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DEL OREGONO MOKYK
LŲ KOVA NEPABAIGTA. 
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 

DUOS IŠSPRENDIMĄ. 

Tai pradžia masonų kampa
nijos. 

PORTLAND, Oro., lapkr. 
19. — Oregon Citv arkivvsku-
pi jos Arkivyskupas Aleksand
ras Christie paskellfj pareiš
kimą parapijų mokyklų klau
sime, kuomet Oregono valsty-

Turkai Prieš Angliją už Sultano 
Pabėgima 

REIKALAUJA ANGLUOS GRAŽINTI JIEMS 
K A L I F Ą 

KONSTANTINO?., lapkr. | Turkai nacionalistai už sul-
19. — Vietos turku naeiona-1 tano pabėgma kaltina Arogli 

VATIKANAS PRIPAŽINO 
L I E T U V Ą , 

KAUNAS, lapkr 14 (Elta) . 
— Vatikanas pripažino Lie
tuvos nepriklausomybe <le ju
re. 

9 MILIONAI (PROHIBICI-
JOS VYKINIMUI. BONAR LAW ATSISAKO REMTI BEDARBIUS 

Komisionieriui statomi klau
simai. 

listu gubernatorius Raiet pa
ša sako, kad sultanas buvo 
prašalintas nuo sosto. Pabėg
damas iŠ Konstantinopolio jis 

Ivs didžiuma piliečių savo atsisakė bus ir kalifu 
balsais patvirtino masonų pra 
simanvta valstybės konstitu-
rijai priedą (amendmentą^. 

Arkivyskupas Christie savo 
pareiškime pažymi, jog .Ore
gono katalikai kaip gyrtė, taip 
gins savo religines ir pilieti-

Musulmanų įstatuose sako
ma, kuomet sultanas apleidžia 
turku žeme ir ineina krikščio-

ją. Sako, Anglija tuo būdu 
maišosi į Turkijos vidujinius 
reikalus. 

Pranešta, kad nacionalistų 
valdžia formaliai pareikalaus 
Anglijos grąžinti turkams 
Mahomedą. J is jai nereikalin 
gas daugiau kaipo sultanas 

nių teritorijon, netenka kali- arba kalifas. Tik norima jį 

nes teises, nepaisant masonų J met nacionalistų seimas mis 

fo teisių. 
Sultanas pabūgo ilgiau pa

silikti Konstantinopoly, kuo-

siautimo. t 

Su pagclba nekatalikų auk
štos išminties vyrų, Oregono 
katalikai nepasitrauks nuo 
masonų ir kaukuočių kovos 
lauko. Visi protaują žmonės 
pripažįsta, kad kas masonams 
pavyko Oregono valstybėj, 
nekuomet jie negalėtų lainifti 
tirščiau žmonių apgyventose 
valstybėse. 

Oregono valstybėje nedidis 
skaičius gyventojų. Katalikų 
mažuma. Dėlto nebuvo kata
likams jokio siurprizo, kuo
met katalikystės priešai inici-
avo amendmentą ir pagaliaus 
ji pravedė. 

Bažnyčias priešai pirm bal
savimų visoj valstybėj var$> 
aitrią kampaniją. Iš visų ša
lies dalių jie sutraukė plaėiai 
žinomus nepraustaburnius 
kalbėtojus. Turėjo gauti gei
stinus rezultatus. 

Bet kova nepasibaigė. Tas 
reikalas kuoveikiaus bus pa
duotas galutinam išsprendi
mui Aukščiausian Teisman. 

•'Mes šiandie stovime pozi
cijoje kovoti už religines mo
kyklas paskutinį kartą arba ' 
visais laikais. 

prendė jį ir jo ministerius 
patraukti teisman. 

patraukti teisman. 
Patirta, kad sultano pabė

gimas senai buvo suplanuo
tas. J i s rūmus apleido užpa
kaliniais vartais, kurie nuo
lat buvo uždaryti. 

PREMIERAS MUSSOLINI GAVO PARLAMENTO 
PASITIKĖJIMĄ 

ROMA, lapkr. 19. — Pre-
miero Musaolini kalbą parla
mente plačiai išaiškino kiti 
ministcriai. Kaip premjeras, 
taip ministeriai energingai 
kalbėjo, aiškindami vyriausy
bės nusistatymą ir siekimus. 

Iždo misnist. Tangorra pra
nešė smulkmeningai apie visų 
vyriausybės departamentų bi-

iznj. Pažymėjo, jog vyriausy
bė nukapos visas nereikalin
gas išlaidas ir, kiek bus gali
ma, padidins pajamas. Vyriau 
sylfcs svarbiausią don;ę atkrei 
ps į šalies industrijas. 

{Premieras iškeliavo. 

Premieras vakar iškeliavo 
j Lugano, kur konferuos su 
Francijos premieru Poincare 
ir Anglijos užsienių reikalų 
sekretoriumi Curzon. 

»» butu. tai]) didžiai stiprus. 
Kaikurie laikraščiai palygi

na jį prie Jul iam Cezaro, Na
poleono ir kitų buvusių did
vyriu. 

Socialistu liakraščiai sako, 
kad tai nematytas prispaudė
jas. Socialistai reikalauja, i-
dant visi parlamento nariai 
kai vienas atsistatydintų, jei 
premieras nesiskaito su parla 
mi'iitu. 

LIETUVOS SEIMAS ATI
DARYTAS. 

KAUNAS, XI—14. (Elta) . 
— Lapkričio 13 d. atidaryta 
Lietuvos Seimas, dalyvaujant 
visiems atstovams. Visi prisie 
kė arba iškilmingai pasižarįė-
jo laikytis Lietuvos įstatymų. 
Dalyvavo vyriausybe, diplo
matinis korpusas, svečiai ir 
korespondentai. 

LIETUVOS UNIVERSITE
TUI REIKALINGAS ANG
LĮ! KALBOS LEKTORIUS, 
~WAŠHINGTON7 I*P*T< 14-
(L. I. B.). — "Lie tuva" pa
duoda Lietuvos Universiteto 
Humaiiitariaus mokslų fakul
teto skelbimą, konkurso anglų 
kalbos lektoriui. Norį dalyvau 
ti konkurse, prašomi paduoti 
iki š. m. gruodžio mėn. 1 d. 
dekano vardu atatinkamą pa
reiškimą, išeitojo mokslo pa
liudymą ir curriculum vitae. 

AYASIIINGTON, lapkr. 19. 
— Prohibicijos vykinimo ko
misionierius Hayes nuėjo pas 
kongreso skyrimo išlaidų ko
mitetą ir reikalavo 9 milionu 
dolierių prohibicijos vykinį-
mui ateinančiais metais. 

Tai menkniekis. Nes ir šį-
met tam tikslui kongresas 
tiek milionų skyrė. Taigi, 
skirs ir toliaus miRonus. 

iTečiaus komiteto narys 
Gaili vau tuo jaus komisionio-
riaus paKIau.se, kodėl jis rei
kalauja tokios pat sumos kaip 
perniai, jei jis pemiai parei
škė, kad jo ofisas 20 milionų 
gyventojų jau įpratino var
toti vieną vandenį. 

Komisionierius Ifaynes ne
prisipažino prie to pareiški
mo. 

Komisionierius kalinėdamas 
i 

užpuojė spaudą, kuri buk or
ganizuojanti propagandą 
prieš prohibicijos įstatymą. 

LONDONAS, lapkr. 19. — 
Premieras Bonar Law po rin
kimų nespėja kaip reikiant pa 
sitvarkyti. Pirmiaus ijs bu
vo nepatenkintas Lloyd Gc-
orgeo darbais. Šiandie ir jis 
pats neturi laiko to vi^a ap-
rėbti. Tie patys nesmagumai 
ir jnm gryžta. » 

Lapkr. 17 d. apie 25,000 
bedarbių iš visų Londono da
lių susirinko į Hyde Park. 
Tenai padarė rezoliuciją. Rei
kalauja vyriausylfžs duoti 
tuojaus darbą arba pašėlpą. 

Paskui išrinkta delegacija 
ir pasiųsta I)owning gatvėn 
pas premierą. 

čiaus delegacijos neprjėmp. 
Patarta jai kreiptis i sveiku
mo arba darbo ministerį. iTe-
čiaus delegacija reikalavo no 
rinti matytis su premieru. 
Nieko nepešus i gryžo atgal į 
Xyde Parką ir prnaešė apie 
nepa vykimus. 

Prie Hyde Parko darbinin
kų mitingo prisidėjo apie *2,-
000 darbininkų, atėjusių ma
žomis grupėmis iš įvairių An 
glijos dalių. Tai ne kokį val
katos. Bet bedarbiai ir išal
kę žmonės. J ie nori darbo ir 
nori dirbti. 

Tai pradžia konservatistų 

McSWINEY MIRŠTANTI 
KALĖJIME. 

MEKSIKOJ ORGANIZUO 
JASF FAŠISTAI. 

Komunistai nežino kur 
dingti. 

MENICO CITY, lapkr. 18. 
— Eina gandas, kad Meksi
koje Organizuojasi fašistai. 
Fašistų vilnis eina nuo Jala-

lškeliaudamas Mussolini p ra !pa ligi šio miesto. Artimoj 
! neifc, kad toje konferencijoje, ateity fašizmo dvasia tuBtis 

KĄ SAKO ARKIVYSKU 
PAS D0V7LING. 

ST. PAUL, Minn., lapk. 19. 
— Nacionalės Katalikų Gero
vės Tarybos Švietimo depar
tamento pirmininkas, vietos 
Arkivyskupas Dowling, pas
kelbė pareiškimą apie praves
tą Oregono valstybėje moky
klų amendmentą. 

Arkivyskupas sako, kad tas 
reiškia pagrindinės kiekvieno 
piliečio laisvės griovimą. Ta 
pati biauri nepakantos dvasia 
visur galvą kelia, nors dar 
ne tiek daug, kaip £>regono 
valstybėje. 

Kadangi Oregone pravestas 
amendmentas užgina tėvams 
laisvai parinkti mokyklas sa
vo vaikų mokinimui, tai rei
škia, kad čia duodama prad-

mas turės laužtis į namus ir 
varu versti tėvus siųsti sa-

SVENTOJO VARDO VYRŲ 
WISCONSINE SUVAŽIA

VIMAS. 

MILVVAUKEE, Wis., lapk. 
18. —• Aną dieną čia įvyko 
Šventojo Vardo Vyrų unijos 
Wisconsino valstybėje vienos 
dienos suvažiavimas. 

Suvažiavimas pradėtas au
kštomis Mišiomis, Gesu baž
nyčioje laikytomis. 

Patirta, jog Šventojo Var
do unijoje priguli 113 atski
riu draugijų, viso apie 20,000 
narių. 

DUBLINAS, l apkr /19 . — 
Iš vietos kalėjimo pranešta, 
jog Miss Mary McSwiney del 
badavimo mirštanti kalėjime. 
Nacionalė airių valdžia •atsi
sako ją paliuosuoti. 

