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METAI-VOL. VD 

KATALIKIŠKO UNIVER
SITETO KANCLIERIS 

SKELBIA ATSILIEPIMĄ, 
RAGINA KATALIKUS 

REMTI MOKSLO ĮSTAIGĄ. 

šventojo Tėvo Raštas Ameri 
kos Vyskupams. 

\VA8HIXGTOX, lapkr. 16. 
Vietos Katalikiško Univer

siteto kaneJieris, Baltimorės 
Arkivyskupas Cnrley, paskel-
\(s atsiliepimą į Amerikos Hie 
rarchiją universiteto rėmimo 
reikale. Kasmetine kataliku 
bažnyčiose kolekta tos moks
lo įstaigos palaikymui įvyks 
pirmąjį Advento sekmadie
nį. 

Arkivyskupas' Curley pir
mukart iškėfc aikštėn, kad 
šventasis Tėvas Pins XI pir
mame apaštaliniame rašte į 
Amerikos Vyskupus pažymė
jo mokslo svarba katalikams 
šiandieniniais laikais. 

šventasis iTevas tą svarbu
mą žino. Nes patsai yra vie
nas garsiausiu ši u laiku mo-
kslininku. 

Šventojo Tėvo rašte nuro
doma, jog kaip kunigams. 

Atsistatydino Vokietijos Minis-i T . u S 0 J A 

tanu Kabinetas 
KILO RIAUŠĖS, FRANOUA APIMTA BAIMĖS 

NELENGVAS DARBAS SUORGANIZUOTI NAUJA 

K A B I N E T Ą 

EBERTAS TURI GERAI 
GALVOTI. 

BERLYNAS, lapkr. 16. — 
Atsistatydinęs AVirtho minis-
terių kabinetas dar pildys sa
vo pareigas, kaip ilgai nebus 
suorganizuotas naujas kabinę 
tas. 

Prezidentas/ Kbertas vakar 
visą dieną negalėjo apgalvoti, 
ką pakviesti į kartclierius. 

Konferavo jis su socialis
tu lyderiais. Paskui su kitu 
partijų, lyderiais. Rezultate 
neatsiektas tikslas. 

Ebertas norėtu bepartvvio 
ministerių kabineto. Jam no-! 
rėtusi visą ministerių indus-
trininką arba buržujų. Bet ' 

j dienoje. Taip nori ir pats ka
pitalistas Stinnes. 

Visu politinių partijų va
dai vakar bendrai su Wirtb'-
u turėjo ilgą konferenciją. So 
cialistai, kaip ir visuomet, 
stovėjo už tai, kad jiems ir 
koaliciniame kabinete butu 
duodama daugiausia vietų. 

Kanclieris AVirtb jau buvo 
besutinkąs vieniems socialis
tams kabinete duoti tiek vie
tos, kiek turės vietą katalikų, 
demokratų ir industrfninkų 
partijos ėmus jas krūvon. 

Teciaus socialistai norėjo 
daugiau vietą ir pasipriešino 
bendrai dirbti su industrinin-
kais. 

Tai laivo priežastis VVirtho 

ŽEMĖS DREBĖJIMO AU
KŲ BUS IKI 2,000. 

SANTIAOO, Ohile, lapkr. ROMA, lapkr. J 6. — šian
die atidaroma Italijos parla-
mento specialė sesija. Premie 
ras Mussolini vakar kabineto' 
posėdy pranešė, kokią kalbą 
jis pasakysiąs parlamente. 

» 

Šakė: 
MDabartinis parlamentas ga 

Ii išgyvuoti dvi dieni arba il
gus metus. Tas prigulės nuo 
jo paties. ' ' 

Tas reiškia, kad jei parla
mentas reikš juomi nepasiti
kėjimą, tuomet jis bus palei
stas ir paskelbti nauji rinki-
mai. 

[Toliaus Mussolini sakė, jog 
jis nepakęs jokią parlamente 
gyvuojančių partiją ir parti- Nelaimė įvyko skrindant 
jėlių. Nes gyvuojant tokioms! 90 mailių valandoje. Žuvo la 

Žinios iš Lietuvos 
VILKAVIŠKIS. Vilkaviš-

16. — Žemės drcbižjimo žmo- kio apskrity dvaru dalinimas 
niu aukos sieks poros tuks- įvyks skubiai, 
tančių. Vis daugiau baisesnių g t i i m ] šaltinią sužinota, 
žinių pareina iš nukentėjusių k a d Vflkavifirio apskrityje 
provincijų. Atlikta didelį iš-< ( I v a r u dalinimas įvyks greitai. 

• i • • • 

rTam darbui, daug padeda ras
ti ypotekos archyve dvarų 
žemių planai. Jais pasinaudo
ja matininkai galės sėdėdami 
Kaune jau per žiemą daug šių 
dvarų išdalinti. Beliks paskui 
pavasary tik patikrinti ant 
vietos. Jau gavę žemės bai
gia įsikurti. Svetimtaučiai ste 
biasi, kaip mūsų darbininkai 

MILŽINIŠKAS FRANCUZCT 
AEROPLANAS SUT-

/ RIUŠKINTAS. 

PARYŽIUS, lapkr. 16. — 
Milžiniškas franeuzų aerop
lanas su 4 motorais, 1,200 ar
kliu pajėgos išmėginimo lai
ku sugedo, apsivertė ir smo-
tj& žemėn. 

sąlygoms negalima nei galvo
ti apie kokirį nors svarbių re
formų pravedimą, ypač finan 
sinkų ir ekonominių reformų. 

socialistai priešinasi. I r jei jis 
. . , , . • ,. A . „ .kabineto atsistatydinimo. 

uores j tikti socialistams, tai 
nieko neišdarys. 

Kai-kas spėja, kad po visų 

VOKIETIJA REIKALINGA 
DAUG MAISTO. 

Taip pasauliniams visuomenės nepavykimų Ebertas tą pati 

|Tai pripažįsta pati atpildynio 
komisija. 

vadams šiandie turi but įkvė
piama, taip tariant, definiti-
vė žinyba, idant jie galėtą 
t<ikti savo Bažnyčiai priguliu 
tį kreditą, galėtų lengvai ai
škinti Bažnyčios tiesas ir pa 
laikyti Katalikų tikėjimą. 

Katalikų seminarijoms, ko
legijoms ir mokykloms reika
lingi mokytojai. Juos tegali 
pagaminti tik aukštoji įstai
ga — katalikiškas universite
tas. 

\V irti ją iš naujo pakvies pre-
mieriauti. 

BERLYNAS, lapkr. 15. •-
Vakar vakare atsistatydino 
kanclieriaus Wirth ministerių 
kabinetas. Popiety mėginta 
tas krizis kaip-nors prašalin
ti. Buvo galima tas padaryti 
priėmus kabinetan industri-
ninką atstovą. Teeiaus nevy
ko. 

laikymo reikalingumas vi
siems turi but aiškus. Plates
ni tuo žvilgsniu išvedžiojimai 
nebereikalingi. 

Su universiteto užlaikymu 
surištos "didelės išlaidos. Jų 
tik mažą dalį gali padengti 
studentų į mokėjimai. Šim 

Kaip žinoma, vokiečiams 
Kanclieris Arkivyskupas pa- industrininkams vadovauja 

reiškia, jog universiteto pa- kapitalistas Stinnes. J i s ' yra 
lyderis ir politinės liaudies 
partijos. 

Suvienytosios socialistų par 
tijos tečiaus atsisakė išvien 
darbuotis su industrininkais. 

Socialistu lyderiai pareiškė, pastangas padėtį kad atga 

i 

PARYŽIUS, lapkr. 16. — 
Francijoje pakilo nauja bai
mė, kuomet gauta čia žinių iš 
Berlyno apie "VYirtho kabineto 
atsistatydinimą. 

Prancūzai politikai tvirti-
jog kaip iš Londono dik

tuojama, taip Berlyne veikia
ma. Anglija kituomet pakėlė 
projektą paskelbti moratoriu
mą Vokietijai Šiandie Vokie
tija tad neatlaidžiai ir stovi 
už moratoriumą. 

Pavojaus yra Poinearęs vai 
džiai. Kįla jo valdžia nepasi
tenkinimai. Kituomet jis žade 
jo smarkiau 'atsinešti į Vo
kietiją, šiandie to jau nebe
sama. 

Jei premieras Poincare no
rės ilgiau pasilaikyti valdžio
je, tai jam prisieis dideles 

PARYŽIUS, lapkr. 16. — 
Atpildymo komisija būdama 
Berlyne patyrė, jog Vokieti
ja būtinai tuVi gauti javų 
vertės 800 bilionu markiu. 
Tiek javą jai reikalinga iš
maitinti savo gyventojus- a-
teinančiais matais. 

Su šiandienine nupuolusia 
markjės kaina negali nei da
lies tų javų gauti. Nes tai ne 
juokai turėti 800 bilionu mar
kiu. 

Todėl (Vokietijai reikalin
gas užsieniuose javams kredi
tas ir podraug paskola sus
tiprinti markės kainai. N 

Kitaip nieko negali išeiti. 
Tai visa gerai supranta kaip 
Franeija, taip kitos santar
vės valstybės. 

kūnas Poiree ir du mekaniku. 
Sakoma, skirindant sulūžo 

vienas propeleris' ir jo dalys 
nukirto styrinės vielas. 

Tuo aeroplanu norėta skir-
Bti į Buenos Aires, Argenti-

ŠAUKENAI. Šiaulių apskr. 
Šiais Seimo rinkimais laimė
jo Krikščionys: Darbo Fede
racija 274. Kr. Demokr. 528. 
Ūkininkai 282, viso 1,535 bal
sais. 

