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METAI-VOL. 

Francija Ginkluoja Mažą
sias Valstybes 

PAJJYŽITS, sp. 18. — f1ia ka. Delio, bus duodama dau-

ČEKOSLOVAKIJOS PRE
ZIDENTAS PARYŽIUJE. 

ATSTOVAS MATĖSI SU 
PREMIERU. 

lankosi rekoslovakijos prozi- giaus. Francija labai turtin-
dentas Masaryk. Prie tos tad ga ginklais ir amunicija. Po 
progos Francija Čekoslovaki
jai ir kitoms mažosioms vals
tybėms, prigulinčioms prie 
"mažosios <-ntontės" skolina 
(langiaus S(H) milioiui franku. 
Sako, tais pinigais bns baig
tas tu valstybių ginklavimą-

karo tai visa pusdykiai įgijo 
nuo Suv. Valstybių ir dar no-
atmokėjo. 

Šiandie tad kaip tuos gink
lus, taip amunicija ir visokia 
karo medžiagą paveda mažo
sioms valstvl)ėms paskolos 

sis. Spauda pažymi, kad iš I« . m . , 
i formoje. Tai aeroplanai, ar-
motos, tankos, šarvuoti* anto-

JAM PRANCŪZAI SUREN 
GĖ KARALIŠKĄ PRIĖ

MIMĄ. 
d— 

Yra priežasties j} taip 
priimti. 

PARYŽIUS, sp. 18. —Vo
kietijos atstovas, charge d'-
affaires, von IToesch, apsila
nkė pa* premiorą Poincare 
Ruhro teritorijos reikalais. 

KAS KALTAS Už NEPA 
VYKIMUS SU PROHI-

BICIJA? Žinios iš Lietuvos 

NORI DIDESNIŲ UžDAR 
- BIŲ. 

dalis tos sumos žymiausia 
t<ks (Vkoslovakijai. 

Rumunija, Jugoslavija ir 
Lenkija jau seiliaus gavusios 

mobiliai, kulkasvaidžiai, šau
tuvai, uniformos. Su kiek-

, viena tokia paskola skolinin-
i)o kelis kartus iš Francijos , . .„ , . n n 

kai pasižada, prireikus, v ra-
ncijos militarinio štabo klau-

paskolos. I r tos visos sumos 
skirtos ne kitkam, kaip tik gi
nklavimuisi. syti. Bet podraug ir pati 

Ir, kaip matosi, tu paskolų i Francija pažada joms apšau
toms valstybėms dar neužten- fgą. 

Bolševikai žada Francijai Atmo
kėti Skolas 

PARYŽ1TS, spal. 18. —,ki tus konfiskuotus franeuzų 
Atvyko Rusijos bolševikų i enterpraizus. 
valstybių liaukos direktorius j Bolševikai darbuojasi gauti 
Sehienmann. J is turi kou-j Francijos leidimą apvaldyti 
ferenciju su Francijos valdi- j čia caro valdžios valstybinės 
ninkais, ypač sn finansų mi- liankos šaką, kurią pirm karo 

vedė Putilov, amunicijos ga
mintojas Petrograde. 

Pagaliau* Sehienmann- no-

nistoriu. 
Pranošta, kad Seheimnaim 

čionai atvyko taikos reikalais. 
\ o r i , idant Francija pripa-jr i , idant bolševistinei Rusijai 
žintų bolševikų valdžią. Šigi \ butų paskelbtas moratoriu-
už tai išnaujo žada pripažin- nias keleriems metams. Tu* 
ti visas t'raneuzų paskolas, I tik paskui bolševikai pradėsią 
kokias senai dar caro valdžia I atmokėti skolas. * 
buvo užtraukusi. Rusija fra- Kiek teko patirti, franeuzai 
neuzams skolinga apie 1o Iii-1 Į tuos visus bolševikų pasių-
lionu auksinių frankų. I lymus atsineša optimistiniai. 

Toliaus bolševikai už pri- Dėlto, rasi, bolševikams ir pa-
pažinimą žada francuzains j vyks iškaulinti uuo franeuzų 
valdiniams Rusijoje grąžinti i bent kokią taiką ir pripažinį-
visas pagrobtas savastis i r n i ą . 

BERLYNE PAVOJINGOS DEMONSTRACIJOS IR 
R I A U Š Ė S 

BFRLYXAS, spal. 17. — 
Berlynas specialės milicijos 
atsargos šiandie saugojamas. 

Visi valdiški butai, bankos 
ir krautuvės apstatytos poli
cija. Kai-kuriose gatvėse 
tratika suspenduota, idant 
prireikus, publika nesimaišy-

. tų milicijai po. kojom. 
Komunistų agitatoriai vi

sur tik mėtosi. Jų tarpe dau 
gvhė rusu bolševikų. Kursto, 

. nesą, kad Berlyno komunistai 
su.-

nusprendę pirmiau* 

daug policijos butą. 
Kai-kur demonstruojančios 

minios šaukia mušti žydus. 
Kitur gatvekariai sustabdo
mi ir nedarbininkai žm/mės 
apmušami. 

Daugelis tvirtina, kad pana 
Šus reginiai buvo Petrograde, 
kuomet bolševikai nusprendė 
pagrobt i valdžią. 

Kai-kurie laikraščiai pra

gyventoj ns prie riaušių tr 
kilimų. 

Kur tik pasitaiko^koks žino
mu susibėgimas, tuo jaus- ten 
dumia komunistai su bolševis-
tiniais agentais ir prasjdeda 
kurstymai. 

Vakar žmonių minia susi
rinko ties miesto rotuže. Im
ta šaukti "duonos." Komų-, 
nistai agitatoriai tuč-tuojaus; VVEST BADEN, Ind., sp. 
įsimaišė ir pradėjo kurstyti 18. —Vakar čia prasidėjo gu

vi šame 
mieste sukeki terorą, paskui 
sukelti revoliuciją. 

f domu tas, kad policija, ir 
milicija labai retuose atsitiki
muose panaudoja šautuvus ir 
durtuvus prieš demonstrantus 
ir riaušininkus. 

minią pulti (atakuoti) rofuzę, 
plėšti padalines krautuves. 

Tefiatia tas neįvyko.. Per 

bernatorių suvažiavimas. Da
lyvauja 37 valstybių guberna
toriai. 

PARYŽIUS, spal. 17. — 
Čionai didelė nacionalė fran-
euzams šventė. Atvyko ofi-
cialėn viziton Čekoslovakijos 
respublikos prezidentas Ma
są ryk. Su juo atvyko užsie
nių reikalų ministerins Benes 
ir keletas kitų aukštųjų valdi
ninkų. 

Masą ryk čia priimtas su 
militarine pagarba nei koks 
karalius, oficialiai lankąs 
Franeijos sostinę. Franeijos 
valdžios reprezentantai nebe
žino kaip geriausia j j pagerb
ti, pavaišinti ir paruošti pra
mogų. 

Dar pirma jam čia atkėliau 
siaut franeuzų laikraščiai pa
šventė daug vietos, kad išaiš
kinti franeuzams politines to 
giminingumo priežastis, kaip 
tai Francijai yra reikšminga 
Čekoslovakija. 

Apgyvendintas rūmuose. 
Iš geležinkelio stoties Ma

są ryk nulydėtas į užsienių 
reikalų ministerijos rūmus ir 
tenai jam apsistoti pavesta 
puošnus apartamentas, kurs 
specialiai rezervuotas ir pa
grąžintas brangiais gobeli-
nais ir kaurais. 

Iš tų runnj Masaryk gali 
per langus matyti visą FJize-
jaus rūmų parką. Prez. Ma
są ryk šėolės prie stalo ir gu
lės lovoje, ką vartojo senovės 
franeuzų diplomatai. 

Įvyko pokyliai ir visokios 
rųšies užkandžiai jo pagerbi
mui. Penktadienį jis aplan
kys militarinius manebrus 
Chalonse. 

Kam tai visa? 
Gal kas paklaus, kam tai 

visa, delko Čekoslovakijos 
prezidentas taip gerbiamas, 
delko aplink jį franeuzai taip 
daug tūpčioja! 

Atsakymas aikus. Čekos-
lovakija priguli prie tų vals
tybių bastiono, knriuomi ap
juosiama Vokietija, ir kuriuo-
mi Francija balansuoja Euro
poje savo politiką su Anglijos 
politika. 

Prie to Francijos bastiono 
priklauso mažoji ententiė ir 
Lenkija. Šu tomis valstybė
mis Francija šiandie pusę Eu
ropos turi apjuosusi kaipo 
kokiu tinklu. 

Nors Francija tas visas va
lstybes laiko ant savo jmvad-
žios, jas išnaudoja, tečiaus jų 
atstovams teikia pagarbos. 

Ekonominiai santykiai. 

Kaip lenkėj armiją franen
zai karininkai šiandie lavina, 
taip lavina ir Čekoslovakijos 
armiją. Militarinin žvilgsniu 
Francija tą visą valstybių 
bastioną laiko savo glėbyje. 

Atsitiktų bent kokia nelaimė 

BERLYNAS, spal. 18. — 
Aukštojoj Silezijoj vokiečių 
anglių kasyklose nedirba ang-
lekasiai. Jie reikalauja pa
didinti uŽmokesnį 200 nuoš. 
Valdžia siųlo 130 nuoš. dau-
giaus. Darbininkai nesutin
ka. 

Kaltinama šalies adminis
tracija; 

-— 
NUO GIRTUOKLIŲ UOGŲ I sus, kodo] girti, jie pradėjo 
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PERKA RVSŲ RlIGIUS. 

MASKVA, spal. 18. — Bol
ševikų valdžia parduoda už
sieniams rugių perviršį. Ru
gius daugiausia perka Olandi
ja, 

AREŠTAVIMAI VARSA-
VOJE. 

LONDONAS, spal. 18. — 
Andai Varšuvos tvirtovės ke-
tvirtasai fortas išlėkė į pada
nges. Žuvo keli šimtai žmo
nių, d a ugi augia kareivių. 

Lenkai kaltina Imlševikns. 
Eina areštavimai įtariamų. 
Apie ViO asmenų suareštuota. 

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
GUBERNATORIŲ. 

MANILA, spal. 18. — Su
sirinko Pliiii pinų salų seimas. 
Senatas rezoliucija reikalau
ja, kad butų iš čia atšauktas 
generalis gubernator. AVood. 

KONFERENCIJA SU GU 
BERNATORIAIS. 

AVASTITNG.TON, sp. 18. — 
Spalių 20 d. įvyks čia Prezi
dento Coolidgę konferencija 
su gubernatoriais prolubicijos 
klausime. 

