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METAI-VOL VII 

PAPOS ŠELPIMO MISIJA 
RUSIJOJE. 

MIESTAI IR SODŽIAI LY
GIAI NUKENTĖJC. 

Francija Sutinka su 2 Metu 
Moratoriumu 

UŽ TATAI REIKALAUJA ATATINKAMU GARANTIJŲ 

KAIP VESTI KARĄ.? 
JURISTŲ SUSIRINKIMAS 

HAAGOJ 

VOKIETIJA IMPORTUOJA 
ANGLIS. 

» 

Negali pildyti santarvės rei
kalavimų. 

(TV 
n1* 

10. — 

Vatikano vėliava įgijo teisę 
, Rusijoje. 

LONDONAS, g r. 10.—Franl Paskui jis pranok, jog su-
MASKVA, lapkr. 15 (su- c U o s premieras Poincare anki tinkas su dviejų motų mora-

vėlinta). — Į milionus badau ŠSMM* atvyko Londono konfe- toriumu Vokietijai. (Tečiaus 
jaučių rusų šauksmą atsilie-! J'eneijon, negu pirmiau Imvo tas moratoriumas turį but at-
pė Papos šelpimo Misija. Per j pranešta, atiukamai garantuotas. 
daugeli šimtmečių šiandie pir 
mukart Papos vėliava ir Pa
pos herbas (sukryžiuoti Šv. 
Petro raktai su tiara) mato-

Vakar jis su Anglijos ir I-, Francija, anot premiero, at 
talijos premierais turėjo net sisako užimti ir savintis Vo-
dvi konferencijos sesiji. , kietijos plotus. Tai, girdi, bu-

Visiems premierams konfe- tu priešinga demokratinei dva 
mi plevėsuojant kaip Maskvo- reneijoje draugauja atpildy- šiai. 

AMSTERDAM, 
ITaagoj rytoj pradeda konfe
renciją žymiausieji pasaulio 
juristai. Jų tikslas — pada
ryti reviziją tarptautinėms 
taisyklėms ir principams, su
lig kurių ateity turės but ve
dami karai. Ypač bus apta
riamas nardančių laivių ir 
nuodingųjų dujų klausimas. 

Konferencija įvyks Teisin-
J gumo Rūmuose. Dalyvaus ir 
Suv. Valstybių juristai. 

je, Petrograde, taip ir kituo
se Rusijos miestuose ir so
džiuose. 

Specialiai is įvairių tautų 
parinkti Šventojo Tėvo rep
rezentantai deleguoti badau
jantiems rusams pristatyti 
reikalingo maisto, drabužių ir 
vaistų. Tai* visa įgijama su
rinktais visame katalikiškame 
pa saul y fo n d a i s. 

Misijos generaliu direkto
rium skaitosi kun. protV AVal-
sh iš Amerikos. Misijos sek
retorius kun. Gallagher, taip-
at iš Amerikos. Misijai drau
gauja visas korpusas rusų 
darbiu inlų, perkalbėt o jų, sau 
dėlių viršininkų, šoferių ir vi
sa eilė kitų, reikalingų Tokiam 
plačiam darbui. 

Sandelių stotys. 

Misija turi įsteigusi ketu
rias vyriausias sandelių sto
t is : Maskva - šiaurinei ir 
centralinei Rusijai, Eupatoria 
— Krimui; Rostovas ties Do
nu — kazokų teritorijai; ir 
Krasnodar — Kubaniui ir 
šiauriniam Kaukazui. 

Papos Šelpimo Misija turi 
tokias pat teises ir privilegi
jas, kaip ir kitos užsienių šel
pimo organizacijos, 
veikiančios Rusijoje. 

Darbuotojai apskaito 
Rusijoje einančią žiemą ba
daujančių skaičius pasieks 7 
milionus žmonių. Niekur ne
girdima kalbant apie bent ko
kį maisto pervirši. Tik visur 
aimanuojama apie didelį ne
priteklių. Ypač maisto nepri
teklius atjaučiamas pietinėj 
Rusijoj ir Krime. 

Amerikos Šelpimo adminis
tracijos pasiųsti Rusijon dar
buotojai sustabdė badą Pavol-
riu. Bet kitose Rusijos daly-
se siautė didis badas ir ligos. 

Krime ypač badas baisiai 
buvo Įsisiautęs, kuomet ten at 
vyko Papos Šelpimo Misija. 
Bet vargo ir skurdo niekas 
negali panaikinti. 

Pirmasis katalikų darbas. 

Seniau normaliais laikais 
Eupatoria, Krimo uostas, 

skaitė apie 40,000 gyventojų. 
Šiandie vos apie 12,000. Tame 
mieste katalikiškoji misija 
pradėjo savo pirmutinį šelpi
mo darbą. Įsteigtas miesto 
sandelis ir virtuvas. Kasdien 
dukart per virtuvę, eilėmis 
pereidavo nesuskaitomos eilės 

mo komisijos nariai. Pečiaus moratoriumo laiku 
Premieras Poincare neatro i Franci ją nori užimti kai-ku-

do taip daug karingas, kaip riuos Vokietijos plotus ir tuo-
iš Paryžiaus buvo rašoma. se plotuose koiektuoti taksas, 

NAUJAS FRANCUOS AM 
BASADORIUS BERLYNE. 

Pirmoje sesijoje jis pareiš
kė, jog su karo kontribucija 
nors karta turi but baigta.Nes 

valdyti geležinkelius ir dirb
tuves. Tai butų garantija, kad 
Vokietija, pasibaigus morato-

tokios padėties, kokia gyvuo-1 riumui, mohės ir toliaus pas-
ja šiandie, negalima ilgiau po! kirtą kontribuciją. > 
kęsti. Antras dalykas — Fran | Kaip Anglijos, taip Italijos 
eijai šiandie labai reikalinga premieru dar nepareiškė savo 
tos kontribucijos. pažiūrų tuo klausimu. 

šiandie 

j og 

BOLŠEVIKAI REIKALAU
JA EVAKUOTI BESA

RABIJA. 

i i • geresiems santikiams rcika 
linga ramioji siena, kurią fu 

Dailiai diplomatiniai pasi
kalbėta. 

BERLYNAS, gr. 10. — Spa 
lių mėnesiu Vokietija iš An
glijos importavo 2,295,371 to
ną anglių, anot oficialįės sta
tistikos. 1,500,000 tonų pri
statė atpildymo komisijai ir 
203,321 toną eksportavo. 

Atpildymo komisija iš Vo
kietijos kas nįėnesis reikalau
ja Į,C)00,000 tonų anglių. Prie
de dar 125,000 tonu iš Aukšto-

DARDANELIŲ KLAUSIME YRA DAUG OPTIMIZMO 
— — — — — — » 

LAUSANNE, gr. 10. — (Tai savo sąlygas modifikuoti. 
kos konferencijoje su turkais 
gyvuoja optimizmas. 

