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METAI-VOL. VHI 

M AUSTRUOS SOCIALISTAI 
GERBIA KANCLERĮ 

POLITINĖJ KAMPANIJOJ 
KLAUSĖSI PRAKALBŲ. 

VIEN.YA, lapk. 22. — Kaip 
visur, taip ir Austrijoje soci
alistai veda smarkia propa
ganda prieš Katalikai Bažny
čia, kunigus ir katalikus. Ne
žiūrint to, Austrijos socialis
tai visgi turi skirtumų nuo 
kitų šalių socialistų. Austri
jos socialistai apsvi estes ni. 
Jie visuomet gerbia tai, kas 
yra gerbtina, IflĮRjJP 

Austrijos kauclierium yra 
prelatas Seipel. Ačių jo pa 
stangoms, Austrija išgelbėta 
nuo finansinio ir ekonominio 
griuvimo. Jo pasidarbavimu 
atgaivinta austrų korona, ku-

Amerika Neplanuoja Šelpi 

APIE TAI PRANEŠA KOMERCIJOS SEKRETORIUS 
H O O V E R 

SEPARATISTŲ KARIUO
MENĖ UŽĖMĖ MAINZ. 

BELGIJA MOBILIZUO
JĄS!. 

130 žmonių žuvo kovoje. 

APIE TAI GAL BUS PAGALVOTA PASKIAUS, 
SAKO SEKRETORIUS. 

ri buvo nupuolusi netoli bol-
ševistinio rublio. 

BERLYNAS, lapkr. 22. — 
Separatistai Rbinelando pa>-
sieny užėmė keletą Bavarijos 
miestų. Jiems gelbėjo fran-
cnzai. * 

AVASHINOTON, lapkr. 22. 
—Komercijos sekretorius Ho-
over pranešė, jog šalies admi
nistracija šiuo kartu nepla
nuoja jokios šelpimo akcijos 
Vokietijoje. I r dėlto šis fckm-'koma, šiandie bedarbių ten 

jog situacija Vokietijoje la
bai komplikuota. 

Be abejonės bodnieji gyve^ 
ntojai kenčia vargą del bet
varkės ir nedarbo. Gruody 
Komercijos departamentas 
pasidarbuos ištirti visa situa
cija. 

Anot gautų oficialių rapor
tų, skaičius bedarbių Vokieti
joje nuolat eina didyn. Sa-

Šio mėnesio pradžioje įvy
ko rinkimai Austrijos parla-
mentan. Prieš rinkimus, 
kaip paprastai, buvo vedama 
politinė kampanija. Kanelie-
ris kuu. Seipel daug laiko pa
šventė tai kampanijai. Su 
prakalbomis jis apkeliavo vi. 
sa respubliką. 

Visur tūkstančiai žmonių 
jo jdomių prakalbų klausėsi. 
Kai-kur susirinkimuose būda
vo didžiuma socialistų. Te
čiaus visur laikytasi ramiai ir 
k i b y t a jo reiškia™ nnome, j ffl ^„uk^ta. 
mų. 

simas nebus aptariamas. Ho-
over užgynė paskelbtas ži
nias, buk jis pats jau apdir
bęs tai šelpimo akcijai planus. 

Sekretorius pripažino, kad 
tuo klausimu keletas asmenų 
kreipėsi į Prezidentą. Bet 
iki šiolei nieko nenutarta. 
Hoover sako, jog Amerikos 

| Šelpimo administracija jau 
likviduojama. iTaJgi, turi but 
aišku, kad tai administracijai 
nebus pavesta nauja akcija 
Europoje. 

• 

Vietomis pasitaikydavo vie 
nas-kitas pusgirtis socialistu-
kas atsiliepdavo kalbant kan-
clieriui. Tečiaus tuorįaus kr-
ti 'socialistai juos nnmalšin-. 
davo. 

(Taip tai gerbiamas kanclie< 
ris. Tai daro ne kas kitas, 
kaip tik pačių socialistų su-
kulturėjimas. Toki socialis
tai visuomet gali tikėtis, kad j 
ir jų reiškiama nuomonė ga
li but pagerbta, jei tik ta nua-
monė savy nors kiek turės 
sveikumo. 

Bet Austrijos socialistai 
gerbia daugi aus kaip reiškia-( 
mą nuomonę. Jie gerbia 
kanclierio kunigo asmenį, 
kuris daug valstybei pasitar
navęs.* 

busią arti vieno miliono žmo
nių. 

Vokietijos padėtis. 

Vokietijos prekybos-prnmo-
nės gyvenime netikrumas ir 

| nepastovumas šiandie gali 
but didesni, negu pirmiaus. 
Bet reikia atkreipti domę į 
tai, jog Vokietija šiandie skai
tosi dar tikras milžinas pre-j 
kybos, pramonės ir žemdirby
stės atžvilgiais. 

Pirmaisiais šių metų šešiais 
mėnesiais (Vokietija pirko S. 

BERLYNAS, Japkr. 22. — 
Vokiečių separatistų kariuo
menė Rhineląnde po smarkios 
kovos pagaliaus užėmė mies
tą Mainz. Miestelėnai ir a-
plinkiniai valstiečiai smarkiai 
priešinosi separatistams. Te
čiaus tas negelbėjo. Apgi-
nėjams truko reikalingi) gink
lų, kokių pakaktinai turi se
paratistai. Kiekvienam su
prantama, kas guos aprūpina 
ginklais ir amunicija. 

Kaip tenai, taip kitur pas
taromis keliomis dienomis ko
vose žuvo virš 130 žmonių. 
Bet separatistų nuostoliai nu
kautuose yra didesni. 

Gyventojai neturi nei ma
žiausio pasi 

BRIUKSELIS, lapk. 22.— 
Yra žinių, kad belgų vyriau
sybė rengiasi mobilizuoti tri
jų metų atsarginius. Bel
gai socialistai parlamente 
šaukia, kad Vokietijoj situaci
ja bloga. Sako, Vokietija iš 
socialistinės valstybės palen
gva ima keistis monarchisti-
ne. Tuo skaudžiai perimti 
visi vietos socialistai. 

Žinios iš Lietuvos 
VALSTYBINĖ DEGTINĖ. 

UŽIMTA KELETAS BAVA
RIJOS MIESTŲ. 

įmo separa
tistams. Kur kolq separatis
tą nutveria, to jau gyvo nepa
leidžia. Kai-kuriose vietose 
keletas separatistų burių iš
klota ligi paskutinio kareivio. 

Separatistams sunkus daik
tas atsiekti savo tikslą, kuo
met jų žygiams priešinasi 
gyventojai. Separatistai ffau 
na franeuzų ir belgų pagel-Į 
bos. Tečiaus ir tas neduo 
da geistinų rezultatu. 

IEŠKOMAS ŽMOGŽUDIS. 

Atsakydamas klausiman, ar 
oficialiai raportai iš Vokieti
jos pripažįsta šelpimo akciją 
reikalinga, sekretorius atsal#\ 

NEW YORK, lapkr. 22. — 
Spalių 2£ d. staiga pranyko 

Valstybėse prekių už 143 mi- j 4 metų Irving Pickelny. Vis
liomis dolerių. Pramonė Vo
kietijoje, kai kas tvirtina, 
šiandie Idbiaus išvystyta, ne
gu butą pirm karo. 

BERLYNAS, lapkr. 22. — 
Vakar Reichstage kanclieris 
norėjo kalbėti. Bet komuni
stai sukėlė baisų triukšmą. I r 
neleido kalbėti. 

RIAUŠĖS SILEZIJOJE. 

BERLYNAS, lapkr. 22. — 
Silezijoj .atnaujintos riaušės 
del maisto stokos. Lieguitze 
riaušininkai apiplėšė krautu
ves. Keletas žmonių žuvo. 
Policija pasirodo bejėgė. 

Degtinės ir spirito valsty
binio monopolio organizavi
mas jau yra tokioje padėtyje, 
kad Kaune štai gau antra sa
vaite gaminama yra valstybi
nė degtinė. Prieš keletą die
nų valstyb. degtinė pasirodė 
prekyboj atsekirose krautuvė
se. Be to, yra, pardavinėja
ma jau Kaune iš valstybinės 
krautuvės, Bažnyčios gatv. 
Degtinės Monopolio rūmuose. 
Jau yra išdirbtos taisyklės a-
pie būdą ir tvarką privačių 
degtinės fabrikų likvidavimą, 
kurios pasirodys spaudoje šio 
mis dienomis. Po poros sa
vaičių turbūt galima tikėtis, 
bus paskelbta spirito ir degti
nas monopolio įvedimo diena 
Lietuvoje. 

rytą jau bažnyčioj daug susi
rinko žmonių. Kaip tik iš
statė Šv. Sakramentą, užgie
dojo lietuviai, lenkai norėjo 
perrėkti, bet qų buvo nedaug, 
tai nepajėgė. 

Kai gi lietuviai pradėjo 
giedoti rožančių, lenkai va
landas — išėjo mišinys. Kle
bonas, tai matydamas, užda
rė Švenčiausį ir bažnyčią ir 
pats išvažiavo Nočion. Visą 
triukšmą čia daro vadinamo
ji Kochanskio šaika daugiau
sia iš tamsių tarnaičių. J i 
bažnyčioje daro demonstraci
jas ir vieton šventų giesmių 
dainuoja lenkų kareivių dai
nas. 

LIETUVIŠKOS KORTOS. 
Einant įstatymu apie kortų 

monopolį, .Lietuviškos kortos 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS; ;iau pafami"tos ir š;™ ™ t u 

tam tikra Finansų Prekybos 

MIRTINAI PAŠOVĖ VYRĄ. 

nų namų rųsy rastas nužudy
tas. Policija ieško žmogžu-

Idžio. 

ANGLIJA SUSILAIKO 
TVIRTINTI SUTARIMĄ. 
VISGI, VOKIETIJAI BUS 

PASIŲSTA NOTA. 
>• * 

Pramatoma, nota neduos 
rezultato. • 

DARBUOJAMASI ANGLI
JOS ATVERTIMU. 

n t • 

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Dr! Hugb Pope, Dominiko
nas, spėja, kad 1950 metais 
iš Anglijfos visų gyventojų 
viena trečdalis bus katalikai. 

Tuo tikslu visos # vienuolių 
kongregacijos imasi įtempto 
darbo grąžinti anglikonus 
Katalikų Bažnyčiai. 

ĮSPĖJIMAS MOTERIMS, 

ROMA, lapkr. 21. — Čio
nai visose bažnyčiose prie 
durių pakabinti įspėjimai 
moterims, idant jos neitų ba
žnyčion su plikais žemai kak
lais, nepiktintų žmonių ir y-
pae' tokioj padėty nesiartina 
prie Viešpaties Stalo. 

PARYŽIUS, lapkr. 22. — 
Lordas Crewe, Anglijos am
basadorius Francijai, gavo 
instrukcijų iš Londono kas 
link notos siuntimo Vokieti
jai. 

PARYŽIUS, lapkr. 21. — 
Santarvės ambasadoriai su
tarė pasiųsti Vokietijai notą 
kas link militarinės kontrolės 
komisijos ir sosto įpėdinio 
gryžimo. Tas sutarimas įvy-ą

# 

ko, kuomet Francijos premie-
ras nusileido, pasidavė Angli-
jos reikalavimams. 

