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Santarve Padavė Turkams Pla
nus Dardaneliu Reikale 

BOLŠEVIKAMS NORISI Už 
DARYTI JUODĄJĄ JURĄ. 

. - — > • • • • i — / 

Nelaimė patiko jį važiuoja j 
automobiliu. 

DUBUQUE, lova, gr. 7 . -
Vienatinio S. Valstybėse ka
talikiško anglu kalboje dien
raščio "Daily American Tri
būne" laidėjų-redaktorių Ni-
eholas Gonner patiko nelaimė 
ir-netikėta mirtis. 

Praeita šeštadienį jis su 

TURKAI TURĖS GERAI APSVARSTYTI TA 
K L A U S I M A 

LAUSANNE. gr. 7. —Pa-! Karo laivai praleidžiami. 
galinus pirmieji santarvės va
lstybių delegatai prabilo Dar
daneliu stovybos klausime ne
sulaukdami turkų paduodant 
savo planus. 

Santarvės delegatai padavė 
turkams tokius planus: 

Dardanelius ir Bosforu kaip 
savo sūnumi Uieholas, duktė- taikos, taip karo laiku 
rimi Anna, J. B. Shroeder, kontroliuoja internacionale 
Mias E. Hirr^chboeck ir Fred komisija, sudaryta iš atstovu 
Stemm (visi Marquette lni-!visų didžiųjų valstybių, Suv. 
versiteto studentai) anksti ry-j Valstybių, Turkijos, ir visų 
ta automobiliu išvažiavo iš šalių, kurių sienos susisiekia' 

su Juodąja jura. čia Į Mihvaukee, Wis. 

Apie ui 45 mailių nuo Du-
buque važiuojant į Janesville, 
arti South Wayne, automobi-

Sako. tegu turkai kontroliuo
ja Dardanelius. 

liūs paslydo ant šlapio vieške-! "orėjo. Ir šiandie tuo klau-

j Turkai turi pagalvoti. 

Taigi, turkai turi, ko jie 

Visus planus ir visus pro
jektus turkams vakar įdavė 
Anglijos delegatas lordas Cu-
rzon. 

Šis pažymėjo, kad kontro
lės komisija galės šen ir ten 
praleisti Dardaneliais nusta
tyto didumo karo laivus. Te-
ėiaus j plaukusiems į Juodų ją 
jura karo laivams komisija 
paskirs laikų, kada jie turi 
gryžti. Tas laikas bus ski- ktų. 
r i amas sutinkant su aplinki
nėmis Juodosios juros valsty 
>emis. 

LAUSANNE, gr. 6\ - Pa
sirodo, kad Dardaneliu ir 
Bosforo pertakų kontrolei 
daugiausia prieštariauja An
glijos ir bolšeVistinės Rusijos 
kontradikeiniafr nusistatymai. 
Kad tuotarpu Franci ja, Itali
ja, Suv. Valstybės ir net pati 
Turkija pertakų klausime ne
turi definitivių planų. 

9 MILIONAI PROHIBICI-
JAI VYKINTI. 

WASHINQfTON, gr. 7. — 
Prohibicijos vykinimo vyriau 
šias komisionierius Haynes į-
davė kongresui raportų iš 
prohibicijos vykinimo 'perei

tais metais ir reikalauja 9 mi 
lionų dol. išlaidų ateinantiems 
metams. 

Komisionierius tvirtina, jog 
prohibicijos vykinime šiandie 
krizis pasiekęs aukščiausia 

Prezidentas Priešinasi Konstitu
cijos Tampymui 

AVASHINGTON, gr. G. — Bet senato agrikultūros ko-
Prezidento rinkimų ir inaugu- mitetas, kuriame yra progre* 
racijos konstituciniam "ame-Į šyvių atstovų didžiuma, ta a-
ndmcntui," kurį senatas turi, mendmentą grųžina senatui ir 
tuojaus svarstyti, didžiai) drrbuosis jį pravesti, 
priešinasi prezidentas Har- ,-, 
dingas. 

Prezidentas sako, kad šalies 
konstitucija neberaikalmga . 
nuolatinio tampymo. Taip i 
toliuus negali būti. 

i 

Prezidentui ypač nepatinka; 
greitas kongreso sušaukimas, 

lės išlaidos. Paskui išlaidos j kurs turi sekti vos už kelių 

, laipsnį. Sekantiems keleriems 
Kiek žinoma, Turkija pasi-l , ' .. , . , 

."T* . ! i metams, bus reikalingos didc-
ivngusi sutikti su br kokiaį 
planu, kurs nepricštariauja! 
. . J .eisiančios mažyn. Gyventojai savaictų po rinkimų. larp<> 
jos .nterosnms ,r lutoms vals- „ ^ i a h . į s t a t v m i } p i l < h . . i rinkimų ir kongreso sesijos 
tyhoms tinkamas. Turkai bi- s i f t * . , | p r adžįos visuomet turi bu t 
jo kaip AnRl.jos, taip bolševi-, ^ . ^ ^ ^ £ ^ i ̂ ^ t a r p a s R e j k i a 
stmės Riejos statomu proje- fcwj6(i taikymo reika,lnga duoti progos visuomenei atsi-

įxas "amendmentas," kurs 
.turėtu skaitvtis iš eilės 20-uo-
y\ paduoda šias atmainas 
konstitucijoje: 

Prezidento ir vice-preziden-
ir: inauguracija seka trečiąjį 
sausio pirmadieni po rinkimų. 

'Naujai išrinktas kongresas 
susirenka sesijon pirmų j į sau
sio pirmadienį. 

ko

lto ir, nusiritęs pakalnėn, upe
ly apvožė leidėja-redaktorių, 
jo dukterį ir Shroeder. Visi 

simu jio turi rimtai pagalvo
ti. 

Pasirodo, kad turkams Da-

Duota laiko. 

Turkams iki penktadienio 
duota laiko gerai išstudijuoti 
planus ir duoti atsakymų. 

trys prigėrė. Gi jo sūnui ir /danelių problema labai siin 
kitiem dviem pavyko kaip ten 
išsigelbėti. 

ki' Jei jie paklausys Rusi 
jos bolševikų ir norės Darda 

Miręs Nicholas Gonner bu- P e l i l 1 8 l ) a l i k t i s a v o k o i l t r o l ėJ° 
ro vieton žymiausių pasauK-!tai Turkijai prisieis 
nių katalikų Suv. Valstybėse, i 
i>~~« T>:,.~ v «„K«V„;«L ^ K« fTai nemažas dalvkas. Turkai lapą l^ius X. įiabasnmkų bu-.i 
vo apdovanojęs 8v. Gri^o-

IJolševistinės Kusi jos dele
gatas Tchitcheriu pranešė, 
kad jis kovosiąs prieš tą san
tarvės planų.' Xes jis reiš
kia, kad pertakas turės užval-

paaigaJ dyii Anglija. 
minti nemaža karo laivyną. 

liaus ordenu už jo nuopelnus 
katalikystei. 

Visų trijų žuvusių laidotu
vės įvyko čia antradieni. 

SIMPATIJOS REIŠKIMAI 
MIRUS N. GONNER. 

Kondolencijas telegramo
mis į Dubuque, I a., pasiuntė 
Amerikos Arkivyskupai ir 
Vyskupai. Visi jie tvirtina, 
kad mirus Gonner'ui katalikų 
žurnalizmas Amerikoje pane
ša didelius nuostolius., Nuo-
šuolius turi ir Bažnyčia. 

Chieagos Arkivyskupo pa
siųsta tokia telegrama: 

"Siunčiu savo simpatijų 
mirus Gonner'ui. Jo miri
mas tikrai didelis nuostolis 
Bažnvčiai." 

to nenori. Ir nežinia, kaip 
jie atsineš tan klausiman. 

Tchitcherinas reikalaus, 
idant Dardaneliu kontrolė bu
tų palikta vieniems turkams. 
žinoma, jei turkai to norės. 

ANGLIJOS REPRESIJOS KONSTANTINOPOLY 

;Tečiaus jie visgi labi aus 
linksta prie bolševistinės Ru
sijos- Nes Anglija kur-kas 
(langiaus grūmojanti. 

Bolševiku planai. 

Bolševistinėfe Rusijos užsie
nių reikalų komisaras Tchit
cheriu didžiai griežtai nusis
tatęs prieš Angliju. > Jis An
gliju vadina viliūge. 

Anądien konferencijos susi
rinkime jis skaitė Maskvos 
valdžios nusistatymų. Bolše-
vistinė Rusija stovi už tai, t 
idant Dardaneliai ir Bosforas 
kartų ant visados butų užda
rytas karo laivams plaukioti. 
Tos pertakos tečiaus visais 
laikais turi but atviros ir 
liuosos pirklybai. 

be paliovos kova. 

6 ŽUVO SU AEROPLA
NAIS, 

kvošėti, visapusiai apgalvoti 
visokius klausinius. 

Panaikinama elektoralė 
logija. Prezidentų ir vice
prezidentų kiekvienos valsty
bės gyventojai renka tiesiogi
niais balsais. 

NEtyTOET, News, Va., gv. 
7. — Langley lauke du'aerop
lanu susidaužė ^6tr-^ė^ų au
kštumoje ir liepsnodami dri
bo žemėn. 6 žmonės žuvo. Iš 
jų du armijos lakūnu — ma
joras Gearhart ir kapit. Do-
vle. 

PATARIA MAŽINTI MO
KESČIUS TURČIAMS. 

. Be to, Maskvos valdžia sto-• < 

TURKAI NENORI IŠLEIST Iš TURKIJOS KRIKŠČIONIU 

ŠVENTASIS TiVAS PASI 
TIKI FRANCIJA. 

PARYŽIUS, gr. 7. 

KftNSTANjnNOPOL, gr. 
7. — Kuomet turkų naciona
listų jiolieija mėgino konfis
kuoti pačių nacionalistų auto
ritetų išduotus pasportus 
šimtui armėnų, norinčių aplei
sti Konstantinopolį, Anglijos 
kariuomenė tuojaus išnaujo 
užėmė visas čia muitines ir 
kulkasvaidžių apsaugoje leido 
tiems armėnams ir kitiems 
krikščionims pabėgėliams in-
eiti į laivus,* kuriais apleis 
Turk i jų. 

Turkų policija, be to, ne
leido krikščionims pabėgė
liams sueiti vienan franeuzų 
garlaiviu Samsune, Juodos 
juros papkraščiuosę, nors tie 

Lš pabėgėliai turi italų autorite-

Romos gryžo Apaštalų Sosto 
nuncijus Francijai, monsigno-
ras Cerretti. 

tų leidimų. 

