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Vokietija Atsisako Prašą 
tinti Princą 

BAVARIJOS DIKTATO-
RIUS VADINAMAS 

IŠDAVIKU. 

PIN|4 
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SEKRETORIUS 
TAKSAS. 
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APIE TAI PAINFORMAVO SANTARVĖS 
AMBASADORIUS 

-
Hittler pabėgo,- gen. Luden-

darff liuosas. 
• — — 

. 

ADOLPH HITTLER VISGI AREŠTUOTAS. 

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
Kuomet ąną diena gauta čia 
žinių, kad buvęs .Vokietijos 
sosto įpėdinis apleido Olandi
ją ir išvažiavo Vokietijon, 
santarvės ambasadom} tary
ba tuojaus pasiuntė Berlyno 
valdžiai protestą. TsPf j°» k&d 
princas butų tuojaus ir vėl iš
tremtas iš Vokietijos. Nes 
jis skaitosi "karo kriminalis
tu" ir kaipo toksai negali 
gyventi Vokietijoje. 

Vokietijos vyriausybė atsa
kė ambasadorių tarybai. Ji 
pažymėjo, kad princo gryži-
mas nėra jokis blogas daiktas. 
Jis skaitosi Vokietijos pilie
tis ir niekas jam negali už
drausti gyventi Vokietijoje. 

.Toks atsakymas, kaip pra
nešta, nepatenkina ambasado-

Vakar visą dieną vietos gy
ventojai vokiečiai laukė gryž-
tant čia savo pilin buvusio 
sosto įpėdinio. Bet jis nepa
sirodė^ 

Nuo Olandijos sienos iki 
čia skaitoma apie 400 mailių. 
Princas važiuoja automobiliu 
nežinomais keliais, kad nesu
kelti /Jngeidumo. 

Vietos gyventojai pasiren
gę jam sukelti didelių ovaci
jų. Juk daugiaus penkerių 
m t̂ų žmonės jo nematę. 

Kanclieris apie sosto 

BERLYNAS, lapkr. 13. — 
Kanclieris Stresemann, kal
bėdamas mieste Halle pažy
mėjo, jog sosto įpėdinio gry-
žimas Vokietijon nėra blogas 

rin tarybos. Tuo klausimu 
* . . . . . daiktas. "Juk ]is niera blo 

taryba turės speciaų susirin
kimą. Reikia žinoti, kad ambasa
dorių tarybos pirmininku yra 
Franci jos premieras Poinea-
re. 

Hittler areštuotas. 

gesnis už kitus vokiečius,'' 
sakė kanclieris. Tai -kodeJgi 
j's negali gryzti savo tėvynėn 
ir tėviškėn, kuomet tam giry-
žimui nesipriešina patys vo
kiečiai #yvontojai.,, 

Toliaus kanclieris sakė, kad 
šis klausimas yra išimtinai 
Vokietijos vidujinis reikalas. BERLYNAS, lapkr. 13. — 

Gauta žinių iš Munieho, kad 
Hittler areštuotas. Pasidavė' Anglija nesikajS&uoįa. 
be pasipriešinimo. 

Jis su skaitlingu buriu savo 
šalininkų pabėgo iš Munieho, 
kuomet nevyko maršavimas 
ant Ęerlyno. 

Muniche bavarai stovi už 
Hittleri. Diktatorius Kahr 
apšaukiamas išdaviku. 

Princas laukiamas. 

OELS, Silesia, lapkr. 13. 

LONDONAS, lapkr. 13. — 
Del buvusio sosto įpėdinio 
gryžimo Vokietijon Anglija 
nesi karščiuoja. Tik viena 
Franciga begalo triukšmauja. 

Ir jei ambasadorių taryba 
nutars bent kokių priemonių 
tuo klausimu, reikia abejoti, 
kad Anglija tam nutarimui 
bus palanki. 

/ 

RIAUŠĖS PARYŽIUJE. 
DAUG SUŽEISTA. 

v 
PARYŽIUS, lapkr. 12. — 

^'Vakar Čia minint Armistici-
f jos dieną policija susikirto su 

talkininkų buriu. Daugybė 
sužeista. 

Talkininkai turėjo susirin
kimą, paskui išėjo demonst
ruoti gatvėmis. Pradėjo šau
kti: "Šalin karai!" 

Susidūrė su policijos kor
donu ir kilo kova, kuomet po
licija neleido toliaus marguo
ti. '! 

— 

VIGILANTAI PRIEŠ 
KLUKERIUS. 

- ^ 

UŽ ŠVILPIMĄ UŽBARYTA 
MOKYKLA. 

-

ESSEN, Vokietija, lapkr. 
13. \Qet08 vienos aukštes
nės mokyklos mokiniai aną 
dieną nušvilpė praeinančių 
francuzų kareivių būrį. Už 
tai vienam mėnesiui uždary 
ta mokykla. 

AVASHINGTON, lapkr. 13. 
— Čionai inkorporuota Natio
nal Vigilance ass'n. Ši są
junga pakels smarkią kampa
niją visoj šaly prieš Ku Klux 
klaną ir apries visas slaptas 
organizacijas. Pasidarbuos 
įstatymais labiaus suvaržyti 
visas slaptas organizacijas. 

NORI SIŲSTI MISIJĄ. 

TOKYO, lapkr. 13. ** Ja
ponų tarpe pakeltas sumany
mas pasiųsti į Suv. Valstybes 
misiją padėkoti Amerikai už 
suteiktą japonų tautai pagel-
bą po žemės drebėjimo. 

MtTNICHAS, lapkr. 11. — 
Bavarijos sosto įpėdinis, pri
ncas Rupprecht, vakar buvo 
kviečiamas į Bavarijos kara
lius. Jam sakyta, kad tiktai 
stipri ranka šiandie gali pa
tvarkyti išjudintą Bavariją. 

Tečiaus princas Rupprecht 
pakvietimą atmeuė. Jis mato, 
kaip nepavyko kitiems mona-
rchistiniai žygiai. Dėlto ga
li nepavykti nei jam. 

Bavarai monarchistai bai-
šiai triukšmauja prieš dikta
torių Kahr, gen. von Losso-
wą ir pulkininką Stisser. Jie 
vadinami sukilimo ir savo 
draugų išdavikais. 

Įdomi reakcija. 

Tad įdomi čia kilusi reak
cija. Diktatoriaus Kahro ir 
kitų pasiaiškinimai, jog jie 
varu buvo įtraukti sukiliman, 
maišomi su dumblais. Tie-
siog šaukiama, kad Kahr iš
davė savo talkininku, Hittler 
ir Ludendorff. • 

Vakar ir šiandie gatvėse }-
vyko didelės demonstracijos, 
atkreiptos prieš tuos'"išdavi
kus. 
. Odoon aikštėje kilo'apsi

šaudymai policijos su minia. 
2,000 studentų; paroduodami 
gatvėmis, šaukė: 4 * Šalin išda
vikas Kahr P' "Lai gyvuoja 
HittlerL" 

Diktatorius Kahr savo as
mens apsaugai persikėlė į ka
reivines ir ten apsistatę stip
ria kareivių sargyba. 

Didžiai nepalankiai atsine
šamą ir į pačią federalę mi
liciją (reiehswehr). 

1 Hittler pabėgo. 

Diktatorius Kahr kol-kas 
liekasi pilnas, situacijos Vieš
patis, turėdamas su savimi 
miliciją ir policiją. Spėjama, 
kad jis toje pozicijoje galės 
ilgai išbūti. 

Hittler su pora tūkstančių 
savo pasekėjų suspėjo pas
prukti į paežerio Tegernesee 
kalnus, trimis valandomis ke
liones nuo Munieho. Eina ži
nios, jog jis iši ten ruošiasi a-
takuoti Munichą. 

Ludendorff paliuosuotaš iš 
kalėjimo ir randasi savo va
sarnamy. Sakoma, jis bega
lo sunervuotas tuo atsitikimu 
ir" nepavykimais. Pranešta, 
buk jis nusižudęs. Tečiaus 
-tos žinios neturi jokio pagrin
do. Jis savo suėmėjams da-
v/ė garbės žodį pasilikti savo 

Sako, kiekvienas pilietis bus 
patenkintas. 

WASHJN0TON, lapkr. tf. 
— Pinigyno sekretorius Mel
lon paskelbė planus taksų nuo 
įplaukų revizijai. Pagal jo 
programos visi tie žmonės, 
kurie per metus turi pajamų 
4,000 doleriu, ar daugiaus, tu
rėtų but sumažintos taksos. 

Tuomi sumažinimu vyriau
sybė per metus gaut,ų 323 mi-
lionus dolerių mažiaus taksų. 

Sekretorius pažymi, jog 
kiekvienas pilietis tuomi butų 
patenkintas. 

Deja, apie tuos visus, ku
rie per metus pelnija 1,000 
dolerių ir daugiaus, sekreto
rius nutyli. Nes tai darbi
ninkai. • Jifr* turi mokyti tak
sas už pajamas, kaip mokėję. 
Kas-kita su turtingaisiais. 

* -

ANGLIJOS FARMERIAI 
GRASINA STREIKU. 

- • i - ir - ! • • i 

JŠ SAVO DARBO JIE NE
GAUNA JOKIO PELNO. 

Žinios iš Lietuvos 
PASIKĖSINIMAS. 

Reikalauja sau vyriausybės 
pagalbos. 

LONDONAS, lapkr. 12.—An
glijai grasina naujas streikas 
— tai farmerįų streikas. Tas 
streikas dar daugiaus padi
dins nedirbančių žmonių skai
čių ir sukels tokį ekonominį 

300 ŽMONIŲ ŽUVO PER. 

TEHERANAS, lapkr. 13. 
— Kerniau gubernatorius ra
portuoja, kad 300 žmonių žu
vo ir apie 3,000 šeimynų ne
teko pastogės ir išsisklaidė 
po tyrynua be maisto ir šiltų 
drabužių, kuamet įvyko smar
kus žemės drebėjimas prakiu-
rus vienam ugnekalniui. Nu
kentėję šaukiasi valdžios pa-
gelbos. 

* 

ATĖNAI, lapkr. 13. — Re
voliucine graikų valdžia pa
siūlė karaliui George apleisti 
Graikija, kuomet čia bus pra
vedamas plebiscitas respubli
kos klausimu. Matyt, kara
lius patenkintas tuo pasiųly-
mu. 

• • • • 

KARALIUS APLEIS 
• 

1 
• i • • 

JAPONIJA MAŽINA LAI
VYNO BIUDŽETĄ. 

• 

Ja-TOKYO, lapkr. 13. 
ponijos vyriausybė paskelbė, 
kad ji mažians karo laivyno 
biudžetą, atsisakydama planų 
statydinti kruizerhis. 

4 TRAUKIAMI TEISMAN. 

Anot autentinių pasakoji
mų̂  Hittler, gen. Ludendorff 
ir judviejų pasekėjai užsiba
rikadavo karo žinybos bute. 
Nenorėjo pasiduoti. 

Hittler su saviškiais prąsi-
PABYŽIUS, lapkr. 12. — mušė paskui per miliiiejos ko-

Suv. Valstybių gen. Pershing j rdoną. Gį gen. Ludendorff 
yakar svečiavosi pas maršalą l&o> 

Foch. r- H Gen. Ludendorff buvo eivi-

OEN. PERSHING SU 
MARŠALU POCHU. 

vasarnamy. 
Atsisakė šauti. 