Paskutinius Sakramentus jai 
teikti užginta Airijos Hierar
chijos. Pirm kokių penkių 
savaičių vyskupai paskelbi1, 
jog sukilėliai prieš naciona-
lę valdžią negali gauti išriši
mo, jei neatsižadf's kovoti 
prieš valdžią. 

Miss McS\viney neatsižada. 
Dėlto jai užgintas išrišimas, 
taigi ir paskutiniai Sakramen 
tai. 
Airių nacionalė valdžia prieš 

sukilėlius vartoja anglų ko-

Premieras Bonar Law te- 'valdžios vargams. 

BAVARIJOS FAŠISTAMS |su respublika. Tečiaus žmo-
VADAVAUJA AMERI

KIETĖ. 
i nuo jį 

Veda smarkią kampaniją 
prieš socialistus. 

nes .nelaimingais daro socia
listai. Kad socialistus išnai-

1 kinti, ty., kad atimti 
visokią valdžią, Vokietijai 
reikalingas diktatorius. Dėlto, 
bavarai ir kiti vokiečiai faši
stai, lygiai ir pati darbuoja-
si už diktatorių. 

Mrs. ifillendt išdidžiai tvir
tina, kad trumpoj ateity į jos 
pamojimą visa . šalis sukils 
prieš socialistus ir jų supu
vusią valdžią. 

BERLYNAS, lapkr. 17. — 
Bavarijos jauni patriotai Ita
lijos fašistų pavyzdžiu organi 
zuojasi su tikslu išgelbėti sa
vo tėvynę nuo komunistų ir 
socialistų, kurie ten, kaip ir 
visur kitur, kursto gyvento
jus ir sulaiko šaliai ekonomi-lc 
n į pažangumą. 

Italai fašistai dėvi juodus 
marškinius. Bavarai fašistai 
turi pasiskyrė pilkus marški
nius. * 

Bavarijoj fašistinę kampa-i . 
m ją smarkiai veda amerikic-} VILNIUS. Vilniaus krašto 
tė, Mrs. Andrea Ellendt. ! "Rytų apskrityse pastaromis 

Jinai sakosi, jog jos tėvas'savaitėmis pradėjo rodytis 
vadiuosi Charles Reming ir! Sovietų aeroplanai. Lenkų 

LIETUVOS ŽINIOS. 
SENAI BEREGĖTI 

PAUKŠČIAI. 

jis taipat atvirai kalbėsiąs, 
kaip kalbėjęs parlamente. 

Jokiui diplomatinių forma
lumų, sako premieras. (Viskas 
turi but sakoma aiškiai. 

• 

Su kokiu atvirumu ir ener
gija jis "užvažiavo" parla
mentui, liudija faktas, kad pa
starasis 30f> balsais prieš 116 
reiškė juo pasitikėjimą. (Tuo-
tarpu parlamente y ra ' t i k 31 
fašistas atstovas. 

Spauda apie Mussolini. 

Kėnius socialistų laikraš
čius, visi kiti apie naują 
premierą su pagarba atsilie
pia. Laikraščių abelnas tonas 
toks: "Mes žinojome, kad jis 
drąsiai atsilieps. Bet nekuo
met nemanyta, kad jo žodžiai 

Negali but jokių argumen 
tų prieš komunizmą, jei tas O-' 

žia sovietizmui. (Tas sovietiz-jregono mokyklų amendmen
tas yra konstitucinis. 

Tai didžiumos tiranija ga
vo vaikus tokion mokyklon, minama mažumai, Kaipo to-
kurios patinka ne tėvams, bet kia ji turi but ir bus sutriuš-

praplisti kaip kokia liepsna 
visuose respublikos centruose. 

Meksikonų fašistų organi
zacija modeliuojama nuo italų 
fašistų. Svarbiausias sieki
mas — išdildyti komunizmą.' 

Iš aJlap pranešta, kad te
nai susiorganizavę fašistai 
jau kelia akciją prieš radika
lus. Keliamas veikimas vi
soj Vera Cruz valstybėj, ku
rį skaitoma raudonųjų ele
mentų svarbiausioji ^virtovė. : 

Meksikos fašistai ant ran
kovių tur i ' parišę žalius-rau-
donus-baltus raiščius. 

Visokios rųžies radikalai 
apimti didelės baimės. Juk 
dar nesenai jie spaudė ir žu
dė darbininkus krikščionis, iš
niekino tų žmonių religines 
apeigas ir pačias šventąsias 
vietas. 

Nutarta unijon patraukti 
daugiau draugijų ir visomis j vos metodą. Jei nenori priim 
galimomis priemonėmis remti 
katalikišką spaudą. i 

ti maisto, tegu badauja ir mir 
šta kaljėjime. 

ITALIJA NORI VEIKIAI 
SUBALANSUOTI BIUD

ŽETĄ. 

Fašistas premieras žada 
atgaivinti šalį. 

sovietizmui. 

AMERIKON ATVYKO 
CLEMENCEAU. 

I 

kinta. 

NEW YORK, lapkr. 19. — 
Čionai atvyko buvęs Franci-
jos premieras Clemeneeau. 

Roma. lapkr. 18. — Nau
joji Italijos vyriausytjė savo 
šalies biudžetą tikisi subalan
suoti dviejų metų bėgiu. Taip 
tvirtina iždo pasekretorius 
Rocco. 

Pasekretorius sako, jog Ita
lijos biudžetas neturi nieko 
bendra su tikimasi gauti iš 
Vokietijos kontribucija. Ita
lija pati viena gali atsistaty
dinti be tos kontribucijos ir 
1)0-karo skolų dovanojimo ar
ba sumažinimo. Pirmas dai
ktas —• vyriausybė pasidar
buos padidinti liros kainą, 
kuri šiandie nupuolusi iki 5 
amerikoniškų sentų. ' 

kainos puolimą suverčia ant 
politinės neramyllžs Italijoje. 

1922-1923 metais vyriausybe 
turės apie 6 bilionus lirų de
ficito. Tas deficitas paskir
stomas į tris lygias dalis: 2 

pirm trijų metų miręs mieste 
EI Paso, iFeKas valstyliėj. Ji
nai pati buvo ištekėjusi liž vo
kiečių karo laivyno leitenanto 
Ellendt, kurs žuvo kare. 

Mrs. Ellendt be paliovos 
keliauja per Bavarijos mies
telius ir sodžius ir sako karš
tas J prakalbas už fašizmą. 
Kviečia ji gyventojus organi
zuotis ir pakelti kovą sociali
stams. 

Ja i tuose žygiuose nuolat 
draugauja kaipir kokia gvar-
jdija — 300 apsiginklavusių 
jaunų fašiste bavarų, kurie 
pasirengę mirti, jei •socialis
tai ar policija mėgintų tą kar
žygę pulti arba suimti. Jinai 
ir pati apsiginklavusi. 

Bavarų policija ją sekioja. 

sargyba ne sykį į tuos aero
planus šau<V», bet be pasiseki-
mo. 

KAUNAS. Lapkričio 2 d. 
išvažiavo mūsų delegacija į 
Berlyną tartis su vokiečiais 
del obsto pinigų likvidavimo-
Delegacijos pirmininkas mū
sų atstovas Romoj Dr. Šau
lys, nariai: Dr. Dailydė, Jaz-
dauskas, Rimka, Aug- Janu
laitis. ' 

bilionu paskirta išnaikintu 
plotų atstatymui, 2 bilionu i Norį suimti, bet kol-kas nie 

Pasekretorius Rocco liros prie drausmės. 

karo veteranų pensijoms ir 2 
bilionu nuostoliams ant gele
žinkelių, telegrafams ir tele
fonams. . ' 

Rocco sako, jog Italijos vi
duriniai reikalai yra kuoge-
riausioj padėty. Kuomet vy
riausybė geležinkelius, tele
grafus ir telefonus paves pri
vatinėms bendrovėms* žymiai 
bus sumažintas deficitas 

kur nesuranda. Nes kampa
nijos vedėja niekur ilgai ne-
apsistoja. Atvyksta kokion 
vieton, pasako prakalbą ir ke
liauja toliaus. 

Viena Bavarija jinai nepa
sitenkina. Retkarčiais su pra
kalbomis persimeta Prūsijon, 
tai iritur. 

Vienam amerikoniškam ko
respondentui teko su ta kar-

RYGA. Lietuvių latvių vie
nybės valdyba nutarusi kvie
sti visuotiną nariįų susirinki
mą lapkričio 19 dieną. Tarp 
kita ko nutarta išleisti latvių 
kalboje kai-kurių lietuvių ra
šytojų veikalus. Be to mano
ma leisti Šiauliuose savaitinis 
latvių kalba laikraštis. 

Be to, bus padidintos kai- žyge pasimatyti. Korespon-
kurios mokestys. Taip kad už 
poros metų Italija tikisi tu
pėti subalansuotą biudžetą. 
Valstybei išauš nauja gadynė. 

dentas sako., kad ta moteriš-
liė turinti 32 metu amžiaus. 

Klausiama, ar jinai norinti 
griauti Vokietijos respubliką? 

RYGA. Latvių laikraščių 
žiniomis jTarybų vyriausybė 
atsisakius paskirti į Kame-
nec-Podolską vieton areštuo
tų ir išvežtų iš ten katalikų 
kunigų naujus. Visos kata
likų bažnyčios mieste uždary
tos. 0 

Tečiaus pirm visako- Italų Atsake, kad ne. Sako, gana 
tauta privalo dirbti ir įprasti Vokietijai monarchijos. Žmo

nės gali laimingai gyventi ir 

PINIGU KURSAS. 
Ii 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svar. 4.46 
Francijos 100 frankų 6.36 
Italijos 100 lirų 4-56 
Vokietijos 100 mark. .Ol^/i 
Lenkijos 100 mark. .0062 
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LIETUVIŲ KATALKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGĄ 
Bu* kasdieną išskyros nedėldienins. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Metų ...$3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nno užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
tinsti išperkant krasoje ar erprese 

-*'Money Order" arba {dedant pini
gas į registruotą laišką. 

•DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
v. • Į 

:lWį atmesti arba jo nepildy
ti-

MUionieriui pigu tokius gy
venimo pamokslus skelbti. 
Turtuoliams lengva pasakyti 
dirbk, taupink ir kitką da
ryk, kuomet jie visko pilni, gė 
rybių pertekę. 

Bet darbininkui yra kas-
kita pikryti tuos nurodymus, 
kuomet jis kartais neturi kuo 
^avo šeimyną maitinti, gi apie 
senatvės apdraudimą negali 

. y 

M jįi — 
> -̂ -

Pirmadienis Lapkr. 20, 1922 Pirma< 
<mmmmmm*mm 

TURTUOLiy PAMOKSLAI, 
Milionierius J . D. Roeke-

ielt ens, mėgsta jaunesnysis, 
dažnai sakyti visokius pa 
mokslus. Savo pamokslus, su
prantama, dažniausia ji* sako 
darbininkams. Jo nuomone, 
šiandie darbininkai perdaug 
palaidi, išbiurę. Dėlto, juos 
reikia mokinti. 

J is darbininkams stato ke 
turis pagrindinius dalykus. 
S a k o j e i ž m o n ė s n o r i j a u s t i s 
laimingais ir būti gerais ša-

» 

lies pi l iečia is , t a i t u r i d i rb t i , 
taupinti, gerbti autoritetus 
ir savo šeiniininį gyvenimą 
pagarl>oje laikyti. 