Militarinis Konstantinopo
lio gubernatorius Rat'et paša 

Pasikalbėjime su spaudos'turėjo keturių valandų kon-
atstovais monsigneras sakė, ferencijų su santarvėj komi-
jog Papą reiškęs dideli pasi- sionieriais ir generolais. Pa
tikėjimų Francijos valia kas daryta laikina sutartis, kuria-
link legalės Bažnyčios stovy- ja pasiremiant leidžiama kri-
bos Franci joje- Ikščionjms apleisti Turkijų, jei 

Toliaus sakė, kad Šventa- jį(; to nori. iTečiaus paties 
sis Tėvą* nuodugniai painfor- principo klausimas neišspręs-
muotas apie visus reikalus tas. Turės įvykti daugiau 
Francijoje ir patsai tai visa konferencijų, 
studijuoja. Be to, Pius XI 
labai palankiai atsineša i 
Francija. 

se yra apie oliOOO krikščionių, 
daugiausia subėgusių iš Tur
kijos gilumos. Graikų gar
laiviais norima juos iš ten 
paimti. Bet turkų autoritetai 
priešinasi. Sako,, jei tie 
krikščionys bus imami į grai
kų laivus, tai turkų valdžia 
juos visus, krikščionis, grų-
žinsianti atgal ^Turkijos gilu
mom 

AIRIJA LAISVA ŠALIS. 
DUBLINAS, gr. 7. — Pra

dėjus vakar Airija liko laisva 
šalis, Britanijos dominija, kuo 
met Anglijos karalius patvir 
tino Anglijos pravestų Lais
vosios Airių šalies konstitu
ciją. 

Airijos generaliu guberna
torium čia prisiekdintas gen. 
Healy. 

Airija švenčia didelę šven
tę po daugelio šimtų metų 
laimėjusi laisvę. Nuo šio lai
ko airiai patys savo valsty
bės lfkimu rūpinsis, nors ir 
prigulės Britanijos imperijos 

Rafet paša tvirtina, kad 
. santarvė jau neokupuoja 

— Konstantinopolio ir neturi 
CHICAGO. — Šiandie pra-, teisės maišytis tarp jo ir Tur-

matomas nepastovus oras; ki joj gimusių krikščionių. 
maža atmaina temperatūroje.! Juodosios juros pakraščiuo-

MIRĖ JĖZUITAS PROFE 
ŠORIUS. 

ST; LOUIS, Mo., gr. 7 — 
Mirė St. vLouis universiteto 
žymus dogmatinės teologijos 
profesorius, kun. Francis J. 
Klocker, Jėzuitas- Nabašnin-
kas ėjo 63 metus amžiaus. 

»vi už tai, idant pertakų visa 
kontrolė pasiliktų turkams. 
Nes tai turkų teritorijos, jų 
savastys. Turkai gali net 
pakraščius apginkluoti. Pri
reikus turtai gali net sau 
draugingos valstybės karo 
laivus praleisti. iTai nuosa
vas turki} reikalas. 

Tchitcheriu dar sakė, jog 
seniau bolševistinė Rusija no
rėjusi paimti Dardaneliu kon
trolę. Bet nuo to atsisakiusi. 
Ir jei taip, tai bolševistinė 
Rusija griežtai priešinga, 
idant ta kontrolė tekt̂ ų Angli
jai. Rusija turi saugoti savo 
interesus. 

i 

įTrys planai. 

Konferencijoje su laikrašti 
ninkais Tchitcherin , pa'davė 
tris planus, pagal kurių per
takų klausimų galima išsprę
sti. 

1. Dardanelius ir Bosforu 
turi okupuoti Rusija. Bet 
Rusija to nenori. 

2. Pavesti internacionalei 
okupuotei. Bet tuomet kont-
r 
turi stipriausių karo laivyną. 

3. Palikti pertakas turkams 
taip, kaip butą pirm karo. 

Tchitcherin sako, jog tas 
paskutinis trečiasis planas bu
tų atsakanciausias. ftes tuo
met turkai saugotų inėjimą 
Juodojon jūron, kur b. Rusija 
turi daug interesų. 

Turkai tyli. 

{Turkai delegatai pranešė, 

AVASIIINGTON, gr. 7. — 
Plnigyno sekretorius Mellon 
kongresui Įdavė savo raportų 
įstatymui jokių pataisymų. 
Nereikalauja jis federalių 

mokesčių įstatym. pataisymų. 
Tik pataria sumažinti "snr-
taxas," taigi, turčių moka
mus mokesčius. Tie nabagai 
jau ir taip daug "pavargę." 

GRAIKŲ PRINCAS BUVO 
AUDIENCIJOJE PAS 

ŠVENTĄJĮ TĖVĄ, 
ROMA, gr. 7. — Ištremtas 

iš Graikijos princas Andrew, 
buvusio karaliaus Konstanti
no brolis, su savo žmona A-
Hee ir keturiomis jaunomis įvykęs specialiai, kad perso-
(hikterimis buvo audiencijoje 
pas Šventąjį Tėvų. 

Princas dėkojo Papai už 
pasidarbavimų jį išgelbėti 

nuo mirties bausmės, kokia 
jam buvo revoliucinės vald
žios Atėnuose planuojama. • 

Papą princo klausinėjo a-
pie Graikijos padėtį. 

Paskui princas buvo priim
tas kardinolo Gasparri. 

Jis 'pareiškė, kad keliaująs 
Anglijon. Tečiaus Romon at-~ 

naliai padėkoti Šventajam Tė 
vui. 

L I E T U V O J E . 

PRASIDĖJO B*LA. 

KALĖJIMAS — NE 
VIEŠBUTIS. 

MARION, 111., gr. 7. — Pa
galiams čia prasidėjo byla del 
buvusių Herrine darbininkų 
skerdynių. Teisiami pirmiau
sia 5, kaltinami žmogžudystė
se. 

PRAGAIŠO KLERKAS SU 
PINIGAIS, 

Strauss Furniture Co., 6357 
S. Ashland ave., klerkas Tho-
mas Kelly vakar pirm pietų 
išėjo artimon bankon. Nešė 

KAUNAS. Dėlei nesąmo
nių, kurias' skleidžia įVilniaus 
lenkų laikraštis "Slowo" a-
pie Lietuvos kalėjimus ir lai
komuosius juose lenkus, teko 
sužinoti kalėjimų departa
mente ir "Kalinių globoj" ši
tokį paaiškinimą: 

"Visi taip vadinami kali
niai — lenkai yra Lietuvos 
piliečiai. Tarp tų "lenkų" 
yra kaliniai, pavardėmis Kiš
kis, Meškis, Čiurliams, Mar-
gulis, Kubilius, Adomaitis ir 
kiti; kai-kurie jų net lenkiškai 
kalbėti nemokę. 

Kad kalinių būvis yra var
gingas, visai suprantama, nes 
pats laisvės atėmimas nevi
sai vra malonus. Maisto ka-
Įėjimuose' jie gauna užtekti-300\dolerių pinigais ir 700 do

lerių čekiais. 'Išėjęs negry-l nai, atnešimai iš šalies neap-
žo. Banko j patirta, kad jis' riboti, pasimatymai duodama 
ten nebuvęs. ' .du kartu į savaitę, pasivaik-

i j ščiojimui valandą į dieną. Ka
ls Board of įTrade viešbu- ^niai inteligentai patalpinti 

čio, 321 S6. La Salle st., iš geresniose kamerose; knygų 
penktojo aukšto per' langą iš- gauna iš miesto su prokuratu-

o ^ tektų tai "valstybei, "kuri »<*<> l a « k a n i r * * * ^ M i " r 0 S l e i d i m u b e apribojimo. 
chael Salno, 35 metų. Pas jį, Nurodymas, kad Šiaulių ka-
rasta rusiškai rašytas raščiu- įėjime jie vergiami dirbti su
kas ir 85 doleriai. Rašo, jog' nkius darbus ne visai tikras, 
jam įsipykęs gyvenimas. n*s bendrai jokių sunkiųjų 
• - -— • ==;!r darbų mūsų katėjimuose nė-
jog pertakų klausimu jie pir-ira. Vienintelis darbas, kurį 

! kalėjimų sienų jie dirbti ne
leidžiami, nes maždaug visi 

jie turi didesnės bausmės ar-
ba tardomi: tos gi rųšies ka
liniams leidžiama dirbti lik 
kalėjimų sienose. 

Valgis, kaip jau buvo pis 
tebėra, ypač kalėjimuose, ku
riuose išlaiko valdžia, o ne sa-
vivaldybės, yra užtektinai g-.•-
ras. Valgis išduodamas su 
kalinių priežiūra, kurie nuolat 
iš eilės dižuruoja virtuvėje. 
Jokių ypatingų apsunkinimų 
kaliniams nedaroma, bet žino
ma, pro langus žiūrėti ir kal
intis neleidžiama. Buvo po
rą metų atgal atsitikimų, kad 
sargyba negalėdama pavaryti 
kalinių nuo langų, šaudė auk
štyn, bet ir tas dabar užgin
ta. Kalinius mušti griežtai 
uždrausta ir jeigu tokie atsi
tikimai butų, kaltininkai butų 
nubausti. Pančiai mūsų ka
lėjimuose abelnai nevartoja
mi. Jie tiktai uždedami, kai 
kas nusikalsta. Taip vadina
miems — lenkams ta bausmė-
ligi šiam laikui taikoma nebu

vo yy 

Chicagoje pavogta 5 auto
mobiliai paroje, gruodžio 5-6. 

mutiniai nepaduosiu jokių 
planų. Jie, kaip paprastai, 
tylėsią. ;Tegul, sako, santar
vės delegatai pirmiau paskel
bia savo projektus. Ir tik 
paskui jie, turkai, atsiliepsią. 

kaliniai dirba, yra malkų piau 
stymas ir kapojimas. Bet tą 
darbą jie atlieka iš eilė* su 
visais kitais kaliniais, ir at
lieka noriai, nes tai duod* 

SKAITYKITE IR PUTOJ. 
KITĘ "DRAUGĄ." 

P I N I G U KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svar. 4.46 
Francijos 100 frankų 6.36 
Italijos 100 lirų 4.56 
Vokietijos 100 mark .01^ 

jiems šiokį tokį judĮMį. f ž Lenkijos 100 mark. .0062 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

••DRAUGAS 
Ha* b^iiec* išskyrus nedėldiaaiu* 

PRENUMERATOS KAINA: 

11 a ut vbės k ibi rkštis. 
' Antra vertus, nises esame*tos 
nuomonės, kad ne . žmonės įs
tatymams, bet įstatymai žmo
nėms. Reiškia, nors įstatymai 

tfteUui*..... 
Pusei Metų, |3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. 
kas skaitosi nuo niairašymo dienos 
ne nū© Naają Metų. Norint pertnai-
njti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
•iųsti išperkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gas į registruotą laišką. 