Grand jury -apkaltino ir 
traukia teisman keturis jau
nuolius už atliktas vagystes 
ir plėšimus. Apkaltinti: L. 
Florence, Vietdr Willin, J. 
Suttle ir Boy Keid. 

Farmeriai tvirtina, kad jie 
iš savo darbo neaptari jokios 
naudos. Sako, jei vyriausybė 
neteiks reikalingos pagelbos, 
farmeriai leis apdirbamai že
mei dirvonuoti. Toksai žing
snis padaugins nedirbančių 
skaičių ir farmų darbininkai 
pradės "plaukti į industrinius 
centrus, kuriuose jau ir taip 
žmonių perviršis yra didelis. 

Anglija jau šiandie skaito
si kupinai industrinė šalis. 
C*ad menkiausias darbininkų 
nuo farmų pasukimas į mies
tus tuojaus jšjudins ekonomi
nį krizį. 

Nacionalės farmerių unijos 
prezidentas sako, jog karo 
laiku farmeriai turėjo šiokio-
tokio p*lno. Šiandie tas* iš
nyko. Toliaus gyvenimas da
rosi nepakenčiamas, nes kai-
kurie farmeriai dar turi ten
kintis ir nemažais nuostoliais. 

Anglijos vyriausybė nema
žai kalba ir nemažai rūpina
si industrinių centrų darbi
ninkų likimu. Bet farmerius 
visai pamiršta. Regis, minti
ja, kad farmeriai pasigamina 
produktų ir jiems maisto ne
stinga. ±-

jTečiaus farmeriai turi di
delių išlaidų. Toms išlaidoms 
padengti reikalingi pinigai. 
Produktus parduodant nega
lima surinkti pinigų. O juk 
rellcia apmokėti samdomus 
darbininkus, ūkio vedimas rei 
kalingas visokių daiktų. Iš-
kur tai visą gauti? 

Farmeriai tvirtina, kad jei 
vyriausybė neparupins jokios 
pagelbos, tai jie dirbs žemės 
tiek, kiek tik jų pačių prami
timui reikalinga. Reiškia, 
streikuos. 

Iš ryto, spalių 7 dieną, šau
lių būrio vado įsakymu nuvy
kau į ąžuolyną rikiuotės. Dar 
nieko neradęs laukiu draugų. 
Ištikus Hetui nuėjau po tan
kesniais medžiais ties Micke
vičiaus slėniu, 

Bestoviant po ąžuolu, pro 
šalį praėjo pusamžis, viduti
nio ūgio, apskritaus veido, 
civilis vyrukas. Netoliese iš 

krizį, kokio ikišiol nebūta. užkrumų jį pasitiko kitas, au-

dos sukaktuves. Tą dienaį 
kareiviai su kepurėmis buvo 
Katedron suvesti. Čia pasi
žymėjęs savo juodašimtiškais 
darbais kun., dabar jau vys
kupas, Bandurskis laikė pa
mokslą. «Visa tai mintingu 
atrodė, o pamokslininkas de
magogiškų oratorium. Jfs 
tarp kitko pasakė, kad pirm 
Žebgoskiui ateisiant, jau bu
vo išsiėmęs Silezijon pasą, 
bet vis tik pasilikęs. Tą pa
są dar ir dabar laikąs. 

kšto ūgio, pailgo veido, juod
bruvi s vyras. Juodu kaž ką 
pašnabždom kalbėjosi. Pas
kui vienas, žiūrėdamas į pa- Lietuvių Mokslo Draugijos 

LIETUVIU BUTĄ DARKO. 

krante, matyt, kanjf trečiam 
sakė, kad tas eitų iš kitos pu
sės, ir vis nenustojo mane se
kęs. Toks pašnekesys man 
atrodė įtartinas, tad nutariau 
-pasišalint. PastebfctaB pasi
traukiau į tankmę. Apie 200 
žingsnių nuėjęs išgirdau šau
kiant: "fTamsta, kur eini? su
stok!" ir pamačiau minėtus 
vyrus, atbėgančius su brau
ningais rankose. Neturėda
mas kuo gintis sprukau į ša-

-

Laimė — tuoj pakliuvau 
ir piemenų. 

:butą Vilniuje Varšavos agen
tai nuolat ardo. Nesenai jie 
buvo langines ir duris atplė
šę, butų apipUėšę. To nega
na, dar akmenimis langus pra 
dėjo daužyti. Dabar neįsten
gia durų išlaužti, neplėšė nuo 
durų lietuvišką iškabą "I i l -
tuvių Mokslo Draugija." Ne
ilgai jie iš lietuvių tyčiosis. 
Arti atsnyginimo valandą. 
Duos atskaitą už visas žmo
nių skrandas. 

— 

Lenkų valdžios uždaryto 
"Vilniaus Kelio" savaitrak 

," matydami nepa- čio redaktorius Jonas Kuk-
kartą iššovė ir ws-^rys šiomis dienomis gavo kal

tinamąjį aktą. Patrauktas teir 

liai apsitaisęs. Puolant butą, 
milicininkai nušovė jo tarrią 
ir Dr. Schuebner. Bet į gen. 
Ludendorffą milicininkai at
sisakė šauti ir šis pagaliaus 
pasidavė. 

Gresia mirties bausmė. 

Diktatorius Kahr turi užė
męs stiprią poziciją. Jis pa
skelbė, kad riaušes ir naufji 
sukilimai nebus pakenčiami. 
Bus areštuojami, tuojaus tei
siami ir mirtimi baudžiami. 
Nebus jokios-apeliacijos. (Tam 
tikslui įkurtas specialis teis
mas. 

tarp galvijų 
"Kolegos 
vysią, po, 
grįžo į tankumyną. 

įTrlminalis skyrius daro a-' sman už eiles "<500 metų Vil-
tatinkamus žygius. niaus sukaktuvėms," kuriose-

"L-va." randama neva valstybės išda-
•*— vimas ir maišto kėlimas. Kai-, 

KLAIPĖDOS KLAUSIMAS t i n i m a s teroma iš 129 B. K. 
TAUTU SAJWI60I str., punktai 1- ir 6. 

PABTŽIUS, spal. men. 8. O R A S . 
— Esamomis žiniomis, Klai- dneAGO. — Šiandie iš-, 
pėdos klausimas, Ambasado- d a H e s a p s i n i a i l k e ; po pietų 
rių Tarybos perduotas .Tautų prftmatoma8 lietus. 
Sąjungai, žadąs būti Tautų i i 
Sąjungos Tarybos svarsto-; 
mas jos posėdyj, gruodžio 10 
dieną. 

' . • • • * " . 

• .i . i . . . . . j 

SMURTO SUKAKTUVES. 

NUŽUDt 7 VAIKUS. 

CHATTANOOGA, [Tenn;, 
lapkr. 13. — Arti Dayton nuo 
"moonshine,, pamišęs farme> 
rys Garrison nužudė sušaudy-
damas septynis savo vaikus. 
Jo pati su trimis kitais vai
kais suspėjo pabėgti. Pami
šėlis po tos baisios tragedi
jos apleido namus. Visur 
ieškomas. 

SENAT. JOHNSON CHI 
CAGOJE. 

PINIGU KURSAS. 
' 

Spalių 9 dieną okupantai i 
Vilniuje . minėjo želigoskija-' 

Lietuvos 10 htų $L0Q 
Anglijos sterl. svarui 4.48* 
Franeijos 100 fr. 5.90-
ItalijoB 100 lirų 5J51 
Lenkijos 100 mark .OOOOfr 

T • " ' 
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"DRAUGĄ" 
- Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ^ J ^ H * 

I i šiai patarnauja. "Draugas" siunčia per^ djaŽĮau-
| g šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-

Pramones Banką. 
Vakar per Chicagą prava- I "Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 

žiavo senatorius Hiram John- | | perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
son iš CaJifornia valstybes, | i Valandos: nuo 8 ryto Ari 8 vai. vakare, 
pramatomas kandidatas į S. S I NedeUomis uždaryta. 
Valstybių Prezidentus iš re- U 2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL 
publikonų partijos. $IIIIIIH1lltllllt!IHIMIIIHNIllllttfilllltllllUillfltlIUtUIUtSSUiinSil 
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LIETUVIŲ KATALOKŲ 
DIENRAŠTIS 

j "DRAUGAS" 
Xina kasdieną išskyroj nedėldieniu*. 

Ilttenft $&00 
* Pusei Metų $3.00 

'-
VI prenjuie ŝtą mokasi iškalno. Lai-
Ifcaj skaitosi nuo užrašymo dienos, 
me nuo Naujų Metų. Norint permai-

1 nyti adresą visada reikia prisius-
* ti ir senas adresas. Pinigai geriau--
J šiai siųsti išperkant krasoje ar ox-
• preso "Money Order" arba įd*Unt 
i pinigus i registruoti laišką 
1 DEAUGAS PUB. 0 0 , 
1 1 

2334 South Oaitley Avenue 
Chicago, Illinois. 

TeL Roosevelt 7791 

SILPNOJI FEDERACIJOS PUSĖ. 
jiiar'i'tf-. V91W, IHgg S5 •^E-

Antradienis L*pkr. 13, 1923 
- "1LIJ ' '•. 

MIFMIffA IR KRITIKA l k y a i s t0 n u s i s t a t y m o > <** bus 

rULLn HVA n M IIVAI ^ a g ^ ganės reikalams ilfei-

Mokyklų Lietuvoje yra 2,-
8U0; keturklasių yra 101, o 
gimnazijų 30. Mokytojų vertė 
didžiumoje menka. Daugelis 
jų mažo išsilavinimo bei ap
sileidę pareigose. Kaikuriose 
apskrityse, būtent: Marianipo-
lės, Šiaulių jau -galima butu. 

] įvesti priverstiną mokymusi. 
Universitetas išlaikyti metam* 
atsieina 6,000,000 Utų. Tai 
brangi įstaiga. Kitos mokyk-

• los ir nemaža kainuoja. Bend-
; rai visas švietimo darbas Lie-
j tuvoje atsieina 18,000,000 li

tų, taip kalbėjo dr. L. Bistras, 
Švietimo Ministeris Kr. Deni. 
Konferencijoje. 

44Kaune Įvyko kruvinos žy
dų muštynėm. Žydų švenčių 
laiku. krikščionys gyventojai 
puolė -žydų procesija, po ko į. 
vyko atkaklios kovos. Pabėgę 
žydai buvo persekiojami iki 
pačių sinagogų, kur įvyko 
kruvinų scenų. Miestas 
užimtas kariuomenės, bet j". 
negali sustabdyti persekioji-
mo. Daugelis žmonių sužeista, 
užmuštu daugiau negu 300 
žmonių". 

Taip rašo vienas danų lai
kraštis. Kas rašinėja tokias 
melagingas žinias? Aišku — 
ne lietuviai. Ar čia ne žydų 
šmeižtai tos Lietuvos kur jie
ms geriau gyventi negu Pa
lestinoje iš kurios jie bfcga! 
Ar įstabu, kad ui tuos ir pa
našius žydų elgesius karstos 
jaunuolių '' fašistų'' galvos 
įmurzina žydiškus parašus? 

Kurie boa t ištolo sekė amerikoniškos Darbo Federaei-
* -

jos kongresus paskutiniais metais, žino tos darbininkų or
ganizacijos dedamas pastangas bekovojant prieš radika
lų ir revoliucionierių idėjas savo tarpe. Paskutini metę, 
kuomet kongresas griežtai smerkė bolševiamą, du jos na
riu važiavo į Trečiojo internacionalo kongresų, Maskvoje. 
Šiais dar metais, kongresas prisipažino negalįs atsikratyti 
radikaJio elemento. 

