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META1-V0L VD

W. TĖVO APAŠTAUNIS 
RAŠTAS ITALUOS 

“i VYSKUPAMS.

Italijos Premjeras Mussolini 
Gerbia Sutartis

NEVYKO
IŠILGAI S. V.

SKRISTI "*7X8S SAV0 PRANEŠA, TURKAI PLANUOJA PULTI EUROPA
Ta*

PRIEŠINASI MESTO RŪME UŽĖMIMUI
I Nik, Inp 
leitenantu 

dideliu amii- 
Snn Dirgn,

M.-I<rIi*Iij r|nsk>>|ialii 
|M- Blake keliauja

p:ili<- ii llnlknui:
* tu«>irw*l lats i>r»»g»«

ROMA, lupk r. 5.— Parėjo 
Ainių, kad mieste Fiūme ima

siuvėjo už tai, i<lant Fiiunc 
prikl*n*ytų Italijai. Nesenai

Cal.,
u niekur n<*

►ustoti.

Anndim milžto Dover ji* 
!::illk*ilniuns j lupini liiu* dariu 
ninku* |iaiyrnėjo. jog vi-n* sa

matija neprivalo limlėti. Tik

Rimo Italijon:

reikalus ir jau

Rašte padėta* atsiliepimas 
ii j ^aė’u* italu* gyventojus.

jl.ygiai premiera* |»ran<>.- 
vinom* ddinlėm* valatybėin*.

Valstybių ainhasadorių (.Tii- 
kl ir *j užtikrino, jog Italija 
vi«aosnrt gražiuoju sugyvens 

tarptautine* -u Suv. Val-tylw«ms. Be to.

X’KW

atli 
tvirta 
V Ga-

pasidarė

V lv\DI VORIUKAS, lapkr. 
Ii. — Kuomet ImlAevikai užval 
<lė Vladivostoku. Manrhurijos

nia. kokiu* jie tikslu* turi.

“Italai riai, vardan mu 
brolybė*, gal me*

sutarti*. ji* praneri-. jog jo valdžia *
Pirmiau ta* pat Mussolini gori* tarptautinių kivirrių.

l«»i lo
3 ns-rg 
kita* 3

lapkr. 5. — 
vienoj *«-lu- 

gaisras- 
žuvo.

ATKASTAS DAR VIENAS 
LAVONAS.

-ip TURKŲ SULTANAS PALIKTAS LAIKINU KAUPU 
Ir var _ . .

kitų *uži-i*t* 
goni™*

- Dirbturtjt

pa imt n j Ii*

Kuomet koronerio eliėmikas 
MrNally ru«k> >Uiug arwaiku 
aiksėto Mrs Klimek vyro Kn- 
prxyko lavone, tad koroneri* 
paridnriiavo atkasti ir pern- 
nalisuoti 1918 metai* mirusio

KONSTANTINOP. Kiton
nuo

^^Bostokite, o žmones, bukite 
broliai*! Kodėl jų* kits kilų

kaipo Turkijos valdovų, tc- 
riaus jj laikinai paliko dvu>l-

Dėlto jie rekomendavo pra
šalintų nuo sosto sultanų pa-

s ado AMERIKAI.

vestas chemiko nnalizai. Ntcr- 
mer buvo Mik.. Ktonner vy
ra*. Tai tos rnoteri*kėe, kuri

1JDNDON
"vimiasi. .e^uinepe vysan- .. ^^-įlTVa ^T 

pams vi-mmis pnyi-goims rnmtn J
. 1 ♦ -1 ’ T ___ • • i ■ • . - ■ . T1. 1 * J**-

itna* t.' ip nu-jir. n
ti-»>k

imi *u*iJ.inoti su vi*n miiMil- 
mnnų iki-.ui Ii u. kur- laipnt

Ttalijoe ambaTadoriu* Su v 
Viildijom* Rirei atsistatydi
no. Ji> vieton premii rn* M u

|iat ”|ionlrttė” knip Mr>. KH-

HVelltojo Titu
Ii. i

KONFERENCIJOS

..J

mi atriekta grūdinąs tikslą*. TURKAI GRŪMOJA SAN
bioe atmainos l«e kraujo prn 
liejimo ii taip rainiai, ko rn—i

TARVEI KARU.
,■>- vaJ«tyt>~* ►laiuiie iiisigiu

I , I ►
klarukio* ir neturi reikalingu!,

I . h
spėkų pasipriešinti Angoms | ..

Al

jie nuvyko Sn-irnon. l; ten pi n uoli jo. ligoninėj kovojo 
romi- kelimi- tolinu. inirtimi.

TAS VAIKINAS TIKRAI

ANN ARBOR, Mielu, lapk 
S- — Ralph Warner, 18 metų. 
Miehigano universitete yra 
lūrmuosiu* mętu*, inžinierys-

unkt c:

lalulnlų Į..-1-V-’li- m 

lankvmui.

kuomet ji* atsipra-Y- nnn gim- 
nastiko* universitete, ka> y ra 

stll-

kieme dalykam* ju neturi
to 

lui

ji* eina dirbtuvėn ir tenai 
dirba iki 4J0 rytų. Gi die
nomis jis tari lankyti unlver*

CBIOAGO.

NEW YORK, lapkr. 4. — 
Manai i* Cbea<o* pristaty 

„ S0

ISMET PA&A KALBA 
SEIME MOTINA .PAVESTA

“GRAND JURY.”
ANGLAS TAIKINTOJAS 

I AIRIJOJE ATSISTATY 
nnro

KONSTANTINUI*^ lapkr. Bundumi ave^ p*vesta**gran I 
5. — ‘‘Šiandie mes užlaiko- jury” už tai. kad jinai savo 
tne stipriausių armijų Kuro- 19-os metų dukterį Mary |*i- 
poje,” anądien reiškė naci- dariusi verge, jų kankinasi.

* , ___ • . - _ • • i . , •

ruų reikalų niini-teri*. atėkin

k<

nepriklausomybę jis pndren 
g>.-* toliau* kariauti ir mirti

T«-ėmu« ji* pasitiki*, kad

nai užsitarnauji.
Ixnrt pašo* kalba

kiu-i nv>lavu i užtektinai
T.i • 'i) I.uvę itž tai.

t< q j«*i«Jėpu*ių viitininkr. 
M-nkni buvo a[» t ii*iu*l, nji-
dri-kii-i, kurni* Milini 
r • li iH ini* nuo mūrinio. Iii j<»

«ut>pro- Jinai jaunimo
gry->nt*tų gl«»1»«»n. gi motina |>a 

•ti • šaukta tehonan.
i pil So. (Tiicagus municipaliatne 

trsme motina j klausimu* nie- 
Imvo ko neatsakė, kuomet duktė

įima varinėti ginėua; jog v|. ; 
Įsos turkų paskelbto* taiko* 
tųlygne tari bot pripaimtr».

Tėvas DyvŪU tnn reikalai) 
nrj t raukinius*.

Paaiškėjo, kad mergino* tė

|*ti, kaip metodistams epiško- liknrių svajonių — užgruhti 
palam.- dang pakenkta jų misi <lnlj F.nropos.
ounraviine. kuomet turknni* . • • t... • Tnim- -iintmi-ty tnrkni bu
b-i*ta gryžli r.uro|s>ii — ry ‘
nėa Trakijon.

Valstybės 1919 metai* Imlų 
priėmusio* jom* siųlomų Knn 
atantinopolio Ir Armėnijos

*n skaudžiu krizių.” *ak» 
Blake. ‘‘.Jei Vokietija* val*- 
tyliė* drl finansinio stovio

laivo sulaikyti. Neužilgo jie 
gnu* naujų progų per Trakjjų 
prarin-riti į Balkanų*. Pla
kui galės martuoti ir ant 
tiva Berlyno. . ,..

iriai miglai fuidnrė n<-dovano- 
linų klaidų remdami graikus, 
šiaudu- tnd nelrfra kitokio ii*

l'iignrijy ir vi*a« kita* vidn turkai* ”

8. V ALSI1 V BES NEPRIEME dang tokia* tai taiko* konfe
rencijai aųlygas:PAKVIETIMO KONFE

atstovų.

