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ISPANIJOS KARALIUS 
IŠKILMINGAI PRIIMTAS 

ROMOJ. 

= 

NULYDĖTAS KVIRINALAN 
IR TUOJAUS APLAffK* 

VATIKANĄ. 

Nepaprastai išgilminga audi
encija pas Papą. 

Amerika Reikalaus Fran-
~\ 

cijos Mokėti Skolas 
FRANCIJA NĖRA VARGE, GALI ATMOKĖTI 

VOKIETIJA ATSISAKO 
APSAUGOS. 

s. 

ROMA, lapkr. 20. — Vakar 
čionai atvyko Ispanijos kara
lius Alfonsas XIII su karalie
ne Viktorija ir su buriu paly-
riovų. Su karalium atvyko ir 
Tspanijos militarinis diktato
rius, gen. do Bivera su savo 
štabu. 

Karalius atkeliavo karo lai
vu lydimas laivyno. Italijos 
pakraščiais ta ispanų laivyną 
sutiko Italijos karo laivai. Iš 
Spezia uosto* specialiu trauki
niu visa partija atvyko "Ro
mon. 

čionai karalius su karalie
ne ir palydovais nulydėtas 
Kvirinalan. Iš stoties ligi 
Kvirinalo visos gatvės tirštai 
apstatytos kariuomene. 

Po pasisveikinimų ir išreik
štu linkėjimų, karalius su ka
raliene trumpam laikui apla
nkė Ispanijos ambasadą ir 
tuojaus paimtas Vatikanan, 
audienoijon pas Šventąjį Tf-

Vatikane įvyko nepaprastai 
iškilmingas priėmimas. Au
diencija buvo konsistorijos 
salėje. Šventasis /Tėvas bu
vo soste. Visi Romoj gyve
ną Kardinolai buvo susirinkę. 

Po audiencijos karalius su 
karaliene i r kai-kuriais paly
dovais aplankė Vatikano įdo-
Sybes ir šv. Petro baziliką. 

idžiai genėgosi ir stebėjosi 
nematytais daiktais ir re#i-
mais. 

Gen. de Rivera paskui tu
rėjo konferenciją su premieru 
Mussolini. Tai abudu, taip 
tariant, autokratu premieru. 
Abudu patriotingu. Abudu 
valdo valstybes ne del kokios 
tuščios savo ambicijos, bet 
nacių gyventoji) gerovei. 

Karaliaus vizitos tikslas — 
tarp abiejų šalių užmegsti 
kuostipriausius ekonominius 
santykius ir ginti iTarpžemaų 
jurą nuo svetintos ekspanzi-
jos. 

PIN1GYN0 SEKRETORIUS DAR NETARĖ SAVO ŽODŽIO 

WASHINGTON, lapkr. 21. į ha vyriausybių vardu, reiškia 
— Senatorius Smoot, kurs y- jos nuomonę ir nusistatymą, 
ra vienas narių komisijos, Senatorius Smoot praeitą 
tvarkančios užsienių skolas, 
tvirtina, kad Suv. Valstybės 
reikalaus Francijos, idant ji 
mokėtų Amerikai karo skolas 
ir už tas skolas prigulinčius1 

nuošimčius. 
Senatorius pažymi, kad sko 

lų tvarkymo komisija arti
miausiame susirinkimo pro-

ponuos, idant Francija Wash-
ingtonan prisiųstų savo fi
nansinę komisiją. Su ta ko
misija Amerika sutars, kaip 
turi but atmokamos karo sko
los. Bus tariamasi taip, kaip 
tas atlikta su Anglija. 

Tokiu būdu bus vedami pa
sitarimai ir su kitomis tauto
mis, kurios Amerikai sfeolin-

vasarą buvo Europoje. Te
nai jis nuo franeuzų finansiš
ką patyrė, kad Francija ne
mokėsianti skolų. Francuzai 
tvirtina, kad Amerika Franci-

BERLYNAS, lapkr 21. — 
Santarvės ambasadorių tary
ba nutaifė pasiųsti Vokietijon 
militarinę kontrolės komisiją. 
Tečiaus vokiečių valdžia atsi
sako duoti tai komisijai ap
saugą. Sako, tam tikslui ne
turinti atatinkamų priemonių. 
Gi' ambasadoriai reikalauja 
apsaugos. 

C H I C A G O J E 
35,000 DOL. ATLYGINIMO. 

Žinios iŠ Lietuvos 

DAR KAS NAUJA. 

jai neskolinusi. Sako, tai bų- d r a u s « « * * * « Poliškai 

gos. 
Ikišiol francnzų spauda 

pusoficialiai laikosi pozicijos, 

vusi tik kontribucija vesti ka
rą. 

Kad išgirsti oficialį Franci-
jos nusistatymą, Amerika tu
ri reikalauti skolų atmokėji-
mo. 

Pinigyno sekretorius Mell
on kol-kas netaria savo žod
žio. Bet jis yra nuomonės, 
kad Francija tik prie sienos 
prispirta sutiks mokėti sko
las. Gražiuoju iš jos nebus 
galima išgauti. 

Čia valdiškose sferose kal
bama, kad jei Francija turi 
pinigų ginkluotis nuo galvos 

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 
21. -*- įVienas.šio miesto al-
dermanų projektuoja ordi-
nansą, kuriuomi norima už-

parkais visiems tiems, kurie 
nemoka taksų. 

Bet kas čia 'nemoka taksų? 
Tiesiogines ar netesiogines 
taksas moka juk visi žmonės, 
kaip piliečiai, taip svetimša
liai. 

Circuit teisme 16 m. merr 

gaitei, Sybil JTriphan, prisie
kusieji teisėjai pripažino 3j5,-
000 dolerių atlyginimo nuo 
Peoples' Fuel and Supply 
kompanijos. Pirm vienerių 
metų tps kompanijos automo
biliu mergaitė suvažinėta ir 
sužeista. Reikėjo jai ampu
tuoti vieną koją. Bylos lai
ku pasirodę, kad kompanijos 
šoferis važiavo ne ta gatvės 
puse,, kuomet nelaimė įvyko. 

ŽYDŲ GARBES 
RAITELIAI. 

ERŽVILKAS, Tauragės a. 
— Lankydamas parapiją, ru
gsėjo 19 d., pavakary atvyko 
Eržvilkan J* E. Žem, Vysku
pas. Sutiktas buvo gražiai ir 
iškilmingai, žmonių susirinko 
ir gi nemažai. Betgi reikia 
pažymėti vieną, išimtiną, il-Jka kilometrų atstu nuo Eržvi-

'MOONSHINE" AUKA. 

3 DARBININKAI ŽUVO. 

MILWAUKEE, \\Tis., lapk. 
21. — Trys darbininkai, dirbę 
žemėje prie kanalizacijos žu
vo, kuomet juos užvirto žemė 
20 pėdų gilumoje. Visi trys 
užtroško netekę švie/Jo oro. 

kad Francija nemokės skolų] ligi kojų, turi pinigų skolinti 
Amerikai. Nors ta pozicija o-
ficialiai nepatvirtinta, Jbet 
reikia spėti, kad spauda kal-

kitų valstybių apginklavimui, 
tai turi turėti pinigų ir skolų 
atmokėjiraui. 

5KT 

VOKIETIJA NORI PAS 
KOLOS. 

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Anglijos, Amerikos ir Olandi
jos finansistai tariasi su Vo
kietijos valdžios atstovais kas 
link paskolos. Vokietija no
ri gauti 1,400 milionų auksi
nių markių paskolos. 

RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS 
STUDENTUS. 

AMPRIKA NFPATFNKIN- r i a u s padarytų pagalvodama 
AmcniKA ncrAiLiiMn" apie skolu Atmokėjim^. 
TA FRANGUZU NUSIS- < T ™ &*+kad **®n 

J ' reikalauja Francijos atmokėti 
I Al MUi skolas. Matyt, ir čia kils re 

akcija prieš Francija. Ar 
kartais nebus oficialiai pa
reikalauta skolų, jei premie-
ras Poi nearė nuolat savo tvi
rtins. 

WASHINGTONE TURtS 
. KILTI REAKCIJA. 

Skolos lietini nieko bendra 
su reparacijomis. 

HITLER SUSIRGĘS 

MUNICHAS, lapkr. 21. — 
Pranešta, jog bavarų fašistų 
vadas A. Hittler susirgęs ka
lėjime, v * * * • 

Mrs. Fr. Muszynski, 36 m., 
rasta iš nakties negyva. Li
ko vyras su 5 mažais vaikais. 
Šeimyna gyvena ties Mam-
heim vieškeliu, arti St. Char
les vieškelio. 

Vyras tvirtina, kad jo pati 
labai daug mylėjusi "moon-
shine , , ir išvakaro daug gėru
si. 

v Koronerio teismas pripaži
no, kad ji mirusi nuo "moon-
slline.,, 

NAUJA "BOMBA. »» 

gos eilės lankytų par. bei fi
li jų, apsireiškimą, sugėdinan
tį Eržvilkio vyrų jaunuome
nę — žydų suorganizuotus 
garbės raitelius, vieton kata
likų, kurių lydimas ir atvyko 
Jo Ekscelencija. Klebonui 
pakvietus iš sakyklos net 2 sy 
kiu sudaryti garbės sargybą, 
vietos socialistai tuojaus pra
dėjo varytį katalikų jaunimo 
tarpe priešingą agitaciją. Vis 

mą" Eržvilko "nusipirmei-
viavusiojo" vyriškojo jauni
mo — verkė. Apart žych| rai
telių, atlydėjo Vyskupą, ir tai 
jau iki pat šventoriaus var
tų, 12 gražiais arkliais bei 
puikiai pasipuošusiųgų Peku-
rliškio katalikų raitelių; iš ten, 
J. E. atvyko. Mat šiame 
Pekuniškio užkampy, kelioŲ-

Iko, šiemet, lyg Perkūno die
vaičio trenkimu, išdygo štai-
ga bažnyčia, trobesiai, apsi
gyveno kunigas, atsirado nau
jas Dievo garŲės židinys. 

JONIŠKIS, Biržų-Pasvalio 
apskr.t— Iš 8 j 9 spalių m., 
2 vai. nakties nežinomi pikta
dariai išlaužė Joniškėlio val
sčiaus raštinės langą ir ban
dė j si veržti i rastine. Išdr-

svyVuoU, vilkintaVprioS pat i < J ? s t l i u k S m ^ ° u v e s ?-etir.a-
pabaiga atsisakyta; vadinasi,!^1" k a m W valsčiaus rasti-
nusistatyta suruošti pasiprie- n , n k a s P- K V " ^ikydamas 

rankoje šautuvą, pravėrė du-pasipne 
šinimo demonstraciją. Deja, 
vargšams nepavyko; miestu
ko žydai, sužinoję, kad ir vė-

ris ir sušuko piktadariams. 
Pasigirdo smarkus šūvis ir 

JASSY, Rumunija, lapkr. 
21. — Rumunai studentai eioj-
nai subėlė riaušes prieš žy-( Kas galvoje Amerikai apie 

WASHINGTON, lapkr. 20. 
Francijos premieras Poincare 
aną dieną ir vėl paskelbė sa^ 
vo pareiškimą parlamente, 
kad Francija tik tuomet mo
kėsianti Amerikai karo sko
las, kuomet gausianti repara
cijų iš Vokietijos. Sako, 
Francija pirmiaus sau turi 
atgauti iš Vokietijos mažiau
sia 26 bilionus auksinių mar
kių. I r tik paskui pagalvo
sianti apie skolas. 

