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Francija sumaino ambasado
rius Vatikanui. 

ROMA, gr. 8. — Apši lai 
kius čionai Ispanijos kara
liui, vietos laikraščiai pradė
jo rašyti, kad žinomas Ro
mos klausimas, kurs paliečia 
Vatikaną, jau esąs išspręstas. 
Nes jei tas nebūtų įvykę, tai 
Ispanijos karalius, svečiuoda
masis pas Italijos karalių, va
rgiai butų turėjęs audienciją 
pas Šventąjį Tėvą. 

Vatikano organas Osserva-
tore Romano tuojaus užgynė 
tuos laikraščiu, rašymus Ro
mos klausimu. Osservatore 
Romano pažymi, jog [Vatika
nas stipriai laikosi savo so-
verenumo ir civilės valdžios 
nepriklausomybės Romoje. 

Seniaus Vatikanas buvo už 
gynęs katalikiškų valstybių 
katalikams' valdovams lanky
ti Romą ir čia vizituoti ka-
rajhi pirmiaus, negu Šventą
jį (Tėvą, kuriam priguli civilė 
Romos valdžia. Bet Papą Be 
tiediktas XV 1920 metais tą 
užgynimą panaikino. Tam ti
kslui paskelbta enciklika. 

Pasirodę, kad Vatikano po
zicija Romos klausimu nepa
keista. 

Obregonas Siunčia Armiją 
Prieš Revoliucionierius 

MEXICO CITY, gr. 9. — i jus remti valdžią kovoje su 
Gen. Plutarco Calles atsisakė militariniais revoUucionie-
kandidaturos į Meksikos pre- riais. Sako, tai sąkalbis at-

ARMIJA REIKALINGA 
KONGRESO PAGELBOS, 

—r- , 

KARO DEPARTAMENTAS 
TUEI PBRMA2Ą BIUD

ŽETĄ. 

FRANCUOS BAŽNYČIŲ 
ATSTATYMAS PROG

RESUOJA. 

( Verčiasi kaip įmanydamas. 

zidentus ir pasiūlė preziden
tui Obregonui su šiuo bend
rai kovoti revoliucionierius 
Vera Cruz ir Jalisfco valsty
bėse. 
Obregonas jo pasiųlymą pri 

•ėmė ir jį paskyrė vyriausią
ja federalės opozicijos galva 
prieš revoliucionierių vadą de 
la Huei ą. 

Praat-sa, kad apie 28,000 fe 

kreiptas prieš pačius juos, 
gyventojus. Tai, girdi, kon-
servasistų reakcionierių suki
limas. 

Gen. Enriąue Estrada, mili 
tarinių operacijų Jalisco val
stybėje viršininkas, perėjo re 
voliucionierių pusėn. 

Gen. Calles atsisakė kandi-

" * T 

WASHIMJ/UON, gr. S. — 
Apsaugoti Amerikonišką ar
miją nuo ^prisiruošimo pa
dėties, tokios, kokia gyvavo 
pirm įstosiant pasauliniu ka-
ran, tai svarbiausioji Karo 
departamento problema Kon
grese. 

Kongresą šeriamo biudže-daturos prafšomas paties Ob-
regono. Buvo manyta, kad t o K a P o ^P^amentm P f 

deralės kariuomenės siunčia-j kuomet Calles atsisakys, ta i | m a ž a - K i e * gaTlta> tiek iš 
ma Vera Cruz valstybėm jTai 
kariuomenei vadovauja gene
rolai: Joaquin Amaro, Juan 
Andrew Alamazan ir Fuesfo 
Topete. 

Prezidentas Obregonas pas 
kelbė manifestą į Meksikos 
gyventojus. Šaukia gyvento-

revoliucionieriai padės giuk-
lns. 

Bet iš Vera Crute: gauta ži
nių, kad gen. Calleso atsisa
kymas neatmaino revoliucio
nierių nusistatymo. Bus ve
dante kove prieš Obregono 
valdžią. . 

Anglija Laukia Prem, Baldvvino 

LONDONAS, gr. 9. — Rin- j kaipo premieras ir kaipo ko-
kimai premiero Baldwino vai nservatistų vadas. 
džiai nedavė parlamente did- Kiti sako, jog jo atsista-

nebežino, ką premieras Bal-. su liberalais, gi liberalai jo-
dwinas pradės, kaip jis ga- kin \mdu nenori sudaryti ko-
lės vairuoti Britanijos impe- elieijos su konservatistais. 
rijos didžiulį valdžios laivą. Be to, darbo partija ne.su-

Francijos ambasadorius Va
tikanui Jonnart gryžo čia iš 
Paryžiaus ir atsivežė raštą, 
kuriuomi Francijos vyriausy
be jį atšaukia iš ambasado
riaus vietos. 

Amb. Jonnart turėjo audi-^-- — * 
enciją pas Šventąjį Tėvą ir į-
davė jį atšaukiančius raštus. 

Francija Vatikanan siunčia 
kitą ambasadorių. 

Iš Vatikano oficialiai pas
kelbta, kad gruodžio 20 die
ną įvyks slaptas Papos kon-
sistorius, kuriame bus pas
kirta keletas naujų Kardino
lų. Tečiaus naujų Kardinolų 
pavardės nepaduotos. 

• 

tTomis dienomis žada Ro
mon atkeliauti iŠ Rusijos kun. 
Dr. Edmund Walsh, Papos 
šelpimo misijos Rusijoje dire
ktorius. 

Atsistatydinimo 

žiumos prieš kombinuotus 
darlM) 'partijos ir liberalų at
stovų balsus. 

Kad taip, tai dabar niekas 

tyrinama* neišspręs proble
mos. Nes koalicinė valdžia jo
kiu būdu šiandie negalima. 
Darbas atsisako veikti išvien 

Pranešta, kad premieras tinka skirti savo ministerių 
šiandie sušaukia ministerių ar liberalų ar konservatistn 
kabinetą posėdin. t [valdžioni 

leista. Karo sekretorius sa»v 
ko, jog verčiamasi, kaip įma
nant. Nors 3nv. Valstybėm? 
iš niekur nepramatomas pa
vojus, tečiaus valstybe turi 
bu t pasirengusi. 

Sekretorius Week tiki, kad 
šiandieninė padėtis ilgai ne
galės tverti. ""Ar tokiu, ar ki
tokiu buds ateity Amerikai J* 
rės reikalų BU Europa. fKė 
reikalai iškels gal stiprios ar
mijos reikalingumą. 

Tad kaggi tuomet turės į-
vyktif 

PARYŽIUS, gr. 9. — 
Francijoj karo laiku sugriau
tų ir sunaikintų daugeHo ba
žnyčių atstatymas progresuo 
fl'a. 

Pirmoji bažnyčia galutinai 
atstatydinta mieste Antervil-
ler, Nancy diocezijoj. Bažny
čia Šiandie atrodo taip, kaip 
pirm karo buvus. Skirtumas 
tik tame, kad yra nauja. 

Lapkričio 20 d. šią bažny
čią pašventino Apaštalinis 
Nuncijus monsign. Cerretti. 

Kitos bažnyčios bus baig
tos už keletos mėnesių. 

Reikia atsiminti, kad karo 
laiku sunaikinta šimtai fran 
cuzų bažnyčių. 

FRANGUZAI BIJO VOKIE
ČIŲ KERŠTO, 

SAKO, VOKIEČIAI STAI
GA GALI PAKILU KARAN. 

I 
Baimė juos ima pasitraukus 

šalin Amerikai. 

BUS NAUJAS PUIKUS 
"DŽIABAS." 

Kai-kas spjėja, kad premie
ras Baklwin bus priverstas 
alsistatydinti iš abiejų vietų, 

Parlamentan 8 motervs iš-
rinktos atstovėmis iš 34 kan
didačių. 

'v< ;: 

Pennsylvanijoj Sustreikavo 
17,000 Anglekasių 

SCRANTON, PA., gr. 9.— jog skriaudų komitetas priva 
Mossic-Pittston distrikte, Lo-
high Coal Co. kasyklose, va
kar pakėlė streiką 17,000 an- das. 
glekasių. Generalis skriaudas /Tečiaus komitetas nepak-
aptarti komitetas išvakaro tu 

lo tolesniai diskusuoti darbi
ninkams atliekamas skriau-

lausė. 
rėjo susirinkimą ir išsprendė Svarbiausias anglekasių nu 
darbininkus pašaukti strei- 'siskundimas tas, kad minėta 
kan. i kasyklų kompanija lokalėms 

Streikui priešinosi distrik- ; unijoms nepristato UŽmokes-
to organizatorius. Jis pažy
mėjo, jog reikia dar .palaukti, 
j » • • . . T I - - ~ ~ ~ -*•*•» 

gydo be operacijų 
XORTH SIDE parap. svetainėje. Kalbės kun. Dr. 
?£frbntis- "Smileiu Petras ar Pliuškių Raulas?" 

ŠIANDIE IR RYTOJ PAŠNEKESIAI. 
PANEDĖLY, gruodžio 10 d. 
TOWN OF LAKE parap. svetainėje. Kalbės advok. 

K. Česnulis temoje: "Nuodija be nuodų, žudo be armotų, 
REICHSTAGAS BALSUO

JA Už MARXA. 
K Rėklaitis: "Smilgių Petras ar Pliuškių Raulas f" 

' BMDGBPOHPO J>arap. . .svetainėj Kalb* _ tajn. , J ™ ™ ^ £ į , 9 - ~ £ " 
Prof. B. Urba: "Ar žmogus iš beždžiones! ir teisinin
kas M. Bagdonas: "Smerkia ar laimi na/' 

UTARNINKE, gruodžio 11 d. 
TOWN OF LAKE parap. svet. Kalbės advokatas K. 

yajčys "Gyvenk laimingas ir turtingas/' 
WE3T SIDE parap. svet. Kalbės kun. Prof. B. Ur-

oa *»Ar žmogus* iš beždžionės !" 
Pradžia 8 vai. vakare. ĮŽmga veltui. Kolektų nėra. 

nių ratų lakštų. 
Hudson Coal Oo. kasyklų, 

Forest City ir Plymouth, da
rbininkai irgi nerimsta. Ir tie 
reikalauja, kad skriaudos tuo 
jaus butų atpildytos. Kitaip 
gi jie pakilsią streikam Jų y-
ra apie 20,000. 

! » • » « W»'l 

dauguma balsų pripažino kan 
clieriui Mara'ui diktatoriaus 
teises. Socialistai pabūgo 
Reichstago paleidimo. 

Nuo "Liet. Mokslo Draugi
jos" Vilniuje durų nupiešta 
iškaba su lietuvišku parašu. 

tybės nebuvo prisirengusios. 

Turi but sargyba. 
Dėlto, sekretorius ir sako, 

kad Snv. [Valstybės visuomet 
budėti}, butų sargyboje. Tuo 
klausimu daugiausia turi ru-
pintis patsai Karo departa
mentas. 

Karo departamento proble
mą galima padalinti į dvi da
li: 

Lavinimas. 
Konstrukcija ir išrengimas. 
Lavinimo -problemos Karo 

departamentas su neatatinka-
mu biudžetu negali išspręsti. 
Negali turėti atatinkamo akai 
čiaus regolarės armijos kari
ninkų lavinti skaitlingą pilie-
čįų armiją, kuri sudaroma iš: 
atsargų ir karininkų atsargos 
korpuso. 

Kiekvienam gvardijos _ ar 
atsargos pulkui reikalingas 
būtinai nors vienas regularės 
armijos karininkas. Tečiaus 
ir to skaičiaus neturima. Nė
ra pinigų. Karininkai iš tar
nybos paliuosuojami. 

Reikalingi manebrai. 

Regularė armija, be to, per 
mažai lavinama. Kareiviai 
dažnai užimti paprastais sto
vyklose darbais, kokius turė
tų atlikti civiliai darbininkai. 

Armijai reikalingi maneb-
rai. Manebrus turi jurinin
kai i* jurininkų korpusas. 
Armija ue. Tami tikslui ne
skiriamos išlaidos. 

Be manebrų tuotarpu nega
lima kaip reikiant išlavinti 
armijos. 

