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JUGOSLAVIJOJE KATA
LIKAI SPAUDŽIAMI. 

RELIGIJOS PAMOKOS 
MOKYKLOSE DRAUDŽIA 

MOS. 

Taikos Konferencija Slaptai 

Mokyklų savastys konfiskuo
jamos. 

V I E N N A , Austr i ja , lapkr. 
22. — .Jugos lav i ja .kataliku 
spaudimo pradėjo vartoti Ru
munijos valdžios metocrSs. 

Rumunai užgrobtose žemėse, 
prigulėjusiose Ungari jai , bai
siai persekioja katalikus, pa
čia kunigiją ir konfiskuoja 
)>iix.ny<v-iu s a v a s t i s . T n m s y ! -
vanijoje rumunai tiesiog tero
rizuoja katalikus gyventojus. 

Rumunu metodas pagaliaus 
i n.a s<-kti ir Jugoslavijos val
džia, sudary ta ir vienu stačia-
tikiu ir bedieviu. 

t. *. 

Jugoslavijoje kataliku gy
ventoju yra mažuma. Bet ta 
mažuma yra žymi, su kuria 
valdžia turėtu skaitytjs. Te
čiaus iki šiolei ji ignoruoja 
kataliku teises. 

Stačiatikio švietimo minis-
terio parėdymu kai-kur mo
kyklose uždraudžiama katali
kams mokiniams religijos iš
guldymas. Kai-kur katalikiš
kos mokyk, užgrobiamos, mo
kykloms prigulinti nejudtna-
nuosavyV* konfiskuoja!na. 

J u k nereikia paikesnio dai
kto, jei katalikišku reikalu 
valdžios depar tamentą tvarko 
stačiatikiai ir tie skiria kata
liku reikalams išlaidas. 

Dėlto, Jugoslavijos katali
kai, kurie iki šiol valdžia pa
sitikėjo ir su pagarba i ją at
sinešė, šiandie j a u pradeda 
veikti. Keliami protestai 
prieš katalikų teisių varžy
mą. Nepasitenkinimai plin
ta po visą sali. 

EUROPON GRĄŽINAMI SLAPTOS DIPLOMATIJOS 
L A I K A I 

* 

lijos užsienių reikalų sekreto
rius Curzon,. kuris ta ipat at
stovauja seną diplomatą BO
TI a r La\v. 

Italijos premieras Mussoli-
ni skaitosi kaipir " ž a l i u k a s . " 
Ar jis sutinka su senomis me
t o d i n i s , niekas jo neklausė. 
Bet jei j is nesipriešina, reiš
kia anų norams pasiduoda. 

LAUSANNE, lapkr. 22. — 
Taikos konferencijai su tur
kais gražinta scnoVės slapta 
diplomatija. Pasaul iui nebus 
žinoma, kas konferencijoje 
bus veikiama. Tik retkarčiais 
spaudai bus praneš ta konfe
rencijos bVigis tiek, kiek bus 
diplomatu malonė. 

V i e š a s i s s u s i r i n k i m a s Į v y k o 

atidarant konferencija. Pra- Teorijoje Mussolini 
nešta, kad kitas toks a tvi ras 
susirinkimas Įvyks padar ius 
taika. 

* * 

Konferencijos durys aklai 
uždarytos reikalaujant F ran -
eijos premieruį Poincare, se
nos datos diplomatui, dar a r jiedu veikia oficialiai, ąr 
p inu karo Įpratusiam s lap ta!ga l tenkinasi vienomis ohser-

gana 
smarkus. Gi praktikoje pri
valo prisitaikinti pr ie daugu
mos. 

Konferencijoje dalyvauja 
ir du ttuv. Valstybių delega
tu. Iki šiolei dar nežinoma, 

KANSAS VALSTIJA 
PRIEŠ KLANO ORGANI

ZACIJĄ, 
-1 

TOPEKA^' KAS., lapkr. 22. 
— Kansas la ls tybės autorite-

tai pakelia kpvą slaptai orga
nizacijai Kui Klux klan, kuri 
p radė jo . maišytis salios poli
tikom . 

fKeliama iegalė kova. Tos o r 
ganizacijos viršininkai bus 
pat raukt i teisman. Bus reika
laujama uždrausti jiems vesti 
visokius savo tos organizaci
jos reikalus šioje valstybėje. 

Klano organizacija inkor
poruota Oeorgla valstybėje. 
Tad ji tenai jr tegyvuoja. 
Bet k i tu r ja i neturi but vie
tos. 

SOCIALISTAI NIEKO 
NELAIMĖJO. 

P A R Y Ž I U S , lapkr. 4 (su
vėlinta) . — Vienoj siūlu ver-
pimo dirbtuvėj, Tarn depar
tamente, moterys susiorgani
zavo katalikiškon unijom Se
nosios unijos nariai tad su-
'tf'dė streiką, kurs prasi tęsė 
keletą savaičių. 

Moterys iš senosios unijos 
atsimetė, kuomet joje aiškiai 
apsireiškė socialistinė tenden
cija. Socialistų unija jas pa-

Prezidentas Reikalauja Preky
bos Laivynui Subsidijos 

\YASH1XGT0X, lapkr. 22. 
— Vakar prezidentas l lardįn-
gas kongrese skaitė praneši
mą. Tai pirklybos laivynui 
subsidijos (valdžios pašeipos) 
reikale. 

Tas laivynas, kurs yra vy
riausybės nuožiūroje, paga
mintas karo laikams. J i s at-

traukė teisman už tai, buk jos sj'go 3 bilionus doleriu, 
sulaužiusios kontraktą, pagal Šiandie tuos laivus norima 
kurio tur i mokėti unijos iž
dą n paskirtą mokestĮ. 

pavartot i pirklybos reika
lams. Bet laivyno užlaikymui 

Taikos teisėjas tooiaus by-į reikalinga subsidija. Nes jis į 
la išmetė iš teismo, kuomet 

ta šalies pirklyba ir subsidi
ja keleriopai apsimokės. 

Kaip rytoj , laivyno bilius 
bus jau svarstomas. Galu

t inam balsavimui skiriama 
lapkričio 29 diena. Bilių sva-. 
rstys abieji kongreso rūmai. 

Kongrese tečiaus susidariu
si stipri opozicija. J i priešin
sis biliui. Xes, sako, tas bi
lius tampriai surištas su par -
tijino politika. 

Kas iš to bus, art imiausios 

vesti visokias derybas ir in
tr igas su kitomis valstybėmis. 
Tu laikų diplomatai bijo švie
sos. 

Su Poincare sutiko ir Ang-

vaei jomiS^ 
Anglijos atstovas Curzon 

pras i tarė , jog taikos konfe
rencija prasitęsianti dvi a r 

tr is savaites. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. CUNO SUDARĖ VOKIE
ČIU 

PASKIRTAS APAŠTALI
NIS DELEGATAS S. VAL

STYBĖMS. 

LAUSANNK, lapkr. 22. —j 
Taikos konferencija eina už; ' 
uždarytu duriu. Viskas pas-;, BERLYNAS, lapkr. 22. — 
lapčia vedama. Kaip turkai , ^iffielm C m * visgi sudar^ 
ta ip graikai delegatai reiškia m e i s t e r i u kabinetą, iš imus 
nusiminimą. Kalbama, io«r «**"*»¥ n-ikalų ministeriją, jog 
turkai nestatys dideliu reika
lavimu, jei jie tikrai norės 
taikos. 

ROMA, lapkr. 21. — Nau
ju Apaštal iniu Delegatu Suv. 
Valstybėms paskir tas Arkivy
skupas Fumasoni-Biondi, Pro 
X>agandos Kongregacijos sek
retorius. 

ę 

A rk i vyskupas Fumasoni- B i 
ondi yra buvęs Apaštaliniu 
Delegatu Indijai i r Japoni ja i . 
J i s yra žymus diplomatas. 

MIRĖ B A L T Ų J Ų TĖVŲ 
G E N E R A L I S VIRSI 

N I N K A S . 

Q U E B E C , Kanada , lapkr. 
22. — Laikraš t i s "Ac t ion Ca-
t h o l i c " praneša, jog mirė Bal
tąjį) Tėvų draugijos generalis 
viršininkas, monsignoras Leo 
Livinhac, t i tular is Oxyrhin-
que Arkivyskupas. 

Arkivyskupas Livinhac gi
rnas Franci joje . Įšventintas 
į kunigus 1873 m. 1874 me
tais j is įstojo Aprikos misio-
norių Baltųjų |Tėvų draugi
jom 

PARYŽIUS, lapkr. 22. — 
Iš. Lausanne pranešta, kad 
franeuzai su anglais padaro 
galutiną draugingą sutarti 
laikytis vienybes taikos kon
ferencijoje. Bet čia ta ži
nia priimta su atsarga. Kon
ferencijos laiku gali kar ta is 
ta vienytp suirti . 

ROMA, lapkr. 22. — Itali
jos vyriausybė reikalauja, 
idant taikos konferencijoje 
butu priimti ir Albanijos de-

kuriai viršininkas da r nepa
rinktas. 

Kabinetas sudarytas kuone 
iš vienų buržujų, nepaisant 
socialistu priešginiavimo. 

Rytoj kabineto sąstatas 
bus paduotas patvir t in t i Rei
chstagui. Socialistai rengia
si prie nepapras to triukšmo. 

patyrO kame dalykas. 
Po to tad socialistai m/»gi-

j no moteris pašalinti iš darbo. 
Je i valstybės teismai pri pa - V i s a s reikalas atsidūrė teis-

žins tą argumentą, tuomet man. Šiuo kar tu socialistai 
ir daugybė Šios valstybės ofi-: užmokėjo moterims katali-
cialių viršininku, kurie p r i s i - l kėms nuostolius ir pabaudas 

uz įžeidimus. 
Viena moteriškė i* katalikų 

unijos pakviesta dirbti kiton 
dirbtuvėm Tos dirbtmV ;s so
cialistai pasipriešino. Bet 
dirbtuvės valdyba visvien ją 
pr į imė. K a d taip, tai socia
listai sukėlė streiką. 

Streikas tęsėsi ' be jokio rei
kalo keturias savaites. I r so
cialistai nieko nelaimėjo. 

kas metai neša/apie 50 nrilio- * dienos parodys. Tečiaus pre-
nu nuostolių. zi'dentas visomis priemonėmis 

Prezidentas tikisi, kad atei- 'darljuosis, idant bilius butų 
ty su tuo laivynu bus pakel-i pri imtas. 

dėjo prie draustinos organi 
zaeijos, neteks vietų. 

ŽUVO APIE eo ŽMONIŲ. 

'ALI, M E X I C A £ I , Žem. Califor-
nia, lapkr. [ j i . — Apie 60 
žmonių nuskendo užlajoj ap
vir tus valčiai. 

IŠ 150 VOS 4 IŠRINKTA. 

MARION, ILL., lapkr 22. 
— Darbininkų skerdynių by-
' a i klausyti VOK 4 prisiekę tei 
sėjai išrinkta iš pašauktų 150 

V 

Zmios is Lietuvos 
MUŠTYNĖS ANT 

GARLAIVIO. 