Taigi, Amerika turi laukti 
tų skolų ilgiausius metus. Tas 
lygu skolų panaikinimui. 

Toks premiero Poincare 
pareiškimas čia valdiškose 
sferose sukėlė daug nepasiten 
kinimo. Oficialiai tuo klausi
mu nieko nesakoma. Bet au
kštieji valdininkai labai pei
kia tą įdomų Francijos nusis
tatymą. Jie sako, kuomet 
francuzai buvo varge, tai pro 
ašaras maldavo paskolos ir 
garbės žodžiu užtikrino sko
b s atmokėti. Bet šiandie 
kalba apie kažkokias repara
cijas. 

LIETUVOS UNIVERSI
TETAS. 

BADAUDAMAS VIENAS 
MIRĖ. 

DUBLINAS, lapkr. 21. — 
Vienas airių respublikos šali
ninkas kalėjime mirė išbada-
ves 34 dienas. • 

Circuit teismo teigėjas Wil-
son išsprendė, kad Cbicagos 
miesto majoras neturi teisės 
uždaryti vaistinių, jei tose 
peržengiama probibicija. Tai 
dėlto, kad vaistinės nereika
lauja miestui mokėti už licen
cijas. Sako, vaistinės nėra 
joki saliunai. Majoras nega
li atimti licencijų. Jei vais
tinėse peržengiamas prohibi-
cijos įstatymas, savininkai 
turi but traukiami tieson, gi 
vaistinės turi but atviros, nes 
žmonėms reikalingi vaistai. 

lai, subruzdo ir nutarė p a r o - l ^ V*T Pu s? m e t r o ***** 
dyti apakusiems 
kaip išpuola Vyskupą surikti. 
Susiieškojo gerus arklius, pa
sigamino gražias vėliavas 
(viena Palestinos, o kitos mu-

„ mbė pro galvą, pramušė raš
tinės knygų spintą, persiskve-
rbė per knygas ir bylas ir at
simušė į sieną. Raštininką^ 
taipat paleido šūvį, užpuolikai 

sų tautinės) ir paskirtu laiku > 

Šiais metais Lietuvos Uni
versitete yra viso 1,3G6 stu
dentai ir 219 laisvųjų klausy
tojų. Sulig fakultetais, jie ski
rstomi taip; 

Teologijos — Filosofijos 
fakultete — 132 studentai .ir 
10 laisv. klausytojų; Humani
tarinių mokslų fakult — 14£ 
stud. ir 34 laisv. klausytojų; 
Teisių fakultete — 336 stud. 
ir 71 laisv. klaust.; matemati
kos — gamtos fakultete — 
157 stud. ir 30 lais. klaus.; 
medicinos fakultete — 414 st. 
ir 60 laisv. klaus, ir technikos 
fakultete 191 stud. ir 14 lais
vų klausytojų. • Šių metų'pa
vasario semestre studentų ir 
laisvųjų klausytoji? skaičius 
siekė tik 956. 

dus studentus. Keliolika žy
dų studentų pavojingai sužei
sta. 

repai aci jas. Skolos nieko 
bendra neturi su tomis repa
racijomis. Ir Francija ge- šalčiau. 

GIRTUOKLIŲ PRIMUŠTAS 

Ties 519 West Madison St. 
Policija rado primuštą ir be 
žado neidentifikuotą apie 46 
m. amžiaus vyrą. Paimtas li
goninėn. 

Kai-kas matęs, kai tą vyrą 
mušę du girtu piktadariu. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ISPANIJOJ. 

BARCELONA, lapkr. 2 1 . -
Pirmadienį čia atjaustas sma
rkus žemės supurtymas. 

VOKIEČIŲ VAIKAMS. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. »» 

Cbicagoje gaminama prave
rsti kampaniją sudaryti fondą 
šelpti Vokietijos vaikus atei
nančią žiemą. 

Yra žinių, kad šiandie Vo
kietijoj apie 2 milionai vaiki) 
alksta. 

GUBERNATORIUS WAL-
TON PRAŠALINTAS. 

VIENBALSIAI BALSUOTA 
UŽ PRAŠALINIMĄ. 

Bus apeliuojama Aukščiau
siąjį Teisman. 

II 

kurie savo žnyplėmis laiko ne 
vien legislaturą, bet ir kitus 
aukštuosius valstybės ofisus. 

Ku KĮux klano organizaci
ja Oklahoma valstybėje pra
dėjo veikti nedoriausius dar
bus. Pradėjo grobti žmones 
tiesiog iŠ namų ir gatvių, ft-
mė juos mušti ir retkarčiais!S i 
grasino net nužudymu. Gu-I 
bernatorius tai organizacijai j 
pakėjė kovą. Bet pasirodė, Į 

leidosi nuo tolo sutikjti. At-
lydėjus visupifmu iki jų pa
puošto bromo ir Jo Ekscelen
cijai sustojus, žydų atstovas 
p. M. pasveikino tinkama pra
kalba, pabrėždamas tarp kit
ko, kad žydai trokšta "vieny-
bės" ir tos '"vienybės" mels 
pas Dievą per savo dabar 
šventes. Po to žydų moky
klos mokiniai balsingai ir su
tartinai, pagiedojo savo tau
tos himną; atsakęs tinkamai 
ir išklausęs himno, J. E., ly
dimas žydų raitelių, atvyko 
galop prie katalikų bromo, 
kur laukė dvasiškija, giesmi
ninkai ir tt. Kai-kurie buvu
sių senukų, matydami tas žy
dų pastangas pagerbti "Vys- ! 

kūpą ir drauge tą apsileidi- Italijos 100 lirų 5£L 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiftiitiiiiiiifftiiiniiiiiiniiiiiiiiifiiiiiiiiiiimnniiifiuiii I 
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hfgti ir dingo nakties tamsu
moje. Vietos milicija iš ras
tos kulkos konstantavo, kad 
piktadariai buvo apsiginkla
vę vokiečių karišku šautuvu. 
Užpuolimo tikslas neaiškus. 
Valsčiaus kasa raštinėj laiko
ma. Pereitais metais vals
čiaus valdybai buvo prisiųs
tas anonimas, laiškas, kur grą 
soma nužudyti viršaitį ir rašr 
tvedį apie ką užvesta byla tei
sme. Yra vilties, kad pikta-
,dariai bus surasti. 

PINIGŲ KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1-00 
Anglijos sterl. svarui 4.48 
Francijos 100 fr. 

11 Siųskite savo Giminėms i | 
ii II 

D O V A N Ų - f| 
ii 

KALĖDOMS 
e S 

OKLAHOMA CITY, lapkr. 
21. — J. C. Walton,»penkta
sis iš eilės Oklahoma valsty-' kad kova pervėlai pakeliama. I 

LITU 
bės gubernatorius, pašalintas 
iš gubernatoriaus ofiso po 
trumpos bylos, kurią vedė 
valstybės senatas. Senato 

Klano organizacija visoj val-
stlbėj jau buvo pergiliai įlei- J M M 
dusi šaknis. Prieš guberna- j g 
torių susimetė didžiuma gy-

P E R 

DRAUGĄ 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; kiek I jo kova klanams, kurie vals 

tybės politikoje labai stiprus, 

Nes, Draugas pigiausiai siunčia ir geriau* = = 
riai vienbalsiai balsavo uz ventom. . » *,•n •• ™~x:„ ^ - JtVU;a,^ = 5 

v ,. . . -o ,, , .^ v ,. - šiai patarnauia. Draugas siunčia per didžiau- = = 
prašalinimą. s- ~ = 

Gubernatorius Walton at
sakomybėn patrauktas u£ vi
są eilę prasižengimų. Svar
biausias prasižengimas, koks 
byloje tečiaus neminimas, tai 

advokatai nogėjo atnaujinti 

Rezultate jis prašalintas. g | g į Lietuvos W k a s : U k i o Banką ir Prtkyb^- 1 1 
Prašalinto gubernatoriaus § 5 [Vamonės Banką. f I 
i^v-*.: ~^i~ . •-»«««« I j 1 "Draugas" siunčia pinigus Ktait, ir doleriais: 1 1 

E s perlaidomis, cekiais-draftais ir telegrama. 1 1 
I § Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. • • 

Nedėliomig uždaryta. 
U 2334 S0 . OAKLEY AVE. CMCACO, BLL g . 
jKiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMwiiiiniuitiuu»ttiuuniiiiniiiiimitHwiiiiHtHtttwMi^^ 
^t^iiiiiiiiiiiiiiniiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBMiiniiiiMMaMMMMnMnMMBi" 

bylą. Bet senatas nesutiko. 
Bus kreipiamasi Aukšciau-
sian šalies Teisman. 

Bet tai, matyt, tuščios pas
tangos. 



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

"DRAUGAS" 

D R A U G A S Trečiadienis, Lapkr. 21, 1923 
— Į n į»i II i i i • mmm 

PASKUTINĖ EUROPOS SAVAITĖ. 

k asdūną iJskynii nedadienli*. 
Metami $6.00 
Pusei Metų f&OO 

Ui prenumeratą mokasi Skalno. Lai
tai ifcaitoti nuo užrašymo dieno*, 
a« auo Naujų Melu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti i* senas adretas. Pinigai geriau
siai srųf»« ttptrlHH* kra#oj« ar ec-
pieso "Money Order'' arba įdedant 
pinigus i registruota laišką 

DRAUGAS PTO. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, IUuieis. 
Tel Roosevett 7791 

ZANGWILL APIE AME 

Iir. ZangwiU, Anglijos mok
slininkas -žymias, nesenai -lankė-

.ri Amerikoje. Dalyvavo žydu 
sk»i#tų kongrese New Yerke. 
(iryžęs Anglijoa jis dabar rei
škia NU vo nuomonę apie Ame
riką. P^Mtinio Švietimo lygos 
susirinkime kalbėdamas tarp 
kitko štai ką jis sakė. 

" Anglijoj y*a daugiaus gar
bės, teisybės ir rimtybės, ne 
gu Amerikoje. Rimtybės *toka 
Amerikoje reišliiama visokiai* 
bodais. 

"Pav., amerikoniškas pngi-
listas (kumštininkas) yra klau 
siamas nuomonės apie kandi
datą, į teisėjus. Jo pareikštoji 
nuomonė su didžiausiu rimtu
mu skelbiama amerikoniškoj 
spaudoj. 

" Tokia organizacija, kaip 
Ku Klux klanas, Anglijoje bu 
tu tiek pašiepta, kad ji grei
tai turėtų suirti. Bet Aim*ri 
komii to neįstengia atlikti. 

''Amerikoniška paštą, spau
da, geležinkeliai ir Central 
Park Ne v Yorke yra tikra 
negarbe. Perdaug žmonių 

Kas iš mušu. yra buvfs šia paskutine savaitę Europoje! 
Niebs, nes orlaiviai dar tiek •efetebulinti, kad iš Chicagos ga
lėtume nuskristi i Berlyną į 24 valandas. Bet yra daug grei
tesniu, paukščiu, už orlaivius ir be t o nėra pavojaus beskriejaat 
orlaiviu sau sprando nusisukti. O vienok fcfes k- nebuvę Euro
poje esame ten buvę, esame gyvenę paskutiniais Europos į-' 
vykiais. Ar ne tiesa? Kasdien niusų laikraščiai skelbė tele
gramas iš Europos. 

