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AMERIKOS KŪRĖJAI NE
PLANAVO NERELIGINIU 

MOKYKLŲ 
TAIP ĮTVIRTINA UNIVER

SITETO PREZIDENTAS 

« * B S S «• 

XEW YORK, lapkr. 14. ^ 
Savaitraštis "Scbool and So-
ciety" spauzdina diskusijas 
apie švietimo svbjektus. Pa
dėta inauguralė kalba Arizo
nos universiteto prez. Mar-
vin. Diskusuodamas univer
sitetu nusistatymą, apie įvai
rins ' dalykus, prez. Marvin 
kas link religijos sako: 

"Visų religijų pakenciamy-
bė, matosi, yra vienas did
žiausių atspindžių mūsų vald
žios formoje. Pasiremiant 
mūsų konstitucija, nei vyras, 
nei moteriškė negali bnt drau
džiami pildyti savo religines 
praktikas. Atsižvelgiant J tą 
principą, universitete negali 
but duodama jokių religinių 
sektarvzmo rųšies pamokų. 
"Kai-kurie žmonės stygauja, 
jog būtinai reikalinga, idant 
valstybių universitetai butų 
bedievinės įstaigos, kadangi 
juose negali but jokių tiesio
ginių moralių ar etikos pamo
kų ar darbo. Be abejones, 
pirmąją vie'ą užimta karakte-
ris, nes tai svarbiausias np*-
vietos tikslas. Be išdirbto 
karakterfo neįgali but* atatin
kamojo demokratijai pasitar-
navimo. Tečinus stygavimas, 
kad universitetuose neturi but 
išguldomas religijos mokslas 
arba moralybės ir etikos mo
kinimas yra didžiai klaidin
gas daiktas. 

"Wasningtono universiteto 
prezidentas Suzzallo nurodo, 
jog religija valstybių univer
sitetams yra gyvas daiktas. 

"Mūsų protėviai, šios res
publikos kūrėjai, tikrai netu
rėjo minty įvesti bedievinę, 
bereligine arba priešreliginę 
Švietimo sistemą. Jei visos 
religinės ir moralės pamokos 
iš mūsų universitetų butų pra 
Salintos, daugelis mūsų lyde
rių eitų tarnautų valstybei 
nesijauzdami turį atsakomy
bę Dievui ar žmogui už savo 
darbus. Neturėtų jie supra
timo apie žmonių rasės religi
nę ir etikinę istorijas. Manau, 
kad šiandie religijos klausimu 
žmonių ignorantija yra toli 
didesnė už praėjusios gentka-
rtės TlUom»niavimus.,, 

Francija Už Princo Pašali 
nimą Iš Vokietijos 

PINCHOT f RISŠ AUKŠTAS 
ANGLIMS KAINAS 

Rengia guberatorių konferen
ciją 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
BIURO PRANEŠIMAI Žinios iš Lietuvos 

GRAŽI AUKA LIETUVAI. 

HARftlSPUBG, Pa., lapk.l WASHINGTON, lapkr. 15. 
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tratų galima sumažinti kieto- Connevtient valstybėje, per 

— 

LENKIŠKI VAGILIAI. 

AMBASADORIŲ TARYBA IRGI NETARS 
GALUTINO ŽODŽIO. rjro 

šioms anglims kainas. 
Dėlto, gis .29 valstybių gu-

bernatorius kviečia eia lapkr. 
36 diena, konfererrcijon. 

pilietį Joną Mikalauską pri
siuntė Lietuvos Atstovybėn 
auką — $1/K)5.97, persiunti
mui Lietuvon, Karo sanitari-LONDO>iAS, lapkr. lo. — ldytis. Jai reikalingas valdoA 

v r ,.'. . . . , . . . „ , , . , .V1 . . . I Jis tikisi, gubernatoriai į o s reikalams — įtaisyti ka 
Vokietijos sosto įpėdinis gi*y- vas. Repubbkomškai besi- l v . .?. , , i J * įcuuuouia ^UU^U. 
v T̂  , . ... .. . .- 0 . , , , paklausys ir sutiks dalyvauti r įn į ambulansa. 
zo ,\okiettjon ir apsistojo Si-, valdydama 31 visai suirtų, BU- r~L ,<'• \ k aiuummi^. lezijoj. - Niekas nebežino, ko- | siskaldytų į dalis, nebūtų sti
klais jis tikslais parvyko sa-]įsiklausymo. Tas išeitų jos 
vo tėviškėn. Nebežinoma, ar. priešams naudon. 

konferencijoje. 

jis nori ten visuomet apsigy
venti, o gal ^is nori ir vėl gry-
žti Olandijon, kur jam gyve
nimas yra ramesnis. 

Nežiūrint to, Francija be-

Bet turint monarchą, vokie
čių fantą greitai atsigaivintų. 
Atmokfctų reikalingas karo 
skolas ir išnaujo pakiltų. To
kio vokiečių tautos atgijimo 

PRINCAS SAVO TĖVIŠ 

galo nervuogasi. Ji šaukia francuzai begalo bijo. Jie 
arba sosto įpėdinį išnaujo iš-1 įsitikinę, kad jei vokiečių 
tremti, arba pareikalauti, kad (tautai bus lemta atsigaivinti, 
jis butų išduotas santarvei ir j tuomet franeuzų tautai pasl-
butų teisiamas kaipo "karo darytų anksta. 
kriminalistas." Tuos reikala
vimus išdalies remia Belgija. 
Tik viena Anglija kažkodėl 
šaltai atsineša tau reikalavi
mam 

Francija taip daug susine
rvavusi del to atsitikimo, kad 

. , ... , ,. pastatvti pnesakv. 
paduoda sugestijų okupuoti ^ * f 

Tai kame priežastis. 
1 

Reikia spėti, kad sosto įpė
dinis Vokietijon ir gryžo ne 
kitokiais tikslais, kaip tik pa
laikyti vokiečius vienybėje, 
išnaujo Vokietijos valstybe 

OELS, Silesia, lapkr. 15. — 
Vokietijos sosto įpėdinis pa-
galiaus atvažiavo čia, savo 
tėviškėn. Ties pilies vartais 
jį sutiko ir pasveikino jo 
žmona su trimis jauniausiais 
vaikais. 

Atvažiavo visai netikėtai. 
Tad gyventojai nesuspėjo pa
daryti jam jokių ovacijų. 

Auka jau persiųsta Lietu
von. 

AMERIKOS MIUTARINIS 
ATTACHE LIETUVAI. 

• • • 1 

BAVARIJA NEKLAUSO 
BERLYNO. 

WASHINGTON, lapkr. 15. 
— Šiomis dienomis išvažiuo
ja Lietuvon majoras Henry 
C. McLean. - Jis paskirtas S. 
Valstybių militariniu attaebe 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 

4 ŽUVO RHINELANDE. 

Hamburgą arba kitus mies
tus, jei Berlyno valdžia atsi
sakytų ištremti iš Vokietijos 
sosto įpėdinį. 

Ko Francija bijo gryžusio 
įpėdinio ? 

Ji turi priežasties bijoti. 
Vokietijos * santykių žinovai 
tan klausiman atsako. Jie 

tvirtina, kad vokiečių tauta 
nepratusi republikoniškai va-

FKANKFOĄT, Vokietija, 
lapkr. 15. — Rhinelando se
paratistai vis dar veda kovą 
su gyventojais, kurie nenori 
pripažinti proklamuotos ats-
kirios respublikos. 

Weilburge separatistai mė 
MUNICHA^, lapkr. 15. — 

Berlyno valdžia reikalavo, 
Ambasadorių taryba vakar \ kad Bavaruos,. valdžia visą gj^o. užimti publiškus butus, 

turėjo susirinkimą. Bet vo- .čia autoritetą parastų vUos 
kiečių princo klausimu nieko Vokietijos militariniam dik-
nenutaTla. Nes į tą klausi- tatoriui geli. von Seeckt. Bet 
mą baltai atsineša Angliįa. Bavarijos valdžia atmetė tą 

Olandijos vyriausybe, anot reikalavimą. P Sako Bavarijos 
žinių, žadėjo neišleisti iš savo reikalais turi mpintis patys 
žemės buvusio vokiečių kaize- bavarai, bet ne Berlyno vald-
rio. Matyt, apie jo gryžimą žia. 
Vokietijon yra vieni prasima-Į * ' ' 
nvr.iai. 

KAS KALTAS UŽ NERA
MYBES EUROPOJE 

Francuzai Kaltina Suv. Vai. 

PEKINAS, lapkr. 15. — 
Pagaliaus čionai atrastas ka-

ANGLIJA UŽ GRAIKŲ S06-L
p a 8 > kuriaise buyo palaidotas 

ITa PALAIKYMĄ 

Priešinga apgalvojamai res
publikai. 

PARYŽIUS, lapkr. 15. 
Vietos franeuzų laikraščiai, ATĖNAI, lapkr. 15. 
darydami penkerių metų' nuo Graikijos gyventojus venizėK-

peržvalgą už štai ir kiti mėgina paruosti 

pirmasis vietos kinų katalikų 
Vyskupas pirm 200 metų. Tuo 
Vyskupt^buvo Bernadin della 
Cbiėsa, Pranciškonas. 

WASflINGTON, lapkr. 15. 
— Francijos gyventojai vis 
daugiaus įpranta vartoti ark-Armisticijos 

siaučiančias neramybes pa- prie referendumo, idant jie lieną. Per metus mėsai pas-
sauly ir už situaciją Vokieti- balsuotų už republikoninės kerdžiama apie 120,000 ark-

MIRt COLOGNE PAVYS 
KUPIS. 

COLOGNE, lapkr. 14." — 
Mirė vietos diocezijos pavys-
kupis kun. Stoffles. Buvo ga
na jaunas. Ejo vos 44 n^-
tus amžiaus. Trumpiaus 18-
os mėnesių išbuvo pavysku-
piu. Buvo silpnos širdies. Gi 
pastaraisiais laikais persidir
bo eidamas savo 
priedermes. Gimęs Buhro 
teritorijoj. 

joje pirmiausia kaltina būvu- j valdžios formą. Norima pa-
sį Anglijos premierą Lloyd naikinti sostą ir įkurti respu-
George, paskui Suv. Valsty- bliką. 
kes# Tam sumanymui griežtai 

Tečiaus priešvaldiški laik- Priešinasi AngUja. Jei ki-
raščiai karčiai puola savo tuomet Anglija priešinosi ka-
premierą Poincare. Sako, jo raliui Konstantinui, tai buvo 
politinis nusistatymas nuo priežastis. * Šiandienini kara-
Frand jos atstūmė visas did- i K* G e o r ^ e **&& l a i k o ^ 
žiąsias valstvbes ir šiandie partyviu žmogum ir galinčiu 
Francija likus kaipir izoliuo- atgaivinti Graikijos , gaišty-
ta nuo viso pasaulio. Dėlto. 
sako, franeuzų vyriausybė tu
rėtų pakeisti savo taktiką. 

Valdiški organai už nepa-
vykimus sudaryti ekspertų 
komisiją, kuriai franeuzų vy
riausybė pati griežtai prieši
nosi, kaltina Suv. Valstybių 
sekretorių Hugbes. 

