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Praneša, Lenkijoje Eina Di 
I I1 A • v • • deli Sumišimai 

LOMDjONAS, lapkr. 8. — 
15 Varšavos vakar paduota 
tokių žinių; 

Del socialistu vedamo vi-
c 

soj Lenkijoj geležinkeliečių 
streiko, kurs atkreiptas tie
siog prieš valdžią, daugel Le
nkijos vietose keliami sumiši
mai. 

Didžiausi sumišimai vakar 
įvyko Krakove, kur žmonių 
minia apsupo būrį pėstininkų 
kareivių ir kareivius nugink
lavo. 

Kareiviams pagelbon pa 
siųsta raitarija, kuri visu įni
rtimu puolėm minias. 23 as-
mtenys žuvo ir kelios dešimtys 

tarp žuvusių. 
I 

Krakove mėtomos bombos. 
Geležinkeliečiai nepaliauja 
streikavę. Visoj Lenkijoj 
komunikacija suparalyžiuota. 

Varšavos valdžia žadėjo 
streikininkams tuojaus pa
šalinti kariuomenę nuo gele
žinkelių saugojimo, kuomet 
jie gryšią darban. Socialis
tai su tuo sutiko*. Bet dar
bininkai streikuoja. 

Kilusiose riaušėse Borisla-
ve nužudytas vienas socialis
tas vadas. Kitur irgi žuvo 
keletas žmonių. 

Reikia suprasti, kad tai pa
čios lenkų valdžios 'praneši-

sužeista. Daug nukentėjo ir.mas. Dėlto, lenkuose šiandie 
kareiviai. Trys karininkai 'turi but kas-nors baisesnio. 

Francija Nenori Suv. Valstybių 
Pagelbos f 

REPARACIJOS IR RŪHRO KLAUSIMAS - TAI JOS 
R E k K A L A S 

SUV. VALSTYBlįl KONG
RESO SĄSTATAS. 

-

WASHINGįTON, lapk. 8.— 
Po praeito antradienio rinki-
mų Kongreso sąstatas bus 
toksai žemesniuose rūmuose; 
republikonų atstovų 235; de
mokratų 205; socialistų 1; ne-
prigulmingų 1; farmerių-dar-
bininkų 1; vakansų 2. 

Senate republikonai turės S 
senatorius daugiaus kaip de
mokratai. 

IŠTREMTĄ 2,000 SEPARA-
IT1STTJ. 

BONN,v Vokietija, lapkr. 8. 
Šio miesto majorui pakįėlus 
protestą prieš separatistus, 
kurie apgriovė daugelį namų, 
francuzų militariniai autori
tetai 2,000 separatistų nugin
klavo ir išvalė ij| miesto. 

2 7 DARBININKAI ŽUVO 
KASYKLOJE. Žinios iš Lietuvos 

<» ,.' — i — 

ATNAUJINS GINKLŲ 
KONTROLC. 

PASYVIUS, lapkr. 8. — 
Premiero Poincare reikalau
jama ambasadorių taryba pa
siuntė Berlyno valdžiai žinių, 
kad artimiausiomis dienomis 
Vokietijon siunčiama santar
vės militarinė komisija, kuri 
ten atnaujins savo kontrolę, 
idant Vokietija nesiginkluotų, 
neturėtų kur paslėptų ginklų. 

Ta kontrolė buvo pertrauk
ta, kuomet francuzai okupavo 
Rnhro teritorijų. 

BUVfB KAIZERIS TURIS 
VILTIES. 

25 LAVONAI IglMTA; DU 
NERANDAMU. 

Gubernatorius nuvyko nelai
mės vieton. į 

VYRUS MEDŽKUA. 

PIVORAI, Tverečiaus p., 
Švenč. apsk. — Sodžius stovi 
ramioj vietoj prie Upės. Ka
ro metu buvo sunaikintas, da
bar atsistato. Tik žmones 

DOORN, lapkr. 8. — Pra
nešta, kad buvęs Vokietijos 
kaizeris reiškia vilties, jog 
šiandieninės Vokiečiuose sui
rutės grąžins monarchiją ir 
jam sostą. 

BULGARIJA SUTIKO PIL
DYTI SERBŲ NORUS. 

jos, kad pasakytų, kur jis lig 
šio laiko buvo. Bet ką gi tą 
senelė galėjo žinoti. Dar grą-
sino visokiais pavojais. Pas
kiau negalėdami nieko sume
džioti suareštavo pabėgusio 
A. Pivoriūno batus ir švarką 
ir nusivežė savo raštinėn. 

SUNKU ŪKININKAMS. 

VILKAVIŠKIS. — šiemet 

BECKLEY, W. ,Va., lapkr. 
8. - Raleigh-Wyoming Coal t r u k d o > k a d Jaunuomenę gau-
Co. kasyklose ties Glen Ro- d o W**Mfc 15 rugsėjo anks-
gers nuo dujų ekskpliozijos ū ***** P r i e š s a u I ė s tekėjimą, 
žuvo 27 darbininkai. Pa&el- n i e k a s n e t nepamatė, kaip iš 
bos būrys išėmė iš kasyklų 25 vandens išlindo trys milicini-
lavonus. Dviejų kitų nesu- ™** * apsupo vieno ūkiniu **> apylinkėj, bendra* imanf, 
randama k o n a m u s - N o r «3° sugauti ^ ^ pašarų, hnų, bulvm, 

jauną vaikiną A. Lukošfrią. daržovių ir sodnų vaisių der-
Padarė uoliai kratą nesuradę h"us ^ana geras — senai yrą 

toks buvęs. Todėl pastaro
mis turgaus dienomis preky
vietė buvo grųste prigrųsta 
visokių gyvų ir negyvų pro-

Atsitikimo vieton tuojaus 
pasiųsta valstybės kariuome
nė. Gubernatorius Morgan ir 
gi ten nuvyko. 

Ta anglių kasykla skaito-

vaikino, nors šunį nušovė. 
Buvo tai sekmadienis. Mote
rys anksčiau pasikėlusios, no-

ma giliausia. 7:30 rytą "fire r ė ; į o a n k s * i a u nuvaryti lau 
BELGRADAS, lapk. 8. —f , .,, „.' ..' . kan gyvulius, apseiti su dar 

PAGALIAUS KLANISTAI 
ŽUDOSI. 

WASHINGTDdN, lapk. 8.— 
Kaip ilgai Francijos valdžia 

9 neatmainys savo nusistatymo, 
Suv. Valstybių vyriausybė 
neprisidės prie jokios eksper
tų komisijos nustatyti repa
racijos didumą ir neis pagel-
bon Europai. 

Tokių informacijų gauta iš 
Baltųjų Rūmų po visų atlik
tų konferencijų su francuzų 
ambasadoriumi. 

Ekspertų komisijos klausi
mas buvo aptariamas Prezi
dento kabineto posėdy. Tai
gi iš to posėdžio ir išnešta ta 
mintis, kad Suv. Valstybės 
neturi noro nei reikalo maišy
tis į reparacijos reikalus, jei 
pačių Europos valstybių tar-

. pe nėra reikalingo sutikimo. 
Turi but aišku, kad Ameri

ka tik tuomet gali įsimaišyti, 
kuomet ten visos pusės to pa
geidautų. Bet jei įsimaišy-

1 mo ir pagelbos patarimais ne
pageidauja Francija, Ameri
kai ten rlėra kas veikti. 

\ Patsai Prezidentas Coolid-
ge laikosi nusistatymo, kad 
Europos valstybės turi but 
vienmintės, jei jos nori gau
ti Amerikos tarpininkavimą. 
Kitaipgi nieko negali but. 

Tuotarpu Francija atkak
liai laikosi savo senojo nusis
tatymo. Sako, ekspertų ko
misija gali veikti. Bet ji ga
li tik patirti, kaip daug jVo-
kietija gali' šiandie reparaci
jos mokėti. Apie visą repa
racijos sumą negalį svarstyti 
Girdi, jei etsperfij Komisija 
nori svarstyti reparacijos su
mos didumą, tai podraug tu-

>ri svarstyti ir karo skolų do
vanojimo klausimą. 

11UO-Tokia yra Francijos 
nionė. 

Čionai niekas negali supra
sti, kaip gali ekspertai ištirti 
Vokietijos išgalėjimą mokėti 
reparaciją, jei jie negaus pro
gos patirti apie Rubro terito
rijos produktivumą. 

Aiškus daiktas, kad del 
Francijos Europa negali gau
ti Amerikos pagelbos ir turi 
toliaus gyventi Įtempime. 

Del Jugoslavijos militarinio 
palydovo pašovimo Sofijoje 
, , * . ,., " * darbininkai įleisti kasyklom 
bulgarų valdžia sutiko pildyti i _ .«. . , . . . / . . 

į ., , . „i \ Dalis jų buvo nuėjusi toliaus 
visus serbų reikalavimus. Tuo . .:. . 
, , ., .• , . . . nuo mojimo, kuomet kitus pa-
budu atsikratyta serbų pnki- . . . . . 
, . • ,5 , .. gavo eksphozija. 
bimo prie Bulgarijos. ' - v d

 v 

Kas gi tad kaltas uz tą bai
sią nelaimę? 

I I » 

PASKELBĖ DĖKONĖS 
DIENĄ. 

BAVARIJA NERIMSTA. 

MUNICHAS, lapkr. 8. — 
Pačioje Bavarijoje kilusios 
neramybės. Del einančių 
blogyn socialių ir ekonominių 
sąlygų paties diktatoriaus Dr. 
Kahr'o ofisas darosi silpnes
nis. Nors nacionalistų bava
rų grupės stovi stipriai už di
ktatorių, tai kas iš to, kuomet 
gyventojams trūksta maisto 
ir gyvenimas darosi nepaken-

1 čiamas. 

CHICAGO. — Šiandie iš-
dalies apsiniaukę; šalčiau. 

Bavarijos nacionalistai tvi
rtina, kad Vokietijai visi va
rgai plaukia iš Versailleso 
taikos sutarties ir nuo socia
listinės Berlyno valdžios. Sa
ko, kuomet ta valdžią butų 
pakeista nacionalistine vald

žia, tuojaus visa padėtis at
simainytų. 

Taigi, nacionalistai ir ver
žiasi kuogreičįaus maršuoti 
ant Berlyno ir pakeisti vald
žią. Bet jų vadai tą marša-
vimą vis trukdo. Jie numa
to nepergalimų kliūčių tiems 
žygiams. 

2 MOTERIŠKI LEGIS 
LATURON. 

^^ASHINGTON, lapk. 7.— 
Prezidentas Coolidge paskel
bė Dėkonės dienai proklama
ciją. Šįmet ta nacionalė šve
ntė išpuola lapkričio^ 29 dieną. 

MOTERIŠKĖ TEISĖJU. 

ATLANTA, lapkr. 7. —Šis 
miestas skaitosi žinomų nak
tinių kaukuočių klanistų (Ku 
Klux klan,) organizacijos vy-
riausioji sėdyba. 

Jau senai eina kova už or
ganizacijos valdymo nepasi
dalinimą. Už ofisą veda ko
vą ' Amperą torius" Simmons 
su *' imperialiu raganium'' 
Evans. Abudu turi savo pą-
sek*W' COLOGNE, lapkr. 7. 

Fžvakar Evanso pasekėjas Rhinelando separatistai ap-

WALTON KREIPIASI 
FEDERALIN TEISMAN. 

