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VOKIETIJOS KUNIGAMS 
NEMOKAMOS ALGOS, 

T U O T A R P U TAM T I K S L U I 
IŠLEIDŽIAMOS D I D E L Ė S 

SUMOS. 

Nežinia kam tenka pinigai. 

OOLOGNE, sp. 26. — C e n t 
ro par t i jos (vokiečių katali
ku) organas " G e r m a n i u " 

V r C i 

rašo, jog Vokietijos vyriau
sybė kataliku kunigų likimu 
visai nes i rup iria. 

Valstybės konstitucija ga
rantuoja kunigams gauti ata
t inkamas algas iš valstybės 
iždo. Vyriausybės organai 
1 ik- 1 *• 1 -i, < bet šalies gerovė 

skelbia plačias sąskaitas, jog . ' ^ ! i ' > v 

Lloyd George Stovi už Skoly 
Mokėjimą 

NUSAKO TAIPAT NAUJO KABINETO GRIUVIMĄ 
ANGLIJAI BŪTINAI REIKALINGA 

NACIONALĖ VIENYBĖ 

AMERIKONAMS D2IAUGS 
MAS PARYŽIUJE. C H I G A G O J E 

LONDONAS, spal. 26. — neturėti reikšmės pasauly. 
Buvęs preni. David Lloyd j Bri tanija su Suv. Valstijomis 
George vakar kalbėjo koaliei-1 tUri veikti išvien." 
nių liberalų parlamento na
riu susirinkime. Pažymėjo, 

P A R Y Ž I U S , sp. 26. —Čia 
gyveną amerikonai su didelė
mis iškilnįėmis pamini faktą, 
kad už amerikonišką vieną do
lerį šinadie jie gali gauti dau
giau 14 frankų. 

Aną vakarą amerikonai kė
lė pasilinksminimus. Krikš-
tavo, kad doleris čia ne vien 
nepuola, bet nuolat, eina st ip
ryn. 

A P I P L Ė Š Ė NAMUS, 

TURKAI RAGINAMI SUSIMYLĖTI GRAIKAMS 
KAREIVIAMS 

j og ateinančiais parlamentai] 
rinkimais, kiekvienam turi ru-j 

K a m kontribuei jos klausi-
me sake: 

" M e s neprivalome spausti 
Vokietijos tokiomis mokesti-

pėti pirmiausia ne part i jos , „ ^ k o k i u jį neiš-ali atmolje 

tiems tikslams išleidžiama di
delės sumos. 

Tėciaus dauguma kunigų 
j au antr i metai negauna sau 
algų. I r nežino, ka jie turi 
toliaus veikti ir kaip turi gy
venti. 

Nekalbant j au apie tai, kad 
kunigams skiriamos algos y-
ra menkutės, palyginus jas su 
gyvenimo pabrangimu, te
čiaus ir tos neišmokamos. 

Ir jei tam tikslui skiriamos 
nemažos išlaidos, tai kįla klan 
simas, kam tenka tie pinigai, 
jei kunigai jų negauna. 

Tą klausimą kuomet nors 
turės išspręsti patsai Reich-
s ta iras. 

" A š remsiu bile vieną par
tiją, bile vieną valdžią, kuri 
žengia taikos, ekonomijos ir 
nuolatinio progreso nusista-
tvmo kel iu," sakė Lloyd Ge-
orge. 

Kitoj kalbos daly jis 
kini pareisite: " B r i t a n i j a pri
valo Amerikai atmokėti visas 
sko las . " • " 

Buvęs premieras sakė, jo*.c 
Britanijos su Suv. Valstijo
mis bendra akcija visais po
litiniais ruožais būtinai rei
kalinga. 

t i. Bet kiek j i išgali, tiek bū
tinai turi mokėt i . " 

Kalbėdamas apie Anglijos 
naują valdžią buvęs premie-
ras pareiškė, kad ta valdžia 
t rumpai gyvuos. Nes tai par-

• v I tijinė valdžia. įTokia valdžia 
ais- | J I 

daugiausia rūpinasi tik savo 
partijos interesais. 

Anot Lloyd George, Angli
jai koalicinė valdžia atsakan-
čiausia ir būtina. Valdžioje 

0 

turi but reprezentuojamos vi-
sos part i jos, visokiu įsitikini
mų žmonės, visos sro'iės. Tik 

A I R I A I jPAS NAUJĄ 
PREMIERĄ. 

LONDONAS, spal. 26. — 
Pas nauja Anglijos premierą 
Bonar La% lankėsi Airijos 
vyriausybes atstovai. Šie už-
tikrino premierą, jog Airijos 
su Anglija padarytos taikos 
sąlygos pilnai bus pildytinos. 

Airijos par lamentas ar t i -

Mrs. Wendell su dukterimi, 
5406 S. Micbigan ave., išėjo 
pusvaiandžini kokiais tai rei
kalais, t Įj * 

J o m il?jus namus užpuolė 
plėšikas. J i s paskambino,1 sto.K> ^ a i k ų armijon ir kovo-l 
ties durimis. (Tarnaitė atida- *° P 1 ^ t u r k u s -
rė. Niekšas uždarė ją vienan 
kambarin ir apkraustė na
mus. 

Gryžusi Mrs. Wendell pa-
liuosavo tarnai tę . 

KONSTANTINOPOL, sp., valdžią prašydami, kad j i 
26. [Turku, nelaisvėje .,, yru] jiems susimylėtų. . ^ 
daugelis graikų kareivių, ku ; Komisionieriai notoje pažy-
rie pirmiau buvo Turkijos mi, kad j ie neturi noro m a k 
valdiniai ir kurie karo metu į- ,šytis į vidujinius .Turkijos 

reikalus. jTik nurodo, kad 
daugybės nelaisvai sušaudy-

0 . . i i - , • • i mas butų tikrai nežmoniškas Santarvės valstvbių konnsi-
. . . v 't m J.- i T darbas. Tuomi visas pasau-

onienai cia painlormuoti, kadi r. 
tie graikai kareiviai šiandie 

Praneš ta , kad plėšikas iš-1 

nešęs visokių daiktų vertės a-
pie 2,000 dolerių. 

laikomi atskiriose stovyklose, 
jie bus teisiami karo teismuo
se ir grupėmis sušaudomi, 

lis butų sujaudintas ir Turki
ja iš to neturėtų saU jokios 
naudos. 

Kas-kita butų, sako komi-

kaipo Turkijos išdavikai. e m e r i a i , jei turku vyriausy-

K E T U R I APELIUOJA. 

Tų nolaimin/rų vyrą yra tū
kstančiai turkų rankose. Del-

j l)ė tiems žmonėms reikštų sa
vo susi mylėjimą. Tai nebūtų 
turkų silpnybės ženklas. Bet 

Kai kurie buvę ir šiandie
niniai mokyklų tarybos na
riai jau atliko teismo paskir- j 
tą bausmę. Bet keturi gavo 

to komisionieriai formaliai j reikštų naują erą ir laimę pa-
kręipėsi į turkų nacionalistų tiems turkams. 

miausiomis dienomis balsuos j leidimą isnaujo jų reikalą iš-
konstitucijos klausime. Kuo-j klausinėti. , Rasi , jiems bus 
met ta konstitucija bus priim-j atnaujinta byla. 
ta, tuomet beliks tik Anglijos 
parlamentui tą dokumentą 
patvir t int i . Tokiu būdu Ai-! 
rijos dominijos klausimas bus f Is rCast €hieagos pranešta, 

UŽDAROMA DIRBTUVĖS. 

pabaigtas. 

Aš stoviu už Tautų Sajų-1 tokia valdžia t inkama viešpa-
ngą, ,> sakė jis. " B e t ka ip ii-j tijai. Tokiai valdžiai rupi 
gai ton Sąjungoj] neįstos S . n a c i o n a l ė gerovė, bet ne nuo-
Valstijos. ta ip ilgai Sąjunga savi reikalai. 

EKSKOMUNIKUOTA KUNI 
GŲ ORGANIZACIJA. 

PRAHA. Čekoslovakija, *}>. 
26. — Kai-kurie čekų kunigai 
įsteipf sąjungą vardu " J e d -
n o t a " be P>ažnvčios autorite-

• 

to leidimo. Pas i rodė , kad tai 
jų tautinė organizacija, prie
šinga Bažnvčios drausmei . 

švento Ofiso Kongregacija 
Komoj pareikalavo, kad če

kų kunigai suardytų tą savo 
« 

"*Jednotą" Po ilgų savitar
pių diskusijų kunigai " J e d n o -
los ' vardą pakeitė šventųjų 
K iri liaus i r Metodijaus var
du. Taigi, pat i organizacija 
neišardyta, tik jos va rdas pa
keistas. Tuo būdu norėta 
pridengti savo pagrindinius 
tikslus. 

šven tam Ofisui tas buvo 
icerai žinoma. I r todėl j is eks-
komunikavo visus kunigus, 
prigulinčius toje organizaci
joj*'. 

Kkskomnniką čia paskell>ė 
vietos Arkivyskupas. 

NELEIDŽIA MOTERIMS 
B U T POLICISTAIS. 

t kad tenai neapribotam laikui 
uždaromos Republic Iron and 
Steel Co. dirbtuvės. 

FRANCIJA DAUG SUSIRŪPINUSI VOKIETIJOS 
FINANSŲ PADĖTIMI 

— 
\ 

_ ĮTARIAMAS AREŠTUOTAS. 
R A C I N E , AVis, spal. 2 6 . - 1 

Oia jaunimo policistu buvo j J tar iamas piktadaris arefi-
noteriškė. Del jos sukeltas j tuotas už policijos kapitono 

PAKYŽIUS, sp. 2f>. —To- j)riemonę. Bet p i rm to no-
mis dienomis Berlynan iške-jr int i visgi da r pas i ta r t i su j 
liauja visa santarvės atpildy-J pačia Vokietijos vyriausybės 
mo komisija. Su jąja keliauja ; galva, su kanciierium. Nori 
du neoficialiu S. Valstijų at 
stovu. 

triukšmas. J ina i pr ivers ta į 
a ts istatydinti . a J i pasi trau
kus pranešta, kad šiame mie-

Įste jokiu policistu negalės but 
moteriškė. 

Collinso užpuolimą aną vaka
rą. Municipalis teisėjas He-
a p pavedė " g r a n d j u r y . " Pa
skyrė 10.000 dolerių paran
kos. 

išgirsti jo nuomonę. 

Kas norima daryt i . 

IPIRMASIS L A K Ū N A S 
P A Š A U K T A S TEISMAN. 

Ateinanti sekmadieni komi 
i 

sija žada but Berlyne ir tenai K i ( ' k sužinota, komisija mė-
tuojaus konferuoti su kanclie-Į,^ i ,1« ^ kontrolėji /Vokieti-
rium Wir th apie finansinę i 0 8 finansus, kiek bus galima 
Vokietijos padėtį. tas daryt i : Tečiaus kontro-

. . . , , . . ^ , !<"' turės sekti tik tuomet, jei 
Komisija keliama ner lvnan ^ , A.- . , . , . ±. 