Kai-kurie laikraščiai pažy
mi, jog artimoj ateity Angli
ja su Suv. Valstybėmis pra
dės reikalauti Francijos atmo 
keti savo karo skolas. Bet 

CHICAGO. - Šiandie pra- Francija iš tų skolų nieko ne
matomas gražus oras; maža daro. Sako, ji pirmiaus tn-

Anglijos vyriausybė savo 
atstovą Atėnuose painforma
vo, idant jis visomis priemo
nėmis darbuotųsi už monar
chijos ir sosto palaikymą. Tas 
reikalinga Anglijos intere
sams. 

Kaip žinoma, Graikija daug 
skolinga Anglijai. Iš monar-
chistinės Graikijos Anglija ti-

.Jriti atgauti kiek skolų. Bet 
jei Graikija butų pakeista re
spublika, tai skolų atgavimas 
butų abejotinas. 

atmaina temperatūroje. ri gauti pinigu, iš Vokietijos* 
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE "DRAUGĄ." 

lių. 

Nuo spalių 15 d., Tilžėje 
pradėjo veikti Lietuvos kon
sulatas. Konsulu paskirtas 
buvęs prekybos atašė prie mu 
sų atstovybės (Vokietijoje p. 
VI. Masiulis. 

Gyventojai pasipriešino. Kilo 
kova. Keturi žuvo ir daugy
bė sužeista. 

Badene separatistai įsilau
žė pinigų spaustuvėn ir su re
volveriais privertė darbinin
kus spauždįnti pinigus. Pa
siėmė glėbius atspauzdįntų 
markių jie nuėjo miestan ir 
tenai prisipirko sau reikalin
gų visokių daiktų. 

Montabaure ir Oderwalde 
separatistai sitfėmė ir ištrėmė 
keletą įžymiųjų piliečių. 

Francuzai areštavo Lud-
wigshafeno majorą. v 

DEL NEŠVARIŲ GATVIŲ 

Chicagos gatvės labai neš
varios. Kai-kurie aldermo-
nai sako, kad tam tikslui ski
riamos išlaidos permažos. 
Tuotarpu darbininkai turi 
but brangiai apmokami. 

NEW YORK, lapkr. 15. — 
Du plėšiku Brooklyne nužudė 
du bankos pasiuntėju požemi
nio geležinkelio stoty ir atė-
nte $42,600. 

ĮVIJA, Lydos apskr. —/Tai 
yra nemažas raiefteliB, kuris 
mažai kam žiaomas, nes ran
dasi tolimain^ užfcampy. 
Žmonės kalba <Jangia&«ia gu
diškai. Tamsumas kuodid-
žiausias. Teisybja, mokyklų 
su Galicijos, panelėmis netrū
ksta, bet jos turi kitą tikslą, 
tik ne tamsių švietimą. Kai
po tamsumo pavyzdys gali 
būti, kad ir šis atsitikimas: 

Prieš dvi savaiti atėjo du 
"keleiviu" pas vieną pasitu
rintį įvijos miestelio ūkinin
ką ir įsiprašė nakvynėn. /Tie 
* * keleiviai" sakėsi esą lenkai 
nuo Biniakainių, kur turį sa
vo dvarą ir dvare aukštesnią
ją mokyklą, kurioje rengiama 
mokiniai į kunigų seminariją. 
Be to9 tie ponai rodėsi labai 
dievobaimingi, ir draug su u-
kininko šeimyna suklaupę kal
bėję rąžančių. Šeimininkams 
tai labai patikę ir. svečiams 
pasiūlius leisti į jų '̂ mokyk-
lą" savo porą vaikę, jie mie
lu noru sutikę. Ryto prikrov 
vę vežimą ilgesniam vaikų 
maitinimo laikui mėsos, duo
nos ir kit. Davę datr ponams 
kelius milionus lenkų markia 
pinigais. Paskui padarę to-
jrius popierius, kad arklys ti
krai priklauso tiėins ponams; 
mat, tolimesnį kelią važiuo
jant galįs kas nors prisika
binti ir pasakyti, įįog tai esąs 
vogtas. Pagaliaus parengę 
$avo tarną berniuką, kad nu-
vežęs vaikus arfĄ parvarytų, 
ir išleidę visus į kelionę. Re-
liontė buvusi gan ilga. Atva
žiavus netoli* Biniakainių ap
sinakvoję visi pas gmninką. 
Anksti rytą vaikam* dar mie
gant ponai pasisakę girinin
kui, kad jie važiuosią dar pas 
kaimyną daugiau vaikų į mo
kyklą pasiimti ir kad sugrįžę 
prisikelsią vaikus ir Važiuo
sią toliau. Bet išvažiavus 
tiek juos ir tematę. Vaikai 
verkdami be pinigų ir maisto 

po savaitei laiko sugrįžę iš 
mokyklos namo, o arklys, ve
žimas, mėsa, pinigai ir kit
kas taip ir dingę. 

[Liet. Rytai]. 

PRODUKTU KAINOS 
KAUNE. 

— * • 

Spalių 8 d. produktų kai
nos buvo tokios: Pirmos rū
šies kvietinių miltų 100 kilog. 
mokėjo 80 lit., antros ruš. to
kių pat miltų — 55 lit., rugi
nių pikliavotų miltų 100 kįlgr. 
— 58 lit., ruginių miltų vieno 
malimo 100 kilgr. — 32 lit, 
kvietinių pelėnų 100 klgr. — 
18 lit., ruginiu, sėlenų 100 klg. 
— 14 lit., geriausios rūšies 
kviečių 50 ldgr. — 21 lit., ge
riausios rūšies rugių 50 klgr. 
Ij4 lit., miežių tokios pat ru-
Mes 50 klgr. — 13 lit., avižų 
tokios pat rūšies 50 klgr. —« 
12 lit., baltųjų žirnių 50 ldgr. 
— 16 lit., peliuškų 50 klgr.— 
13 lit., vikų 50 klgr. — 12 lit., 
sėmenų j50 klgr. — 31 lit., "bu
lvių 50 klgr. — 3 lit. 50 c, 
dešimčiai kiaušinių — 1 1. 50 
c ; sraulk. cukraus JOO klgr. 
— 135 lit. druskos 100 W£r. 
— 10 lit., cemento 100 ldgr. 
— 10 1LL, kondensuoto >( sutir
štinto) pieno 48 dėžujtės — 
64 litai. 

SU KARALIAUČIUM 
SUSISIEKIMAS. 

Nuo spalių 15 d, prasė jo 
tiesioginis prekių ir, gyvulių 

• 

susisiekimas tarp Karabau-
. . . 

čiaus geležinkelių valdybos ir 
Lietuvos svarbiausių geležin
kelių stočių. Susisiekinias 
bus palaikomas tik pro Ėitku-
nus-Vįrbalį. 

PINIGŲ KURSAS, 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.48 
Francijos 100 fr. 5.90 
Italijos 100 lirų 5£1 
Lenkijos 100 mark .00005 
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VISA JAPONIJA IMASI žmonių palinkimas nebus nu-
DARBO ATGAIVINTI 

TAUTĄ 

Imperatorius saukia žmones 
Kooperacijon 

kreiptas priešingon pusėn, ti
nkamoji proga tautai pakilti 
gali kartais išnykti. Pasta
rosios katastrofos nuostoliai 
milžiniški. Šalies civilizaci
jos aagaivinimas, lygiai na~ 
cionaltų spėkų išvystymas pri 
guli nuo tautos dvasios. 

" Dėlto Šiandie laikas vi-

KOBE, Japonija, lapkr. 15. 
— Paskelbtas imperatoriaus 
raštas, kuriuomi raginama (ja
ponų tauta prie taupimo, per
tekliaus gyvenimo atsižadėjt- šiems be skirtumo valdiniams 
mo, prie ' dorinės drausmės, imtis bendrojo darbo. Tegul 
taip kad artimiausioj ateity visi seka mirusio imperato-
išnaujo tauta pakiltų ekono- riaus pakeltais nurodymais, 
minen aukštunuon, kaip butą Tegul visi kaipo vienas dar-
pirm didžiules katastrofos — 
žemės drebėjimo. 

buojasi valstybės gerovei. Mu 
sų pačių priederuiė yra susti-

"Mes begalo bijome," pa printi savo rasę ir padaryti 
žymima tame rašte, "kad kol ją laiminga." 

i i Siųskite savo Giminėms i Į 
KALĖDOMS i5 

= 5 
i i 
s i 

u 

D O V A N Ų -

LITU 
P E R 

ii kk DRAUGĄ" 
Nes, 4DrauRa$" pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas** siunčia per djd^u-
šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ff Prekybai-
Pramonės Banką. . . . . . . 

S S "Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: I 
i I perlaidomis, cekiais-draftais ir telegrama. { 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis uidaryta. 

| J 2334 SO, OAKLEY AVE. CHICAGO, HJL 
JCiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiimaiittiuuiiii 
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D R A U G A I 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 

• D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
atm kasdienę išskyros nvdeliiieiiiu. 

• *i •ti.a • *«»• • 

Pusei Metą , . . . . $3.00 

Ui prenimeratą mokasi lakalno. Lai
kas skaitosi nuo ttžiSfyfr* ctteuos, 
M nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siusti išperkant krasoje ai ox-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinifus i registruota laišką, 

DRAUGAS PUb. CO. 

2334 South Oakley A venų© 
Chicago, Illinois. 

1 TeL Boosevelt 7791 
a»«*»»»»»a»«+»a*+<>»»+% »*»4 

"Kai latviu beveik kiekvie
nu šeimyna ima vieną, du lai
kraščiu, lietuviai nepasirupuia 
dažnai ištisame sodžiuje išsi
rašyti laikrt*eie,,

J skundžiasi 
Vienas įlietu vos' rašytojas. 
Mes negalime nusiskųsti nei 
laikraščiu nei skaitytoja sto
ka. Tiek tegalime nusiskųsti, 
kad net neblogiausi lretutiai 
katalikai tiek yra susipratę, 
kad remia nekatalikišką spau
da, savo pinigu platina jų pra
gaištingas idėjas, leidžia save 

' apsispiaudyti. Vienur ir kitur 
ko nors mums trūksta. 

Japonijos laivyno departa
mentas sumažina biudžetą ka
ro laivynui. Šit ir japonu man-
dmmas, lenkias prieš Dėdę. Sa
mų. 

FRANOIJA GINKLUOJASI. 

Franeijos parlamentas ren
kasi. Anot žinių, pirmoji flpf-
lamento užduotis bus sktrHi 
1,500 nulionų frankų paskolos 
Jugoslavijai, Lenkijai ir Ru
munijai. Už tuos nrilionus 
frankų Franci ja toms šalims 
pristatys ginklų ir amunicijos. 

Franci ja pati ginkluojasi ir 
kitas sau palankias šalis gin
kluoja. Kam tas reikalinga? 
Bene tam, kad galutinai ca 
triuškinus Vokietijų f Ar nori
ma kad vokiečių tauta d*d-
glaus neatsigautų-? Kuomet si 
didžiulė tauta susiskaldys su-
silpnės, tuomet Franci ja vieš-
palaus Europos kontinento. 

Kagi apie tokius Francijos 
darbus sako Ambasadorių .Ta
ryba arba Tautų 'Sąjunga? 
Kagi sakys. Ambasadorių Ta
rybos pirmininku juk yra 
Franci jos premieras Poincart?. 
Tautų Sąjunga tarnauja Fran-
eijos interesams, aklai pildo 
tik premiero Peincares įsaky
mas ir norus. 