Cox nužudė Simmonso advo
katą, pastarojo ofise. Cox 
suimtas. 

Gerai, kad jie nors tarp sa
vęs ima skersti s. 

CLĘVELAND, O., lap. 8.— 
Čionai \*ienu municipaliu tei
sėju išrinkta moteriškė —Ma
ry B. Grossman. 

OKLAHO&A CITY, lapkr. 
8. — Oklahoma valstybės gu-
ben»toiiw« Walton, kurs le-
gislaturos traukiamas atsako
mybėn, ieško sau pagelbos fe-
deraliame teisme. Mėgina 
apsidrausti nuo Ku Klux kla
no persekiojimų. 

-bosai" apžiurėjo mejimus ir 
-, . 0 OA «C

N bu ir eiti bažnyčion. Ir cia 
nerado pavojaus. 8:30 75 .. J 

jie statė kliūčių, kad nevary
tų galvijų taip anksti. Mote
rys nesuprato priežasties. Ga
lų gale išsiaiškino, kad jie no
rėjo dar kartą vaikiną sugau
ti A. Pivoruną, tai bijojo, kad 
nepraneštų jam. Pamatę, kad 
žmonės susikėlė,. laikas eina, 
jie paskubo prie antrojo. Ap
supo namus, bet vaikinas su
spėjo išbfegti iš namų. Tai 
pamatė milicija, ėmė jį vyti, 
vaikinas pribėgęs prie upė% 
nusviedė batus ir kvarką ir 
puolė per upę plaukti. Virši
ninkas milicijos paskui jį ap
sivilkęs. Ant sausumos ne
sugavo, tai gal manė vandeny 

REPARACIJOS KOMISIJA 
DIRBA. 

leido šį miestą ir apylinkes. 
Nes jiems nevylfo čia vykinti daug Vokietija gali Šiandie!upės viršininkas dar ėmė pa-

TAI BENT «'ARBITRAS." 

KONS|TANTINOPjOL, lap. 
7. — Buvęs graikų premjeras 
Venizelos, anot žinių iš Atė
nų, tenai graikų valdžios pa
kviestas but arbitru. Jam pa
vedama išspręsti, kokia vald
žios forma butų tinkamiausia 

SUDEGĖ VAIKIUKAS. 

Stephen Barrow, 2 metų, 
East 89 st., žuvo liepsnose, 
kuomet nuo įkaitusio kakalio 
namie užsidegė jo drabužėliai. 
Jo motina buvo išėjusi lau
kan, kuomet nelaimė įvyko. 
Išgirdusi kliksmą atbėgo. Bet 
jau nebuvo pagelbos. 

SUIMTI PENKI LENKU
ČIAI. 

RICHMOND, Va., lapkr. 8. 
— Virginia valstybės legisla-
turon išrinkta dvi moteriškės Į linski, Grabowski, Nowak, 
atstovės. 

Pietinėj miesto daly polici
ja suėmė penkis vaikiščius, 
lenkučius, kurie kaltinami plė 
Šimuose ir vagystėse. 

Tų jaunuolių gauja senai 
veikė. Ir tik dabar policijai 
pavyko ją suimti. Tai Jo 

iStedus ir Kerry. 

dūktų. Tik visa nelaimė ga
mintojams tame: arba visai 
pigiai pirkliai moka, arba vi
sai neperka. /Todėl daugu
mui, nors labiausiai pinigų 
rei£ėtų, prisieina atvežtus 
produktus vėl vežtis namo. 

Pastaromis dienomis įvai
riems produktams kainos bu
vo sekančios; 

Rugių centneris 12—l į li
tų, kviečių — 17—18, miežių 
- 12—12.50, avižų — 11—12, 
bulvių — 3—4, obuolių saikas 
— 10—12 centų, kriaušių — 
i&—30c., žąsis — «6—8 litai, 
antis 5—6, jauna vištaitė — 
3—4, gaidukas — 2—3, par
šelis auginti— 6—8, avis piau 
ti — 15—30. Metrinis svaras 

turės lydekos greitumą ir su- sviesto 2^0—2.80, ruk. laši-

PARYŽIUS, lapkr. 8. — 
Reparacijos komisija ėmėsi 
darbo su tikslu išspręsti, kaip I ir toliau nubėgo. Išėjęs iš 

gaus, bet čia išėjo kitaip. Tad 
viršininkas kitam liepė šaudy
ti. Tas ilgai nelaukdamas 
pradėjo šaudyti, bet vaikinas 
greit suspėjo perplaukti upę 

separastinį darbą. atmokėti reparacijų. 

VOKIETIJOS DEMOKRATAI EINA IŠVIEN SU 
SOCIALISTAIS 

SKELBIA PROKLAMACIJAS, ATKREIPTAS 
PRIEŠ M0NARCHISTUS. 

BERLYNAS, lapkr. 8. — 
Vokiečiai demokratai ir soei-

saugos būrius. Kuomet Ber
lyno valdžia pasiuntė ten ka-

skui bėgti, bet šlapias kaip 
višta, greit nuilso, kelius kar-
tus šovė ir sugrįžo atgal. Tik 
sušlapo. Nei vaikino sugavo, 
nei žuvies upėje. Tada, su
grįžę jo namuosna, užpuolė 
senelę našlę, kuri gyveno tuo
se namuose, reikalaudami rš 

nių — 2—2J50. Dešimtis kiau
šinių — 1.̂ 60—1.70, kaimo su-
rįs —1—2 lit. 

Sviestą ir kiaušinius gami
ntojai vis gi šiaip taip par
duoda, bet daugumą kitų pro
duktų jiems tenka vežti na
mo. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $100 
Anglijos sterl. svarui 4.48 
Francijos 100 fr. 5.90 
Italijos 100 lirų 5^1 
Lenkijos 100 mark .00005 
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alistai paskelbė identines pro- riuomenę, gauta žinių, kad 5 = 

komunistai pakeis sukilimus. 11 S i ų s k i t e s a v o G i m i n ė m s i I 
Dėlto, įsakyta juos nuginkluo-

klamacijas. Šaukia visus gy 
ventojus, galinčius vartoti 
ginklus, būti pasirengusius 
stoti tfevynės apginiman, kuo
met bus pašaukti, kuomet res
publikos priešai mėgins griau 
ti Šiandieninę valdžią. 

Sociab'stai ypač karštai 
saukia. Jie nacionalistams 
grasina kažkokia " nemato
ma' ' armija, kuri pakilsianti 
tuojaus, jei tik socialistinės 
respublikos priešai mėgintų 
kelti galvas. 

Socialistai tvirtina, kad re
spublika turi gyvuoti ir turi 
but nepaliečiama. 

Turingijon pasiųstai ka
riuomenei įsakyta tenai išgau
dyti ir išginkluoti komunistų 
būrius. 

Kaip žinoma, Turingijos 
valdžia yra komunistų ir so
cialistų rankose. Ta valdžia 
yra sudariusi nuosavus ap-

ti. ii 
Pačiame Berlyne didelės \ 

neramybės ir dažnai seka 
riaušės. Kuomet vienoj mie- = § 
sto daly riaušininkai apmalši- s i 
narni, tuojaus jie sukyla kito- 3 
se dalyse. 

Prezidentas Ebertas iŠSpre 
ndė, kad jei sumišimai nesi 
liaus, bus paseklbta karo pa 
dėtis. ^ 

Berlyno militarinis komen-' 
dantas, gen. von Horn, gavo j 
įsakymų savo kariuomenę tu-
rėti paruoštą. Nes gal ji bus \ 
reikalinga pagelbon. policijai. 
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Nors valdžia visomis pusė- S Pramonės Banką. 
i f • -.v. s s **r\ »• * 

"DRAUGĄ 
, .Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką v Prekybos-

ii 
mis begaliniai spaudžiama, S 

35 
kandieris Stresenuum turi j 
vilties tą krizį prakentėti. Jis § 
pranešė, kad laikysis savo po
zicijos, nežiūrint socialistų 
spaudimo. 

Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, cekiais-draftaif ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis uždaryta. 

L r 2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, HL 5 J 
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I I UETUVTC KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
kaidieną išskyros nedėldienios. 

Metama fC.OO 
Pasai KUts IS.00 

ĘJi prenumeratą mokaai lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 

P na nuo Naujų Meto. Norint permai-
Dnyti adresą visada reikia priaius-
Q U ir senas adresas. Pinigai gerian-

šiai siusti išperkant krasoje ar ex-
s preso "Money Order'' arba Įdedant 
\ pinigus i registruota laišką, 

DEAUGAS PUB. € 0 . 

s= m* 
ko- Ten net šeštadieniais žydų r Jeigu mes' išmintingai savo 
krautuvės atidarytos. Gal Lat-' gyvastį gerbiame, mes būtinai 

* £ *r«r -*r 

TE ATKAS » M U Z I f l . 

% 
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2334 South Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

Tel. Eoosevelt 7791 

FORDO NUOMONE. 

Automobilių gamintojas 
Henry Ford andai laikraščių 
atstovams pranešė, jog jis sa
vo automobilių gamybų pra
platins ir Kanadoje. Kitais me 
tais toj šaly jis tam tikslui 
skirs 10 milionų dol. 

Jis sako, kad automobilių 
gamyba šiandie vos pradetit 
vystytis. Netolimi tie laikai, 
kuomet motoriniai vežimai 
panaikins visai garinę trans-
portacijų sausžemy. 

Klausiamas, ar Suv. Yalst>*-
biu prezidentui turėtų but 
duoti bent koki palengvinimai 
jų darbuose, Fordas atsake: 

"Ne. Duokite prezidentui 
darbo kuodaugiausia. Surikus 
darbas nei vieno žmogaus ne-
ga'i pažeisti. Juk "ne darbas 
nuvarė į kapus prezidentę 
iJardingų ir susirgdif o Wilso-
Titt^Jai perdaug visokių poky
liu, perdaug socialio **stufiV\ 

ŽYDAS MUŠA — ŽYDAS 
RĖKIA. 

Sena žmonių patarlė gilių 
išmintį slepia. Kiekviena pa
tarlė susidėjo ilgais patyrimo 
n»etais, ne iš vieno fakto, bet 

vįjoje jas turite? Kodėl gi 
randate reikalo tik Lietuvoje 
ir tik dabar, Lietuvai esant ne 
priklausomai, visur, kur rei
kia ir nereikia, savo iškabo
mis dabinti mūsų miestus, o 
tp nedarėt, rusų viešpatavi
mui esant, nors žydiškos iška
bos nebuvo draudžiamo*., Jųs 
tylite, kai Latvijoje nedrįsta
te pasirodyti restoranuose, 
viešose vietose, kur lankosi 
latvių "karininkai, jųs tylite, 
kai Bavarijoįe jus gatvėse*-
daužo, jųs tylite, kai Berlyne 
gaunate grasinančius laiškus, 
kuriuose reikalauja, kad būti
nai apleistumėte Berlyną, jųs 
Vokietijoje ir ko ne visose Eu
ropos' šalyse priversti esate 
dangstytis svetimu vardu — 
ir tylite. O Lietuvoje jųs rė
kiat, šaukiat, kad jus perse
kioją, nors čia nieko pana
šaus nėra, nors* jųs čia esate 
privilegijuota tauta. Rėkiate 
todėl, kad esate Lietuvos ne
priklausomybės priešai, kad' 
stengiatės Lietuvoje pakišti 
kojų visur;, kur tik galima. Jųs 
pareiškėt viešai, kad agituo
site Amerikoje prieš pripaži 
nimą Lietuvos "de jure", jųs 
darėt visas pastangas, kad su
laikius savosios valiutos' įve
dima, jųs grasėt boikotu mū
sų valiutai. Mes apsėjome be 
jūsų, bet neužmiršom. Jųs, 
žydai, rėkiate, kad jus pąrse-: 
kioja, o kodėl # nutylite, kad 
jūsų jaunuomenė platina ool-
ševistinius atsišaukimus. Kam 
nutylėjote ir nė vienu žodžiu 
neprasitarėt apie 4vykius 
Liaudies namuose laike rung
tynių. Ar papeikėt savo jau

sima. Ne, to nepadarėt, ir kai 
įpykusi minia bolševistinių 
atsišaukimų platintojus apdau 

per šį vajų visi teurie dar nė
ra L. R. K. Susivienijimo na
riais privalome jais palikti. 
Štai kaip ' 'Garsas" {tikrinan
čiai kalba už įsirašymų prie 
Sus-mo. 