AVASHINGTON, sp. 18.— 
Už nepavykimus su probibįci-
ja andai Pennsylvanijos gu
bernatorius Plnchot kaltino 
AVasbingtono politiką. J is 
sakė, kad patsai AYashingto-
nas turėtų nusivalyti tą ne
laimingą politiką, kuomet ei<-
naši apie probibicijos vykini-
mą visoj šal)\ 

Kitą dieną vienas pryčeris 
iš Pittbnrgbo kalbėdamas kal
tino tiesiog administraciją., 

j I r padavė sugestiją, kad pro
bibicijos vykinimo vairą imtų 
savo rankosnn patsai prezi
dentas. 

.lis sakė, kad prezidentas 
turi imtis reikalingų priemo
nių ir numalšinti ta 'Mėgti-
nės sukilimą'' pirmiaus pačia 
me AVasbingtoito, paskui visoj 
šaly. Nes pačiame AVasbing-
tone, ne kur kitur, probibici
jos vykinimas daugiausia blo
kuojamas. 

Šalies patriotai tose kalbo-j 
se įžiūri kaipir administraci
jos įžeidimą. Bet politikai 
tvirtina, kad tai daroma pre-
zidemial«*'s kampanijos prad-
v * u 

zia. 
Kurie priešinasi probibici-

jai, tie šiame atsitikime daug 
užjaučia šalies administraci
jai. Tr tie duoda sugestijų, 
idant prbbibiciją vykinti pre
zidentas pakviestų gubernato
rių Pincliot. 

aiškintis, kad užėję į girią, i r 
ten nuo girtuoklių uogų pasi
gėrę, o čion sugulę pasilsėti, 
nes pavargo. 

Nekalbant apie neganėtina, 
ir sunkiai sukrapštomą mili
cijos jėgą * pasirodė, kad nei 
vienas milicininkas net elekt
ros lemputės neturėjo, kas 
tamsoj daug darbui trukdė. 

PASIGĖRĖ. 

KAUNAS. — Apie 8 v. va
kare, pasigirdo koks-tai vaik
ščiojimas ties mano butu Tu
nelio gt. Nr. 16. Toliau paki
lo triukšmas ir galų gale pra
dėjo kas tai tarpusavy peštis. 
Pasirodė gan didelė minia 
žmonių, vieni ginkluoti, kiti 
taip sau bevaikščioja, kas-tai 
šautuvo drūtgaliu ką. tai mu
šė; po to prasidėjo dar dides
nis triukšmas; nustojus mušti 
tas pats asmuo buvo, matyt, 
parverstas į griovį ir ten 
smaugiamas, tad galėjau sprę 
sti, kad tai yra kokie areštuo .'ooa ys n a u j a i stojankių Į 
ti, nes buvo girdėti kalbos a- (komunistų partiją yra dau-
pie kalėjimą ir pasipylę šauk- gausia arba valdininkai ar
šinai: "ponas starša, ponas' n a raudonosios amrijo* kart-
starša' ir galų gale dar pra- „inkai, arba šiip įati neaiS-

K0MUNISTAI NYKSTA. 

Nuo 1920 m. komunistų skai-^ 
čius Rusijoj ima mažėti. 1922 
m. jų buvo apie 110 tūkstan
čiuko 1922 m. beliko ffpie 73,-

kaus flarbo žmonės. Darbi
ninkai jau suprato žydii ko
misarų apgaules. 

KALINIU ATSIŠAUKIMAS. 

dėjo šaukt i: " padėjėjas!'' 
Kilus tokiai neramybei greir 
tai nubėgau į stoties Komen
dantūrą ir telefonu pranešiau 
j miliciją III nuovodon. Ga
vęs atsakymą, kad tuo jaus 
priimsim, aš parvykau sku- P o l i t i l m ] k a l i n j n b u r y g pa_ 

ai žiūrėti, kas dedas pas! l o i d o į Lietuvos darbininkus 
mano namus. Radaa . visus j a t g i 5 a l l k i m c . J i e a p g a i l i sa-
triukšmadarius sugulusius | v o p a k l v d i m a , ^ ^kianse 
grovinose šalę namo. Atkelia-, j K ) W e v i k y f i r v i s a ? i r d i m j ^^ 
vo bene tik keturi milicinin-' 

| Cook apskrities' kaįėiime, 
Chicagoje, yra nepakenčiama 
tvarka. Kaliniams neturima 
užtektinai vietos. Dideli neš-' 
va rūmai. 

Francijai, tuojaus pirmon ug-
nin butų siunčiamos lenki} ir 
čekoslovakų armijos. Mili-
tariniu, taigi, žvilgsniu lenkai 
su čekoslovakais yra Franci
jos vergai. 

.Bet* pirklybos žvilgsniu Če
koslovakija su Francija turi 
labai mažus santykius. Nors 
franeuzų kapitalas turi pave
rgęs didžiausią industrijų da
lį Čekoslovkijoje, tai pastaro
ji kur-kas daugiam* pirklybos 
turi su Vokietija, kaip su 
Francija. 

Tečiaus Francįja nieko iš 
to nedaro. Gana jai militari-
nių santykių. Tuos santy
kius turėdama jaučiasi paten
kinta. 

Nežinia kaip ilgai Francija 
dominuos ant tų visų naujų 
valstybių. 

Savam laike gubernatorius 
Pinehot aštriai kritikavo \Va-
shingtono administraciją ,del 
kietųjų anglių kasyklų darbi
ninkų streiko. Prezidentas 
pakvietė jį kasyklų savinin
kus su darbininkais sutaikin
ti. J is tai pasekmingai atli
ko. 

Taigi, ra*si, dabar preziden
tas Pinebotą pakvies ir pačią 
probibieiją vykinti. Kas gali 
žinoti. Gal jis tuo klausimu 
tai pat apsidirbtų. 

MAJORAS IR MIESTO 
TRANSPORTACIJA. 

Vakar įvyko Cbicagos mie
sto tarybos pirmasis po atos
togų susirinkimas. 

Major. Dover roiktilavo at
šaukti 1021 metų tarybos or-
dinansą, knriuomi panaikinta 
gatvekarių bendrovei koncesi
ja. 

Kuomet tas bus atlikta, tuo
met bendrovė miestui grąžins 
prigulinčius už koncesiją nuo
šimčius ir prailgins visur rei
kalingus gatvekarių bėgius, 
kurie kelinti metai neprailgi
nami. 

Be to, majoras darbuojasi 
gatvekarius sumunieipalizuo-
ti. 

0 R A S . 

kai. Pranešu, kad triukšma
darių daugiau, kaip dvide
šimts, šie keli milieininkai pa
bijojo kištis. «Du sėdo į veži
mą ir leidosi pas žandarus 
prašyti pagclbos. , -Po valan
dėlės sulaukėm grįžtant su 
dviem stoties žandarais, bet 
ir tai mums pasirodė dar ne
pakankamos jėgos. Iššaukė 
dar sargybos pagelbon ir su-
-darę ginkluotą jičgą apie pen
kiolika vyrų, vykom grandine 
išsipylė į priešo pusę. Priė
jus sušukom, kas yra tokie? 
Pasisako, kad tai areštantai. 
Pasirodo, kad iš Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo, kaliniai. 
Milicininkas pasakęs užtaisyti 
šautuvus ir anie iš griovio 
atsiliepė, kad ir pas juos už
taisyta, bet mes nenusigan-
dom, ir liepėme visiems eiti 
miesto link. Kas galm gale 
pasirodo: areštuoti ir sargai 
kartu prisigėrę aklinai- eida
mi keliu susipešė; iš to kilo 
triukšmas. Milicijai užklau-

Čia darbininkus atmest bent 
kokį žydbernių bolševikų mė
ginimą ardyt valstybės ramy
bę, nes bolševikai tik kvaili
na žmonelius, kad paduot juos j 
paskui žydų komisarų vergi- ; 
jon. Bolševikaujantys kali
niai sumušė tuos snsipratu 
sius vyrus, kam jie išdrįso 
skelbt teisybę. 

MUSSOLINI GAUS PILĮ. 

ROMA, spal. 17. — Ea-
magna gyventojai renka fon
dą nupirkti vieną senovės 
puošnią pilį ir padovanoti 
premierui Mussolini. Pre-
mieras Ramagnoj yra gimęs 
ir augęs. 

PINIGU K A S . 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.51 
Francijos 100 fr. 5.58 
Italijos 100' lirų 4.24 
Lenkijos 100 mark. .0003 
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P I N I G U S 
SIŲSKITE į Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
= i 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; gali but lie
taus; vakarė šalčiau. 

E Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir Rcnau-
1 \ šiai patarnauja. "Draupras" siunčia per aidžiau-
S S šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekyboi-

\ Pramonės Banką. 
r : "Draugas" siunčia pinigus Ktais, ir doleriais: 
S | perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
i I Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
= ^ Nedėh'orais uždaryta. 
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LIETUVOS PRAMONĖ. I 

) 

I 

• 

Lietuvon pramonė gan ryš
iai atsispindėjo buvusioje 
"aune Ūkio parodoje. Įdomu 
abrėžti, kad Lietuvos pra-

f nė kasdien auga ir netiks- i 
skustis Amerikos lietu-

iams nebegalint Lietuvoje 
avo kapitalo panaudoti. 
Prieš karą, Lietuva turėjo 

an žymiai' išvystyta, metalu 
f odų pramonę. Kaune buvo 
eli žemės ūkio mašinų fab-
ikai. Dabar veikia "Nemu-
as" kurs gamina plugus, ar-

IUS, malūnus, gontams dirbti 
įaŠinas ir šiaip sudedamąsias 
įašinų dalis. {Taipat lietuvių 
abrika, buvusi "Brolių Šmi 
^ų" išdirba visokias ūkio į-
aones: grandinius, (lenciū
gus), vinis, padkavas, spynas, 
aktus, klemkas, ūkio mąsl
ių dalis ir t. t. Fabrikos spe
cialybė — spižo užgrudini-
nas. Kitais metais fabriką žy
niai praplėsianti mašinų dir-
>ima. 

Antroji pramonės šaka neat-
ūėkusi savo prieškarinio lai-
Dsnio — odų dirbimas. Di
džiausios fabrikos yra Siau
ruose. 

Dirbtuvių didžiuma tik pra-
leda vystyti savo veikimų. 

| 3ražių dirbinių duoda gelum-
včs fabrikas O. Trejo Juodlu-

[ piuose, pirmoji lietuvių aliu
mininė fabriką Linarto ir Jan
kaus Kaune. Keli didesnieji 
aiuilo fabrikai parodė savo 
rlirbinius. Iš jų Kauno "Flo-
rans" ir Sudako fabrikai. 
Chemikalų laboratorijos "Sa-
įitas'7 Atomas', < ' Sztandart " 
gamina kvepalus, rašalų, dan-
ims, avalinei tepale, dažus, f 

jlekerį ir t. t. Elektros išdir
binių duoda ''Rambynas" 
Klaipėdoje ir "Pėda" dirba 
elektros batarėjas "Ringuva 

į pančiuose ir Šiauliuose ang-
; lų — lietuvių bendrovė dirba | 
I valgomų jį aliejų, mašinoms 
j tepalą ir aliejų ir t. t. 