Anglijos reikalavimai buvo 
reikalauti Vokietijos, kad ji 
duotų apsaugą santarvės mi-
h'tarinei kontrolės komisijai. 
Bet jei Vokietija priešintųsi, 
Francija neprivalo savaran
kiai imtis jokios militarinės 
akcijos prieš Vokietiją. 

Lygiai Anglija nesutiko 
kelti nebereikalingo triukšmo 
del gryžusio Vokietijon sosto 
įpėdinio. 

Francijos premieras tuos 
reikalavimus išpildė, kuomet 

pastebėjo, kad Anglija griež
tai laikosi savo nuomonės ir 
pasirengus suskaldyti santar
v e 

Tad ambasadorių susirinki
me padarytas sutarimas taip, 
kaip Anglija norėjo. Bus pa
siųsta Vokietijai nota. Bet 
jei Vokietija reikalavimų ne
pripažins, tai jjokia akcija 
prieš ją nebus keliama. 

Tas sutarimas įduotas san
tarvės valstybių ministerių 
kabinetams patvirtinti. Fran
cijos ir Belgijos kabinetai su
tiko su sutarimu. Bet Ang
lija tai atidėjusi toliaus. Gir
dima, kad Anglija lauksianti 
savo rinkimų parlamentan, 
kurie įvyks gruodžio 6 dieną. 

Pranešta tad, jog Francija 
su Belgija pačios vienos siųs 

{Vokietijai notą. 

NUŽUDĖ PAČIĄ IR 
PABĖGO. 

Pasąuale Pagano, 930 No. 
Lawndale Ave., paliko pačią 
su S nesuaugusiais vaikais ir 
virš mėnesio nežinia kur bu-
vo. . 

Aną dieną jis sųgryžo na
mo. Tai matė^kaimynai. MCK 
terys pradėjo kalbėti, jog jis, 
matyt, gryžo susitaikinti. 

Kiek palaukus Pagano vai
kai išUėgo laukan klykdami. 
Pagano dviem šūviais nužudė 

(pačią ir pats pabėgo. Poli
cija ieško žmogžudžio. 

Šiandie Chieagos operoje 
bus lošiama •" Romeo ir Jn-
liet." 

Mrs. Mary Bula\vsky, 1613 
"W. Huron St'., mirtinai pašo
vė vyrą. Žmogžudė suimta. 
Jinai sako šovusi į vyrą už 
tai, kad tas žadėjęs ją pame
sti. Gi jųdviejų, esą, buvo 
sutarta kitam kitą žudyti, jei 
kuris reikštų noro pamesti. 

Reikia atsiminti, kad Mrs. 
Bulavvsky tnrėco penktąjį vy
rą/ 

CHICAGO, šiandie išdalies 
apsiniaukę; šalčiau* 

PRAMATOMAS KARAS 
FRANCIJOS SU VOKIETIJA 

Vokietija gali atsisakyti nuo 
sutarties. 

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Kuomet Anglijo:? diplomatai 
n^gi.ia visorus priemonėmis 
ir tolesniai palaikyti ryšius 
su Francija, tos pačios Ang
lijos gyventojai Europos si
tuacijoje mato dideU pavojų 
pasaulio taikai. 

Reikia pažymėti, kad pasi
baigus karui su Vokietija, pa
saulis ikiVo! nepatyrė nei 
taikos, nei ramybės. Tečiaus 
nei nebūta didelhj karų, išė
mus Turkiją ir lenkų imperi-
listinius žygius. Numatoma, 
alistinius žygius. Numatoma, 
kad ramybes nei negali būti, 
nes kas momentas gali kilti 
naujas karas. Tas karas, tai 
Vokietijos su Francija. Jis 
sukeltų visą Europą naujan 
karan. 

Kame priežastis. 

Daugelis anglų spėja, jog 
trumpoj ateity Anglijos su 
Francija draugingumas turės | 
suirti, jei pastaroji griežtai 
laikysis savo senojo nusista* 
tymo. (Puomet kasgi įvyks? 
Vokietija atsisakys pildyti 
taikos sutarties . sąlygas, gi 

pakels karo. 
Vienas anglas diplomatas 

sako ; 
"Svarbiausias pavojus yra 

galutinas santykių pertrauki
mas Vokietijos su Francija. 
Tas suirimas gali įvykti kas \ 
momentas, kuomet Vokietija 
tars žodį, kad ji atsisako mo
kėti reparacijas (kontribuci
ją). Tokiam atsitikimui ne
reikalingas nei oficialis vo
kiečių valdžios pranešimas. 

Francijai gyvas reikalas. 

m£nuo skiriama vis naujų mo 
kesnių. Vilniaus seimo rin
kimų metu buvo žadėta drus
kos, žibalo ir geležies, bet jo 
kaip nėra, taip nėra: reikia 
kontrabanda gabentis iš ana
pus linijos, kur daug pigiau, 
gia sulaikyti Rodunės riauši
ninkų. Zdanavičius yra Lie
tuvos dvarininkėlis iš Kuktiš-

ir pramonės Ministerijos Ko
misija atlieka lošiamųjų kor
tų iš spaustuvės priėmimą. 
Artimuoju laiku mūsų naujos 
lošiamosios kortos pasirodys 
prekyboje. 

N. STRUNAIČIAI, Švenč. 
apskr. — Niekur Lietuvoj, 
tur but, tiek nekenčia gyven
tojai del mokesčių kaip mes. 
Kas mėnuo vis gauna naujus 
įsakymus mokėti mokesčius. 
Jokie skundai nesulaiko su
mokėjimo. Nesumokėjusiems 
dedama 5 nuošimčiai baus
mės kas mėnuo ir išlafdosf* Godonės bažnyčioje lenko, 
priverstinai egzekucijai. Kas chuliganai nuolat kėlė triufcš-

LIETUVIŠKA PARAPIJA 
PANAIKINO. 

mą del lietuviškų pamaldų. 
Spalių 7 d. Vilniaus vyskupas 
Rodunės bažnyčią uždarė. 
Parapiją padalino tarp greti
mųjų parapijų. Kunigai iš 
Rodunės visai išvažiavo. 

SIUOX FALLS, S. D., lap-
22. — Apskričių priesrinkimi-
nėse konvencijose laimėjo 

kių parapijos. Tai jo aps- McAdoo. Ford mažai gavo 
krity jau kelintas mėnuo Ro-f 

"Tuotarpu .reparacijos 
Francijai yra gyvas reikalas. 
Negali but dviejų nuomonių, 
kad Francija nors dalies jų 
atsisakytų. (Tuomet ji pakel
tų militarinės operacijas Vo
kietijos plotuose. Vokietijos 
gyventojai pakiltų gintis. Kil
tų karas, naujas kraivjo pra
liejimas. Francijai pagelbbn 
stotų jos vasalės valstyVJės: 
Čekoslovakija, Rumunija, Le
nkija. Gi Vokietijai kas? 
Sunku įspėti. /Tečiaus ir Vo
kietija greitai susilauktų pa-
geloos." 

Dėlto, anglai bijo naujo 
karo. Jie visomis priemon-ė-
mis darbuojasi palaikyti drau 
gingus ryšius su Francija ir 

f ją sulaikyti nuo saužudystės. 
Francijai ir.kitoms 

valstybėms, butų bloga ir pa-

dunėje miestelio 'chuliganai' 
su • lazdomis šeimininkauja 
bažynčiojje ir ties bažnyčia. 
Tvarkos dabotojai, taryt, to 
visai nemato. 

Rugsėjo 8 dieną prasidėjo 
keturdešimtsė. Antroji diena 
skiriama lietuviams. Anksti 

balsų. Repubbkonai dar ma
žiau. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.48 
Francijos 100 fr. 5.90 
Italijos 100 lirų 5£ l 
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M DRAUGĄ 99 

Francija tuomet Vokietijai | čiai Anglijai. 

Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau* 
I I s!a^ Patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau-
| | šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-
| s Pramonės Banką. 
| g "Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
f | perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
| | Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

= Nedaliomis uždaryta. 
L 5 2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, HL 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 1 
PARLAMERTMIZMO BMIKRUTAS. 

£tna kasdieną išskyvus nedėldienro*. 
Metams ••••••••• $6.00 
Pusei Meti} •. •.. Po»ev 

Oi pww—M| aokaai tekalno. Lai
kai skaitosi BOO užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adrsaas. Pinigai geriau
siai siusti išperkant krasoje ar ox-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigu i registruota laiaką e 

DRAUGAS PUb. CO. 
2334 South Oakiey Avenue 

Cmcago, Illinois. 
Tel. Roosevelt 7791 

t>e>e>«-»eytyt̂ «̂ a'a««eye%eir#«,a«e># 
IR MAGINAMA TUNKA. 

Vokiečių markė jau išėjo iš 
apyvartom ir New Yorko mai-
nybos agentai jos nepažįsta. 
Markės vertė nupuolė Ugi. pen 
kiasdešimties centu, už trilio-
ną markių! 

Tai reiškia, kad tarptauti
nėje rinkoje Vokietija nebe
teko savo tautinių pinigų; jų 
nebegalima iškeisti. 

Vokiečiai nenusimena; jų 
markės kritimas ir vertės ne
turėdama jiems geraL apsimo
kėjo. Nėw Yorko "įTribune" 
pastebi, kad amerikiečiai ii 
anglai prakišo apie pusantro 
biliono dolerių. 

Daug kas tikėjosi vokiečių 
pinigams pakilsiant ir speku-
lacijos tikslais vokiškų mar ! 

kių gerokai prisipirko, ypač 
kuomet markė .smuko. Speku-
lantai laukė markės pakilimo 
ir žadėjo tuomet pasipelnyti: 
parduoti pirktąsias markes 
brangesne kaina negu kad 
pirko. 

Bet ne tik amerikiečiai ir 
anglai, nukentėjo. Pirkosi 
ifiarkių ir kitų šalių žmonės, 
o Lietuva ilgai besinaudoda
ma vokiškais pinigais ne vie 
ną milioną dolerių sukišo. Sk
audu ir prisiminti! 

Iš oficialių šaltinių žino
ma, kad Vokietija pardavusi 
apie penkiasdešimts 'bilionų 
markių įvairių šalių rteikan 
tams„ 

Kitaip kalbant, Vokietija 
tuo būdu sutaupė svetimos 
valiutos (pinigų) atsilyginda
ma beverčiais popiergaliais, 
kurie jai tekainavo tiek, kiek 
verta popiera ir markių spau
sdinimas. 

Ji sukrovė mažiausiai du 
bilionu dolerių. Tikrai fran-
cuzai gali nusiskųsti: vokie
čiai ir nutrinami tunka. Nors 
Vokietija ir atmokėjo savo 

' skolų — reparacijų dalį fran-
cuzams išviso 1,900,854,000 
auksinių niarkių, kaip rodo o-
•lieialės reparacijų komisijos 
žinios iš birželio 30 d. 1923, 
^bet tos markės pavertus do
leriais utstovauja tik 47o mi-
iionus dolerių. 

Taigi ji praturtėjo svetima 
'uouda ant pusantro biliono 
dolerių. Ar nenaudingas norą 
ir tarptautinėje rinkoje bank-
nitas? «į 

Ekonominis krizis, socialis krizis, politinis krizis, parla
mentarinis krizis — bankrutas. Vienu žodžiu, visose srityse 
kriaiai, kryžiai, nepasisekimai. Kad toki nepasisekimai butų 
socialistų bauginamuose "inkvizicijos viduramžiuose" — ne-

—am 
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baugu, bet kuomet jie įvyksta technikos, .kultūros, civilizaci- j laisvamaniškoji Liet. Mokyto-, 
jos, demokratybės "aukso' * amžiai, tai kame noi» girgžda,' jų Profesinė Sąjunga sušaukė. 
traška, braška. s 

Ir kaip gi yra su demokratybės žiedais — parlamentais? 
Griuvo sostai, griūva parlamentai. AT*VTS dar nekaista "pa
saulio lygintojų*' skruostai! Tik apsidairykime3! 