Atsargoje skaitoma apie 
80,000 karininkų. Bet iš jų 
'galima į metus lavinti vos 

po kelią tuksiančius. Netu
rima pinigų. 

WASHINGTpN, gr. 8. — 
Senatorius Spencer įdavė se-
natan bilių, kuriuomi Prezi
dentas turėtų but autorizuo
tas paskirti komisiją iš 7 as-
.menųy tarp šių dvi moteriški. 
Komisija turėtų but ITkio de
partamento jurisdikcijoje. 

Komisijos užduotis — su
sekti, nuo kaip didelio alko
holio nuošimčio gerymuose 
žmogus gali nusigerti (ap-

Turetų atsikartoti pneska-. . . » 1. . i. X *-r * kvaisti) vartodamas gery-nniai laiku, IcramH S. Vals- •. J\, ..>•.:•. 
mus. 

Bilius kiekvienam komisi
jos nariui nurodo 750 dolerių 
algos kas mėnesis. 

PARYŽIUS, gr. 8. ^ Vo
kietijos valdžia formaliai at
sisakė duoti reikalingą apsau 
gą santarvės militarinei ko
misijai, kuri po karo prižiū
rėjo vokiečių nusiginklavimą 
ir savo kontrolę pertraukė šį
met, kuomet francuzai su bel
gais okupavo Ruhro teritori
ją. Dėlto dauguma francuzų 
yra nuomonės, kad šiandie vo 
kiečiai ginkluojasi ir gamina
si keršto karan. Sako planuo 
ja jįe naują karą Francijai. 
Kai-kuri e francuzai įsitikinę, 
jog tas karas neišvengtinas. 

Kai-kurie francuzų laikraš
čiai stengiasi panaikinti tą kįr-
lančią žmonėse baimę. Bet 
kai-kurie laikraščiai deda il
gus straipsnius tuo klausimu. 
Ragina francuzų vyriausybę 
stropiau atsižvelgti į tą si
tuaciją. 

Nėra amerikonų. 
Pastarieji laikraščiai nuro

do, jog Francija apleidę ame-

čiams, Vokietija dar dan* 
giaus sustiprina. Kuomet Ru
hro teritorija okupuota, frąn 
%ižai manė, kad galutina ap
sauga atlikta. Pasirodė, jog 
taip nėra. 

Francuzų pesimizmas. 
Pesimizmo pagauti francu

zai Šiandie taip tiesiog tvir
tina; 

"Mūsų okupuotės spėkoa 
Vokietijos teritorijose neuž-
tektinos. Mūsų kareiviai išs
klaidyti mažais būriais po vi
sus plotus. Sakysime, kurią 
naktį, be menkiausio perspė
jimo, Ruhro gyventojai imtų 
ir sukiltų. Jie galėtų tuos mū
sų kareivių būrius išskersti. 
Tuo pačiu laiku vokiečiai la
kūnai iš pro užpultų Paryžių. 
Tuomet nauja vokiečių armi
ja butų sumobilizuota ir pž-
teltų per Rhine upę mūsų pu
sėn/ * 

Oficialčąe francuzų sferose 
tokia nuomonė tiesiog pajuo-
kiama. Nes vokiečiai negali 
taip padaryti. Jei jie šiandie 
pakeltų tokį žygį, tai butų ai
ški saužudybė. 

Vokiečių tikslas. 
Nežiūrint to, visi francuzai 

yra įsitikinę, jog šiandie pa
grindinis Vokieti jos tikslas— 
pulti ir sutriuškinti ne vien 
Francija, bet ir jos svarbiau-

rikonai. Kuomet" a m e n k o ^ ? * talkininkę Lenkiją. Sug-
Tribvus tuo budrf Versaileso 

sutartį, atgauti savąsias teri-

MIRIMU NUOŠIMTIS 
DIDELIS. 

NEW YORK, gr. 8. — " A-
merican Child Health Ass'n" 
paskelbė, kad kasyklų apskri
tyse mirimas kūdikių ir vai
kų labai praplitęs. Mirimų 
nuošimtis ten didesnis, negu 
tirščiausiai apgyventose New 
Yorko miesto dalyse. 

Antai Pennsylvanijos vals
čiuose iš 1,000 kūdikių pir
maisiais gyvenimo metais 
miršta ligi 177. Kad tuo
tarpu New yYorko mieste iš 
1,000 vos 75. >Zanesvrlle, O. iš 
1,000 miršta 104. Tai ma
žiausia ratą. 

atsidūrę už 3,000 mailių nuo 
Europos, Francijai yra sun
kenybių šiandie saugoti ir ap 
drausti savo nepaliečiamybę. 

Blogiausias daiktas tas, 
kad Francija kaimininga Vo
kietijai. Francija perėjusi iš
mėginimus 1815, 1870 ir 1914 
metais. Dėlto, francuzams &• 

jkyse ir šiandie stovi tą karų 
baidykla. Tas pavojus nėra 

torijas. 
Laikraštis Le Temps taip-

pat nurodo pavojų iš Vokie
tijos pusės. Pažymi, kad vo
kiečiai savo t&Tpe neva nesu
tinka. Tečiaus jie laikytųsi-
vienytyės, jei prisieitų pulti 
iFranciją. 

Kiti laikraščiai nurodo 
koks įsivaizdinimas, bet aktu-tai, kad vokiečiai šiandie, ra-
alis. 

Kiekvienas francuzas žino, 
kad 1918 metais /Vokietija ne 
prisipažino esanti nugalėta. 
Gi taiką padaijė varu verčia
ma. Varu verčiama ji pasira
šė padarytą sutartį. 

Suv. Valstybių pasitrauki
mas iš europinių reikalų ir 
Anglijos palankumas vokie-

si, gamina kokias-nors praga
rines priemones išlieti savo 
kerštą francuzams. Kas juos 
gali žkioti. 

Žodžiu tariant, francu«ai iš 
naujo apimti baimės. Už tai 
kaltina Ameriką ir Angliją. 
(Tuotarpu francuzų valdžiai 
ifmilitaristams duoda progos 
daugiąus ginkluotis* 

BUKAREŠTAS, gr. 9, — 
Netoli šio miesto Ruden tvir
tuma išlėki į padanges. Sa
koma, labai daug žmonių nu
kentėjo. 
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Konstruktyvė problema. 
Konstruktyvė problema tai-

pat svarbi. Šiandie žymi da
lis kariuomenės laikoma lai-: 
kinose kvaterose (stovyklo
se), kurios nepakenčiamos. 
Reikia jas būtinai taisyti. 
Nes kai-kur net stogai pra
kiurę. 

Pagaliaus pačią armiją rei
kia tinkamai išrengti reikalin
gais ginklais, kurių daugelis 
šiandie jau išdevėty ir jau 
netinka. 

Tas ir kitas visas proble
mas Karo sekretorius paduos 
Kongresui aptarti. Reika
laus reikalingos pagelbo^. 
Nes armijps negalima apleisf 

ti. 

ii 

i 

Naujiems Metams 
D O V A N Ų -

LITU 
P E E 

ii DRAUGĄ 99 
gi 9 m Nes, 'Draugas** rečiausiai siunčia ir jeriau-
| | šiai patarnauja. "Draugas" siunčia per cfidziau-

| šias Lietuvos bankas: Dkio Banką ir Prekybos-
§ 1 Pramones Banką. . . . 

"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
I g perlaidomis, čekiais-draftais b telegrama. 

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

J š 2334 SO. OAKLEY AVR CHICAGO, ILt. . 
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LTETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kMdieną išskyroj nedėldienlns. 

Metami |6.00 
Pusei Metų . . . . . . . . . . . . . 93.00 

U prenomermtą motmi Hkwmn Lt4-
kai skaitosi MM užrašymo dienos. 
Vi noo Nanjij Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ii senas adresas. Pinigai gariau 
sial siusti išparkanl krasoje ar ox-

"Monsy OTder" arba įdedant 
| registruoti laiika 

DRAUGAS PUB CO. 
2334 South Oakiey Avenue 

Chicago, Illinois, 
Tel. Roosevelt 7791 

NEDARBO APDRAUDA 

"Chicagos Industrial Fede-
ration of piothing Manufactu-
re r s" nesenai padarė sutartį 
su " Amalgama ted Clothing 
\Vorkers" organizacija. Pagal 
sutarties, pasitaikius nedar
bui darbininkai gauna savait. 
atlyginime. Tai vadinasi dar
bininkų apdraudimas nedarbo 
laiku. Kitais žodžiais tariant, 
nedarbo apdrauda. 

Šią sutartį dabar ima sekti 
Ir kitos didžiulės firmos, ku
rios turi dešimtis tūkstančių 
darbininkų. Turima žinių, jog 
vienur ir kitur industrijos pla
nuoja tuo būdu apdrausti sa
vo darbininkus. 

Nedarbui fondas sudaromas 
iš dviejų versmių: vieną dalį 
moka darbininkai proporciona 
liai savo uždarbių didumo. 
Kitą dalį, daug žymesne, su-
daro pačios firmos. 

Firmos ima labiaus domėtis 
savo darbininkų likimu. Tai 
daro ne kokio gailestingumo 
verčiamos. Bet kad su darbi
ninkais gražiuoju sugyventi ir 
apsidrausti streikų. Darbda
viams (sąmdytojams) streikai 
yra didžiai nemalonus daly
kas. Kad jų apsisaugoti, jos ne 
noromis pasiduoda darbininkų 
reikalavimams. 

Nedarbo apdrauda anais me
tais rekomendavo Amerikos 
Vyskupai, kuomet jie paskelbė 
'žinoma: rekonstrukcijos pro
grama. Ta programa užvardin 
ta "Sooialės Rekonstrukcijos 
Vyskupų programa". 

Taip yra apie nedarbo ap
drauda. 

TeėiaUs žmonių senatvės ap
draudimo klausimas Suv. Val
stybėse retai kur minimas ir 
aptariamas. Kelios valstybės 
pagamino įstatymus, kuriais 
remiantis vargšai darbininkai 
turi but valstybės apmokami, 
kuomet jre sulaukia senatvės. 

Darbininkų senatvės apdrati 
dos klausimas taip svarbus, 
kad jis svarbesnis ir už ne
darbą. Teciaus sis klausimas 
yra dar vystykluose. 

Yra žinių, kad ateinančiais 
metais šis klausimas bus pa
keltas jau ir Ulinois valstybės 
legislaturoj. Tuo tikslu dar-
buojasi viena organizacija. 

Septynios organiracijos 
New Yorke susijungė, kad pra 
dėjus valyti miesto teatrus, 
kurie policijos viršininko Le-
ach pranešknu "mums įrodė*, 
kad scena buvo tvirkinimo 
vieta, Šiais metais labai toli 
nuėjo, su savo nešvariais pa
veikslais ir dramomis". 

v/ LIETUVIŲ GOLGOTA SIBIRE. 
« h Hil I 

(S. m. gruodžio 9-tą diena krai gali būti suprastas tik 
sueina 4-ri metai nuo įvykio, 1 $monių, iškentėjusių ištrėnii-
kurs vaizdžiai parodo, kaip 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės obalsis buvo sugalva-

mo kančias ir ištrėmime Ueptet 
radusių sielos ryšių su tė
vų šalimi, pasirodė vienok vi-

nizavęs lietuvių tautą ir tuos.sai svetimas tiems lietuviams, 
sunūs, kurie buvo tolimam Si* 
biro krašte. Tėvynės meilės ir 
pasiilgimo jausmų neįstengė 
nugalėti žiauriausios raudono 
teroro priemonės. Žįemiau pa
dėtas raštas puikiai tą įvykį 
-nusako. Redakcija.) 

Už kelių tūkstančių kilome
trų nuo Tėvynės, plačiausiame 
Sibire, daugeliui lietuvių karo 
metu teko ilgą laiką kęsti ne
pakeliamai sunkų dvasinį ir 
medžiaginį skurdą. Bet Ber
nauto apskrities, Čeremuškino 
bažnytkaimiui, Altajaus prieš-
kalniuose, likimas lėmė tapti 
tikrąja Lietuvių Golgota Sibi
re. 