Užburtas europinės politi
kas ratas. Taip ir laukiama 
kada užsiliepsnos imperializ
mo ašis. 

StJV. VALMITfcltJf KATA
LIKAI. 

Sulyg " Katalikiškos spau
dos metraščio, kurs yra išleis
tas Joseph IT. Meier, Chifcago-
je, Suv. Valstybėse yri dvi
dešimts milionų 103,7©i kata
likų. Jų, skaičiuje yra 59,347 
vienuolės, 22,545 kunigai, 17,-
062 bažnyčios, 212 seminari
jos, universitetai, kolegijos, 
207 vienuolynai ir apaštališ
kos mokyklos, 586 vienuoliniai 
novicijatai, 608 pensionatai 
ir laisvosios mokyklas, 509 vi-
durįjįės mokyklos", 359 iigon-
bu«*iai ir sanatorijos ir 501 
gailestingumo prieglaudos. 

Vida us Politika Girgžda 
* aV? 

« , .i n, i - m 
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ATSIKEttAMA KRIKŠČIONIMS. PURICKIO VfLA KELIAMA. 

Paskutiniu laiku beskaitant Lietuvos laikraščius ir 
besekant Seimo posėdžių debatfcs galima, tarv© pastebėti 
karingų ptaiifo upn-. Nors socialistai liaudininkai (Jie sa
ve naujai pakrikštino valstiečiais liaudininkais paslėpę so
cialistų vėid*) |eitfa { Valdžia, jų laikraščiai "Lietuvos 
Žinios'* ir "Lietuvos Ūkininkas" pradėjo ugnimi spiaudy-
ti ant Ministerių kabirieto, ypač ant Žemės' įjkio ministe-
rio Krupavičiaus, Švietimo ministeiio Bystro. Geros pro
gos susilaukė, ne* katalikiško dienraščio kurs butų jų 
šmeižtus ir puolimus atrėmę> — nebuvo. 

Lietuvos vidurines bėdos. > . 

Nekalbant šiuo žygiu apie hebaigftus užsienio politikos 
— VrTniaus ir Klaipėdos klausimus, daug rupesnių esama 
šalie* Vida^ Dažnai ir tie daŽniaus erzinamos su žydais, 
bolšėviktį propaganda varoma, piktadarybė* plinta. Troš
ku. Negana kad išoriniai priešai — lenkiškai — franeuzis-
ka Votie neduoda ramybės, čia ir pas save namie nesi ra 

• mus, netikras rytojus. 
Taigi katalikiškųjų Seimo frakcijų atstovų vardu į 

duota Seimai intetpelacijfc prašant* pasiaiškinti socialistu 
minJsterio ii dabartinės vidaus padėties kuri yra jo ziny-
noje. ; 

UŽ 1 4 KALTINAMAS ŽALKAUSKAS? UŽ BOŠE 
VIZMĄ, U i BOMIZMĄ IR UŽ PARTYVISKUMĄ. 

I Bolševizmas. 
1. Nežiūrint į tai, kad pavasarį bolševikų veikimas bu

vo Visai perblokštas ir "jačeikos" išnaikintos; rugpiučio 
ir rugsėjo mėnesiuose pradėjo žymiai kilti jų akcija. Sino
du mėtieslu Lietuvoje visuose kampuose i r neišskiriant 
kareivinių pasirodo bolševistinės literatūros aibės tiek lie
tuvių, tiek mažumų kalbomis; gabenama įvairių rūšių gin
klai, prasideda plačiame maštabe sprogstamos medžiagos 
gabenimas kraštan; aiškiai pastebimas-naujų jėgų į liejimas 
J išretėjusias bolševistinių darbuotojų eites, gerai mato
mas pakrikusių organizacijų Veikimo tvirtinimas, paga
linus Visiems akis duria — pefėjiniaš prie gryno teroro 
metodų prieš negeistintis partijai "asmenis. Užteko A. A. 
Vytautui Aleksai pradėti demaskuoti bolševikiškus ^'dė 
des' ir įrodinėti, kad veikiančioji Lietuvoje Komunistų-
bolševikų'partija nėra idėjinė socialistinė partija, bet yra 
viena svetimųjų valstybių poJHrnė organizacija užgniaužti 
mūsų rte^rttklausomybei, kaip jis visai atvirai pačiame vi
durdieny, gyviausioje miesto daly, tame pačiame name, kur 
"darbuojasi" p. Vidaus Reikalų Jlfrristeris, lieka nukau
tas, o nukovimo kaltininkas nesugautas, nesusektas ir neiš
aiškintas, ftofcių agresinga žingsnių komurristų-bolševL-
kų organizacijos Lietuvoje* nebuvo išdrįsusios niekuomet 
daryti. 

« -

tt Banditizmas. 

prieš tautinį lietuvių judėjime didelis valdininkų skait
l iu s namlojtnia& tani veiksmui trtišvieisti, jų Žmones iš
aiškinti*! ir patraukti atsakomyl^n, ė fconiuIiistt-ooiėtAij 
ir banditų: veikimas neparaliiuojamas sudaro mūsų vals
tybei suirutės pavojų. 

Todėl turime garbės klausti p. Vrctertlfc Jteiklll* Mtv 

nisterio. 
1) Ar mano p. Ministeris imtis, priemonių vidaus ap

saugai sutvarkyti ir 2) jeigti mano, tai ar hiH fcfrkį ilbfs 
tam roikaiui planai ir kokį birtentif 

Tiesa, socialistams* ir žydams prisidėjus, gi krikščio
niškųjų partija atstovams patingėjus ttsieKfcs ateiH į jlel-
mo posėdį, pasisekė ta paklausimą, savo balsais atmesti it 
p. Zaikauskas išėjo sveikas — pirties nematė. Bet pažyittė= 
tieji interpelacijoje faktai palieka faktais, 0 ft, Zaikaus
kas — socialistas juokiasi kad Lietatf tMgMtita • vedliu 
^ktadariams, bolševikams lM8b ^Ė$ii s*rV0 pattįjos 
žmonėms pataikauja. 

PURICKIO BYLA NAGRINĖJAMA, 
Visgi nežmoniškai buvo pikta socialistams už tokia 

krikščionių dfęsą — skundžtant jų ^teisiiigąii" žmogų, 
Sumanė atkersinti ir padavė iš savo pasės labai kvailą pa
klausima teisingumo Mrhlsterini pumėnai apie Purickio 
bylą. 

Ko nori socialistai nuo Purioteo? Kokia bylos padėtis 
Kas daroma kad butų nuteistas. Kad nuostoliai butų iš
ieškoti. Kad bylos butų greitos, teisingos. 

Tais keturiais klausimais socialistai save išjuokė, 
kvailiais parotJė ir apsilaižė gavę atsakymą. 

Ketvirtad. Laj 
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Šita partijų kova šiahd^tt jnėŽatna i J^etną ir šiokiu 
ar tokra Badu paliečia Vyriausybę, kuri turi be galo dar
bo. Bet tatai nedaro nieko gera, vien trukdo Seimo ir Vy
riausybės darbų. - _ 

Čia reikia atkreipti dėmesio į tai, kad paskutiniu lai* 
ku, gal pora savaičių ypačiai THtgnsmga kova prasidėjo 
tarp rairsų politinių grupių. 1P& kova prasidėjo tada, kada 
didesnis sujudimas prasidėjo Vokietijoj ir kada ta*m tikri 
suinteresuoti elementai stengiasi sunaudoti savo pozicijas 
įsitvirtinimui, l a i visa palietė mūsų kraštų ir ^nuostabiai 
satapo su tuo paftu mementu, kada Lietuvos Vyriausy
bė yta sitefenpritei sudaryti Pabaitės valstybių sąjunga. 
Taigi šiuo momentu yra varoma tam tikrų kitę valstybėj 
agentų į visas puses akcija. Tų akcijų Varyti, gal but, pa
deda ir tMrt tikros Lietuvos politinės grupės, ^am naudo
jamas vfcose srityse žmonių ūpas ir jausmai. ĮT&i tvirtin
dama Vyriausybė turi tam tikrų žinių, ji žino, kad sąjū
džio kė&jai, daoda savo agentams tani tikrų instrukdijų, 
kartomis jie turi varyti savo gTiaunamų darbų. 

Seimo nariai,-kaip vyriausieji krašto atstovui, kaip 
int&ffčntai, kurfems^netinka pasiduoti jausmams ir ūpui, 
ttiri giliau susidomėti šita išorinė niusų kraštai akcija if 
Šita" kilusia krašte grupių kova. Ta grupių kova turi suma
žėti! rlelkia pttgttlvoti, kurioj padėty yra niusų Vidus ir už-
sienlo santykiai, gftuo momeniu, kada visos jėgos turi būti 
į^mptos, kad pakeltume visas kramto Vidaus ir diplomati 
nės kOVOs užsieny sunkenybes, šiuo momentu, kada eina 
gyviaufcras tantos darbas, — toksai silskilimas', toksai par
tija kivirčas nettirėtų turėti vietos. 

. 
KALBA MINISTERIŲ PIRMININKAS — 

GALVANAUSKAS *^ juristav tūrėtų eiti mokyklon pasimokinti ka<l išmoktų 
Utilp reikia duoti juri dė forma paklausimus, kad klauisia 

. ; _ . - ^ 
f 
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komis, gandas. Ar bereikia geresnių socialistinių davat
kų f Socialistai šmeižia Teisingumo Minisftjfį ir Vyrtaif-
sių Tribunole. Jų paklausimas tėra paprasta? demagogi
ja, agitacijos varinėjimas.; Kviečia juos būti Vyrais, © a©' ,*;> . 

į Tefelkįlhno Ministeris. 

Socialdemokratų frakcijos vardu S jas nariai, jų tar
pe <du juriste pasirašė iitferpeliacija keturių kiatisintų foT-
ttMHe. 

Kietai atsikaridus socialistams jau butų užtekę. Bet 
kadangi jie norėjo "visa tiesų" sužinoti apie Purickio by
lų, tai rfeisinguino Mirtistėris Tumėnas jiems pagardino. 

P. ffumėnas savo kalboje įrodė, kad pasirašę po pa-
kfausjfnu socialistai, jų gi tarpe buvo net du advokatai — 

. . . 

Jis savo kalboje pastebi, kad sOHaiisiai vfcfcojasi pkfc nesąmonių, liepia pasiskaityti Lietuvos konstitucjų, ne-
vailnėti politikos teisniuose. 

. 

KALSA tSlSl*fitrt(K)i MI»ISttRiS TUMĖNAS. 

