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MIRĖ LABAI GERBTINA 
MOTERIŠKĖ. 

TAI BUVO TIKRA PASAU
LIETĖ MISIONORĖ. 

WASHINCpON, (pastų). — 
Pirm poros savaičių čia mi
rė ir vietos kapinėse palaido
ta Mrs. Annio E. McClosky. 
Kjo 89 motus. Visoj to žodžio 
prasmėj jinai buvo pasaulie
tė misionor£. 

Pati atsivertusi katalikys-
t*?n, Mrs. McClosky savo gy
venimo bėgiu Kataliku Bažny 
čion atvecįė 25 asmenis. 

J i atvertė katalikvstėn sa-
w 

vo vyrą jam einant 72 metu 
amžiaus. Atvert i tai pat savo 
penkis vaikus, seserį, broli gi
nu nes ir pažįstamus. 

Ja i mirštant buvo jos 14 
anūkų ir 8 pronanukiai. Visi 
jie yra katalikai. Taigi, su
dėjus krūvon jos atverstus ir 

Turkai Prašalina iš Turkijos 
Francijos Konsulius s 

SANTARVĖS GENEROLAI REIKALAUJA KUOVEI-
KIAUS PRADĖTI KONFERENCIJA 

PRANEŠAMA APIE SANTARVĖS VALSTYBIŲ 
PREMIERŲ KONFERENCIJA 

KONFERVOS PREMIERAI. ^ Ų J ^ ftĮ^ DREBĖ

JIMAS CHILE RESPUB-LONDONAS, lapkr. 15. — 
Pirm prasidėsiant konferen
cijai Lausannoj, santarvės 
valstybių premierai pirmiaus 
turi atlaikyti konferenciją. 

Teiiaus nei vienas iš prc-
mieru neturi laiko išvažiudti 

PRAŠALINAMI FRANCI
JOS AGENTAI. 

Turkai nacionalistai mobili
zuojąs!. 

KONSįTANTINOR, lp. 15. 
— Turkai nacionalistai iš Mer 
si na ir Adana prašalino i'ran-
cuzus konsulius. Konsuliai at 
vyko čionai. Konsuliai ten bu
vo paskirti apdrausti krikš
čionių mažumų. 

Prancūzų konsulis ir iš Bru-
anukus su proanūkiais p a s i d a b o s prašilintas. Tečiaus pas-
rys gražus skaičius, apie 5o[kiii Brusson gryžo kitas frau 

cuzų konsuliaris valdininkas. 
Jam draugavo turkų karinin
kas. J i s gryžo su savimi iš 
ton pas imt i 30 francuzij gy-
ventojii. 

Nemažas skaitlius francuzų 
pirklių Francijos ambasadoj 
atlaikė susirinkimą. Pagami 
no memorialą savo vvriausv-
bei. P r a n ė j , jog francuzų e-
konominiaiiis ivntcresams Tur
kijoje grūmoja ]>avojus, jei 
turkai nepakeis šiandieninės 
savo pozicijos. 

Iš K ha r put pareina žinių, 
jog turkai šaukia tarnybon 
visus militarinio amžiaus vy
rus. Juos siunčia į Mosul. 

asmenų. Tie visi asmenys pa 
žino katalikų tikėjimą ačių 
jos įtakai ir pasidarbavimui. 

Mrs. McClosky atsiverti
mui davė pradžią jo dvi duk
terys, kuomet dar buvo mer
gaitėmis. Motina jas pasiun
tė čia Sv. iVincento mokyk
lon. Kas vakaras jinai mylė
davo girdėti savo mergaites 
įkaitant pamokas (lekcijas) 
iš skaitymo knygų. Tais skai
tymais taip užsiinteresavo, 
kad paskui pati pradėjo skai
tyti tas knygas. 

Galų-galo jinai prašė mergai 
čių, kad jps iš mokyklos par-, 
neštų jai d a u g i a u knygų, ku
riose rašoma ^apie Katalikų 
Bažnyčią ir tikėjimą. Moky
tojos įdavė prašomų knygų. 

Mrs. MvCosky dar labiau 
Įsigilino skaitvman. Paskui 
pradėjo teiriautis apie Bažny 
čios doktrinas. 

Praėjus keleriems metams 
jinai prjėmė katalikystę. Pas
kui ją veikiai atsivertė sunųs 
ir duktervs. 

ANGLIJOB NOTA FRAN 
CIJAI. 

• 

Santarv,ės valstybių trys mili-
tariniaį vadai Konstantinopo 
ly pasiuntė savo vyriausy
binis — Londonan, Paryžiun 
ir Romon, atsiliepimą ir pa
raginimą, idant taikos konfe
rencija su turkais Lausaunoj 
kuoveikiaus butu sušaukta. 
Nes tik tuo būdu bus išven
gta kraujo praliejimo. 

Generolo Pelles depeša at
ėjo Paryžiun tuo laiku, kuo
met premieras Poincare bu
vo parlamente. įTuojaus depe
ša pasiųsta premierui. Gi pa
starasis koni'erencijon sukvie
tė savo pataifėjus diskusuoti 
situaciją. Tvaskiau preiųiero o-
fisan pakviestas maršalas 
Focti. 

Patirta, jog maršalas Foch 
stovį už taikinimas! su tur
kais. J is nurodo, jog santarv. 
valstybėms negalimas daiktas 
Į artimuosius Rytus pasiųsti 
reikalingą skaičių kariuome
nės, tinkamos ofensyvai. San
tarvės armijai ten viskas be-
lieka tik- laikytis Konstanti- PARYŽIUS, lapkr. 15. 
nopolio ir gintis. Bot tuo lai- H Lausanno.s čionai atvyko. 

provincija. Daug nukentėjo 
tos proviueijos vyriausias mie 
stas La Serena. 

LIKOJ. 
SANTIAGO, Chilo, lapkr. 

15. — Ohile respubliką palie
tė naujas žemės drebėjimas, 

konferencijom Italijos premiej Pastaruoju kartu smarkiu 
ras labai užimtas naminiais. drebėjimu paliesta Coąuimbo 
reikalais. Turbūt, su Franci
jos premieru Poincare ir An
glijos užsienhj reikalų sekre
toriumi Cur^on jis pasimatys 
ateinantį sekmadienį Lausa
unoj. 

Gi Poincare su Curzon ar 
tik neturės konferencijos trau 
kiny važiuojant iš Paryiiaus 
Šveicarijon. 

Susitarimas pirm konferen
cijos būtinai reikalingas. Ki
taip pačioj konferencijoj nie
ko neišeitu. 

MUSSOLINI TURI DIKTATORIAUS V A L D ą 
ROMA, lapkr. 15. — Pre- įvesti atmainas mokesčių sis-

mieras Mussolini pareikalavo] temoje ir tt. 
i 

karaliaus, idant tas jam duo-| premieras Mussolini pir*, 
tų reikiamą autoritetą su ka-jmiausia nori pasidarbuoti —• 
rališkais dekretais pravesti vi kaip nors atitaisyti suirusią 
są eilę reformų. 

Karalius sutiko su jo rei
kalavimu. Savo vardu autori-

Italijos finansinę padėtį. 
Ateinančiais metais prama-

tomas didelis deficitas. Tas 
zavo jį įvesti reikalingas re- į turi paeiti daugiausia ope-

ni paliko kaipir diktatorius. 
Tas reiškia, kad ministerių •vario kasyklų miestelis Ca-j f ' . • 

*.*.;„„i „;.„• :~~„i * . - i kabinetas, pirmininkaujant rrizal visai įsmuko zemen. ' J J 

n.; x:^i„- ^ v .. i i . preniierui, be parlamento su-Jki šiolei nuo zentes drehc- J N ' * 
:;.*, „.i„«-± : - {tikimo gali skelbti visokius 
nmo suskaitoma suvirs pus-j 

formas. Tokiu būdu Mussoli- ruojant pačiai valdžiai gele
žinkelius, telegrafus ir telefo
nus. 

antro tūkstančio žmonių aukų. 

PARYŽIUS, lapkr. 15. — 
Anglijos ambasadorius lor
das Hardinge Francijos pre-
RttCfUi pranešė, kad Angl i jos 
vyriausylj> prisiunčia naują 
notą Franci jai. Norima ben
drai išspręsti kai-kurias ar
timų Rytų problemas. Anglija 
paduoda kai kokius klausimus 
ir reikalauji atsakyti. 

ŠIANDIE RINKIMAI ANG 
LIJOJE. 

karaliaus vardu dekretus, 

Premieras tad mėgins tai 
visa pavesti privatinėms ben
drovėms. Tuomet nereikės vai 
džiai užlaikyti didelio skai-

kaip tai mažinti valdininkų j čiaus valdininku. Išlaidos bus 
skaičių, siaurinti jiems algas, I mažesnės. 

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Šiandie Anglijoje atstovų par 
lamentan rinkimai. Rinkimuo 
se smarkiai darbuojasi Lloyd 
George šalininkai ir darbo 
partija, kuri daug pralošė mu 
nicipaliuose rinkimuose. 

ŠIAULIŲ valsčiuje, ypač 
Kairių seniūnijoj, paskuti-

kalėjimo. Reiktų tokios mili
cijos, kuri pas žmones turė-

• 

ISMET PASĄ PARYŽIUJE. 

ku turkai prieš santarvę ga-lismet paša, turkų delegacijos 

GENEROLAI REIKALAU
JA PASISKUBINTI SU 

KONFERENCIJA. 

DAUGELIS Į KUNIGUS 
ĮŠVENTINTA. 

* ALLEGHANY, N. Y., lap. 
15. — Andai čia Šv. Bonaven
tūro Seminarijoj į kunigus į-
šventinta net 85 teologijos stu 
dentai. 

Šventinimų apeigas atliko 
Erie Vyskupas J . M. Gannon. 

{šventinti j kunigus studen
ta i : New Yrorko arkivyskupi
jos ir vyskupijų: Buffalo, E-
rie, Albany, Brooklyn, Harris-
burg, Kansas City ir Omaha 

Bijomasi kraujo praliejimo. 

PARYŽIUS, lapkr. 15. — 

lėtų išjudinti visus musulma-
nus. 

Gen.. IV lies reikalauja, i-
dant konferencija kieku gali
ma but'ų paskubinta. Nes tur
kai nacionalistai Konstantino 
poly ir kitur nerimsta. Konfe
rencijos atidėliojime jie įžiūri 
Anglijos klastingus siekimus, 
atkreiptus prieš Turkiją. 

RUSIJOS AUTOKRATAS GIRIASI SAVO VALDŽIOS 
P O Z I C I J A 

TEISIAMI GRAIKAI GENE
ROLAI. 

AiTENAI, lapkr. 15. —Čia 
teisiami graikų generolai, kai 
tinami už graikų armijos nu
puolimą Mažojoj Azijoj. 
Į , 

TEISMAS UŽ PROHIBICI-
JĄ JUROSE. 

niuoju laiku naktimis tankiai tų užsitik»ėjimo ir butų pilie-
apvagiami gyventojai. Apvo- I čių apginėja (pilnojo to žo-
gė: Siubaiči.ų Mališauską,' džio prasmėje) nuo vagių ir 
Gruzlaukio Dapšį, MikalaiČiųį plėšikų. 
Remeiką, Kairių Žegunį, Ma- j p* 
tatį ir Adomaitį, Gudelių Mo- MERK INF. Merkinės vidų 

taikos konferencijoje pirminin 
kas. Šiandie jis konferuos su 
premieru Poincare. 