Tai sena pasaka, kad * tur
tuoliai liepia darbininkui dir
bti. Tečiaus jie, saugok Die
ve, niekuomet nekalba, kad 
už darbą žmogus atatinkamai 
butu apmokamas. 

Koekefelleris kritikuoja or-
-ganizuotą darbą už trumpes
nių darbo dienų savaitėje rei-

1 

I 

ninkas jei ne septynias die
nas,- tai būtinai šešias pilna< 
dienas savaitėje turi dirbti. 

Netinka jam nei kaikuriu 
darbininku reikalavimai 6 va
landą darbo dienoje vieton 
S-iii. Jis sako, jog perdaug 
trumpos valandos darbo pa
tiems darbininkams pavojin* 
gos. 

Jam nepatinka nei tas, kad 
šiandie perdaug jaunimo ei
na kolegiją mokslus. Anot jo, 
iš daugelio reikia parinkti 
gabiausius ir tinkamiausius. 
Visi kiti reikalingi papras
tiems darbams. 

Bet didžiausias su žmonė
mis nesmagumas tai tas, kad 

nei kalbėti 
Reikia pripažinti, kad 8-ios 

valandos darbo dienoje yra 
neilgos. Tečiaus yra tokftj dar
bi), kad ir 6 valandų žmogui 
perdaug. -

Darbininkai užtektinai pri
siklausę turtuolių pamokslą. 
Jie visi turi vieną tikslą: 
dirbk ir taupyk turtuolių nau
dai.. 

Jei jie pagyventų vieną-kitą 
dieną arba ilgesnį laiką dar
bininkų gyveniniu, jei. jie iš
tiriu daugelio vargdienių pa
dėtį, tuomet jie kitaip prabil
ti). 

BIBUSTĮĮ KAKALIUS BISPttOSE. 
16* lapkr. kun. Bumšas šau-išalis, l>et,yra tai stovis du-

kė tuos nabagėlius pasikalbėtosios, neturinčios Itievorir ken-
į Cicero apie čyščių, maldas j čiančios tokią, pat kančią iš 
už mirusiuosius i r šv. Raštą.' nepasotinto laimės troškimo, 
Apsireiškė iš Biblistį* patsai-1 kaip-ir pragare; tiktai skirtu* 
Beneckis. Kun. Bumšas iš- j mas vienas, kad pragare vil-
pradžrų pasisakė, kad metUrė-' ties nebėra, tarp Dievo gery-
jęs laiko prisiruošti, bet ir ne-jbės ir žmogaus nuo tos Oery-
prisiruošęs jis jdavė tokių, pi-1 bės atsiskyrusio tarpas ne-
pirų biblistams, kad jie ilgai;peržengiamas; o čyščiuje yra 

mė visiškame neturte sukelia1
 r i e s a k o > n o r s A | "jiems šaky- ] laikyti. Žmonės buvo paklaus 

IR VĖL ATSIVERTIMAS? 
Nesenai, nesiremiant vienu 

amerikiečių laikraščiu, esame 
rašę apie kraugerį Leniną, vir
tusį davatka, ir kad naivus 
tikėjosi jį atvirtus. 

Šit naujas atsivertimas, Ga
brieliaus Annunzio. 

Annunzio yra talcmto žmo
gus, bet šiaip labai tamsi as
menybė. Jo avanturistiniai žy 
giai Fiumoje atkreipė visų a-
kis į save. J is siekė aukštai-

kalavimą. Jo nuomone, darbi-įX()I*«J° i*8*****! į Italijos'po
litikos viršūnes. J is savo ra
žu yra aiškus bažnyčios prie
šas, bedievis. 

Vienas amerikiečių laikraš-
tis vėl pasakoja stebuklingą 
Annunzio atsivertimą. J i s b^j-
ves sunkiai sužeistas ir kovo
jęs su mirtimi. Savo pirma pa 
reiga jis skaitė, pasveikęs, nu
vykti į Benediktinų vienuoly
ną Milane. Čia jis atsiklaupęs 
meldėsi ir pabučiavo kryžių. 
J is kalbėjo«i su vienuoliais ir 
įsirašė į tretininkus. Vienuo
liams paliko savo fotografiją 
su parašu: 

"Mano mylimiems broliams 
Kristuje, dabar ir visados". 

Puiki scena, bet atgaila ne-

dar čiaudės. 

Beneckis tempia į pragarą. 

500 dol. Beneckis pasisakė 
neatsinešęs. Reikalavo, po pu
sę valandos kalbėti ir kad 
pradėtų kun. Bunisas. Užklau
stas, ar jam jaii pirmieji du 
klausimai apie dusią ir pra
garą yra aiškus, ir ar tų da
lykų jis nebekliudys, jis ne
sutiko ir sakęs prirodinėsiąs, 
kad dūšios nėra. Tuomet su
tarta buvo kalbėti iŠpradžių 
po 15 min. apie dusią ir pra
garą, o paskui pereiti prie ki
tų klausinių. ' 

Kun. Bumšas apie dūšią ir 
p r a g a r ą t r u m p a i «per 1 0 m i n u -

čių perskaitė, kas yra šv. Raš
te apie tai, Beneckiui palik
damas kalbėti net 20 min. 0\ 
Beneckis vietoje sumušti nu
rodytus argumentus, kalbėjo 
apie klebonijas, apie tai, kad 
kunigai dabar kaukia, kad jų 
neklausvti kad šėtono sėkla 
jų mokslas esąs. O prirodymų 

savo žodžiams nedavė nei vie-
• 

no. 

Kun. Bumšas apie čyščių. 

Prasidėjo tuomet klausimas 
apie čyščių. Vėl kun. Bumšas 
davė argumentus tris. J is sa
kė. Į dangų niekas suteptas] 
negali įeiti, žinome apie tai 
ir iš šv. Rasto IT protu gali
me numanyti. Yra žmonių, 

viltis išeiti iš tokios padėties, 
kuomet (žmogus atiduos savo 
nusižengimų skolose paskutinį 
skatiką. Jeigu Dievas neužsi
tarnavusius pragaro baustų 
pragaru, butų negailestingas 
ir- neteisingas. Taigi protas 
rodo, kad turėtų būti čyščius. 

Šv. Kašto žodžiai. 
# 

Šv. Rašto žodžių, sakančių, 
kad yra tokia vidutinių žmo
nių padėtis*, yra ^ana daug. 
Ypač ten, kur įsakoma malda 
apie "mirusiuosius. Bet tuos 
žodžius pamatysime tuomet, 
kai apie maldą bus kalba. 

[Tuotarpu priminė kun. Bum
šas tris vietas. Vienoje . pasa
kyta apie bausmę negailes
tingiems, kad neišeisi iš ten, 
kol neatiduosi paskutinio ska
tikėlio. ReiSkia, kaip' atiduo 
si^ tai išeisi, kaip- atliksi bau
smę, vertas busi amžinos lai
mės. Kitoj vietoj Jėzus,sako. 
kad nusižengimai prieš šv. 
Dvasią nebus atleisti nė šita
me, nė amžiname gyvenime. 
Reiškia, kad nusidėjimai ne 
prieš šv. Dvasią gali būti at
leisti kitame gyvenime. Pra
gare nėra atleidimo. Danguje 
nėra nusidėjimų. Reiškia yra 
čvšČius. Sv. Povilas sako, kad 
dirbantieji Jėzaus Evangelijos 
darbą nevisai vykusiai, kai 
susilauks teismo, pamatys, 
kad jų darną ugnis ištirs. I r 

kurie miršta neatsiskyrę visi- ' kas negerai jų padaryta, bus 
škai nuo Dievo, bet ir nešven-1 panaikinta, O jie patys "t ie-

jie patys gali pasirinkti, ko- j išrodo tikra, kaip ir pats at-
kio įstatymo prisilaikyti, gi I sivertėlis nenuoširdus. 

ti. Vidutihiems žmonėms, 
netobuliems, nusidėjusiems, 
liet gailėjusiems, nėra vietos 
danguje, nes tenai tiktai skai
sti šventieji, pas švenčiausią 
Dievą tegali patekti. Nėfa jie 
taip pat ir pragare, ne£ jie 
nuo Dievo neatsiskyrė visiš

kai . Vidutiniems žmonėms 
tad turėti) būti vidutinė ko
kia nors paklėtis, tarp dan
gaus ir pragaro, tarp šventų
jų laimės ir prasikeikusiųjų 

atskyrimo. Čyščius nėra tat 

sa, bus išganyti, bet taip, "kaip 
per ugnį' ' . Iš čia aiškų, kad 
dirbantieji gerą darbą, bet 
netobulai, susHauks ištyrimo 
ir nors bus išganyti, bet ap-
siskaidrinę, " ta ip , kaip per 
ugnį". 

v Negalima sakyti, kokioj ša
lyje ir kur yra čyščius. Nes 
čvŠčius nėra vieta; bet dūšios 
stovis; kuomet jinai kenčia il
gesį ir troškimą^ Dievo laimės 
išturėdama ir laukdama. Kaip 

degimo kančią, taip ir čyščiu-
[je tas nepasotintas troškimas 
sukelia kančią " ta ip , kaip per 
ugnį". 

Pirmųjų krikščionių tikėjimas 

Ant galo1 kun. Bumšas per
skaito keliolika vietų pirmųjų 
amžių krikščionių'rašytojų. K 
te aišku pasidarė kiekvienam, 
kad pirmieji krikščionys tikė
jo esant čyščių. Kadangi jie 
arčiau Kristaus buvo, tai ge
riau už biblistus žinojo, kaip 
JėzūlT norėjo, kad t ikėtume 
me. Pirmiesiems krikščio
ni ems daugiau t ikėtr reikia, 
negu dabar išsiperėjusiems 
biblistams. Katalikų Bažny
čia taip tiki, kaip iš pradžių, 
kaip nuo amžių, kaip visur, 
kaip visuomet, taip i r per am
žius (Vinc. Lirimiečio žo
džiai). 

Beneckis apie klebonijas. 
Beneckis ir tų prirodymų 

nei nemėgino atremti. Koliojo 
vėl kunigus, klebonijas, sakė 
neklausyti, velnio sėkla vadi
no. Pagali.au pasakė, kad čyS-
čių išsimanęs 1001 metais Gri
galius, nes jam taip prisisap
navę. Užgauliojo žmones ir 
žmonių tikėjimą taip negra
biai, kad sunku buvo suval
dyti žmones. Proto ir pirmų
jų krikščionių nurodymų ne
palietė visai. Iš Rašto porą 
tek;stų paėmė, bet tokių, kur 
apie pomirtinį gyvenimą nė žo 
džio nėra. Manau, kad kun. 
Bumšas"Laive" dar jam duos 
garo. 

/ Kun; Bumšą prisiminda
mas tvčia vadino tai broliu, 
tai draugu, tai ponu. Kunigu 
nei sykį. Kalbėjo vėl apie pra
garą, nors tas jau blivo už
baigta. Ir dar pasakė, kad ne
galima mokyti apie čyščių, 
jeigu nežinia kur jis yra. 