Ir skriejo tr grūdosi telegramomis siunčiamos žinios,; jų 
nepaprastai daug esame turėję. Del jų gausybės ir sensacin-
gumo net nesusigandėme. Įvykiams — faktams prastokus 
lengviaus juos už keteros pasigafuti ir pakratyti, kad pasiro
dytų raukšlėtas, vargais nelaimėmis išartas Europos veidas. 

t 
Francusams battes. 

Vokietijoi įvažiavo iš Olandijos ex-princas Friderfkas, 
išvirtas^© ii»pe rotoriaus Yliaus sunūs. Įvažiavo ramiai, ty-
fcai. Baisus <eia daiktas 1 5toip lygiai, kaip ir mes kad- įva
žiuojame į parapijos pikniką — su automobiliu. Bet fran-
cuzams net visos W..„ išmirė. Jie nėra tiek naivus — vaikiš
ki, kad princo įvažiavimo nepaisytų. Bene princui oro pri-
cruko Olandijoje begyvenant puikiuose Elps rūmuose? Gi 
.važiavo kaif> tik #v*karo prieš Bavarijos sukilimą, kuo
met reakcionierius Hitter susi mokinęs su generolu Luden-
dorfu tikėjosi apvaldyti Bavariją. Ar ne skanus oras! De
ja, revoliucija tuščiai sprogo... parakas neišdegė. 

Dar labiaus francuzai pastiro išgirdę kad. ir pats ex-
rmperatorius Vilius kelia savo koją j monarcbistų statomąjį 
sostą. Ir ko čia tos laikraštinės antys mums nekrykštė! Gdr-
dî  amerikonų, anglų, olandų kapitalistą grupė aukso maišus 
atrišo, kad tik Vilius savo sostą atgriebtų. Čia įvelta ir &v. 
Tėvo asmuo. Papą, esą, norįs monarchijos Vokietijoje. Tr» 
Kam tuos i'rancuziškus gaidžius taip gąsdinti? Ar negana 
kad Poineare ir be gązdkuimų išsilaužė sau dantis Uuliro an-
glis bekrimsdamas! 

• 
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menkoje turi dauginus i š 
šaukimų, negu vieną. Keltuvo 
trperatorius lanko Columbia 
Universitetą. 

* Amerika veikia nemąsty
dama ir mąsto neveikdama. 

"Amerikoniško laikraščio 
sekmadienio leidinys (nume
ris) sveria keturis svarus. Bet 
pasaulis jaustųsi daug lai
mingesnis, jei žmonės skaitytą 
Bibliją ir Sliakespeare. 

"Nors Amerika nėra di
džiausia valstybė pasauly, bet 
tenai yrą didžiausios galimy
bės. Jei Amerika pasirinks 
blogąjį kelią, tai paskutinė ci
vilizacijos viltis išnyks". 

Gaila, kad Dr. Zangvvill ne
reiškia savo 'nuomonės apie 
fanatikus probibicionistus. 

• > Laivas '' Konstantinopotis 
išplaukęs' iš Constantza, Bume 
aaijos, įplaukė New Yorko prie-

.jplaukon. Jis atvežė 12 kuni
gaikštienių, 11 kunigaikščių, 8 
^arenus, 6 barones. Visi jie 
Tusų tremtiniai bandys laimės 
svetimoje šaly. 
Rusijos kunigaikščiai yra da-

4>ar žydai bolševikai kurie,, 
kaip inkstai taukuose, vartosi 
savo aukų rūmuose. Kada ta< 
skandalas baigsis? Bet fakti-
nai visoje Europoje, tikrįegi 
kunigaikščiai ar nėra žydai, 
finansų ir prekybos karaliai? 

. i 

Vytauto Aleksos užmušėją 
. pagavo. Lietuvos laikraščiai 

praneša, kad Vytauto Alek
sos, nukauto K. Norkaus" kon
toroj šių metų rugsėjo mėn. 
12 d., užmušėjas sugautas. 

\ Juomi pasirodė esąs žydelis 
Cody kovas Joselis'. Jis iki tei
smo bus,laikomas Kauno sun-
iiiijjų darbų kalėjime. 

Gudrus, ką ir besakyti. 

Jvanoleris Stresemanu 'as — tikras našlaitis, 
KeielrStag'as jį patvoriu pametęs, kaip 
nežinomų tėvų kūdikį. Kancleri* pasijuto pats dž save at
sakąs ir paskelbė, kad Rukr'ą ir Pareinį jis paliekąs fran-
euzų pamotės globai. Jokios pagelbos tenelaukia iš vokie
čių valstybės. 

Tesižino francuzai su širšių lizdu. Okupantai temaitina 
be darbo, išbadė jusi Vokietijos industrijos centrą, temalšina 
tuos, kurių ir rankos ir širdys pakeltos prieš franeuzus. Gar
dus pyragai. Tiršta, tvanki atmosfera. Krurrkštis ir sprogs
ta parako bačka. (Francuaau kaip ant ugniakalnio sėdi. 

Gudrybės nesibaigia. Kancleris nusimeta pirštinaites' ir 
kietą an^iį pasigriebęs perbraukia Versalės sutarti. Franci-
ja okupavusi Ruhr'ą -pasielgė prieš Versalės sutartį, taigi 
vokiečiai nuo jos atsisako, jos' nepildo, reparacijų oiemoka. 

Poineare išvertė akis, pašnairavo, apsidairė. Anglas, 
kurs jau Beniaus prikaišiojo franeuzams neteisėtumą įsilau
žiant i Hufer'ą—u t-krūptelėjo. Ką anglai mintijo, tą vokie
čiai įkonijo. 

širdžių "santarvė ' ardosi. •i 

Vokiečiai ""byrą"' geria, o francuzai iš kailio neriasi. 
Šaukiama ambasadorių konferencija. Reikalaujama ištremti 
princą iš Vokietijos, sutramdyti Hohenzollernų planus mo
narchijai atstatyti. Francuzai žino, kad tik ''demokratinę" 
Vokietiją tegalima įveikti ir smaugti, nes patys "demokra-
tai , , tarp savęs smaugias. 

Anglų atstovas lomias Orewe nepritaria naujoms franeu
zų represijos — spaudimo priemonėms prieš vokiečius. Kur 
čia ir sutiksi! Ar da ne užtektinai liberalų ir darbo partija 
gnaibo Bafchvin'o kabinetą ui pataikavimą f raneuzams? Rei-
kia su jais skaitytis bent prieš rinkimus. 

Taigi mes esame "širdžių" susiskaldymo priešdieBy. Di
džioji Britanija pasilieka tuomet laksvas veikimo Tankas. Ji 
jau per f rancuaų galvas susisiekia su rusais biznio reikalais, 
gi Vokietijaataipat jai naudingesnė negu (Franeija, 

Vokiečių kantrumas vainikuojamas. 

KOMUNISTŲ TIKĖJIMAS. 

Rusijos komunistai bolševi
kai veda aitrią kovą su krikš
čionybe. Tečiaus«patys be ti
kėjimo negali apsieiti. Tas jų 
tikėjimas įstabus. Jie dievkia 
mašiną. Kiekviena mašina 
skaitosi komunizmo simbolu 
(ženklu). Be produkcijos ̂ ko
munizmas negali daryti pro
greso. Mašina yra didžiausia 
produkuotoja. Dėlto, sako ko
munistai, mašiną privalą visi 
adoruoti — garbkįtį kurie ti
ki, kad 'kolektivizmas bei ko
munizmas reiškia politinį ir 
socialį žmonėms išganymą. 

Apie tos rūšies išganymą 
komunistai tik ir svajoja. Pa
niekinę krikščionybę ir kitus 
religinius "prietarus", jie 
ima garbinti Molocką. Tai at
rodo įstabus dalykas, ibet tas 
teisybė. 

Apie tokią Rusijoje padė
tį laikrašty New Dramatic 
Art rašo garsus austrų rašy
tojas ir dailės kritikas Rene 
Tulop Miller. Jis nesenai gry-
žo Viennon aplankęs Rusiją. 

Pažymį, kad asmens teisės 
Rusijoje panaikintos. Ten 
žmogus' tiek teturi teisių, kad 
jis priguli žmonių masei (mi
niai), yra jos dalis. Tuotarpu 
ta masė yra šiandie komunistų 

roi tras. e> 
Komunistinėj Rusijoj uni

versitetuose užginta mokinti 

Lietuvos žemos uitis. 
Aštuoniosdešknt nuošimčių* 

Lietuvos gyvęnėojų užsiima 
žemės ūkiu. Iš 2%l20fiO0 že-i 
mės akrą, h,<63&,426 akrai yra 
ariamos žemės. 

'1821 metą 4erluis buvo 530,-
000 tonų rugių, 145,350 tonų 
miežiu f?̂ 30O toną kviečių, 
263,500 toną avižą, 1,386,000 
toną bulvių, 23,$0@ temų eė-: 

menų ir !TJ8,800 tonų viflaknąj 
Žemės nikis išmaitina vi*ą' 

šalį ir ^ar atlieka visą javą 
10% išvežfi *į užsienį. 

Gyvulių 1921 motais buvo 
370,000 arklių, ?80$00 raguo
tų galvijų, 1,262,000 kiaulių ir 
1,036,000 avių — 50 nuoš. dau
giau, negu 1820 m. 

1922 metais iškirsta Lietu
voj milke apie 9,98& n* i[btk-; 
tarų). 1921 m. priaugo 7,353 
ha. 1920 m. išvežta užsienin 
miško 438g©a0festmeterą, 1921 
m. a^e 430,^00 ^srmet 

Pradžios mokyklų mokytojų 
1922 metais buvo viso 

204; iš jų 1,161 moteris ir 
043 vyrai Iš jų lietuvių 191 
(89%), žydų 176 (8^) , kiltį 
tautybių 87. 

Aukštieji katmiukų kursai 
Kaune per dvi laieli išleido 200 
karininkų. • • 

Lietuvos gyventoju tikyba 
Sulyg tikybos Lietuvoje y 

ra: katalikų 1,731,860 (Žemai-
filosofijos ir psychologijos. įį^ xy^ 1,213,324, Seinų 
Dėlto, kad tie mokslai tiesia 
pamatus religiniam gyveni 
mtri. 

• . 

vysk. 315,302 ir Vllnįaus vy**. 
203,234), o pravoslavų — 28,-
000. » 

Jurisprudencija (teisių mok
slas) taipat' panaikinta. Nes I Svetimšalių jstai«os Lietuvoj, 
ji įrodinėja individualių (as- Nuo 1921 m. gruodžio mėn. 
mens) teisių esamybę. 17 d. 'ligi £923 «m. balandžio 

Tokia tai šiandie bolševisti-! mėaa. 11d. Lietuvoj įi»gistr4U)-
t 

nė pusija. 
• 

* 

- ig LiEtruiros STA; 
TIST1KŲ. 

• 

--

I a 62 svetimtaučių įstaigos su 
290,485 litų, 24,839/000 auksi
nų ir 17^000 svarų sterlingų 
kapitalu. 

— — — — — — — — _ ^ 

IdictuFos <prekyba su Ameri-
kos Jungtinėmis Valstybėms 
1921—22 metais buvo; įveži
mas į Iietuvą už 63,958 dol., 
išvežimas į Jungtines Valsty
bes už 62,850 dol. 

-Skaitmens parodo, kaip iki 
šiol silpnai ėjo prekyba tarpe 
nfinėtą šalių. 

m wua* ~ OAVO 
a 

- -
• 

Aš gahaa visa tai atito^sy-
ti", tarė vagilius teisuse. **A£ 
jinsitaisĄ^iu ir f̂oro'tehcMA-ai, 
tik duokit man koko. 