Šiemet savo kongrese Portlande, "Federacija pašalino 
kelis Maskvos agentus ir vėl pabrėiė, revoSocUonaerių 
pragaištingą darbų darbininkų masėse. 

Sup^ajatama, kad darbininkų vadai nemaža pastangų 
ir energijos aikvodami gindanaies nuo revoliucinių tvanų 
nebegali ramiai rūpintis darbininkų padėties gerinimu. 

Šita aplinkybė mus užtektinai įtiknna ir duoda tvirto 
pagrindo mūsų čia Amerikoje Lietuvių Darbininkų 8v. 
Juosapo Darbininkų Sąjungai arba Darbo Federacijai Lie
tuvoje, kurios yra ne bespalvės — neutralės, bet profesi
nės darbininkų sąjungas konfesinės. Reiktų neturėti prak
tiško senso, jeigu mes' 4arbininkai katalikai norėtume su-
sikimšti į vienų vieną organizaciją. 

Amerikos Federacija ir rodo visas savo silpnybes dė-
iiai savo neutralumo. Ji yra neutrali ir priima visus dar
bininkus be skirtumo: katalikus, protestantus, bedievius, 
masonus, oraažistus, kliuksus ir t. t., visvien ar jie butų 
reakcionieriai ar revoliucionieriai. Nors savo konstituci
joj ji yra įrašiusi neutralumą, jos nariai niekuomet nebu*, 
kaip jie ir nėra, neutralus — abejingi į šalies netik ekono
minius, bet ir politinius reikalus. Katalikas prisimins esąs 
katalikas, socialistas prisimena esąs socialistas, komunis
tas, protestantas, masonas ir t. t. taipat elgiasi. 

Nors jos vadai gali buri rimti ir ištikimi konstitucijos 
sargai, jų energija išsinaudoja kraštutiniems gaivalams 
pažaboti, gi naudingus darbininkams klausimus ir jų į-
gyvendinimą tenka atidėlioti: 

«' * 

.Tuotarpu darbininkų konfesinės organizacijos, prie
šingai, priima į savo eiles darbininkus su aiškia sociale pa-
žvalga, jos durys uždarytos ttems gaivalams, kurie tik 
trukdo bei ardo sutartiną profesinių reikalų gynimą. Štai 
delko, gerai suorganizuota tokios rųšies darbininkų sąjui 
ga ar federacija greit prašoka visas darbininkę neutralės 

BONUSAI I t TAKSOS. 
•T*,\ • ' • 

mų puslapy padėta telegrama ^ „ ^ ^au^^ *pk _ 
bilioou dol (ne keturi milio 

karo veteranų bonusų *r taksu l ^ ^ ^ fe-|rj^ ( 

klausimą. Telegramoj* r*K*ta ^ T o k i f t s m n a m ^ 

Lapkri&o 6 "Draugo" Ži-

Teeiaus tas' atšauktas ir ta t baugiausiai pinigo pravalgo, 
valstybė apie skolas tyli. Ma- prageria. O ką ir bekalbėti 

4ų ir bus galima bent kiek t^t, laukia karo kontribicijos 
sumažinti taksas. Tečiaus tam' įg Vokietijos, ar gal visiško 
nusistatymui ir tiksų mažini- skolų panaikinimo. 
mui pastoja kehą bonusai. 

lowa valstybės koogresmono 
Green nuomonė. JTas kongres-
monas tvirtina, kad jei Kon
gresas nepripažins karo vete
ranams boousį, tai Suv. Vals
tybių gyventojams bus' vilties 
susilaukti mažesnių taksu. Bet 
jeigu bonusai butų pripažinti, 
tai nereikai laukti taksų su
mažėjimo. 

"Draugas" nuo savęs prie 

leistų mažinti taksų, bet dar 
padidintų nacionales skolas. 
Iš to konselcvencija — dar di
desnės taksos. 

JTokia yra kongresmono. 
Green nuomonė. Mes jos nepa
laikome bet ir nepeikiame, 
kaipo žinią — telegramą esa-' 
me perdavę skaitytojaras. Bet 
mes žinome tikrą priežastį 
del kurios miręs prezidentas 

patvarkė, kitos valstybės sko
lingos. 7,058,574,905 dol. Šių. 
pastarųjų pirmąją vietą uiima 
Froaoij*. Ji skolinga Ameri
kai 3,917,325,974 dol. Gi Len
kija — 181,839,315 doL 

tos telegramos nieko neprlcb" - . , , •, . , • .« .nepasirašė bonusų bihaus. 
10 ir 'bonusų klaustfue nereišr ^ . . .. , 
** * . Pirmiausia jis vadavosi mi-
kė savo nuomonės. Tecians » . . . u.- • u » 

_ __ . . : ,vl rūsio potnoto pulkininko Boo-
vienas Ex-Kareivis lais&u pra- ,. , , . _ , , . . . 

' . r sevelto mintimi kad patnotiz-
nesa nepasiteukinunO, kam . .^ _ » 

*^ mas pinigais nenuperKamas. 
"Draugts" deda tos rūšies te- N e p atvirt ino Hliaus dar ir to* 

kuomet pasigų kaip šieno, ^si 
milionierius. Sąskaitos visfik 
nemalonios. 

Neskaitant Ang'lijos, kuri A-j kk!¥ik po sertieikų žmoj 
merfkai skolinga 4,000,000,000 išdrįsti pradėti sąskaitas... 1S 
dol.,- ir kuri atmok ėjimą jau 

KAM NETARHAUJA 
APETITAS... 

legramas, (ne straipsnius, kaip 
ex-kareivis sako), kuriose 
reiškiama nuomonė prieš bo-
nusus. Ir toliaus tas Ex-Karei-
vis paduoda informacijų apie 
taksas ir bonusus. 

Pirmiausia jis informuoja, 
kad praeitais metais Kongre
sas pravedęs tą bomtsų bilnj, 
tik prezidentas Hardingas, e-
są, peidaug buvęs užimtas 
"golfu" ir biliaus nepasint-
šęs. Ii" apie t*ą pravėdino, 
.girdi, "Draugas^ nieko nera

dę!, kad dar daugiaus neąp-
sunkinus gyventojų. 

KARO SKOLŲ KLAUSIMAS 

Suv. Valstybių kcanisija, 
kuri tvarko karo paskolas Eu
ropos valstybėms, paskefbė 
apie tų skolų padėtį. Komisi
ja raporte pažymį visas vals
tybės, kurios skolingos Ameri
kai ir snmas, kokias jos' sko
lingos. Pažymi, kurios vadsty-

(Patarimai). 

Mums, kurie mažai turime 
judėjimo, kurių kojas pava
duoja visoki gatvekariai, au
tomobiliai, labai naudinga ir 
sveika masažas — braukymas. 
Nuo masažo kraujas pradeda 
smarkiau plaukioti, viduria' 
geriau mala, atsiranda apeti
tas. Apie tai gali paliudyti 
visi mūsų "sportai'' ir kelei
viai. Štai vieno sporto "Lietu-

milijonų už serdelką! O už bi
lietą, jei tik bent kiek toliau 
važiuoji, milijardai! Ci vieną 
laikraščio numerį 6 nulijonai. 
Ir tie pinigai gana keisti: te-
suspėta išmarginti vos viena 
pusė. Todėl apsižiūrėki*, ne 
lenkit tų popierėlių margi
niais i vidų, nea 'tikrai išmesi-
te kaip ne pinigą. Ačiū tik 
Dievui, kad i r didžiausią ku
piūrą išmetę, dar urnai nesu-
biednėsite. 

Nors Vokietijoj sąskaitos 
tikrai pasidarė pasakiškos, bet 
keleivis važiuoja nebe satis
fakcijos: bent pon* dienų jM 
milijonierius, stambus milijo
nierius, net miliardierius. Tik 
kišenėj laikant tą Itaišta 
]:ažin kaip darosi nejauku: lyg 
tartum plauktum ant ledo ly-
telės karštą vasaros dieną. 
Jauti, kaip kiekvieną kilome-voj" Skarabės patyrimas va

žiuojant per lietuvių — vokie- trą ji tirpsta ir nežinai ar iki 

"Draugas" visas svarbes-
nes telegramas deda, visus 

organizacijas. 
Katalikiškos unijos neskaldo darbininkų, nes jie spie

čiasi apie vieną vėliava, apie bendrus socialius principus 
paremtus ir jų tikybos mokslu. Taipat darbininkų orga- įįvarbesnius, Amerikos ir viso 
m'zacij^ pasidalinimas sulyg religinių įsitikinimų nelce^a. pasaulio, atsitikimus trum 
bendram darbo frontui, nes jeigu norima galima palaiky
ti ryšius įvairioms' darbininkų orga»tzaci,joms kalbant api>» 
bendrus interesus. Taigi konfesinės darbininkų organiza
cijos netik kad nesilpnina darbininkų pajėgų kovoje su 
kapitalu, bet juos stiprina vengiant susikirtimo priežasčių. 

bes darbuojasi patvarkyti sko-
gęs. Tas "Draugui" nepatikę ' ^ atmokėjimą ir kurios apie 
ir jis nutylėjęs. I *tas' skolas visai tyli. Tarpe tia 

Toks Ex-Kareivio priekaiš- tylinčių minima ir Lietuva. 
tas neatatinka tiesai. Nes Apie tai komisijos raporte sa-

koma: 

=sss 

Vilniuje lankėsi Lenkijos 
prezidentas Vojciechovsliis su 
žmona. Surengta jam didelė? 
iškilmės. Bankete jis atsaky 
clamas i visus komplimentu* 
Mikė, kad lenkų viešpatavi
mas Vilniaus, žemėje pasire-
miąs ne tik teise arįa gyven
tojų valia, bet pirmiausia jė
ga, kurią sudaranti lenkų ka
riuomenė ir kuri garanruojan 
U, kad lenkai pasiliksią Vil
niaus krašte. Reikią lenkams 
išdirbti stiprią valią, nes dar 
ilgai reikėsią kovoti del vals 
tybės sustiprinimo ir dau 
prireiksią energijos ir pasiau-
kavimo. 

Beiškia ir puls prezidentas 
pripažįsta ka^ lenkų viešpiita-
Yimas visupirma yra jėgos 
viešpataN'inuis, o ne teisės, 
reiškia ginkluota kumštis su
daro valią ir teisę, o ne tei
singumas. Ir tą stiprią kumš
ti prezidentas liepia stiprinti. 
Ar bereikia didesnio argumen
to kurs griautų lenkų viešpa? 

tavimą'Vilnijoje ?*Jėga, prie
varta, neteisybė jau pradeda 
Lenkijoje karčiai atsirūgti. 

Caruso žmona istekėsiauti 
už vieno karininko. Kodėl ne., 
Garsusis tenoras kraiti 
jai paliko. Iš jo surinktų pini
gų naši*' ga»na ka<niet ^250,-

000. 

Amerikoniškos spaudos sin
dikatas nupirko tridešimts L-
loyd George straipsnių. Kiek
vienas tų trisdešimties straips
nių žodis apmokėtas stikso 
svoriu. Suprantama, žodžiai 
kuriuos Lloyd- George vartoja 
yra tie patys mūsų rašomie
ji ir kalbamieji žodžiai; bet 
įžymaus Valstybės vyro žod
žiai plunksna pabraukti fgija 
vertės kurią amerikiečiai auk
su atlygina. Žiūrėsime koki 
\nzni darys iš jų amerikoniš

ka spauda. 