1 'DRAUGAS" FŪBL. CO. 
*384 So Oakley A ve., Chicago. 

TeL Eoosevelt 77M 

Iltim PILIETYBE" 
ĮSTATYMAS. 

i . 

Tiek daug šiandien kalba
ma ir rąžoma apie Lietuvos 
pilietybės Įstatymą, kad- rodos 
nėreiktii prie jo grįžti. Tečiaus 
imant domėn didelį lietuviu 
amerikiečiu susirūpinimą tuo 
įstatymu ir besibaigiant pilie 
tvbės įstatymo terminui pra-
A artu i jį dar kartą pažvelgti. 

Klausimo pastatymas. 

Pirmiausiai turime pareikš
ti, kad mes nesame Lietuvos 
bei Amerikos įstatymų apla
mai ir pilietybės įstatymų y-
pačiai, agitatoriai. Tauta kuri 
stengiasi vykdinti įstatymus 
grodama savo piliečių jaus
mais, vilkindama patriotines 
stygas kad įgyvendinus įsta
tymus, doriniai vra ištižusi. Tr 
jeigu nun teko pastebėti 
spaudoje panašios rūšies 
straipsniu agituojant už pilie
tybės įstatymą, tai labai skau
dus apsireiškimas, mušu pilie
tinį nepriįrendimą rodąs. 

Lygiai, dar bjauresnis ir 
nedoresnis pasielgimai yra tos 
j)pva **lietuviu'* spaudos, kuri 

derlingiausius pasaulio pttotus 
pasiremiant principu, kad j ia 
pirmutiniai atėjo,- vaduojasi 
tiranijos brutale jėga. Baltie* 
ji privalo pasidalinti tais m* 
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ra leidžiami tautos atstovu— vo grobiais su kitu rasių tau-
Seimo ir kaipo toki turi auto
riteto ir yra gerbtini, vis -tik 
privalo ne pataikaujant vie
nai grupei piliečių, jungti vL 
sus piliečius, daboti visuome
nės labo besiremiant pastoviais 
teisybės ir teisingumo princi
pais. Dėlto visi žmonių įsta
tymai gali ir privalo būti tai
somi, tobulinami. * kuomet jie 
ne siekia savo tikslo. Ryt 
Jaugiaus. 

GELTONOSIOS RASĖS 
PAVOJAI. 

: 

1. K U t ' M ' I K . J M ir melagingai in
formavo savo skaitytoju.-, apie 
pilietybės įstatymą. Pasinau
dodama "gera proga", kurią 
ji randa ir ten kur jos nėra, 
išliejo visa savo piktybės tul
žį ne tiek prieš pilietybės Įs
tatymą, kiek prieš Lietuvos 
Valstybę, ir jos žmones. J i sie
kė savo tikslo — klaidindama 
ne vieną, keldama pagielą 
prieš Lietuvą ir jos Vyriausy
be, gesindama begęstančias- "Baltieji, 

Suvienytų Valstybių* Aukš
čiausias Teismas susiaurino 
geltonosios rasės teises. Už
draudė tos^rasės žmonėms 
čia naturalizuotis ir įsigyti ne-
judomą turtą. 

Tas . Te ismo nusprendimas 
sukėlė didelį triukšmą ne vien 
Japonijoj, bet ir Kinijoj. Ja
ponija skaitosi tiek civilizuo
ta, kiek ir Europos valstybės. 
J r todėl* reikalauja, idant jos 
piliečiai visame pasauly turė
tų lygybe su baltosios arba 
kaukazinės fasės fžmonėmis. 

Kiek žinoma, pati Japonijos 
vvriausvbė tuo klausimu ne 
tarė savo formalio žodžio. Te-
čiaus japonų valdžios sferose 
pakilęs didis nepasitenkini
mas baltaisiais, kurie statosi 
aukštesniais už geltonodžius. 

Kinijoje tuotarpu projektuc 
jai na apriboti baltosios rasės 
apsigyvenimo teisės. Tuo bū
du mongolų tautos nori atsi
dėkoti baltiesiems už panieką. 

Pastaraisiais laikais Kinijo
je baltieji žmonės plačiai vys
to visokią prekybą. Ir -jei ki
nai imtų vykinti savo projek 
tą, nuo to daug nukentėtų Eu
ropa ir Amerika. 

Japo.nų spauda pakėlė, tor-
malų atakį" prieš baltąją ra
sę, kuri geltonąją rasę stumia 
antrojon vieton. Kai kurie 
laikraščiai įspėja baltuosius. 
Siiko, jei jie nori sulaukti gel
tonojo pavojaus, tai taip elg
damies sulauks. 

Vienas didžiausių ir rini 
čiausių japonų dienraščir 
"Nichi — Nichi" štai ką ra 
ro: 

tomis. Kitaip gi 900 milionai 
geltonosios rasės žmonių pa
kels jiems kovą. Nes i r gelto-
nieii turi visur turėti tokias 
pat privilegijas,, kokias turii 
baltieji". 

Nereikalingi nei argumen
tai, i 

VYRĮJ TEISĖS 

AB NE VEIDMAINIAI? 

Lietuvos Seiman rinkimų 
metu, kairieji iš soc. liaudi
ninkų (Natkevičiaus), valstie
čių sąjunga (Žygelio), Kartu 
ir Amerikos sandariečių ipaiv Įtvirtintų organizaciją vardu 

' Nuo senai1 vis kalbama tiii 
įapiė moterų teises: balsavimo, 
pilietybės, tyčių teisę i r t. t. 
Feministai ir antifeministai 
(motorų ir. ne moterų šalinin
kai ) jau 'pasisotinę, gi publi
ka nuvargusi. Bereikėjo nau
jos išvados ir, ačiū Pikuliui, 
atsirado t rys piliečiai, kurie 
pareikalavo vyrų teisių. 

Iš Rytų, sakyta seniaus, at
eina šviesa, gi šiandien iš 
New Yorko ateina šviesa kuri 
praskleidžia tamsią vyrų pa
dangę. 

fFrys drąsus " amerikiečiai 
Bonns, Ferguson ir Connelly, 
TTreipėsi į valdžią, kad j i 

tija, o net i r soc. demokr. 
( ' 'Naujienų") parti ja rožan
čius poteriavo, stacijas vaikš
čiojo, savo nuopelnus Bažny
čiai rokavo. Mat reikėjo su-
kvailinti tamsius žmonelius, 
ar ka ip kairieji bei raudoniej i 
sakė, įrodyti savo katalikybę. 
J a u įrodė lapkr. 13 d. Seimui 
atsidariusi 

Seimą pradedant buvo iškil
mingos pamaldos katedroje. 
Socialistų nėra. Maskvos da
vatkos, turbūt Lenino palai
minimą gavo. Seimą atidarius 
atstovai sulyg konstitucijos 
privalo padaryti viešą ištiki
mybės priesaiką ar pasižadė
jimą. Lietuvos Respublikai. 
Kad. bolševikai nedarė prie
saikos — suprantama. Ne-vel
tui jie. tveria naują tikybą ku
rios šventieji' Marksas, Bebe 
lis. Bet socialistai gyrėtei esą 
geri " katalikai", tuotarpu 
kuomet J. Kk. Žemaičių Vys
kupas Pi". Karevičius siekdino 
krikščionių demokr. bloko at
stovus, kairieji — soc. liaudi
ninkai, valstiečių sąjunga* soo. 
demokr. sėdėjo., J ie paniekino 
kryžių ir Evangeliją kurią 
bučiavo krikščionys. Ar berei
kia didesnės veidmainybės ?! 
Prieš rinkimus jįe "katal i
kai" , gi po rinkimų palieka 
kaip ir buvę bedieviai. Rin
kikai dabar supras kokius bolševikai, sėdėjo. Reiktų- ste-

katalikiLs" jie"išrinko. Tepa- >bėtis, jeigu Seimas neišmestų 

"'The association of Brothers 
under the skin". 
' Organizacija auga ir jeigu 

smarkiai prasiplatins, mes 
busime keistų atmainų liudi
ninkai. 

Vyriausia* jos tikslas: "į-
kurti, palaikyti ir. tvarkyt 
" n a m u s " kaipo vyrišką įs
taigą". Tokį. tikslą pastačius,, 
Veikėjo būtinai galvoti apie 
vyro apsigynimo teises. Taigi 
draudžiama vyrui šluoti, eiti 
su pirkiniais rinkon, virti, 
p lau t į indus, kurti pečių. Pa
tikrinus šią teisę reikia ap
saugoti šeimynos turtą: "žmo
na, negali nieko pirkti nepa
sitarus su vyru ir negavus vy
ro pritarimo". Šis punktas 
turbūt ne vieną "divorsą" pa* 
gamins. 

Beto, "Ižmonos motina, gi
minės nebus įleidžiami į na 
mus be leidimo raštu vieno 
organizacijos valdininko; tas 
leidimas neturi vertės šeštar 
dieniais, sekmadieniais ir 
švenčių dienomis/\.., Protestų, 
rodos,.nebus perdaug. 

Kadangi % vyrai yra geri 
skonies žinovai, ateity nelei 
džiama žmonai prirengti by 
kokį valgį, bet gerą virtuvę 
privalu vesti. 

"Žmona, kalba įstatai, ne

privali) prikaišioti vyrui* jo 
senobinių klaidų-". Nėra bai
mės, nes dienos paklaidų; pa
kanka barniams. 
Bet B artik. įstatų^ turės daug 

simpatijos pas vyrus. J is skani 
,ba; "Vyras turi teisės tam tik-

d 6 j P ir tai, kad įvedus nauju, JjflĮflfi B E K ^ T I N T , 
pinigus Lietuvon žydai dėjo. 

- - - —-

visų. pastangų, kad juos nu* -i 
mušti; kad. keleriopai pakėlė j 
prekių kainas be jokios svar 
bios priežasties, kad del to la
bai' prieš juos įnirto Lietuvos 

rąt vakarų skaičių" į mėnesi, gyventojai, kad Kaune net 
apleisti namus ir grįžti tinka- pasirodė proklamacijos; grąsi-
mą valandą, kuri jo išmanymu 
yra tokia". Bent kiąk protes
tų: plojimai iš dešinės, iš cen
tro ir iš kairės. 