Džiaugsmas iina santarvės 
delegatus, kad turkai pasitrau 

t 
Kuomet turkų delegatas Is kė iš bolševikų kontrolės, kad 

met paša sutiko su internaci 
onale Dardanelių kontrole, 

neklauso bolševikų skelbiamo 
nusistatymo — Dardaneliai 

tai reiškia, kad tuo klausimu turi but turkams. 
su turkais jau kaipir susitai- Turkai to nenori. Jie sako. 
kinta. • 

Pastatyti ekspertai paga-
Dardaneliai buvo ir turi but 
tarptautiniai. Bet Turkija r ei 

minti visas sutarčiai smulk- kalinga garantijos nuo neti-
menas. Gal ne su visomis są-jkĮf'tu užpuolimų. Ji reikalinga 
lygomis turkai sutiks. Bot j garantijos savo nepaliečiamy .*v 
santarvės delegatai pasirengę' bei. 

šios Silezijos kasyklų ir 20 
nuošimčių iš perviršio išpro-
dukuotų 8,300,000 tonų. 

Vokiečių spauda sako, jog 
tai visa išpildyti Vokietijai 
jokiu būdu negalima, ypač 
kas link Aukštosios Silezijos 
anglių. Nes tenai dauguma 
kasyklų pavesta lenkams. ( 

MAKEDONAI PRIEŠ BUL
GARUS. 

BERLYNAS, gr. 10. — 
(Tomis dienomis Vokietijos 
provizionalis prezidentas E-
bert priėmė naują Francijos 
ambasadorių Vokietijai, Ja-
quin de Margerie. 

Naujas ambasadorius reiš-
. . .... . , i • • i tlmgas burvs makedonu, 
ke vilties, kad tarpe abiejų: 

AIRIJOS KABINETO NA
RIAI NEPASIRODO 

GATVĖSE. 

Sukilėliai grūmoja juos 
pagrobti. 

. 

Sukilimo vadai pabūgo to 
griežto vyriausybės nusista
tymo. Matyt, jie jau pasitrau 
kė šalin. Šiandie sukilimo lai 
kosi tik vieni jauni, neorgani
zuoti vaikinai, kurie neturi 
nei namų, nei jokios sau pri
derančios pastogės. 

Gubernatorių priėmė. 

General i gubernatorių Ilea-

rėtų gerbti abi pus i .Tečiaus valstybių trumpoj ateity gry-
ta siena gali but pravesta tik sią normaliai gerieji santikiai. 

SOFIA, Bulgarija, gr. 10. 
— Konstendil miestelį, už 60 
mailių nuo Sofios. užėmė ^kai

šą -
j vyvaldos šalininkų. 

Tečiaus, kuomet ant ryto 

Rumunija nenori apie tai nei! išilgai upės Pruto, taip k a d . I r jis tuo reikalų p a s i d a r b u o j i " 8 . p a 8 1 l ] s t a , ) l , 1 " a r u k a r i u o 

klausyti. visa Besarabijos provincija 
laitų grąžinta Rusijai. 

Tchiteherin dar pridūrė, 
nors 

RYGA, gr. 10. - Iš Mas 
kvos apturima žinių, kad Ru- jog Rumunija privalo 
sijos bolševikų valdžia reika-j karta išpildyti su Rusija pa-
lauja Rumunijos evakuoti Be-: darytą sutartį kovo 5, 1918 
sa r abi ją, kurią rumunai netei-ni. Sulig tos sutarties Rumu-
sotai okupuoja ir savinasi. m ja į du mėnesiu turėjo eva-

Kuomet anais laikais bolše-l kuoti Besarabiją. Tečiaus iki 
vikų valdžia pakvietė RumuniI šiolei tos sąlygos neišpildė, 
ją nusiginklavimo konferenci- Bolševikų valdžia, sako ko
jon Maskvoje tai Rumunijos misaras, nekuomet niekam ne-
valdžia tuojaus pasiuntė Mas- paduos tos provincijos, nors 

siąs. 
to 

Ebert ir gi palankiai svei
kino naują ambasadorių. 

GYVENIMAS PERGA. 
LĖTOJAMS. 

• 

I5ERLYNAS, gr. 10. — Bei 
chstage pranešta, jog okupuo
tose Vokietijos dalyse vokie-| Graikijos. Galėtų reikalauti 

menė, makedonai be jokio pa
sipriešinimo pabėgo. 

Pabėgdami jie paskui Rflve 
paliko nemažus atliktus nuo
stolius. Su savimi j>agrobė 
žymų skaitlių vietos gyvento
jų. Mena moteriškė nužudy
ta, į f 9 

Bulgarijos valdžia už tai 
visą atsakomybę suverčia ant 

DUBLINAS, gr. 10. — Pir
momis Laisvosios Airių Vals
tybės gyvenimo dienomis visi 
airių kabineto ministeriai gy
vena čia baimėje. Airijos val;l>~ ofieialė Airija iškilmingai 
džia patyrė, kad sukilėliai, priėitfe. Rodos, kad kaip ne
žinomo de Valeros šalininkai,' Imta jokių nesutikimų su An-
kurie vis dar neatsisakę res-;glija. Viskas pamiršta. ,Tai vi 
publikos idėjos, negina pag-į™ palikta istorijai, 
robti ne vien ministerius, bet! Gen. gubernatorius dar ne 
ir daugumą parlamento atsto| pasirinko sau tinkamo gyve-
vų. .. nimui buto, kokį turi parupin 

Parlamento atstovų pagro- ti Airijos valdžia. Laikiuai 
bimas Airijai ne taip butų JO'vena buvusių vice-karalių 
svarbus dalykas. Su ministe- rezidencijoje, kuri yra seno-
riais kas kita. Juk jie s u d a - . ^ s mados, 
ro egzekutyvę valdžią, ty. ]>a-

čių valdžia okupantams—per
galėtojams nuo 1921 m. ru-

atlyginimo ir užpuolikų nu
baudimo. Tečiaus bulgarų 

kvai notą. to ir labai geistų kai-kurios l <*™s i k i p e r t o s vasaros lai- viršininkai pranešė, kad šiuo 
Notoje rumunų valdžia pa-į Europos valdžios/ Rusija ne- kotarpiu turėjo parūpinti: kartu jie nekelsią triukšmo, 

reiškė, kad ji norinti su Mas-! leis, kad jos savastis turėtu 
kva atnaujinti geruosius san-į\aldyti svetimi. 
tikins. Bet pirm visako ji i Rumunija, gavusi tokią no-
reiškia noro Besarabijoj nu-j tą, nepasiuntė Maskvos konfe-
statyti taikos sieną. Ta sie- rencijon savo atstovų. Tik nu 

. - i i nuomone, 

1,400 vie'šmimių, 2,600 skai-: 

tymui kambarių, 10,300 mieg-|4 ŽUVO EKSPLIOZIJOJE. 
kambarių, 4,600 virtuvėm 
kambarių.*' Be to, visiems 
tiems kambariams reikalin-

na, rumunu tinka siginklavimo klausime nušaut gus rakandus taipat vokiečių 
miausia ir teisingiausia, tai n- de lenkus ją atstovauti Mas- valdžia tuuejo pristatyti/ 
pės Dniestro linija. kvoje. 