_. v . . , \ okietija atsisakys įvvkinti 
todėl, nes vokiečiu. markes . . . . „ 

. , . . . siūlomas jai reformas, kaina vis daugiau drimba i r 
neužilgo pasirodys, kad mar- Oi jei nei reformos, nei ko
ke neturi jokios vertės. Tas ntrolė, nei kitkas negalėtų 
yra didžiai svarbus dalykas. 'gelbėti , tuomet turės but pas-
Franci ja i , kuri ir vėl nori kelbtas. keleriems metams mo-
kuoveikiaus gauti aukso, la- ' ra tor iumas. 
bai reikalingo užlaikyti 
skaitlingą armiją. / 

Daromi nusileidimai. 

BONAR LAW SUORGANI
ZAVO KABINETĄ, 

J I N INEINA DAUG TITU 
LUOČIŲ. 

Darbo part i ja rengiasi kovon. 

* 

Si r Robert A. Sanders, u-
kio i r 'žuklavmio ministeris. 

Vice-grafas Novar, Škoti
jos sekretorius. 

Douglas Hogg. generalis 
prokuroras. 

W. A. Watson, lordas guiė-
M 

v 

1 Žinios iš Lietuvos 
T A U J Ė N A I . Perei ta is mo-( vis kuomet Dievas nubaus 

kslo 1921-22 metais valsčiaus tuos, kurie lieja nekaltą krau-
ribose veikė šios mokyklos: ją. 

Taujėnuose — dvikomplekti-j 
nė, Viškonių dvare, Šalnų, j VIEVIS . Pa s mus visoki 
Neprausčių, Lėno ir Gudelių valdininkai ta ip nesusipratę 
sod. — vienkomplektii|ės. Vi- ir ant nieko neatboja. Miliei-
so 6 mokyklos. Del įvedimo ninkai, girininkai i r kiti, o 
visuotino mokymo reiktų šį- labiausiai kurie da r nevedęs 
met įsteigti da r 2—3 mokyk- labai įkirėjo žmonėms. Pavyz-
los, bet vargu tai įvykinti, nes džiui, milicininkas, kuriam 
viena — stoka mokytojų, o priklauso pastotė, paima pa-
atitra — lėšų tinkamam apru- dvadą ir nuvažiuos tarybos" 
pinimui. Miestely da r buvo reikalais darbo laike bepil-
mergaičrų mokykla, ir labai dydamas pareigas. A t r a s sau 
su laiku bus reikalinga 3 kom- kur mergužę, prasėdės sau 
plektui, bet dabar užimta pas- visą dieną. Ten i r pralaiko 
^to. j žmogų su arkliu. Žmogus ai-

—Taujėnų sodžiaus gyven- manuodamas vaikščioja apie 
tojai — ūkininkai y ra suma- tvoras žiūrėdamas į langus i r 
nę išsiskirstyti į vienkiemius, nekantraudamas a r grei t jo 
J e i tai įvyktų, butų pavyzdis ponaitis išeis, o ponaičiui vi

sai tai nerupi. Sako, savo ir kitiems. 

savo! Visokiai griežtai akcijai, 
kaip to norį Franci ja , Angli
ja priešinasi. 

m T . , • •• i Franci ja labai susirūpinusi 
.Tomis dienomis komisija ' r• . . „. * . 

. . . , T r.- • • i • i Vokietijos t inansų padėtimi. 
gavo /.mm, kad finansinis kri- -* r 

• tT , . , , ! J u k ne juokai ja i bus* kuomet 
zis Vokietijoje jau prasideda, ** ' 
. , i • • ' ,'. i .- . negalės gauti kontribucijos. 
IF kad jai j)agelha būtinai rei-
kalinga. 

Komisijos susirinkime An- | 

R U S I J A N E T E K S MILIO-
NIERIU. 

Municipaliame Englewoodo 
teisman vakar pašauktas la-Į 
kūnas Els ton Kellv. J i s b u v o ; ^ U J o s atstovas p a d a m šiokių 

kalt inamas, jog p e r Į e m a i , * * * n ^ ^ Tuo pat im M A S K V A , spal. 26. ' - K a d 
^ , ^ s « t miesto. I š s imokė jo ir i ranc, ,os a t s t o - ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ 

kią-tokią vertę, bolševikų fi
nansinė komisija proponuoja 
iškeisti naujus rublius, parem-

LONDONAS, spal. 26. — 
Premier. Bonar Law jau su 

organizavo savo kabinetą. Pa
skelbė jo sąstatą. Štai j i s : 

Andrew Bonar La\v, pre-
mieras ir pirmasis valstybės 
iždo lordas. 

i 

Salisbury markizas, minis-
terių tarybos lordas preziden
tas. 

Vice-grafas Cave, lordas 
kanclieris. 

Stanley Baldwin, iždo kan
cleris. 

- T a u j ė n ų valsčiaus švieti-' a t b u s > ° r>' t oJ n e v a ž i u o s - . ° 
mo komisija savo posėdyje ž i a s a u 1 6 k e P i n a i r š i o n u s 

pradinėms mokykloms vals- š l o v i n a . Tas pa t i r su gi-

ėiaus ribose numato 8 r a j o - i r i n i n k a i s - k u r i e d a b a r d a u 

tacijos ir dar pora kitų minis 
terių bus paskelbta paskiau. 

Rytoj karaliaus rūmuose į-
vyks susirinkimas. Buvę mi-

nisteriai grąžins savo vald
žios antspaudas ir tuo būdu 
bus paleistas Lloyd George'o 
kabinetas. Paskui , karal ius 
priims audiencijon naujo ka
bineto narius. 

Paskelbta, kad nauji rinki
mai par lamentan įvyks lap
kričio 14 dieną. Gi naujas 
parlamentas busiąs sušauktas 

AVilliam C Bridgeman, na-jSesijon lapkričio 20 dieną. 
* 

i v y t i n o x LfjyjnKZ J iut imuL; o j u v 

Švietimo, darbo, t ranspor- n u s : 1) Taujėnų, 2 Lėno, 3) f a u s | a nfv e d ę 

Viškonių, 4) Šalnų, 5) Nep
rausčių, 6) Gudelių, 7) Laviš-
kio ir 8) Varžų. P i rmos še
šios .mokyklos j au veikia, o ki 
tose dviejose manoma ir rei
kalinga šįmet įsteigti. Moks
lo priemonėms nu ta r t a per at
laidus rugsėjo 14 d. r inkti a u - | 
kas. ,c I 

i r kuriuos* 
žmonės t a ip noriai vaišina. 
Nutvėrę eigulį su arkliu tai-
pat panašiai daro, sako, kad 
jam valdžia už tai pinigus 
moka. 

T I E S EŽERU ATRASTAS 
ŠVARKAS. 

skraidžiojąs ant miesto 
Miesto ribose lakūnams už

draus ta skristi* žemiau 2,000 
pėdų. Tuota rpu Kelly aną 
dieną skridęs neaukščiau 5 0 0 , k o T l f e r e n c i J ^ ir imti pilnai 

pėdų. 

okėjo ir t ' rancijos 
vas. 

Franci jos vyriausybės su-
f* <tf mf 

(manymas šaukti Briukselin 

Kadangi Kelly buvo pirma 
sis lakūnas pašauktas teis
man, tai te isėjas jį paliuosa-

kontroliuoti Vokietijos finan
sus, padėta ant šalies. 

Komisija pat i ieško tinka
mesnės priemonės pataisyt i 

vo pažymėdamas, jog ateity, Vokietijos finansus. Sakoma 
busią kitaip. >tkad ji j au radusi atatinkamą 

tus aukso ir sidabro a tsarga. 
Tie rubliai turėtų but vieno 
miliono šiandieninių rublių 
vertes kiekvienas. 

Projektuojama naujus rub
lius išleisti ateinančių metų 
pradžioje. 

minių reikalų sekretorius. 
Markizas Curzon, užsienių 

reikalų sekretorius. 
Devonshire kunigaikštis, 

kolionijų sekretorius. 
Vice-grafas* Peel, Indijos 

sekretorius. 
Derby kunigaikštis, karo se

kretorius. 
Leit pulk. Amery, pirmasis 

admirali teto lordas. 
Sir Phil ip Lloyd Greams, 

pirklybos tarybos preziden
tas . 

Sir Ar thu r Griffith-Bosca-
wed, sveikumo*'ministeris. 

Darbo par t i ja nepatenkinta 
paskir ta rinkimų dieną. Rin
kimai įvyks antradienį, taigi, 
kuomet darbininkams reikia 

ki i rbt i . JTečiaus par t i ja sako
si pasidarbuos,* idant darbi
ninkai neapleistų balsavimo. 
Pa r t i j a rengiasi kovon prieš 
tituluočių kabinetą. 

Bonar Law jau persikėlė 
premiero oficialėn rezidenci-
jon, 10 Downing s t 

L I N K M E N Y S , Švenčionių 
aps. P a s mus vis nelaįmės ir 
vargai . Išqję į bažnyčią ne
išgirsi linksmių naujienij, bet 
vis ašaros ir vaitojimas. Vie
nas arklio, kitas verkia s ū 
naus i r t t . Rugp. 6 dieną, sek
madienį sugavo milicininkai «^^— 
vieną jauną vyrą, užrišė jam j k1 0 S pavardės 

Ties ežeru, kur baigiasi 
[Chicago ave., policija rado 
švarką. Pr ie švarko prika
binta kortelė su pa rašu : Tho-
mas Dixon, 3727 Michigan av. 

Policija nilėjo po nurodyto 
numeriu. Rado Armouro re
zidenciją. Išklausinėti tar
nai. Tečiaus jie negirdėję to-

rankas už nugaros ir vedžio
jo nelyginant kokį galvažudį 
kumščiais daužydami per žan
dus ir draskydami nuo galvos 
plaukus, pagaliaus ėmė ne
žmoniškai mušti, kad net svie
tas prasišalino, negalėdamas 
žiūrėt i ; sumušė taip, kad ir 
pažinti negalima. Buvo kaip 

CHICAGK). — Šiandie pra- Į lavonas, visas kraujuos pa
matomas gražus o r a s ; kiek plūdę. Ant rytojaus išva-
vėsiau. :;\ J | j j n r ė Švenčionysna. Tur but 

J V - l L. 

Dėlto spėflama, kad koks 
nors žmogus ežere pasidaręs 
galą. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litu $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.43 
Francijos 100 frankų 7J62 

Italijos 100 lirų 4.30 
Vokietijos 100 markių .02 ^ 
Lenką 100 markių .01 
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LIETUVIŲ KATALKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
ĮHna kasdieną išskyras nedėldifcnins. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Metanui ••*.. f 6.00 
Pusei Metų > $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai-
. kas skaitosi nuo užsiražyrao dienos 

ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant trasoje ar earprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
3334 So Oakley A ve , Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

auks., kada ištikrųjų jo vertė butų ir nebųtų dalyke. 
siekia 150 auka. Dėlto ir pre
kių kainas litais žydai nusta
tė tokias, lyg butų litas tik 60 
auk. vertas. Reiškia, prekės 
tris kartus pabrango. Šita, po
litiką, palaiko Vokietija. 