Atsitikimais, kad moteris. 
rodytų pavyde "vyras pasi
naudos 'geležinių amžių/ prie
monėmis* S i spunk tas galb bu* 
ti dažnai, vartojamas ir labai 
skaudus. 
I "Vyras tegali ir sprendžia 
apie savo žmonos parėdaltis 
ii apie sijono ilgumą". Jeigu 
šis įstatymas laimėtų ,visur*, 
moterų grožė pašoktų nieko 
nenustojusi. 

Tuotarpu, tos yra reformos. 
J o s beabejp suįdomins visuo
menę. Nepaisant kaip virs tos 
organizacijos reikalai,, ateitis 
nepamirš įsteigėjų vardų. Bo
nus, Ferguson ir Connelly nėr 
vien paprasti, amerikiečiai; jie 
yra įpirmtakanai; jie priklauso 
žmonijai., 

Baaiaiakino. 

Vakar sakeis užfdirbęs (i 

nančios pavartoti prieyartą, 
įjėi žydai nesiliaus griovę Lie
tuvos ūkio, bet kad- pogromų 
dar niekur nėna buvę..' 

<H|Į dalykų žydlj. Korespon 
dentai nepaduoda. 

Lietuvos Atstovybė iš Wa-
shingtono paskelbė, kad po
gromų Lietuvoje nebuvo ir ne
bus. 

(L LB.) 

ATSIŠAUKIMAS. 

ŽYDŲ NUSISKUNDIMAI. 

». 

žįsta; bent kartą vilkus avie* 
1 kaily! ' 

Bolševikų atstovai jau pa
rodė Seime savo chamizmą. 
Stojant Seimo atstovams pa
gerbti žuvusius tėvynės gynė-

kurie užgrobi jus ir giedant tautos himną* 

tokių tautos- 'niekšų iš savo 
tarpo. Reiškia ir veidmainių 
ir išgamų Šeiniau pat|Įko. Te
sidžiaugia visi kurių balsais 

Žydai ėmė rašyti Ainerikos 
laikraščiuose;, kad jie nebepa-
tenkinti bietuva* Ritmiausia 
jie skundžiasi; lladi Lietuvos 
Steigiamasis Seimas išsiskirs
tė nepriėmęs įstatymo apie at
skirą Žydų ministeriją. Tas 
klausimas buvęs paliktas nau
jam seimui. 

(U lapkričio pradžioje iš 
Berlyno atskrido į Hearsto lai
kraščius kablegramos, siųstos 
tūlo Kari H. Von, Wiegand'o, 
kad Lietuvos Ižydams buvę 
liepta laukti pogromų. A*not 
tų telegramų antisemitinė pro
paganda Lietuvoje jau: iššauk
usi keliose vietose pogromus; 
žydų delegacija atsilankiusi 
pas finansų ministerį Petrulį 
k' prašiusi jo padaryti, kad 
]K)gromų nebūtų f gi p. Pet
rulis neva taip atsakęs: "Po -
gronųn turi būti ir bus rr jei-
gu aklos masės užpuls ir iš
plės jūsų krautuves, aš nei 
pirštu nepajudinsiu, kad ap
ginti j u s . " 

Žinoma, žydai butų, gerai 

Lietuvių Draugijps 

nukentėjusiems del karo šelpti 
Centro Komitetas. 

Vilniuje. Didžioji, g. 30-2. 

Lietuviai Amerikiečiai! 
, Jau atėjo laikas, kad Vil
niaus lietuviai nuolkt kanki
nami, nuolat erzinami priėjo 
prie esybės galo.. 7t)0 globia
mųjų vaikų — mokinių, naš-
laičių badą kenčia, šąla, pus
nuogiai, pusbasiai' Lietuvos 
sostinėj: Vilniuj. Kodel; taip 
y ra ! Jųs iš pereitų Komiteto 
atsišaukimų ir laikraščių ge
rai žinote. Visa padėtis trum
pai1 išsireiškia Šekspiro žo
džiais: To be or not to be — 
but\, arba nebūti. Todėl, Ger
biamieji Tautiečiai,, neatsisa
kykite dar kartą sušelpti ir 
i t 

greitai sušelpti, nes nuo to 
prigulės Lietuvių gyvavimas 
arba negyvavimas Vilniuje— 
sapienti. sat. Šviesioms gal
voms ii* jausmingoms širdims 
to užtenka. 

Pirmininkas 

Dr. Basanevioius. 
Dr; J. Stankevičius, 
A. Matulionis, 

Nariai 
Kun. Jazukevičius. 
E. Vileišiene. 

(Sekretorius 
Kun. Pr. Bieliauskis. 

Vilniuje 
1922 IIL Spalių mėn. 30 d. 

P. S, Pinigus prašome siųsti 
per J . E. Žemaičių Vyskupą 

'dol. Kur juos padėjai! Aš ne
turiu iš ko tau ėsti duoti, jęi 
pinige neduodi, 
i — Tai- gi mat, dūšele, vie
nas doleris oia, kitas doleris 
tenai. Už 4 dolerius buvau 
sorėįęs tau nupirkti, dovanų. 
Štai ir visi šeši doleriai... 

Pasigailėjimą ašaros. 

Pareina vyras namon ir at
randa pačią verkiančią. 

— Ko verki, balandėli? 
j p Kaip neverksi. Štai 

Raudonis savo pačiai nupirko 
gražiausius kailinius^už $200. 

— Tai ko gi tu verki f Tegul 
i . . \ 
jis verkia, kad taip brangiai 
užmokėjo. 

— Aš verki uj nes man tar 
vęs, nabagėli, gaila, kad ir ta 
turėsi tą patį man padaryti. 

, , Dvi priežastį. 

— Kodėl gi tad neapsivedei., 
m tąją turtinga našle? 

— Det dviejų priežasčių: 

(Sena ir biauri: be to dar jį 
manęs nenorėjo. 

Kilnus pageidavimas. 

Žva i gžd ė tą gr aižų vak arą 
sėdi vyras su pačia ant gonke-
lių. 

Vyras: — Norėčiau būti', 
kaip ta žvaigždelė danguje. 

Pati : — Kodėl \ 
Vyras: — Tuomet bučiau už. 

bilijonų mylių nuo tavęs. 

Vienintelė proga. 

Puti vyrui. " K a s tau vra? 
Tu nesveikas esi turbūt. Nak
timis per sapną nuolatos, 
kalbi". 

Vyras pačiai. " T u per iš
tisas dienas tarški, aš negaliu 
prie žodžio prieiti. Tai bent 
naktį galiu išsikalbėti. 

Neapsižiūrėjimas. 

— "Ka ip tu atrodai Y Su
muštas, sudaužytas. Kas tave 
taip pafiksino? 

— "Vakar 'parėjau namon 
takare. Išsiilgusi manęs žmo
nelė pasitiko mane su gėlė
mis M 

n 

tie veidniaimai ir išgamos įsi . ... 
brovė Seiman. Nesidžiaugs j padarę, kad del vaizdo pilnu- k ų J' 
Lietuva iš jų darbų. | mo ir tikrumo butų dar prį- Kun. BieMauskis. 

v 

Bet kas tave sumušėfJ ' 
— "Mano žmonelė neapsi-

žiurėjo, kad tos gėlės buvo su 
vagonais J> 

mr • • 

t •a&csKK>m <m..<momKjmm^. 
Xonas Paukštis. 

i ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIU, 
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(T^sa.) 
Žiaurieji okupantai savo pragarine 

laktika ant kruvino kardo atnešė mums 
priespaudą,, kurią iliustravo rekvizicijo
mis ir gręsiančio bado šmėklomis. Keiks
mais ir lazdomis jie' šalino nesusiprato 
mus. Kalėjimų kankynėmis, ligomis ir 
mirtimi lengvino perėjima iš šio pasaulio 
ribų... 

Tarp patrankų ir šautuvų ugnies ke
liaudamas ka ra s— klajūnas, ir mūsų šei
mą užtiko girių tankumynuose. L'gnim 
trobas nušlavęs, paskutinį turtą išplėšęs. 
bado akim dirstelėjo ir šautuvu nesykį 
pagrūmojo. I r ošė dejavo LieCuvos girios 
dūkstančio karo aidais. Ir guodė šlamėjo 
globojamų pabėgėlių šeimoms... 

Su spindinčiais pro medžių šakas 
saulutės spinduliais* ir gaivinančio jį vii 
tis mus. aplankydavo dviem paguodos 
srovėm: viena, tekėjo iš Dievo karštos 
maldos" takab, antroji iš mūsų mylimojo 
Vincėjio. Brolio paveikslą nė karo verpe
tai nestengė išrauti iš mus.ų širdžių. 

— Ačiū Dievui, kad nors vienas iš
truko iš karo nelaimių,. — dažnai karto
davo mama 

— Tai: dabar mums nėra ko bijoti, — 
raminosi ir tėtė. Mes kadir visiškai ba*i 
likom, Vincas vis viena paskui įpus at
griebs. iPer karą gerai pasipelnys ir kadi 
mes tada susitvarkysim, kad viskas bus 
po šimts!.. 

— AaJ Aa; Tai' bus! džiūgavom ir 
mes trindami rankas. 

— Trobas pasistatysim ant to kaitu
lio ką ties pačia Nova. Viskas bus štantr 
kai dvaro!... vėl svajojo tėtė. » 

— 0« ar tik an t kalnelio ne geriau 
malūnas tiktų? dvejojo Juozas. 

— Ne, malūną galima but kur pagi
ryje, o garinį kai (iudinsko pastatyt! š a 
kė ir mama. . 

— Teisybę sakot! pritarė tėtė. Pagi 
ry tik lentpiuvei ir malūnui vieta. Ly
giai tokius kai Glidinsko! Dabar jo vis
kas sudegė. Tik reiktų pasiskubint ir vi
sas pelnas mums teks!.. 

— Tėveliai, nedrąsiai paklausė Petru
kas, o ar aš tąsyk galėčiau eit mokintis. 
Aš taip noriu, taip-noriu !.t 

— I r aš nordul t r aš!., atsiliepė Onu
tė i r Antanukas sykiu4 * 

Tu nė balsuoti nereikėjo — visi su-
v 
\ i 

tikomJ įsisvajoję rodos net medžiams šia 
mant girdėjom kai narnieje dūzgė tarto-
kas, klegėjo malūnas!.. I r siela džiaugės, 
ir širdis veržės iš krutinės. Net saulutėj 
rodos meiliau šypsojos ir raičiojos žeme! 
Tik dainuoti dainuoti;,. 

— Tetuk, ar galiu aš garsiai nusi
kvatoti t. t \ 

— Šiukštu, tu išdykėli f Vėl vokiečiai 
nms užtiks!.,, Kai paskui, išvarys kur į 
Germani ją — tai bus po tartoko ir maliu 
no!... juokaudamas grasino Juozui tėtis. 