PRIEŠINASI ĮLEISTI 
AZIATUS. 

asmenų 
i 

K A T A L I K A I P E G E R B Ė 
POETĄ IR MOKSLININKĄ. 

VIENNA, lapkr. 22. — Dr. 
Richardui von Kralik, žino
mam plačiai poetui, filosofui, 
istorikui ir muzikui, sukako 
70 metų amžiaus. 

Vietos katalikai tad jį to-legatai. Nes Albanija skai-
i T> n, ,„ P e sukaktuvėse pagerbė kai 

tosi musulmanu ir Balkanų* * s 

po savo vadą. 

NUO CIGARETO KILO 
GAISRAS. 

Nuo jmmesto degančio ci-
gareto Kilo gaisras De Norde 
hotelv, 508 No. Clark st. Pa-
dary ta apie 300 dolerių nuo
stolių. 

_ 

KONGRESAS "SAUSAS." 

IProhibicijos šalininkai skel 
bia, kad kongresas bus " sau
s a s . " Nes išviso priešingą 
prohibicijai atstovų skai tonn 
vos 140. 

V1CTORIA, B. C , lapkr. 
22. — Britų Columbijos le'<ris-
la tura vienbalsiai nutarė, 
idant Kanados vvriausvbė už-
draustų aziatų atoivysto vi-
son Kanadon. 

KAUNAS. Spalių 29 dieną 
ant garlaivio "Rambynas , ' ; 

negrįžtant jam iš Jurbarko , ki 
lo smarkios peštynės. Keletas 
sielininkų, nuplukdė sielius į 
Klaipėdą, grįžo tuo garlaiviu 

LIETUVOS BANKAS J A U 
DARO ŠITOKIAS 

OPERACIJAS. 

a) keičia įvairią valiutą į 
litus, b) perdiskusuoja vekse
lius, c) priima perlaidas Lie
tuvoje ir užsienin, d) įkasuo-
j a čekius ir vertybės doku-

namo. Klaipėdoj a r Jurb'a'r- M»«tus, e) duoda paskolų, už-
ke jie nusipirkę klatpėdi&o statant auksą ir brangenyl|Ė 
spirito. Spiri tą begerdami, 
gerokai įkaušo ir susipešė ta r 

dokumentus, f) a t idarė eina-; 
mąsias sąskaitas ir pr i ima 

20 METŲ KALĖJIMO. 

Harold Knox, 28 m., resto
rano tarnautojas , teigėjo Ca-
verly nubaustas 20-čiai metų 
kalėjimo. 

Knox pasivadino u D r . Mar-
shal l , " nuėjo į Dore mokyk
lą ir tenai pasisiųiė patikrin
ti mergaičių mokinių dantis. 
Sakėsi ats iųstas iš sveikumo 
departamento. 

pe savęs. Paskui jie užlipo termininius indelius, g) perka 
ant garlaivio ir užpuolė gar- auksą, 
laivio tarnautojus. Besigin
dami tarnautojai vieną už-j S K A P I Š K I S , Rokiškio a p s r 
puoliką sunkiai sužeidė. Riau-jMusų miestelyje priviso va-
šininkai norėję net garlaivį į g iu; vagia, kas pakliūva: ra-
sugadinti, vienok jiems tai į tus, alų, taboką iš daržų, dum 
nepasisekė, o garlaivį vis tik j traukius, langus. Nesenai piL 
sustabdė. ! Žiobai pražuvo pora arklių, -

o* 18 X išplėšta žydo sank-
Atltėgusieji pagelbon mi l i 

cininkai ir šauliai riaušinin
kus numalšino ir atgabeno 
Kaunan, atidavė kur reikia. 
Važiavusieji garlaiviu turėję 
išgąsčio. 

DOLIERIŲ IEŠKOTOJAI . 

rova, išnešta daug manufak
tūros ir kitokių prekių. Vagių 
nesuranda. Į ta r iami asmenys r 

karie nieko nedirba, o kasdien 
girtuokliauja. 

valstybė, lygį kitoms Balka 
nu valstybėms. 

SOFIA, lapkr. 22. — Bul
garijos gyventojai referendu
mu pripažino kaltais 22 bu
vusiu savo ministeriu už į trau 
kimą Bulgarijos europiniu ka-
ran, nuo ko Bulgarija labai 
nukentėjo. 

Kral ik visam pasauliui ži
nomas iš jo pagamintos kata
likiškos l i teratūros. 

Į — 

25 METAI PLĖŠIKAMS. 

L O N D O N A S / l a p k r . 22. — 
Šiandie karalius formaliai a-
t idaro Anglijos parlamenti* 
Valdžia turį daug darbo ka
ralių apdraust i nuo bedarbių 
demonstracijų. 

V I E N N A , lapk. 22.. — Au
strijos vyriausybe pagaliaus 
sustabdė naujų poperiyių kro-, 
nų spausdinimą. Magins gel 
bėtis pati nuo finansinio su 
i r i m o . 

SAN FRANCISCO. CAL., 
lapkr. 22. — " T h e American 
Inst i tute of Criminology čia 
susirinkime padarė rezoliuci
j a 

Reikalauja, idant įs tatymuo 
se butų padėta 25 metų iki 
45 metų kalėjimo bausmė vi
siems automobiliais važinėjan-
tiems plėšikams. 

BONUSŲ IR ALAUS KLAU
SIMAS KONGRESE. 

Nėra gerymų, bet projektuo
jamos mokestys. 

P I R M A S SNIEGAS. 

Vakar popiety Chicago j e 

W A S H I N G Į T O N , lapkr. 21. 
— K a i p šiandie a r rytoj kon
gresui bus įduoti nauji karo 
veteranų bonusų reikale bi-
liai. 

Projektuose bus pažympta, 
kad kongresas tur i leisti ga
minti i r pardavinėt i alų ir 
vyną, tuos gerymus apdėti 
aukštais mokesčiais ir tuo 

keliu sdrinktais pinigais iš-
mokėti veteranams bonusus. 

Projektuotojai tvir t ina, jog 
tuo būdu veteranų bonusams 
pinigus bus galima surinkti 
per t rejus metus. Neilgiau 

pasirodė pi rmas šįmet snie- gi kai per dvidešimtį metij to
gas. Sningant temperatūra mis už gerynaus mokestimis 
buvo 34 laipsniai. bus įgalima surinkti reikalin

gas sumas visli skolų atmolįė-
jimui. 

Ka ip dideiės tos mokestys 
tur i bū t i ! Ta ig i : alaus bač
kai 10 dolerių; importuoto 
šampano bačkai 10 dolerių. 
Gi naminio ^vyno bačkai 2 do
leriai, importuoto — 5 dole
riai . 

Tam tikslui tad norima 
jVplsteado įstatymą sumodifi-
kuoti iki 2.75 nuošimčių al
koholio gerymuose. 

Pas i remiant tokiomis aukš
tomis federalėmis mokesti
mis, kįla klausimas, kaip 
brangus butų alaus stiklas i r 
kas jį galėtų var tot i . 

Tik vieni turtingieji . Ge
ras i r tas daiktas. Turtingie
j i žmonės žymiai galėtų prisi
dėti prie šalies skolų atmokė-
jimo. j 

Tik atsargiau. Nes prohibi-
cionistai stovi sargyboje. 

K A U N A S . Del paleistos 
biuleteniuose ir patekusios 

vietinėn spaudon žinutės iš 
Pasvalio apie vagystę dole
rių vietiniame pašte, Pasva
lio pašto viršininkas prašo 
atšaukti tą žinią, kaipo netei
singą, nes dar nesą ištirta, 
kur tie doleriai žuvo: ar Pas
valyje, a r kelyje, a r Kaune. 

Tuo reikalu teko - pat ir t i , 
kad iš Paš tų valdybos buvo 
pasiųstas vienas valdininkas 
įvykį ištirti . Nukentėjusiam 
adresatui j au atlyginta. Rei
kalinga atlyginimui suma iš
ieškota iš Kauno pašto valdi
ninko, kuris netikusiai užtai
kė paštą, ir iš Pasvalio pašto 
tarnautojo Liaudsbergio, ku
ris gautųjų maišų su paštu 
neat idarė tą patį vakarą, kol 
dar įstaigoje buvo visi tar
nautojai ir galėjo išaiškinti, 
kur dingę doleriai, bet atidė
jo iki ryto. Byla atiduota val
stybės gynėjui. 

VAIKAI SU AUTOMOBI
LIAIS žt jDO ŽMONES. 

Dan Schilling, 15 m., Chicu-
gos priemiesty Winnetka, va
žiuodamas su savo tėvu auto
mobiliu suvažiri?jo Mrs. Jen-
nie Jensen. Vežama ligoni
nėn ta mirė. 

Policija paklausinėjo vaiki
ščio ir paliuosavo. A t s in 
liudininkų, kurie tvirtina, 
Mrs. Jensen ėjus su skėčiu, 
tad važiuojąs vaikištis " n e 
ga lė jęs" jos matyti . 

—. 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie pra -
matomas gražus o r a s ; maža 
atmaina temperatūroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svar. 4.46 
Francijos 100 frankų 6.36 
Italijos 100 lirų *,56 
Vokietijos 100 mark .0iy2 

Lenkijos 100 mark. .0062 

file:///YASH1XGT0X


-. r 
f^l^ĮfJ?" f".J" '̂ ^ (^ip^iji , j ' . rV; r ' ' ' tiv. fc 

Kr J r. 

M M — i ' ' " • mmmmę*-
UGA5 

-mm—* ' • '••!. 
— « 3 = 

[trečiadienis, Lapkr. 22 1922 
mmmimim 

1 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną ii&kynu nedėJdieaioa. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Mėtoms |6.00 

k Pnsei Metų , . . . . $3.00 
4 Prenumeratos mokas! iškalno. Lai-
l kas skaitosi noo .užsirašymo dienos 
i M ana Natyų Metę. Norint permai-
I nyti adresą visada reikia prisiųsti 
* ir senas adresas. Pinigai geriausia 
| siųsti išperkant krasoje ar esprese 

"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
8334 So. Oakley A ve., Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 
aoe 

mais pmigais. 
1 ' Dearborn Independent' ' 

toliaus sako, jog kituomet 
panaši padėtis buvo Erancl-
joje. I r ta situacija sukėlė 
francuzų revoliuciją. 

Šiandie kiekviena žmogų t 

sekioja jei ne federaliai, tai 
valstvbės arba miesto viso-
kios rųšies agentai. 

Šiandie sutuoktuvės priižiu-
rimos higienos ekspertą}. 

Federalėje priežiurioje ge
ma kūdikiai. 

fie federalio inspektoriaus 
žmonės nega l i milž t i ka rv ių . 

Dirbtuvėse, ofisuose ir vi-
Mir k i t u r p i l na federa l ių a-
gentų. Kiekvienas biznierius 
privalo turėti reikale su 'tais 
agentais. 

Senatorius Stanley sako:* 
' 'Agentai slankioja po pri

vatinius namus, kratas atlie
ka. Ant vieškelių piliečių 

i ai to ne-
pnemonės jai sustabdyti,, v i s a ' į - ^ 
šalis nuo to skaudžiai nuken-į t i k r ų j ų nuo biurokratijos 

>***• I amaro reiktu apsisaugoti, o 
Apie tai rašo vienam Chica-j t u o m e t i r n e S w i g r a f t u ^ 

gos kapitalistų laikrašty P-1 lįtika greieiaus padvėstų. 
A. S. Henning. 