RIAUŠĖS VOKIETIJOJE. 

MASKVA, lapkr. 15. — 
Trečiojo internacionalo komu 
nistų suvažiavime vakar kal
bėjo bolševikų valdžios galva 
Leninas. 

Susirinkinian jis atėjo visai 
netikėtai. Pasveikintas ovaci
jomis. Giedota internaciona
las. 

Rusijos autokratas kalbėjo 

mę. Nuo valstiečių be jokių 
sunkenybių valdžia iškolekta-
vus šimtus milionų pūdų ja
vų. Tie javai reikalingi bol
ševikų valdininkų armijoms ir 
raudonajai Trotzky'o armi
jai. 

Rusija iš užsienių neįgavu
si nei vieno cento. Bet rublio 
sustiprinimui bolševikams pa 

vokiškai. J is išaukštino savo s k o l a b l l t ų l a b a i reįkalinga. 
bolševistinjrs valdžios nusista 
tymą ir užimtą poziciją. 

Pažymėjo, kad Rusijos ko-
ir Pranciškonų ordeno iš Šven munistai visą savo domę te-
tojo Vardo provincijos. čiaus turi atkreipti į darbą 

Šventinimų apeigos įvyko ir į gamybą. Turi but pirmiau 
kolegijos koplyčioje Visų Šv.jsia patvarkyta industrija, j e i . 
dieną. Dalyvavo keletas šimtų norima žengti greta su pašau 

asmenų. 

surengė Vyskupui priėmimą. 
Jo Malonybė kalbėjo apie kū

lio civilizacija. 

Rublių skaičius pasiekė pa
sakingą skaičių — kvintalio-
nų. įTokius skaičius skaitliuoti 
reikalingi genijai, sakė Leni
nas. I r tie genijai yra bolše-
vi kai. 

Tečiaus tie " geni ja i ' ' vi-
suprma, pridunė Leninas, tu-

Paskui kolegijos studentai Industrijos patvarkymui, a 
not Lenino, jo valdžia padėjo 
atsargon 20 milionų auksinių 

nigystės pašaukimą ir atsako- ( rublių. 
m v b p i Pranešė, jog bolševistinėj 

Rusijoj laikai eina geryn. Va-
PLATINKITE "DRAUGĄ.'' 

ri išmokti gerai skaityti, ra
šyti ir organizuotis. 

Ant galo Leninas perspėjo 
komunistus, idant^ jie butų at
sargus su pasauline revoliuci
ja. Reikia gerai apsižiūrėti, 

lstiečiai su darbininkais apri- kad nenusvilti nagi}. 

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Laikraščiui Times iš Cologne 
pranešta, kad tenai gyvento
jų riaušės dažnai atnaujina
mos. 

Ypač CoIogrwės priemies
čiuose darbininkai kovoja su 
poiiHja. 

Dusseldorfe tas pat. 

DALINA (PAGROBITAS 
ANGUS. 

NEWBURG, N. Y., lapkr. 
15. — Į Highland Falls mili-
onieriui Morganui pastarai
siais laikais pristatyta 438 to
nos anglių. Kad tuotarpu ap
linkiniams gyventojams tik 85 
tonos. 

Orange apskrities kuro ad
ministratorius uSįėmė milionie 
ria'us anglis ir jas dalina gy
ventojams, kurie neturi kuro. 

tiejaitienę ir pas daugelį ki
tų norėta įlysti į seklyčią ar 
kute. Apvogtieji priskaitomi 
pr i e varg ingesn ių jų gyvento-

Kriminalės policijos valdi
ninkai važiuodami per Kai
rius į Stačiūnus, Kairių mie
stely sulaikė du įtariamu pi
liečiu V. L. abu iš Šiaulių m. 
Pasirodė, kad vienas iš su
laikytų turėjo po skvernu 
vokiška šautuvą ir tris raktus 
kišenėj, antras — gi ilgą, sto
rą, surūdijusį kaltą. Sulaiky
tieji suareštuota ir pasiųsta 
į Šiaulius. Žmonės, išgirdę a-

\YASHINGT0N, lapkr. 15. 
— Aukščiausias Teisinas nus
prendė, kad Suv. Valstybių 
piliečiai ant visų plaukiojan
čių amerikoniškų laivų turi 
pilnai pasiduoti prohibicijos [g48 suareštavimą dviejų įta 

riamų, buvo besidžiaugia: be
ne bus iš ių, kurie mūsų a-
pylinkę plėšė. 

Veltui butą džiaugsmo. 
Šiauliuose teiravusiems atsa-

r* mm. 
PROGRESYVIAI VALDYS 

SENATĄ. 
A V A S H I N G Į T O N , lapkr. 15. 

Naujajame senate progre-

kyta milicija pažįstanti juodu 
ir milicijos liudymu tuodu e-

syvių republikonų partija tu 8*™'™ S^ru žmogų ir stebima-

riuę mokyklą lanko 94 moki
niai: 78 berniukai ir 16 mer
gaičių. Dauguma mokinių yra 
iš lenkų pusės. Jau ir čia val
stiečiai pradėjo suprasti, kad 
mokslas kaskart vis labiau ir 
labiau reikalingas, ir mergai
tėms, to ne visi dar supranta. 

Spalių mėn. 11 dieną lenkai 
iš miško apšaudė Trosninkų 
kaimą įMerkii#s valfeč.). Pa
leidę keliolika šūviu, norėjo 
eiti į kaimą, bet išgirdę šau
dymą iš mūsų pusės pasibi
jojo ir gryžo atgal į Marcin-" 
konis. 

Į - - — r 

BARNIAI SKAITANT 
BALSUS, 

rės 26 senatorių. Tad ^ie ir 
senatą valdys. Jų pasvyri
mas ton .ar kiton pusėn reikš 
didžiumą. • 

VISAI NAUJI ATSTOVAI. 

r i -

O R A S 

CIIICAGO. — Šiandie gra
žus oras; daug šalčiau. 

PINIGŲ KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svar. 4.46 
Francijos 100 frankų 6.36 
Italijos 100 lirų 4.56 
Vokietijos 100 mark. S)%% 
Lenkijos *Q0 mark. .0062 

WASHINGįTON, lapkr. 15. 
— Suv. Valstybių kongresan 
išrinkta visai nauji 147 atsto
vai. Iš jų yra 18 naujų sena-
torių. 
_ _ — — — — — — — — . — — — — - — — — — — » . 

DŪMŲ KLAUSIMAS. 

Chicagos sveikumo komisi-
onierius atnaujina kovą prieš 
teršimą durnais oro ir paties 
miesto. J is sako, jog durnais 
čia per metus padaroma 20 
miKonų dol. nuostolių. 

si kam juodu suareštuota 
Kuo tankiau atsikartoja va
gystės, tuo didžiau mažėja už 
si tikėjimas milicija. Kiti pi
liečiai, juos apvogus, nebeno-
ir nei pranešti apie atsitikusią 
vagystę. Veltui jiems Įkalbi
nėtum, — " a r ne tas pat de
das, kaip ir prieš karą prie 
rusų, kada per Šimšę (Šiau
liuose) sutemus nevažiuok^— 
" o net suareštavus ar ne pa
leis." Šiauliečių tvirtinama, 
jog didesni plėšikai, kas ten 
žinos keliu būdu, pabėgę yra' 
vieną arba net du sūkiu iš 

Rinkimų komisijos ofisuose-
skaitant balsus vakar kilo bar 
niai. Demokratų partijos ad
vokatai pastebėjo, jog balsus 
skaitantieji labįaus favorizuo-
ja republikonams, kaip demo
kratams. 

Gerai išsibarta, iš>iargumen-
tuota ir išnaujo pradėtas bal
sų skaitymas. 

DEL DEGTUKŲ DĖŽUTĖS. 

Du broliu, Robert ir Ken-
neth iTaverner, 19 ir 21 me
tų, susipešė už degtukų dėžu
tę. Abudu susiglėbiavo. Ro
bert parmušė Kennethą. Šis 
krizdamas su galva smogė 
stulpan. Paimtas ligoninėn 
mirė. 

Robert areštuotas. 

tr^ 

ATKELIAUJA NEW 
YORKO MAJORAS. 

Chicagon atkeliauja New 
Yorko majoras Hylan. Sako
ma, jis čionai norįs atsilsėti. 

Paroje, lapkr. 13—14, Chi-
cagoje pavogta 6 automobi-
į a i . 

v 

HM LIETUVOS ATSTOVYBES SKELBIMAS IMI 
Sulyg Lietuvos Respublikos Jst?tymu, visi užsieniuose 
gyvenantieji 

L I E T U V O S IŠEIVIAI 
Kad pasiliktu Lietuvos piliečiais 

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI 
Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 ra. 

Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos Stočių, Lietuvišku Ištaigu, arba 

LITHUANIAN LEGATION, 
1925 F. street, N. W , Wasliington, D. C 

Lietuvos Respublikos Atstovybe 

file:///YASHINGT0N
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DRAUGAS v • tfrecia<Ws Latikr. 15, 1922 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGIAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienlua. 

PRENUMERATOS K A I N A : 
Metama • Co. 00 
Pusei Meti] . f 3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai-
itas skaitosi nuo nžsirašymo dienos 
ne nuo Naują Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
liūsti išperkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba įdedant pini-
\faa į registruotą laišką; 

""DRAUGAS" PUBL, CO. 
B334 So. Oakley A ve., Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 
I i . i f 

SANTARVĖS "DE JURE", 

namas Lenkijai, kuomet ji 
grąžins Lietuvai užgrobtas 
žemes. I r toks atsakymas bu
tų didelis musjų, nuolaidumas. 

Juk kokių pretensijų lenįai 
turi prie pilnijos krašto, ki
tų Lietuvos žemių, o taipat ir 
prie Nemuno f Reikia pridur
ti, kad Santarvei ir pripaži
nus Lietuvą de jure, kaip kal
ba Ambasadorių raštas, tuo-
mi pat nebūtų pripažintas 
Klaipėdos statutas sulyg ku
rio Klaipėdos kraštas priklau
sąs Lietuvai. 

Taigi net ir gavę Santar
vės pripažinimą Nemuną su-

tarptautinus ir sostinę Vil
nių paliuosavus iš lenkų ew--» 
lio plėšriųjų nagų, beliks nau
jos kibelės — diplomatinių 

Didžiumos pasaulio Valsty
bių Lietuva pripažinta nepri
klausoma " d e ju re" . Labiau
siai vargina Lietuvą Santar
vės — Anglijos, Pranei jos, 
Italijos ir Japonijos pripaži
nimai. Keista. Joms, regis, 
nieko nekainuoja Lietuvos 

pripažinimas, nes Lietuva sa
vo žemėmis nesusiekia nei su 
viena ir nepareina joms į ke
lią. O vienokjos diktuoja Lie
tuvai pripažinimo sąlygas. 

Santarvė liepos 13 dieną 

somis pusėmis šaukė kad %ri-
kšč.-dein.' pražudę Lietuvą ir 
tuomi atstume ne vieną, nuo 
Darbo Federacijos kuri buvo 
susiblokavusi su krlkš. derii. 

NAUJAS DIENRAŠTIS 

notų, kalnai, pakol Didžioji ir 
Mažoji Lietuva susilies. Be 

Vilniaus ir Klaipėdos nenu-
rimsime. 

KODĖL SOCIALISTAI BEI 
BOLŠEVIKAI LAIMĖJO. 