\VASHINftT«N, lapkr. 5.
— Valstybė* departamentas 
vyriausybė* vantų formaliai

rcnrijou arūn.ųjų Rytų Tei

tyliėm*
F nutrija ir halijn

\t -rikoiii-ko is

prisiuntė An?lija.

Kurni*.- raišty lė
tino*, kad "< Vai

► tiriiukininoj l.nti*n
\|-i- t.-ii jiiii |.iriin.ii

I nan-* l*>n<|.,rw. Pi

------------- 1 Airujangių konterennjosr 
Oelbės Lloyd Gocęga’ui politi- lx»ndone Cope visuomet daly- 

nėje kampanijoje. vaudavo. Tik per jį dau-
■ — ginusia IJoyd George supra-

IM BLINAS, lapkr. 4. — A to tikruosius airių norus, kuo- 
\V

ferenrijoje S. Valstybė* tu
rės neofieialj mvo atstovų.

Airijai

i mbi nujanrio

< <>|«- l»uvo jsižyn
■ jo* x zddininka*

A n

met r«-*pul>likai n« t»uv<> 
Bntamj<»« imprrt joj»*. daly K auti kolif*-r< ih*ij,.j.

Sunkia:

'j. ,

dirbo

t n i L :
< «-[- la*mi -u>>ki«i dirbo [« r 
duoalama* anglų valdžių ir vi

su* n-iknlu* naujai Airijos 

valdžiai Atrijo* proviziona- 
lim g»-!l*j«i

rijomis, kurio* 

tariant turki) ■;

prn-iirn 

k<>mplikn 

kilti 
karo

Visom* ėvietimo, religi-.
nėma ir Immanitarinin* jutai- į 1 
gom* teikti garantuotų apaan ,

liginimų visiem* Suv. Valaty- 
liiu pilieėiam*, kurio panidlė 
ten i tio*t<diii« karo Inikit.

APKALTINTĄ IŠTEISINO.

W \1 K KG \X. IKI lupkr.
4. — luak.- ap-kritie* t«i-< jo

ty žmonių f arui tiku Voliva, 
kur* valdo visų tų miestelj. 
•Ii* apkaltinta* uz kriminalf 
►rnrižtų atkreiptų prirt to

GRIEŽTOS PRIEMONES 
ŠMUGELNINKAMS

ri n. j.- aHminirtrarijojc Termų* airiai repahlikonai

Suprantama, ji* pradžioje* l ope Inlmi m a|>k« nėia. Jie 
vartojo visu* savo gabumu* >ra nuomonė*, kad, ariu Cope 
su tiksiu sutaikinti airius su pasidarbavimui, Airija nesu- 
Anglija ir neleisti Airijai j*i- • ilaukė respublikos.
gyti jokio* laisves. , IJoyd George žino jo gabu-

n. Mynm taSnd)* lm“ lr TT* T“
i ji* brangiai kainuodamas 

Kuomet matyta, kad airių1 pakvietė jį savo politi- 
tauta iH-|Milaužiama, Cope nėn knmjianijon X*-inažai 
pradė jo darbuotis laisvės T< >- ji* pasitarnavu* savo laivu- 
kalaia. Ir jei aifiama pavy. sism viršininkui Bet Angii-

įlalyvavimų knnfrrenrijoje pu 
teisina tuo budu: ‘‘Kadangi 
Amerika aktiviai nr-dalyvavo 
kare artimuo*ioo*e Rytuoar. 
dėlto ji neturi jokio reikale* 
maiėy'ti* ir j to karo r erų) ta 
tų klausimu*.” Tok* N. V. 
unristaty'ma*.

Amerikaniikof sulygo*

Suv Valstvl*-*, a uodam.>►

Šulu; karo k --f 11<-11 -1 n 111 • • nu
tarimai*. *iialiij H* i* 11 -L. 

V ».*nkr..xt» u'dnrvta ti«nnm 

n-n«--im uį •iirt.t rn i Kainų 
k»limų.

SAVIEJI REMKTTE SAVAS

PINIGU KURSAS.

Lietuvos 10 lity
Anglijo" eteri. *var.
Frnnrijn® !<■» frankų G 92

1

1



LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DIENBAŠTI8 

“DRAUGAS” 
Eina kasdiena Uakynu nedildlenliu. 

PRENUMERATOS KAUTA;
UG.00 

13.00PSMi M«t<}

PrvBorni-rBtoa molam ilkalno. Lai
tas skaitosi nuo ulei rakjmo dirnoa 
M nuo Naują Mitą. Norint pirmai

ir wnu n<ltr-..s, Pinigu pruum

Muney Ordor” nrba įdedant paa-

^AUGA-S” PUBL. 00.
So Oakley A* v-. Shicago 
TeL Koosevalt 7791

PIKTAI NIAUKIASI EURO 
POS PADANGĖ.

* Domiai laikraščius licakai- 
tant, Eunojios jiadangi* piktai 
niaukiasi.

Anglijoj artinasi pariamen- 
tan rinkimui. Konservątistų ir 
1’tMTnlų jiartijos skelbia socia
lizmui kovą. Delio socialistai 
imu nerimti. Jie grūmoja An
glijai revoliucija.

Italijoje fašistui nepm-iten 
■ kino savo kallKimis. Jie ten 
pagrobė šalies valdžią ir su
organizavo prieškomunistini 

-kabinetą. Šiandie Italiją val
do fašistai.

Anglijos rinkimai smarkiai 
gali atsiliepti į Poincarės val
džių Franci joj. Poincarės val
džia krikštauja griuvus Ang
lijoje Lloyd George valdžiai. 
Bet jei ateinančiais rinkiniais 
Lloyd George laimėtų, tuomet 
turėtų griūti Poincarės val
džia.

Vokietija stovi ant pragaiš
ties kranto. Praniatonms ban 
kratas, jei n«4>u* /luotu jai fi 
nansinė {Migeliui. Simturvė- 
Otpildyuio koiiii-iin .-i:m*lie

>*>-!(» Į 

už graikų 
kovoje

kuri

tnnčių Trakijon turkų.
Gi ku- bu,, su artimųjų Ry

tų taikus konferencija, 
turi prasidėti Inpkr. 13?

Reikia laukti, knd toj kon
ferencijoj |Hikil-ių naują tarp 
tautinių komplikacijų. Ir ri- 
tultzuojunčios vnl-tyU-s Bal
kanuose ,Mis< - naują kuru .*ė

Tuolnqm Rusijos 
desperatiškai ivšk*

bolševikai
i prigvlbo-

B<t |k>. 

ekoliolliidruug luižymi. knd 
niii žiilgsnin jie einą stipryn.

Vilnius — nesutikimo knlnn.- 
tarp Lietuvos ir L-nkijos, Klai 
ledoje — vokiečiu jiaknlikai, 
galop lenką pataikautojai, 
drumsčia Mažo-i o- ir Didžio
sios Lietuvos santykius.

Neramu, piktai * niaukusi 
plačioji' Euro|>os ptuhmgv.

ILLINOIS KAREIVIU 
BONUSAI.

lapkričio 7 <1. Illinois vals- 
tyla’-s piliečiai Ik* paprastą 
rinkimą turės dar balsuoti ku
ro veteranų Ismusų klausime. 
Tni Ims valstybė* gyventojų 
referendumas.

Valstyls'-s legislaturn vete
ranų iMiniųginis pripažino 55 
milionus dol. Tai kaipir atly
ginimas buvusio karo šios val
stybės kare*. rianiN jurinin
kams, slaugėms ir kt.

Turintis legislaturn tą klau
simą ]Mivedė išspręsti patiems 
piliečiams. Taigi, nuo pŲiečių 
balsų priklausys, nr veteranui 
Minusus gaus, nr ne.

Illinois |N*nkios kniininingn- 
taUtybės savo veteranams bo 
nusus jau pri|Nižin<».
\alstybė k.-inii davė 
[giri nkt iną

Illinois 
250.000 

Bet iki šiolei

Mielumui vnlstyliė po 15 <1. 
už mėnesį kiekvienam.