.SCRANTON, Pa., gr. 10.— 
Arti Dupont ekspliozija su
naikino Brass Diamond para
ko dirbtuvę. ^ darbininkai žu
vo. 

čia svarbiausią valdžios vir
šūnę. 

Dėlto kaip patys ministe
riai saugojasi sukilėlių užpuo 
limo, taipat juos saugoja ir 
valdžia. 

\ 

I 
MEKSIKOS FAŠISTAI 

VEIKIA. 

VERA CRUZ, Meksika, gr. 
10.—Meksikonų fašistų orga
nizacija Jalapoj prezidentui 
Obregonui pasiuntė įspėjimą, 
idant jis paliautų pataikavęs 
komunistams. Kitaip jo val
džiai pasidarys ankšta. 

Bolševikų užsienių reikalų 
komisaras Tchiteherin atsakė 

Matyt, lenkai dar nuprašyti 
patarpininkauti taikos dery-

taipat nota. Pripažino, jog Į bose del Besarabijos. 

Virš 2 milionu našlaičių. 

Rostove ties Donu Papos 
Šelpimo Misija kasdien mai
tina 1,500 paliegėlių iš Kau
kazo, Astrachaniaus ir Dages 
tano. Tai visokiu tautu vvrai, 
moterys ir vaikai. Jie iš tų j 

Visi gaudavo šilto viralo ir 
kitokio maisto. Ypač daugiau
sia don£»s buvo kreipiama į 
išbadėjusius, apiplyšusius ir 
basus vaikus. Jais labiausia 
imta rūpintis. 

Gyventojai Misiją sveikino 
vietų pasprūdo del bado. £- ;ka ip iš dangaus atsiųstą pa-
jo ten, kur juos akys vedė, 
tikėdamies vis kur-nors rasti 
duonos. 

Čia juos atrado Papos Šel
pimo Misija ir atgaivino. 

Maskvoje Šventojo TOvo pa 
siųsti darbuotojai daugiausia 
slaugina našlaičius ir pames
tus vaikus. Tokių vaikų vie
noje Maskvoje skaitoma apie 
40,000. Gi visoj Rusijoj — 
2,225,000. 

Palaiminta Rusijos gyven
tojams Šventojo Tėvo labda-

rusų, totorių, armėnų ir kitų. ringoji ranka. 

gelbą. Rusai yra religiniai 
žmonės. Visi vaikai ant kaklų 
turį pakabintus kryželius, sa
vo tikėjimo simbolą. Kuomet 
ateistiniė Rusijos valdžia dar
buojasi Rusijon įvestį bedie
vybę ir visur plačiai sklei
džia obalsį "Tikėjimas, tai 
opiumas l iaudžiai/ ' rusų liau 
dis stipriai laikosi savo tėvų 
tikėjimo ir nuo jo niekas ne 
gali jii atitraukti. 

SKAITYKITE IR PLATOk 
/KITĘ "DRAUGAI 

NEŽINIA KUOMET GRYŽ 
GEN. WOOD. 

Nauja konstitucija ir kiti rei 
kalai sulaiko. 

MANILA, Phil. salos, 
10. — Senai buvo spėjama, 
kad kuomet bus atidaryta 
Philipinų salų legislaturos se 

Kitas taipat svarbus daly
kas, tai filipinų reikalavimas 
nepriklausomybės. Apie tai S. 
Valstybių vyriausybė atsisa
ko rimtai svarstyti. Nes sa
loms peranksti gauti neprik-

gr.j lausomybę. 
Tečiaus čia valdžios sfero

se kalbama, kad rasi, bus pa
darytas bent koks kompromi
sas. Rasi S. V. vyriausybė su-

Gyvena kaip tvirtumoje. 

Dauguma ministerių todėl 
su savo šeimynomis gyvena 
valdiškuose butuose. jTenai jie 
turi paskirtus kambarius Sale 
savo ofisų. Tenai jie miega ir 
valgo. Butai gi stipriai sau-
gajamį kareivių sargybos. Ap 

• 

linkui butus kai-kur nutaisy-1 teinantį trečiadienį, 
tos dygliuotų vielų tvoros ša 
limais gatvių. Kareiviai stovi 
ne Vien iš oro prie durių ir 
prie langų, bet ir viduje, t y 
riausieji laiptai užbarikaduoti 
smilčių maišeliais ir apraizgy 
tį vielomis. 

MARION, 111., gr. 10. — 
Laukiama čia del Herrino 

darbininkai skerdynių penkių 
kaltinamųjų byla prasidės a-

sija ir kuomet šiaip-taip bus 
patvarkyti salų reikalai, gene-j tiks saloms duoti bent kokią 
ralis gubernatorius Wood ga-
Ifcs gryžti Amerikon, kur jis 
reikalingas Pennsylvanijos u-
niversitetui. 

Šiandie pasirodo, kad taip 
nėra. Generalis gubernatorius 
čia turi pasilikti neapribuo-
tam laikui. Jį sulaiko svar
bus reikalai. 

Salų legislatura reikalauja 
naujos konstitucijos saloms. 

,iTai svarbiausias už visus ki
tus klausimas. 

Patsiai gubernatorius tvirti
na, kad jisai* nežino, kuomet 
galėsiąs apleisti -salas. 

savyvaldą S. Valstybių vėlia
vos globoje. Tai butų pirma
sis prie nepriklausomybės žin-
gnis. 

Generalis - gubernatorius 
klausiamas atsako, kad jis 

i, 

nieko nežino apie jokį komp
romisą. I r tuo klausimu nie
ko nereiškia. 

Čia gyveną amerikonai yra 
priešingi nevieii nepriklauso-
hybei, bet ir platesnės formos 
autonomijai. J ie nori, idant 
viskas ir tolesniai pasiliktų 
,taip, kaip buvę. To reikalau
ja jų interesai. 

Turi koplyčia. 

Turi jie ten ir privatinę kop 
lyčią, kurioje kasdien Mišios 
laikomos ir ministeriai su sa
vo šeimynomis kada nori ga
li klausyti Mišių. 

Dauguma parlamento narių 
taipat gyvena baimėje. Bet y-
ra ir drąsuolių. Tie apsįgink-

TfcNENIAI. Prieš karą 
Kvedernoje puikiai gyvavo 
vartotojų bendroves sankro
va, turėjo nuosavus namus ir, 
vieną skyrių (Teneniuose), 
kur irgi prekyba puikiai ėjo. 
1915 metuose vokiečiams iš
deginus miestelį, sudegė na
mai su visomis prekėmis. 

Maža dalis bepavyko išgel
bėti. Tenenių gi skyrius vėl 
taip išnyko (nors čia gaisro' 
ii* nebuvo), kad apart baro 
ir lentynų jame nieko nebeli
ko. 