Social.-demokr. gavo 823 
balsais mažiau negu renkant 
Steigiamąjį Seimą. Iš viso so
cialistai gavo 750. Pastebėtina 
lenkams negelbėjo vi šoke r i o-

i pos jų agitacijos: gavo 70 
balsais mažiau negu į Steigia 
mąjį Seimą. Pažanga gavo 31 

j balsą. Šaukėnų valsčiuje rin-
j Irimuose dalyvavo 01 nuoš, 

balsuotoją. 
I kelis mėnesius sugena įsi-
gyt inventorių, pasistatyti ! Ažuvaduriu kaime (Ska-
triobas, be jokios valstybinės' pišk'o valse.) pil. K. Žulonas 
pašei po s. 

. 

no j . 

BUS TAIKOJE SU BOLŠE 
VIKAIS. 

kad jei koaliciniu kabinetan 
'neis industrininkai, tuomet iš 

/
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tams profesorių reikalingas, kabineto išeis socialistai. atatinkamas užlaikymas. Pa
sauliniams profesoriams su 
savo šeimynomis reikalingos 
atatinkamos algos. 

Socialistai prieš industri
ni nkus ypač įsiėdė, už pasta
rųjų nusistatymą, jog visose 
darbo šakose vokiečiai darbi-

Be kitko, universitetui rei- ninkai privalo dirbti ilgesnes 
kalingi nauji trobesiai, nauji darbo valandas. Vietoje 8 tie-
butai. Reikia atsiminti, kad 
ši mokslo įstaiga yra nacio-
nalėje sostinėje. (Taigi, ir iš
orinė įstaigos išvaizda turi 
but visais žvilgsniais visiems 
patraukiama. 

retų but dirbama 10 valandų 

vus buvusį savo pretižą. 

TOKYO, lapkr. 16*. — Vie
tos joponų laikraščiai prane
ša, kad kuomet japonų kariuo 
mene apleido Siberįįų, tai ar
timoj ateity Japonija pradės 
taikingai gyventi su bolševi-
stine Rusija. 

Laikraščiai pažymi, kad tai
kos klausimu jau vedamos de
rybos su Maskva. Bet ofici
aliai tas užginama. 

KAUNAS. Suimtas ir nu
teistas 4 metų kalėjimo neva 
"darbininku" kuopos pirmas 
kandidatas už kurstymą prieš 
Lietuvos Nepriklausomybę. 
Nabagas, kaip girdima, kalėji 
me dabar labai keikia ir tą 
auksą, kurį iš Maskvos gau
davo. Geriau laisvė negu auk
sas, ir dar . kruvinas.. 

del menkniekio susibarė su 
savo nepilnapročiu sūnumi; į-

nirtes sunūs užmušė tėvą, 
sužeidė pamote, pats rrtėgino 
pasipiauti, pasikarti, bet ga
lop nusišovė. 

VILNIUS. Vilniaus krašto' 
Rytų apskrityse pastaromis 
savaitėmis pradėjo rodytis so 
vietų aeroplanai. Lenkų sar
gyba ne sykį šaudė į tuos ae
roplanus, bet be pasisekimo. 

= 

MIRĖ ŽYMUS JĖZUITAS Tai yra dėlto, kad Varšavoje 
nepripažįstamas bolševikų pa 
siuntinys. 

MISIONORIUS. 

PRIIMTI 4 TEISĖJAI. 

TURKŲ SU PERSAIS 
SUTARTIS. 

RIAUŠĖS DUSSELDORFE. Į KONSTANT1NOP., lapkr. 
Ij3. — Turkai nacionalistai 

BfiBLYNAS, lapkr. 16. — 
Riaušės del maisto kilo Du-
sseldorfe. Riaušininkus nu
malšino anglų Įcariuomenlė. 4 
žmonės nužudyta ir daugiau 
20 sužeista. 

Dėlto, kanclieris turi vilties, Anglijos užsienių 
:ad tikinčiuiu širdys tai visa, fisas Francijai ii 

LONDONAS, lapkr. 16. —J 
reikalų o-

kad tikinčiųjų širdys tai visa^ fisas Francijai ir Italijai te-
atjaus ir visomis išgalėmis legrafu pasiunta memorandu-
rems katalikišką universitetą. m ^ kuriame pažymi, jog An

glija griežtai priešinga svar
biausiems turkų reikalavi-

ANGLIJA KOVOJA PRIEŠ TURKU REIKALAVIMUS 
1. Plebiscitui vakarinėj T r a 

AREŠTUOTOS KELIOS 
(PIKETNINKĖS. 

2. Ištęsimui Sirijos froiito 
Turkijos naudai. 

3 Panaikinimui pasicįavi-
mų. 

Turkai tvirtina, jog karo pa-
: baigoje Turkijos pasidavimas 

mams, kuriuos turkai žada p a \ . . • ••• ^ u •* —* 
1 buvo neteisingas. Dėlto ^l r e i 

WASHINGjTON, lapkr. 16. d u t ) t i konferencijos pradžioje. k i a p a n a įk įn t i . Kuomet tas 
— Čia areštuota keletas mo- Anglija stipriai laikosi po-į uufe atlikta, tuomet turkai ne 
torų, kurios piketavo ties An- z i e i j s e n į a u u ž i m t o s b e n d . vien turės lygybe konferenei idijos ambasada. Piketavimo . 
priežastis, tai Dubline areš
tavimas Miss McSwiney, kuri Anglija priešinsis šiems 

kalėjime badauja. 

Anglija priešinsis 
trims turkų reikalavimams: 

joje, bet taipat sugriaus vi
sokias Turkijoje negeistinas 
svetimų valstybių įgytas kon
cesijas. « i 

padarė "brolybės" sutartį su 
persais. Panaikintas : įstaty
mas, kuriuomi buvo uždraus
ta abiejų tautų susituokimai. 

MARION, ILL., lapkr. 16. 
— Iki vakar dienos darbinin
ku skerdvnių bylai klausyti 
priimta dar tik 4 prisiekę tei
sėjai. Abi pusi atsargiai ren
ka teisėjus. 

KANKAS CITY, KAS., lp. 
15. — SV. Juozapo ligonii^ėje 
eidamas 71 metus amžiaus mi 
r,ė žymus Jėzuitas misiono-
rius, kun. J . R. Ross\vinkel, 
žinomas plačiai kaip, kuni-

NAMŲ STATYMO DARBI
NINKŲ UNIJOS SUSIS-

KALDĖ. 

Kuomet "Chicago Building 
gama, taip visiems tikintiems'/Trades Council" pateko j ki-
nuo Ohio ligi Rocky Moun-
tains (kalnų),. Per pastaruoju 
du metu nabašninkas buvo ka 
pelionu St. Afary's kolegijo
je, St. Mary's, Kans. 

VOKIETIJA SIŲLO DALĮ 
AUKSO ATSARGOS. 

TURKAI UŽTIKRINA 
SANTARVC. 

Reikalauja keleriems metams 
moratoriumo. 

IŠVAŽIAVO GRAIKŲ 
DELEGACIJA. 

ANTENAI, lapkr 16. — J 
Lausanne išvažiavo taikos 
konferencijon Graikijds dele
gacija. 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. 

P I N I G Ų KURSAS. 

BERLYNAS, lapkr. 15. — 
Vokietijos vyriausybė pasiun
tė notą atpildymo komisijai. 
Reiškia ji noro pildyti nus
tatytą programą kas link kon
tribucijos mokėjimo daikt /is. 
Bet pinigais mokėjimui nori 
moratoriumo trejiems iki ke
turių metų. 

Vyriausybė sakosi jai pir-» 
miausia rūpintis markės ver
tės sustiprinimas. iTam tikslui 
/Vokietijos valstybės banką ža 
da paskolinti 500 milionų auk 
sinių markių iš atsargos, jei 
tokią pat sumą Vokietijai pa
skolintų santarvės valstybių 
bankininkai. 

Turint tuomet po ranka vie 
ną bilioną auksinių markių, 
butų galima padidinti markės 

KONSTANTINOP., lapkr. 
16. — Turkų naeionalistų val
džia pagaliaus čia santarvės 
reprezentantus užtikrino, kad 
Mudanijos sutartį ji gerb
sianti ir jos sąlygas pildysian 
t i. 

BOLŠEVIKAI NEPRIPA
ŽĮSTA LENKŲ PASIUN

TINIO. 

MASKVA, lapkr. 16. — 
Lenkų cbarge d'affaires ap
leido Maskvą, nes bolševikų 
valdžia atsisakė jį pripažinti. 

tų viršininkų rankas, apie 13 
amatninkų unijų nuo to "co-
uncil" atsimetė ir sudaro at
skiria sąjungą. Prie senojo 
"counciP' pasiliko 19 amat
ninkų unijų. 
Naujas "councilio" pirminin 

kas Ryan darbuojasi sutaikin 
ti atsimetusias unijas. Bet 
vargiai tas įvyks. Atskilusios 
unijos atsisako sutikti su už-
mokesniu, koki kituomet pas
kyrė buvęs teisėjas Landis. 

Atskilusios unijos, kurių 
priešaky stovi karpenterių u-
nija, praneša, kad jei kont-
raktoriai su jomis iki Naujų 
Metų padarys sutartis, tai 
darbininkai apsiima dirbti už 
$1.1214 valandoje. Paskui gi 
jei reikalaus senovės užmoke-
snio — $1.25 valandoje. 

Taigi, kontraktoriams duo
dama proga pasirinkti vieną 
is dviejų. 

Lietuvos 10 litų $1.00 j kainą ir moratoriumo laiku tą 
Anglijos sterl. svar. 4.46- kainą padaryti pastovia. : 

Francijos 100 frankų 6.361 Vokietija nereikalauja jokio 
Italijos 100 lirų £.56. moratoriumo pristatyti me-
Vokietijos 100 mark. .01*41 džiagai, kuri reikalinga atsta-
Lenkijos 100 mark. .0062 tydinti išnaikintus plotus. 

m UETUY0S ATSTOVYBES SKELBIMAS H 
Sulyg Lietuvos Respublikos Ist?.tymų, visi užsieniuose 
gyvenantieji 

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

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

Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos" Stočių, UetuvSku {staigų, arba 

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

Lietuvos Respublikos Atstovybe 
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UBTOVTŲ KATALttŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGiAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRBNTTMERATOS KAINA: 

Metams.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

|6.00 Pusei Metų. .|8.00 

Prenumeratos mokssi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo ažsirašynio dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriaesia 
siųsti išpcrkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

••DRAUGAS" PTOL. CO. 