1919 metų gruodžio 9 dieną 
tame bažnytkaimy tapo neap
sakomu žiaurumu nužudyti aš
tuoni tikri Lietuvos s*unų«, 
buv. Lietuvių Bataliono kariai 
— penki karininkai ir trys ka
reiviai... 

Mažai kam Lietuvoje ir A-
merikoje žinomas šis baisus į-
vykis, kaip mažai težinoma ir 
apie patį Sibiro Lietuvių Ba
talioną. Nesiimu čia liesti pa
čios Bataliono gana įdomios 
istorijos, kas norėtų su šio 
Bataliono įsikūrimu ir likimu 
siek tiek apsipažinti, tam pa
tariu pasiskaityti vienintelį iki 
šiol pasirodžiusį tuo klausimu 
įeit. K. Novako straipsnį "Mu-
MI Žynyne" 8 N-ry iš 1922 
metų. 

Tiek čia galiu pažymėti* kad apkabinėję, kryžiais apkabi 
anais žiauraus rusu vidurinio 
karo Ji* nuolatinių ginkluota 
perversmų laikais, kai lietu
viai Sibire buvo verčiami vie
na kitai priešingose kariuome
nėse tarnauti ir dalyvauti be
tikslėse savitarpinėse rusų žu-

kurių siela buvo sudrumsta 
žiauraus bolševizmo purvais. 
Tie, sąžinę praradusieji žmo
nės — žvfcrys* pasirodė nesi
džiaugė savuosius susitikę, bet 
priešingai, negirdėtai žiauriu 
būdu nužudė nieku nekaltus 
bendros motinos Lietuvos su* 
mis ir tai tokius, kurie silpnais 
savo pečiais, pakėlė sunkiausią 
savųjų gelbėjimo naštą toli
mame Sibire. 

Išgamos bolševiko Steponai 
čio ranka nesudrebėjo pasi-
rašaht Sprendimą nužudyti 
tuos, kurie kiauras dienas ir 
naktis dirbdami gelbėjo nuo 
mirties* ir bado 400 savųjų, 
tame tarpe ir jį patį su arti
miausiais jo sėbrais. 

Pakako Sibiro Lietuvių ba-
talųonui pakliūti bolševikų ne 
laisvėn, kaip išgamos lietu
viai — bolševikai pasirodė to
kiais pat nekalto kraujo iš
troškusiais žvėrimis', kaip ir 
rusai. 

Pirmajai progai pasitaikius 
jie ir parodė savo kraugerin-
gą veidą. 

(.j modai o H. dienos pavakarį 
į cVivmuškinos kaimą kur bu
vo laikomi nelaisvėje mūsų 
kariai, atsidangino didesni ru
sų partizanų būriai. Nejau
kų ir baisų vaizdą darė tie 
partizanai. Apsikarstę raudo
nais kaspinais, kai' kurie iš 
cerkvių išgrobtais arnotais 

nėję arklių kaklus*, girtį žu* 
kaudami ir švilpaudami, kaip 
pasiutę- lakstė po Oeremuški-
ną. 

Nelaimingus nelaisvius slė
gė sunkus neramus jausmas, 
kad nuo tų pavirtusių į plėš-

na greit nutyla... Ulstoja baū 
Šioji naktis. Niekas kalinių^e-
toie'ga. Kiekvienas tlurų pravė
rimas, kiekvienas bildesys ar 
riksmas* kaip elektros srovė 
perveria visų kūnus, ė už lan
gų girdėt girtų auka* 
vimai ir keiksmai, mušamųjų 
ir žudomųjų žminiii, vy
rų ir moterų, klyksmas ir de
javimai... Prieš rytą visų be--
laisvių dirgsniai galutinai nu-
silpnėja, nuovargis daugeliui 
užmerkia akis... 

Anksti ryta visi sukyla. Pa
sklinda gandas, kad naktį bu
vęs lietuvių ir bolševikų va
dų pasitarimas, kuriame nu
tarta kai kurktos nužudyti... 
Neramiomis akimis* pro langą 
žiūrime į stovintį už turgavie
tės namą, kuriame buvo pa-
sitalpinęs bolševikų štabas. 
Apie štabą sukinėja ir jodine 
ja pėsti ir raiti partizanų bū
reliai, ir apie kaž ką, mato
ma, karštai kalba. Lietuvių 
kareivių, laisvai galinčių vaik
ščioti, bet esančių faktinai 
taip pat nelaisvėje, nesimato: 
kur ne kur vienas kitas pasi
rodęs greitaį dinksta. Matome, 
kaip iš priemenios išeina vy
ras su poperiu rankoje ir eina 
kalėjimo linkui, o paskui jį se
ka apie 50 pėsčių ir raitų par
tizanų nuogais' kardais. 

Jau eina!.. 
Pasigirsta bildesys duryse, į 

nelaisvių kambarį įsiveržia 
keliolika Žvėriškais veidais, 
raudonai apsisagsčiusių parti
zanų. Vienas jų išlėto šaukiu 
pavardes. Visų kalinių dirgs
niai be galo įtemti, veidai pa
balę, visi nervingai suka ban-
krutkas, visi ruko, ruko... 

Iššaukia pavardėmis 11 ka
linių, S lietuvius' ir 3 rusus 
karininkus. 

' 

— Renkitės eiti! sausai skel-
bia vyr. bolševikas. 

— Kur! kaž kas paklausia. 
— Sužinosite! trumpai at

sako. 

Į̂iiHJiifl nfį' tifrr 4as 

dynėse, susikūrė gelbėjimosi j rius žvėris, tiek daug žudy-
tikslų Lietuvių Batalionas Si-|nių padariusių žmonių teks ir 
bire. J tą Batalioną suplaukė jiems žutL. 

Sargyba prie kalinių tapo su
stiprinta. Nuolat partizanai 

karininkai, vedami troškimu i landė į kalėjimą; buvo girdė-
greičiall su-

iš įvairių svetimų kari
niu daliu lietuviai kareiviai ir 

Šarvavusių partteanų. 
Vfcda prie fcolitvikų štfcbo. 
Ten visi sustoja, o kaliniu* 

veda po viena \ vidų, ii ku* jie 
po pusminutės išeina dar la
biau išbalę. Visi vienuolika jau 
perėjo per štabą; kalinius su
rikiuoja po du ir veda į čia 
pat greta namo esančius kapi
nius. 

Pro kalėjimo langą žiurin-
tiejl itelaisviai, kuriems <&r 
buvo Ūkusi kibirkštėlė vilties 
išsiliuosuoti, galutinai ir tos 
kibirkštėlės netenka; girdėt 
tik tylus dūsavimai ir ruko, 
ruko... 

Tiršta ūkana laiko apgau
busi ČeremuŠklhą ir baisių 
Žudynių vaizdą trisdešimtie* 
laipsnių šaltis sukaustęs vis* 
ką, rodos, budelių krutinės iki 
dar didesnio laipsnio butų at
šaldęs'. 

Matosi, kaip nuvestiesiems] 
į kapines liepia nusirengti, net 
ir baltinius nusivilkti... Mato
si... Matosi švytojanti kardai..* 
Karininkas Maleris bando bėg- ̂  
Ii, bet prisivijęs raitelis kerta 
jam į gaivą, jis susmunka. Vi
sus nelaiminguosius sukapoja.. 
Ant sniego palieka gulėti krau 
juoti lavonai, o budeliai aps* 
pinta roges, kuriose guli at
vežtas žudyti sunkiai sergąs 
rusas karininkas... 

Žmogžudžiai puola prie su-

5mbgžudtli| žygį, ir t to m* 
tabdė tolimesnes nelaisvių ka
rininkų Žudynes. 

Ilsėkitės ramiai, Lietuvos 
garbingi sunųs, svetimoje 8i-
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dienomis gruodžio mėlt 1923 
m., Aušros Vartų parap. sve-
tainėje, 2323 West 23-rd Pla
t i drioago, Iii. Visos Labdu-

Amerikoi Lietuvių R. Kata
liką Ubdariagos Sąjungos 

biro žemėj, kur daugelis Lie-|4-tas Sfeimls, įvyks 30 ir 3l 
tuvių Tautos vaikų del Tėvy\ 
nės šviesesnės' ateities tiek 
d«ug yra iškentėję... 
Tegul Jūsų tragingas mittte 

atmintis suburia visus ^ietu*Į riagoa Sąjungos kaopoe, ku-
vos tikruosius vaikus į tvirtą'rios gavo pakvietimo laiškus, 
neapgalimą vienybę, kad jie j o jot karių tit kl ikai ir ne

pasieki, teiksitės išrinkti po 5 
atstovus arba if langiaus, ir 
prisiųsti į Steimų su kuopos 
įgaliojimu. Kitos gi visos dr 
jos bei kuopos priklansančio> 
prie Labdaringos Sąjungos, 
arba manan€ioa kuomi nors 
prisidėti prie šio prakilnaus 

daugiau per amžių amžius ne
būtų audringi! vfcjų, kaip ru
denį medžių lapai, blaškomi 
po svetimas tolimas šalis... N. 

PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ 
OBKTRAP. 

Suv. Vaistyki^ Teisingumo 
departamento Žinyboje y ra l^ r l j | > > ^ ^ ^ ttriakti po 3 
taip vttdinamas identifikavi
mo bittfaa. To biurb viršinin-! 

ku yra Wiiliam J. teurns. Sis 
, vyras yra taipat federalės sla
ptosios tarnybos agentų virši
ninku. 

Tame identifikavimo biure 
randasi daugiaus vieno milio-
no pirštų antspaudų ir Berti-
lliono išmatavimų. Tai vis kri
minalistų ir jtartamų krimina-

į»rstų antspaudai ir išraataVi-

Jei kartais nutveriamas' kur 
koks kriminalistas arba Įtaria-* 
mus, reikia tokį identifikuoti, 

kapotųjų rūbųĮ ir ima juos dn- t y ^ ^ ^ 1 , k a i l l j * tikrai 
tintis, viens kitam plėsdami iš 
rankų... nuimama jo rankos nykščio 

Ant tų tai kapinuj rado sau Į a tspaudą ir siunčiama kren-
amžino atilsio vietą buv. Batą- Jtifikavimo Wuran. Tenai spe-

yra tas, bet »6 kitas. Tuojaus ttVJiMMtai Viii geraširdžiai lie 

atstovus, ir taipogi su įgalio
jimais prisiųsti Seiman. 

Kadangi Labdariai ilk įsis
teigę nuosava priegfaudos na-
mą sti ligonilie galės tinkamai 
užlaikyti flr auklėti silvus naš-
laieius i r priglausti lietuvius 
pavargusius ligonius senelius, 
tai lis1 bua vienas svarbųjų 
{Seimo klausimų ir jį reikės vi-
sfemfc bendrai pasvarstyti Sei-

r 
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liuose dart>uow m*m tie ^ fr ft|krftsti p r i e t n o n i u k a i p 

tą svarbų pirtidebi darbą grei
čiau ulbai^ti Nes statymo 
prieglaudos — ligoninės namo 
reikalais darbas jau pradeda-
mos b pinigų tų ką turime 
Har neužtenka, taigi ir yra 

tevi&us, kurio kiUhio vieta jj jf reį,tis Washingtonaii, kur 
man nežinoma. visuomet ras pažibos identi 

Pirmoj eilėj nužudymui bu- fikuoti {Vairios rūšies krimi r 
Visi jau žino, kur vedama vo parinkti kaip tik tie kari- naŲus asmenis. 

ninkai, kurje mažiau Batalio- Ačių tam biurui, dešimtys 
ne turėjo ryšių, su kareiviais, J tūkstančių nekaltų žmonių pa-
kuriuos kareiviai arčiau nebu 

Šv. Tėvas Papą Pijus XI, 
kaip skelbia Vienos laikraštis 
"Abenee Stefam,", įteikė kar-
<linolui r*ifn 350,000 lyrų gai
lestingumo įstaigoms. 