J is pažymi, kad 1871 me
tais Suv. Valstvbės skaitė 
suviiS-.*>!) m i lionus gyventojų. 
Tuomet federalės valdžios ap
mokamų valdininkų ir darbi 
ninku butą 53,900. 

Šiandie Suv. Valstybės skai 
to api*> 1<>6 miliomts gyven-

AMERIKOS BIUROKRA
TIJA, 

Suv. Valstybių biurokratijos 
armija nepaprastai didelė. Jei 
ireous laiku rastos tinkamos j kmują l i e j a piHe&i 
priemonės jai sustabdyti,, v i s a ' : - ^ > 

ABEJOJANTIEMS DEL 
REGISTRACIJOS. 

žauotų Lietuvon, tai jie nega
lės tenai įsigyti nejudamos 
nuosavybės (jei 'seniau kokią 

KARO LAIVYNAS. 
Washingtono valdžios sfe

rose vis dažniau keliami bal
sai apie Suv. Valstybių karo 
laivyno padėti. 

l ie tuves Atstovybė gnnui !**>' n e g a l ė s d a l y v a u t i b a l s a 

iš daugelio kolonijų. įvairių 
klausimu; vis del įsakytos pi
liečių registracijos. Nors tą 
klausimų didžiuma paliečia 
jau pirmiau išaiškintus daly
kus, fcečiau del geresnio aiš
kumo, suglaudę tuos klausi
mus į keletą punktų, paduo
dame čia juos mūsų visuome
nės žiniai. 

kalingos 2 fotografijos " 3x3 
didžio. Tie, kurie yra iŠvažia* 
vę iš Lietuvos prieš 1,904 me
tus, arba kurie yra išsiėmė 
pirmąsias Amerikos popieras, 
turi prisiųsti išviso 4 foto
grafijas, dvi prie aplikacijos 
del paso ir dvi prie piliety-! nedaroma išimties tiems, ku 
bės pareiškimo. Yra reikalau-; rie daug del Lietuvos aukojo 
jama tik paprastų fotografi- ar pasidarbavo, kodėl reika-

tos jįrogds savo aukų, o tik 
bukime pirmi piliečių pareigą 

turėjo, toji negali būti atim- j iSpildyti, kad ir kiti mūsų 
pavyzdį pasekę padarytų, kas-
reikia. Kas dėjo aukas, pir-

•i 

ko foonus — tas jau turi Tar
dą ir paliudijimą Lietuvos 
kūrėjo. Kas užsiregistruos ir 
išsiims pasą — gaus Lietuvos 
piliečio vardą ir paliudijimą. 

Valstybės kūrėjo ir steigėjo 
vardas brangesnis y,ra ir už 
piliečio vardą. Bet argi nebū
tų keista, kad tie, kurie vai 
stybę> sukūrė, dabar priduo
tų oilą už savo pasišventimo 
d a r b u s , k a d j ie bu tų p a s k u 
tinieji prie pildymo piliety
bės pareigų? Tad bukime 
pirmaisiais ir čia. 

Liet.' Informacijų Biuras. 

Užtat nebeminėkime prie j jimo pilna širdimi, pranašauja* mėti, kad amerikiečiai elek-
dedingą pinti amerikiečio ka- | t ros pftamofce. labai vyste. Sa-

vimuose ir t. t. Kaipo paei
nantiems iš Lietuvos vyriau
sybė gal ir palengvins, ar pa
greitins pilietybės atgavimą. 
Bet vis dieito tam reikalui rei-
kjės pridėti nemažai triūso ir 
šiek kiek išsikaštuoti. 

£ Mokesniai už pasus $10 
ir $5.00 yra nustatyti remian-
ties Vyriausybės taisyklėmis 

1. Išsiimant pasą yra re i - t N o - 798> lipusiomis V. Ž. 
No. 99, kurie reikalauja, kad 
kitose šalyse gyvenantieji lie
tuviai už pasus ir jų pailgini
mą mokėtų tiek, kiek anos ša
lies vyriausybė ima iš savo 
piliečių. 

4. Kai-kurie klausia, kodėl 

jų, neratušuotų. Ta%I jos ne
gali brangiai atsieiti. Be to 
stotys gerai padarytų jei pa
darytų sutartį su fotografu, 
kad skaitytų už fotografijas 
kuomažiausia. Visame pasau
lyje taip yra priprasta, kad 
fotografijos yra neatskiria
moji paso dalis. Nieko tad 
nuostabaus, jeigu ir Lietuva 
to laikosi. 

2. Už neužsiregistnavimą 
savo laiku jokių ypatingų Pastaraisiais laikais patir-, 

tojų. (Ji apmokamų valdiniu- ta, jog Amerikoniškas karo | bausmių nebus ir negalės fcuti 
kų ir darbininkų turi 560,-

h 863. 
Prieš karą valdžia palaikė 

E apk> 400.000 da rb in inkų . Bet 
1918 nietais tų darbininkų 

|J skaičius jau sieki 917,750. 
Keikia žinoti, kad į tą skai

čių neįeina įmestų, apskričių 

laivynas mažiausia vienerius 
metus negalės prilygti Angli
jos karo laivynui sulig pada
ryta laivynų sutartimi \Vash-
ingtone. 

Mat, kongresas nepaskyrė 
reikalingos sumos laivų sta-

skiriama. Neužsiregistravu
sieji tik patys save nubaus, 
atsižadėdami Lietuvos pilie
čio teisių. Lietuvos Atstovy. 
bė negalės tokiems išduoti įžū

laujama ir iš tųUygios mo-
kesnies ir atlikimo visų for
malumų. 

Tokiems atsakysime taip: 
pilietybės įstatymas ir pilie
čių registracija parodo, kad 
mūsų aukos, darbas ir pasi
šventimas nenuėjo veltui, kad 
yra jau Lietuvos Valstybė, 
kuri gali leisti įstatymus, ku
riuos, piliečiai turi pildyti. Ar 
gi ne tam tikslui dėjome au
kas, kad lietuvių tauta pasi-
liuosuotų nuo svetimo jungo 
ir įsikurtų savo Valstybę? Tą 
tikslą atsiekėme ir čia yra vi
sas mūsų atlyginimas. Gali
me džiaugties ir didžiuoties 
tuo, kad šiandien mūsų Lie-

AMERIKOS LIETUVIO AT
EITIS TĖVYNĖJE. 

kyšime TafcMtgėje an t Juros u 
pės p r a r y t a s tvenkinys ^ftu-
W bendrovės. Visas nuėstas 

Jis išgyveno šioje šaly 17' ir apielinkės ja pasinaudoja. 

pitalui.. Tokių asmenų tarpe 
teko man sutikti p. Z. Micke-

• v* 

VJC1U. 

M' ^ —•——> tybai. Dėlto statvba dalinai 
i r atskirų valstybių apmoka-i sulaikyta. Kurie laivai turėjo j joje ir Japonijoje su paskubs 

statomi nauji karo laivai. 
Suv. Valstybės šiandie ka

ro laivyne turi 86,000 juri 

so įvažiuoti į Lietuvą. Teeiau. tuva tiek jau stipra, kad vi-
jeigu kokia nors biąiu ir įva- a i s savo vaikus gali šaukti į 

krūvą, į talką, kad ir tie, ku

rni darbininkai. (but pabaigti šiais metais, tai 
Henry Fordo laikraštis bus baigti vos 1924 m 

4'Dearborn* Independent ' ' pa- Sulig laivynų sutartimi, Suv. 
žymi, jog federalė ir lokalės Valst. karo laivynas turėjo 

but lygus Anglijos karo lai
vynui. Šiandie taip nėra. 

valdžios šiandie užlaiko 15 
milionų valdininkų ir darbi
ninkų, (ii gamintojų yra vos 

II 30 milionų. Tauri, nespėjama 
mokesčių sumokėti, kad tuo-
jaus ir pasidalinama išmoka- vynu mažai rūpinamos, Angli 

Kitaip yra su -karo laivy
nais Anglijoje ir Japonijoje. 
Kuomet Amerikoje karo lai-

ninkų ir 4,300 laivyno kari
ninkų. Žinovai sako. kad tas 
skaičius permažas. 

Žiūrint į tolį, Suv. Valsty
bės turės pasivyti Angliją, 
nes tarptautiniai santykiai 
nerodo taikos. 

a 

(Pasikalbėjimas mūsų koresp 
su p . ' Z. Mickevičiumi.) 

"metų. Šią vasarą buvo nuvy
kęs Lietuvon ir pagyvenęs 3 
mėnesius, išvažinėjęs Lietuvą, 
daugiausiai besisukite jo apie 
Kauną, Panevėžį, Šaulius, 
Kretingą, Tauragę, Klaipėdą. 
Margo svietelio matė. Prade
dant bežemiu ir baigiant auk
štais Vyriausybės 'ponais. Ne
iškenčiau jo nepasiteiravęs a-
pie Lietuvą, 

KJ. — K a i p T a m i s t a i p a t į k o 
Lietuvos miestai! 

Ats. — Gražių miestų esa
ma Lietuvoje savo geografine 
padėtimi. Juk patsai Kaunas 
— gražiausias gamtos nus
kirtas parkas! Lygiai ir kiti, 
miestai bei miesteliai su savo 
upėmis, ežerais... Ką ir be
kalbėti. Belieka tik sumania 
galva ir rūpestinga ranka juos 
bei apielinkės pagražinti, o 
Lietuvos miestelius nors po 

Amerikos lietuviai — biznio fctiMu g u d ^ 

Čia p. Z. Mickevičius pra
dėjo smulkiau pasakoti apie 
moderninių miestų sistemą, 
kanalizaciją, elektrifikaciją ir 
t. t. J o manymu, toks miestų 
sukultūrinimas labai greitai ;-
vyksiąs ir Lietuvoje rimtai 
tuo klausiniu susirūpinę, tik 
tuotarpu didesnės bėdos spau 
džia jiems galvą. 

Kl. Taip. Tamista įsivaiz
duoji koki bus Lietuvos mies
tai už dešimties metų, bet 
šiandien, daug kas nukalba, 
jie esą labai nešvarus I 

žmonės. Nors tėvynė jiems 
brangi ir miela kaipo negrąži
namas jaunų dienų turtas, bet 
patekę šion šalin, jų tėvynės 
meilė įgauna praktiškos — u-
tilitaristinės varsos. Lai tik 
Metuva pasirodo neprielanki 
mūsų išeiviui, kaip rūkas iš
garuos visi amerikiečio pat
riotiniai jausmai. J is susisuks 
sau lizdą ten, kur naudinga ir 
šilta. Dėlto kiekvienas ameri
kietis žadąs grjžti Lietuvon 
teiraujas ar galima tėvynėje 
gyventi, biznį padaryti. 

Deja, dau# teko kalbėti su 
biznieriais aplankiusiais Lie
tuvą, bet .didelis jų nuošimtis 

Šauliuose baigiama statyti *efi 
dėlė elektros stotis "Preky
b o s " bendrovės. 5QS Jėga pa-
sihai*los ne tik miestui «|>-
šviestį bet ir fabrikai bei mie
steliai ja t*ae pasotinlt. 