Atsistatant miesteliui, atgi-
lavę ir nieko nebijo. J ie sau-po ir vartotojų krautuvė, bet 

samdytame buste ir tokioje 
užkamrjėje, kad pakanka vie
no tarnautojo; prieš karą be
ne 4 dirbo, ir veikimas jos vi
sai nežymus. 

PINIGŲ KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Francijos 100 frankų 6.36 
Itali jos 100 lirų 4.56 
Vokietijos 100 mark . 0 1 ^ 
Lenkijos 100 mark. .0062 

goja ir kitus narius. , 

Baigiasi sukilimas. 

Ministerių pirmininkas Gos 
grave/ ir kiti airiai valdinin
kai yra nuomonės, kad suki
limas baigsis. Jei jis dar kiek 
ir tęsis, tai trumpai. 

Organizuotas sukilimas su 
iro tuojaus po to, kuomet vy
riausybės pasidarbavimu ke 
lėtas sukilėlių nubausta mirti 
mi ir nugalabinta. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I ! 

**in DRAUGĄ t * * 

Blna kasdieną iSskyra* nedėldieniiiA 
P&EN17KEBAT03 KAINA: 

i r įrodyti savo pilietybę pris
ta tydami Lietuvos užsienio p a 
są. Kitos išeities nebus. 

Taigi kuris t ikisi grįžti 
Lietuvon i r ten apsigyventi, 

Metams 96.00 
Pusei Metę 93.00 

• 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo oisirašymo dieno* 
t&e nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
tr senas adresas. Pinigai geriausia 
austi išperkant krasoje ar erprese 
*Mooey Order" arba įdedant pini

gus į registruotą laišką. 

" D R A U G A S " FUBL. 0 0 . 
3334 So. Oakley A ve., Chicago 

Tei. Roosevelt 7791 

PIUETYBĖS ĮSTATYMAS! 
IV. 

Kad pilietybės įs tatymas y-
ra reikalingas lietuviams gy 
venantiems tėvynėje, kad pi
lietybės įs ta tymas reikalingas 
lietuviams gyvenantiems sve
tur , daba r j au visiems supran
tama. Belieka apsispręsti tiems 
kur ie nėra nei vienos šalies 
piliečiais: pa tapt i Amerikos 
ar Lietuvos piliečiais. 

Kas y r a Amerikos pilietis, 
tam nėra mažausio pagrindo 
pykt i ant Lietuvos kad j i , 
ka ip ir visos kultūringos ša
lys, išleido pilietybės įstaty
mą. Lietuvių Amerikos pi
liečių protestai prieš Lietuvos 
pilietybės įstatymą y r a dau-
gįaus negu juokingi. Gi kas 
norį palikti Lietuvos piliečiu, 
jis turi progos juomi palikti 
pareikšdamas savo norą įsire
gistruodamas Lietuvos Atsto
vybėj YVasliingtoiie arba įstai 
gose, kurios y ra įgaliotos į-
registruoti Lietuvos piliečius 
— Lietuvos Laisvės Paskolos 
stotvse. 

Vakar esame rašę, kad tik 
Amerikos j vairiu tautų mišiny 
ligi šiol buvo galima laikinai 
išvengt f pilietybės — nebūti 
nei1 vienos šalies piliečiu. Bet 
šiandien jau turime griežtą 
prezidento Hardingo pareįjf-
kimą Kongresui išleisti įstaty
mą, sulyg kuriuo visi svetim
šaliai privalo būti ekzaminuo-
jami, registruojami ir ameri-
komzuojami. Kas bus su tais 
lietuviais kurie neturi nei* vie
nos šalies pilietybės? J ie arba 
turės palikti Amerikos pilie
čiais, a rba bus priversti pasi-
fttkyti Lietuvos piliečiais esą 

valstybės legislatura (seimas) 
gal i paskelbti mokesnius nuo 
įplaukų. PaVieniai a rba neve
dę asmenys mokesčius tur i 
mokėti pradėjus- 500 dol. me

nei vienos valandėlės nepri- j t inių savo pajamų (uždarbių), 
valo laukti ir įs i registruot i 
Lietuv. piliečių; kuris y ra A-

jner ikos pilietis, tas galės at
gaut i Lietuvos pilietybę, bet 
turės išsižadėti Amerikos pi
lietybės; gi kuris ligi gruodžio 
22 d. neįsiregistruos — nepa
reikš savo valios patapt i Lie
tuvos piliečiu, tas \*ėliaus ne t 
Amerikos valdžios bus pri
verstas palikti vienos ar kitos 
šalies piliečiu, o jeigu norės 
gauti Lietuvos pilietybę, turės 
nemaža rupesnio ir daugiau-
išlaidų negu dabar. 

Apie atskirus atsi t ikimus 
kaip butų geriaus — palikus 
Lietuvos*ar Amerikos pilie
čiais — mes nekalbame. Pa
aiškinę įs tatymą ka ip jis yra, 
belieka patiems padary t i išva
dos i r apsispręsti . Oi vėliaus 
kas apsigaus, tenerugoja kad 
" D r a u g a s " neinformavęs sa
vo skaitytojų. Prašome gerai 
apsisvarstyt i . Į s ta tymas pa
lieka į s t a t y m u / P a t s a i įstaty
mas yra neginčijamos reikš
mės, gi del pareigų kurias 
deda tas įstatymas galima kel
t i diskusijas. "Draugo* ' skil
tys rimtoms diskusijoms visuo
met v ra at idarytos. 

PROJEKTUOJAMA ILLI
NOIS KONSTITUCIJA, 

gi vedę — pradėjus 1,000 dol. 
Reiškia, kad jei vieni per me
tus uždirba daugiau '500 dol., 
gi ki t i daugiau 1,000 dol., tai 
už tą perviršį reikia mokėti 
ntokesčius. 

Dėlto aišku, kad mokestys 
nuo įplaukų tu r i paliesti kiek
vieną darbininką, kiekvieną 
net nepilnametį vaikiną, jei 
j i s dirba i r per metus padaro 
daugiau 500 doL" 

geromis dalimis tur i but at- solini, be abejonės, jaučia sau 
mestos ir gerosios dalys. 

Nauja konstitucija nžuot 
praplatinusi ' d a r daugiau var
žo piliečių teises. J e i j i butų 
priimta, tai valstybės juridi
nis departamentas būtų t ikras 
valsybės valdytojas. Gi politi
kieriai užimtų valdovų vietas 

K a s iš piliečių gruodžio 12 
dieną eis balsuoti naujos kon
stitucijos klausime, kiekvie
nas turi1 atsiminti, kad balsuo
damas už tokią konstituciją 
nuskriaus ne vien save, bet sa
vo vaikus i r gal vaikų vaikus. 
Nes konstitucija ne dažnai 
keičiama. Pr ipažinta ji gali iš-

visuomenės palankumą. Bet ar 
j is vienas atliks ir įvykdiiis 
reikalingas šaliai reformas ir 
ar .'plačioji visuomenė jį visa
me rems, ta i ta ipat nemažas 
klausimas. tj& 

Valstiečiai nuo jo laukia 
žemės reformų. Tos reformos 
nepatiks aristokratams. Dar
bininkai ta ipat nuo jo tikisi 

Projektuojamoje konstituci- t e s a i š i m t u i > ° S a l i r baugiau 

Čia pilt jau ir gruodžio 12 
d. Illinois valstybės piliečiai 
balsuos projektuojamos nau 
jos konstitucijos klausimu. 