Vienas Londono pastorius 
sujungė moterystės-ryšiu. 91 
metų senį su 88 metų "jau
nuole". Vienas ir kitas dėliai 
sayo amžiaus ceremonijų laiku 
turėjo atsisėsti, pasilsėti ir su 
drebančia ranka pasirašė jun
gtuvių aktą. Jiedu, reikia pa 
sakyti, tikrai išpildė apaštalo 
patarimą, kurs besiartinan
tiems' prie jungtuvių pataria 
eiti, jeigu ne sa baime, tai 
bent su drebėjimu. 

piau ar plačiau registruoja. 
Ex-kareivis labai daug ži 

110, kuomet jis sako, kad jei 
kongresmonas Green nori ma
žinti taksas, tai tegul atgauna 
Amerikos skolas iš Europon 

1 

Atgavus tas skolas*, čia gyven
tojams taksos sumažėtų. Gi 
dar daugiaus pasako, kad 
ex-kareiviams bonusai, tai 
menkniekis, nes tik apie 4,000,-
000 (keturių milionų) dol. tam 
tikslui ^reikia. 

lštikro gi dalykai stovi 
taip: Suv. Valstybės šiandie 
turi apie 23 bilionus dol. ra
cionalių skolų. Tos skolos kas-
nuitai mažinamos vyriausybės 
ekonominiu nusistatymu. Kuo-

'met vyriausybė i r toliaus lai-

"Lietuvos vvriausybė ikišiol 

ėjų sieną. 
"Noiuaionus Eitkūnuose tas 

keistas, niekur kitur nevarto
jamas čiupinėjimas už visų 
knno dalių... Bet naujai vyks
tančiam keleiviui dabar tatai 
yra pirmas stiptesnis įspūdis. 
ir jis kartais atrodo net pa
tenkintas tuo vokišku nepa
prastumu. Atsisėdęs f vokiečių 
traukinį, jis jaučiasi kaip r.tu-
masažuotas ir džiaugiasi urnai 

atsiradusiu ap&titu. Gal tuo 

Berlyno dar pasiliks kiek, ar 
jau nė serdelkos nebegalėsi į-
pirkti. Visą kelionę žmogus 
tik tiek temųslai, kiek tu turi 
pinigų ir kiek tų turi duoti ne-
sejui ir t. t. 

Taigi ir apetitui sustiprinti, 
viduriams virškinti ir nuiko-
nieriu bent kartą savo gyve
nime palikti, patariama vi-
šiems važiuoti i Lietuva. 

nepakėlė jokios akcijos skolų] ^&lu t t t s masažas tedaromas, 
atmokėjimo klausimu. Tam ti-] kad Isrutės bufetininkas 
kshii nepaskyrė nei atstovų, 
nei neturima apie tu i jokių ži
nių". 

Anot raporto, Lietuva Amte-

ĮDOMIOS ŽINIOS. 

lėtų daugiau aetdelkų pai-
duuti. Tas klausimas tu r MMĮ! 
dar laukia tyrim*tojo. Bet Js-
rutės serdelkos vertos yw pa-

rtkai skolinga 5,977,953 <tol. uiėginli kiekvienam: il^os. 
Šioje sumoje priskaitomi ir plonytės, tik iš verdančio van-
nuešimčki, koki kelinti metai dejas ištraukiamos, ant popie-
nemokaiai. rinės lėkštės, su garsvyčioniis.. 

Prie tų tylinčių valstybių 
įriskaitoma: Austrija, Graikv 
ja, Siberija įr Rusija. Minimos 
dar ir Armėnijos skolos. Gi 
visos kitos valstybės arba ve
dančios derybas arba kitaip 
kaip jau atsiliepusios/ skolų 
atmokėjimo klausimu. 

Lenkija jau turinti deryb 
pradžią. Latvija taipat atsilie 
pusi. Franci ja 1922 metais tu
rėjusi Washingtone atstovą 

visai delikatesas, kokio visoj 
kelionėj niekur kitur nerasite. 
Panašių, berods, gal rasite kur 
84«ttgarte, bet jos nebeturės* 
lietuviuko Jsrutės kvapo; o an
tra, nieks jums tenai nebus pa
daręs masažo apetito sustip-
rininaui". 

Ir sotus ir milionierius. 

Epidemija Ukrainoje. 

Smarkiai siaučia Ukrainoje 
malarijbs epidemija. Per pir-
muosius' šešis šių metų mėne
sius šia liga susirgo 44,000 
ir skaičius ligonių kyla. Kai
kuriose vietose iš 100 serga 
30. Komisarų Taryba susi
rūpino. Paskyrė l^b',000 auk-
'•o rublių tai ligai nugalėti 

Kaukazo gazas. 

Amerikiečiai esą labai inte
resu c jasi Kaukazo gazo — 
naftos šaltiniais ir mielai 
atnaujintų su Sovietais pre
kybinius ryšius kad tik gautų 
tuos Šaltinius išnuomoti. Tair 

Skoniai užkandus i r niihe- ii virtiną Sovietų ekonominės 

« » m ! . % • 1 

nai nebrangus. Juk žtftogus 
* * Ų p * • • — ^ * * - tmmmmmmmmmųmmm^mmmmmm wmmm 
• 1 • 1 • 1' ' ' • . . . . • 1 , t , -m-

Tarybas narys* Bogdanov. 

MŪSŲ TETA Iš KALIFORNIJOS, 
- — n -

(Tą*a). 

SALOME: Matyt nemaža čia turite kny
gų. (Paima gražiai apdalytas ir skaito nuo 
užpakalių vardus: "Markus Twain,as: "Trys 
Durniai". Lietuvių Pasakos:" Kelionė apie 
Pasaulį*'). 

FEUCIA: JFai mano dėta, šie veikalai 
čia randasi, Teta. 

SALOME: Labai pritinka. Visi Montvi
lai mėgsta tokius raštus. (P. M. pastato a-
kis). Bet ar tik aš nematau ir daugiau kny
gų veik pride«grų staletiesef (Išsitraukia iš 
po stalo didelę knygą. 

FELICIA: (J šalį). Tai «mfto brangiau
sias rinkinys'. 

SAI/>M£: (Skaito nuo pirmo puslapio). 
"Felkia K. Reklytė". Kokia čia knyga, Fe-
iieia? , 

FELiCIA: Tai dieninių skaitymų. kny
ga, užvardinta* "Rinktinės iširaukos iš raštų 
garsiausių elegijų rašytojų". 

SALOME: Tai da! Toki dalykai skaity
ti netinka jaunai .įuoterei. Bijau kad nebūtu
mei perdaug išlavinta. Aš netikiu į tai. Nei 
viena iš Montvilų po dešimties metų amžiaus 
nebėjo mokyklon. 

P. MONTVILIENĖ: Priešingai — hm 
— hum. 

SALOMJĖ: Kas išsirašo šiuos juokų laik
raščius 1 

ItOSALIA: {Tie yra mano. Man nepa
tinka rimti darbai arba veikalai. 

SALOM&: Kaip? Kas tai? Tau darbai 
nepatinga? Tai tik bėgk į viršų ir atnešk man 
vaistinę saklainę, kad tavo malone. Ir mel
džiu buk /vikresnė, kad man neužeitų kosu
lys kol sugrįši. (Rosalia įšeina) Daktaras 
Montvilas tankiai man sako: Maria, buk at
sargi su kosuliu, tu iabai lengvai gali plau
čius sutrankyti. (Atsigręžia į Felicija, ir pa
mato'ją laikančią knygą "Rinkibys ištrau
kų". Felicia, malonėk tą knygą visai į šalį 
padėt. Man ta knyga visuomet sukelia nėge 
rą prijautimą. Sakoma, kad tai kaip tik to
kia knyga supykęs mokytojas rėžęs galvon 
vienam mūsų protėviui ir pataikęs į priešaki
ne kaušo dalį. Ir nuo to laiko visi Montvilų 
gimę žvairi, 

P. MONTVILIENĖ: (I šalį). Nagi, ką 
daugiau pasakys! 

FELIOIA: Aš girdėjau, kad MoMvitn 
karta gali girtis daugeliu šaumių ir drąsių 
kareivių. 

SALOME: Tofc nuo t». Montvilai visuo
met buvo aukščiau kaoreivavimo. Karta *iėns 
žmogus pavadino ju«ų dėdę "Pulkininkų 
Montvilų vardą su prašiais šiurkščiais ka
reiviais. 

FĘLKTA: (Į šalį). Aš nelainunga, n ie : 
kaip negaliu jai itikti. (Įbėga uždusus Ro
salia. Duoda Salome i saldai nę. Noriai jai at
sisėsta patogion kėdėn, Salome jĮjį perspėja). 

SALOilfe: (Lyg norėdama atsistoti). Tu 
nenorėjai sėst ant šios JiėdėSj ar^gi taip? 

• BO&ALIA: O, ne. 
SALOME: (Hypsodaraosi į Rozaliją). 

Man patinka darbščios ir vikrios mergaitės. 
Montvilai laimi atsižymi darbštumu. Mano 
anyta, aors devintą dešimti metų jau užbai
gus, da vis kaip jauna mergaitė tebelaksto 
ir laiptais nelipa, tik tureklėmis nučiuožta. 

v P. MONTVILIENĖ: (f šalį). Ką tik ga* 
liu suvaldyt savo apmaudą. 

SALOME: ,Tiek daug komikų raitų pri
siskaičiusios, mergaitės, galite žinoti aemaia 
juokingų pasakėlių. Ar neatsimenat nors 
vieną man papasaįpt? 

I^LICIA: O^taip aš atsimenu vieną ia-
bai juokina. 

8 A I ^ £ Ė : Papasakok ją.-Nieko taip k-

tik galiu šį druką skaityti. Palikau savo 
akinius traukinyj\ Bet, .dupk'juan savo žiū
ronus, Felicia. Jaunoms mergelėnus žiūronai 
nepritinka. 

FELICIA: Su mielu noru, Tetute. 
SALOME: (Žiuri per žiūronus). O, da

bar geriau. (Į. šalį pajuokdama Feliciją). 
Ne, Salome, negaliu be jų apsieiti. Tai baikos! 
Graušiu da sagutę ir vedyklą. 

t. MONTVILIENĖ: (Į šalį). Tie žiūro
nai nenicnkos vertės: : . 

SALOM&: (skaito). Taip, baigiasi,>kaip 
tu sakai. Mano apykaklė nestovi kaip reikia 
ir gana. Tik duok man tą sagutę, Rosalia, 
tau jį nereikalinga. Toks bereikalingas sagu
čių nešiojimas jaunoms' mergaitėms visai ne-

f 

* 

bai «ei«egsttt, kaip juokingus nupasakoji- ^ tinka. Ačiū rtui). 4 
r P. MONTVH^ENĖ: (J šalį). Ta sagut-

verta^penkias «deaimts doierių! Ta moteris y-
ums. Visi Montvilai yra tikri juokdariai. 

FELICIA: Vieuą karią vokietys sutikus 
lietuvį pasakė vokiškai "Gut nK)U,̂ , o lietu- ! 
vys atsakė jam klausdamas, ar jis (Vokie
tys). tikisi išgirsti nuo jo palėdos balsą? (Vi 
sos^yli). 