Kl. — Nors i r šviesu, tai vis-
tik g*n pigiai gali ten šon
kaulius susilaužyti. 

Ats. — Visi mano šonkau
liai sveikutėliai. Dar stipres
nis ja«Či«os, ftegn k#d kuo
met esu buvęs. 

Ki. — Taip. Bet keliaį ker 

liai... Purvynai, rūdynai neiš-
bredami, juodieji žirgeliai ne
išvedami, anot tos dainos. Ar 
ne? 

Ats. — Visokių kelių esama. 
Plentais — važiuok nors užsi-
merkęs, vieškeliais — visaip 

j pasitaiko. Palyja — minkšta 
kaip patalu. Beabejo, vieške
liai neišvengia duobių, bet 
kad pakrato, tai bent apetitą 
sužadina. 

(Bus daugiaus) 

Moterys, kaip sako "Mote
rų l>irva", nefjozuoja kaipo 
pasanlio refonmaterės, tik ne
žinia kam jos skverbiasi į p&r-
lamentas ir apianiai j politi
ką? Mes nesame priešingi mo
terų lygioms teisėms, bet ne
norime tikėti, kad jos butų k i 
mangos vien " vaikščiodaraos 
-nužemintai žemės t aka i s " i r 
už savo draagijos sienų pa-

Ats. — Negalima to pasą šaulio nematytų. Bereikalin-
kvti. Kaunas švaresnis ulž Cli. %** nusižemmimas. 
cago. Šiukšlių ilgiams nekti- — : ** 

rie ligšiol pliovojo ant savo šnairai žiuri į biznio galiiny- koma kaip ligi vakaro. Juozas. — Juk tu man sa 
gimtinės šalies, bus priversti 
arba pripažinti ją už savo 
motiną, arba visai pasišalin-
ti. Tautos laimėjimas savo 
laisvės ir nepriklausomybės 
— tai mūsų džiaugsmas ir 
mūsų atlyginimas. Nesisteng-
kinie parduoti to džiaugsmo 
už pinigus. Tas džiaugsnms 
— brangesnis už pinigus. 

bę. Ne vienas tokių net piktai 
atsiliepia apie visokius užtva-' 
rus, biurokratiškumą, valdiniu 
kų išdidurną ir pamojęs ranka 
užbaigia: patys stena, kitiems 
pavydi. 

Vienok nestinga biznierių 
kurie labai prielankiai kalba 
apie Lietuvą, kaipo plačią biz
nio d i n a . Jie drąsiai, įsitikė-

« H * M I 

Vėl, atsiminus kad Lietuvos kei, kad nesupranti lenkiškai, 
miestai dar neturi kanalizaei- o «« antai mačiau tave kal-
jos, jų nešyarai ne ką gali pri banė- su anuo ienku. 
ki&tL ' • , Jonas. — Aš sn jjno nekad-

Kl. — Bet juk tai tamsus bėjau, tik čiaudėjau, o jis 
urvai. Ar jie turi elektros švie man atsakinėjo. 
sos? * -

Ats. — Taip. Visi didesni Po užbaigus naminį ka-
miestai, o net ir miesteliai nuo rą Snv. Valst. fenvo sunku ir 
elektros šviečia. Tenka pažy- dažnai negalima (gamti kavos. 

Ašarėlė. 

IŠ RADIO PASAULIO. 

r. Elektra, chemija, medicina mušu 
laikais šuoliais bėga i r . vis naujesnius 
slėpinius atmena. Jų didi nauda žmonija?, 
jų galimybės dar neištirtos ir mokslinin
ko domesį vis labiaus kutena. Bet ne tik 
mokslininkai, plačioji publika seka jų 
stebuklus. 

Be tų mokslų, šiandien jau ir ket
virta gamtos mokslo šalcj auga — radio 
mokslas. Atsiradus, jei taip pasakysime, 
bevieli ui entuziazmui žmonėse, radio ne-
vien sužadino, žmonių uomjėsį, bet ir 
daug tyrinėtojų išaugino. Mokyklose mo
kinių entuziazmas ir smalsumas radio 
privertė mokytojus aiškinti apie jį. Kar-

xty su elektra jisai loš svarbią rolę žmo
gaus gyvenime. 

JRadtOs istorija. 

Dvidešimts metų atgal pirmas radio
fonas arba bevielis telefonas buvo pada
rytas, bet niekas juo nesidomėjo. Tik 
paskutiniais^metais radio karštis žmones 
šmina. Radio irėra naujausias mokslas. 
Jį išrado Heinrieh rtertz 1887 m. I r bu
vo aiškinamas mokyklose. Hertz visus 
ba dymus atlikinėdavo savo laboratori
joj. Jisai netaikė radio žmonių gyveni-* 
mui ir jų vartojimui. Praktišką radio nau
dą nurodė (lUglielmo Marconi, kurs pir
mutinis prisiuntė balsą radio kelias my
lis. 

pasekmingai padarytas 1902, bet publika 
l»ida nebuvo da prisirengusi priimti radio 
siekinius ir juo susirūpinti. 

Radho "romanas. 

Bet štai, kaip iš giedro dangaus per
kūnas! Staiga visi tik ir kalba apie ra-
uie. š is bevielis telefonas sužavėjo žmo
nes. Savo laiku jis gi t t$: telefonas, tele
grafas, fonografas jau mums beveik įky
rėjo, perdaug su jais apsipratome. Nenu
malšinamas mokslo ir slėpinių troškimas, 
įvedė žniogfy į tiesiog fantastinį, tik pa
sakoje besutinkamą, užburtą slėpinių vieš
patiją, i : , | , , 

Kiek svajonių, sapnų! Sėdi savo kam
bary ir klausais koncerto. Muzikds gar-
>ai, aiškus, natūralus, gyvi. Mintimis nu
skridau salėn j r girdydama* radio atneš
tus balsus, matai viską visus. Šis neže
miškas jausmą] ir minčių bangavimas, be-
sidalinimas visų visais, sukelia nepapras
to džiaugsmo ir nusistebėjimo. 

Kaimietis — žemės kurmis, mainer 
ris — požemių karalius, ir tas atgimė viso 
pasaulio džiaugsmu. Tyrai virto kunku
liuojančia gyvybės arena, žemės įščiai nu
budo. 

\ 
Radio nauda. 

Bet radio ne vien žavi mūsų prigim
ties slėpinių troškimą, jis nemažiaus mu
ms naudingas. Už jį ijėra greitesnio pa
siuntinio. Jisai ištikimai perduoda žinias. 
Dėlto stengiamos jį patobulinti, jo var
tojimo būdą palengvinti, praplatinti. I r 

Nors radio telefonas ,buvo Poulsen*i> pažanga apčiuopiama. Nepranašaujant 

prasidėjo nauja gadynė. 
Žymi pasaulinės komunikacijos dalis 

jau atliekama radio.Šiandie radio neša ži
nias per Atlantiką, Pacifiką. Laivai turi 
įsitaisę bevielį telefoną. Su radio sku
bia pagelba policija pabėgėlius sugauna. 
J is juoba geresnis už telefoną ar telegra
fą, kad juo galima visur žinias pasiųs
ti. Kur telefonas negali pasiekti, radiofo
nas pasiekia. Daroma bandymų kaip 
mainerius iš kasyklų iššaukus su radio ne
laimei ištikus. Projektas toks. Tam tik
ruose kasyklų centruose stovi parengti 
gelbėjimosi įrankiai. Mainer iai pri jaus
dami nelaimę pasiunčia- žinią radio ir 
kartais suskumba juos išgelbėti. Jau gir
dime apie radio gydytojus, kurie gydo li
gonius per radio. Radio koncertais ir pra
kalbomis džiaugiasi ir naudojasi tūkstan
čiai žmonių. Radio reporteriai praneša 
radiofonu naujausias žinias ir paskelbi
mus. 

Išradimiį laipsniai. 

Kiekvienas pasekmingas išradimas 
tu f pergyventi keturis laipsnius. Pir-, 
miausiai, turi lizgimti i^ėja, antra tą idė
ją žmogus išgalvojęs pagamina jai liio 
delį. Trečia, išradimas tur būti -pasauliui 
paskelbtas ir jo priimtas- Paskiausias iš
radimo laipsnis tai jo tobulinimas. Kad 
radio jau perėjo pirmus tris laipsnius aiš
ku. Jisai jau ir atgyveno tas dienas kada 
buvo žinomas vien mokslininkams. Šian
die visi jo reikalauja. J į gerina ne vie
nas žmogus, bet daugelis, todėl jo tobu
lumo nereikės lankti šimtus metų. Radio-

galima pasakyti, kad su radio vartojimu fonas bus ištobulintas greitai, nes tūks
tančiai juo interesuojasi. 

Radio hangos. 

Keliaudami Amerikon ir pasiryžę pa
siekti <Jhicago, mes pervažiuojame trau--
kiniu įvairius Europos kraštus, plaukiame 
laivu per vandenyną, priplaukę krantą vjėl 
sėdame traukiniu ir Chicagoje. Taigi ke-
lionė reikalinga keleivio ir priemonės 
su kurios pagelba keliaunama. Panašiai 
ir su radio. Balsas arba garsas — „kelei
vis kurs važiuoja — švilpia oro bango
mis... Žmogui kalbant jo garsiniai — vo-
kaliniai organai virpėdami sudaro ban
gas, taip kaip numestas akmuo vandenin 
padaro vandenio bangas. Šios balso ban
gos skleisdamos per orą neša tą garsą 
ar balsą. 

Radio bangos nešamos ne oro, bet 
eterio. Balso bangų mediumas yra oras. 
o radio bangų mediumas tai eteris. Kte-
rio esama visur. Tarp vieno žmogaus ir 
kito. Tarp žmogaus ir daikto, tarp saulės 
ir iemės, tarp žemės ir mėnesio, visur i r 
visur. Trumpai, nėra tos vietos kur ete
rio n)'ra. Eteris bangas neša daug grei
čiau negu oras, todėl ir žinios radio ban
gomis pasiųstos greičiau atsiekia nei oro' 
bangos. Šviesos ir šilumos bangos keliau
ja su eterio mediumo pagelba, bet radio' 
bangos skiriasi nuo šviesos tuo,^kad ra
dio pereina visus daiktus. 

Radio instrumentas pakeičia balso 
bangas, ar tai žmogaus balso bangas, 
muzikos instrumento ar ko kito į radio 
bangas ir taip keliauja per eterį pakol 

vėl atkeicia į balso bangas ir 
'di. 

Kl&usa ir radio. 