Plačiai išvystė savo pramo
nę saldainių, čokolado dirbtu
vės. Didžiausios šios rųšies 

j dirbtuvės: "Birutė", "Rūta" 
į ir "Tilka". Pastaroji taipat 
dirba degtukus, taipat degtu-

| k u s dirba "Vulkan", ""Bal-
J kan", "Etna" ir "Uran" fa-
; brikai. Cigaretais ypač pasi

žymėjo "Br. Salomonų fab
rikas", "Ziv", gi likierių, 
konjakų ir degtinės: "Al-

I fons Seniem", "P. Lescn", 
1 "Aitvaras" "Žemaitija" ir 

t. t. Spirito ir mielių fabri
kai žinomi "Montvilo" Pane
vėžy ir "Nektar" Kaune. 

Iš Klaipėdos firmų parodo-
Į įe dalyvavo taipat mėsos kon-
Į .servų fabrikos Schmidthals ir 

didelis rakandų fabrikas 
{'•Laima". 

Tai tik stambesni fabrikai, 
[fgi kiek mažesniu guzikams, 

Šukoms, piuklams ir tt. dir-
tL 
Si -bendra Lietuvos pramo 

ės apžvalga mus užtektinai 
įtikina, kad ir mūsų pinigas 
i r sumanumas gali būti labai 
gerai pavartotas jaunutės pra-
juonės kilimui. Gi kuomet Lie
tuvoje vis labiaus įsigalės 
pramonė, nereikės lietuviams 
(permokėti už svetimus dirbi
niui, nuosekliai Lietuva eko
nominiai bus daugiaus nepri
klausoma nuo užsienio. Taigi 
ir biznio išrokavimas ir Lie
tuvos atsistatymas kviečia A-
merikos lietuvius važiuoti Lie-1 
t u vau. Mes ten labai reikalin.-

• 
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Smaugiamų Lietuvių Balsas Iš Pat Vilniaus j 
| INDIOHŲ LIKIMAS. 

"DIDŽIOJI MELO SAVAIME". 

Dabar Lenkijoj visi sujudo del vadinamųjų "pakraš
čių ("kresy"). Apie tai daug rašo visa spauda. Ginčijasi, 
pešasi, vieni antrus vainoja,* o kaltojo kaip nėr, taip nėr, 
nes visi kalti, o prisipažinti nėra tiek drąsos, na ir... gry
nos sąžinės. Ministeriai, senatoriai, atstovai ir kiti aukš
tieji vyrai leidžia tiems "pakraščiams" net atsišaukimus. 
Ramina, drųsina žada. Del ko taip yra? Kas čia 
rė, kad kilo toks sąjųdis! L 

pasida-

Lenkams kresai — mūsų Lietuva. 
* 

Pirma negu nagrinėti tas klausimas tenka išsiaiškin
ti kas gi iš tikrųjų tie "pakraščiai"? Pakraščiais dabar 
lenkai vadina visus tuos kraštus, kur ne tikroji Lenkija, 
o tik administracinė, šitas pavadinimas nėra kas nauja, tų kraštų miškai kertami ir skubiai vežami užsienin, tai 
pačių lenkų sugalvota. Taip daro visi1 kurie nukariauja 
svetimus kraštus. Toli pavyzdžių neieškant gana bus 
prisiminus rusų praktika šioje srity. Anie buvusieji mūsų 
ir nemusų krašto valdovai ir viešpačiai tuos kraštus, kur 
pasibaigdavo tikroji Rusija, bijodavo pavadinti tikrais 
vardais. Ir todėl negirdėdavai nė L&eiuvoa, nė Lenkijos, 
o būdavo tik Privislinski knri, Sievieffcaapadni krai. Vi
sai taip, Icaip kad dabar girdime Kresy Wschodnie, Bialo-
polska ir t. t. bet negirdime nė Lietuvos, nė Ukrainos, nė 
Gudijos, kaip iš tikrųjų šie kraštai turėtų būti visų vadi
nami. Maža to. Lenkai ne tik patys kraipo tikruosius šių 
kraštų vardus, jiems dar nepatinka, kad ir kiti jų pėdo
mis neina. Taip^ vienam asmeniui, nuėjusiam laikraščio 
leidimo reikalu į spaudos skyrių vyriausybės komisariate 
Vilniuje buvo prikišta, kad lietuvių laikraščiai skaitų 
Vilnių Lietuvoj esant ir Vilniaus kraštų vadinu Lietuva. 
Panašių priekaištų nepersenai padaryta ir delegaturoj. 
Keistas dalykas. Rodos nedaug laiko praėjo nuo Mickevi
čiaus, Sirokonilios, Kraševskio laikų, rodos jų kuriniai dar 
ir šiandien plačiai skaitomi ir mėgiami tų pačių lenkų, 
taigi ir lenkai turėti] būti pripratę prie^ to, jog Vilnius 
Lietuvoj, bet iš anų valdininkų nusistatymo, o taip pat iš 
dabartinių leidėjų, išmetančių labiau patriotines Lietuvos 
atžvilgiu anų vyrų raštų vietas iš šiandien pasirodančių 
rinkinių, matyti, jog virsta kiti laikai. Kol rusai valdė 
Lietuvos sritis tai ir patys lenkai vadindavo jas tikruoju 
vardu, taigi ir Vilniuj rasdavo Lietuva, Bet tas pačias 
sritis nutveria lenkai — ir Vilniuj Lietuvos nebeturi bu-

1(.tį. Tiek del pavadinimo. 
• 

ditijmm. Niekas negins, kad čia yru ir banditizmo ataiti-
kimų, bet tokių apsireiškimų masingunias visuose "pakraš 
čiuose" aiškiai mums rodo, jog turime reikalų su savo 
rųšies protestu prieš esamą netvarką ir vietos žmonių 
teisių pamynimą. Tiesa, protestas gal ir baisus, gal kar
tais neišmintingas ir jau labai nekultūringas. Bet kas 
čia kaltas f Visuose blveik pakraščiuose žmonės nekultū
ringi. Bet vietoj mokyklų gimtąją kalba brukoma len
kų mokyklos su mokytoju ar mokytoja atėjūnais. Vie
ton vietos žmonių rinktų ir todėl turinčių jų pasitikėjimo 
valsčiaus valdybų ir viršilų juos valdo iš viršaus paskir-
ti lenkų pakalikai ir atėjūnai raštininkai; vieton skirsty
ti skaldoma kaiknrių valdžios ir rusų dvarų žemę vietos 
bežemiams ji atiduodama atėjūnams; vietem padėti karo 
sunaikintiems gyventojams atsistatyti, — \jie mato kaip 

J 

gi naikinami. Visa tai nepraeina nepastebėta ir sukelia 
didelio pasipiktinimo. Sukelia opoziciją prieš esamą tvar
ką, kuri issireiškia "banditizmu", nes tik tokios protesto 
formos vietos sąlygt>se suprantamos. 

Ne tuo koliu einama. 

Dabar lenkai pamatė, kad taip toliau būti negali, 
pamate, kad "banditizmas" gali ligi tol nueiti, kad net 
tie pakraščiai pavirs gyvu pragaru, kur jiems gali pasi
daryti labai karšta. Bet dar nemato, kaip ištik rujų tas pa
vojus pašalinti. Jie nutarė tik sustiprinti savo pozicijas 
nė kiek nenusileidžiant vietos gaivalams, nes savo atsišau-
kime sako, kad "pakraščiams" reikalinga esą "lenkų ele-
mentoriai, lenkų knygos, mokyklos, koplytėlės (II), teat
rai ir skaityklos, reikalinga pagalba lenkų kolonistams, 

LIKTU V1Ų KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kantinių išskyras aedeldieaiu. 

Metam $6.00 
Pwei Metų $3.00 

Ui prenumeratą mokasi iškaišo. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ae nuo Naują Metą. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir sena* adresas. Pinigai geriau
siai tinsti išperkant kratoje ar ez-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus { registruotą laišką. 

DEAUGAS PUB. CO. 
• 

v V "i 

2334 South Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

Tel. Roosevelt 7791 

mo pagerinimo. Jie kreipiasi 
ir į visuomenę sn nusiskundi
mais. Tečiaus veltui darbas 

Suv. Valstybėse gyvena dar 
keli žimtai tūkstančių iidio-
nų. Indionai čia užsilikę nuo 
tų laikų, kuomet baltieji žmo
nės Ameriką užplūdo ir visus 
plotus pasisavino. 

•Ne kas kitas, tik indionai 
yra tikri amerikonai ir šios 
šalies piliečiai. Tečiaus tų už-
silikėlių indionų gyvenimas, 
tai viena tragedija. 

Nesenai Chieagoje lankėsi 
tų nelaimingų žmonių delega
cija. Ji dalyvavo čia vienose 
iškilmėse. Buvo surengtos 
pramogos. Delegacijos vyres
nysis apie save ir saviškius 
(Indionus) taip išsireiškė: 

" Amerikos visuomenė nebe-
i žino indionų padėties trage
dijos. Ilgus metus indionų 

[klausimas amerikoniškiems po Į ir pastangos. Jie neranda ieŠ-

K 

litikieriams buvo kaipir svar 
dinys. Ir jei artimiausioj at
eity indionų reikalų valdiš-
kame biure, Washingtone, ne
bus pravestos bent kokios a t-
mainos, neužilgo išnyks visi 
indionai. Atvykome Chicagon 
išrodyti mūsų skriaudas, iš
judinti amerikoniškos visuo
menės širdis". 

l>lotų savininkais yra indio^ 
nai. Tečaus tie savininkai 
šiandie nieko nebeturi. Nuo 
jų viskas atimta, tik viena 

amatininkams ir pirkioms, kurie ten eina stiprinti lenkų j Tikraisiais Amerikos žemės 
eilių, nešti į apleistas dirvas lenkų kultūros švyturio". 

Bent atvirai. Ir todėl tame pačiame atsišaukime šau
kia "pinigų, pinigų ir dar kartą, pinigų!" Tam tikslui 
paskyrė "pakraščių savaitę" aukoms rinkti, kurie. "Ro-
botnikas" gana tiksliai pavadino "Didžiąja ėndekų melo. gyvybė jiems dovanota. L l r šiandie indionai jau ne-
savaite". Mat taip daug pinigų iš iždo dabartinė "Straž g i 0 ^ Salįes Šovinistai vi-jksko ir nereikalauja teisybės. 

suomet su panieka atsineša į 
1 svetimšalius, save vadina Sim-

Lenkai skaudžiai apsiriko. 