8334 So. Oakley Are., Chicago 

Tel Roosevett 7791 

Londono spauda aiškindama 
Suv. Valstybių rinkinrus ku
riuose respublikonų partija 
žymiai pralaimėjo, aiškina 
Hardingo administracijos ne
vykusia politiką, būtent mui
tų sistema ir prohibicija. Gal 
ir neapsirinka. 

Turkai labai nerimauja, 
kad Lausann'os konferenciją 
Santarvė atidėlioja. J ie įtari
nėja ją neištikimybe paliaubų 
sutarčiai. Santykiai įtempti. 

torių? Chicągoje butų kam 
surengti literatiniai — niuzi-
kalį vakarą skiriamą Mairo
niui, pagaminus ^programą iš 
imtinai iš f>oeto kurinių/ Apie 
Maironies nuopelnus tėvynei 
teks mums plačiaus rašyti. 

RINKIMAI LENKUOSE. 

DELKO MOTERYS PRA
LOŠĖ? 

Anglija, savo lordas Cur-
zon, užsienio reikalų ministe-
ris, nepirks taikos pas turkus 
pasižeminimo kaina. Lloyd 
George, kurs taipat buvo kie
tas Turkijai, labai bus paten
kintas ta nuomone, už kurią, 
galima sakyti, jam teko pasi
šalinti iš valdžios. 

Londono moterys pradeda 
rūkyti pypkes. Nedaug berei
kia ligi pilnos moterų eman
cipacijos — pavaduoti vyrus. 

Praeitą vasarą žinomas pia
nistas Paderewski apleido A-
meriką^ Nuvyko jis Šveicari
jon. Lenkų >endekų (naciona
listų demokratų) jis pakvies
tas būti arčiaus Lenkijos. Ar
tinosi ten seiman rinkimai 
ir Paderevvskiui siūlyta kan
didatūra į Lenkijos preziden
tus. 

Kad būti kandidatu, jam 
reikėjo keliauti Lenkijon ir 
tenai paskelbti savo kandida
tūrą į Seimą. Tečiaus j i s to 
nepadarė. Apie porą mėnesių 
išbuvęs Šveicarijoje, nuspren
dė gryžti Amerikon ir čionai 
koncertuoti. Matyt, jis užuodė 
rinkimų seiman rezultatus. 

Lapkričio 5 d. Lenkijoje į-
vvko seiman rinkimai. I r štai 
koki rezultatai: EndekaK lai
mėjo 168 atstovus; centro 
partija 8;-socialistai 183; ko
munistai 28; kitos tautos 38. 
Pastarųjų; tarpe dauguma žy
dai ir vokiečiai. „ 

Turint tokius rezultatus, 
kurgi Paderewskiui galima 
but prezidentu, jei jis i r butų 
buvęs išrinktas atstovu? 

Provizionalis prezidentas 
Pilsudskį vra socialistas. Ma-
tyt, jam teks palikti ir tik-

Mažoji Antantė priima sa
vo glėbin G ra ik ii a. Vis la-
biaus aiškėja Balkamj tautų 
blokas prieš Kemalistus — 
turkus. 

Sakoma, kad franeuzų Vy-
riausybė paskutinėmis dieno
mis pristatė jugo-slavams, 
rumunams ir graikams karo 
amunicijos už ot)0 milioną 
frankų. Ar .reikia belaukti 
naujo susikirtimo Balkanuo
se? 

Lietuvoje plačioji visuome
nė nunėjo jaunosios Lietuvos 
dainiaus ir poetu korifėjaus 
Maironies 60 metų sukaktu
ves. Bene reiktų ir mums at
siminti "Pavasario Balsų", 
poemos "Jaunoji Lietuva' ' a u 

labai nori. 
Tečiaus endekams yra dar 

viena viltis. Lenkija turi se-
| natą. Artimiausiomis, dieno
mis senatan bus renkami at 
stovai. 

(Po šhj rinkimų >eimo ir se 
mito atstovai susieis bendro n 
sesijon ii* rinks prezidentą. 

Kaip matyt, Lenkiją apval
do socialistai, daug visko ža
dantieji. Šiandie vienam šim
tui lenkiškų markių mokama 
kivk daugiau pusės ameriko
niško cento. Pasilikus val
džioje socialistams, be abejo
nės, markes kaina pasivys 

bolševistinio rublio kainą. 
Tuomet endekija galės pasi
džiaugti svetimų žemių užgro
bimais. 

Šįmet 8. Valstybių kongre
sai^ kelios moterys buvo kan
didatėmis. I r nei viena iš jų 
neišrinkta lapkričio 7. Delko? 
Į tą klausimą atsako pačios 
moterys darbuotojos. Paduoda 
jos visokių priežasčių. 

Moterų nacionaiės politinės 
partijos pirmininkė Alice 
Paul sako: 

"Moterys todėl pralošė, 
kadangi jos dar nesupranta 
solidarumo reikšmės. Tas jų 
nesupratimas ir yra priežastis, 
kad jos ligšioi visuomenėje 
skaitosi valdytina klasė. 

"Bet jei^moterys ateity no
ri", sako ta pati darbuoto
ja, "pasiliuosuoti nuo vyrų 
viešpatavimo, tai privalo būti 
nai laikytis ^solidarumo. 

šimtų kongreso atstovų ne
matome jų tarpe moterų. No-
nuleidus rankų, reikia mote
rims daugiaus pasidarbuoti ir 
bent kelias savo atstoves pra-* 
vesti į kongresą. 

LETUVOS VYČIAMS. ir pakelia dvasią. Mums ne-s 

trūksta nei darbštumo, nei i-
niciatyvos, nei pasišventimo. 

i Tad. paleiskime visa tą dar Broliai, Seserys! 
Išausooiauja gadynė, kada; ban! O greitai visas lietuvių 

joms nepagelbės. Vyrai paty 
nori patekt i kongresan, tad 
moterų kandidatūra jiems ne-
rupi. 

"Amerikos moterys nuolat 
tvirtina, jog jos turinčios čia 
didesnes privilegijas, ne^u 
moterys kitose šalyse. Tečiaus 
taip nėra. Štai Anglijos par
lamente yra dvi moterys at
stovės. Bet tenai moterys ne
patenkintos. Jos karštai dar
buojasi pasiremiant obalsiu: 
Tiys šimtai moterų parlamen-
tan! 

"Vokietijos Reichstage yra 
30 moterų atstovių. Kuone 
visų Europos valstybių parla-

ruoju prezidentu. (Ji jis toJmentuose ir seimuose galima 

l A. J, KRASNICKAS. 
Liūdna ir skaudi' žinia 'pa

siekė mumis iš Lietuvos. 
Munsterio universiteto stu
dentas, Jurgis Krasnickas 
žiauriai žmogžudžių nužudy
tas spalių 25 d. ties Simnu. 
Velionies asmeny katalikiško
ji Lietuva nustojo kilnios sie
los, nenuilstamo gražios iš
kalbos, gilios išminties ir di
delio darbštumo veikėjo, paš-
ventusio visas savo jaunas jė
gas grįsti' Lietuvos gyvenime 
Kristaus idealais, ginti Baž
nyčios laisvę ir teises. Velio
nis buvo " D r a u g o " bendra-, 
darbis ir besimokindamas už-

" Dėlto, moterys privalo v i e - į s i e n y £įl0zo£ijo» mokslų raši-
nos kitas remti. Nes vyrai 1 n ė j Q m u s u ^ į^ragt in . 

Lietuvos Katalikų Studente 
Ateitininkų Sąjunga savo re
zoliucijoje pareiškia giliausio 
pasipiktinimo del negirdėto 
apsileidimo tų valstybės orga
nų, kurių pareiga yra rūpintis 
piliečių apsauga ir griežčiau
siai reikalauja, d^ad valdžia 
apvalytų kuogreičiausia mū
sų valstybės kūną nuo plėši
mų ir žudynių piktligės. 

Jo gi amžinai atminčiai vi-
sais balsais nutaria kreiptis į 
Lietuvos vienminčių visuome
nę^ kad> ji savo aukomis įkur
tų "Studento Jurgio "Kras-
nieko stipendijų fondą",idant 

po šimtmečių varg-ų ir žiau
riausios priespaudos mūsų tė
vynė Lietuva iškovojo sau vi
sišką laisvę ir nepriklausomy
bę. 

Kuomet kritingiausiame 
tėvynės momente mes, palikę 
nuošaly vidujinius savo rei
kalus, visas jėgas, visą energi
ją dėjome tam, kad krauju 
iškovota tėvynės'nepriklauso
mybė nežūtų, bet viso pasaulio 
bubą pripažinta,, mūsų laisva
maniai, socialistai ir XX-jo 
amžiaus teroristai-Trockiongar 
bintojai stiprino savo poziei-, 
jas kovai, kad iš mūsų šir-
džiij išplėšus tikybą, dorą, 
šventus tėvynės meilės jaus
mus. Sustiprinę savo pozicijas 
šiandie jie lygiai Amferikoje, 
kaip ir Lietuvoje susiėmę ran
kas bendrai kelia galvą ir at
virai, skelbia mums kovą. 
Tūkstančiai jų agentų visose 
lietuvių kolonijose didžiausiu 
uolumu drumsčia mūsų gyve
nimą ir leidžia bedievybės nuo 
dus visokiais budais ir prie
monėmis. \ 

Atėjo laikas,tad mums, ka
talikams, ypatingai jaunimui, 
kurie dar rengiamės būti są
moningais tautos darbinin
kais, kurie į kiekvieną darbą 
einame su obalsiu — Visa at-
naujinti Kristuje — glausti 
pečiai, stiprinti jėgos, kad ne 
pavergtų mus, organizuotoji 
iHMlievija, kad neužnuodytų 

jaunimas bus po mūsų vėlia
va! 

