos, svaigulio, 
tuma, skaudančiu* Iv 
karščiu akių kreivo* aky* katerak-
to. ne m i egi o; netikras akie I s dedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis meilausią* klaida*. Akintai prl-
taikomi teisintai, toli Ir eiti matan-
tlems pagelbsta. Sergėkite eavo ve
lėj imo Ir Taikąs einančiu* mokyk 
lon. Valandos: nuo l t lkl I vakare 
Nedėllomis nuo 10 iki 19. 
1545 W. 47 81 ir Ashland Av 

X P. WAITCHES 
L i e y c r 

- mriuvTJi m o i A i A j 
Dteo.: R. 614*616-117 M. Denr-

TeL Randolph 66%4 
1 0 7 3 6 S . W a b a * h A 

Tet. Pullmaa 667? 
n^ • • • • * « H 

b o r a 
Vakarais: 
Roeelaad 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmiestyje 
CHICAGO TEMPLE BUILDING 

77 Wcst Wa*hin«ton Street 
Room 1726 Tol. Dearborn 6067 
Namu Tel. Uyde Park 6665 

~fj» • • »•• • » » » • • • • m • •••• • •>• " Į — m 

S. W. B A N E 8 
ADVOKATAS 

76 1 ^ . įeonroe Stveet 
Room 604 — Telef. Randolpb 6600 
Vai: Nuo 9 ryto lkl 5 po pietų 
Vakarai*: 8206 So. 

Telef. Tardą 1015 
Chlca*o. 

etr. 

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO 
Hailoween *ar*. 

Spalių 30 d. Mokyklos vai
kučiai mokyklos salėje turėjo 
"Hollovfeen Party" kur gra
žiai ir lįnksmai praleido laiką 
žaidimais. Tę. pat dieną tik 
vėliau vakare Vyčių 47 kuopa 
taipgi turėjo '' Hoilov/eenPar 
tyM Lktuvių salėje. 

Vyčių basketoall ratelis spa
lių 30 d. įstojo į MBarweU Ci
ty League", kuriame nepoil-
go pradės kas savaitę /.au«ti. 
Sekantieji lig šiol yra priraSy-
H prie šio ratelio: Jaučius. 
i\ airis, Mesius, Kabareo, An-
drae> Hansonas, Unevicia. Mc 
KUlian ir Butkus. 

Choro veikimą*. 
Šv. Baltramiejaus choras 

-trapiai ruošiasi prie vakaro, 
kuris atsibus pabaigoje lap
kr. inėnesiot>/Opera "Girių Ka 
ralius" bus vaidintas tą va
karą. 

S. L. B. K. A. 177 kuopą kvi 
e«'ia chorą tretį kartą atkarto
ti p. Pociaus operetę "Knpro 
t*v» Oželis", ant tos draugijos 
rengiamo vakaro, kurk jvyks 
gruodžio mėn. Choras apsiėmė 
išpildyti. 

Trimitą*. 

-

čalstaet orai žmeafo pradė
jo veikti ir po lleJroee Perk. 
Kas šeštadieiiia yra ame a«e but 
daroma, — prakalbos, baliai 
bei koncertai yra reafiama. 
Zinonėe iš pradžių gan skait-

dalyvauja juose. 

Spalio IT d., atsibuvo pra-
kall08. Kaftė^jai l>uvo gerk 
tun. J. Koncevičius, Ltituvo^ 
Katalikų Centre atstovas. Ji* 
fion atvyko apšvietos reika
lais; tad pirmą dalį savo kal
bu* pašventė tu» kiaušiniu. 
Kalbėtojas nusiskundė, kad 
mažai esą Lietuvoj mokytojų, 
o jų išmokyti nesą pinigų, lai 
ir prašė kas* kiek išgali paau
kauti tam dalykui. Kadangi 
rengiamos prakalbos pripuolė 
prastame, seredos vakare, tai 
žmonių; susirinko nedaug. Su
ėjusieji sumetė $50 su centah. 
Keletas atsisakė dfooti aukų 
net ir apšvietos reikalams. Au
kautojų vardus komitetas ar 
pats kalbėtojas paskelbs laik-
calty vėliaus. 

Lapkričio 10 <d. maty* įvn-
gia koncertą A. L. D. L, D. 
182 kp. Kaip pasirodo iš ap 
garsinimų dedama jėgos ir 
norima palinksminti Melros«. 
Parko visuomenė. Dailės at* 
žvilgiu turėtų būti gražus kon
certai, ne* koncerto jėgos bus 
chicagžškės. Pamatysime. 

Vietinis. 

MINĖJO SUKAKTITVE 

Bostono universitetas pras- S 
tą pėtnyčia minėjo 50 metų 
gyvavimo sukaktnve*. 

Iš KENOSHA, WIS. 
Oia bala žino iškur atvira-

do kokie laisvamaniški kom
pozitoriai ir kalbina katalikus" 

PLEirJOJA mD±I* mon įdaryti laisvą c h ^ ir patap
ei u i n~̂ 7 L / w t l i io c n o r o nariai:-Vadnh. Na, 
8o> Bostone Call arba Cowx

 f. 9i . . ' 
--^ v. ar ne inonelininkai, ar ne juo-
rasture tapo par<Suota ir citf \, \ • - . 

, . .. .,w. .v . kai! Pats būdami klaidziama-plenuojama padaryti milžine . . . f i y. i i. /x i m • x. tmais nori ir katalikus savo kas geležinkelių stotis. Tai IMI k • _, ,v. 
'ftj imnažios' stotys į Xew Yof , v a ^ o n P a t P a u k t l- P 8 v » l d z n i » 

IŠ E0CKF0RD, ILL. 

PATARIMAS 
t^mmmmmtmmmm^ 

SlOi Bootk Baleted 

Gauk patarimą D-ro Van Paln*;, Specialisto karti 
supranta tavo stoe] ir kuki* patarė tau kaip paal-
gelbėti. Norint Išsigydyti reikia vasfl Ilgo* PRIK. 
2ASTI. Pasitark su daktaru kuri* turi Ilgų metų 
prityrimą, chronišku ir viduriniu ligų, lai tarė ge
rai ISegaarainuoJa. 