"Gerai", atsiliepė tewėjas, 
* vietoj penkių raetfų, duodu 
tau dettintts'". 

. — — 

Yažinekis Visa 
SAVAITE 

Vokietija netoli savo tikslų: Santarvės suskaldymas, be
lieka viena Franeija, *nes Belgija jau paspruko, Mussoliiiui ir 
savo Šalies 'bėdų užtenka. Visa viltis ,— mažoji Santarvė: 
skolininkės, gi ypač Lenkijos susibankrutijęs prošepanas. Re
paracija — tolimesnės ateities ^klausimas. Per -pertkis metus 
vokiečiai nedavė sau gaivos" nukirsti, išneš sveiką kailį ir į' 
toliaus. Versalės sutartį ^belieka gnrban imesti. 

Mililaris diktatorius .gener. Seecht išeiną svenon. Sa
vo aštrius: dantis jau parodė, grasindamas paleisti Stresman-
n'o kabinetą jeigu tasai nepasiduosiąs jo vadovybei. TiJk pro
gą bereikia pagauti ir a$iswers nacionalistinė Valstybė, gi 
kas įvyks vėliaus, lengva numatyti. 

Visa yra parengta uždangai pakilti. V 

UŽ $1 .25 
Valiuok kur tik Klevated traukiniai va

žiuoja visa savaitė už $1.25 kuomet nusiperki 
L" passa. Vartok ji važiuojant darban ir iš 

dafbo, %ažiryči»a, teatran — arba kur tik- nori. 
Kuomet pats nevartoji j i &ali paskolinti-savo 
giminėms ar draugams, sutaupai pisigos per
kant "L" pass'a". 

os Kainos Vaikams 
Vaikai neturintieji 7 metų amžiaus valiuojantieji 

su suaugusia ypata bus vežanii veltuh Vaikai tarpe 7 
ir 12 metą amžiaus jucfca 3 centus. Jlpkyjilą lankaUr 

. tieji ir, neturinti 17 me% amžiaus ,gali Jiu&įpirkti 50 
važiavimu knigutę už ̂ 2^0 parodant ouokyJdos serti
fikatą. Blankos gaunamos pas kiekviena eleveitorju 
agentą. 

Vartok savo L" Pass* 
Etevatcd RaHronds 

POLITINŽ LIETOMS PAKTO. 
< Užbaiga). 

Ar vis kartosime klaidas? 
Vilniaus su Klaipėdos ir Rytę Prašę suvfeTMJMiias su 

Lietuva jpriklausys net?oliii»j — ateityj nuo mūsų politi. 
kų. Sakau nuo mūsų, nes svetimieji nutms jų MSduos. Tas 
man labai aišku! Lietuva, tarrp žtraos neša, paskelbė ar
mijos mobilizaciją. Paskelbė tuomet, kada Rusai norėjo 
liuoso transito per Lietuvą į Vokietiją. Ką tai reiškia? Jei
gu tuo norėta parodyti Rusijai, kad Lietuva neleisianti 
jier savo teritoriją maskolių — botą dideliau*>ia klaida! 
Užsienio nnni^teris <5alvanauskas lankosi Taline ir Ry-
gc$ — k* tai renlikia! Gal manoma sudaryti lyga prieš Ru
siją? Jeigu taip, tai butų bergždžias darbas, nes ir penkios 
tokios valstijos nesudarytų pavojaus Rusijos gaujoms. Ru
sijai nėra šiuo metu ko bartis su Lietuva, Mūsų sienos 
aesuerna su Rusijos sienomis. Klaipėda Rusijai butų rei
kalinga ir reikšminga kuomet mušu. rankose butų kardanas 
it Vilnius. Lietuvai taikosi puiki proga užatakugfti Fran-
euzų — Lenkų politiką rytuose. Mes Rusijai net galėtu
me pagelbėt: pereiti į Vokietiją, tik ž»enm ne per mūsų 
žemę, bet pro Gardiną, Balstogę ir Lomžą! Tos žemės nors 
Lietuvai priklauso, bet šiandien laikomos banditų — len
kų rankose. Reikia mums kariauti tuo pat ginklu, ką prieš 
muš kariavo r'Yancijos cynikai. Einant Rusams į Prusus, 
j«eteo nelaukus, užatakuoti lemkus ties Vilnium ir Gar-

7 

dimi. Šruo metu nereikėtų žiūrėti .Santarvės kari
nių misijų patarimų duorų nmms sumušus lenkus ties 
<jiedra»ri,ais ir Bermontininkus Žemaitijoj. — Tai vis buvo 
•mūsų .Sleževyčiaus trumr>aregi aną metų politika! Jeigu 
Lietuvos telegrafinės agentūros šiuo svarbiausiu mušą 
istorijai metų nepaakina pasaulio apie mūsų galutinus 
reifcalavinms, sirgražinti urnai m/ums Vibaią ir išrišti 
Klaipėdos kilpas, tai galima aiškinti lietuvių nerangumu 
ar lengvatikyste, kad francuzai mūsų sutsimylės ir len
kas mus broliškai kada nors pabučiuas. Jeigu mūsų ar
mija mobilizuojanti Vilniaus atgavimui, tai mūsų politi
kai matyt nesnaudlžia. 
Ar va^ys vagį teis? 

&Ū Klaipėda . kas. luta! Nors vie
nas mano draugas iš Paryžiaus man nesenai rašė, kad mu-
sų politikai prakišo bylą su Klaipėda, mano nuomone tai 
nevisai temimga! KHaip<'*da paimta, lygiai taip kaip Vil
nius" — manu utilitari. Pasaulio politikų terminu tą ga
lima pavadyti fait — aeeonipli. Niekas iš Santaivės nesiųs 
Kla'.pėdon savo, šarvuočių, kad užblokavus Lietuvą. Tas 
man aišku! / 

Niekas jag nenorėjo kraustyti lenkų iš Vil
niaus, ners ir laibiausiai protestuota Tautų Lygos ir Am
basadorių Konferencijos. Tegul ir Taulų Lyga, kuriai 
perduota KUaripėdos klausimo rišiuižus, nutartų len
kams fnavifegiją Lietuvoj ir lietuvos uoste, Lietuva ne
turi reikalo skaitytis su tokiu nutarimu, aiškiai dtroia-
ina^T. Lygai snpiasti, kad jie lai išveja lenkus iš Vil
niaus, tegul nesutvirtina vagių darbo ir melagysčių, pirm 
negu. duotu Lietuvai įsakymus. Jug Pilsudskis, būdamas 
Vilniuje, aiškiai pasakė, kad Jisai pats, ne kas kitas, 
suprask Želigovskis, inscenavo Vilniaus avanturą, Pilsud
skis paliepė (sąžinė neiškentė) Želigovskiui smurtu Vil
nių paimti. T. Lyga užtvirtino vagystę. Tad koks jos 
autonrtos, rišant Klaipėdos klausinių. Jeigu mūsų infor
macijos biurai to Pilsudskio prisipažinimo neištriubljo po 
visą pasaulį, galima aiškini inusų politikų Rusijot* liga, va
dinamas nihilizmas, nžsikrėtimu. Jeigu butų mokėta pa
sinaudoti Pilsudsko Vilniuje prisipažinimu, tai šiandien 
Tautų Lyga laebutų «et drisusi imti nagrinėt Klaipėdos 
klautkimus. Nes ištikra! Koip gali teisėjas, sykį užtvirtinęs 
neva nekaltą lenkų Želigovskio aktą, paaiAkėjus vagys
tei imti ir ginti viešai tą pat vagį. Jug tai pabaiga pa-
.auho! . , 

Ką gi pasakytų garsus angių rašytojas atall Oaino, 
kuris ^panašius prasikaltėlius sodina į kalėjimą. Ba nevėlu 
laetuvos ifa^ormacijos Biurams, jeigu tdarą kur nors esa-

smą, surišti Tautų įmygai rankas, jairm negu jinai pradės 
nagrinėta mušą su Lenkais bylą del Klaipėdos. Jeigu 
Šventoji. Dvasia apšvies mūsų politikus — Klaipėda bus 
nmsų be jokių cezervų. Tik jiems vertėtu turėti ^daugiau 
gyvumo! 

. Reikėtų nelaikyti VVashingtono ambasados be į-
.pėdinio. Reikėtų pasiųsti čion, Londonan, Paryžiun ir 
Maskvai savo gabiausius diplomatus. Ištolo bežiūrint ne
žinia ko verti mūsų, geriau pasakius franeuzų ir rusų poe
tai diplomatai Milošas Paryžiuje ir Jurgis Baltrušaitis 
Maskvoje. Gal jie ten ir tinka. 
YiHmiolikta valanda išmušė. 

Mūsų valdžia turi geriau už mus žinoti, Į krūvą su
glaudus tas aukščiau pasakyta, .gal bus aišku visiems, 
kad Lietuvai išmušė vienuolikta valanda. Reikia gudriai ir 
sumaniai išnaudoti susidėjusias' pasaulio politiką ~ ap
linkybes: 1) AągĮų ir Franeuzų kivirčus, 2 j Vokietijos 
anarkiją, 3) Lenkijos niisibankrutinimą, streikus, 4) Ru-
sijos' norą išeiti į pasaulį iš užburto komunistų rato, 5} 
Amerikos baime del f annerių neužganėdinimo ir saldžios 
norą gryžti į Europą daryti ten tvarkos, 6) Pilsudskio pri 
STpa&nrmas Vilniuje kas link Želigovskijados, 7) Ktarpė-
dos klausinio perdavimas (Tautų Lygai. 

VSenu žodžiu: Vilniaus atvadavimas ir Klaipėdos ga-
Minas, ^e jokių rezerve prie Lietuvos prijungimas, ln%o 
ore, Tik, vyiai, pejudinkrm žemę! Bartužką ^ncai. 

« 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
*1 gaminti. 

Žymėtina tas, kad šioj vaka 

• i - S i J 

CHICAGOS J B 0 M Y B Ė S . 

C I C E R O J E 
Sopulingos Moterų dr-ja 

rengia nepaprasta vakarienę 
nedėlioję, lapkr. 25 d. sv. An
tano par. svet. Bus ir progra
ma. Girdėjau kad ir mušu 
žvaigždės poni E. Rakauskie
nė ir poni St. Lauraitienė da
lyvaus. 

Aišku, jos ir vėl patieks mu 
sų dvasiai tautinio meno ska-
r.Asių. 

Sprogo bomba. 
• < 

Minkštų gėrimų krautuvėj 
ant 12-tos ir Cicero avenue 
sprogo vakar ryte bomba su-
purtindama apylinkę. Apskait-
liuojama nuostoliai apie $12,-
000. n 

dviejų aukšty, jame buvo be 
Goldeno minkštų gėrimų dar 
ii- keletas maiu dirbtuvių. 
Niekas nesužeista. Gugėjęs. 

įieaėj vietinis jausimas «k«it I ""' ' ' 
bngai 4aiw*vo. Buvo >Tai ŠOKIŲ VAKJUUS. PELNAS 
rus prog*toi*s, bet par dau-' LIETUVOS NAŠLAIČIAMS. 
guma žmonių nebuvę galiiat j — 

SPR1NG VALLEY, Ki. 
Šita kolonija ners yni nes

kaitlinga, bet Metuviad katali
kai savo veikimu netik mano 
susilyginti su daug didesnėm 
kolonijom, bet yra pasiryžę 
pralenkti net ir didesnes ko
lonijas. Tiktai nelaimė kad 
prie mūsų trūksta korespon
dentų, nėra kam tinkamai pa-

I informuoti visuomenė apie 
šios kolonijos veikimą. 