Visuotinas krizis. 
. - - - • . 

Parlanientariamo krizis šiandien, sugis, visuotinas. Jis 
nėra vienos šalies nepasisekimu. Po Italuos Mussolini, štai 
Ispanijos Pcimo de (Eivera; po Ispanijos Primo, atsiskubino 
Vokietijos Stresemann. 

3Mes esame akyvaizdoje trijų diktatūrų. Tiesa, skirtin
gų, bet jos visos šluosto nosis socialistams, žemina (parla
mentarę drausmę, gi žemina taip nežmoniškai, kad Ispani
joje, parlamentarizmą, iš kojų i šve l ia . » 

Jau ir nekalbame apie ^Lenino Rusiją, kur jo diktatūra 
įgauna istorijoje negirdėto barbariškumo, raudonumo, nei 
kraugerio Nerono orgijoms neprilygstančio. Nuo 1917 metų 
ten tikra Sodoma ir Gomora'! 

Ar vearta ntnriminti? 

vidurinių ir aukštesniųjų nįo-
.kyklą mokytojų susivažiavi
mą Kaune. 

Profesininkai (socialistai) 
nori paimti savo globon vis 
daugiau tos rųSies mokyklų, 
įsiskverbti į katalikiškos mo
ksleivijos .bedievybe nesuterš
tų sielą, išgarsinti ir pasigau
ti nacių į savo sąjungą. 

Kad paslėpus savo laisva
maniškąjį veidą, profesinin
kai pakvietė referatus skaity
ti universiteto profesorius: 
M. Biržišką, V. Biržišką, J. 
S-čą ir kitus. Vienok' jų veid
mainiška intencija išplaukė 
viršun. 

Uapkkis runiveisiletui ir fuk 
tai liepia mums pagalvoti. 

septyni tūkstančiai baigu
sių kolegijos mokslą ael i ka
lėjime! 'Ar tai juokai! Apsi
švietę jaunikaičiai Ir vyrai 
kriminalistai. -Reiškia moks-. k u s 1 ^ r ^ g i m t u s . 
las dar ne viskas, kaįp nori 
mankyti mūsų " pažangieji"*' 
Reiškia su mokslu gaji nuti 
tik mokytas kimindlistas. Kx,y-; 
venimas liudija. Kažko «tiii-' 
ga. Stinga doro išauklėjimo, 
stinga jėgos kuri .apvaldytų 
žemuosius instinktus, stinga 
sąžinės jautrumo, stinga stip-: 
riausio susivaldymo ankstino 
— religijos. 

Ar begalima Stebėtis ir, 
smerkti mokytus' krimTnalis-1 

Į tus, jeigu jų sielai svetįma 
Evangelinę dora, jeigu jų kri-

Viename posėdy A. Busiias . vx . -v, . , %L. . < • 
r . . . kscioniskai neauklėta, jeigu 

leidžiama daugiaus negu už— 6ita* drąsus nuosprendis jr-
tfifDama. a* ryški pagarba fiOciaki je-

Priminkite savo dukroms,! gai kurią atstovauja religija; 
jis kalba už gilų politinį dik
tatoriaus somšą i r rodo svar-
ną kūną jis pabrėžia palai
kydamas katalikų tikėjimą 

' nis už visą tuziną tuščia —-
gaivių, puikuolių jaunikaičių. 

Išmokinkite jas, kad bovel-
ninis' drabužis ne skolon nu
pirktas yra nepalyginamai 
gražesnis už šnabždančius sil-

žiūrint į esamus davinius 'reikia stipraus optimisto, kad 
nenustojus vilties į žmonių valdžią —demokratybę. Mes op
timistai. Visvien ką mintija naujieji Italijos, Ispanijos, Vo
kietijos diktatoriai ir Rusijos Muravjovai, tenka pripažinti, 
kad jų įsiviešpatavimas nėra tiek jų pačių nuopelnas, "lai
mės' žvaigždė", 'kiele "nuopelnai" (iš kito galo) pačių par
lamentų kuriuos jie pavergė ar išgriovė. • 

Savo dorįne energija kuria jie privalėjo atsiremti ir ša
lies interesus vaduoti, ta |>ati energija susimetė į jų ydas 
ir katastrofa ištiko. Gerai, kad bent chirurgai savo laiku ^ 
atsirado ir perpiovė patvinkusią votį. Tokiais atsitikimais, 
nors ir skaudi operacija, neišvengiama. Nebėra tad prasmės 
labai smerkti diktatorių. 

Vistik įstabu ir žmogaus asmenė vertybė visu savo smar
kumu reaguoja, kuomet toks, net ir švelniausių diktatorių 
žygiavimas priima pastovesnę formą. •€) juk tdki "deržinior-
daiM jau net savo jubilėjus švenčiu! 

« 
0 

Lietuvos seimizmas. 

Lietuvos parlamentas — seimas nebeturi dar savo istori
jos. Jis tik vystosi, tik mokinamos seimuoti. Tas mokslas 
gana brangiai kainuoja. Antausių, tiesa, dar neskaidoma, 
kėdžių nelaužoma, bet gyvumas i r aitrumas jame nekartą 
pasireiškia gan stipriai. 

Nepaisant ir nekalbant apie esamus trukumus ir niekur 
neišvengiamas iparlamentarizmo paklaidas, vistik Seimas nė
ra savęs sukompromitavęs nors ir pavojingiausiais .politiniais 
momentais, nebereikalavo griebtis diktatūros priemonių. Iš
mintis, tvarka, drausmė ligi šiol nenustojo jame savo pras
mės. Gi pašalinus išorinius pavojus, karo stovis ir kitos ne
paprastos ir kartais "antidemokratinės'' institucijos savai-
mi turės .atpalti. Iš savo prigimties, valstiečių ne aristokra
tų tauta, mes esame demokratais gimę. Svetimos ir laikinai Į niai. 
mums prilipusios rusiško nihilizmo ir lenkiško šovinizmo dė 
tnše pranyks. 

kalbėdamas apie vidurinių ir 
aukštesniųjų mokyklų įstaty
mo sprojektą išliejo visą savo 
socialistinę tulžį. To įau buvo 
perdaug, kuomet jie buvo no
rėję pridengti save "neutra
lumo" skraiste. 

"Aušros gimnazijos sekre
torius M. Biržiška, Tarnus ir-
rimtas kultūrininkas bei isto
rikas, neiškentė ir paleido 
vienu profešininkų organo 
"Mokyklos ir Gyvenimo" nu
meriu į Prezidiumą, "kurs lei
do tyčiotis iš mokslo ir sau 
skirtingų nuomonių pedagogų. 
Metęs numeriu į— išėjo. , 

Vistik dar tiek «u»ip#ato 
socialistai, kad Prezidiumas 
per savo atstovą atsiprašė di 
rektorių M. Biržišką. 

Kartojasi sena, patirta isto
rija, kad ir įkv ies t i ems sve
čiams — ne jų nuomonių as
menims, toki partiniai fanati
kai spiauna i veidą, gi pas
kui, jeigu dar bent už grašį 
turi gėdos, mandagiai... atsi
prašo. Ar verta kuomet nor> 
su tokiais susidėti? 

materializmo putra jų dvasia 
maitinta? 

Patsai mokslas dar neduoda 
padorumo. 

Į t 

Jis net padeda, jeigu netu
rima stįprių dorinių jiamatų,. 
žiauriems .instinktams .pasiek
ti aukščiausio žvėriškumo lai-f 

psnio. Šalys kurios renka be-, 
tikybinės mokyklos vaisius, 
laukia liūdno rytojaus. 
' Krikščioniškos moterys. 

Vienas laikraštis ,pažadėjo 
dovaną už geriausią atsakymų 
į šį klausimą: 

Ką mes darysime su savo 
dukrelėmis? 

fttai atsakymai gavę dova
na, i 

Padarykinie jos pirmiausia 
krikščionėmis'. 

Duokime joms gerą p 

Išmokinkite jas mylėti gė 
les :ir aplamai visus Oievo vei
kalus. 

.Kad jų taip butų taip ir 
kad jų ne -butų <ae. 

Kada ateis joms laikas iš
tekėti, įtikrdnkite jas, kad jų 
židinio laimė nepareis nuo 
turtų nei nuo jų vyro profesi
jos, bet nuo jos dorinių ypa
tybių ir nu jos charakterio. 

Be tautinio himno? 

Amerikiečiai ginčijasi del 
tautinio 'himno. Anglai, sajko, 
turi uGod Save the King', bet 
amerikiečiai neišsirenka nei 
" t ^ e Star ^Spangled Banner" 
nei "America". 

Kaikurie Dėdės Šamo pilie
čiai nenori dainuoti "Ameri-

•visose tautinio gyvenimo ma
nifestacijose. 

Rezultatų nereikėjo ilgai 
Jaukti. Jjiaudies partijos geue-
ralis sekretorius, Doin 8tur-
zo, atsistatydindamas pareiš
kė, kad jis nekovosiąs prieš 
vyriausybę, nes ateity Italijo
je negresia pavojus tikybai. 

Po truputį visur, kryžius 
grįžta į sau priklausomą vie
tą. 

Respublikos Prezidentas. 

Peru respublikoje yra kata
likų draugija vardu "Šven
čiausios Jėzaus širdies Vy
čiai". Taigi respublikos pre
zidentas, Augustas Leguya, 
paliko jos nariu. Ceremonija 
įvyko Lima mieste, šv. Lozo
riaus bažnyčioje. "Ceremoni
joms vadovavo Limos arkivys
kupas, asistuojant vysk. Pet-
velli, apaštališkam pasiunti
niui. Repubfikonų sargyba a-
tidavė garbę prezidentui. 

4 

ca" kaipo tautini himną, nes 
jis turi "God «ave the King" 
melodiją, gi "The Star Span-j Prezidentui einant į bažny 
gled Banner"taipat turi gaidą! 8&> Vyčių Komitetas pasitiko. 

i . » 

Presbiterijoje, atsiklaupęs pre 
zidentas priėmė Vyties žcnlc 
lus iš arkivyskupo rankų. Pa-
skui jis klausėsi, šv. Mišių. Po 
religinių ceremonijų, jis daly
vavo šv. Jėzaus Širdies Vyčių 
iškilmingame posėdyje, čia 
skaityta konstitucija, preziden 
tas padarė priesaiką tais žo
džiais: 

kitokios anglų dainos. 
O mes, amerikiečiai lietu

viai. Ir daimiodami "Lietu
va, tėvynė mūsų" nesame sa
vo tautiniam himnui ištikimi 
kuomet mūsų širdy gęsta tė
vynės meilė. 

AT/ IL1 K! * : J GYV I N U 
MussoUni ir 'Kryžius. 

Septyni tūkstančiai kalėjime. 

Ko verta bereliginė mokyk
la nereikia toli'faktų ieškoti. 
Užtektinai kalba Suv. Valsty
bių viešosios mokyklos davl-

Ar maža lietuvių; katalikų, 
tiesa sulyg gimimo metrikų,. 