Keletą, kartų jau rašy ta 
'L Drauge ' * kad konstitucija 
netinkama ir piliečiai jos pri
ėmimui turi pasipriešinti, ty. 
balsuoti prieš priėmimą. 

/Teeiaus da r kartą tenka tuo 
pačiu klausimu tarti žodi. 

Laikraš ty " T h e Daily 

joje pasakyta, kad didžiausios 
metinės įplaukos negali but 
mokestimis apkrautos aukš-
čiaus, negii tr is kar tus slau
giau už mažiausias įplaukas. 

Sakysime, už mažiausią į-
plauką — pradėjus 500 dol., 
legislatura paskirs 1 nuošimtį 
mokesčių. J a i tam, kas per me
tus turi vieną milioną dol. į-
plaukų, negali skirt i daugiau 
kaip 3 nuoš. mokesčių. Bet 
legislaturai konstitucija lei
džia skirti mažiau ka ip 3 nuoš. 
f r ji visuomet gali turtuo
liams da r daugiaus palengvin-
ti. 

Illinois valstybės Darbo Fe
deracija labai nepalankiai at
siliepia apie projektuojamą 
konstituciją. Ragina darbinin
kus i r visus piliečiu* gruo
džio 12 i i balsuoti prieš. 

Federacijos legislatyvis ko
mitetas, kurs studijavo projek
tuojamą konstituciją, sako, 
kad visame dokumente , yra 
daug supainiotų frazių, k i tur 
užslėptų minčių. Konstitucija 
pagaminta ypatingais termi
nais, kurie ne visiems supran
tami. Kai-kurių vietų negali 
t inkamai išaiškinti jiei gabiau
si advokatai . Sakiniai ir min
tys yra žinomi tik politikie
riams, kurie tikisi iš to nau
dos, jei konstitucija piliečių bu 

metų. 
Žodžiu tariant , projektuoja

ma konstitucija y r a gera ir 
t inkama tik politikieriams ir 
turtingiems. Bet darbinin
kams, ūkininkams ir mažes
niems verteiviams y ra j un 
gas. , 

Piliečiai, gali projektuojamą 
konstituciją suspenduoti savo 
balsais padėdami kryželį sale 
" N O yy 

NEPAPRASTAS BANDY-

X e w s " apie projektuojamą tų pripažinta, 
konstituciją rašo Charles F . , Senoji y 1870 metų valsty-
Merriam. J i sa i smarkiai krit i- bės konstitucija visiems kuo-
kuoja tą dokumentą. 'ger iausiai suprantama. Ta 

Ypač puola į akis mokesčių , konstitucija tuomet pilie-
( taksų) klausimas. Merriam Į čianis buvo paduota balsuoti 
sako, kad naujoji konstituci- .devyniomis atskiromis dali
ja visą mokesčių sunkenybę mis. Gi šiandie projektuojama 
sukrauna ant darbininkų luo- konstitucija p a t e d a m a pilie-
mo. Wi kapitalistai vos/ kliu- čiams patvir t int i arba atmesti 

_ _ _ _ _ _ 

l tati jos fašistas, premieras 
Mussolini kalbėdamas parla
mente pažymėjo, kati jis ne 
paisąs parlamento. Sakė, jam 
esą visvien, a r parlamentas 
stovi už a r prieš jį. J i s vie
nas žino, kas šaliai reikalin
ga. Šalies gyventojai stovi 
už jį ir jis vykins jų norus ne
žiūrint to, a r parlamentas 
tam pritars, ar ne. 

Kiek palaukus jis kreipėsį 
parlamentąjį su projektu, su
lyg kuriuo j am pavedama ša
lies d ikta tūra . Par lamentas 
didžiuma balsų 'patvirtino pre-

nesulauklė nuo socialistų. Kai-
kurios ir revoliucinės organi
zacijos šiandie staiga apsitai
so fašistinėmis plunksnomis. 
Tikisi šį-tą pelnyti nuo dikfa-
toriaus. .v 

Tikra i nepaprastas bandy
mas. Nuo jo priklausys vals
tybės ateitis. Vedamoji bandy
mo rolė, premiero Mussolini 
vaidinama, tenesibaigia fias-
co. 

IŠ MUSĮI CENTRO. 
Mūsų spaudos reikalu. 

Dabar skaitome laikraš
čiuose daug gražių paragini
mų. Nepykime už tai . J u k bu
tų d a u g blogiau, jeigu niekas 
inusų neragintų prie gerų dar
bų. J u k blogų ragintojų prie 
blogo niekados mums netruk-

didelių sau laimėjimų, kokių fvdavo. Oi išgirdę gerą paragi
nimą neleiskime jo pro ausis,, 

supranta i r remia bedieviu 
spaudą, y r a baudžiauninką . 
J is neša sunkią baudžiavą pa
čiam nelabajam. J į s norėtų ir 
Dievą garbint i i r velniui žva
kutę degint i . Už tą žvakutę ji
sai gaus dovanų nuolatinį blo
gą draugą, kurs j am nuolat 
teįks melagingų žinių, kreips 
an t savo kurpal io jo protą ir 
sąžinę, sieks jo širdies, kurią 
j isai privers pamylėt i tai, ko 
seniau nekentė i r nekęsti to, 

,o-įsidekime jį į širdį i r iš t o s t a s pirmiau jam buvo brau-
savo geros širdies atsiliepki- ; p » Šventa. O paraginimas 
me į paraginimą geru darbu, i čia mums visiems toks: tie, 

Čia paklausykime d a r vieno j kurie tą žinome ir supranta-
paraginįmo. Baigiasi metai, j me, jeikime į būrelius po Fe- ' 
Lietuviai užsisako laikraščių ' Grac i jos vėliava i r tarki mės 
ir sau ir kar ta is savo giminė-1 eiti ar t i Kr i s taus dirvfc; pasi- -
ms Lietuvoje. Je igu visi t ik in- ' dal inkime draugi jas i r rajo-
tieji lietuviai ka ta l ika i tuos j «us ir eikime apaštalaut i tik

rą šviesą i r meilę i r vyti tam-

• 

SVEIKAS REIKALAVIMAS 
Suv. Valstybių senate pa

kelta slaptos organizacijos K u 
lvlux klano klausimas. 

