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Socialistai Aroo Berlyno 
Kabinetą 

PAGALIAUS JIE PARODO TIKRĄ SAVO VEIDĄ 
DELKO? DĖLTO, KAD VALDŽIA SPAUDŽIA 

SAKSONIJOS RAUDONUOSIUS. 

PRAMATOMA, KEMAL 
PAŠA NORI SULTANATO, 

• 

DEL VISAKO GAL BUS PA 
SKELBTA RESPUBLIKA 

SUKILIMAI cERNOGO-
RIJO J. 

^ 

Bet tai tikrojo siekimo 
pridengimas. 

1 

BAVARIJA, TURBŪT, BUS BLOKUOJAMA 
BERLYNAS, spal. 30. —t Maskvon gauti reikalingų in-

Kanclierio Stresemann koali-1 strukeijų. Saksonijon Mask-
cinis kabinetas pradėjo paraa-' va pasiuntė maisto ir daužy
tuose traškėti. j be komunistų agentų. Šie pri-

I Socialistai ministeriai kan-1 statė Saksonijos komunistams 
elieriui pakėlė kovą, kam jis pinigų. Visa Saksonija už 
prašalino Saksonijos soeialis- Į versta komunistų propagan-
tų-komunistinę valdžią. Jie 
reikalauja, kad kanclieris at
šauktų iš Saksonijos militari-
nį diktatorių gen. von Muel-
ler, raudonųjų Saksonijos mi-
nisterių raštu atsiprašytų ir 
nubaustų tuos visus, kurie 
prisidėjo prie ministerių pra
šai inimo. % 

Kanclieris vakar sušaukė 
kabinetą posėdin. Po keletos 
valandų karštų diskusijų trvs 
socialistai ministeriai sutarė 
pasilikti kabinete lig ryto
jaus. Rytoj susirinks socia
listų partijos vadai ir jie iš
spręs, ar socialistai ministe
riai turi pasilikti ar pasitrau-

> 

kti iš kabineto. 
Kanclieris StredRnann at

sisakė atsiprašyti prašalintus 
iš valdžios Saksonijos raudo
nuosius. Bet jis žadėjo iš ten 
atšaukti civilį diktatorių, kuo
met bus sudaryta nauja vald
žia. 
Reikalauja atsistatydinimo. 

Socialistinių žinm agentūra 
rašo, kad Stresemann Sakso
nijos valdžia pradėjo atakuo
ti tuo laiku, kuomet Bavari
jos reakcionieriai paskelbė 
maršuosią ant Berlyno. 

Toliaus pažymima, idant 
kanclieris Stresemann praša
lintų Saksonijos ministerių 

dos raštais. 
Premiero Zeigner konfiden-

cialis sekretorius Brandi er 
buvo Maskvos agentas. 

Sukelta tokia Saksonijoje 
komunistinė atmosfera Vokie
tijai buvo pavojinga. 

Bet Berlyno socialistams 
senai rūpėjo susijungti su ko
munistais. Tam tikslui jie 
laukė tinkamos progos. Tuo-
tarpu kanclieris štai ėmė ir 
prašalino komunistinę vald
žią. Sugadino visus socialis
tų planus. 

Bavarijos klausimu. ~ 

Bet prieš Bavariją socialis
tai kovoja. Nes ten valdžia 
ne jų plauko. 

Pranešta, kad kancl. Strese
mann laukia pasiduodant Ba-

« 

varijos. Jei Bavarija nepa
siduos Berlyno valdžios 
kontrolei, tai j porą dienų 
kanclieris imsis aštrių prie
monių. 

Tos priemonės bus: 
Sulaikyti nacionalės milW-

jos Bavarijoje apmokėjimą. 
Nes ta nacionalė milicija pri
siekė "ištikimybę Bavarijai. 

Su Munichu pertraukti vi
sokius susisiekimus. 

Uždrausti BavarijoE siųsti 
maistą ir kurą (anglis). 

•* -

atsiprašyti}. Jei jis to nepa-1 J e i t o g p r i e m o n ^ n e g e l b ė S i 

darys, socialistai ministeriai 
turi apleisti jo kabinetą. 

Delko socialistai taip triuk
šmauja? Dėlto, kad komuni-
stų-socialistinė Saksonijos va
ldžia prašalinta. 

Tą Saksonijos valdžią rėmė 
JRusijos komunistai, ta vald
žia buvo trečiojo internacio
nalo globoje. Tai buvo tikras 
socialistų veido atspindi s. 

Saksonijos premleru buvo 
Zeigner. Tas premieras pa
siuntė savo vieną ministerį 

tai nežinia kas bus veikiama. 
Didesnę dalį nacionalės milici 
jos Berlyno valdžia sutraukė 
Saksonijon. (Ten ji reikalin
ga. Taigi, militarinės prie
monės prieš bavarus negali
mos. 

Tuotarpu Bavarijoje eina 
bendra monarchistų ir nacio
nalistų mobilizacija. Sunku 
pasakyti kokiais tikslais. Kal
bama, kad rengiamasi ąnt 
Berlyno. Bet kas čia tikės 
toms kalboms. 

MIRA ANDREW BONAR 
LAW. 

Tai buvęs Anglijos premieras. 

LONDONAS, spal. 31. — 
Vakar čionai mirė buvęs An-

«> glijos premieras Andrew Bo-̂  
n ar Law. Premieru jis išbu
vo 7 mėnesius. Pirm 5 mė-
nesių del nesveikumo atsista-

dieninis premieras Baldwin. 
Nabašninkas buvo kanadie

tis škotas. Gimęs Kanados 
provincijoj New Brunswick 
1858 metais. 

VYSKUPŲ SUVAŽIA
VIMAS. 

MILWAUKEE, spal. 31. 
— Vakar čia prasidėjo Mil-
waukees provincijos Vyskupų 

tydino ir jo vietą užėmė šian- suvažiavimas. 

SOFIA, spal. 29. 
rijos politikai yra nuomonės, 
kad netolimoj ateity [Turkijoj 
įvyks nepaprasti atsitikimai. 
Šiandieninė turkų seimo sesi
ja tam tikruoju dekretu pa
naikins Turkijos monarebiją 
ir įkurs respubliką, Bef 
greitai po to,žinomas turkų 
vadas Mustapba Kernai paša 
respubliką pakeis monarchija, 
patsai pasiskelbdamas sulta-
nu 

Bulgarai, Turkijos žinovai, 
tvirtina, jog šiandie Turkuose 
vyriausiuoju autoritetu skai
tosi ne seimas ir ne kas kitas, 
bet tik Kernai paša. Jis val
do seimą ir visą Turkiją. 
(Turkai iš senovės yra įpratę 
turėti sucentralizuotą valdžią 
ir be tokios valdžios jie nega
li gyvuoti. 

Jei bus skelbiama respubli
ka, tai tuomi bus tik priden
giami tikrieji Kemal pašos 
norai ir planai. Atėjus tin-
karnai progai jis pasiskelbs 
sultanu ir užims sostą. Iš-
pradžių jis skaitysis Turkijos 
respublikos prezidentu, gi pa
skui — Turkijos monarchijos 
valdovu. 

Kemal paša yra didis kri
kščionių priešas. Graikai ir 
armėnai krikščionys būriais 
apleidžia Konstantinopolį ir 
kitus Turkijos miestus. Dau7 

gybė pavargėlių ir išbadėju
sių krikščionių atvyksta Bul
garijon ir pačion Sofijon. 
Neturi užsiėmimo ir duonos. 
Nelaimingi elgetauja. 

PARYŽIUS, spal. 31. — 
Pranešama apie sukilimus 
Čeraogorijoj. Černogorams, 
sakoma, vadovauja makedo
nai. Sukilimai atkreipti 

ANGLIJA GAMINA KARO 
LAIVUS. 

LONjDONAS, spal. 31. «-
Pranešta, kad ateinančiais 
trimis metais Anglija pasiga-

Žinios iš Lietuvos 
DEBEIKIAI, Utenos aps. 

— Ramus nuošaly stovįs mie-
mins dar 10 kruizerių dau- į s c m k a s s l l ' s a V o nauja ir la-
giaus, kiekvienas 10,000 tonų. 

prieš Jugoslaviją (serbų val
džia). 

• • 1 1 

DAIKTUS. 
— - -

COLOGNE, Vokietija, sp. 
31. — Šimtai tūkstančių vo
kiečių badauja'. Daugelis šei
mynų parduoda savo brange
snius naminius daiktus. Už 
gautus pnigus perkasi maisto, 
kurs neapsakomai brangus. 

ATRASTA DU GYVU. 
— — — — _ 

0A NAMINIUS PANAMA, spal. — Nu
skendusi amerikoniška nar
dančioji laivė 0-0 iškelta. Du 
iš įgulos rasta gyvu ir paim
ta ligoninėn. /Trys vyrai ne-

pragaišę. 

244 KLANISTAI AREš 
fPUOTI. 

~ — 

KAS KALTAS UŽ BLOGĄ 
DARBA 

R. F. Comvay Co. cementa
vo Westem Avė. nuo 71-os li-

.Jgi 95-os gatvės. Už/tai pa-
• reikalavo paskutinės dalies 

PORTSMOUTH, O, spal . '1 4 7 '0 0 0 d o l e r i l* u ž d a r b a ' 
31. — Vietos miesto majoras Lokalių pagerinimų board 

bai gražia bažnyčia, užbaig
ta prieš pat didįjį karą, uo
liai pasidarbavus kun. D. 
Mikšiui. Žmonjes visi lietu
viai — geri katalikai ir tau
tiečiai. Laikraščius skaito 
daugiausia: "Vienybę," "U-
kininką" ir "Lietuvą." Jau
nimo nemažai, tik gaila, kad 
jų veikimas, apšvietos ir or
ganizacijų reikaluose labai 
silpnas. Yra pavasarininkų 
kuopa, tečiaus, galima sakyt, 
visai apmirus. Vienintelis 
visos parapijos sodžius tai— 
Kalveliai, kuris tikrai pagy
ro vertas. Jaunuomenės ne
mažai; visi darbštus ir ener
gingi. Labai dažnai rengia 
vakarėlius su dainomis. 

vedėjas, P. Židinavičius, ku
ris pasižymi nepaprastu ga
bumu, auklėdamas dorai mū
sų jaunuomenę. 

parė*, kad^klamstai g^vė-| P , ^ ^ n t a ^ ^ o a n
i ^ i s ? ^ f : j VT3ISĖJAI, Seinų apsk 

mis nedarytų jokių vaikšty
nių. Tie kaukuočiai nepa
klausė. t 244 jų areštuoti. ,Iš 
jų 187 buvo su kaukėmis. 

• 

ORGANIZUOS "BALTA ' 
KALNIERIUS. ' 

* 

• 

TURKUA KEIČIAMA 
PUBLIKA. 

_ ^ ^ 

LONDONAS, sp. 31. — A-
not žiniij, Angoros seimas 
Turkiją proklamavo respubli
ka. Mustapha Kemal paša 
išrinktas prezidentu. 1 

1 

MEKSIKOS KONGRESO 
RŪMUOSE ŠAUDYMAI. 

Pranešta, kad Am. Darbo 
Federacijos . organizatoriai 
C'hicagoje pradeda organizuo
ti "baltakamienus" unijon. 

fTai klerkai, dirbą įvairiose 
krautuvėse ir ofisuose. 

-

3 VYRAI ŽUVO. 

mokėti. Dėlto, kad blogai 
cementuota gatvė. Cementas 
pemiąi buvo dedamas per di
delius šalčius, j Jis tad suša
lo, gi atėjus vasarai suiro. 