• • 

pienburniais, šalies statytojais, o ne griovikais. 
Kad tas.yra p. Galvanausko kalbos turklys skaityki

me kaip kabyta parašyta oficioze "Lietuvaja'' 
štui k#į> Ministerių Pirmininkas, kalbėjo: 
**Priei kalbant bendrai del inlerpeHaeijos* reikia kole

tas žodžių pasakyti del interpeliacijos argumentų. Joje 
buvo pažymėta visa eilė bylų, kaip Buodžio, Prekybos De-
partamento, I»inų Monopolio ir r. t. Visi argumentai kurie 
interpeliacijoj tuo reikalu pasakyti — tai tik bendri žo
džiai, tik atpasakojimas to, ką plačioji visuomenė kalba, 
kas joje platinama. Tie plačiosios visaomettės gandai aiš
kus, suprantami, nesrji (plačioji visuomenė) yta toks so-
eialinis organizmas, kuriam tie garniai iš dalies yra kas-
dien?dfiis sielos penatt, jausmų maistą*.. Bet Vyriausybe ir 
Seimas turi daugiau gilintis į dalykų esmę, geriau turi na
grinėti keliamus klausimus, bet nieku būdu nesivaduoti 

2. Paraleliai su komunistiniai bolševistinio veikimo gandais. Teismas būdamas Valdžios -įstaiga,, negali remtis 

i 

stiprėjimu yra labai žymioje formoje pradėjęs reikštis ir 
tarpti -banditizmas. Vietomis jis taip įsivyravo, kad net 
dienos* mettf pavojinga keliauti. Tokiomis vietomis tuo tar
pu labiau pragarsėjo: Kazlų-Rudos rajonas, kur veikia be 
jofcios baimės gferai organizuota plėšikų grupė; Jurbarko 
— Raseinių protarpis; Šiaulių apygarda su gauja iž 7 — 
8 asmenų/; Balninkų — Maiėtų — Giedraičių ruožas su pa
garsėjusiu **£krulio (slapyvarde) buriu; Pakuršy, tanevė 
žio apylinkės; Telšių apskrity Beikausko grupės likučiai. 

Sąryšy su kylančia Vokietijoje anarchijos banda šiuo
du mūsų dienų apsireiškimu sudaro nemažo Vidaus Vars-
tybės gyvenime pavojaus. 

Vidaus Reikalų Ministerijos darbuotėje mes tuo tarpu 
nematome griežtesnio pasiryžimo kovoti su šiaįs apsireiš
kimais. Priešingai, mes konstantUojame, kad padaryta Vi
sa veiksmų eilė, kuri lengvina bolševizmo ir banditizmo 
įsivyravimų. 

' 

*^T -

I Ilt tartyffekaftate. 
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3. Skubiai, labai skubiai atliekama pttčms Ministt'ri-
jos taip vadinanioji reorganffetčija, ktfaios esmė yra ta, 
kad atsakomingi, pasižymėję tarnautojai Valstybės kūry
bos darbe ir bepartyviai šalinami, ji$ vieton kvk!čia4nį kar
tais Visai nauji neprityrę žmonės, kartais žinomi tik dide
liu įsigilinimu į sočiai- fkudrninkų partinį gyvenimą. Taip 
visai rimtai fannacentifc* Mafeaaskis buvo brukte bruka
mas p. >iiuisterto į Panevėžio* Apskrities Vrrštninkus, Pa
naikinus koncentracijos stovyklas, jos au&ėtiniai išieisti 
laisvėn vyaftyti griovimą darbą. 

Nekreipiama domės Į labai padangėjusę nelegaliai pe
reinančių sietic asmenų skaičiui apytikriomis žiiiieniis jų 
aittpludk gali siekt hetaU 1,000 žmonių mėoesiai. 

skleidžiamais gandais;- jis darydamas sprendimus privalo 
žiūrėti faktų ir remtis įstatymais* Jei teisinas argumen
tuotų taip, kaip argumentuoja interpeliacijos davėjai, jei
gu jis savo Sprendimuose vadovautųsi jausmais, jeigu- įis 
klausytojų plačiosios visuomenės nusistatymų ir priekaiš
tų, tai teismas mūsų gyvenime butų nulis. Teismas, dirb
damas savo darbfc, stengiasi surinkti faktus ir tais faktais 
vaduodamasis jis gali daryti tai, kų jam įstatymas leidžia. 

Ši interpeliacija duodama Teisingumo Ministerha* Iš 
jos išekiay kad Teisingumb Ministeris aeduoda galimybės 
įteikti kaltinamąjį aktų kaltininkams^ Tai nieką neparem
tas įtarimas. Sunku net leisti manytį kad dabartinis Tei
singumo Ministeris nebūtų tas žmogus, kuris stovėtų u» tei-, 
sėtumų. Tas faktas, kad- jis buvo išrinktas Seimo Pirmi
ninku, ir tuo Budų jam buvo išreikštas pasitikęjknas, «**• 
rodo jį esant teišclunio ir teisingumo žmogum. 

Intėrpeliantai duodami šių interpeliaciją, matyti bu
vo nesusipažinę su jų keliamuoju reikalu. Byla eina savo 
keliu. Ii- jos laukia išsprendžiant ne tik •visuomenėj bet, 
gal daug daugiau, patys' kaltininkai. ir Vyriausybė.; Jf 
manyti todėl negalima, kad Vyriausybė tų byla trukdyta. 
Jei jos dar mes nesulaukiame, tai del to, kad teismui rei
kia susipažinti su medžiaga, kurios yra labai daug. Inter-
peliantai turėtų suprasti, kad tai ne vieno žmogaus, bet 
visos grupės byla. • »• 

Žinoma, visa tai galima daryti demagogijos dalyku, 
kaip it daroma, 'r~ bėt ela jau kitas dalyteas; 

Ta pačia progų i*eikia keletas žodžių pasakyti del pa
čios' procedūros. Tuo momentu^ kada Vyriausybė patuke 
Seimui Valstybės bitidžetį, kurį svarstant tuvi galimybės 
kiekviena Seimo frakeija plačiai pareikšti savo nuomo
ne* apie kiekvieno uumsterio p0titika> *~^avw«ts iHttrrpir-
liacijos yra parodymas^ kad tai datona partinė* kovos 

N * 

Vidaus Reikalų Ministerijos visų jėgų nukreipimas tikslams, ka i tai tik agitacijos varymą*, 

t frakcijos va:fau'« jos nanai? jų' tar-
J)c du juristų pasirašė iiiterpelacijų keturių klausimų 
formoje. 

Paklausimai teikiaini Teisingumo Mi.nisteriui, kada 
klausiamoji byla teisme. 

rtrmas pa^u^maa - <(Ar tiesa, kad tokia Purickio 
ų \Hfhit padėtis ir af jie (įmnisteriai Red.) žino apie 

tai?". 
As neatsakinėsiu, ar tiesa, ar netiesa, kadangi ne

privalau čia nešti atskiriems Seimo nariams iš teismo prieš 
teismo sprendimų žinia; tokiais klausimais. Po tokiu pa
klausimu galėjo pasirašyti riejuristai. Bet iš juristų aš, 
kaip Teisingumo Ministeris, turiu teisės reikalauti dau
giau juridinių dalykų mokėjimo. Aš turiu teisės iš dviejų 
prisiekusių advokatų padėjėjų reikalauti, kad jie teiktų pa 
klausimus Teisingume Ministeriui juridine forma. Jei ji<i 
to nežino, tai ne čia turėtų daryti repeticija. v 

Antras paklausimas — 'fJai Ministeris žino, tai kas 
padaryta ar daroma, kad byla įvyktų ir kad kaltininkai 
butų atiduoti teismui ir but# teisti!" . 

Sveiko proto juristai klausia Vyriausybę, kas daroma, 
kad byfa įvyktų, kad kaltininkai butų atiduoti teismui ir 
butų teisti. Jie patys dviejose šios interpeliacijos kLausi-
muose nurodo, kad byla yra Vyriausiam tribunole, k čia 
vėl klausia Teisingumo Sinisterį, kas padaryta, kad kal
tininkai- butų atiduoti teismui ir butų teisiami boksai 
klausimas yra tikrą nesųmonė, 

rttffos pąklaasiinas L* «Ka mano dalyti Vyriausy-
B8, kad Vafetybė bttttj apsaugota nuo nuostolių šios byloij 
fcaltinlflfeų jai padatytTjt*' 

Aš manau, kad vietoje šio klausimo turėtų būti toks: 
"K4 mano daryti "Teisingumo Ministeris', kad teisingu
mas nenukentėtų f" • Aš turiu teisės j-eikalaatt iš-juriste 
kad jie kitaip manės klaustų. Jie galėtų klausti, ar nėra 
Vyriausiam Tribunole tokių sąlygų, kurios galėtų ižkreip-

p jei galėtų iškreipti, tai kurion pusėa fTokį klau
sima galėtų statyti juristai, "kurie teisme dažniau gina 
negu kalttoą. .teisybė, aš tAiriu čia konstatuoti Seimo aki-
vaižA)je Vienų liūdnų atsitikimų iš mūsų jaunos pagelbi-
rtės advokatūros praktikrjs.frisiekusio advokato padėjėjas, 
Selmd atstovas; Vienų kartų leidosi sau reikalauti iš taijcos 
teisėjo, kad jo bylų teisėjas svarstytų pirmoj eilėj, kadan
gi adVOka^s yfa aeirno atstovas. Taikos Teisėjas pasi 
guodė man. Cia Mio tikinfi taikos teisėjas, kad nėra Seį-
nio afê OVO teisės naudojimas, bet tiktai jauno juristo ne-

, Kfanstanlii^ kas maiioma daryti, kad Valstybė butą 
apsiaogota Uno nuostolių. Î Tuo boki^ nuostolių? Jei teismas 

save sprendimu pasakys, kad yra kaltės, tuomet galima 
hnę pakiaiBti ir Teisiaguino Ministeris ir Ministeris Pir^ 

(Tąsa 3-jam pusi.) 
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stumti e n vakare 6v. Anta

no parap. svetainėje įvyksta 
skerstuvių, vakarienė. Be to 
bus ir makabUiaus licitacija. 
Manau ne' vienam seitė bėga 
Pavalgyti šviežienos ir nauju 
įuakabiliutn pavažinėti. Užtat 
nepraleisk iiue progos, laimė 
vis tik kurį nors patiks. Aš 
jau devinta diena susituriu 
nuo valgi©. Lai kiti nesiste
bės kad d$ng valgysiu. Caliį 
gale, niieis ir svečiams, negi 
visą kiaulę viens suvalgysi. 

Vas atpigs* ir t. t O but gar- ***& Mekanifc* sasHaufcia. 
duus juoko jeigu riailj^ fcažny 
čif apsiimtų statyjti mus t] kon-

Cicefoj žmonės labai susirū
pinę naujos bažnyčios staty
mu. VieUi sako, kad brangiai 
atseis, kiti sako laukti kol \ Is-

Lietn?iai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktaru 

Draugijos Nariai. 
M » » » » • » ^ ^ - » * m » B 

Dr. Makaras 
•LIETCVT8 GYDYTOJAS Ilt 

OIURURGAS. 
U i Chlcajos greičiausiai Ir ar

čiausiai paniekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor, East 
Chlcagro, Hammond, Gaary, Harvey, 
Sterer, ir Joliet. Tode) visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 WENTWORTH AVE. CHI-
CAGO HEIGHTS, 1LL. Tcl. 4*4 
Ketverto vakarai*: 10453 S. Stale 

Kt. Uo.-«ela«id. Tel, S4S, 
J « n » » » « H « mmtm • • • • » » « I * » « » | Į 

Dr. M. ŽILVITIS* 
DEIfTISTAS 

41fS Archer Avenoe 
Va].: 9 iki t vak. kasdien. Nedė-
lioj 9 Iki 12. 

Tcl. LafByettc 6 0 t l 
» » » » » • » mim • mak^mmmmm Jm mmm»SĘ 

Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 YV. 22-ad A So. Leavltt SU. 
Tel. Oanal 4222 Cnlcago, UI. 