Lietuviai turės vieni kovoti 
su tariamais Lietuvos *'pilie
čiais", su žydų finansine poli
tika ir su vokiečiais. Kova jau 
prasidėjo. Trys stipriausi lie
tuvių bankai: Liet, Ūkio Ban
kas, Prek. Pramonės Bankas 

5= 
* Francijos premjeras Poinea-l 

ir Tarptautinis Bankas pasi
ryžo litų vertę palaikyti to
kią, 'kokia 31 yra iStikrųjų ir 
paskelbė visiems, kad mainys 
litus į markes dolerio kursu. 
Reiškia kiekvienas galės už 
10 litų gauti tiek markių, kiek 

re •arn r,uo pa1 rlaraento atsto- m a r k i ų *» d i e n * m o k a m a u ž 

vų pasitikėjimai jo vedamai 
politikai. (Tuotarpu Lloyd 
George garbė blanksta. 

Lloyd George kabineto puo
limas, aplamai yra skaitomas 
kaipo laimingas atsitikimas. 

Griežta ekonomija šalies vi
daus politikoje, pagerinimai 
tarptautinių' santykių, sako
ma, bu^ią vyriausi bruožai 
Bonar Law programos. 

^Sąjungininkai išlošę didįjį 
karą, pralošė miliardus įgyda-
mi ra gerais pinigais vokiškų 
markių — beverčių popierga
lių. 

PAVOJUS LITAMS. 
Lietuva išleido savo pinigus 

vadinius litais. Jie paremti 
aukso valiuta; jų tad vertė ti
kra. Tečiaus, kaip esame pas
tebėję seniaus, nors litas ir 
neprivalo pulti, bet pakol įsi-
gyvęs ekonominiame pasauly, 
nemaža vargo jis iškentės. Pa-
s i rodo, mūsų spėjimas pildos. 
Prieš litą — lietuvių pinigą! 
kyla pragaro galybės. Kas 
skaudžiaus, kad mūsų tautos 
piliečiai — žydai, kuriems su
teikta plačiausios teisės Lietu
voje, dedasi prie tų pragaro 
galybių. Kauno " L a i s v ė " taip 
rašo apie iškilusią kovą. 

"Lietuviški pinigai nepati
ko vokiečiams ir Lietuvos žy
dams. 
' Žįfdai nedaug tepirko akci
jų; užtąd jų nei vienas ir ne
pateko į emisijos banko val
dybą. Rachmilevičius pareiš
kė, kad žydai dėlto padarysią 
išvadas. I r štai žydų išvados: 
Susirinkę savo tarpe žydai 

vieną dolerį. Vadinasi, tie lie
tuvių bankai yra pasiryžę ko
voti su litų priešais ir apsau
goti litus, kad 10 litų visados 
turėtų vieno dolerio vertės, 
kaip tai yra įstatyme nurody
ta. 

Užtad vienas tų bankų vedė
jas man pareiškė, kad visi turi 
palaukti ir nepirkti prekių už 
litus tomis kainomis, kurias da 
bar spekuliantai rodo, nes tos 
prekės turės greit atpigti, kai 
spekuliantams, vokiečių pade
damiems, nepavyks nužeminti 
mūsų litų vertę. 

Taigi laukini ir nepirkim, 
nes tos prekės tų kainų never
tos. 

Beto, neužmirškim, kas 
mums padeda valstybę statyti, 
c kas jai josios šaknis knisa. 

Stipriai ir piktai pasakyta. 
Nors mes draugų ieškome, jų 
paramai esame dėkingi ir ją 
įvertiname, tečiaus visupinna 
įsitikėkime į savo galybę. J i 
laimėjo mums Lietuvos poli
tinę nepriklausomybę, ji tai-
pat laimės ir ekonominę lais-
\ ę. 

FRANCIJA GIMINIUOJASi. 
Francijos su turkais susi

draugavimas įrodomas faktais. 
Paryžiuje padėtas kertinis 

akmuo statomam puošniam ir 
dideliam turkų mečetui —-
musulmanų maldnamiui. 

Prie tos progos įvyko ata
tinkamos iškilmės. Dalyvavo 
turkai ir francuzų vyriausy
bės atstovai. Pasakyta kalbos. 

Pažymėta, jog Franeija il
giausius šimtmečius draugin
gai sugyvenusi su Turkija, 
dėlto tas draugingumas ir to-

Baigiasi ketveri metai, kaip 
Franeija paliovė kariavusi su 
Vokietija. Karas** su Vokieti
ja tęsėsi puspenktų metų. I r 
kuone visa tą laiką Turkija 
stovėjo Vokietijos pusėje, tai 
gi bendrai su Vokietija ka
riavo prieš Franeija. Franci j ą̂  
pražudė daugybę savo karei
vių Galifppolio pusiąusaly ko
vose su turkais. 

I r štai šiandie franeuzai 
staiga pradeda skelbti "apie 
savo i' nesutraukomus' ' prie-
telybės ryšius su turkais. 

Statomam Paryžiuje turkų 
mečetui, ant kurio bus iškel
tas pusmėnulio ženklas, bus 
reikalingi lankytojai. Dėlto te
nai turės įsikurti nemaža mu
sulmanų kolonija. Mahometo 
pasekėjai pradės skleisti nau
ją dvasią. 

Kiekvienam suprantama, ko
kiais tikslais tas įvyksta. To 
reikalingi francuzų militaristų 
interesai, Europos pavergi
mas. Jei Franeija šiandie siū
lo ranką Maskvos autokratui 
Leninui, tai nei kiek nenuos
tabu, jei ji broliaujasi su tur
kais. 

Anais metais Francijos lais
vamanių interesai reikalavo 
paskelbti kovą Bažnyčiai. Jie 
tai atliko. Šimtus milionų fran 
kų pasipelnė iš bažnyčių turtų. 

Šiandie Francijos utilitaristų 
interesams reikalingas susibro
liavimas su turkais ir bolševi
kais. I r jie jau siekia to tikslo. 
Broiiaujant $u turkais franeu
zai militaristai mėgins griauti 
Anglijos imperializmą. Gi su 
bolševikais — mėgins smaugti 
Vokietiją ir stiprinti lenkų im
perializmą. Lietuva gali pa
kliūti ugnies vidurin. 

Bet yra viltįes, kad Franei
ja visgi turės suklupti. 

Perdaug nori apžioti. Gali 
nieko nenukąsti. Anglija per
daug gudri, k a J save pastačius 
Francijos tarnaitės vieton. 

GERAS PATARIMAS. 

111 v a PAVOJUS? 
\ 

Prieš keletą metų šaukta, 
kad 'Suv. Valstybėms, kurią 
sudaro daugybė įvairių tautų, 
grūmoja geltonasis pavojus. 
Kai-kurie politikai nežinia ko
kiais interesais įsivaizdino, 
kad japonai gali apnykti S. 
Valst. respubliką. Girdi, Japo
nija gali paskelbti karą ir pa
sisavinti kalkurias respublikos 
dalis. 

Nereikia didelės išminties 
suprasti, ka4 Japonija negali 
taip elgtis. Nors japonu tauta 
skaitlinga, bet ji yra nykštu
kas palyginus su Suv. Vals. 
stiprumu, ištverme ir turtin-

UISVAMANYBĖS 
KRITIKA. 

gumu. ^ 
Daug darbo atlikta, kol dau

guma gyventojų įtikinta, jog 
tas skelbiamas geltonasis pa
vojus, tai tik lakios vaizduotės 
prasimanymas. Tai tuščias po
litikų sugalvotas baubas. 

Šiandie skelbiama naujas a-
merikoniškai nacijai pavojus. 
Tas naujas, tai jau turi but 
" tikras." /^ į 

Būtent, "National Life In
surance Co\" paskelbė, kad 
šalies gyventojai kaskartas ei
na riebyn, reiškia, žmonių gy
venimas trumpinamas. Minėtą 
kompaniją ima baimė. J i mi-
lionus žmonių apdraudusi. 
Kuomet įvyks daugiau miri
mų, jai bus dideli nuostoliai. 

Kompanija už žmonių riebė-
jimą nekaltina viešai prohibi-
cijos. Tik: sako, kuomet čia 
buvo smuklės, žmonės kiti ki
tus vaišino svaigalais. Šiandie 
vieton smuklių atsirado užei-

-gos. su saldžiaisiais gėrymais. 
Tose užeigose tad šiandie žmo
nės vaišinasi visokios rūšies 
saldumynais, nuo kurių begalo 
tunka. Nutukimas reiškia trum 
pą žmogui gyvenimą. Nutukęs 
žmogus neturi energijos, pasi
daro kaip supuvusi lepšė. Nuo 
nutukimo apauga riebumais 
žmogaus širdis. Nuo riebumų 
kyla širdies liga. .Vagiui teisme duotas buvo 

valdiškas gynėjas. Teismas į-
sakė advokatui duoti kaltina- j. Galvojama šiandien kaip 
majam reikalingų patarimu. I* ia sulaikius žmonių tukimą. 
Gynėjas ir kaltinamasis ižei. j Suprantama, kad perdidelis 

saldumynų vartojimas kenkia. 
Ar tik nereikės ir saldumy
nams paskelbti prohibiciją? 

Suprantama, minėta kompa
nija neduoda tokių patarimų. 

'"Ji siūlo žmonėms moderninį 

na į kitą kambarį pasitarti. 
Teismas laukia. Po visos va
landos išeina advokatas pat
sai vienas. 

— " O kur kaltininkas t! ' 
klausia teisėjas. 

— "Pamatęs, kad jo daly- receptą. Sako, reikia mažiau 

lesniaį turi tęstis. , . 
nutarę mokėti už litą tik 60 Pasakyta ir daugiau įvairių 

™ 

kai blogai stovi, aš jam da-
viau gerinusį, kokį galėjau 
patarimą. Parodžiau langą ir 
jis jau valanda; kaip pabėgo". 
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vartoti saldumynų ir daugiau 
mahkštytis. 

Koks bus artimiausias pavo
jus? 

Atpasakoję mokslinius lais-
vamanybės principus, einame 
prie laisvamanybės kritikos. 
Pirmiausiai tenka įrodyti, kad 
laisvamanių skelbiamasai mo
kslas-neišlaiko kritikos — nei
giamoji laisvamanybės kriti
ka, reiškia nėra taip kaip ji 
skelbia. Vėliaus teks įrodyti 
kaip yra, arba kaip riša tuos 
klausimus krikščioniškasai 
mokslas — teigiamoji kritikos 
pusė. 

Laisvamanybės idealas yra 
svajonė. 

Žmogus privalo tik savo pro
to ir sąžinės klausytis — kaip 
skelbia laisvamaniai, yra sa
kinys be turinio — frazeologi
ja, svajonė. 