1. S. JJ. R. K. A, yra ,musų 
lietuvių darbininku Organiza
cija. *-

2. Sus-njas yra mūsų savo
tiškos rųšies koperacijos orga
nizacija, kuri mus apsaugoja 
nuo išnaudojimo. 

3. Sus-*nas apsaugoja mūsų 
centus nuo pakliuvimo į kapi
talistų kišentus, nes jei ne Sus-
iras, apsidraustume kapitalis
tinėse įstaigose. 

a 

4. Sus-mas apsaugoja musųj 
ateitį. 

5. Kuo daugiaus fous Sus-mo'; 
narių, tuo jisai bus tvirtesnis.! 

Sus-mo skyriams ir jų na~ 
riams reiktų sukrusti. Kas' 
difba S. L. R. K. A. dirba sau 
ir savo artimui. 

Kauno Teatras. 

I* NEW YORKO TIESIAI 
LIETUVON 

ir*** - i 

Spalų 7 d. naujame Miesto 
Teatre buvo bandoma ikusti-
ka. Akustika #era* Vidurys! 

. - i<ioa«. 
teatro baltai mėlynas. Ajtroao'; t 

gražiai. Seena dar nebaigta. & 
nors naujai išrinktos Operos 
direktorius T. Kelpša ir nori 
pradėti operos sezonų spalių 
#1 diena, bet tas. vafgu įvyks,! 
nes nfiteuos dekoracijos visai ne
tinka prie šios scenos ir kql 
pagamins naujas, tai reikės 
.luktelėti. Bet Operos Direk
torius mano .statyti opera " v 
suknach", tai yra be dekora
cijų tik su gelumbės sienomis.-

^Bestatant *eatra buvo įlin
kęs stogas ties scena. Dabar 
jau ištaisė. Bededant grindis,-
ateiųstas j š Vokietyoą, pasi-{ 

.rodė, kad jos netinka, turėjo 

.parūpinti kitas. &u įvedimu e-
lektros tatpat buvo ameriko
niško "baderio". Mat "kaae-; 
nago kozlų deržnt za divost, 
tak perčatki rostut na ru-' 
kaoh". 

Dabar jau pasiekė (a^vynę. 
Prifš irtraži^psiant daininin
kai Lretoven, -spauda sutinka 
jų šašm prida«kied. ^L. 1L" 

Jurgis KMundelein 
Dievo ir Apaštalų Sosto Malone 

Chicagos Arkivyskupas 
Rangiausieji: 

' besibaigiąs ruduo mums primena, kad i r vėl vi^na* me-
tas £*na prie savo pabaigos. Ir emsų šalies vado balsas kvie
čia iraus, kad pagal protėvių papročio, susirinkę maldų na
muose tartume ačiū Dievai, nuo Kurio visas turtas ir palai

mėtus galėtu gavo talentą »-] ma atėjo mūsų šaliai, ir mūsų žmonėms. Už šitų paprotį dar 

pereitų žiemų m»sų 
spaudai *eko gkdėti, kad vie-
«»a geriausiųjų Amerikos lie
tuvių sopranų važiuoja JCur©Tj 
pon pasimokinti Ifc&jos dai
nos meno, kad tinkamai pasi-i 

faktų į trumpų sakinį išsilie 
jo. 
Mūsų socialistai laikydamies 

žydo skverno nuolat juos, glo
sto, jiems pataikauja ir atsi
mindami 4 ' skriaudžiamų jų' ' 
teises jiems advokatauja. Mu
ms nėra reikalo nei jų .bar
ti, nei jiems lenktis. Tekalba 
tiesa. Pažink žmogų iš jo dar-
bų. A r žydas ar ne žydas -*-
skirtumo nėra. Bet nedovano
tina kuomet žydas muša i r žy
das rėkia. Tuomet kartais ir 
kantrybės gali nebetekti. To
kiu įtemptu upu rašo šaulių 
laikraštis ' \Trimitas" 161 
num. 

"Mūsų ir užsienio spaudoje 
žydai nuolat kelia triukšmų, 
kad juos' Lietuvoje persekio
ja. Vįsur, kur tik gali, prisi
deda prie Lietuvos šmeižikų. 
Kur persekioja, kaip perse
kioja, nurodymų neduoda, iš
skyrus tokius, kad ten k ui' 
Šiauliuose išmurzino iškabas, 
kitur, kur žmonės nukūlė žy 
.dų apgavikų, norėjusį pakižt 
jiems vietoje litų niekam ver
tas kerenkas, ar kitų gudrybę 
žmonių apgavimui padarius, 
k tai gudrybei paaiškėjusiuos 
žydai lyg Lietuvos visuome
nei skelbia, kad jie su tais ap
gavikais solidarizuoja. Iška 
bus išmurzino. Dieve tu roa-
BO, kokis nusidėjimas, kad 
reikia viso pasaulio 4-aroybę, 

žė, nors tai buvo išimtinai 
žydai, jųs gi nepaminėjot tų 
atsišaukimų nė vienu žodžiu. 

is visos serijos sau panašių _, - „ . v. T 
_ . . , . rZTZ. i Mes to irgi neužmiršim. Jųs 

esate Ldetuvos nepriklausomy
bės priešai, nors niekur netu
rit tokių privilegijų, kaip čia 
— ir mes to neužniiršime. Jū
sų čia niekas nepersekioja, tik 
kovojama su jūsų išdykavimu, 
bet turim pripažinti, kad my
lėti jus, žiūrėti į jus, kaipo į 
Lietuvos draugus, mes neturi
me pamato. Bet kad jūsų ne-
apkęstume ir kad toji neapy
kanta kasdien didėtų — jųs 
patys stengiatės sudaryti rei
kalingus' davinius, ir jei savo 
darbo vaisių susDauksite, tai 
bus jūsų, ne mūsų nuopelnas. 

Atniįnkit tai, neužmirškit.. 
Nekaltinkit kitų, kur esate pa
tys nusikaltę". 

Stipriai ir tvirtai parašyta. 
Žaisti su lietuvio kantrybė 
pavajinga. Verčiau visiems 
taikiaus gyventi. 

DELKO MES PRIVALOME 
M3SIRAŠY33 K t l E 
%. &. K. suamE 

NUIMO? 

L. R. K. -Susivienijimas .per 
savo organų "Garsas" skel
bia narių prirašymo vajų. Va
jus prasideda nuo 1 lapkričio 
dienos ir tęsiasi lįgi, 1 gągu-
žio dL Susivienijimas ( yra ;ne-. 
pavaduojama mums organika-
eija.JSftį gailestingas Samarie
tis, kurs nuims ligos ištik
tiems, .nelaimėn pakliuvus a t -

sudrumsti, kad iškėlus aikš- j eina su savo pągelba, ap©ša 
tėn tokį neapykantos apsirei- Ugas, gydo, sveikatų grųžjjuu 
škimų. Bet, ponai žydai, pa 
sakykit, ar Vokietijoj, kur jųs^ 

gerai žino, jog grįžimas Hp-
li«n»olerHų -ao»tan rakštų 

Kas yra apsidraudęs nuo li
gos? Tas kurs priklauso prie 

nieko nepakakojate, turite &y-"' Bus-mo. Kas -nebijo mirties! mirtį jos mįlitarizraui. j&et ir 
/diskai iškabasl Matyti nete-\Kurs yra Sus-mo narys. lenkams kinkos dreba. 

Mūsų speeialis koresponden-
ta< soniaus mušė kablegramų. 
kad emigracija iš Lietuvos ei
sianti tiesiai iš Klaipėdos' i 
>£ew Yorkų. Apie tai dabar 
turime daugiaus inforinacijįj. 
"L. Z." rašo: 

"Nusistatyiiia^ yia tok*;, 
kad vwja ZieU^os piliečių o-
migracija eitų per Klaipėdos 
uostų, kaip kad kitos' valsty
bės tvarko savo piliečių emi
gracijų per savus uostui. Svar
biausia kliūtis, tai karantino' 
it Amerikos daktaro inspekci
jos klausimas. Amerikos dak
taru rūpinsis mūsų valdžia, p] 
seno Klaipėdos karantino pru»-
numu iš privačių rankų turės 
pasirūpinti Unijos. 

Per Klaipėda važiuos ne 
vien Lietuvoą, bet gal Rusijos* 
ir kitų valstybių piliečiai, o 
be to bus gabenama Lietuvos 
eksporto dalykai, kas iki šiol 
buvo atliekama per svetimus 
uostus. O kad Klaipėdos' uos
tas tinka okeano laivams ne
prasčiau už Pilavų ar Liepoj ų 
tai patvirtina nors ir tie tfak-
ta į kad Amerikos Valdžios 
laivynas pats pirmas atsiuntė, 
lietuvius keleivius vandeniu fišj 
New Yorko į Klaipėda, liepos 
16 dienų, kur transporto lydo-
vu atvyko adv. Bagočius ir 
pusantro šimto Amerikos lie
tuvių išlipo iš laivo tiesiog 
Lietuvos teritorijon. Svajota 
proga, kad stjsjekt vandens 
keliu iš Kauno į New Yorkų 
jau atėjo, tik jų reikia naudo
ti. Ir mnsų piliečiams nerei
kės rūpintis apie tranzito va
zas ir tranzitinius keliavimus, 
bagažo ekape&tavimus. Fran-
cu«ų linija taipgi vienų tmas-
portų Lietuvos ' ?keleiyių per 
Klaipėdos uostų išvežė. 

Dabar linijų atstovybės turi 
susirašyt su savo centrais, o 
nuo lapkričio 15 d. išvažiavi-
•mo yizos bus išdavinėjamos 
Lietuvos emigrantams' tiktai 

•daugiau. Maždaug p& ^ iPė-Į 
našių stiKlįjavns' Pmocm^ o-
perų, ftalų (ilgkiuAįftį, -jį Mi-
Jano užvažiavo £e*iy»aą, »a-j 
lodama ir yokiečių ,o$>et$ <pa-! 
žinti. Ronja »(ft. ^Poojenė no4| 
^uskjriartį atvatiuo^i -iietuvon 
operos sesiono ^darymi i i . 

Su p. Pociene turnut fįfaįi-\ 
žiuos drauge gani lietuvaitė, 
pianistė Bronė šaleoiutė, kuri; 
jau daugiau 7 mm. ^tidijuoja! 
Berlyne muzikg. Teko girdėtii 
ir ]>arįtona« Jonas "B^tėfias -Mi
lane duodas didelių luki^cių. 