VAI*. 9 Iki 12 ryto ir 1—8.10 
vakar* Ned. patai sutartj. 

štia p a k e i t ę datm# gražiai fĮlilAO 16 t t f l f t f f f J 
atrodo. Darba atliko p. šiuše. " H * * * W IffUmEUftflU 
Savininkas patenkintas jo dar
bu. T«s Ciefcro vis daugiau* 

• I I •s 

J _ _ f c _ 

B. Pasenka, parap. komi te
truk toriai, k. t A. Krenėius-jtas ir taip sau darytus parą-
Labonis C©. Kakanauskas, J, |ujo*as, įsi|P3o "&*J*T" pi-tvietose pastatė nemažai nau. 

* * * * * 

Šiais laikais daug naujų na
mų yra statoma visai Wau-
kegano inksto pakraščiais 
Lietuviai savo apgyventose 

Ififcdainis, juk ir p. &use ro-f j * * * ^ - Mat šeimyna auga, (duv 
kte jaa pradeda žydėt) tad 
reikia daoii ką nors naudingo. 
fce to ir linkstnyoeš daugiau 
tuomet fcamuOso yra riiuzika. 

dos jshra&ė į kontraktoric ba-
i į , iŠ jo mekanikas garinis, jis 
ir plumberyst&s darbą atliktų, 
fefttt* po juoko kuomet atsisto
tų naujų bažnyčia. * .t. ;w 

Nedel., laffcr. 11 d. vietine 
Vyčių kuopa turėjo puikų fkv 
silinksminimą. Iš pradžių liuk 
smintasi gražiai, ramiai kol bu 
vo vietiniai. Bet kuomet pra
dėjo važiuoti svečiai iš kitų 
kolonijų, tuomet "good-by". 
Mat keletas " IŠ svečių 
turėjo su savim boftfestę iftffft-
šainės ir taip j kampą kur į-
lindę gėrė. Ar tas-gražų, ar tas 
padoru mūsų jaunimui! Net 
vietinis klebonas kun. H. J. 
Vaičiūnas turėjo būti iki galui 
pasilinksminimo kad pridaboti 
tvarką. Jus visus pažįstu ir 
paločiau jūsų pavardes čia su
rašyti, bet kaip jaunimui tat šį 

sykį atleisiu. Kits gali rjasaky-
ti, tai turbūt ne tytis rašė ko-

2ydas, &f. fthingalmons h-
bai "nekoirtentas" ant r l D; , 

korespondentų, kam išvilko 
aikštėn jo dalyvavimą tar^r 
eicilikų-r- komunistų. Bamfci-
ias irgi piktas. Ką padarysi, 
tam spaucfo. 

jTalSiŠkls. 
—— 

IŠ KENOSHA, 
&v. Petro parapąįos bazaras 

kaip regis ' vedasi iieblogai, 
ateinantį sekmadienį bus pas
kutinis takaras, tat kiekvieno' 
parapijono priedermė ateiti 
ant to paskutinio vakaro į 8v. 
Petro parapijinę svetainę, nes 
bus' leklžiami ant išlaimėjimo 
didieji dalykai. Reikia supra
sti, kad tinginiui į namus lai-

respondenciją, todėl f*T**ė **.\mi* njfkas TO * t n e ž a ' ° * * 
teisybę. Ne, tai gtyat t e i , y > « P tik ir yra puiki prog, ^ 

oė. Ant rytojaus užpakaly sve
tainės buvo atrasta keHos tuš
čios bonkos nuo rauiiSttinės. 

Teko pastebėti kad 3. Ker-
bedžio namas tapo žymiai ank-

—^ 

Dr. A. I . 3ertašlus 
(Bertaah) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
n-994 «o. Halsted ftf. 

Ofiso VaL: 1-t po piet f-S vak. Resldendia 
. . Unrfot A v St 6t So. Unkm A ve. 

Tel. Bool. 5tfiS TeL Yda. 1S09 

• i i i 

DR. P. L ZAUTORIS 
UštmrU Oydyto)aa Ir 

Ohimrgai 
IMI 

rafao4oK l t tkl l t ryta: 1 Iki 4 
99 *mų: I tk) I rakar* 

EXTRA PRANEŠIMAS. 

jų naniU/, bet kitataučiai taip 
gi sparžiąi / t a m 4riyke dar-
buojasi. 

Apie du tūkstančiai graikų 
žada ateinantį pavasarį kolo
nizuoti šį miestą. Žemės turi 
plote, nusipirkę ir jatt prade
dama statyti 300 namų. Beveik 
visi šie atvažiuos J& Cnicago? 
kur jie sudarė tam tinkamą 
Organiaaeijj! tą darbą vesti. 

Vietos, 4armj yra, todėl ne-
nuostabu, kad čionai akis kro
pia visolmi tautų žmonės. 

Netik gyvenimui namai yra 
statoma* bet taipgi ir biznių 
įstaigos dyksta. Keli nauji 
^aradžiai yra statomi, ketu-
rios didelės dirbtuvės ir ai*-

• * • • • . " • 

tuonių aukštų banko namas. 

Nors visokių lietuviškų biz
nierių randasi mūsų tarpe, 
nuo kontraktorių, duonkepių; 
mėsininkų, iki, 4(moonsliinc-
rių", bet daktaro advokato, 

tntisto ir tam panašių pro-
. jimių | i į daf Hera. 

i suserga, kaip 

. -* ^ 

ią laiMėU. Eikime tad » tf* ,^ u ^ a , ^ ^ ^ b y . 

Dabar yra laikas siųsti Ka
lėdoms dovanas ir pasinaudot 
BALT1C STATES BANKO 
žemiausiu kursu. Mes žinome, 
kad Jųs niekad nepamiršote 
atlankyt su dovanomis savo 
tėvelius, brolius ir sesutes* ant 
šaltų Kalėdų. Taip pat nepa
miršite ir šįmet. Jeigu norite 
kad Jūsų giminės gautų \ lai
ką pinigus, tai siųskite tuo-
jaus ir pasinaudokite BALTIC 
STATES BANKO Kalėdinių 
kursu. 

Petro parapijine svetaine ant 
bazaro, o grįždami į namu
čius džiauksimės. 

Kaip girdėt jau ir čia iš lie
tuvių katalikų susidarė cho
ras. Praktikos ėsti šv. Petro 
parapijinėje svetainėje. Pa-
niokaa teikia Waukegano šv. 
Baltramiejaus parapijos var
goninkas N. Kulys. 

Nekalto prasidėjimo P. Šv. 
Mergaičių 6v. Petro parapiji
nes mokyklos Seserimis — m** 
kytojoms prigelbstant* mokosi 
*ulošt» teatrą, kuris yra ren
gi ainas ant 29 lapkričio. 

Dieve padėk, jau kilame. 
Pipirų teitas. 

r' 

SGHENECTADY, N. Y. 

los h tt.̂  vis, kaip savo tau-
tps ŽSioįaus nėra, kfeiplasi 
^ i e svetimtftliShi. 

Los tmtrą. 
Vyčių kuot* pirt*ią rtodėle 

advento vaidins antru kartu 
-fev. AkviUnos Kankinės »%. ^ ^ i g k ė d ž i 

W *. f* dabar turiu rankose, 

mininkas, ir̂  Valstybės Kontroleris, kodėl jie nepatiukė cî  
viiinio ieškinio kaltininkams, bet afnie kokias rffcdstolras 
čta kalbama! Gal but, teisinas Ijonstrftuos «Mžiau*if kal
tę, gal būt, jis ir spręs del nūOstoliį t&feiksalavinio. "• 

Ketvirtas paidausimas. — "K* wm& Vyriausybė da
ryti, kad ateitjje butų laiduotas visiems pilūitami fWi-
tas, teisingas ir nešalingas teismas?" 

/fiyia Vyriausiam Tribunole yra pradėta & m. gegu
žės m. ?8 d. ir Ugi eiolei. yra eigoje. (Tokiu bildu VyriatiT 
šias Tribunolas nėra pasižymėjęs šieje byteje ir krtose tri
kdymų. Vyriausybės taktika santykittose sa teiamn pa
grindinis dėsnis tai nesikišti \ teisino dalykus. Aisf, Pu-
rėnienė ir atst. Markauskas turėjo pasirašydami po inter
peliacija atsiminti Tribunolo sudėtį. Ja£ų į tą Tribaaoią 
žinoma, niekas del nepatyrimo, del nėnusim atvyri to, kur yra 
šalingumas ir kur yra nešalingumas, nepaskits. Jei Jųs no
rėtumėt žinoti, kas tai yra nešalm|rnj»a**, tad vte% pirnta 
pasiskaitytumet Lietuvos Valstybės Konstitucija, kuri ju-
sų>nestato aukščiau už teismą, Jų$ tfsal* tiktai jsttttyfttų tei 
džiamosios ištaigos nariai ir jųs turite visuomet pacilikti 
sav« vietoįe, jus neturite nustoti takto, nors esate Seimo 
nariai. Kiekvienas doras šiapjau pilietis, ar juristas, ar 
Teisingumo Ministeris — visi turi stovėti ant /įstatymo 
pagrindų ir neprisidėti savo pašaline įtaka prie šiokio ar 
tokio teismo išsprendimo. Ir Vyriausybė laikosi tokios tak
tikos. Teisingumo Ministeris visai pasitiki Vyriausiojo 
,Tribnnolo sndėtimi. , -

dal Teieingum© Ministeris, jei jis nebūtų Ministeriu 
ir jei jam natų: pavesta šios bylos klausimas spręsti kaip 
Seimo nariui, •** gal jis' daugelyje formallinių klausinių,— 
aš esmės neliečiu, — mitų atskiros nuomonės. Gal but, kad 
jei aš nebūčiau išėjęs iš krikščionių demokratų frakcijos į 
Teisingumo MlnistefrHš ir jei interpeliantai nebūtų so-
cialdemokratų frakcijos nariai, —«• tai, gal but mes tuomet, 
hėtuFėdaim pamato šalingumui, tais formaliniais juridi
niais klausimas* sutiktume. Bet aš savo nuomonės ir ne
pareikštų tol, kol teismas padarys sprendimą. Padaras tei
smas sprendimas — btis teismo sprendimas ir man. tfai 
toks yra mano sapratimag del nešalingumo. 

Ką aš turiu daryti^ kad teismas butų teisih 
Nieko aš neturiu daryt. Teismas bus teisingas del to, kad 
teismo sudėty yra nesalingi žmx>nės; yfa trc žmonės, ku
rie labai ir labai atsargus į bet kokių spekulacijų. tk jūsų 
interpeliacijos matytį kad uitepeliacljoj vislitlO įalima 
spekuliuoti. Aš pasakysiu, kad negalima, o jei spekuliuos 
ji, tai spekuliuok švariais jausmais, logmgais argumen-

buvo pastefbėta del šios bylos, kurių 

r * * " 

PI RHHIS LIETUVON 
Na«itiBčiaw> 

Telegramų per 2 dienas. 
Mis jper 25 dienas, 
tiOsidgynius &mtink-

kymus su Iietuvos Bankais. 
Pasinaudokite proga siuns-, 

4amį pinigus Lietuvon 

CEUTRAL MMUf ACTORIITCl 
ftsttieriiK' 

I 1112 W. 8§-ta l t . Ck4oaff6 U 
T^rtaa vttf |?T,8iO,600.60 
•tJHiįą •!• J I U L L I H V 

kad ji esanti labai plona. Pastaba < , € ^ 

> • » • • > • < ! >ip •<• • • mm».»* 

M Sugryžo ii Tolimas 
K«lio»ės. 