<fcios mokslą; paskui išmokin- gėdinasi kryžiaus? Jų namuo-
kime jas gerus pietus išvirti,' »e kybo gamtos vaizdai, o net 
mazgoti, .prosyti, 'taisyti dra
bužius ir akarpetkus, kirpti ir 
siūti drabužius. 

Teatsimena dukrelės, kad 
gera virtuvė apsaugoja nuo 
daktarų ir aptiekos išlaidų. 

Pasakykite savo diikterims, 
kad doleris susideda iš penkių 

.centų, ir jeigu nemokama tau-
pintl eento, Kepto galas arti. 
Pasakykite joms, kad sutau-

Profesorius Carl Murcliison1 pinti, tai r reiškia mažiaus iš-
tris metus rankiojo žinias a- leisti negu uždirbama, dr kad parlamento posėdį, kryžius j * n 

pie -kalinių .mokslingumą. «Sa-

ir pliki, dažnai nepadorus, 
pa veikslai. Tik proto ir valios 
karžygiai didžiuojasi išgany
mo simboliu — kryžiumi. 

*' Messaggerp'' rašo, kad 
Itahjos parlamente bekalbant 
vienam atstovui apie fašistų, 
įvertinimą katalikybės, Itali
jos ministerių pirmininkas Mu 
ssolini kreipdamos į savo Vy
riausybės draugus atsiliepė: 

"Peru respublikos prezi-
dentas yra .stipriai įsitikinęs, 
kad nebėra tėvynės meilės be 
Dievo meilės. Jis prisiekia vi
suomet laikyti tėvynės Vėlia
vą prie Kryžiaus kojų. Vis
vien kaip butų , \ 

Išvados nereikalingos. Lais
vamaniai jas tepasidaro. 

-Ir Lietuvoj stebisi žmonės 
kuomet ten grįžęs amerikie
tis lietuvis prisėda prie 
Sriubos bliudo ir iš "notų", 

<As tikiu, "kad a t e i n a u t t ! t ą . S r i U ^ , v a ^ ° - lv ^ &tS'l~ 
restauracijoj Kaune 

reikia laukti vacgo kuomet iš-bus pakabintas šitoje salėje V. 4 kame mūsų sostinė. 
• * * • ' " 

LIETUVOS mm IR ŪKIS. 

Ona Pocienė, žinoma čhiea-
gietė dainininkė, vos tik pa
sirodė Lietuvoj, susilaukė 
nuoširdžios simpatijos. Laik
raščiai deda jos' paveikslus »ir 
plačiai apibudina jos darbuo
tę Amerikoj — kaipo kėlėjos 
lietuvių vardo ir meno sve-
timtaučių tarpe. 

Lapkričio .pradžioj Ona Po
cienė ruošė pirmą koncertą 
Kaune. Neužilgo sužinosime 
jo rezultatus.'Tikri esam, kad 
jinai ten turės pilno pasiseki-

Laike Krikščionių Demokratų Konfe
rencijos Kaune 22, 23, 2-t spalių kr. dem. vy
riausybės atstovai ir visuomenės veikėjai 
darė pranešimus apie valdžios veikimą. 

Žemės Ūkio ir Valst. Turto ministeris 
Krupavičius apie mūsų mišką ir žemės ukį 
pranešė sekančias žinias: 

žemės reforma. 

Iki šiol viso labo išdalinta dvarų žemės 
100,000 hektarų, bet jau šįmet bus išdalinta 
dar 100,000 ha. dvarų žemės ir 40,000 ha. 
sodžių žemės išskirstyta į vienkiemius. Lig 
šiol (įvarų dalinimas ėjo gan lėtai, nes ne
buvo tam tikru įstatų, truko matininkų. 
Matininkų tėra ISO. viso labo, iš jų 50 ima 
kariuomenėn, bet jie gal'bus paliuosuoti. Jei
gu matininkų pasiseks surinkti .200, tai ki
tais metais (1924) dvarų žemės bus išdalin
ta 180,000 h. Kaimų skirstymas į vienkie
mius bus tuotarpu sustabdytas, tik išdegu
sieji kaimai bus skirstomi. Bvarai pirmučiau
siai bus' dalinami Lietuvos pasieniais: Ma-
riampo4ės, Beinu, Alytaus, Šiaulių, Vilka
viškio, 'Utenos, Ežerėnų ,apskričiuose dvarų 
dalinimas ateinančiais metais bus užbaigtas. 
Paskiau bus' dalinami Žemaitijoje, Panevėžio 
ir kt. Naujakuriam bus-duodama pašalpos: 
medžių iki 1;000 litų ir plytų 3,000; išmokėt, 

.reikės pradėti po 3 metų, per i3 pirmuosius 
metus tereikės mokėt tik palūkanos. 

Žemes dalina ne Žemės Ūkio minlsteric, 
bet Apskrities Žemės Komisija. Kur tos ko

misijos ^nariais yra teisingi žmonės, krikščio
nys, ten žemės dalinama teisingai, tiksliai. 
•Katalikai gauna žemių. Kur komisijon įsi
skverbė socialistui, liaudininkai, ibolševikai, 
ten jie .geresnes žemes ir pirmiausiai dalina 
savo sėbrams. Ministerija (Ž. U.) tik .kontro
liuoja tą dalinimą, atseit prižiūri, kad žemė 
butų sulyg įstatų dalinama, o kokie tie žmo
nės, kuriems ieks ženiė, ar jie rkriksčionių 
priešai ur ne, apie tai turi rūpintis ipatys 
krikščionys i r tokias Žemės Komisijas suda
ryti. Taipogi reikia .pasirūpint, kad valsčių 
savivaldybės (butų renkamos krikščioniškos, 
nes jos duoda liudymus, kam reikalinga že
mė. Žinoma, čkjllikiškoji valsčiaus' valdyba 
lengvai duos .liudymus saviškiams bežemia
ms, nors ir nereikalaujantiefUs žemės, rgi 
krikščionims bežemiams trukdys kaip -įma
nydama žemę gaut., fToiiel krikščionys' turi 
dėti visas pastangas, kad renkant sek.. 1924 
metais valsčių savivaldybes, į jas butų;visur 
išrinkti krikščionių ketit dauguma. 

Norintieji gauti žemės duoda pTašymą 
be markių Apskrities Žemės Komisijak Prie 
prašymo reikia pridėt paliudymas: .valstie-' 
čiai bežemiai iš savo valsčiaus, kad tikrai 
yra bežemiai .ir iš žemės ūkio, gyvena» ka-. 
reiviai savanoriai iŠ ^pitlko, kuriame tarna
vo, jog nėra prasikaltę ir jiems nėra atimta 
teisė gauti žemė. žeinės komisija paėmus 
dvarus išskirsto juos sulyg paduotų prašy
mų ir-sąrašą tų, kiek irikur kam yra žemės 
paskirta riškamna valsčiuje. Podavusieji pra
šymą del Žemės, turi eit valsčiun jr žiūrėti, 
âr yra Jis ton surašau įtrauktas. Jei kas 
save neras tan sąrnšan įtraukto, ur matys 

save' nuskriaustų, turi dviejų savaičių laiko-
tarpė, nuo dienos sąrašo iškabinimo <duoti 
skundą Žemės reformos valdybai, kuri tvar
ko visos valstybes" žemės- 'rėibrmą. Skundas 
duodas be jokių markių per tą pačią Aps
krities /Žemės JComisįją. 

ffos tvarkus .reįkia ,prįsiluikyt norint 
-gaut žemės. . 
.Miškai. 

(Lietuvoje rokuojome 861,000 hektarų 
girios su kelmynais i r krūmais. Tikro miško 
daug mažiau* Miškus naikino rusai, dar la
biau juos naikino .vokiečiai. Dabar Lietuvos 
miškų valstybes reikalams, naujakuriams i r 
t. t. jau iškirsta 1927 metų kirtimai. Šįmet 
parduota miško 11,560 ha: iš. jų: prekybai 
1,300 ha. valsčiams 3,500 ha, gyventojų rei
kalams' be A^lytiniu, 6,700 ha. Dar nutartą 
parduot virš normos 2,000 ha. įkurt Žemės 
Ūkio bankui ir Hypotekos bankui. Vitno 
Muko .pradžiai, reikės 5 mih litų, kad jis 
galėtų pilnai veikt iki 50 mil. .reikės. Pinigai 
bus paimti mišką įmrdtfodant. "Nuostoliu ne-
feus, iaes miško yra-tokio, kurį laikas kirsti, 
pinigai iš jo paimti eis'.tukiniUkų pagelbai, 
ūkiams .gerinti. Peraugusio miško mes turi
me už B .mil., litų ir 15 ląjikr. jau rparduot 
(2,000 ha.) skelbiama varžytinės; Jos gal 
dar krėk daugiau įvarys kaip .2 miL i . 

įSkundrų del miškų negavimo »yra daūgy-
'bė,*teeiau pernai!trečdalis skirto pardavimui 
miško į3%) ililco neišpirkta, nes žmonės ne-, 
turėjo kuofpirkti. Dellco imonėms taip sun-

.ku prie mižku, urieit! *ramj^irmvčiąusai- kal
t a netikus imįkų: aduiiiiistracjja, atseit .neti-

"kęs miškų ūkis. Dabar miškus vaklo 34 urė
dai, 320 rgirininkų ir 3,300 eigulių. Tečlau 
spec ia l i^ Urėdų tėra vos keletas, giriniukų 
nors su pradiniu specialiu mokslu vos 3 — 
4%, daugiausiai girininkų visokie parejunai,* 
labai tankiai kitataučiai. Jų tarpe esama i r 
atokių, kurie nemoka atmatuoti biržės ar 
skersinės, "Iš IPanevėžio miško mokyklos dvie
jų lakių, išėję girininkai jaunikliai tankiai 
ištvirksta kdl įgijfc prityrimą. 

Doros žvilgsniu girių sargai ir šeiminin
kai dar 'blogiau atrodo. Daugelis yra svetim
taučių, .kuriems nei girios %nei žmonių reika
lai bei patogumai nerupi. dJž ..įvairias sukty
bes atstatyta nuo vietų i r patraukta teisman 
30 girininku, ir 4.urėdai. Jų vieton negal rast 

'tinkamų žmonių: išmanančių savo tarnystę 
ir teisingų. Kartais girininkijos po kelias 
savaites lieka neužimtos ir pavedamos val
dyti kaimynams' girininkams. Daugiausiai 
kitataučių Kėdainių girininkijose, kur iš 11 
girininkų lietuvių tėra % kiti lenkai, rusai 
•Lig šiol mažai buvo daroma girių revizijos 
dabar,pradėta nuo daikto visų urėdijų ir gi
rininkijų, revizijos daryt. Tiesa ir gerų yra 
.girininkų ir iš kitataučių, kaip antai nese
niai nužudytas karaimas Lopata. Instrukci
jos miškų; ūkiui vest yra neblogos' ir dar da-
•bar patobulintos; tik trūksta sąžiningų tų 
instrukcijų vykintcyų. Už 1 — 2 metų gal * 
miškų,šeimininkai bus parinkti ^geresni. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMEMPJE 
k k mylėk" — padainavo gra
žiai. Po solo p-lė M. Kuamau-

D R A U G Ą S 
" 4 .a a U t m 

3 
— . 