— Žinoma, žinoma! Visi1... 
Kai drąsusis pavasarėlis sulaužo 

kietus žiemos ledus ir išliuosuoja žemelę 
iš šalčio verguvės, _— lygiai ir laisvės< 
saulutė,, švystelėjus pro aptilusių, ginklų, 
eitės, Lietuvos padangėj pagimdė drąses 
nių vilčių, įnešė naujos galybės į mūsų lai 
svas krutinės... 

Bet kiek griuvėsių, kiek apžėlusių, 
dirvonų dar ilgai liudys apie pasaulinį 
ka ra i . 

Tečiaus žmonės priespaudos grandis 
numetę, kai atgijusios skruzdės šoko at
gaivinti nuaEntus plotus,, naujinti išdo* 
gintas sodybas* Ir užvirė darbas. Subildė
jo statomi trobesiai; Linksmiau ganėsi su» 
ntfk© gyvulėliai patekę į nuiupjfcotus lau
kus... 

Tik stoka darbininkų ir ypač pinigų 
trukdyto trukdė ataugimą. labiausiai su
vargintų apylinkių. Todėl ne vienas var 
gų nukamuotas žmogelis išsiilgusiomis 
akimis dairėsi į vakarus^, laukdamas at
plaukiant taip reikalingos pašalpos.' 

Vieną sekmadienį tėtė linksmas parė
jo narnoj J is girdėjo, kad vienas- žmoge
lis jau gavo iš Amerikos laišką. Sako,, i r 
pinigų tuoj gkusiąs. Su.dideliausiu dižiau-
gsniu? sutikom tą žinią. Netrukus išgir
dom, kad i r daugiau panašių laiškų paT 

reiną iš užjūrio. Kas savaitę dabar, ma
ma siųsdavo vieną, vaikų pasitikti seniū
ną pareinant, iš valsčiaus ,ir paklausti be 

tne neparneša; mums laiško iš "aukso ša
lies!'. Bet jau mėnuo ir antras, štai ir me
tai praslinko, o žinių kaip nė ra Rašėm 
ir. tetėnui kelis laiškus, bet veltui! Jau 
ir mama nustojo mus siuntinėti pas seniū
ną, laiško... Laiškąauusų išsvajotą, matu-
šės apraudotą su bent kokia žinele nuo 
mylimojo Vincelio. 

— ^Et, bus apsivedęs kokią, kūtvėlą 
i r nerašo. Bijo, kad'pinigų, neprašytume! 
protavo tėtė. 

— Bepig, kad aš nors tiek. žinočiau. 
Juk jeigu; jam taip gera — tesižinie. Ži^ 
nant, bent širdį tai|*nageli^,.. G'dfcbar ja< 
lyg kas pusiau plėšia! — skundėsi mama. 

Jau ilgiau motulė vakarais, maldas 
' su ašaromis maišydama, tyliai dejuoja.. 

Išeis būdavo vakare palei kelią, kuriuo 
kadaise Vincuką išlydėjom,"~ir' atsisėdus 
po šakotąją vyšnią draug su vėjais vai
toja: 

—i Dievulėli, nejaugi ir j i s butų kur 
nors karo lauke savo jauną galvelę pa
guldęs?.. Gal- jį nelaidotą varnai kur 
drasko^.. O gal tik vargai rūpestėliai bus 
jį sienon žemelės parbloškę... 

; — O Dieve! ^— šnabždėjo laužydama 
rankas* Gal jo kapą tik šiaurus vėjai ap
rauda, tik dangaus paalcščiai aplanko... 
Viešpatie! persunki man našta. Kad nors 
vieną žodelj ar menką, žinutę aš gaučiau... 

Ak, dabar ji šimtus mylių keliautų, 
per plačiąsias jūres bristų plauktų, kad 
dar bent sykį galėjus pamatyti savo my
limąjį sūnelį!.. I r tik paslaptinga&i miš
kas jos raiidas girdėjo, t ikmėnuo — vie
nuolis jos ašaras skaitė... I r rūpesčių iš 
baltinta motutės galva, vėl svirdavo prie 
rožančiaus iki kol nuovargis ją visiškai 
nugalėdavo.. I r ta siela, kuri perkentėjo 
visas karo sunkenybės, — nepemešė šip 
smūgio i Ir. beširdė liga apsiėmė būti tar
pininkė, parblokšdama ją mirties patalan. 

(Bus daugiau) 
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Dr. M. Shipaicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, CLIilNOlS 
Tele/anas Vardu 5022 

Valandos — 8 iki 11 Iš ryto 
po pietų 6 iki & rak. Nedėliomis 
ofisas uidarytaa 

1 

l 

PRANEŠIMAS. 
Olisąa Dr. Q. l t . Cilassr pa. 

raina į rankas Dr. phaa. h i r f j 
iento Ir partnerjo. Visi senieje 
pažystami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą, ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. If. Olaser. 

Si i» So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nno l t ryto 

iki 1 po pietų, nuo S iki T vaje 
Ned. nuo 10 iki ? po pietų. 

Telefonas Varėte 497 

PUIKIOS šAUtrgr ATsra 
VO PRAKALBOS. 

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

Tel. OanaJ 2118 
Ofise vai.: 10 ryto iki 12 po piet. Jį] 

5 iki 7 vai vakaro. 
Bes . vai.: 2 iki 4 po pietų. 

4192 Arcne* Are. 
j . Tel. Lafay.ette 0098 

: 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS tR CBTRITrOAS 

•44a So. Western Avenae 
Telef. lAfayelte 4141 

Yaan4os: 0-11 rytais, 1-2 po 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldle-
aiais tiktai po pietų 2 iki 6 vai. 

Oglesby. 111. — Ilgai lauki
me atvykstant pas mus nepa
prasto iš Lietuvos svečio Sau 
lių atstovo dailininko A. Žfe-
maičio. I r sulaukėme:. Lapkr. 
24 d. lydimai piL A. P. Stul
gos iž Spring Valley atvyko į 
Oglesby. " • 

Vakare į prakalbas susirin
ko kuone visa mušu dabar 
jau neskaitlinga kolonija. 

<Jerb. Šaulių atstovas pir
miausia pasveikino Oglesby 
lietuvius nuo visų Lietuvos 
Šaulių ir padėkojo už seniau 
jau surinktas mūsų kolonijoje 
Šauliams aukas. Mat iki •pe
reitų metų pradžios iš čia bu
vo Šauliams pasiųsta viso la

ka*! mūsų tėvynė yra dabar 
nepriklausoma, 

Ogiesby lietuviai giliai at
jautė i r suprato gerb. kalbė
to jp išdėstytą, reikalą, kad visi 
Ųetuviai privalo nuolat but 
prisirengę gintis nuo gobšių 
kaimynų, ir laike pertraukos 
nutarė tuojaus sudaryti ko
mitetą, per lyirį Oglesby l i e 
tuviai galėtų nuolat remti 
Lietuvos Šaulių Sąjungą, tai
gi tą vienintelę bepartyvę 
patriotiŠKų mūsų visuomenės 
organizaciją, kuri, šalia mū
sų narsios kariuomenės, liuo-
su noru yra pasiėmusi visų 
svarbiausi ir brangų mums 
visiems tikslą — visomis jėgo
mis ginti ir išlaikyti taip 
sunkiai krauju iškovotą viso 
krašto nepriklausomybę. 

i 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4621 S* Ashland Ave. 
Tel. Yards 9»4 

Tel. Yards 0994 
OFISO V AL.: 

8—10 v. ryto* 1—S ir 7 ^ 8 v. v. 
Nedėliomis: nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. -

bo $310.00. Į, j ^ixVių mmėių. k o m i t v t f t 

FO tam gerb. A. Žemaitis la, t a p o į^Hnkti: Jurgis Vaičiu
liui suprantamai išaiškino: k y m ^ j o r i as Uėdraitis ir Fra
kas yra ta Šaulių Sąjunga ir u į 8 p r i n d i ^ _ v i s i t r v s . e i i 

Rezid. tel. Van Buren 0204 
Ofiso tel. Boulevard 8691 

Dr. A. A R0TH 
Rl SAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų If visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3326 S. HaLstcd St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—2 po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 0 — 1 2 d. 
Ras. - 1129 Independence Blrd. 

Chicago. 

jos didelę svarbą ginant ir už
laikant mūsų krašto nepri : 

klausomybę; trumpai papasa
kojo Lietuvos Šaulių atsiradi
mo ir jų veikimo istorijąjygiu 
bndu jų uždavinius ateity. 
Neįrodė, kad Lietuva turi nuo* 
lat budėti, kad nebūtų neti
kėtai užpulta prieši), kurie B94 
ir viešai skelbia, kad jiems 
reikalinga Lietuvą, užgrobti. 
Taipat pažymėjo Amerikos 
lietuvių didelį nuopelną t?v-
me, kad jie nuo pat pradžių 
šelpdami Lietuvos Šaulius ne
apsakomai dang padėjo tam, 

tų zodzių prasmėje. 
• Pirmininku išrinko A, Va
lančių, pirm. pag* — Žilvitį, 
rast. J. Stankevičių^ fin, rasti 
Pr. Vitkų; iižd. J. Valaitį. 

Gruodžio 3 d. rytą, pąr 3 
vai. Mišias ėjo iri carpore 
prie Švenčiausiojo 3 didelės 
moterų draugijos, ^(jirdėtis 
kad- ir šv. Antano Dr-ja. atei
nantį sekmadienį tą paseks. 

Žem. 

Lapkr. 29 d. vakare, Šy. 
Antano bažnyčioj įvyko su
tuoktuvės Mar. Šneideriutės 
su St. Zajausku. Šv. Grigą 
liaus choras gražiai pagielojo 

laike sutaoktuvių, nes jauno
ji \ yra. to choro narė. 

Ten buvęs. 

« r 
i 

WAUKEGA1T, ILL. 

Įvairus vakarėliai. 

a $ ^ 2 7 ~ d . ~ Piliečių Kliu-
bas« turėjo paprastą balių į* 
kurį atsilankė gan skaitlingas 
burvs žmonių. Vieną vakarą 
L. Prek. B-vė turėjo teatrą ir 
ibalių. 

Paskutinis balius prieš Ad-
ventus buvo Padėkonės' Die
noje, laipkr. 30. S. L. A. K. A. 
kp. surengė tą balių ir paskyrė 
gražia dovaną už puikiausią 
šokimą lietuviško- šokio. 