SALOME: (Mandagiai). Na, it ką vokie- dainos. Kaip-gi ši skamba? 
tys sakė? , 

FELICIA: O, tai viskas; Matot, Setavys 
suprato, kad Tokiems £ iypna prie peiėdoe. 

^A1X>MĖ; ^ejmostabu,* kad jįs taip su
prato, nes jis vokiškai, matomai nemokėjo.. 

P. MONTVILIENE: (Į šalį). Jr tai 
MontvShi juokciarumas! 

SALOME: O kur skaitei ta.|Misaką? 
Či&t <P#u^aį iokų kufcraati) Manau, dau
giau da kas priguli prie j į pasakos. Ką 

ra.vagilka! Matomai, išgirdusi kaų? nors apie 
mano atvažiavimą, įlindus čia impersonuoju 
mane. Ir kas man daryti? 1 

SALOME: Kokios' čia gaidos? A, juokų 
? ' _ . i r -• • v • 1 \ . 

ROSALIA: Ne-žinau, te ta . (Piktai). Fe
licia jąs ten padėjo. 

SALOME: (Lyg girdama Feliciją). Te 
rodo sveiką jauno asmens skonį. Ątontvilai 
tankiai keliasi penktą valandą ryte, kad sau 
pajuokauti i r padainuoti. 

FELICIA: Aš irgi jąs* mėgstu. Jose tiek 
daug gyvumo. 

SALOME: Na, gerai, padninMok nors 
visa^ (Bus daugiau) 

• • * • 1 i . Mmi • r. n 1 nm ^ r:~22£r~ • • • • • L — 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
i 

= 
kun. AlbavičJvs is Cnicago. jog bažnyčios reiKarams suau-
Gerb. svečiams buvo surengta kavo keturiolika šimtų dot. 
prakalbos reikale naujai sta- Dabar stengias įtaisyt sa&y-

PLUfTJTnifc K E T U I AUKA Pas Pranciškietes neteko dirt) 
SE&KRŲ PRANCI*-

KOMf. 
ti, nes Novicijoje jau pradėjo 
silpnėti, ne* ligoninėje teko raJ>- reikalais. Nepamiršo jie 
būti. 

17 d. pereito liepos mėnesio 
visgi tapo pibaa sesuo, bet 
retai kada lovą apleisdavo. Li-

igoje buvo gerai prižiūrima, 

Sesuo M. Teresė (iš naniî  
Čeipetauskaitė) mirė iapkr. $ 
d., laidotuvės lapkr. 12 d. 10 
vai. ryte, Pitteburgn, Pa. 

Sesuo fFeresė viena i§ pir- luinai patenkinta ir atsidavusi 
mutinių 9 persikėlusiu is Na- -Wevo valiai. Virš metai atgal 
zariečių lenku, Novicijos C h i - ' ^ u o Teresė tarp kitko rašo 
cagos, mirė džiova, nes jau 13 
metų būdama pradėįoCicero ir 
Chieagos mokyklose mokyto
jauti, kaip Nazariečių kandi
datė, iš ko gavo ligą ir mirtj. 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarą 

Draugijos Nariai. 
tm m m • • • • 

Dr. Makaras 
L I E T U V Y S G Y D Y T O J A S I R 

C H I R U R G A S . 
U i Chlca^os greičiausiai ir ar

čiausiai paniekiamas s ekanč ioms 
koloni joms: Indiana Harbor, East 
Chicago, H a m m o n d , Gary, Harvey, 
Steger, ir Jollet. Todal visokiais 
reikalais kre ipki tės : 
1444 W E N T W O R T H A V E . C1II-
CAGO H E I G B T S , ILL. Tel. 4*4 
Kdvergo vakarais: 10453 & State 

St. Roseland. Tel , N t , 

tomos bažnyčios, Kalbėtojai 
patiekė labai gražiu; minčių, ir 
suįdomino vietos lietuvius' pa-

ir Moterų Sąjungos. Moterims 
ir merginoms davė paragini
mą prie šios organizacijos pri
sirašyti. 

Surinkta aukų liktoriams 
$123. 

kJę, kuri kainuos nuo'Šešių iki 
aštuonių šimtų dot. Be to Jos 
uoliai ruo&asi prie bazaro, 
kurs prasidės' šį mėnesį. Va-< 
lio sesutės f Petys į petj sus
tojusios padirbėkime. 

ParapŲonė. 

5 naujos narės. 
Moterų Sį-gos vietinė kuo

pa lapkričio 4 d. turėjo vaka
rą, kurio pelnas buvo skiriama 
naujos bažnyčios naudai. Bu-
va išpildyta programą, kuri 
susidėjo iš dainų, kjSlbų ir 

kun. Krušui: "Lelija kurią 
tėvelis persodinote pilnai pri
gijo". Tai yra visos 9 perkel
tos iš lenkų vienuolyno pilnai 
patenkintos Seserų Pranciš-
k iečių vienuolynu ir j į jų regu
lomis, bet visgi jąją Dievas 
persodina į savo darželį. , 

Lai Dievas jai duoda am
žiną atsilsi dangaus karulys-i juokinga komedija — f*Ubagų 
tėję. Kun. M. L. Krušas 15- Akademija ir Balius". F. Dė-

ŽINIOS i WAUKEGANO 
6v. Kaz. Ak. Reni. vietinis 

skyrius turėjo savso susirinki
mą spalių 14 <J. Dalyviais tyu-
vo neskaitlingas, bet gyvas. 

Baliaus rengimo komisija iš- Į 
davė raportą, kuriame žymė
jo jog svetainė yra paimta aut 

*-\.Tn— « r. =•' 

PWreUS LIETUVON 
Ifuąfemigian^ 

Telegramų per 2 dienas. 
IPerlaiaoaais j»x 25 v̂ffMiF I 
Turime tiesiogynius susisiek 
kymus su Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite proga siuns 

darni pinigui Lietuvon 
per 

H6ERTRAL MANUFAGTURiNG 
DISTRICT BAAK 

1113 W. 35-th St Chica^o 
Turtas yirt $7,000,000.00 

; / / / / 
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-aidinimo. Programoj delyva- ^ ^ kpkričio, ir jpg viskas 
_ _ _ . . I n t o m l A ^ n T \ # v m & I r n y t l n K o l t u 

vo Moterų Sąjungos naujai 
gimęs choras vedamas p-s 
Gedrionės. Suvaidinta labai 

važiavo į jos laidotuves. 

GRANO RAPIOS, MIGH. 
Svečiai, Prakalbos ir vakaras. 

Spalių 28 d. mūsų kolonija 
aplanko du Įžymių svečių — 
kun. H. Vaičiūnas iš Cicero ir darbščios. Šiais metais nau-
r , • • r ,• = j g 

dyniutė dainavo solo, akompa
nuojant p. Gedrienei. 

Programa visais žvilgsniais 
nusisekė ir moteris už jų uolų 
prie to prisirengimą reikia 
pagirti. 

Prie progos dar pridėsiu 
jog vietinės Sajungietės labai 

—^ 

Dr. M. ŽILVITIS 
D E N T I S T A 8 

41 t S Archer A v e n u e 
Vai.: 9 Iki 9 vak. kasdien. Nadė-
lioj 9 iki 11. 

Tel. Lafayette 6061 
į į . • • • • • ! • • • ! » » • » i f « i mm 

Dr. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 W. 22-nd A So. IiCaviU Sts. 
Cliicago. 111. 

VAJ- . 9 Iki 11 ryto ir 1—8.99 
vakatr*. Ned . pagal sutarti 

Tel. Oaual «222 
VAI 

» m> t * T" 

Dr. A. I . Sertašius 
( B e r t a s h ) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
~ S M 4 So. Hals ted SU. 
Ofiso Vai . : 1-1 po piet 6-8 vak. 

Rezidenci ja 
SI 59 So. Union A v e. 

Tel. BooL 6 t l S Tel . Yda. l t t t 

a— 
Tel. C«naj UI, Vmk, 9111 

DL P. L ZAUTORIS 
LtotiTis • jdjtojat Ir 

Ohirvgii 

Valanda*: 19 iki l t ryta: t 
• tkS • 

DR. A, L YUŠKA 
1900 80. Halsted Btr. 

1 

9119 
OCiao ral . : 19 ryto Iki I I po pla4. 

I M T U i rakaro. 
vai .: t Iki 4 p o pi*9«. 
4199 Archer ATO. 
Tai. iAfar«t t« 9998 

mm mm mm tm»*»» ************ 
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Tol. Ikmlo*«>4 U99) 
DR. A. I. KARALIUI 

Ltotuvif GyiJytojM 
M t South Morgan 

HL 
* « « » • 

R m • • » • > • » • 

Tel. Lafayet te 841S 

DR, C. h ČERYS 
( C H B R R T ) 
D E N T I S T A S 

kėlė aavo ofla* i Bri«lxton P a r k 

So. Western Avenue 
Kauap. 45 S t . ) Chktage, &. 

Valandoa: N u o 8 po plotu Iki 9 
v a dcaro; Bubatoms nuo 9 ryto Iki 
y ?rak.; Nodėl ioma nuo 19 iki lt-

>m m m » w 
, • • • • • • » • § 

Dr. M. Strikolis 

i 

0 T D T T O A A 0 Ir 
4901 So . 

Tel . Bottferaed 799)9) 
Ta i . : S iki 4 ir 9 iki S 

Mod. 14 iki 19 
I: 4*4t 8 0 . AJSooy 

( ( ^ • • • • • • ^ 

mm*> 
BJTd. 149)1. Dr. v. A amais 

p A I i SO. B*l»ted 849088 
^ l a n d o s : H u o 9 iki I d i o n * » « o j 
7—9 ««d9> ^ 

4 iki 11 44osa. 

Terpetinas 
• 

Sustabdo Krapą! 
Naujas Terpentino Išradimas prašalina Neuralgija, 

Rumatizma, Krupa, šalti. Gerklės Skaudėjimą. 

[priruošta. Tiems kurie balių-
je turės <<navatniaus2a.c,, ke
pures, bus diota dovanos. Ko
kios jos bus pamatysite. 

Tartafii turėti ir lietuviško 
midaus, užkandžių. Aišku, Ti
są tai moterys turės. Tik n*-
pamirškit atsilankyti. 

Matant svarba Federacijos 
veikime draugija išrinko at
stovus, kurie lankys' susirinki
mus. Jais yra A. Marcinkevi
čienė ir J. Camaktė. 

Batu gera kad ir kitos drau
gijos panašiai padaryto. 

Prie progos noriu paprašyti 
£erb. Barių kad visi uoliai 
rupintumės musij, remėjy, roi-
kalais ir aktyviai visad ir vi
sur dalyvautume, o svarbiau
sia lankytume savo • susirinki
mu*. 15 čion juk ir mušu visas 
vaikinas išteka. 

Uge&h. 

Kuomet tas baisus krupas prade
da tave smaugti .nelauk i l fai . N e s 
tas gali būti labai pavoj inga tau ir 
tavo kūdikiui — jis tuojaus paleng
v ins tau, galėsi daug lengviaus kvė
puoti. 

N a u a s Turpo išradimas yra sutai
sytas su visais Terpent ine gydan
čiais vaistais, kurie tuojaus paleng
vins pasitrmus skaudama vieta. 