Pasirodo per šalčius gatvę 
dirbti liepė Glackin, to boar-
do ilgus metus sekretorius. 
Tai todėl, kad jis keliose vie
tose ties taisoma Western 
Ave, nirpirlro nemažus plotus 
^emės spekuliacijai. Tame į-
maišytas ir vienas senatorius. 

Daug pinigų išleista Wes-
tern Ave pagerinimui. Ir 
štai šiandie gatvės cementas 
vietomis visai sutrukęs arba 
subįrėjęs. 

PARKERSBURG, AV. Va., 
spal. 31. — Trys vyrai iškas-

L 

tan šulini n statė ilgą geležinę -• ~ — 
Uz automobiliaus dūdą. Kuomet ją iškėlė ga-

Taip čia yra su visokiais 
miestiniais darbais. B e t d e 3 a atsirado blogos 

^^ I V f l l m a . v m n n m 1 . o i r » a l n i o n o « m 

pastaty 

Čia nuo 1923 m. senovės ku
nigaikščių bute įkurta keturių 
klasių Valstybinė gimnazija. 

Veisėjų valsčiaus žmonės 
suprazdami švietimo reikalin
gumą ir norėdami tutfėti pas 
save gimnaziją, mielu noru 
valdžios pasiųlytas sąlygas 
priėmė. Tos sąlygos buvo to
kios, tai yra: atremontuoti 
ruimas, padaryti suolai, ku
ras, šviesa ir sargas duoti 
per dvi e jus metus. Tas są
lygas sąžiningai išpildė ir 
jau ketvirti metai, kaip švie
sos įstaiga naudojasi Veisėjų, 
Leipunų, Kapčiamiesčio vals
čiai ir iš dalies Kučiūnų. 

mą ne vietoj vidumiesty arės
iu aukštyn, tas galas palietė t l l 0t. Max Korshak, kandida-
stipriai elektrizuotą vielą. Vi-į tas į teisėjus aukštesnin teis-
si trys krito negyvi. . -man, demokratas. 

MOFFAT TUNELIS C0L0-
RAOOJ KASAMAS. I 

PRAKASIMAS UŽIMS AR 
TI KETURIS METUS. 

-

I DENVER, Colo., spal. 30. 
MEXIC0 CITY, sp. 3 1 . - | _ P a M l i f l ū ^ r a d / t a V u a l i s 

Kongreso rūmuose debatų 
laiku galerijose kilo šaudy
mai. Vienas asmuo nušautas! 
ir 4 sužeista. 

• 

• 
I0WA VALSTYBĖJ 

SNIEGAS. * 

SIOUX CITY, Iowa, spal. 
31. — Čionai ir apylinkėse iš
krito daug sniego, ko nebūta 
tokių dienų laikais. Žymi 
dalis sniego sutirpo. B^t da
lis dar tebestovi. 

teritorija, turtinga . minera
lais, naugėmis ir ūkio pro
duktais. 

* -. 

Pagaliaus per patį Denver 
miestą eis transkontinentalis 
geležinkelis. Tas geležinkelis 
miestui bus svarbus industri
niu ir finansiniu žvilgsniu. 

Kuomet bus baigtas. 
Moffat Tunnel Komisija pa

darė kontraktą su Tinkler-
Pagaliaus pradėta aktualis Hitchcock Construction Co; 

darbas kasti tunelį apačia. į§ New Yorko ir San Fran-
Rocky kalnų. Colorado per cįgc0. Sulig kontrakto, tune-
praedtus 50 rn^tų svajojo apie į f turės but baigtas už 46 

Išsipildys žmonių svajonės ir 
troškimai. 

tą tunelį. Pagaliaus jų troš
kimai ir svajonės išsipildys. 

Tunelio prakasimas per 
[granito akmenis užims arti 
keturių metų. 

Tunelis bus 6 mailių ilgr 
Eis tiesiog kalnu ties James 
Peak, apie 50 mailių į vaka-

mjėnesių. 
Pirmiausia pradėta kasti 

"pilotinis', .tunelis, kuris pa
skui bus vartojamas Denve-

irio vandeniui. Paskui bus 
kasamas patsai tunelis. 

Svarbiausias tunelis turės %16 
pėdų pločio dr 24 pėdas auk-

KLANISTŲ DARBAI. 

DENVER, Colo., sp. 31.— 
Keletas klanistų aną vakarą 
gatvėje pagrobė Patrick Wal-
ker, vietos optiką, išvežė iš 
miesto, baisiai apmušė ir pa
liko. 

rus nuo Denver. Kuomet ščio. 
bus baigtas, bus gauti toki 
rezultatai: 

(Tarpe Denver ir Salt Lake 
City sutrumpins kelią 173 
mailėmis. 

Panaikins visą eilę geležin
kelio laipsniavimų. 
- Bus plačiai atidaryta ir le
ngvai prieinama vakariniame 

"Pilothųs" tunelis arba 
vandens tunelis bus 8 pėdų 
platus ir 8 pėdų aukštas. 

" Abu tunebu kits nuo kito 
bus už 75 pėdų. 

Traukiniai tuneliu bus trau 
kiami elektra. * * • * . 

Apskaityta, tunelio praka
simas atsieisiąs 5,250,000 do-

KLAIPĖDA. — Iš pirmo 
pažvelgimo puola į akis fak
tas, jog Klaipėdos kraštan 
atvykusiųjų žmonių skaičių* 
(ateiviui) — viršija per tą pa
tį laiką išeivių skaičių. Nors 
visų ateivių ir išeivių skai
čių; visame JtrsMe statistiniu 
būdu nevisai pilnai tegalima 
buvo sužinoti, tečiaus sulig 
Klaipėdos miestą, Šilutės ir 
Pagėgių apskričių per abejus 
(1921 ir 1922.) metus praneš
tais skaičiais matyti, kad gy
ventojų krašte padaugėjo. 

Bendrai abejais metais 
Klaipėdos kraštan iš svetumi 
valstybių atvykusių apsigy
venti skaičius siekia 6,923 as
menis, išeivių 3,964. Su virš 
pusė ateivių 4*518 (65.2|6'nuo
šimčiai) atsikraustė iš Vokie
tijos, Vokietijon gi išvyko 2,-
953 (74.49 nuoš.). Antroj > 
eilėje yra Lietuva; ateivių I,-
504 (21.72 nuoš.) ir išeivių 
299 (7.54 nuoš.). Kitoms val
stybėms tenka 901 ateivių 
(13.02 nuoš.) įr 712 išeivių 
(17.97 nuoš.).' 1921 metais at-
eivių bnta 3,009, išeivių 1,900. 
1922 m. ateivių 3,914, išeivių 

f gi 2,064. 
— i 

.PLĄTEIJAI, Kretingos a. 
— Babrungėnuose darbštus 
ir pasiturįs ūkininkas Laučys 
šiemet statė gražią trobą. 
Bet nelaimė! Baigiant taisy
ti vidų, degdami papierosns 
per neatsargumą užkrėt? ug
nį ir sudegė netik naujai pa
statytoji trioba, bet daržine, 
tvartai ir žardinė, kur buvo 
sukrauta daug rastų ir lentų. 

Tai papierosų rūkymo pa
sekmės. 

_ 

valios /Žmonių, Leipalingiečių 
pavyduolių, pradėjo rašinėti 

Į į Švietimo ministeriją ir pra
šyti įtekmingų žmonių, kad 
butų perkelta gimnazija iŠ 
veisėju 1 Leipunus. 

Todelei Veisėjų valsčius 
griežtai protestavo prieš tokį 
užmanymą. Kur buvo Leipa
lingi ečiai, kada steigiant gim
naziją buvo pasiųlyta ir jiems 
tos pačios sąlygos, bet kurių 
jie nepriėmė. Švietimo mini
sterija, ištyrus, kame dalykas, 
gimnaziją paliko Veisėjuose, 
o Leipalingiečiams leido įkur
ti dviklasę Leipunuose. 

Prie to reikia pažymėti ir* Italijos 100 lirų 5^1 
pagirti Veisėjų gimnazijos Lenkijos 100 mark .00005 

CHICAGO. — Šiandie, gied
ra, bet daug šalčiau, 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.48 
Francijos 100 fr. v 5.90 
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H P I N I G U S 
S I Ų S K I T E j Lietuvą Per 

L 

II 

II DRAUGĄ , 
Nes, Draugas* pigiausiai siunčia ir geriau-

šiai patarnauia. Draugas siunčia per didžiau
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybo*-

S i Pramonės Banką. 

ii 

g. i Colorado šlaite milžiniška lerįų. 

Draugas siunčia pinigus litais, ir 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.' 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8val. vakare. | § 
Nedėliomis uždaryta. 

i i 2334 S0. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL I 1 
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D R A U G A S 

UBTUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

VHmm *«.o©4 
Pussi Metą $3.00 

Ui pnronmmratą mokiai iškalno. Lai
kai ifciitait nuo uiraaymo dienoa, 
ne nno Naujų Metų. Norint permai-
nyti adresą visada reikia pristos* 
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siusti išperkant krasoje ar ox-
preso "Money Oider'' arba įdedant 
pinigus i registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

-,j=r ••• • ' 

Trsčiadieais Spalio 31, 1923 

N A U J O J I I T A L I J A . 

2334 South Oakley Avenue 
Chicajro nii*flifft 
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TeL Beosavalt 7791 
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61 ArSIEKS JI 
TIKSLAI 

Mieste <Jj*winna4i,. CX, ati
daryta "National Council ©f 
Catiaolic Men"" suvažiavimas. 
Be kitų kalbėjo k to miesto 
universiteto prof. W. P. Bur-
ris. Jis atarai iiaifrTttėjov j°£ 
Suv. Valstybėse gyvuoja ir 
veikia viena slapta organiza
cija. Jos tikslas- — Suv. Val
stybėse išnaikinti visas priva-
tinas, ypač katalikiškas, mo
kyklas. -

Neišvardia©- jis tos organi
zacijos vardu. Kai-kas spėja, 
kad ar nebus tik Ku. klux kla
nas. Bet pareiškė, kad ta orga
nizacija kasmet skiria po 800 
tūkstančių d»L tik vienai pro
pagandai prieš privatinės mo
kyklas. 

Dar daagiaus. Ji nori apval
dyti wisą nacionalę Suv. Val
stybių švietimo šaką. ir tuo 
būdu dar smarki&us pastumti 
kovą katalikiškoms mokyk
loms. 

Anot prof. Burris, ta slapta 
organizacija jau pradėjo- savo 
pirmuosius žygius Oregon^J, 
valstybėje — griauti katali
kiškas mokslo įstaigas. Jei to 
je valstybėje jai pavyks tie 
žygiai, tuomet ji eis per kita* 
valstybes. 

T5et klausimas, ar ji atsieks 
tą- tikslą? 

į šį klausimą aiškiai atsako 
Suv. Valstybių konstitucija. 
Ji visiems gyventojams garan
tuoja laisvę. Ta laisvė paliečia 
ir tėvus, kurie gali kaip tin* 
kami savo vaikus mokinti. 
Vaikų mokinimas, jiems mok-
kyklų parinkimas, tai ne val
stybės darbas. " Valstybė tik| 
gali įspėti tėvus, kad jie savo 
vaikus leistų į mokyklas, bet 
ji negali nurodyti mokykla. 

Jei kitaip čia butų, tai ne
beliktų jokios laisvės. Butų tik 
prievarta ir pasityčiojimas iš 
laisvės. Kiltų persekiojimai* 
Pwsekiojamieji ieškota prie
monių nusikratyti tos- Urani
jos. Ir tas valstybei neduotų 
naudos. 