Spalių 21 d. čion įvyko pra
kalbos; buvo k»n. Koncevičia 

vir ktin. Bumša. Prakalbos pa-
Xamas dalinai sugadintas, s i l i k s i l S a i atminty tarp vieti

nių lietuvių. 
Kaip buvo pirmiau pranešta Lietimai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai. 

P • • • • • • • • » • • • • » » M M i» M • •! M » • ) 

D r. Makaras 
LIETI VYS GYDYTOJAS I R 

C H I R U R G A S . 
U i Cniea^os greičiausiai Ir ar

čiausiai paniekiamas sekančioms 
koloni joms: Indiana Harbor. East 
Chicago, H&mmond, Gary, Harvey. 
Steger. ir Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kre ipki tės : 
1444 W E N T W O R T H A V E . CHI-
CAGO H E K . H T S , ILIi. Tel. 4*4 
Ket vergo T«kkarals: 1U45S S. State 

St. Rose land. Tel, a4J>, 
i a p a — < — s o y w » 4 < • • • •« 

Dr. M. ŽILVITIS 
Vai. 
l ioj 

DENTISTAS 
4193 Archer Avenue 

: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-
9 iki 12. 

Tel . Lafayette 6041 

Dr. P. G. Luomons 
Lietuvi* Dantų Gydytojas 

22-nd A So. Lcavttt Sts. 
Chicago. UI. 

2201 W 
Tel. Ganai 6222 

VAI*. 9 Iki 12 ryto ir 1—S.S0 
vakar*. Ned. pagal sutarti. 

J 

Dr. A. J. 3ertašlus 
( B e r t a s h ) 

GTT>TTOJAS I R C H I R U R G A S 
3464 So. Hals ted Str. 

Ofiso Vai . : 1-1 po piet 6-8 vak, 
ResidenciJ* 

S1&6 So. Union Ave, 
Tel. Bonl . 6913 Tel . Yds. 1099 

kad vietiniai lietuviai katali
kai rengia parapijos nauJai 
šumyniska vakariene kpkr. 
3-(v,ia, tai ir išsipildė. Vakarie
nė buvo tokia kokios dar nė-

. ra buvę šioj apylinkėj, nors 
oras ta vakarą buvo labai blo-

1 gas iš priežasties lietaus. 7-ta 
I valandą vakare į parapijos 
svetaine buvo sunku jsibriau-
ti. Taip buvo žmonėmis pri
pildyta, prisiėjo atidaryti že
mutiniam aukšte kambarius 
kad sutalpinti svečius. Nors 
parapijos dviejų aukštų moks
lai nė erdvi, bet prisipildė vi
sa. Šeimininkėms su valgių 
gaminimu ka tik neprisėjo 
kraustytis j skiepų. Bet mūsų 
gabios šeimininkės nenusimi
nė; sako, "kad ir kita tiek bu
tų patenkinsime,\ Ir ištikro, 
kaip pradėjo nešti ant stalų, 
svečiai negalėjo atsigerėti val
gių gardumu. Jaunos mergai
tės dailiai pasipuošusios bėgo 
gretai valgi nešti prie stalų, o 
moterys ka tik spėjo valgiu* 

Tel. Ganai m. OanaI 1110 

DU P. Z. ZALATORIS 
Uotvris •ydjtojai Ir 

Chirurgu 
i o » i Womt* 

Valanda*: 16 Mrt 13 ryte: 1 iki 4 
pa p lato: « IkJ • 

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

i i i t 
Ofiso vai .: i t ryto lkl 11 po p M . 

f Ud T vml vakaro, 
vai.: t lkl 4 po platu. 
4 1 M Arcfces- Ave . 
r a l . Lafayst t s t t t t 

TeL Boulevard l l f f 

DR. A I. KARALIUI 
Lietuvi* Gydytojai 

3303 South Morgu Stn*. 

visas išpildyti Tiktai šie- da 
lykai buvo išpildyta: ^ČĮs? 
veikimofta", deklamavo - F . 
Stankevič Urtė. ' * Grėlelė % A. 
Grudutė. "Sapnas", F. Zoly-
nutė. "Šokis" išpildė S. Dap-
kūtė ir S. Damįkutė, Tos pa
čios mergaitės antni sykiu šo
ko tautiškuose rūbuose "Suk
tinį". 

Po vakarienės prasidėjo šo
kiai prie įfcrukšmiHgos mu7.ikos. 
ir tęsės iki vėlingo laiko. Sve
čių ūpas buvo labai pakilus, 
visi jautės pilnai patenkinti 

Iš kitataučių tarp kuriu bu
vo vietinių laikraščių leidėjai 
p. P. Mahoney išsireiškė, to
kia vakariene esa verta du do
leriu, o eion ji gauta už 50c. 

Vakarienės surengimu dau
giausiai pasidarbavo G. Kim 
lokienė, B. Gedbudienė, 0. Ra-
gaižienė, 0. Račkauskienė ii 
M. Yuodsnfikienė; nemažai ir 
kitos moterys prisidėjo prie 
pasisekimo tos vakarienės. To-
kroj kolonijoj ir darbams ei
nant silpnai, pelno atliko $230. 
Vienu vakaru tiek pelno čion 
dar niekad nepadaryta. 

Ir ant toliau vietiniu: lietu
viai žada nenuleisti ranku, m:i 

no kad šis pasisekimas sielas 
paskutinis. Buvęs. 

r Dr. He len M. VVianovv 
L I E T U V A I T * DENTISTfc 
1137 Soutli Cicero ATMIVO 

(Arti Douglas Elevator) 
Aat antru lubų, room 6. 

Tel. Cicero 5526 
Valandos: nuo 9 Iki 12 ryte; nuo 
l ik l 5 po piet; nuo 6 iki 9 vak. 

! > » » » • • » » » » » » » » • • • • • < • • < • • ! 
n p r*, v Avovc DR. C. K. ČERYS 

DENTISTAS 
4454 S. U'esteon Avenue 

Vai . : n u o 4 po piety UU 9 vak. J 
Subatoihis nuo 9 iki 9 vak. 
Nedė l iomis nuo 10 iki 12. 

Tcl . Lafayette 3415 
j . , , , , . « • • . ^ . . • • • • • • • • , . . . f t 

f^ Į « H H 

Dr, M Strikol'is 

• 

GYDYTOJAS Ir C B T R r R G A* 
4 M 1 8o . Ashland A i f a t 

Tel . Boulevard 7 8 M x 

Vai.: fl la i 4 ir 4 lai t 
Ifed. l t tkl 11 

I: SS41 Bo. Alba* y A v e m 
Tai. Frospect 1 I M 
• a l . : pasa i sutarti . J 

DR. 0, VAITUSH, 0. D, 
liEETCVIS AJLIŲ S T E C I A l i S T A * 

Palengvinę visu 
aklu tempime 
kae yra prležaa 
ttml akau dėjime 

galvoa, evaigrullo. aptemimo, nervo* 
tuma. "skaudančiu* ir uželdeffustus 
karščiu aklų kreivos a k y s katerak-
to, ne ra i egi o: netikras akis l n d e d a n 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbėta. 8ergėktte savo re
gėj imo ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: n u o 14 lkl • vakaro 
Nedėl iomis nuo I"0 iki 12. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av 

'FoL W v d . 1401 . 

Dr. V. A. 
3315 SO. Hals ted 

Valandos : N u o a Iki 1 a i sna . V a o j 
7 — t v a k . 

Nedė l iomis t lkl I I diena. 

Akinta pritaikymo meno 
20 metų prityrimo 

Akla Ligas 
Ar Jums skauda galvą T 
Ar Jūsų akys ašaroja 7 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit 

e ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir pi u kančia* 

taškus T 
Ar atmint i s po truputi m a l ė j a ? 
Ar a k y s opios Šviesai? 
Ar Jaučiate kaip Ir smil t is aky 

so? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akla? 

Jofai J . Smetana 
AKINIU SPECIALISTAS 
1891 Bo. Ashlasjd Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 

Ant tračia augšto virš Platto a p -
tiekos,, kambariai 14. 15, 14 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Iš KENOSHA, VVIS. 
O kaip tai yra grąža ir sma

gu kuomet pastebi dienrašty 
savos' kolonijos kokia žinute. 
štai nūnai kad ir it mūsų ko
lonijos, Ivenoslios, žinutė pas
kui žinute tik vejas ir veja*. 
Jau ir ^Senukas'' 271 die«-
rašeio numery neistrivojo ue 
parašęs. Kad <<'Senukai', ražo 
toj nėra ko stebėtis, nes' seni 
žmonės daugiau žino už jau
nuosius. Ka ^Senukas'' rašo 
apie S. Gadeikj ir jo veikimę 
jaunimo tarpe tas viskas yra 
tiesa ir aš to ne atkartosiu. 

Tik dar turiu nuo savęs pa
sakyti kad p. S. Gadeikis jai 
but gyvenęs Kenoshoje iki 
šiai dienai, aj jaunimas but 
pakrikęs kaip kad šiandien f 
Man atrodo kad »e. Ar Biru
tės Draugijos jaunimo . sky
rius birt pavargęs ir nusika
mavęs ilsėtųsi? Kaip kad Sian 
dien "Senukas" sako; man 
matosi kad ne, nors ir kita 
tiek but c rengiamų piknikų 
buvę. 

Ai* seniems but prisėję dirb
ti už jaunus kaip kad šian
dien su ne savo jėgomis, oia 
galima drąsiai sakyti kad ne. 

Dabar aiškiai matome kad 
mums trūksta tokių darbuoto
jų kaip kad buvo Salamona^ 
Gadeikis, o kaįp mes galime 
toki vadą įgyti jau apie tai 
mano buvo ralįyta 267 dienraš
čio "Draugo" numery. 

Pipirų žentas. 

Šokius rengia rr pelnų mi
nėtam tikslui skiria Chicagos 
Liet. Moterų krrabas. Vaka
ras bus lapkri&o 21 d. Maso-
nic HaH/^832 So. tJnion Ave. 

Ko daugiau bus svečių ir j 
plaukų, to daugiau pelnvs I4e 
tuvos našlaičiai. 

Kep. 

OiMsri ojaokstBs a t s j s i i Gasjte 
Jei nežinai kap [vartoti Bondens Ea-
# l e Pieną, iškirpk kuponą, kuris ran
dasi mūsų laikrašty ir pas}ųsk į The 
Borden Oom^any. o ji ats ius visai 
devanai paoiokinteia jusfj kalboje 
kaia? penėti kstflltl sr kitokios s m r -
bloo literatūros, kaip prisrurėti aįcve 

Žinomas meominkas koiatio- ir iku«ikj. 
». . _, _ , . * v . Skaityk šitus straitAlos kas savai-

Eitanus A. •& Pocius paiatie ų •* p t̂aėk tetnetai. 

NAUJAS KUJtlNYS. 

naujų kurinį — tema su va- t . j 
įiaciofiais "Gerkit Jbroliukui 
vi«i a|)litukui". Kūrinys pa 
ruoštas pianinai. 

Netolimoj ateity publika 
turėte' psogos naujų kurinį iš
girsti. 

-̂ —— 

TBLE0RAMAS" "OTRS". 