Pasamdyti pranašai. 

Kun. Bumšas' vėl kalbėjo 
taip. Nurodė visų pirma,1 kad 
Beneckis nei vieno argumen
to nesmmuše, nei ; nepalietė, 
matyt J)ijo, arba nežino ką at
sakyti. Kalbėjo Beneckis apie 
viską, mažiausiai apie čyščių; 
matyt neturi ko sakyti, kal
ba gi/ kad laiką duotą užim 
ti. Kalbėjo Beneckis, kad ku
nigų neklausyti, nes Rašte pa

ti neįsakiau, kurie mokyda
mi sako: Sapne sapnavau ' \ 
Yra taip Rašte parašyta. Tai
gi mumis kunigus siuntė Die 

ti, ar benorį išgirsti Beneckį 
dar pusę valandos. Visi dide 
liu balsu ėmė šaukti: "Neno
rim; gana >» 

vas. "Mane pavyzdžiui; sakėj Prisiėjo baigti. Kun. Bum-
kun. B., siuntė vyskupas, ma
no vyskupą koks apaštalas, o 
apaštalus Jėzus. I r visiems 
sakė: "Eiki te ir mokykite... 
Kas įtikės, bus išganytas.. 
Kas jūsų klauso, Manęs klau
so" . O biblistus kas pasiun
tė? Jie savanoriai. Jie nepa
siųsti, bet pasamdyti už Rus-1 šiandieną disputus laikysime 

sakyta: "Neklausykite pra-
pragare tas trdškimas anižina- našų, kurių aš nesiunčiau, ku- I prišilo, kad nebegalima beiš-

sėlio milionus. Taigi' apie juos 
iv pasakyta, kad neklausyki
me tųj kurie savo-*sapnus pa
sakoja. O kad biblistai sapnus 
pasakoja, visi girdėjo. Sakė 
kad Grigaliui prisispanavęs 
1001 čyščius. Kokiam Griga
liui? Kur jis tą rado? Kame 
apie tai parašyta? Iš kur jis 
apie tai žino? Nieko nepasa
kė. I r kol nepasakė, aš tvir
tinu, kad Beneckis apie kata
likų mokslą čia- pamelavo; 

Beneckis katekizmo nežino. 

Ant galo kun. B. klausia 
Beneck io : "~Ar T a m i s t a t ik i Į 

Dievą f" 
Beneckis: Žinoma, t ikiu." 
Kun. Bumšas: " K u r gi tad 

yra Dievas?" 
Beneckis: "Danguje. 
Kun. Bumšas: " O kur yra 

dangus?" 
Beneckis: "Augš ta i " . 
Kun. Bumšas: " T a i nenu-

rodymas. Tai ne vieta. Jeigu 
Beneckis negali pasakyti, kur 
yras Dievas, tai jis pagal jo 
paties žodlžių negali sakyti, 
kad Dievas yra. Jeigu aš ne
žinojau, kur yra Chieago, ar 
galėjau sakyti kad ji yra? 
Jeigu nežinome, kur yra čyš
čius, tai nereiškia, kad jo nė
ra. Bet aŠ galiu Beneckį pa
mokinti. Dievas yra ne dan
guje, bet danguje, ant žemės 
ir kiekvienoje vietoje. Benec-
khu dar reikėtų katekizrno pa
simokinti. Taip yra su visokią 
dvasių buvimu, taip pat yra ir 
su čyščiumi. Čyščius gali bū
ti kiekvienoje vietoje, čia pat, 
nes tai vra stovis dvasios, o 
dvasia, kaip proto mintis, stu-
bos nereikalauja". 

Beneckio žmonės nebeklauso. 

Atėjo eilė kalbėti Beneckiui, 
bet"jau buvo 10:30 vai. Žmo
nių prisikimšusi svetainė taip 

šas Beneckiui viešai tuomet 
pareiškė štai ką. u 

"Tamista kalbėjai daug ne 
apie sutartus dalykus. Tamia, 
ta keletą kartų- įžeidei žmo
nių įsitikinimus nemanda
giai. Mano nurodytų argu
mentų nei nepajudinai. Taigi 

neužbaigtus.* Suseisime kitą 
kartą> Aš jau išdėsčiau savo 
argumentus. Kitą. kartą aš 
juos trumpai' atkartosiu, o 
Tamista juos mušk. Paskui 
kalbėsimės apie likusius — 
maldą ir šv. Raštą. Bet kad 
neklaidižiotumei i r neužgaulio-
tumei, kitą kartą bus pirmi
ninkas, kurio reikės klausy
tį". 

Karšta buvo salėje, bet Be
neckiui dar karščiau, tuom la 
biaji* kad J i s prieš disputas 
d ei drąsos išmovęs buvo sa-
l iune p o r a b u r n i k i ų . 

f. A. 

PIRMA MOfTEEIS IŠSIŽA
DĖTI gPILIETYSTfcB. 

P-ia Virginia Delgudo, iš 
New Yorko, yra pirmutinė 
moteris, arba jos nutarimas 
yra pirmas Natūralizacijos 
Biuro žinioj, išsižadėti Ameri
kos pilierystės kuomet išteka 
už svetur — gimusio, vyro. 
P-ia Delgado yra našlė ir A-
merikos pilietė ir ištekės už 
Jean De Kuyper, Holandijos 
pil iečio. 

Sulig naujo* Natūralizaci
jos įstatymo reikalavimų, mo
teris turi nueiti į Natūraliza
cijos teismą ir formališkai iš
sižadėti Amerikos pilierystės. 
Tuomet nustos būti Amerikos 
pilietė. Prieš įstatymo užtvir
tinimą rūgs. 22, 1922, jai ne
būtų kkto išėmimo, turėtų 
sekti vyro pilietystę. Bet sulig 
dabartinio* įstatymo, AmerU 
kos pilietė, ištekėdama už 
ateivio, nepameta pilietystės, 
tik jeigu jos išsižada Natūra
lizacijos teisme. ' 

Jis. — Jei aš tave pabu
čiuosiu, ar tu šauksies pagel-
bos? 

Ji . — O kam? 
= 8 2 2 

: LIETUVOS LAISVĖS KELIAIS. 
nai žiuri į mus kaipo į biznio d a l y k ą ^ Jie negalėjo ginklu nugalėti Lietuvos, I ją bara, daug blogai ją mini, kiti net sta-

- • • 

III 

Ilgus amžius kovoję ir kurstę tą šven
tą Lietuvos ugnelę, metų metus slegiami 
įvairių valstybių žandarą (rasų, lenkų, 
vokiečių) kovoję už spaudą, už lietuviš-

» ką žodį, šiandieną mes lietuviai pergy-
venam tą senai išsvajotą ir lauktą šven
tę, mes gyvename jau kelintus savo ne
priklausomybės metus. 

Kiek vargo, kančių, kiek gryno pasi 
šventimo kainavo mums mūsų nepriklau
somybė, kas besuskaitysj Lietuvio kiet-j 
būdą, pasįrižimą ir ištvermę net svetim
taučiai pažino ir gerbia. Bet mūsų pasi-% 

rįžimui, mūsų kovai dar nėra galo. 
Šiandieną mes matom,- kad norint 

nepriklausomai gyventi ir tarpti reika
linga kova, kova ir kova. Jei pirma kada 
mes priklausėm vienai valstybei, Rusams 
ar Vokiečiams, jie vieni mus kankino, jie 
vieni buvo mūsų priešai, o kiti tik už
jautė, mūsų nelaimei. Dabar mes nesame 
kitų, mes esame patys sau, dabar mūsų-
gobšus kaimynai į mus žiuri kaipo Į ska
nų ka>nį ir tyko praryti, tolimi gi p l i u -

irž kurį galima uždirbti. Tat dabar atėjo 
ta rimta valanda,%kada mes turim, pasau
liui parodyti ar mes galim ir sugebam ne
priklausomi būti, ,ar pajėgsim toj Euro
pos keršto ir~ pagiežos audroj apginti* sa
vo kraštą. 

Lakštas iš Žvalgybos istorijos. 

Nekartą per pasirįžimą, kraujo ir gy
vybės aukas mes esam garbingai kovas 
laimėję, nekartą mes priešą išvijonv iš sa? 
yo žemės. Prisiminkim Bolševikų, Ber-

-j montų ir lenkų kovas. Mes parodėm ko 
vertas yra Lietuvos kareivis. Bet to ma
žai. Praėjo atvirų kovų laikai. Mes turim 
laimėti slaptose kovose, mes turim atsi
laikyti prieš priešo pragaištingą ir saky
siu* pavoįingiausią darbuot«ę mūsų krag-
to viduje, kada" jis prisidengęs mūsų drau 
gu, mums duobę kasa, iš pamatų griauna j 
mūsų nepriklauosmybę ir laisvę. Gerai vir 
siemsf žinoma jei negalima- nugalėti prie
šo atviroje kovoje, ginklu, tai visuomet 
lieka antras būdas, griauti jį iš.vidaus, 
demoralizuoti, kelti smurtą i r t. t. Tai 
labiausi, po didžiojo karo įsiviravusi ko
vos sistema, kurią ypatingai pamėgo* i r 

! negalėjo raudonosios armijos jėga paverg 
ti Lietuvos darbininkų; tad sumanė per 
agitaciją, per papirkimą ir apgavimą su
kelti viduje suirute, kad paskui 4vediis 
komunizmą, ir kaipo nuoseklią komuniz
mo programos vykinimą, prijungti Lietu-
vą prie Rusijos; i 

Iš kitos pusės, panašiai elgėsi lem-
"kai. Jie nors ir atvirai, ginklu nenustoja 
kovoję, bet nuolatos siunčia į Lietuvą sa
vo šnipus provokatorius. Kadangi len
kams, niekas jau Lietuvoj neprijaučia, tai 
ir lenkų šnipai tankiausiai agituoja už 
bolševizmą. 