^Reikia džiaugtis, kaip mn-\ 
sų itoumieji &e&cz* ^ bioliai 
ištvermingai ruošias savo p n 
barnus ir jpajągas otitluoti it'-i 
\y.m\ Lietuvai. P'»nia 4'ociaačį 
ir panelė &lpniufcė yra gimę 

' 'Maryte". 

P4ė M. Rakauskaitė prade
da tvarkytis. Jau giedojo baž
nyčioje ir ginasi, kąd ji nie
kuomet nėra buvusi 4ai8v.wna-| ̂ ^ ^ 4 ^ r i k o j i f U k ^ ^ ^ 
ne. FMflweil»ra Kaune ir .pto-Ttės įaįn«JėB išaugto jose fel 
vinoijoje. PAS mus ai^stai ne- nemautos dvynės i^^ėsf. ! 
valgo veltui duonos. Dirba Teko girdėti ^ Pociene dai-' 
kaip kas 4Š**Š«O. Jr kaipo a- n u o j . ««Leiskit 4 tėvyne £&,&-
merikiete iš pa^riotiznio glos- k i t p ^ s avus", t . Paklausiau 
to, palaiko. Paėmė į operų antr 

trečios kategorijos algos (rei-: 
škia lemtajutiios algo^'). Skun
dėsi kad neturinti iško gyven 
ti. (?0 kur "iBiruiėfi",stipeji-' 
dijosf) . Pradėjo . Tepetno.ti; 
wCa»n«»J>/*et\^tnifcr*'. Toti 
gražu nuo p-nios Grigaitienės 

1 * kaip galima šių diaineLe tokiu 
numylėjimu M su tiek Širdin
gos lirikos dainuoti Lietuvos 
dar saw akiuns mma/i imt ' ' 

n- Neiinaii, jtfm&ė p. JRooie-
nė. kuomet aš šių dainelę tlai-
nuoju, man roda^, kad«esu ,lie 
tuvoje ir taip gera, kad dai 

atsilikus. Konkuruota jokiu nuočiau rodos ištisa diena vis 
būdu negali. Taigi dabar jau ' tn pačm" 
nenori dainuoti "Carnien". 
Galima abejoti, kad p-lei Ra 

. . . 

3"aį>, lietuvio Rainos nenu-
slopins 4iei toluųa šalis, nei, 

kauskaitei »tektų dainuoti ^pe- vargai, nei fabrikų kanfcsmasy 
roję, nes neturi prisirengimo. | n e į pramonės niiestų i į į f t į ^ 1 

Nebent tik trečios oilės rolės 
teks pabandyti. $iaip konoer-
tuose atskiras daineles i r ne
blogiausiai sudainuoja. 
F. Oleka. i 

Padarė kontraktų dainuoti 
operoje tik pirmoms rolėms'. 

bildesys. 
.— Jaunesnei lietuvių kartai 

Amerikoj geriau yra. Savo mo 
kyklos, savo chorai ir dainų 
koncertai net suamerįkonėju-
sius vėl atverčia .lietuviais. 
Mane tik močiutė lietuviškų 

stipresnis yra įsigyvenęs kitas šitoje mūsų arkivyskupijoje, 
tai paprotis išreikšti Dievui dėkingumų šiam laike, pasidali
nant Dievo dovanomis su tais, kurie labiau visoko rejkalin 
gi, per rankas mūsų &v. fėvo, Popiežiaus. Nes per daugeli 
metų mes nesvyruodami ^padarėme jį mūsų aukų dalintoju, 
/musu labdarybės vykdinio^u. Ypatingai taU, nesenai praėju
siais metais, kuomet karas, maras ir ba4as vargino senuosius 
kraštus ir vargingųjų .milionai savo rankas' tiesė kreipda
mas pas visų tikinčiųjų Tėvų. Tuo Jįai nelaimių laiku, kuo
met įvykiai mainėsi, akies mirksnyje i r žmonių gyvybė taip 
piįdai buvo kainuojama, mes įrašėme giliai atmintyj kenčian
čiu, žmonių šio*" vyskupijos ir šito miesto vardų savo duosnio-
mis rankomis. Ir mūsų Katalikiškieji žmonės" atnešė šventajam 
įTėvui džiaugsmo ir paguodos kas metų daugindami jam 
savo aukų įr duodami. ja*« galimybės palengvinti kas kart 
augančius pasaulio vargus ir reikalus. Aš primenu tuos lai

škus ne tam, kad padžiuginti buvusiųjų gerų darbų tuščia 
garbe, bet kad jų įkainavimas «dar labiaus uždegtų ir padau
gintų mūsų gerus norus ir pastangas ateičiai. 

Neš\ iš vienos pusės, Dievas tikrai palaimino umsų žmo-
nėms. Laukų derlius yra gausesnis, darbai geresni, turtin
gumas augžtesnis, Jiegų kada nors piima. Mūsų mokyklos 
k bažnyčios pilnos, mūsų žmonės pamaldus, mūsų vaikai ne
sugadinti, ir naskiria piliečių tikibinės ir visuomeninės ko-
«we, M kitos pusės, kaip kitoniškai atrodo kitos šalys, kaip 
•daug tenai pagalbos reikia.. Neapykanta, badas ir maras 
valdo Europą. Vaikai žūva, kaip musės vasarai baigiantis; 
desperacijos žiema atsistojo prie durų: viso amžiaus taupy
mai viena diena pavirto niekais: maistas atrodo nulionanis 
vienintėli> išsigelbėjimas iš tų nelaimių. Pasakykite man, 
•kiek bus verta mūsų padėka Dievui, jeigu nfes neduosime iš 
mūsų gausaus stalo Lozoriui, kurs beldžia į mūsų duris šian
dienų? I r kaip mes galime tų padaryti geriau, norėdami pasi
dalinti duonos kųsniu su alkanais, jei ne per tų Tėvų, kurs 
nepažįsta skirtumo savo vaikučių tarpe, kurs negali būti ap~ 
kaltintas pataikavime ar partyvume, kurs yra tikras vi.<ų-Tė-
vas, didis Baltasis Ganytojas Krikščioniškos A vijos, Kris
taus vietininkas ant žemės, mūsų Šventasis Tėvas, Popie
žius. 

Prieš keleaų savaičių Wasliingtono mieste buvo iškilmin
ga valanda per Amerikos Vyskupų susivažiavimų. Prieš su
sirinkusius arkivyskupus ir vyskupus, iškilminguose rūbuose 
"jmsirpdė pirma kartų Vyriausiojo Kunigo atstovas ir perskaitė 
asmeniškų J o Šventenybės laiškų, kuriame Jisai prašo pa-
gelbos iš visų pusių kylančiam vargui. Tuomet pakilo vienas 
įžymus prelatas ir papasakojo, kaip iš anapus jūrių Šven
tasis Tėvas rašė jam apie nenorų vėl pagelbos prašyti pas 
Amerikos žmones, kurie tiek kartų jo balso jau buvo paklau-

! dainelių mokino — sako o Poli rizęs is Amenkos ;ns nenni-p . ' 
sta Lietuvoje ir žada būtinai 
išvažiuoti Italijon tolimesnėiiLs 
balso studijoms. Opera jo as-

) 

per Klaipėdos uostų"., 
•« » f Vi*" 1 *l> • I 

me.ny mato vienų rimčiausių 
pajėgų. Kad tik sveikata jo 
tesėtų. 

Pasirašė kontraktų dainuo
ti .operoje visoms ro/iėms. A-
inerika jam sveikaton neišėjo. 
<t>žsikrėtė biznieriška dvasia. 
Italijon nežada važiuoti. Be
veik geriau 'butų jam vykti; 
Leipzigan, kur galėtų savo 
muzikalius gabumus patobu-l 
linti k paliktų geras muzikos, 
ypač piano profesorius. 

Augame. 

Nekalbant apie meno aure-: 
olę Kiprų Petrauskų, ^p-fiiųi 
C ilgaitienę, menininkų bm*ysj 

] sparčiai auga. IJžtėks pami-1 
i 

&ę. "'Bet , , —- sako popiežius'1 — Amerikos žmonės supras, 

, Moterys — męrgįųos kerjpa-
si plaukus trumpai, jne dej 
grąžnmo, be.t (lazinesis) deltiu 
ginystos. Taip sako Vienas 
traneuzu. laikraštis, ;kuris iš-
tvrė priežastį kirpimo plaukų1 

tarp visų moterų luomų. 

Daktaras Cr. a$yg© «u vie
nu Chicagos ^bučeriu išgydyti 
jo žmonų «už W ^dolerių. 

Anglija, o kabiausiai ¥mū-i sparčiai auga. Uite'ks pami-| Žmona netrukus mirė, buče-
oija bijo vVofeietijos sosto ipė-| nėti p-lės: V. Jonuškaitę, Jlf.ris užmokėjo ,daktarui ne 50, 
tlinio g3Kaž«aiiio sostan. Yra Avietėnaitę, .P. PodenajJbę. j-bet^jflOtdiplerių. 
Munčiiįįma iHi>landijos val-dziai rr. 

Kipras Petrauskas. 

i 

Australijos mieste Melbour 
ne .streikuoja policmonai. 
Streikui galo nesimato, o mie
stui nuostolių -padarė1 nelroli 
i*ėt«onp doleitių, -k apie 500 
tfmoniu guli ligoninėse. Vis: 
-tai sužeisti iš priežasties strei
ko. 

notos, .paraginimai, kad jį 
sustiprintų Tubežiaus sar^y- Aplankas su Hlcm«ertais ^o-
bų ir toj vietoj kur ^princas kietijų, Čekoslovakijų ir ifitaii-
Fredi^kas gyvo»a; ^rancija1 jų; kvioųiamas jUM ât Dani-

V 

jon. 

Ona fH>cienė. 

Labai laukiama Lietuvoie 

KAidel .tamista mari moki 100 
Į IkrfeMųi —- pakkuujsė muat^bęs 
daktaras. 

i Š i ^ ^ c m n ^ « g o m ant 
50 4Warįfc >̂ ejt ^ ra j i t a jaa^-
m 4aqgiau mm .J^nAntf^ 
M$&)mvo, tai »k iižmiokesinis5 

privalo buti.^iosjfėT^^teft^ė 
bučeris. 

'kad aš neprašau sau, bet fcieme*, kurie daugj'bėje vargų krei-
rpiasi Tpas mane, kaipo pas jvjsų bendrų Tėvų. Ir arkivysku
pas užiikrino popiežių, kad Amerikiečiai supras ir neapvils, 
kaip neapvertė jau 5biek kartų, palaikydami Šv. JTėvo darbus^ 
nožant paguodų vargdieniams. Ir taip sakydamas j'.sai kal-
4iėjo už jaumis Vsî us: nž vyskupus, už dvasiškijų už tikin-
^iuoaius šios vyskupijos įmones. Kuomet tik popiežius kai 
ifoa, mes klausomės; kuomet jis klausia, mes atsakome; kuo-
inet jjis įsako, mes išpildome. Ir dar labįau tuomet, kuon«t 
jis p^pšo vardan 'to Viešpaties, kur.io vietininkų jis yra; ir 
iar labiau, kuomet jis prašo alkaniems, sergantiems ir apleis -, 
tiems kūdikiams, kurių jis Tėvas yra^ lygiai, kaip mūsų Tė-
^vas; 4*i mes k .duosime juo greičiau ir duosniau. Prisiminki-
me jo laiško žodžius: 

'**Kuomet bandymas nukrinta.ant tos, ar kitos mano avi-
jos dalelės, 'kaip gali sustoti labdaringumas*? -^ labdaringu-
nias AugšeiausLojo -<ranyįojaus, arba labdarybė pas tuos iš jo 
vaikučių, kariems -netenka 4aip daug kentėti, kuriems atlie
ka turto, kad pagelbėti savo broliams Jėzuje Kristuje". 