ŽINIOS Iš WMJKEGANO 
•T-Ttiji 

'tebėra sveiki. 
^Laidotuvės atsibuvo pirma

dienio ryta^ šv. BaHramiejaus 
j bažnyčioje iš kur buvo laido-

Baisioji diphteUja paėmė du 
vaikučius. 

ti i Mount Olivet kapines. 
Diptlierija, .baisiausia iš visų \ Ofcimitas. 

užkrečiamų ligų, paliko nuliu-
dime J . Račio šeimyna, Sum- 8 f f | Q $ t Š CLOfElANOO, 
mings Ave. J)u jauni vaikai, 

IŠ ČIA IR IŠ m 
• \ skaitė jausmingai padeklama-fl '—•••• ' • 

TO. Brazaitis atliko juokingi &ri4WF*»* laiko pimm-
monologaj^ifi vaizdavo mote-[**• Ne tu r in t juodu rasių gu-

Ona penkių metų ir Antanas 
\vdevynių metų, apsirgo perei
t i seredą, lapkr. 14 d. Moti-'.r"> prog. susidėjo iš kalbos 

Lapkričio U d. L. Vyčių 25 
kp. įrengė gražų vakare, ku-

na tuo jaus gydytojo nešaukė, 
nes manė kad tonsilrais serga. 
Kuomet šeštadieny visai aps-
labo vaikučiai^ gydytojas bu
vo pasauktas bet jau buvo 

teatro, deklamacijų, dainų ir pažymėta, kad dalyvaus pro 
monologų. 

Pirmiausiai buvo kalba. Kal
bėjo gerb. kun. Vaicikauskas, 
suįdomindams visų publiką,' 

pcrvėlu. Ona mirė sekm., la- ' Kalbėjo apie jaunimų — ragi-
pkr. 17 •<!. 5:30 vai. vak., o pu- n<> tėvus, kad jie savo vaikus 
sė po aštuonių, tris valandas geriau prižiūrėtų — leistų pri
vėliau, Antanas numirė. klausyti prie geri} draugijų 

Kiti du vaikai kurie buvo ^ i organizacijų kaip tai prie 
su sergančiais visų laikjj, da r 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai. 

LJETUVVH GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS. 

U i Chicajos greičiausiai ir ar
čiausiai paniekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor, East 
Chicago, Hammond, Gary, Harvey, 
Steger, Ir Joliet. Tode) visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 WEKTWORIH AVE. CHI-
OAGO HEIGHTS, ILL. Tcl. 494 
Ket vergo vakara i ; 10453 S. State 

St. Roseland. Tel, 349 

Vyčių — jaunimo organizaci
jos*. 

Po kalbos sekė perstatymas 
vieno akto komedijos: "Pas 
kutinė Repeticija". Ši kome
dija, nors buvo vieno akto, Dr. Makaras bet **»**&> # v^*™ *•* 
juokų; labiausiai atsižymėjo 
šiame veikale — gerb. A. Jak-
šiuitis mokytojaus rolėj. 

Čion p-lė U. Damidaito, 
jausmingai padeklamavo. 

St. S. dainavo solo: " Jaus -

m «,» • mmįf 

? -
Dr. M. ŽILVITIS 

DEMTISTA8 
4193 Archer Avenue 

Vai.: 9 Iki 9 vak. kasdien. Nedė-
Uoj 9 lkl 12. 

Tel. Lafayettc 6061 
| 

Ę - - - - - - -m 
Or. P. G. Luomons 
Lietuvis Dantų Gydytojas 

2201 W. 22-nd & So. Leavltt Sts. 
Tcl. Otonai 6222 Chhttgo. 111. 

VAU. 9 lkl 12 ryto ir 1—8.30 
vakarą. Ned. pasai sutartf. 

Dr. A. J. 3ertašlus 
(Bertash) 

GYDYTOJAS IR CHIRtrROAS 
3464 So. Halsted Str. 

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

SI 59 So. I nion Ave. 
Tel. Boul. 6013 Tel. Yds. 1660 

NAMV STATYTOJAI 
M«n statom r ir skolinant? panirau ant 

l>iiiiKtilo\vN. bainy^iu, krantuviii ir flat-
nuDiu \iwowr dalyne Caalc Pavieto. MCN 
ihilmr fttntome nuina $175.000 verttot. 
l . irtmk) Auditorium 3131—37 H. HaU-
tęd cat \ ės. Taipgi parduodame Aak*i- -
IUUS Bondsii* nrs jrra NAtirti* invettte-
mentai. Atsišauk "DKAl'UAS" (II. B.) 

I 3334 S. Oaklejr Are. l'hlcafo, III 

riške;). 
Oerb. J . Čižauskas dainavo 

solo; apie solistą daug nera
šysiu, -nes ta i artistas, muzi
kas, dainius, kurį žino visa 
plati Amerikos lietuvių visuo
menė, lbet, taipogi jis nema
žai yra žinomas ir svetimtau
čių, tarpe. Pianu jam lydėjo 
p-lė Ą. Jasinskiutė. 

Nors' an t apgarsinimų buvo 

gramoje ir mūsų kolonijos 
žvaigždė i— gerb. M. Čižaus-
kienė, bet netikėtai solistė pa
gavo šaltį. Vėl sekė deklama
cija p-lės Izebelės Žebriutės, 
kuri irgi gražiai išpildė. 

įBaigiant programą, Pr. ir 
Petronė Urbšaičiai atliko 
juokinga dialogą. Išpildė ge
rai. (Pr! Urbšaitis vaizdavo 
merginą). 

.Žmonių buvo neperdaugiau-
siai. Visi buvo patenkinti va
karo programa. 

Keikia tarti padėkos žodis 
gerb. M. Ardaijauskui už jo 
dilelį pasidarbavimą prirengi-
nie šios programos, tai pat ir 
aktoriams, kurie dalyvavo pro-

Granitas. grame. 

REDAKCIJOS ATSAKAS. 

M. A. Iš Clevelando.—Anie 
ponų Čižauskų koncertą jau 
tilpo nuo ankstyvesnės kores
pondentės, todėl jūsų nedėsi
me. Prašome kitą kartą pasi
skubinti su naujienom. 

:=c 

* 
Bei. Caaal m , Vak. Omai 1111 

BR. P. Z. 1ALAT0RIS | 
Ltotaris ardytoju Ir 

Chirurgai 
I N I 

Valandas: l t iki I I ryt i : 1 lkl 4 
po platų: • lkl • 

T MLA.LYUŠU 
1000 8o. H&lflted Str 

BcL Ganai l l l l 
Ofiso raJ.: l t ryto iki 11 po plaa. 

I lkl T u i vakaro. 
reJ.: S lkl 4 po platų. 
4 i tS Arcfeer Ave. 
Tai. Lafayette MM 

- • • « • • O • • • • 1 « i » • . » < • » • • • • • • • 
XeL Boulevard l l l l 
DR. A. J . KAKALIUi 

Lietuvis Gydytojai 
S303 South Morgan *tr«*t 

ui. 

^ = & = 5 S 

P A V E I K S L A I . 
Ką tik gavome iš Vokietijos labai gražių Jėzaus ir 

Marijos paveikslų. Ant vieno išsiūtą rankomis žo*-
džiai: "Dieviškoji Jėzaus Širdie pasigailėk mūsų" 
Ant kito: "Nekalčiausioji Dievo Motina melskis už 

mus .>> 

Šie paveikslai butų labai tinkami Kalėdų dova
noms, nes tai ištikrųjų gražus paveikslai. Kas nori 
pirkti, lai pasiskubina, nes nedaug jų esame gavę. 

Po vieną perkant kaina $1.00 , 

Už abu $1.85 

E£= 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. I 
-it 

limo, Bridgeportas vis dar iš
laiko lietuviškų kolonijų jpir-
menybę, kaip centras, kaip lie
tuviško pulso plakėjas. Čia 
daugiausia lietuvių profesio
nalų — daktarų, advokatų, 
dentistų* biznierių, lietuvišku 
įstaigų. P jno Yuoiaus restau-
rantas yra papuošalu ir mai
tintoju kone viso Bridgeporto. 
Kiti bianieria"! i r gi daffo smar
kią tpažatngą. 

nuo didelių vargij ir nesmagu- 1-mos kuopos pasilinksminimo 
mų. J I . 

PASKUBUKirĘ SU DOVA-
NOMIS. 

P. P . Baltutis i š Bridgepor
to įpraneša apie immigranrų 
didelius vargus, kurių nesus
pėja patikti saviškiai Visi, 
kurAe traukia savo gimines iš 
Lietuvos, įspėjami, kad jie 
pasirūpintų apdrausti juos 

• ' n 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ATSTOVYBE. 

• 

n 
i 
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IŠ VOKIETIJOS 

DR. C. K. CERYS 
DENTISTA8 

4454 S. We»tern A%euue 
Vai.: nuo i po pietų iki 9 vak. 
Sukatomis nuo 9 iki 9 vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12. 

Tel. Laiayette S415 

Dr, M, Strikol'is 
Ueauvla 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ* 
MOl 8o. AaUlaad A m u 

Tel. Boolevmrd 7810 
Tai.: f lkl 4 Ir i Iki • 

Na4. 19 Iki l t « 
lt 6441 8o. AJbanr At«a«6 

Tel. Pfoapeci IttO 
Tal . : aacal aatartf. 

i ! • • • • • ! » » » • • • • • mm m mmm4t 

• • • > • • • • ^ 1 • • • • ' • • • • • ' 
rai. Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
SS15 8o. Halated ttreet 

Valandos: Nuo 9 IU t dlana, Rao 
l — j rak. 

NadėUomla I lkl l f dlana. 
| • i i i a i * — < * 

H' 

Ką. tik esame gavę iš Vokietijos gražių maldaknygių. 
•aaMaraes^v ." - ; :^^ > -=—^a«« (iannm« aw 

'Balsas Balandėlio" minkštais apdarais $2.50 

kietais apdarais 1.50 

'Aukso Altor ius" gražiais kauliniais apd. 

11 f r 

it. 

>> 

t » 

»> 

)> 

Mižių maldos su paveiks-

lakS . . . ^ . . . . . . . . . . . . tpl.OU 

paprastai apdarais 75c. 

minkštais apdarais J$1.75 

- Šaltinis labai gražiais kaulo apdarais . .'$3.50 

Anifllas Sargas rausvos skuros apd. . . $2.00 

DRAUGAS PUB. 00 . 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

mm^mmjmm^nmmj w • » • » » • ą i ••• M>tmmmm} . ^ ^ ^ • ^ • » •_•. 

Paieško sekančių ypatų įteiki
mui svarbių žinių nuo giminių 

iš Lietuvos: 

Bei Lukas Julius 
gyvenusis Baldwinsville, 
Mass. 
Botyrius Juozas 

Čepulis (Čiepalis) Juozas gyv* 
Pittston, P a . 

Oibirkaitė Marijona 
kilusi iš Mauručių, Marijam
polės apskr. 

Dapkus Pranas 
gyv. Mabscott, W. Va. 

Oarbenis Pranas 
gyv. Chicago, 111. 

Janeaitis Jonas . 
•Kibąs Konstantinas' 

» 

gyv. Tomahawk, AVis. 
Kulvinskis Mičislovas 

gyv. Milford, Conn. 
Maciulevičius Stasis ir Teofilė 

gyv. Chicagoje, I1L 
Miller Pranciška, Pranas' ir 

Magdelena .gyv. Harrisburg, 
m. 
Pocius Pranas 
gyv. Chicago, 111. 