Statistika paduoda, kad For 
do ir jo sumaus- pajamos ma
žėja. Mat, kuomet reikia tak
sus (tuxe£) mokėti tai i* jie
ms parupo stropiau sutvarky
ti savo ieigass, 

Pertsmouth, O. miesto- ma
joras, paliepi policijai sustab
dytu Ku Klux Klanų paroda 
vimą> 244 klanistai suimti iš 
jų 1387 buvo apsitaisę kaukė
mis. 

Uždarymas garsios filmų iš-
dtcbtzne Lasky kompanijos,.] 
palies daugybę aktorių. Ma
noma, kad ją paseks ir kitos 
filmų kompanijos, nes sako, 
reikia perorganizavimo. Tas 
gal palies apie 125,000 darbi-

' ninku.. £& 
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VISŲ" *WENTŲJŲ DIENAI. Į Mueų akims, ar mirties' i%nė-

Priešdienie refleksija. 
(Mūsų specialio korespondento laišku prisiųsta). 

Per senąją Europą papui* neakcijos vėjas apie kurį ^ ^ ^ ^ 
gera žinoti ir Naujam Pasauliui, ypač "Draugo" sfeaity- f- Atpirkimo valanda i š m u š ė . Į l s § a n y t « j a ^ H | H | ^ h L l 
tojams, kurie, kaip man teko pastebėti, gerai yra informuo
jami tarptautiniais' Mausimais. 

Prieš ir karo laiku, demokratija aukštai iskeDfca; visa 
buvo daroma tos ponios vardu,, kurios nepastovus ūpas ro
dė begalinių pretensijų. Net sulyg damokratybėS pranaše 
Wilsono, visa Versalas sutartis turėjo būti damokratybė 
įkvėpta* "duoti pasauliui tvirtą demokratybės pagrin-

Ir susilaukta demokratybės,. daugįau negi, tikėtasi ii 
trokšta, . , 

Rusija ir Vokietija pasirįžor ištęsti demokratybę ligi 
galutinų jos išvadų, Galutiniai prieita prie nuomonėm, kad 
duodant pasauliui tvirta demokratybės pagrindą, nevisuo-
met duodamas, tvirtas pamatas* tos šakas gerovei. 

Italija, buvo pirmoji Europos tauta kuri pašnairavo 
į demokratybę ir jos vaikins, sociftjii7.111a, mtevimcieimtizmą, 
konuinizmą, bolševizmą, ii? ji paklausė- vieno nedemokrato, 
juod marškinio. 
Mussolini. 

Atėjo Mussolini. * 
Jis pasiėmė,didelį botogą ir pagrasino visiems demo

kratams, visvien. kuriam sąrašui jie priklausytų, kad jie 
eitų tiesiu keti u, kad parlamentas gali būti naudingas, bet 
kad jis nėra būtinas gerai Valdžiai. 

Ir, keista,, parlamentas kurs buvo visagalis vakar, nur 

sigando botago ir pasuko. į tiesųjį kelią. 
Mussolžni kuriam beliko sprindis prie diktatūros, įsi

galėjo stipriau negu galima įsivaiadinti ir Italijos' kara
lius niekuomet nebuvo taip laisvas ir jo karalija geriau 
apsaugota, kaip- nuo to laiko. 

Mussolini yra akcijos žmogus. Jis pirmiausiai aiškiai 
mato ko jis nori atsiekti, paskui, jis eina trumpiausiu ke
liu, tiesiai linija* t 

Jo šalis kovojo su naktimi kuomet jis ją paėmė savo 
globojo, badas siaulsi, finansai buvo apverktinoje padėtyje 
ir. vienintelė ta»tos viltis buvo emigracija Amerikon. 

Po kelių mėnesių, fabrikai į£įo į normaJų veikimą, 
apgriautos' provincijos atstatytos, finansai sustiprinti, kas 
belieka daryti t 

Reformos. \ 
Ifeug dar beiioka padaryti,, jo valiai įkūnyti. 
Italija daugiaai negu Franeija kentėjo nuo masonų į-

•toikmė& Ta sekta buvo jsibriovusi visur: į įstatų leidimo 
organus, švietimą, spaudą, unijas. 

Protinis, politinis, sociali s italų gyvenimas vadavosi 
sektos nurodymais ir religija vis toliaus nustumta nuo jai 
prideramos vietos. 

Mussolini pirmiausiai užsimojo ant sektos ir ją paso
dino. flTai pLmiasai jo aktas, Dabar koks yra jo socialus 
programas? Jis ji taip atpasakojo vienam laikraštininkui: 

"Keikia dar tinkamos pagarbos tradicijai — paliki-
amms- ir religijai, ffauta bus dora jeigu ji yra religinga, 
gi jeigu ji* bus dora ji bus tvirta. Italija yra katalikiška 
šalis. Aš įsakiau mokinti tikybos visose pradžios mokyk
lose; pamokos prasideda su malda "Tfcve mūsų,", jos bai
giasi Evangelijos skaitymu, {statai reikalauja kad- pamo
kos butų duodamos ne priepuolamai, bet sulyg* katalikų 

a-

Dievo Sfrnus turėjo btrri iš- j jų, fcas galėtų suskaityti milio-
dnotas, pasmerktas, prikry-Įmis sielį jo krauju atvaduo-
žiuotas kad pasaulį išganytų... 
Apaštalai, susirinkę su juo 
paskutinėn, vakarienėj nera
mus. Jfezus juos guodžia, ir, 
meiliai atsiliepia: * "Tenesi-
drumšeia, jūsų širdis;, aš grįšiu 
į savo Ifcvo namus, kame yra 
daug vietos". (Jon., XIV, 2). 
Savo mylimiems, draugams, 
Mokytojas taip. dažnai kalbėjs 
apie dangų; gi dabar, štai ei-| 
na, sakosi, jiems1 vietos paruo* 
Siąs, taipat ir visiems tierus 
k«ri« turi neturto ir išsižadė
jimo dvasios, viatos tiems ku-
|)rie verkia, kurie teisingumo 
e.lksta ir trokšta; vietos gaic 
i iestingiems, grynos širdies. Ar 
gi ne jiems vieną dieną jis pa
sakė: "Džiaugkitės, ne^ jūsų 
didis atlyginimas danguose"? 

.Mvo tos valandos kuomet 

kla nebaisi? Net giltinės ?fcšė-f raumis myli ir «*usų neapken-
žia ir liūdesiu vaišina, ta* jos 

.lis-nuis purtoy tas šešėlis kurs j 
mus' lydi visur. Mes nonime 
gyventi., Apie pakasynas, lai
dotuves ir prisiminti ver,g?a-
r%n*̂  ir kodiei? Nes mes užs;n lr-
atame kad mirti, tai atrasti ii-
kr:$į gyvenimą; mirti, tai i»er-

I 

jos mato Avinėlio veidfc?" 
(A^ t XXM, 4). 

Vis šventųjų dieną, Bažny
čia primena mums palaimin
tuosius' brolius. Ji motinos bal
su saukia: "Žiūrėkite, anie 
yra amžinai laimingi"! Gi jie, 
mus mato gyvenimo audros 
sūkuryje ir atsikreipia į mu
mis, kad atkartotų žodžius 
Makabėjų motinoe savo vai-
luans: '' Žvelgkite dangun'' L 
Ti-emtiniai ir išeiviai, jųs gy
venate toli nuo. tikrosios lai 
įnės tėviškės; bet nennliuski-
te. Išėmimas trumpas. Ne
trukus, tiesiosios sielos, jųs bu 
site sd n^amis Kevo prieglob
styje.. 

^ T ^ . • . : 

tų, kurios viešpatauja palai
mos karalijoje amžinai lai-, .r rx. _ v 1 ^^^~ 

, T v ,v KHJfeem is ašarų pakaimes 1 ar
mingos, nes anot Jono zodzjo,! . . ,v. m-

žinojo džiaugsmo, fjevynę.^™ 
Visų, šventųjų dieną, aukš

tyn širdis! Bent valandėlei pa-
!$is>*e žemę ir persikelsii!)* 
pus triumfo ir pergalės brô  
lins, kad paragavus bo> nei 
akis neregėjo, nęi ausis negir
dėjo. Jų palaima mirties baik
štumą numalšins. Jų garbih-
gas žemės kovų laimėjimas 
liepia ir* mums palikti savr. 
pareigos kankiniais , neii«i!.-ut-
mo darbo apaštalais. Tik pri
sivertimas žada triumfą. Gidei 
to triumfo^ laimjės mes visi ir 
nekaltos aukos ligos, ir skur
do parblokšti vargdieniai,, ir 
sveikų, raumenų, proto darbU 
ninkai — visi mes bent kiele 
amžinybei triūsiame; Ateis 
diena, ji jau aušta kuomet kie
kvienas miręs bus pagarbiu 

,tes. Artinasi diena kuomet su
trupintos širdys' ras paguodą 
ir kurių Dievas bus AtlygimV 
,mas„ Dievas, Gėrybė begali
nė, kuri nori mus amžinai pa
sotinti Avinėlio puotoje. 

S9BE 

mokslo taisyklių, kad tikyba butų mokoma kunigų ar tų 
mokytogų kurie yra skirti bažnytinės vyriausybės'. 

Aš galutinai sutvarkiau Valstybės švietimą*. Aš noriu 
kad visi mokytojų seminarijos mokytojai ir mokiniai im> 
ketų latynų; kalbą. Viduriams mokykloma latynų ir grai
kų kalba yra privaloma; tos? dvi kalbos yra būtinos, jos 
reikalingos charakterio — budo kvinimui. Tik profesinės 
mokyklos yra liuosos. 

jfltfes turėsime dvidešimts penkis, universitetus, iš ku 
iių •rfciiiiafti Valstybės biudžetu nemsk. Kiti bus remia -nv 
iv Valstybės ir atskirų asmeinų, kiti bus laisvi. (ialop. be 
bakalaureato ir licencijato laipsnių, tik ^Valstybės egi»-
minas" duos tei«ių prieiti prie viešų pareigų ir kaikurin 
profesiįą imtia", 

Ką galima pasakyti? 
Apie medį sprendžiame iš jo vaisių ir jipie žmogų iš jo 

darbų. 
Ligi šiol Mussolini pasirodė geradaris tautai diktato 

rms'. Susirūpinęs jos medžiagine gerove, jis tokiu pat yra 
jas dorinei sveikatai ir jos protinei kultūrai. 

Jis iu>ri paremti savo valdžią tikyba ir deito jis nori 
kad tikyba butų dėstoma mokyklose. » 

Jis nori kad jo tauta gautų aukštesnį išsilavinimą ir 
dėlto jis' reikalauja kad kvietimas gautų dvejopą — doror 
mokslo ir klasinių studijų, pamatą. 

Mūsų laikais kuomet tautos apsikasą materializmo ir 
tikybinio indiferentizmo grioviais, neva teisindamies neit 
tralūmn ir žmoniškunru — humanitarizmu, toki įsakymą: 
ir įstatymai rodo daug reakcijos, 
i O vienok, visame pasauly, beveik negirdima bals»» 
kurs butų priešingas MžassoBni, ir kasdien sveikinama Mtr 
^solini. Demokratybei sprunka žen̂ ė iš po kojų. 

AKYS. 
1 Kiniečiai, sakoma, galį įs
pėti valandas žiūrėdami į ka
tės akis. Ilgas ir kantrus da
bojimas — observaeija leMo 
konstatuoti, kad katjes akies 15 
liuke- didėja sulyg to kaip die
na austa, manoma, T̂ai gam
tos reiškinys. Ir kas čia nepa
prasto ? Ne vien kates akys ro-
(1D valandas. Vyrų akys, mo
terų akys, vaikų akys mipat 
turi tą ypatybe. Jos, supranta
ma nerodo kuri yra dienos va
landa. Jos daugiaus -sako. Iš 

Į akių mes skaitome neramybės 
\alawteis ir aistrų — geiduliu 
vadandas, džiaugsmo, liūdnu
mo valandas, vilties ir nusimi-

[ nimo valandas, troškimų ir 
pasitenkinimų valandas. 