'Tad mums proga ir ateina /ėl, Sekmadienį Lapkričio 
vienuoliktą diena, per metinę šv. Petro Skatiko rinki javų. 
doeti-fitaro duoklę i r Kalėdų dovanų ^bažnyčiose. Nors didelios 
buvo jūsų atfkos ^inna, padarykite jas dar gausesnėmis šį 
metų. I r taip ;pagelb<ėdami jam gelbėti žūvančius, jus išpil-
ctyeite ^rangkfcu^Užs troškimu^ mūsų šventojo Tėvo .širdies. 

Apaštalų Zimano k Judos šventėje, 1923. 

4U fr 
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Ketvirtad. Ląpkrioia $> 1^23 
, a . . . u MC^CS= 

]^| lįąi&ė 4*>kiema ffe&^cugSj kjt 
l ie deda vjifcs $*ajątangas ge
rovei katalike. 

4* * , ' v * •/o* A f 

C I C E R O J E 
Fed. 12 skyriaus pastan

gomis tapo suorganizuota va
karinė Mokykla. Mokinių įsi
rašė virš 30. JFaipgi jų tarpe 
leko pastebėti, apie 11 moterų 

merginų. Pamokos bus duo
damos antradieniais ir ketvir
tadieniais, 8 mokyklos kamba
ry. Lietuvių kalba destis kun. 
A. Linkus, gi anglų .kalbą 1\ 
blankus, taipgi turima ir dau
giau mokytojų. 

Žinoma, pirmuose pamokų 

ketvirtadienio, parapijos va
karienės, o kaip sykis jie mat 
perkėlė į sekantį ketvirtadie
nį, t y. ąnt lapkr. 15 d. Dar 
savaitę turiu nevalgyti. 

Telšiškis. 
• i ' i i> • n iątm 

ŽINIOS Iš DETROITO. 
Remkime sarus. 

Lietuvių katalikų pastango
mis yra pastatyta puiki Lietu
vių svetainė ant 25 ir Dix 
gatvių, šėrininkai susidarė 

akaruose bus daug mokiniu*' t i k i š k a t a l i k u , tai katalikams 
tik kad jie nemažėtų. Pradė
jus, reikia ir ištvermės išlai
kyti iki galui. Keletą gražių 
pavyzdžių suteikė mokiniams 
!\ Zdankus savo kalboj susi-
i i i iku&iems. 

Čia galima pastebėti €ice-
riečių darbštumą narni/?, ka
da pradedama rupinties nuo
savais reikalais. 

Iš Šv. Antano par. choro. 

Parap. choras, sparčiu žings
niu žengia pirmyn. Jame jau 
galima pastebėti žymių daini-. 
ninkių. Berods ir p-nia Ba-
kauskienė yra šv. (irig. choro 
narė. Ateinantį sekmadienį 
mūsų choras žada šauniai pa
sirodyti, tik gaila kad pas
laptis, reiškia eik į bažnyčią, 
o išgirsi paslaptį. Jie gudrus, 
o jų vadas p. Stulga nors ir 
nesenai muzikos srity pradė
jęs lavinties ,bet jau žymiai 
pažengė. Žvaigždžių turėti sa
vo tarpe labai gera. 

Basare, prakalbos. 

Lapkr. 4 d. žv. Jurgio j?ax. 
bazare kalbėję Consulmonas 
Murphy, kun. J. F. Jonaitis. 
Adv. Uvikas ir fcun. J. ^itališ
kas. Baza*as einasi ge*ai. Vy
čiai išsipuošę puikiai būdą šau 
niai biznį vairo. Sajungietės 
vikriai darbuojasi, turi ska
naus užkandžio — Chop suey. 
$v. Juozapo dr-įa ir kikm dr-
jos ir kuopos pirmyn žengia. :j 
Bravol 

g. L. B. K. A 171, 190 ir | 
230 kuopos lapkr. 4 d. šv. Jur 
gio par. svet. turėjo pasitari 
ma apie suorganizavimą De 
troite apskričio. Kuopų atsto 

Sv. Petro Parap. Svetainėje 
PINE STREET KENOSHA 

Lapkr, Nov, 10,11,17.18 rt, 
SUBATOMIS 

PINI6MS LIETUVON 
"Nnsinneiame 

Telegramų per 2 dienas. 
irjįidomls jper "25 dienas! 

ftfPurime tiesiogynius susisie-| 
kymus su Lietuvos Bankais. 

(Fąsįnau<Jpkit6 prega s iuns | 
4any pinjgus Lietuvon 

per mm mm 
DISIRICT BAIK 

ilU W. 854b 3t. Chicaf* 
Turtai Tiri $7,000,000.00 

•'l.'-'Tfl'l 

visas darbas ir prisieina ves
ti. Toki svet. atsėjo nemažai., 
būtinai yra reikalinga viso- j V a i y i s i , b e n d r a i *««« k a d S. 

1 L. 'R. K. A. Detroite apskritis 

Yot tau ir pyragai. Per vi-
pn savaitę nevalgiau, laukiau 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

ki parama. Veikėjų dėka, o y-
pač gerb. kun. Ig. Boreižio, 
kuris savo sumanimu ir viso
kiu prielankumu, užmanimus 
įvykdo. Tas ir parodo spartu] 
pirmin žengimą. Dabar Lieau-
vių Ben-vės svetainė jau ant 
gero pamato. 

Vienybė sudarė galybę. Liet. 
salės B-vės bazaras prasidės 
lapkr. 10 d. ištrauksis 3 die
nas 10, 11 ir 12. Bazaras atsi
bus Lietuvių svetainėje. Ba
zare per visas dienas bus pro
gramas labai įdomus. Lapkr. 
10 d. vakare bus gabiausi 

užmeksti ir darbas vykinti del 
gerbvės susivienijimo Teikalin-

Dalykas įkūnyta, tik gaila, 
kad 2o*5 kuopos atstovai ar 
valdyba nebuvo, bet yra v\l-
tis, įfead prisidės, nes asmenis-.] 
kai atstovai kreipeis prie sus
ino $65 kp. Valio, ka^ JP*9-3 
gresnojate. M-s. 

3 Y i f 6 PIET 
ITo'pETfifl BAŽNYi 

• 

H [IK 
' "n>.Mi* ~ * m *J* ».•.» — » i 

mm 

Vifei Kenoaha ir apylinkės Ger.b. Tautiečiai Lietuviai ir įieutvaitės n u o š u k a i 
yra kviečiami atsilankyti kiekvieno. vakarą ant parapijos bazaro. Čia smagiai pralei-
*tU laika. Apart puikios muzikos ir šokių, bus dar ir kitų gralių da&tų k jV*n>umu. 

* * A ' ' ' 

Kviečia Klebonas *r Komitetai. Įžanga ir šokiai uždyka 
i 

V>-»- , * * f V 

zacija. Vie^nėj 202 kuopoj y-
*a M9 Mtių, bei* !tai dar nevi-

S. jL. R. K. A. visiems žinp-^ 
ma. "Tos organizacijos' šaka y-

muštukai, nedėlioję po pieaų,, m jr šioj kolonijoj, tai 202 
H lapkr. Vaidins juokingus j tkuopa. Minėta organizacija y 
veikalus *' Pi rmo ji Jauna ve 
džių nakties" ir "Elektriška 
Meilė". 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

V«*«1A b.vl-«M \i»unt« TrinmąpUf. EKiaml-
i> Abstraktas. Padaro pirkim* ir 

pardavimo Dokumentas ir įgaliojimus. 
7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas Randolph S261 
Vakarais: 2151 Weet 22 St, 

Telefonas Caaal 16A7 

Lapkr. 12 pirmadienio vi
kare atsibus išlainiėjimas 
stambių dovanų — automobi
lių Dodge Tour., For<l Tour., 
Fonografas ir daugelis kitų 
dalykų. 

Prie bazaro ir bilietu išpar
davimo daugiausia darbuojasi 
veikėjai: pp. R. Piragis, i r P. 
Petrėnas (spausauvninkas). 

d, 4tt įfl* didelė dalis nepri-
klausanėiy. 

Atsimenant kad jnes esam 
visr paprasti darbininkai ir Į 
negalim sutaupyt tiek kad ne-
tartume reikalingi 4?aselpoe 

I mūsų -nelaiinėse, o tu nelaimiu 
yra labai daug, taigi vot ČLA 
ir yra proga prisirašyti. Įka
binusiai jaunuomenė, kurioms 
tik Jcirinuoja "keK cetttai į mė-

£XTRA PRANEŠIMAS. 
' » • ; r » — 

Ii 

laimėje, ligoj; taipogi turi) 
skyrių priaugusiems su labai 
žemom mokestini. Jos narių 
skaklius4 yra su virSum "20,-| 
000. Dabartės prasidėjo va
jus prirašymo naujų narii^j 
Dėlto ir kviečiame vyrus ir 
moteris, bernaičius ir mergai
tes prisirašyti j šitą, plačią ir 
garbingą liet. katalikų organi

ni didžiausia lietuvių kataliku 
įstaiga, kuri apdraudžia gy
vastį ir užmoka pašelpą ne-jnesį nepraleiskit progos. J[u-

rėl. r>earb«ni 9057 

A. E. 
iTASULANII 

ADVOKATAS 
Vitlurmiestij Oflsaa 

JRoom 1726 Gfaica^o Temple Bldg.J 
7 W. Washington St, 
OFISAS CICERO 

1314 So. Cicero Avenue, 
[pmnedėlJo, Seredo ir Pėtnycios v«k.j 

Tcl. Cicero 50S« 

KĄ TIK GRĮŽAU IŠ L^TUVOS JS V t E 
PRIIMU LIGONIUS 

DR M. S T A P U L I O N f S 
NAPRAPATH 

Gftlau be vaistų ir hc opcrmcUą 
Priėmimo valandos: įixio 9 ryto iki 9 vai. vakare 

4647 SO. HALSTED STREET 
(kampas 47 gatvės) 

1 l 

I 

> a « H 

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

Ofisas Didmiesty! i 
29 South La S%lle Street 

sUunbarts &»• 
Telefonas Central BUO 

Vakarais 3223 S. Halsted St. j j 
Telefonas: Tards *€»l 

M A 2 A S 

9HHIHIIIlllBIUIslSSllH9lllI& 
n Ką tik išėjo iš spaudos 

[ K A T E K I Z M A S 
• VAIKELIAMS RENGIAMIEMS PRIE PIRMOS 
S IŠPAŽINTIES IR ŠV. KOMUNIJOS. 

Sutaisė kun V K 
Šis Katekizmas labai 1Q: 

mis duos platesnių įiiformaci 
jų mūsų išrinkta, nauja, va
jaus komisija: Adomas Le^ 
linga, Alena Levickaitė Ko£-
tancija Zinkaite ir Magdė 
Uendorienė. 