Tavo kraujas ir šlapumą* turi butl egzemtnuoje-
mas mikroskopu. Jeigu kenti nuo Crronlikų Ligų 
arba silpnumo lytiškų ligų av užstnuodijimo krau
jo, tau reikalinga* speciali* mrdlma*. Sertuv B»ektra 

Dr. J . Van Paing 
Oftaa* tr Laboratorija 

Valandos l f išryto iki 8 vai. rakare 
S*. Telefonas Tard* 1116 

mm 
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KĄ TIK GRĮŽAU Iš LIETUVOS IR VtL 
PRIIMU LIGONIUS 

DR M. S T A P I I L I O N I S 
NAPRAPATH 

Gsdaa be vaistų I* ko operacijų 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare 

Hm SO. HALSTED STRIKT 
(kampas 47 gatvės) 

ko ^rsia Bush terminai. 21 iv 
Yorko bankierU) būrys ir kak 
tas *u/siG»»iaių IvAupanijų luo 
mi yra užinteresuoti. Cali 
Pasture turi 350 akerių žemė*. 
Pajūryje čia pat didžios prie 
plaukos, kur didžiausi jurų lai 
vai gali atplaukti. Čia at
plauktų didžiausi pasažieriniai 
ir prekiniai laivai. Pasažie 
riai ir prekės galėtų tiesiog 
iš laivo eiti į traukinius pana
šiai, kaip Laverpoolyje ir 
Southamptone. 

Palto siuntiniai iš Europo* 
čia butų gaunami viena diena 
ankžčiau> negu New Yorke ir 
dviem dienom ankščiau, negu 
Philadelpuiįoj ar Baltimorėj. 

CICERO', ILlT -

nepaduodu, nes Kenoshos lįet 
katalikai pažįsta juos kaipo 
laisvės paukščius ir ant plun
ksnų, o antra juos' ir minėti 
neverta. 

Kes Kenaslios liet., katalikai 
neturim su jais dėtis, ir ypa
tingai tėvai savo dukres ar su
nūs turi įspėti (parsergėti) 
kad jie su tais paukščiais ne-
draugautų. Mus katalikų did
žiumą, o jų tik saujelė, kodėl 
tad mes turim su jais dėtis, 
jiems pataikauti! Lai jie did
žiumos — katalikų p&las seka* 
klauso. 

: . • 

Labd. kuopa gyva. 

Per pereitų kuopos susirin
kimą paisirašė prie Labd, Sa
gos kaipo garbės narė Pê t. 
feiuraitė jmokėdama $100. 

Taipgi kuopia kreipėsi prie 
Direktorių raštininko piasy-
įfrraa, kad jis prisiųstų kalbė
tojų, bet tok} kuris dar nei sy
kį nebuvęs Bockforde. 

• • 

iš Tolimos 
v • 

Keliones. 

Dr. A, Račkus 

• 

s. 
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Ir vU pas mus 
;.i*vekatas Cesnulis aP>HIgy

veno Ciceroj. Tai laimingas 
tas Cicero. Vi*i čia n>ri apsi
gyventi, nes Čia žmonos tikrai 
gražiai gyvena. 

"m,, 

SO. BOSTON, MASS. 

• — = : 
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PUIKI VAKARIENĖ. 

Surengė Lietuvos Dukterų 
Dr-ja po globa Motinos Dievo 
vakarienę ant T-loa gatvės pa
rapijinei svetainėj. Svetainėj 
svečių buvo pilnutė svetainė, 
kad kurie ii Bvečių biskį pa
vėlavo tai jau sėstis neužte
ko. :ėdynių. Ant tos vakarie
nės buvo įerb. vietinis koo. 
Urbonavyaus o už valandėta 
atvyko ir irerbiamas kun. Jin' 
kaiti* i i Cambridge. B vaikę 
susidėjusi puiki orkestrą labai 
puikiai pagriežė pa vadovyste 
jauno vaikino Stravinsko. Or
kestrą susidėjus buvo apie iš 
12-kos vaikų. Ant tos vaka
rienės atsilankę buvo Petras 
Akunevičičus su savo žmona* 
kurie paaukavo gražiausių 
kvietkų del stalų papuošima 
Taipogi kvietkų paaukavo Lit 
huanian Furniture Corp. ve 
dojas Antanas Ašmenskas. 

Telefonas Canal 5395 

M G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 VVest 24 th Street 

Chicago, d . 

f Tcl. Lafisyctle 4228 

P L U M B I N G 
Kaipo lietu vys, tictnvlsfiis visa. 

dos patarnauju Icuogcriausia 
M. YUSKA 

6228 Wcst 38-th Street 
i - • ~ - — ^ — ' • — — — — — — ~ — - i 
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GUNARO 
LIETUVON PER 18 DIENU 

Vienintelis vandenio kelias Lietu
von per Southampton ant Milžing 
laivo, 
AQUITAI!A i MAURETAMIA 

BEREN6ARIA 
Apleidžia New Yorke kas Utar-
nlnkas. Greitas persddymaa South
amptone. Lietuviai ypatiškai ly-

IdiSiL 
Reguliariai išplaukia tiesiai į 

Hamburge} 
„ _ . (I Plllav* f 106.50) Kart* Tnknal 
3KJ. a Bamburvs 103.50) $5.08 

KELEIVIAI IS LIETUVOS 
•ėda laivan PiliavoJ važiuojant 1 So-
uthamptoną Ir ten persėda ant kfll-
i lng laivu. Plaukia kas aavalta. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų del kalnu Ir reikaltngru. 

dokumentu atvailuojantlems keleivia
ms salite gauti nuo bUe agento. Rei
kalaukit. Jų yra Jusu. m l e s u arba a-
pieUnkaj. 

Ounard Line, 
l 4 0 H. DeavbovB 
hm 

id$o«J^od$$oo$^d$$e»$^$Q$^« 

NAUJA 
KVIETKINYČIA 

imt Bridgeporto .į 
Puikiausios nuskintos kvietko», 

vestuvėms bankietams, pagrrat)ams 
vainikai fcr kitoms pramogoms. 

Taipgri užlaikome powder'|, per-
ftfaia, plaukams tinklelius (hair 
net*). 

Patarnavimas mandagiausias, 
.Inos žemiausios. 
UEBA FL0WKE SHOr 1 

3324 Auburn Avenne 
Telefonas Blvd. 2035 

aee ee*eeeeeie 

Rcaid. Tel. Van Burcn OffM 
Ollso Tel. Boulevard »693 

Dr.A.A.R01H 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
SpeciaUstas Moteriškų. VyrlSko 

Vsiku ir visų chronišką ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 1©—11 ryto r 2—2 po piet. 
7—g vak. Ned. 10—12 d. 