Genys. 
^ 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICIA 
Automobiliai visiems reikalams j 

2055 VV. 22-nd Str. 2146 W. 91 P1.I 
Tel. Canal 6543 Tel. Oanal 01991 

K. VI. RUTKAUSKAS 
A D V 0 K A T A S 

Ofisas DldmleetTl: 

29 South La Salle Street 
R am baris. 530 

Telefonas: Central 6320 • 

i Vakarais 3223 S. Halsted St.j 
Telefonas: Yards 4681 

I P. HAITCHES 
Law«yer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dtcn.: R. 511-127 m Dearbem 
Stroet Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10789 S. Wabss* Are. 
Roseland Tel PuUman 4277 

• mm~mm m mm m• » » M » » • • • • M • > » Į 

' K U R S A S I 
b Lietuvon, 
u $5,50 

F I N I G Ų 
Siunčianti Lietuvon. r Už se-4fitux 

" 1 0 0 - " $U.0Q 
•• »*-?••• msm 

QQfi " «QO ttft 
XJS#\^ ^ • • • • • • • • a ^ttttm0%^ĘM 

400—" H2.85 
F 500—'" $53.50 
V 600—" ." f. $63.45 
>f 7 ( » - " $TO78t 

aoa--" sas.as 
900^-" $94*30 

njm-'i tto^.45 
CENTRAL MANUFACTUfiiHB 

DISTRIGT BANK 
^ 

4112 W. S5Ui Str. CHICAOO. * 
Ttarta* viri- 97.000^0»OJO»> 

J 

I 

— . M M 

Hj*»į •-&» 
\ Valentine Dressnąąking College 

2407 W. Madison Streei 
Telefonas Secley 1943' 

Moko Siuvimo, Pattemu kir-l 
Įpimo, Deeigning bizniui Ir na-| 
nianvs. Vietos duodama dykai] 

[Diplomai/ Mokslas, lengvais str 
(mokėjimais. ičlesos dienomis ir£ 

-akarais. Reikalaukit knygelės. 
[Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-j 

JUU Taisyme. Norint informacijų] 
prašykite ar telefonuokite. 
I SARA PATEK, nirm. 

Rttndolpk 4758 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vichmkieesrie 
ASSOCIATIOJT BXDG. 

19 South Î a Salle Street 
R o o « , 199S 

ralandos 9 ryto iki-' 5 po pietį 
Namų Tel. Hyde Park 3295 

ir darbštus lietuviai patriotą', 
taigi neabejojama, kad tam 
svarbiam Tėvynes reikalui 
jie gražiai- pasidarbuos. „ 

• 

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street . . 
Ant viršaus Univer. State Bank ; 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nno « 
T—4 po pietų; nuo 7—9 rak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
O ofisas ir gyvenimo vieta: % 

Tf» Blvd, 704fl 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENT18TAS 

971* SO. ASHLAND A VENŲ E 
ARTI 47-tos Gatve* 

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

elefonas Yards 1138 
: ^ ^ ^ g ^ STANLEY P. 

MAŽEIKA 
GRABORIUS IRJ 

Balsamuotojas 
Turlų automo

bilius visokiems! 
reikalams. Kaina \ 
prieinama. 
3319 Auburn 

Ave. Cnicagp. 
, - - M - — - ^ . „ . ^ 

rz 
DR. P. ŽILVITIS 

Parkelė savo oltsa no num. 
8941 — 48 So. Halsted Street 

Naujame Jhclans Ręst. 2 lubų. 
l~i Mins Ugoninaj ino 9-19 A. M. 

• -* F. 28* 
Tel. Boulevard 7179 

idencijas TeL Patrfas 5874 
& 

Išdirbėjiai ir 
^importeriai ge

riausių armoni
kų visam pa-

į^saulij už žemea-

Jnes kainas negu 
kitur. Katalogai 

, <ivkai. 
Rašykite Ang l i ja i . 

RUATTA SERENELLJ 
817 Blue Island Ave. 

Chieago, UL k 

mmmm 

Tel. Oanal 987. Vak. Oanal- 921 

DR. P. Z. ZALATORIS 
lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgai 

i) 

<x>»x>ccocoooooooo©ooc<xxxx? 

UTi UI 
Naprapath 
m «•>> s— 

i 

1891 South Halsted Street 
Valandos: l t iki 12 ryte: 1 lkl 4 

po pietų: 9- iki 9 vakare 

Savo prijautimą ŠauĮiam* 
Oglesby lietuviai parodė ne
tik jausmais, nes parėmė juon 
i f savo aukomis. 

Tiktai bibllstai, kurių kele
tas ir pas mus atsirado, ren
kant aukas, pradėjo išrodi
nėti, kad lietuviai neprivalo 
nuo nori nė i 11̂  mus užgrobti 
kad ir lenku ponu gintis. Bet 
tas, 'žinoma* tik paragino ki
tus kaip tik tam tikslui au
koti. 

Aukojo sekančiai: L. Pocius 
$2.50; Jonas (Jėdraitis, A. Znu 
tas, F. Sprindis ir «L Vaifiu-
kynas po $2.00; A. Ifcikeviėius 
(ii La Salle) ir F. Norkus po 
$1.30; Z: Shertunas, J . Sigas, 
P.* ftvedaris, A\ Šimkus, J . 
Pocius,. J . Laugalis ir A. Jasi-

sjnauskas — po $1.00; smul
kiais $1.70, o viso labo $22.20. 

Po peištraukos gerb. kalbė
tojas pasakojo apie mūsų tau
tos dabartinius vargus Ir 
džiaugsmus, apie mūsų seną 
kultūrą ir prie ko mus prive
dė neprašyti "globėjai" — už-

Jgjobikai. Aiškino kai-kuriuos 
naujus mušą valdžios Įstaty
mus, išdėstė gražiai registraei 
jos klausiau}, taipat nurodė į 
gražią lietuvių ateitį kitų tau-

, tų tarpe. 
; Bo prakalbų jautėmės at
gaivinti ir nuraminti. Taigi 
širdingai gerb. svečiui plojo- i 
me. 

Kad daugiau tokių kalbėto 
jų J - Taipat Dzūkas. 

Telefonas Pnlhnan 3383 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. nua 9 ryto iki 2 po pietų 
Telefonas Rcpubbe 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 
Siaur: vak: kampas 55 Ir 

Ashland Avenue 
\'s&. Nuo 4 lkl 9 vai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės ištirti abu gydymo būdu. Na 
prapathia prasalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia anf visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj seka antra 
ir trečia: Yra gerai suprantaina kad 
sekame operacija ir. trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesnė iš
laikyti ir tuom kart ligonis liekta 
neišgydytas 

AR mn SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pageibos. 

Gal retkallnckjikinisl ? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tunų 20 metų prityrimo 

JOHN JI SMBTANA 
Akių Specialistą* 

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

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 1« ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčioa 

Temfk mano parašą 
Valandos nuo 19 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

aUlTYKiTE IR PLATINKI-
KITĘ "DRAUGĄ" 

* * S v t t a t » 9 4 . 
Res. TeL Cicero 

Ofiso Tel. Cicero 49 

DR. J. SHINGLMAN 
1828 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court Ir I I Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

CI0ER0> ILL. ŽIN^LSS. 

Gpodžio 3 d. ^v. Antano 
Dr-ja laiko' priešmetinį susi
rinkimą. Sus-mas buvo gan 

j9l 

skaitlingas. Prisirašė 4 nauji 
nariai. Šįmet šv. Antano I)r-
jos narių skaičius žymiai pa-
*sidaugino. Per pereitus, .netus 
Įsirašė apie 30 naują narių. 

Šv. Antano Dr-ja* yra. viena 
.pav vzdin&iausių draugijų 
Cieeroj: pirko E. L. P. bonus, 
aukojo visur. Šiame susirinki
me nutarė įstoti į Labd. Sa
gos garbės narius. Dr-ja už
simokėjo savo mokesčius į K. 
Federacija. • 

Patartina visiems Cioeros 
katalikams ' priklausyti prie 
§v. Antano Dr-jos, nes ji yra 
katalikišką ir j>atriotLaė T-

.•>•«. 77.x£~**£ 

ŠVIBSKITĖS SKAITYDAMI 
G8RAS IH NAUDINGAS 

K N Y G A A 

1 

y 

Yisos Šalies Pienas 
T 7 ĮSOJ šalyj milionai žmonių reikalauja, kad jiems 
" butų pristatymas Bordan's Evaporated pienas. 

Tai yra geriausias ir turtiagiausias Borden Pienas 
iš kur yra atimta dalis vandens ir supiltas į sanitarius 
kenus. Jų* galite gauti jį visą apskritą metą, nes Boi 
deno. išdirbystės dirha nuolat, kad. suteikus jums pie
ną, kuris yra šviežias ir geras. 

BGRDBNS Bvaporated Pienaa yra tyras farmų 
pienas su palikta jame Smetona. Jus galite vai

toti jį kaipo šviežų pd^ną, ištkiriaut tai, kad Bordeti's 
pienas yra du sykiu geresaris; Jis netik yra taip geras 
kaip paprasta smetona baitinimui kavos, ir virimui 
valgių, bet daug gardesniB, ekohoflfingesnis ir labai 
parankus visiems namų reikalama. * 

Y^RA geru dalyku atsuioti, lKid jųs turite vartoti 
puse vandens ir pusė Borden's EVaporated Pie

no; jeigu jus norite vartoti taip] kaip jųs vartojate pa
prastą pieną. Jei jųs turį** savo receptą gaminimui 

^ namie keptų, valgių^kur reikalauja smetonos, vartokite 
tiek pat Borden's Evaporated Pieno, vietoj svetonos. 

P LUKITE pajjrastą orderį Borden s Evaporated 
Pieno jūsų groserninkui. Jis visuomet turi jį del 

jūsų todėl; kad jįs jūsų/i^acaiąr laiko' artt piie savo: 
širdies ir jis žino, kadtBorden's EvaiKiratedi Pieaaa y-
ra pripažintas visoj Amerikoje kaipo geriausias ir ty 
riausias pienas. 



PRf losas 
draugijos panašiai ir sudary- bažnytinėje svetainėje ir rotlvs 
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DVI SKALBYKLOS SU 
BOMBUOTOS. 

NAŠLAIČIŲ PRIEGLAU
DOMS LIETUVOJE. 