9. J. Jendorins, 
S. L. B. C, A. 202 kp. rast. 

t^ngvas ir parankus. Jame 
yra naujieji ir senieji poteriai. 

Kaina tik 20c. 
<<i 

J. P . WATTCHES 
» • <* m • 

L i w y e r 
IiOBTUVI8 A D T O K a l s S 

I Dlen.: R. 514.&16-.127 H. D u . - , 
born Str. Tel. Randolph 61&4 j 
Vakarais: 107S« S. Wabash A \ 
Rot^eland Tel. Pu II man 6177 

mm* 

• • • • » • * • 

S 

DRAUCįAH,*' ?XIB. CO., 
2334 So. Oakley Ate., Chicago, UI. 

Perskaičiau Maža Katekizmą sutaisyta Kun. V. K. 
Labai jį pamėgau. (Meldžiu tuoj man prisisst 200 ko-

B
pįj^). Aš ji plačiau skleisiu nesjjis yraJabaTsupranta' 
mojo kalbije ir labai pilnas. Kun. F. A. Virmauskis. 

S. BONEVENTURE, N. I 
."it.' rj r * 

Spalių 28 d. čia įvyko Gied-
rininkų Vll-to©' kuopos susi
rinkimas, kurį atidarė pina 
F. A. Gelumbis. 

Raštininko ir iždininko ra
portai buvo perskaityta ir prį 
imta.' 

• 

Paskui buvo kiti svarstymai į 
Jonas Ribačauskas išdavė kla
sių valandas, kuriose gale.? 
mokinti lietuvišką gramatiką 
F. A. Gdumbis. Nutarta par
sitraukti laikraštuką " Meilė *'. 
Tas buvo priimtas. Komisija 
suieskot" visus šitos mokyklos 
alumnus, išrinkta J. Arbačaus-
kas, A. Misukevičius F. Ą.Į 
Gelumbis' ir f . Norkevičius. 
Antra komisija toy#rų aptai-
symui: J. Savičiunas, J. Pau-
lauckas ir F. A. Geįmaiuis. 

;Î o svarstymų buxo prakal-: 
bos. Kalbėjo J. Arbačauskas | 
ir J. Paulattejcąs. Jų kalbos bu 
vo įdomios. 

Susirinkimas buvo uždary 
t 

tas su malda. 
Rast. \ 

100 Litų 10.75 
200 Litų 21.25 
300 Jitų 31.75 

|A. A. Slakisj 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidttrmiestyje 
CHICAGO TEMPLE BUILDING i 

Room 172* Tei. Dearborn M57 t 
Namu Tel. Hyde Park *3»5 

T a w. B A N E S ]; 
ADVOKATAS 

7 t W. Uonroe Street j 

VENTAS RAŠTAS 
'"" tik esame gavę is Lietuvos ^ , 

"NAUJĄ TMtA| | ; i#f;4T 
Knyga labai gražiai atspausdinta ir mažo ^rmato r— didumo sulig umldaku^gę. 
<4Naujas Testamentas" reikėtų kiekvienam katalikui įsigyti, nes tai yra Katalikų 

tikėjimo pamatas. 

į B o o m t O * ~ Telsf. Rasrfolph H M . S 
f VaJ: Nuo 9 ryto Iki 6 po piety j 

S203 60. Balssed Mr. 
Tasds ! • < • 

Chlcago • 
233ė 6outįj OaJUey Avenue 

Kaina tik $1425 
"DRAUGAS" PUB. 0 0 . 

Dabar yra laikas siųsti Ka-
| ledoms dovanas ir pasinaudot 
BAL&C STATES ®AlfKQ 
žemiausiu kursu. Mes žinome, 
kad Jųs niekad nepamiršote 
atlankyt su dovanomis ^avo 
tėvelius, brolius ir sesutės ant 
šaltų Kalėdų. IFaip pat nepa
miršite ir šįmet. Jeigu norite 
kad Jūsų giminės gautų į lai
ką pinigus, tai siųskite tuo-
jaus ir pasinaudokite BALTIC 
STATOS BĄSTKO Kalėdinių 
kursu. 

Žemiaus paduodame niusų 
kurso lentelę. Čia yra priskai-
tytos visos* išlaidos, surištos 
su pinigų persiuntimu. 

50 Litų $5.50 ,\ 500 Litų 52.75 

• 

PLČSIKŲ NEPASISEKIMAI 
• . ! " , " • 

raeita naįtį ant J05 S. 
Wells gat. plėšikai susprogdi
no geležinę šėpa .J£olėr JBarber 
College, aut antrų Jotai, Flėši-

j kai vartojo nitro:glycerin, la-j 
bai sprogstančią mediiagą. 
mfmmmmmmmmmmm—. t II I •• 

i . • • • • • I I • • ' ' '• • '• 

600 Litų 63,25 
700 Litų 73.75 
£00 LHų 84»0G 
m Litų 94.15 400l4tųi2 .?5 

1000 Ūt* '...< $104.25) 

Didesnėms sumoms duoda
me speciales kainas. 

Jįįiį persiunciam ir Am.eri-
kps dolerįąis,' Parduodam 1a.i 
vakortes,ant vįgų linijų. 

NAUJA 
K V I E T K I N Y Č I A 

Jau SuEryžfl iš Tolim&s 
Kelionės. 

Dr, A. Račkd 
( Ligonius priima kasdien;] 

nuo % vai. po piet iki 8 vaL 
vątorjp. geredpmįs įr Nedė-
liorois ofisas nždarytas. Prô -
fesionalį patarnavimą teikia 

j«avo ofise: 

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

į « > • • • • • • • ! 
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Rezid, TjeJ. Van Buren 0204 
Ofiso Tel. Boulevard MtS Dr.A.A.R0THJ 
RUSAS GYDYTOJAS m ^ 

CHIRURGAS 
Specialistą* Moteriškų. Vyrišky 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted Sf 
Tai.: 10—11 ryto: 2—S po piet. 
7—«* įsak. Ned. 10—12 d. 

Res. 1139 iHdepeudenre Blvd. 
di icago 

Puikiausios nuskintos kviotkos.j 
yvestuv^Įns bankištakus, pagrat>amsj 
>vainikai Lr kitoms pramogonis. 

Taipgi užlaikome powder'J, per 
|fuma, plaukania Ųnk^elJ^i (fcA*rj 
mets). 

Patarnavimas mandąalauslas^ 
[kainos žemiausios. 

TOBA » Q W Ę E JBHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

Physical Cu l te Institute 
-

H? 

į^atro 

Kas pasiųs pinigus dabar iį* tV^- p u p *-^& 4Wpa; nuo « 
arba pasidės pinigus į B AL- '2 î edėiiomu nuo 9 iki 12 
T K STA^ffiS MA^KĄ: taupai ^ ^ 

DR. J. A. VELONIS 
Ostcopatas, Chiropratas, 

Katuro^atas. j 
Nesikanki^k savęs su Ilffomia,^ 

ĮKjs*>'k nauja sveikata 'naujaisiaisJ 1 
'Obudais bė vaistų ir operacijų oool '' 

JjvaLrių ir užs|setu,'j«i*ių ,jlgu. _ 
• 4204 Archer A* c. ant 2 lubų l 

fjCa|it kampo skersai Brighton Te-o 

3107 5. Morgan St. 
CHICAGO ILLINOIS 

: -
• , Telefonas Yards 5082 

Valandos — 8 iki 11 iš rytp po 
pietų 6 iki 8 vak. Nedėliomis ofi-

( sas uždafrytaa. a 

Dr. A. K. Rutkauskas! 
, GIJI^TOJAS IR CHIRURGAS 

, 4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4140 -

r » . L! I - ' • 

L l * * £ * * * f i i u 2 k»«aAft<SBt«5 

mo sąskaitoje, už kurią mes 
Uiokame 4% priskaitant prkr 
•jumos kas mėnuo, tai gaus 
labai puikų kalendorį dovanu.] 

Kad i r trupučiuką is kelio, 
bet pilnai apsimoka visais rei
kalais kreiptis į BALTIC 
OTATES BTNKĄ. 

Banįas .atdaras' kas diena 
nuo 9 iki 5 vai. vak. Subato-
•ius iki septynių vakare. 

BALTIC STATES BANK 
294 — 8-th Avenue, 

< New York, 
N. Y. 

iApgr.) 

y " ! " " " " • • • » * * » * • 

809 VV. 351h Si., Gbicap 
T*J. BoaleTąrd M H ir OTM 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-J 
DAVIMO RAITUS. T 

PaMlcmimrai cimtliam tviaigUM if• 

• ^Parffi&ltt į S r a ^ e f r - t 
+*mąmmmmmmmmmmmmmmmmrmmmmmmm 

oncljos Tel. lirunswi(k 48H7 i 

{ :CUlROPRskQtT€ GYl^TO^Ah 
Be gyduolių, be fĮmrm^a 

•fąl. 8.1; S-M P. M* gveutad. 9^,} 
IMt M41wa«kee Avenue 

^ s p p . R o l ^ Ir North Ave. 
Ofiso Telef. BruiXswkk 7602 

IsVil 1 *,mM ' * " "• " •»•**>» m wm u mmimm 
' • . " ' T — " - ' * ' • ' * • . " » " . - . . . i . , . 

f r aut 

•B'Balrttd St 

• lęuams oflsa su 
Dr. J. F. 

Bažialiaas M-
navinas prie 

•ifimdymo.Visokl pa 
MtM.+m~i—dd arkai . 

Valandos: nuo J jtj*©, iki 1 | . nao 
Ą Uti t a . — ^ — 

\ 

'~~'~ m - •* *• mm « • • • • • • 

p į n O i n u Seeley 74S9 

I r , I. M, Feinberg 
Gydo specialiai visokias Tyrų lr 

Į moterų lytiškas Ilgas. 
2401 Madison Street 

Kamp. Western Ave. — Cbicago 
Valandos: %—I po #letų 1 — • *į&\ 
- .- -,— — — — — » —.— - - - - _ — — _— — _ . SS 

MauriceKal 
Gydytojas ir Cnirurgaa 

U l1m3Mūi\4 
TeL Yards 0994 

Valandos .* 
Nuo 10 iki 12 piet. 
:Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakarek 
fedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

r 
Dr. CHARLES S E G U 

•: Perkėlė savo ofisą po ouiucr 

4729 S. Ashland Atn 
SPECIJALISTAS 

H 

• ^ Į » • mtm» m mf » • m m • < ! • » • • « m^mm»' 

»lef onas Canal 5395 

JOHN I . MEZLAISKIS 
, Creneralis Kontraktorius, 

statytojas ir senų namų 
taisytojas. 

2319 West 24-th Street 
Chicago, IU. 

i ^ ^ n y mm 4 ' » f . l M * * > i W < » 
. — - „ - • • • ..• .»i. 1—r-^r 

| ^ • • • • • » * jį^mmįmm* m m m m^mmmim)m*m>m»m+ 

Tel. Lafayette 4£» 

P L U M B I N ^ J 
Kaipo lietovyg, • Ueruvissits Tlsa-

222S TVest 38-tli Street 
į i • ! > • • • m,u»mm,sa»swsM— 

• 
£4 

L^rn I Džiovų, Moterų, ir Vyrų 
Vai. i ryto nuo 10—12 nuo į£-

I po pietų: nuo 7—^.30 v$ 
Nedėliomls: 10 Iki 1. 