Kova su lenkų ir komunistų klustais 
buvo svarbiausia bet ir sunkiausia vals 
tytbei užduotis. Tik pradėjus kraštą 
g in t i nuo išor in ių prieUų* vis i sup ra to / 
kad be pasekmingos kovos su slaptais 
priešais, joks kramto gynimas- neįnianno-
mas. Tą sunkią pareigą nuo pat valsty
bės kūrimosi pradžios^ ouvo uždėta vie-1 
nam Generalinio Štabo Skyriui, kurs pa
vadintas "Žvalgybos Skyrius". Drąsiai 
galima^ pasakyti kad nėra* Lietuvoj nei 
vienos kam a r civilė* įstaigos', kuri tiek 

čiai ją žalinga įstaigą vadina. Kiek pa
galvojus ir suprantama, tik tas niekieno 
neliečiamas, kas nieko neveikia. O čia ta 
įstaiga kuri kovoja su nepriklausomybės 
priešais, beto dar neatvirai^ o tik prisi

dengusiais įvairiais komunizmo, darbinin
kų gerovės obalsiais, negali išvengti prie
kaištų. Ir štai "žva lgyba" nuolat sugau 
na iš Rusijos su pinigais prisiųstus as
menis."^ i e baigj specialius komunistų a-
gi^atorių kursus, čia šnipinėdavo, rink
davo žinias, nematomai, įsiskverbdavo į 
prof. Sąjungą ir [kitas darbininkų organi
zacijas. T a t nestebėtina, kad tos organi
zacijos ir partijos, kurios gina darbo Žmo
nių reikalus, kurios tik jiems prijaučiu 
visuomet kėlė triukšmą, pluzdavo ir 
šaukdavo visus pasipiktinti kada likda
vo tokie "veiklesnieji" darbininkų rei-

! ir lenkais reikalavo grrežčiaustos "kovos 
su tais jų šnį'pais. Beveik nuo pat Nepri
klausomybes kūrimosi pradžios to sun
kaus darbo tos kovos prišaky stovėjo 
jaunas karštai Tėvynę mylįs savanoris 
agronomijos-studentas Dikalojus Lipčius. 
Nors šis žmogus, ligi pastosiant į kariuo
menę ir pradėsiant Žvalgybos Skyriui va
dovauti buvo krikščionių-demokratų par
tijos narys, bet eidamas savo pareigas* 
vadovaudamas ,tik savo krašto, savo 
žinomų laisve i*r gerovė, sugebėjo but 
tiek objektingas, bešalus, kad vargiai, 
kas iš didžiausių jo priešų galėtų užmes
ti jam partingumą.^ 

Nežiūrint blogiausių materialių sąly
gų, darbo sunkumo, paskelbto, bolševikų 
ir lenkų teroro, jis visuomet likosi1 išti
kimas savo pareigai. Galop vidaus apsau
gai sustiprėjus, jis iškėlė projektą sulyg-

A 

sumaniai įgyvendina Rusijoj ^omunis- f f daug? via«w>me«ė<i, spaudo* ir vis0s vaisy 
t a i - *H^^HL - ^ tyfcėį domėsi butu atkreiousL Dana-kas 

kalų gynėjai areštuojami/nes sunku juk (v kuriuo milicija turėsianti saugoti šahį nuo 
ištikro paprastam piliečiui numatyt, kas 
tikras darbininkas, iš -f>asišventimo darbą, 
o kas prisiųstas iš Rusijos ar Varšavos 
persidavėlis, provokatorius. 

Suprantama, kad kova paini, sunki 
buvo. Iš vienos pusės visuomenės nuola 
tinis pasipiktinimas, protestai, net griež
t i r ^ a l a v i m a i , sustabdyti Žvalgybos 
darbu. iŠ Wtfw mttm* VHTA^JM hAUUsnkai* 

vidaus priešų; Ministerių Kabinetas pro
jektą priėmė. Vidaus Reikalų Ministerija 
perima tas pareigas savo žinion. 

Įgyvendinę^ savo projektuotą, refor
mą, važiuoja užsienin t^sti mokslus. Mi-
nedarni jo garbingą darbuotę, linkime ge
riausios kloties jo ateities darbams. 

Kazimiera* Sld&tifOOcii. - • i 
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JUOZO ŽTJEOffO KOIICEETAS 

* 1 « « » « i • • • • » h rti ą fcai ia%r-»: 

Įvyks % 

KETVERGE, LAPKRIČIO (NOV.) 23 D. 1922 M* 
Lithiianian Music Hali 2715 Allegheny Avenue 

Philadelphia, Pa. Pradžia 8:15 vakare 
ProgTame dalyvaus; Emly Urbonaitė, Soprano; ji netik dai

nininkę, bet ir gera pianistė — vargonininke: Ji grajiną Anglu 
Bažnyčioj nuo jaunu dienu. M. R: Beane, Soprano, ne lietuvė, bet 
stebėtinai gražiai dainuoją lietuviškai. Clarence Fuhrman, pianistas, 
jis žinomas bisai Amerikoj, važinėjo su Fniladelphijos. Symphoni-
jos Orchestra kaipo garsus solistas. Petras Butkus, jaunas smui
kininkas ir pats J. Žuronas, baritone; jis tarpe lietuviu, Philadel-
phi jo j d a r m a ž a i ž inomas , todėl a t e i k i t j ši k o n c e r t ą ir p a m a 
tys i te j o g a b u m ą . \ 

-Tikėtai tik 50c. parsiduoda pas: F. STATKŲ, 453 N. 13-th 
STREET ir J: ŽURON'O STUDIJOJ 1710 CHESTNUT ST. PHILA-
D E L P H I A , PA* X 

OR, C h M E S S E G A L 1 f DR. P, ŽILVITIS 
;rkčlė savo oilsą po numeri u į 

^72» SO. ASHLAND AVENUE 

SPEOIJALISTAS 

PO 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Lįgų 
al.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5 

pietų: nuo 7—8:30 vakare, 
edėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

r 
Dr. M. Stupmcki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILIINOIS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos — 8 iki 11 Iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

Parkelė savo oflsa po num. 
S241 - 4S So. Ualsted Street 

Naujame Jociaus Ręst. 2 labų. 
Priima Ligonius nno 9-12 A. M. 

•S P. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Fatrfai 6A74 

i • — •*mmi*tm*»^tm— -*m m • 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
d i l i u m i •>,-zrS-.yi ! > 4 « < i » 

džiazą (mokslas garbei Mau-| Henry Goddfcrd Leach, 17iŠ 
riee Bloomfield) a u t o r i u j Ei 64-th StL,jNfcw YorkJ^ty . ; 

ŽMUIDZINAVIČIUS KAL
BĖJO. 

. 

MilwauKee; Wis. — Vietinė 
L. L. Paskolos boiių stotis 
surengė prakalbas lapkr. 9 d. 
Šv. Gabrieliaus par. svet. ant 
5-th A ve. Kalbėtojas buvo 
gerb. Ant. Žmuidzinavičius, 
Lietuvos Šaulių. Saigos atsto
vas. J is puikiai, labai aiškiai 
nupasakojo apie mūsų brolių 
Rauliu Lietuvoj sunkią, kovą 
Suž mūsų tėvynės laisvę, nepri
klausomybę. J is taipat paaiš
k ino apie Lietuvos pilietybę 
[ir registraciją. 

BAITUOS - AMERIKOS 
DR-JOS VALDYBOS 
NARIU BIOGRAFI

JOS. 

! 

= / 
i 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

j ' Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

.Valandos: l t lkl 12 ryta: į Iki 4 
po pietų: C iki t vakare 

1/ 

I 

PRANEŠIMAS. 
Oiisaa Dr. O. M. Olaser pe> 

reina į rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Olaser. 

2142 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

lkl 9 po pietų, nuo 5 iki 7 Ta*. 
Ned. nuo 19 lkl ? po pietų. 

Telefonas Yards 687 

AR GAIVA SKAUDA? 

= / 

i DR.A.L.YUŠKA 0 
C * 
0 

o 

1900 So. Halsted Str. o 
2 

Jj TeL Canal 2118 J 
o Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plet % 
O 5 iki 7 vai vakaro. ° 

Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų. ° 
4123 Archer Ave. • 
Tel. Lafayette 0098 g 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiarfdien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas* 

1801 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14. 15, 16 Ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčioe 

Temyk mano parašų 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

; Res. Tel. Cicero M M 
Ofiso TeL Cicero 42 * 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

į 

4442, So. Western Avenue 
Telef. Lafayette 4142 

Yaan4os: 2-11 rytais, 1-1 po 
pietų 1{ 7-8 vakarais. Nedėldle-
nlais tiktai po pietų S lkl 6 vai. 

DR, J. SHINGLMAN I 
1225 So. 42 Court 

N. E. Cor. 49 Court Ir I I 8tr. 
ant viršaus valstynycios. 

r=L 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 S* Ashland Ave. 
TeL Yards 2*4 

TeL Yards 0224 
OFISO V AL.: 

8—12 r. ryto, 1—J ir 7—9 v. • . 
Nedėliomis; nuo l t v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. _ _ _ 

Tel. Boulevard 2180 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 
i/» 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

10200 S. Mlcfalcan Avenue 
Telef. Pullman 342 Ir 342 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 lkl 9 vak. 

- > -
Rezid. tel. Van Buren 02»4 

Ofiso tel . Boulevard 968* 

Dr. A. A. R0TH 
BUŠAS OYDVTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ugų-

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—i P* 
p l e t t 7—8vak. Ned. 12 1« d-
Raa, 1122 Independenca Blvd. 

Chicago. 

Dr. 0 . VA1TOSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą; 
kas yra priefas 
timt skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo,* nervo--
tum%, skaudančius Ir užsidegusius* 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis lndedam 
Daroma .egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti raatan-' 
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 lkl 8 vai. vakare 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Kas tik kur gausite progę, 
eikite pasiklausyti gerb. 
Žmuidzinavičiaus prakalbų, ne 
palikite nei draugų savo, ir 

rjiios nusiveskite. Išgirsite 
klaug ko naudingo ir įdomaus 
aš veikimo1 tėvynėj, kaip šau
liai kovoja vš musij tėvynę ir 
ypae mus kaip broliai ir se 
%ers vilniečiai darbuojasi už 
fcavo kraštą ir kokia yra j u 
padėtis. Išgirsite apie kaimie
čių gyvenime, savo tėvų,bro-
Y\ų ir sesučių gyvenimą. Pats 
p: Žmuidzinavičius yra kovo
tojas už Lietuvos laisvę ir yra 
pergyvenęs, iškentėjęs įstabių 
dalykų ir visą Lietuvos gyve 
nimą labai gerai palįsta ir 
moka tą visą gerai išpasako
ti ' 

Tikrai gaila kad neperdau-
giausia žmonių buvo susirin
kę į šias prakalbas. Vienur 
buvo šermenys* kiti gal kitais 
įeikalais buvo užsiėmę. 
Gal kitą syk) geriau 
pasistengs nepraleisti tokių 
įdomių, naudingų prakalbų. 

Rinkta aukos. Aukojo šie: 
Po $10: Dom. Vilkas, Jurgis 

Čižas; 
Kun. A. Balinskas $2.60; 
S t Morkupas — $2.00; 

I Po $1.00: Ona Vilkienė, 0-
na Ziziutė, Ona Kainauskienė; 
Rožė Ginčiauskaitė, A. Gin-
čiauskas, Myk. Citrinavičius, 
F. Morkūnas, Juoz. Stankevi-
čius, V. Balkus, J . Lukauskas. 

Viso, su smulkiais, surinkta 

Lietuvos kovotojai už lais
vę bus labai dėkingi aukoto
jams už aukas. 

Dar pranešu Lietuvos pi 
liečiams, kati galite užsiregis
t ruot i L. L. Paskolos vietinėj 
stoty. Stoties komitetai sten
gsis kiekvienam kuogeriau-
siai patarnauti. Ten buvęs. 

Prezidentas, Robert J . Cald-
well, 15 Park Row, New York 
City> residen«e — 85 Riversi-
de Drive, New York City.: 
Pramoninkas; Amerikos Vi-
daus-Europos Sąjungos^pirmi-
ninkas; Tautiškos Respubliko
nų Patariamosios Komisijos 
Nusistatymuose ir Platforme 
Pramonės Santikių .komisijos 
'sub-komisijos pinnininkas; 
Tautiško Respublikonų kliubo, 
pramonės santikių komisijos 
pirmininkas; 1920 m. S. V. 
Danbo Departamento specija-

l i s S. V. arbitražo komisijonie-
rius, ir specijalis konTisijonie-
rius referuoti pramonės ir e-
konomijos padėtį Vidaus 'Eu
ropoje. 