Res, 1128 Independenre Blvd. 
Chicago. 

-f*-

Physical Culture Institute j 
S 1>R. JF. A. VBtmiS 

OsteopataM, Chiroprata*. 
Naturopatas. •* 

Nesikankink savęs su 
vjieryk x liauja sveikata •naujaisiais, 
obudals be vaistų ir operacijų nup 
Ojvafcriu ir užsisenėjusių - ligų. 
į '4284 Archer A ve. ant 1 Hi 
•ant kampo skersai Brighton 

atro. 
1 Vai. nuo 8—12 dieną.; mio fi 

•lkl 8 vai. vak. 
J Nedėllomis nuo 9 iki 12. o» 
ac ^^jtvj^yw.vtkfiq^tf»stMAaefjiiĮ 

I I • i y I ' • ' • • « ' • ' ' ' - • - _ ^ 

%•««»• mm m m*» m mlmi» a • • » • » » » • • « » mĘĮ 
T Reildcnoijos Tei. Sranavrlrk 488t 

Dr. C. yUCITJS D. C. Ph. C. 
CRIROPRACTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be operacijos 
? Vel . t - l ; «-s 1*. M. «ventad. 6- l t 

1S78 Mliwaukw Avenue 
Kamp. Rol^y tr Worth A ve. 

Ofiso Telef. Brunswiek 7682 

Ligonius priima kasdien j 
n«o 2" vai. po piet iki 8 Vali. 
vakaro. Seredomis ir Nedė-
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimą teikia 
gavo ofise^ 

1411 So. 50-th Ave, 
Cicero, Ui 

1 1 1 • « ) < 

D r . M . Stupoicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO BLLINois 
. Telefonas Yards 5033 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedeliocnės o ė -

uždakytaa 
» » • • • • • » • • • • » • u i * » m 
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Dr. A. K. Rutkauskas 
GY6>VTOJAS IR CHIRURGAS 

4412 So. Western Ave. 
„ * TsJoi. Laiayette 4146 

~i 
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L lichnievicz-Vidikieiie 
KUŠERKA 
01 S. Halsted 81 
ampa* 31 gatvS 

LOBS Yards 1119 
lenams ofise *u 

Dr. i. W* 

Am 

taraevir*** .plis 
.imdymo.Visokl p* 
patarimai dykai. 

Valandos: n no 7 ryte, lkl 11. nae 
l iki 9 vai. vakare. 

' ! » ' • « » • . — • « > » • • ««*•» • • • • •.. « « 
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BOLŠEVIKU KALĖJIME, 
(Tąsa nuo 2-ro pusL) 

Eina savo naujas nuovados veterinorio 
pareigas. Mano nuovadoje pateai mieste; ir 
du artimiausi valsčiai. -Čia siaučia galviju 
maras. Darbo daug, o čia nė arklia negalima 
gauti. Kad gautum arklį reikia pereiti per 
daug įstaigų, daug popierių surašyti, re
zoliucijų gauti. Nespėsi, kttx reikia — ap
kaltins sabotažu — ir vėl atsidursi kalėjime. 

Vaikščioju visur pėsčias. Keliuosi dar 
be saulės, tad spėju viską apeiti Gerai, kad 
turiu šituos vaikščiojimus: tai čia, tai ten 
pavalgai, bet pailstu be galą Batai kiauri,, 
liko batai mano vieno gero sušaudyto pažįs* 
tarno. Išgavau juos, bet per maži. Bandau 
jais atlikti savo keliones. Teeiau lauke tu
rėjau nusiauti ir, kadangi neturėjau kojinių, 
tad reikėjo ba*am eiti, Šaltis daugiau nei 
10 laipsnių. Nušalau pirštą, nusimetė aa-

• Prašau valdžios leisti apsigyventi «u sa-
vo šeimyna ęevastoporyi*- Neleidžia — vis 
nori mane ižtremti Sibiran, bet "zemotdielo" 
uivaiada, isgjrdies i* vaUtiečrų apie atsiliepi
mus mano darbą, užsistojo ui mane, ir aš vis 

pasilieku. Sakiau kad, iš 16& išrikome gyvi 
6. Iš tų 6 jau 4 išvarė. Pa&iMkome vietoje tik 
tai 
menen 

Pirmose tarnybos dienos buvo ypatingai 
neramios reik kasdien reikėjo rallnėti po 
viena ar po kelia*) ankietas. Anjuetos buvo 
panašios į tas pirmąsias ir dažnai baigėsi go
džiais: "Už tikrenybę atsakau galva**. Pir
ma mėnesį buv** r*ra«e* apie 40 an&etų,, 
toliau jų bf&ro mažiau. 

Vieaji »aktį įsiveržė mano butan patru
lis, pareikalavo dokumentų. Maniau, kad vėl 
nelaime, b ^ paaiškėjo, kad tą dieaą visas 
miestas btm> susMrstytas rajonais, ir visi 
gyventojai be, išimties buvo tikrinami 

Taip nMidonieji ieško ubalkij%^, "fem, 
trrevoliue^Mpieriųi,'. 

Ne pabos iu , kaip išmokau batus siutf 
ir kaip jutą sau pasisiuvau. Pasisiuvau, ga
vęs priępiMjaiiiai brezer>t6. ir kepurę^ kelnes, 
Muzę, apšiimstą., diaip taij) apsirengiau. , 

"Taip gyvenau,.kokį,pusuietį. fta^iittJo; 
svetimtaužiti regisWeija> Buvo viltįas, kad 
išvažiu6si»e; tėvynėn. £ į į u f registruotis. ČiąJ 
sužinojau, ltact riitia išvažiuoti ^ tos vietos, 
kur įsiregistruosi, vadinasi as turėsiu is ęia> 
išvažiuoti, o šeimyna iš Sevastopolio. Prie 

bolševikų tvarkos, galima spėti, kad tokiu 
būdu šeimyna neišvažiuos, o teks išvažiuoti 

aš ir dar vienas felieris, paimtas karino- man vienam. Negaliu registruotis, o cia pas-
ien- kirtas terminas. 