Vokietijos "Giaritas Ver-
band" gavo milioną lyrų, kad 
pagelbėtų Vokietijos pavargė-
Jiams. 

susiorganizavus greičiau su- lis jų keiksmai ir grasinimai, 
grįžti į Tėvynę. Kaliniai nerimauja, vienas 

Tais laikais Sibire lietuvis kito stengias up$ pakelti, ne
lietuvį sutikęs jautėsi lnimin- rodant savo susijudinimo ir 
gas, kaip kad butų tikrąjį bro-, neramumo. Kai kurie nedrų-
Ii pamatęs... šiai ima niuniuoti ''Kur ban-

Šis kilnus jausmas, kurs ti- guoja Nemunėlis"... Bet dai eilėmis nuogais kardais apsl-
, • . ! • • I I » . t • I I I I 
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išskirtieji nelaimės draugai. 
Iššauktieji skubiai nervingai 
rengiasi, viens kita bučiuoja, 
su pasiliekančiais karstai bu
čiuojasi, spaudžia rankas, puo-
lr. viens kitam į glėbį... 

Davanokit, gal kuo už-
ku... 

— Praneškit tėvams ir gi
minėms' Lietuvoje... 

Visi išeina, apsupti keliomis 

tuviai $toti { darbų, kad kokiu 
noru badu sukėlus reikalingą 

liono lietuviai tarini: ka r in t a -Vy i 8 t a i t u o j a n s s u r a 8 r e k i r J S ^ f ^ i l ^ , ^ " 
kai Alfonsas KavttM U Nak-i^ i r j^^J a r aiimttm tik. T T ^ ^ ^ d a ^ . . 
vėžio apskr., Vytautas Kasa-!rai t a , a r k i t 4 s ^ ^ ***»* J*»*į» " f e , w f 
kaiti, ii Variuvoa, Jonas Ma- Wm b l u m 4 teH w ^ J f *&• » A 10=30 va. ryto 
teris i | Rygos, Btonite *uk«vi- h rer}k08 ^ i , * , ^ IOM&A**-.J»"£ « ta"» P ^ 1 ^ " 
8it» ii SiauHu apdtr. ir karei- tevittw tAMa^ ^ dkttn- į ^ ^ ^ ^ ^ į f 1 

viai Kasys Hanrflaitia, »ma. mx)B „ m m lVairi t)g J Bo&yeM 3323 West 23 Pteee 
kietU baigęs 5 gihft, klases, j H e 8 sukc i lj i r upgavjk-„. K H į , * ? ^ " ^ , ™* S*lm° 
Turskis iš Kauno apekr. ir Si- v a l s t ^ i ų ^ ^ j j l i e i j a ^ ."^Ova^s ptttųs, kuttues pa-

vo pažinę* kad išmėginus kokį 
įspudj padarys žudynės į lie
tuvius kareivius, lfcurių net ne
laisvėj esančių bolševikai pri
vengė. . 

Amžina garbe apsivainikavo 
save buv. Bataliono kareiviai, 

liuosuojama nuo atsakomybės. 
Nes biuraa įrodo, kad jtaiia 

I gamins garsios West Sidės šei
mininkes, parapijos svetainėj. 

2 vai. po pietį prasidės šei
nio sesijos. 

7:30 vai. vakare atsibus šei
minis vakaras, vienas i S pui
kiausių, kur bus vaidinama 
veikalas "Grafas kaimiečio 

mi žmones nėra krfmialali«talt^ t tm* ,• Veikai* atvaidins Lie 
ii kaipo toki paliaosuoS^i. t ū V D S ^ * i u * k u o ^ s i š B r i " 

Biure darbas didinasi Nes « h t o n P a r k -fi«rfa«*i artistai-
kas mėnesfe' apturima po f,500 P**&i*L> 
naujų kriminalistų -piršta . Kiti pranešimai seimo rei-
antspaudų ir kitų identifika*. k a l u l e tilps vėliau <(i>rau-

kurie kiek įmanydami i r pra^ jvimo ženklų. Tai visa reikia S*"-
šymais ir grasinimais smerkė prideramai tvarkvti. 1 

" * »l H • H . > . « »l I Į > . • 'i Į M i Į- -• Į , ' 

NUMERIS ŠEŠTAS. 
(Tąsa) 

ANDREA: Ar tai ne stebėtina, ėiivio, 
kad taip urnai, man tik pradedant nusiminti, 
tapo man atsiųstas tas veidas f Ne toks tobu
las Veidas, koki užmanęs turėjau, bet vis bus 
nekaipo žmogiška jo sugestija, minties pada
vimas', tinkama medžiaga mano vaizduotei. O 
kodėl, kodėl naktis turi pertraukt mano sva
jonę! Trokštu pradėti tuojaus, ne šią nakt. 
man miegoti. Gerai mano sūnau, eikš su ma
nim į mano nuošalų nameli; neįstengsiu ten 
vienas pasilikti po vakarienei nei seno šam
pano mudviem užsitraukus. (Uždpedamaš ran
kų ant Siivio galvos). O, Silvio, jau. tik vie
nas laiptas belieka man lipti; tai kitas vei
das, veidas išdavėjo. 

SILVIO: Vienok išrodo beveik negalima 
rasti žmonijoj du taip komplikuotu, veidu, 
kaip kad tamsta trokšti. Vienų priminti dan
giškąja meilę, kitu pragariškąja neapykaa-
ta. 

ANDREA: Radęs viena, gal da/ rasiu ir 
kitą, kas žino! Šiandie šio džiaugsmo gana. 

(Andrea apkabina Širvio kaklą ir abu 
išeina). , . :.\H. 

m 

% 

Dešimčiai metų praėjus pasirodo 
Scena II. 

Tamsus, liūdnas kalėjimo, karidorips, Ne
apoly. Vakaras. Andrea ir kalėjimo valdinin
kas žingsniuoja po karidorhi kalbėdamiesi 

VALDININKAS: &noma, tamsta supran 
ti, jog tamstos prašymas yra mi tik nepap
rastas, bet ir niekad da negirdėtas. 

ANDREA; Tamsa, aš pilnai tų supran
tu, bet vis vien drįstu tvirtai išlaikyti savo 
prašymą* 

VALDININKAS: Tai-gi tamsta aiškiai 
supranti, jog ka aš dabar suteiksią, tai bu* 
išimtinam dailininkui, o ne bito asmeniai. 

ANDREA: Tą aiškiai supranta* 
VALDININKAS: Tai-gi tamsta prašai, 

kad 1-2" ^džiausiai apleistų nukaitintųjų pik
tadarių, aršiausiame Italijos kalėjime butu 
prieš tamstą eilėn sustatyta, idant tamsta ga-
lėttimei rasti tarpe jų gana biaurų, baimj vei-
da> kurį galėtumei pažymėti ant didelio pa
veikslo, kurį tamsta baigi. 

ANDREA: Tikrai taip. 
' VALDININKAS: Jau įsakiau, kad taip 
butų padaryta, bet atsimink, kad vyraį. ku
riuos matysi, nors amžini ištvirkėliai, bet 
galėtų įsiusti, jei tik nužiurėtij, kad juos 
prie* tamstą rodome, vien tik tapybos tiks
lais, t a i g i / t u r i u pralyti, kad tarnsta ėla 
užpakaly, šešėly stovėtumei ir jokio šėrMo 
Mdnotomei, tik n»H privaliai. 

ANDREA c Gerai, taip padarysiu. (Pa
sitraukia į tamsesnę vietą). 

VALDININKAS: (Šaukia tarną). Anto-
nio! (įeiaa kalinių viršyk. Ar vyrai, apie 
kuriuos tau minėjau, prirengti t 

ANTONIO: Jie laukia tamstos įsakomo, 
poae. 

VALDININKAS: Tai sustatyk juos prieš 
mane eilėn, po vieną. 

ANTONiO: (Garsiai). Numeriai vienas, 
iki dvyliktam Šiuo karldoriii; eikit i&Mto! 
(Retežiais surakinti kaliniai, pradeda viens 
po kito praeiti karfdoriu; l>enki praėjo, da
bar šeštas praeina pro šešėly stovintį A»-
drea). 

ANDREA: (Iššokdamas iš šešėlio). aSus> 
tabdyk šitą! Jį>H.. šeštą. Radau jį galiausiai, 

m i - t M ' 
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Seimo komisija. 
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NUMŠRIS ŠE&TASt A, dabar, kas kita. 
Tomis sąlygomis sutinau sėdėti. -

VALDININKAS; Na, ^au. tiek davės; 
dimsia Ir daugiau. Numeris Šeštas į savo 
kambarį; %m laufe Šm potfo. (Numeris 6-tas 
nusėlina). 

r VALDININKAI Tas žmogus yra aršiau
sias mūsų kriminalių piktadarių. J is ne tik 

sakau jums radau išvaizdą, kurios taip ųžmušynėįo, bet ux rftenta pinigų sumą jis ; r 
ilgai veltdi ieškojau, radau išdavėjo veidą! 

VALDININKAS: Numeris Šeštas pasi
trauk ] šal}. Visi kiti atgal į kambariūsl <K4 
Ikiiai atieina, Antonio prižiūrimi. Numeris 
šeštas pasilieka^ šis niekšas, kurio viedo į 
tamsta nofi> ym pasmerkus mitiop; ryt auš* i 
tant jis miršta. 

ANDREA: Taipgi, kaip tik laiku aš cia. 
VALDININKAS: Ką-gi lianai su juomi 

daryt! 
rf ANP&ĘA: Beturiu laiko tik paVitšutV 

nlai nubraižyti jo Veido išvaizdą. 
. VAiMMNKAIŠ: Numeris - Šeštas, g** 

sus' tepliorius, Aatdrea Donati, nori Šią nakt, 
pirm tu mirsi* tavo'vtafcdą paimti. 

NUMERIS i « Š T A S : A, šia *ia! turi IM~ 
sę imti mano gyvastv tas yra įstatai, bet 
ne mano portretą* Aš priešinttos tam. 

vANDREA; Žmogus turi »tiesa, bet kai 
tikiu, jog kartajs , pasmerktąjaiA yra leista i 
pasidžiaugti ' kokia ypatinga privilegija jo", 
paskutinėje naktyj ant žemės,-, u&'noriu* kad 
butų da&ista, atsilyginimni už jo man teikia
ma malonę, parūpinti^jaau plėfką vyno ir ci
garų luek tik jis galės surūkyti, kol aš jį 
iiupiešin. 'j-.-;% ; 

savo sėorus alft pirties išdavinėjo. Gerai kad 
ž^mė tokio atsikrato. 

W®m&: Ar aš-gi nesakiau. "Tai išda
vėjo veidas!" 

sdSNA m. . 
Kambarėlis kalėjime. Andrea ir Num. 6-

tas matyt jame* Plėčka vyao- ir cigarai ant 
stalelio Salė Numerio.įešto. Andrea, prie pas
tolio ter*4žo pasmerktojo Veidą. Aušra pra-
dtfla rodytis per kambarėlio geležimis užkal
to lango. 

ANDREA; Ttmrmti f tiesimą... taip, (brai 
žo toliau) laikyk tiesiąją ranką ant stalo, 
nebūtų joc matyt... taip, 

OTMB81S SCS*A$ i Laikas feieaka, po 
ne, da aore^iau daugiau gerti ir užrūkyti. 
, AftpfiCĘA; Tik vieną valandėlę. Na, da
bar, ar neparodytam, kad tu lyg klausais, 
jog kas nors iš lauko ateinat 

NO. <Mas: Nifc, kaip dabaH 
- ANWIEA: J^e, ne, paienk gaivą žemyn, 

klausyk akimis. 
NO. 6-tas: Aš, sakau, to nebuvo derybo

se.... Na, dabar kaip? 
fltardajupau) - -
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LIETUVIAI AMERIKOJE L i t a i i r D o l e r i a i 
HARTFORD, CONN. 

r 
Padėkavonės dienoje lapkr. 

29 d. programa išpildyta šv. 
Petro svetainėj paminėjimui 
25 metų parapijos gyvavimo. 
Prablikos dalyvavo skaitlingai, 
įžanginę kalba, pasakė gerb. 
klebonas kun. Ambotas; jis iš
dėstė trumpai 25 metų parapi
jos istoriją, sunkia ir vargin
ga pradžia ir nuopelnus pir
mutinio klebono, kuris daug 
triūso padėjo. Tai buvo a. a, 
kun. J. Žebrys. 