Ištikrųjų tas idealas 'pir
miausiai priešinasi papras
čiausiai — elementarei paty-
rai — observacijai. 

Netiesa kad žmogus gali 
manyti, mintyti taip kaip jis 
nori—laisvai. Kasdieninis pa
tyrimas rodo kų kita. J is nėra 
liuosas mintyti kad prie dvie
jų, pridėjus du bus penki, kad 
kreivoji linija yra trumpiau
sias kelias nuo vieno taško 
prie kito, kad Gedimino — 
Lietuvos kunigaikščio nėra 
buvę ir kad Vilnius yra Len
kijos sostapilė. Lygiai ir kiti 
mokslai draddžia žmogui min-
lyti kaip jis nori — laisvai, 
{tą reiškia žodis "laisva min
tis ' ' akyvaizdoje geometrijos, 
chemijos, gamtos moks.? Kas 
pažįsta tuos mokslus neturi 
pagundos "laisva mintis", va 
dintis laisvamaniu. J is sako: 
" a š žinau; taip y r a " ; štai ir 
viskas. -

Laisvos minties rolė nyksta 
mokslo akyvaizdoje. Žmogaus 
proto tikslas anaiptol nėra 
dauginti tą laisvę, bet ją ma
žinti prieš mokslo griežtumą 
ir preciziją. Gi kalbant apie 
laisve, tikra prasme Jaisve, 
tenka pasakyti, kad ta yra ti
kroji laisvė, kuri paliuosuoja 
mintį nuo prietarų vergijos, 
nuo klaidos ir ignorancijos — 
nežinojimo. / 

Netiesa kad žmogus tik sa
vo protu privaląs vaduotis ir 
nereikalingas kitų proto. Šian
dieną mokslas taip yra išsiša
kojęs, kad nei Salamono pro
tas negalėtų sau užtekti. Is
torikas, fizikas, gamtininkas 
apsiriboja vis-siauresnia savo 
mokslo sritimi: tame yra*rim
tos kompetencijos sąlyga. Bet 
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iš to seka būtina pareiga pri
imti, taip sakant, užmerktomis 
akimis, mokslininkų išvadas, 
kuomet jie grie&tai prisitaiko 
savo mokslo srities. Taigi tarp 
tikrumos ir mūsų auga vis di
desnis tarpas per kurį mes ją 
siekiame. Juo pasaulis senes
nis, juo labįaus dauginasi mo
kslo dokumentais-

Netiesa tad, kad galima ma
nyti, rašyti be jokio susivaržy
mo ir, kaip sako laisvamaniai, 
šiandien šlykšti ir keista idėja, 
ryt gal įgys pilietybės teisių, 
gi tai kas šiandien skaitoma 
dora, ryt virs svajone ir pik
tadarių prasimanymu. 

Tokios rųšies laisvamanių 
pasakymai dažnai pasitaiko; 
jie skaitomi plataus proto ir 
širdies įsitikinimų į žmogaus 
prigimties gerumą ir į pažan
gą. Tuotarpu tai yra minties 
laisvės paniekinimas. Argi 
•žmonija per tiek amžių nieko 
nepatyrė? Argi tiek gyvenu
sios prieš mumis žmonių kar
tos nepaliko mums pamokų, 
nesuteikė mums patarimų, ne
nurodė dorybes? Bene šian
dien žmonija nežinotų kas bu
vo dora, kilnu, pareiga prieš 
dvidešimts amžių? J i butų, ti
kybos ir doros srity, be pali
kimo, "pavyzdžio jaunai kartai 
kuri ieško tikrojo gyvenimo 
kelio. Argi nebuvo, prieš mū
sų laikus, šventųjų, didvyriu, 
jautrios sąžinės, dorų žmonių, 
kurie savo pastangų dėka, mu
ms pralaužė kelius? Jų pavyz
džiai mums nieko nekalba? 
Tiesa, jie skyrėsi viens nuo ki
to, neišvengė antraeilių atmai-
nųj kurias įpynė į savo gyve
nimą, bet pasišventimo, sielos 
didybės, patriotizmo, dorinės 
skaistybės, įžodžio .ištikimybės 
ir t. t. turinys — esmė paliko 
tas pats. Jeigu mes norime 
tam turiniui duoti naują for
mą, kitonišką rūbą, labai ge
rai. Bet vakarykščia to turi
nio siela palieka ta pati ir 
šiandien. 

Laisvamanybei, kuri nenori 
pripažinti jokio užtvaro, kuri 
nori per savo koštuvą perleis
ti visas amžiais įgytas žinias, 
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reviduoti visas senobines 'bran
genybes, pasaulis rodo neat
mainomas žinias. 

Žmogus yra pusiaukely 
tarp angelo ir gyvulio. Ne re
voliuciją savyje keliant, bet 
tobulinant einama prie pažan
gos. Galop, pasaulis nepaiso 
mūsų kritikos. Savo dėsniais 
ir atmainomis, savo liarmoni-

giaus. Eaiaulis turi" savo isto
riją; yra Kristus, yra katali
kų Bažnyčia, yra faktai, atsi
tikimai, kurie nepriklauso nuo 
mūsų manymo, įvertinimo ir 
svajonių. Net i r revoliuciją pa
kėlęs protas, negali jų atmai
nyti. Ne minties laisvė svar
bu, bet kad ji afcatiktų tam kas * 
yra. 

Bet tuomet, kaip galima ma
nyti kad žmogus yra laisvas 
mintyti, daryti kas jam patin
ka? Žmogaus protas nėra vir
šesnis už pasaulį — universą, 
Jis~tik privalo pripažinti tai 
kas yra. Lygiai yra ir su sąži
nės laisve. J i nėra aukščiau
sias savęs teisėjas. Tai kas y-
ra, jai rodo tai, ko privalu 
vengti ir ko klausytis. Belieka -

prisitaikinti. 

DANTIS BEKRAPŠTANL 
Dar viena priežastis. 

— " K o tu taip šiandieną 
linksmas neapsakomai? Ar 
dėdė'— milionierius koks pa
simirė?" 

— " O ne. Geriau. Mano 
pačiai gerklė užkimo. Turėsiu 
keletą dienų ramybės". 

Nepavydus. 

Pat i — liežuvninkė savo vy
rui. —„"Aš tave, dūšele taip 
myliu, kad tau mirus, nebeisiu 
už k i to" . 

Vyras: — " K a m taip? Eik, 
tai bent vienas žmogus gailė
sis, kad aš numiriau". 

Mūsų vaikai. 

Skundėsi ponia prie svečių, 
kad plaukai jai pradeda kris
ti. 

— Kaip tai, — sako maža 
Marytė, — juk mamyte kas 
vakarą savo plaukus pati pa
dedi į stalčių". 

I r į i teisinga priežastis. 

Vienas bankininkas kasie-
fiumi laikydavo tiktai mote
ris. Paklaustas 'atsakė: " A š 
taip darau dėlto, kad moterys 
nieko nemoka pas save užlai
kyti ' paslėpusios-' \ 

Teisinga priežastis. 

Klausė vyro'pati: — "Sakyk, 
kodėl jums vyrams taip greit 
pakaušis p l inka?" 
— "Taigi mat dėlto, kad vy

rams dažnai del bobų prisei-
na pakaušį krapštyt i" . 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENDT-
TĖLĮ AMERIKOJE DIENRAŠTI 

.ia ir sielvartais, skelbiasi e?ąsĮ«.X U |A U a A„ | KXJRIO KAINA, TOK 
ne savo aktyvumo padaras ir 16,00 VISAM METUI, PO VIEA 
ne pats sau viešpats. Dar dau- PASAULĮ. 
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EUONĖS ĮSPŪDŽIAI APLANKIUS 
L I E T U V Ą , 

Skundžiankės, aimanuojame, kad sun
kus laikai, sunkus gyvenimas, o tuo tarpu 
šimtus milijonų išleidžiame dviejų tūks
tančių smuklių IT kitų girtybės įstaiga 
užlaikymui. Skundžiamės, kad valdininkai 
netikę, sauvaliauja, bet nesistengiame su
sipažinti1 su savo ir valdininkų teisėmis ir 
pareigomis ir su esamais įstatymais, kad 
galėtumėm tą sauvaliavimą sutramdyti. 
Aimanaujame, kad šmugelninkai mums 
kailį lupa, bet nesistengiame tinkamai pa
remti koperatyvus, kurių pagalba galėtu
mėm apsisaugoti nuo šmugelninkų išnau
dojimo. 

Pastaruoju metu didžiausia aimanavi
mo priežastis, tai markės — auksino ver
tės nepaprastas nupuolimas. Niekas ąe-
ginčys, kad tai mūsų kraštui didelė nėlai-! ^kiją arba LenMją. 

mė. Bet kaip kiauru matyt, kada net rimti 
žmonės,^amatę markės — auksino nupuo
limą iki 2,000 už dolerį, ima -beviitingai 
aimanuot ir šaukt: O, juk tai einam ten, 
kur Bolševikija nukeliavo! O aš pasaky
siu: nieko panašaus! 

Bolševikija štai kaip grimzdo į bedug
nę: ūkininkų aruodai nuolat tuštėjo ir 
tuštėjo^ iki pagaliau visai ištuštėjo. Fa
brikai buvo suardyti, apvogti. Krautuvės 
išvogtos, išnaikintos. O tuo tarpų bplše-
vikų valdžia spausdino milijardus popie
rinių rublių. t 

Pas mus visai' kas kita. Ūkininkų" a-
ruodai pilni įr vis dar pilnėja, nes derlius 
šįmet gana gražus. Pramonė sparčiai vys
tosi. Krautuvių lentynos luitą nuo įvai
riausių prekių, pradedant duona ir laši
niais ir baigiant apelsinais, ananasais, 
šampanais. Mūsų vyriausybė nė vieno Su
lūžusio grašio pfeįgų neatsispsusdino. Tąi 
koks mūsų, galima sakyt, žydinčios šąličs, 
g a į feut panašumas. į sugriuvusią Bolševi-

Markė — auksinas nupuolė visai ne 
iš Lietuvis kaitės. Todei reikia tik grei
čiau nuo to auksino nusikratyti, išleidžiant 
savus pinigus. Galima pasigailėti nuosto-
lių, pasidariusių del markės — auksino 
vartojimo, bet nėr pagrindo tuščiai išgąs
tingai aimanuoti. 

Mūsų krašto gyventojus galima padaT 

linti į tris luomus. Pirmiausia eina ukinin-
kai. J įe sudaro gyventojų bent tris ketvir
tadalius. Jie turi javų, gyvulių. Jiems del 
markės nupuoHmo nelaimė neperdid^iau-
sia; jie sako: brangiai pirksim, brangiai 
parduosim. Antras gausingas šmuglininku, 
"prekybininkų luomas. Del jų bėdų vargų 
netenjea nė kalbėt... 