Bet netyčiomis mane išgelbėjo veterino-
riu gy% <̂>3% suvažiavimas. Šitame suvažia
vime dalyvavo žymus Maskvos veterįnorius 
komunistą*. Reikalingi buvo Kusi joje veteri-
noriai su mari\kovoti ir reikėjo kelis iš Kry-. 
n 10 paimti. Jam nurodė į mane, kaipo į tokį, 
kuris buvo užėmęs atsakomingą vietą bal
tųjų armijoje ir dar nėra ištremtas. Veten 
komunistas pasakė: "Dabar aš pasieksiu šitą 
generolą!" Prižadėjo pats asmeniškai pas 
mane atsilankyti 

G*vej5 apie tai žinią, laukiau. 
Praėjus keliems »dienorns, į mano rašti

ne atsilankė jaunas žmogus, su komunistų 
ženklų ant krutinės. Persistatė kaipo cen
tro veterinorius. Susipažinome. 

~BuošMs — sako — drauge, važiuoti 
Sibiran. 

-~ Serai, o ^ p e r Maskvą važiuosime t. 
r— Par Maskvą. 
r*- Labai puikiai: pėm kartą papulsiu 

JUatn^t* Ątstovyi)ėJi ir išvažiuosiu Ųetuvon. 
— Ar draugi* lietuvis! 
— Lietuvis, baltų mobilizuotas. 

- » » » » » H 
Telefonas Seeley 7468 

Dr. I. M. Feinberg; 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

tmoteru lytiškas ligas. 
9481 Madisrm Street 

Uunp. Weatern Ave. — eCnicago 
Valandos: 8—4 po pietų 7—8 vak. 
~fi„—. t ' 

^eeeeeeyf>vywee 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel Yards 0994 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo' 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
NedėL nuo 10 iki 12 piet, 
s>»eee^ee^e^^>esyee>sya^s^eysdi 

— Teisybė, per Atstovybę išvažiuosite. 
Mums tokių nereikia. 

Pradedame kalbėtis. Pakalbėjas kokį 
pusvalandį, jau jis' man skdija atsakomin-
gą vietą Maskvoje ir kartu sako, kad tele
grafuosiąs kažkur, kad manęs daugiau nieks 
nereikalautų. Leidžia man su šeimyna apsi
gyventi ir patarė gerai, jo pasiulijkną apsvar 
styti ir vėliau jam atsakyti ar sutinku tar
nauti Maskvoje. Prižadu pagalvoM, bet pra
šau stataus atsakymo, ar jis prižada mane 
ir mano šeimyną aprėdyti ir išmaitinti. 

To jis negalįs' prižadėti 
Taip man leido važiuoti Sevaatopolįn. Po 

didelių pastangų, važinėjus kelis kartus Char-
kovan į Liet. Atstovybę, pasisekė išsprukti 
iš "Savaimingos Krymo Respublikos". 

Keletą kartų Sevastopolio ir Simfero
polio lietuviai sumetė man kelionei į Char
kovą pinigų ir perėję įvairias registracijas 
ir perregistraeijas papuolėme vėl Lietuven. 
fTe&au ne visi: ne visi žinojo apie perregis
traeijas, ir 'buvo atsitikimas, kad vieną iš 
vagono iškraustė* Nuo kito iš Feodosijos 
jau čia, Lietuvoje, tik šieme* gavau laišką, 
rašytą pernai vasarą, kad, laukiąs ešeioio. 

Kažin, ar dbr .jis ir dabar tebelauki*? 
(Galas) ("Lietuva'7) 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofise po *minerhi 

4729 S-Ashland Ave. 
SPECHALISTAS 

I
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

VaL: ryto nuo 10—12 nuo 
po pietų: nuo 7—8.30 v 
fcfedėliomla: 10 iki 1. 

Telefonas Drexei 2680 

vakare 

m»m> 

! 

» - » » II • • • pi m\ 

Blvd. 784J 

Dr. C. Z. VezeUs 
UHTUVIS nfiNTISTAS 

4711 fJO 

Vsiando* 

ASHLAITD AVE3 
47-tos Gatvės 

nuo t ryto iki 6; 
nuo 4 iki 9 

• •»! 

Tel. Boulevard 0587 
—• 

Dr Marya 
Dovdat-Sasa 

*707 W. 47-th St. 
Valando* nuo 8 Iki iŠ dieaa, ame • 
Iki f vai. vak. Nedėllomis ąne I 

lkl t vai. po pietų. 

relefonsfl Booievard 168f. 

DrtS, K Brenza 
4608 So. jLshlsAd 

m. 

• :I0 vak. 
m*mt ! • • • « * U S t M Į 
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DEL JUSTO KUDIRKOS f P?™* <*ar Po hiskį kruta -

KONCERTO t o d e i ^ yi*tis* kad gyvuos. 
• Štai vienas ženklas, kuris ta 

Antradieny, lapkr. 6 d. 8 U B * ^ 
vai. vakare, Mark White Squ-' Sekmadienį, spalio 28 d. su-

P R A N E S 1 M A S 
N O R T H SIDE. — Lietuvių Pol i t i 

nio Kliubo mėnes inis susir inkimas 
Įvyks pirmadienį, lapkričio ( N o v . ) 5 
d., 7:30 vai. rak. , bažnytinėj sve
tainėj. Nartai .malonėkit visi laiku 
PTlbuti. Rašt ininkas . 

• I I II B g į B M g g - " i • J 

PARDAVIMUI. 

are salėje ant 29 ir Halsted 
st. įvyks bendras Chieagos 
lietuviu veikėju susirinkimas, 
kuriame bus pasitarta kaip 
pasekmingiau surengus atva-
liavusiam iš Lietuvos artis
tui Justui Kudirkai koncer
tą. 

Taigi nuoširdžiai yra visi 
kviečiami atsilankyti i ši svar 
bii susirinkimą. 

RYTOJ RINKIMAI COOK 
APSKRITY IR CHICAGOJ. 

"Rytoj, lapkr. G, Cook aps
krity ir Chieagoje įvyksta 
rinkimai. 

Bus renkama 21 teisėjas į 
"siiperior eomi," 2 teisfcju į 
"circuit eourt," apskrities 
Čerifas ir vienas komisionie-
rius Į apskrities boardą. 

Be aukščiaus minėtų rinki
mu piliečiams balsuotojams 
bus įduoti dar maži balotai. 

Mažuose balotuose bus pa
žymėti penki sumanymai: 

1. "Fcrest Preserve Propo 
sition. , , Tai žinomas žvėryno 
snmanvmas. 

2. Sumanymas padidinti ta
ksas pnbli.-koms mokykloms. 

?.. Sumanymas aneksuoti 
Norvvood Park teritoriją. 