O sujudo lenkai del nelenkų gyvenamų sričių del to, 
kad ten pradeda darytis jiems ankšta. Mat jie apsiriko su 
diagnozu. Jie matė, kad tie pakraščiai yra labai nusilpę, 
išbadėję, karo parblokšti ir sunaikinti, tai ir padarė išva
dų, kad galės kg, tik nori daryti. O nori daryti labai daug 
Nori, kad ūmiu laiku visi nclenkai pavirstų lenkais, kas 
daugumos dabartinių lenkų vadų turėtų vadintis sukultu-
rėjimu; nori tuojau prikimšti tuos pakraščius savo beže
mių ir beduonių, kurių pačioj Lenkijoj taip daug yra ir 
kurie negaudami žmoniško pragyvenimo pradeda labai 
šnairuoti i Zamoiskių ir kitų latifnndijas. Traukia dar 
lenkų akį "pakraščių' miškai, kurie šiais laikais duoda 
gerų pelnų; o juk norinčių pelnytis ir lenkuose netrūksta. 
Žodžiu, "pakraščiais" galima išspręsti keletas problemų: 
čia ir žemės reformos klausimas, čia ir kapitalų pritaiky
mas, ir pagalios lenkų tautos padidinimas ir jos gyvena
mosios teritorijos praplėtimas. Ir del šita visa ministeriai, 
senatoriai ir kiti aukštieji vyrai galingu balsu sušuko: 
"Niemasz Polski bez kresow'\ 

kresowa" — "Lenkų draugija pakraščiams globoti" ne 
besitįki gauti, kaip kad gaudavo anoji "Straž kresowa" 
Del to ir elgetauti pradeda. Tik skaudžiai apsirinka, jeigu ] taprocentiniais patriotais, au 
mano, kad tokiomis pačiomis priemonėmis nuramins ky- j kStai iškelia savo demokrati-
lančia opozicijų. 

Jaip.rašo lietuviai iš pat Lietuvos širdies — sostinės 
Vilniaus "Lietuvos Rytuoae". Beikia būti aklam, kad 
neįžiūrėjus marinamųjų spąstų kuriuose turėtų žūti kan-

kom6s sau teisybės. Kas įdo
miausia, didžiumai indionų ne 
pripažįstama nei pilietybės 
, . . 
teisių. 

Kituomet baltieji su indio-
nais turėjo padarę sutartis. 
Indionams buvo pripažinta 
privilegijų. Tečiaus 1870 me
tais Aukščiausias Teismas iš-1 

sprendė, kad Kongresas neturi 
privalumų tas sutartis pikiy-

A 

tl. x 

Neteisybė indionams aiški. 
Bet kad jie yra beginkliai, 
tad savo teisių negali atgauti. 

jos paparti, bet tuo pačiu žy
giu beširdžiai atsineša j tuos, 
nuo kurių jie viskų paMsavi-j 
nę. 

kiniai už laisvę, reikia būti kurčiam, kad neišgirdus jų šios šalies politikai dažnai 
rezignacijos bako — jeigu ne būti, tai garbingai žūti! Ne. Į paduoda padailintų raportų, 
Mes gyvi: ir matome ir girdime, ir jaučiame ir protaujame. 
Mūsų šventa pareiga ginti savo brolių teises, nešti jiema 
pagelbų, Icad jie atsispirtų prieš juodašimtiškų lenkų užsi
mojimų išnaikinti Vilniaus žemių lietuvius. Kų mes turime 
daryti? Atsiminkime spalių 9 d. nutarimus juos realizuo 
kime. Dar ne vėju. -. x» . 

• 

kaip čia valdžia rūpinasi in 
dionų likimu. Bei ištikrųjų in
dionai nežmoniškai skriau
džiami. 

[Re nelaimingi žmonės daž
nai siunčia delegacijas Was-

' liingtonan. Šaukiasi gyveni-

Tik šaukiasi gailestingumo. 

SKAITYTOJĮI BALSAI. 
NUOŠALIAI BESTOVINT. 

į- — 

Ponas Grigaitis besiginčy-
damas su "Vienybe" apie tau 
tinį ir socialistinį darbų pasa
kė, kad jis jau suvirs dvide--

• 

šįmts metų atgal aktingai da
lyvavęs Lietuvos revoliucio-

-

H 

merių tarpe ir žydo baronkas • * . 

} purvų suvertė. 
i 

JAUNIMO TEATRAS. Kurių mane mokė Ona, 
-

1 

• 

LĖLĖ. 

1 

: 

„ 

Visos barbariškos priemonės geros. 

Visiems šiems tikslams atsiekti 'buvo griebtasi įvai-
riii priemonių. Nežiūrint to, jog visi šitie dabar lenkų val
domi nelenkų kraštai turi griežtai skirtinų struktūrų vi
sais atžvilgiais, tautinis, kultūrinis, ekonominis socialinis 
•stovis Pajuro, Silezijos, Galicijos, Palesės ir t. t. nė pa
lyginti nesiduoda, o tuo tarpu Varšuva visur valdo tomis 
pačiomis metodėmis, ta pačia sistema. Jokios kalbos apie 
autonomijas. "Nė šešėlio tikrosios valsčių ir apskričių sa
vivaldybės. Visur vietos kilmės žmonės nustumti, visur j 
valdo atėjūnai, kurie ne tik kad neturi jokio supratimo 
apie vietos santykius, bet ir pažinti jų nenori, o tik tem
pia visa ant savo kurpalio. Visu rytų pakraščiu Ukrainoj 
(Galicijoj ir Vilnijoj), Gudijoj ir Lietuvoj, tie valdininkai, 
centrinės valdžios palaiminti, vietos žmonių reikalus visai 
neigia, neienkams teisių neduoda arba duotųsias siauri
na, vietos žmonių kalba ujama, nes atėjūnai jos nemoka 
ir nenori mokytis. Kolonizacija varoma greituoju tempu. 
iTų kraštų žemelė atatenka atėjūnams korbniažams. 

lenkus. 

-f 

Tik bėda, lėlyt, kad suprast negaliu 
Tų angliškų žodžių, jie sunku įspėt. 
O kaip aš norėčiau su Jėzumi, Vaikeliu 
Lietuvių kalboj' pašnekėt. 

(Mergaitės Deklamacija),! Lietuviškai moka — «nl«u ™ iftihi 
I .uieiuvibtfai moKa —- saKai, -— jis lelyt! 

; gražiai elgkis, nekreipki 
Akių nekilnoki, sėdėki ramiai, 

** 
i 

ipki galvos, I J e i tarP> tai aš stačiai, -be knygos tuojau 
1 įaj> | Jį saviškai imsiu maldauti prašyt 

Įki šiol ir patys socialistą^ 
nežinojo apie savo vado did
vyriškumų ir jo tautinį dar-
bų. 

. 

. 

o-a-

. 

Banditizmas - i protestas 

Visa šitai negalėjo praeiti nepastebėta vietos žmonių,, 
nes vai liečia juos pačius, jų gyvuosius reikalus. Iš pra- I ~ 7 • * "7 • " 
džių prasidėjo duslus muimėjimas, bet ilgainiui pradeda » T « ^ « » k a d * * ^ ^ Bet 
veržtis aikštėn. O veržiasi taip, kaip tų kraštų stovis lei
džia. Dabar laikraščiai pilni žinių, jog ten ir ten dvarų 
apiplėšė, ten ir ten klojimų ar kitas trobas sudegino, ten 
ir ten pas geležinkelio stotį sukrautas malkas sudegino; 
pagalios spauda pranešė atsitikimų, kur visas traukinys 
sulaikyta ir apiplėšta keleiviai. Visa tai vadinama bw-1 

Klausyk, kas man teko išgirst nuo mamos, 
Tai buvo labai neseniai. 

Kalėdoms — gindi,— man suknele pasius, 
Naujų pagrųžintų šilkų kaspinais, 
O tėtė numirks bačiukus dar naujus, 
Ir draug eit bažnyčion man leis. 

Ten sako, vaikelis Jėzutis lopšyj* * 
Puikiai parėdytas, altoriuj' gulės; 
Aš dailiai priklaupus, pasupsiu kiek Jį, 
Jis man greit užaugti padės. 

Daug žvakių žibės ten—taip reik del mal 
dos, 

Žmonių įvairių bus bažnyčia pilna, 
Ir šventas giesmeles mergaitės giedos, 
Na jau, bus gražu, kad gana! 

Kų? Aš permaža? Tu, lėlyt taip manai^-
Na, to jau man čia ne-drįski sakyt! 
Galiu pasigirti, dar t'o nežinai, 
Aš moku jau biskį skaityt. 

Ar Angliškai? klausi. Na, juokai vieni. 
Nes kas-gi lietuviškai skaito mieste f 
Tik nesusipratėliai, fe, »biaurųs, seni 
O aš netokia, ne, ne. 

as 
Ir dėde MeCartky iš airių turiu, 
Jis angliškų knygų maldų man parneš. 
Tokiu keistu vardu, gudriu. 

Praskleidus, auksuotus tos knygos lakštus, 
Skaitysiu išlėto, lyg^ aįrė sena. 

Mane tepamyli daugiau. 
Teduoda sveikatų tėveliams geriems 
Ir Onai ir dėdei ir tetai senai, 
Lietuviams be skirtumo visiems 
lr mano katyte'* rarrii. 

Jei Jėzus išklausys mano maldas, 
Tau tautiškų rūbų pasiusiu, lėlyt, 
Ir mudvi lietuvių dainuosiva dainas, 
fod net bus maloW I.Iausyt. 

'! (Iš "Cit Paklausykit".) 

Cliicagos laisvamanių 
zieta" šaukdama savuosius 
organizuotis pažymi, kad }i 
išrado kokius ten klerikalb-

(mo nuodus. 
Puikus išradimas! Gaila kad 

[ pervėlai. Jei laisvamaniai 
tuos nuodus butų išradę karo 

[metu Jsu vokiečiais, butų ga
lėję panaudoti Verduno paė
mimui. 
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KVAILAS POKAS. 