IJreguii |»o 15 dol.v už tnr

(sąkalbuu i m<*"n 
revoliucinę v aldž. 
pėdini* areštuoto 
armijų- nepasisekimą
sil fui knis. Are-tm>t 
Itionrin'lii-tii.

Iš vnk:ir*'i<-- Trakij**- ir i- \ ennont I'* *b»l už i 
Bakimą praneša apie i-uvoliu ( mą, dauginusiu I2i> dol uz 
rijrn*. Ifnhii <u „orimi* pa-ie-1 sn tnrnvlm.
ūmos Sauja-). Maine, Nen iiniiip-hin*

’av'iju. kaip žnyplėmis Kho<le Island
sužnybta: iš vitknru šono Ita- K*t 
lijo* fašistų, iš rytą — grjž-1 imi.

Ohio — 10 <1. už mėnesį, 
daugiausia 250 dol.

Missoiiri — 1(1 dol. už mė
nesį, daugiausia 250 dol. r

Ne« .lersey — 10 dol. už m«- 
nesj, /(augiausia 100 dol.

Nori h I lakota — 
inėne-į.

uj

tebina lietuvių. Galop kak inu- ‘ 
ku išsižioti gali protestuoti, 
by tik jo protestu- butų iš- 
mm tingiu.

LlETttViy PMETEUS. TRŪKTAS RRANB-

denyje. Tokias vietas sveika

15 dol. už 
4(M) dolmėnesį, dauginusia 

\Viscon.»in 1(1 dol. už mė 
nes į.

naikinus registraciją 1
Al.-. — Ne, nes |Mtnaikinus 

n‘gir-traciją reikėtų jiunaikinli 
pdivtylM»i įstatymą. Tuomet 
neatskirtum 1J etų vos nuo A-

tuo kimininiu

Indiana tuo kliiu-miu ni>-

Balsuoju piliečiui tą klausi
mų turi gerai apgalvoti ir Imi 
snoti taip, knip sąžinė liepia 
[tonusų klausimu nereikalingi 
aiškinimui ir įrodinėjimai.

AR VERTA REGISTRUO 
TIS.

Kl. — Kodėl'socialistai lais
vamaniui protestuoja prieš 
registraciją!

Ats- -— Jie ne tik prieš re
gistraciją protestuoja, bet 
prieš viską kas nėra sulyg jų 
noro.

Kl. — lb-t juk jie yra lietu
viai ir turėtų džiaugtis gavę 
Lietuvos piliečio (tašąf

Ats. — |Taip, jie yra Lietu
viai, liet /Įauginus jmrtijiniai 
fanatikai. Kadangi to įstaty
mo ' vykinrmas ne socialistų 
ar laisvamanių Atstovui esant 
I askelbtus, tai reikia protes
tuoti. Kas no musų, tai šuns 
verta. Jie ir giedu tą sutarti
nę.

Kl. — Vistik neaišku. Tas 
l-tatynuis erzina 'žmones savo 
inokcseinis. Ar ne?

Ats. — Rimto žmogaus pilie 
tybės įstatymas nenrziiin, nes 
jis yni protingas. «• jeigu

Kl. — Bet net ir kunigai 
pi’ktimu-i registracija. Kas 
nc-kaite kun. V. Stavynn pro- 
t.-to prii-š ri'gistrariją f 

kt- \- 
Slnvi na- l;u 

| tik Ictmnm*-. 
ir |>rou*»in><u.

valstybės |m> kaip kun. 
kiekvienam vetern- nestebina, kaip lygini jo. kai

po lietuvio, darbai, tarpai nes-

ne kunigui. liet 
NeužgiiiM imu 

O loki pl*ul«*sUii 
V. Kis vyno nieku

INKŲ PARTIZANU GAUJOS NEU-,
TRALINĖJE JUOSTOJE.

didvyrius prarado, tni ir skelbia atbulai;
Jllll lokiu lenkiška “notuni”.

!■ l.in

Kl. Ar nebūtų geriau- |>a' 
.ikiim- ir pilietybė- jstaty-

mą ;
Ats. — Taip. Bei tuoinci bu 

tą genaus visiškai is-gimti, tai 
ir naikinti nereikėtų.

Kl. — Na, bet kaip protes
tai suko, tni -tokio įstatymo 
nei caro laikais nebuvę. Ar 
iM-gnliina butų jo pnvdlcnktž!

Ale. — Ir caro ir ne caro 
laikais šalies piliečių regiotra-

Per ištisus metas mėginta 
įvairiais butini- išgauti leidi
mų Chicagujv j išdaryti rink
liavų mieste našlaičių ir se
nelių mindai. Lietuvių IjaluLu 
ri ilgoji Sąjunga buvo jau vil
ties visai nustojusi. Bet štai šį 
sekmadienį S d. špilių išgau 
tas tapo leidimas. Vis tni nau
jas ir milžiniškus šuolis pir
myn steigiant nnšlnitnntnį. 
Jeigu atsiras daug tnm dar
bui atsidavusių, netrukus lie 
tuvių našlaičiai turės prieglau
dą.

Ai* šiaip ar taip, tai didelis 
inusų laimėjimas, ypač tai lai
mėjimas musų vargdienių.

Bet šitų laimėjimų padėjo 
mums pasiekti P*. J. Carr,

delko. Kiekviena valstybė no- '

Užvakar po *’Naujienų“ 
skvernu jaieislėpęs Bridgepor- , 
to disputų ‘‘Vienas Klausyto
jų” ilutsln “‘Atsakymų Rum
šui".

Matyt labai pagadinau biz
nį ln»dlcvukiuux, jeigu man 
atsakydami jie kuone tri- skil 
lis prirašo. Ir prirašo baisiai 
Imisių dalykų, kad aš esąs ir 
netikėlis ir inobigis ir arty 
į no meilės neturįs, ir maždaug 
nesveiko proto.

. Nors taip blogai su mani
mi nėra, bot nesiginčysiu; as
menys nesvarbu ir neįdomu. 
Svarini sužinoti tiesų ypač ti
kėjimo dalykuose. O čia jau p 
“Klausytojas” perdaug palei
do liežuvį. Ir prirašė melagys
čių pusę drobulės, šiandienų 
laiko neturiu, taigi Dievo ir

Keik i nešvarias vietds vai 
gyti. Gerinu pabūk ištroškęs, 
begu žinodamos rysi užkrečia - 
nu) ligų perus.

Du Lietuvos kareiviu pir
mų kartų ėjo j apkasus lies

biem prižadėjo po penkias, 
markes už kiekvienų lenkų 
kareivį kurį užmušiu.

Vienas karys prigulė pasil
sėti, o kitas saugojo..Vos apė
jo vienas prigulti, 'antrasis 
tuoj. Sušuko:

H

Kiek jų yra namie, kiek ava. 
tur. Panašiai, kaip protingus 
šei nūninkas žino kiek jis žą
sų turi namie, kiek {Mirdavę. 
Piliečių skaičiui! rudo gerą 
valstyliėa ūkį; jų1 skaičius ro
do kariu piliečiai, naudojasi 
teisėmis, kurie vengia parei
gą, kurie stato, kurie griauna 
ir t. L

Ypatingai musų neramiais

kartų, kad -lietuvių organiza
cijos randa per tų gari*. as
menį užtarimą pas miesto val
dytojus. Tuom labiau p. Carr 
priscina tarti nčiu, kad jis bū
damas demokratu, užstndanuis 
■mumis, būdavo priverstas su- 
sikintr su dabar valdančiais 
miestų respublikonais.

. P. J. Carr atsižymi visiems

numeryje. '4i& 7

VĖBRAS GARIMO PUODU
KAS.