Steigiamasis tųjų valstijų 
i i 

Vyčių Apskričio suvažiavimas 
įvyks lapkričio 26 d., Waake-
gane, 111., Lietuvių salėje, 
prie 9-th ir Lincoln gatvių." 
Suvažiavimo dienotvarkė bus 
tokia: 

1. Išrinkti kuopos atstovai 
suvažiuoja Waukegan sekma
dieny, lapkričio 26 d. anksti 
rytą. 10 valT susirenka parap. 
mokyklos kambarin, iš kur 
" in corpore" eis į bažnyčią 
mišių šv. išklausyti ir pap
rašyti Dievo palaimos darbo 
pradžiai. 

2. Po mišių šv. 1 vai. atsto-
\ a i sueina parap. svetainėn, 

ATMOK, TU ŠAULYS! 

Skiriama Vilniaus Krašto 
Sauliams. ' 

Kuomet pavargęs sunkiame 
darbe — 

Už brolių laisvę, už gerą bui
t į -

Rankas apleisi; nuilsęs protas 
Slaptai kalbės tau, kad gali 

žūtį ' 
Kad tasai darbas tave pra

rys, — , 
Atmink, tu šaulys! 

Kuomet apstotas draugų * 'ge
rųjų" 

Nuolat girdėsi vilingą mintį, 
Kad mes bejėgiai, kad, ištik-

r'ĮJŲ,. 
Jau nebgalėsim krašto apgiti-

Kad vis-tiek priešas mus už
valdys, — 
Atfiaink, tu Šaulys* 

kame bus bendri pietus. Po Kuomet kovodams, kaipo did-
pietų visi vyksta į Lietuvių i vyris 

iš jo kruvinos aukos tftftUg- knisli širdžių neapykanta 

rasti moterų". 
Galime pridurti kad ir Lie-* 

tuvos St. Seime moterys tu
rėjo savo net keturias mote-' 
ris, gi paprastame Seime jų 
taipat bus kelios. 

Kitokių pažiūrų yra apie 
moterų pralošimą Mrs. Em. 
Newell Blair, demokratų par
tijos nacionalio komiteto mo
lėm pirmininkė. 

"Moterys todėl pralošė", 
>ako jinai, " k a d jos yra mo
terys. Moterų rinkimas kon 
gresan Amerikoje yra nauja-
nvbė. (ji kiekviena naujanybė 
turi ilgai tęsti, kol tžmonėsj 
prie to pripras. Tečiaus nerei
kia nusiminti. Net tos kandida 
tės, kurios pralošė, labai daug 
pasitarnavo moterų partijai. 
Jos jau pralaužė pirmuosius 

Patys Amerikos lenkai pri-į ledus. Taigi, pasistūmėta pir-
pažįsta, kad Lenkijai gresia j myn". 
socialis ir ekonominis krizis. Žinoma keista, kad iš kelių 

tų dešimts tolygių savo pa
sišventimu, kilnios sielos ir 
energijos jaunuoliu, kurie,išė
ję aukštuosius mokslus di-
šemteriopai nudirbtų, ką a. a. 
draugas Jurgis butų nudirbęs 
mūsų tėvynės gerovei. 

Kilnus Lietuvos Ateitininką 
sumanymas, vertas a. a. velio
nies Jurgio. Mes pilnai jam 
pritardami kviečiame visus, 
ypač jaunimo paremti tą su
manymą, aukojant a. a Jur-

prieš tą, ką lig šiol gerbiame 
ir šventu laikome, kad neiš
plėštų mums padorumo jaus
imi? 

Lietuvos Vyčiu Cliicagos 
Apskritys, turėdamas galvoje 
visa kas aukščiau pasakyta, 
sumanė šaukti visuotiną Lie
tuvos Vyčių kuopų, gyvuo
jančių Illinois, Indiana, Wis-
consin valstijose-(taipat ir iš 
(!rand Rapids, Mfch.), suva
žiavimą, kuriame bus įsteigta 

gio fondui kiek kas gali. Iš to; naujas ' Apskritys, tai yra 
fondo naudosis a. a. Jurgiui j Lietuvos Vyčių Illinois, liuli;1 

siela artimi jaunieji mūsų j na ir VVisconsin valstiją Aps-
broliai, kurie tęs jo pradėtus,kritys. Pirmuoju ir svarbiau-
darbus. „ j siu ulždaviniu to Apskričio 

Red. pastaba: — " D r a u g o " j bus: karti naujas kuopas tose 
redakcija mielai priims aukas (lietuvių .kolonijose, kuriose 

dar nėra ir gaivinti tas kuo
pas* kurios šiandie' yra ap

salę ir atidaroma steigiama
sis suvažiavimas. 

3. Kuopų atstovų registra
vimasis. 

4. Rinkimas prezidiumo. 
5. Skaitymas referato: Su

važiavimas, jo tikslas ir užda
viniai. (Ref. skaitys Komisi
jos narys). 

6. Kuopų pranešimai. 
7. Šių dienų mūsų uždavi

nių svarstymas. 
8. Sportas, jo praplėtimas. 
9. Nauji sumanymai. 
10. Rinkimas valdybos. 
U . 8u-mo uždarymas, t 

Pasibaigus suvažiavimui pa
rapijos salėje bus bendra va 
karienė ir programa. 

Kadangi šis suvažiavimas 
skaitysis itin .svarbus, nuo-
širdžiai prašome Jūsų kuopos 
kuodaugiausia atsiųsti atsto
vų, j. 

&u i>agarl>a, /. 
L.'Vyčių Illinois, Indiana 

h- Wisconsin valstijų Apskri
čio steigimo Komisija: 

Ignas K. Sakalas. 
Vincas Rukštalis, 
Petras Mureika. 

P. S. Atvykę iš vakaro ar-

Pajustum šaltą krūtinėj plie-
ną... 

Žinok, kad tavo tuomet lai
mėta: — 

Tūkstančiai brolių stos už ta 
ve vieną, 

Apgins Tėvynę, laisvę įgysi 
Atmink, tu Šaulys! 

Antanas Žemaitis. 

REGISTRACIJOS KLAUSI 
MU.' 

Draugo L. Paskolos stočiai. 
Gerbiamieji:— 

Klausiu, kaip gali išeit: aš 
tikrai noriu išsiimti Lietuvos 
pasportą.Dabar gelžkelįų strei 
kas pralaimėtas, tai man ne
duoda darbo atgal, o kitur no
rint gauti darbą reikalauja a-
merikoniškų nopierų. 

Važiuoti į Lietuvą kol kas 
neketinu; gal jųs malonėsite 
duoti patarimą, ar man geriau 
imti amerikoniškas popieras, 
ar ne. 

Jonas Mikolainis, 
Cicero, 111. 

Atsakymas. — Žinoma, kad 
Tamista gali imti Amerikos 
popieras. Jeigu paskui Tamis-

ba anksti sekmadienį atstovai j ta norėsi važiuoti į Lietuva, 

a a. Jurgio fondui ir jas per- j 
siųs Kaunan Ateitininkų Są
jungai patžymint aukos tiks
lą. " D r a u g o " redakcijos na
riai pirmieji daro pradžią 
tam tikslui $25. 

snudusios. 
Atsiminkime, kad idėjos jė

ga darosi tada, kai ji apima 
minią, kai ji tą minią išjudina 

galės apsistoti po sekančiais 
adresais: S. B. Dociutė, 717 So 
Victoiy St.; F. Bujanauskas, 
1010 Tenth St.; G. Bukantis, 
833 So. Victory St., Jonas Lu-
šas, 822 So. Lincoln St. 

rsr 

Norvegijoj susituokusios 
poros geležinkeliais keliauja 
už vieną pilną ir pusę mofoes-
ties. 

i 

tad ir su Amerikos pasportu 
lengvai nuvažiuosi, o Lietu
voje reiks paduoti prašymas, 
kad vėl sugrąžintų Lietuvos 
pilietybę ir viskas bus t v a r 
koje. 

Draugo L. Pask. stotis. 

Bern iuko ' plaukai tik pusė 
tiek greitumo teauga kiek 
nuei^raįtėe. 

Hiksa Lamokas 

LAIŠKAI Iš KAUNO. 
( N u o specialinio korespondento) . 

Tąsa. 

Lenkai ir vokiečiai. 

Lenkai, kurie pačiose pirmose 'Nepri
klausomybės dienose rengė sąmokslus, 
norėdami griauti Vyriausybę ir naikinti 
Lietuvos valstybę Varšuvos naudai, iki 
šių dienų pasižymi, tai aiškiau tai vėl 
siįpniau, kaipo Varšuvos sunųs. Jiems i-
tin nepatiko "Lietuvių kalbai ginti Są
jungos" kūrimas, jie pirma puolė ją šmei 
žti ir provokuoti. 

Jei daug skriaudų, vargo ir neteisy
bių yra pridarę atėjūnai — okupantai vo
kiečiai, tui vietiniai vokiečiai Lietuvos 
paliečiai, galima pažymėti tik kaipo są
moningasis lojalus elementas. 

St. Seimas atvaizdavo visai aiškiai 
"Lietuvos vei4ą ir nestebėtina kad viežpa-

•ioji srovė ten. buvo krikščionis- ilgus metus švietė visam kraštui, ten da- kvėpimą, tavo visišką atsidavimą, kurs jau gelbėjo Lietuvą gausiomis aukomis 
galima drąsiai pasakyti, kad visa bar viešpatauja lenkų teroras, neapykan- reikalingas atgimstančiai tautai ir valsty-. Amerikos lietuviai. 

ta lietuviško; kiekvienas laisvesnis žodis, bei. 

taujanč 
I ka. I r 

atsakomybė už darytas paklaidas, krik
ščioniškoji Lietuva teturi imti, xo taip 
pat jai priklauso laurai Lietuvos nepri
klausomybės kūrime ir jos tolimesniam 
tvarkyme (St. Seime) kurs parodė savo 
pasirįžimą, pergalėjime vidaus ir užsienio 
kliūčių ir savo išmintį. 