- ' • • 

Turpo gretai * sustabdo skaudėj imą 
gerklei, rumatlzmų, bronchitls Ir ne 
uralgijos. Pa lengvina kojų skaudėji
mą, plęurisy, lumbago. |r Išsisuki
mus Nedeg ina ir nepuslėa. 

Nelauk ilgai su krupu. — Eik tuo* 
jaus! Nu>ipirk Turpo šiandien nue 
savo aptiekoriaus. Nebūk be Turpen-
t ine Olntment savo nr^nuose. 

Tuirpo turi savyje Mentrot Ir Gam-
vhor, — kaina 30r. Ir 69c. dėfutė. 

f^^* • 53= m m I I, ar 

NUSIPIRKITE LIETUVOS 
Ž E M U P Į 

Turėdami Lietuvos 2JSMLAPĮ matysite Lietuvi| kaip 

ant delno J š Žemlapio pamatysit kiek Lietuva turi dabar 

gelcHnkeliu. plentų, Apskrities mietų, kiek lenkai "pra

šu pane" turi okupavę Lietuvos ploty. Žodžiu sakant — 

pamatysite visą Lietuva, Taip aiškiai, kad patys būtu

mėte pervažiavę skersai ir išilgai. 

Kaina lik 45c. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley A ve. Chicaso, UI. 

i s — m . 

• * 8 1 

B A Z A R A S ! 
šv. Petro Parapijos Svetainėje 

% Pine Street Kenosha. Wis. 
LAPKRIČIO — N0V. 10, U, 17, 18 D. 1923 M. 

Subatomis 7 vai. vak. Nedėliomis 3 vai. po piet 
Palšas švento Petro Bažnyčios Naudai 

o i 
af 

e 

Gerbiamieji: — 
Vlei Kenosha Ir ipyl ia leės Gerb. Tautiečiai Lietuviai ir UetuvaHėa ! 

nuoširdžiai y.ra kviečiami atsi lankyti kiekvieną vakarą ant parapijos g 
baaaro- č i a smagiai praleisite laiką* Apart puikios muzikos ir šokių. © 
bus dar ir kitu gražių daiktų ir įvairumų. g 
f š a n g a ir šokiai u i d y k a . K v k x i a Klebx»as Ir Komitetai . 2 

Iš KENOSHA, VVIS. 
Kenosliiečiai lwtuviai kata

likai kaip Tegis negreit užmirs 
Chicagieeių atsilankymą ir L. 
Vyčių. Chic. apskričio ckoro 
dainas, nes jų kilnus dainavi
mas nemaža įspūdį paliko. Be 
pig chieagieciams but kilnioms 
ir garsiems turintiems gabius 
yedėįus, o ir tarp choristu 
kaip gindėt randasi inteligen
tu, tai bepigu, sakau, įio»i3 
didžiuotis, 0 mes Icesosh iečiai 
iie turime galimybės taip sa
vęs kilniti, nes' mes savo ko
lonijoj nei lietuvio daktaro 
oei advokato, o net ir lietuvio 
vargoninko, žodžiu sakant, ne
turime nė vieno iš pasaulieti] 
inteligentiško žmogaus — visi 
esame prasčiokais, darbo žmo
nėmis. 

Ąna ve kad ir musę kaimy
nai Waukeganiečiai pirm pen
kiolikos metų Kerniaus stovėjo 
u£ mus kenoslileoius, o kuo
met ten viens kits šviesuolis 
apsigyveno, ir ėmėsi darbuo-

RŪKYTI REIŠKIA 
GĖRĖTIS 

Rūkyk Helmarus ir gėj^kis 
smagumu iš 100% tyro, švie-
žaus Turkiško tabako. Helma-
ruoso randasi lengvumas, kva
pas, malonus skonis, deki bo 
jus džiaugsitiee rūkydamas, 
kad ir per visa dieną. 
Paprasti cigaretai duoda Jum3 
kiafcytoę, o »e kokybę. Helma-
rai duoda Jums kokybį ir pa
kaktinai jų už kelis centus, 
daugiau negu paprasti ciga
retai kiekybės. Belmars yra 
supakuoti kietose skrynutėse, 
taip, kad Jus nirkdami Hel
marus esat užtikrintas gauti 
Jūsų cigaretus geriaus^ime 
sttvyje, nesusilaukusius, taip, 
kaip Jus gaunat kokybės ci
garetus. 

ATSIMINK SKRYKUTĮ 
IR VARDĄ 

Mnįįgįįį0t 

IJMlirb«\,al A"u« 
ščiatiftioti rū
šies Turklžky 
fe KiTjptiškŲ 
Ciearctv j>a-

»a»alyjc. 

BOXESo^ 
lO ox%Cf 

JSH Sygryžs iš Tolimos 
Kelionės. 

Dr, A, Rač k us 
Ligonins priima kasdien 

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

WU So. 50-th Ave. 
Cicero, 111. 
• * • « • * ^ r » » » J % M » ^ M •! • • • ( ! 

f Rezld. Tel. Van Buren 0294 
Ofiso Tel. Boulevard 9693 

Dr. A . A. R 0 T H | 
BL SAS GYDYTOJAS JR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, VyriSJm 

Valkų ir Tisų chroniškų Hgų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Hatsted St 
Vai.: 19—11 ryto: 2—8 po piat. 
7—8 vak. Ned. 1<*—18 d. 

Rcs . 1139 IndepeMdenre Blvd. 
OMcaco 

• ^ mm ^ i M I m m* m m » m i •>! m -*mm 
• VIP* ( P * iwm *m 

m>mmm.m. 

D r . M . Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO I l iLINOlS 
TelcAmas Yards 6033 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto po 
pietų 6 iki 8 vale Nedėl iomis ofi
sas uždarytas. 

n • m* 

Dr. L L Rutkauskas 
GYDYTOJAS R CHTRrRGAS 

4412 So. Western A ve. 
THcf. Lafayette 4148 

iiifiip>p»» » < > » • » » » ^ ^ y ^ m ymjm — » Į8J 

f 
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retefonas Seeley 74J» 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* vyrų Iv 

moterų lytiškas Ugaa. 
2401 Madjaon Street 

Kamp. Weatera Ave. — Gklc*«o 
Valandos: i — 4 pe pietų T—i vaje.^, 

* 
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tis lietuviu kataliku tarp* ir iždykindavo ( tv i rk in to ) . 
VVaukeganiečiai lietuviai kata- Mums tokio vadove l^r^kia. 

Jau 
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BULGARIŠKA 2 0 U U 
A8BATA. 

M H* jonai žn?«»iių H vartoja kad 
prašalinus Salti; išgerk to einant 
gulti. J i prašalina ne«srųjn.utfavima, 
pagelbsti sutaisyti V i d ž i u s ir sus
tiprina krauia. Pasiklausk savo vais
tininko arba s iunčiama pačiu. 1 dėžu
tė 81.25 airba S ' ^ 2 83.15 arb 6 už 
$5.25. 

Adresas Marvel Product s Company, 
39 . Ifarvel BuHdtac* Pittsburjrh. 
Pef lna 

mm . • *m m Wfm9 • ' ^ k m ' ' 

KĄ TIK GRĮŽAU U LIETUVOS IR VfiL 
PRIIMU M0ONH7S 

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

Gydau b e vaistų Ui be operacUv 
Pr i ėmimo valandos: f tuo f ryto i k i 8 vai. vakar* 
- 4647 S0. Ę4WTBD 8TRB3ST 

(kumpas 47 gaiva*} 

Naudojama* nuo diegiančių •ąnany 
Nuo įkuusi; I n t M j e ir s^iuoae. 
Kuoi*»t reumatinuas fm aujpkulua 

sutraukia i maigą. 
Nųf»<atniw»i 4į*tm*»į. 4A»W>6HI 

neuralfij^r «wi»f«u|.. 
Nup iinarinimŲ ir numuainių. 

Nuaiii«i«y h- aks»»niu. 

Vtaoomet laikyklff^nM, Pj> »nk»— 
jjliknoKft njįrsitt finotj. kada jis 

t5c . . ir70c ui bonka. ap^ekose. 
" f. ĄP- BICHTER A CO. 

likai pradėjo susiprasti. 
j>iafi<Uen, gĮalima sakyt, jie mu
mis toli palilco. Jau j ie tur 
b*įnytini didelį cl̂ orę, po va
dovystė • vargpu. N. Kulio; 
jie-tur sporto tynią — ratelį; 
ja» pas j'Uos ramdasi ir del jau
nimo šiokio tokio pasisaldini o, 
nes jiems netrūksta tam tikru 
vedėjų. 0;ką mes kenoshįečiei 
turime* galima sakyt nieko. 

mą /£• '' 

Kaip žiuom,!_ jaunimo f>as* 
mus lietuvius katalikus netru
ksią. Bet. kurs jis eįna ir ką 
veikia — tai jau kitas klausi-; 
raas» Kur šiandien mūsų L. 
V îSiij burjelis, kame dabar Bi
rutės Clioras ir Dramos lošė
jai! -Likę be vadovų visi pa-
kri&o ir laukia kažin ko. Taip 
ilgai neturi but. Mum3 Jseno-
shiečiams lietuviams katalK 
kams pirmučiausias uždą vinis: 
sueiti į vienybę reikale bažny-
čios ir remti sulig išgalėjimo 
jos reikajus. O už metų kiti| 
nė nepastebėsime kad ir p^s 
mUĮ pataps šviesestiės diene^ 

' lės, užtaikysime gabų ir pa
vyzdingą vargonįnk$, sakam 
pa^adin^n,, n.e§ ir iš jų atai-
randa tokių kaip man teko 
pągtebėti, kuris vietoj mokinti 
>frtHttm« ir ji kilniti, labiaus 

Gabus pavyzdinga^ lietuvis 
katalikas vargonini^s yrar it 
Angelas Sargas jaunimo ;tar-

kilsune taap kaų) kad'Įkitosįie-
tuvių kolonijos, o rasi, <fe ^r 

augš^'iaus. 
Pi m 

ų.į,.,»', ",:.U"JU..U tzrv*. a?r 
AR ŽINAI KAD 

Purvas pradės lakstyti ani A-
lyyu Kalno Jeruzokinel^J^ale-
stine Ekpjoration pr-'gija.* ke
tina pradėti kasti trumpu iai-
tu vadovaujant Profesoriui 
MeAillistėr. Ar žinai kad daug 
smagiau' jausiesi rūkydamas 
100% grynai Turkiška cT/care-
ta jeigu rūkysi Hekaar?> 

(Apgr.) 

g Physicat Cuiture 
DR. J. A. \ T S L O W 

J Ostcopatos, Chiropratas, 
• Nacm>patas . 
• Nesikankink savęs su ligomis, 
o4er> k nauja sv«ikat4 <na«Jaisiai*o 
Obudais be vaistų Ir opecacUn ^ u o 
•įvairių ir užslsonėjusių ll«v. 
» 4204 Aręher Ave. ant 2 tūbų 
Oant kampo sk«-#ai B r l g a t ę a J***] 

Vai. nuo Qh^-X2 duąna; n u o 
kl 8- vai. vak, 

NėdeUomis nuo 9 iki 12," 
2AU4^4AAtJL&Ja^k««^LttJkJtlJiXaf 

tm> '» '-•/" '' ' ' i ' • " • i w - ' * 

» • • • • ! # • » » » • . • • » » » • lį'iii • < • • • « mm* 
T Rezidencijos Tel. Brunafer^fc **87 

Dr. O. YUCIUS ivgjp į i , .0. 
O H I R O F R A O n O G « > ¥ T O * 4 a 

Be ryduoUų,, be operacijos 
Vai. V-l: ft-K p . M. ftvaa^a/ i - 1 1 

15711 %M'*1——«—••» . A M O B A 
• • " . ^ ^mm9^^^^^^^^^ mwim'^^mT» 

Kamp. B O W T ir Vorth Ąy^ 
^mm%mmmmW*- • • W 

Dr. Maurice Kahni 
! Gydytojas i? Chirurgas 
!4631 6 . Ash land Ave.J 

Tel. Yards 0994 
Valandos; 

• Nuo 10 iki 12 piet. 