žmogus gir-

nepasiekia priėmimo instrumentą, kuris " D r a u g o " skiltyse. 

|Taip vadiaauias ^priėnunio insrtrą-
anontas" mums reikalingas norint išgirsti 
radio attiestas naujienas- l insų klausa nė
ra aštri, neištobulinta. Neviską mūsų klau 
sa priima. J i nustatyta vien oro bangoms, 
su kurioms esame apsipratę. Je i banga 
virpa ne lėciaus kai 27 virpėjimus į se
kundą arba ne greičiau t a i 4200 į sekun
dą, mes girdime. Virpėjimas lėtesnis ar 
greitesnis mūsų klausos nepajudina. Toks 
jau mūsų kdansos aparatas.* Radio bangos 
virpa miliottą virpėjimų į sekundą. Todėl 
nors visur pilna visokios muzikos ir ap
lamai garsų eteryje, tet virpėjimas per 
skubus ir pereina pro mus -klausos neuž-
gaudamas. Išgirsti tadio bangas reikia 
tam tikro instrumento kuris šiandie jau 
padirbtas ir naudojamas, 'šis instrumen
tas pakeičia greitas radio virpėjimo ban
gas į lėtesnes mūsų .pagamnaMias garso 
bangas. 

Dabartinis radiofonas išrodo kai mo
ksle įrankis, e ne kai namų fealdas a r pa
puošalas — ornamentas. Bet dėlto kad ji
sai dar nesenai iš vystyk** išsirito. Radio
fonas, pavidalu, kaip tonefcrafas, kurio 
netik malonu pasMausyti, bet ir kamba
rin pastačius yra ko pasižiūrėti. 

Red. prierašas. — Ašare|ė jau yra ne
kartą rašiusi apie radio i r šiaip naujuo
sius mokslo išradimus. Mūsų skaitytojai 
butų dėkingi dažniaus ją matydami 
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. M. Stapnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

[Valandos - I iki 11 U ryto 
>o Metų 5 iki • rak. Nedėliomis 
>fiaas uždarytas. 

L v V i i ^ ^ J •• -•. tii-Mwr2 

BAŽNYČIOS ISTORIJA. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pa« 

reina J rankas Dr. Chas. Segal, 
žento Ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

8149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

iki t po pietų, nuo S iki 7 vak. 
Ned. nuo 19 Iki ? po platu. 

Telefonas Tartis 687 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plet 

5 iki 7 vai vakaro. 
Rea, vai.: 2 iki 4 po piety. 

4193 Archer A ve. 
Tel. Lafayette 0098 

OR. A. K. RUTKAUSKĄ? 
GYDYTOJAS IR OHIRT7RGAS 

4442 So. Westera Avenue 
Telef. Lafayette 4141 

VaanAos: 9-11 rytais, 1-2 pc 
sietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais tiktai po pietų 2 iki 5 vai 

jjj į **l 

iiiKHiM CjaaiKHH»i 

BAZARAS ŠV. .KAZIMIEROĮ lietuviškos' grožės su jau pas] CICBRO, 1XL. ŽlNEUĖS. 
PAR. NAUDAI. 

• ^ 

i DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 Sa Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 

Tel. Yards 0994 
OFISO VAL.: 

8—10 r. rjrto, 1—S ir 7—t v. v. 
Nedėliomis: nuo 19 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

^ " • • ' — ' 

Rezid. tel. Van Bure n 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Dr. A. A R0TH 
R U S A S G Y D Y T O J A S Ir 

C H I R U R G A S 
S p e c i a l i s t a s M o t e r i š k ą . V y r i š k ą 
V a l k ą te v i s ą c h r o n i š k ą ilgu* 

O f i s a s : 3 3 3 5 S. H a l » t c d St . 
Vai.: 10—11 ryto: 2—1 po 
p l e t , 7 — 8 v a k . NedL 1 9 12 d. 

1139 Independence Blvd. 
Chicago. 

MMO«»$^5^06<S&00<»^^S'&d$«t» 

DR. S. NAIKELIS 1 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS < 
Telefonas: Yards 2544 

2252 South Halsted Street . . 
Ant virkaus Unlver. State Bank j 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

po pietų; nuo 7—0 
Nedėliomis nuo 10—2 

Ooflsaa ir gyvenimo vieta: 

Te1 Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

5712) SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvė* 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Pitteburgh, Pa. — Lapkri
čio 7, 8 ir 14 dd. vakarais* 
dėka šios parapijos moterų ir 
merginų pasidarbavimui, įvy
ko Sv. Kazimiero paiapijos 
naudai bazaras. Nebūtų nieko 
stebėtino, jei ŠQ» taip vadinama 
bazara, pavadintume vien ba 
zaru. Ir esu įsitikinęs, jei iŠ 
šalies žiūrėtojui butų leista 
užvaldyti šią pramoga, tai 
greičiaUsta užvardintų moterų 
-merginų rankų išdirbinių pa
roda. Ir toks vardas butų ge
riausia atatikęs šiai pramogai. 
Moterys-merginos ne viehą 
dieną ir vakarą turėjo pra-| 
k is t i gaminimui daiktų šiai 
pramogai. Čionai mylintis dai 
\o žiūrėtojas gulėjo surasti į-
Vturiansios rūšies moterų ran
kų darbo dirbinių. I r netik 
vien lietuviško typo, bet ir 
net savotiško. Artiznias apsi
reiškė ne vien lietuviškame! 
pamarn'inime įvairių daiktų,-
bet labiausia kombinaviine 

Dr. 0 . VAITUSH, a D. 
LIETUVIS AKIC SPECIALISTAS 

Palengvins vlsv' 
akių tempime 

^ ! § Q p L k a a v r a priežas 
* T-%gįS?f& timt skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusiu* 
karščiu akių kreivos akys katerak 
to, nemiegio; netikras akis indedars 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashlaad Av 

OR. CHARLES SEGAL 
įPcrkėiė savo ofisą po numeriu] 

4 7 2 9 S O . A S H L A N D A V E N I E 

SJPECIJALISTAS 
Džiovą. Moterą ir Vyrą Ligą 

JVal.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5 
Hpo pietų: nuo 7—8:30 vakare. 
iNedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2380 

— . 
Tel. Oanal 257. Vak. Oanal 2110 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 goatfa Halsted Street 

Valandos: 14 Iki 12 ryta: 1 iki 
po pietų: • iki t vakare 

lietuvaites prigijusią Ameri
koniška, kas padaro dirbinį J 
jau savotiško staliaus. Žiūrė
tojas galėjo netik prisižiurėt, 
bet ir pasipirkt, bei laimėt 
įvairiausios rūšies namų dar
bo staltiesių, užvalkalų, lan
gams aptaisalų ir daugelį ki
tų daiktų. 

Lapkr. 15 d. įvyko bazaro 
užbaiga, paįvairinta šokiais 
ir kortomis lošimu (euchre). 
J^ankytojų visus vakarus buvo 
gana daug ir" girdėtis, kad 
Šv. Kazimiero parapijai pel
no liksią apie tūkstantinę su 
kaupu. Bazarą organizavo 
ir jam vadovavo p. A. Sutkai-
ciutė. Daugiausia sielos įdė
jo šiai pramogai pp. A. Tom-
kevieienė, P . Blažaitienė, Ar 
kušaiiskienė, Pmidieirė, Mic
kevičienė, Radziukynienė, 13a-
rabarskienė, Zimnickiene, 
iStankanskienė, Ambrozevičie-
nė, Činikienė, Kunevičienė, 
MaiuireviČienė, 8abaitienė, P. 
Xau,jrfliut6, A. Šaleiutė, Zim-
nic-kįutė, ttadziukynaitė, Že 
kiutė, M. Naujakutė, A. Ven-
sloviutė, A. Puida, C. Lenkiu 
tė, M. Kaunaitė ir M. Kam-
vitsli (turbūt svetimtautė). Lš 
vyrų, tai be parapijos komi 
teto, žymiausia prisidėjo prie 
darbo pp. J . B. Tomkcvičius, 
K. Mooeika ir V. Ilrkas. Buvo 
ir daugiaus prisidėjusių prie 
tiiip pagirtino darbo, kaip vy
rų, taip moterų, teČiaus iš ša
lies žiurineiam sunku visų 
vardus atmint, (lai apie tai 
praneš j-eguleris korespoudett-
tas. 

Pramogas mylįs. 

Katalikų Spaudos Savaitės 
vajus jau prasidėjo. BUriar 
darbuotojų pasklido' po visą 
koloniją eiti per stubas uižra-
ši nedarni katalikiškus laik
raščius ir pardavinėdami kny
gas. I r randa daug geros va
lios žmonių kurie neatsisako 
užsirašyti kokį laikraštį, tuo-
mi pats turi daugiau gražios 
medžiagos pasiskaitymui ir 
dar .gražų darbą paremia. Yra 
šeimynų pas kurias jau ateina 
keletą laikraščių, bet atranda' 
vietos ir dar vienam, kitam 
laikraščiui. Jei kur jau ir ne
išgali — bet tai retai kur — 
tai nors mandagiai, svetingai 
priima darbuotojus i r gra
žiai juos išlydi. Kasgi gali 
neatjausti gražaus darbo! Po 
trumpo laiko cicerieči'ai galės 
pasidžiaugti saveu kolonijos 
kultūringumu. 

Pitrašė kuu. A- Alehua. Iš
leido1 šv. Kazimiero Draugija 
Kamie, 1020 m. Puslapių 251. 
Kmna $1.00. 

Lietuviai, nors yra kataii-i 
kai, bet silpnai žino savo Ba-: 
žnyčios istoriją. Už tai nela 
bai jų galima buvo kaltinti-
Jie neturėjo knygų, iš kurių] 
ta istoriją butų gaiėfc suži
noti. Bet dabar to negalimai 
jau sakyti. Tokių knygų tw-= 
rinje. Tarp jų pirmąją vietą 
užima kun. A. Aleknos para-
syta ''Bažnyčios Istorija", 

Kiekvienas lietuvys kataliv 
kas turėtų tą knygą įgyti ir 
gerai ją kelias eiles perskai
tyti. iTai labai reikalinga-

Dabar visoki netikėliai ir 
klaidatikiai puola Bažnyčią iš 
visų pusių. Nevienas katali
kas, nežinodamas savo Baž
nyčios istorijos, neturi ką į] 
neteisingus priekaištus atsa
kyti, o dažnai net įtiki jiems., 

Tų knygą galima gauti 
' ' Draugo' ' knygyne. 

priežastis to yra augimas taip 
vadinamų " rura l routes" per 
visą šalį ir todiel mažesni pas
tai nereikalingi. \ 

Foreign Language Inf. Service. 

Gasčius. — Kas tam ožiui 
ši rytą pasidarė! J i s taip 
keistai elgiasi, lyg t)ut^ ser-

Gasčrenė. — Jis ^mė ir suė
dė mano vieaą korsetą. 

Gasčius. — Argi aš tau ne
sakiau^ kad korsetai yra nes
veik. 
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NUSIPIRK UETUVOS 
ALBUMĖLĮ. 

Ką tik gavome iš Lietuvos 
Aiteaattelį dviejose dalyse. Juo
se randasi gražiausi Lietuvos 

L J vaizdai. Kaina pirmos dalies 
40e. ir I I dalis 40c. Užsisaky
kite tuojau, nes nedaug turime 

Draugas Pub. Co. 
2354 So. Oakley Avenue 

Chicago, IU. 

Kada biblistai vieni kur 
kokiame urve įlindę tai taip 
kaip gaidžiai strikinėja, pikt
žodžiaudami. Bet kai atėjo į 
parap. svet. kun. Bumšo k r e 
čiami, tai pasirodė nei šį, nei 
tą, žmonės gavo progos gar-
/.vai išsijuokti iš jų. Tik kvai
lumas tegali duoti tiek drą
sos, viešai kvailu pasirodyti. 