1 i Lietuviškos Etymbloginis 
Indeksas; '"Indo-Europiečių 
Namai4 ' . 

Direktoriai, Gerb. Walter 
M. Ghandler, S. V. Kongresas, 
Atstovų Butas, Washington, 
D. C : Advokatas; autorius; 
kongresmonas 19-tos apygar
dos; autorius ' 'Teismas Jė
zaus iš Advokato žvilgsnio,, 
ir "Žydas, Krikščionio Do 

Autorius. Skandinavų Įstai
gos direktorius; 1919 m, iš
gavo ekonominę paramą pasl-
keitftnui metiniai 40 studentų 
tarp S. Y., ir Skandinavų ša 

John H, Finley, "New York 
Times", 229 W. 43*rd Sf.s 

New York City.: Pedagogas; 
**New York Times" pa^elbi-
ninkas redaktorius; buvusia 
New Yorko Valstijos A^švie-
tos Komisijonierius, New Yor-

WilUam J . Schieffelin, 170 
VVilliam Street, New York 'Ci
ty.: Kemikas. Schieffelin & 
Co; New Yorko mieste (vais 
tiirinkai) prezidentas; Serbų 
Vaikų Gerovės Sąjungos Av 
merikoje prezidentas. 

BIŠKUTIS APIE KABES; 

DR, S. NAIKELIS 
L I K T U V I S 

GYDYTOJAS lf CHIRURGAS 
Telefonas: Yaxds 2544 

8252 South Halsted Street . . ^ : 
Ant Tlrfiaoa Unlver. State Bank fį 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo ' 

po pietų; nuo 7—9 
Nedėliomis nuo 10—S 

Ooflsas Ir gyvenimo vieta: 

Dr. J, SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas Pullman 3385 
10901/So. Michigan Avenue 

Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Telefonas Rcpublic a433 

1600 W. Garfield Blvd. 

VALPARAISO. IND. 

Vioe-Prezidentas, Dr. Step-
hen P. T>Hllįiin, 419 W. 117-tr 
St., New, York City^: Tarp. 
tautiškos Xpsvietos Įstaigos 
direktorius; New Yorko mies-
to kolegijoje Politinio Mokslo 
adjunktas profesorius ir pro
fesorius. Vassar Kolegijos glo
bėjas; Pasaulio Taikos Įstai
gos globėjas; Tautiškos Ko
misijos Proto Higyenai direk
torius; Užsienių Santikhj Ta
rybos direktorius. 

-

i 
Sekretorius, Alired C. Bos-

som, 680 Fiftji Avenue, New 
York City.: Žymus Amerikos 
arkitektas; Amerikos Vidaus 
Europos Sąjungos pirminin-

. i . . 

Iždininkas, George lior-
don Battle, 37 Wall Street, 
New York, N. Y.: Žymus New 
Yorko advokatas; Amerikos 
\'idaus-Europos Sąjungos di
rektorius, Parkų ir žaidimo 
Vietų Sąjungos New Yorke' 
pirmininkas; N. Y. Probaeijos 
ir Apsaugos Sąjungos direk
torius; Mauassas Pramonės 
fstaigos Juodukų Jaunuome
nei Iždininkas. x 

Revoliucija 1775-83 Suv. 
Valstijoms kainavo $135,000,-
000 ir pavartota 395,000 kav 

.reivių; 1812 metų karė — 
ko Vaistuos Umvettiteto P»'- $107,000(000 ir pavartota 471,-
mininka*. 1913-1921, $*&\f m ^ x A ^ % K a r ė s u M e k s i k a 
taigos globėias; autorius Mo;

 0 ,T , .^ . . .,,__ s 6 J ' . . . Su v. Valstijoms kainavo $100, kesniai Amerikos Valstijose ir r^s^, . ^^. .^ . A 1 OQrt TJ : 000,000 ir pavartota 101,282-
mlestuose , (kartu su Richard,, , _ , . . ^,.. .,. , . v. 

, v kareiviai^ Crvile kare siau-
T. Ely) 1889; "Prancūzai A^ 
merikos Šir<^yje,, 1914. "!Pran 
euzų Mokyklos Karo Laikur ' 
1917; "Keleivis Palestinoje" 
1918; "Nelfeon Encykliopedi-jos"' redaktorius. 

kas. 

i; 
Tr» Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
IJETITVUS DEHTISTAS 

5712 SO. ASHLArfD AVENCB 
ARTI 47-to8 Gatvė* 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 rak. 
I Seredomis nuo 4 lkl 9 •akare. 

šiaur: vak: kampas 55' Ir 
Ashlaad Avenue 

Vai. Nuo 4 iki 9 vai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa-
į tliia? Jei tamstą ir tamstos draugai 

diskusuoja, ka mėginti operacija ai* 
'Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės ištirti abu gydymo būdu, Na 
prapafhia- prašalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa- ' 
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj seka>antra; 
ir trečia: Yra gerai suprantaftna kad 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė- ir pavojingesnė iš
laikyti ir tuom kart ligonis liekta 
neišgydytas. Remkite tuos biznierius kurie 

garsinasi "Drauge" , nes jie 
moka kaip biznį vesti ir žmo j SKAITYKlTl"m*PLATlNKf; 

Moksleivių pramogao 
Valparaiso Liet. Moksleivių 

Lit. xDr-ja rengia svarbų va
karėlį, kuris susidės iš vaka
rienės ir programos. Tas va
karėlis įvyks gruodžio (Dec.) 
2 d. 1922 m. 8 v. v. 

Apielinkės lietuviai yra ma
loniai užkviečiami. 

Manantieji atsilankyti teik
sitės tuojaus pranešti komi-
-feTui sekančiu antrašu: Litlu 
J4brary, 761 Cyrus St., Val-
pami»d, Ind. 

VYČIŲ ATLETAI. 

Pildomoji Komisija, Hamil-
ton Holt, Chainiian, ld W. 37 
St., New York, N. Y.: Eedak-
torius *' Tlie Independent *'; 
patariamasis redaktorius; A-
merikos Kolegijos Mergaitėms 
Konstantinopolyje globėjas; 
Am^rikos-Skandinavų Įstai
gos pirmininkas; apdovanotas 
Švento Turto (3-eios kliasės) 
Orderiu (Japonijoje); Jurgio 
Pirmojo. Karališko Orderio o-
licieiius, 1919 (Graikijoje), 
Viešos Apšvietos oficierius 
(Prancūzijoje); Italijos Ktaru-
nos Orderio oficierius (Itali
joje); narys Garbės Legijono 
(Prancūzijoje). 1918 m. pava
saryje užkviestas Anglijoj 
Prancūzijos, Belgijos ir Italų 
vyriausybių kaipo svečias ap
lankė Talkininkų karo fron
tus. Sąjungos įvykinti -Taiką 
prie Versalio Taikos Konfe-

AVilliam C. Grace, Lincolti 
Symlicate of New York, 25 Vf. 
43-nl S t , New Tork City.: 
Žymus advokates; Tarybos 
Užsienių Reikalams buvusia 
\^edėjas. (Iiic.) * • 

Venator William H. King, 
United States Senate, Senate 
House, Washington, D. C : U-
tah Valstybės Senatorius. 

Arthur B, Rulil, 45 W. 11-
tli S t , New York City.: Auto
rius ir keleivis; New York 
Rvening Post korespondentas 
Pabalti jos Valstybėse ir Len
kijoje 1920, autorius " Nauji 
Pabalti jos Valdyto j a i " ; "&vie 
šios Naktys Rusijoje". Ant
verpenas iki KallipolįJ ', ir ki
tų. 

Roland B. Maliany, Bonci 
Building, Washington. D. C : 
Buvusis kongresmonas; advo
katas; S. V/Atstovas į Tarp
tautinę Komisiją Imigracijos 
i i- Emigracijos, Ženevoje, 
Šveicarijoje; 1921; Valstybės 
Departamento Užsienio Pra
monės Santikių Komisijos na
rys 1919; Prezidento Wilsono 
paskirtas vienu iš dešimts Vai 
htybės tarpininkų Tautiškos 
Karo Darbo Komisijos 1919. 

riams — $6,189,929,900 ir pa^ 
vartota* 2,859^132 kareiviu; 
pasauline karė-gi $24,000,000,-
000 i r pavartotia 4,000,000 vy» 

/ = "ii • 

NAUJIEJI LIETUVOS 

Pinigai 
Jau Siunčiama Per 

DIDCTI VAISTUJm 
BANKĄ 

Central Manu f actu r i n g 
District Buk ; 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

Tartas viii $7,000,000.00 
ZZmt/ 

' j I 

KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS D0KUMEN-
TUS PADAROM DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami 
- — vsados kreipkitės pa. — 

S. L. F A 3 I 0 N A S Co. 
809 W. 85tli St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 Ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM" AUT 
NAUDOS. 

Pasoltmlngai Siunčiame Pinigus Ir 
Parduodame Laivakortes. 

«sanj Registruoti Notarai %Lletn-
yos Atstovybėje. 
'UŽTTICRINAM ATSACAJTlt IR 

TBB3JNOA PATARNAVIMĄ. 

PA1N-EXPELLERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet Šaukiamasi Pain-Ezpellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta, tiu 
pirmu žnypielejimo 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian* 
čio i ktuvą strepų 
dieglio, tuojaus nu

pirkite 8ito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir guomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi mūsų INKAEO 
vaisbaženklj. Visi kiti yra pa-
megzdįiojinraii'. Kaina 35c. ir70e. 
aptiekose arba i§ 

T. AD. RICHTER & CO., 
ld^l 14 Soath 40. St., BrotUrs. H. T. 

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

*» «^>> ęm 
Ofisas Didmiesty j : 

29 Sottth La SaUe Street 
Kambaris 530 

TPlefona*: >Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33-rd St.| 
Telefonas: Yards 4681 

Waukegan, m . — Lapkr. 14 
:dl Vyčių Sporto sekcija lai
kė susirinkimą, kuriame iš- rencijos atstovas 1919 m; 
jrmko valdyba ig sekančių: 
Pirm. — Kaz. Navardauskas, HaroLd H. Bender, Princeton 
rast. JK Deeis, ižd. J . Bukan- University, Princeton, N. J.: 
lt i s, basketball manageris — Jndo-Germanų ' filologijos 
Jurgis Dackus. Princeton Universitete gro* 

Pp susirinkimo buvo basket- fesorįus; Lietuvių Žodžid-Šak-

Oeorge Fo«ter Peabodį'. 
"Tadd©' ' , Saratoga Springs. 
N. Y.: Finatt&istas; Amerikos 
Bažnyčios Įstaigos Juodukams 
globėjas; HamptonNormalės ir 
Žetnėš Ūkio' Įstaigos globėjas; 
Penn Nonnalės ir Pramonės 
Mokyklos globėjas; Fort Val-
ley gimnazijos ir Pramonės 
mokyklos globėjas; Kolorado 
Kolegijos globėjas; Skidmore 
Dailės ir Mokslų mokyklos 
globėjas. 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandeniu kelias L<ietu-
von per Sontnąmpton ant Milžinų 
laivu AQUIT^\JVIA M A U R E T A l f l A 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA 52,02? tonų, 

Apleidžia New Yorką kas Utarnln 
kų Greitas persėdimas Soirthamp-

tone: Lietuviai ypatiškai lydėti 
Į Pniavą (2 kl; $150:00) 

( 3 k l : $106:50) 
K a r ė s t a k s a i a t s k i r a i 

KELIAININKAI 16 LTETUVOS • 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
] Southamptoną ir ten' persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: • 
Informacjas kaslink kalnas Ir. rei
kalingus dokumentus del ĮSkalno 
apmokamų keliauninkų galite gau 
ti nuo bile agento: Pareikalauki
te: "fra vienas jūsų mieste arba 
apiellnkėj: _ . 