Akys yra sielos raktas. Jose 

čia. Jos yra iškalbingesnės už 
žodžius, jos kalba daugiaus 
už liežuvį Jas pasako tai ko 
mūsų burna negali pasakyti. 

Iš akių mes skaitome siela. 
Jose atspindi širdies jaiiisaiaii. 

Ar jos butų juodos, mėlynos, 
gelsvos ar žalios, jos parodo 
tam kwi» t jas žiuri visa tai 
fcą siela slepia. Jos retai pame
luoja. Visos dorybės ir ydos 
jose aisimaša. Net paslėptos 
akys W*i< savo kalbą. 

Jeigu kiniečiai iš katiės akiu 
daro sau laikrodi, žmonės ži
no kad; žmoniškos akys tu
ri daug gražesnę ypatybę. 
Galima girti gyvulių akis! Gi 
vyrų, moterų, vaikų akis? J a s 
mylima. 

Kad but galima pažinti 
žmogų, išrasta įvairiausių prie 
įnonių. Ir kam sau laužyti gal
vą? Į jas reikia "žiūrėti. Jos 
kalba daugiau už kairiosios 
rankos delną, ir nepalyginamai 
daugiau dešiniosios" rankos 
raštą. Jos yra atviresnės už 
burną kuri meluoja kada nori, 
net besišypsojani. 

Katės akys — bent Kinijo
je — gaii būti naudingos die
nos laikui įsįnėti* Žmonių a-
kys turi daugiau išraiškos — 
ekspresijos, jos rodo- visas ge
rąsias k blogąsias gyvenimo 
valandas. 

Dievučių pavyzdžiui. 

Bridgeportietis vėlai grižo 
iš Roselando. Emeraid gatvėje 

į sutiko "jį bomas. 
•— Pinigus! piktai atsiliepė 

bomas. 
Bridgeportietis suprato kad 

reikia atidulrtfr pinigus ir be 
pasipriešinimo atidavė. 

— Laikrodį! užkamandavo 
plėšikas. £ 

Bridgeportietis atidavė laik
rodėlį. 

Na; o dabar everkotą! 
— Pasigailėk, maldavo bri

dgeportietis, palik man. Tai 
! paskutinis overkotas, ruduo. 

— Nutilk, sumurmėjo bo
mas. Duok tuojaus savo Klai-

mes matome pasižadėjimą ir pėdą, kadat Europa gra'žiai 
atabakymą, jos mumis guod- prašo. 

• 

KALĖM. 
"Baltųjų" ir raudonųjų" 

(T%aaJ, 

Visų klausimų apie 40. Ankieta baigiasi 
žodžiais: už tikrybę atsakau galva. 

Tai ne tokia jau nekalti klausimai. 
Visur pabrėžiau, kad esu Lietuvos pilie

tis, kad 10 metų gyvenu Kryme; du kartu 
buvau mobilizuotas, vieną kartą Denikino, 
tečiau, gavęs Lietuvos pilietybe tapau- lais
vas* Antrą kartą, prieš 2>mėneshv vėl Vraa-
gelis mobilizavo. 

Vos 9-tą. valandą- vakare baigė visi an-
,kietas rašę. 

Kiek kalbų mūsų kamaroje! Ūpas pa
kilęs. Visi sako> kad- ankietoa buvusios' tokios 
paprastos, kad tai negalįs būtį teismas. Juk 
auklėtoje yra ir liudininkų klausimas; reikia 

[jie rššauktr, reikia daryti tykriaėjimų* Nors 
raudonųjų teismas sutrumpintas, bet vis tik. 
bus teismas. 

Aš nerimauju,, sakau tai duaugams, pata
riu, kad paimtų iš manęs moriSjaus; lengviau 
bus mirti. 

Vienas kitas paėmė morfijų. Sako, pa
vojus bus už keliiĮ dienų, o šiandien dar gali
me ramiai miegoti. Šiandien naktis dar mūsų. 

I Charkovą" per kulkosvaiiižių šūvius. 
Kuriuos sušaudys? — šaukiamės Dievo 

BageJboe.. ~ Baisi naktis. — !Wte "i Gnar-
pkovą"; — Prie* miltinis atsisswikinimaa. — 
Išliekame tik du. — Bado šmėkla, ' 

Dažnai prieš kokią nors kovą, kovojant 
su vokiečiais, ateidavo galvon mintis: sako, 
žmonės mirtį nujaučia. Ir save dažn*L ste
bėdavai: kartai* rodėsi, — • jog 
mėra,. įog jaus^pi3^ažuti. Atsiminiau) kaip 

K. Aleksa. netoli Šaulių, 1916* m. reikėjo kartą perjoti 
tiltą, kurį šaudė vokiečiai. Badėsi jog čia tu
ri prafctti, jauti tą mirtį ir... išlieki gyvas. 
Dabar žiurau į. visus: kas iš jų liksis. Kas 
bus sušaudytas? Ar nujaučia kas? 

Kameros viduryje stovi aplink valdinin
kų būrelis seminaristų. Jis kalba apie Dievą; j 

Į visi, gal, kokie 10 žmonių, klauso- — niekas 
neprieštarauja. 

Vienas karininkas meldžiasi kampe ir 
net kakta muša žemę. Kiti kalba apie paša
linius dalykus,; yra ir tokių, kur linksmai Šne 
kučiuoja. Sargai liepia gulti. Sugulant dar 
kyla ginčas apie kariškus laipsnius ir kitus 
mažmožius. Veikiai visa kamera ima kriokti. 

Negaliu užmigti. Rodosi, tai paskutinė 
gyvenimo diena*; vartausi ant grindoj ir gal-
• o j * apie savo šeimynąy deį kurios paaria 
kau Kryme; dabar jai jokios pagelbos duoti 
negaliu* o pats greičiausiai pražūsiu, 

.Dar bolševikams atėjus, kiak buvo pro^ 
gos pabėgti! JTuojau P° 12 valandai išgir
dau einant laiptais ir rakinant. Kas tai? Ar 
gi jau- eina mųs paimti! 

Visfc miega, nieks negMk Netškoa^u-
žadinu savo kaimynus; "Kelkitės! eina! ei
na mus paimti". Tuojau visi subudo. Sargai? 
rėkia: "Visi kelkitės ir apsidenkite šiHai; 
eisite. Charkovan;: imkite visus daiktus". -

Ar tai iš tikro Charkovan!; kodėl tai 
naktį'f Negali būti, kad eitume į stotį,; juk 
traukiniai suvią, nevaikščioja. 

Duris atrakino. Priėjo pilnas koridorius 
raudonarmiečių. Pradeda iš sąrašo šaukti po 
•ianą. 

, Taip... Tai greičiausia bus sušaudymas. 
Atsisveikiname su vienas kitu "Jeigu 

pasiliksi gyvas, rašyk mano žmonai". "Jei
gu tu pasiliksi, rašyk mano šeimynai". Vie
ni meldžias^ kiti keikia... 

Garsiai šaukia; pavardėmis išsaukę po ką; spau^iames delnus, vienas antram. Ne
vieną, išeina, Uuojau šaukia kitą. Mes stovi
me, laukiame savo eilės. Atpyliau sau morfi
jaus dožą*, laikau rankoje- puodelį su vande
niu: kaip tik iššauks, priimsiu morfijaus- ir 
užgersiu vand*eniu> 

Mechaniškai •skaitau, kiek mųs iššauks. 
IVrusų, partijoje — 1» . Skaitau: % 2, 3... M, 
20... 09, 1@Q< Jau šimtą suskaičiau, štai 
rėkia: 

-— "Ganav u^aaryti duris!". Uždarė du
ris. * 

— Dar negulkite, tuojau ateisime kitų 
paimti! P*ie macas taapiasi vienas kariniu-

Jus, kaip veterinarijos gydytoją, ne
sušaudys — rašykite mano» ŽWXXDW. 

— Vargiai? — atsakau,. — jau, girdėjaiu^ 
ikis veterinorius išSaukė. 

Vėl grįžta raudonarmiečiai, vėl atidaro 
duris. 

—- Ką iššauksime išeikite, kiti gulki
te. Kaip tai, manome^ sakė visi — Charko
van, o dabar vieni važiuoja, kiti lieka — 
kur vos taos kitus? 

Vai stogu su morfijum, vėl skaitau*: J, 2... 
10, ir t t dteir pradeda šaukti i š to lapo, 
kur_yra* mano, pavardė. Širdis plaka*.. Skaitau 
toliau': 51... 60, 61. Sakė — visi, O'kiak jų te
liko, kad iš viso buvo 168, o jau iššaužė 161. 
Šaukia šimtą šašiasdešimt antng! 

- — Ganar užakykite duris! gulkite mie
goti! 

Kiek jų puo mane praėjo, o aš vis su mo
rfijum tebestovia 

— Bašykite žmonai! -*- dar iš te&ridoriaus 
riktelėjo Z. 

Dairausi kameroje i tiktai du mes pasi
likome: aš stoviu piie stalo, antras su maiše
liu ant pečių — prie durų. Ištiesiau jam ran-

jauku abiem. 
Vaikščioju po kameną, žiurau, ar nėra kur 

duonos. Vakare valgiau kažkokį duonos mi
šinį su muilu, kur vienas iš savo krepšio že
mėn metė. Jam susitrynė duona, susimai
šė su muilu; jis išmėtė, o aš suvalgiau, su
sirinkęs nuo grindų. Rada« daug duonos ga 
balelių, visą sriubos katiliuką; kaip žvė-
sts sėdau valgyti. 

Haujoja draugijoje. 
Vieniem dviem pasilikus. — Sušaudy

mą atgarsiai, — Kaip šaudo? — Baisus "vU 
chodi!" — Laukiame daugiau svečiu. — Že
myn, į afifaitą! — Svaeiai iš Charkovo. — 
Atvykusius "retina". 

Sargai liepė mums gulti. 
— Laimingi žmonės — sako pro duris. 
— Kodai? 
— Negerai* sako. 
Darosi baisu^ aišku, tai sušaudymas. G.u-

lome vienas šalia antro prisiglaudę, ifano kai-
mynas ruko be galo; aš nerūkantis. Miegas 
neima. Vis gaivoj kas bus su tais, kur išėjo", 
kurie nesenai čia buvo. Juk ir mes tiktai ne
tyčia ten- nepapuolėme. Vadinasi^ ankietų ra-
šymaa buvo teismas. Keistas tas p&oletarų tei
smas!, ir kaip.' jie spėjo tiek ankietų tokiu 
trumpu laiku, peržiūrėti! Iš viso pora valau-
dų; nereikia nei tardymo, nei liudininkų. Pra
ėjo kokia valanda. Štai girdėti šaudymas; 
tai kulkosvaidis. Nustojo^kulžosvaidįs, gir
dėti ̂ airtuvų šūviai*. Voli nustojo... štai re
volverio šūvis. Toliau eina pertrauka, ir vėl 
kulkosvaidis, šautuvai ir revolveriai. 

Nėra abejonės: tai eina šaudymas, tai 
tie,, su kurpėmis vos tik čia kartu buvome, 
žiuri mirčiai į akis. Glaudžiamės prie viens 
antro, spaudžiamės rankas šūvius išgirdę. 