Lietuvos krikščionys darbi-
buvo pasiuntusi Lietuvai pri-j ninkai susispietę į Darbo Fe-

Rinkhnų paakinės į Lietu
vos Seimą žinomos. Soc. de-
mokr. turi 11 atstovų, bolševi
kai 5. Iš kur jų tiek priviso? 
Į tą klausimą atsako patys 

pažinimą de jure su ta sąly
ga, kad Nemunas butų sutarp-
tantintas. Šit ir išlenda San
tarvės tikslai. Lenkijai labai 
butų patogu plukdyti į užsie
nius Lietuvos ir Baltgudijos 
miškus — Santarvė ir pučia 
jos dudon. Lietuvos Vyriau
sybė besiremdama /Versalės 
sutartimi atsakė, kad galė
sianti ta sąlyga sutikti ir pa
siimti jų pripažinimą įvyk
siant taikai su Lenkija. 

Lietuvos Vyriausybės at
sakymas buvo dabar svarsto
mas Santarvės ambasadarių 
konferencijoje Paryžiuje. Spa
lių 13 d. konferencija pasiun
tė notą per Lietuvos Delega
cijos pirm. Paryžiuje O. V. 
Milašių Lietuvos Vyriausybei. 

Joje klausiama kokią reikš
mę Lietuvos Vyriausybė duo
danti rezervams, tai yra Ne-
,muno sutarptautinimą pripa-
! žinnsi ko norima iš Lenkijos. 

Kadangi Lietuvos Vyriau
sybe sutiko Nemuną sutarp-
tautinti, belieka dabar pa-

deraciją. J ų organas " Darbi
n inkas" rašo: 

4 'Ten kur darbininkai švie
sus ir gerai nusimano valsty
bės reikaluose, ten beveik tris 
ketvirdalius gavo Darbo Fe
deracija.... 

Tose vietose kur žmonės 
laikraščių neskaito ir nežino 
tikrųjų socialdemokratų dar
bų, ten jie patikėjo dykaduo
niui Plečkaičiui, ar jo sėbrui 
Bieliniui ar 'bernu pasi rėdžiu
siam dvarponiui Cirtautui"... 

Gi bolševikai prigavo ne 
vieną darbininką pasivadinę 
4 'darbininkų kuopomis" " v a r 
gingais valstiečiais." Jeigu, 
sako "I ) -kas" , šre Maskvos a-
gentai butų pasivadinę tik
ruoju savo vardu, tai beabejo 
neimtų gavę nė šimto balsų. 

Šaulių organas " T r i m i t a s " 
aiškina, kad žydai daugiau
siai balsavę už bolševikus. Y-
pač kariuomenėje; žydų tau-

avo balsų. 
Beto, anot "D-ko" , bolševi-

sakyti Lietuvai, kad tik-tuo-kams laimėti padėjo soc.-de-
met Nemunas gali būti priei-mokr. ir pažangiečiai. Jie vi-

ĮPažangos — žemdirbių par
tija, kurios priešaky stovi A. 
Smetona, A. Voldemaras^ pa
garsėjo savo sensacijomis. Pa
ėmus jų laikraštį rankon ga-
Ii tikėtis rasiąs karčios kri
tikos — tulžies visiems kas 
nėra jų ižmogus. Na ir tarkuo
ja jie visus, bet pirmiausiai 
taiko į partijų vadus, Seimą 
gyriaus, ir net Prez. neaplen

kia. Kritika — opozicija nau
dinga, nes ji neduoda įsigalėti 
vienos partijos žmonėms, ku
rie nors ir geriausiais ^norais 
besivaduodami pereina uolu
mo ribas, liepia taktingiaus 
elgtis, paisyti visų srovių ir 
įsit ikinimo žmonių gerovės, 
nepataikauti vien savo šali
ninkams, 

Bet pažangiečiai savo kriti
ka taipat peršoka teisingumo 
ribas. I r kuomet jie visus kal
tina, juos teismas kaltina. 

Pažangos laikraštis kelis 
kartus buvo uždaiytas. Iš Tau 
tos Balso jis virto Lietuvos 
Balsu, Lietuvių Balsu, Tėvy
nės Balsu, galop nuo spalių 
29 d. "Krašto Balsas". 

"Tėvynės Balso" redakt. 
prof. A. Voklemaraš šoko a-
kysna pačiam Teisingumo Mi-
nisteriui. Žinoma, Teisingumo 
Ministerio j>areiga negaran
tuoja nuo paklaidų paties Mi
nisterio, bet pasirodė, kad 
prof. A. Voldemaras prasilen
kia su teisingumu jau ne kar-
4 „ * . *. _ • 
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Nesenai už Prezidento įžei
dimą jam teko keturios paros 
arešto, gi dabar nuo Teisingu
mo Minitsterio Karoblio net 
penkios paros arešto. "Tė
vynės Balsas" - sustabdytas 
visam karo stovio metui. Jį 
pavaduoja "Krašto Balsas" 
ir redaktorius jau ne prof. A. 
Voldemaras, bet L. Noreika. 

Viena moteris pridėjo liežu
vį prie proso da&inoti ar pro

tiniai sąrašai beveik nieko ne Įsas karštas. Dabar tuose na
muose viešpatauja stebėtina 
tyla. 

ŽYOĮĮ POGROMAS? ., 
Lietuvoje, miestuose ir kai

muose paskleistą "Lietuvos* 
nuo Žydų apvalymo slapto 
komiteto" atsišaukimas " P i 
liečiai". 

Pažymėjus, kokią sunkią ko
vą teko lietuviams pakelti už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, kiek aukų žuvo ją 
bevaduojant nuo išorinių prie
šų, kreipiama domės į vidaus 
priešus, kurių tarpe esą ir žy
dai. Kodėl? Žydai įgijo Lie
tuvoje nepaprastų pilietybės 
tekių, o vienok nesirūpina ša
lies gferoye. 

Faktai prieš žydus. 
Prasidėjus kovai už Lietu

vos laisvę su vokiečiais, bol
ševikais ir bermontininkais, 
žydų kovotojų nėra. Bet jų 
daug tarnavo šnipais, agentais 
mūsų tėvynės priešams. Žydai 
suktais dokumentais parsi
kvietė iš bolševistiriės RusK 
jos savo giminių, kurie se-
niaus nepalžino Lietuvos. Įve
dus naująjį pinigą — litą, žy
dai kurių rankose esą gal 80 
nuošimčių Lietuvos kapitalų, 
Emisijos Banko akcijų vos už 
$4,000 nupirko. Krautuvėse 
kainas nežmoniškai pakėlė. 

Kaip stipriai kalba atsi
šaukimas, tekalba jo paties žo 
i v • • • 

ciz iai i i 

" O įeik' dabar pas žydą 
krautuvėm Ar nenuplėšia jis 
nuo vargingo valstiečio ar in 
teligento devynius kailius? I r 
kaip begėdiškai naudojasi i-
vairių valiutų (pinigų) svyra
vimui visokiams apgavimo tik
slams, by tik jų piniginės tapw 
tų storesnės! Dar kuo tolyn 
tas eina aršyn. Jie suvis, pa-

džlais: v 

" L a i gyvuoja nepriklauso
ma Lietuva be žydų-judų! » 

Žydai! Liaukitės mus erzinę 
ir rimtai pagalvokite kas jus 
laukia! Šalin parazitai ir Lie
tuvos siurbėlės!" 

Kad žydai įsiėdė lietuviams, 
galima suprasti iš atsišaukime 
paminėtų faktų. Bet negali
ma butų visų žydų parazitais 

žydai neįgaus proto. * skaityti. Nemaža yra gerų pa- lietuviai galėtų ekonominę ly-
Atsišaukimas baigiasi žo- triotų jų tarpe, kurie t ikrai ! gsvarą palaikyti, tik laukiama 

yra patarnavę Lietuvos ne- daugiaus palankumo amerikie 
priklausomybei. Atsišaukimas. čiams sugrįžus tėvynėn. Skau

du klausytis amerikiečių nu
siskundimų Lietuvos valdinin-

bus greičiausiai pagamintas 
nežymaus būrelio karštuolių, 
kurie netekę lygsvaros grie-
ibiasi paskutinės priemonės — 
grasina pogromu. Norint ap
siginti nuo ekonominės žydų 
vergijos reiktų lietuviams grie 
btis daugiaus prekybos. Mes 

kais. Metas Vyriausybei dau
giaus kreipti domės j įgudu
sius prekyboje savo užjūrio 
brolius, kurių ne tik kapita
las, bet i r lietuvio karšta šir
dis trokšta savo kraštui ge-

neabejojame, t a d Amerikos rovės. 

"NAUJIENOS" TAISOSI. 
Pirma koliojo " p . Bumšą" 

iš paskutinųjų; dabar jau tik 
1 * smarkaujančiu kunigėlių'' 
i r ' trupučiuką mielagiu beva-
dina. Na, trupučiuką, tai dar 
galima gyventi. 
Pirma rašė Dievo vardą nia-

'žąja raide; daba? jau_rašo 
žmogiškai. Geriaus vėliaus, 
negu niekad. 

Pirma gynėsi, kad Bridgė-
porto žmonių šunimis neyadi-
nusios; dabar tyli. Kaip "N-
n ų " redaktoriai pradės vėl po 
senovei poterius kalbėti ir ve
lykinę atliks, bus galima jas 
padoriam žmogui skaityti. Bet 
prie tokio gražaus tikslo ei
nant priseina dar " N - n a s " 
pamokinti. 

"N-nos" anądien ginasi Die
vo vardo - neišniekinusios. 
Trupučiuką netiesa. Aprašy-
damos Bridgeporto disputas 
10 kartų parašė "d ievas" , ne 
"Dievas" . Reiškia, kad ra-
šiušiems tą straipsnį mūsų Ga
lybių Dievas ne tik už "N-
n ų " redaktorių,' bet ir uz jo 
"be ibe" nevertesnis,kurio var 
dą jis beabėjo rašytų didžią
ja raide. Ar tai ne išniekini-metė apie kokį bent žmoniš

kumą; jie savp kapitalais n<i-l « * D f e v o v a r d o ! C a i P d a r 

ri paskandinti mūsų* vargo 
žmones — lietuvius, ir visą 
Tėvynės turtą savo kišenėn 
sukrauti; jie netik Lietuvoje, 
bet visame pasauly savo suk
tybėmis ir pinigais nori aukš
čiausios valdžios jos pasiekti 
ir valdyti visą žemės skritulį, 
kad jį kuo labausiai savo tik-
81 amš išnaudojus' v 

Toliaus atsišaukimas gązdi-
na žydus. Jeigu jie neišmok
sią lietuvių kalbos, neprisidė-
sią uoliai1 prie žmonių ekono
minio stovio kėlimo, nesiliau- <1ol. — tai dideli pinigai. Ai 
sją išnaudoję — jiems kelias 
j Palestiną. Dar ,blogiaus bus 
tiems kurie nenorės Palesti- laikraštį redaktorius neatsako, 

SKAITYKITE IR PLATINKf" n o n v a ž m o l i > grasinama pa- tai kas gi atsako? Jeig£ jii-
K1TE 'DRAUGĄ vartoti ir.fizinę jėgą, jeigu sų laikraštis už savo žodžius 

<laugiau jųs mokate? Jųs dar 
daugiau galėtumėte? I r aš 
taip manau, kad galėtumėte: 
tam jųs ir bedieviai esate. But 
katalikams ir to perdaug* 