Palieka toliau valdininkai, karinin
kai, darbininkai ir visi tie, kurie viską 
už auksinus perka, o nieko neparduoda. 
Šių žmonių kišenėse markės vertės nu
puolimas chaoso nepadarė, nes tų markių 
ten nebuvo. Svarbu, kad šitiems tikriems 
mūsų krašto proletarams butų duodamas 
ųj sunkų da^bą toks atlyginimas, kad 

g ;ų, vis tik vyriausybė, neabejojamai, pa
jėgs ųors vargingai šį bėdžiausį luomą 
išlaikyti. „"" \ 

Taigi del markės nupuolimo nėr rei
kalo beviitingai aimanuoti, atmenant, kad 
visai ne del mūsų šalies padėties pablo
gėjimo markės — auksino vertė puola. 
Kalta mūsų vyriausybė, pirmoj eilėj Fi
nansų Ministerija,, kad nepasirūpino anks
čiau savus lietuviškus pinigus išleisti. Čia 
ji parodė tikrai lietuvišką nerangumą. Nes 
tik kada už dolerį imta mokėti arti 1,000 
auksinų, tik tada ir vyriausybė sujudo, ir 
Seimas su interpeliacijom ją ėmė skatinti. 
Dabar jau sulaukėm sayos valiutos įve
dimo. Pasigailėdami del įvykusių nuosto
lių ir susidariusios gana sunkios padėties, 
kuomažiausiai beviitingai aimanuokime, 
nes mūsų šalies ekonominė padėtis iš es
mės visai nėra'bloga. Pakartoju, kad aps
kritai mes esame linkę ^ r i e aimanavimo, 
nusiskundiiuų, kas bendrai suėmus, man 
labai primena penimio meitėlio kriuksėji
mą. Veik; ^ s e s Lietuvos piliečius yra 

galėtų pragyventi. Iki įvedimo savų pini- j apėmusi aimavimo epidemija, kuri yra la

bai pavojinga, nes veda prie upo ir dva
sios nupuolimo, prie nusiminimo, galop, 
prie rankų nuleidimo. 

Kratykimės visomis pajėgomis nuo 
šios aimanavimo epidemijos, nes tik tada 
galėsime sėkmingai kovoti prieš šmugelio, 
kyšininkavimo, girtuokliavimo ir kitas e-
pidemijas, kurios kraštui sudaro didesnį 
pavojų, negu cholera ar čuma! 

Kiekvienas iš mūsų pripažins, kad Ad. 
Noragas sveikai protauja ir tik tokios tvir 
tos dvasios žmonės tegali tėvynės gerovę 
kelti. Ko yra vertas nuolatinis socialistinės 
spaudos urzgimas prieš Lietuvą, galime 
dabar patys spręsti. J ų nublukusi inter
nacionalo dvasia, jų piestu šokimas prieš 
visa kas nėra nustatyta sulyg Markso pla
nų, teatklarp mums akis ir išaiškina jų 
intenciją. Patol jiems bus juoda ir purvina 
Lietuva, pakol socialistai ir laisvamaniai 
nepataps jos šemiininkais. 
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|Tel. Ganai » 7 . Vą* . Canal 1118 

OR. P. Z. ZALATORIS 
laetuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

balandos: l t iki 1J ryte: 1 Iki 4 
po pietų: « iki t vakare 

i M ' ' " • • • " 

Te* B lvd . 704J 

Dr. C. Z. Vezeiis 
L I E T U V I S r>EjrnsTA8 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
A R T I 47- tos Gatvės 

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

DR. CHARLES SEGAL 
savo ofisą po numeriu^ 

4729 SO. A S H L A N D A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Di lovu , Motera tr Vyrų Llgn 

VaL: ryte nuo l t — U ; nuo 2 — 6 $ 
po pietų; nuo 7—8-M vakare.** 
Medei lomia; 12 Iki 1. 

Telefonas Bvrarfl txi 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
i 

Telefonas Yards 5032 
Valandos — 8 Iki 11 13 ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėlioruis 
ofisas uždarytas. 

II 

PRANEŠIMAS. 
Ofisaa Dr. G. M. vilaser pe« 

reina į rankas Dr. Cbas. Segal, 
žento Ir partnerio. Visi" senleje 
pažįstami ir draugai aplaikya 
apžiūrėj imą ir gydymą kaip ir 
n u o pa t i e s Dr. G. M. Glaser. 

2142 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 

lkl 3 po pietų, nuo 5 Iki 7 v&k. 
Ned. nuo 10 Iki t po pietų. 

Te le fonas Yards 687 

g.—'.. 

M . A. R. MERSCHATIS: 
5 D E N T I S T A S 
# V a l a n d : N u o 9 išryto iki 8:30 vak. 
5 S241 So. Halsted Gatvė 

Chicago, m . 3 

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

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

5 iki 7 vai vakaro. . & 
Rez . vai . : 2 iki 4 po pietų. £ 

4193 Archer Ave . M 
Tel. Lafayette 0098 

•«rnrrrar¥rSo-o'¥¥¥o-o^^ 

ŽINELSS. 

CleveĮand, Ohjo. — Sv. Jur
gio, parapijos ferai arba ba
varas, pasidarbavus kun. Vil-
kutaioiud, parapijos komite
tams ir katalikiškoms draugi
joms — bizniavai pavyko. Y-
^ač kai-kurios draugijos labai 
nuoširdžiai pasidarbavo. Su
dėjus krūvon, sudarė didelę 
sumą pinigų. 

Uerb. kun. Vilkutaitis ir ko
mitetai deda pastangų 
išrasti būda, kuriuo 
butų galima sutraukti ben-
dran ryšin visas tris katalikų 
dailės draugijas: Teat chorą, 
Vyčių ir Šv. Jurgio par. cho
rą. Tam tikslui yra siūlomi 
parapijos kambariai minėtoms 
draugijoms repeticijoms laiky
ti, su ta išlyga, kad minėtos 

į draugijos nors retkarčiais 
I surengtų vakarus parapijos, 
j naiulaiiPuikus užmanymas, tik 
reikėtų atsakančiai sutvarkyti, 
kad viskas butų tvarkiai ir 
bešališkai vedama. 

Vyčiai rengiasi Adventuose 
scenoj pastatyti "Šventąją 
Xaktį" arba Kristaus /užgi
namas, trijų aktų teatrą, su 
muzika ir dainomis. 

Vietinė solistė S. Greičienė 
piurės koncertą 12 d. lapkri

čio. 
Tautos Fondo skyrius turės 

vakarą Naujų Metų dieną. Vy
čiai vaidins teatrą ir mano
ma pakviesti kun. Kemešį su 
prakalba. 

Tai tokios naujienos Cleve-
l&ndo padangėse šiuo tarpu. 
Gal kitą kart bus kas naudin
gesnio, o dabar turime ir tuo 
pasitenkinti. 

Clevelandietis. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4442 So. Weatern Avenue 
Telef. Lafayet te 4142 

Vaan4os: 9-11 rytais , 1-2 po 
pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie 
nials tiktai po pietų 8 lkl 5 vai. 

ket-ball ratelis. Dar darbuo- Bandžiutė. Mokytoja A. Ban-
jamasi įtaisyti tenius ir volley, džiute moko vienų lietuvių 
ball ratelius prie kurių galės 
ir Vytės prisidėti. 

Po to Vyčių vyrų choras, va
dovaujant P. Bujanauskui, la
bai grašiai sudainavo dvi ka
reiviškas dainas. Jurgis Bu-
kantis, labai puikiai sudaina
vo *' Ant, Marių Krantelio' \ 
Jo skambantis, tvirtas, teno
ro balsas pilnai patenkino su
sirinkusius. 

Antras kalbėjo Kaz. Navar 
dauskas, anglų kalboje, mana-
geris svaidininkų ir basket 
ball ratelių. Jo kalba buvo tu
rininga, ir buvo daugiausia 
atkreipta į dalyvaujančius 

mergaičių klasę. Tos mergaitės 
yra gražiai išlavintos daina
vime. Tėvai džiaugiasi, kad 
jų vaikučiai dainuoja scenoj 
ir gali prisiklausyti jų. malo
nių balselių. 
Vaidino veikalą "Katriutė". 

Mat moterys ižino ko reikia 
publikai patiekįi ir kuo ją ga
lima patenkinti. Veikalėlis y-
ra gražus ir vaidintojai — mė
gėjai savo roles gerai atliko. 
Čia, prie progos, turiu pažy
mėti, kad p. O. Buziutė vaidi
no Katriutės rolę ir natūra
liai nudavė. Ji turi gabumus 
vaidinime. Aplamai imant vi 

sporte narius. ,Jis prašė kad si gerai atliko savo užduotis. 

IŠ SPORTO SRITES. 
SVAIDININKŲ VAKARĖ

LIS. 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4631 S* Ashland Ave. 
Tel. Yards 2«4 

Tel. Yards 0004 
OFISO VAL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 tr 7—9 v. T. 
Nedė l iomis : nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

Waukegan, 111. — Spalio 18 
d. Liet. Vyčių 47 kuopa su
rengė ypatingą vakarėlį savo 
svaidininkams. 

Programa susidėjo iš lietu
viškų žaklimų, prakalbų, dai
nų, vakarienės, o ant galo šo
kių. 

Gabus scenos mėgėjas, dai
nininkas ir kalbėtojas Jonas 
Jakutis buvo šio vakaro ve
dėjas ir savo iškalba ir ap
sukrumu pridavė dau£ gyvu
mo susirinkusiems. 

Prie stalų, gražiai papuoštų 
puikiomis gėlėmis ir kitais pa-
i Marginimais, s valdininkai Ir 
visi Vyčiai tsusėdę gardžiai 
valgė labai skanią vakarienę 
kurią sutaisė mūsų gerbiamos 
ir darbščios \jytės^ Pradėjus 
vakarienę valgyti, visi Vyčiai 
sustojo ir tris kartus sušuko 
"Valio" mūsų svaidininkams, 
kad ir toliaus taip darbuotųsi. 
Pirmininkas Jurgis Bukantis 

paaiškino šio vakarėlio tikslą, 
kad tai yra pagerbimui Vy
čių svaidininkų už jų darbavi
mosi sporto srityje, ir už pa
kėlimą Vyčiu, vardo tarp vie
tos svetimtaučių ir k^tų miestų 
lietuvių..'Baigdamas savo kal
bą jLs ragino, kad daugiau čia 
augusio jaunimo rasytųsi prie 
Vyčių, nes jis netik svaidL 
ninku ratelį, turi sudarę bet 

[»1 SuuSTI• TSTntTirniff' J a u F™ suorganizuotas ir bas-

= 
• 
\ Rezid. tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel . Boulevard 9698 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Special is tas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir A s ų chaaalakų l igų. 

Ofisas: 33$5 S. Halsted St. 
Vai.: 19—11 ryto; 2—8 po 
p i e t t 7—8vak. Nad. 1 0 — U d. 
Ras. 1119 Independence Blvd. 

Chicago. 