, (-Bus daugiau) 
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Trečiadienis Spalio SI, 1923 

ra nvaaų kolonijos papuošale in l»r , 

D R A U G A S 

, Kasparavičius, xfaiiw-

ŽINIOS 1$ WAUKEGANO 
Apžvalga. 

Visos gatvės lietuvių apie-
linkėje su ateinančiu pavasa
riu bus ištaisytos. To senai 
nikėjo, bet lietuviai miesto 
valdyboje neturėjo savo žmo-
r. i u, todėl nieks jais nesirūpino 
Dabar kitaip. Taipogi nauja 
geležinkelio stotis bus Įtaisy
ta ant 8 gatvės prie North 
Nhore linijos. 

Naujas biznierius. 

Broliai Bakšiai atidarė šia 
savaitę nauja valgomų daiktų 
krautuvę ant kampo 8 ir Vic-
tory gatvių. 

Balius. 

T šv. Antano Draugija turė
jo nepaprastą balių lietuvių 
svetainėje spalių 14 d. su išlai-
;M \iimais del žiliausių ir pil
kiausių šokikų. 

Trimitas. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Tel. * r boro 9067 

A, E, 
ISTASULAN 

ADVOKATAS 
VkhirmiestiJ Oriane 

j Room 1736 Chlcago P—pJĮ Bldg.j 

[77 W. WasHrngton St.Į 
OFISAS CICERO 

1314 s<». Civcro Avenue, 
: Panedėltn, Seredo Ir Pėtnyčioe 

Tel. Cicero 5036 

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

29 South La Salto Street 

ŽINIOS IŠ CLEVELANDG. 
Vakaras, teatras, dainos, kon

certas, vakaras ir pa
dėkos žodis. 

* 
Telefonas Central 6S90 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

» • - • . • • - . . - - • . » , 

J. P. WAITCHES 
L t w y e r 

D e a r -
i 9 * 8 4 

l » k n . : R . 5 1 4 - M 4 - 1 2 7 M . 
born Str. Tel. Randolph 
Vakarais: 1073* S. Wabash A 
RoselaBd Tel. PaIIman 4*77 

spalio- 21 d«. įvyfeo liet. snefc. 
Cl; Teatrališko choro dr-jo* 
vakaras. Vakaras buvfe gra
žus. Pirmiausiai užgrojo or
chestra, paskiau sekė perstaty
mas veikalo 4-rių veiksmų, kô  
mediją: " Ponas Dauganoris''. 
Veikalas likosi atliktas viduti, 
niai. Vaidilos savo roles be-
maž-ko visi atliko gana ge
rai, tik nekurie neda&iprotėjo 
to, kad laike vaidinimo nerei
kia užsigrįžti nuo žmonių, o eia 
kaip sykis vienas vaidiia kaip 
užsisuko nuo publikos, tai 
žmonės net tarpe savęs prade-
ja kalbėtis, buk tas vaidila 
užstojęs jiems už akių ir jie 
nematą ką kiti vaidilos veikia 
ant scenos. 

Šios ypatos vaidino roles: I 
Jackus Dauganoris — F. Mo-
ckaitis, Zigmas — I. Šamas, 
Ona — O. Sumskiutė, Zofija 
Žemulytė — M. Kadielskiutė, 
Zofija Žemulytė — J. Sepu-< 
raitjė, Ignas Teisutis — J. Ma-
rogas, Goldmanass, žydas — A. 
Slavinskas, Kastė — S. Čirke-
liutė, Marytė — A. Daudžiutė. 
Po veikalui sekįė dainos, ku
rias sudainavo Teatrališka* 
choras. Dainos buvo sudainuo
to neblogiausiai. P-lė §. daina
vo solo, bet geriau butų buvę, 
kad visai butų ji nedainavusi, 
nes tik sudarkė tokią gražią 
dainą "Oi neverk mafcušėle". 
"Soliste" neturi jokio balso 
del solo dainavimo — chore 
buvo geresnių balsų, negu pa
starosios. Chorui vadovavo L. 
Krampa 

Matos. 
asjs*s>"siivarY*'O 

Vakaras. 
Lapkričio 11 d. š. ~m. šv. 

Jurgio parap. svet. įvyks gra
žus vakaras', kurį rengia IJ. 
Vyčių 25 kp. šio vakaro pel
nas eis šv. Jurgio parap. nau
dai Bus suvaidinta vieno- vei
ksmo komedija: * * Paskutinė" 
repeticija". Ši komedija, iš-
tikrųjų yra Tabai juokinga ir 

'graži, kuri atsilankiusius pa
vaišins didžiausiais' juokais. 
IFaipogi gerb. Čižauskai irgi 
dalyvaus šioje programoje rt 
dar iš kitos kolonijos bus į-
žymus solistas ir daugiau vi
sokių pamarginimų: dialogu, 
monodogų, deklamacijų: ir tt.. 

Kvieslys. 

fr1?tfir*AS R A S T A S 
šaitis, V. Gaidamavičius, J. ~— 
Jocys, Goduiiau&kienė, Makan j Ka $k mim* gatf iš JLi*> 
skas, Uinskas, Danfusienė, turos "NAUJĄ TftOTAMtfN-

" 'i • » — — 

kuriedu puoš save dainomis ir 
muzika visu mūsų koloniją. Mu 

J[ ms bwtm net ąarmata neišgir
sti šiuodu artistu. Butų cleve-
laiKfieeiams' pažeminimas, jei 
gu me& aeiŠgiTstiHtte jų. V B 
«levelandiec*ai, ruoškimės reu-
gkimės į gerb. Čižauskų kon 
certa! , 

Eisiąs. \V< Maaaitis, M. Motuzaitė, 

Daunora, N. N. 
Waukegan, H*. 

$&." Knyg* 

rei-
Po $2: A. Kikartas, V. $fer 

pas, J. Beržinskis, J. Ašmis; f '****&* testamentas 
Po $1: J. Raila, M, Skfrius, k ė t u p i e n a m katarui įsi-

gyti, nes tai yra Kata^kų ti
kėjime, pamatas. & Kuodrotien(ė, A. Marcinke

vičienė, J. Labanauskas, J. 
kraujas, A. Sutkus, & Kafra-
;iiuakaitėr F. Ežerskis, P. Dap
kus, P. Alekna, P. Janušaus
kas, St. Zickis; P. Garolis, T. 
Baronas, V. Čiapas, P. Sidara-
<vičius, A. Jankauskas, K. Am-
broziunas, K. Žirgairis, J. 
Petrauskas, P. Vembris^ O. 
Dabažinskienė, V. Navardaus-
kieaė, A. Bagdonas, J. Skirie-
iJė, K. Siudifca, I. Stanevičius, 
JT. Karasauskas> B. Žigas, J. 
Petkus, P. Urbaitis, J. Kui-
mickas, J. gukaitis, Nik Ku-

grafie* at 
spausdinta ir mažo retmato 

didumo sulig: maldaknygę. 

= r = a c Lt-'SSLU- -r: 
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Kaina tik 
'gORAffdA^ P W , 00. 

2354 S. fekley A m , 
. Chicago, 111. 
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Dr. Helert M. Wienow 
f . LIETU V A1IĖ D£NTJSXĖ 

2137 Soma Cicero Avaooa. 
(AcU Doujfląa Elevator) 

Ant antrg luby, room 6. 
Tol. Ciooro 66 21 

ValandoB: nuo 9 iki 12 vyti* nuo 
liki 5 po piet; nuo 6 lkt 9 vak.# 

^ W ' i I i m 
— - . . _ — 

Dfi. d VAITtfSH, Oi DI 
UKTVVtS AKIŲ SPECIALISTAM 

PaJens^aa ritm 
aktu tempime 

I>R. J. A» VELONI8 
CMiteopfttait. Chlronraias, 2 ' 

Naturopatas. •< 
Jlosiicatilttttk savęa su njromla,^ 

o j g y k n a u j ą s v e i k a t ą . n a u j a i s i ; 
jfeau<tols b© vatetv ir op^raotj^.nuo* 
|^ivairių ir užsiseoriėjusių ligų. 

'Z 4204 Archer A ve. ant 2 lubų • 
•ant kampo skersai Brighton Te-£ 
£atro. Į 
O Ve!, nuo 9—12, dieną.; nuo 

Siki 9 vai. vak. 
Nfedėliomis nuo 9 iki 19. 

* fijaiui *Aiii£ii*s*aj&j2 a « *ajiae M * 

Lfetoviaf Daktarai 
4Wfri1»i Uettjyių D»kurq 

• 

^ a « » — — * * » * > * mm «i» Į II ii t m *M 

Dr. Makaras 
JOMmCVJH GYDYTOJA* IU i 

i 

U* Ctticajros greičiausiai Ir «r 
čiauslal patiekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor, East 

jChicagro, JHammonil, Gacy, Harveję. 
f ifStegrer, i* JolfcBt. Todėl vlsokiato 

rrmx 1 reikalam krsl*Wt«i: 

PtHsieai cniairi RSIHHI J: ICAO© *&*&> ax. xet m 
1 Ketvergo vakarais: 10458 S. Stata 

St. moaaiana. Tai, 24% 

<-*m » » » i » » » ą i >a»j» Wl ^ ^ m m » • i 

1^. M. ŽILVITIS 
4123 Archer Avenue 

Kun. J. Koncevičius, 
Liet Kat. €entro Afet. 

OiDl skaudėjimo 
gaivoa svaigulio, apUmimo, aervo-
tume. akaudancius ir užsidsiusiua 
karšeiM akių kreivoa akys 
to, nemieąio; netikras akto lnd 
Daroma egsaminas elektra 
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai", toli ir eiti matan-
tiems pageibsta. Sergėkite a r o re-
gėjimo ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 1*0 Iki • vakaro 
Nedėliomis nuo 10 11d 12. 
1545 V . 47 St. ir Ashland Av 

e 

A. A- Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidnrmiestyje 
CHICAGO TEMPLE BUILDIKO 

11 West Wa<htn«rton Street 
Room 1726 Tel. Dearbom 205 T 
Mama Tel. Hyde Perk 2326 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

72 W. Monroe Street 
Room 2V4 — Telef. Randole4i 
Vai: Nao 2 ryto iki 5 po 
Vakarais: 220S So. Halsted 

Telef. Tardą 1011 
Chlcago. 

\\w\w 
platų 

m\wt* 

UETUVIAI GRABORIAI 

S« 
F. E. Pat t ics 
IJe . E m b a b n e r 

T c l e t o u 
Cicero 2S11 

CHAS sTRirnct* 
Oru bortus 

1437 8 . «e-4h A v « . 
Cicero, 111. 

HjtgrmbmMna k o p l y č i a v e l t a i . r H » » -
t į»aj funbuhtneaM. P s t a r a a r i m a s k u o -
S«4»uMla« Ttooj C h l e a s o j . 