Ponas Vinikas baigė mo
kslų ir gavo chimijos daktaro 
laipsnį. Bravo! CMmijoj be
sitobulindamas, *' klerikalizmo 
nuodus'J sumaišęs su libera
lizmu ir bolševizmu, galėsi 
panaudoti tų nuodų mišinį 
(vieton dinamito) Bimbos ir 
kitų raudonskurių išsprogdi-Vienas lietuvis parėjęs i.s miesto į sodžių 

norėjo pasirodyti įiideliu ponu ir nustojo kai- n i m u l i š & L- A. 
bėjęs lietuviškai. Sveikina: džiandobra, viočar-
dobra, »u neparobis, praudo vaspam". Kartų 
buvo jis bažnyčioj ir grįždamas namo užėjo į 
krautuvėlę nusipirkti parako. Įėjęs tarė: 

"Proša, dač paraki." 
Žvdė pažiurėjus į jį atsakė: 
"Ui, žmogų, už ko aš tau dosiu par akį". 
"Proša dač paraki! "balsiai suriko lietu

vy s. 
"Ui, kvailas žmogų, kad aš tau došiu par 

akį, teks i r par nosį!" 
"J>uok, parke, parako!" užpykęs sušuko 

ant žydės. 
"T^|ec)ai . t» ip reikėjo sakyt* 'atšovė žy-

__..i A Ji M .-. 

Laisvamanių koresponden
tui aprašius Liet. Tautinio 
Dailės Teatro susirinkimų, 
redakcija nuo savęs pridėjo: 
"Mes visgi nematome šitam 
sumanymui platesnio pagrin
do, jeigu mitingai tebėra lai
komi tik ''Garso" redakcl-

Jjoj." 
(Žmonės daug pažinties turė

ję su ".Vienybės" redakto
riumi visuomet sakydavo kad 
jam trūksta vieno šulo galvo
je- . 

• ^ B 
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žmogžudžių anka. 

IŠ nakties spalio 15 ant 16, 
turbūt tapo nužudytas Ciceros 

Kaip paduoda angrų laikraš-
riai jis tapo nužudytas ties 48 
Aro. ir 16 gatvė, nes toj vietoj 
įastas jo automobilius ir skry
tulė. Automobilius gerokai 
kraujais aptaškytas. 

Jo žmona painformavo po
liciją, kad jos vyras išvažia
vus vakare spalio 15 d. apie 
7:30 vak. ir nebegrįžęs. 

Lavonas dar nesurastas, bet 
turbūt stropiai ieškomas. Žmo
nės pasakoja buk jis tapo 

J m:>udytas kur ten ant 50 Avo. 
\ir kur * kitur, bet tos kalbos 
menkos vertės. J)augumas len
ku jo verkia. Teisybė. Žmogus 

Karščiams pasibaigus, mo 
terys ir mergaitės -imas. už 
darbo. Pasirūpinus gerb. kleb 

. kun. J. B. Kloriui ir pasldar-ii]*rvaizens F. Uaszke\vigz. uQTT- . v Ar , . 
, , .. bavimu p-uios A. Marsenkie-

nės tapo sutverta šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų dr-
ja. Nors sunki pradžia buvo, 
kada reikėjo vaikščioti po stu-
bas ir kur tik sutikus kalbin
ti kad rašytųs prie šios drau
gijos, bet vistik, dalykas įkū
nyta. Prisirašė apie 50 ypa
tų. 

Kada buvo šaukti keli susi
rinkimai, tai rodos kad visi 
nei ne suprato. Rūgs. 9 d. bu-
ve sušaukta susirinkimas ;taip 
mažai atsilankė kad ne buvo 
galiama visos valdybos suda
lyti. Tad išrinkta tik šie: dva
sios vadu — gerb. 4deb. kun. 

buvo mandagus ir sukalbamas, i «7< B- Kloris, pinu. — A. Mar-
,i. tuviams jis buvo neperblo-
uiausis ant kiek man jį teko 
matyt, tai jis buvo O. K. 

MAI. 
. • i 0* i » 

^ • • . . » - » i » • » » • » » » » » » » » » » » • • ! f 

Dr.MStupokki 
310? So. Morgu Street 

rmcAoo. ULLraoi* 
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faiaa'loM - - • Iki 11 II ryto 
?o p\utų I tkl • 
yda** n idurta* . 
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Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 .So. Western A ve. 
Tcief. Lafayette 41-M 

*~— 
» » » » | — » m»į 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
Kelionės. 

Dr, A, Račkus 
Ligonius priima kasdien 

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

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

a Keiki. tei. Vau Buren 0244 
Ofiso tel. BouIeFard fC9S 

Dr. A . A. R 0 T H 
BlttAB GTDTT€XlAa t* 

CUIRL'RGAl 
Specialistas MoteriSką. Vjrrfikl 
Vikų ta T1*Q daroaUai Us% 

OtUma: M9M* B. Hafeted Bt. 
TaL: l t — 1 1 i r to ; 1—t W 
x>\mt, f - t n k . M«d. l t — 1 1 d, 
Reti. H S t Iodependence BĮ v d 

Caioag-o. 

f relefooa* Seeley 7431 

Dr, I. M. Feioberg 
Gydo H>«clallal rlsoklas vyrų Ir 

moterų lytiškas ligas. 
3401 l ladisen Street 

Ramp. Western Ave. — Chiemgo 
Valand©*: 3—4 po pl«tų T—• *&>t 

Vi%*%%+%*%%M 

iDr. Maurice Kalini 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave 
Tel Yards 0994 

! Valanda*; 
•Nuo 10 iki 12 piet. 
! Nuo 2 iki 3 po piet 
I Nuo 7 iki 9 vakare. 
[Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

sonkienė, rast. — J. Česnaitė, 
ižd. — P. Butkaitė. Kita pa
likta dapildyt ant kito susi
rinkimo. Rūgs. ?>'J d. buvo su
šaukta susirinkimas per atvi
rutes ir gana daug moterų ir 
mergaičių atsilankė. Dapildy-
t'A valdyba: pirm. pagelbinin-
ke — A. Patruškaitė, kasos 
globėjos — O. Dobašinskienė 
ir Pažarąckienė, maršalka — 
L. Zupkaitė. Buvo atsilankęs 
gerb, klebonas, kuris labai 
nuosekliai išaiškino draugijos 
tikslą ir reikalingumą" apšvie-
tos ir mokslo ypač del motu
šių. Anot jo žodžių: Kad bus 
moterys apšviestos, tat ir vi
sa tauta bus šviesi. Ragino 
visas laikytis ir remti šią dr-
ja. Labai patiko visom jo kai 
ba ir užtat širdingai padėka-
vota aplodismentais. 

Toliaus sekė .draugijos rei
kalai. Skaityta protokolas. Ja 
u.e skambėjo žinia apie ran
kų išdirbinio paroda, kuri į-
vvks Vienuolyne gavėnioj. Pro 
tokolas priimta. Buvo tartasi 
kas link vakarėlio kad rengti 
Xaujų Metų laukti susidėjus 
su kitom draugijom ir kad 
but pelnas skiriamas pusė pa
mpi jai ir kita pusė Vienuo
lynui. Bet pasirodė negalima, 
nes kasmet jaunimas' rengia 
sau pasilinksminimą ir šie*-
met jiems palikta ta diena. 
Nutarta turėti kepuri
ni ir žiurkštinį balių. Taigi 
baliaus pelnas bus skiriamas 
pusiau parapijai ir Vienuoly
nui. Komisijon išrinkta p-lės 
Burbai tė Zupkaitė ir p-nia 
Marsenkienė. 

Atstovauti Centro susirin
kimuose išrinkta p-lė Zup
kaitė. 

Kuopos susirinkimai bus 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunciame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomig per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius suBisie-
kymus su Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite prega siaus

dami pinigus Lietuvon 

CENTRAL MANUFAGTURINGl 
OISTRICr BANK 

L112 W. 35-th St. Chicago 
Turtas viri 17,000.000.00 

laikomi kas antrų nedėldienj 
kiekvieno mėnesio tuojaus po 
sumos mokyklos kambary. 

Prie draugijos prisirašė vi
sos gabiausios moterys ir mer
gaitės, kurios gerai supranta 
apšvietos reikšmę k reikalą. 
Dieve joms padėk prakilniam 
darbe. : Trokštanti. 

ŽINIOS IŠ CLEVELANDO. 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS 

CHORAS. 

? 

f i« • • • > • m m i 

DR. CHARLES SEGAL 
M f c M savo oflaą po nunerti ITO OI 

4?M SO. AaOLAMD AV^MUM 

SPECLJALISTAS 
Dttonj, Moterų Ir Vjrų U*Q 

Vai.: ryto nuo l t — l t : »ao i — I 
po plotu: ooo T — * : , f ***•*•• 
Nsdėllomla: I f 1*1 l . 

Tetrfo— • 0 r o H 

TeL Blrd. 7041 

Dr. C. Z. Vezelig | 
L/ETCV1S PENTĮgTAg 

4713 MO. ASBLAHD AVEHTJB 
mrti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. 
g f d e m l i nuo 4 iki 9 vakarą. 

rel. Boo^rnrd OSS7 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-lh St. 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo I 
iki S vai. rak. Nodėliomia nuo I 

lkl 2 vai. po pietų. 
> • • • m ' ' 

t» m • » ! • « » • » • » • • » • • > • • • m m • » « 
Telefonas Boulevard l t t t 

Dr.SABrenza 
4008 So. Ashlaoid A?enae 

Chlcago. 111. 
Vai.: t ryto Iki 12 
piet Iki I po piet: I: 
9:»t vak. 

{P i aj» < »J> m m. m *m • « * » • 

n. 
piet: 1 po j 

1:89 rak. UciJ 

Nekurį laikę čionai buvo 
uždrausta mišram chorui gie
doti, bet dabar jau vėl gauta 
leidimas per pasidarbavime 
gerb. kun. Vilkutai&o ir Vai-
eiekausko, ir už kelių savai
čių parapijos choras, veda
mas gerb. muziko J. Cižaus-
ko giedos bažnyčioj. 

• 

5 d. spalio, penktadieny, 
jau buvo choro praktika. Da-
lyvavt) nemaža choristų, bet 
dar daug daugiau reikia, či 
kartą vyrus reikia pagirti, 
nes skaitlingai susirinko, bet 
kitu kartu manau merginos 
pralenks vyrus, nes, žinoma, 
jais nenorės užsileisti. Mūsų 
gerb. mokytojas muzikas J. 
Čižauskas labai yra patenkin
tas choristais ir maloniai ra*; 

gina visus darbuotks ir ge
riausiai visiem sutikti Butu 
pagirtas dalykas, kad visas 
geras ir doras jaunimas prisi
dėtų prie parapijos choro, 
tuomet ir gerb. muzikui J. 
Čižauskui butų smagiau, ma-
ttfnt, kad Clevelando jaunimas 
ir myli muziką, nes Lietuva 
tai yra dainds šalis, a~ l*m-
vį spaudžia vargas, nuliūdi
mas — jis vis dainuoja; tac! 
ir mūsų jaunimui reikėtų pa-
jnylėti dainą ,— giesmę. Prie 
choro kviečiame netik jau
nuosius, bet ir suaugusius se 
nesnius. Visi išvien prie to 
švento ir prakilnaus darbo! 
Jaunime, visi prie šv. Jurgio 
parapijos choro I 

Liepunėlė. 

Laimingos vakacijos! 