Telefonas Dreael 2880 
mmmpmmmmmmmjm m m • » » » . » • • ! • » m. m 

" i 11 ~ i n ^ ' . . . 

f n<**imm* mmmJ**m • » • • - « * • ••• - • 
TeL Blvd. 70*2 

Dr. C. Z. VezeHs 
LJSTT t m s DEimsTAs 

4713 «*0. ASHLAND AV£|TūK 
arti 47-tos Gatves v 

* Valandos: nuo f ryto Iki 9 vak.. 
Boredomls nuo 4 Iki t vakarą •' 

na i i flilm Į i •• i • • i»m Į —^T 
Tol. Boolevard 0MT • 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-Ul St. 
Valandos nuo I 11d 1S dieną, nuo $ 
iki t vai. vak. Nedėliomls nuo f | 

iki 2 vai. po pietų. 
-rvTnTagBaaB^sssssss^assspstra 

Telefonas Boulevard 1282 

| Dr.S. A Brei 
A 2 0 8 S O . * a » i l — » * JLwmm*-Mm 

CbJcaao. m. 

• 

; , , ^ ^ ^ 
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- J NEPAPRASTA, VAKARIE 
- N*. 

D R A T T ė Ą i fttvirtal lAP^Mic 8, 1923 
•*•>- t — t aš SB •n n i 

O RINKIMŲ CHICAGOJE. 

Praeito antradienio linki
uose Chicagoje balsavo vos 

%0 nuošimčiu piliečių. Čia 
Jfpiliec'ių balsuotojų skaitoma 
jfapie vienas milionas, Tuo-
flarpu balsavo apie 400 tuks

i a n č i ų piliečių. * Pasirodo, 
'?jog teisėjų rinkimai nėra po-
11 pulariai. 

f? Visi 12 ankstesniojo teismo 

I
Heisėjų, kurie išnaujo kandi-
davo, išrinkli. Advokatų są-

i jungos indorsnoti kandidatai 
firgi išrinkti. 

Apskrities boardan komisU 
'onierium išrinktas Ryan, de-
|mo!;ratas. Nuo dabar tame 

dystė, buvęs namie. 
Tuotarpu jo moteris ėme jį 

i iidavė. Pažymėjo, kad kuo
ne visa naktį jos vyras kaž
kur buvęs. 

o* imta vieną merga irgi 
Larina Boeklenianą. 

Pasirodo, šiuokart Chica-
gos policija apsukriai apsidir
bo žmogžudystės reikale. 

APKRAUSTĖ VAISTINES. 

Užpraeitą naktį plėšikai 
tarp kitko apkranstė dvi vai
stines. Viena 3501 No. Craw-
ford Ave., kita — 1901 Bel-
mont Ave. Ir vienur ir ki
tur nemažai paimta pinigu ir 
visokiu daiktų. 

{Šiandie, lapkričio 8 d., 8 
vai. vakare Žv. Jurgio par. 
svetainėje 32 Plaee ir Auburn 
Ave. yra rengiama iškilminga 
vakarienė. 

Šios vakarienės tikslas* yra 
pagerbimas senų mūsų dr
augų Vyčių, p.- Mato Znjaus 
buvusio *"' * Vyčio'' redakto
riaus ir p. Justo Kudirkos 
Lietuvos" operos artisto. į 

Ponas Matas Zujus turi da
ug naujo pasakyti apie Lle-, 
tu vos padėtį, nes jisai tarnavo 
Liet. kariuomenėj ir vėliau 
dirbo prie dienraščio "Lais 

Retas dalykas, betj>. Kudirka areštuotas. Gi moterį suvaži-
Chieagoje turi vien tik prie-nėjo taxi draiveris*. Pasta

tėlius. 
Skaitlingame susirinkime Ia-

pkr. 6 d. išrinkta organizaci
nė komisija kurion įėjo pp. 
Kazanauskas, Pocius ir Mice-
vičius. Darbas jau pradeda
mas. Tolimesnių Žinių apie tą 
busimąjį koncertą paduosime 
vėliau. 

Tuotarpu iš užbriežtojo ko
misijos plano matytis, kad bus 
tai vienas pasekmiiigiausių 
Chicagoje koncertų. 

Muzikantas. 

AUTOMOBILIŲ AUKOS. 

ves tt redaktorii štabe. V a k a r n u o ^tomobiHų zu 

TURI EITI KALĖJIMAN. 

boarde demokratai komisio-
Hnieriai turės didžiumą balsų. 

I ^ Koroneriu išrinktas tas 
• pat, AVolff, republikonas. 

I ! "Circuit" teisman be kitų Fred Beiswager, buvęs tai 
Į j teisėjų išrinkta ir.viena mo- kos teisėjas Niles, 111., pemiai 

terišksė, Mary Bartelme. Tai' federalio teisėjo Wilkerson 
pirmas toks atsitikimas IUi- Į" nubaustas kaliėjiman už tai, 
nois valstybėje. Į kad jis apgavingais tikslais 

Iš penkių naujų sumanymų, nudavęs federalį teisėją Lan-
keturi nubalsuota priimti, d i są. 
Žvėryno kūrimo klausimas at
mestas. 

"SLAPIAUSIAS'' MIESTAS 

Beis\vager apeliavo aukšte
sniu teisman. Bet nieko ne
laimėjo. 

SUMINDŽIOTAS MIRTINAI. 
Prohibicijos ekspertai tvir

tina, kad šiandie Chicago jau 
gana "sausas.'' Bet štai ša
lę Chicagos miestas Evans-
ton, anot gautų informacijų, 
yra "kuošlapiausias." 

Ir nestebėtina. Taip yra 
dėlto, kad P>anstone yra ne
mažai prohibicionistų fanati
kų. Tie fanatikai myli maty
ti kitur " sausumą.'' 

Nepaprastai liūdnas įvykis 
ištiko Krank Martin, (i2 me
ti), Board of Education inži
nierių prie 47-tos gatvekario 
ir Raeine Ave. Senukas grįžo 
namon, o tuo tarpu skerdyklų 
darbininkai urmu skubėjo 
prie to pat gatvekario, par
bloškė senuką, ir, aišku, vi-

Š ii kitur "sausumą." Kad' «w būrys jį mindžiojo kojo-
tuotarpu savo namų neprižiu- j mis. Jam galvos kaukuolė tru-
ri kaip reikiant. Perdaug k° ir neištvėręs to visa vakar 
užimti svetimais interesais. mirė. Likos jo moteris ir duk-

Anot žinių, Kvanstonc tė, kurios vyras sako reika 
"moonshine" latakais liejasi, lausias ištirti kas jo uošvį su-

mjndžiojo. 
NEVYKO IŠSISUKTI. NEW YORKE LAIMĖJO 

DEMOKRATAI. 
Suimtas AYalter Boekelman 

Už Lebmano nužudymą, mėgi- j XEW YORK, lapkr. 8. — 
no išsisukti tuo, buk jis tą Čionai rinkimuose laimėjo de-
naktį, kuomet atlikta žmogžu-; mokratų partija. 

PRANEŠIMAS 
Mes ženiiaus pasirašiusieji šiuomi pranešame risuome-
nei jog inkorporavome Illinois Valstijoje THE BOOS-
TER PUBLISHING COMPANY įdėtiniu kapitalu su
moje $10,000.00 . Akcijos-Šero kaina yra # $5.00 

Pamatinis tikslas šios bendroves yra idėj inis— skleisti 
anglų kalboj litaraturą apie mūsų tėvynę Lietuvą idant 
supažindinus anglų kalbą skaitančią visuomenę su mūsų 
tėvynes Lietuvos praeičia, dabarčia ir ateičia, kaip tai 
josios istoriją, dailę, literatūrą, ir t. t. 

Ši bendrove ypatingai stengsis padoria spauda patrauk
ti ir palaikyti čir, augantį — nuo tėvynes atsitoknantį" 
lietuviu jaunimą prie tautiško kamieno. 

Sau nžsibrieštą darbą The Booster Publishing B-vt\ jau 
pradėjo veikti perimdama mėnesinį laikraštį "The Boos
ter' ', ir su Lietuvių visuomenės parama tikisi labai daug 
nuveikti mūsų tėvynės labui. Todėl visi Lietuviai pa-
trijotai kviečiami talkon. 

Chicago ni-nois, 
) 

31-ma d. Spalio, 1923 m. 
' 

• M U M ————— 

Adolph J. Ghffuckas, 
John Krotkas, 
Thomas Shamis, 
Jot. Susnickas, 

fFrank L. Savickas. 

Pbnas Justas Kudirka kaip 
jau yra žinoma lankėsi ir stu 
dijavo garsioje dainų šalyje, 
Italijoje. Vėliau pagrįžo Lie
tuvon ir tenai per porą metų 
linksmino Kauno piliečius (|A-
vo maloniu balsu. 

Todėl visi Vyčiai, Vytės ir 
drangai, aoejų mūsų brangiu 
svečių pagerbimui esate malo
niai kviečiami atsilankyti į 
sį vakarą šv. Jurgio parapi
jos svetainėj. Tenais turėsite 
progos išnaujo pasimatyti ru 
nmsų mylimais svečiais; be 
te išgirsite labai įvairų pro
grama, kuris susidės iš dainų 
mu^ų žymiausių solisčių — so
listų ir gabiausių kalbėtojų. 

Nuoširdžiai visus kviečiame 
atsilankyti. 

Rengimo Komisija. 

rasis ir gi areštuotas. 
Kai kuriose miesto dalyse 

susidūrus automobiliam, tapo 
. jį 

sunkiai sužeista trys polici-
jnntai. 

ŠOVĖ SAVE; PRA&Ė KAD 
DUOTŲ MIRTI AKJ 

JOS RAtfKŲ. 

Walker randasi pavieto U-
goninėje ir maža viltis jam 
bepasveikti. 

P R A N E Š I M A I . 

Lieloviai Daktarai 
Amerikos lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai. / 1 

Dr. Makaras 

r: 

vo 8 metų inergaitė ir mote
ris Mrs. Marianiia Regan, 58. 
Pirmoji buvo auka turtuolio-^-
lentų pardavėjo sūnaus Balph 
C. Riehardson, kurs paleistas kė: "O, eik i* mirk ligonbi; 
po $10,000- paranka, bet ir vėl ty". 

..^t . \1rta<U#ny, Upkr. . . _ 
K u d o l p h W a l k e r , 2 1 , g y v e - M a l o n ė k i t © l a i k u s u s i r i n k t i 

nęs ant 2601 W. 19-ta gatvė 
aną. rytą mėgino patsai iš-, 
duot sau dekretą mirties, kuo
met mergina Anna Sutter, 22, 
pareiškė jam jog ji ui jo nei
sianti. Jis atėjęs .prie jos na
mų peršovė save pataikinda
mas truputį aukščiau širdies ir 
dar meldė jos kad duotų bent 
ant jos rankų numitri. Bet 
ant jo prašymo mergina atsa-

i-

Lietuvos Vyčitj 24 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ftiaadien, lap- LIETUVY8 GYDYTOJAS IR 
kr. Aušros Vartų parapijos kambary,, C K D i m O A S . 
7:30 valandą vakarė. Visi nariai ma- i u* Chicagos greičiausiai Ir ar-
loriėkit susirlnktt. .. Valdyba. «ausiai paniekiamas sekančioms 

kolonijoms: Indiana Harbory East 
BRIGU <ON Pi U Vyčiu 3 6 C h l j M o ' j H ^ ^ V d T k o k i a i s 

cp. svarbus s u s e k i m a s JVTRS ket- ^ į j į ^ k i t * . -
pkr. 8 d., 7:30 vai. vak. • ! * ™ ^ ! L - l ; ™ r 

A. B. 

J—J . -

P. JUSTO KUDIEKOS 
KONCERTAS. 

— — • —— 

Lapkr. 6d. įvyko Mark 
AVhite Sąuare svetainėje dar-
buotojų pasitarimas apie busi
mąjį koncertą p. Justo Kudir
kos. 