Tel. Randolph 4758 
A. A. S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vldumiestyje 

AKSOCIAUOIC BLDG. 
19 South La Salle Street 

RoOta 1303 
[Valandos 9 ryto iki 5 po pnlų\ 

rc^ĮL-I6.1:. .Pyd!C. ,P a r k 3 3 95 

¥ J: P. WATTCHES 
Law.yer 

LIETUVIS ADVOKATAS' 
Dien.: R. 511-127 W. Dearboni 
Street Tel. Diarbbrn 99H 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel Pullman ©317 

" * 

Dressnaklng Valetitlne 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo, Patternų klr-j 
jpimo, Designing bizniui ir na* 
jmams. Vietos dorodama dykai. 
[Diplomai, Mokslas lengvais at-l 

Jmokėjimais. Klesos dienomis lrj 
pvakarais. Reikalaukit knygelės; 
^Biznio ir NafiTiniai kursai Skrybė-

Hų Taisyme. Norint informacijų] 
[rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

Telefonas Boulevard 413V 

A. 
Graborius 

Patarnauju lalij 
tdotuvėse ves»! 
'tuvėse krikfi-f 
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina-* 
mos 

13307 Auburn Ave. Chicago 

[4wlllllIIII>H|[21HIIIIIHIIIfAlHIHI!»H!ir53 
S Išdirbėjiai ir 
gimporteriai ge-
Kriaušių armonl-
Skų visam pa-
Hsaulij už žemes-
L n e s k a i n a s negu į 
Skitur. Katalogas 
Sdykai . 

S Rašyk i t e Angl i ška i . 
g RUATTA S E R E N E L T J I 
S 817 Blue Island-Ave. 

Chicago, JtL 
^jmiiiiiuiiisnmitmiii7jiiiimiiiiifi3 

•Telefonas Yards 1138 

STAlš 

—.. . — ~ 
Pakirpti plaukai- ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Toa nešvarios biltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiefifreno plaukus. f 

yra mirtinu priešu, pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus Jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos ' 

galvos odos ir gražių žvilgančia platokų, mxi^6kit'BujffUs. 
Kaina 6$ centai aptiekose, arba už 75 centus prisiuDčiame i 

tiesiai iš labaratorijos; 
F. AD. RICHTER d CO. 

mt m\ A . 1 . 1 . . . ai v 

MAŽEIKA 
RABORIl S IRJ 
Balnąmuotojas 
Turiu autbmO-j 
liūs visoki< 

eikalams. Karnai 
prieinama. 
3319 Auburn 

^Ave. Chicago. 

otii itntmiii i i ffBifi l i i i 
S S. D. LACHAWICZ 
| LIETUVIS GRABORIUS 
*231 i W. 23-rtl Pt. CMcagO, ITTi 
5 ; Patarnauja laidotuvėse kuoptoj 
Sūriausia. Reikale meldžiu atsišau-
5ktl, o mano darbą busite užga^ 

IltffflIlirfTinTnnini inHirnimniiii 

r=z JTWYAHOS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYJlEVieTA 
AiitomobHtal visiems reflcalams 

2055 W. 23ind Str. 21M *W. U 
Tel. Canal 654S 

•• .• 
TeL Ganai 01 

• ' • • • ' • • • 

na j 

lfVI 
SSZJ 

Renikite tuos biznierius, fcbrie 
Rarsinasį ^Drauge ' ' . 



* DRAUGAS 
i I I * I * * * * * * * * * • r < " 

CHICAGOJE 
^•^t^i^^aMfg'RAP. kitados gyvavo labai 

~<sš*^^&Sr„ vi?S 

puikiai A. B. D. skyrius, bet 
dabar kaižkaip ten aptilo. Bet 
tikimės, kad atsigaus ir vėl ir 

,£ ; lai neužilgo. 
DIDELIS GAISRAS STOCK 

YARDUOSE. 

Sudegė 100 kiaulių. 

visuo-gerbiama ir mylima 
menės darbuotoja, p. Marytė | D - g y r i a u s WAUKEGAN, 
Alikšaitė, manų gabioji aka- 1 L L - ~ Berods buvo bandyta 

jusios ant pirmii mišhi, paėmė 
dėžutes ir stojo i *larbą; tai: 
Em. Talalienė $14.33 
Mar. Tobin 9.80 

Ant sumos atvažiavusi iš 
Caila, kad nesiranda A. R. kitos kolonijos: 

Šeštadieni rvta 
"duose siautė nemažas gaisras. 
Sudergė penkių aukštai Armou-
ro bendrovės trobesys, kuria
me kiauVs buvo mušamos. 

Gaisras pakilo antrajame 
lukšte. Kol gaisrininkai sus
pėjo nutaisyti vandeni lieti 
mašinas, trobesys paskendo 
durnuose. Iš vidaus mušasi 
liepsnos. 

Kilus gaisrui, viduj butą 
apie 2<K) kiaulių. Tik pusė jų 
suspėta išvyti laukan. 

Nuostoliai apskritom! 
200,000 dol. 

demikė Zofija Jurgaitė, p. M. 
Šedienė ir kitos. Jos tai pi-

stockvar-1 lioriai ant kurių didžiumoje 
remiasi visas Town of Lake 
visuomeninis veikimas. 

Ją budai malonus, jos ne
ieško tuščios garbės, neturi 
pavydo, užtai ir Dievas lai
mina jų žygius. Jei kuomet 
jos neatvyksta susirinkiman— 
visos jų pasigendame. 

IŠ BRID0RPORTO nuolat 
dalyvauja p. Ona Sekleokienė 
su p. Ant. Beinoraitė. Jos už 
visas bridgeportietes ir būvu 

iki 

KITAS GAISRAS. 

Šeštadieni pirm pietų gais
ras sunaikino roberine dirbtu 
ve po mun.836 So. Canal st. 
Paliestos ir kitos pašaiįnės Įs
taigos. Nuostoliai taipat ne
maži. 

ji ten net iš keliu kartu suor 
ganizuoti, bet nesisekė.. O ten 
privalo įbuti skyrius ir tai ne 
menkas, jųk ten nuo seno mo
kytojauja Seserys Kazimie-
rietės. Reiktų rėmėjoms nenu-
stot vilties, bet dar sykį ban
dyti suorganizuot ten A. R. 
D. skyrių —* neabejojame, kad 
vietinis klebonas kun. Klioris 
labai prielankus A. R. D. 
• Girdėjome, kad neužilgo įsi
steigs skyrius CHICAGO 
HEIGHTS, ILL. — Kun. J . 
Svirskas, vietinis klebonas, 

P-ia Nedvarienė . . . . . . $3.29 
Mokyklos mergaitės: 

Žilinskaitė 1.2G 
Ridikevieiutė 95 

•Viso surinko $03.52. 
Vardu Labd. Saj. t anu vi

soms rinkėjoms širdinga aeiu. 
Mykolas šlikas, 

2 kp. pirm. 

T - r ^ 

REIKTŲ SUSITAIKINTI, 

MILI0NIERIUS KOMU
NISTAS IEŠKOMAS. 

Keletas šerifo asistentų ie
ško milionieriaus komunisto 
\Y. Brofes Lloyd, kurs turi 
but paimtas va1stylf\s kalėji-
: i i an . 

Komunisto namai yra <?!ii-
cagos priemiesty VVinnetka. 
Ten jo it'-ra. Pranešta, kad jis 
iškeliavęs Miehigan valstybėn 
kokiais tai reikalais. 

Šerifas spėja, jot;- komunis
tas veikiai pats pasiduosins. 

nuolatinės darbininkės Vie
nuolyno naudai. Taipgi Bri-
dgeporte daug Seserų Kazi-
mierieėių naudai dirba p. Zo
fija Jyešėauskienė, p, J . Vai
te rienė, p. V. Jablonskienė, 
p. B. Xaug/emienė ir kitos. 

Iš NORTH S1DE nuolat 
dalyvauja p. Naujokienė. At
važiuoja ir kitos veikėjos, bet 
p. Naujokienė tai veteranas, 
kurs nuolat stovi savo vieto
j e 

Iš WEST SIDE, p. Valerija 
Butkienė su p. Kaityte daug 
dirba Vienuolyno paramai. 
Xezlurint kiek gyvenime skau 
Milingų valandų praleido p. 
Butkienė, bet jos jėgų prie 
geru darbų nenuslopino joki 
skausmai širdies — Dievas 
genis žmones matyt ypatin
gai globoja. 

Iš BRKJHTON PARK p, 
Lindžienė atsidavusi Vienuo
lynui, taipat p. F . Šimkienėj 

šiame bazare atidirbo. Tr jos (
l*«*a i Jau ***** Rėmėjų Dr-
jos valdybų įsteigti jo para
pijoje A. B. D. skyrių. 

Taipat būtinai reiktų atnau 
jinti A. B. D. skyrių WEST 
PULLMAX, ILL. Ten jau 
mokytojauja šv. Kazimiero 
Seserys. , 

Užbaigus B nieko vajų rė
mėjos truputį pasilsės. Prieš 
pradedant " v a j ų " apie šv. Ka 
zimiero Dieną Vienuolinio ko
plyčios naudai; rėmėjos nuta
rė surengti "Bunco P a r t v " 
Vienuolyne, gruodžio 13 d. 
Pelną mio tos " p a r t y " žino
ma skirs Vienuolvnui. Bet 
tikrasis tikslai tos "Buneo 
P a r t y " tai rėmėjoms iš visų 

kolonijų susivažiuoti, drau 
ftiškai pasitarti ir draugiškai 
kavutės visoms įsigerti. 

A. B. D. darbas gražiai 
sekasi ir santaikoje visos gy
vename, užtai, kad visos dir
bame del idėjos — naudai mu 
sų švietimo įstaigos ir para-

J . Būdvytis prašo mūsų 
pranešti, kad jis nenuskriau
dęs savo žmonofe O. Budvv-
tienės ir jeigu nuo jos pasiša
linės, tai buvo prie to verėm-
mas. J is yra pasirįžęs ir to-
liauš su ja gyventi, kaip išgy
veno 23 metus. Belieka susi
taikinti ir vėl gražiai sugy
venti — tas yra mūsų linkėji
mas Juozui ir Onai Budvy-
eiams. 