Dr, A* Račkus 
Ligonius priima kasdien 

nno 2 vai. po piet iki Š vai. 
vakaro, feeredomis ir tfede-
liomis ofisas uždarytas. Pr#-
fesionalį patarnavimą teikia 
save ofise: 

1411 So. eeth Am 
Cicero, VL v 

! . . . . • i '- : T " 1 " '• 

Rtafd. Trl. Van B«r«i 09M 
Ofiso TeL 

Dr. A k ROT H 
» RCSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS * 
SpcciffllMit5 Mdtertšką, VrrtUnj 

* Vaiki} ir VISŲ chroniškų ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10—11 rrto: 2—s po piet. 
f—I irfrk. Ne*. 10—U 4. 

Re*. 1139 Iadepeudenre Blvd. 
Onicago, 
• j ^ j - n g a * - ! ? , 1 

D r. M . Stupaicki 
3107 S. Morgan St 

CHJCAGO IliLINOiS 
Telefonas Yards 5033 

Valandos — 8 iki 11 iŠ ryto po 
pietų S iki 8 vak. Nedėiiomis oft-
sas uždarytas. 

• » » ž « ^ » » » • • . » • mTmU 

m — <m m mm • » • < • » ! m 
' DR. A. L. YUŠKA 

1900 Bo. Halsted Btr ( 
Tel. Ganai II l t 

OflMA vml.: l t ryto tkt l t po pMi. 
t Iki T vai vakaro. 
v«J.: t Iki 4 po 
4 t t t Arcker Ate. 
Ttt Isškfmi tttt 

. • • m m m m • • »•» • ^ • • • * X 4 A 4 ž t 

100 UJtų 10.75 
200 Litų 21.25 

>300 Litų 31.75 
400 Litų 42.25 
1000 Litų . . . 

t m m+mim » » » m t mmmmA 

I 

DE. A. J. KARALIUi 
Lietuvis Gydytojas 

S303 South Morgran Stmt 
CfcJcaco. DLL 

m+mtm • • » • • • • • • • • • < • • » • M M N 

\ \mmmmm * mmtm mm W ^ « » » > mtmm » « » g 

DR. C. K. ČERYS 
DANTISTAS 

I i j i S. \ y > t e m Avenue 
Vai.: nuo 4 po pietų iki 9 vak. 
Subatomis nuo 9 iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo l(r iki 12. 

ŽAfmyette S415 
į0k i^^mmmmmmOm • »,A«w !̂ L Nedt-lionvi 

TeL 
\m mm m • j k t * 

Dr, M Strikol 
OY1>YTOJ, 

4401 So. 
Tei. Boėfevard f SSS 

• a i . ; 1 iki 4 ir • iki • 
Ned. l t iki l t 

h SSfff S*. Albany i 
•ect tfSO 

Tai.: pagal fūtartt 

H 

Žemiaus paduodame mūsų 
kurso lentelę. ČSa yra priskai-
tytos visos' išlaidos, surištos 
su pinigų persiuntimu. 

fcO Litų $5.50 Į 500 Litų 52.79 
600 Litų 63.25 
700 Litų 73.75 
800 Litų 84.00 
900 Iita 9*.*& 

Didesnėms sumoihs duoda* 
me speciales kainas. 

Nepaprastos iškilmės. 
^io mėnesio lapkr. 18 die 

na 5 vali. po pietų šioje rietu
vių parapijoje, rengiamos -ne
paprastos iškilmės, būtent, iš
kilmingos pamaldos bažnyčio
je, naujų altorių pašventi
mas, kurio: laike giedos Sche-
neetados ir Amsterdamo cho
rai, solistai, iar gros ant sraui* 
kės iž Europos atvykęs artis
tas gerb. A. J&daaavitius. Sa^ 
prašyti apylinkių kolonijų 
kunigai ir laukiamas yra J. E-. 

Sustabdyk tiška ekaudėjl-
po—Tu r pentine 

Oihtmemt jrtaėda ir Įtvaro tą. akaua-
m«! Turpo Ir rumathmas neeuttn-
ka — kuomet Turpo ateina skaus
mas išeina. 
. Mokslas sako, kad niekas taip grti 
Ua heprašallna rumatimio kaip ter
pentinas. Naujas išradimas Tarpo y-
ra sutaisytas su visais Tuji-pentiae 
yydančiais vaistais, kurie tuojaus pa-
!ear\ iM pasltrynus skaudamą Vietą. 
Turpo labai greitai Jsisėda \ kūną 
kad nei kvapo nepajusi 

Turpo išvaro rumatismą; IŠ syste-
mos tubjaus! Taippat fteltai prašą* 
liną Salt}, skaudėjimą gerklėje k* 
krupą. Sustabdo hronchitia. lumbago, 
neuralgiją ir katarą. NeUžtrina pus
liti, nedegina Ir nepaHeka plėtmų. 

Kąm kentėti? LAJ *Nrpo prašali^ 
na tą skausmą tuojaus. Nusipirk Tur
po šiandien nuo savo vaistininko. Nė 

buvo padaryta iš tos pat grupės, iš kurios jariotal buvo 
pasirašę. Į t$ sakymą turiu atsakyti tai, kad byla plOna? 
nes ji Vyriausiojo Tribunolo bjfta. &eja«gi jųs nežinot, 
kad yra Vyriausiojo (tribunolo byla irtet*ri»e tardytojo, 
kuri gali būti kelių toinų. Tai a& turiu dar viena pagrindą 
sakyti, kad jųs nenorėjot argumentuoti. Svariai^bet norė
jot paspekuliuoti: "ot, paTodė mintis byli|. Mea pasakysim 

, — plona byla ir perodysun teisino daliriguma/ V. 
ffeisybė, piloną -byla ,— plonas jūsų prityrimas.,, 

, Taip baigėsi garsus socialistų paklausimas apie Pu^ 
rickio bylą. Gaila nabagų. Taip save pajuokė. Seimo atsto
vai ir gausiai susirinkusi publika kvatojo, net sienos braš
kėje, fttai ir pamokymas, Tenekisa savo ilgo partijlriio lie 
žuvk) kur'nereikia. 

. • * 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYkvCTOJAS IR OHIRURGAS 

4442 So. Western Are. 
Telef. lAfayette 414* 
" f ? " 

! 

' ' I 

buk b« TurpfiiUne Ointmęnt namuo-
Sfc Turpo turi aivyje -.ltev€fibl ir. 
b*.mpkor. *Turpo — 35c ir tdc už. do-j 

=3ftBCffi 

.. 

Mes persiuneiam ir Amer^ Vyskupas. Pasibaigus ISMt 
kos doleriais. Parduodam lai- inC>ms bažnyčioj, visi rateiat 

nusileidę žemjrn į svetainę iš
girsime tautiškas daineles, ku-
rias pateiks savo maloniais 
balseliais Amsterdamo ii 
Sehettectados chorai, toiiaųS 

IM. Vlvd. 1401. 

Dr. V. A. 
SSia 8o. B«Jsted 8»ee t 

Valandos: Kuo I lkl f dlen*. Nuo 
T ^ # fMt. 

N«d«!dmti t ftl l t mm-

vakortes ant visų 
Kas pasiųs pinigus dabar 

arba pasidės pinigus* \ BAL
TIC STATES BANK4 taupy
mo sąskaitoje, už kurią mes 
mokame 4% priskaitant prit 
.-urnos kas mėnuo, tai gaus 
labai puikų kalendorf dovanų. 

Kad ir trupučiuką iš kelio, 
bet pilnai apsimoka Tisais rei
kalais kreiptis į BALTIC 
STATES BTK&&. # ' 

Bankas atdaras; kas diena 
nuo 9 iki 5 tai. vak. Subato* 
:W& iki septynių vakare. 

BALTIC STATES BANK 
894 — 8-th Avenue, 

H« w York, 
V. Y. 

(A|)jpr.) 

išgirsime minėto artisto nepa
prastus gabumus, kurio pirį 
relių judėjimais srouikės sty
gos kiekvieną Užžavės. Daitt» 
ir muzikos gražumu užžavėti; 
staiga pamatysime dar mas^; 
ir Amsterdamo Vyčių artiste • 
.lošėjų gabumus, suteikiant 
eius mūsų širdims daug gro
žės, pamokinimų ir smagumų. 

JTodel kas gyvas, lai skubi-
i 

na minėtoje dienoje ant X8 N. 
College st. o čia daug, daį$; 

[savo sielai ir protui inrato 
suteiki. 

Parapijietis. 

« w^ jnrEgfčvoiiB 

amphc 
žutę. 

PMIMU LIOONltS 

OR M, S T A P U L I O H I S 
NAPRAPATH 

Grdau be vaisty ir be operacija 
Priėmimo valandos: Kuo 9 ryto* iki 9 vai. Vakar* 

4647 SO. HALSTBD STREM 
(kampae 47 ffatvės) 

VeletOBM Seeley 74M 

Dr. I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* +jlU i* 

motaru lytiškas lt*aa. 
2401 Madisoo Street 

aamp. Western A ve. — Otikmgtt 
TUMkdo* i—4 po pietų 7-* u i 

Dr.Ma 

1 ' ' *SB = • i. i i 

1 1 , 1 

1 I S T O R I J A 
Parašė 

J t . Jonas tolilUitis,. Marijampolės Valstybinės Rygiškių Jono Gimnazijos 1»-
. r 

Istoriją padalyta į tris dalis: 

PIRMA DALIS, 
Atradimų ir refofaacijos laikas. 

(Kąo-Aa^kos atitdimo 14^2 WL M 1648) 

ANTRA DAUS. 
Neaprėžtos valyvų valdžios arba absoliutizmo biltas. 

(STU0 Vestfalijos taikos ikį prancūze veroliucŲai 1648 4- 17S9) 

X 

'ras 

Konstutinių kovų ir ekonojinio progreso laikas. 
M istorija bėĵ aiO interesinga. Kiekvienam reifcotu/ įsigyti. 

Kaina tik $1.50 (Nuo 1789 — m* ».) 
DfAUGMUI PUB. C0. 2334 Sontk Oakky Av^ame 

Chicaflro. IUinoii. 

, ^ • mm » • • • mmm 

tefc-fooa* Br 

uriceKahnj 
\ Gydytojas ir Chirurgas 
4 6 3 1 8 . Ashland Ave-J 

Tel. Yards 09M 
Valandos.-
Nuo 10 m 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nno 10 iki 12 piet. 

f gra ą-a %-šm, • • *•*>* .• ė, • m m* * fci*iAi ^ i ^ 

Dr. CHARLES S E G AL 
Perkėlė savo ofisą po aumerlp 

4 7 2 9 S. Ash iand Ave. 
SPECUALISTAS 

Daievv, Me4en» Ir Vyrų I 4 m 
Vai.: ryto nuo 1#—12 nwo ^-* 
po pietų: nuo 7—8.30 vakare 
Nedėliomis: 16 iki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 

lm*lmWMmUil I . . ^ , ^ » ^ W | I 
flPel, Blvd. 1U$ 

Dr. C. Z. Vezeiii 
%JWtWVlS DĮJ^ĮllSTAS 

IT1I BO. ASITLAirD ATĖNAIS 
•rtl 41-tos Ga4v*s 

Valandos: nuo 9 ryto lkl § vmk. 
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, j TeL Bovlevard 0KS7 

Dr Marya 
Dovviat-Sass 

1191 W. 4 T - * Si, 
Valandoa nuo $ iki 12 dieną, nuo « 
lkl t vml. vkk. »edėliomti 

- Iki S VAL po pietų. 
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Chicagps priemiesčio Sum-
mit polieija areštavo kažkokį 
Harry 'Andrant iš Clearing. 