INedėl. nuo 10- iki 12 piet. 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą p o M m e r i o 

4729 S. Ashland Ave. 
SFBCIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų TJcų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—6 
po pietų; njuo 7—#.30 vajiajcf 
Nedėl iomis: 10 iki 1. 

Telefonas Dreset 3880 

I N . M « 0 . 3041 

Dr. C. Z. Vezelis 
U K T U V 1 S D E S T I S T A S 

4T18 MO. ASHLAND AVffiff 
a r u 47-toa Gatvės 

Valandos: nuo f ryto lkl f vak. 
Saredocols nuo 4 iki • 

fmmmmmmmmmmm•MMI^MI 
VeL ilovlevasa «M7 ) 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

uo7 w. 47-ta m. 
Valandos auo 8 iki 12 d l a * v » 0 0 • 
lkl • vai. rak. N e d e i U m i s »*io t 

ik) 2 vai . p o plotų 

,m m m mm • » • • « • . • • m< 

r ^ a f o a a t Boulevard l t M 

Dr.SABrenza 

« i * ^ W W * Į Wm\ • • • W> Į %m+4mmmmw% 

4mfim So. A«Wa«d 
Obleaao. DL 

piet lkl t r o 9 M : # : ! • vak. Iki 
•.U va*. 
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VIENAS LAKŪNAS ŽUVO 
ORLAIVYSTĖS LAUKE. 

Tečiaus pramogos neper
trauktos. 

ATVYKO McADOO. 

... 

Ashbttra lanke, pietinėje 
Chi<?agos daly, praeitą sek
madienį popietę įvyko armi
jos laknmj surenjrtos pramo
gos. 

Apie 1 sOO po pdetTj prasidė
jo skrajojimai. Pat pradžio
je įvyko nelaimė. žuvo la-
knnas leitenantas MeBride, 
kuomet neperankštai nno že
mės jam skrindant 150 mailiii 
valandoje staiga motoras sus
tojo dirbęs. Mašina dribo 
žemėn nei akmuo. 

Tūkstančiai žmonių matė tą, 
nelaimingą atsitikimą. Tai 
visa įvyko po įų akių ir vos 
aeroplanas nesmogė minion. 
Butų buvę dar daugiaus ne
laimių. 

Grandu visiems darėsi, kuo 
met toks jaunas, nes tik 27 
metų, gabus ir drąsus lakū
nas turėjo žūti. 

Žmonių suplaukimas buvo 
begalo skaitlingas. Visi ke-

Chicagon keletai dienų at
vyko buvęs pinigyno sekreto
rius MeAdoo. Jis pramato-
mas kandidatas į Snv. Vals
tybių Prtzidentus iš demokra
tų partijos. Gal tais reika 
lais jis ir atvyko. 

RADO NUŽUDYTĄ 2MOGŲ. V y č i , ^ 

Programas. 
Apskričio Vyčių choras jau 

baigia rengti koncerto progra
mą, kuri bus lapkr. 21 d. ant 
48 ir Honore gatvin School 
Hail. 

Programas susidės maždaug 
tokioj formoj: visas choras 
(maišytas), mergaičių choras, 
kvartetu, duetų ir solų. Daly
vaus žymiausi solistai ir so-
ILstės. 

2* Ii 

Žodžiu sakant atsilankusieji 
iSgirs tai ko dar nėra girdėję. 
Tikietus galima gauti išanksto 
nusipirkti pas choristus ir L. 

• i y * •, — i , • • ' ' • f i , • - • « = — i " . " . - • -4a_ 
Ą«ftadi»w Lapte. 12, ;XB3 

pavičius, \f. I>ambliąuskas, A. 
Mureika, J . StrattJauskas, T. 

ir kito Hepaineira pavardės. Liet. Kat. Federacijos Chi-
i^aujų namij šiame vakare cagos Apskr. mėnesinis susi-

Mačis, J . §adis, A. Deksnis", J . j prisirašė: Ona Pašakarnaitė,jrim^imaa įvyks Antradieny, 
* r ™ * ^ *> kri___._i_. _ v. j i T — £ *^zi+lux :- A ^ I A ̂ pkr . 13 d. 8 va i vak. Aušros 

Vartų par. gvet. 
Valdyba. 

Policmonas P. Madden iš 
Robey st. stoties vakar anks
ti rytą užpakalinėj gatvaįtfėj, 
315 No. Robey St., rado nu
žudyto žmogaus lavonų. 

Vakar lavonas dar nebuvo 
identifikuotas. 

Kairys. 
— — 

NORTH SIDE. 
..t 

PAMINtlTA ARMISTICIJOS 
DIENA. 

Šį sekmadienį Chicagoj pa
minėta Armisticijos diena. 
Buvo vaikštynės, mitingai ir 
kitokios pramogos. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Lietuvos Vyčių 4 kp. Jau-
namečin skyriaus susirinkimas 

liai buvo užimti automobi- h u s l a i k o m a ' s seredoje, lapkri-
liais per keletu mailių. ,Dau- r i o U dieh9> ^ S * 1 7 blandų. 
geliui neteko nei arčiaus pri
važiuoti. Pasitenkino tik iš
tolo pasižiūrėti kaip aeropla
nai nardė, kaip bombas metė, 
kaip su parašu^ais žmonės 
leidosi žemyn i.š aukštumos. 

GAUS MATRASŲ DIR 
BĖJAI. 

Chicagoje matrasų gamini
mo dirbtuvėse naujiems mat-
rasams vartojama senųjų ma
trasų medžiaga ir šiaip viso
kios nešvarybės. 
. * Apie tai painformuotas 
sveikumo departamentas. Šis 
atliks tardymus. Tuomet 
tiems dirbėjams bus bloga, jei 
paaiškės, kad tas teisybė. 

Po susirinkimo bus programas 
kuri atliks mergaitės, Jauna-
meėių Vyčių 4 kp. narės, šir
dingai kviečiame visus Vyčius 
jaunus ir senus, didelius ir ma
žus, storus ir plonus atsilanky
ti. Ateikite, pamatysite kaip 
mūsų kuopos mergelės darbuo
jasi. 

Br. Stulgaitė, vice-pirm. 

Lapkričio 7 d. Šv. Mykolo 
parap. svet. įvyko prakalbos 
Vilniaus našlaičių reikale. 

I Kalbėjo gerb. A. Žemaitis. Jo 
kalba buvo j domi, nušviečian
ti tų našlaičių padėtį, jų prie
glaudas, lenkų žiaurumus. 

Vakaro vedėju buvo gerb. 
kleb. Jcun. A. Baltutis. Jis' pa-
sakė įžanginę kalbų raginda
mas prisidėti prie skriaužian-
ėių našlaičių. Reikia žymėti ir 
tai kači jis šiam vakarui davė 
svetainę veltui, kų nebile kas 
padaro, ir už tai priklauso jam 
pagarba. 

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Pas visus matėsi gyvo upo. 
Paprašyti suteikti aukų jie su
metė $101.15. Aukavo šie: 

Po $5: J . Rriminskaitė, A. 
Nausėda, P. Mureika. 

Po $2: J . Lukoševičius, kun. 
A. Baltutis, M. Mųlirinaus-
kas, A. Bacevičius. 

Po $1: D. Maksvitifc, P. Kai \ 
T/į, t 

. I . . • • . • . , -

Kregždė, P. Vaivada, A. Jau
senas, V. Strauga, S. Budvi-
das, A. Kumiletiš, A. Bugie
nius, &. Nausėdienė, M. Tama-
eenas^ O. Ambrazaitienė, Ą. Sa 
liukas, T. Varams. A. Varanie-
nė, J. Gatelis, 'A. Sutkus, J. 
Bekus, J . Če}>aitis„ J. Berke-
lis, J . rtaitulis, M. Ąndriuške-
vičia, A. Basis;, H. Stankevi-
čia, O. Vaškunienė, J . Lebe-
žinskas M. ttareckienė, V. 
Daugirdienė, J . Stankevičienė, 
J. Berneckienė, M. Sutkuvie
nė, M. KiselcviČienė, J . Ka-
nnopie, Ignotavičia, P. Sutkus, 
noj»e, Ignotavičia, P. Sutkus, 
čienė, P. Valkūnas, J . Ra
moška; M. Nausėdienė, N. N. 

Rep. 
, - - • * 

. __, _ 
Ift TOWN OF LAKE. 

, , , • • • , 

Lapkr. 7 dieną, įvykio L. Vy
čių 13 kuopos susirinkimas. 
Nutarta ateinančia sereda tu
rėti pasilinksminimų. Visi į šių 
iškilmę esate kviečiami. M ûzi-
ka šiam vakarui bus Mikolo 
Petroševyčiaus. Taipgi Adven
tų laike nutarta laikyti deba
tus. Debatų vedėja tapo išrink
ta Zofija Bajoriunaitė. Deba-
itoriai pasižadėjo V. Stancikas 

Juzefą !Benediktaitė ir Anelė 
Mauraitė, taipgi vienų susirin
kimų atgal prisirašė i*rančiš-
ka Kačinskaitė. 

Vytė. 

TiMYKITE LAPKRIČIO 18 
DIENĄ, 

IEŠKO KAMBARIO. 

LlMtJVIAI ADVOKATAI 

Rodos visiems* yra žinoma 
L. L. R. K. Moterų Sąjunga. 

Taigi apie šios organizacijos 
prakilnumų nėr ko nei aiškin
ti. Tiktai turiu užgarbę pra
nešti, kad šio mėsesio tai yra 
lapkričio 18 d. ant Bridg*por-
to šv. Jurgio par. svet. Mote
rų Sąjungos 1 kuopos yra ren
giamas puikus' šokis. Moterų 
Sąjungų kuomet tiktai yra 

CHORAS STIPRĖJA. 

Pavienis asmuo ieško kambario, 
pageidaujama kambary gauti Wect 
Ridės apylinkėje. 

Praneškite % 
"DRAFGA" 

-
2334 So. Oaltlcy Ave. Chicago, Iii 

Telefonas Rooserek 77*1 

m\ n. , .1' ,1' 'i i. , ' = 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

V«l» berHM vi«a«s« Teiomao*^. Kgraml-
Duoja Abstrakttu. Padaro pirkimo ir 
p*r«ATltno Dokumento* ir iraliojimo*. 

7 S-outh Dearborn Street 
BOOM 1538 TRIB13TE BLDO. 

Telefonas Randolph 32«1 
Vakarais: 2151 Weet 22 St. 