Pirmadieny, lapkričio 19 dioį 
nų, specialiai "Telegramų" li-i 

kimui išspręsti šauktas susi
rinkimas nutarė Telegramas' 

o 

numarinti. Jų vieton išeis 
"Varpas", bet tik tuomet, jei 
iš biznierių pusės bus patik
rinta parama pagarsinimais, 
serais ir t. t. Varpui numaty
ta pakraipa i— tautiniai — li
beralinė. Priešaky viso orga-
nizatyvio ir vedamo darbo sto
vės J. Kaulakis, Krukonis, Dr. 
Zymontas, Dr. Naikelis ir k. 

J. J. MICKELIUNAS SUSI 
ŽEIDt. 

V. M. Svtdpinai, Liet Pre
kybos B-vės Chicagos skyriaus 
vergėjas, biznio reikalais' lan
kėsi Kenosfeoj. Chicagon jau 
sugrįžo. 

Mae — teatruaso 
rodoma garstis Griffitts'o kū
rinys "Tne Birtli of Nation" 
(Tautos atgimimas). Savo .me
tu šis kūrinys Amerikoj buvo 
sukėlęs didelio įdomumo. 

M. 

NAUJA 
K V I E T K I N Y C I A 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nnski ntee kvletkoa, Į 

[vestuvėms bankietams, pagrat>ani6j 
vainikai ir k i toms pramogoms. 

Taipgi užlaikome povder' į . j?er-
[ f urna, p laukams tinklelius (bairj 

3ts). 
Patarnavimas . mandagiausias, i 

[kainos žemiausios. 

URBA FLOVVER SHOP 
3824 Aubum Aveaue 
Telefonas Blvd. 2035 

^ W r v c v € v v * T v ^ v s W l W ' , 

<-»*m>mrmmtmm mAt 

Pei*eitų sekmadienį, lapkri
čio 18 d„ važiuodanias auto-
mobilium sunkiai nukentėjo 
J. J. Mickeliunas — žinomas' 
Chicagos lietuvių veikėjas, iš
simušė ranka. Ypač smarkiai 
liko užgautas alkūnės kaulas. 
Tai atsitiko Boselande netoli 
lietuvių imžnyčios. 

Rep. 

DEL ''MARIUTĖS". 

Telefonas Canal 5395 

JOfill G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

| Į « « « »m m < 
Chicago, Dl. — 4 
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DALYKAI K r R I U O S MOTINA 
T U R I ATMINTI 

Niekad neduok kūdikiui maisto, Ue 
gydytojo įsakymo. Jei reiks, tai gydy
tojas pasakys. 

Neduok kūdikiui vaikščioti kuomet 
Jis dar perjautias. Vaikštinėjimas, ar
ba s tovėj imas kol kaulai dar nėra 
sutvirtėję, gali padaryti amžinu ubu-
SU. 

Niekados nelaikyk šlapios ar purvi 
nos palos ant kūdikio. Nu imk tuoj ir 
išmazgok. 

Duok kūdikiui užtektinai vandens, 
Jei gydytojas nedraudžia. Vanduo turi 
būti pftrma pervirintas ir atvėsintas 

Paprastai lengvai ir greitai prita | i -
IT " B i r u t ė s * * a b a Z O , k U - f P * - T 0 ** 1 ' Pradek kūdikį mok inu ge 

1 ru papročių. 

"Proletaiuškų buriųjų" ga-
zieta "Naujienos" nepatenkin-
tDs' tomis žiniomis, kurias 
"Draugas" padavė iš Kauno 
apie Marijonų Rakauskaitę. 

Adoratoriams iš "Naujie
nų" 
riems užaugusi Marė, i t saldi 
svajonė/ atmintis, vis "Mariu
tė ir Mariutė", tenka primin
ti, kad "Draugas" nemažiau 
vertina jos gabumus, kaipo 
dainininkės, tik smerkiama ji 
del kai kurių jos ydų Ir silp
nybių, kurioe j$ žemina, kaip 
žmogų, Del tų ydų ir silpny
bių ir prisieina retkarčiais pa
sakyti kartesnĮ žodį. 

Pirkite Tiesiog iš 
"tiesios; i 

Tamisto* nąmua tą n»p*-
pcaatoa vvrtte N A U J Ą 
K A B I H I T I M Į P H O . 
N O G R * \ 4 » « I A - kurio 
aSaaJada ikmmi suitota. ra 
SDnniio lie*xiviikg 76c Co-
lambia rekordu, «rojaočiu 
SO i vairiu komposki j u ir 200 
scriauuu adata, - v i t k ą u i 

$29. 
PsasroimMA AFMOKAKC 

VTKTAI FAI SSjlf IHITP fg» nuiMrkaTa-
• i sJs i phooofrrapba, kurio p*dirbima» ir balso 

lyginasi «u pkonograpka, kurie yra par-
po$150. aabinetaa labai sražiai padary

tas ii mahoniniomuHin. turi stipru motorą ir aišky 
Galima ant joamjint visoki rekordai. 

PARDUODAMB NEPALYGINAMAI PIGIAU 
CŽ KITUS, TAI TODĖL. KAD PARDUODAME 
TAM1STAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS, gis badas 
pardavimo sutaupina iilaidas: pardavejy. vertelsu. 
asaatu. olailio, pervežejv ir 1.1, ir. itai, tos yisos 
sutaupintos išlaidos atiduodama Tamistai. 

Kiekviaaa mašina esti išbandoma ją iisiučiant— 
tat si yra gvaranttiojama ant 20 metu. Už $29 pri
siusime Tamistai i i puikg kabinetini Phonogra-
pbą, su tO nauju lietuvišku 76c Columkria rekordo, 
srojančiu 40 įvairiu kompotlciju ir BOft#ariatsjlo a-
datu. Užganedinimą gvarantuojame. arba rrąši. 
name pinisua. Prieiuskite Money Orderi ar čekį. 
UtSISAKYKTA N E P A P R A S T A D A R A R I 
PHONOONAPHA 1 * l « K O I t O U » W M D « n * 

Genėtai Phonograph Co. 
2271 S t C l a i r cAve. H Dept. L. 11 

CLEVELAISJD, OMO 
Prie pk-mo ženklo viduriavimo ar

ba vėmimų patartina Saukti gydyto
jas. 

Vartojamais pienas turi būti l iuo-
aas nuo visu užkrėtimu. Bagle Brand 
Pienas yra 1 luošas nuo jvisu kenk-
smtnjrų bakterijų k- yra kūdikiui svei
kas maistas. 

Motinoms, kurios turi kūdikių, bet 
negali *jų žindyti, stiprai patartina 
vartoti Bordens Eagrle Pieną i bon-
kūtes. Tai puikiausias pienas ir ge-

{riansląs cukrus ruoksHSkai sulietas. 
Bordeas Eagle P ienas yra maistas, 
kuris auklėja stiprias kojas ir vikrius 
kasaus. Jis augina kūdikio svori, kuris 
jrcikalingas jo normalybei ir sveikatai. Į 
tai" G y d y t o j i ji rekomenduoja jau 
tf-U meta i del j o augštoa kokybės. 
Motinos patirs, kad Ir 8iaip sveiki k u -

f 
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IŠ VOKIETIJOS 

0 

NORĖDAMI 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KRKIPKITftS 
PAJB MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

•V 

809 «V. 3Sfh St., CMoago 
Tel. fletireranl MH ir A774 

PADAROM PTKKIMO IR FAR-
DAVIMO RA*CUS. 

Pasekmingai juiinžiajn puii«MS ir 
t aiauovani î favasTortes. v 

• * 

i 

j 
I 
f 

it i 

ii 

Aukso Altorius' gražiais 

Ką tik esame gavę iš Vokietijos gražių maldaknygių. 

"Balsas Balandėlio" minkštais apdamis $2.50 

kietais apdarais 1.50 

kauliniais apd. 

Mišių maldos su paveiks

lais $l.t>0 
paprastai apdarais 75c. 

minkštais apdarais $1.75 

galtinis labai gražiais kaulo apdarais .. $3.50 
Ajušolas Sargą* rausvos skur-os apcL . 

i » 

it 

>» 

» ' 

KALĖ0Ų PLAUKIMAI Į 
LIETUVĄ. 

B u s specialistai plau 
kimai Kalėdiį laike. 
LEVIATHAN iš
plauks Gruodžio 1 
dieną. P R E S I D B N T 
A R T H U R Oruodiio 
5 diena. G E O R G E 
WASHINGTON gru
odžio 12 d. 1S N e w 
Yorko. Taipgi ir ki

ti išplaukimai. Geras sujungifrias 
s u Lietuva per Angliją arba Bre
meną. Naudokis s m a g u m a i s kelia
v imo ant S. V. Vaidi los laivu:. Di
deli kambariui. Poroms ir famill-
joms kambariai yra vien tik jiems, 
Ruimingos pasivaikščiojimo dė-
nys. Patarnavimas mandagi*} tar~ 
nu. Pulkus ir Įvairus valgiai. 

UNITED STATES LINES 
tlO SO. DKARBORN ST. CHU'AUO 
Lokaliai agentai visuose miest . 

Valdantieji Operato^laJ del 

UNITED STATES SHIPHI6 BBAtlD 
— — — — • — i — — ui i 

LIETUVIAI GRABOBIAI 

THefosms 
Clcevs 8371 

CBsvfl STBPYICZK 

1437 S. 4»-th A r e 
n i i B i , m . 

Pagasjsams fc^g«r«sa vsliuL Priv*. 
tini* amsulancas. l*atarnavimas Inis-

viM4 «4casoi . 

S. 0, LACHAWfCZ 
Lie4swle 
2314 W. 23rd PI. 

Clt-ago. Hl. 
Patarnauja la ido 

tuwėse kuopigiausla. į 
Reikale meldžiu a t 
sisaukil . o -mano į 
darbu busite užga
nėdinti. 

9SJL Canal I K I 
2190 

Bsalermrfl 4LSJ 

A. Masalskis 
Gimbtrim 

k r l k i t y - l 
nėe Ir k l tnosc^ 
reikaluose. Kai -» 

3307 Aubnn Ave. Chicago.j 
' • m 1 1 m • • 

Telef. Vards U SS 
STANLEY 

GRABORfD8 f B 

Turtų automo
bilius visokiems 

prlel 
3319 Aubum 

KAJUJ STATYTOJAI 
Men statome ir skoliname plnipun ant 

tnmctdoYva, ĄmOmttių, brautoria ir flsA-
namu viMMe dalyse Cook Pavieto, Mes 

« dabar ataSacac aama f 175.000 vefčiok< 
l ietuvio Auditorium 3131—37 g. Halą- > 

• ted gatve*.' Taipgi parduodame Aukst- ' 
.ninj* Bondsas nes yra sans<ts favaate^f 

t mentai. Atsišauk "DHACGAS" (H. B.) 1 
i S334 8. Oakley Are. Chieago, 111., 

Tcl. Tcl. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lieraviagns visa

dos patarnauju k-uogeriausia 
M. YC6KA 

3228 West 3S-tb Street 

"Telef. Boo ievanl 0313 
Dr. Natalii Žukauskas 

N A P R A P A T H 
3249 S. Morgan St. Ghicago. 
Valandos Paned. Sered. Ketvr. nuo 
2 iki 9 : Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo 
9 lkl 12. 