P. Kudirka, Lietuvos Operos 
artistas, ką tik atvykęs iš Lie
tuvos yra vienas žymiausių 
mūsų pragarsėjusioj operoj te
noriu. 

Obicagiškiams jisai dauge
liui pažįstamas asmeniškai: 
Per keletą metų jis yra dar 
bavęs eionai muzikos srityje 
ir visuomenės dirvoje. Lietu
voje pateko į pirmąsias eiles 
Valstybinėje operoje. Paskui 
studijavo Italijoje ir augžrtri 
pakėlė savo dainavimo tekni-
ką. Sujungus jo įgimtą bėgl
io gražų tembrą ir lyriSkumą 
su išlavinta dabar teknika ič 
p. Kudirkos pasidarė pirma
eilis žavėjantis dainininkas. Ir 
tas jo artizmas ir asmeniškas 
jo skaistumas suspietė apie p. 
Kudirką visus Chioagieeius. 

— 

SKAITYKIT IR PLATINKTT 
"DRAUGĄ." 

— 

• 

3 

TeatraliSko Kliubo "Lietuva" mė
nesinis susirinkimas jvyks ketvirta
dieny, lapkričio 8 d. 8 vai. vakare 
Davis Square parko svetainė. 

Valdyba. 
« * " - • ' • - — - " • - ' • • " • 

PARDAVIMUI. 
B I Z N I S 

1444 WENTWORTH AVE. CHI
CAGO HEIGHTSi, TIAi. TeL 4»4 
RetTcrgo yiOtanU?: 1045S S. 8tat« 

St. Rosdaaid. Tel, »4t, 

•DIDELIS IIAKGENAS. 
Parsiduoda pigiai buvusi A. Ka

reivos krautuvėlė, J. Elijošiaus na
me. Kuriame užlaikoma "School Su-
pplles": candjęs, ir religijiniai daik
tai. 

Vltta labai populia^riSka Ir apsiau
sta trijų mokyklų. 

Pardavimo priežastis yra, jog sa
vininkas turt. kita vietą, nebepajie-
giama dviejų krautuvių tinkamai ap
žiūrėti. Atsišaukite Šiuo adresu: 
180S W. 46 SI** Chicago, 111. 

(Town of Lake). 
<• » .i'wi- > ' . 

N A M A I . 

Building for Growth 
JJRIE6 pradedant tikrąjį darbą įvedimo 

* telefono, reikia iškalno planus s«da-
ryti. . 
! Daug vyrų ir ma 

' . • 
nors u? jums net 

matomai drrba kad aprūpinti jusą ir justj 
kaimynų reikalas įvedant jums telefoną. 

Jeigu turėtum magiškas akis, tuomet 
matytum visa Amerika kur tūkstančiuose 
miestefių darbas yra dirbamas. Kiekviena 
diena Bell Systemos bila už įvedima tele-
fontf'vra suvirs tris evertis milijono do-

- ir " , i 

erių. f 

Visi šie nauji įvedimai atneša jums na 
da. Kiekvienas naujas telefono įvedimas, 

•. -

%j» -

TJž ktek\-iena dolerį vertės naujai jvê ^ 
to telefono atneša -dviguba nauda nes tuo
met galima susinešti su žmonėmis gyve-
naneiats tame miestely ir taip pat kituose 
miestuose greitu ir ten&vų įudu vartojant 
telefoną. 

"Bell System 

One Policy - One System fįf d k ^ » And AU Directed Towardi 
Universal Service \ | i M m /// Better Service 

Illinois Bell Tclcphonc Company 
• 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4193 Archer Avenue 
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 6061 

Dr. P. G. Luomons 
Uetnvis D»ntij Gydytojas 

2201 W. 22-nd & So. l.,e«vitt St*. 
Tel. Gfcnal 6222 Chicago, m . 

VAI*. 9 ik i '12 ryto ir 1—8.30 
vakair*. Ned. pagal sutarti. 

-
liRIDGEPOfcTO DmELIS NAMO 

BAROFNAS! 
PARDAVIMUI 2 augrštų muro na

mas 2 flatai po 6 kambarius; gasas, 
elektra, maudynės, ir cimentuotas 
skiepas su skalbykloms; randasi ant 
Emerald Ave., netoli nuo 31-mos 
gatvės lietuvių apielink»'je; kaina 
$9,000 vertės $12,000; pinigais reikia 
$4,000 kitus ant morghMo lengvais iš
mokėjimais. 

BRIGHTON PARKO DIDKMS 
BADGKNASt 

AVIMUI puikus 2 augrštg 
muro namas 2 flatai po 6 puikius 
kambarius; kieto medžio trim ingai 
pagal naujos mados;- karstų vandeniu 
Šildomas su 2 boileriais; kaina $11,-
500 vertės 114,000 pagal šių laikų; 
pusę pinigais kitus lengvais išmokė
jimais; namas 6 metai kaip staty
tas randasi lietuvių apgyventoj vie
toj. 

Atsilankykite diena ar vakarais ir 
klauskite 

J. Y-ushkcuitz 
liHKJHTON REALTY COMPANf 

4034 Archer Avo. 
(Prie CaJir/irnia Avenue) 

Dr. A. J. Bertašlu* 
(Bertash) 

GYDYTOJAS IR CHIRCRGAB 
8464 So. Hal-t«d Str. 

Ofiso Vai.: 1-t po piet 6-8 rak. 
Rezidencija 

S156 So. L'nlon Ave. 
Tel. Boul. 5616 Tel. Yda. 1666 

, N . Ottaal 157, Vak Otoial SUS 

I DR. P. Z. ZALATOSHS 
Lblmvii OydytoJM Ir 

OhirorgM . \ 

m t i Halstod 
Vą.acdas: 1 • 'kl l t rrte: 

po pietų: f lk( t • 

4 V -

m • • ; » M » » » » » » » ^ » » g 
NAMU STATYTOJAI 

M M Htttlomf ir skoliname pinijrun nnt 
bitnKKlou'M, bažnyčių, kruntuviii Ir flut-
numii viM>t«e dnlyiie Took Pavirto. Mes 
OtitMU- statome narna $175,000 verkios 
I irtu v h) Auditorium 31*1—37 S. HaN- J 
t«*d jratv^H. Taipsl pttrdnodajne AulcM- J 
n'niH Itondsi!* nv* yra «auirnH invent«- f 
roraUtl. AtMltenk "DKAIGAS" (H. B ) f 
tS34 H. Oakle? Ave. < hloaro, III. 1 

LIETUVIAI GRABORIAI 
5 — 

W. B . Palaes 
I.le. K m b a l m r r 

— 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Ghicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS 6EREIKAL0 

Musę krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame nž žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinįliij laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysc'įų. Ba
lalaikų, gitara k smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai 

.Taipgi užlaikau pilna eilę optiskų dalyku. 
Steponas P. Kazlawskt 

4632 So. ASHLAND AVE.. CHICAGO. & L 
Telefonai B O U L Į V A R D 73«9 

Telefono* 
Ck>oro 8276 

C H A 8 • iYIIKVKZK 
Graborttra 

1437 8. 4»-th A w . 
Cicero, III. 

. ParrabanMi koplyčia vrllul. Prlva , 
tlntn •mbatenean. fatarnuvima* kuo-
reriou.iiu« vi»oj tbicw^oj> , 

- < 

Teletuatm Bmilevard 41 St 

A Masalski 
Graborius 

i\ 
. Pataru&iinj lai
dotuvėse ves
tuvėse krlksty- t 
nėe Ir kltuowr J 
reikaluose. Kai- , 
aoa prieinamos j 

3307 Aubura Ave. Chicago.] 
» • » • ' • • — • » • m m m mu | 

m . A. L YUŠKA 
t(W0 So. Halsted 8tr 

ret. Caual 111a 
Oflao ral . : 1 • ryto Iki l t po pla* 

I iki 7 • • ! vakaro 
•Ua. vai.: t iki 4 po pi a* v 

41tt Arclrer Ava. 
T»l. LafavaU* ••»> 

» » m » » » » » » » « • » » » » • • mm • 

1 

TeL BooJevard t l a « 
DR. A. J. KARALIŪi 

Lietuvi* Gydytoja* 
S5m3 South Morgan fttomvi 

Cklcago. m 

r 

j į " • » » » ^ » » » » » » — m, 

Tel. Uu*ayėtte 3415 
• » » » » » » » « • 

DR. G. K. ČERYS 
(CHERRY) 
DENTISTAS 

, 4 'erkė lė s a v o o f i są i l i r i g h t o n P a r k , 

4454 So. Western Avenue 
(E&mp. 45 St.) Chicago, 111. 
Valandos: Nuo 3 po pietų iki I 

vakaro; Subatoms nuo 9 ryto iki 
V vak.; Nedėliotus nuo 10 iki 12. 

. 

• 

įa<»^»^» » » » » • » » » » » » » » » » » » » » » » I 

br.MStrikoi'is 
Lieta via 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4401 So. Ashland Avenue 

Tel. Boulevard 7880 
Vai.: t iki 4 ir « iki t 

Ned. l t lkl l t 
lt 6441 So. Albany Avenue 

Tel. Prospect 1080 
Vai.: pasai sutartj 

B. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

H M w. is-rd ri. aucasu, ai 
Patarnauja laidotuvės* kuopi 

daaata. Hat kale maldilu ataliaa-
ktl, o mano darbą busite m^f. 
nėdlntt TeL OauaJ i t7«—Ji aa 

iTeJ. Rlvd. 1401. 
Dr. V. A. ŠIMKUS 
1815 So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 8 iki l diena. Nuo 
'"t—-i Vak. 

Nedėllomla 9 lkl 18 dlsna-

Remkite tuos hiznienns, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty "Drausre". 

TONSILUSI 
IŠIMU 

TOBULIAUSIOMIS MOKSLO 
PRIEMONĖMIS: 

1.—be peilio, 
2.—be kraujo, 
S.—be marinimo, 
4.—be skausmo, 
5.—be Jokio pavojaus svel 

n e r e i ^ ' S ' S f 1 ^ * ? 0 ^ 1 n e r e 4 k i * *»!*« lovoje, nereikia sir*ti , 
S ^ T ^ t o S t r " ^ 0 ? 0 d ? P b o ' nere*i* kentėti sopulių; imoffus gali 
tooj valgyti, dainuoti ir Jaustles linksmai. *"«««• « 

Patarimus tonsilu reikalais duodu uždyka 
*monė« yra maloniai kviečiami atlankyti mano klinika, -

kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti. 

DR. AL. M. EAČKUS 
Gydytojas, Chirurgas tr Obstetrikas, 

1411 South ae-th AT«nua a c c r 0 ) n i i a o t e . , 

i i i 1 - ' '— . 