Telefonas Canal 1««7 

AR ŽINAI KAD 

JOSEPH C. S0B0L 
L I E T r V l s ADVOBLATAS 

155 N. Clark St. Room 1518 
Telefonas Dearborn 47M 

Telefonas Canal 3580 
Vakarais 2341 W. 23-rd Plaer 

1 " ' 
* f' 

Eugsėjo 1 buvo IK $4,777?906,-
Sll efrkulacijo.s' šioj šaly duo
dant capital cirkulacija $42.-
85 sulyginus $4,695,769,124 
per eapital $42.16 rugpjūčio 1, 

turėjusi Šokius, visuomet pu- $4,393,569,927 per eapital $39.-
Blika buvo patenkinta. N^abd: 5 3 rugsėjo 1, 1922. Ar žinai 
• • i J • ~- v _> i » s kad paprasti cigaretai duoda 
JOJU kad ir sj karta pilnai bu- a W ^ ^ u^™* T W V ; ^ 

site patenkinti. 
Komisija. 

kiekybė gi ITelmar Turkiški 
jeigaretai duoda kokybė? 

(Ai 

P R A N E Š I M A I . 
• ________ 

. 
TOWN OF LAKE. — Lapkrifiio 13 

*.. Davla Square parko svetainėj j -
vyks Mažųjų Lietuvos Vyčių susirin-
kimas. Taigi visos mergaitės, kurios 
jau priklauso ir kurios dar ne, atsi
lankykite. ' j 

Vyt*. 

A T V I R U T Ė S . 
. . « * - - i 

* A. Žmuidzinavičiaus—Žemaičio. 
tCc tik gavome labai gražių A. Žmuidzinavičiaus p i^-

tų atviručių, įvairių Įvairiausiu gatunkij: 
-s 

Subigraužimas, 
Nemunas ties Kaunu, 
Liūdnas Kraštas, 
iTirinėjimas, 
Nerys,?'1 

Dravės, 

KBISTOS ant kryžiaus 
tai labai graži atvirutė. 
Į Šviesia praeitį 
Giedros Vakaras( 

Palangoje Nagio kalnas* 
Regėjimas. 

(Apgr.) 

NAMU STATYTOJAI 
_J ntatome Ir Hkslinjune plnirns ant 

i buiuraIowH, ba.n>Vii), Icrnutiirh) ir flat> 
•uunų V1I->H* dul)K« Cook Pavieto. Mta 
dabar «tata~e narna $175,000 verkios 
IJHuTiq Audttorium 3131—37 K HaM-
ted ratve*. Talpjri pardaadame Aokiil-
nlua Hon.li.u»» nes yra nanmi* lnv««te-
irntai. AtoUknk "DICAIGA8" (H. B.) 

It334 H. Chiklry Ave. C'hicaco, III.- , 
• • « • • • • • » • » • • • » • « • • • " 

AUTOMOBILIU AUKOS. 

, Praeita sekmadienį septyni 
asmenys žuvo Cbicagoje ir a-
pylinkėse nelaimėse su auto- \ęs ohorni, tikimės kad ir da-

L. Vyčių Chi. Aps. Choras 
stiprėja. Kas praktika vis 
daugiau ir daugiau pajėgų at
siranda. Štai praeitą penkta
dieni, k$ tik iš Lietuvos su
grįžus p. M. Zujus, prisirašė 
prio aukščiau minėto choro. 

Reikia pripažinti, kad p. 
Zujus, nors nėra garsus solis
tas bet kaipo choristas užimą 
labai svarbią, vietą. Kaip pir-
miau jis yra daug pasidarba 

mobiliais. bar tą pati padarys. 

įmmtmm » • » » • • 

ČIA JUSU DIDŽIAUSI PROGA! 
PARDAVIMUI 5 kambarių cimentinių blaksų namelis 

statytas ant dviejų lotų su elektros šviesa. Randasi ant Ma-
jor Ave. netoli Archer Ave. gera vieta daržovėms ir auginti 
naminius paukščius: Reikia įmokėti $500.00 pinigais kitus ant 
lengvių išlygų kaip renda atsišaukite tuojaus pas 

BRIGHTON REALTY COMPANY 
4034 Archer Ave. Prie California Avenue 

Kam Mokėti Didelius Pinigus 
Kitiems Automobilių Mel-anikams. Kuomet Tamsta 

Patsai Gali Būti Savo Karo Meistru? 

DAR NIEKAS NESIGRIAUDINO 
SAVO KARO MEKANKU 

Mes Kmokinaine jauktiškai Sutedkdaini ir Teorijos. 
Mokslas Garantuotas Ant Geriausių Karų 

Bridgeport Automobile 

VIEŠ* PADĖKA 
... 

Taipgi turime ir kitokhį atviručių. Kiekvienos atviru
tės kaina tik 5c. 

\i Širdingiausiai tariame 
padėkos žodi ėmusiems 
dalyvumą mano motinos 
Evos Klumbienės pamal
dose kurios įvyko Lapkr. 
7 d. šv. Mykolo par. baž
nyčioje. Ačiū gero. klebo
nui kun. A. P. Baltučiui, 
gerb. Sesutėms kurios gra 
žiai papuošė altorius, ačiū 
vargonininkui J. Brasai; 
čiui ir visiems kitiems ku
rie taip skaitlingai daly
vavo pamaldose ir atjau
tė miunis toji dienoje. 

Nuliūdusi Agota ir 

Condrotas Ignotavicei. 

2334 

DRAUaAB PŪB. 00 . 

Avenue Chicago. UI. 

GERB, KUNIGU DOMEI. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITI-S 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

L FABIONAS CO. 

809 W. 351h St., Chicago 
TeL Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakorte*. * 

•55R-

NAUJA 
V i . . I 

u ? . | 
... 

-

Ant Bridgeport o 
PiiŲci.iucios nu.klntoa kvi€ 

vestuvėms bankletaras, pa Krabams J 
vainikai ir kitoms pramogoms. 

Taipgi užtaikome povder'j, per-
jjįfuma, plaukams tinklelius (halr| 

r a t t i a u 
Ką tik esame gavę L§ Vokietijos gražių pavėlkslerių, 

Taigi iries pasiųlitume Gerb. Kunigams jų užsisakyti, nes 
jie butij tinkamai apsilankant vaikučiams dalyti. Pa
veikslėliai maišyti. Formatas 3x4%. 

Kaina tik 10c. už tuziną. 

m*t*i. 
• • ' • ; 

Patarnavimas mandagiausias, 
[kainos žemiausios. 

URBA FLOWER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

0OS7 

A, E. STASULANI 
> ADVOKATAS 

Vidurmletitij Ofisas 
[Room 1726 Chicago Temple Bldif.l 
77 W. VVashington St.j 

[Ck'it'ro Ofisas 1314 So. Cicena Ave.j 
Tolef. Ciocro 5036 

PirroadiemJo vakoraLs tiktai 
f Bridgeport Ofisas 323S S. Hnlstetl) 

Street Tel. Bonlerard 6737 
Visais kitais vakarais. 

' V. W. RUTKAOSKAŠl h 

A D V O K A T A S 
Oflsa- Dldn>lestrl> 

29 South La Salia Street 
; %Tf-m •Lambaiis 5»0 

Telefonas Central 63M 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4*111 

! • • » • • » - » » 1 • • - — — i— — — — - - - • 

> • • • « , » • » • _ • • • » » • • » » • » » »• —1 —i — • 

J. P. WAITCHES 
L i w y e r 

I_OCTTJ VIS ADVOKATAS) 
Dlen.: R. 614-M6-127 If. 
born Str. Tel. Randolph 55H4 
Vakarais: 107S6 S. Wabash A 
Roseland Tel. Pallman 6377 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

. Ofisas Vidurmlestyje 
CHICAGO TEMPLE BUILDUfG 

7f West Wa«lUngton Street 
Room 1726 Tel. Dearborn 9057 
Namu Tel. Hyde Park 3393 

. « « . . . > • • mm mm <•»»»m 

W. B A N E S 
ADVOKATA8 

7t W. Monr«M> Street 
Room 904 — Telef. Itaodolpb 2900 
Vai: Nuo 9 ryto Iki 6 po pietą 
Vakarais: 3203 So. Ralsted Str. 

Telef. Yarda IC-I 
Ctticaa-o. 

. — 

LIETUVIAI GRABORIAI 

2334 South Oakley Ave. 

DRAUGAS PUB. CO. 

• 

. 
Chicago, UI. 

.• 

3238 South Halsted Street, - : - Chicwo, HL 
. — PETRAS JUSAUOB DfBl^lTKTORITO 

-
s 

• 
N A U j y j y A M ž i y 

_ * T ".%' 

: u A 

-

Parašė 
Dr. Jonas Totoraitis, Marijampolės Valstybinės Rygiškių Jono Gimijazajoš Is

torijos Mokytojas. , >• • 
Istorija padaryta į tris dalis; ^->: 

. • . . 

• . 
: • ' 

. 

PIRMA DALIS. 
: 

' 

• 

Atradimų ir reformacijos laikas. 
(Nuo Amerikos'atradimo 1942 m. iki 1648) 

ANTRA DALIS, 
Neapreštos valdovų vaidilos arha a^olintiano liukas. 

(Nuo Vestfalijos taikos iki prancūzų veroliuciįai 1648 

' 

1789) 

KonstntMų kovų ir ekanojinio progreso laikas. (Nuo 1789 — 1914 m.) 
Šį istorija begalo interesinga. Kiekvienas teikėtų j % įsigyti. 

Kaina tik $1.50 
DRAUGAS PUB. CO. 28H 9orth Oakley Avwme 

CHdcago, Illinois. 

» » » • • i i •»•»«» m » . » j | 

} Telefonas Canal 5395 

JOHN 6 . MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. 

i»~" • • • • _ . , 

•"'•• - - i • • mm m m » » • . m{ į 

Pnlaec Tflr fo iMtf 

l.ic. Emhalmor Cicero 82TS 

( K A S SYRBVICZK 
Graborloa 

1437 S. 49-th A r * 
Ciocro. 111. 

PttgTal»am!» koplyčia reltui. I'ri\_-
tlnln umbuloncus. l'utarouvitnas kuo-
r«t-M_la_ vUoj C hieasroj. 

Tel. I^afayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvys, UetUTlafns visa

dos patarnauju kuoseriaosia 
M. YUSKA 

8228 West SS-th Street 
- • - . , I » T , - . I . i • i • . . . . . . _ » _ 

I 

TeJefonaa Boulevard 41S8 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauja lai
dotuvėse f e»-
tuvėse, krlkJty-1 
nėe Ir kitaosr 
reikaluose. Kai
nos prieinamos. 

3307 Aubum Ave. ChicagC. 

a _ » - • • - . » - - » - • • 

S. D. LACHAWICZ 
IJJLTI VIS GRABORI f S 

ĮSI* W. t t - i d Fl. Cklcaco, H] 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-

Ciaiuda Reikale meldžiu 
ktl. o mano daros busite 
Milut i TeL Canal 1171—11 

TONSILUS] 
IŠIMU 

I roBULiAcsio^ns MOKSLOJ 
PRIEMONĖMIS: 

I.—-be peilio, 
2.—he kraujo, 
S.—-be marinimo, 
4.—be skausmo, 
5.—be Jokio pavoja os sve i ] 

katai. 
Po operacijos Smogui nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti 

nereikia gauki nuo darbo, nereikia kentėti sopulių; žmogus gal 
tuoj valgyti, dainuoti ir Jaustles linksmai. 

Patarimus tousilų reikalais duodu uadyka, 
Žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano klinika, —| 

kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti. 

DR. AL. M. RAČKUS 
Gydytojas, Chirurgas Ir Obstetrikas, 

1411 South oO-ttt Avenue Cicero, Illinois.] 