Paresčius Antanas 
gyv. Chester, Pa. 
Proninskas Vincas 

paeina iš Kablių k,. Kėdai
nių apskr. 

Peleokas Antanas 
kilęs iš Šaukėnų miest. 

Rimkus Antanas ir Klemensas 
gyv. Chicago, UI. 

Švagždis Juozas 4. 
įšvjažiavęs' Amerikon 1911 
m. 

Slažuiskis Konstantinas 
Stankus Petras 

Prašome atsišaukti arba jei 
kas turi žinių apie minėtus, as
menis prašome pranešti šiuo 
antrašu: 
LITHUANIAlf LEGATION 

1925 P St., N. W., 
"VVashington, B. C. 

Terpetinas Pa= 
naikina Šalti 

Panaikina ta ažltį tuojags! Ne
lauk ilgai—neduok progos insisest 
tam kosuliui kUris kankina tave. 
Tarp«tinas greitai tą šalti panai
kins. 

.Naujos Turpo ifiradimas yca su
taisytas ag visais Turpetipe .gy
dančiais vaistais .kurle tuokus pa-
UngviAjs pasitrinus sakudaina vietą. 

Ti^rpo greitai sustabdo skaudėji
mą garkiėi, rumatissmu bronchitis 
ir neuralogijos. Palengvina kojų 
skaudėj!mj. pleurlsy, lumbago, ir iš
sisukimus. 
Nedegina ir nepusKja. 

Nelauk ilgai su kaupiu — Vaik 
-tuoiaua! Nusipirk Turpo šiaųdian 
nuo savo aptėkoriaus. Nebūk be 
Turpetine Oinitment šabo namuose. 

T&fjp turi sa\YJ« ,|IantJjoi ir 
Campnor, —* kaiųa 5C. .tr 7Čc. dė
žutė, -ttie . Glegftuer Qompa»y 
l?14n«Ufty, Obio. (Apgr.) 

Ne vienas amerikietis jau 
susirūpinęs • Siuntimu Kalėdi
nių dovanų saviškiams Iiietu-
voj. 'Mintis labai graži, pra-
kilm ir, laikas ją įkūnyti. 

Chicagos pašto viršininkas 
praneša svetimšalių žiniai, 
kuomet dovanos tur but išsių
stos. Į 'Lietuvą siuntiniai tur 
but pasiųsti tarp lapkričio 15 
— 28 d. Siųsti paštu galima 
iki 22 svarų siuntinius, mo
kant 12c. nuo svaro. 

Subruskite! R. 

Randolph teatre, kampas 
Kandolph ir State gat., eina 
judamuose paveiksluose kūri
nys -"Richard the Lion — 
liearted". Nors romano for
moj, bet duoda gražių, įdo
mių, istorinių vaizdų iš Kry
žiaus Karo įvykių vaduojant 
&vęntų Žemę iš nuožmių tur
kų rankų. 

Artistihės pajėgos geros, te
chnikinis kurinio apdirbimas 
ir-gi puikus. O kas' svarbiau
sia, kad pelnas eina ne pri
vačiu i kišeniui, o žinomai mo
kslo įstaigai — B e Paul uni
versitetui, kuris suteikė moks
lo ne vienam mūsų dabartinių 
inteligentų. Jame ir šiuo laiku 
mokosi nemaža lietuvių. 

VERTA ĮSITSMYTI. 

Kai kurie žmonės pasiduoda 
įvairių agentų apgaulei. 6 ta i 
kai kurie nešiojasi i r apsi-
skundžia del agento Vai — 
čiaus išduotų palšyvų kvitu. 
Yra agentų, kurie parduodami 
laivakortes parkvietimui žmo
nių iš Lietuvos, išduoda jui-
vatines kvitas, o ne orlginales 
laivų kampanijų kvitas. 

Kad tokių apgaulių nebūtų 
k kad neprisieitų vėliau ai 
manuoti, verta atsiminti vie
na: visuomet nuo agentų imti 
originales laivų kampanijų 
kvitas, o ne privatines. Be to, 
pasirinkti patikimus^ padorias 
agentus, kurių, ačių Dievui, 
dar yra. Rep. 

vakaras lapkričio 19 d. s v. 
Jurgio par. svetamėj visais 
žvilgsniais1 pasisekė. Svečiai 
smagiai .pasilinksminimo, pa
tu stiprindami skaniais užkan
džiais ir gėrimais. Tvarka bu
vo pavyzdinga. Gal svarbiau
sia dėlto, kad šį kartų buvo 
naujas tvarkos žiųrėtojas, spe
cialiai ' pakviestas. £ar ta is , 
mat, ir tas daug raiškia. 

Ręp. 
€Ui—JJLLLJJ.IU'H1! '.'ll?< a f ' . - f n g 

ABIEMS ANT NAUDOS. 
Kas' pasiųs pinigus dabar, 

tai ,Jųs gimiuės dar gaus ant 
šaltų Kalėdų, o Jųs gausite 
labai puiku, speciališkai pie
štų del Baltic States Bankos, 
kalendorį. 

Siunčiame pinigus į Lietu
vą, Rusiją, Lenkiją ir į visas 
pasaulio dalis, — doleriais ir 
U tai s. 

Parduodame laivakortes ant 
visų linijų. t 

Priimame pinigus taupymo 
sąskaitoje už kuriuos moka-'! 
me 4%, priskaitant prie su-: 
mos kas mėnuo. 

Baltic States Bankas yra 
vienintelis l ietuvių Valstybi
nis Bankas rytuose, todėl mes 
pa tariame kožnam Lietuviui, 
kreiptis visokiais ptnijęibkais 
reikalais į BALTIC SfTATES 
BANKĄ, kur gausite teisingą 
ir draugišką patarnavimą. 

Bankas atdaras kas d»eną 
> 

nuo 9 iš ryto iki 5 vai. va
kare, o Subatomis iki 7 vai. 
vakare. BALTIC STATES BANK 

294 — 8-th Avenue, 
Kampas W. 25-th Street 

New York, 
N. Y. 

(Apgr.) 

^aVaMaVAA-^aa^ft^L^ak. -M » ^ » ^ ^ » • • • ^ ai ai 

PINIGUS LIETUVON 
NusiunČaame 

Teląžramu per 2 di«aas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius susisie-^ 
kymus su Lietuvos Bankais! 
Pasinaudokite proga šiuns-

daini pinigus Lietuvon 
_ per 

CENTRAL MAHUFMJTURHtS 
DISTRICT ftAKK 

1112 W. 35 th St. Chipago 
Turtas viri $7,000.000.00 

mmt 
mmtm 

LIETffVlAI tJRABaRTM 

F. B. ralac* 
lAc. Kmbalmer 

• * • » • » » m m • 
Telefaaaa 

"Ą 

Cicero 827# 

CIIAS OTKaTVICM' 
Grabatlaa 

,1437 S. 4a.th A m , 
Cicero, IU. 

Pagrahams kaelfei* veltui. Prlra*1 

t inis ' ambulancas. Putaruavima* kų#-
reriau8ia« visoj Cbioatfoj. 

/ 

S, D. LACHAWICZ 
IiieluTis Gcaborlsuj 
2314 W. 2*rd BĮ. 

Cicago. m . 
Tatarnauja laido-

tuvčae kuopigiausia. 
HeiKale meld^t.u at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1271 
21»» 

Telefonas Boulevard 41 « • 

A. Masalskis 
Graboiiua 

Pn tAmauJu 
Idotnvėae 
tavėse, ttrtįtitfĄ 
nėe ir kitnoįafĮ 
reikaluose. KaK* 
nuo* prielnąnKM. 

Į 3307 Aubur.i Ave. Chicago. 

1' 

1 'KILOJA) SPARNUS". 

y Išgirdę apie Onos Pocie
nės simpatinga/priėmimą. Lie
tuvoj, likusios chieagietės dai 
nininkės ir gi nerimsta. 

Poni Gugienė rimtai ruošia
si sekantį pavasarį buri Lie
tuvoj, j 

Jauna, talento turinti daini-
ninkė, A. Bereckait'ė ir gi sva
joja apie Italija, o dar.labiau 
apie Lietuvą. 

Yra Mtos ir kiti, kurie mė
gina " spa rnus" . 

Kas bus ?! 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VI8ADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIGNAS CO, 

0 0 9 *. 35111 SI , Chitaii 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTfUS. 

Pasekmingai jiujriž^jn |»nigus ir 
% Parduodam Laivakortes. * 

>• n u i \fk .m n m i i • — ^ 

" Telefonas Canal 5395 

JOHN G, MEZLAISKIS j 
Generalis Kontraktorius, 

i 
5 
% i i 
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Susirūpinęs. 

BRIDGEPORT. 

Lapkričio 19 dieną į Liet. * 
Pr. B-vės raštinę užėjo Vik
toras Tyzenliausas, aiuys is
torinės Tyzenliausiį bajorų gi 
minės, fundatorių Šiaulių mie
sto. V. Tyzenhausas*, kurio 
gyslose virpa istorinės gimi
nės kraujas plačiai nupasako
jo apie savo senelius' ir prose
nelius. V. Tyzenhaus dabar 
gyvena So. Cliicagoj. 

Rep. 

NAUJA 
KVIETKINYČIA 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nuskintos kviėtkos, 

[vestuvėms bankietams, pagraDamsį 
^vainikai ir kitoms pramogoms. *> 

Taipgri užlaikome powder'i,"p«r-<if 
\ t urna, plaukams tinkleliu* (ha ir* 

į e t s ) . 
Patarnavimas mandagiausias, 

[kainos žemiausios. 
URBA FLOWER SHOP 

3324 Aubum Avenn6 
Telefonas Blvd. 2035 

Telefonas Varde l i s a 
R T A W T . H V p 

MA2EJJ 
l oRĄBORIUS ągit 

BalsaaiDOtoJae 
Tnrlų a u tomo-. 

blliuB vtBoklem* 
reikalam*. Kaina 
prieinama. 

3318 Anburn 
vt. Chicago. 

i » » . » Į l > > i l > t l . H ą 

m » • 

statytomis ir senų namų 
taisytojas. 

2319 West 24-th Street 
Chicago, IU. 

g » » » » » » » » m'mmmm • > • • • • • • • r * • *1 
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Tclcf. Boutovąrd 0313 
Dr. Natalii Žukauskas 

NAPRAPATH 
3249 -S. Morgan St. Chicago. | 
Valandos Paued. Sered. Keferr. nuo 
2 iki 9 : Sub. tiuo 5 iki 9: Ned. nuo (j 
9 iki 12. 

4852 South Ashlaud Avenue 
VaJan: 9 iki 12 piet. Vak: Utar. 
petn. 6 iki 8 vak. 

r ! » • • . • » • • > « » • ' 
Tcl. Lafayettc 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietnvys, lieta viapns visa

dos patarnauju Icuogeriausia 
M. YTJSKA 

3228 W«st 38-th Street 
i o i m i i a l • ' 

sPhysical Culture Institute | 
DR. J. A. VELOH1S 
Osteopatas, Culroprątas, 

Katuropatas. 
Nesikankink savęs su U 

įgryk nau'ją sveikatą, uiaujj 
budais be vaistų ir operacijų, m 

į v a i r i ų ir užsisemėjusių lirų. . 
4204 Archer Ave. ant 2 talm 

ant kampo skersai Brijjhton. 
atro. 

Vai. nuo »—12 dieną; 
iki- 8 vai. vak. 