4. Sumanymas išleisti $2,-
650,000 bonų La Salio tiltui 
per Ciheago upę. 

5. Sumanymas išleisti 2 mi-
lionu dol. bonų AVest par
kams. Šitame sumanyme bal
suoja tik AVost Side pilifeiai. 

BRIDGEPORT. 

• 

Gražiai pasirodr. 

Mergaičių ir Moterų Rožan-
ciivos fašelpinės d r-jos narės 
spalių 28 .ii. labai pavyzdinga1 

pasirodė eidamos i bažr.yrių 
ir prie šv. Komunijos į "cor-
pore , \ Mat, dabar Ražancavos 
įmėnuo, tad (Ir-ja, būdanti tuo 
vardu, ėjo *ii ta intencija kad 
pagarbinus savo globėjn -
Panelę Švenčiausių. 

įeinant bažnyčion ir išei unt 
varg. p. Sauris grojo maršą. 
Nuo žvakių ir elektros šviesų 
buvo visas P. švenč. altorius 
nušvitęs. Jos lygiai švietė šių 
iškilmių dalyvėms, o jų buvo 
i du šimtu. Visa ta .brandi 
vaizduotė į žiūrėtojų darė ma-
lonaus įspūdžio. (Jarbjė dr jai 
kad jos narės turi susi klausi
mo ir sugeba taip gražiai pa 
sirodyti. Aišku jos ir gyvuo
ja tvirtai. 

Matęs. 

WEST SIDE. 

L. V. 24 kp. vakaras. 

Lietuvos Vyčių 24-ta kuopa 
jau pradeda po truputi judė
ti. Nes pastaraisiais laikais 
buvo jau pusėtinai apsnūdus. 
Net nekurie josios mariai pra
dėjo bijoti, kad ji visai neuž
migtų. Bet manau, kad nėra 
su ja dar taip bloga kaip ma
noma. 

Nors dar negalima pasaky
ti, kad j i daug ka šiemet nu
veikė, bet truputį darosi link-
sriuaiL.. ant širdies, kad jos 

rengė pramogos vakarą, ku
ris įvyko Anžros Vartų pa-
rap. svetainėje, 8,-00 vai. va
kare. Programas susidėjo iš 
veikalėlio, dainų ir kalbų. 
Veikalėlį "Karės Metų" at
vaidino vietinės kuopos na 
riai. Muzikalę dalį išpildė vie
tinio choro nariai ir trumpa, 
bet labai įspudinga prakalbų 
pasakė vietinis klebonas kun. 
F. Kudirka, kurs nesenai grį
žo iš Lietuvos. 

Apie patį veikalų galima pa 
sakyti tiek, kad nevisai pasi
sekė. Žinoma, turiu pažymėti, 
kad DUVO per trumpas laikas, 
kad jį but galima tinkamiau 
pastatyti, nes artistai, savaitę 
laiko, ar tam panašiai, gavo 
savo roles mokintis, tai nebu
vo ko i š jų daugiau reikalau
ti. Publikos taip-gi susirinko 
galima sakyti, tik sauja. 
Priežastis buvo tame, kad ne
buvo laiko kada pagarsinti ge
riau, todėl negalima nieko a-
pie tai ir sakyti. Bet kaip man 
atrodo, tai priežastis yra visai 
kita. [Tai yra, žmonės tokiais 
dalykais šiandien mažai domi
si — senesniems žmonėms, kur 
nėra degtinės ,— ten nėra' jo
kio linksmumo ir jie nekreipia 
domės. 

O mūsų priaugančiam jau
nimui tuo labiau tokie dalykai 
nerupi. Ypač tų galima paste
bėti sau kurį nors vakarų iš
ėjus pasivaikščioti apie Jietu-
viškų apielinkę, tuomet pama
tytum, kuo mūsų jaunimas' yra 
užimtas ir kas jiems labiau
siai rupi. Aš, žinoma, nemė^ 
rinu ką nors čionai kritikuoti, 
bet tik noriu pasakyti tikrą 
;iesą kaip yra su mūsų jauni
mu. 

Trumpoj ateity žadama ant
ras vakaras turėti. Reikia tik 
suįdominti publiką, prisireng
ti gerai, o pasekmės bus užti
krinta. J. J. 

PIGVS NAMAI m BIZNIAI. 
Turiu daug pigių namu, 18tos, B^i-

dgeparto, Brįghton Park. Vienuoly
no \T Town oi Lake apylinkėse. Tu
riu geru bizniu, tos apiel inkės ir dvi 
geležinių daiktų krautuveės sunamais 
namai ir bizniai tujri but tuoj par
duoti, todėl, parsiduoda visaipigiai 

Norintieji pirkti kreipkitės pas: 
T. J. KUČINSKĄ, 

666 W. 18th St. Tel. Rooseve l t 7653 

Akinių pritaisymo m e n e 
20 metų prityrimo 1 

L O T A I 
STATYTOJU ATVTJAI 

Tarsiduoda S. W. kampas Wash-
tenaw Ave. ir 70-tos 125x125 lotas 
mainysiu ant 2 flatu namo. 100x125 
Washtenaw Ave. % bloko J žiemius 
nuo Marąuette Rd. 25x125 Western 
Ave. H bloko } pietus nuo Marąuette 
Rd. 

Mrs. M. O'CONNOR 
7644 So. Loomis Street 
Telef. steu-art 3467 

OSCAR WOLFP 

N A M A I 
DIDELIS B A R G E N A S 

Parsiduoda du namai, v ienas su 
bizniu — groserne, antras dviejų lu
bų mūrinis namas , su beismantu Ir 
augstu. Pars iduoda labai pigiai, kas 
norite gyven/i gražioj vietoj , tai ne
praleiskite Šios progos. Atsišaukite. 

2245 Wcst 22nd Str. 

ANT PARDAVIMO medinis 
namas (bun#amw) tikrai mo
derniškas keturi kambariai. 
Cementinis beismentas PĄ pė
dos ir #ražu augštas, tUe batli. 
Kaina $5,200. Atsišaukite 

5442 So. Seeley Avenue 
Arti Robey Street 

ANT PARDAVIMO medinis 
namas ant 2. pagyvenimų. Tik
ras bargenas. Kaina tik $2,500. 

2443 W. 34-th Place 
Chicago, UI. 

B I Z N I S 
PAR8TDUODA duonos kepykla už 

prieinama kaina. Biznis varoma per 
15 m e t ų tiktai v iena kepykla tirštai 
apgyventa lietuvių ir lenkų. Mieste 
priežasties pardavimo apleidžiu SJ 
Sal| kreipkite*: * 

STAR B R A N D B \ k i KY 
1111 AVashlngtan Ave. Karine, \Yift. 