Teisinasi "N-nos" , kad re
daktorius nekaltas, kad jis 
4 'tūkstančiuose dalykų turi at 
sidėti ant kitų žmonių pro
to" . Žinoma, kad priseina tū
kstančiuose dalykų ieškoti sve 
timo proto, jeigu savo perina-
ža. Bet už ką tuomet, Pijušė-
li, tokią didelę algą imi? 5,000 

ne už tai, kad už visą laik
raščio turinį atsakai? Je i už 

neneša atsakomybės, tai tuo
met " N - n o s " yra vienintelis 
pasaulyje laikraštis, kurs gal
vos neturi. Kuomet žmogus už 
savo žodžius yra rieatsakpmin 
gas, tuomet jį gabena į bepro
čių namus. Suprantu, kad ga
li kartais būti klaida, bet tuo
met reikia atsiprašyti arba 
bent atitaisyti. Taigi jųs ver
čiau taip ir padarytumėte: ar
ba atsiprašykite už Dievo 
vardo išniekinimą^ arba pasi
sakykite, kad nežinote ką 
pliauškiate, ir už savo bleviz-
gas neatsakote, 

Jųs sakote, kad "N-nos" 
tarnauja visuomenei ir talki
ną dažnai žinias, kurios re
daktoriui nepatinka h* duo
date dažnai diskusijoms lais
vę. Netiesa. Jūsų "gaz ie ta" 
tarnauja ne visuomenei, bet 
sočiai kapitalistų partijai. Jųs 
patys daug sykių apie tai 
rašėte. Žinias, kati ir nepatin
kamas esate kartais priversti 
talpinti. Bet straipsnių niekuo, 
met nepatinkamų nesate tal
pinę. Jei kartais leidžiate di
skusijas, tai tuomet pastabą 
pridedate, kad redakcija ne
ima už tai atsakomybės. O 
tuomet, kada Dievo vardą, iš
niekinote, Bridgeportiečius šu
nimis išvadinote ir Sv. Raštą 
pasakomis, tuomet pastabos 
nepadėjote. 

I r diskusijos, kaip jųs pa
tys sakote, leidžiate " t am 
tikrose ribose^". Jųs niekuo
met nedėjote raštų, kurie 
griežtai priešingi jūsų pama
tiniams nusistatymams. Nie
kuomet jūsų laikraštyje nie
kas negynė tikėjimo ir nie
kada niekas "N-noše" nėra 
gero žodžio pasakęs nė apie 
vieną kunigą. 

Sakysite, kad niekas nera
šė. Jei taip, pakvieskite ma
ne rašyti apie tikėjimo daly
kus ir spausdinkite "N-no-

tanftšk&s. Netiesa. "Draugas", 
yra katalikiškas. Nė tarnauja 
jis ne kokiai partijai, bet vi
soms katalikų partijoms, visai 
katalikų visuomenei. Jeigu 
jums katalikybė atrodo sekta, 
atskala, ta i jųs dar sykį dau
giau parodote save esant ka
talikybės priešais. Gerai. Te
gul 'mato žmonės jūsų tikrąjį 
kailį. To tik ir tereikia. 
Kad parodyti žmonėms, buk 

"Draugas" esąs sektantiškas 
laikraštis, jųs sakote, kad j is 
netalpino "N-nų" darbininkų 
atitaisymo prieš bolševikų už-
mėtinėjimus. I r čia netiesa. 
Patalpino 4 4 Draugas ' ' svar
biausiąjį dalyką, būtent tą, 
kad "N-nų" darbininkai pa
sisako priklausą prie unijos. 
Bet aš turiu prie to* dar pri
dėti štai ką. Po to atitaisymo 
amalgemeitai atsiuntė kitą 
raštą, kurio jau "Draugas" 
netalpino. Tenai jie sako, kad 
ne apie "N-nų" darbininkus 
ėjo kalba. Bet apie "N-nų" 
bosus. Darbininkai, jie sako, 
yra all rigbt. Bet spaustuvė 
pati, jos bosai, socialdemo
kratų karaliukai priklauso 
prie skebų ir unijų ardytojų 
organizacijos. I r jie tą prirodė 
juodu ant balto. Jei norėsite, 
paprašykite, paskelbsime jų 
raštą. I r tuomet pasirodys, 
kad darbininkai, žinoma, ne
kalti: tik social-demokratiniai 
buržujai iš "Naujienų" kal
ti. ( 

Nors įr taisosi "N-nos", 
bet dar ilgai teks palaukti, 
kol jos susipras, kad katali
kams jos yra — pasmirdęs 
daiktas. Kun. B. Bumšas. 

se JI 

-Sakote ' 4 Draugas" yra sek-

American Cliemical Society 
praneša, kad Amerikoj vaistų 
suvartojama už 500,000,0p0 
doleriiį, iš kurių 300,000,000 
dolerių praleidžiama ant pa
tentuotų vaistų. 

30 metų atgal Suv. Valsty
bėse buvo vos tik 2,69lT vais
tinės, o šiandie yra 15,000. 

Hiksa Lamokasį 

LAIŠKAI iš KAUNO. 
(Nuo specialinio korespondento). 

Tąsa. 
2. Visuomenes grupės ir Vyriausybė. 

Pirmieji, nors gal darydami klaidas, 
gal kai kuomet perdaug drąsiai ir mažai 
apgalvotai — stojo krikščioniškos Lietu
vos nepriklausomybės kovon. Tais pavo
jingiausiais laikais socialistinės Lietuvos 
dalis irgi dėjosi darban, kaip pavieniais 
asnienimis, taip organizacijomis, partijo
mis. Bet bendras valstybės darbas tęsėsi 
neiJgai1, tik spėjus sustiprėti valstybei, 
socialistai pabūgę komunistų agitacijom 
prieš juos, šalinosi valstybinio darbo. — 
Sočiai -demok., kurie ,gi lieka prie valsty
bės darbo užsiima daugiaus demagogija, 
partijos reklamavimu," kova su kunigija, 
negu valstybes darbu; tuo atžvilgiu pa
sižymėjo ir Social^—liaud. IT jų pastumdėlė 
valstiečių sąjunga. 

Juo toliau, tuo minėti apsireiškimru 
aiškėja ir įgauna aštriasnes formas. 

Social-demokrataį pasižymi kaipo ne-
atsakominga opoziciją ir Rusijos konm-
nizmo-bolševizmo darbuotės rėmėja. Kad 

tą dalyką geriaus išaiškinus* reikia pa
žymėti, tas jau visur pragarsėjęs Rusijos 
nenusisekęs pienas, sukėlus Lietuvoj re
voliuciją^ pavergti Lietuvą, nes ginklu to 
padaryti bolševikams nenusisekė. 

Bet ir revoliucijos kėlimas nenusise
kė, nes kaip ir jie patys suprato, tai buvo 
neprinokęs bandymas, nes Lietuvos dar
bininkai kur kas kultūringesni už Rusi
jos aziatus. Kiek bolševikai nesteigė 
prof-sąjungų, kiek jie nesiuntė agitatorių 
propagandistų, kiek nesidarbavo Rusų 
Sovietų atstovybė Kaune, darbininkų, iš
skyrus keliolika šarlatanų, nepritraukė, o 
visi prisiųstieji komrsarai-agitatoriai liko 
išgaudyti ir atgal išsiųsti. Komunistai 
stengėsi rr, reikia pasakyt, kai kuomet 
gana pasekmingai įsibrauti į moksleivir 
jos tarpą. Buvo atsitikimų, sugauta net 
aktingų bolševikų darbuotojų-gimnazistų. 
Bet didelio aktingumo nepastebėta,nebent 
tas jaunuomenei įprastas karštas prijau
timas utopingoms teorijoms, kokia, nors 
gana sayotingos rųšies; ir yra komuniz
mas. 

IVįėgino dar Rusijos komunistai, apš* 
čiai Misijos pinigais remiami, organizuo
ti revoliuciją kooperativų priedangoj, bėt 

v ) r - ... v 

ir nuo to plano, po kelių nepasekmiiigų 
mėginimų, jiems teko atsisakyti. 

Dabar Rusijos Valdytojai komisarai, 
po ilgos patyrimo praktikos, nustatė ko
munistų partijai Lietuvoj griežtai naują 

, taktiką ir darbuotės kryptį. Jie pasirin
ko nors ilgesnį ir lėtesnį ibet tikresnį kelią: 
atsisakydami nuo ūmios revoliucijos, per-
versmės, jie nusprendė dabar daugiaus e-
konominiais obalsiais dengtis , daugiausia 
domės kreipti į darbininkų ekonominės 
padėties pagerinimą, nuolatos visur rei-

/r i 

kalauti, ir reikalauti darbininkų apmokė
jimo padidinimo, kelti streikus, kad to
kiu būdu pasiekus du tikslu: legaliu bū
du kėTti Lietuvoj suirutę ir įgyti simpatiją 
bei įtakos didesniame darbininkų tarpe. 

Dabar jie dalyvauja visose visuome
nės bei valstybės organizacijose, kad vi
sur trugdžius darbą, sabatavus, kad Kuo
sai varius savo propagandą ir šnipinėjus 
Rusijai. 

Lietuvos darbo prieteliai. * 

Renkant į Seimą (nuolatinį) jie labai 
uoliai statė visur savo kandidatų sąrašus, 
prisidengdami įvairių darbininkų organi
zacijų vardais, ir jiems pavyko į Seimą 

įsisprausti. Labai stiprų pasipriešinimą 
komunistai sutinka iš valstybiniai nusis
tačiusių darbininkų ir mažažemių orga
nizacijos " Darbo Federacijos". J i nors 
daugumoj yra labjaus krikščioniška ka
talikiška, bet jos griežta kovos linija už 
darbo klasės interesus, šiandieną 
vienija daug tūkstančių Lietuvos vargo 
žmonių, Hbe skirtumo tautos ir tikėjimo. 
Juo labjaus, kai bolševikai galutinai su-
sibankrutavo savo apgaulės politiką, o 
social-demokr. nieko kito nesugeba kaip 
bolševikams pataikauti, Lietuvoj darbi
ninkui Jieka vienas tikras kelias " Darbo 
Federacija" kuri jau užtektinai yra įti
kinusi darbininkus savo griežtumu kovoj 
už darbo interesus praėjusiame St. Sei
me. Čia jų taktika ir kryptis darbininkų 
reikaluose b*uvo visuomet toli aiškesnė ne 
gu social-demokratų. 

žydų svyravimas. 

Minint Lietuvos nepriklausomybes pir
mąsias dienas tenka pažymėlį žydus. §ie 
pilrečiai, išskiriant vieną kitą, visi Y&Rgii 
stoti kariuomenėn įr dėtis aktingon ko
von. Gi politikos darbuotojai, pirkliai ir 
pramoninkai likosi ilgą-ilgą laiką "pasy

vus, svyruoją į Rusus, Vokečius ir Len
kus kol visur gerai atkandę dantis ir pa
matę, kad lietuvių pasirįfeimas- baigia sa
vo tikslą siekti ir įsitikinę į didį Lietuvių 
demokratingumą -*! ir jie pradėjo prisi
dėti aktyviai prie Lietuvos Valstybės ku
rinio, kaip Lietuvoj taip ir užsieniuose. 