PASTŲ SUMAŽĖJIMAS. 

5r 

ABJ1EJI LĖTU VOS 
UTA! 

Pinigai 
Jau Siuužiama Per 

DIDYJI VALSTUJJNI 
BANKĄ 

Central Manofaūturing 
District M 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

Tmrtas t i r s $7,000,000.«0 

i 
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IS MQKSLEIVIŲ J U M J I 
MO. 
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j DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oftsa po nuin. 

8241 — 43 So. Halsted Street 
Ifaujame Jae iaar Best. t lubo. 
Prliina Ligonius ano 9-13 A. M. 

•-8 F. M. 
Tel. Boulevard 717t 
Rezidencijas TeL Fairfajc M74 

E 

Ali GALVA SKAUDA? 
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Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas Pullmau H'd&j 
10901 So. Miehigan Avenue ĮI 

Tai pirmi symptomai kure refkar 
Jauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 
Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. Ashland Ave., kaiup. 
18-tos gatves _ 

Ant S lubų, kamb. 14, 15,. l t Ir 17 
Ant viršaus Platfs vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 19 ryto iki 9 vakarop 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 
— . 

Vai." nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Telefonas Rcpublir 1433 ; — m * * * M w * * * + — * w •»»•» 

1600 W. Garfield Blvd. 
siaur: vak: kampas 55 iv 

A>lUaud Avenue 
Vai. Huo 4 Iki 9 vai: vakare 

Res. Tel. Cicero M M 

Naprapathia del Sergančiųjų kas ^ ^ c 

M geriau, operacua ar Naprapa- | J \ ^ ^ ' ^ S S Z "* ^ 
thia? Jei tamsta ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės ištirti abu gydymo būdu, Na 
prapathia prašalin ligos pcįežasti. o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa-
Kydo. Chirurgijos būdu esti taip /po 
Pirfnos operacijos, tuoj seka aatra 
ir trečia: Tra gerai suprantaona kad 
Sekame operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesnė iš
laikyti Ir tuom kart ligonis liekta 
neišicydytas. 

Ofiso Tel. Cicero 

į DR. J, SK1NGLMAN 
1325 So. 49 Court 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J . KAKALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

Valparaiso, Ind. — Čionai 
Universitete yra susiorgani
zavęs Lotynų Kalbos Mok
sleivių Kliubas (Latin Club). 
Šis kliubas dar tik peniai su
siorganizavo, o jau turi 150 
nariu. Kliubo organizavimą 

' sumanė lotynų kalbos moky
toja, p-ia F . W. Birkliolz, ku 
ri daugel pastangij deda iŠ 
kėlimui lotynų kalbos ir kliu
bo. P-ia F. W. Birkholz yra 
gabi lot\Trų kalbos mokytoja 
ir mylinti veikimą. 

Kadangi kliubas pasitiesė 
jįttiešakin vėliavą su para&u 
ant jos **Veoi, Vidi, Vici", pa 
sižadėjo kiekviename bertai-
Lyje išpildyti vieną Univer
siteto koplyčioje (ehapel) 
programą, tai lapkr. 16 d., 
1922 m. ir surengė programą. 

Programa susidėjo iš A-
merikos himno lotynų kalboje, 
monologo, dainų ir muzikos, 
^troni'bono" solo. Programos 
muziką ir -^dainas sukompona-

/vo ir vertė į lotynų kalbą pa
ti lotynų kalbos mokytoja, nes 
ji yra ir muzikantė. 

Programa gana puikiai iš
ėjo ir mokiniai buvo ganėti
nai patenkinti. Pageidaujam 
lUiugiaus tokių, programų. 

Studentas. 

geidtajrmių • kliabo raštimn-
kas kal/in ką pasapnavo apie 
senmerges. Pradė,įo pasakoti 
apie tai savo draugams, bet 
pabūgęs kad tas jo sapnas 
nepakliūtų sj>audon, tai pra-
dėjęs h* nutraukė savo pasa
kojimą, (lerai raitininkas ir 
darė, kad nors pats dumia 
pavyzdį, kad nereikia save 
išstatyti ant juoko. 

Pereitą sekmadienį šv. Ąn-
iano bažnyčioj paskelbta tri
jų porrj užsakai. Tokiu badu 
senbernių kliubas neaugs. 

Kai-kurių senbernių buvo 
sumanyta pakuti 'd raugą ' už 
organą. Bet paskui atmetė tą 
sumanymą. Sako, kad *' Drau
gas " perdaug atviras ir tei
singas. 

Vieno įžymi vedusi darbuo
toja pasižadėjo senmergių 
kliubą suorganizuoti. {Jai ir 
senberniams reikėtų vedusio 
žmogaus organizatoriaus. Ta
da gal tikrai suorganizuotų 
senbeimių kliul*ą ant tvirtų 
pamatų. 

11 

Pereitą šeštadienį nebuvo 
galima nei prisigrųsti į para
pijos vakarienę par. svet. 

Sulig Pašto Departamento 
surinktų statistikų matyti, 
žymus sumažėjimas paštų 
Suv. Valstijose. 

Vėliausios skaitlinės fiska-, 
limtmis metams baigiant lie 
pos 1, 1922, paduoda išviso, 
51,947 paštus valstijose ir, 
šalies žemėse sulyginant su| 
52,1J68 fiskalini ems metams. 

i 

baigiant liepos 1, 1921, ir 52,-, 
•638 fiskaliniems metams 
L'aigiant liepos 1, 1920. 

Itekordai rodo, jog suniažė 
jimas prasidėjo 21 metais at-
^,al ir vis mažėja. 1901 me
tuose buvo daugiausia paštų 
— 76,945. 1902 m. pradėjo su 
mažėti ir nuo to laiko iki da
bar beveik kasmet 235 paš
tai uizdarvti. 

Pirmais metais, kuomet 
paštaf buvo įsteigti, jų buvo 
mažiausia, tai buvo 1789 m. 
ir pašių tuomet buvo 75. Ki
tais metais ir buvo tik 7o, 
bet 1791 m. keturiolika naujų 
atidaryta, ir tada jau buvo 89, 
ir po to vis augo ir augo 
kasmet pakol 1801 m. jau bu
vo suyirš tūkstantis. 

Po 1801 m., kuomet Suv. 
Valstijų žemė pradėjo platin
tis į vakarus, reikalavimas 
naujų paštų vis augo. Nauji 
tapo atidaryti pakol 1901 m. 
pasiekė augščiausią laipsnį. 

Pašto viršininkai mano, jo 

KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DOKUMEN
TUS PADAROM DYKAI 
Manydami, pirkdami ar 

parduodami 
- vsados kreipkitės pai — 

S.LFABIDNASCo. 
809 W. S5U» St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BLS LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

asokmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu 
|yos Atstovybėje. 

UŽTIKRINAM ATSAKANT* IR 
TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

O nelaime 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto!. 
Tačiau geras' draugas patars 
naudoti 

Rs0» 
pleiskaną mirtinąjį priešą. 
Suvilgiįvkite Ruffles savo gal-
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir, 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir aveika ir< 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 65e. aptiekose, arba prisius-
kite 75c. tiesiai j lab&ratorija. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th SL 

Brooklyn, N. V. 

« f U ".".i"1?: ' ' " 1 , < 

Tel. Lafayette 4228 

PLUMBING 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YLŠKA 
3228 W. S8-th Street ' 

>% 

Telefonas •Boulevard 413t 

A. Masalskis" 
Graborins 

Patarnauju lai
dotuvėse ves-j 
tuvėae krikS-< 
tynoss ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina-* 
mos 

3307 Auburn Ave. Chicago 

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

Ofisas Didmiestyj: 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas: Central 63D0 

4*awis, 812 W. 33-rd St.j 
Telefonas: Yards 4881 

Tel. Randolph 4758 
A A S L A K 1 S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidtmiiestyje 

A8SOC5ATION BLDG. 
10 South La Salle Street 

Room 1303 
Valandos 9 ryto iki 5 po #>i< 

Namu Tel. Hyde Park 3396 

? J. P, WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 W. Dearborn 
Street TeL Ltjarborn 80f t 
Vakarais: tOTSV S. TTabash Ave. 
Roseland Tel PulUnan 8ST7 

j ^ . » « > « « l • • » • • • • • • , » • ! • • • I « -»] 

Valeaitioe Dresscnaking Čoliege 
240? W. Madison Street 
Telefonas Seeiey 1«43 

Moko Siuvimo, Patfeernų klr-j 
pimo, Designmg bizniui *r na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas Jengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacija] 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

Sekmadieny, Kat. Spauolos 
I>r-jos .kj). prakalbos puikiai 
pasisekė. Katbėje kun. Burn
otis ir kun. VąicLunas. Žmonių 
buvo \jilna svetainė. Gauta 

A ^ 

nemažai narių -Kat. Bpaudos 
Dr-jai. j 

Cicero!» žmonės kad dar
buojasi tai darbuojasi. Nė ne
mėginkite jįj *pravyti. 

Senbernis. 

SS 

ANGLIJOS IPRIEŽODIS -
SUy. VALSTIJŲ DAN

TYS. 

Komoj, senovėj, viena mo- Anglijoj gyvuoja priežodis: 
% W * leris vis giiKiavosi, kad esan-, 4< Valgyk šutinti} TOėsą',! Bet 

' I '"i T 

SKATTiTOTE IR PLATINKr 

JįF^k ti tik 30 metų amžiaus. Cioe-j analai tai šutintai mėsai va* 
Dr, I. E. MAKARAS | | r0> l i o m o s garsus oratorius,! Įgyti daatis perka S. Valsti-

kai«tą jai atsiliepė: Aš tai&jjose. Praėjusiais metais dau-
tikiu, mes tą patį girdžiu pey! giau negu pusę dantų tapo par 
dvidešimta metu. i eabenta iš Suv. Vals t im 

m** 1 L*t*uvvs iiyaytojas ir Cuirucsas 
10900 S. Micnlgan Avenue 
Telef. Pullman 842 ir 849 

Valandos Nuo 10 Iki 12 ryto 
Nuo 7 iki » •»* . 

A n t K a l ė d ų ! T ė v y n ę 
George Washnigton 

W<w. 1 8 

Prcsident Adams 
« e c . * 

Presklcnt Ffflmorc 
D p e . • 

Arociiea Dec. 13 
Presidcnt Harding 

Dce. 22 
Tūkstančiai ateiviu rengiasi praleisti Kalėdas saVo Tėvynėje 

su savo mylimiausiais. Kad patarnavus jiems, S. V. vatdžia su
ruošė apooiale ekskursiją Amerikos laivų, vįršuje paminėte: 
Viskas bus daroma, kad užlaikius Kalėdų šventę antš ių laivų. 
Mažiema vaikams bus dalinamos dovanos. Lietuviai gali ke
liauti tiesiog j Tėvynę po priežiūra p. Antano Rypkevieia: šį 
ekskursija išplauks 13 d. gruodžio ant S. S. America, -Pasažie-
riai perkeliami Bremene, o Iš ten gali keliauti j Berlyną, 
Karaliaučių. Eidkunus ir Virbaliu. Kaina — j Bremeną $103.50 
Kauną — $105:15; Vilnių — |10'5:36: (Karės takse ekstra). 
Rašykite šiandien del .platesniu informacijų apie ši puikų laivą 

APMOKĖJIMAI 
Jei nori parsilraukti draugus ar gimines is Senosios Tėvy

nės, apmtik-ck duju koHonc i>er *NITE© STATKS LINUS, 
I/tikrink jiems gerą patarnavimą, patogumus — tefirnl Jie 
keliauja j>o AMERIKOS VJEiJAVA. 