Neabejojamai, nereikėtų manyti, kad 
socialistai, jų pozicija ir opozicija, o tai
pat opozicija iš "Tėvynės Balso" Volde
maras, Smetona ir Ko , nieko nepadarė 
valstybei. Ne. J ie padarė iroiemaža. Bet 
jie buvo^daugiaus a r mažiaus svarbus fak 
toriai Valstybėje, kuriuos valdė> vedė ir 
veda krikšč.^demokratai. 

S. Vilnius. Klaipėda. Amerikonai. 

Vilnius Lietuvos sostinė, ta^per am
žins buvusi lietuvių šventoveT ir lietuvy* 
bės širdis, šiandieną barbariškai išplėštą 
imperialistų šlėktų. Ten, iš kur kitados 
ėjo per visą Lietuvą atminimo balsai, 
kas žadino lietuvį atbusti, kas pirmas pra
dėjo traukti tautos vergijos pančius įr 

kiekvienas lietuvybės pareiškimas žiauriai 
persekiojamas, lietuvių* žymesnieji darbuo 
tojai, tautos vadai, sodinami kalėjiman, 
ištremiami, jų turtas naikinamas, kiekvie
nas kas drįsta šioj lenivtT vandalizmo ga
dynėj prisipažinti1 lietuvis esąs, laukia 
lenkų žandaro keršto, krnvino .keršto na-
gaikų ir neretai užplakimo iki mirties. 
Suktybės, apgaudinėjimas, suvedžiojimai, 
nagaikų plakimas, jau kasdieninis daly
kas. Jokie skundai, jokie protestai nieko 
negelbsti. I r kenčia lietuvis tai sukandęs 
dantį, bet savo tėvų kalbos, savo kultū
ros, savo laisvės mekuomiet neišsižadės. 
I r niekas neprivers jo čia lenkui rfusi-
lenkti, a r jam vergauti. I r Vilnius, tas 
Lietuvos patriarkas, visuomet mūsų tau
tai pavyzdžiu buvęs, įr dabar, nežiūrėda
mas sunkenybių, laikinųjų valdovų kerš
to, galinta pasakyt ir lig šiol pasiliko mu
ms, tautos ir valstybės meilės bei pasi
šventimo nesuteptas idĮealas. Iš ten, tik iŠ 
ten mes galime semtt^tą energiją tą į-

Kada Kaunas ir neokupuota Lietuva 
nusiskundžia" gyvenimo sunkumu ^ ir kart 
kartėmis pasireiškia nuvargimo žymės, 
Vilnius, varguose ir skurde paskendęs, te
beturi augštyn Iškėlęs tautos laisvės, ne
priklausomybės vėliavą ir nenuilstamai 
pats kovodamas, mums sako: Per kovą 
ir visišką pasišventimą tebusim mes kar
tu. *v N 

Vilniaus tiesioginiai jauzdamas kokia 
žaizda Lietuvai yra jos sostinės okupaci
ja, kasdieną matydamas kaip niekinama 
ir mindžiojama čią viskas kas lietuviška 
yra, gyvena visai ne tuo upu kaip Kau
nas kurs per kelius sunkius nepriklau
somybės metus, spėjo labjaus apsiprasti 
ir kiek pamiršti, kad Lietuvos kūnas su
draskytas, kad jos sunųs beplakami ir 
žudomi. Vilnius nesupranta Tėvynės ha 
savo amžinosios sostinės, ir niekas nepa
jėgs jo numylėti iki ant Vilniaus vėl ple
vėsuos Lietuvos vėliava. Ir tikisi kad šioj 
kovoj parems jį Lietuvą, o itin, nekarta 

\ 

V 

1 r 

v 

N 

Klaipėda w jos kraštas tai mūsų jau
nesnieji broliai, šiandieną atbunda ir pa
l i š k ę tiek naujos energijos, šviežių .pajė
gų bei karšto prisirišimo prie Didžiosios 
Lietuvos, kad didžiausiam pesimistui sto
josi vaizdas netolimos ateities, kada mes 
per aukas, per pinkles ir kliūtis, paga-
lįaus busim vienas kūnas. Kląipėjla, jura 
alsuosime mes į piatųjį pasaulį, o širdis 
Vilnius amžinai mums duos naujo impul- * 
so, gimdys naujas pajėgas. Klaipėdiškiai 
ir net4olimoj Vokietijoj gyvenantieji lie
tuviai, kaip Vestfalija ir kitos kolonijos 
gyvena penktųjų metų upu, pasiryžę žut 
but gyventi vienu bendru visai Lietuvai f 
kultūros ir tautos gyvenimų. Pati Klaipė-
dos užvaizdą, vis labyn ir labyn lietuvė-
ja, jau pereina į lietuvių rankas didžiau
si viešbučiai, spaustuvės, laikraščiai ir 
Lietuvos dvasios pakilimas siekia toli-^ 
mus sodžius, laukus. 

(Bus daugiau) 
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DR. P . ŽILVITIS 
Parkelė MITO oflsa po nom. 

«M1 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Juclaus Ręst. t lubų. 
Priima Ligonius nuo 8-18 A. M. 

•-a p. M. 
Tel. Boulevard 717t 
Rezidencijas Tel. Fatrfa* 6*74 

= 

= 
Tel. Gana] 157. Vak. Ganai SI 18 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 South Halsted Street 

Talandos: l t iki 12 ryt*: 1 lkl 4 
po pietų: • Iki t vakare 

OR, CHA 
erkelė savo ofisą po luinu-riui 
4729 SO. ASHLAND W L M 1 

SPECIALISTAS 
Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 

[VaL: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—ū] 
jpo pietų: nuo 7—8:30 vakare. 

Tedėliomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drexcl 2S80 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vards &OS2 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

i • 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Glaser pe* 

reina i rankas Dr. Cnas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi seniejo 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. "G. M. Glaser. 

S14t So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto 

lkl % po pietų, nuo S iki 7 rak. 
Nod. nuo l t iki I po pietų. 

Telefonas Vards 887 

9 
DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

s 
J Tel. Ganai 8118 
o Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet 
o 5 iki 7 vai vakaro. 
Z l Rcx. vai.: 2 iki 4 po pietų. 
5 4183 ArctieT A ve. 
!j Tel. Lafayette 6098 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Aveaue 
Telef. Lafayette 4148 • 

Vaa»4os: 2-11 rytais. 1-2 po 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldls-
niais tiktai po pietų 2 lkl S vai. 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4831 Sa Ashland Ave. 
T«L Vardą 9»4 

Tel. Yards 0884 
OFISO VAI-.: 

8—10 T. ryto, 1—3 ir 7—8 v. v. 
Nedėliomis: nuo 18 • . ryto iki 
1 vai. po pietų. 

Reaid. tel. Van Burea 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9C98 

Dr. A. A. R0TH 
HUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriška^ TyrlSkų 
Vaikų Ir visų chronišku Ilgu-

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—-2 po 
piet, 7—8vak. Ned. 16 13 d. 
R M I 1128 Independenca Blvd. 

Chloago. 

OR, S. MIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street . . 
Ant viršaus Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
*—4 po platų: nuo 7—9 vak. 

NedėJiooal* nuo 14—3 
Ooflsas kr gyvantano vieta: y 

WJMmm 
IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

nį, sugeria vandenį ir tuoj iš-1koUocįavo. Taip tęsėsi beveik'rtjp 
sipueia ir pavirsta baltais. Ant' visu keliu. Privažiavus prie 
nelaimės, sūrus vanduo,' į kurį tūlos stoties, socialistas pas-
ąp.steriai įdėti, kartais sruto- j Fugomis išlipo. Kunigas iški-

YV&ukegan, I1L — Lapkr. 7 
d. L. Vyčių 40 kuopa laike 
svarbų mėnesinį susirinkimą 

Jau pradėta darbuotis pri
ėmimui apskričio seimo dele
gatų, kurie čion atvažiuos se
kmadienyje, lapkr. * 26 d. Ls 
savo kuopos išrinko šešius de
legatus. 

Literatiškos komisijos ra
portas parodė jog kom. dar
buojasi išpildyti programą 
laike seimo ir repeticijas lai
ko teatrui kuris bite po Kalė
dų. 

[Prisirašė du nauji nariai. 
Abudu yra gabus atletai. 

Basketball'o ' ratelis jau į-
sigijo uniformas ir daro prak
tikas. Kuopos pirmininkas 
pranešė, kad 16 kuopa nori 
eiti lenktynėsna su vietiniais. 
Nutarta su jais susinešti tuo 
reikalu. 

Vytės taipogi nori sudaryti 
basketball'o ratelį. Jas suor
ganizuoti apsiėmė pp. Ona Ja-
kučiutė ir Stasė Doeiutv. 
Lauksime pasekmių. 

Po susirinkimo buvo žaidi
mai. 

Vietinis. 

ŠV. BONAVENTŪRO S E M 
NARIJOJ. 

St. Bonaventūre, N. Y. — 
Spalio 26 d. čion buvo atva
žiavęs J. M. Vyskupas, M. J. 
Gannon iš Erie, Pa. Išbuvo čia 
visą savaitę. Davė šventimus 
seminaristams. Tarp kitų ma
žesnius šventimus priėmė ir 

AUSTERIAI. 

\ 

vienas lietuvis, Ant. Misukevi-; 
čius, nors amerikoj gimęs ir tukina juos. Šitas tukmimas 

Vėl prasidėjo austerių se
zonas, ir fpersiergėjimo žodis ne 
pro šalį. 

Austerių augintojai žino,jog 
daugumas amonių labai mėgs
ta -riebius austerius, ir jie 
bando pristatyti žmonėms to 
ko jie reikalauja, ir kuomet 
suf>enka austerius Jie patys 

mis biaurintas ir taip pasitai
ko, jog tukinimo procese, aus-
teriai painia biaurintą vandenį 
su visokiomis bakterijomis. 