46S2 South Ashland Avesjoe 
Valan: 9 iki 12 p i e t Vak: Ut»r.; 

€ iki 8 vak. petn 

>j»¥»«Tj«Trr6?vvsrrr8r?ryrrr5«^ 

s Physical Gulture Institute f 
DR. J. A. VELONIS 
Osteopatas, Chiropratas, 

Kataropatas. 
Nesikankink savęs su Hgomis, | 

įgyk naują sveikatą maujaiaiais ( 
(budais be vaistą ir operaciją nuo i 
įvairią ir užsisėnėjugių ligą. 

[Z 4204 Avchcr Ave. ant 2 kabo 
oant kam#o skersai Brigbtou Te»j r-

ro. 
Vai. nuo 9—12 

g vai- vs-k. 
dreną; nuo 

• ik i 
Nedėl iomis nuo 9 Iki 12. 

Rezidencijom Tel. Bmn«wtck 4*87 
Dr. C. YUCIOT D. C. Ph. C. 

OHEROPR/1CT1C GYDYTOJAS 
B e gyduolių, be operacijos 

Vai. t - l ; 6-K P. M. fiventad. t -11 
187* MH<vaakee Avenne 

Kamp. Ro l^y ir !forth Ave. 
Ofiso Telef. B m n s w i c k T*»l 

1 
MOTERIMS IR MERGINOMS! 

Gal jus turit Geltonus plaukus! O gal jų« pUukai yra juodi 1 
Ar Kastaninisi Budi, ar Auksinės parros; Raokvi nlsuksi ar Visiš
kai Raudoni! Virnok nežiūrint %oktqp spalvos jie nebūtu, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų grasomo! 

RnffUm atliks tai. jH jąs tik laika nuo laiko juos naudosite. 
Nežhu-in* ar jus savo plaukus dar tebedevk supintus į kast, ar su
suktus j niasgtl, ar gal jau east trumpai nusikirpe, vienok jus nega
lite daleisti, kad BjcSvariov, ifkrikp plciskanoe sugadrty jūsų ifivaiz-
dą! Jums nSTvikea ksateti rie«a4«runK> dėlei niesejimo ir beaOupimo 
galvos odos, jei naudosite flisTfu 

Netikėkit mūsų iodtrui. Husipirkit 95c, -honka ir pačios per
sitikrink it*, kad Rvffle* yra mirtinu priešu -pleiskanų ir kartu yra 
puikiausio plaku tonikų, koki tik kada esate naudoje! Galim* 
gauti aptiekos:. 

F. AD. MCHTER A CO. 
104-114 So. 4tk StrMt Brooklya. N. Y. 

-
1 

\ 

X $2.00 

m\m PU*, co. \ 
2334 South Oakky Avenue Chica&fo, IUinois. 

i i 

i i? 
i 

Teleionas Boule>ard It)76 
DE. M. B T 4 P Ū L I 9 H I * 

Frtėmlmo valandos: N u o 9 ryto iki9 vai. vak, 
'4647 Soutb Halbtcd Street 

(kampas 47 tratvss) 
arbes 1 s ė «> d*U 

tokias* l igas, kurios "buvo W » d » » t o s aebs4s#ydoinonite. Vartoiu n«i 
Pfranešimas sergantiems. Turką g»rbe» prsjnaat TajnBtsi, 1 

O oavadlatos nete is^, 
nesijpniou Hg-onių vaistais, nei operacljornsi U«vss> • i i geukčiu g y d r a t d . * u d * : nssU|>ntew Hg-onių vaistais, nei operacwoi«m 

T ginu, o gydau — ^ A P R A P A T U O S būdu. Gydymas šiuo būdu yra, 

•t 
; g | « » • * • ! s ąM+*įm.w*mmtmMmmm»*ėmm»9m9W*» + 

įjis dar smsimmiĮ teikia. 
Jsigai jau ĄDlssikiai -*et keteta » d y t o d ų , p a s kurlMos p y e l b j g ir gi 

nesusfc-adai. o **r#l Birdies, ttėrve. raraatg, paralyžiumi, ln*stn, s u s u \ 
girdėjimo, naktinisJs suaiaiaplBamals, ar kitokia s s a a ligra, atssk, o a s n o m 

sk-r^šAsa-naAiatu. 
ę + mimmmm mmmm* » •*»»*SS 1 *-sssssssswisąpswsst iSSSSS* sjss 
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I 
CHICAGOJE\\ 

' • • » i • » » » » . 

PILICIJOS STOTY EKS-
PLIODAVO ALKOHOLIS. 

« 

Vienas policmonas žuvo. 

Warren Ave. policijoj sto
ty, užpakaliniame kambary, 
buvo sustatytos šešios medi
nes bačkos su alkoholiu. Jos 
buvo konfiskuotos vienoj įs
taigoj. 

Policmonas McGonical už* 
vakar praeidamas per kamba
rį, matyt, rūkė ir iš jo pyp-
kio ugnies kibirkštis turėjo 
užkristi ant bačkos. 

Kilo baisi ekspliozija. Pa
šaukti gaisrininkai. McGoni
cal rastas apsvilęs ir negy
vas. Kambarys apgriautas. 
Langu stiklai i.štrupinti. Du
rys Repsmi suėstos. 

Miesto majoro parėdymu iš 
visu. policijos stočių prašali
namas laikomas alkoholis. 

PLĖŠIKAI SMAUGĖ 
MOTERIŠKĘ. 

Plėšikai užpuolė namuose, 
741 Waveland Ave., Mrs. W. 
A. "YVhitlock, teisėjo Barasa 
seserį. Ją smaugė ir iškratė 
visus namų kambarius. 

Duris plėšikams atidarė pa
ti moteriškė, kuomet tie pasa
kė, jog atiroša jai laišką nuo 
brolio teisėjo. 

BOMBA EKSPLIODAVO. 

Ties salimui, 12 St. ir Cice-

Terpetinas Su
stabdo Krupą 

uKomet tas baisus krupas prade
da tave sttiaugti, nelauk ilgai. N e s 
tas gali būti labai pavojinga tau ir 
tavo kūdikiui — jįS tuojaus paleng-
ivns tau, galėsi daug lengviuas kvė
puoti. 

Naujas Turpo išradimas yra stai-
sytas s visais Turpentine gydančiais 
vaistais, kurie tuojaus palengvins 
pasitrinus skaudamą vietą. 

Tgrpo gretai sustabdo7 skaudėjimą 
gerklėj , rumatizmų, bronohitis ir ne-
uralijos. Pa lengv ina kojų skaudėji
mą, pleurisy, lumbago', ir išsisuki
mus. Nedeg ina Ir nepuslėja. 

Ne lauk ilgai su krupu — Veik 
tuojaus! Nusipirk Trpo Šiandien nuo 
savo aptėkoviaus. Nebūk be Turpen
tine, Ointment savo namuose. 

Turpo turi savyje eMntrol Ir Cam 
pbor, — kaina 30c. ir 60c. dėžutė. 
. . . . T h e Glessmer Company 

Flndlay, Ohto. 

MEDUS 
Šviežus 

Tikrai Ga
rantuotas 

Geriausias Medus koki pinigai gali 
nupirkti. 

2 Penk ių svaru viedrukai . . $2.20 
C Penkių svaru viedrukai . . $6.30 
10 Penkių svaru viedrukai . . $10.00 

Siunčiame express'u 
Siųskite Money Order apmokėjimui 

A. G. GILL 
238 W. Hurnn St. ChJcago, III 

Septintos lubos. 

s 
ro Ave., užpraeitą naktį eks-
pliodavo bomba. Saliunas i r 
šalimais kelios krautuvėlės 
apgriautos. 

BRIDGEPORTAS. 

karienė, kuri įvyks se- šią seredą, lapkr. 21 d., toje 

Pirmadieny, lapkričio 5 d. 
Chicagos Lietuvių Auditorium 
bendrovės direktoriai laikė sa 
vo susirinkimą spulkos name 
840 W. 33-nl St. 

Veikiančioji komisija prano 
šė kad viskas yra jau sutvar
kyta ir fundamentas yra bai
giamas kasti. 

Tuo tikslu vra rengiama iš-
kilminga pamato kasimo va-

redoje, lapkričio 21 d. Šv. 
Jurgio parap. svet. Visas va
karo uždarbis yra skiriama 
Auditorijos naudai. 

Išrinkta specialė komisija 
lankytis po "kitų draugijų su
si rinkimus' su agitacija už ben
drovės reikalus. Komisija iš
gavimo "blue sky I aw" pra
nešė kad bendrovės advokatas 
pasižadėjo sekančiam bendro
vės susirinkimui viršminėtą 
leidimą išimti. Išėmus leidi
mą, bendrovė rengsis prie di
delio vajaus pardavime šėrų. 

A. J. Lazauskas. 

pat svetainėje. 
Korespondentas. 

, . - i 

NORTH SIDE. 

Labdaringos Są-gos susirin
kimas įvyko lapkr. 4 d. Daly
vavo gan skaitlingas būrys 
narių. Raportą* iš Centro išda
vė A. Nausėda. Išklausyta ir 
daugiau raportų klausimuose 
labdarybės ir visur pasirodė 
viskas einas gerai. 

P-ia Andruškevičienė savo 
raporte žymėjo šelpimo reika
lą-našlės* Martinkienės, kuri 

Lapkričio 14 d. Romo va j turi dar trejetą vaikučių. Bet 
kliubas turėjo pasilinksmini
mą " Mildos' ' svet. Jaunimo 
atsilanką skaitlingai ir gražiai 
laiką praleido. . t 

Minėtas kliūbas duos dar ir 
kitą pasilinksminimui progą sakykime pašelpą vargšams 

kasoj nesant pinigų, p-os An-
druškevičienė ir Lukošienė 
pasirįžo parinkti. Čion vėl bė
da, nelabai .kas nori duot. Bet 
brangus, northsidiečiai, neat-

R A L 
Electric 
Mašina 

\ 

f Savaite 

Išmėgink ja savo 
Namuose VELTUI 

Geriausias būdas žinojimo vertės plaunamos mažinos tai 
ją išmėginti. Mes pasiųsime savo valiausia modeli Fede-

ral mašinos jusu namuosna ir parodysime jums kaip 
ja operuoti — gi per ta laiką galėsite ją vartoti taip 

kaip nuosava daiktą. Pašaukite šiandieną ir pa
reikalaukite kad Jums Veltui prisiųstų ir pa
rodytu kaip ja vartoti. Nepirkite eiectric Ma
šinos kol nepamatysite Federal. 

Pasaukite Randolph 1280 
Locol 535 

E C0MM0NWEALTH EDISON £ | 

LECTRIC SHOPO 
72 West Adams Street 

Dubeltavi Pe lno Pasidal inimo Kuponai duo
dami prieš 10:30 ryte ir po 3:30 po pietų, 
apart ant specialu kuponu slulijimu. 

Dar turime keletą Grand Operos 
Kuponu knygeliu ant 

pabdavimo. 

JAU TURINE 
Lietuviškų Sokiy Orkestrai 

FOLIO (DALĮ) NO. 1. 
Talpinantį 31 populerhj-lietu
viškų šokių šiems instrumen
tams: 1-mai Smuikai, 2-rai 
Smuikai, Bassui, Violenčelei, 
Fleitai, Klarnetui A, 1-mam ir 
2-ram Kornetui A, Trombonui 
(stipriausiam balsui). Būgnui 
ir Piano akompanuoti. Kainu 
kiekvienos rūšies 50c. Piano 
akompanuoti $1.00. 