Iš visų šalies dalių vis daž
niau praneša, kad klanistai 
visur veitžiasi politikon i r ve
da pragaišt ingus valstybei 
darbus. Pr ieš klanistų veda
mą biaurią propagandą gy
ventojai kejia protestus. Bet 
tas neduoda geistinų rezulta
tų. Klanistai tuos protestus 
tik pajuokia i r savo veikia. 
Kursto protestantus prieš ka-

kelius dolerius, kuriuos skiria 
kasmet spaudai — laikraš
čiams — nusiųstų katal ikiš 
kiems laikraščiams — tai mū
sų gyvenime įvyktų daug gra-
žfį a tmainų: 

1. Katalikiški laikraščiai 
sustiprėtų ir pagerėtų; 

2. Bedievių spauda imtų sil
pnėti i r /džiūti; 0 

3. Išaugtų skaisčių gerų lie
tuvių — tėvynainių, imtų sti
prėti jų organizacijos, augtų 
darbai ; , 

4. Išgamų, atšalėlių, laisva
manių ir laisvadarių skaičius 
imtų mažėti; 

5. Amerikos lietuviai imlų 
tvarkyties, įgytų gero vardo 
i r pagalios pas ki ta taučius; 

domi. 
Pasiremiant konstitucija, 

visa. Tame i r yra vienas iš di
džiausių neparankumų. Su ne-

svetimšalius. 
Senatorius Walsh iš Mas-

sachusetts valstybės pasiuntė 
laišką gerieraliam prokurorui 
Daugherty. Reikalauja, idant 
jKiti federalė vyriausybė pas
kelbtų kovą ta i purvinai i r 
)>avojingai klanistų organiza
cijai. 

Sen. Walsh paduoda suges-
miero projektą. Pada ry t a s j isįt i ją, idant prezidentas Har-

dingas paskelbtų proklamaei-
giausia paliečia ekonominius 
alies reikalus. 

Tai s v a r b u s ' visais žvilgs
niais šią gadynę eksperimen
tas. Senovėje tas bandymas 

Hlažniaus pasikartodavo. Kuo
met tautai grūmojo pavojus, 
buvo skiriami diktatoriai . La-
bai re ta i d ik ta tūra pereidavo 
vieno žmogaus nuožiūrai. Daž
niausia keliems. T a i p butą ir 
senovės Romos viešpatijoje. 

talikus ir amerikonus prieš 6 . 'L ie tuva imtų stiprėti, len-
Įka i i r bolševikai pultų į nusi
minimą. * 

są i r neapykantą iš mūsų gy-
venimo. 

Argi nesidaro kar ta is tas 
gyvenimas perdaug troškus! 
Ar-gi neperdaug apl ink ' m W — ^ 
melo, neapykaųtos, "klaidų, 
šmeižto! Pasigriebę į rankas 
šviturį-dorą katal ikišką laik-
raštį užsirašykime Kris taus 
tarnvston i r eikime šviesa 
skleisti. v 

" D r a u g a s f \ M Darbin inkas ' ' , 
' ' G a r s a s " , "Tėvynės Balsas*', 
' i Vytis, Moterų Dirva, ' 
"Giedra '*, " M e i l ė " ir " L a i 
v a s " laukia darbininkų-prie-
telių, kas juos išplatina. Dau
gelis mūsų brolių ir sesučių 
laukia savo namučiuose atsi
lankant gero svečio su skais
čiu žiburiu. Į darbą tat , kam 
širdis liepia mylėti Dievą ir 

T a s katalikas, kuris to ne- artimą. Fed. Sekr. 

ją, atkreiptą pi;ieš tą organi
zaciją^ ir idant teisingumą de
par tamentas pradėtų veikti . 

Laiške gen. prokurorui sen. 
VValsh t a r p ki tko sako: 

"Organizacijos, kurios no
ri sugriauti mūsų teismus, 
panaikint i viešai vedamas 
bylas, uždrausti piliečiams 
garbinti Dievą tokiu būdu, 
ka ip jiems sąžinė diktuoja; 
kurios išpildo bausmę mote-

Šiaftdie Italijos diktatūra,1 rims i r vyrams %e teismo, pa
tenka vienam. {Premieras Mus- si remiant savo slaptų susirin

kimų kur laukuose nuospren
džiais ; tokios organizacijos 
taiso kelią, t iranijai, prieš ku
rią mūsų vyriausybė be jokio 
atidėliojimo tur i kovoti. To
kios organizacijos naikina 
viską, ką mes turime bran-

"?— 
PAMĖGO. 

Nepersenai sugrįžęs iš Lie
tuvos D r . ' J . C. L. Sevmour 
(J isai yra dr . Landžius) pas
kelbė Bostono laikraščiuose 
žinią, kad Lietuvoje draudžia-

, ma gerti vanduo, gi kad deg-
fįmaęm. Jos p la t ina visuomo- ^ lmwaį v i s u r ^ ^ ^ ^ 
nėję suirimą, nesutikimus i r , ^ ^ ( J r L ^ d ž i u s p a a i S k i . 
užkrečia nuodais visą naci 

k" >? 

Valdiškose sferose senai su
sirūpinta klanistų veikimų. 
Bet a r vyriausybė priims, se
natoriaus sugestijas i r ar 
taikinsis prie jo reikalavimų, 
tai ki tas klausimas. 

Tuotarpu kiekvienas gali 
pripažinti, jog senatoriaus 
AValsh reikalavimas yra svei
kas. 

no^ kad tik nevirintas van
duo draudžiama gerti ir tai idel 
svarbios priežasties — del pa
vojaus užsikrėsti sunkiomis li
gomis, kurios veržiasi iš Ru
sijos. 

T a žinutė patiko Amerikos 
laikraštininkams, nes spalių 
pabaigoje matėme ją pakarto
tą Missouri, Iowa, Arkansas, 
Georgia ir kitų valstijų dien
raščiuose. (L. I, B,) 

m, jam :**: xm. >SKK ym. :&^^:>mm. •.mti'm&ya 
* Jonas Paukšt is . 

ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIŲ, g 
(Tąsa.) s 

. Šilo niusmiris — gražuolis žavi jaunu
čio grybautojo akį. I r iškalbingais žode-

- liais išpuošti prieštikybinių nuodų raš ta i 
pradėjo masinti neprityrusią Vinco širdį. 
Senesnieji įsitikinimai, stoję nelygion ko
von su aštriais priešų užmeti nė jimais, pra-

* dėjo silpnjėti. Pamažu jame ėmė dygti kle 
„ stėti neapykanta visa to, kas " s e n a , " kas 

seniau buvo brangu, šventa! Bet protar
piais jo siela vėl grimzdavo į juodo nusi-

' minimo bangas, nes naujasai tikėjimas ne
patenkino jo sielos. Iš tokio susigraužimo 
jis nekar tą blaškėsi kai l iūtas į spąstus pa 
gautas . Tamsus svaigulingi pagundų sū
kuriai jį t raukė viliojo į savąją globą. 
Dabar jis rodos bėgtų kuotoliausia, kad iŠ 
savęs ]>aties iš trukti . Xorėtų j is bent kur 

' k i t u r apsigyventi , bet reikėjo su padiil)-
^dintais .dokumentais čionai s lapstyt is 'nuo 

kareh'i jos. Retkarčiais nusėlindavo į baž
nyčią. Bet ir čia jau visa jam išrodė bai
su, niekinga. Visi kunigai jam buvo veid-
Diainiai, visos pamaldos —viena apgaulė. 