Bėt vis tik reikia ir tą pastebėti, kad 
žydai Lietuvoj savo užsispyrimu kalbėti 
rusiškai, labai daug prisideda palaikymui 
komunistinės bei moriarkistinės rusų dva
sios Lietuvoj. Toks (žydų elgęsis,ir gerai 
konstantuotas sąmoningas, sistematiniai 
rUsų-lėnkų vedamas Lietuvos nutautini
mas, visur skleidžiant rusų kalbą, var
tojant ją visose viešose vietose, taip, 
kad lietuvis vargiai lietuviškai besusi-
kalba, iššaukė visuomenėj griežta srovę, 
kuri kovai su inįrtėtu reiškiniu susibūrė 
į "Lietuvių kalbai ginti sąjungą". Ši są
junga turi didelę užuojautą ir sukėlė pa
triotinį upą ne tik Kaune, bet ir tolimuo
se Lietuvos provincijos užkampiuose, ir 
tikisi turėti dvasinės bei materialės pa
ramos iš amerikiečių lietuvių kurie gau
siai remdami savo prakaitu uždirbtu cen
tu Lietuvą, turi pilną teisę reikalauti, kad 
joje jų tėvų kalba nebūtų paminta. 

(Boa daugiau.). ._ 
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DR. P. ŽILVITIS 
i*»rkėlė savo oftsa po niuo. 

S»41 - 4 8 S o . Halsted Street 
Naujame Jueiaus Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonius ano f - l i /L M. 

» 1 -8 p. M. 
Tel. Boulevard 717t 
Rezidencijas Tel. Falrfaz M74 ! 

Tel. Ganai 257. Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lifctuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 soath Halsted Street 

l t Iki 12 ryt*: 1 iki 4| Valandos 
po pietų: • lai t Takare 

m 

QR. CHARLES SEGAL 
*erkėfė savo ofisą po numeri u J 
4729 SO. ASHLAND AVEME 

SPECIJALISTAS, 
Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų. 

[Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—ūfc| 
jpo piety: nuo 7—8:30 vakare 

redėliomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drexel 28*0 

/ 

D r . M . Stupbickil 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, DLLINOIS 
Telefonas Yards &0S2 

Valandos — 8 iki 11 iŠ ryto 
po piety 5 iki. 8 vak. Nedėliomls 
ofisas uždarytas. 

— 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Gtlaser pe> 

reina 1 rankas Dr. Chas. Segal. 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Glaser. 

S149 So. Morgan Strecc 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

iki 9 po piety, nuo 5 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki ? po pietų. 

Telefouas Yards 887 

19 :alst<d ! tr. I 
DR. A. L. YUŠKA 

Tel. Ganai 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. * 

5 Iki 7 vai vakaro. o 
Rez. vai.: 2 iki 4 po pietų. Q 

4193 Archer A ve. » • 
Tel. Lafayette 0098 J 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Weatern Avenoe 
Telef. Lafayette 4148 

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

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4831 S4 Ashland Ave. 
TeL Yards 9V4 

TelT Yards 0994 
OFISO VAL.: 

8—10 • . ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis; nuo 19 T. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

Rezid. tel. 
Ofiso tel. 

Van Buren 0294 
Boulevard 9692 

Dr. A . A. R 0 T H 
BUŠAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 rytę; 2—2 po 
piet, 7—8vak. Ned. 19-—12 d. 
Ras. 1189 Independenoe Blvd. 

Chlcago. 
• ^ — — — — ^ — — — - ^ ^ ^ ^ » i 

1 DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS 1* CHIRURGAS g 
Telefonas: Yards 2544 ifc 

8252 South Halsted Street.. £ 
Ant viršaus Univer. State Bank g 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo g 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. • 

Nedėliomls nuo 10—t A 
Ooflsaa Ir gyvenimo vieta; S 

I ifc ntumtm n nr*—~—^»»****»*«* 

MOKSLEIVIŲ GYVE 
NIMO. 

!Perū, m. — Čionai, Šv. B * 
d o kolegiją šįmet lanko net 
dvidešimts lietuvių. Aplamieji 
Įspūdžiai j au ne tokie kokio 
pirmiaus būdavo. Žinoma, prie 
žastis įbus bene tame kad skai 
eius ateivių, kurie Lankydavo 
šią mokyklą, sumažėjo net iki 
dviejų moksleivių, o 18 lietu
vių yra Čia gimusių, todėl 
ir negalima iš jų (? Dr. Įted ) 
tikėtis smarkaus veikimo. 

Taipgi dar pagal savo iš
galės palaikome gyvybėje 3-
eią Giedrininkų kuopą, bet ir 
ji iš taip augšto laipsnio, šį
met žymiai nukrito žemyn. 
Vis tai pasekmės to, kad A-
merikoje gimę lietuviai neį-
Uomauja organizativiu moks
leivių gyvenimu ir jų veiki 
mu, o tik vien "foot bąli ' ' ii* 
kitokiais žaidimais. Pastarie
ji, tai jų vienintelis idealas. 

Taiposgi turime ir lietuviu 
kalbos klases 4 kartus į sa
vaite, prie to ir tautinės lai
svės turime daugiau negu ki
toj kurioj mokykloje; bet jau 
ir-šiuose dalykuose ėia gimiai 
lietuviai parodo savo neran
gumą. 

Kaipo faktas, kad iš 120 lie
tuvių vos 13 yra tokių, kurie 
lanko lietuvių kalbos pamo
kas, ir iš šito skaičiaus kai-
kurie tik kaipo kokią bau
džiavą šitaip bei taip atlieka, 
o 7 visai nelanko. Užklausus, 
kodėl nelanko, dažniausiai 
gauni atsakymą, "kad man 
mama neliepia mokytis lietu
viškai". Panašus vaikiški pa
siteisinimai aiškiai parodo, 
kad iš dalies ir tėvų kaltė ta
me yra jeigu vaikams nelie1 

pia lankyti lietuvių klases kol 
dar galima jam paliepti, bet 
kuomet užaugs į tikrą '*Yan-
kee", tuomet jau tėvas ar
ba motina negalės paliepti,bet 
greičiaus reikės ašaras lieti 
ir aimanoti, kas dažnai ir pa
sitaiko tarp mūsų žmonelių. 

S—lis. 

ĮVAIRIOS ŽINELAS. 

KATALIKŲ SPAUDOS DR-
JOS KUOPOMS. 

Dr. C. Z. Vezelis 
UETUVIS DENTISTAS 

5711 SO. ASHLAND AVENUB 
ARTI 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Soredomls nuo 4 iki 9 vakare. 

Remkite tuos biznierius kurie 
garsinasi " D r a u g e " , nes jie 
moka kaip biznį vesti if žmo
nėms mandagiai patarnauti, tekti. 

Už 1922 metus Kat. Spau
dos Draugijos nariams kny
gos jau y r a prirengtos ir iš
siuntinėjamos kuopų raštinin
kų vardu visiems užsimokė
jusiems nariams. Tarp stam
biųjų knygų yra "Trumpa 
Apologetika" kun. Pr. Bučio; 
"Atstovas Ralys", "Lietuvos 
Atgijimas' ' ir kitos smulkes
nės. 
Kurios kuopos da nesate už

simokėjusios už šiuos metus, 
teikitės tuojaus .prisiųsti na
rių mokesčius ir savo raštinin
ko, ar kito asmens adresą, kad 
žinotume, kur pasiųsti. Kny
gos bus tuojaus išsiųstos. 

Valdyba. 

Vieną Vainikų dieną keli 
žmonės sustojęs žiurėjo į vie
nų didelį akmeninį paminklą 
ant kapo. 
Vienas įspūdžio perimtas ar 

siduso. — Tokio paminklo tai 
visą žmogaus amžių gali už-

. .Gary, Ind. — Šiame mies
te yra ne mažai' lietuvių. Kai-
kuriai spėja buk esą apie vie
ną tūkstantį. J ie gyvena iš
sisklaidę į visas miesto puses 
ir norint visus aplankyti su 
spaudos platininiu, lajbai sun
ku juos surasti: Spaudos Dr-
jos čionai visai nėra ir nėra 
kam skleisti geras knygas ir 
laikraščius lietuvių tarpe. 
Reikėtų šioj kolonijoj suorga
nizuoti Spaudos Dr-jos kp., 
ale kad sunku gauti pagelbos 
tokiam kilniam darbui. 

Laikraščiai. 

Pirmiau čionai daugiausia 
skaitydavo dienraštį "Drau
gą" ir kai-kuriuos kitus, o 
dabar jau yra ir * Darbininko' 
skaitytojų. Šie asmenys užsi
rakė "Darbininką" pas agen
tą: K. Rimkus, N. Pažėra, P . 
Denulevičius, J . Lekarauskas. 
M. Pažėrienė- yra didi spau
dos rėmėja ir mylinti skaity
ti katalikiškus laikraščius ir 
knygas. Reikėtų ir kitoms 
moterims jos pa vyzdį pasek
ti. 

i 
Viešas knygynas. 

Tarptautiškame name yra 
miesto knygynas. Knygų ja
me yra įvairiose kalbose, taip
gi ir lietuviu. Yra daug 
lietuvių kurie*dar nežino juk 
ten. galima gauti knygų 'pri
gimtoj kalboj. Tiesą, pirm 
dviejų mėnesių nebuvo iška
bos lietuvių kalboj prie lenty
nos, IHH dabar jmi yra. 

Gaiy lietuviams patartina 
lankyti knygyną ir skaityti 
knygas. (Jalite tenai .pasiskai
tyti ir taipgi namo parsineš
ti dviejų savaičių laikui. 

Lietuvių kalboj knygų pir
miaus buvo 36, o dabar dau
giau dapirko, šias: Jono Kmi 
to eiles, Lietuvos istoriją an 
gh| kalboj, Šv. Istoriją seno 
įstatymo ir skaitymai pamo
koms. 

Knygynas yra ant 15-thAv., 
ir Madison Str. kampo. Va
landos: kiekvieną vakarą ati-
įLaras ligi' 9 vai. o nedėldie-
niais po pietų. Is~y. 

Girtybės auka.\ 
K. D. kurs ilgą laiką gyve

no ant 14-tos Ave., gerokai 
įraukdavo degtinę, taip, kad 
dažnai nevalgydavo, bet ger
davo ligi pasigėrimo. 29 d. 
spalio rado jau antrą dieną 
nebegyvą. Jis nepriklausė prie 
draugijų ir pinigų nepaliko. 
Kaip gyveno, taip ir mirė. 
Jau laikas lietuviams pradė
ti' galvoti apie blaivų gyveni
mą, o kitaip laukia ateitis pra
naši į ano nelaimingo žmoge
lio. 

I š WESTVlLLfcS PADftlC-
GŽS. 

LIETUVIAI 

K A L Ė D O S N E T O L I ! 
Jūsų giminės, ar geri pažįstami LIETUVOJE ti

kimi nuo JUsų Kalėdoms kokios nors dovanėlės. 
Amerikos Lietuvių Dienraštis 

v 
Oaugiau aine bambfžuš. . 

Westville, Ei. —. Vieną va-
vakarą, einant gatye išgirdau 
riksmą. Sustojau ir klausau. 
Pastebėjau kad tas riksmas 
eina iš bambiznyčios, Dasipro-
tėjau, kad bambizų vargonin
kas gieda, ne, sakau rėkia, 
kaip koks pedliorifrs. Taipat 
girdėti kelios .ma&os mergai
tės čirpia, kaip čirškučiai po 
žoles. Viskas buvo nei į šį nei 
į tą panašu. Paskui sužinojau, 
kad "neprigulmingieji" laikė 
"rožančiavos" pamaldas tą 
vakarą. 