Dabar jau sukako 10 me
tų klebonavimo čion kun. Am-
botui. , 

Ilgą Įdomią prakalbę, pasakė 
Dr. K. Pakštas iš Boston, 
Mass. Kaip iš ryto bažnyčioje 
taip ir svet. dalyvavo šv. Ce
cilijos choras, vedamas varg. 
P. Brazausko sudainavo keletą 
dainų labai gražiai, publika 
apdovanojo gausiomis katutė
mis. Pranas ir Edwardas Ma
čiūnai išpildė dialogą "Lietu
vos Prezidentas". 

Tolesnei kalbėjo kun. Bak
šys iš Waterbury, Conn., ne
senai sugrįžęs iš Lietuvos. 
Kalbėjo apie Lietuvą. Jo kal
ba buvo įdomi, bet kalbėtojas 
turėjo kalbą sutrumpyti del 
neramos' iš pusės jaunimo, ku
rs programai pasibaigus ėmė 
linksmintis* 

Eengiantės |>rie šio apvaik-
ščiojimo tapo atspaudinta 
Hartfordo lietuvių parapsįjo* 
istorija, aprašyta 25 metų lie
tuvių žymesnė darbuotė, tilpo 
daugybė iliustracijų, paveiks
lai pirmutinio ir dabartinio 
klebonų pirmesnio ir dabarti
nio vikarų, Įvairių draugijų ir 
jų aprašymai 

Jei kas ir apleidusių Hart
fordą kurie pirmiaus čion gy
veno* ir darbavosi, norėtų ma
tyti ir pasiskaityti Hartfordo 
lietuvių istoriją, galima kreip
tis pas: Rev. 'J.J. Ambot, 53 
Capitol Ave., Hartford, Conn. 
ir prisiųsdami mažą auką •*»' 
keletą centų, aplaikysite vir
šui minėtą istoriją. 

Raporteris. 

ŽINIOS Iš DETROITO. 

A D V O K A T A I 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

V«*l» brl«« T I « M — fafcoRMSe. Eczarnl-
ouoJa Abstraktus. Padaro pirkim* Ir 
parOavtm* ItilniiaiMhia Ir Irattajtna*. 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telcfona§ Rando Iph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

T e l e f o n a s C a n a I 16S7 

Gruodžio 2. d. Federacijos 
4 sky. įvyko extra susirinki
mas. Atstovai skaitlingai su
sirinkę rimtai apkalbėjo Fe
deracijos reikalus, kad ateinan 
eiais metais Federacijos dar
buotė eitų sparčiaus. Atsikrei
pta į atstovus, kad renkate 
ateinantiems 1924 metams 
Fod. atstovus, bandytų išrink
ti apsipažinusius s\i veiki
mu, o ypač kurie lankosi ant 
susirinkimų. Visi sutiko pasi
rūpinti reikalą išaiškinti dr-
joms. Skaityta* laiškas iš Fe
deracijos Centro priimtas. 

Nutarta sausio mėnesį su
rengti Kultūros Vajaus reika
lams prakalbas su pamargini-
mu. Detroito pažangiejė kata-

j likai gerai supranta reikalą 
moksleivius šelpti. Kultūros' 
vajuje irgi nepasiliks nuo ki
tų kolonijų. 

Vytis. 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room 904 — Telef. Randolpb fltOO 
Vak Nuo t ryto iki 5 po pietų 
Vakaraia: 3203 60. Haisted Str. 

Telef. Varde lOl i 
Chlcago. 

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

Ofisas Didmiesty]: 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Haisted St. 
Telefonas: Yards 4681 

-4 

A. A. S lakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vtdurmlestvje 
CHICAGO TEMPLE BUDUDIHG 

7 T West Wa*hmgton Street 
Room 1726 TeL Dearborn 8057 
Namu Tel. Hjde Park S39S 

i • • • • • • • • • • • • • . • • * § 

Norėda&ni pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siuskite 
per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja. / 

"Draugas*' siunčia \ Lietuvą pinigus nevien Litais, bet 
ir Doleriais. 

Jei norite petys pasiųsti, tai "Draugas*' išralo čekį-draf-
tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti tie jokio vargo ir be 
atitraukimo. 

- T — 

Pasikalbėjus su p. Justu Pal
šiu, sužinota, kad Chicagofc' 
Vyčių apskritis organizuoja 
dramos skyrių. Jam reguliami-
nas (įstatai) ruošiami. 

Kad pritraukus daugiau pri
tyrusius ir susipažinusius su 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, u Draugas" scena vaidintojus, pusė pelno 
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienas 
išmoka. N • , 

Taipgi "Draugas" siunčia pinigus ir perlaidomis. No> 
rėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

"D&AiraO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois 

v o ir Lietuvos jaunimo tarpe, jcs sustatyti konstituciją. 
Dukters rolėj dalyvavo jos j Tat darbas atidėtas ant to 
seselė Wanda, Gydytojo — J. j liaus iki gaus iš kur nors tin- j nio 
Vigelis^ nepažįstamų A. Žibąs karnų konstitucijų. Kaikurie 

G H 1 G A G 0 S Į D O M Y B Ė S . 
• • ' i t ' » ' i * 

DRAMOS SKYRIUS ORGA- jos krantai ir apyiiakfc. 
NIZUOJAMAS. Gtfo įspūdžio padaro ka

riuomenės buiiai išstatyti 
prieš manevrus Anykščių dile
ly. Yrą ir daugiau &rą T*- j 
veikslų. 

Didelis paveikslų trukumą*. 
tai jų tamsumas. Toliau — 
nesusistematiaavimas suUg tą 
šių ir ypatybių. 

Yra taip pat vietųy kuriai 
iš vakarų bus skiriama vaidi- išmetus programai nei kiek 
lų labui. Tik tuomet, esą, ga
lima pasitikėti atsidėjimo dar
bui ir pasekmių, kuomet vai
dilos ^aus šiokį tokį atlygini 
,mą. v 

Justas Balsis žada darbuo 
tis, kad Dramos ratelis Chi 
cagoj atsirast ir kad jis pa
tiektų publikai šio to rimtės' 

Rap. 

SI0UX CITY, I0WA. 
r-

J06EPH C. SOBOL 
LIETUVIS ADVOKATAS 

153 N. Clark St. Room 1518 
Telefonas Dearbom 4760 

Telefonas Canal 2588 
Vakarais 2341 W. 23-rd Place 

i c t . j^ tau-Deru 8 0 6 7 

A Ii* 

STASULANF 
ADVOKATAS 

VtdunntestiJ Ofisas 
j Room 173« Chicago Temple Bldg 
7 7 W. VVashington St. 

[CICERO Oftsas: PanedėUo vak 
[1314 8. Ctee*K> Av. Tel. Cicero 503€] 
BRIDGEJPORT Ofisas: Kitais vak. 
S238 8. Haisted St. Tel. Boul. 6737j 

Lapkričio 29, Padėkonės die
noje moks. J. Zabulionis su
rengė gražų vakarą sli įvairia 

.programa. Pelnas skirta para
pijos naudai. Pirmiau buvo 
sulošta neilgas, bet gražus, juo 
kingas dviejų veiksmų veika
lėlis ' ' Laižybos' \ Vaidinant 
publika prisijuokė iki nenorų. 
Vaidinime dalyvavo sekanti: 
"Švano rolėj — J. Grigaliū
nas, Švanienės — Zoz. Birže-
taitė, ji dar pirmu syk čion pa
sirodė scenoje, nes dar nesenai 
iš Lietuvos. J i savo rolę at
liko gyvai ir naturališkai mat 
tokioj veikimo srity ji daly va-

j 
Ska i t y k ir A tm ink 

J. P. W A I T C H E S 
L a w y e r 

L I E T U V I S A D V O K A T A S 
Dien .7*I>r 5 1 * — 5 i e - ^ - 1 2 7 T E D e a r 
b o m S t r e e t T e l . R j m d o l p l i 5 5 S 4 
Vakarai*. 107X6 So. Waba*h Ave. 
Ro*eland Tel. Pallman 6377 

KAI; 

PETER A. MILLER 
Jau persikėlė į kitą. vietą, seną, 

. tavorą išpardavė, o vien tik nau-! 
ją dabar užlaiko, geriausi patar
navimą suteiks savo kostumeria- ( 

ms, taip Ir naujiems, katrie atsi-
1 lankysite. 

Kada aš norėjau Išeiti IŠ biznio 
metai atgal, jeigu, kurie mano 
kostumeriai nebuvo užganėdinti, 
tai meldžiu ateiti, o busit užga-' 
nėdinti, nes aš dabar pasilikau 
ant visada tam pačiame bizny
je, aš esml tikras lietuvis. 

Pritaikau akinius del jaunų ir 
senų. Jeigu akiniai Oėra tinka
mai pritaikyti, tai viaą žmogaus. 

j kūną vargina. Ateikit pas mane, 
J o suteiksiu teisingą patarnavimą, 

Patyrimas Daug Mėty 

I aš esmi tikras lietuvis. 

PETER A. MILLER 
2 2 o 6 W e s t 2 2 - n d St . 

Tel Canal 5W3 
CHICAGO, ILIJ. 

ir K. Mockevieius. Visi savo 
užduotis atliko gerai. Po loši
mui moks. J. Zabulionis kal
bėjo apie Lietuvos istorija, o 
p-lė Zof. Mockevičiūtė padek
lamavo. Mūsų kolonija susi
laukė viešnios iš Lietuvos as
meny p-lės' Onos Žernolaitės. 
Tik trys savaitės kaip atvy
ko, bet jau ėmė dalyvuma 
šioj programoj pasakydama 
gražią, prakarbėlę, pasveikin
dama, vietos lietuvius, ir dve
jas labai gražias ir ilgas eilės. 
Pirmas eiles " K a lietuvių tau
ta pergyveno karės metų" sa
kant, daugumas iš publikos &p 
siveskė. " Jaunimo atbudimas 
buvo jos antra deklamacija. 
Gausiomis katutėmis publika 
jai reiškė didelio dėkingumo. 
Tokiom naujokėm arba kaip 
pas mus vadina "grind-kom" 
kaip p-lis* Biržetaitė įr Žerno-
laitė tik džiaugtis reikia. 

Atvykus kelioms iš Lietuvos 
ir iš kitų Amerikos nuėstų 
merginoms ir joms prisidėjus 
prie parap. choro, jo jėgos pa
didėjo. Varg. E. Šlapelis de
da pastangų chorą didint ir 
jį gerai išlavinti. Dabar p. 
Šlapelis rengiasi Kalėdoms 
su mažuoji choru, turės Eg
laite ir loš operetę "Linksmos 
dienos".O Naujų Metų vakare 
statys scenoje didelę operetę 
"Klaipėdos Julė". Be to jau 
pradeda rengtis prie bažnyti
nio koncerto. 

Nepersenai "Kolonijos ra
porteris" skundėsi stoka mer
ginų, betgi dabar jau baigia
ma atpildyti tas trukumai. 
Gal lietuvaitės pasigailėjo re
porterio ir Sioux City vaikinų 
kad pradėjo važiuoti į mūsų 
koloniją, kaip iš Lietuvos' taip 
ir iš kitų miestų. Ir gerai da
ro kad važiuoja, nes ne vienai 
gali ir turtingas vaikinas tek
ti, kurių nemažai mūsų kolo
nijoj randasi. 

Ir tik pažydusių. 