44Aš nusprendžiau mirti," 
tarė areštuotas uždaromas 
kalėjiman. 44 Nežiūrint to, 
kur jųs mane dėsite ir laikysi-

VIETOJ ATLYGINT, Apl 
PLĖŠĖ. 

Jis areštuotas ant geležin
kelio bčgiuj Lokomotyvos 
mašinistas bevažiuojant prie
šaky pamatė jį stovintį. Tr 
skambino ir švilpė, bet tas nei 
8 vietos. Sustabdyta loko
motyvą ir jis varu nutemptas 
nuo kelio. Nenorėjo pasi
traukti sakydamas jis norjs 
mirti. *' WĘĘĘl* 

Nevykus žūti ant geležinke
lio bėgių, tas žmogus išsitrau
kė nemaža peilį ir dukart 
smogė sau pašonjfcn. {Tuomet 
pašaukta policija. Jis paim
tas pas gydytoją, kurs aptai
sė jo flvj JSalzBaa. 

Uždarytas ant nakties ka-
lėjiman., Antrytojaus atras
tas negyvas — pasikoręs ant 
diržo. 

.Vienas taksiuko šoferis Ri-
eliard Weisskoff buvo papra
šytas pakeleivio nuvežti j j nuo 
So. Wabash ir 35 ant 3716 
Calumet ave. Bevažiuojant ke
liauninkas pakišo revolverį šo-

te, aš turiu mirti ir gana." feriui po nose ir pareikalavo 

NEGELBSTI NEI 
JIMAS. 

KALĖ 

I. C. Newman, jnbilerinis 
krautuvininkas, antį vakarą 
savo automobilių pastatė sa
le apskrities kalĄjimo minty
damas, kad iš tokios vietos 
niekas mašinos negali pavog
ti. " ^ ; * i 

Oryžęs iš aTtimos savo 
krautuvės . ties automobil i ura 
rado du nepažįstamu. ' Tiedu 
atrėmė jam į krutinę revolve
rius, liepė lipti automobiliun 
ir su abiem važiuoti šiaurinėn 
miesto pusėn. 

Važiuojant nuo rjo atimta 

pinigii. Su savim turėjo $15, 
kuriuos plėšikas pagrobė. 

PAŠAUTAS, KUOMET VER
ŽĖSI VIDUN. 

Jurgio Krasnicko fondo, pra-
2ė kad Vyčiai stJbtų pagelbon. 

Pradėta rinkti komisija; 
J išrinkta du, o trečio buvo ne-

galima išrinkti. But vienas 
apsiėmęs, jei per Centrę pini-
gai butų siunčiami lietuvon. 
Ir čia buvo galima matyti sa
votiška politika. Kokiems ga
lams buvo renkama ta komisi
ja jeigu Centras ta darb$ no
ri varyti, nors ir dabar ką. 
savo turi Centras nebepajėgia 
patvarkyti. Čion turėta minty 
kad ir Giedrininkai bus tame 
darbe, juk jėgas subendrinti 
ir darbus pasidalinti vien tik 
per komisija, gah'ina. 

Žemaitis. 

Roger Matthews, 28, gyve
nąs ant 4911 Prairie Ave. grį
žo vėlai vakare namon. Jo 
žmona buvo vidui ir laikė du
ris užkabintas. Šiam besiver
žiant vidun, moteris Šovė pa
taikydama savo vyrui. Polici
jai ji skundėsi kad jos vyras 
buvo pusgirtis ir turėjęs pa
protį ją mušti, kuomet tokioj 
padėty grįždavęs. 

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DR-

JOS DARBUOTĖ. 

BRIGHTON PARK. 

lapkričio 11 d. S. L. R. K. 
A. 160 kp. turėjo savo susi
rinkimą Nek. Pras. par. svet. 
Tarp svarbestiii}' nutarimu žy
mėtini šie: 

1) 160 kp. turi laimėti jei 
ne pirmą tai nors antrą dova
ną narią vajaus laike. 

2) Išklausyta ir priimta 
laiškas nuo Seserų Pranciškie-
v\ų iš Pittsbnrgh, Pa. JFam tik-' 
slui bus kreiptasi į Fed. vie-
j i Oi 

tini skyrių kad šis rengtu, pra 
kalbas padarant lygir vaju Se
serims Pranciškictėms; 

i|fe korespondentas. 

VAKARAS. 

vSubatoj, lapkričio 17 d. 
poros tūkstančiu dolerių ver- MeMū%Q s v e t i v y k s t a Ueį 

tės brangenybių, 38 doleriai ^ ^ ^ ! p a K i l i l l k s . 
pinigais ir pats 
automobil i aus. 
nuvažiavo. 

išmestas iš 
Piktadariu 

TRIUK ŠMA S CHICAGOS 
OPEROJE. 

Chicagos operoje kilo triuk
šmas, kuomet operos valdyba 
žinomai giesmininkei Gaili' 
Curci atmainė rolę. 

Žinovai tvirtina, kad paeių 
giesmininkų tarpe keliamos 
intrigos tai daro. 

Gaili Curei tad atsisako ki
tais metais tarnauti Chicagos 
operai. 

minimas — balius- su progra
ma. Bus vaidinta *'Grafas 
kaimiečių bernu/', šešių aktų 
komedija. Vakaras prasidės 7 
vai. Kviečiame visus. 

Komitetas. 

VAOYSTtS ANT GELEŽIN
KELIŲ. . 

. Pranešta, kad Chicagoj ir 
apylinkėse iš geležinkelių va
gom? praeitais vieneriais me
tais pavogta įvairių prekių 

| vertės 10 milionų dolerių. 
Vagystės eina savo keliu, 

[nor*. vagonus saugoja specia
liai agentai. 

Iš L. VYČIŲ CHIC. APSKR. 
SUS-MO. 

PATARIA BOYKOTĄ. 

Chicagoje kiaušiniai labai 
| brangus. Trustas plėšia vi
suomenę. Miesto tarybos ko
mitetas, kurs kovoja prieš gy
venimo brangumą, pataria 
I vartotojams kiaušinių visai 
nepirkti — boykotnoti. Gir-
di, tuomet atpigsią. 

Lapkr. 11 d. S v. Antano pa-
rap. sv,et. įvyko L. Vyčių Aį)-
skr. susirinkimas. Susirinki
mas buvo gan skaitlingas. At
stovų buvo beveik iš visų kuo
pų. Besvarstant nuosavus rei
kalus vienas iš atstovų norėjo 
sužinoti kodėl neišeina regu
liariai organas. Tai sako, kaip 
spaustuvė gali spausdinti or
ganą, kuomet Centras neuž-
moka — yra skolingas spaus
tuvei. Žinoma, tokiam negud
riam paaiškinimui pritarė <jo 
šaika. Bet gerbiamieji ar 
spaustuvė ir Centras yra du 
skirtingi kūnai ir ar spaustu
vė su savo boseliais Centrui 
duos paliepimus; ar Centras 
spaustuvės darbininkams? 

Taipgi nusiskųsta, kad kuo
pos .skolingos Centrui. Kaip 
kuopos nebus skolingos Cen
trui, jei Centras neprisiuneia 
to ko reikia, t. y. organo. Del 
užsispirimo kaikurių artimes
nių, spaustuvei, % organas neiš
eina reguliariai. P-as M. Zu-
jus, paaiškinęs tikslą, savo at- į 
silankymo, t. y. kaslink a, a. 

Sekmadieny, lapkričio 11 d. 
2 vai. po pietų įvyko šv. Ka
zimiero Vienuolyne šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
Dr-jos susirinkimas. Neatsi
lankius protokolo raštininkei 
jos vietą užėmė p-lė M. Mik 
šaitė. 

Skyrių raportai. 

Skyrius' I pranešė kad iš 
priežasties bazaro negalėjęs 
daug ką. nuveikti, bet užsi
baigus bazaro reikalams tuo-
jaus imsis darbo. 

Skyrius II pranešė kad tu
rėjęs vakarą spalio 27 d. fU 
dovanomis nuo kurio liko pel
no $357.33 gi p. Alekna laimė
jęs $10.00 pinigais kuriuos 
paaukavęs Vienuolynui, ta'p* 
kad iš viso liko $367.33. 

Skyrius 4, žymi kad tuo-
jaus po Naujų Metų pradėsiąs 
rūpintis vajaus reikalais. 

Skyrius 5 informuoja, kad 
pasirūpinsią gauji svetainę 
Vajaus laike, ir kad jų sky
rius padidėjo nariais. 

Skyrius 6 taip-gi jau ruo
šiasi prie Vajaus. 

Skyrius 9 turės vakarų lap-
krivio 20 d. dėlei padaugini
mo narių skaičiaus; gi kove* 
mėnesy paimta svetainė dėlei 
vajaus*. 

Parodos Reikalai' 

Ponia O. Reikauskienė, Ko
misijos narė pranešė kad ne
atsilankius p. Volterienei nu
ėjusi su M. (įurtnskaite pas 
gerb. kleboną kun. !M. Krušą 
kaslink gavimo bei pamaini
nio svetainės. Oerb. klebonas 
labai gražiai į tą reikalą atsi
nešė ir davė svetainę už labai 
prieinamą kainą. Viršutinė sve 
tainė paimta parodai nuo ge
gužės 5 iki 10 d., gi užbaiga 
gegužės 11 d. didžiojoj svetai
nėj. Parodos reikale išnešta 

labai daug gražių nuomonių; 
nutarta kad delegatės parvr. -
žiavusios į skyrius tą dalyką 
aptarta taip kad ateinančiam 
susirinkime jau butų galima 
galutinai nutarti kokiu būdu 
rengsime. , 
Jubilejus — Vakarienė. 

Jnbilėjinė vakarienė 5 me
ti? sukaktuvių Įvyks vasario 
24 d. 1924. Skyrių delegatės 
paėmė į skyrius tikietus par
davimui. t 

Viešnia-Delegatė. 
Šiame susirinkime atsilankė 

p-lė Liudvika Zupkaitė iš 
Waukegan delegatė naujai su
sitverusio* skyriaus. Ji labai 
gražiai paaiškino apie savo 
skyriaus veikimą, pranešė 
kad skyrius turįs 50 narių ir 
skyriaiis narės ketina savo 
išdirbiniais prisidėti prie bu
simosios' parodos. &iam sky
riui duota numeris 19. Labai 
malonu kad Waukeganietės 
triip interesuojasi Rėmėjų dr-
ja. Laimingos kloties naujam 
skyriui 

Nutarta padaryti 100 ženk
lelių, nes nauji skyriai tveria
si, o ženklelių neturime—visi 

P R A N E Š I M A I . " s u . ^ . s s s - T i . ^ r u « w ™ A D V O K A T A I 
l->uėsite būti minėtoj dienoj. 