RCKALAUK KNYGOS 
Rašyk šiandien del pilnų tinfor 
macijų. Dasižinokite apie gra
žius Suv. Valst. laivus, plau
kiančius j Europą. Jokių už 
tai pareigų neturėsi. Pasiųsk 
blanką šiandien 
Informacijų apie Itkivu išplan- • 
kiniiį ir laivakortes reikalauki 

te adresiioilami 
UNITED «TATES IJNES 

Mooro and McGormack, Inc., 
Roosevelt . Steamship Co., Ioc. 
46 BrosA-aray N W Yotfic H&+ i Mt«ntw VatetŲa 
440 S. f>ou4)oni 491, <3bioa«o, 
92 State Street Boston, Mass. v 

Maiiaging Operai ors for 

V. H. sliiiipioif e o a r d 
Passenger Dept. 544LZ 

46 lirofMhvay !Vew Yortt c t t r 
Malonėkite prisiųsti mau juw> 
kii.vNrute veltui del autoritetinjnj 
faktų apie keMonc. Taipgi pilnas 
Informacijas apte Jiuur. Valst. 
Linijos laivus i Europa ir U ank
sto apmokamus keleiviu*. 
> ardas . . Adresas 

J 

[̂ iiiiiiiMMifiifiirrnnnirsiiimrMnuon 
a Išdirbėjiai ir 
Simporteriai ge-
Sriausių armoni- ^ r ^ Wfl 
E kg visam pa- ' 
fjsaulij už žemes-
IB nes kainas negu 

S"kitur. Katalogas 
_ dykai. 

Rašykite Anglifikai. 
5 RUATTA ĮyRRENBIJJ 
U 817 Blue Island Ave. 

Okioago, Dl. 

^JillNWIHIlSllinilHMl2Ufll«l«t^ 

STelefonas Yards" 1138" 
1 STANLEY P'. 

MACEIKA 
GRABORIlS IR] 

BaLsamuotojas 
Tūrių automo

bilius visoklemsl 
reikalams. Kaina] 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago.) 

'•inuuiMniMiiiiiimmiiiittMMMMii 
S. D. LACHAW1CZ I 
LTETVVTS <3RABORtUS 

2314 W. 28-»d PI. Onioa«o, 4Ug 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-1 

ggiausia. Reikale meldžiu a taisau-« 
Skti, o mano darbą busite užga-1 

. "Snėdinti. Tel. Canal 1 2 H — 2 1 9 » | 
TmiiufimiiiiiiiutiuiuiiuuiiuiiiNiiiun 

= S. WtAifDS 
Graborius k* Balsamuotoja* 

K. SYREVIčIA 
Automobiliai visiems refkalanM 

2055 W. Ž2-nd Str. 2149 W. 91 
i Vol. Caaal 4543 Tel. Caaal < 

UJU ] 
ĮPIJ 
A l ikai 

UNITED STATES SHIPPING BOARD 
Keiukite tuos biznierius, kurio 
garsinasi "Drauge , ^ 

file:///jilna
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MĖGINA ATGAIVINTI. 
" ' Į . f ' 1 ^ 11H •» • ' » U I K I 1*1 l [ , I I iii i'ii r »<•#<• n • f»|- , . i^, ir;1i •' 
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Trečiadienis, t a p k r . 22 1922 

SAUGOKITĖS DIFTE 
RITO. 

N sario 1 d. Tik paskui teisėjas 
paskelbs ištarmę bausmės 
kinu sime. 

Jaunikliai šie: \V*m. Quan, 
Aiithoiiv Dominie, James Gri-. 

Chicago jo siaučia difteri
tas. Per praeiti dvi širvaiti, 
sako sveikumo komisionieriuslco ir Alfonso Calabrese 
Dr. Bundeson, kasdien buvo! . 
raportuojama, po 50 naujų 
susirgimų. 

Sveikumo komisionierius 
paskyrė komisiją iš 9 gydy-
toju. Ja i pavesta prižiūrėti, 

Town of Lake. — Lapkr. 7 
d. Leruko svet. įvyko Town 
of Lako Susivienijimo l ie tu
višku Dr-jų susirinkimas. Ne
sitikėta, kad kas griebtųsi šį 
susivienijimą, gaivinti. Bet 
matyt ir vėl tas susivieniji-

PINIGAI IŠSIVSTI. 

Bridgeportas. — Bridgepor-
to kolonija dalyvaudama ben
droj demonstracijoj mgp. 20 
d. McKinley Parke didelių lė
šų sau nepasidarė. Aeiu pasi
darbavimui kai-kurių darbuo
tojų rinkime aukų per biznie-

nes; apie 25 automobiliai 
prisėdo žmonių ir išlydėjo. 

Brid^eportietis. 

EXTfeA StJS.MAS. 

PASIŽVALGIUS PO KAT. 
DRAUGIJAS. 

it^ant difterito atsitikimuose 
sveiki žmonės neturėtu kon-
takto su sergančiais difteritu 
vaikais, ir idant antitoxino į-
Šmirškimai plačiai butų var
tojami, t J* 

UŽGYNĖ KALINIŲ 
MUŠIMA. 

Maderio ir kitų byloje va
kar kriminaliame teisme po
licijos viršininkai užgynė ka
linių mušimą arba badu mari
nimą. . 

Kaip Miller, taip kiti kali
niai skundėsi, kad juos poli
cija mušusį ir kankinusi su 
tikslu išgauti prisipažinimus. 

Tas visa pHnai užginta. 

13 RADIKALU PASIDAVĖ. 

WESįT SIDE. - Sekma
dieny, lapkr. 19 d. Aušros 
Vartų pa r. mokykloje įvyko 
Katalikų Federacijos 3-eio 
sk. mėnesinis susirinkimas. 
Šiame susirinkime* išduota ra
portas iš įvykusio Vilniaus 
(J00 metu sukaktuvių vakaro. 

*• t. 

Iš raporto paaiškėjo, kad 
Vilniaus Jubilėjaus apvaikš-
čiojimas pasisekė visais žvilg
sniais; žmonių sutraukta ne-
vien iš visos Chica^os kolo-
nijų, bet ir iš kitų apielinkės 
miestelių. 

Nutarta Aušros Vartij par. 
naudai surengti milžinišką va
kariene. Sią vakariene rengs 
visos draugijos kurios pri
klauso prie Federacijos. 

mas sau užmigs. Greresnė nau- irius (surinkta 75 dol.) pa 
dengimui lėšų ir su pelnu 
pardavinėjant vėliavėlių ir 

Susirinko neva atstovai, ženklelių, apmokėjus visas bi-
papliauškė, pakoliojo, išbiau- |aš, dar liko pinigų, kuriuos 

d a iš jo miegančio negu gy
vuojančio. 

Lapkr. 19 d. Aušros Vartų 
par. mokykloje Įvyko Katali
kų Spaudos l)r-jos mėnesinis 
susirinkimas. Pasirodo, kad Trylika radikalu, nubaustu 

, , . . . , , . ,.; , Spaudos I)r-ia veikia įssnuo 
kalėjimu bendrai su radikalu; . . . . . 
rnUionier. Win. Bross Llovd, 
jau pasidavė šerifo asisten
tams ir kuone visi pristatyti 
į kalėjimus. 

Tik vienas Bross TJoyd dar 
niekur nesurandamas. Jo 
advokatai tvirtina, kad jis 
tomis dienomis pasiduosiąs. 
"Pa tva rkąs ' savo reikalu: 

susi. Kalėdų pirmą dieną tu
rės puikų vakarą su labai 
marga programa. Bus suvai
dinta net du veikalai ir beto, 
bus dainų ir kitokiu pamar
gini mu. 

[ S . 

PAGERBTAS GEN. GEOR 
GE BELL. JR. 

La Salle viešbuty ana va-
karą surengtas vakaras su 
vakariene ir šokiais pagerbti 
reu. Bell,. Jr . , kurs išeina iš 
armijos tarnybos. 

Vakaran susirinko apie 500 
žmonių. Dauguma jų buvo 
karininkai ir kareiviai, kitais 
laikais tarnavę armijoje gen. 
Bell vadovybėje. 

Pasakyta daug kalbų. 

riojo katalikus ir dar mano, 
kad ' biaurinamieji katalikai 
rems juos, temps savo draugi
jas į tą laisvamanių, kolioto-
jų gardą. 

Tame sus-me pasirodė, kad 
didžiausiąjgerklę turi1 Palekas. 
J is už visus kitus galėjo 
niauresniais purvais apdrab
styti katalikus. Mat, 
jis " pypk orių tarybos" na
rys. Tai tas jam lengva. 

Pakėlė klausimą sostinės 
Vilniaus jubilėjaus paminėji
mo. Kurgi tau! I r šį 600 me
tų sukaktuvių paminėjimą no
rėjo įsidėti į savo purviną 
laisvamanišką vežimėlį 
tarškinti su juo savo partijo.* 
naudai, o mūsų tėvynės Lietu
vos labas — nė negalvoj, bi-
le savo partijai gerai, lais-
vainanybei galima pasitarnau
ti, na ir katalikus, jų papras
ta kalba, " klerikalus' ' išbiau-
roti, išniekinti. Vistiek, tar
tasi, koliotasi, ir ant galo nie
ko nenutarta tame klausime. 

Argi nereikės jiems šauk
tis "vyskupo" Mickaus už
giedoti "amžiną at i lsį" tam 
savo susivienijimui. Tas bu
tų sveikiau ir šiai kolonijai ir 
ta utai. 

Vienas iš delegatų 

komitetas nutarė pasiųsti 
Liet. Raud. Kryžiui, Kaune. 
Dabar pranešame, kad liku
sius pinigus, $56.98, išsiun
tėm litais (570 litų) Liet. 
Raud. Kryž. Visiems aukoto
jams tariame širdingą ačiū. 

Komitetas: 
Roz. Maziliauskienė, Ant. 

Zalatorius, T. S. Janulis. 

North Side. — L. Vyčių 5-
tos kp. labai svarbus susirin
kimas įvyks šį vakarą, lapkr. 
22 d. parapijos svet. 8 vai. 

O. R. Paliuliutė. 

"S Y L VI A" 

•Z^ggf* ^saa mmrm ' ^ 

2 akte komišką operete stato 
scenoj 

Dievo Apveizdos Par. Choras 
Vardu Liet. Vyčių 4 Kuopos 

NED. LAPKRIČIO 26 D. 1922 
Dievo Apveizdos Par. Svet. 

18-tos ir Union Ąve. 
Pradžia 8 vai. vak. 

ŠAULIŲ ATSTOVO 
ADRESAS. 