TeJef Boalevard 41S2 

A. Masalskis 
Grabarins 
Patamaa>q lai-

Koncertas. 
Gerb. muzikai dainiai Oi1 

žauskai duos susipažinimo su 
Cievelandiečiais koncertą, lap
kričio 4 d. š. m. Šv. Jurgio pa
rap. svet. Istikrųjų, šis kon%. 
certas padarys didžiausius įs
pūdžius clevelandiečiuoste, nes 
tai vieni iš įžymiųjų dainių 
— solistų Amerikos lietuvių 
tarpe. Nesykį amerikoniški kri 
tikai (korespondentai) pava
dino gerb. Marijone, Čižauskie-
nę "Lithuanian Gaili Curci^', 
kuri su savo aukštu ir gra
žiai išlavintu balsu užžavėjo 
didžiausias žmonių minias. 
Gerb. Jonas Čižauskas yra vie
nas iš įžymiausių i— Ameri
kos lietuvių tarpe baritonas, 
kuris savo gražiai išlavintu 
balsu paliko nevienoje koloni
joje didelius įspūdžius — pa
darys ir clevelandiečių tarpe. 
Šioje programoje dalyvaus ir 
įžymus smuikininkas. Taipat 
gerb. kun. V. Vilkutaitis kal
bės apie muzikos istoriją... Na, 
elevelandisč'iai, visi, kas gyvas 
eikime į gerb. Čižauskų kon
certą, nes šiedu dainių, tai y-

Padėkos žodis. 
Čia kelk žodžiai kas-link-

gerb. muzikų Čižauskų pager
bimo vakarienės. Gerb. "X4o~ 
putnelė", kuri taip gražiai ap
rašė "Drauge" to vakaro iš
kilmes ir visus įspūdžius, bet 
kažin kodėl neprataijė pailė 
kos žodį mūsų gerb. ga^ata-
Bėms: poniai Bortnikionei, 
Baltrušaitienei, Janusai tiene i 
ir p-lei Žitkiutek, kurios taip 
gražiai paruošė vakarienę, kad 
visi-valgė ir gėrėjosi jųjų pa
ruošta vakariene. Tadgi var
dan visų. dalyvavusių šiose 
pagerbimo iškilmėse tariu* a-
t'iu visoms rengė joms*, ką taijv 
atjaučia VyeinB, rėmėjos i* pa 
trįjotės, kurios pačios nepri
klauso prie Vyčių, tai JW 
vaikai priklauso. 

Dygsta, anga. 
Clevelando kolonija auga 

korespondentais. Š*ai rs'iy^o 
mūsų kolonijoje nauja koroe-
pondentė — gerb. '*idef>unė-
lė", kuri taip plačiai pradėjo 
rašinėti žinutes i3 Clevelando, 
kad net 90 visus katalikiškus 
'aikraeV'ius tenka matyti jos 
ii nuties, kurios' ysu labai g**- | 
Žios pa«iskaįtyjl4^ Tra pagei
daujama gerb. <*Liepnnėlė,* ir 
int tgliaus nepadėti savo ga
bios plunksnos, 

• v 

Žadintojas. 
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GAVO PHWGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNT& PER *'DRAUGĄ" SIE ASMENIS: 

Kviečienė Ona (Port WashįBgjton) 
. w;.. iLlajuĄjĮuozas 

V Nausėda Just. (Courtney, Pa.) * 
Wabal J. F. 
Sesuo Valentina 
Bukauskas ir Kukučionis (.#omestead> Pa.) 
Condrod Ignotovicz (du siuntinitt) 
Pr. Kripas (Springfiekl, Ohio.), 
Zupkienė Ona (abu slunt.) 
mi latka M. P. (Beaver Dam, Wi&) 
Kazlauskas M. 
>d. Stnlginska&' (€ieero, 111.) 
Laurinaitis Fr. (Port Waskingtoo, Wis.) 
Stankus Jonas , 
KHkiu* Fr. 
Žaromskis Kostantas 
Balčiūnas J. (Rockford, Ilk) 
Paukštienė M. • 
SUnislauskas F. 
Petrokas Rop. (Port Wasliington^ Wis.) 
JOniburis M. (E. St. Ijouis, Dlv> 
Maskolaitienė Emilija 
Stankus Leonas (Cicero, 111.) 
Banbaras (Racuie, Wis.). 
Lazauskas Ig. 

• Daugerdas V. 
Liberis Jonas 
Vaičiūnas* AA 
Maseliauskienė (Melrose Park, 111.) 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 80. Oakley A ve. 
Atdaros kasdiena i&fcyru* švontadioniiw iH 8 v 

. « . * » » mm 11 1 • • • • » • • • 

Dr. a YUCIUS i>.«.»; «r. 
' OH1ROPRACTIO GVPYTOJA8 

Be gyėaAUtt, be epeaacijoe 
Vai. 9-1; 6-H P. M. Sventad. 9-lS 

157» miaraoliaa Avenue 
Kamp. ROI«^T ir Iforth AT*. 

• Ofiso Telef. Bruiunrick 76tS 
Um — • ">i • ui »i I « « « I I > W I > . —1— — • nuli n i . m w " 

*Val.: t iki 9 vak. kaatilea. ! 
liej 9 iki *2, 

Tel. I^ierette « t « l 

Dr. P. G. LutiHons 
H>Hlėfll Dame Gydytojas 

2201 W. 22-nd 4 So. LeavlU SUL 
Tel. Oanal 6222 

VAI*. 9 iki 1$ ryto ir 1—8.39 
vakare. Ned. pagal sutartį. 

g » » * • • » • • • • mm m O W ^ > » ^ ^ n 
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L MicbMevia-VklikieDe 
KUŠERKA 

• 

8.Hal8ted St 
Kampas 31 gatv§ 

tone Yardi 1118 
leaame ofie« 

J. F. Van 
}įĘĘĘ 

B#AlalWrae P»-
iaroavii.iaA prie 
jrimdytDC.Vt»okl pa 
patarimai dykai. 

•alando*: aeo t ryto. 11* i r nno 
I 1M 9 WL 

•»«> i 
-
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Aklnie pritateymo mene 
20 metn prityrimo 

i i Dr. A. I. Bertailu* 
(Bertash) 

OTVTTOJA6 IR CHTBURGAS 
3464 Be. Halsted Str. 

Ottso Vai.: 1-3 po piet 6-3 vak. 
Resldeucija 

3169 So. t a k » Aae. 
5918 Tel. Yda. 169f 

i I I >** 

. TeL BouJU 

• « - * « « i i i > i ' i • ^ ^ • ^ • » i 
O a a a l 9 1 1 A 

DR. P. Z. ZALATOfilS 
Lirtnvii Oydytojaj br 

Ohirargai ' . 

\ VaUadaac 19 Utį U ryte: 1 lkl 
po pietų: 9 lai 9 vakare 
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AUKUOTOJE SURAŠAI 
LIBT. APSVIETOS 

REIKALAMS. 

i i . m * . • » . 

,3307 Aubura 

mvėse, krtkSty-1 
nėe Ir kltuoa* j 
reikaluose, aįai- • 
MM priekuunoa. j 

A ve. Chicago. j 

91 B. D. LA0HAW10ar 
LTJCTTJVW m-

0 4 w. t9»« n. 
-»ataruauja laJdotnvėaa 

jUUuOe «AWJ1» 

[Telefonas Canal 5395 

JOHN 6 . MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktorins, 
statytojas ir senų namų 

taisytaįas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. 
• • • » m m mm » » » • • • » • • • » » » » » JĖ 

Tol. Im%tmimte 4223 

P L U M B t N G 
Kaipo lietuvys, lietUTiafna vii* 

dos patarnauju kuogeriausia 
M. YTJfiKA 

3225 Weat 3 * t h Stract 
• M I I ' • • • • 

Onry; L A 
Kun. J. Martis $5.00; 
Po $2: A. Pažėra, J. Mikie* 

aas; 
Po $1: P. Tamoliunas, U. 

Janušienė, A. Norkus, A. Zdan 
ka»y M. Pažėra, J. Sertssnysr, 
F. Bolienais A. I^aurinaitis, 
K. Sakalauskas, J. Kiimaus-
kis, B. Stankus, A. Burga, S. 
Bleifartas, A. Kaalausfets, L. 
Judgalvis, A Bukas, X Šim
kienė, K. Barčienė^ A. Saboc-
kienA 

Ina. narnor. 
Kun. J. Čiuberkis $5; 
$9 $2: \T. Eferagunas, Gus^a^ 

Šalkauskas,, Badžius; . 
Laučys $1.50; 
Po $1: J . Baleiką, V. Brun-| 

gilas, M. £|ėdiiiienė, J. Baltras, 
P. Bakšys, A. Baštutis, P. $ * 

iimnką^Kr-PauiauskftsvK- ^**" 
Įjbarys, Kudlevicie^iė^ Antanai 
čius, Jferkelb, f̂. KuMiutofl, 

^ i J. Fi*«lis, A. Lapinskas, $o-

U Ant trefilo augeto virt Platto ap-
tiekoo, kambariai 14, 16, l f Ir 17. 

T e l . RoSBCVeit 7 7 9 1 I VaJaudo. nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
V. ' • m.mmmm>»i^-'^^i»w^p^-»w««wi***p^aiia^ 
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LIGONIAMS 
Gauk patarimą D-ro Vau Paing, Specialisto kurU 

•upranta tavo stovj ir kukis patars tau kaip paal-
gelbėU. Norint išsigydyti reikia rasti ligos PRTK-
2ASTI. Pasitark su daktaru kuris turi ilgų metų 
prityrimą chronišku Ir viduriniu ligų, lai tave ge
rai išegsaminuoja. 

Tavo kraujas ir Šlapumas turi būti egseminuoja-
mas mikroskopu. Jeigu kenti, nuo Crronlškų L«igų 

larba silpnumo lytiškų ligų ar užsinuodijimo krau
jo, tau reikalingas specialia ardimas. Serun? K'ektna 

Dr. J . Van Pa ing 
Ofisas ir Laboratorija 

Valandos 19 iaryto lkl 8 vai. vakare. 
9A0i South Bulated St. lr«elb—i Sards 1119 
m rupu .nssjii 
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KĄ TIK GRI2AU Iš LIETUVOS IR VĖL 
ramnj LIGONIUS 

Dn Mi S T A 
NAPRAPATH ^ 

Gydau be vaistų ir be operacijų 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare 

4647 SO. HALSTED STREET 
(kampas 47 gatvės) 

Ar Jums skauda galvą? 
Ar juaų akys ašaroj*? 
Ar yra nedegtos? 
Ueftba a* niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg 

eta* 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plukančla* 

• t a š k u s ? 
Ar atmintis po truputi malėja? 
Ar akys eploe Šviesai ? 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky

se? 
Ar yra balta dėme ant vokų? 
Ar turit kataaakta? 
Ar turi Cvairas akisT 

John d . Smetana 
AKIJI IC 8PECI ALIUTAS 
99JM So. Hatysaii A ve. 

DRi A. L. YSŠKA 
1900 Bo. H&liUd Str. ; 

Tel. Ganai 1119 
OIHa> vai.: l e ryto iki l i p o piet 

I lkl 1 vai vakarą 
rar.: r iki 4 po pietų. 
4iM AreeTer Ave, 
TeL Lalaystts 9999 

| | l i l » « « » » Į « « H IĮ >^^^M^>^^9 l | ) 

mm » > • • > > 

DR. A J. KARAUrji 
Lietuvii Gydyto j M 

S303 South Morgan S 
euoago. m. 

9J* m • » • « > • • • • • • i » ^ » » » w 

• mm < • » ! 

TeL Lafsyette S415 

V > 
DR, C, K. ČERYS 

(CHERRT) 
DENTISTAS ^ 

Perkėlė savo o£is» į- Brigbton Park 
4454 So. Western Avenue 

(Kamp. 45 St.) Chlcago, IJJ. 
Valandos: Nuo 9 po pietų iki 9 

. vakaro; Bubatoms nuo 9 ryte ik i 
9 vak.; Nedėlioms nuo 10 iki 12 ' 

mm • is jua i - — • 

NAUJA 
KVIETKIHYČIi 

Ant Brįd^eporto 
Puikiausios nuskintos kvietkos, 
estuvėms bankietams, pagrat)amd^ 

vainikai k- kitoms pramogoms. 
Taipgi užlaikome pottrįler'i, par-

fuma, plaukams tinklelius (nalr| 
nets). j 

Patarnavimas mandagikuslas, \ 
kainos žemiausios. 