Kuomet mūsų draugas Peter 
Hoffman tapo išrinktu pernai 
meta užimti Šerifo vieta mes 
manėme kad kito Koronerio 
negausime kuris atliktu savo 
pareigas raipgerai kaip jis* kad 
atliko. Mūsų Pavieto Komisi-
jonierius padarė labai protin
ga dalykų kuomet jis paskyrė 
Poną Oscar Wolff užimti tuo
met tuščia vieta. 
PonasJVVblff kuris yra gimęs 

Cbieagoj ir dabar gyvena So. 
Chieagoj pilnai parodė *avo ti
kra verte viešoj vietoj kaipo 
Chairman of tbe Committee on 
Strėets & Alleys-svarbiausia 
vieta kokia galima užimti Bo-
ard o f Local Improvement ir 

• .kurioj jis išdirbo sept yri s me
tus. 

* 
Užimdamas Coronerio vieta 

savo naudingas patarimais ir 
prityrimu jia pabarė <laug %a-
ro žmonijai, ynąeiai krimina
listuose atsitikimuose. Jis la
bai daug atk reipe domos j gir
tus automobilistus kurie savo 
neatsargiu važinėjimu užmuša 
daug žmonių ir galima atvi
rai sakyti kad per jo pasidar
bavimą automobilių nelaimė* 
kur kas susimažino Cook pa 
vieta per praeitus metus. 

Ponas Wolff paeina iš Vo
kiečių. Jis yra teisingas žmo
gus ir viešoj vietoj pilnai tin
kamas nes jo prityrimas ir tei
singumas ūžimai** Coronerio 
vieta ta parode. 

Vvrąi ir moterys Lietuviai 
neužmirškite balsuoti už Oscar 
vVolff kaipo Coroner of Oook 
Ubunty. (Apgr.) 

• ' " i . . . . i. i 

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
MOTERIMS EXTRA 

PRANEŠIMAS. 
Parsiduoda visokių rųSių vi lnų sve -

teriams ir panėiakoms — kaina mat 
kel is ( ske in ) 25-35 ir 45 centai. 
Taipgi parsiduoda markoniniai siūlai 

siuvimui ir mezgimui. Kaina 250 jar
dų lQc. Parduodu vi lnones skiautes, 
kaina ant vietos sutiksime. Taipgi 
parduodu Silkines pančiakas Inote-
rims ir merginoms. 

Nepraleiskite Šios progos nes par
siduoda per pusė pigiau negu kitose 
krautuvėse. 

Krautuvė atdara v i sas dienas. Mel
džiu kreipkitės po nurodytu antrašu: 

F. SALMANĄ VIČIUS 
504 West 33-rd Street 

Tarpe Parnel ir Normai Ave. 
1 mos lubos. 

REIKALINGA. 
REIKALINGA moteris ar 

mergina prie namų darbo. At
sišaukite : 

W. J. STANKŪNAS 
3315 So. Halsted Str. 

Telef. Yardi, 1546 

• 

ANT PARDAVIMO. Parsi
duoda saldainiu ir Ice Cream, 
krautuvė prie Lietuviškos baž-
nyėios ir mokyklos' geriausia 
toj apielinkėj vieta tokiam biz
niui gera proga įsigyti pigiai, 
maža ir pelningų bizni parda
vimo priežastį patirsite ant 
vietos: Atsišaukite 

4409 So. Pairfield Ave. 
loTfbEUŠ^BARTŠENlsr" 

Parsiduoda pigiai buvusi A. Ka
reivos krautuvėlė, J. EUjoi laus na
me. Kur iame užlaikoma "School Su-
pplies": candies, ir religijiniai daik
tai. 

Vieta labai populiaįrlška ir aps iau
s ta trijų mokyklų. 

Pardavimo priežastie yra, jog sa
vininkas turi kita vieta, n e b e p a j ė 
g iama dviejų krautuvių t inkamai ap
žiūrėti. AtsiSaukite Sluo adresu: 
1805 \V. 46 Str., Chlcago, 111. 

(Town of I .ake). 

FRERERICK R. DE YOUNQ 

P^arpe kiru kandidatu endor-
suotu Obieagos Bar Associą-
tion, Lawyer's Assočiation ir 
Better Government Assočia
tion of Cbicago an$ Teisėjo Su 
perior, Teismo yra Frederick 

•DOPTOMAI P A R E I S i l A 
Akių Ll«a« 

Ar Jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit parars . 

s ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir p lakančias 

t a i k u s T 
Ar atmint is po truput} mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smilt is aky 

so? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

Jobo J . Smstana 
AKINIO SPECIALISTAS 
184)1 So. Ashland Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augSto v ir i Platto ap-
tlekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo B ryto iki 9 vakar* 

' • • •' —mįHf f ią i 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS, 

FABIONAS CO, 

809 W. M SI, Mago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus i i 
• Parduodam Laivakorte*. 4 

%% I lf l l I I I | 9 II 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktaru 

Draugijos Nariai. ' 

f
m n m • • • • * ' > • • • • » • • • • •' f '• • • mM Dr. Makaras 

t rariTVYri GYDYTOJAS I R LIETUVYS GYDYTOJAS 
CIHB-URGA8. 

\2l Chicaros greiaiausial Ir ar
čiausiai paniekiamas sekanč ioms 
kolonijoms: Indiana Harbor, East 
Chicago, H a m m o n d . Gary, Harvey, 
Steger, ir J o l i e t Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 W E N T W O R T H A V E . CHI
CAGO HEIGHTS, ILfc. Tel . 4»4 
Ketvergo vakarais : 10453 S. State 

St. Rose land. Tel , S49, 
Į j . i • - - - - - - . . . i • . . . . . . [ [ 

. • » • » - * » » ^ . Ęt NAMO HTATYTOJAI t 
Mm statome Ir akollnMDe plnljnM ant 

i koogalotrft, balnrtla, krautuvių Ir flat-
namu •• visMs ds lrse Cook P»\ Irto. M M 