Nedėliooiis nuo 9 iki 12. 
££3JLMA&l8JlSJ&&&*!*A*aJl2J9.*AU 

Rezidencijos Tel. Brunssrlck 4887 
Dr. C. YUCIUS D. C. Ph. C. 

CH1ROPKACT1C GVDVTOJAS 
Be gyduolnj, be operacijos 

Vai. 9-1; B-»< P. M. Sventad. 9»H 
1579 MAmnnkce Avenue 

Karap. Rol«ey ir Iforth Ave. 
Ofiso Telef. Brunswick 7699 

>i* 

GRAŽIAI PASISEKA. 

A. L. B. K. Motenj Są-gos 

Telefonas Boulevard 1076 
" DR. M. S T A P U L I O N 1 S 

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki* vai. vak. 
464T SouUi Halsted Street 

(kampas 47 gatves) 

eanč^u'£^vmui bude" nesilpniou Kgonin vaitais, nei openacijo 
|in^^,Wo^yd^u -^NAPRAPATIJOS būdu. (iy4ym*» **> ^ « W " W I 

pas kuriuos pagtjbos ir 

girdėjimo, naktiniais susiš lapintais . *r kitekia: stna Uga. ateik, 
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x • • • *• J prakilnia darbų kaip tauto* Monika Ambrozaieiutė ir Ste- tyti visu veiduose malonumą, nieuė, Tamaševičiene, Lizaus-

CHICAGOJE Į taip ir Bažnyčios reikaluose fanija Martinkiutė. Jaunas pasitenkinimą bei vienybe. 
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MAJORAS VYKINA 
ĮSTATYMĄ. 

15 TOWN OP LAKE. 

niekuomet neatsiliko. Dirbo 
seniau, % pat daro t> djasbarj 
pakvietus draugiją kokiam no 

smuikorius Stasys Šlaius pa
grojo- MSouvenir"; poni A, 
Lauraitienė, buvusi nortlisi-

i 

Vajus. 
Tretininkų Draugija rengia 

vajų Seserims Pranciškietėms. 
Chieagos majoras Dever 

kalbėjo Chieago Bar Ass'n 
susirinkime La Salle viešbu-" V a J u s W * W^_ W d 

ty. Kalbėjo apie prohibfri-
jos įstatymo vykinima. 

Jis pažymėjo, kad pirm iš
rinksiant jį majoru sake, jog 
įstatymų vykinime jis busiąs 
bepartyvis. Sakė, kad kuo
met jis užėmė ofisą, čia "bo-
otlegerystėy' žydėjo taip, 
kaip labiaus nei nereikia. Prį-
siąįo imtis priemonių, ap
drausti miestą nuo einančios 
aršyn betvarkės. 

Ir šiandie tas atlikta. Tegul 
žmonės kaip nori, taip kalba 
apie majoro darbus. Bet jis, 
majoras, vykina įstatymus, 
ffam tikslui jis pasauktas tan 
aukštan miesto ofisan. . M 

šv. Kryžiaus parapijoje. Bus 
rinkliava; prie bažnyčios, va
kare bus prakalbos; kalbės 
garsus kalbėtojai, kaip tai 
kuh. B. Bumšas ir kiti. Tai 
proga išgirsti prakalbų ir sy-
kiu paremti Seseris Franois-
kietes', kurioms nesenai sukur
ta vienuolynas. Visas pastan
gas deda mūsų klebonas kun. 
A. Skrypka. fTikimės kad tas 
vajus bus pasekmingas. Ton 
ofleikieoiai gana geri ir duos-
mis žmonės naudingiems tiks
lams 

-• -

Tretininkė. 
— p j 

PROHEBICIJOS PASEK
MĖS. 

I 

Xuo * * moon shi ne' * žuvo 
Mrs. Fr. Muszynska, kaip a-
JHe tai vakar pranešta. Poli
cijai pavyko patirti, kur ji 
tuos svaigalus pirkdavo. 

Tad areštuotas Fr. Gaurą, 
! Ifelrose Parke, III. Polioija 
jo namuose atliko kratą. Ra
do "moonshinės" piane ir 
ant kiemo šiene. 

Areštuotas buvo klausia
mas, ar pardavinėjo "moon-
shine." 

" Žinoma,'' atsakė O aura. 
44Čionai visi dirba "moonshi-
ne" ir parduoda. Ar tai to 
nežinote V9 

IŠ DIEVO APVEIZD08 
PARAP. • 

Lietuvos* Vyčių 4-tą kuopa 
rengia puikias šokius prieš 
adventus sekmadieny 25 d. š. 
m. gi "Xekaltnsai Avinėlis'* 
yra perkeliamas perstatyti ad
vente. 

* • 

Todėl visas jaunimas kvie
čiamas' nepamiršti atsilankyti 
j paskutinį šokį. Paskui jau 
užsigavėsim. 
, Perstatymui jau beveik vis
kas išmokta. Buvau pamiršus 
kad be kitij artistų, role tu
ri visiems žinomas lošėjas p. 
Ant. Benaitis, kurs nemažai 
žmones prijuokins. Aras. 

rs geram darbui visados no- i dietė, jausmingai sudainavo 
riai kvietimą priima ir uoliaį ' 
tuo reikalu darbuojas Dabai 
įvyksta tos .draugijos puikus 
pasilinksminimo vakaras, ta i 
būva čion šios kolonijos vi
siems^ lietuviams lygir pareį-
ga i jos vakarą atsilankyti, ją 
paremti. Draugija yra pasiren
gus visus svečius priimti ko-
gražiausia. 

Komisija net užkvietė žyde* 
\\ su lietuviškais sūriais ir 
kiekvienas už 10c. gaus dtd-
žiausį sūrį. Kiek ten bus Viso
kių įvairumų, sunku apsaky
ti. 

Žada eiti visi. 
Eisiu ir ai. 

NORTH SIDES ŽINUTĖS. 
~i 

Parapijos pokilis. 
Ned. 11 d. lapkričio', š. m. ^ a v y k o ^ a l b n a buvo ma. 

buvo parapijos metinis poki- ' ' 
PARDAVIMUI. 

UNIJOS GRASINA 
STREIKAIS. 

P R A N E Š I M A S . 
, , , 

Ĵ abd. Sagos Centro I>irek-
j torių susirinkimas įvyks lap-

kr. 2,°, d. 7:30 vai. vak. Auš
ros Vartų parap. svetainėj. 

Valdyba. 

v« Kai-kuriuose Chicagos de-
partamentuose mažinamos iš
laidos. Dėlto, darbininkų 
skaičius siaurinamas. Prie 
kai-kurių darbų , paliekama 
mažesnis skaičius darbininkų. 

Dėlto darbininkų unijos 
pradeda nerimti. Grasina 
streiko, jei miesto departa
mentų viršininkai paliuosuos 
vis daugiaus darbininkij, arba 
likusiems paves daugiaus dar
bo atlikti. 

BRIDGEPORT. 
— 

h PINCHOT CHICAGOJE. 

Užvakar per Chicaga pra
važiavo Pennsylvanijos gube
rnatorius Pinchot. Klausia
mas apie politiką* atsilakė 
"kalbėti. Tik reiškė pagarbos 
.miesto majorui už jo uolų 
prohibicijos vykinima. 

Chicagoje pakeltas projek
tas datuoti kiaušiniuR, deda
mus j ledaunes, kad žinojus 
jų senumą. 

Al. Mizvinski, 3544 S. Wes-
tern Ave., mėgino greitai va
žiuoti automobihu. Tečiaus 
tuo jaus areštuotas. 

Cook apskrities ligoninėj 
vakar atidaryta dentistinė 
klinika- vaikams. 

Flatas ant randos ir tas pa
tsai namas ant pardavimo. 
Namas ant dviejų pagyveni
mų po 5 kamb. Elektra, gasas 
ir loti įtaisymai. Namas tik 
šiemet pastatytas. 4010 So. 
Brighton PI. pusė bloko nuo 

HBrt&SS 

Nedėlioj, lapkričio 25 (t. \ i-
sq 6ventų draugija rengia va
karą. Šv. Jurgio parap. svet. 
£i draugija verta geros valios 
žmonių paramos, nes ji nuo 

keletą daįnelių. CJerai žiriomo< 
mustj jaunos dainininkės Feli-
cita \ Nausėdaitė ir Amilija 
Sinkevičiūtė atliko duetą 
"Plaukia sau laivelis". Tė
vas kun. F. Kudirka, buvęs i i 
gą laikų šios parapijos klebo
nas ir'daug čia uoĮiai pasidar-
•bavęs, užimančiai papasakojo 
savo kelionės' ir Lietuvoje at? 

$iląnkymo įspūdžius. Buvo ir 
extro numeris, kuri atliko ant 
smuikos gerai Žfeiomas ToVn 
o f I jake smuikininkas Myko
las Petkevičius* bei mūsų U 
žymiai dainininkei p-lei Maii-
jonai NorbutaiteL dainuojant 
solo "Breamy Melody'V Už
baigai paskambino Finale 
* * Mare.h— Etude ' > vietinis 
vargonininkas Juoz. Brazaitis, 

^lipiėtas»pokilis visa pusiš-

lis. Kaip paprastai buvo labai 
skaitlingas. Cial skaitlingesnis 
už buvusius* pirmiaus jmna-
šius vakarus. Vietinės Moterų 
Są-gos kuopos' darbuotojos pa
rengė gardžių užkandžių bei 
mandagiai svečiams patarna
vo. Valgių menu buvo: <š 
palestinos alivų uogos, Cali-
fornijos seierijoe, Chinijos 
"Chop Spsfr", Japonijos ry-

fžiai, Dzukiikas skilandis, Že
maitiškas kumpis, Floridos o-
boliai ir apelsinai, Brazilijos 
kava ir Vilniaus ragaišis. 

Muzikalė programa buvo 
taipgi jvairi. P-lė Žukauskai
tė ])askambino Venli "Aida". 
Pirmu kartu Kotrina Savie-
kiutė padainavo Šimkaus 
44Kur bakūže samauotą ir D-
Lee "Out ofTlie Dusk"; An
gelą Butkievičiutė pašoko 
"Čygonų šokį". Mūsų jaunas 
tenoras Autanas Kaminskas 

BIZHU 
ANT PARDAVIMO grocernė labai 

•geroj -vietoj, kitu krautuvių apielinkėj 
n |̂ra, pagyvenimui 7 kanihartai. RaYi-
dos $51.50. du blokai nuo Jai kson 
Parko. Reikia ka«i mokt'ti angliškai. 
Kas nusipirks tas nesigailės. 

Atsišaukite Fnlrfax 2619 
mWmm • MII • ! • • ! • •lll.l • I — — i . •!•!• M ^ M ^ M — ^ f c H — — Į ^ | 

EXTBA DIDELIS BARGENAS 
PARSIDUODA bučeme ir( gros ime 

visokių tautų apgyventa daugiausiai 
Lietuvių. Randa pigi. 5-ki kambariai 
del pfagryvenimo užpakaly Storo. 
Pardavimo priežastis patirsite ant 
vietos. Turi būti greitai parduota su 
dideliu sumažinimu kainos. 