A. Žmuidzinavičius — Žemai-
tis apsigyveno 3251 So. Hals-
ted St., Chicago, 111., telefonas 
Yards 1234. Prašoma adresuo-

lv k i laiškus nurodytu adresu. 

Įsigykite tikietus iškalno* 
nes sėdynės rezervuotos. 

Po operetei pasilinksmini
mas. 

Kviečia visus 

CHORAS. 

LAIDOTUVĖS. 

Lapkr. 19 d. Aušros Vartų 
Į par. mokykloje įvyko Oiedri-
ninku-moksleiviii susirinki-
mas. Sus-mas buvo gyvas ir 
Įspūdingas. Komisija pranešė, 
kad prie Giedri ninku vakaro 
yra rengiamasi labai stropiai. 
Vakaras įvyks po Naujų Me
tu šeštadieny, sausio 6 d. Bus 
suvaidinta net du veikalu: 
"Mano Jėzau ar esi č i a" ir į ir parapijos 

PAMATYSITE SYLVIĄ. 

PABĖGO IŠ KALĖJIMO. 

Iš Jolieto kalėjimo pasprū
do du kaliniu, paeinančiu iš 
Chieagos. Tai AValter Cain, 

žmogžudis, nubaustas kalėji-
mu iki gyvos galvos 1909. I r 
Marshall Rotli, kurs buvo ka
lėjime neapribuotam laikui. 

Cain pabėgdamas padarė 
daug siurprizo kalėjimo vai-' 
džiai. Xes jis buvo pavyzdin
gas. Naudojosi privilegijo
mis. > 

NUTEISTi LANKYTI 
MOKYKLĄ. 

Guminiai batai". Skaitant 
veikalą "Mano Jėzau ar esi 
čia", nors ir kiečiausios šir
dies, žmogui ašaros per skruo
stus byra. Begalo tai gražus 
veikalas. 'Guminiai batai ' la-

Dievo Apveizdos Parap.— 
Ne taip plačiai garsinamas! 
kaip jau žmonės įdomauja 
tuo ateinantį sekmadienį į-
vvksiančiu vakaru Dievo Ap
veizdos par. ^vot. Žmonės kal
ba ir rodo tvirto pasirįžimo j 
pamatyti tą L. Vyčių 4 kp. (praleisti. 

choro statoma 

Bridgeportas. — Lapkr. 20 
d. 9 vai. ryto įvyko p. Ma-
jauskienės laidotuvės. Apašta
lystės Maldos Dtr-jos nariai-
ės ir klebonas kuri. Kruša-
pasitiko velionę pas pat na
mus ir visi žvakes užsidegė 
atlydėjo į Šv. Jurgio bažny
čią. Bažnyčioje buvo gedu
lingos pamaldos: ekzekvijos, 
mišios; ir kun. Krušas pasakė 
pamokslą. Po pamaldų vėl 
Apaštalystės Maldos Dr-ja vi 
si laikydami "žvakes rankoje. 
palydėjo ligi gatvės. Daugel 
žmonių lydėjo velionę į kapi-

TA UPYK S A V O PINIGUS » 
* 

tokioj bankoj kurį turi suvirs 20,000 pa- y 
tenkintu kostumierių. Tavo piningai yra ap- ; 

'saugoti Valstijos ir CIearing House priežiu- | 
ra, gi mušu stiprios plieninės dėžutės 
(vaults) yra geriausios. 

Ateik šį vakarą ir padėk savo depozitą 
— Mušu durys atdaros nuo 6 iki 8 valandai 
vakare. 

Norint siųsti pinigų svetur, siusk per mū
sų Foreign Exchange Skyrių. 

CENTRAL S S ' BANK 
1112 West 35th Street 

"Saugiausia vieta taupymams" 
•tf-v •»^PS^^^R-*"> : .rfsft- :wkw^::^t 

BBIIKJKPORTAS. — šį-
vakarą lapkričio 22 d. 1922 
Merginų Draugija Nek. Pras. 
S v. If&r. Panos įengia puikų 
pasilinksminimo vakarą Šv. 
Jurgio parap. svet. *>2 PI. ir 
A ubu m A ve. 

Visas jaunimas kviečiamas 
atsilankyti kur prie puikios 
muzikos galės smagiai laika 

h. F, CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

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

Mes dirbon messavich sau
su Electriku Sannsoidal Ma
ciūną Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Ilivolt Ray me-
ssage, Swedish messavicb. Me-4 
atiduodam patainavimą ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant, Utaminkais yra moterų 
diena diena ir nakti. 
1657 W, 45 St. Chicago, M. 

Tel. Boulevard 4552 

- v 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "ORAUGf 

K A L Ė D O M S P R E S E N T A I 
Padarysi geriausia Prezenta savo giminėms, jeigu jiems nusiu

si ant Kalėdų nors 100 Litu naujais Lietuvos Pinigais Per 

A. OLSZEVVSKIO OFISĄ 
Kuris dabai- randasi po Xo. 

3 2 3 5 So. HALSTED Street. Chicago, III. 
Viršuj Star Shoe Co. .Šloro 

Kaip p w pe ra t tu 30 meti), tain ^erai ir dabar A- 01s2ewskis 
SIUNČU PINIGUS LIETUVON 
PARDUODA LAIVAKORTES 

I r daro įgaliojimus (Doviemastis) ir kitus Rojentalius Dukumontus 

dinose rūmuose turi save ofisą ir 
ADVOKATAS ANTHONY A. OLIS, 

(Olszeivski Jr.) 

OFISO VALANDOS KASDIEN': 
Xuo 10 ryto iki 1 )>o piotu ir nuo 3 po pietų iki 8:30 v;ikaro. 
Kedeldieniais uždaryta. 

bai juokingas, kad nuo juoko pasirinkti. Ale negaila ir pas 

komišką operetę "Sylvią". 
Bet nėra ko nusigąsti, kad 
vietos nebus svetainėj sekma
dieny. Tik reikia truputį 
anksčiau už kitą ateiti, na ir 
puikiausią sėdynę bus galima 

Narė. 

gali ir šonai skaudėti. 
Taigi ruoškitės iš kalno į šį 

stovėti, bile tik bus galima 
gauti progą pamatyti tą ko-

gražu vakarą. Jojo pelnas y-i mišką operetę. O jei iš kalno 
ra skiriamas palaikymui sa- \ nusipirksite tikietus, tai dar 
vo orsano "Giedros" ir ne- geriau padalysite. Tada sė

dynė bus užtikrinta, nes sėdy
nės yra rezervuotos. 

Po operetės bus pasilinks
minimas, kuriame kiekvienas 
su sveikomis jojomis galės 
dalyvauti. MenkraŽtis. 

turtingiems moksleiviams. 
, Žvalgaitis. 

ŠVIESKITĖS SKAITYDAMI 
GERAS IR NAUDINGAS 

K N Y G A S . 

ffillllllllffillllllllflia 

IVAŽINEKIS PO VISĄ S 
K KALĖDINIS IŠPLAUKIMAS 

LIETUVON. 
Baltic Amer. Linija suorga

nizavo speeiale ekskursija ant 
laivo "L i tuan ia" kufis iš
plauks gruodžio 6-ta. 

Laivas "L i tuan ia" plauks 
tiesiai į Hamburgą ir Libau, 
tai-p kad parvažiuosite Lietu
von ant Kalėdtj. 

Specialiai valgiai bus duo-Įį: 
darni ant laivo; Laivo kap i -1S 
tonas bus Santa Claus ir da- j ~ 
lys vaikams Kalėdines dova
nėles. 
Laivas "L i tuan ia" yra grei

tas turintis atskirus trečios 
kliasos cabins, keturiems še
šiems ir aštuoniems žmonėms. 

(Apgr.) 

CHICAGA 
TURĖDAMAS 

Savaitinį "L" Pass'ą 
m 

• $1.25 

£•1 
LIETUVIAI AMERIKIEČIAI. 

KALĖDOS NETOLI ! 
Jūsų giminės, ar geri pažįstami LIETUVOJE ti

kisi nuo JUSVĮ Kalėdoms kokios nors dovanėlės. 
Amerikos Lietuvių Dienraštis 

: 

S 

• EXTRA PROGA! Restaurarvtas 
pardavimui už "cash" arba mainy
mui ant namo arba lotu, biznis iš
dirbtas per daugelį metu Lietuviais 
apgyventoje apygardoje. Pardavimo 
priežastis yra labai svarbi — pa
tirsite ant vietos. Kreipkitės sekamu 
antrašu: 

1614 West 48-th Street 
Chicago, III. • 

a 

/ 

AUGĄS" 

Keturi jauni įtariami vaiki-: 
šėiai areštuoti ant kampo • 
Jackson boulvard ir Kacine i 
ave. jiems važiuojant automo- N 
biliu. l E 

Patraukti teisman už nepa- I* l a b a i t a m tikslui tinkamas. Užrašyk jį jiems. Kaina tik 
dorų pasivedimą. Teigėjas ^ $6,00 Jis juos Lietuvoje lankys ir nuolatos apie jus ir 
IFaas jų kiekvienam uždėjo • jU Sų veikime jiems praneš, 
po 200 dolerių bausmės. / m K i l ] s k $ 6 ( X ) h[uQ a d r e g u . 

tnt P* 

S 
• • 
S 

toliaus, gi visiems keturiems !* DRAUGAS PUBLISHING CO. 
Tečiaus bausmes paliko ai 

18 I 
liepė vakarais lankyti Crane jJB' 2334 So, Oakley Avenue 
Teehnieal Ilig-h School iki va- : 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turėti naujausios 
mados pasiutus drabužius at-
eikite pas mane. Siuvu ir lai
kau koatus, siutus ir dresses. 
Esu praktikavęs 8 metus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Amerike 10 metų. Barba su
prantu gerai ir atlieku atsa
kančiai. 

Mrs. G. I. BURBA 
Chicago; 111; B ! 3 2 1 4 Bo' H a 3 s t e d s t - Chicago. 

{Telefonas Boulevard 2469 

Važinėkis po visą mieste kaip tankiai nori ir kiek tik nori ant 
neapribuoto — apmainomo savaitinio "L'* pass'o — 

pradedant panėdelio rytą ir baigiant nedėlios vakare gali 
važinėtis kaip tankiai norį, ant savaitinio permainomo pass'o. Var
tok važiuojant ir gryštant iš darbo; važiuojant bažnyčion, į par
kus, teatrą, svečiuosna. 

Kuomet pats nevartoji, gali šį pass'a paskolinti kitam. 

Vaikams Kainos Numažintos 
Vaikai 7 metų amžiaus važiuojanti kartų su suaugusių 

žmogum važiuoja dykai. Vaikai suvirs 7 metų ir nepilnai 12 metų 
moką tik 3c. Vaikai suvirs 12 metų moka regulare kaina. Vaikai 
lankantieji mokyklas Ckicagoj neturintieji 1 7 metu moka po 5c. 
perkant tikietą ant 50 važiavimų už $2.50. Šias knygutės gali
ma gauti parodant mokyklos paliudijimą. Tuščios blankos gauna-

, mos pas kiekvieną Eleveitorių tikietų agentą. 

Vartok Savo "L" Pasą 
Chicago Elevated Railroads į 
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