Kolonijos raporteris rašyda
mas apie merginas pamiršo 
mūsų senbernius, kurių čion 
bus apie pora tuzinų, tik k^ 
pražydusių, kaip kvietkų. Jie 
labai pyksta ant jo kad apie 
juos nieko neparašo. Taigi kad 
ir juos patenkinus sumaniau 
šį tą parašyti. Su merginoms 
pusė bėdos, didysis vargas pra 
ėjo, bet su senberniais- ^abar 
tai didžiausia bėda i r vargas, 
negi gyvuliai, skerdyklose nu* 
varęs l&ettftnuŠi.Taigi kad juos 
išpainiojus- iš vis'ų bėdų, su
manyta saftrgaakttoti senber-

Inių k|iu\jas, t iktai vtsa netei-
mė kad nė vįeno neatsiKKte, 
tokio ąabaus kuris butų galė-

jiems pataria kreiptis pas gar- C. G. LUKŠIO PAVEIKSLAI. 
sųj{ Cicero, 111. senbernių kliu- ,— 
bą konstitucijų gal jų įstatai 
tiktų ir mūsų kliubui. Aš ma
nau kad tos malonės Ciceric-
tiai nepavydės. Lauksime su 
nekantrumu prisiunČiant. Per
žiurėjus įstatus gal nekurie 
punktai reiks pataisyti, bet it} 
atlikti sugabės. Aš manau kad 
mūsų kolonijos senbernių kliu 
bas turės gero pasisekimo. Na, 
senberniai lai bus kitam,sy
kiui. Grįžtu prie vakaro už
baigos. 

Vakaras pavyko visais at
žvilgiais; publikos buvo pilna 
svetainė, pelno parapijai liko 
su virš $60. Vakaro vedė
ju buvo gerb. klebonas kun. 
J. Česna. Programos pabaigoj 
gerb. vargon. Šlapelio veda
mas mažųjų' choras sudainavo 
keletą dainelių ir Lietuvos 
himną. Po to sekė muzika ir 
Šokiai iki vėlumui. 

Koresp. 
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G U N A R O * 
LIETUVOH m 10 OIEHU: 

Vieninteli* **A«ftl« kelias l ieto-; 
ron per Southajnpton ant MHžinŲ 

UITAM HAURETANIA 
BEREN8ARIA 

Apleidžia New Yorką. kas Utar-
ninkas. Greitas persėdymas South-
amptone. Lietuviai ypatiškai ly 
diml. 

Reeruliariai išplaukia tiesiai ] 

3 J U . 
(I I l l i a v , «1MJ{0) Karte Taksai 
(I H*mbtirr» 10».8O) ffi.00 

KELETVIAI IS LIETUVOS 
•ėda lai vau PiliavoJ valiuojant 1 S0-4 
)Uthampt<m% ir t*n persėda ant Uū-i 
finu lalvq. Plaukia kas savaitė. 

Oreičiauii laivai pasaulyje. 
Tnf6rmae»jq «»1 kainu ir reikalingu] 

.dokumentu atvaiiuojantiams keleivia
i s galite gantt noe Mis agento. Rei-
kalaukit. Ju yra jusu mieste arba a-! 
plelinkėj. 

Ocuiard Liae, 
140 Jį. Dea«*o« 
St. Chicago 

Gruodžio 6 dieną šv. Jurgio 
par. svetainėj C. G. LukŠis 
rodė naujus paveikslus per
vežtus iš Lietuvos. Rodymas 
tęsėsi porą valandų. Pradžioj 
rodoma kelionė juromis ir pu
blikos užsiėmimas laive. Pa-
baigoj duodama ilgoka poros 
veiksmų komedija 1— "Band-
masteT*\ 

Lietuvos paveikslų yra gau
sybė. Parodoma kai kurios 
įžymesnės valdžios įstaigos, 
kai kurie įžymesni valdinin
kai, kariuomenės vadai, ma
žesni ir gausesni būriai ka
riuomenės, gegužinės, parodos, 
jaunimo žaidimai, rungtynės, 
miestai, miesteliai, gamtos 
vaizdų, ypač Nemuno ir Vili-

nenukentėtų. 
Vis tik, pasižiurėjus Sitų pa

veikslų, gauni supratimo, kaip 
kai kurie dalykai Lietuvoj 
išrodo, kaip vystosi kai kurios 
sritys ir apie kitus gyvenimo 
įvairumus. Ea-pi. 

KOLONIJA D l b i J A 

Apie šv. Kazimiero seserų 
vienuolyne, žymiai ' didinasi 
lietuvių skaičius. Ten lietu
viai yra išpirkę daug lotų, kai 
kurie jau pasistatė, kiti tebe-

stato naujus namus. NetolhncJ 
ateity eia Iras graši lietuvių 
kolonija. 

Gyvemtojufe fca traukia tyras 
oras ir graži gamta. A. 
' '" ' • '• • ' • • • • ! • % 

DR. 0, VAITO, 0 , 0 , 
LiVrU VIS AMJJQ ePEOlAIilSTAS 

PalengVlna v«*q 
aai« tempttką 
kas yra prletM 
tital akandelUno 

gvalgulta. aatamlmo* \ < w » 
lama, «kaudaačluH ir uiMtleguaiug 
kaiMra aa i t krairoa aky* ketatak-
to, nemiegi 01 netikras akis i n dedam 
Dareama etaaminaa elektra p a r a d a i 
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli Ir eiti matas* 
titefc* pageiaeta. 8erg«klte aara » -
gejhno ir Talkus einančina m o t y t e 
loa. Vaiaadoe: n«o 10 iki i rakare 
Nedėliomia nuo 10 Iki 12. 
1545 W. IT St. Ir Ashland A v. 
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PmjCTt, PA^mjOTI AR MAT-
NYTI VISADOS KRMPKlTftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

i % s a A a a a A a ' S a ' k a A a s a i j S a a a a ' S U 

NAUJA 
KVIETK1NYČIA 

Ant Bridgeporto 
Puikiaueios nuskintos kvletkos, 

fvestuvėina bankietams, pagrattams 
{vainikai tt kitoms pramogoms. 

Taipgi užlaikėme powder'j. per-
fuma, plaukams tinklelius (hair 

J ta). 
Patarnavimas mandagiausias, 1 

[kainos žemiausios. 
URBA FLOVVER SHOP 

3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

^^.•^••^'^••^'^•^••^'^ 

809 W. 351h St , Chicago 
Tek Boulevard #611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAiTUS. 

Psselmtingsi shnftiMli iftugus Ir 
• ' Parduodam Laivakortes. 4 

a i • • • • • • > i — • — • * • -
• * — 
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LIETUVIAI GRA30HIAI 
m »' 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Graborlus 
2S14 W. 2Srd PI. 

Clcago, 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinu. 

TeL Oanal 1271 
S1M 

i\ ' 'lllifu 

MEDUS 
Svrežus 

Tikrai Ga* 
rantuotas 

l t : ( » 
Geriausias Įbedus koki pinigai gali 

nupirkti. 
2 Penkių svarą viedmkat . . $a.M 
g penktu svaru viedrukal . . $6.80 
10 Penkių svaru viedrukal . . $10.00 

Siunčiame eatpress'u 
Siųskite Money Ordar apmokėjimui 

A. G. GWL 
228 W. Huron St. Chicago, IO 

Septintos lubos. 

* 

T«l. Iiafayctte 422) 

P L U M B I N G 
Kaipo Hetavys, llcruviastts visa-

dos patamauhj Iraogerlausla 
M. YC6KA 

3228 Weft S8-th Street 
» . • • •> * i*> i i • • • • • • m '*• • ' < * • ' » ' * II «• » *•' • • 

••'• mm » » • » » < mt-m ,* m mmmmm • • • i 
Telefonas Canal 5395 

JOHN G, MEZLAISKIS 
Generalis Konteaktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 

» • • * • • » » ^ . 
m 

» » ? » * » » • • • » • " « 

20 metų prityrimo 

SIMPTOMAI FARBUSIA 
Akiu Ligas 

Ar fatoe skauda galvą? 
Ar justi akys ašaroja? 
Ar yra u&dėgtost 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir pi u kanaus 

taškas T 
Ar atmintis po truput) mašėja? 
Ar akys opios artėtai? 
Ar Jaučiate kaip Ir smiltis aky m 
Ar yra balta dėmė ant v o k i ? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi tvalraa akis? 

John d. SiniYiii 
AKINIU 8PEC1ALIHTA8 
1«01 So. Ashland Ava. 

Fasapas IS gatvės 
Ant trečio augšto viri PlAtto ap-
tiekos, kambariai 14, 15, II ir 17. 
Valandos nuo t ryto iki t vakare. 
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DANTISTAI 
" toR. C. K. 6EEYS * 

DENTISTAS 
4454 S. Western Avenue 

VaL: nuo 4 pa pietų iki 9 vak., 
Subatomis nuo I iki 9 vak. 
Nedėltomis nuo 10 iki 12. 

Te l lAfayette 3415 
i * • • • W l • > « f c « » > l « » > t l > 
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Dr* Pn G . L u o m o n s 
Iiletuvis Dantų Gydytojas 

» # 1 W. 22-nd A So. LeaviU Sr*. 
Tel. Gaaai fSAfl Ghtcago, M 

VAI*. • iki 12 ryto Ir t—8.S« 
vakare. Ned. pagal sutarti. 
• > » ^ y a • * • • + « ^ » » ^ » » » » » » » « »ai 

r TeL Blvd. 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LMU'UVIS D E i m S T A S 

4712 IM>. ASHLAHD AFEHUst 
«atH*47<4a« Gatvės 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vaat. 
Šaradomis ndo t Iki 9 vakare. 
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t: t* Dr. M. ŽILVITIS 
DEamsTAs 

418S AreSHf Avenue 
I Vai.: s Iki 8 vak. kasdien. Nedė-

2319 West %lr\h Street Uoj 4 iki i*. 
•ftLU*** ^JL uafayette 808 i % • SB . . • i * ^ u • - - - , - » - » • » . 
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relefooas Boolevard 4188 

A. Masalskis 
Graboriujl 

Patarnauju lai
vėse vea-

tuvėse, kriksty- J 
nėe ir kituose { 
reikaluose. KauV« 
nos prieinajnoe. i 

3307 Aubura Ave. Chicago. 

D A K T A R A I 
NAPRAPATH 

P«i,iT8Wyvwv?rca)a^yo^^ 
3hucin*»l ilturo Inctitntc 

| h « ^ l » l t h^mm'^ • » • • • t ' « i f • • i 

Ptiysical Gulture Institute 
3 

icago. f 
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• • Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis. 

It &vm nauj>i saje^yt j sl«tj ; «t»UhiiĮi jKbsstfhs)' *evwyfc«s; 
Sim »ii*tt n>nrai paK b«ti j.'iikiai nupnhrsoti. Ir lybiai 
Bfl—jei |**U Sih'* ^OH* pl'i>knvu — mi tu« «<*uhit 

Jti«i. ^*-i<«i nuskustas f»ida», 
vLską. 

K« tt*|f»ni atsitikta* p;>m«w}<5 apie *is .*«•]Į .salimoji J « y W j v^«e i<**t 5»* 
inmm, pa*«r»*i Ri-m irtfpresiją. «ueis tw*«is, Jet Jųa »md6«te kabyti *»vo gilvą 

ir baM'U «o5vafia« ^.l«Ukai»a po vis» kUrirt«n. NsK*)kit 

0 ^ ^ 3 Xs*£V*s .. 1*-T-Wa 
ti\il i«fr«iH-Ji l " * ^ ! K2Wkykit t r * »»<-« P*f*****• * % «» * 
Jvts ...InATekvieJin v>k»r« *"•• lekia-ikĮiint^aieiia tr ^ K ^ u 
b> jM*»i4wti: H}vo «fcT\tMMc »>ile 1 « k . PlefiSi:;iii«« * g « i i ' * V M B M I i 

y*t+ate\ii *no>(l%sii.|(i 
ktt «»lvts IMIIĮ AT-ikvi 
ir pa Im viJs.i- ki{ reiKJ 
ir tfessj*« «ri ku6?f« <įmtįkii.nc* jt;s nesu 
įk A*X W C W T f i « * C O . 1 0 4 - U 4 9* Ąth SU ferookl/h. H. Y. 

us. lL&Us ekirtuĮms tuom«t 

D R . d. A* VEIiOBTlS 
Oeteopatns, Chiroprataa, 

naiuBPDpaasB. 
Nesikanktok savęs su ligomis, g 

toigyk nauji sveikata uiauja«ials0 
©budais be vaistų ir Operacijų nuoO 
[įvairių ir uiMsenėjusių ligų. J 
i 4204 Arcker Ave, ant t lubų e 
ant kampo skersai Brighton Te-J 
latro. o 

Vak fcao 8—13 diena: nuo «o 
iki 8 vai. vak. J 

M Nedėllorais nuo 8 iki^ 1*. e 
gąg*a*^&*»sttrakfctfrag m»j< 

Telef. Boulevard 08IS 
Dr. Natalii Žukauskas 

HAPRAPATH 
8348 S. Morgan St. Chiea«o. 
Valandos Paned. Sered. Ketvr. nuo 
2 jki 9: Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo 
S iki 12. 