Kaip paprastai vasaros lai
kuos© žmonės gauna iš dirb
tuvių dvi tris kiti ir keturias 
savaites poilsio arba geriau 
sakant vakacijų. Taip ir mū
sų kolonijoj atsitiko. Gerb. 
A. Buknis, gavęį iš̂  dirbtuvės 
apie keturias savaites vaka
cijų, išvažiavo į Coal.Center, 
Pa. j jis tenai .beviešėdamas 
susirado sau meilužę — p-lę 
B. Kungiurę, kur abudu ir su
situokė rugsėjo 24 d. Bažny
tinės apeigos atsibuvo šv. Ta
ni ošiaus Bažnyčioje Coal Cen-
ter, Pa. Dabar jau abudu su
grįžo atgal į Clevelandą ir 
\ėl A. Buknis stojo prie savo 
darbo. Jis eina L. Vyčių 25 
kp. finansų rast. pareigas. 
Linkime jaunai Vyčių pore
lei gražiausio ir iaiuįingiausįo 
sugyvenimo. 

Dirbantis, 

Cia sustok—pagalvok 
Pagalvojęs——Pasinaudok! 
I š p a r d a v i m a s , Kokio Dar Nebuvo 

TIK IKI GRUODŽIO MĖNESIO 
KATALIKŲ TIKYBA 

Parašyta Kun. P. Bučio 
Knyga didelio formato, 215 

puslapių. Joje išdėstyta apie 
Dievą, Trejybę, Pasaulio pra
džių, k$. sako mokslas ir gv. 
Raštas apie pasaulio pradžių 
Apie žmogų ir angelus. 

Labai naudinga knyga ir ti
kintiems ir netikintiems. 
Kaina su apdar. vie
toje 

Tik 

Kaina be apdar. vie
toj© 

Tik 

$1.30 
85C. 

$1.00 

75C. 

LIETUVOS KARIUOMENĖ ANDERSONO PASAKOS 
Šį knyga didelė 175 pusi. 

Cražiai išleista. Joje telpa 
smulkus aprašymas kaip far-
mavosi Lietuvos karįuomenė 
ir jos pirmieji žygiai. Beto jo
je randami 92 paveikslai ka
reivių ir jų darbų. 
Kaina su apdar. pa 

auksuota vietoje 
Tik 

Joje yra 234 pusi. Formatas 
didelis. Telpa apie 40 labai 
įdomių pasakų, kaip va. 

$3.50 
$2.50 
$2.50 
$1.75 

Kaina pop. ap. vietoje t l RA 

m $1.00 

Kaina mink. apd. vie 
tojo 

Tik * 

"Penkių žirnių istorija". 
"Biauruais ančiukas". 
"Dangaus lapelis". 
<( Mergaitė atsistojusi ant 

duonos". 

"Laimė ir medžio šakoj gali 
. bnti". 

"Karalaitė ant žirnio". 
ir kitos kitokios. 

Kaina vietoje 

Tik 

$1.50 
$1.00 

LIETUVOS ATGIJIMO 

ISTORIJA 

Paraše Kun. J. Totoraitis. 

Šioje knygelėje aprašyta ir 
tikrais faktais paremta kaip 
Lietuvių tauta rusų persekio
jama atgjja. Kaip nesamos 
ir užrubežio knygos,, leidžiami 
laikraščiai, kaip buvo moko
ma skaityti, Tašyti."Kaip Mu
ravjovas Korikas "smaugia lie
tuvius. 

Kaina vietoje 
x 

Tik 
i 

*35C. 
25C. 

ŽMOGUS IR GYVUOLYS 
Parašė Kun, Pr. Bučys. 
Knygelė turi 61 puslapių. 

Ji labai įdomi. Nes aprašo 
žmogaus kilmę. Kaip žmogus 
skiriasi nuo gyvuolių. Kaip 
atsirado balti, juodi, raudoni 
ir geltoni žmonės. Kaip atsi
rado žmonės Amerikoje ir tt. 

*<*•*• 30C. 
Tik 20C. 

KATEDROS DAINIUS 

Lietuvino Safira 

Šioje knygelėje 63 pusi. G ra 
ži išvaizda. Turinys įdomus. 
Kalba graži. Skaitymas labai 
patraukiantis. Kas mėgsta 
širdį judinant] skaitymą, tei
ma šia knygelę. 
Kaina vietoje » Of]0 

HUOKLEBERRY FINNAS 

Vertė Jonas Kiaitas 

Knyga didelio formato. Tu
ri 284 pusi. Labai įdomi apy
saka; turinys įvairiausias. 
Lietuviams reikia džiaugtis 
tuja knyga ir visiems jų įb*i-
gyti. 
Kaina vietoje 7Cp 

Tik 15C. Tik 500. 

KAUNO ALBUMAS 

Jame vien tik paveikslai ir 
jų gana platus paaiškinimai. 

Kas nori Amerikoje būda
mas pamatyti dabartinės Lie
tuvos sostinės žymiausias įs
taigas ir įdomybes, tesipeTka 
Albumų. 
Kaina vietoje . . . *. "icp 

Tik 60C. 
VARGO MOKYKLAI 

Šį knyga viso būrelio mo
kytojų sutaisyta. Jos turinys 
taip įvairus, kad neaprašysi. 
Žinau tikį^kad tokias pasaky-
tės, kokios šioje knygoje tel
pa mėgsta jauni ir seni, vai
kai ir užaugę. Viso 98 tokios 
pasakėlės. 

Kaina vietoje . . . . . . . . 

Tik 

80C. 
60C. 

BRAIŽINĖLIAI 
Parašė Skruzdė 

Šį knygelė gražiai išleista. 
Joje telpa 11 įvairių iš gyve
nimo pasakėlių, monologų. Jų 
kiti nepaprastai juokingi, ki
tos graudingos, visos naudin
gos. Kas nori žmonių draugi^ 
joje kų linksmo papasakoti, 
teįsigija-šių knygelę 
Kaina vietoje Ą Cp 

Tik 250. 

JAUNOJI LIETUVA 

Poema. 
Parašė J. Maironis 

Kų apie šių knygų pasaky
ti! Parašė ją Maironis, tai ir 
gana. Žinome, kas Maironis ir 
kokios puikios jo eilės. Ši pri
guli prie gražiausiųjų jo dar
bų. Imk ir skaityk. 
Kaina vietoje OAp 

TRUMPA APOLOGETIKA 
Parašė Kun. P. Budys M. I. O. 

Šioje knygoje yra 220 pus
lapių. Didumas vidutinis. Joje 
aiškiausiai įrodyta atsiradi
mas tikrojo tikėjimo ir netik
rųjų tikėjimų. Parodo proti
nius tikėjimo pamatus. Tai 
didžiai svarbi knyga tikin
tiems, ir netikintiems. 
Kaina vietoje pnp 

Tik 60G. Tik 40G. 
ATSTOVAS RALYS 

Sulietuvino Nemunas. 

Puslapių 144. Gana didelio 
lormato. Labai graži kalba. 
Turinys interesingas. Aprašy
mai gyvi. Vaizdeliai, tiesiog 

tė, tas jų giria. 
Kalina vietoje . 

Tik 

40G. 
25C. 

MISIONIERIAUS UŽRAŠAI 

Is šios knygos galima suzi-
Šioje knygoje telpa p- gra

žiausių atsitikimų iš įvairia 
žmonių gyvenimo. Aprašyta 
atsivertimai į tikėjimą. Pradė-

žavėjauti. Kas šių knygų skai- j jus jų skaityti nėra noro pa
leisti iš rankų neperskaičius. 
Kaina gražiai aptaisy- t i M 
tos vietoje * l l U U 

Tik : $1.00 

STATISTINĖS ŽINIOS 

noti apie Lietuvą daug įdo
mių dalykų, kurių iki šiolei da 
nežino ta, tai yra, kiek Lie
tuvos žemės, gyventojų, koki 
jie, apie Lietuvos turtus, pra
monę, prekybų ir k. 
Kaina vietoje WJffl 

Tik $1.00 

LIETTJVIC KALBOS 
GRAMATIKA 

P. Kriausaičio ir Rygiškių 
Jono. 

Tai naujai sutaisyta gra
matika. Norintiems geriau 
mokėti lietuvių kalba, reikia 
naudotis šia knyga. 
Kaina vietoje , 

tik 
80G. 
60C. 

ŽEMAITĖS RAŠTAI 
Apsakymėliai 

Knyga didelė. Puslapių 
391. Joje telpa visa eilė įvai
rių aprašymų iš gyvenimo. 
Žymi knyga. Tinka labai į 
knygynus. 
Kaina vietoje . . . . . 

Tik 

$1.50 
$1.00 

JONO BILIŪNO RAŠTAI 

Knyga 143 puslapių. Joje 
telpa daug aprašymų, vadi
namų "paveikslais", apysakų 
ir eilių. Tai žymus literatinis 
darbas. 

Kaina vietoje 

Tik 

$1.50 
900. 

LIETUVOS ŪKIS 
Paraše; AL Runka. 

Norint arčiau apsipažinti su 
Lietuvos žemės reikalais, pra
vartu paskaityti ši knyga. 
Naudos iš to skaitymo bus 
dau^. 
Kaina vietoje 11 (UI 

Tik 

APEIGOS R. K. BAŽNYČIOS 

Parašė Gerutis 

Šį knyga visiems katali
kams naudinga ir reikalinga^ 
Vad suprastų visas apeigas, 
vartojamos bažnyčioje. 
Kaina vietoje 

bOCį (ik 
50C. 
40C. 

" D R A U G A S " Pub. Co. 
2334 Suoth Oakley Ave. Chicago, II). 
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*••» — ——•- •••••! , , , - . , i | basebolininkus atsilankyti pr
ie mūsų. Nebusite užniiršti.Bi-
lietus galite įsigyti iškalno, 
nes pirma laiko pigiau par
duodama. Balandėlis. 

NUGIRSTA. 

< 

NEPAPRASTA AEROPLA 
NŲ DEMONSTRACIJA 

CfilCAGOJE. 

Rengiama Armijos šelpimo 
d jos naudai. 

NORTH SIDE. 

i 
Ii 

Xorthwest Liet. Statymo ir 
skolinimo B-vės metinis šėri-
ninku susrrinkimas įvyks šj 
vakarą, spalič 18 d. Šv. Myko
lo-parap. svet. 7:30 vai. vak. 

Ateinantį sekmadieni Ash-1 Bus išduotas vis,, metij vei-
bnrn lauke (Cicero ave. ir 83 
gat.) rengiamos nepaprastos 
pramogos. /Tari laukan, kuris 
dar vadinasi "Aero Clnb of 
Illinois," atskris daugybė į-
vairios rūšies armijos ir civi
lių aeroplanų. Įvyks cbica-

kimo raportas. 
Taip-gi bus rinkimas 3-jų 

direktorių sekantiems 3 me-
c 

tams. J. S. Rėkus, sek. 