OR, S. NAIKELIS 
L I E T U T I S 

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
Te le fonas : Yards 2544 

8252 South Hals ted S t r e e t . . 
Ant Ttrfiaas Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
»—4 p 0 p ie tų; nuo 7—9 vak. 

Nedė l iomis nuo 1 0 — * 

visi laikytųsi vienybės ir to
liaus, o Vyčiai duos moralę 
ir kitokią pagelbą. Reikia čia 
pažymėti, kad minėtasis daug 
dirba sporto srityje ir jo pas
tangomis, su pagelba pirminin
ko ir kitų ši Vyčių sekcija ta
po suorganizuota. 

Paskui keletą žodelių pra
tarė svaidininkų kapitonas Jo
nas Docis. 

Programos užbaigimui kal
bą pasakė vakaro vedėjas Jo
nas Jakutis. Jis ragino atle
tus, kad netik sporte dalyvmi-
tų, bet dar prisidėtų prie kitų 
Vyčių organizacijų, būtent, 
dramatiško, literatiško rat., 
paskaitų, diskusijų ir k. 

Po vakarienės, po progra
mos ir kalbų buvoNŠokiai ku 
rierns Vyčių orkestrą pritai
kinančia muzikos programą 
i 

attiko. 
Korespondentė. 

UŽSIENIO. 
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"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ. 
• — ^ ~ - J - Ju! 

je knygoje yra keturi veikalai: 1. "Pini
gėliai", 2. "Karalaitė", "Tikroji Teisybė", 
3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas oželis" 75c. 

20c. 

Publika. 

Publikos daug atsilankė į 
lą vakarą. Montrealo lietuvių 
kolonija yra gerai susipratusi, 
ir savo vakarus skaitlingai 
lanko. Nežiūri, kad kai-ku-
riems ir toli atvykti į lietuvių 
parapijos svetaine. Ypatingai 
katalikai remia katalikiškas 
draugijas su pasišventimu. 

Vakaras užsibaigė Lietuvos 
himnu. Sudainavo Šv. Kazi
miero choras. Žmonės skirstė
si namo "pilnai patenkinti Šv. 
Elzbietos Dr-jos surengtu va
karu. 

Horafcius. 

Lietuvių vakaras. 

Montreal, Canada. — Spalio 
15 d. Šv. Kazinuero par. svet. 
Šv. Elzbietos Moterų Dr :ja su
rengė gražų ir įdomų vakarą. 
Pavyko gerai. Ir iš tokiu va
karų j yra nauda žmonėms ku
rie juos lanko. 

Programa. 

Prieš vakaro atidarymą 
gerb. kun. P. Vanagas, lietu
vių klebonas prakalboj paaiš
kino žmonėms apie Lietuvos 
piliečių registraciją. Jo paaiš
kinimas labai pritiko, nes ren
giamame vakare ir buvo kal
bama &pie politinius dalykus. 
Tadgi garbė moterims, kad ir 
jos rūpinas savo tėvynės rei
kalais. 

Šv. Kazimiero choras, va
dovaujant varg. Jonui Aučiui, 
sudainavo šias dainas: "Ma
tus Matušė" (M. Petrausko), 
"Oi liūdnas", "Vai gudri 
gudri" (St. Šimkaus). Choras 
yra nemažas ir veiklus. Yra 
choristų ir chorisčių su gerais 
balsais. 'O jį jaunimas sudaro 
Girdėjau, kad ir Šv. Kazimie
ro choras rengiasi prie gra
žaus koncerto. Mes jo laukia
me. 

P-nia E. Starkauskienė dai
navo solo iš dviejų sykių. Jos 
dainos patiko publikai. J i tu
ri neblogą balsą, tik kad dar 
neišlavintas ganėtinai. 

Mažos^ mergaitės padainavo 
kelias dainas.-Jos irgi gražiai 
sudainavo. Žmonėms labai.pa
tiko. Jas mokina mokytoja A. 

POLITIKOS ŽINELĖS, 
Muitai. 

Naujas muitų įstatymas jau 
veikia. Jis buvo labai ilgai 
rengiamas, nes republikonai 
tlarę rflaugybę visokių ištyri
mų, kad jis išeitų kogeriau-
šias. Dabar demokratai pra
našauja iš to įstatymo daug 
blogo, republikonai tikisi daug 
gero; ir jie mano, kad jų mui-
tų įstatymas yra tinkamiau
sias Amerikos visuomenės ge
rovei. 

* 

Nekurie tą įstatymą vadina 
tikrai paremtu ant moksliškų 
pamatų. Juo ypatingai paten
kinti esą farmeriai. 

No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin
kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J. Tallat-

Kelpša 
No. S. 26. Kūno laviiifmos klausimas Lietuvoje. Pa--

rašė Kar. Dineika. Kaina 5c. 
No. S. 26. V. Krėvės Raštai Kaina .V 80c. 
No. S. 3. Kaip Susikūrė Jungtinės Valstybės. M. Šalčius 25c. 
No. S. 2. Karo metų eilės. Surašė ir išleido kun. St. 

Durskis 10c. 
No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė 

Vidunas 50c. 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbos vertė ) 

B. Kasaitis 75c. 
No. S. 12. Moterystės Nesuardomybė. Parašė J. Lesau-

skis : 15c. 
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma-

šiotas. 25c. 
No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmų scenos vaizdelis. / 

Parašė A. Giedrius 15c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas • 45c. 
No. S. 2. Mano Taurė. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 

šie teatrališki veikalai: Žodžiai ir Atbalsiai 
kaina 45c. 

No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa-
rašė Petras Vaičiūnas. Kaina 35c. 

N. 32. Mus mažiausiems, mus mieliausiems. Parašė Pr. 
Mašiotas, iliustravo P. Kalpokas. Kaina ."... 30c. 

f>No. 32. Pasakėlės. Pr. Mašiotas 30c. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant

roji knyga. Parašė Vaišgantas. Kaina $1.00 
No. 26. Planetos ir čvaikždės, trumpas astronomijos va

dovėlis, pagal K. Flammarioną. Parašė J. 
Gerutis. Kaina 30c. 

No. S. 26. Paišymo metodikos bruožai. V. Bičiūno $1.00 
No. S. 26 Paaugusių žmonių knygelė. Parašė vyskupas 

M. Valančius Kaina ' 40c. 
No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J. 

Skruodys 75c. 
No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis II. Sudarė mo

kytojas S. Vaznelis. Kaina 10c. 
No. S. 2. Sniego karalaitė. Keturių veiksmų, penkių pa

veikslų drama vaikams su dainomis. Vertė 
V. Plaušinaitis 25c. 

No. S. 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Rytai : 

—Graikija. Iš rusų kalbos vertė J. Jablons-
kytė. Kalbos žiurėjo St. Dabušis. Kaina 

No. S. 1. Šventos Zitos tarnaitės iš miesto Lukas gy
venimas ir stabuklai. Parašė kun. K. Beidl, 
draug. J. Vertė iš lenkų kalbos M. Kaina . . 

No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis 

No. 3. Sveika ir skaisti Mergaitė. Higiena I dalis. Su
taisė ir išleido Skinderis 15c. 

No. S. 3. Sveika ir graži moteriškė Sulyg gydytojų Bil-
čų ir kitais pirma dalis. A. Skinderis 15c. 

No. S. Ii Šiltieji ir šaltieji kraštai. Pr. Mašiotas I 25c. 

NAUJIEJI LIETUVOS 
' Pinigai 

L I T A I 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
, BANKĄ 

Centrai Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

Turtas virš $7,000,000.00 

5* 
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J. P. WAITCHES t 
L a w y e r 

M E T L V I S ADVOKATAS 
Diciu: K. 511-127 IT. D e a r b o m 
Str«>et» Tel. Dearbom 60*6 
Vakarais: 10736 S. Wabash A T C 
Roscland Tel Pul lman «S77 

:•: * • • • - « 

! • » • • • • • mįg 

50c. 

15c, 

25c. 

Tel. Kaudolpb 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas Yidumlestjrje 
A S S O C I A T I O N B L O G . 

I I Soath La SaUe Street 
Room l t t t 

t Valandos: 9 ryto lkl l po- platų 
i N a m ų Tel. Hyde Park 1186 

sfaniiHiiiiimrsnmiiiiimiiAiiiiiui: *IIQ 

I V. W. RUTKAUSKAS S 
| ADVOKATAS Į 

Ofisą* Didmiesty] : 

1 29 South La Salle Street g 
\Ą Kam baris 680 

Telefoną*: Central f 191 

1 Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
Ą Telefonaa: Tardą 4681 
'jiiiiiiiiiiutsiiuunuifiTJMUinimi^s 
8a«^«/a4*/«>«/a»*/a^tt/m«%«/s^Mt/a«j 
H Valentino Dresmaking CoUcge 

J [ 2407 W. Madisou Street 
i > Telefonas Seclcy 1644 
< | Moko Siuvimo, Patternų klr-
j 'plmo, Designinc bizniui Ir na-
, m a m a Vietos duodama dykai. 
11 Diplomai. Mokslas lengvais at-i 
j [mokėjimais. Ktosos dienemls Ir j 
J [vakarai*. Reikalaukit knvsr*lAa.j 

f Biznio ir -Naminiai kursai Skrybė-i 
lių Taisyme. Norint informacijų < 

'[rašykite ar telefonuokite. 
BARA r A T E K , pirm.' 

it 

Žymiausia įstatymo dalis ta, 
kad vykinanti jį vaklžia turi j No. 32. Sk&ičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmai 

• \ 

įgaliojimą kelti arba žeminti 
muitus, kuomet tokia atmaina 
pasirodys pageidaujama.. Mui
tų įstatymas nėra galutinai 
tobulas, tai pripažįsta ir patys 
jo autoriai — republikonai 
liet jis niekuomet nebuvo to
bulesnis. Įstatymas nėra1 Kuo
sas nuo klaidų, bet preziden
tas gali tai pataisyti, jei mato
mas tikras reikalas. 

^Artinantįes rmkimaius daž
nai skelbiamos nuomonės apie 
dabartinį Suv. Valstijų kon
gresą. 

Demokratai tvirtina, kad jis 
žymaus naudingo nėra nuvei
kęs. Gi ponas Mandell, reiškė 
jas republikonų nuomonės sa 
ko, kad kongresas, atsižiūrint 
į sunkybes, kokias jis"turėjo 
pergyventi, nuveikė labai "daug 
| tris metus sumažino valsty
bės skolą trimis bilijonais, ar̂  
ba tiek, kiek po civilės karės 
sumažinta per 50 metų; suma
žino taksų naštų beveik bili
jonu dolerių kas,.-metas. Vals
tybinių išlaidų sumažinta apie 
vieną bilijoną kas metas. Tai 
reiškia, kad dabartinis kongre
sas-yra padaręs daug. 

Gen. Fub, Service. 

tis 50c. 

Or.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave, 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—S po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pu l lman 3213. Chicago, III. 