4882 South Ashland Avenue 
Valati: S iki 12 piet Vak: U»ar. 
petn. 6 iki 8 vak. =i 

f Rezidencijos TeL Brunsmrlck wtt 
Br.0.T(rci t rBD.<3. Ph.O. 

GUlftOPRACriC eVDVTOAAS 
Be gyduolių, be operacijos 

VAI. 9*1; S-8 P. M. Sventad. t - i t 
1678 Htlsraukee Avenue 

f j a t p . ftoi«ry te Horth Ave. 
Ofiso rele*. Bnsasvrsek 7883 i 

„ Tdėfenas Boulevard 1078 
DE. * . s T A P U L I O N I g 

Priėmimo valknuOs: Kuo 9 ryto lkl» vaL vak. 
4847 South Haisted Street 

(kampas 47 gatvės) 
Pranešimas sergantiems. T*triu sjarbės pranešt Tamstai, kad aS gydą* 

tokias liftas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja ser-
g a a U gyStmi i badą- nesllpnĮnu Bgonių valsUls, nei operacijomis nevar 
gmu, o gydau — NAp«APATXJOS būdu. Gydymas Jiuo būdu yra sargu^ 
lis dar smagumo teikia. 

Treigu jau apiaaAM .net ^ėl»t< ardytojų, pas kuriuos pagelbos ir gt 
nosuairadai. o s#r|1 si^rlrts, narvų, ramaty, paralyžiumi, inkstų, ausų ne* 
girdėjimo, naktiniais susiilapinimals, ar kitokia sena liga, ateik, o as noria* 
E5—~-^-I I I I I I J Į * * r m n e » ^ paclj«nta^ (r ( U g a m s 

Of. J . \ | A K U B A U S * A * 
NAPRAPATH 

Perkėliau • S ^ ą ' a ^ ^ ^ K Į j ^ Į M SO Hą į 
»ted S t j j t k ' r r ^ e s fttves. Vai. nuo 9 iki B ir nuo 8 iki 9 

Iv. -oek. l 5 . »o«levarf 4774. Nodėlioms n o 9 iki 12. Rose-
> ofisas: 1Ų32 So. Mrchigaa Ave. Vai. nuo 2 iki 7 vai. 

1 ĮeforiM ui 5147. 
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fip m ISffijUitli^as sien-
i Lgiasi būti išmintingesnių, 

einantis nori žinoti daugiau, 
tiktai ignorantasšakosi TISUS 

mokslus baigęs ir Viską žinąs. 

CrUCAGOS KRMNALIS-
TAI NERIMSTA. 

Kendezvous kavinėj, Broa-
dway ir Diversey parkway, 
penktadienio vakare nužudy
ta du žmogų, ir sužeistas vie
nas žmogŽndis ir vienas po-
lįemonas. 

Kavinėj buvo keletas šimtų 
žmonių ajKe pusiaunaktį. Šė
le karšti pasilinksminimai, 
tuomet su savo partija atėjo 
John Sheehy, žinomas krimi
nalistas. 
Jis nužudė du kavinės sar

gu ir sužeid|ė poticmoną, kad 
jam laiku nepadnota tas, ko 
įįs norėjo. Bet policmonas ir 
įį patį pavogingai sužeidė. 

Kiekviena kartą, jei koks 
kriminalistas kur papildo pi
ktadarybę, policija praneša, 
kad jai tas paukštis buvo ži
nomas. 

Lygiai policija ir dabar sa
ko, kad kriminalistas Sheehy 
jai buvo žinomas, kaipo va
gišius ir piktas žmogus. Te-
ciaus tas piktuolis laisvai po 
miestą' ilgas laikas trankėsi, 
kol neatsitiko nelaimė. 

Chicagoje yra šimtai tos ru 
Sies galvažudžių. Didžiuma jų 
policijai žinomi. Bet kodėl jie 
neišgaudomi ir liuosi tranko
si, tai policijos negalima 

T: K. t/?įV4i- Valaufc-
kifi, S. Guogis, r\ Fraspaliaus-
kas, J. Budzianauskienė, • I. 

fKurgunas, C. Bautrkmas, J, 
Cionuskas, Į. Bartkus, L. So-

priešas apturės tokį pat "gar 
bes" vainiką kaip ir I»«»a-f labai s i s /* Įiaua*. 

ffaip pv K. Požėla sako ar 
pie buvusį ir dabartinį prie-
Šus, 

, 
1 

Apart imtynių p. K, Požė
la dar parodys keletą iš atle
tikos sunkių ir įdomių daly
ku. 

kalbėtoja L? abiejį* kalbos bus 
[navienodoje temoje. Turint 

Imtynės įvyksta šiandie va 
kare, Town of Lake kolonijoj, 
School Sali, 48th ir Honore 
st, S valandą. 

Homo Novus. f 
P. S. Tikietai yra visiems 

prieinami ir dėlei parankumo 
geriausiai įsigyti iš kalno, ga 
Įima gauti p. Benošiaus ap-
tiekoj 1616 W. 47th st. 

H. N. 

Paktais galima įrodyti kad tie caUas, J, Bimis, A. Vaičiūną*, 
visi dalykai yra reikalingi ir K. Masiunas, A- Ribeiis, N. 

I Alefesandravičią; 
Šių paskaitų tfje|rfas yra iš- Po $1: V. Vaitkus, J. Vait-

dėstyti pačias prrncipales tai- kevičiutė, J. Lisauckąs, J. Po 
pykles kasdienian|i žmogaus cevičius, O. Zastovknė, Pr. 
gyvenime. Kas vakaras bus du Klikna, S. Nedvaras, J. Milkin 

tas, N. Kasiąyičįus, f£. Kisku-
nas, J. MileČko, K. Kavaliaus^ 

omeny, kad sužinojimas ką'kienė, M. Butkus, A. Striela, 
nors naujo kuriuom gyvenimo JMar. Kulbokienė, Pr. Poder-
galėsime naudotis, neviršys yinskas, K. Keiba, S. Gudlei-Į 
mūsų prigimties^varbu skaitykis, J. Marozas, l>. Beržins 
fingai atsilankyti į paskaitas 
kas vakaras. 

Įžangos1 ir rinkliavos nebus. 
Kalbėtojus garsina "Draugo*y 

f Administracija. 
Tyla. 

18tos KOLONIJOS. 

AKAD. RĖM. DARBUOTĖ 
r 

kas. 
(Bus daugiau) 

(Apg.) 

OHIOAGIEOIĄI, ATSIIMK! 
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PRAŽUVUSI MERGAITĖ 
ATSIRADO. 

Pražuvusi Koše Bortb, 12 
m., iš £)ak Parko, penktadie
nio vakare staiga gryžo pas 
tėvus. 
"Tuojįaus policija susekė, kur 

ji per penkias dienas ir nak
tie buvo laikoma. 

Ją laikė pagrobęs Harry 
tVilliams, 34 m., geležinkelio 
switehmonas (bėgių nustaty
tojas) 1316 North Harding 
ave. namų vienam kambary, 
ktitį*. jis buvo samdęs nuo ki
tu žmonių. 

"VVilliams tečiaus pasprūdo 
nuvedęs mergaitę gatvekarin 
ir paleidęs ją namo važiuoti. 

Policija dabar * energingai 
ieško to bepročio. 

Dievo Apv. parapija su ne
kantrumu laukia Justo JKudir 
kos koncerto. Nes tai šios pa
rapijos buvusis vargonininkas. 
Ir yra ko laukti ir didžiuo
tis, nes tai vis Dievo Apvei-1 
zda duoda mums tokius dai
nininkus, kaip Justas Kudir
ka, kuriuomi ir kitos tautos 
gėrėjosi jam dainuojant. Da
bar jis mums' padainuos savo 
koncerte, kuris įvyks 23 d. šio 
mėn. Studebacker teatre, 3 v. 
po pietų. Dar kurie neturite 
tikietų nusipirkę suskubkite, 
nes svetainė neperdidžiausia. 
Tiekietus galima gauti pas 
sekančias ypatas: p. Anelę 
Sosnauskaitę, P. Varakulis, 
K. (iervilas, S. Šimulis, A. Pe
trulis, J. Balsis, A. Benaitis. 

Turiu pažymėti, kad Anelė 
Sosnauskaitė stovi pirmoj vie
toj, daugiausia pardavusi ti
kietų. Taigi »susubkite, nes kas 
daugiausia parduos, tas gaus 
du tikietu veltiti, kaipo dova
ną už darbštumą. 

A. Benaitis. 

Šv. Kašimiero Akad. Rėm. 
2-ro skyriaus sus-mas įvykęs 
pradžioje lapkr. mėn. buvo 
skaitlingas. Iš raporto sužino
ta, kad nuo vakarėlio įvyku
sio spalių 27 d. pelno butą 
$357.33. Prie šių pridėjo S. A-

,-lekna išlaimėtą dešimkę, p-os 
Valterienės' už serijas $3*25 ir 
Kuncienė už tikietus $2; susi
daro pelno suma j $372.58. 

Ak. R. 2-ro sk. preišmetinis 
sus-mas įvyks gruod. 10 d., 7 
30 vai. vak. Šv. Jurgio par. 
svet. Prašomos' visos narės su
sirinkti laiku, bus valdybos 
rinkimai. Kviečia 

T. Petkienė pirm. 
R. Mazeliauskienė rast. 

TE LAIŠKUS. 

Chicagos paSte (vidamiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 

| žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokiu priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškui galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvei 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTTSED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde, 

908—Barkauskas J. 
916—Chernaųskas X. 
930—Gudzimas Kjcnacas 

m-^fronamr PttT 
942—Kaminskienė Apalontja 
944—Kunlckinl Boleslavui 
945—Kuramkan Adolfas 
946—K^rla.uskas Jurgis 
tfs^-^Maliortus Povylas 
964—Mantvidas Fra-nk 
967—Matučiui A. 
968—Matukaitla Jubeapaa 
978—Mylistai Joa. 
977—Perminąitąl Lavon«r«l 
9SS—Romusis Dugnas . 
991—Skordauskis Krank 
99.3—Straz^ae Antcfca* 
1000—Všaitn$*įr Albinui 
1001-r^YUelkJs Ifnacaa 
1004—Yueia tfeur 
i0Q5-^ZUingav$aitė Si 
1006—£ilpts~ Stanley ' 
1007—zoip n': 

1 * ..' • I V , • , 

i r ii f.J'rTAi' '\* '" 
Pir̂ a<Beni» Gnio4. 10, 1923 
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D A K T A R A I 

9rl» rak. -NORI 
PAGERDOTI 
SAVO BŪVI 

Ar žinai kad dabar yra laikas 
ta padaryti. 

JEIGU UŽDIRBI 
MAŽIAU KAIP 

I SAVAITE 
Jeigu nori pasilinosuoti nuo. 

retežiu kurie laiko tave priri-
še prie tokio darbo kuris TIP- j | a . . . 
duoda tau progos pagerinti aa-' j Tei. ikmJê vd nst 
vo būvi tai dabar laikas p a s i - | | n 
liuosuoti. Ar mėgini žingsniuo
ti kartu su mainančiu pa&au* 
liu. Nežiūrint kokia vieta ar 
darbą dabar turi 

• 

Or. k. J. Bertąsias 
(Bertash) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8464 £o. Balstcd Str. 