I dabar statome narna $175,000 v^rVlos 
Lietuviu Auditorium 313J— 37 8. Hul»-
ted satvėn. Taipgi parduodame Auknl-
niuA Bond>«i» ne* yra Naurun invente-

t mentui. At«i(atik "URATOAS" <B. B ) 
S334 n. OakJejr Ave. Chleaco, III 

LIETUVIAI GRABORIAI 

TEISĖJAS HUGO P AM. 
4Tlimcs Cliicagoj 1970 metuo

se. 
Lankės pradinę ir augstes-

niaja. niokykla Michigane. 
1892 gavo Bachelor of Philo-
sopliy laipsny Miehigan Uni
versitete. * 

WILLIAM G. LEGNER 
Demokratu Kandidatas 

Ant 
KORNER'IO 

Jus moteris ir vyrai ateiviai 
ir vėl turite proga balsuoti už 
viena iš jūsų tarpo; už žmogų 
kuris per savo 50 metų gyve-

I naino Čhicagoi yra šimtais kar 
R. De Young. Jis netik H ytą į J ^ S r l ^ ^ ž ^ l ^ 

1893 kada įsikūrė Hull Hou-
se pastagomis P-lės Jane A-
•dams jis buvo pirmas organi
zatorius taip vadinamo Max-
well Street College Settlement 
ir tenai s ilgus metus dirbo. 

Jis tapo priimtas prie .̂fca-
r V rudeni 1893 metų. Lahai 
pasekmingai, dirbo iaipo na
rys firmų ram, DonneUy & 
Pam, Calhoun- ir' Glennon ir 
Pam & HurA 

Kaipo narys Pam & Hurd 
jis tapo nominuotas ir išrink
tas į Teisėjus Superior Teis
mo 1911 ir iki Šiam laikui tą 
vieta užėmė. 

Per paskutinius tris metus 
jis buvo išrinktu ezekiutyviu 
komitetu to teismo ir viršinin
ku teismo divizijos. Savo už
duoti šiame darbe Jis atliko 
kogeriausia, nei vienas teis
mas nebuvo tiesiamas^ kuomet 
jis matė kad neužtenka teišė-
iu jis tuojaus kviesdavo tfau-
giau j jmgeJba kad bereikalin
gi neuzilginius dalykus. 

PAIEŠKOJIMAI i i 

PAIEŽKAU savo pusbrolio Jono 
K o r s a k o , p a e i n a n č i o iŠ Legrailių k a i 
m o , B i r ž ų VaftSčiaus K a u n o R e d . 
Pirmiaus gyveno po num, 3228-30 
Halsted Street Chicago, 111., dabat 
nežinau kur j is randasi. Turiu labai 
svarbu ireikala prie jo. Draugai, pa
žįstami ar j is pats lai ats išaukia s ė 
miau paduotų adresu už k a bustu la 
bai dėkinga, 

AMELIA SLAVINSKAITE 

vienas iŠ geriausiu advokatu 
Chicagoj bet ir žmogus kuris 
remiasi visuomet ant teisybės. 

Jis* yra paaukavęs keletą kar-
,„ 

• •• 
tų savo politiška pakylima per 
tuos du terminus Legislaturu-
,joj vien tik dėlto kad jis ne, 
viena karta nebijdj atsistoti ir 
pasakyti teisybės žodį. Jis vi
suomet dirba žmonių gerovėj, 
nes' tie žmonės ji išrinko. Yra 
begalo mums svarbu turėti to
kius Teisėjus kuriems teisybė 
bus pirmoj vietoj, o tokis žmo
gus tai Frederick De Young. 
Jo vardą rasite Republikoniž-
koj Kolumnoj. „ 

. ;- - Upgr.) 

no didelio susirinkimo, demon
stracijos kuriuose ateiviai da
lyvavo kad William G. begner 
nebūtų paaukavęs savo laiką 
ar pinigą. Kuomet ėjo kova už 
teisęs ateivių piliečių. Ponas 
Legner visuomet buvo priša-
ky. Ponas Legner nenorėjo no
minacijos: ta pareiga uždėjo 
ant jo Kaminacijos Komitetas; 
būdamas geru piliečių jis ne
atsisakė ir jeigu taptų būti I mos parko policistam*. 
išrinktu ta vieta puikiai užpil-j 
dytų. Jis turi užtektinai niity-

Jis. yra narys Chicago, Illi
nois Valstijos ir Amorican 
Bar Assočiation; pastarosios 
yra nariu Ločal Co^itcil JTIH-
nojaus Valstijos. 

Tarpo kitų svarbiu teismų 
kurie įvyko tai Oarl Wandfc-
rer's, kuris tapo nuteistas dvi
dešimts penkiems metams ka
lėjimu už užmušima savo pa
čios. Tai buvo Teisėjo I'am's 
pasidarbavimas, nes jis būti
nai reikalavo kad antru kar
tų butų šis žmogus teistus. 

Telefoną* 

8 2 7 6 
F. B. Palaea ,-
Lle. Kmbalmer 

CnAS RVlt»VICZlB 
(iruborlus 

1 

J437 8. 4»-th Ar*. 
Cleero, IU. 

Ta«rabanM koplyčia reltuL Priva-
tlniM anibulusctitt. PaiarnavinuM kuo-
vrrisasiiMt visoj Chlcogoj. 

SCT!j 
Telefonas Boulevard 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai^ 
dotuvėse ves- [ 
tavėse , krlkšty- > 
nėe Ir k i t u o s e ' 
reikaluose. Kai
nos prieinamo*. , 
"--- 1 

n3307 Aubur.i Ave. Chicago. j 
^ » » » < a ^ y > # . # M n < s ^ < M M » o i o » » i i a i >W 
i , . - - • . . _ . . . • . i i . 

•ji < • • • ! • • • • • • <mm ^ • » i ^ » ^ i^Į 

8. D. LA0HAWIC2 
LEBTUVI8 GRABORII • 

SS14 W . M-rtf Fl. Chloa^o 01 
Patarnauja laldotnTėae kaopt 

l U U a l e meldžia ataliaa 
o m a n o darbą busite aaa*a 

Tel. Ganai 1971—> t M 

i 

Telefonas Varde H M j 
STANL1Y P 

MAŽEIKA 
ORABORIVV f l ' 

Turtu autome 
bllluii elaoklen* 
reikalams, ftaiaa 
prieinama 

8319 Aabnro 
A v*. ChicA^o. 

»•— - —— • 

Dr. M. ŽILVITIS 
«-w -S-» V M I T C i f T A a DEJTTISTAS 

4191 Archer Avenue 
Vai.: 9 Iki 9 vak. kasdien. Nedė-
l lo) 9 iki 12. 

Lafayette 6091 Tel . I 

Or* P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 W. « 2 - n d & So. Leavltt Sts. 
Tel . Genai 6222 Clilcago, 111. 