Patart ina tiems, kurie labai 
mėgsta išpustus, baltus auste
rius, permainyti norus ir vi
suomet prašyti kudesnių, pil
kesnių austerių, kurie turi ge
rą sūrų skonį. 

Forelgn Languagre Inf. Service. 

augęs, bet geras Lietuvos pa
triotas. 

Seminarijos bažnyčia arba 
koplyčia parapija per vien 

yra netik apgavystė, bet i r 
pavojinga. 

Ištikrųjų, tai ne tukina aus
terius. I Augintojai įdeda aųs-

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

parduodami 
• — Tsados kreipkitės pas — 

S . L F A B I O N A S C o . 
808 W. 35Ui St. Culcago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BLS LIVRAI JLM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
LŽTIKR1NAM ATSA&ArVTf IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

naudojasi su tėvais Pranciš- terius*į sųrų vandenį. Augin-
konais, nesate vai Pranciškonai ti juru. vandenyje austeriai1, 
palaiko, ir panapiją, kuri yra 
nemaža. Bažnyčia taipat yra 

Kartą traukiny, viename va 
gone, viename kambary, tarp 
kitų žmonių, pasitaikė važiuo; 

ti kunigui ir vienam socialis 
tui. 

Tas socialistas, neiškęsda-
mas, iš savo pikto papročio,* 
kalboj su keleiviais, vis už- ' 

kuomet jdėti į kitonišką van- kabinėdavo kunigus ir juos 

še* galvą per langę sušuko į 
socialistą: i '1 ; \ 

^-Girdi, ką nors palikai! 
Socialistas sfcubomįs sugri 

žo į vagoną ir klausia ką pa 
lijeo. 

Kunigas atsak* — Ugi, bl< 
m įspūdį. 

. . i — * • • i — 

t a u r i n ė j Mongolijoj mer
gaičių kraičiai sutuoktuvėms 
yra užmokami šunimis. 

Valentine Dcessoaaking College 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1843 

Moko Siuvimo, Pattemų ktr 
pimo, Designing bizniui ir na 

ame. Vietos duodama dykai 
jDiplomai, Mokslas lengvais at-

okėjimaie. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygeles. 

iznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuoklte. 

SARA PATEK, pirm. 

U TAI 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

Cetitfaltafaetorifig 
Oistrict Banic 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

Tartas vii* VJMftOOM 
i . • . i 

KMiuiuiPiiiraiiHiiiiiiiiopuiiiuuii 
tf Išdirbėjiai ir 
Simporteriai ge-
Sriausiu armoni-
Skų visam pa-
Ssaulij už Žemes-
Cįnes kainas negu 
jskitur. Katalogą* rykai. 

Rašykite Angliškai. 
RL ATTA SERENELLI 
817 Rlue Island Ave, 

Chicago, m . 
i •TtmmtmuginimiiimyiHHiiiiii? 

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

A 

. 

Ofisas Didmiestyj: 
29 South La Salle Street 

KanitiarLs 530 
Telefonas: Central 6390 

W 

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

nemaža h* gna&iai papuošta. 
Per seminaristų šventinimus 
žmonių netilpo bažnyčion, 
tiek daug jų norėjo matyti iš
kilmes teikimo kunigystės sa-
kranrento.Naujieji kunigai su
teikė žmonėms palaiminimą. 

Si>alio 31 d., tą naktį prieš 1 
Visus Šventus, čionai įvyko 
visokie vuidbiim. Seminaristai 
ir kolegijos studentai buvo į-
vairiausiai pasirėdę. Dalino 
dovanas už įvairesnius pasi
rėdymus. Buvo atėjęs žaidimų 
pamatyti ir J . M. Vyskupas su 
kolegijas prezidentu, Tėvu 
Thomas. J . M. Vyskupas daug 
gražių minčių išreiškė pra-
kalbetėj. 

»Sl>alio 25 d. čion iš Jdtų 
valstijų suvažiavo Tėvų Pi*an 
ciškoną provincijolai. Jų tar
pe buvo keletas barzduoti}. 
J ie darė pasikalbėjimus apie 
geresnį veikimą tikėjimo ir 
8 v. Pranciškaus Tretininku 
praplatinimo reikale. Taipat 
svarstė apie pakėlimą šv. Bo
naventūro Seminarijos ir ko
legijom i universitetą. Svarstė 
ir daugiau reikalų. 

Tų provincijolų priėmimui 
ir pagerbimui vienuoliai, se 
minaristai ir kolegistai bend
rai surengė gražų, įvairų va
karą. Svečiai išreiškė gražias 
mintis ir padėką už vakaro šti 

l> 
rengimą. 

J . M. J. 
^*aia*-~ ' ^ i w ' - - < ^ i ^ 

Tel. Randoiph 4758 • - • - ^ - M 

A. A. S L A K I S 
ADVOK.\TAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDO. 

19 South La Saile Street 
Room 1803 

Valandos 9 ryto iki 5 po pietų 
Namų Tel. Hyde Parfc 3395 

TEATRAS SU DAINOMIS. 

J. P. WAITCHES * 
Lawyer 

LIETUVIS ARVO&ATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn 
Street Tel. Dearborn 6088 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel Pulhnan 6817 

I — * — — y — » * * • • • • • • • • • • — j 

Spring Valley, I1L — Lap
kričio 19 d. parap. svetainėje, 
Š\. Onos parap. choras rengia 
teatrą su dainomis ir įvairia 
kWmuzika". Šio vakaro rengi
me yra Hedamos pastangos, 
kad visus atsilankiusius į jį 
patenkinus. Žinąs. 

* Telefonas Yards 1138 
STANLEY P. 

MAŽEIKA 
GR ABORIIS IR| 

Balsamuotojas 
Tūrių automo-j 

bilius visokiems] 
reikalams. Kaina į 

KATALIKŲ SPAUDOS DR-
JOS KUOPOMS. 

PH ivd. (įĮ, į į 

Dr. C. Z. VezeSis 
LLETDV1S DENT1STAS 

5718 SO. ASHLAND AVENCB 
ARTI 41-tom Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 lkl 9 v a k a r ė l i 

Už 1922 metus Kat. spau
dos Draugijos nariams kny
gos jau yra prirengtos ir iš
siuntinėjamos kuopų imštinin-
kų vardu visiems užsimokė-

pneinama. Į jusiems nariams' Tarp stam 
3319 Aubumi hiųjų knygų y«i "Trumpa 

Ave. ChicagoJ Apologetika" kun. Fr. Bučįo; 
"Ats to tas Ralys", "fyįįįtĘKh&B 
Atgijimas" ir kitos smulkes
nės. 
Kurios kuopos da nesate už

simokėjusios už šiuos metus, 
teikitės tuo jaus prisiųsti na
rių mokesčius ir savo raštinin
ko, ar kito asmens adresą, kad 
žinotume, kur pasiųsti. Kny-

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis' 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves-j 
tuvėse krikš
tynose ir, kituo
se* reikaluose] 
Kainos prieina-j 
mos 

Remkita tuos biznierius kur ie : 
garsinasi " D r a u g e " , nes jie 
muka kaip biznį vestį ir žino- '13307 Aabarn Aw. Cbicągod] gos bus tuoįaus išsiųstos, 
nėms mandagiai patarnauti. s f t f t ^ w 8 t M w & f r * » ^ H 8 ^ . j Valdvt Valdyba. 

r 
Kiekvienas Žmogus 

^ 

Turėtų Karvę 
ar tuomet Šaly butų vartojamas saugus Pienas? 

įsivaizduokite sau kiekvieną šei
myną gyvenančią mieste ir lai
kančią karvę del pieno! 
Toks pienas negalėtų būti sau
gus — taip kaip Borden's Pienas 
yra saugus. Šeimynos ir su ge
riausiais palinkimais negalėtų su
silyginti su tomis taisyklėmis, ko
kias suteikia The Borden Kom
panija prirengiant jums Evapo-
rated Pieną. 

'ia!i III 
V/* # » 

Pienas vartojamas, padarant 
Borden's Evaporated Pieną, yra 
imamas išbandytų karvių, užau
gintų geriausiose fanuose šioj ša
lyj. Geriausiai prižiūrint pačias 
karves, •išpSdant kiekvieną ma
žą dalyką supakavime pieno, kol 
nueina į paskiausią laboratoriją, 
pirm išsiuntimo jūsų grosernin-
kui, labai atsargiai yra prižiūri
ma, saugiai yra pridabojama vi
sos taisyklės, kad suteikus apso-
liutj švarumą ir gerumą, kur 
Borden visuomet reikalauja. 

Borden's Evaporated Kanas yra 
švarus pienas su palikta jame 
smetona — tinkamas kavos balti-
nimui ir virimui. Jūsų grosernin-
kas kaip kada moka biskj dau
giau už Borden's Pieną, bet par
duoda jums ui tą pačią kainą, 
kaip ir kiti pieną išdirbėjai. Jis 
daro todėl, kad užganėdinus sa
vo kostumerius, todėl, kad jis ži
no, kad tai yra geriausias ir šva
riausias pienas ir, kad jis suteiks 
jiems pilniausį UŽĮ 

/ 

i 

\ 

/ 

W///////tr/rif»i 
*. > • . < •", ym Atminkite gerai šio kiano išžiūra. Jus 

turite tiesą prie ik) Borden gero tavo 
ro. žiūrėkite, kad gautumėt jį. 

THE BORDEN COMFANY 
Borden Building New York^ 

Ohicagos Ofisas: 510 N. Dearborn St. 
Telefouas DEARBORN 3105 

^SYYEETENED 

,u\vuv 
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TAIP YRA CHICAGOJE. 

Leo Benson, 04:14 Newgard 
ave., ir Misa Betty Murphy, 
1661 Carmen ave., vėlai va
karo ojo namo. 

•Įnoriu sustabdė pravažiuo
ja dideliu automobiliu 6 plė-
šikai. Su revolveriais abudu 
Įsivarė auiomobiliun ir va
žiuojant Viską nuo jųdviejų 
atėmė. Benson neteko nei pa
laidinio. * : | jį 

Po viskam jiedviem liepta 
išlipti ir galvažudžiai nuva
žiavo kitu aukų ieškoti. 