Oftao Vai.: 1-S po plat f-8 vak. 
Resldencija 

S1S9 8o. trnJoa Are. 
Tel. Boul. M l < Tol. Yda. 16M L 

I» • • • • • ! • • • • • • • • » • • • • • • • • » Į 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYfcrrOJAS IR OHUiCRGAtt 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 414S 

i I * » ^ » « « I I X » 

lelefoiuu Bonlevard l f S t 

Dr.S, A. Brenza 
So. Aahlaad AvenM 

Ohioago. Ui. 
f Vai.: t ryto Iki 1S pi et: 1 po 

plot lkl B po plot: «:M rak. Iki ! 
* " f 

• I 
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I GALJ 
IŠPLĖTOTI 

/ 

AUŠROS VARTŲ PARAPI 
JOS VARGONAMS 

AUKOS. • 

KURIS BUS PERGALĖTAS ? | 

K. Požėla imasi ra lenko 
210 svarų. 

Šį vakarą p. K. Požėla ir 
vtėl rodis "stebuklus." Jis im-
T5is su lenku (iš Galicijos) L. 
Foplowskiu 210 svarų sunku
mo. Imties su tokio sunkumo 
vyru, tai jau ne juokai. Pop-
lowskis rodos tik ar ne 50 
svaru; sunkesnis yra už p. Po
žėlą. O <50 svarų lenkiško 
"steiko" mėtyti ant "matra
šo", tai jau yra ne juokai. 
Bet p. K. Požėla keletas die
nų atgal štai ką išsireiškė: 

•"Juk ir Baneevieins už ma
ne buvo daug sunkesnis, o 
jųs matėt, kas atsitiko... Aš 
«su tikras, kad 4r Šis mano ] = = 

SOCIALE SAVAITĖ. 

Town of Lake. — ši savaitė 
>ra mošų Socialė Savaitė. 
Šiandien Kniod. 10, rytoj, gmo 
džio 11 i r ketvirtadienyje, 
gruod. 13 vakarais įvykstri 
paskaitos-pašnekėsiai šv. Kry
žiaus parapinėje svetainėje. 
Prasidės punktualiai 8 vai. 

Paėmus žmogų nagrinėti ar
ti — jo prigimti, instinktą, 
randi, kad sunku yra jį paten
kinti. Turtingas trokšta turtų 
daugiau, mokytis siekia moks-

LIETUVA AMERIKOJ, 
Ką tik pagryžo iš Lietuvos 

C. G. Lukšis ir atsivežė gra-ĮA. Pilipavičius, 
žių krutamu jų paveikslu ku 
rios rodys šiomis dienomis: 

Gruodžio 10 ir 11 IMevo 
Apveizdos par. svet. 

REIKALINGA 
REIKALINGAS SĄLSMO. į 

iTAsrff \% 
T)epartment krautuvėj prity
rimas reikalingas turi būti ga 
bus ir pardavinėti visuose sky 
riuose ir mokėfi kalbėti Ang
liškai ir Lietuviškai. 
J. OPPENHEIMER & CO. 

47 th ir Ashland Ave. 

SAVO 
BIZNI 

.PADAUGINTI 
SAVO 

t A I A J A 
• « . 

Nėra reikalo apleisti savo 
dabartinį darbą bet gali nage* 
rinti savo ateity. 

AR 
NORI 

ŽINOTI 
, KAIP 

Pai išgirsk Mr. White kal
ant apie "Pasisekimą" (Suc-

cess). 
PANEDftLY 

I 8 VAL VAKARE 
ROOM246 

CONWAY BUILDING 
111 W. WASHINGffON ST. 

• i • i i • 
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TelefouM Seelej 7 U t ! 

Df. I. M. Feiflberg 
Oydo »peclallal TlsoklM rytų ir j 

mot«rų lytiškas HgM. 
S401 Madi8on Street 

iUmp. YVeatern Ave. — Chtcagof 
Vaiandoa: 1—4 po pietų 7—9 rak. } 

DR. A. J. KARALIUS 
Lieto via Oy dytojaj 

SS03 South Morgan te** 

DR. F, E. REICHARDT 
|Specialistas clironiškų ligų. 
Buvęs pirmiau Irving Park 

Senatorijoj vyriausiu 
gydytoju. 

Valandos nuo 3 iki 6 kas
dien, penktadieniais ir nede

giomis ofisas uždarytas. 
Kalbama Lietuviškai 
2009 North Avenue j 

(Kampas Milwaukee Ave.) 
« 

CkJcaco, n i 

i Gydytojas ir Chirurgas 

Dr. CHARLES S E G A L I 
Perkėlė savo ofLsą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. i 
SPECUALISTAS 

Džiovų, Motoru Ir Vyru lAgų 
Vai.: ryto BUO lf—12 nuo 2—5 I 

J po pietų: nuo 7—8.S0 rakare 
I iNedėliomis: 10 lkl 1. 

Telefonas Drezel 2880 

4631 S. Ashland Ave. | 
Tel Yards 0994 | 

Valandos.* 
•Nuo 10 iki 12 piet 

uo 2 iki 3 po piet 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. i 

taL Blvd. 1401. * 

Dr. V. A. SINKUS 
tSlft Be. Halsted Street 

| Valandos: Nuo 9 lkl S dieną. Nuo 
7—9 Tak. 

Nedėliomit 9 iki 11 diena. 

Jaukstis, J. Adomaitis, T. 
Pradžia 7;30 vai. vakare Į tiL+J&*£ r* n : ' i' ' •" M * • Įžauga 35e. Vaikams 15c. [Morkuckis, V. Černiauskas,;±m Į mmmą • 

JAU LAIKAS UŽSISAKYTI 
ATEINANTIEMS 1924 METAMS 
dŠ LAIVAS 

• 

• 
. •»> . 

r 

•«i 

••i 

Po $2: N. Rauba, K. Mar
tinaitis, S. Valančiauskas, J. 
(iužauskas; J. Morfi, C. Gri
cius, 1M Ludžius, V. Kiaura-
kis, D. Man,ku.s, P. Butkus, M. 
(jaliauskLs B. Urbanavieius, 
J. PanksniH, S. Acius, F. Sto 

[čkunas, A. Šeraežis, K. Tani-
I lis, A. Stravinskas, |># Sker-
maritas^J. Pilipavičius, K. Be
rankis, P. Preidžius, J. Atraš-
Idavičius, E. Lenauskas. O. 
Vistartienė, P. Mankus, B. 
Vilčiaaskis, A. Kairis, A. Le
vickas, P. Pelsuckis, S. Mar-[ 
n^nkiavi^ius, B. Kazahauskas, 
J. Balnis, K. Mažeika, P. Bag
donas, Z. Vitartienė, A. Ra-
džiavicius, J. Stockus, P. Kul-
bis, M. Miškinis, P. Kamaraus
kas, J. Misevičius, A. <3us-
čius, A. Vilčiauskis, J. Klikų- i 5 Amerikoje: 
nas, T. Zauras, P. Mileris, M. * | «1 CH 
Ratkevičius, P. Miltenis, J. į ******* ~ !*£• 
Kolfertas, A. Jaseliauskienė, 
M. Luosaitienė, J. Vitartienė,! 

j 

m ^ Višniauska^, 3 S £ į ^ A I V A S" 2334 5 OUOEY AVE, 
galienė, P. Mikalojunas, f A < Cfac^o , 11L, North America 

l 

1 
. 

• v i 

' 

a 
*• 

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

LAIVAS" duoda gražiu pamokinimu iš 
tikybos ir doros dalykų. 

LAIVAS" talpina naudingu, prieinamai 
parašyty, moksliškų straipsnelių. 

"LAIVE" rasite gražių ir lengvų pasis-
k <* 

aitymų. 
LAIVAS" aiškina užmetimus prieš ti

kėjime. 
"LAIVAS" duoda atsakymų į įvairius ti

kybos klausimus. 
"LAIVAS" teikia žinių iš viso pasaulio 

katalikų gyvenimo. 
JV0" kaina labai pigi: 

Užsieniuose: 
i 

$2.00 
; Pusei metų — 75c $1.00 

" Laivo f Redakcijos ir Adm. adresas: 
ii 

^ 

•. 

L I T T L E JULIUS SNEEZER 
r-

• 

VO UKE TO 
TF^CH SOO 
hLU A900T 
THC Qu\rm\ 

Dr. Makaras 
11ETUVY8 GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. 
UI Chicajoa greičiauBial Ir ar

čiausiai paniekiarnaa sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor, East 
Chlcago, Hammond, Gary. Harvey, 
8teger, ir Joliet. Tode) visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 \VENTWORTH AVE. CHI-
CAGO HEJGHTS, 1LL. Tel. 494 
K et vergo vakarą i*: 10451 8- State 

St. Roneland. Tel, S40, 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D—B« maHnim«, 
" -B« p«*iUo Ir be įkaitomo, 
„ Bei kruujo, 

4)—Be JokU pmroimnm «reikstal, 
fi)—FacUmtul nereikia sirati. »»-

U ta»J valrjU. Ir s»\\ eiti 

Tel. Boorevard OS37 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 lkl 12 dieną, nno 9 
iki t ral. vak. Nedėliomla nno S 

lkl 2 vai. po platų. 

« — — 

1)-J 

l 
• • 

Gali-Btone*' (akmenis tulžyje) 
ir aloasais Alapurao pūslėje he o-
peracijes, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sutfrąllna girdėjimą. 
vIssttlM ligas pasekmingai, ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
\"\ ProfeaijoaaU patarnavimą telkia savo 
' •"^ ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero. IU. 
'Ofisas atidarytas: kasdien nuo 2 vai. 

po piet Iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir seradomis ofisas užda

rytas. 
I T - • " i 

Dr. Ms Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CH1CAGO ILLINOIS 
Telefonas Tardą 5032 

Valandos — 8 iki 11 U ryto po 
pietų 6 iki 8 Tak. Ned< įlomis ofi
sas uždalrytas. 

Dr, M, Strikol'is 
Lieta via 

• J Y H Y T O J A S Ir OUIRCRGAg 
•401 So. Ashland Avevae 

Tel. Boalerard 7890 
ral. 1 lkl 4 ir I lkl » 

t Ned. l t Iki 11 
lt §441 Ko. Albt-ny A v~»w 

Tel. Prospeot ItSO 
ral.- pagal sutarti 

Rezid. Tel. Van Bnren (J2»4 
Ofiso Tel. Boalerard M9S 

Dr, AA.R0TH 
I RUSAS GYTlVTOJAN IR 

CHIRURGĄ* 
Specialistas Moterišku. Vyrišku 

Valką Ir irisų chronišku ilgą. 

S. Habtod St 
V*!.: 10—11 ryto: 2—S po piet. 

J 7-91 rak. Ned. lo—12 d. 
Re*. 1180 Independenre Blvd. 

OhJcagVj 
^ f M p s j M > w a ^ » s a a i sa> —J - I • si '•• **•*— m — • • -*<•»• - ^ -

« * Danai* 9K7. Vak Oaaal t l i « Į 

0 B . P . L ZALATORIS 
^ TstMrrlff ffydytojM«» 

Ohlrvrjnuf 
j Valsndea- 10 «ki 12 rrta* 1 lkl 4 ( 

Ofi P»«tŲ € ' M • T a k * M 
P 9 <m m » m m-^^~* • » • • • » » • • • • • • • • 
T I Į Į || | | ^ M M ^ M M ^ . 

f QB. i L YUŠKA 
'«W 8o Hmlfttad 8tr 

Oa»al 8118 
raJ • i t rytfiiki l t po ois» 

I Ik* 7 T»I Takara 
vai.: f Iki 4 po oiasu 
4188 \rc+n* Are 
T»i i^fayatie •89* 

Į8JE 

Skaitykite "Dra^Igo', apgarsinimus. 

§ ATVIRUTĖS. -
A. Žmuidzinavičiaus—Žemaičio. 

Ė 

Ką tik gavome labai gražių A, Žmuidzinavičiaus pieš 

tu, atviručiu, įvairių įvairiausiu gatunkų: 

Susigraužimas, 
Nemunas ties Kaunu, 
Liūdnas Kraštas, 
.Tirinėjimas, -
Nerys, 
Dravės, 

J Šviesia praeitį 

Giedras Vakaras 
Palangoje Nagi o kalnas 
Begėjimas. 

v ':' .t.. 

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

DRAUGAS PTO. 0 0 . 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Dl. 

• 

r 
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