RŽMtJŲ VAJUS. 

L. Vyrių Cliieagos Apskr. 
giečiams nematytos demonst-! choro valdyba nutarė daryti 
racijos. Tai visa autorizuota 'choro rėmėjų vajų ir tą nuta-
karo sekretoriaus. Iš to su- rimą, L. Vyčių. Apskričio su
rinktas pelnas skiriamas Ar- si rinkime užgyrė. 
mijos ftelpimo dramri.jos fon- Minėto choro rėmėju gali 
dan. Tokios demonstracijos tapti, įmokant nemažiau kaip 
ivvko ir kitur. 5 dolerius. Už tuos 5 dole-

nimii 
* = e • „ • I Š P I L I * > » | . « i . » ^ . 

Armijos šelpimo draugija 
įkurta 1900 metais duoti pa-
gell>os karininkų ir kareivių 

rius gaus veltui du tikietu į 
visus choro rengiamus kon
certus bei vakarus. Apart 

likusioms našlėms ir našiai-; duotn tikietu, rėmėjų vardai 
ciams. 

Ateinantį sekmadienį Ash-
bnrn laukan atskris apie 20 
aeroplanų iš Cbanute lauko: 
G aeropl. iš Wilbur Wright 
lauko, Davton, O.: 12 iš Sel-
fridge lanko: vienas ar (lan
giaus iš Rcott lauko, East St. 
Louis. 

Be to, keletą aeroplanų pri
statys ir AfeOook lankas. Bus 
taipat ir milžiniškas Barling 
}x>mbinis aeroplanas. Bus 
dar kojotas ir kitokio tipo oro 
mašinų. Taisri, bus didelių 
ir mažų. kokių Ohiea^oj dar 
nebūta. 

Tuojau s po 2.00 dieną pra
sidės programa. Bus išpil-
dvta įvairiausiu idomvbiu o-
Te. 

bus garsinami programos la
puose. 

Kas prisirašys prie rėmėjų 
šiame mėnesy, tam choro 
\aldyba pasiųs du tikietu ir 
gražų paliudijimą. Koncertas 
hns Lapkričio 21, 1923 School 
Hali ant 48 ir ITonore st. 

Choristas. 

SUGRYŽO. 

PERLIUOSAI ŠAUDO. 

Pavasarį Lietuvon buvo nu
vykęs j). Ant. .TanausKas gy
venantis po mun. 4.")<)3 AYent-
\vorth Ave. Pastaromis dieno 
mis suirrvžo iš savo rėvvnės. 

T*-nas Janauskas yra "Dr
augo" agentas ir jo uolus pla
tintojas. Rep. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

''Liktarnų" Šokis. 

Brid^eport. — Antradenio. 
vakare šnekučiuodamas sui 
kai , kuriais žmonėmis ant 
Halsted gatvės man teko nu
girsti šitokia naujiena, kad 
lietuvių jaunų vyrų klinbas 
po vardu, "Harmony (Jlee 
Club' plačiai žinomas kaipo 
geriausias ir smagiausias, la-* 
bai "exehisive" lietuvių vai
kinų kliubas rengia puikų po-
kilį pagerbimui p. Justino Ku
lio plačiai žinomo vaistininko, 
kuris ką tik gryžo iš Lietu
vos p. Jueians restaurane ant 
viršaus, pėtnyčioj, spalio 19 d. 

Bridgeportiečiai džiaugiasi 
sulaukę savo profesionalą. 

Reporteris. 

umiiciiiiiiiMiimmmmimimmimiim 

LAPUTĖ GAUDO ŽINIAS 
ŽIŪRĖKIME U JI 

PASAKYS 
i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i f t i iy i i in 

• 
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Ketvirtadienis Spalio 18 19$3 
1 ' • - ' ' . " 1 

tas; 4) solo sudainavo žymi 

P R A N E Š I M A S LIETUVIAI ADVOKATAI 

h. Vyčių 4-tos kuopos extE$, svar
bus susirinkimas Jvyks šiandien, 
spalių 18 d.,f 8 vai. vak. Dievo Ap-
veizdos par. svet. B u s reftkainTr dar
bininkai del vakaro, kuris jvyks ne r 
dėlioj, spalių 21 d., tad svarbu vi
s iems atsilankyti. Valdyba. 

PAIEŠKOJIMAI 
P A I E š K A U Vinco Zarumba ir 

švoge>rio Kaaimįero Maco ir Leono 
Norvi lo svogerio ir Uršulė Zarum-

S o l l S t e ; O ) S o l o ; b i r i p U V O , biūkės. Kas Žinote apie j i iAhafby . 
' j ie patys ats išaukite ant fiio atffraso: 

P E T R A S ZARUMBA 
kalbos, kurias sakė mokyklos 
mokiniai; 8) farstatymas iš 
didžiojo Chieagos gaisro. 

Vincukas. 

P A R D A V I M U I 
F A R M O S 

ENGLEW00D HIGH 
SCHOOL. 

Spalio 9 d. 1 vai. po piet 
A<semblv Hali buvo surengta?, 
programas, del mokyklos mo
kiniu. Programas buvo se
kantis: 1) orkestrą i§ 46 mu
zikantu grojo du šmotu muzi
kos; 2) smuiku solo; 3) due-

n ? u o 

R. 1 Box *10 Mt, Olive, IU. 
, .—. »>•» 

P A I E š K A U savo brolio Jeronhno 
Bagzevičiaus girdėjau kad jis gyve
no . Milwauke© turiu svarbu reikalą. 
Jis pats arba kas apie jj žinote "pra
neškite Šiuo adjresų: 

ELZBIETA BAGZEVIČIITTE 
R. 1 Box 110 M t. Ollve, IU. 

i 
NAUJA 

| K V I E T K I N Y Č I A | 
I Ant Bridgeporto 
? Puikiausios nuskintos kviotkos. 

E X T R A E X T R A 
71 akras; 12 akru sodo, 21 ak

ru miško gyvuliai,'*' javai, maSinos. 
Viskas $7,300. 

80 akru gefri budinkai gftra že
m ė gyvuliai , Javai, mainais v iskas 
$7,500. 

117 akrų geri budinkaj gyvuliai, 
javai padargai, uiv $7,000. 

120 akrų geri budinkai, gyvuliai , 
javai padargai gera žeme $8,000. 

Su mažu ^mokėjimu. . ^ v e s t u v ė m s bankietams, pagrabamsi 
P . O. A N D R E K l ' S E jfcvainikal h: k i toms pramogoms. • 

.„o t , . . * 3 ? ? U * _ . I Taipgi užlaikome powdcr'j, tfer-
4438 So. Maphnvood A v e Chloago. | p laukams tinklelius („a ir ! 

t # n c t s ) . 

B 7 M I O Patarnavimas mandagiausias,! 

I L 11 O I į k a i n o s žeminusios. 
DIDELIS BARGENAS | i U R B A FL0WER SHOP 

Ant pardavimo bueernė la- I 3324 Auburn Avenue 
bai pigiai ir geroj vietoj tar- | T e l e f o n a g B l v d 2 0 3 5 
pe lietuviii ir lenkų. Biznis 
išdirbtas viskas cash. Atsi
šaukite tuojaus. 

1003 W. 32-nd Street 

Vakar iš policijos ranku pa 
sprūdo vienas areštuotas įta
riamas žmogus, kuomet buvo 
vedamas iš pat ro] i ui o vežimo 
Soutb Clark teisman. 

L. Vyrii) 4 kp. jau iš kaino 
rengiasi prie šokiu, kurie ža
da įvykti spalio 21 d., parap. 
^alėjc, ant ]8 ir Union gat. 

Mergaitės jau puošia svetai-
Keliolika poliemomi leidosi n<' Jvairibmi.s liktarnomis. Bu< 

Vytis ir šaudyti. Praeiviams ' i s i ( ' m s i ( , o i n n Pamatyti kaip 
buvo pavojaus. Gerai dar, 4 kP- v>'t<V ki> n o l N n o P 0 ^ 
kad niekas nesužeistas. 

Pirm keletos rlu»nu vidn 
miesty tas pat buvo Įvykę. 

rasto prirengs ir kogražiau-
siai priims svečius. Visų Cbi-
ca^os ir apielinkės kuopų Vy-

. Į eiai-ės vra kvieeiami atsilan 
Nejaugi policija neįstengia , ... 0 * v. ,. , 

J J { , kvti. Svečius linksminti 
tinkamai saugoti kaliniu, kad! , n i T 

ta orchestra. Basebolininkai 
paskui nereiktų vjtis ir šau 

paliu

dymais grasinti praeiviams. 

SUGAUTA APSIVOGUSI 
MERGAITĖ. 

įieda pastangų, kad kodaugiau 
šiai jaunimo sutraukus ir su 
iais draugiškumą atnaujinti. 
Taigi 4 kp. ir prašo ypačiai 

i 

" T i s the Heart'š Voice Alone 
Gan Reach the Heart." 

—De Mussct 

IŠRADIMAS telefono paėjo ne iš pastangos 

surasti būda komunikacijos, bet iš giliaus pa

sigailėjimo" širdije išradėjo ant tu kurie tnetu-

ii galės išgirsti žmogaus balso. Taigi Alexan-

dra- (imliam Bell ieškojo ir surado bodu pe'1 

kuri mes nors toli gyvenanti nuo viens kito 

galėtume su savo mylimaisiais nors toli gyve

nančiais. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

DearlMMRn 

A. E. 
ISTASULANI 

ADVOSLATA8 
Vktormiesttj Ofisą* 

|Room 1720 Ckicago Temple Bldg. 

[77 W. Washington St, 
OFI6A8 CICERO 

ĮSI4 So. Cicero Avemięj 
'anedėlio, Serodo it Pėtnycloe vak. 

Tel. Cicero 5036 

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

Otiama Dldmleftyjt 

29 South La Salle Street 
^ I l B l m i i KM 

Telefonas Central «3»0 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

Lieloviai Daktarai 
Amerikos UetnTlŲ Daktarą 

Draiurijoi nariai 

Dr. Makaras 
L I E T U V T S GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS. 
tH Chicagos greičiausiai Ir ar-

Claiislai pasiekia»nas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor. East 
Chieago, H a m m o n d , Gary, Harvey, 
gteger, im Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės1: 
1444 W E S T W O R T H A V E . CHI-
CAGO HEIGHTS, ILt,. Tėl. 494 
Betvcrgo vakarais : 1045S S. Sta le 

— • 

« " / ^ 

Telefonas: Yards 4CK1 
• » • ' « • ! • • » » • • • • • • • • • • • ! 