VAI*. 9 iki 12 ryto i r 1—8.80 
vakare. Ned. pagal, sutartj. 

Dr. A. J. Bertašius 
( B e r t a s h ) 

GTDYTO.IA8 I R CHTRURGAa 
8464 So. Halsted Str. 

Oflao VaL: 1-8 p o piet C-8 vak. 
Residencija 

• 1 5 9 So. Union Ave. 
TeL BouJ. 5918 Tel. Yds. 1699 

' Tel. Ganai 197, V a k Ganai f l U 

į DU P. Z. ZALATORIS 
tsfttvTis OydTtoju Ir 

Otornrgu 
• aiaodoa: 14 'ki l t ryte? 

po piat-4- • «W • 

OR. A< L. YUŠKA 
1900 8o. Halfited 8tr 

u n 
Oflao vai.: 19 ryto Iki 11 po 'ętm 

I iki 7 ral vakaro. 
fte* raJ.: 1 iki 4 po ptssi 

4199 Arc ter Ave Tel. Lafayette 499» 
y » y # 

, 
TeL Bonlevard 91*9 

DE. A. J. KARAiJUs 
Lietuvus Gydytoja* 

3303 Routt Morgan ilruti 
ak9e*9J». G i 

Trindamas lu Rufftes 
H IMriBti Pleiskanas Lauk. 
| ) yJ«lti, nkiti visa diena — jgs net 

stebitės i* kur tų s pleiskanų tiek 
ifnaii! Juo daugiau j v s kasote, juo 
daugiau pleiskanų išpuola ii jum)'gal
vot, suteriia ju«u drabužiu*, daro ne-
malonumu kiekvienam arti jy« esan
čiam, ir vis neapsakomai nieitil 

tai prašalins. Rmtflm* yra tonikų 
fajvos o4al Ir plaukams. RaffUt yra 
pleiskanų naikintojas su puikiomis 
pasekmėmis. 

Ir tam* aėra jokios paslaptiea. 
Ruffl** yra sudarytas gabių ir paty
rusių kemikg, kurie išdirbo formule 
specialiai paskirta sunaikinimui pleis
kanų perų — ir Ruffl** atlieka savo 
darbą. 

"PamSginkit boaką I Įtrinkit truputi 
Rvttflm* i saro galvos odą kasdien 
apie per saivaite laiko. O kuomet 
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo
kite karts nuo karto ir pleiskanos jus 
daugiau niekuomet nekankins) Tik 
65c. ui bonka,. Galima gauti aptiekose. 

P. AD. RICHTER A CO. 
104-114 So. 4th St., Brooklra. N. Y . 

Tel. Lnfayette 8415 

0R. C. K. ČERYS 
( C H E R R T ) 
DENTTSTA8 

i'erkelė eavo ofisą j Brighton Park 

4454 So. Western Avenue 
( K a u p . 45 S t . ) Chicago, UI. 
Valandos: N u o 3 po pietų iki 9 

vakaro; gubatoma nuo 9 ryto Iki 
•J vak.; Nedėl ioma nuo 10 Iki 12 

e • m » » ' m . Į . . . . . . . . . . Į 

Dr.MStrikol'isj 
Lietuvla 

i*YUYTOJAH Ir C H I R U R G Ą * 
4991 So. AatUand A vena* 

TeL Boulevard 7899 
• a i . : S lkl 4 ir 6 iki 9 

Ned. 19 Iki l t 
I: 9941 So. Albany A vesi s 

Tel. Proepect 1*89 
Tai.; p a t a i s u t a r t i -i 

T9t. Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
9818 So. Halated Street 

Valandos: N u e 9 lkl I diena. N u o 
7 — t vak. 

Nedėl iom lkl M diena. 
t - . - • • • • l * m » M » • « . . » • tJ 

Remkite tuos bi*iiienus,> ku
rie dažniausiai garsinasi dien 
rnštv "DmiisTP". 

Jis buvo pirmufinis kad 
stoti kad butu pensijos moka-

rinio ir būti geriausias Coro-
neris koki Cook Pavietas kuo
met turėjo. Jis pradėjo kaipo 
Žurnalistas 1876 metuose, per 
tris metus buvo Intemal Reve-
nue Officer-gi vėUau buvo ge-
neraliųvedėjų Seipp Brewiug 
Co., kurio© jis' yra ir dab«r 
Prezidentu. Jam, nereikia tos 
vietos; bet jus ateiviai mote
ris i i vyrai jums jis yra reika
lingas; jeigu nepasiseks jurrjg 
gauti kaipo įCoroner'i galite 
būti užtikrinti kad negausite 
nei vieno kurk įusiį reikalais 
taip rūpintųsi kaip jis 7 (Apg.) 

Jis buvo delegatų daugumoj 
Valstijinų Konferencijų pra
šant paties Gubernatoriaus, 
taip pat teko jam būti delega
tų susirinkimuose daug kartų 
American Prisons Assočiation. 

Pirmininkas American. Ins
titute Criminal Law & Crimi-
nology per 3 metus. 

1$21 jis praleido Europj p 
mėnesius investiguodamas 1-
migracijos stovy, Iietuvoj, 
Rumunijoj, lAtvijoj, Austri
joj, Lenkijoj ir Vokietijoj. 
Lietuvių surengtuose demon

stracijose jis visuomet dalyva
vo. (Apgr.) 

TONSILUSi 
IŠIMU 

roBULiArsioaas MOKSIJO] 
PRIEMONĖMIS: 

i .—be peiBo, 
8.—be kraujo. 
S.—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5.'—be jokio pavojaus srei»j 

katai. 
P o operacijos žmogui nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti. 

n e r e i k i a g a i š t i n u o d a r b o , nere ikia , k e n t ė t i s o p u l i ų ; s m o g u * gmlSį 
t u o j v a l g y t i , d a i n u o t i Ir j a u s t i e s l i n k s n i a i . 

Pafarinrus tonsllų reikalais duodu nždyka. 
ž m o n ė s j » * maloniai kvieč iami at lankyti m a n o klinika. —|j 

kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti . 

:€fl^s 

DR. AL. M. RAČKUS 
Gydytojas, Chirurgas Ir Obstetrikas, 

1411 South 60-th A v e n u e Cicero, IIIinois.l 
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