! 5 5 
«S%a#aa^*aa%%aaa'%aa*a«^ 
J Res . Tel. Cicero 3650 

Ofiso Tel. Cicero 4 f 

DR. J. SHIN6LMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir l t Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

•vaa^MMkS1'%ait 

No. S. 3 Socializmas *r Krikščionybė. Parašė prof. 
V. Jurgutis. Kaina r • • • 5c-

No. S. 3. Sociologija, trumpas to mokslo vadovėlis. 
'Parašė prof. kun. Šaulys '.... 40c. 

No. S. 2. Šis tas vaiku teatrui. A. Giedrius 25c. 
No. S. 32. Trys Pasakos. Labai tinkamos vaikams. A. 

Giedrius • .- 25c. 
Tikėjimo klausiniai. Parašė J. Gerutis 75c. 

No. S. 2. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. 
Spaudai paruošė K. Binkis $1.00 

No. 1. Vaikų knygelė su paveikslėliais. Vaikams labai 
gražus pasiskaitymėliai. Kaina 15c. 

No. S. 2. Vargelių žiedai, Eilių rinkinys R. Žibuntas $5c. 
No. S. 3. Vaikų Teatras. Komedijelės: Cyp. .cyp. .cyp.. 

Miau. .miau. .miau.. Grybų barnis. Barbutė 
piemenėlė. Parašė Sofija Čiurlionėnė 25c. 

No. S. l.ŽiBOjimas ir tikėjimas fizikoje. (Lekcija skai
tyta Petrogrado universitete pradedant rudenini 

semestrą 1915 m.). Iš rusų kalbos vertė J. 
Masiliūnas r 10c. 

No. S. 2. Žvaigždžių Takai. Triveiksmė pasakos dra
ma. Viduno •• • • • • • ^ c -

No. ^ 17. Logikos evoliucija 5c. 
No. 63. Limpamosios ligos \ .. \ 30c. 
No. 42. Pranciškus Karevičius 20c. 
No. 22. Trigonometrija 1.00 
No. 23. Aistiški Studijai $1.50 

iP. S. Užsakydami knygas, melcEžiam parašyti knygų unm. 

DRAUGAS PUS. 00 . 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 

DR. P. ŽILVITIS. 
Parkelė savo ofisą po num. 

3241 — 4 3 So. Halsted Street 
Naujame Juciaus Ręst . 2 labų. 
Priima Ligonius nno 9-13 A. M. 

•-a r. M. 
Tel. Boulevard «17f 
Rezidencijas Tel. Fairfax *8?« 

\ » • • • = 

= 
Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

AR GALVĄ SKAUDA? 

"Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal rcikaluipi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityriaio 

JOHN J. SJflETANA 

1801 
Akių Specialistą** 

Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15„16 Ir 3.7 
Ant viršaus Platt's vaištinyčioa 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis- uždaryta. 
— • i 

rsrrn 

?Zm 7 M M 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lieluvys Gydytojas Ir Chirurgas 

įoaoi) S. Michi*rao Avenue 
Telef. Pul lman 342 ir 349 

Valandos N u o 10 iki 13 ryto 
Nuo 7 iki 8 -vak. 

\ 
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Ketvirtadienis Spalio 26 1922 

Butu malonu matyti visas dr- Vm Burea & WeHs St. 

ŠIANDIENĄ BRIDGEPOR VISKAS PUIKIAUSIAI. U 
TE DISPUTOS SU . BUICK'AS CONN. 

BIBUSITAIS. — 
Sv. Kazimiero Vienuolyno 

1. Susirinksime ketvergę 26 naudai surengtas vakaras spa-
šio spaliu tnėn., fųgiai S vai. Ijo 24 d. Sv, Jurgio pa r. svet. 

jas dirbant našlaičiams. Mes, 
bridgeportiečiai, pastaruoju 
laiku buvom kiek apsnūdę ta
me darbe, bet dabar pradėsi
me vė\ veikti. Tik prašau visu 
prisidėti. . 

Rep. 

vakare, Bridgeporte šv. Jur
gio parapijinėje svetainėje. 

I puikiausiai šokėsi. Ir vaidini
mas, ir koncertas buvo atlikta 

2. Kalbėsimės du: aš ir iš geriausiai. Publikos daugybė 
Biblistą vienas kas norės. 

3. Kalbėsimės lygiomis tei
sėmis, po 30 min. kiekvienas, 
arba kaip susitarsiva susiėję. 

4. Man brangį tiesa, o ne 
Jūsų 500 dol. Taigi, kad Jū
sų neatbaidyti, atsižadu 500 
dol. žadėtu; jeigu juos laimė
čiau. 

5. Klausytojai leidžiami į 
sale uždvka. Neleidžiama jo-
kio tvarkos ardymo. Leidžia
mi publikai tik rankomis plo
ti, pabaigus vienam iš kalbė
tojų kalbėti neilgiau 5 minu
čių. 

6. Teisėjais bus patys klau
sytojai. 

Kun. Bronisl. Bumšas. 

atsilankė. 
{Po koncerto, iš didelio maišo 

ištraukė šį laiminga numeri: 
serija 1081, n r. 15, kurs gavo 
tą gražią dovaną, Buiek au
tomobilių. To tikieto savinin
kas yra Henry Carlson, gyve
na 71 Hillside Ave., Hartford, 
Oonn. 

Rep. 

PARINKO AUKŲ. 

KETURI įPLĖŠlKAI 
SUGAUTA. 

LABDARIŲ DARBUOTA. -
NAŠLAIČIŲ VARGAI. 

Policijos leitenantas Micha-
ei G rady buvo Kngle\vood po
licijos stotyje. kuomet iš 
Wanzer Dairy Co., 600 AVest 
71 str., telefonu pranešta sto-
tin, kad tenai aplinkui auto
mobili u važinėja kažkokį įta
riami keturi vyrai. 

Leitenantas O rady su de-
tektivų buriu tuo jaus sėdo 
automobiliun ir nuvažiavo nu-
rodyton vieton,. 

Jtariamieji vyrai arti minė
tos bendrovės ofiso stovėjo su 
automobiliu. Pastebėję atva
žiuojančią policiją paleido au
tomobilių ir kuogreičiau va
žiuoti. Atsisukdami ėmė šau
dyti į policijos automobilių. 
Policija irgi atsakė šaudy
mais. 

Apsukus keletą blokų pik
tadariai sustabdė automobi
lių. Iššokę lauk pradėjo bėg
ti. Tečiaus veikiai buvo su
gauti, nes turėjo jau tuščius 
revolverius. 

Policijos stoty pasisakė 
«?ą: Francis Rraun, 1432 "YV. 
Congress st.; Phillip Ma-
thews, 3347 Xo. Marshfiekl 
n ve.; Tommy Lapinda, šofe
ris, 1106 W. Polk st., ir Har-
ry Brown, Mohavrk liotel. 

Jie norėjo apiplėšti tos be
ndrovės kasierių, kurs kas
dien pinigus veža bankon. 

KUNIGŲ PERMAINOS. 

T 
Įvyko šios kunigų permai

nos: Kun. S. Bystrais iš 
Spring Valley, 111. \ Kenoshą, 
Wis.. kun. V. Daugis iš Ke
noshą j Kevanee, 111., kun. 
Vaitis į Spring Valley. 

PABRANGSIĄ AVALINĖS. 

"Western Association of 
Shoe Manufacturers" Chica-, 
^oje turr suvažiavimą. Pra
nešta, jog ateinantį pavasarį 
pabrangsiančios avalinės (če-
verykai). 

Be to pranešta, gog ateity 
avalinės busią gaminamos su 
gana plataks galais. Laibųjų 
jau nebusią. 

Bridgeportas. Labdąr. 
Sąjungos 5 kp. sus-mas įvyko 
spalio 22 d. parapijos svet. 
Naujų narių prisirašė du. Ba-
porta iš centro sus-mo išdavė 
B. Sekleckis. Iš raporto pa
aiškėjo, kad Labtlar. Sąjunga 
bus pavesta vienuolių Marijo
nu kontrolei ir jie tą darbą 
apsiima dirbti. Ateinantį pa
vasarį, su gerų žmonių pagel-
ba, ketinama pradėti statyti 
našlaičiams, namus. Sus-mas la 
hai karštai tam pritarė. 

Dar viena senutė, T. Gaba-
lienė, prašė paŠelpos. Mat jos 
(iuktė mirė, o žentas dirbtuvė
je prigėrė. Paliko trįs vaikai 
našlaičiai, nėra kam jais rū
pintis. Kadangi fcento mirtis 
luivo iš kompanijos kaltės, tad 
teismas nuteisė užmokėti su
virs keturis -tūkstančius dole
rių jo šeimynai. Bet tų pinin
gų negavo, nes miestas visa ta 
darbą paėmė į savo rankas. 
"Pagaliaus, su gerų žmonių pa-
gelba, dabar jie gauna iš mie 
sto $15 į savaitę, bet ketu
riems pragyventi su $15 į sa
vaite vra sunku. J. Dimša ir 
p. (laruckas ketino pasikalbę 
ti su klebonu, ar nebus galima 
gauti kiek (langiaus? Jei ne, 
tai gal Luini. Sąj. kiek su
šelps. 

Šiais metais mūsų kuopa 
nors surinko nemažai pinigu, 
bet tokia didelė kolonija, kaip 
Bridgeportas, galėjo surinkti 
ir daugiaus. 

Permažai veikėjų. 

Tiesa, vra keliolika žmonių, 
kurie visa širdimi tam darbui 
atsidavę dirba, bet jų perma-
ža tėra. Kad atsirastų Bridge-
I>orte daugiaus žmonių, kurie 
padirbėtų Labdarybei, tai bu 
tų galima daug nuveikti Lab
darybės naudai. 

Labdaringą darbą dirbti, tai 
yra lengviausias darbas. Tik 
pažiūrėkime: Labdarybė prie
šų neturi, nei aitriausi lais-
vamaniai neišdrysta prieš tai 
agituoti. Mūsų žmonės tam 
reikalui yra dupsnųs, tik rei
kia jų paprašyti, paprašius nė 
vienas neatsisako aukoti. Kas 
gi gali atsisakyti sušelpti naš 
laič*ius?Tadgi bridgeportiečiai. 
kaip draugijos taip ir atskiri, 
dirbkim tą prakilnų darbą! 
Draugijos, rengkite našlaičių 
naudai vakarus; jei nepajėg-
tumet viena, tai susidėjusios 
keletas. Tiesa, kaikurios drau
gijos tą daro, bet dar ne visos. 

West Side. — Nepersenai iš 
Lietuvos sugrįžo p. Juz. Kudu-
lienė su savo vaikais: Anzel
mu ir Mar. Vaičiene. Jie vie
šėjo apie tris mėnesius ir pa
kely daug svetimų šalių aplan
kė. 

P-ia Kudulienė, būdama Lie 
tnvoj, prižadėjo parinkti aukų 
savo parapijos bažnyčiai. J i 
paeina iš 'Panevėžio apskr. Nau 
jamiesčio valsč. Mazgaigailių 
kaimo. 