Savo bambizą pridaboja. 

Vietiniai žmonės pasakoja, 
kad bambizas pirmiau tūrėjęs 

i 

merginą vargonink^. Bet pa-
rapijonai pabijoję, kad j i neiš
viliotų jų kitnigužio, tai ją pra 
varė ir gavo senyvą žmogelį 
kurs atlieka jiems vargoninko 
pareigas, kokių ten reikia. 

Man parūpėjo pamatyt kaip 
jie atlieka savo pamaldas. 
Kaip^čia įėjus į jų bambizny-
čią, arba kaip vietiniai žmo
nės vadina ją kirkužę. Visi 
žiūrės į svethuą žniogų ir jei 
neklaupsi tai paskaitys panie
kinimu. O jei priklaupsi tai 
išsijuoksi iš savo tikėjimo. 

s 

"DRAUGAS'1 

labai tam tikslui tinkamas. Užrašyk jį jiems. Kaina tik 
$o,00 J is juos Lietuvoje lankys ir nuolatos apie jus ir 
jūsų veikimą jiems praneš. , 

Siųsk $6.00 Šiuo adresu: 

D R A U G A S puBLi&HitfG co. B 
2334 So, Oakley Avenue — Chicago; 111, 

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIN! 

Pinigai 

LITAI 
fc Jau Siunčiama Per 
DIDYJI VALSTLTim 

BANKĄ 

Central Manufacturing 
Districf Bank 

1112 West 3fr-ts Street 
Chicago. 

T a r t a s virg $7,000,000.00 

Spalio 27 d. ant pirmų mi
šių nuėjau į katalikišką baž
nyčią. Šita bažnyčia graži, vi
dus gražiai ištaisytas, vaikų 
daiig prisirinko, bet didelių 
per šias mišią* neperd a ugi a il
siai. Berniukų ir mergaičių 
choras gražiai gieda. Po ml 
šių išėjau iš bažnyčios, užkan
dau ir jau pradėjo skambinti 
antroms mišioms. Vėl nuėjau. 
Žmonių jau gana daug prisi
rinko. Neužbaigus visų pamal
dų išėjau. " » 

Pas bambizus. 

Einant pro bambiznyčią gir 
dėt vargonėlius čirpina. Du
rys atidaros. Pamislijau žūt
būt, eisiu į vidų pasižiūrėti. 
Įeinu į įbobinčių, kelios mer
gaitės* išbėgo. Durys praver
tos. Pabaiga "mišių". Ale 
kaip gratžiai išrėkia tas jų ku-
riigužis! Dar jaunas vyrukas. 
(Jalėtų 'gerai ir mulą "drai-
vint i" . Sako, kad prie "vys
kupo" Mickewieziaus pamal
das laikydavęs lietuvių kal-
Ha, o dabar, badai, lotyniškai. 
Suskaičiau žmonelius: mote
rėlių, badai, 11, o vyrų 9 ir 
keli vaikai. 

Paskui bambizas arba kuni-
gužis išėjo "pamokslą" saky
ti. Ale išrėžia neprastai.. Jų 
ta bakibiznyčia taipat yra gra 
žiai išpuošta. Pabijojau, kad 
žmonės nepradėta eiti laukan, 
tai ir nudūlinau. Sau pamis
lijau: Dieve brangus, nors ma
žai, bet-dar vis atsiranda mul
kių. 
! .. ^ • 

Išsyk buvęs triukšmas. 

Kaip vietiniai žmonės pasa-

žnyčios, o didesnė dalis nu-
klydėlių pavirtusi į bedievius" 
ir cicilikus. Tai matot, ir ta 
taip 'pasivadinusi "tautiška 
bažnyčia" žymiai prisideda 
prie bedievybės platinimo, ko
munistų veisimo, tautai išga
mų priperėjimo. Vai koks tai 
didelis pasityčiojimas: vadin
tis bažnyčia, i r dar tautiška! 

Jei nepamiršau, tai vietinio 
kunigužio pavardė Levinskis. 

Dabar, kai u&suksiu pro Chi 
caigą reikės nudrožti pias patį 
banibizų "vyskupą" Mickie-
Aviezių pažiūrėti, kaip jam ge
rai sekasi mulkius žvejoti. 

Kaip įsižiūrėjau čionai, tai 
pastebėjau, kad yra tokių 
tamsių žmonelių kurie tikrai 

* 

tiki į banibizų apgaulystes. 
Kada, vai kada, visa mųs tau
ta pakils apšvietoj tiek, kad 
ir mažiausia jos dalelė nesi
duos save suvedžioti viso
kiems mulkintojams. 

Išvažiuoju. 

NAUJIENA 
NAUJOS i r a s , 

NEPAPRASTA PROGA! 

Mokykla. 

Užstojus rudeniui visos' va
karinės mokyklos atidaryta ir 
yra gera proga jas lankyti 
norintiems pasimokinti. 

Kitų tautų jaunimas skait
lingai lanko FoebelScliool, ant 
15-tos ir Madison g-vių. Lie
tuviai tik keli lanko ją. Bro-Į^oja, tai išsyk, čionai (buvęs 
liai, l ietimai ir lietuvaitės.; didelis triukšmas. Bamblzny-

Nuo šios dienos iki Sausio 
1 d. 1923, naujiems "da rb i 
n inko" skaitytojams yra duo
dama nepaprasta proga su 
"Darbininku" susilažinti. Ta 
proga yra štai kame: Kiek
vienas, norėdamas susipažinti 
su "Darbin inku" gaus tris sy
kius savaitėje einantį "Darbi
ninką" per PENKIOLIKA 
SAVAIČIŲ tiktai už VIEN^ 
DOLERĮ. Gi atnaujinant "ant 

\ toliaus, kiekvienas 'jų turėa 
mokėti regulerę kainą. 

Taigi čia yra geriausia* pro
ga kiekvienanv lietuviui, ku
ris nori apie darbininkų judė
jimą pasiskaityti. "Darbinin
kas ' ' krikščionių darbininkų 
turėtų būti remiamas. Kiek
vienai/darbininkas savo na
muose privalėtų jį turėti ir 
skaityti. 

Visiems lietuviams gera pro
ga reikėtų pasinaudoti. Ktirie 
mano užsisakyti "Darbinin
ką", tai be atidėliojinlo pri-
siųskite VIENĄ DOLERĮ ai
tai money orderiu a r Pašto 
ženkleliais ar " c a s h " regis 
truotame laiške ir gausite per 
P E N K I P L I K 4 SAVAIČIŲ 
"Darbininką" į savo namus. 

Taigi lietuviai darbininkai 
visomis išgalėmis remkite 
"Darbininką". 

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami adresuokite: 

"DARBININKAS" 
366 Broad\vay, 

Boston 27, ^fass. 

Pirmas kišeninis Liet.—Ang-
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

, Ž O D Y N Ė L I S 

^Talpina savyje 18,000 žodžių. 
Knygelės didumas: 5colių il
gumo, ir 3 colių platumo, taip
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popieros 
spausdyta. Ant galo knygu
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, t a ip 
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki< 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet jį nešioji 
kišenių j e. 

Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris, ($1.00). 

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

parduodami 
- vsados kreipkitės pa* 

S . L F A S I O N A S C o , 
806 W. 35ti» St. Chicago, 
Tel. Blvd. OCH ir 0774 

TAS BUS I,ABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

E&sektnin&ai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame • Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. ̂  
UŽttIKRtNAM ATSAKANTI IR 

TEISINGĄ PATARNAVIMĄ. 

Ar nori išmokti taisyklingai 
lietuviškai rašyti? Jei įaip, 
tai tuojaug nusipirk "Lietu
vių rašybos vadovėlis". Jame 
yra visos trumpai' sutrauktos 
rašybos taisyklės. Šią knygą 
ką tik gavome iš Lietuvos*. 
Kaina tik 40c. , 
A Jei nori augšėiau lavintis 
lietuvių rašyboje, . nusipirk, 

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

Ofisas Didmicstyj: 

29 Soutr La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas: Central 6390 

[Vakarais, 812 W. 33-rd St.j 
Telefonas: Yards 4681 

(TeL Kandolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos 9 ryto iki 5 po pietųj 
Nam^ Tel. Hyde_Park .3395 

a 
,'• k P, WA1TCHES 

Lawyer 
LIETUVIS, ADVOKATAS 

Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn 
Street Tel. D^rborn 60M 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave^ 
Roscland Tel Pullman 6817 

į Ž » » » » » » » ^ » » » » ^ » » W M » l - —U 
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"Literatūros Terorija" vado
vėlis augšteshiosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas. 
Kaina 6dc. 

Geologijos ir mineralogijos 
vadovėlis su kristalografijom 
priedu. Parašė J . Kriščiūnas. 
Kaina 50c. 

Geografijos pradžia Joje 
afVhišo apie įvairias pasaulio 
šalis, vandenis, sausumas ir 
11. Kaina 45c. 

Skalpų Medžiotojai Graži 
apysaka. Kaišą 75c. 

Šimtas Apsakymėlių Joje y-
ra trumpos gražios pasakitės. 
Kaina ,60c. \ , 

DRAUGAS PŪB. CO. 
2334 South Oakley Avėnue 

Chicago, Illinois 

^Telefonas Yards 1138 

STANLEY P.| 
MAŽEIKA 

GRABORIIS IR! 
Balsamuotojas 
Tūrių automo

bilius visokiems] 
reikalams. Kainaį 
prieinamos. 

3319 Aubum 
Ave. Chicago. 1 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis? 
Graborius 

Patarnaują lal-< 
dotuvėse ves-j 
tuvėae krikš
tynose Ir kituo
se reikaluose! 
Kainos prieina-] 
mos 

3307 Auburn Ave. Chicago 

OrTOTVAITŪSB, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra prležas^ 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos- akys katerak-, 
to» nefniegio; netikras akis Indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk,. 
lon. Valandos: nuo 2 iki S vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

• " • . i 

v 

Naudokime* gera proga, eiki
me vakarais mokyklon ir la-
vinkimės, o iš to bus nauda 
mums patiems ir Lietuvai, mu 
sų Tėvynei. Lietuvos pilietis. 

\ 

čioj visad būdavę iškilmingos 
pamaldos. O dabar kaip ma
čiau, tai buvo tik keletas mal
dininkų. Kaip sakrj, daugelis 
vėl sugTįžo prie Kataįikį Ca-

KN. KAsettJfcO ANTRAšAfc. 

Mano pastovus antrašas 
bus: 50 % 6-tn Sir., South 
6oston? Mass. 

Kun. P. 

-^ 

Net ir kūdikiai pastebi! 
1 ' • — • — • • i — • • • IMI m — i —nu — ^ — — — ^ m t m ^ ^ t m — ^ 

Jr yra taip liegva visiškai iš gąlvOs paša
linti pleiskanas. Tik ketos kartus panau
dojus 

*S GS 
t^ .pleiskanų mirtinąjį prieSą—ir jūsų 
galvos oda biis taip tyra, kaip kūdikio y 

ir Biifflęs *pagelbes jutos visuomet ją 
tokia užlaiikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 

'pleiskanos tuojaus sunaikina juos. 
Nusipirkite lioubv Ruffles savo aptiėkoje šiandie už G5c., arba prisiųsklte 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratorįja. 