••* Valdyba 
W E S T PULLMAN. — NeužmirSkl-

te kad Lietuvoo Vyčių 35 kp. susi
rinkimas bus laikoma* ketverge, lap
kričio 15 dieną, lygiai ant 7:30 ̂ mo
kyklos kamb^TJ*- Zizi 

PRANEŠIMAS CHORISTAM*. 

L* Vyčių Chic. Aps. chpr© genera-
l i ika praktika bijąUakr.Čio iA d. 

mfm — * 

METINUS PAMALDpS 
UŽ DUSIA 

A. + A. 
MAGO. MAJAUSKIENĖS 
mirusios lapkričio 16 d. 1922. 
Pamaldos bus pėtny&oj Lapkri 
čio 16 d. 1923 šv. Jurgio BaJ 
nyčioj. 

Nuoširdžiai kviečiu* visus 
giminės, draugus ir *paž}sta 

mus dalyvauti. pamaldose. 
Nuliūdus: Duktė. Uršulė 

Astrauskienė. 

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

AKĘ NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO 

869 W. 35H SI., ClliCitO 
Tel . Boulevard 9611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekmingai s iunčiam pinigus i r 
% Parduodam Laivakortes. % 

mm 
SL'—L 

LIETUVIAI GRABORIAI 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Ved« bykt* vUo*»e TeiRmuose. Btrroml 
naci* Abstraktu*. Tadaro pirkimo h 
pardavime Dokumento* ir įraUoJimos. 
z? South Dearborn Street 

ROOM 16»» T R I B Ū N E BLDG. 
Tclefona§ Rando lph 3261 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telefonas Canal 1667 

JOSEPH C. S0B0L 
L I E T I VTS AD\*OKATAS 

155 N. Clark St. R o o m 1518 
Telefonas Dearborn 47€« • 

Telefonas Canal 3589 
Vakarais 2841 W. 23-rd P l a c e 

k— 

f 

IEŠKO KAMBARIO. 

F. B. Falam 
l.ic. E m b a l m e r 

Telefoną* 
Cicero 8276 

niAs sYRBnrzK 
Graboriu* 

1487 S. 49-th Are. 
Ci<wo. III. 

IVrrabam* koplyčia vrltui. rriva-
tinU amtMilanea*. Patarniivlma* kuo-

__ . aertaupaaa vi«oj ChioaaoJ. 
Pavienis asmuo ieSko kambario, ^ 

pageidaujama kambanr gauti We8t T- :—» •• . . 
Sidės apylinkėje. 

Praneškite ) 
" D R A F G A " 

2S34 So. Oakley Ave. Chfeago, III 
Telefonas Roosevcl l 7791 

( Z ) 

f ei. . DearhOTin 9057 

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Vidu rintes U J Off^aa 
R o o m 1726 Chleago Temple Bld*. 

77 W. Washington St. 

i 

Ck«ro Ofisas 1314 So. Cicero Ave 
' Telef. Cicero 5036 

P4rmadi«i io vakarais tikrai 

Bridgeport Ofisas 3236 S. Halsteti 
Street Tel. Boulevard 6737 

Tisais kitais vakarais . 

išsibnigt'. Neturint daugiau 
reikalu susi rinkim JIS uždary
ta. M. 

JAU TURINE 
PARDAVIMUI. 

B I Z N I S 

Lietu viškŲ Sokiij Orkestrai 
FOLIO (DALĮ) NO. 1. 

.Talpinantį 31 populėriu. lietu
višku, šokiu Šiems instrumen
tams: 1-mai Smuikai, 2-rai 
Smuikai, BassuL Ytolenčelei, 
Fleitai, Klarnetu* Ą. 1-nuim ir 
2-ram Kornetui Ą, Trombonui 
(stipriausiam balsui). Būgnui|del rajryvenim 
ir Piano akompanuoti. Kuinu! ^ ! v l m o pric2 

kiekvienos rūšies 50e. Piano 
{d ompanuoti $1.0Q. 

Visos tios dalys šioje knygo
je tinka ir koncertinai. katp 
ir kožna dalis atskirai orkes 
Uo? rakte. 

Tikrai įsigyk se,ta šitų gai
dų, o husite pilnai užganėdinti 

Georgi & Vitak Music Co. 
4639 S. Ashland Av. Chicago. 

PARSIDUOOA grocera^, labai t in
kama viela m a | a i Šeimynai arba na
šlei. Pagyvenimui 3 kambariai, labai 
paranki v ie ta . Randa $16.00 J mė
nesi, "leaaas" ant metų. Kaina 
$400.00. Atsišaukite 

K. NOVODZEUBKI 
S726 WaUace St. CliJi-ago, IU. 

E X T R A D I D E L I S BARGF.NAS. 
P A I t 8 I D r O D A b u č e m e ir groserno 

visokiu tautu apgyventa daugiausiai 
Lietuviu. Randa pigi. 5-kl kambariai 

o užpakaly Storo. 
priežastis patirsite ant 

vietos. 
•505 So. 4»-th Ct. Ci<xsro, III, 

re lefooaa Boulevard 4189 

A. Masalskis 
Graborius 

PatarnaojŲ lai
dotuvėse ves- | 
tttvėee, krtkšty-
a ė e Ir kituoee 
reikaluose. Kai
nos prieinamos. 

S307 Aubnm Ave. Chicago. i 

NAMAS 

S, D. LACHAVVICZ 
U o t u v i s Graborius 
2814 W. 23rd P i / 

Cieaico. III. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu a t 
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Cstial 1271 
2190 

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

Ofisas Didmiesty! 

29 South La Salle Street 
KAmbarts 58© 

Telefonas Central f 890 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Tards 4991 

II-

PARDAVIMUI 2 flatu mūrinis na
mas 5 ir 6 kambariai nu pirksit už 
prie inama kaina >a(.*ba mainysiu ant 
mažo namo. ldto , automobil iaus, biz
nio. 

J. T.ĘPA 
722 Wen( 35 Street 

Te?.' Blvd. 3240 
• • • i 

r r = 

Litai ir Doleriai 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuva saviesiems, siųskite 

per dienraštį ''DRAUGĄ'' kuris pigiausiai siunčia ir goriau
siai patarnauja. 

"Draugas'' siunčia į Lietuvų pinigus neviėn Litais, bet 
ir Doleriais. 

Jei norite patys pasiųsti, tai "Draugas'' išrašo čekį-draf-
tą kurį Tarnistos įdėję į laiške pasiilsite saviesiems, o jie 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be 
atitraukimo. 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "Draugas'' 
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienas 
išmoka. 

Taipgi "Draugas" siunčia pinigus ir perlaidomis. No
rėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

'M)RAUG0" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois 

Į P. WAITCHES 
L « w v e r 

CiDETUTlB A D T O U i l i a 
Dien.: R. 514-516-127 W. Dear
born Str. Tel . Kandolpb 551(4 
Vakarais: 10736 8. Wabash A 
Rosetand Tel. Pu 11 man 6377 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

OCisas Vidnrmtestyje 
CHICAGO T E M P L E JIUILDING 

77 Wcst Wa«hinp:toa Street 
R o o m I72f. Tel. l>earlK>rn »057 
Nanig Tel. U y d e Park 8395 . U y d e Park S395 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

| Phystcal Gulture institute \ 
|o DR. J. A. VELON1S 
C Ostcopalas , Chiropratas, 
m Maturopaias. » 
•• Nes ikankink savęs s u liromis.*' 
o l fyk naują sveikatą naujaisiais,J 
Obudaia be vaistą ir operaciją nuo«x 
Jjvatrly ir uisisetiėjusią ligų. 
• 4204 Arti ier Ave. ant 2 labą J 
Oant, kampo skersai Brighton Te-sk ;°atro. « g 
s Vai. n u o 9—12 dieną; nuo 6o» 
• ik i 8 vai. vak. ' * 

M Nedal iomis nuo 9 iki 12. £ 
»^2A»«xy^Xi-nA^^wst^yv»»»Kft 

"Rezidencijos Tel. Rrnnswiek 4KH7 
Dr. C. YlfclUS D. C. Ph. 0 . ! 

C n i R O P R A C T I C GYDYTOJAS 
B e gyduolių, be operacijos 

Yak f - l ; i-H P. M. šVentad. t - l i . 
$ 5 7 1 M l l v a u k e e , A r e n u s 

Hwnp. Rot-ey tr Nortb Ave 
Ofiso Telef. Bninswlek 7699 

B************************ 

1 V* 

PEARL QŪEEN KONOERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BtREIKALO 

Musų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausia kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus* šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyseių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 
Steponas P. Kazlawskt 

4132 So. ASHLAND AVL, CHICAGO. HJL 
Tdefonas BOULEVARD 7309 

NAUJA 
KVIETKINYČIA 

Ant Brid^eporto 
Puikia tįsios nuskintos kvietkos, 

vestuvėms bankietams, pa«-rabamti 
vainikai k* k i toms pramogoms. 

Taipgi užla ikome powder*J, per-
fuma, p laukams tinklelius ( h a i r £ 

^nets). 
Patarnavimas mandagiausias , 

įkainos žemiausios. 

URBA FLOWER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

8. VV. B A N E 8 
ADVOKATAS 

7 t W. Monro*' Street 
R o o m »U4 - Telef. i tandolyh 2900 
Vai: N u o 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: 2203 So. Halated Str. 

Telef. Yards fulft 
Chicago 

Remkitu tuos* biziiieniiii, ku 

rie da&iiauciai garsinasi dw*> 

rašty "Drauge". 

X A M l STATYTOJAI 
Men statėme ir «koliname ptalmiM imt 

i bnnraloMH, tminyflų, kraotaviii Ir flat-
namt) vi«o»ie dalyse Cook Pavieto. Mea 
dabar Ntatome namą f 175,000 verMo* 

i IJetiiviu Auditorium 3131—3? H. Hal-*-
ted ratvėu. Taipgi parduodame Auk«i-
niuN Bondfuui n e s . yra sausa* investe- ' 
mintai. AUišauk "DRAUGAS" <H. B.) 
WAt H. Oakley Are. ) Chicaso, III. A 

1 

r , , J M M « w i - - ^ - — — ! • • • ! • • • • • » » S 

Telefonas Canal 5395 

I JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senu. namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. 

T d . Iti 

P L U M B I N G 
T d . l iafayettc 422S 

Kaipo lietuvys, llerorlaltos visa
dos patarnauju lcnofteriausia 

M. Y U i K A 
8228 \\c*t S8-th Street 

TONSILUSl 
IŠIMU 

rOBUMAUSlOMIS MOKS! 
PRIEMONĖMIS: 

1.—be peil io, 
2.—be kraujo, 
8.—be marinimo, 
4.—be skausmo, 
5.—be jolcio pavojaus svei

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

nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti sopulių; žmogus 
tuoj valgyti, dainuoti ir jausties l inksmai. 

Patar imus tonsilu reikalais duodu uždyka. 
ž m o n ė s yra maloniai kvicėiami at lankyti m a n o kliniką, 

kur iems patarnauju yra pilnai užganėdinti . 

DE. AL. H. RACKUS 
Gydytojas, Gbirurgas tr Obstetrikas, 

1411 South 60-th Avenue Cicero, Dlinoia.] 