1506 So. 4t-th Ct. Ckxro, UI. 

N A M A I 
\VE8T PILLMAN 

Puikiausia jų geriaveis gyvenimas 
darbai nuolatiniai ir pigiausios kai* 
nas namų 4 kambarių namas gra
žiai abdabintas vanduo, suras, ga-

! zas apšvietimui. Kaina $1,800. 
$. MARKINAS 

654 W. 120 tit. Ti-I. Pullnian 285f. 

}>a<lai'navo <40i Ka*>" ir uMar-
ta". Oi mūsų jaunutvs .pija-
nistV's, Sesers Viktorijos mo
kinės, paskambino 3«&oms rau 
koms "Patrisa Marėh". Duo
tą "Valio Valuže*?; padainavo 

^ 
WE»ST PrLLMAN 

Tikrai didelis pigumas 2 lotai Ir 2 
namukai po 6 ir 4 kambarius. Kai
na tiktai $1,000 elektros šviesa, su
ras ir vanduo, r •• '• 

8. MAltKUUAS 
634 TT. 12Q 8t. 1VI. PuItmsA 2656 

kienė ir Jasinskaitė. Viso — 
$5. Pinigai perduota p-ai Mar-
tinkięnei. Ten buvęs. 

a g , u , , ' i šaš 

MOTERIMS PRANEŠIMAS. 
$2,000 vertės v l̂nų parsi

duoda del nerimu, dažytu ir 
nedažytų matkai vertės 7r>c. 
parsiduoda už 25c. 35e. ir 40. 
Taipgi parsiduoda marškinės 
gijos del mezginiu, kaina 250 Šv. Cicihjos dr->ia laike su- ^ ^ 1 0 c > V ^ / i r ^ 

Mrinkinia. lapkr. 6 ct kur išgir- Taipgi parsiduoda vilnonės 
i * « i » i r i 1 lv«t ^ • 

Nemažai taipgi darbu prisidė
jo prie šio pokilo pasisekimo 
parapijos komitetai ir nenuils
tantis mūsų darbuotojas An
tenas Bacevičius*. Viso vakaro 
vedėju buvo vietinis klebonas. 

Be p. 

sta įvairus raportai apie dr~ 
jos stovį ir jos augimg, o tai-
pat ir apLe įvykusį lapkr. 4 
d. balių. Pasirodė, liko gra
žaus pelno. 

Labdarių komitetas A. Ru
gienis praii&šė apie grįžusia 
iš ligoninės našlę Martinkie-
nc, bet žymėjo kad dar jai 
pašelpa reikalinga. Čton pat, 
dr-jai leidus, parinkta aukų. 
Aukavo šie: A. Rugienis $5, .7. 
Kupčiūnas $1; po 50c.: Vašku-

Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CfflOAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 60S2 

Valandos — 8 fkl 11 tf ryto po 
pieti^ 5 Iki 8 vak. Nedėliomuj ofi
sas uždajrytas. 

ST. 

MEDUS 
ftvicžulB 

Tikrai fta-
ranteaotas 

Ceriausias Medus koki pinigai fali 
nupirkta ą\ , * 

2 Penkių svaru viedrukai . . $2.90 
6 Penkių svaru viedrukai . . f 6.30 
10 Penkių svaru viedrukai . . $10.00 

Siunčiame expre»s,tt 
Siyfikfte Maney Order apmokėjimui 

A. 6 . GILL 
288 XV. Huroii «t . < liJe«ro. 111 

Septintos lubos. 

1 n ^ » i » • • • • «"•." 

WEf$T IPCLlJklAN 
I^i^eUs.pigiausiai.'namą i kap^im-

rial. d4dells Ueismentas, gazo Šviesa 
arti prie bažnyčios. Kaina ^2,800. 

k MARKINAS 
054 W. 120 St. Tel. PullnuMi 28&C 

DYKAI. 
Reumatizmu sergantiems 

Mes turlip naują bū
da reumatizmui gydy
ti kutr| mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu j 
kiekvieno šito laikraš
čio skaitytojo namus, 
kuris parašys mums 
apie tai. Jei turi skau
smus raumenyse,, ar są
nariuose, jei jie yra su
stirę,, ar jauti opumą, 
jei kankina skautvnai 
prie kiekvienos oro at

mainos, tai čia tavo proga išmėginti 
naują išrastą būdą, kuris pagelbėjo 
Šimtams. Net jei tavo liga butų užsi-
senėjusi ar nepasiduodanti, vis viena, 
ar būtum sirgęs vienus metus, ar de
šimt], ir būtum veltai išmėginęs viską 
Mes prašom parašyti mums tuojaus 
tr paprašyti šito prasto vaisto, o mes 
pasiųsim jj išbandyti DYKAI. 

DYKAI Mt'SŲ L*:SO>IIS. 
Mes neprasom. kad tamsta siųstum 

mums pinigus, prisiusk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tu*ojaus pasiųsim 
tamstai Išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai mušu supakuo
tą, kad if»i)vėgintumė1 mųs^-' Jė^pmis, 
Šimtams yra pagelbėję* Šitas pra«tas 
naminis būdas. NeprahelsJ^ jUtos dide
lės progos, jei aėfgl - r'e&natlilmip bent 
kiek. P A H A K K K filANDIEN. 

PLEVBAKT JfETHOD 
DEPT. X-~*\"', 

\sMsgHX Ane.. Chieago 111. 
TK 

'ARO^^sioc&sicciac^^ y^rAf^MrA rArfKX*r*m f*** •-m 
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JAU GALIMA GAUTI DIENRAŠČIO "DRAUGO" 

1924M. KALENDORIŲ 
Pasiųskite jj į Lietuvę saviesiams, nes "Draugo" Ka lendonų visi mėgsta, nes tai gražus kalendorius. 

3 

ti "DRAUGO" Kalendorius dviejų spalvų. 

1 'DRAUGO'* Kalendoriuj pažymėtos šventėm 

ir pasnikų dienos. 

"DRAUGO" Kalendorių puošia įvairius 

gražus paveikslai ir vaizdeliai. 

"DRAUGO" skaitytojiai ir naujai užsira-

rašantieji dienrašti metams ar pusei 

metų gauna kalendorių dovanai. 

PerJtant Kalendorių kaina OCO 

DRAUGAS PUB, CO. 
2334 S, OAKLEY AYE, 

Chieago, m. Jei nori būti tobulas, eik paTtJuok, k$ turi išdalink pavar*' 
geliama ir atėjęs sek Mane. 

skiautis. Meldžiame nepraleis
ti šios progos nes tokio barge-
no nebus". Antrašas: 

Prank Salimanavičius 
504 West 33-rd Street 

Tarp© Painei ir Normai Ave. 
l^mos Lubos 

LIETUVIAI" ADVOKATAI 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Veri* byln* «i«o»§e Triomuos^. Esrrnml-
Ducie Abstraktu**. Padaro pirkimo tr 
pordaTima Dokamratas Ir iraliojlmna. 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBITNE BLDG. 

Telefonas Raodotph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Ttlefonas Cannl 1687 -

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYKCTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. iAfayette 4146 

JOSEPH C. S0B0L 
LIETUVIS ADVOKATAS 

156 N. Clark St. Room 1518 
Telefonas Dearborn 4766 

Telefonas Canal 3580 
Vakarais 2841 XV. 23-rd Placc 

Tel. Dearbara 8067 

S T A S Y L A N I 
ADVOKATAS 

Vlfturmiestij OTisaa 
Room 1726 Chieago Temple BIdg. 
7 7 W. Washington St. 
CICERO Ofisas: Panedėlio vak. 
1314 8. Clee*s> Av. TcJ. Cicero 503G 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais va i . 
8236 S. Halstcd St. Tel. Bmil. 6737 

Tel. Blvd. 704S 

Dr. C. Z. Vezelis 
IiI6fTUVI8 DE1CTISTA8 

471S MO. ASHLAND AVEKITK 
arti 47-tos Gatves 

ValanAoa: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Šaradomis nuo 4 iki 9 vakarą. 

Į » • » • 1 » • • • ! • • • • • • • 

Telefonas Boulevard 

Dr,S,ABrenza 
4608 So. Ashland A r ė m e 

Chieago. m . 
Vai.: t ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki S po piet: S:lt vak. iki 
• :>• rak. 

' V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A 8 

Oftaas DMmlestylt 
29 Sontb La Salle Strt*t 

iSO 
Telefonas Central 68tO 

Vakarais 3223 8. Halsted St 
Telefonas: Vards 4881 

< • • • » • » » • • • » * • — • » . i » ^ » » . . 
^ t _ -

1 P WAITCHES 
L i w j e r 

• JRTrilfl* A0VOBTAT8S 
Dlen.: R. 614-518-127 H. De»r 
born Str. Tel. Randolph T>ČHA 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roseland Tel. Pullaian 6877 

I 
M • — ~ * — • m-

• 4 • » • 

A. A. S lak i s 
ADVOKATAS 

^ ^ Ofisas Vldurmlestyje 
CHICAGO TEMPLE Bl IfiDING 

77 West Washtngton Street 
Room 1726 Tel. Deai-horu 0057 
Namq Tel. Hyd« Park 3305 

P - s w. B A N E S 
ADVOKATAS 

78 XV. įfonroe Street 
Room 804 — Telef. Randolph 2800 
Vai: Nuo 9 ryto iki S po pietg 
Vakarais: 3203 So. Halstori titr. 

Telef. Yards »"t» 
Chloasro 

#a 
Tel. Boolevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 
:,į 1707 W. 47-th St. 

ValandpB nuo 8 iki 12 dieną, nuo C 
iki 8 ral. vak. Nedėllomis nuo 8 

Iki 2 yai. po pietų 

Telefonas Seeley 7488 

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

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madison Street 

Kamp. Western Ave. — Chieago 
Valandos: J—-4 po platų 7—0 vmk 

Dr. Maurice Kahni 
» | 

! Gydytojas ir CJhimrgas 
;4631 8 . Ashland Ave.;: 
! Tel. Yards 0994 j 
[Valandos.-
;Nuo 10 iki 12 piet. 
! Nuo 2 iki 3 po piet 
[Nuo 7 iki 9 vakare. 
[Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. J! 

Df. CHARLES S EGA L 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų LIĮTU 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—5 
po pietų: nuo 7—8 30 vakare 
JNedėliomls: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 
S i • . . - . i . • - • • • • ! 

Rczfd. Tel. 
Ofiso Tel. 

Van, Buren 0294 
Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJ \ S IR 

CRTRIRGAB 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir visų chroniškų Ilgų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vai.: 10—11 ryto: 2—3 po piet. 
T—8 vak. Ned. 10—2 J d. 

Res. 1139 Independente Blvd. 
Culcago 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
Keliones. . 

DnA.Račkus 
Ligonius priima kasdien 

nuo % vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredomis ir Nedė-
fiomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimą teikia 
gavo ofise: 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, HL 

į | « * » • • ! • » • » • • • • • • • • • » » • • • ! 
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"TONSILUS1 
IŠIMU 

rOBUIiTAūSlOMIS MOKSLOl 
PRIEMONĖMIS: 

1.—be peilio. 
2.—be kraujo, 
8.——be marinimo, , j 
4.—be skausmo, 1 
6.—be jokio pavojaus svei

katai. 
Po operacijos Smogui nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti 

nereikia gaišti mio darbo, nereikia kentėti sopuliu; žmosrua rabi 
tuoj valgyti, dainuoti ir Jausties linksmai. 

Patarimus tonsilų reikalais duodu usdyka. 
žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti martb kliniką, I 

kurtėms patarnauju yra p i Ina J užganėdinti 

DR. AL. M. RAčKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir Obstetrikas, 

1411 South 50-th Avenue Cicero, nilnola.1 
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