* . n • vzaaa a vioivuw

laikais registracija reikalinga. Slrnmn ir- mandagumu 
Juk pasauly priviso nemaža L _ . .. . . .' 1 ._ . . ... Jo ofisan kasdien ateina ----valkotų, tauta >ta)om<.lhl,1«u| luli di.kaojMld, „^primini
•Juk pasauly priviso nemaža

vėjingi} respublikos gerovei 
žmonių. Jeigu viri be' skirtu
mo butų piliečiai* ir naudotųsi 
visomis piliečio teisėmis, tai 
suvažiavę toki niekšai tik ar
dytų šalies ramybę, kliudytų 
šalies jiažangą Lietuvą neno
ri tokių piliečių. Tuo t arpu kas 
įsjregistruoja jMireiškia no
ro Imti Lietuvos piliečiu, tu-

■ina laiš 
f__ , ___  w primini
mų apie užmirštus mokesčius, 
už sugrąžinimų permokėtų pi
nigų, neprašant ir neieškant, ir 
kitokios rųfiies tikrus patar
navimus piliečiams.

IJet. liabd. Sąjunga pati nuo 
snvęs ragina įlabartiniuose 
rinkimuose palaikyti denio- 
kratą -ijrašr išstatyta p. Carr.

M<- primindami,'

u t k ;i r

iiriii-il* Tikintu

tai k it n- klini-inuis.
Kl. — Ib t vistik noriu 'žino

ti ar negalima |>anaikinti pi
lietybės įstatvmu!

Ats. — Žinoma, kad galima ' 
Vi.-i žmonių leidžiamieji į>- 
tutviiiiii guli būti tų pačią 
žinomą jMiiiaikmti, papildyti,- 
(■nkeisti. Tik amžinieji Dievo 
pluhauu nepiuiMUUUMUH.

h-t tą 
žmonių, kaip P. J. Carr, reikia 

Iir demokratams ir respubliko
nams”.

I'žtnt lietuviams, kurie bul
eliu.-, prmieįuuiH* iHiidią žmo

gišką Uusiklę: ““Savo tautos 
’| prietelių įieužmi rakini. ”

žinau tikrfii, knd tokių

Viešas gėrimo puodukas 
platina užkrečiamas ligas, nes 
vartojant jį užkrėtimus neša
mas nuo burnos į burnų.

Nepaisant, jog atsargesni 
visuomet nušluosto puoduko 
šonų prieš vartosiant, tokiu 
bildu nušluosto sciles tų, kurie 
pirmiaus vartojo, bot yra fak
tas, kad tik muilas ir karštas 
vanduo prašalins puoduko šo
no perus.

Viešas gėrimo 'puodukas jau 
M>nai nuvartojuinas gclžkrlių 
stotyse, vienbučiuose, didelėse 
salėse, ir viešuose namuose, 
liet vis dar yrn kaikuriose vie
tose. Dabar, kuomet tiek daug

■būti f
— Apie penketų dcųiHflJ 

tūkstančių.
— Ir laimikis! sušuko Jonas 

griebdamas savo šautuvų, jau 
tampame turčiais.

Suėjo bažnyčion sutuoktu- 
bma 'Pauiiiyivr nMteb^io. IfcJlil

jaunaoia atrodo iSblyikųa ir la
imi susirūpinęs. Priėjęs prie 
ju klausia: ,
. — Kas yra, Antanai; gal

kad aš nustojau,ūpo.
-'

vrn laika.- iii.l pinuti

mus vaikų ligos, kaip tylimi, 
skarlatina, difterija ir t. t. sei 
k išplatinamos, arba kom-jiinp 
ir čiaudėjimu. Net ir namuos*.* 
šeimininkė turi paskirti atski
rus stiklelius gėrimui.

Kalbant apie puoikiku-, n>- 
prušalį paminėti apie nešvarą 
stiklą plovmin sodės fontano 
su ai Ma vu-susu geruiMi vielo-

- van-vieno skersgatviu Chicagoje kur nė<B Ik-gančin
Gervė gyrėsi gerų girų gi- parašyta: Rc-elect P. J. Carr. dens. Yjistingai vasarų, žmonės

rioj gėrusi. County Trcaaurer turi apsisaugoti. Tokios gėri

būtent: Virbalis — Kartonas sn savo gan- • 
joiiii- užimu Š1R\'L\ ri' RAJONĄ; jo gnu ■ 
i**s vadinasi: ” Milicija neitralnęgo pasu” 
( • zonų uil.i-ija i; ('IBI I-**

Vilniaus ginklais; sale jų veikia dar“Zwi 
ązek bezipieezenstwa kraju” — vaduvau
ja KRZYWIET.

Ainiirmiitiii
u UJU *

— Negaliu tam žmogui par
duoti encyklo|w»dijos.

— O kodėl?
Ji- * i-kii žiną*.
Tai gal ji- mėgtą jo-

' ii-r.i ■ ir*|il ik iu. ku*I 
šitą dolerį nepraleisi imt 
binurios munšainės.

Elgeta. — Ne, poneli, 
pirksiu goriausią, kokių
šiuos pinigus galėsiu gauti.

aš 
ui

Kas tu knyga kurią -kai

— Tni čia visokių nioni) pri*

— Kodėl!
• — Nė žodžio nesako apie na- 

Jninėlės dirtiinią.
=

tojus, kad duotų prašymus priskirti Len 
kijni ir skųstis melagingu bildu ant lietu

Tokiu ]<at darbu užsiima ir jų 
t " Barniuiski.-. kun.nn nuo

‘I

■ J

na<,
t _■ t:: di-

purli/.nsui bu

Kirviui i;

vieną milicininką ALEKSANDRA MoLJ 
pagauti Is-lai.-A. n. kur mzmoniėkai kati 
kiminini išvilko iŠ nibų ir sušaudė. Sūzi 
noję žmonės opiu tokį lenkų žvėriškų pu 
steigimą, kiek gulint gelbėjo savo milici 
jai, kurie neprašytus svečius išvijo, nu
kaudami 3 lenkų įHirtizaiius. Reiškia, kuli 
ŽMėfarijoi nutarė '“išvyti Lietuvių 
zanus0, taip ir mėgino tai padaryti, nors 
be pasekmią.

Ajhe »į įvyki lenkų .pandų pa.-kellr- 
visai atbulai; girdi, lietuviai užpuolė ir 
lankai besikaudami nįeko neprarado, o lik

"U

li< n.i l> akų purli
> užpuolė (širviu 
piliečio Barono

krautuvę: išdauži Itiiigilr, |»uviiiė du u g ) 
v.nrią pn-kią ir pinigų ir pigaiio.s ml- 
progditm krautuvėj rankinę granatą.

K rautu rnvininkn*. mntomni, -j»'-pi 
pranešti milicijai, kuri vėl prošepanus” 
uz |Wikar]»os. ir pi-turieji ”do Imu”...

N iil lii-Įio:. mėn. 24 dien. lenkų par
tizanai tifamė noutralines juostos kai
mus: Baranovo ir Prudiškės, ties m. La- 
hnimrni. kur irgi privirė košes bešeimi
ninkaudami; ėmė skriausti, kiek tik mokė
dami. valstiečius ir plėšti jų turtą. Fak
tų yra hrgulč:, bet čia nurodyta tik ma 
za dutrie. kad kiekvienam butą aišku, kaip
lenkų godų.- nasrai norėtų visai praryt i 
?avo kaimynus lietuvius, ieškodami įvai
rių tam tikslui būdų. Dar tenka pasakyti 
kaip lankų pMtizaniBi iėųūricinfę priėl Ka

ju Ir.MhKgo lajoiiu (Knirto Np-augo-

rąjungii Tnikų rajono», Klubo viršininkai' 
Knpitnn KASOMSKI: Traką rajone dnr 
partizanų gnujomi- vadovauja BANECKI. 
-IANK(»\VSKI. < >I’ANOWICZ. DAI KS 
Zl'AVIt'Z ALEKSANDER. DAURSZE 
\\ 1CZ J( >ZEi-, ri' »1 ROWSK1. (iEND 
WILU). PLETK1EW 1<’Z, W.KSILE \V.s 
Kl. ir kit, bet jie su savo gaujomis yra 
vadovybėj* Šio rajono kuro instruktoriuos 
Cibulskio; — APIE RUDŽiaKMJS parti 
zanų gaujoms vadovauja* koksai tai KC 
ZEIA’ZY ZYGMUNT; ją padėjėjas J.AB 
U)NSKJ ANTON; — AVENCION1Ų RA
JONE pAltuklių gūujuiM* vajuvauja ufi 
cierar STASYS PESLCAKAS, — vadinu
si “Konicndant — ITT-go okręgu miliciji 
liMlowev pasu rifUtralnego’’ (Neutralinės

nuau-i jo veikėjui NIZI'ASKI. J<>Zl.i 
TAR.\O\VSK1 ir kL I “iciniiumę gi spnr 
ne. būtent: SUVALJvl, RAJONE, pnrtiza 
mj gauja.- veila apicicrns Kuchczynaki iš 
4! mu “Suvalskiego“ pulko; jo guuju- 
IMisivadinę “Oddziaiy strzeleckie” (Aau- 
lią Skyriai).