P. AD. RICHTfefc A CO. 
J64-I.14 ski. 4th 5t. .. JBcgg^y81.^X1, 

I II I ' ' " 
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DAR GALIMA GAUTI 
TIKĖTU VAKARIENEI p. 

ŽMUIDZINAVIČIUI 
PAGERBTI. 

IŠ DIEVO AJPVEIZDOS PAR. 

Dalini* Dievo Apveisdos baž
nyčioje, Tėvas Andziulis Ma
rijonas, duoda misijas. &ią 

Kas dar neturi tikėtu, tai; savaitę misijos yra moterims, 
vakarienei, tai gai?s „^auti šį I r motorėlis kad tap skaitlin-
vakarą, įeinant i vakarienės 
salę, Morrison 1 fotely, Iios<' 
Room, 7:30 vai. vakare. 

] 'akarienes Re H (fėjai. 

"TRADES COUNCIL" 
PRAŠALINO MADER'Ą. 
Aną vakarą Masonie Temple 

bute dvidešimts dvi unijos tu
rėjo susirinkimą. Nutarė 
"Chirasp Building Trades 
Counoil" perorganizuoti, pri
sitaikinti prie Imvusio teisė
jo Landiso paskelbto namu 
statymo darbininkams nžmo-
kesnio ir atnaujinti gražiuo
sius santikins ąu kontrakto-
riais. 

Susirinkimas iš "įTrades 
Couneir* prezidentystės pra
šalino Maderą, kuris šiandie 
teisiamas kriminaliame teis
me, ir jo vieton prezidentu 
išrinko EdVardą Rvan, vie-
nos unijos business agentą. 

yice-prezid. išrinktas Pat-
rick Sullivan. Sekretoriumi-
iždininku paliktas senasis — 
.1. J . Conroy. 

Politiniu žvilgsniu tame su
sirinkime laimėjo konservati-
\%\ srovė. 

Suprantama, kad kai-kurios 
unijos priešinsis "counciPo" 
reorganizacijai. Tokių uniją 
yra apie dešimts. Tarpe j u 
skaitlingiausia karpenterių li
nija. Bet už tatai jos bus pa 
Šalintos iš "coulle^Po, , , sako 
nanji viršaiėiai. 

Su "Building T radęs Coun-
oil" nebus tvarkos taip ilgai, 
kai j) ilgai unijose vadovaus 
l>esąžiniai vadai. 

Ateinanti pavasari bus no
rima darbininkams sumažinti 
uimokesnj. Kils naujas triu
kšmas. 

gai lanko tas misijas, net gra
žu ir iš pašalies žiūrėti. At
važiuoja ją ir iš kitą koloni
ją. Džiaugiasi ir gerėjusi Tė
vo misionieriaus iškalbingais 
pamokslais. Tai tikra Devo 
Apvezda ir atsiuntė mums to
ki misionierių. Apsidžiaugusi, 

DISPUTOS SU BIBLISTAIS. 

1. Susirinksime Cicero liet. 
parapijinėje svetainėje ket
verge, 16 lapkr. 7:30 vai. vak. 

2. Kalbėsimės apie antrąją 
d ai j jūsų lapelių: apie cyščių, 
apie maldą u i mirusius, apie 
šv. Raštą. 

3. Kalbėsimės lygiomis tei
sėmis. 

4. Spręs patys žmonės. 
5. Įžanga — dykai. Tuos 

500 .dol. tiek kartą žadėtus, 
niekad ne atneštus galite ir 
pasilikti sau. 

G. Aš argumentus vartosiu 

Šindingai ,ačiu! visiems: — 
rinkėjoms-jams. kurie tą die
ną taip pasišventę dirbo. A-
iu visiems aukotojams, kurie 

tą prakilnu darbą atjautė. 
Taipgi dėkojame p. Mažeikai, 
graboriui. J i s tą dieną daug 
pasidarbavo, ir p. Martinkui, 
jis tą dieną su automobiliiuni 
patarnavo. 

Ačiū visiems. Jei kurių pa
vardės tapo praleistos arba 
negerai uižrašytos malonėkite 
atleisti. 

5 kp. valdyba. 
Labdarių Sąjungos 5 kp. 

laiko sus-mus ' kiekvieno mė
nesio ketvirta sekmadieni 
vai. po pietų. Ateinantis sus-
mas bus sekmadieny, lapkr. 
26 d. Todėl, gerbiamieji, vi
sus kviečiame ateiti ir prisi
rašyti prie tos prakilnios or
ganizacijos. Mokestis yra pi
gi, tik dešimta centų į mėnesį, 
o nauda yra didelė, nes tie pi
nigai eina našlaičiams ir nė 
Tieno neatsiras kuris atsisa
kytų našlaičiams paaukoti. 
Todėl ateikite į sus-mą, pasi
tarsima ką toli aus veikti. 

Narys. 

Gumullausko ir jo sūnaus Kastanto 
gyveno Chlcago, 111., paelfia iš Kauno 
Re<d. Raseinių Apskr. Laukuvos Pa-
rap:_ Bilionių Kaimą aš esu tos pa
čios red. ir apskr: Kaltinėnų pa rap : 
Varsėdžių Kaimo turiu svarbi} reika
lą meldžiu atsišaukti a rba kas apie 
juos žinote praneškite 

VLADISLOVAS POCIUS 
77 Johnson Str. Bridgeport, Conn. 

•_ ..•'_ ji.rfl.Tij ' • l i r _ _ 
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"'""" Dr, J . SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas Pnllman 3385 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietį; 
Telefonas Rfpubln- 1433 

1600 W. GarfMd Blvd. 
šia u r : vak: kampas 55 ir 

Ashland Avenue 
Vai. Nuo 4 iki 9 vai: vakare 
Naprąpathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprąpa
thia? Jei tamsta ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija a r 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės iStirtt abu gydymo būdu, Na 
prapathia prašalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, be.t paliekta ligos priežastis 
Naprąpathia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj seka ant ra 
ir trečia: Yra gerai suprantaima kad 
sekamo operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesnė, iš
laikyti ir tuom kar t ligonis lįekta 
neišgydytas. 

m+m*±mUm*±i»mmm+4UĖk+l*. 
Trečiadienis Lapkr. 15, 1922 

STORAS ANT RANDOS. 
Ant raudos storas su pagy

venimu, pačiam biznio centre 
Bridgeporte, ant Halsted gat
vės netoli 33-čios. Tinka viso
kiam biznu i, randa prieinama. 
Kreipkitės į Elta Commeree 
Company, 3251 So. Halsted 
St., Ohieag,o 111. 

REIKALINGA! 

•» - * w 

Nupirk Kalėdu d°-
vanoms savo draugams 
šias knygas: 

KONCERTAS — PASI
LINKSMINIMAS. 

North Side. — L. Vyčių 5-ta 
kp. rengia labai puikų koncer
te lapkr. 30 d. Padėkonės die-

netik iš šv. Rašto; aš proto n o s (Tbanksgiving Day) va-

TIK PENKIS CENTUS. 

Aldermanas Richert, mies
to tarybos finansinio komite
to pirmininkas, paduoda su
manymą ateinančiais metais 
sumažinti taksas už nejuda
mas nuosavybes, 

&įmet taksu mokėta 1 dol. 
65e. už 100 dol. vergės apkai-
iiuotos nuosavybės. Anot Ri-
cherto turėtų but mokama 1 
dol. 80c. Taigi vos Cx». ma
žiau. 

Koks tai "didis palengvi
nimas" gyventojams! f) juk 
pirm karo nereikta mokėti nei 
vieno dol. už 100 dol. verties 
nuosavylt>s ir buvo gerai. 

Jei miestas tarpsta ir da
rosi didesnės išlaidos, tai juk 
ir gyventojų skaičius eina di
dyn. Didesnis skaičius sumo
ka daugiau pinigų. 

neatsisakau. Biblistai gali pro 
to atsisakyti, jeigu jie taip 
nori. Praeitose disputose ma
tė žmonės, kad yra dūšia ir 
yra pragaras. Dabar pamatys, 
kad yra čvščius, kad maldos 
už .dusias gelbsti, ir kad bib-
listn Biblija yra negera. 

Kam rupi biblistų biznis, a-
teikite jų ginti*. 

Kun. B. Bumšas. 

REIKALINGI 
VYRAI 

Darbas pastovus. Atsišau
kite: 

Great Northern Chair Co. 
2500 Ogden Ave 

PELNINGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą, agentauti gali pasipelnyti 
daug geresni pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės lalSkų arba ypa-
tlškai. 

J. B. AGIiYS & CO 
3113 South Halsted Street 

Chlcago, IU. 

BRIDGEPORTAS. 

kare, Šv, .Mykolo parap. svet. 
Be koncerto bus ir šokiai. Da
lyvaus choras, bus solų, due
tų, kvartetų ir t. t. Sis vaka
ras bus nepaprastas. 

Visi yra Širdingiausiai 
kviečiami atsilankyti ir išgir
sti taip numylėtu lietuvišku 
dainelių. Ėtyno. 

REIKALINGI RIVETERIAI 
IR FITTERIAI 

prie plieninių karų dirbimo. 
Atsišaukite * 

PULLMAN CAR W0RKS 

Freight Division 
103 Str. & Cottage Grove Ave. 

Pullman, Chicago. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

(Jai reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 1« Ir 17 
Ant viršaus EJatt 's valstinyčlos 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

BRIGHTON PARKAS. 

BUS IKI 20 AUKŲ. 

Detektivai darbuojasi Mrs. 
Klimek ir Mrs. Stermer (Ku-
lik) reikale. Spėjama, kad šių 
moterų aukomis bus krito iki 
20 asmenų. 

Susekta, kad Mrs. Klimek 
kituomet buvo pasivadinusi 
" M e y e r s ' \ Taigi, jinai kaipo 
"Meye r s " turėjo nuodinti 
sau negeistinus asmenis. 

Labdar. Są-gos .*> kp. atskai
tos ir rinkėjų vairiai kurios-ie 
tas aukas surinko lapkr. 5 d. 
š. m. 
J . Stembriutė 7.50 
1>. Maziliauskaitė 7.20 
T. Krutu!ionė 6.3G 
A. Bubniutė 4.84 
S. Varkelas 4.20 
E. Mazėliauskaitė 5.615 
Ii. Sekleckis '. 11.43 
A. Miliniutė 4.34 
B. Xau«cžiemienė 31.05 
A. Antanavičienė . . . . . . 11.55 
A. Grinaviekaitė 11.18 
Lesoauskartė (tas aukas 
surinko vaistinėje ant 
Morgan ir 33 PI.) 6.GI 
Z. Smaguriutė 13.16 
A. Grigonintė 5.63 
If. Bužinskaitė 8.11 
K. Garuekaitė 8.92 
F. Majauskaitė 1.20 
B. Veliekaitė 13.11 
A. Tonzegolskaitė 1.57 
A. Vaišviliene 23.00 
A. Vaišvilaitė 7.73 
S. Aleliunaite 3.70 
P. Jankauskaitė 25.53 
P. Urbiate 12.71 
Y. Vazgardaitė 6.05 
B. Hoeke 7.04 
B. Petrošks 2.78 
J. Dimša 17.19 
P. Briedienė 4.35 
U. Freitikienė 21.16 
A. Beinoraitė 28.16 
Nėra pavardės 85 
A. Klimauskaitė »,. 9.67 
B. Geeienė 6.34 
P. Mazilauskienė 4.05 
A. Vasiliauskaitė 4V06 
V. Vasiliauskaitė 8.90 
P. Pocienė 19.83 

Išviso priduota Centrui 
$376.53 

Labd. Sąj. 8 kp. susirinkimo 
laikytame lapkr. 7 d. nutarė 
pasiųsti padėkos laiškų p. Pie-
žienei už gražią auką, dailų 
branzaliotą, kuopai. Kuopa 
širdingai dėkoja jai už dova
ną. V. Paukštis, rast. 