Užpereita naktį vienu ir tuoj P r t t a l b o B C h i c W 
pačiu laiku pamestos dvi bom- "Vaikelio Jėzaus" Dr. į-
bos į skalbyklas — Yietory galiotlnio, kun. J . Norbuto, 
lauiidry, 3105 West Harrison prakalbos Chieagoje, girdėti, 
st., i r Angelus laundry, 4500 vyksta puikiai. Nedėlioję ;> 
Xo. Clark st. ( gr. tokios prakalbos buvo 
""Vienur ir kitur padaryta &v. Kryžiaus, prie W. 46-to 
nemaži nuostoliai bombom Str., parapijoj. Nedidelė baž-
ekspliodavus. Tai pagieža | nytiaė svetaineiė prikimšta 
už tai, kad tos skalbyklos pa-jžmoni^, kad net trošku. Pra-
pigino skalbimą, kam yra kalba tesėsi virš valandos lai-
priesinga skalbyklų organiza-|k(>- Kalbėtojas perstatė gy

ty tam tikrą komisija, beveik 
vien iš moterų kurios dažino-
tų visus lietuvius našlaičius o 
labiausiai tuos kurių niekas 
neaplanko per šventes ir kad 
visus tokius našlaičius komisi
ja aplankytų ir priduotų pin
tines maisto šventėms. Kai-ku-
rie našlaičiai rankeles ištiesė 

| paveikslėlius iš Lietuvos. 
Tokios prakalbos bus irgi 

10 gruodžio (nedėlioj) tuoj 
po sumos Aušros Vartų (2?, 
Place) par. svetainėje. 

S. J. SHAKALIS MEDŽIOJA 

V. Mačiulis prašo musn 
! pranešti, kad žinomas su savo 

laukia tokių svečių, bet nevisi j ,« s p e g e l a i g t» g # j Shakalis buk 

ei ja ir darbininkai. 

M PU6ŠIKAI DARBUOJASI. 

vai, kaip suorganizuota Lietu
voje našlaičių prieglaudos, 
priminė, kad amerikiečių — 
lietuvių aukos davė pradžią ir 

I AValter Field Co., 319 So. pamatą toms prieglaudoms. 
Michigan ave., kasierių Ben- Dabar ^ 'V. J . " Dr. prieglau-
soną plėšikai užpuolė ofise ir dos ir kitokios jstaigos labai 
atėmė suvirs 3,000 doleriu.f plačiai veikia Lietuvoje, leng-
Pinigai buvo pagaminti ap
mokėti firmos darbininkus. 

REKRUTUOJAMA 10.000 
MOTERŲ. 

vina vargą beturčiams, iš naš
laičiu auklėja Lietuvai kad
rus puikių, doru anmtninkų: 
šiaučių, kriaučių, stalių, kal
viu ir tt! Prakalba aiškino 
gražiais paveikslėliais iš Lie-

"American Unity League" l u v o s prieglaudų gyvenimo. 
Morrison viešbuty turėjo su- Prakalbos parodė, kaip 
sirinkimą. Nutarta pakelti daug padaryta šioj labdarybės 

,kovą Ku Klnx klanui Chica] srityj. ' M *sų aukos nenuėjo 

jų sulauk ra. 
Taigi mums lietuviams bu

tų labai garbingas ir prakil
nus darbas tą jvykdinti. Štai 
žydai ir kitos tautos per šven 
tes sušelpia savo vargdienius. 

Toliaus, mūsų dr-ja nutarė 
rengti pikniką ateinančiuose 
1923 m. Išrinko kom. daržo 
paėmimui. 

Kurie norėtumėt prisirašy
ti prie šios draugijos, pakol 
dar įstojimo mokestis maža, 
tai atsilankykite į dr-jos su
sirinkimą gruodžio 24 d. 

Dr-jos rep. 

NARES IŠKILMINGAI PRI
IMS. 

goję. 
Mrs. Bernard J . Mahonev 

kalbėdama pareiškė: 
"Mes jau turime surekru

tavę 4,000 moterų. Iki sau
sio 1 d. turėsime 10,000 mo
terų/ ' 

Taigi, moterys ves kovą 
prieš nenaudėlius klanistus. 

PAUKŠČIŲ PARODA. 

Coliseumc yra naminių pau
kščių paroda. Iš Hill Vicw 
fanuos atvežta brangios veis
lės vištų vertės l."),()00 dole
rių. Norėta jas porkeltį pa-
rodon. Bot iš American 
Raihvay Express vagono vi-
sos pavogtos. 

vėjais, bet s i e tuva džiaugiasi 
susilaukusį pavyzdingų prie
glaudų beturčiu našlaičiams. 
Plačiau veikti neleidžia sto
ka turto. Prieglaudos turi pri
taisyti perdirbti dideliau-
sius mūrus, kad butų galima 
daugiau našlaičių sutalpinti, 
Markei nupuolus, litų permaž 
turint vėl prisiėjo kreiptis p;>-

Roseland. — Gruodžio 8 d. 
Nekalto Prasklėjimo P. Šv. 
šventėje bus priėmimas naujų 
narių į Nekalto Prasidėjimo 
Mokyklos Mergaičių Dr-ją. 
Priėmimo apeigas atliks mūsų 
gerb. klebonas, kun. P . Lape
lis, tuoj po Sumos bažnyeio-
jej. Į tą prakilnią draugiją 
rengiasi įstoti apie 50 mergai 
čių. Narė. 

vėl medžiojąs po kitus mies
tus ir bandąs prigaudinėti 
žmones. Beto kas yra Shaka-
lio nuskriaustas tesikreipia i 
V7 Mačiulį 117 E. 104-th PI. 
Obicago, 111., pranešant Jdek 
Shakalis juos nuskriaudė, kad 
butų galima išpirkti varantą. 

NORTHSIDIBČIŲ DOMEI. 

Lietuvos piliečiai norintie
ji užsiregistruoti' ateikite pa
rapijos knygynan kuris atda
ras utarninko ir ketvergo va
karais nuo 7 vai. 

Taipgi galite tą patį patar
navimą gauti pas Juozą Roku 
(Real estate agentą), 1G29 N., 
Paulina St. 

L. L. Paskolos Stotis. 

Sočiai Calls By 
Long Distance 

Neužmiršk savo draugų kituose 
miestuose gyvenančiuose, pasikalbėk 
su jiais Long Distance telefonų. 

Long Distance telefonas palinks
mins tavo draugus daugiau negu du 
ar trys laiškai. Per telefoną gali pasa
kyti ta pati dalyką j keliatą minučių 
kas imtų keliatą valandų laiko norint 
aprašyti. 

mm^am^ •Gfipr-'-"-^ T/ 

y IS IMII TŪNSILUSI' 
i tobuliausiomis moUo prlMiooėmfs; • 

l , _ b e peilio, 
WH i A m. ^ i j ^ 

\ 

\ 

Evening and night rates for "station-
to-station" calls are k>wer than day 
rates. From 8:30 p. m. until midnight 
the evening rate of a Uttle over one-
hąlf the day rate applięs. From mid-
night to 4:30 a. m. the night rate of about 
one-fourth the day rate is in effect. 

2,—be kraujo, 
.•{,—ho marinimo, 
4,—be skausmo, t 
5,—be jokio pavojaus sveika ra i. 

k iPo operacijos, pacijentas gali tuoj m 
M o i t i j d a r b i j , ffali t u o j v a l g r y t i ; d u i - Si 
• nininkų balsas t a m p a malonesnis, n 
I v i s a sveikata g-eresnė. Kuriems iS-i 
' ėmiau tonsilus, y ra pilnai užgani-. ' 
dinti. 

Ligonius su Įvairiomis ligomis f 
Iprijimu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietij iki 
9 vai. vakare. 

Nedėliomis ir seredomis ofisas Į 
" užda ry t a s . 

, DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDVTOJAS, C H I R l RGAS m 

OBSTETRIKAS. 
g 1411 So. 50th Ave. Cicero, 111 

tos. . ^ » : ' . . 

\m 
•k 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

ĮSTOJO Į KAT. FEDERA
CIJĄ. 

PRANEŠIMAI. 
WEST SIDE.~^~L. Vyčių 24 

kp. labai svarbus mėnesinis susi
rinkimas įvyks • ketvirtadieny. 
gruodžio 7 d. Aušros Vartų par. 
svot. 8 vai. vak. Visi nariai-ės at
silankykite. Svarstysime a. a. A 
eio St. Kairio paminklą. 

Valdyba. 

vv-

West Side. — (Jroodžio 3 d. 
Aušros VttiTtu Moterų #ir 
Merg. Dr-ja turėjo »priečineti-

L-oIbos ! amerikiečius, ka.;l jnk|Tii susirinki 111*7, AiiSros Vartų 
[>a^elbėtų pereryvonti šį ^unkų j>nr. mokykloje, šiame susi
laiką. 

Prakalba išklausyta su dide-j 
liu įilomavimu ir pritarimą 
klausytojų paro<io gausiom I prie Katalikų Federacijos. 

rinkime buvo tartasi -daug da
lykų. {Tarp tų buvo plačiai ap
kalbėta reikalas priklausyti 

KBIMINALIN TEISMAN. 

Keletą plėšikų "grand ju-, 
r y " apkaltino ir visus galva-
v jv. ,. , . . . . . . virueiu ir tt. 
žudžius atidavė kriminaliu' 

aukos. " š v . Agotos Dr . " tuo.) 
padarė gražia, pradžią, paau
kavo $23.00. P. Mar. Doršienė. 
galima tarti, " subyt ino" vi-
sus, paklodama $o().00 bonn 

Aušros Vartų M. ^r. Dr-ja iš
klausiusi Federacijos atstovo 
paaiškinimo apie Fed. tikslą ir 
naudą, priėmė pakvietimą ir 
Įstojo į Federaciją. Išrinko 

269 LOCAi A . C . W. F. A. 
mėnesinis susirinkimas įvyks pėt-
1 yc-ioj, smiotlžio 8 d. 7:30 val.vak. 
1564 X. Robey Str. Šis susirinki
mas yra labai svarbus, nes bus 
renkama lokalo valdyba 192.3 m< 
tams. Paul Papas, sclr. 

Lietuvon Daugiau Negalėsite Parvažiuoti 
Jei dabar PASPORTO neišsiimsite. 

Sulygr Lietuvos valdžios naujo instatymo, 1<as iki Gruodžio 22, 
1922, npu/siroETįstrųps. (ncissiims Pažporto) , nužudys Lietuvos pilie
tybes teisės. Nužudę pilietybės teisės, NEGAUS PAŠPORTU, NEGA
LIOS LIETUVON IŠVAŽIUOTI IR PRARAS SAVO ŽEME KOKIA 
LIETUVOJE TURI. 

Todėl tie, kurLe manote kada-nors Lietuvon apsilankyti, į r tie, 
kurie turite žemę ar namą Lietuvoje, išsiimkite Pa.športus prie4 
Gruodžio 22, 1922, nes kitajp viską, pražudysite ir daugiau nei sve-
ciuosna Lietuvon negalėsite apsilankyti. 