Partizanus lenkai apginklavo tnunpuL-i 
karabinais, revolveriais, kardais, rankine 
mis granatomis, bombosvaidžiais, kitlkos-

Kad gerinus paruošti partizanus ka
rui, kaikuriose centrinėse partizanų vie
tose pristeigė tam tikslui instruktorių 
mokyklų, pav.; SUDOBA TDfiS fiVEN- 
CIONTMIS ir kit. 15 m. Sudoha jų parno? 
tas instruktorių kadras išvyko Vilniun.
kur išskirstė juos partizanų dalysųa; jų 
tarpe didesnė DALIS SILEZIJOS itlAL . 

ju, tik |*urtizuiiimi-Į, ritgnm žmones n-mli 
partizanus, kad nuo “chamą” gūdų.

Pastaruoju laiku lenkai iš tikru |>ano- ą, 
rėjo sutverti iš neutnilim'r juostos ‘“res
publiką”, nes sudari- tam tikrą tarybą, 
kurios pirm imti k ar ZTUNSKI, padėjėjas 
\H(’KrEWICZ. -okn-tnri'i- N'TnfK o vy 
rinusiu karo instruktorių prie “‘tarybos’’ 
kuks tai DKRWINSKL Lietuvos išgama.

Ncutralinėtt juostos gyventojui laukia, 
nesulaukia tos dienelės, kuri bus šventė i* 
sivaslavimo M lenkų — plėšikų persekio
jimo!

Nors kančių galo nematyti, bet visgi 
ateis toji valanda, tos teisingas žodis, kuo- . 
met netik astralinė juusla, bet ir visa 
Pavergtoji Rytų Lietuva susilies su savo *7
močiute lųisvųja Lietuva ir pnsnašingps

2
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OSABfiAS

DR. P. ŽILVITIS

IŠLEISTUVES IR IPRUM 
TUVRS.

CHICAGO JE. I dus (Nurip. choras pruilėj

ŪR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir

Chirurgas
IMI South llal-lml ‘.trrrt

VaUndoa: !• iki 11 ryt*: 1 Iki

DU CHARLES SEGAL

m** f—vata n na t

Spring Valley, ni. — Spalio 
22 <1. musų mylimas ir gerb. 
klek S. Bystrais |>er pernoks
iu atsisveikino su visais (Kira- 
pijotinis, nes išvažiuoju 
klebonauti. Visi žnioiiv 
nuiiudn, ne v irimui ir 
per skruostus byrėjo.

Po pamaldų dv. Onos cho
ras, ant greitųjų susirinkęs 
pasitari* kų (mdaryti ir kaip 
ant greitųjų išreikšti pagnrbų 
mylimam klebonui, kurs -jau 
antradieny 24 d. išvažiuoja. 
Tuoj giedorė* ir giedoriai

kitur 
laivu

ro ir viso jaunimo kun. S. Bysliių tapo užaugintos iš 32.000,- 
trajui viso labo. Taipgi lai-1 KUO iki 91,000,000. Surenkama 
n .mirai darbuotis su nauju 
kleb. A. Vaitis*u. Paskui bu
vo žaidžiama gražus žaidimai, 
kuriais visas jaunimas pasi
linksminęs, išsiskirstė.

ii. S. Bv-trnis išvažiavo 
spalio j Kenoshų. \Vis.24 .1,

U Sųjungiečių vakaro.
Kaip buvau rašiusi, kad spa

lio 29 d. Ciceroje north-tidio- 
čiai vaidina “Vargšų Tadų” ir 
“Kuprotų Oželj'*, taip ir įvy
ko. Žmonių prisirinko pilnut^

mokesčiais dvignlmi trilmbtd 
daugiau, ir skolų (Miduryta 59 
inilionnis duugiMi. Kur tie pi- 
uigni dingot

4. Be tų nežinia kur dingu
sių pinigų dnr apie ltt,<*»i.(>U'i 
pavogta nuo mokiklų ir 7d, 
•.“.JO vaikų mokyk!užtat pn 
liko lie sėdynių. Apie tiu gir
ti ėjome, nes ponai vagys atsi
tūpė* kalėjimo ir dar tebetupi. 
f) kiek nežinome?

5. Kr tik mokyklų direkto
riai; liet daugybei ir kitokio** 
rųiies valdininkų pateko į tei
smų už visokias neteisybes. 
Bodavo ir pirma, bet niekuo- 
inet nebūdavę tiek.

6. Ha. Graarro, Valstijos

io nio 
_________  I kintis naujo muzikaliu veiku- 

“LAPKUS” CHICAGOJE | |o _ „r,n.h. .*SyhijH*.
liai y ni nukalimai daug 
lės j«*gij ir |>u.'i&v<-iitiino. 
t<>, km kurie imu nlicjoti: 
l>anipijinis « horu> 
k) duhl| veikalų 
-celioje. Bet J. Bld-l-,

Lig š'ul “Ijipkus“ l»UVo 
žinomus tiktai Lietuvoje. N** 
tik (Mičioje laikinoje 'mu*ų 

Kaune, l»et ir pro 
jis buvo rodomas, 

ilideli ir ninži. x*id

sostinėje I 
vinrijosc 
Žmonos, < 
i* jauni, I 
matė, ta« 
\ imą -yk |Niinntę 
dažninusia

PRANEŠIMAS.

dariai-ėn ir kai-kurios šeimy- 
ypač motery* viskų su

ruošė puikinusiai ir vakarėlis 
surengtas. J

Prie vakarėlio ir L. Vyčių 
k p. prisidėjo bendrai dar

buotis.
Vakarėlis įvyko spalio 23 d. 

tuoj po- pamaldų. Atvykus 
svečiams, gerb. buvusiam kleb. 
S. Bystrajui ir naujam kleb.

nos.

rieniautL Svečiams kiek Už
kandus buvo programa, kuri

Stulgos. Pirmiausiai jau
nieji L. Vyriai sudainavo 
“Pasveikinimas” ir “Aš vai-

Kadangi tfa reikalėliai Chb 
vagoje buvo, vaidinti, flai vai
dintojų pravardžių neminė
siu. žodžiu sakant, geriau* ne 
gali būti. Esame labai dėkin
gos p. Murtinaitci. rezisordi. 
Jos prielankumas 2-rai kp. ne 
apsakomas; jau ne pirmų kar
tų ji motus patarnauja. Tai pat 
visiėms vaidintojams tariam* 
širdingiautnų ačiū. Vakari) pa
sisekimui daug pasidarbavo O. 
Rūnkieilū ir KoL Sriuhienė- 
Vaidintojams užkandžius pa
gamino M. Anei<jericnė. Kuo
liu joms esti labai dėkinga.