PAIMTA 7.000 DOL. 

Užpraeitą naktį Madigan 
Bros. krantuvėn, 312 West 63 
gat , Įsikraustė vagiliai, sus
kaldė geležinę spintą ir p#< 
mė suvirs 7,000 dol. 

t i LAPKAUS" DIENA JAU 
NEBETOLI. 

)» 

BROLIS iPALIUOSUOTAS. 

Koronerio teismas paliuo-
savo nuo atsakomybės Kenne-
th Teavener, 21 m., 4954 X. 
Seeley ave., kurs buvo kalti
namas už savo jaunesnio bro
lio Roberto mirimą. 

Abudu aną vakarę lauke 
susiginėino del degtukų dėžu
tės. Vyresnysis jaunesnįjį 
taip nelaimingai sturrtė, kad 
tas su galva atsitrenkė į ge
ležini stulpą 
rė. 

Koronerio teismas atrado, 
jog tas susiginėijimas buvo 
broliškas. Deja, nelaimė įvy
ko. 

A l n u ! u v i s a i s l a i k a i s <lIrl>o 

ir gražiai sugyveno. Tas fak
tas daugiausia įtikino teismą, 
kad brolis neturėjo jokiu 1 do
ru noru. 

ge 

SKERDYKLŲ KOMPANI
JOS SUSILIEJA. 

"Lapkau" , "Lapkau 
Lipk ant pečio, 
Kai užlipsi 
Busi svečias". 

Jau buvo sykį rašyta "Drau-
kad viename išvažiavime 

L. Vyčių 36 kuopa suėiupo žo
lėj beriirbsantį (sakėsi atos
togas leidžias) juokdarį "Lap
kų". Spardėsi, tąsėsi vargšas 
ir nenorėjo pasiduoti. Ant ga
lo net rankas bučiuodamas 
prašėsi paleisti jį ir nerodyti 
Ohieagos lietuviams. 

— Delko-gi, — klausia mū
sų Jonas. 

— Bijau, bijau, nuostolius 
ehicagieėiams. padarysiu.Broo-
klyne pasirodžius man seeno-

įr neužilgo mi- je publika taip susijuokė, kad 
-daugumai vyru diržai, o mer
ginoms (jis pats nežinąs) kas 
truko—plyšo. Paskui, girdi, 
net grūmojo man už tai. Tai
gi nenoriu, nenoriu, kad ir 
c l i i c a g i e e i a i m s t a s p a t s n e a t s i 

t i k t i ] . 

-— Kibą pakuliniai buvo 
brooklvnieėiu diržai, kad nuo 
vieno susijuokimo truko. 
Chicagieeių riii&ai visi skuri-
niai ir kai susiveržs, tai grei
čiau truks pilvas, o ne diržas. 

— Ai, ai, nenoriu, bijau,— 
vis s py r ė si " La pkus " . 

Visi jo prašymai, malriavi-

Kėk. Pras. P. Š. Dr-ja . . 10.06 
Iki šiol $100.5C 
Bet tai tik pusė mustj ko

lonijos draugijų — palaukite 
kol išsijudins kitos — tikėki
mės, kad 4ar su didesnioms 
dovanomis pasirodys. 

Tai tokios tokelės iš mūsų 
parapijos gyvenimo. 

Mušu nenuilstanti veikėja 
p. B. Xaugžemienė su draugė
mis per dienas eina kolektuo 
damos vakarienei įvairių prie
skoniu ir dovanu. 

Briidgeportieeiai sako, ar 
truks ar plyš, bet nuo vaka
rienės turės likt pusė tūks
tančio doleriu koplyčiai. Ne
abejoju, kad ir liks, nes žmo
nės dirba šį darbą su tikru 
pasišventimu. 

Aida. 

—-
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VISI NEKANTRIAI LAU
KIA BUTĖNO KON

CERTO. 

Pasklydo gandais, kad Ar-
mouro kompanija susilieja su 
Morriso kompanija. Kitaip ta m a j teciau liko be pasekmių. 

West Side. — Sužinojus, 
kad Jonas Butėnas, vienas 
geriausiu dainininkų duos 
koncertą, visi labai įdomauja 
ir nekantriai laukia. Mat ta
me koncerte dainuos nevien 

1 p. Butėnas, bet ir kiti įžy
miausi Amerikos lietuvių dai
nininkai ir dainininkės. Dai
nuoja be p. Butėno dar šie: 
Kastas Sabonis, Valerija Bru-
ėienė, J . Ramanauskas^ Nora 
Cugienė, O. Biežienė, S. Cber 
rienė, Br. Kalkins ir J . Ra
dzevičius. 

K o n c e r t a s į v y k s l a p k r . 

(Xov.) l>4 d. Meldažio svet. 
Taigr, " r u s h " visi koncertan. 

•LAPKUS'' "LAPKUS" 
Nematyta dar Chicagoje trijų aktų tragikomedija bus statoma scenoje 

NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO - NOVEMBER 1 0 d . 1922. 
5CH00LHALLSVET,48thirHonore gatvių 

'Vakarą rengia 

LIETU vos VYČIŲ 36taKuop A 
Visi, kas nori, saldžiai prisijuokti kviečiami atsilankyti. Po vaidinimo bus šokiai. Pradžia 7:30 vakare. 

Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui iš Ap
skričio susirinkimo. 

Albina C. Alaburdaitė, rast. 

Labdaringoji Sf-goi kuopa 
smarkiai rengiasi prie vaka
rienės. Vakarienė įvyks gruo
džio 31 d., Naujų Metų be
laukiant, Aušros par. svetai 
nėję. 

BRIGHTON PARKAS. — 
L. Vyčių SI kuopa laikys la
bai svarbų susirinkimg, ket
virtadieny, lapkr. 16 d. Mc-
Kinley Parko salėj. Prasidės 
7:30 vai. vak. Reikės rinkti 
darbininkus vakarui '* Lap
kus" , kurs bus sekmadieny, 
lapkr. 19 d. Soliool Hali svet. 

'Pirmininkas. 

i ; TEATRAS IR BALIUS SU PAMARGINIMU. 
Rengia 

Lietuviška Teatrališka Dr-ja Rūta No. 1 
Stato scenoj 2 veiksmų komedija 

"AMERIKONIŠKOS VESTUVE$» 
SUBATOJ LAPKRIČIO (NOV.) 18 DIENA 1922 M. 

M. Meldažio svet., 224* West 23 Place. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 35c ir 50c 

Kviečiame visus chicagieČius į mūsų surengta vaka
rų, užtikrinam kad busite užganėdinti muzika gros 
lig vėlybos nakties. 

Kviečia ' KOMITETAS 

^ & 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk m a n e s šiandien. 

Turiu 20 metų prityrimo 

JOHN J . SMETANA 
Akiu Specialistas* 

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

Ant 3 lubų, kamb. 1-4, 15, 18 Ir 17 
Ant viršaus Platt 's vaist inyčios 

Temyk mano parašą, 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedal iomis nuo 9 iki 12 pietų 

i 

NORTH SIDE. — Lietuviu 
Politinis Kliubas rengia vie
šas prakalbas penktadieny, 
lapkr. (Xov.) 17 d. 7:30 vai. 
v a k . , b a ž n y t i n ė j s a l ė j . B u s g a r 

siu kalbėtojų. Įžanga dykai. 
Komitetas. 

- , > 

PARDAVIMUI. 
ANT PARDAVIMO procemė. Par-

(1 uosiu pikiui nes turi būtinai n p- ] 
k-isti miestą. Atsišaukite tuojaus: 

2640 West 47 ta gatvė 
Chicago, UI. 

ANT PARDAVIMO žemė Floridoj j 
60.000 akrų Hastings. Bulvių distrikte \\ 
9p,000 akrų pavesta Kolinijoms. > 

E ) 
Padal inta j 20 akrų traktus. 

R : M: B I R T 
HasUngs, Florida 

riant, Armouras apvaldo Mo
rriso įstaigas. 

Teciaus tas gandas užgin
tas. Eina kalbos, jog visos 
]>enkios skerdyklų kompani
jos nori susilieti vienan ku-
i:an ir vesti išvien tą milžiniš
ką biznį. 

Tuo tikslu Armouras šian
die yra Washingtone. Su juo 
ten nuvyko ir visa eilė eko
nominių eksperte. Konferuo-
ja su ūkio sekretoriumi. No
rima patirti, ar kompanijų 
susiliejimui nepakels kokių 
kliūčių wriausvb>. 

l'hlvagieeiai jį pamatys lap
kričio 1<) d. Seliool Hali salė
je ant "Taunleiko". 

Repeticijos eina gerai. Tik, 
vyrai, eidami jo žiūrėtų ne pa
kuliniais, b«»t skuriniais stip
riais diržais pilvus susijuos-
kit. Moterys — merginos taip 
pat storus užsidek it. 

Krambambulis. 

Kalėdų antrą dieną, bus di
delės prakalbos Aušros Var
tų par. svet. ir krutamieji pa
veikslai. Kalbės gerb. kun. F . 
Kemėšis apie darbininkų rei
kalus. 

Fordo Inžinierius. 

DISPUTOS SU BIBLISTAIS. 

BRIDGEPORTAS. 

ANGLEKASIŲ SU OPERA
TORIAIS KONFERENCIJA. 

Chicagoje eina anglekasin 
organizacijos viršaičių su mi
nkštųjų anglių kasyklų savi
ninkų atstovais konferencija. 

Tariamasi apie naują sutar 
ti ir nauja užmokesui ateinan 
tiems metams. 

Šiandieninė sutartis baig-
sis kovo 31, 1923. Jei išauks-
|o nebus pasidarbuota, gali 
kilti naujas anglekasin strei
kas ateinančio balandžio 1d. 

Visi rengiasi prie vakarienės. 