OR. CHARLES SEGAL 
/pe rkė lė savo ofisą, po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVENUE f 

SPECIJAIJSTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai..- ryto nuo 10 — 12: nuo 2—3 L 
J(po pietų: nuo 7—8:30 v a k a r o . * 
j^Nedėliomis: 10 iki 1. 
* Telefonas Drcxel 2880 

:Nalure Gure Institute! 
DR. J. A. VELONLS 

Ostcopalhas, Cliiropratas 
Naturopat l ias 

Gydau įvairias ligas, o ypatin-
I gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

I 4224 Archer Av. Rrigliton P a r k 
Tlicater Bldg., 2-ros IUIKJS. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo C iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5C98 

A. OLSZEVVSKIS 
3 2 3 5 So. HALSTED Street. Chicago, III. 

Ofisas ViiNui Star Shoe Co. šloro. 

PARŪPINA PAŠP0RTUS 
PARDUODA LAIVAKORTĖS 
SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

OFISO VALANDOS KASDIEN: 
•Nno 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:30 vakaro. 
Nedėldieniais uždaryta. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Llctuvys Gydytofas ir Chirurgą.* 

10900 S. Michigan Avenue 
Tclcf. Pul lman 342 ir 349 
KLEKTRA GYDYSIĄS 

Tel. Iioulevard 2100 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

teisman nž garadžiaus savi
ninko Lanus nužudymą. 

su visais k u i n a i s . Keli au-]<lvi atstoves: j>-ni^ Aitutienc; 
kavo dešimtines ir tt. Mažoj ' ir I). Ga^parkiene. Po to buvo 

'svetainėje surinkta virš 2H0 išrinkta ateinantiems metams 
naujo, valdybę iš šių asmenų: 
Pirm. Taškunienė, pirm. pa^. 
PaplaiL^kiutė, rast. — Aukš-
tienė, ižd. Gudavieienė. 

Aušrietė. 

EXTRA K.VTRA 
I*ar>idu<Mla vyrų. moterų, vaikų 

drabužių krautuvt-, turime ir jar-
dlnių materljolų. Prie to ir kriau
čių ftapa, biznio per metus 11000.00. 
Biznis ..išdirbtas per 10 metų. Par 
duosiu pigiai jeigu greitai kas Ims. 
Kreipkitės šiuo ant rašu: 
4832 \V. 14 Str. Cieero, III. 

I'A IEŠKO šabo brolio Augustino 
Kunclisa, perniai gyveno (^hieagoj 
paeina IŠ Kauno gub. Raseinių 
Valsčiaus kaimą šakisu. Jis a rba 
kas apie ji žinote praneškite šiuo 
adresų už k.i busiu dėkisgas, iš 
Lietuvos atvažiavęs 1912 metas. 

Antanas faikauskas, 
1322 So. 48 Vourt Cicero, III. 

KĄ TIK PARVE8TI IŠ LIETUVOS NAUJI, 
ŽINGEIDUS. KRUNAMI 

LIETUVOS PAVEIKSLAI 

^mv 

dolerių. Išdalinta daugybė at 

PAVOGTA DAUG BRAN 
GIŲ KAILIŲ. 

Klausytojai ir kalbėtojas 
persiskyrė labai patenkinti 
pasekmėmis prakalbų. 

"Dr." korespondentas. 

DRAUGIJOS RŪPINASI 
NAŠLAIČIAIS. Vakar anksti rytą keturi 

plėšikai su automobiliu susto-l N o r t h s i d e _ L a p k r ^ (, 
jo ties brangių kailių krautu- fcv. M v k o I o p a r s y e t L R 

ve 106 No. Michigan boulv. K . šv. Kazimiero Brolių ir 
Isdauze langą, pagrobė kiek Seserų Dr-ja laikė mėn. susi-
galima drabužių ir nuvažiavo, rinkimą 

Policija su automobiliu vi
josi. Bet kur juos pavyti. 

Sakoma, paimta 6.000 dole
rių vertės kailių. 

GEN. PERSHING APIE 
KARĄ. 

Ligonių nebuvo, reiškia visi 
sveiki. Išduota raportas iš A. 
L. R. Kat. Federacijos sky
riaus. Atstovai pranešė a p k 
skyriaus veikimą. Taipgi at
stovai iš Labd. Kų-gos kp. iš
davė raportą ir pranešė kiek 

^ .. (kuopa padarė pelno načlai-
Komercijos asociacijos po- foms " t a g d a y " 

^ l y C h i c ^ g o j e , kalbėjo gen.j P a , k i a ~ u ^ ^ ^ ^ 
Persbmg. Ragino salį pasi- Em. Andriuškevieienė davė 
ruošti. J i s nurodė, jog ne- įnešima, kad mūsų dr-ja pri-
toh kitas karas. Barė taiki- sidėtų p r i e Kaltnlinio Našiai. 
mnkus, kad jie trukdo musų|ėių Fondo, iš kurio galėtų su-

Prie Kat. Federacijos 3-čio 
skyriaus priklauso 12 draugi
jų. Rodosi Westsaklėje beliko 
tik viena draugija kuri ne
priklauso prie Federacijos. 
Bet per ateinantį susirinkimą 
ir tą žadėjo prisirašyti. Fed. 
3-čias sk. žada daug ir smar
kiai veikti. Paspartutas. 

VAKARAS, PRAKALBOS. 

IEŠKOMAS Simonas JuSkirs, 40 
metų, kilęs iš Žvirblaukio k. Vadž
girio parap., Eržvilko pašto, Lie
tuvoj. Kas žino ai>te Jį gyvą. ar 
mirusi malonotų parašyti J 

2334 So. Oakley . \vc. ' ChieaRo. 

PARDAVIMUI ARBA M A I N H I l I . 
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius elektra, 
maudinės, aukštas cementotas skie
pas, visur kieto medžio trimingai, 
furnace apšildomas, del abiejų fla-
tų, iciras a'txl25, garage del 1 ma
šinos, randos $97.00 ant mėnesio 
apHiu nereikia duoti Mainysiu ant 
mažesnio namo, loto, automobilio, 
arba kokio biznio 

F. J. SZBMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

B U S RODOMI 
KETVIRTADIENY IR PENKTADIENY 

Gruodžio 7 ir 8,1922, 7 Vai Vakare 
Meldažio Svetainėje, 2242 W. 23-rd Place 

Taipgi bus rodomas labai žingeidus veikalas, Dantės 
" In fe rno" arba 

" P R A G A R A S " 
ir daii£r kitu užžavejančiu paveikslų. 

Įžanga 50c. — Vaikams 25c. 
• _̂_ 

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

parduodami 
-— v&arlos kreipkitės pa* — 

||S. L. FABIONAS Co 
809 W. 35Ih St. Chicago, 
Tel. Elvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM AUT 
NAUDOS. 

Vas'jkTningral Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINIM A T S A f l A J m OI 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

•••uilHMHMiiiHHHH»mmiim""MHHii« 

« 

P R A N E Š I M A S . 
Pranešu Gerbiamiems Lietuviams, kad as atidariau 

geležinių įvairių daiktų krautuvę. Mano krautuvėje yra 
visokių daiktų stiklinių, porcelinių, alumlninių, vaikams 
įvairių mažmožių žaidimui (zabovų). Užlaikau pento, 
langams stiklų ir kitokių dalyki;. Kainos labai prieinamos. 
Taigi, norėdami giminėms ar pažįstamies nupirktį dova
nų ant Kalėdų ŠvenčilL, Tamista atsilankyk į mūsų krau
tuvę, o busi pilnai patenkintas. 

P J U Č E W I C Z 
6037—39 South State Street Chicago, 111. 

Patarnauja laidotuvėse kuopi -3 
Jgiausia. Reikale meldžiu a ts i šau-3 
• kti, o mano darbą busite užga-g 
; nėd in t l . Tel. Canal 1271—21»0g 
illiiiHlIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlHliMiiin 

Y' Sfe.; įjš^^Bš*-... v*=̂ ^̂ fefe-» 
Tel. Lafayette 4223 

saliai ginklavimąsi. 

UŽ AUTOMOBILIŲ 
VOGIMĄ. 

I 'ž automobilių vogimą a-
reštuota Ben Wilson ir Harry 
MeGarthy. ,. > 

šelpti našlaičius per didžiąsias 
šventes, panašiai kaip kitos 
tautos kad daro. įnešimą priė
mė vienbalsiai ir nutarė iš iž
do paaukoti 5 dol. tam fondui 
»' nutarė tų pinige neduoti 

West Side. — Sekmadieny, 
gruodžio 10 d. Aušros Vartų 
par. svet. Liet. R. K. Susivie
nijimo Cine. Apskr. rengia 
gražų vakarą su puikia pro
grama. Bus suvaidinta kome
dija, beto kalbės "Draugo ' ' 
redaktorius kun. Dr. Ig. Česai-
t is / Bus ir kitų pamargfinimų. 
Taigi Viri į vakarą! 

iPurėna. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
W. 18-TH STR. 

Gr. 8 d. eion rengiama prn 
kalimos. Po pamokslo bažny 
eioj (7:30 vak.) kun. Norbu-

Centnu bet kad dar pridėtą tas, " V . . J . " Dr. našlaičių-
Labd. Sąj. kuopa ir taip kitos prieglaudų įgaliotinis, kalbės t 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 
^msm^AkkLL 

PLUMBING 
Kaipo llctuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogerlausla, 

M. YChKA 
3228 W. 38-th Street 

Telefonas Boulevard 4130 

A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju lai-< 
dotuvėse v e s - k 
tuvėse krik5-g 
tynose Ir ki tuo-# 
se reikaluose^ 
Kainos prieina
m o ! 

3307 Auburn Ave. Chicago 

PEARL QUEEN KONCERTIN A 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mvsą krautuvė—vienm i i didžiausią Ohicagojt 
Parduodame ui fomianiią kainą, kur kitur taip negausi. 

lCafinėlių laiftnmi drukuoti ir ofiso JtabfS yrt naujau-
lioi mados. Užlaikom Tisokiuft laikrodžiui, žiedus, fliubl-
niui ir deimantiniue; gramafonui lietuviikaii rekordaii ir 
koncertinių geriaueių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iidir-
byidių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir. 
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius Ir 
mniikaliikus instrumentus slsakanelai ' 

Steponas P. Kazlawsh 
4632 So. ASHLAND AVE.. CHICAGO. ILL 

Telefonas: DROVER 730ft 

: 

ri y i 

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 Ameriks 10 metų. Darba su 
prantu gerai ir atlieku atsa
kančiai. 

Mrs. G. I. BURBA 
(3214 So. Halsted St. Chicagt). 

Telefonas Boulevard 2400 