,‘tų išėjusių aScltAn vagysčių, 
gavo jmsilraukti iš savo vie
toti, nes matė, kad nė teismo

organizuoto* gengės. Įtekmė 
blogųjų miesto valdyboje yra 
visagalė. /

7. Tas dnrbštynms ir naiki
nimas žmonių pinigų į akis

CIUi-acn. (II.

buvo duetas, kurį išpildė E. 
Mitsiokaitė ir A. fiešlnuskaiv'*. 
Tolinus sekė knlha. kurių pa 
• adė V\ėiu pirm. š. Evaiuius 
|_j. Solo i'.i )muilo A. i’

Tel. L*fayctte «0»«

DR. A. L. YUšKA
1900 Su. Halsted S’.r

<>n~i .si - 
c IkJ

vvikinimo kalbų, naujai atvy
kęs klelmnn- kun. A. Vaitis. 
Kv. Onos < boras «m«ininnv<> ir 
I aig imt pmgriiinų vedeja- A 
I*. Stulgn pasakė kallsję liti 
kedfunas nuo savęs, nuo cho-

OR. A. L RUTKAUSKAS aronojAS m ciubihgaž
1111 Ro. A»mw>

MU. L*x*r«*« <14*

Va—anm S-ll rytais. l-» po 
plota ir 1-9 raksral* NtUHdlį 
oiaio aktai p* pista a iki » tsl AR GALVĮ SKAUDA?

DR. MAURICE KAHN

JOHN J SMETANA

X |<JU

NAUJIEJI LIETUVOS

DETROITO, MICH. LIETU 
VIŲ DOMEL

A. D. S. 
kvietė mane
Ir

- S. 19 kp. (« 
dainuoti koncer-1 

iamatiio įimti lapkr. 12' 

po to imiI.lietimo n-

ji* kutu orte, tiedalt vnin-iii, !»»■’ 

užtai dainuosiu savo |»arrngta- 
nie koiir**rtr lapkričio 19 <1.

Svetainė, kurioje mano kon- 
rertns įvyks. Ims jMim'mvtn

J. Butėną*

SKAITYTGjy GAISAI
Dešimts priežaš&ų.

Jnu aštuoni metui baigias, 
kaip Chicagų valdo vieni žino 
nės. šio m. 7 d. mėgins kiti

Ofiso tol. Boulatkrd »<>*

Dr. A. A ROTH 
mama* ūrDYTUJAb ir 

CUIKUllGA*

I

DR. J. SHMGLMAN
—i Tirtous vsiityoreio*.

DR.. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

.3303 South Morgan Btreet 
rtur*c«. m.

E. MAKARAS

ku 
<lui- 
Dek 
argi '

įstengs to 1 
(Nistatyti 

choro

iictrivi.ji.,, tangas neala-jodumi, 
>r. j<> kuo ii ikahi- |sn yk- ii

JI niiitvll.

k«- A Cinu tiku ir nt-idurA lietu 
viškamo IJrookiynr. čia jį bu 

čiupo kokia tai jaunų vyrų 
grupė, nusistėm|M* į vienų te
atrų ir (lamdė Brooklyno lie
tuviams, kurie visų laikų juo 
keti pilvus susiėmę.

Per vasarų “Lapkus” tu 
rojo atostogas. Bcsitrankyda 
mas po formas jis patraukė 
Chicagns link. Vienų gražu 
šventadieni L. Vyčių 36 kp. 
gegužinėje pamalti j) žolėj

gražaus leikaio putinti ii.
Panemunėlietis.

Pinigai

-LITAI
Jnu Siunčiama Per

DIDYJI VALSTIJINI
- BANKA

Central Manufacturing
Oistrict Bank

1112 West 35 ts Street
Chicago.

Turtas virš S7 000.000 Ov

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

parduodami
» — Ynadug krri|»kltria PA* —

S. L. FABIONAS Co.
sos W. »Ui SI. Olkyco. 
TH. 111x0. MII Ir »77«.

, T.VS 11VS Ištikti JVM AMT 
NAlilMM.

l*aj*kniln*nl KluntUm* Hnlfu* Ir 
l*arduodatuo laUrakortra.

romi kažkokie kontraktai, kuo
ne fiktyvia^ o reikalaujant 
(Miskelbti, kur čia dedami 
žmonių pinigai, — tylima.

8. Kad žmonių pinigai urbia 
žmonių naudai, užtenku pažiū
rėti miesto VTduryje į alley. 
Tokių ncKanitarinių sųlygų y- 
ru Chicago  je am kiek v irno 
žingsnio, kad if žydų ui k m- 

, piai Kauru* brue Ims švan*<- 
: ui. Chicagos Samtrjr&i u Imr- 
! rinisji ligoms užkrės, jei p.i

niekam nesakė, nerodė.
Dabar L. Vyčių 36 kp. jau 

skelbia Chicagns lietuviams 
knd pagautasis “luipkus“ bus 
rodomas. Pirma sykį jis juo 
kins (’bicagns lietuvius lapkri
čio 19 <1. vnknre, School Hali 
salėje, ant “Tnmdeiko”> Bilic 
tai įžangai jnu pardavinėjanti. 
Reikalaukite jų ims kp. na
rtas.

Tik nepamirškite dienos.
Reporteri-- $—U.

Demokratu Kandidatas Ant
Cook County Assessoriaus.
Štni musų seniui < i mugu* ir «Luu- 

innuni pažiKlniiiiM Ponus Sheridiui 
ir vėl kelin.n iiiiiuti vi< ta As-ses..- 
linu». Jis tų vieta turėjo užėmė* 

' pirm dviejų metų ir |ui*ir<Hlė leš 
■dn—*. sfljžiiiitiKns ir piliini impn.u- 
tnntis sivn <l;irb( .* i ,-i knd

Įlus'ui butų 
| dinti i» vp 

UČtilK. .lo

.m..• 11

x .<_■ i.i ku-

ų IHlHl*

(Mitvs |Nilnik<> organizuot un 
vagius. Jei tuip toliau bus, 
C hicago lengvai įsigis gralte 
rių ir vagių rnieta) vardų.

lo. \ >rši>n<-j«* vikns rinkimu 
ikasincrijob t<>t i t olint i .lu<i 

ge. Hidtar tų inašiiKTijų valdo 
P Ritrlteinier — rrpnplikonus 
JI lUMUipuUU — LlUIUHIU 
jiomprotaitovuskia konq>anijus 
(lanoitinis šulas. Jeigu jis bu* 
išrinktas, tai ta konųsiniju įm< 

siliks Chicagoje nelaimėms 
skleisti ir 
lm.« <I III lt lt

tolinu. Jei ne, tni 
galimybė žmoni m 
išnikŠtl.

. ulgriti.

MOKINASI OPZEZTT

Dievo Apvaizdos Tirap

Repubhkonų Kandidatas 
Cook County Shcrrif ’o.

Il.ilbiiotojai x purini ateiviui

unu| il/.iiiili vnlq .įvirti jio

ant

vartKruMAM athamamtt m 
TEISINGA PATARK AVIMA.

| V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29

.1.“

South La Šalie Str

R ?

l<« pulilikmių i tiklymo ]> i «k
I hieagoje kieki i«.iiMiu y ni

I. Mokesčiai, ypu«' ant mihi!- 

kiųjų iiuusavyliių taip pu«lid«’v 
i<>. I n<l tnk-tiui'-iui orimu pri

i - n .i .1; i u 11,

mokykla.- apsaugot t, t< i 
tm-iim«is»* užtikrinti, mi- 

vo sveikatų apsungnti, nešva
rumus (smulkinti ir nnkiiimis

Imti

seinn |*inlnoti dėl negal<*juu<> teisingoj tvarko* patiekti, tn* 
r.ebnl-uus už kitus, kaip tik 
u± demokratus. Kuomet ateis 
7 lapkr. diena Iena norės sa-

išsimokėti. Kenčia neturtin
gieji Bet ir turtingesnės fa- 
lirikob nedaugėja, bet ieško* 

itų vietų, ne* neapsimoka 
steigtis, kur nesvietiškai 

spatvlžitūba. Kenčia visas eko 
nominis miesto augimas.
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ImImu u* PETEK M IloFI’M \X 
uni Slicriffo. Ponas HUFFMAN 
yru coroncriuui |M*r paskutinius 
IK metų ir turi n-putuciji, kaipo 
geriausia* laidininkas irioj vai* I 
ujoj Jis .i ra tikra* draugtis ai* i 
' m dumrur .1 i- j'i ji* iia ln*.-

........ u..~ 
hutų galima -nrastr kiti'- UŽ1 
dabar valdančiuosius Thotnp 

balto laikrašcruošė šimtų l*ono — Lundino — R«*igls i-

mokesčių yra daromi milijo
ną br tikslo. Apie tai juodu

tari kilti.