P. STOGIO KONCER
TAS. 

Trečiadieny, lapkr. 22 d. C. 
S. P. 8. svet. įvyks pirmas p. 
PovMo Stogio koncertas. Bę p. 
Stogio dalyvaus keletas pir
maeilių dainininkų, kaipo 
svečiui: p. Nora Gugienė, p . 
M. Bukauskaitė, p. S. Clierry, 
p. O. Biežis p. A. Pocius. 

"Bi ru tė" . 

VIETA LIET. PILIEČIŲ 
REGISTRACIJAI. 

Ciceros, 111. — Kolonijai re
gistracijos vieta jau paskirta 
po numeriu 1432 So. 49 Ave. 
Cicero, 111. 

Registracijos vieta atdara 
nuo 7 vai. vakare iki 9 vaka
re, utarmnkais, ketvergais ir 
pėtnyčiomis. 

REGISTRUOJĄS. 

PRANEŠIMAS. 

BRIDGEPORTAS. L. 
Vyčių 16 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį trečiadienį, 
lapkr. 15 d. 8 vai. vakare, Šv. 
Jurgio par. svet. Visi nariai-
ės malonėkite susirinkti. * 

Valdyba. 

PAJIEšKOJIMAS. 
PAIEŠKAU brolio JUOZAPO MI-

LAŠIO grpvenusio Liepoj u je apie 30 
metų. Po karės nežinia kur dingo. 
J is paeina iš Rietavo parapijos^ Už-
pinikių kaimo, Taipat pusbrolio Juo
zapo Kaziulio iš tos pat parapijos, 
irgri gyvenusio Liepojuj. Jie patys ar
ba kas žino apie juos prašome atsi
šaukti šitų adresu 

BARBORA JUŠKIENE 
2146 W. 33 Place Chicjųjo, III. 

PARDAVIMUI. 
ANT PARDAVIMO grocornė. Par

duosiu pigiai nes turi būtinai ap
leisti miestą. Atsišaukite tuojaus: 

2640 VVest 47-ta gatvė 
Chicagio, 111. 

_____^_ i 

PARSIDUODA 2 augštu mūrinis 
biznio namas, štoraa ir 4 pagpveni-
nuil, ant Halsted gatvės netoli 33. 
Nepaprastas Largenas: Savininkas 
važiuoja Lietuvon 

PARSIDUODA 4 pagyvenimu, 2 
augštu mūrinis n a m a s . su beismen-
tu, labai geram padėjime, elektra 
ir kiti patogumai, lietuvių kolonijoj, 
pageidaujamoj vietoj: Randa $840 
metams Kaina $7,500:00: 

PARSIDUODA biznies lotai skersai 
gatvės nuo didelio teatro, lietuviu 
kolonioj. Nepaprasta proga įgyti ge
ra vieta bizniui: PuVasaryj kainos 
žymiai pakils, dabar laikas pirkti 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
ant propertės 80 akerių farma, Ber-
rien - County, Mich, tik 86 mylios 
nuo Chicagos. Žemė labai derlinga 
ir gerai dirbama: Budinkai pirmos 
rūšies su įvairiais patogumais: Gy
vuliai, padariniai ir viskas kas rei
kalinga prie geros ūkės: Didelis 
bargenas. išlygos prieinamos: 

FXTA COMMERCE CCtttPANY 
3231 S. Halsted St., Chiyago, III: 

Ofiso Tel. Cicero 41 
J Ras. Tel. Cicero 3654 

i 
i 
i 
» 

132K So. 4* Coort 
N. E. Cor. 49 Court Ir 11 8tr 

J ant viršaus valstynyčioa. 
I j * 

DR. J. SHINGLMAN 

v+*<*mmm 
•r 

Tel. Boalcvard 2160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, III. 

40c 
75c 

40a 

45c. 
1 ;>. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lk.tuvys (gydytojas ir Chirurgas 

10900 H. MUiiigan Avenue 
Telef. Pnllman S42 ir 349 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 9 vak. 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
10821 So. Mkhipan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—I po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pul lman 3213. Chlcago, III. 

ANT PARDAVIMO grocerne ir na
mas 2 garadžiai, viskas kartų par
siduoda: 

KAZ: Z AMARAVIČTUS 
2125 W : 24 Street 

Chieago. 111: 
Telefonas ('aitai 4910 

ANT PARDAVIMO beveik naujas 
mu»inius namas ant 2 pagyvenimą 5 
ir 6 kambarių, aukštas cimentinis 
skiepas, furnace šildoma, naujos 
madus jtaisimai. Parsiduos ne bran
giai, namas randasi ant 5925 So. 
Throop St. Atsišaukite pas 

JURGI PAVILIONIS 
1521 So. 50-th Avenue Cicero, 111. 

A. F. GZESNA'Š 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių Hgų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš 
kūmo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau
su Electriku Sanusoidal Ha-
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray me-
ssage, Swedish messavich. Me^ 
atiduodam patarnavimą ge-
riausia negu kitos ir pigiaus. , 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chlcago, 111 

Tel. Boulevard 4552 j 

m 
Vralentinč Dressmaking C'ollcge 

2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1043 

Moko Siuvimo, Pat ternų kir
pimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-

f»mokt jimais. Klesos dienomis Ir 
i jvakarais. Reikalaukit knygelės. 

Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų 

į r a šyk i t e a r telefonuokite. 
U SARA PATEK, pirm. j§ 
»"*.»̂ 9fe>> v<0^m£fe*:; ̂ ^^BRto- ^a^^^Ki>, v « ^ H ^ , **5 >. 

MIIUltlIlIIIIHIItilIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlU 

S S4 D. LAOHAWICZ = 
S s 
= LIETUVIS GRABORTCS -
S2314 \V. 23-rd PI. Chlcago, I l lS 
S Pa ta rnau ja laidotuvės© kuopi-S 
Sgiausia. 'Reikale meldžiu a t s i šau-3 
Skt i , o mano darbą busite užga - s 
Snėdinti . , Tel. Canal 1271—21901 
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIIIIH 

J . WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICIA 
Aatomobilmi visiems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2140 W. 11 PI. 
Tel. Canal 0543 Tel. Canal 0108 

n | | | | | | |MNi ra i l l l l l l l l l l lCTI I I> | | | | | | t rXs 
į I šd i rbė ja i ir 
Slmporter iai ge-
Sriausių armoni-
S k ų visam pa-
Ssaul i j už žemes-
F^nes kainas negu 
•įkitur. Katalogas 
Sdykal . / 

^ Rašykite Angliškai. E 
E RUATTA SEREtfELLI £ 
g 817 Blue Island Ave. r 
S Chlcago, 111. r j 
l^iniiiiiimigiiiimiimiiyjiHiiiiimm 

l ū . Lafiuttttt 4Mt" 

PLUMBIN6 
Kaipo Uetuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUŠKA 
8228 W. 38-th Street 

">*cf>j;-

Remkite tuos biznierius kurie 
garsinasi "Drauge'^ nes jie 
moka kaip biznį vesti ir žmo
nėms mandagiai patarnauti. 

Apmastymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Braižinėliai. — Parašė Skriisdė : 45c. 
Duonelaičio raštai . . / . . . . $1.00 
Fabijole. — Audeklo apdaruose $1.50 
Botanikos Vadovėlis. — Vertė V. Vilkaitis. — Jame 

telpa 136 piešiniai. Kaina 50c. 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iš Francuzi] kalbos 

vertė kun. A. Staniukynas 75c. 
No. 26. Giesmynėlis be apdarų 6XH 
No. 60-61 Demokratija 1.00 
No. S. 26. Paišymo metodikos bmožai. V. Bičiūno $1.00 
No. S. 1. šventos Zitos tarnaitės iš miesto Lukos gy

venimas ir stabuklai. Parašė kun. K. Reidl, 
draug. J . Vertė iš lenki] kalbos M. Kaina 15c. 

No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis 
J . Šlapelio 25c. 

No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmai-
tis 50c. 

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

No. 22. ;Trigonometrija J .00 
No. 23. Aistiški Studijai « \ 1.50 

Tikėjimo klausimai. Parašė J . Gerutis 75c, 
No. S. 3. Sociologija, trumpas to mokslo vadovėlis. 

Parašė prof. kun. Šaulys 
No. S. 2. V. Krėvės Rastai I I tomas 
No. 32. Kovo 30 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti. 139 pusi 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo

kyklai. Parašė J. Talliat-Kelpša 50c. 
Xo. 43'. Giesmynėlis apdarytas , . . . ' . 7;>. 
No. S. L Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinėms muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo-

No. S. 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių. . . 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J . Murka 5(k 
Apie Kristaus Sekimą. $1.20 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? : 50c. 
No. 58. Apeigos Rymo Katalikų 50^. 
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vertė 

M. Pečkauskaitė 75c. 
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J. . 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . $1.00 

No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen-
» ' tams, vargonininkams, giedoriams ir tt. . . 1.00 

No. S. 32. Gamtos Pasakos. M. šalčius Kaina 30c. 
No. S. 2. Asmenybė Kultūros Pagrindai. Parašė I. Co-

bis 37 pusi 30c. 
No. S. 1. Bažnyčios' Istorija. Parašė kun. A. Alekna. 

2ol pusi 75c. 
No. 37. Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų. Julės Ver- , 

ne. Vertė J . Balčiukonis. 228 pusi. Kaina . v . . $1.25 
No. S. 26 Haufo Pasakos su apdarais. J . Balčiukonis . . $1.50 
No. 70. Išpažinties Paslaptis 4 75c. 
No. 44. Socialis Klausimas 1.50 
No. 3. Lietuvos Istorija (292) 40c. 
No. S. 1. Lietuvos Ist. (252) i, ' . . . , 75c. 
No. 29. Paaugusių žmonių knygelė • 35c. 
No. 62. Melskimės. Vaikams 60c. 
No. 52. Pavasario Balsai 75c. 
No. 53. Planetos ir žvaigždės , 30c. 
No. 21. Rudens Aidai 60c. 
No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija : 60c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poemą penkiose dalyse. Maironis 45c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas 45c. 
No. 39. Melskimės maldaknygė del merg. 60<\ 
No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė 

Vidunas 50c. 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. I š vokiečių kalbo s vertė 

B. Kasaitis 75c. 
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma

šiotas 25c. 
No. 48. Jėzaus Širdies Mėnuo 50c. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant

roji knyga. Parašė Vaižgantas. Kaina . . . . 
No. S. 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Rytai 

—Graikija. Iš rusų kalbos vertė J . Jablons-
kytė. Kalbos t u r ė j o St. Dabušis. Kaina . . . 

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

ABC Pradžiamokslis. — Kaina . , 30c. 
Atstovais Ralys, Apysaka. — Vertė Nemunas 40c. 

P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unm. 

"DRAUGAS" PUBL. COMPANY, 

Ohicago, m . 

$1.00 

/oe. 

2334 So. Oakley Ave. 