URBA FL0WER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

—• '"" ' " ' » ' •->•»' V » " • ' • 

• mm•» • • i - * * < 

(Dr.MStrikol'b 
Uekavli 

GYBTTOJA8 k CHiJtUPOAk 
4401 So. Ashland Aveaae 

TeL Boolevard 7890 
Vai.: S iki 4 i r 9 iki 9 

Ned. 19 110 I I 
•441 So. Albaay Ai 

• • » • • 

TeL Tktospsst l»sa 
Tai.: pagal sutartL 

M Į - J J j . • • i - i P • " • *""" " ' * 

W Bl»d. 94©1* 
Dr. V. A ŠIMKUS 
SS15 So. Halsted Street 

"Valandos: Nuo 9 lkl 9 diena, Kuo j 
Į fA vak. 

Nedaliomis 9 Iki 19 dieną. 
^ . » » » » • • * < * M.«i^iil'li - • > • • m m mm 

Remitrte tuos bizni«if9% k»9» 
ri§ dažniaiiB».g^ei»aet dien-
rs|ty "Drauge". J& 

= 

J»'. 

MtStlSKliUS HC JrHKUinCIMS I 
Gal jy» turit Geltonu* plaukas t O gal jųa .plaukai yra juodi! . 

Ar KaSUuiniai RpH, ar- AnKtojodi parvoa; Kau^i plaukai ar Viaii-
kai Raudoni 1 Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
pleiskanoms sunaikinti jų gT»*umo I 

Ruffl** atliks tai, jei jųs tik laika nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebedevit supintus į kasą, ar su
suktus j mazgą, ar gal jau esat trumpai nusikupe, vienok jųs nega
lite daleistL kad netvarios, iškrikę pleiskanos sugadrtų Jūsų išvaiz
da ! Jums nVreikSs kentati Mtamaguin* dėlei niet«ji»W ir beaUupimo 
galvos odos, jei naudosite Mmmm. 

Netikėkit mūsų iodiiuJ. Nusipirk i t 65c. bonką i r palips per
sitikrinkite, kid RmVUi ym mirtina prieki pleiskanų ir ka#l»l vra 
puikiausiu plakų tonikų, koki tik kada esate naudoje! Galima 
gauti aptiekoae. _ _ 

F. AX>. MCHTER A CO. 
104-114 So . 4th Stra«t Brooldyn, N . Y . 

TONjSILUi 
IŠIMU 

M>»CUAUSIOMlS MOl 
*mĖLmWiiWŠl 

1.—be peilio, 
2.—be kraujo, 

J—be marinimo, 
—be skausmo, 

5.—be jokio pavojaus svel 
katai. 

Pq operacijos žmogui nereikia srulėti kfvoje, nereikta sirgti, 
neveikia gaefci nno daiipa> nereikia kentėt* aopttUaf smogug < 
teojr valgvti, dainuoti, ir iansties linksmai. 

P&tarlmus tonsilų reikalais duodu uidjka. 
tajoues jra malenait kviečiami atlankyti mano klinika, 

kurioms aatarnauju -fra pilnai užganėdinu. 

DU. AL. U. RAčKtfS 
Gydytojas, Chirurgas tc Obstetrikaa, 

,1̂ 411 South M-tfi 4 « a u k Cleero, 

u. 
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MILZINI 
Nedėlioję Lapkr.-

Parap, 

P R A S I D Ė S 
BAZARAS 

BAZARAS BUS ŠIOMIS DIENOMIS: LAPKRIČIO -- NOVEMBER7,10,11 
U 1 7 , 1 8 , 2 0 , 2 4 , 2 5 , 2 8 IR 29 

Aušros Vartų par. Svet. 

Valandos Nedėliomis visuomet bazaras prasidės 
Seredoms nuo 7 vai. vakare. 

4 vai. po pietų, Subatomis nuo 6 vai. vakare, o 
i 

Šis bazaras bus toks prašmatnus, kokio dar Westsaidėje nebuvo. Daiktų daiktelių įvairių į-
vamausių. 4 

Naujo. Bus magikas — štukorius kuris rodis * visokių "prąjėvus" kurie bus begalo įdomu.*. Mū
sų svetainėn telpa tik 500 žmonių, o štukorius padarys, kad ti%>s 5,000 publikos!! Tai'bus bent štu-
ka!! Šis štukorius jmrotfis tokių štukų iškurių reiks tik stebėtis. (Tat visi bažaran. 

Visus širdingai kviečiame bazaran "•'fe KLEBONAS ir KOMITETAI. 
~^~ * * M ~ J 

a 

CHICA GOJĘ 
M 

VISA ŠEIMYNA LAIKOMA 
KALĖJIME. 

žmogaus 
eiami. 

Tž vieno detektivo nužudy
mą ir už kito sužeidimą visa 
Montano šeimyna laikoma ka
lėjime. Koroneris tardymus 
atidėjo iki pasveiksiant pa
šautam detektivui. 

Dabar Chicago je vedamos 
diskusijos, ar detejctivai turė
jo teise bo "waranto" ineiti į 
3iontano namus ir tonai da-
ryti kratą?/ 

Vieni gina, kad kiekvieno 
namai yra npali-

Tą nepal i esamybę 
garantuoja k.ni:.titne'ija. .Te
ki autoritetai be 'Svaranto" 
neturi teisės ineiti į privati
nius namus. 

Kuomet Chicagoje "boot-
legeriams' ir "moonshine-
riams" pakelta kova, tai ėia 
policijos viršininkas, miesto 

advokato patariama?, paga
mino nuosava istatvmą. Jis 
parėdo policijai, kad jei polic-
monas turi tikrų Įrodymų, kad 
privatiniuose namuose gami
nama "moonsliine," jei mato 
Mmoonshine/' arba suuodžia, 
bt "warantov î ali ineiti i na
mus ir konfiskuoti "moonsbi-
ne," kaipo Įrodymą. 

Dėlto, detektivai klausė vi
ršininko įsakymo ir puolė na
mus, neturėdami "waranto.1 

Tai svarbus klausimas. Po-
liemonai liepiami eina be 
"warantųM į namus ir žudo
mi. f 

Tą klausimą tnrės išspręsti 
teismai. 

REIKALAUJA 50,000 UŽ 
ŽMONOS PRARASTĄ 

MEILC. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

to biznio įstaigį ir tik čiupt j rengia kokį šiurum burum; ot Ėt 7 U I O 

UŽDARi 242 SALIUNU. 

Chieagos majoras Dever 
gryžo iš dešimties dienų ato
stogų ir tuojaus panaikino 
"laisnius" 242 saliunam. 

Iki vakar 1.528 Paliūnams 
panaikinta "teismai." 

Kai-kurie saliuninkai mėgi
na gauti "injunetion" prieš 
majorą. Bet nevyksta. 

Circuit teisme praeitą šeš
tadienį -įžvesta byla, kiuioje 
trauk i.via atsakomybėn uos? 
vienfė Mrs. Rose Peters, bro
lienė Mrs. Agnės Johnson ir 
".šeimynos draugas", llerman 
SV. Zuelosv. B via užvedė Jolm 
J. Daly, 5520 Lafayette ave., 
kurs sako minėti asmens už
nuodiję jo žmonos Theodosi-
jos protą, ir todėl jo žmona 
praeita kovo mėnesi už vedusi 
persiskirimo su savo vyru by
lą. Ji gyvena pas savo mo
tiną ant 3842 Archer Ave. 
l"ž prarastą žmonos meilę Pe
ters reikalauja $50,00 atlygi
nimo. 

ŠV. KAZIMIERO AKADE 
MIJOS RĖMŽJŲ DR-

JOS DARBUOTĖS. 

Kaikurie korespondentai 
netingi parašyti žinių iš sa
vo parapijos padangės, bet 
tingi sau tinkamą pseudonimą 
(slapyvardę) pasirinkti, daž
nai pasįima kito, kurs ke
lis metus po tuo vardu rašęs. 
Kaip va penktadienio "Drau
ge" pastebėjau "Alfa" be
rods Dievo Apveizdos parap., 
kuri truputį dabar apsistojo 
i ašy t i del trukumo laiko. Esu 
tikras kad masę "Alfa" ne
išvažiavo "Detroitan". Gal ne 
nžilgo ir vėl ją skaitysime 
"Draugo" skiltyse iš Chiea-
gos. 

Aras. 
Nuo red. Labai laukiame 

Alfos pasirodant. Prie progos 
prašome korespondentų imti 
domėn, nesisavinti pseudoni
mų (slapyvardžių) kurios jau 
yra laikrašty. Patartina nau
ją pasirinka tuomet savo ne
taktu neįžeisime kitų. 

j už gerokai aplytų akinių. 
Nors akiniai buvo ir šlapi vie 
nok pasisekė permatyti ir pa 
matyti naujoką, Tkuriuomi y-
ra visiems lietuviams "Ąmeri-
kpj gerai žinomas Matas Zu 
jos. 
v Matą Zujų keblu yra pažin 
t i Pirmiaus buvo "zdarovas" 
vyras, gi dabar dar "zdaro 
v|snis", tai turbūt lietuvių 
karo mokyklos pasekmės. 
iP-as" £ujus Amerike sakė jau

kiasi neb»logai, tik vienoj vai 

Sekmadieny, spalio 14 d-. 2 
vai. po pietų įvyko šv. Ka
zimiero Vienuolyne Šv. Kazi
miero Akademijos? Rem. Dr-
jos sutrinkimas. Neatsilan
kius protokolo raštininkei p 
lei. Z. Jurgai te i, jos vietą už» 
ėmė p-tė M. Miksai tė, fin. ra^t. 

Skyrių raportai. 

Išduoti skyrių raportai pa
rodo, ka<l visuose skyriuose 
sparnai rengiamasi prie šv. 
Kazimiero įdienos — vajaus, 
vieni skyriai rengia dideles 
prakalbas, kiti vakarus su pro 
gramais, kiti vjėl kitokias pra
mogas taip kad nėra abejonės 
Kad vajus nusiseks užtat kad. 
jau Lškalno rengiamasi. 

Jubilėjus. 

tai į u s proga visiems pasima
tyti. 

-
Fogas • ...t 

- NUSIŽUD*. 
— * 

• 

Policijos seržanto J. Horzo-
rak moteris praeita, nedėlę* ra
sta namuose S. 63-rd Court ne
gyva, persišovusi. Nusižudimo 
priežastį mėgins tyrinėti. 

» , į 

PRANEŠIMAS 
. ' ' • 

Liet. R. K., iAbd. Sąj. Centro m-
sifinkimas jvyka trečiadieny, upal., 81 

ANT PARDAVIMO bučertč J r 
gTocern* su namu, 7 kambartai pa
gyvenimui, elektra, gazas, vanos ir 
kiti moderniški J taisymai. Atsišau
kite pas savininką: 

• 
285« So. Emrrald Ave. 

^ <*. • 

Reaid. Tol. Van Burcn 0294 
Ofiso Tol. Bonleyard MOS 

Dr.AJtROTH 

g y k l o j p a v a l g ę s t r u p u t ] SUSir- d., 8 va!, vak.; AuSros Vartų parap. 
| svetainėje. Kviečiame atstovus ir a|-

go. 
Apie p. Zujaus apsilankymą 

pranešiau namiškiams tai sakė 
buk aš sapnuojas. Bet gindė-
jau kad L. VySįų 16 kuopa 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

stovės skaitlingai atsilankyti ant susi
rinkimo, - -

Centro Valdyba. 
• :.J. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Lietuvos Vyčių 13-tos kuo
pos įvyko sutrinkimas 24 d. 
spalio. Pirmiausiai buvo iS-
duota.s ir priimtas raportas i s 
fy. Vyčių Chieagos Aps., kurį 
išdavė pirm. P. Sedemka. 