.»*•

PIUMBING
3319 Auburn

Chicago

A. Masalskis*
IŠI*UV11U* * 

ratarauuju Ul-P

cunagd
LIETUVON PER 10 DIENU

3307 Auburn Avė. Chicago

J WYANDS 
Graburiu ir Bhi.--iiiiiLiut.ujab 

K SYREVTCIA

i <»i vv

. immmirA iniiiiiiiii * miliniui
p.ix «lj 1.1

(Apgr i

Net ir kūdikiai pastebi!
aiškesniu nudaryti, pastatę* 
kryželį tik už demokratus.

10. Yra priežasčių, kad už

Įvyra taip legra irii.kai i* galvos paba
linti pirUknnn* Tik kelia kartus panau
doju*

ji n. Vl»u<itnrl J.į
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ĮCHICAGOJEl
pasakyti, kad ir to nieko ne 
Ųus. M— Iiru Igeport iečiai vie 
ui nn-nv. imo i’kilmes.

Delegatas.

PRANEMMA13

KELETAS DARBININKŲ 
SUŽEISTA.

Ro įmanei l'rodini 
taigoje. 
U/ei 1.1 

I.’ uriii

!(. \\ - i

ŽUVO DIRBTUVĖJE.
Tbonin* įlomy. 39 nu dirin 

Otnalm Pm-kinii (’o.. 23JU So 
llnl*ted vai. inzinų knmluirv 
l’<žvnk:ir j;.m alvjiiojunt ne. 
ši na- ratas |*ngnv** jo dnilm 
kilis ir nelaimingus' žino.

Vnlstyl»ės komisija |Ktsk<4 
l*ė, j<»ST ateity Chieagos iihmIi- 
kalės mokyklos studentai ne- 
Llis leidžiami laikyti valsty- 
liinius kvotimus.
uamnniiniiitiiniiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiin

TOWN oi LAKE seredoje 
8 šio mėnesio bus D1SPUTOS 
SU BIBLISTAlf. Sąlygos tos 
nacius, kaip ir Bridgeporie. 
fchool Hali Honore ir 48 st.

Biblistai, ginkluoki!ės! A- 
teinu jurų melagysčių daužy-

“BERTHA*’ SAULIAMS.

I CK’KIIO. ILK — Per šau 

. I‘ų atstovo A. Zmuklzinnvi- 
ėiair- prakalba*- laikytas lupk. 

, d. nemažas būrys žirninių
nuinknvo šaulių Sąjung:!i 
£334.85. — Tni už tiek pinigų 
j.'jliilm nupirkti vokiškų kn 
r.tiolę “Bvrihų 
vai

ir jau ji*-

Dirbt i nenon.

j«i

liečiat.’ Tnda renka komisijų 
iš |n-iikiii, kivi -nšaiiktų kitų 
-u- imt ir varytų dariai pir
mi n. | komisijų apsiėmė, vie
tinio K it. F<*denieijos -kyrinu* 
vienas nnrjs. dauginus niekas 
neti|»iiuui. Ntel»ėlinn. kad ir 
tie kurie liibiniisin agitavo už 
tai. nežinin delko j komisijų ne 
aptuėtnė įeiti. Pagalinus ėmė 
nerimauti. Pasigirdo Imlsų. 
kad vnldyiin guli sušaukti ki
tų siis-nin. Is*t kono vandu sau
kti? Kuomet ir kur? Bendro 
komiteto vardu? Knd jau jo 
nėra, siii’-o. Tada visi sukilo 
ir išsiskirsto nieko m-uutnrę.

Neva pasiteisinimas.
Taryhieėiai buvo atėję n<* 

daria* dirbti, l*«*t |N*n*klamuoti 
savo ”larybų”. Pavyzd., vie
nas “tarybos” narys, Izicaitis, 
buvo |M*rslntytns j komisijų. 
Is«t luiijisiėiiiė. snkn. “Aš ne
apsiimu; jei matysiu vėlinus 
dalykai gerai einu, tai prisi
dėsiu”.

Tai matot** koks pns-iteisini- 
i’ias. Reiškia, kada kiti viskn 
pmlarys ir praib* 
tada jis 
jei nori
dirbti. In’ 
ir dirbk. <

važiuoti.
prisidės. N**, hrnlnti, 

visuomenės dnrbų 
-tuk į pirmus

r r

ŽMUIDZINAVIČIAUS PRA 
KALBA

West Šule. W.-t-nli.-čin 
siyynn jn loo miošiiin'ių pat 
jutui . pinl**iikė m-t <

Wecl Side. — Lietuvių Na
rnu Savininkų P. V .M. D Ckt. 
iiH-oe-dnia siu iri n k irna." įvyk* 
pirmadieny, lapl r. G <1. 8 vai. 
vnk. M. Meldfžio svet. 2244 
\V. 23 PI. Vi*i nnrlni mnlonė- 
l’ite priimti laiku, m-* yra In-

kni Valdyba
i/riuu CkicatfOH į 
/i < "‘trriHr /ni.slu/ui.)

A.
piniiinusiai

jungo* nt'fovns A. Znmnl/.i- 
navičius.

Kun II. Ilumšns trumpai su
pažindina klausytojus FU At
stovo durimis iš praeitų laikų 
ir tinkamai pristatė jį, kurį 
publika priėmė širdingais ap
lodismentais.

Geri*. Šaulių Atstovas 
ZiiiUHlsinnviėniM
vunlan Lietuvos Šaulių Są- 
gos vislia |taaveikino ir iš
reiškė ši n lingu padėkų už gau
sins pirmesnes nukns šau
liams.

Savo kidlioje plačiai |*nj*a 
-akojo apie šaulių atsirndimn. 
jųjų pirmuosius žingsnius ir 
kovų su priešais už Tėvynės 
laisvę. Taipgi pridūrė ir savo 
IMityrimu-. erškėčiuotus žings
nius.

Puliuigils pinmjją kallios da
lį pradėtu rinkti aukos. Karš
tai ĮMiskntinus kun. Butukui 
stoti j eilę Šaulių Rėmėjų 
tuoj link jo pradėjo traukti 
eilė /Juonių, kiiriciim p. Žmui
dzinavičius suteikė |*o ]>nlii»di- 
jimų ir prisegė Lietuvos šau
lių Sų-gns siilabrinį ženklų — 
skydą šiems: Jonui Nnujnlhii. 
A. .IniK-lintiskui, J. Snnnorui, 
J. Krotkui. <*. finidnitei, J. 
Kulikauskui, kun. F. Kudirkai

•PF.TER BARTZEN
Vicnor- iš mirų vyrų.

Balsuokime už jį
P«i«r Bartien, Demokratų kan

didatas ant valstijos iždininko 
(Stato Ti'in«urrr) IIlinojau* mi
sti jai, hulsav inio dienoje lapkričio 
7 d. 1922. Jin yra Žmogus laitai 
triiuiuniM. Ji* yra gerai žinomas 
Chiragujc dirbdamas {vairiuose 
virtime ntliko savo prie*h-rmra *q- 
žiningni patenkindamas vikiu žmo
nės.

Jo rekordas kaipo pirmininku 
County Board et Cook (kranty ir

miesto yra gera^ Ji* talpai inte- 
raaavnsi neraaiai -Motber'a Pon- 
don Rili, kuria yra ir buvo laimi 
nniidingn motinom* žios vabrtijom.

Kni|M> kandidatas valstija* iždi
ninku (State Traasuror darn k{ pri 
žudn šio** volai i jo* gyventojams:

Aš ntnnujinu agv<> prižadų kurį 
padariau pradžioj-- kanipnnij«M 
kad kni|H> valstijos iždininku pri
žadu miugoti Valstijos turtų ir bc- 
rrikulingni ncaikvuti žmonių su
dėtu* pinigus, tUami palengvinti 
žmonės nuo dkieU^ tax'ų.