Kai tik sugrįžo iš Lietuvos, 
tuoj pradėjo tuo reikalu dar
buotis, rinkti aukas iš tų žmo
nių kurie paeina iš to krašto. 
Su savo seseria Ona Daeiolie-
ne surinko $67.00, kuriuos spa
lio 18 d. pasiuntė Lietuvon, 
kun. (Irasio, Naujamiesčio par. 
klebono, vardu. 

Jos širdingai dėkoja vi
siems aukotojams tam kilniam 
reikalui. 

Rep. 

State & Madison St. 
State & Vau Buren St. 
Clark & Vau Buren St. 

S. W. Corner 
Wells & Madison St. 

S. W. Corner 
Franklin & Madison St. 

S. E. Corner 
GARFIELD PARK 

Homan & 12 th 

NORTH SIDĖJE 

Milwaukee & Paulina St. 
Mihvaukee & Oirard St. 

N .E. Corner 
Milwaukee & Robey St. 

N. E. Corner 

l'ukluusk ssivo arocernin-
ko nr aptiekortans apie 
F«"d*rol Sonp I lukes 

Povilas, Barbora ir Elzė Rastaus-
kai ilj Panevėžio pražo atsiliepti savo 
gim'inh} ir pažįstamų Šiuo adresu: . 

Panevėžys, 
Smėlyne, 

IJTHTJANIĄ. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Gerbiami "Draugo" skaity

tojai Bridgeporto ir 18-tos ko-^ 
lonijos meldžiu visų i&irdingai 
kurie persikėlė į nauję. vietą 
gyventi meldžiu priduoti nau
ją antrašą iš anksto. Tam ku
ris "Draugą" pristato į Ta-
niistų namus. 

P. VARAKULIS, 
Draugo" Agentas. 

II IK 

( C 

"DRAUGO" AGENTAI 
GHICAGOJE. 
ENGLEWOOD. 

Ch. Grigalius, 6104 State St. 

P. Landa, 6002 So. State St. 

ROSELAND, ILL. 

ANA RANDOS. 
Krautuvės naujam name 

steam seat su composition 
grindai* visokiam jftznini, 
randa labai prieinama kaina. 

Ernest G. Smith & Co. 
1555 Devon Ave. 

PARDAVIMUI, 
GERA PROGA del dviejų bizniu 

kraučlu ir šaučiu. 
Namas ant randas geroj vietoj ^315 

South 49-th Court. 
Kreipkitės šiuo adresu: . 

1300 South 49-th Court 
Cicero, m . 

r=x 

Telephone Your Mother 
On Her Birthday 

Long EHstance telefonas dienoje tavo 
motinos gimtinės dienoj jai daugiau 
reikš negu brangiausią dovana kuria 
pasiųstum. Motinai visuomet miela iš
girsti savo suny ir dukterų balsai. 

Pašaukimas jos telefonu ypačiai jos 
gimtinės dienoj, tai suteikimas jiai di
džiausios linksmybės, kokia yra galima. 

jeigu tavo ypatiškas atsilankymas nė
ra galimas tai pasauk ją telefonu. 

Bell Lines Reach E v e r y w h e r e 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

miiimiMiiiffiiiiuiiiHiHiffiiiniiniinimiin 
S. D. LACHAWIOZ s 

M. Šlikas, 10524 Wabash Av 
V. Kauailas, 

119 E. 107 Street 
J. Ramanauskas, 

10808 So. Michigan Ave. 
_ 

WEST PULLMAN, ILL. 

M. Kiupelis, 12137 Emerald 
Ave. 

KENSINGTON 
B. Misevičius, 314 E. Ken-

sington Ave. 

SO. CHICAGO, ILL. 

J. Cheruski, 8847 Houstan 
Ave. 

I. Hamburg, 
91-st & Commercial Ave. 

| savaite 
Nuperka šį Naują Modelį" L" 

FEDERAL 
Electric tfrasher 

•Su 9 Didolt'inis'VpatylK'inis 
l ž s<-nij(u Mašina Atrokuosimo 

TT^COMMONVVEAU-H EDISON/-* 

rjLECTRirSHOPS 
1« U . Adr.oiH St. ą2#l Normai Blvd. 
459(3 Krimtimo SIMU K. »«n<l Ht. 
H* N. IV.rfcNldr A v e H «.T«) H. UaMrd St. 
MW l.«Hr.:n Blvd. 1*^H. Krdsic Ave. 
:<«:» UiHoln Ave. H5I s . H.lsted St. 
4T:IO Irvine Park B]vd. 40fT Offden Ave. 
I IMI; K. 63rd s t . IH1H Irvlnit PMrk Btvd. 

4711 % < ottace Crove Ave. 
Rlektros Kruni u\ «•>, Ju-ų Aplelinkėj. 

DIENRAŠTĮ , < D R A U G 4 M 

GALIMA GAUT PIRKTI 
ANT ŠIŲ KAMPŲ: 

18-tos APIELINKĖJ. 

Maxwell & Halsted St. _ 
N. E. Corner 

Maxwell & Halsted St. 
S. E. Corner, 

14-th & Halsted St. 
18-th & Halsted St. 
12-th & Jefferson St. 
12-th & Halsted St. 

BRIDGEPORTE 

31-st & Halsted St. 
35-th & Halsted St. 
Halsted & Archer 

WEST SIDĖJE 

Blne Island & Western Ave. 

VIDUROTESTY 

A. t A. 
JONAS GRUNCKIS 

mirė spalio 24 d. 1922, 12 
vai. nakti. 55 metų am
žiaus paėjo iš Kauno re-
dybos Tverų parap. Ame-
rike išgyveno 30 metų. Pa 
liAo dideliame nuliūdime 
du sunūs Valerijoną ir 
Vladislovą. 

Laidotuvės įvyks pėtny 
čioj spalio 27 d. iš namų 
848 West 34-th Place į 
Šv. Jurgio bažnyčia 9 vai. 
ryte. |Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.» 

Nuoširdžiai, kviečiame 
giminės, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdę 
Sunai. Valerijonas ir 
Vladislovas Grunckiai. 

EXTRA 
ANT PARDAVIMO 

Pirmos klases bučernė ir groserno. 
Priežastj pardavimo patirsite ant 
vietos. I 

M44 Sonih 50-th Court 
Cicero, 111. 

PUIKI PROGA. 
Norintiems įsigyti bevelk nauja 

muro narna, 5 ir 6 kambariai, elek-
trikos, muudinc's. aukštas cementuo
tas skiepas, garage del 2-jy masinu 
ir visi valiausios mados 'taisymai, na
mas randasi gražioj vietoj south si
de, parsiduoda visai pusdykėj arba 
i&imaino ant mažesnio namo, loto 
automobilio, a rba kokio biznio 

F. J. SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago. 

Tel. Lafayette 6824 

REIKALINGA. 
REIKALINGI VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišaukite: 
Great Northern Chair 0ov 

2500 Ogden Ave. 
« — ^ — ^ — " ^ — • • ' «•• ' — ^ ^ — 

PELNINGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą, agentauti gali pasipelnyti 
daug geresni pragyvenirną negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa-
tiškai. 

J . B . AGLYS & OO 
3118 South H»lsted Street 

Chicagtt, III. 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nud 
visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių ligi}: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš
kumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujauskis 
mūsų įtaisymais, gvarantuo.ja-
me geriausia g>rdym{j. 

Mes dirbon messavich sau
su Eleetriku Sanusoidal Ma-
cliina Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray me-
ssage, Swedish messavich. Me-
atiduodam patarnavimų ' ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vvru vra kiekviena diena iš-

imant Utarninkais vra motera 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 Št. Chicago, IU 

Te!. Boulevard 4552 

LIETUVIS GRABORIUS 
2314 \V. 2S-rd PI. Chicago, n i j 

Pa tarnauja laidotuvėse kuopi-S 
Sgiau.sia. 'Reikale meldžiu ats išau-S 

kti, o mano . darbą busite užga-S 
nėdinti. Tel. Canal 1271—21903 

iiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiifi 

s i 
J. WYANDS 

Graborius ir Balsamuotojas 
K. SYREVIčlA 

Auiomohilmi visiems refkalaras 
20.~>5 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 
T. i. Cnnal 6543 Tel. Canal 0198 

IMNW K «Wtt»«iM>-#»« lt NNNMNNi 
| ;TelefoaM Yar«a HSH 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUB £Ri 
Balaamaotojaa 

Tartų i n t ^ o -
btlloa visokiem*: 
reikalams. Kain»; 
prieinamos. 

3319 Aubura 
Ave. Chicago. 

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

parduodami 
— vsados kreipkitės pas — 

S. L. FABIONAS Co. 
809 W. 35lh St. Oi l rago, 
T>1. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS IU S LABAI ,ILM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingrai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame la ivakor tes . 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
IŽTIKR1NAM ATS.v.KAXTf IR 

TKISINGA P AT \ R N A \ IMA. 

W — 

%t. 

Tel. Lafayette 4233 

PLUMBIN6 
Kaipo lieturyB, hetnvianui visa
dos patarnauji) koferiaasla. 

M. TVBKA 

A. Masalskis! 
% T Telefonas Boulevard 4139 
3> - fJ 

$D ^& ^w. a av i i * 
i i 
l M r ?* X Graborius p 
f01 | Pa tarnauju l a i - ^ 

dotuvėse ves
tuvėse krikS 
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kainos pr ie ina-g 

-vii.j*. mos ^ 
23307 Auburn Ave. ChicagoJ 

. • • i 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S 

DIDELIS FORDO KAINU 
N U M U Š I M A S 

Ateik ir pamatyk mūsų naujus modelius Tourin£, Se-
clans, Coupes ir Fordo Trokus. Mes turime ir vartotus 
Fordus, Fordo Trokus ir kitų i&lirbismj automoliilius 
ant lengvu mokesčių. t 

Atdara vakarais ir nedėliomis. 
LEIMBROOK — WORSDELL MOTOR CO. 

2013 — 21 South Laflin Street 
Atėjęs reikalauk Pono Jos. F. Dvorak arba telefo-

nuok CAXĄL 7416 kuris paaiškins apie lengvus išmo-
keščius ir kainas. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

PEARL QUEEN KOITCERTUTA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mnsų krautuvė—viena ii didžiausių Ohlcagojt 
Parduodame oš iemisniią kainą, kur kitur taip negaual 

Mašinėlių laiftajfoe druknoti ir ofiso Hnrhinnff yr% xiaujao-
lioa madoa. Uflaikom Tiaokiua laikrodžiui, žiedua, iliubi-
nioe ir deimantiniui; gramafonua lietuviškai! rekordai! ir 
koncertinių geriauaių, armonikų ruaiškų ir proailkį išdir-
bya&ų. Balalaikų, gitarų ir amuikų, kokių tik reikia. Dir
bame viaokiui ženklui draugyatėma, taiaome laikrodžini ir 
muaikaližkui imt rumen T OI ataakandiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. DJL 

Telefonai: DROVER 7309 