Toliaus buvo išduota.s ra
portai iš parapijos bazaro. Ra 
fortas buvo priimtas, ir padįf'-
ką buvo išreikšta sekantiems 
mariams už pasidarbavimą ba-
•/are. V. Stancikui, M. Lauri-
rskaitei, D. Nausėdaitei, A. 
Macaitei, J. Janusui, O. Mar-
tinkaitei, K. Bartkaitei V. t a -
mošaitei ir V. Balandai. »Taip-' 
f*i iš mažųjų Vyčių: S. Aukš 
kalnaitei, E. Kungartei i r Ja 
nušaitei. 

Nuo ateinančio susirinkimo 
L. Vyčių 13 kuopa turės mu
zikalius programas, kuriuos 

809 H. 351h Sj., Chicago 
Tel. Boulerard M I I ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigu* ir 
% Parduodam Latrakortea, 

-

IEŠKO KAMBARIO, 
REIKALINGAS Brtdgeport apie-

linkėję vienam vaikinui kambarys sii 
vaketrieriės pagaminimu, pageidauja
ma prie mažos Šeimynos kad butų 
kambaryj Svarus ir ne aukščiau kaip 
ant antru lubų. Apsišaukite pas 

V. STUliPINA 
3311 s<>. Holsted Street 

RUSAS ėkpVTOJABJlR 
CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyrišky 
Vaiko ir Tisų ciironisku ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Irai.: 10—11 ryto: 2—S po piet. 
t—8 vaje. Ned. 1Q—12 d. 

Ros. i r s f tndepeudenre Blvd. 
Chicago 

' # f • • • - " 
- J -
>—^* 

i i 8o. I 
į. A. M. t 

Telefonas YnrdH' «0«2 -

SLT-!". 

PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA Pianas var

totas, geras mokintis už $75. 
Victrola kainavo $150, už $451 

3S43 So. Halsted Si. 

N A M A I . 

.) metu sukaktuvių jubile-
o l l pildys garsus jaunas smuiki-jus nutarta rengti vasario 24 . . '' v -. • 

.. . „ , A,. nwikas M. Petrosevyeius. * 
d. su (li(le|:* vakariene V įenuo-' - - . , » , ,T v. •. . , . . 
. 0 - .. , T7. Mažųjų vyevį susirinkimai 
lyne. Programa » p , k l ^ \ .e- ^ -^ .. p 
nuolvno auklėtines. Siame su-» . , _ -^ • . •* 
. . . . .x . . . , . . . I tarnmko vakarus. Nes Pėtn3'. 

s*i rinkime įsrjikta komisija! v. v. Y . 

UŽ DIDESNES ALGAS 
POLICMONAMS 

Spalių "graud .iury,, savo 
raporte, paduotame teisėjui 
Oaverly, paduoda sugestijų, 
idant Chieagos poliemonams 
butų padidintos algos. 

Aplamai imant, šiandie po-
Hemonui per metini mokama but ,J B*™ %*»& viritatinę 
truputį daugi aus 19 ši 

tikietiL> pagaminti taip kad 
ateinančiam susirinkimui jau 
butų gatavi. 

Paroda. 

Komisijos narės p-nios O. 
Reikauskieiu"' ir J. Volterie»ė 
pranešė kad šv." Jurgio parap. 
svetainę paėmė ant visos sųvai 
tės baigianfe gegužės 12* d. 
Apsvai^ius dalyką,, nutarta 
paprašyti komisijos kad jeigu 

eioms yra užimta svetainė. 
Korespondentas. 

Ar tiesa ar sapnas. 
* < • • * • \ 

Penktadieny, spalio 25 d., 
teko užeiti j vieną Bridgepor-

PARSIDUODA mūrinis namas 3' 
l flati; po . 5 kambarius cementuotas 
} bek»mentas. skalbyklos, elektra, va
inos ir ktti moderniški j taisymai. Para
duosiu už prieinama kaina. Savinin
ką galima matyti kasdiena. 

MYKOLAS SEREIKA 
31 SI 80, Emrrald Ave. 

(po tėvais Raulusoniutė) 
persiskyrė su Šiuo pasau
liu po sunkios operacijos 
Jefferson Park Hgoninej, 
spalio 27 d., 5 vai. vak. 
36 metų amž. Paėjo iš Vii 
niaus rėd.. Žaslių mieste
lio. Paliko dideliame nu
liūdime vyra Justina Le
onavičių ,dukterę Oną 15 
metų amž., sūnų Stanisl. 
14 m. Juozapą. 11, Alexą 
5 metų. Brolį Ant. ir A 
teką. Laidotuvės įvyks 
Spalio 31 d., 9 vai. ry
to. Iš namų 45 PI. ir Ga-
ge ave. Lyns, UI. bus nu
lydėta į Aušros Vartų pa
rap. bažnyčia West Sidėn. 
O iš ten bus nulydėta j 
6v. Kazimiero kapines. 

Visus g-imines ir pašys 
tarnus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotu
vėse. 

Ilsėkis mano mylima 
prisiega, tegul tau esti 
lengva šventa žemelė. 

Nuliūdę 
Vyras ir vaikučiai. 

. 

(Tai maža alga. Gi poliemono 
atsakomybė didelė. 

1 

m t j svetainę parodai, gi užbaigą 
padaryti programų didžiojoj 
svetainėj. Komisija tų apsiėrrfš 
padaryti. 

Toliaus išnešta pageidavi
mas kad visi tskyriai laikytų 
susirinkimus reguleriai kas 

Du plėšikai užpuolė seną ] mėnuo. Neturint daugiau rei-
mažos krautuvėlės savininkų, t kalų svarstymui susirinkimas 
B. H. Adams, Jefferson Par- uždarytas. 

NUŠAUTAS KRAUTU
VININKAS. 

' 

ke, jį nužudė ir pabėgo. M. 

KUN, M. L. KRUŠO 
!M6 VAIKAMS * 

ATEKIZMAS 
ŠEŠTA LAIDA JAU GATAVA 

Kc£,ta laifla žymiai pagerinta, papuošta payeiksiė-
Htvis, puikiais tvirtais audeklo apdarais. &' 

Galima gauti pas leicįėja: 

KUNi Mi L KRUŠA 
3230 Aubum Ave. Chicago, BĮ. 

Kaina 100 egs, $15.00; 59 egz. $8.00; 1 egz. 20c. . 

P A R D A V I M U I 
8 nauji nutriniai namai, tik 

baigiami hudavoti 2 r>agyve-
/;«imų S ir 6 kambarius, karštu 
. vandenių apšildomi, aržolo 
[užbaigimas, ,visas įtaisymas 
vėliausios mados ir darbas 
pirmos klesos.. Vieta lietu
viams gerai žinoma tarpe i66 

j ir 66 Koekwell ir Talman Avi 
i arti Lietuviškos mokyklos, ne
toli didelio parko. Kurie my
lit gražų nam4 i r puikių vie-

i tų, atvažiuokit pamatyti mu* 
sų darbo. Mainysime ant ma
žesnių namų ar lotų. 

• 
.Medinis namas beveik nau

jas 2 pagyvenimų pirmas 3 
kambariai, antras 5 kamba
riai, taipgi netoli parko ir 
mokyklos, 6632 Kockwell St. 

4 pagyvenimų medinis na
mas po 4 kambarius. Elekt
ra, maudynĮės ir visi paranku- j 
jmai, conkrit fondamentas, ge-j 
'ra randa, lotas 35x125, Brig-; 
hton Park, netoli Lietuviškos A 
Bažnyčios, 46 ir Fąirfield Av. 

Jau Sngryžo iš Tolimos 
Kellonėar 

a us Dr. A-. 
Ligonius priima kasdien 

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

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

t » * » • • • • • • m 

Dr. i L Rutkauskas 
GYl.nOJAJS IR CHIKI R(M» 

4442 So. Western Ave 
Telef. iAfayt-tte 414% 

TtUdtm— Seeley 7430 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* 1717} ir 

moterų lytiftkaa ligas. 
f401 Madi8on Street 

Kamp. Westem Are. — Chicago 
Valandos: S—4 po piety V—S vak 

S ą i l f 4 4 t 4 t 4 4 4 ^ 4 4 f f 4 4 t 4 » M 11 

Dr. Maurice Kahnf 
Qydyto|as ir Chirurgas į 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . ; 
Tel. Yards 0994 | 

Valandos.-
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
ĮNedėl. nuo 10 rki 12 piet. J 

I- ! » » » • » • • • ' S 

Dr. CHIRLES SEGAL 
Perkėlė savo ot\xą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALI8TAS 

Dzfovu, Motcnj ir Yjrų I-igy 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—Z 
po pletu: nuo 1—8.80 vakare 
Nedėliomis: ro Iki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 

r *rr TeL Blvd. 704S 

Dr. C. Z. Vezelis 
UBTCV18 DEHTISTA8 

4T19 140. ASHLAND AVEJTTB 
arti 47-tos Gatves 

nuo 8 ryto { k l • T a k 

omls nuo 4 iki i vakar* 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 9 iki 11 ifi ryto po 
j>ietŲ 3 iki 5 ,vak. Nedollomia ofi
sas uždarytas. 

| N * ' ' ' • • • • • : ^ * -

Tel. Bonlevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1797 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieoa. nuo « 
lkl S vai. vak. NedėllomiB nuo * 

Iki 2 vai. po pietį). 

Telefoną* Bonlevard '»»• 

Dr.SABrenza 
4008 6o. Asnland Avenne 

Gblcago. 111. 
Vai.: t ryto Iki 12 "piet: 1 
piet lkl I po piet: f:M *sk 
t:SI vak. 

PO 
Iki 

i . 

Greič iaus i s 
H 

^ ^ • . vimas 

. ^ 

-
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2 > namai ant vieno loto iš 

"priekio storas ir 4 kambariai 
pagyvenimui, iš užpakalio ia-
mukas 2 pagyvenimų po 4 ka
mbarius ir lotas sale tuščias, 
parduosim pigiai, randasi 
Brighton Parke. 

4 kampiniai lotai po 40 pė
dų platumo ir 125 ilgumo, ga
tvės ištaisytos ir išmokytos. 
Vieta 05 ir 66 BockwelP ir 
Talman Ave. 

Mes turime ir daugiaus 
oargenų. 

J O K A N T A S B R O S . 
4138 Archer Avcnnc 

TAfMMH Ulayttte 7674 *z 

• 

Pinigų persiuutime į Lietuvą, Latvija, Rusija ir 
Lenkij užimta Vilniaus Lietuva. 

Pinigus siunčiame Litais, Doleriais, perlaidomis ir 
telegramų. 

Laivakortes parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos 
ant visų linijų. 

Pasportus, kontraktus, doviernastis ir kitus legalius 
dokumentus padarome pigiai ir greitai. 

Esame registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje 
Washingtone. 

< Inžiurinam namus, rakandus ir automobilius nuo 
ugnies ir kitų nelaimiu. 

Visais reikalais kreipkities pas: 
i 

Lietuvių Prekybos B-vė 
3 3 1 1 S. Halsted St. Chicago 
Phone Yards 6 0 6 2 

V. Stulpinas, Mgr. 
Taipgi pranešame visiems Bendrovės Sėrininkams, 

rėmėjams ir draugams kad Lietuvių Prekybos Bendro
vės Chieagos Skyrius persikėlė į naują vietą po No. 
3311 So. Halsted St., tik vienos, duris į žiemius nuo se
nos vietos. 

V. M. STULPINAS 
1 • • " 
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