A* nepriimsiu ari vieno dolerio 
žmonių pinigu apart savo aidi ris 
tos iižmokratim. B

PETKR BARTZEN.
Demokratų Kandidatas ant Vnbrti- 

joa Iždminko.
i

Pcter Rartacn fra žmogus vie
nas iš mus. ir -optinln inusų idi- 
,im ir rvikalnvitnua. Kiokviemm 
li.ilsn* nteivių-pilicėių prignli jam.

(Apgr.)

Didžiulėj Lietuvių demonstracijoj {vykusioj Me Kinley Parke Ragp. 20-1 n Pavirto Iždininkas Coun- 

ty Trvamirvr PATRICK J. CARR dabartini* kandi datas buvo vienas ii geriausių kalbėtojų. Jis svei

kino visus lietuvius fenais susirinkusius išreikšdama* vilti kad Lietuvos Atstove* butų pakeltas j Arabą- 

sadoriaus rangas. Ponas CARR per praeitus metus sutaupė ♦654.410.00 nuošimčio arba $100,000 dau-^* 

iriau negu jo pirratakunaa Jis veda didelę kampanija prieš visus tax’ų i&naudotojua. Paveiksle parodo- 
‘ ' > i ... • f*ma pJė L. Griraitė, vaizduojant Lietuva. P. J. CARR ir p4č Sofija Ju>3cevičaitė vaizduojant Amerika.

A. F. CZESNA'S
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI
NIS VANAS

Su

PRANEŠIMAS

i. k ii

.•uimiis Liet. Kauliams, jų nl 
dovui ir Liet. Vnls. Atstovui

uoli. Aukotojų 
k> Iii! \ .•liini.

m- u/, kokius pinigus ne nu
einu. atsiliepė antras, iš šalies.

kitokiu,

JONĄ R. PALANDECHPRANEŠIMAS.

san- 
Mu 

Mes

Imtu siimnišiu X .liim-lmii-kn 
iiuoru* i> Uui., J. iviolkur

pnrap. >v<*t., pr e I-* ir 
nve. Visos kuo|*o> pra 
Išrinkti irauėtimii :it-1ov 
I u 
•v

B. J. Jakoitu
< ’hie.-i ■_'<

Antradieny, lapkrhi 
tni yru rinkimų dienoje 
r >|Milit'in State Biink :

M. t
2 and

SUS MAS BE PASEKMIŲ

Bndįj rort.

r us-mų ir | ;i Ku j, 1-1 mk<> 
j-irtnininknuti, *• -I. Pabijoti i 
raštininku.

Pirrniriu-ini Imvo *lnotn «u- 
rinnynvi*. ko I vieni l.r'dg<>f»o* 
t iečiai surengtų iškilnu— -nv-> 
kolonijoj**, nes daluirtmiu Ini 
i-u visų Uiiragos kolonijų -u 
kviesti negalima.

BALSUOKITE IR
IŠRINKITE

si "neluikina”. 
* atšovė: “Tni 
kuri ėjo prieš 

Lietuvos neprikliiusoniyli«>, 2(t
rngp. neprisidėjo prie iškil-

Kis nprtėinė dirbt! o kas ne

-lova- ntoiike; Mes -iis-iik 
imti iii. Kilimui sus-mas 
balsavo rengti iškilmę

nt 
ne
ri ii-

visoms 
siiiin- 

l.iiin ir jim musų viena* dele- 
gatas apsiėmė j komisija. Tai 
driko jus ncapfiirnate J Tni 
•'.t- smirdėto -us-mą!

15;
J’o |0 dolerių: .1. Nuujnlis, 

O. Gnidaitė, .1. Kulikauskais 
kun. b'- Kudirka ir kun. Ig.

Valstijos Kominjonierium

(County Commissioner)

I *.. lu ndreh (hilvvnvo

k mini 
paralyžinis. inkstų ir 
elektra gydymų. Naujausiai.' 
musų įtaisymais, gvrirnntuojn 
nie geriausia gydymą.

Mes dirbon messrtvich 
-n Eli-Hriku Santisoidnl 
cliinn Vibrntor. Electric
sage., Electric llivolt Kay me 
ssagi*. Svvedisli rm-ssuvicli. Me 
ntidrmdnm pntnrnnvimn gc 
llUUeUl UcgU klluo ir pigiuos.
Vyrų yra kiekviena diena ii- 

imant Utaminknis yra moterų 
diena, diena ir naktį.
1657 W. 45 St. Chicago, DL

Tel. Boulevard 4552

šis bankas nebus atdaras Election Day, Utar- 
ninke, Lapkr. 7-tą, ir Armistice Day, Subatoje Lap
kričio 11-tą d. Bankas bus atdaras Subatos vakare 
nuo 6 iki 9 vai.

lampur.a

i —i r>«

Dr. A. J. TANANEVICŽIUŠ 
ornrroj.M m cnmmcAja

Darom
Ua nkailauaiA* kiaMaa, Akiniai pri
laikomi CrlaiBcai. loti Ir •Iii rnaUn- 
Urmą p<r*IU«ta. KrrK^kHe mvo r«- 
<**jtnir> ir valku* •inan^lui mokyk

PEOPLES stosctka'terds BANK
Corner 47 st. & Ashland Avė 

CHICAGO

lt

I Linkus P. Mi 
Ktrziinnusk.u-, A 
ioni-. K. Xln/.ei 
ka, .1 Kaznrmus 
um.-kr.s. K. Mn 
llnidn-. X \’iš

M XI i-el iriu*. J. X..
P. Ilennitis, M.

Ih'lskia, M. Ix"gor- 
llidtrunns. A. Vaitkus 

M. č'esnnvi
lk ui Iii.*. ir

A. Linkus
Ituricnė, P, 
kris. <
S. Pniiliukonis
ėius, F. Kelpšas, K. 
J A- Sininruivičius.

Smulkių aukų 
♦R.G5.

surinkta

JoDDM U

I <IVp

i:ki.. i rn«r» tipu Italu 

irimą Jl» visuomet yr.i 

lietu' inlll*. *

Ronikite tuos biznierius kurio 
enrsinnsi “ Drauge”, nes jb«

1545 W. 47 St. ir Ashland Av.
j

SKUBĖKITE! GAISRAS!SKUBĖKITE! |

ik užiniT-nl.ifr nli<!uoli niiVu balną y 

iiz .I«»rin I’ P.iliootcch likrni nr t
ItfUlIi

Viii Lietuviai, Roseland Puliman. Kens,n gtan. Chicagoj ir apiclcnkiai esati kvic- 
į čiami ateiti į atidarima mn su naujo ofiso, Roseland

į NEDEL10J NO V. 5, NUO 12 iki 4 PO PIETŲ g
Vmus darbus priimsime ta dieną, su širdingu a£iuų * <
Litais arba Doleriais j Lietuvą ir laivakortės, rcal estate, Notary Public, Insu- i i 

’ rance ir daug kitų reikalų atliekame.
Lietuviai gyvenanti kituose miestuose siuskite orderį arba drafta čekį. Infor- i į

* madjos dykai. Rašykite greitu laiku.
JUOZAPAS ASTRAUSKAS Manageris , j |

CHICAGO R.E. F. CO *»
Musų 6*7- Pint Mortgagc Gold Bonds, Visados Saugus |

10748 Michigan Avenue, arti 108 tos Chicago, Illinois. ' 7
Ofisas atdaras visa diena nuo 9 ryto iki 9 vakare. G

tiaiuii.
IV AGI.T* A OO

PEUriKOAS DAKB.IS 
Klckvlmu (UrlHBiekaa turintis 
Jlnhlni* ngvnUuU *aU paMg«la,U

su rinktuatikų

MMčMKMiag
. t.

^a^are* Į lunkui dar nykj iikėginsią šauk, šl70X>5.
Tada Unytieriai, nor> gerai 11 i kuf-iuu, bet iš kalno galima
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