Visai tos dalys šioje knygo
je tinka ir koncertinai, kaip 
ir koina dalis atskirai orkes
tro* rakte. 
• Tikrai įsigyk setą Sitų gai-1 

dų, o busite pilnai užganėdinti' 

Georgi & Vitak Music Go. ^ 
468f «. Ashlaad AT t̂fhtcaffo. ES 

BEE 

Aušros Vartų Parapijos 
MiLZINISKAS-BAZARAS 

AUŠROS VARTŲ PAR. SVET, 2323 WEST 23-RD PLACE 

BAZARAS BUS ŠIOMIS DIENOMIS: LAPKRIČIO -- NOVEMBER 
21 ,24 .25 ,28 IR 29 

Valandos: Nedėliomis visuomet bazaras prasidės 4 vai. po pietų, Sukatomis nuo 6 vai. 
vakare, p Seredoms nuo 7 vaL vakare. 

Sis bazaras bus toks prašmatnus, kokio dar Westsaidėje nebuvo 
įvairių įvairiausių. 

Visus širdingai kviečia KLEBONAS 
J SS 3Ž <, ii • • s s 

vo. Daiktų daiktelių f 

1S ir KOMITETAI. I 
A SS9 

Duokim© po kiek išsigalima. 
Prie to, spieskimės visi po la-
bdar. vėliava. Susirinkimai es
ti kas pjrmas nedėldienis kiek
vieno mėnesio. 

Nepamirškite, kuopos balius 
bus sausio 6 d. komisija dir
ba ir tikis viską gražiai pri
rengti. Mūsų pareiga bus lab
darybę paremti. 

A. Nausėda.. 

Bunoo šokis. 
Ketverge 22 d. Lapkričio N. 

mėgėjus' išlavinti kuonuoge-
riausiai. Kadangi šis teatras 
yra šio sezono pirmas, tikima
si, kad nemažai publikos sueis. 

Rep. 
* •• • ' » ' 

MOTERIMS PRANEŠIMAS. 
$2,000 vertės vilnų parsi

duoda del nerimu, dažytu ir 
nedažytų matkai vertės' 7oc. 
parsiduoda už 25c. 35c. ir 40. 
Taipgi parsiduoda marškinės 
gijos del mezginiu, kaina 250 
lardn po 10c. <— 35c. ir 65c. 
Taipgi parsiduoda vilnonės 
skiautis. Meldžiame nepraleis
ti šios progos nes tokio barge-

l » ^ X » » WH 

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Telefonas Vards 6082 

Valandoj — 8 Iki 11 iŠ ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedėl iomis ofi
sas uždarytas. 

Frank Salimanavičius 
504 West 33-rd Street 

Tarpe Parnel ir Normai Ave. 
1-mos Lubos 

TlĖTtJVIAI ADVOKATAI 

r . Merginų draugijėlė rengia „o nebus* Antrašas: 
parapijinėje svetainėje vaka
rėlį su Bunco šokiu. Ypač nū
nai čionaitinės merginos pra
dėjo sparčiai veikti ir iš vie
no darbuotis. Verta jas pa
remti. Tadgi skaitlingai eisime 
j jų minėtą vakarėlį. 

'Teatras. -Ji 
Ned. 25 d, lapkričio I,. Vy

čiai rengia įdomų teatrą, pa
rapijinėje svetainėje. Jų mo-
kytojis Pranas Maskolaitis de
da visas pastangas, kad savo 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

. - t 

BIZNIS 
StPECIAL B A R G E N AS . . 

Pat-davimui grosernė ir bucernė 
lietuvių ir lenkų apgyventoje kolo
nijoje. Pars iduoda labai pigiai. Lis-
tas dviems metams. Renda tik %t5. 
4 kambariai pagyvenimui. Pars iduo
da ęykiu ir pusė toninis trokas. 
Atsišaukite 3250 Nagle Avcnue 

Dr. 1 K. Rutkauskas 
UYJSiiTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4144 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
A D V O K A T A S 

V«1* byl<M vt«nese Tef<«ina«Me. EgMimi-
nnoia Abstraktus. Padaro pirkimo lt 
pardavimo Dokumentus Ir Uallojlmus. 
7 Stoutli Dearborn Street 
ROOM 1538 T R I B Ū N E BUDG. 

T d e r o n a s Randolph 3241 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal 1067 

JOSEPH C. S0B0L 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St. R o o m 1518 
Telefonas Dearborn 4766 

Telefonas Canal 3589 
Vakarais 2341 W. 2S-rd P l a e e 

ANT PARDAVIMO grocernė labai 
geroj v ietoj^kitu krautuvių apiel lnkėj 
ni^ra, pagyvenimui 7 kambariai. Rau
dos $51.50, du blokai nuo Jackson 
P a r k a Reikia kad mokėti angUSkal. 
Kas nusipirks tas nesigailės. 

Atsifiaukite Fairfax 2819 

T 

Metų Sukaktuvės 

A. f A. 
AG. JASAITIENĖS 

jau metai suėjo kaip ne
dora mirtis atskyrė nuo 
mūsų mieliausios motinė
lės kuri persiskyrė su šiuo 
mi pasaulių turėdama 72 
metus mirė 21 diena Lap
kričio 1922 metuose liko 
palaidota ant šv. Kazimie
ro kapinių, jos atminčiai 
atsibus pamaldos šv. Kry-
čiaus bažnyčioj (Town of 
Lake) ketverge lapkričio 
22 d. 8 vai. ryte. Tai 
ir už mieliausį Tėvelį Silve 
stra Jasaiti, kuris mirė 
turėdamas 74 metus birže
lio 26 dieną 1919 metuose 
ir mylima mušu sesutę St
anislava Bartkienė (Jasai-
taitė) mirė turėdamas 32 
metus kova 15 diena .1917 
metuose liko palaidota 
Spring Valley,»Iil. 

Prašome visu gimimų ir 
pažįstamų ateiti ta diena 
pasimelsti už jų vėlės esa
me visi nuliūdę; 

Sunūs Adomas Jasaitis, 
D tikt erė s — Domicei© — 
Ona Klimienė, Žentai J. 
J. Klimai ir anūkai. 

T e į DeartMKvi 9057 

S T A %m A N I 
ADVOKATAS 

VtOnrmiestij OfiajM 
R o o m 1726 -Chlcago Temple Bldg. 
7 7 W . VVashington St-
CICERO Ofisas: Pa«o<lėlio vak. 
1314 S. Cicere A v. Tcl. Cicero 503C 

B R I D G E P O R T OfLsas: Kitais rak. 
82.16 S. Halstcd St. Tel. Boail. 6737 

TeL Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezeiis 
LIVTUVIS D E i m S T A S 

471S IJO. ASHLAND AVEMCF 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 rak 
gorodomis nuo 4 Iki 9 Takara 

! > • • » • • • • • - » - » • • - > « » • • • • - * 

Telefonas Bonlevard 1M» 

Dr,S,A.Brenza 
' 6666 6o. AslilaBd Avenae 

Chlcago. UI. 
• a i . : » ryto Iki 1* plot: 1 po 
piet Iki S »o plet: « : • • »ak. Iki 
9:89 vak. 

f Telefonas Seeley 7489 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų Ir 

moterų lytiškas ligas. 
S401 Modison Street 

Kamp. Western Ave. — Cbicaįco 
Valandos: 1—4 po platų 7—9 vak 

__H? 
f V. VV. RUTKAUSKAS 

A D V O K A T A S 

tmaaa Dldmlestyj 

29 South La Salle Street 

Telefonas Oentral e sao 

Vakarais 3223 8. Halsted R* 
Telefoaas: Vards 46M1 

| » « « » i 

P WAFTCHES 
La wy er 

CIKTTJV18 A D V O K A I A * 
Ulea.: R. ftl4-ftl6-127 R. D m r 
born Str. Tel. Randolph 5&1l4 
Vakarai s t 107*6 S. Waha*h A 
Roscland Tel. Pu 11 man 6677 

> ^ j ^ ^ x f c t — • • >i • • 11 i » » • • ^ - » —.%' 

i m m m m i « j ! 

Z0F. SKIRMUNTIENE 
Persiskyrė su šiuo pasau
liu Nedėlioj, lapkričio 18 
diena, 1923 m. 7:30 v. v. 
Turėjo 78 metus amžiaus. 
Paliko nuliūdime 3 sunūs 
ir dvi dukteris, Juozas ir 
Jonas ved}, o Kazimieras 
nevedįs.. Dukteris. Ona 
Knitienę ir Antoniną Ro-
žutienę. Paėjo iš Lauku
vos par, Girvsenių kai
mo. Laidotuvės atsibus 
Ketverge, lapkričio 22 d. 
iš namų 4021 Maplewood 
Ąva 8 vai. iš ryio } fiv. 
Jurgio bažnyčią, o iš ten 
į šv. Kazimiero kapines. 
Meldžiam gimines ir pa
žystamus atsilankyti j 
Laidotuves. 

Nuliūdime pasilieka; 
Skirmontas. 

» » » • • • • » • • • • ! • • • • » ' • 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Ofisas Vfdurmtestvje 
CHICAGO T E M P L E BCJ1LDING 

77 West Wa-hlngton Street 
R o o m 1726 Tel . Dearborn 6057 
N a m o TeL Hyde i*ark 6665 

» • • • » • » • • • • • » » » » M » ^ » » » *^SI 

S W. B A N E S 
ADVOKATA8 

19 W. Mouroe Street 
R o o m #04 — Telef. Randolph 2«KM» 
Vai: N u o 9 ryto lkl B po pietų 
Vakarala: 8808 So. HaLstort Str 

Telef. Vardą f » m 
- ChlcaRo 

Dr. Maurice Kahni 
|! Gydytojas ir Chirurgas 
; 4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
| 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. 

aj • • » • • • » » » » » « • • • • » » » • • w 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofLsą po iMimerlo 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJAUSTAS 

Džiovų, Bloterų Ir Vyrų 1/IRTJ 
Vai.: ryfo nuo 10—12 nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8.30 vakar© 
Nedėl iomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 
— * i » — " 

* Reztd. Tel. Van Burcn 0284 
Ofiso Tcl. Bonlevard 9693 

Or. k A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir v isų chroniškų ligų. 

Ofisas 3335 S. Halsted St 
Vai.: 10—11 ryto: 2—3 po p i e t 
7—8 vak. Ned. 10—12 d. 

Res . 1139 Indepeudcnre Blvd. 
Chlcago 

TeL Bonlevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- th 8*. * 
Valandos nuo 8 lkl 12 diena, nuo 6 
lkl I Tai. vak. Nedėllomia nuo S 

Iki 2 vai. po pietų. 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
Kelionės. 

K 

Dr.A.Račkus 
Ligonius priima kasdien 

nuo 2 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredomis ir Nedė
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimą teikia 
gavo ofise: 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, 111. 

y 

mm 

TONSILUSl 
IŠIMU 

rOBULIAŪSlOMTS MOKSLOl 
PRIEMONĖMIS: 

1.—be peilio, 
* .—be kraujo, 
8.—be marinimo, 
4 .—be skausmo, 
5.—be jokio pavojaus svei

katai. 
P o operacijos žmogui nereikia gulėt i lovoje, nereikia sirgti I 

nereikia gaišti n u o darbo, nereikia kentėti sopul ių; i m a g u s sa l i l 
tuoj valgyti, dainuoti ir jausties l inksmai . 

Patar imus tonsilų reikalais duodu u idyka . 
ž m o n e s yra maloniai kviečiami atlankyti m a n o kl inika, 

kuriems pa tarnauju yra pilnai užganėdinti . 
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