Kaip jau visai Cbicagai ži
noma, mūsų kolonija rengia 
puikią vakarienę lapkr. 28 d. 
nuo kurios visą pelną, skirs 
sv. Kazimiero Vienuolyno 
koplyčios naudai. Prie tos va
karienės rengiasi visi —- drau-

*rv 
( zenociai 

PLĖŠIKAI VEIKIA. 

Du automobiliu važiuojan
č iu plėšiku vakar pirm pietoj 
užpuolė Herman Braham, 
kurs nešė 4,900 dol. į savo 
kavinę, 4122 So. State st. 

gijos, pavieniai, 
na, net ir vaikučiai. Stebite^ 
ir netikite? — Štai prirody
mai: Petriukas Žiogas, 3 m. 
amžiaus, taupo " indi jonus" 
(centus). Jau jų turi sutaupęs 
porą šimtų ir žada visus " in-
dijonus" savomis rankutėmis 
per vakariene aukoti Vienuo
lyno busimajai koplyčiai. Va
lio, Petriukui dideliam už
augti! 

O draugijos tai irgi sujudo. 
Vakarienei nutarė siųsti do
vanų jau šios draugijos: 
Visų Šventų Dr-ja . . $20.50 
6v. Petronėlės Dr-ja . . 10.00 
šv. Mateušo Dr-ja . . . . 10.00 

Kuomet pįėšiku iššoko iš Sv. Martyno Dr-ja 
automobiliauš su revolveriais,! Dovydo Kar. Dr-ja 
Kraham pradėjo bėgti. Plėši- Didžio L. K. Vvtauto 

10.00 
10.00 
5.00 

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

2. Kalbėsimės apie antrąją 
dali jusu lapelių: apie čyš&ų, 
apie maldą už mirusius, apie 
šv. Raštą. 

3. Kalbėsimės lygiomis tei
sėmis, 

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

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

6. Aš argumentus vartosiu 
netik is šv. Rašto; aš proto 
neatsisakau. Biblistai gali pro 
to atsisakyti, jeigu jie taip 
nori. Praeitose disputose ma
tė žmonės, kad yra dužia ir 
yra pragaras. Dabar pamatys, 
kad yra čyščius, kad maldos 
už dusias gelbsti, i r kad bib-
listų Biblija yra negera. 

Kam rupi biblistų biznis, a-
teikite jų ginti. 

Kun. B. Bumšas. 

P R A N E Š I M A I . 

kai paleido keletą šūvių, jį t Kanklių Choras 10.00 
pasivijo, bėrė pipirais j akis šv. Jurgio Dr-ja 10.00 
ir atėmė pinigus. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
— L. Vyčių 4 kuopos labai 
svarbus susirinkimas bus ket
virtadienio vakare, lapkr. 16 

Illinois Pašalp. Kliubas 5.00 d. parap. svetainėje. 

VĖLIAUSIOS MADOS 
. DRABUŽIAI!! 

mados pasiutus drabužius at
eikite pas mane. ftiuvu ir lai
kau koatus, siutus ir dresses. 
Esu p rak t ikavęs^ metus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Ame.rike 10 metų. Darba su
prantu gerai ir atlieku atsa-
k a n č i a i . 

Mrs. G. I. BURBA 
3214 So. Halsted St. Chicago. 

Telefonas Boulevard 2469 

: 

PARSIDUODA 2 augStŲ mūrinis 
biznio namas, storas ir 4 pagpveni-
mai, ant Halsted gatvės netoli 38. 
Nepaprastas bargenas: Savininkas 
val iuoja Lietuvon 

PARSIDUODA 4 pagyvenimų, 2 
K a s n o r i t e t u r ė t i n a u j a u s i o s augStu mūrinis namas su beismen-

tu, labai geram padėjime, elektra 
ir kiti patogumai, l ietuvių kolonijoj, 
pageidaujamoj v ietoj : Randa $840 
metams Kaina $7,500:00: 

PARSIDUODA biznies lotai skersai 
gatvės nuo didelio teatro, li/etuviij 
kolonioj. Nepaprasta proga jgyti ge
ra vietą bizniui: Pavasary j kainos 
žymiai pakils, dabar laikas pirkti 

PARDAVIMUI A R MAINYMUI 
|.ant propertės 80 akerių farma, Ber-
Irien County, Mich, t ik 86 myl ios 
nuo Chicagos. Žemė labai derlinga 
ir gerai dirbama: Budinkai pirmos 
rųSies su įvairiais patogumais: Gy
vuliai, padariniai ir viskas kas rei
kalinga prie geros ūkės: Didelis 
bargenas. iš lygos prieinamos: 

ELTA COMMERCE COMPANY 
8251 S. Halsted St., Chi jago , 111: 

P A J I E Š K O J I M A S . 
PAIEŠKAU brolio JUOZAPO MI-

LAŠIO grvenus io Liepojuje apie 30 
mėty. P o karės nežinia kur dingo. 
Jis paeina iŠ Rietavo parapijos Už-
pinikiŲ kaimo, Taipat pusbrolio"Juo
zapo Kaziulio iš tos pat parapijos, 
irgi gyvenusio Liepojuj. Jie patys ar
ba kas žino apie juos prašome atsi
šaukti Šitų atlresir 

B A R B O R A J U Š K I E N E 
2140 W. 23 P l a c e Chicago. III. 

I 
i 

i » 

|> 
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R e s . Tel . Cicero 3050 
Ofiso Tcl. Cicero 49 $ 

DR. J. SHINGLMAN i 
1325 So. 49 Conrt 

N. E. Cor. 49 Court ir I I Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

u ttm mMttm •^•m.^ • ^ • , < K > « »j 
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P E L N I N G A 8 D A R B A S 
Kiekvienas darbininkas turintis 

pal inkimą agentauti gali pasipelnyti 
daug geresnį pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa-
tiškai. 

J. B. AGLYS & CO 
3113 South Halsted Street 

Chicago, 111. 

"IŠTORAS ANT RANDOST 
Aut randos storas su pag^'-

ANT PARDAVIMO beveik naujas 
mūrinius namas ant 2 pagyvenimą 5 
ir 6 kanibariij, aukštas cimentinis 
skiepas, furnace Šildoma, naujos 
madus jtaisiniai. Parsiduos ne bran
giai, namas randasi ant 592 5 So. 
Throop St. Atsišaukite pas 

JURGF PAVILIONIS 
1521 So. 50-1 h A v y i u e Cicero, 111. 

P A R D A V I M U I A R B A MAINI3IUI. 
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius elektra, 
v e n i m i l , p a č i a m b i z n i o C e n t r e ' maudlnės, aukštas cenTentotas skle-

pas, visur kieto medžio trimingai, 

Bridgeporte, ant Halsted gat
vės netoli 33-čios. Tinka viso
kiam biznui, randa prieinama. 
Kreipkitės j Elta Commerce 
Company, 3251 So. Halsted 
St., Chicago 111. 

visur 
furnace apšildomas, del abiejų fla-
tų, lotas 37x125, garage del 1 ma
šinos, randos $97.00 ant mėnesio 
anglių nereikia duoti Mainysiu ant 
mažesnio namo, loto, automobil io, 
arba kokio biznio 

F. J . SZEMET 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant musij 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių ligų: 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 Ma-
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 moterųr 

diena^ i iena ir nakti. 
1657 W. 46 St. Chicago, Dl 

Tri. Boulevard 4552 

4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

PAIEŠKAI' savo dėdės Aleksandro 
Gumuliausko ir jo sūnaus Kastanto 
gyveno Chicago, III., paeina iš Kauno 
Red. Raseinių Apskr. I^aukuvos Pa 
rap: Bilionių Kaimą aš esu tos pa
čios red. ir apskr: Kalt inėnų parap: 
Varsėdžių Kaimo turiu svarbų reika
lą meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žinote praneškite 

VLADISLOVAS POCIUS 
77 Johnson Str. Bridgeport, Conn. 
<>oooooo<xxx>oooooooc>ooooooc-

Dr. J, SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas Pu l lman 3S85 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Telefonas Republ ic 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 
š iaur: vak: kampas 55 ir 

Ashland Avenue 
Vai. N u o 4 iki 9 va i : vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
th ia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
s imokės ištirti abu gydymo būdu, N a 
prapathia prašalin l igos priežastį, o-
peracija prašalina l igos apsireiški
mas, bet paliekta l igos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj seka antra 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesnė iš-1 
laikyti ir tuom kart l igonis l i ekta ' 
neišgydytas. 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

Dr. I. E. MAKARAS 
LijpJuvys Cydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
Tclcf. Pul lman 342 ir 349 

Valandos N u o 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 8 vak. 

X 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tcl. Pul lman 3213. Chicago. Dl. I 
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S. D. LACHAWICZ g 
LIETUVIS GRABORrCS 

£ 2 3 1 4 W. 23-rd PI. Chicago, m 2 
S Patarnauja laidotuvėse k u o p i - 3 
e g i a u s i a . Reikale meldžiu ats išau-jj 
— kti, o mano darbą busite u ž g a - S 
Znėdinti . Tel. Canal 1 2 7 1 — 2 1 9 9 ? 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIHUIII 

J . WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobil iai v is iems reikalams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 
iTei. Canal S543 Tel. Canal 019911 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvy.s, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUŠKA 
3228 W. S8-th Street 

0&$i Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

'J ) - * . ^ 

P E A R L Q C E E N KONOERTIl fA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautnvė—viena ii didžiausiu Ohicagojt 
Parduodame ui žemianirią kainą, kur kitur taip negauiL 

Ma&nėliu laiftami drukuoti ir ofiso darbami yra naujau-
lioi mados. Uflaikom Tiaokdu* laikrodžiui, žiedua, filiubi-
niua ir deimantiniuB; gramafonua lietuviakaii rekordaii ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysfiiL Balalaikų, gitarų ir smuiku, kokių tik reikia. Dir
bame Tisokdus ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mniikal tikus instrumentus ataakandiai 

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

Tdefonas: DROVER 7309 
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