NORTH SIDE. 

iiiifiiiinifiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 

"S Y L VI A" 
2 akte komišką operete stato 

scenoj 

Dievo Apveizdos. Par. Choras 

Vardu Liet. Vyčių 4 Kuopos 

NED. LAPKRIČIO 26 D. 1922 

Dievo Apveizdos Par. Syet. 

18-tos ir Union Ave. 

Pradžia 8 vai. vak. 

; Įsigykite tikietus iškalno 
nes sėdynės rezervuotos. 

Po operetei pasilinksmini
mas. *" 

Kvieėia visus 
CHORAS. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINHIlIlIlIt 
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REIKALINGI 

Riveteri.ai ir Fitteriai' prie 
plieninių freight karų darbo. 

Atsišaukite: 

PULLMAN CAR WORKS 

Freight Division 
103-rd Street ir Cottage 

Grove Ave. Pullmaii, Chicago. 

• • ' • • • : * n . . » • į j j 
Pirmadienis Lapkr. 20. 1922 
'i ' • i ' j i ' III" . 

Pirmadieny, lapkr. 20 d. va
kare, šv. Mykolo parap. sve
tainėj, įvyks paminėjimas 600] 
Dietų sukaktuvių perkėlimo 
Lietuvos sostinės iš Traku į 
Vilnių. Kalbės Lietuvos šau 
lių Są-gos atstovas Ant. Žmui-|Esu praktikavęs 8 metus Pe-
dzinavičius, kovotojas ui Lie
tuvos laisvę. Northsidiečiai, 
tinkamai paminėkime šias su-
kakutves. 

L. L. Paskolos stotis. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turėti naujausios 
mados pasiutus drabužius at
eikite pas mane. Siuvu ir lai
kau koatus, siutus ir dresses. 

terburge, Praneuzii mokykloj 
ir Amerike 10 metų. Daroa su
prantu gerai ir atlieku atsa-
kančiai. 

Mrs. G. I. BURBA 
3214 So. Halsted St. Chicago. 

Telefonas Boulevard 2469 

ANGLINĖ KONFEREN
CIJA PERTRAUKTA. 

Anglekasiu viršaičiu su mi-
nkštuju augliu kasvklu savi-
ninku atstovais konferencija 
('liieagojc pertraukta. Nieko 
galutina nenutarta. ,Tik sub-
komitetui palikta aptarti už-
mokesnio klousima. 

Konferencija busianti at
naujinta gruodžio 4 d. 

p. Steponkaitė, pp.( P r a n c k t - į m a i n m s " tautos darbininkių 
Sakalienė •— Sesučių Kazimieriečiu. Rė 

IŠ ŠV. KAZIMIERO AKA 
DEMIJOS RĖMĖJŲ 
DR JOS DARBUO

TĖS. 

sekmadienyje, lapkr. 12 d. 
pripuolė mėnesinis A. B. D. 
susirinkimas. Diena paniurus, 
lietus lyja — manau sau, na,į 
šiandie tai jau niekai turbūt 
nsirink i man neatvažiuos. Bet 

kur tau — įeinu Vienuoylno 
mokyklos kambarin, kuriame 
lėmėjos laiko susirinkimus — 
nustebau. Radau besėdinčias 
>uvirš 20 rėmėjų — atstovių 
•s į vairui Cbieagos liet u viii 
kolonijų. Tai pasišventimas ir 
: tsidavimas prakilniam dar
bui» 

Susirinkimai rėmėju visuo
met eVti tvarkus ir malonus. 
Susirbikimuose nuolat daly
vauja ir -Vienuolyno viršinin
kės — toks draugiškumas vie
nuolių su pasaulinėmis dar- j 
nuotojomis priduoda energijos 
mūsų veikėjoms vis (langiaus 
dirbti Vienuolyno naudai. 
Susirinkimuose* matai visuo

met veik tuos pačius veidus 
— štai iš didžiulės TOWN OF 
LAKE nuolat dalyvauja visų 

vieienė, Klimienė, 
ir kitos. Nežiūrint nepatogiu 
aplinkybių — jos savo dalį J-
rreša Vienuolynan. 

(inrsio.įo CICERO tai tikrai 
pasišventusios veikėjos Sese
rų naudai yra p. Reikauskie-
nė ir p. Alena Oricaitė. Joms 
nerupi pagyrai nei garbė, n<> 
žiūrint didžiausio nuovargio 
ar nemalonumų — jos prie 
darbo Vienuolyno naudai vi
suomet pirmutinės. Jų didis 
darbštumas duoda gražų pa
vyzdį visai draugijai. Dieve 
duok mums daugiau panašių 
veikėjų! 

Iš ROSELANDO — tai p. 
Peėhikaitienė visoms šviečia 
savo pavyzdžiu — ji daugiau
siai prikalbino A. R. Dr-jon 
garbės ir amžinųjų narių. Be 
jos dirba labai daug p. Žilin
skienė, p. Susnienė ir kitos. 
Jos uolios darbuotojos ir pa
vyzdingos narės A. R. D. 

APVEIZDOS DIEVO PA-

įnėjoms nerupi "paaukštini
mai'M, jos neužsigaulioja nei 
nesibara, bet visos, kaip vie
nos motinos dukterys dirba 
nuolat, uoliai, bet tyliai Vie-
nuolvno naudai. 

Dieve padėk A. R. D. augti 
ir plėtotis ir dar didesnius 
darbus ateityje nuveikti. 

Viena iš visų. 

IŠ LABDARIŲ RINKLIA 
VOS. 

Roselandas. — Labdaringos 
Sų-gos 2 kuopos " T a g d a y " 
nepavyko tiek kiek tikėtasi, 
nors ir nebuvo laiko prisi
ruošti'. Prisižadėjusios rinkė
jos nepasirodė. Tik geros šir
dies moterys pasišventė t-j, 
brangų darbų dirbti. 

Nares rinko: 
P-ia Rubinienė $19.35 
P-ia Valintienė 14.54 

Didelę padėkų turiu išreikš 
t i toms moterims kurios ate-

Subatos "Draugo"" numery 
įvyko klaida skelbime nabaš*-
n ink ės AI. Majauskienės (iŠ j 
Dridgeporto): jok vyro vardą* 
paduotas Aleksandras, o turi 
h utį Feliksas. 

{ 

DIENRAŠTĮ " D R A U G Ą " 
GALIMA GAUT PIRKTI 

ANT ŠIŲ KAMPŲ: 

18-tos APIELINKĖJ. 
Maxwell & Halsted St. 

N. B. Corner 
Maxwell & Halsted St. 

S. E. Corner 
14-th & Halsted St. 
18-th & Halsted St. 
12-th & Jefferson St. 
12-th & Halsted St. 

BRIDGEPORTE 

31-st & Halsted St. 
35-th & Halsted St. 
Halsted & Archer 

Į 

WEST SIDĖJE 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligų. Lankant muši) 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš 
kūmo, šalčio, strėmj dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich šan
su Electriku Sanusoidal Ma-
ehina Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Ilivolt Ray me-
ssage, Swedish messavich. Me? 
atiduodam patarnavimą ge
riausia negu kitos ir pigians. 
Vyrų 'yra kiekviena diena iš-

in^ant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, 111 

Tel. Boulevard 4552 

Blne Island & Western Ave. 

PELNINGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkimą agentauti gali pasipelnyti 
daug geresnį pragyvenimą negu dirb
tuvėje. . Kreipkitės laiškų arba ypa-
tiškai. 

J. B. AGLYS & OO 
S U S South Halsted Street 

Chicago, IH. 

JA U_GALIMA G A UTĮ DIENRAŠČIO "DRAUGO" 

KALENDORIŲ 
C 

"DRAUGO" kalendorius dviejų spalvų. • ' 
"DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninkų dienos. 
"DRAUGO" kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizde Gal 
"DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraštį metams ar pusti metų kalendorių gauna dovanų. 

Perkant Kalendoriaus Kaina 25c. 
Adresas: DRAUGAS PUBLISHING CO. , 

2334 South OaUey Avenue Chicago, Illinois. 

Skaitykite ir Platinkite 
ŠIUOS LAIKRAŠČIUS: 

"BRAUGf. 
" D r a u g a s " eina kasdien. 
" D r a u g a s " paduoda daug naujausių žinių. 
"Draugo*' kaina visame pasaulyje tik $600. 

. Adresas: 
" D R A U G A S " , PUBL. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

"DARBININKE 
L D. S Ą J U N G O S O R G A N Ą 

"Da1 ,bininkas , , eina tris kartus į savaite. 
Kaina metams $4.50 
Užrubežy metams $5.50 
Adresas: • 

" D A R B I N I N K A S " 
366 Broadway, Boston 27, Mass. 

"TĖVYNĖS BALSf 
Eina du kartu į savaitę. ' 

Kaina. — Užrubežy, Wilkes-Barres 
ir apielinkėse metams $5.00 
Kitose valstijose $4.00 
Adresas: 

" T Ė V Y N Ė S B A L S A S " 
55 West Market Street Wilkes-Barre, Pa. 

! ^ ^ ^ 

A. L. R. K. S—M0 O R G A N Ą 
Kiną karta. į savaitę. Jame galima rasti daug žinių 

apie įsirašymą į įvairius susivienijimo sky
rius. • • • 

Kaina metan^ (Amerikoje) . . $2.00 
Kaina metams (užrubežy) $3.00 
Adresas: 

"GARSAS" 
222 South 9-th Street Brooklyn, N. Y. 

"L A1V į" 
Eina kartą į savaitę. Jame rašoma vien apie tikėjimo ir 

doros dalykus. 
Kaina metams $1.50 
Kaina užrubežy metams $2.00 
Adresas: 

" L A I V A S " 
2334 So. Oakley Ave. ' Chicago, IU. 

"VYTĮ" 
L I E T U V O S V Y Č I Ų O R G A N A 

Eina du kartu į mėnesį. 
Kaina metams $3.50 
Adresas: 

" V Y T I S " 
4736 So. Wood Str., Chicago, IU. 

"MOTERŲ DIRVĄ" 
A. L R. K. M 0 T. S A—G O S O R G A N Ą 
Eina kart§ į mėnesj. 

Kaina metams (Amerikoje) $2.50 
Kaina metams (Užsienyje) $3.00 
Adresas: 

" M O T E R Ų D I R V A " 
917 W. 33rd Str. Chicago, UI. 
- I . • I ! • -

"MEIL|W 

Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio žurnalas su sky
riumi vaikams. ~ 

r i i 

Kaina metams $1.80, 
Kaina Užrubežy $2.00 
Adresas: 

"MEILĖ" 
301 State Str. Du Bois, Penna 

"GIEDRA" ~~ 
KATALIKIŠKOS MOKSLEIVIJOS O R G A N Ą 

Eina kartą į mėnesj. * 
Kaina metams $2.00 
Vienas numeris ,^ 20c 
Adresas: 

"GIEDRA" 
55 W. Market Str. Wilkes Barre, Pa. 

! • « • • • « « « • • » « » « . 