—I 

St. Roseland. Tel, 34», 

% 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4193 Archer Avenne 
i 

Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. N e d ė -
lioj 9 iki 12 

Tel. I Tel. l a f a y e t t e «061 
. - « 

J. P. WAITCHES 
| f 2201 \V. 22-ml A 

L a w y e r Tcl- 0,lna, 6222 

D V O K A T i l I VA!-.. 9 iki i i 

boru Str. Tel. Randolpb 
Vakarais: 10736 S. Waua*h A 
Roseland Tel. Pu 11 man A377 

Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis D a « t i | Gydytojas 

2201 W. 22-ml & So. Ix»avitt Sts. 
Cl ikago, III. 

HMM VA"'.. » i 2 ryto ir 1—8.30 
len.: R, B14-516-127 H. De«r^ J i vakar». Ned. pagal sutarti-

M&4 » ^ - • » * » » » » * * » " » • » • * A 

t i 

i 

i 

• 

PAPRASTAI kalbant galima 
-usikalbėti apie por$ pi^lų tih 

huno nuo viens kito; bet kalbant 
per Bell telefoną galima susikal
bėti ka<l ir tūkstančius myliu to
lumo. 'Tonas akeenta.s ir mažiau
sias balselis viskas girdėti klau-
šan<v,iam IMM- telefoną: 

Lillian Cbap, 14 metų, ne
senai pabėgo iš nanii] Chica-
goje. Ji suimta mieste Keo-
kuk, Iowa. Ją parvežti Chi-
eagon pasiųsta viena Chiea-
gos policijos matrona. 

Yra žinių, kad mergaitiė ap
sivogusi, ar gal nuo kitų va
gilių priėmusi vogtus daik
tus, kaipo dovanas. 

Vienos srovės republikonų 
partijos kandidatas j Illinois 
gubernatorius, sen. Essing-
ton, kampanijos ofisą ikurė 

^Iforrison viešbuty. 

Chicagoje lenkai turėjo la-
bai daug saliunų. Policija 
juos uždarė. Lenkai už tai 
dabar "garbina*' miesto ma
jorą. - - *--: 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

URŠULE JOVAI^IENĖ 
mirė spalio 16 d. 1923, 4J 
vai. ryte po 8 mėnesių, sun
kios ligos 33 metų amžiaus 
Paėjo iš Vilniaus redybos. 
Amerike išgyveno 16 me
tų. 

Paliko dideliame nuliū
dime vyra Antaną, 2 duk
teris Marijoną, Elena, 1 sū
nų. Juozapą, seseri Karo
lina brolį Mykolą ir sese
rį Lietuvoj. 

Velionės kūnas pašarvo- | 
tas 2047 W. 22 Place. 

Laidotuvės įvyks pėtny
čioj, spalio 19 d. į Auš
ros Vartų bažnyčia 8 vai. 
ryte. Fo jąmaldu/ bus nu
lydėta į sv. Kazimiero ka
pines. 

Nuošridžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laido^ 
tuvėse. 

Nuliūdę: 
Vyras Antanas 
Sūnus Juozapas 
Dukterys Marijona ir 
Elena Jovaišai. 

"Stdtion^o^stotion" 
hng di s ta ne e calls 
meet almost *very re-
ąuirement and the day 
rates are about 20% 
lowerthanfor"person-
to-person" ealh. Ete-
ning rates are about 
50% and night rates 
about 75% lovoer than 
day rates/or"sta/ion-

Tlie Bell long distanee telefo
nas laukia tavo įsakymo diena 
ar naktį jis tau visuomet patar
naus, nežiūrint kurioj daly šios 
šalies Ux\ būti, ar tai norėtum 
pa-ikalbėti biznio dalykais, ar to-station" calls, but 
draugu pažįstamu ar šeimynos nontturtduceibeUm 
n •„ ^ ^ 25cents. ConsuUthe 
1 a U ' telephone directoryfor 

further details or call 
. Telefonas yra rai visatinis in- "Long Dis/ance." 
strunientas kuris jungia visus 
ir padaro juos kaimynais. 

• 

* ' J 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

= 

.1 

809 H. 351h SI., Ghicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes . 

IA.A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisa-s VidiirmlestyJ« . 
CHICAGO TEMPLK 111 I IJ ) lN( i 

77 W««t Wa«:hlnfftoo Street 
R o o m 1726 Tel. Dearborn 9057 
N a m u Tel. Hyde Parfc 3895 

• f c w > « w « i » a • • • » » » » • « » » » i « W > | 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Blonroe Street 
R o o m 904 ~ Telef. Kando!ph 9990 
Vai: Kuo 9 ryto tkl 6 po platu 
Vakarais: S89S 8 o . HaKted 8ir. 

Telef. Vards 1911 

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

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
8464 So. Hal.-i< d Str. 

Ofiso VaL: 1-3 po piet 6-8 vak. 
Rezidencija 

8159 So. I n i a n Ave. 
Tel. Bonl . 5918 Tel. Yds. 1699 

LIETUVIAI GBABORIAI 

f~ 
> *- * 

. » » » » » i » » » » » » » » » » . . Į 

k. Michnicvicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

(101 S. Halated St 
[ampas 31 gatvS 

[Phone Yardi 1119 
Į Viename ofisą BU \ 

Dr. J. F. Van 
»a ter ; 

SąžlnlSka* pa 
t a r n a v i n a s prie 

^ ^ ^ p * ^ | P j l 1 m d y m o , V i » o k l pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto. Iki 1*. UBO 
f iki ft vai. vakarą. 

* 

Rexident'ijo.\ Tel. l irunsu i< k 4H87 . 
Dr. C. VUCIUS D. C. Ph. C. 

CH1ROPRACTIO U ¥ P l T ( M A a 
l ie gyduolių, be operacijos 

Vai. 9 -1: 6->< P. M. gventad. « - l l 
\ 1579 Mdwaukce Avenue 

R«mp. Rnt4>v ir North Ave. 
Ofiso Telef. Brunsswick 7693 

i » — — • • • i i • • i i i i •^-—i • ^ W> 

Tet Ti&fayette 4948 

i P L U M B I N G 
H.aipo l ietovys, iiecovtama 
do.« patarnauju knogertansfa 

M. TTftKA 
fi'22* West 88 Oi Street 

i 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Clticagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0 

Mūsų krautuvė—Viena ii didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kaina, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso > dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramo
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rušiškij ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atssksnčiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 
Steponas P. Kazlawskt 

4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL 
Telefonas BOULEVARD 7309 

F. B. PaJacx 
, I .Ir. Kmbalmcr 

• Telefoną* 
Cicero 351J 

CIIAS SYKKVirZK 
Grabodo* 

1437 S. 4!)-th Ave. 
Cicero, III. 

. 

! Tel. Caaal t67 , Vak. Oanal fllll 

i OR. P. Z. ZALATORIS 
Uatavli Oydytojas Ir 

Chirurgai 
IMI «o«ck ITaJLsted Htreei 

Talaudas: I i «ai 19 ryta: 1 lkt i 
( po piattr « • « I vaJrara 
! > » • » • » » • • • • • • » • » • » » • • » » » » w 

: 

Parmbatn* koplyčia veltui. Priva
tini* ambnlancaii. Patarnaviaiaa Uuo-
reriaunia* vli»oj < hieacoj. 

II -

• Į » • • • « • • • • • • . • • • • • » » » • » • • • ! 

j Tclefuoaa Boulevai*d 41St 
1 - ^ ^ A. Masalskis 

Graborius 
Patarnauja lai- j 

dotuvėse .vea-{ 
tavėM, krtkšty-1 
nėe Ir kituose { 
reikaluose. Kai- 4 
noa Drlelnamoa. 

33a7 Aubto Av«. Chicago.l 
•fc ^ i ** i i i — — ^ ^ * < • —' • W 

» » * * * • 
i . 0 . LACHAWIOZ 

. UtĖTUVn O R A B O R i r t 
SS 14 W. SS-rd PL c a i c a « o . UI 

Tataruavia UUdotkT«aa knop» 
• •SMMSft. Batkale meldfto ataiaaa 

kt). o mane darbą boaite « i f » 
»nėdlntL Tek Gaa*l i S 7 i — s i a » 

OR. A. L. YUŠKA 
1900 8o. Halsted Str 

Tel. Oa»al S U S 
Oftao ral .: l t ryto Iki I I po'piaa 

i Iki 7 ral vakaro. 
•SJM I Iki 4 po plato. 
41 SS Arcter ATC-
Tai. Lafayatta SSSS 

TeL Boulevard S l M 

DE. A. J. KARALIUS 
lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cklcago, m . 

• Tel. Lafayette S415 

DR. C. I ŠERYS 
( C H E R R T ) 

DENTISTAS 

! Perkėlė pavo ofisą | Brightpn Parlr 

4454 So. Western Avenue 
( K a m p . 45 St . ) Chieapo, III. 
Valandos: N u o 'i po pietų iki 9 

vakaro; Subatoma nuo 9 ryto iki 
a vak.; Nedė l loms nuo 10 iki 12. 

.U . . 

S — 

Remkite savuosius. 

Dr, M, Strikol'is 
LteSavIa 

GYDYTOJAS Ir CHJKCRGAb 

. Telefonas Canal 5395 Į 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojsfi ir senu nanui 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Clucago, 111. 
» > • — • ž 

4401 So. Asfaland Avenoe 
Tel. Boulevard 78SU 

Tai . : S Iki 4 ir « iki J 
Ned. 10 Iki 12 

: 0641 So. Albany A 
Tel. Proapect 1*30 
Tai.; pagal su tart) 

• • • • mm W 

H - m m> m>m> m m mm ^m » « . • » • • mmmtmm^mmmr 
lffaL Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
SS1S So. Halsted Street 

Valandos: N a o 9 lkl S diena, N u o 
T—9 vak. 

N e d ė l i o s i ą 9 lkl 1S diena. 

TONSILUSl 
IŠIMU 

TOBULIAUSIOMIS MOKSLO] 
PRIEMONĖMIS: 

1.—be peilio. 
2.—be kraujo, 
3.—be marinimo, 
4.—be skausmo, 
5.—be Jokio pavojaus s r c l - | 

katal. 
P o operacijos žmogui nereikia gulėti Ievoje, nereikia sirgti,! 

nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti sopul ių; s m o g u s gali] 
tuoj valgyti, dainuoti Ir jaiistfes l inksmai. | 

Patar imus tonsl lų reikalais duodu" uždyka. 
ž m o n ė s yra maloniai kviečiami atlankyti maino klinika, 

kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti . 

DR. AL. M. RACKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir Obstotrikas, 

1411 South BO-th Avenue Cicero, Illinois.] 

SKAITYKITE "DRAUGO" APGARSINIMUS 
• '• I M l •^^SJSiai 
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