Malda jau nustojo del jo savo raminan
čios galės. fTečiaus "ger ie j i d r a u g a i " pri
taikė J j am lengvesnį nusiraniinimo būdą. 
Ramybę j ie pylė iš degtinės stiklelio!.. . 

Apsipranta nelaisvis paukštelis į nar
vą pakliuvęs. I r įšėlusios jūr ių bangos, 
su vėsulais pažaidę, nurimsta. Nuilsta ir 
siela liūdesio verpetuos nukamuota.. . 

Paprastomis vėiaėmis slenkąs gyveni
mas teikė V. Sakaliniui ,vis daugiau ir 
daugiau prieštikybinių nuodų iki galu
tinas persilaužimas nusvėrė bedievybės 
piisėn... 

Senai jau prat ruko ginklų siena, sky
rusi Ameriką nuo Lietuvos. Senai nurimo 
ir Vincas pasitenkinęs savo naująja tiky
ba. J i s daba r buvo visai " a p s i š v i e t ę s " 
žmogus. Nereikjėjo DievoJ nes j is nusilen
kė prieš kruvinąjį socializmą. Atmetė ir 
Evangeliją, nes j am užteko žiauriojo moks
lo, 4uirį ta lpina " S p ė k a i r medžiaga" . 
Bažnyčią atstojo socialistų susirinkimai i r 
karčiama. Pamokslus gi1 lengvai pavada
vo bedievių prakalbos. O pamynus po ko
j a s žaliąsias rūteles, i r pa t s gyvenimas 
d a u g slidžiau ėjo. Šaltasai materializmas 
jį j&ftuosavo net nuosmeilės savo tėvų, sa
vo kraš to! " T a m s u o l i a i " tėvai su savo 
' ' p r i e t a r ingu ' ' tiktejimu j am taip moky

tam žmogui — išrodė dabar netik juokingi 
bet net ats tumiantys. Apie juos, o ypač 
apie motiną, jis nenorėjo nė galvoti. J a u 
j is suprato, kad nuo tėvų jį skir ia nevien 
pla tus vandenynas, bet i r neperžengiama 
įsitikinimų bedugnė. , 

— E t da r geriau f ramino save. Da
bar nereiks man jais nė rūpintis . I r ta ip 
jiems visą savo dalį palikau — lyg nega
na. J u k mano tikrieji tėvai —i beždžionės, 
arba gražiau tarus, visa žmonija. O bro
liai visi evoliucijos daviniai — filosofavo 
jisai gerdamas degtinės'. Mat,^ jau jis buvo 
gerai išmokęs visus sąžinės sukilimus 
numalšinti degtinės stikleliu. 

Bet š tai prasideda ir nelemtieji gir
tuokliavimo varžymai. Netrukus ir visiš
kai uždrausta degtinės prekyba. I r Saka
liniui noroms nenoroms reikėjo pasieškoti 
ku r k i tu r darbo i r -v ie tos . L y g tyčia ir 
darbai visur sumažėjo. -Jam beveik nie
ko nesusitaupius per karą dabar visai bu
vo bloga, Amžinai prakeikdamas visą ka
pitalistinį pasaulį, j is važinėjo iš vienos 
vietos į kitą, ieškodamas darbo. I š pradžių 
dar norėjo išsirinkti pelningesnį darbą, o 
paskui ieškojo by kokioj Su streikininkais 
kalbėdamas jis " s t r e i k a v o " i r naudojosi 
ją kasa. Bet patylomis ieškojo darbo ir 

i : . - t 

gal butų net į Ją patį fabriką ėjęs, jei 
t ik bu tų jį priėmę. 

— P o šimts kelmų, jau nė išsigert 
neturiu už ką, o čia dar aš be darbo! Ne! 
būtinai j au reiks važiuot kur į Kaliforni
ją o net, j e igu reiks, i r Braziliją. J u k be 
darbo nebusi:.. 

Bet ir kelionei reik pinigų. Kišenius 
tuščias. K u r j ^ gaut. E ina pas vieną sko
linti, tas neturi . Praišo kito — vėl negau
na. I r čia nuolat kartojasi ta pat i giesmė 
ka ip i r su darbu. 

— Kas dabar daryt? — klausė jau 
ne juokais susirūpinęs Vincas. K a d bent 
amatą kokį mokėčiau... Apgaudinėt kaip 
koki agentai negaliu, o š iaip koką nepa
žįstamas neduos. Pažįstamieji 'vėl nepasiti 
ki... Beje, ugi d a r lieka smuklininkas Gi
rinis!.. Visą laiką pas jį ta rnavau — tai 
nors i r labai jis šykštus, bet tą — tiek vis 
paskolins!!.. 

I T netrukus grįžtu. Ohicagon. Bet vel
tui. 

— Aš tau atmokėjau algą — i r ko 
tau daugiau reikia. O skolint aš pa ts ne- J 
tur iu. 

— Bet aš i rgi ne akmuo, be pinigo 
"neapsieisiu. 

— O kas man galvoj! atšovė Girinis. 

— K a i p tai ne galvoj?! J u k tamsta 
tiek sykių pasakodavai apie lygybę, bro 
lybę...' 

— K a i p man reikia — taip kallm, 
o ka ip noriu — taip gyvenu i r niekas ma 
nęs neprivers visokiems valkatoms savo 
pinigus mėtyti!., griebtai atrėžė saliunin-
kas. y 

— Aš nė neprašau man dovanoti arba 
numesti... 
* — Žinau, jau aš tokius ponus... Nesa

kyk! . 
— Tai ką man dabar dary t?! da r 

švelniau stengėsi iš tart i Vincas pro su
kąstus iš pykčio dantis . 

— Padėkok kapitalistinei tvarkai!.. 
— J a u aš atsikeikiau ant jos ik valiai, 

bet nuo to nė kiek nepasidariau sotesnis! 
-— su karčia pajuoka atkir to Šakalinis. 

— T a i dabar naikink, plėšk, mušk 
visus didžturčius i r man nelįsk į akis!.. 
"Še da r vieną dolerį tu, tinginy, ir va
žiuok sau sveikas! 

— Elgetai tiek duok, o ne. man! Tu 
sukčiau, lupike;.. — sušuko Vincas trenk-

^darnas į Girinio veidą sidabrinį pinigą, 
— Selauk iš mano namų tu, slakeri, 

valkata, niekšai... Aš tuoj poliemoną pa-
v "i • 

sauKsiu... (Bus daugiau.) 
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Dr. M. Stupnicki 
3187 So. Morgan Street 

OHIOAGO. ILUNOU 
Telefonas Tardą 5033 

Valandos — 8 Iki 11 U ryto 
po pietų S Iki 8 rak, Nedaliomis 
ofisas uždarytas. 

I PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. dlaser pa. 

relna i rankas Dr. Chas. Pegal, 
iento Ir partnerio. Visi senleje 
pažjstami Ir draugai aplalkys 
apžiūrėjimą Ir gydymą kala Ir 
nuo paties Dr. O. U. Olaser. 

8149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

lkl \ po pietų, nuo 5 iki 7 rak. 
Ned. nuo l t lkl f. po pietų. 

Telefonas YardLs 687 

BAZARAS. — VISI LANKO 
J Į IR GIRIA, 

"• 

DR. A. L Y U Š K A 1 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Ganai 3118 

15 

c 

~ 8 
c« Ofiso vai.: 10-ryto iki 12 po plet , 

5 iki 7 vai vakaro. JO 
Rez. vai.: 2 iki 4 no pietų, 

4183 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 00 98 

s**r?rr*r¥*tt?r?yreTr8^^ 

3 

OR. A. K. RUTKAUSKAI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4443 So. Westera Avenoe 
Teief. L&rajette 414* 

Yaandos: t-11 rytais, 1-1 pc 
pietų ir 7-8 vakarais. Ne dėl die
niais tiktai po pietų 1 iki 5 vai. 

BOLŠEVIKAI PRIE KATA. 
LIKĮŲ. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 8a Ashland Ave. 
Tel. Yards 9»4 

Tel. Yards 0004 
OFISO V AL.: 

8—10 v. ryto. 1—J ir 7—0 v. v. 
Nedėliomls: nuo l t v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Dr. A. A R 0 T H 
K< SAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Tyrlnkų 
Valkų ir \isų ebroBiskų lig*. 

Ofisas: 3335 S. HaLsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—S po 
piet, 7—8vak. Ned. l t 12 d. 
Res. 1189 Independeno* Blvd. 

Chieago. 

* DR. S. MIKELIS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street.. 
Ant Ytr£aus Ciilver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
f.—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomls nuo 10—2 
Ooflsas Ir gyvenimo vieta: % 

Tr' Blvd. 7042 į 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTA8 

6712 SO. ASHLAND AVENUH 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Seredomis nuo 4 Iki 9 vakare. 

Para^ijonų i r klebono 
siaukojimas. 

Sioux City, Iowa. — šv. Ka
zimiero par. baaaras labai pui
kiai vyksta. Žmonės labai 
skaitlingai lankosi į baasarą ir 
kiekvienas atsilankydamas ne 
ateina tuščiomis, ale atneša 
kokią nors auką parapij. Tas 
yra labai pagirtinas dalykas 
ir geras pavyzdis kitiems ir 
kitus* paskatina prie to ir tto-
kiu būdu priduoda dauginus 
energijos dferbuotis parapijos 
labui, kaip* komitetui taip ir 
gerb. mūsų klebonui* kun. J . 
česnai kuris jau ir taip per
daug darbuojasi. Netik lietu
viai bet ir nemažai svetim
taučių lankosi ir taip aukštos 
kilmės žmonių. Antrame vaka
re, 27 d. lapkr. buvo atvažia
vęs katedros klebonas kun. 
McCarthy su savo asistentais 
kun. Barry ir kun. Casev, ku-
rie ir nemažai 'pinigu pralei
do kolui visas būdas apėjo ir 
visi negalėjo atsigėrėti fš gra
žaus sutvarkymo bazaro. Ka
tedros klebonas sakfc, kad jie 
pirmą tokj bazarą mato su 
tiek daug visokių įvairumų. 

Visi dirba kruta ir kiekvie
nas prie savęs šaukia. O už 
visus labiausia tai klebonas 
dirba. Jis ir svečius pasitinka 
ir prie kiekvieno biznio bėga, 
kad kur ko nepritruktų, kad 
visur butų kuogeriausia tvar
ka ir visus patenkinus. Klebo
nas sakė, kad į bazarą atva
žiuoti prržadėjes ir J . M. mūsų 
Vyskupas K. Heelan, kurio 
visi su nekantrumu lauksime. 

Žvalgas. 

Dr. 0. VA1TUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 

Gary, Iad. .— šiame mieste 
yra nemaftai lietuviškų draugi
jų paselpinių ir idėjinių, ir 
visos katalikiškos, išskyrrs 
tik tris bedieviškas. Katali
kiško jaunimo gyvuoja Liet* 
Vyčių 82 kp. i P ^yčių Mer
gaičių Atletikos kliubas. O 
cicilikų jaunimo draugijos nė-
ra . ' 

Valparaiso bolševikėliai ne
senai prisiuntė specijalį laišką 
Vyčių Mergaičių , Atletikos 
skyriaus rast. A. Biliuniutei 
su pakvietimu dalyvauti 2 d . 
š. m. jų snrengtoj vakarienėj. 
Vytės merginos į bolševikų 
tokį laišką domės nekreipė, 
nes yra žinoma, kad žydų ber
nai nėra Vyčių draugai. 

Tie žydberniai, neturėdami 
iš kur parsikviesti' lietuvaičių 
drįsta kreiptis j katalikes ir 
kviesti jas į savo vakarus. Ga
li nelaukti, kad pas juos kas 
važiuotų, nes jie yra to never
ti. Kas Vyčiams yra brangu 
ir gerbtina, tai jie tą niekina 
ir kovoja prieš tą visą. Jie 
yra prisidengė studentų drau
gijos vardų, bet toje draugijoj 
nėra nė vieno kataliko ir 
jiems netpavyko prigauti Cia-
rys mergaičių. Vytis. 

PRIŽIURAKIME SAVO 
DANTIS. 

Iš SPORTO SRITIES. 
Imtynės lietuvio su lenku. 

Phifetdelphia, Pa.' — Lapki. 

• 5 ^ 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 
5241 — 43 so. Halsted Street 

Naujame J uolaus Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonius nao t-12 A. M. 

Tel. Boulevard 717* 
Rezidencijas TeL Pairtai 5674 

J^as yra priešas 
timt skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu aklų kreivoa akys katerak. k a i p SIS JietllVlS. 
to, nemiegio; neUkras akis indedano 
Daroma egzaminas elektra parodau 
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiU matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk, 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomls nuo 10 iki 8 vai. vakare. 

1545 W. 47 St ir Ashland Av. 

27 d. Lietuvių Muzikaliskoj 
svet. įvyko ristynės lietuvio 
Lozuno su lenku St. Zbiško. 
Initvnės tesėsi 36 min. .Tiek 
laiko ėmė kol Zbiško paguldė 
lietuvį. Abu atrodo lygaus di
dumo ir stiprumo, lietuvis gal 
truputį menkesnis, bet užt*i 
gerai jaunesnis. Lenkas turėjo 
daug prakaito išlieti pakol jį 
parito. Pabaigoj Zbiško pasa
kė, kad per du metu nebuvo 
u&ėjvs tokio stipraus vyro 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1621 Sootfe Ralssed* Street 

Valandos: 1« iki 12 ryte: 1 lkl t 
po pietų: « Iki f vakare 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Dr. J. SAVICKAS 
Naprapath 

si < » > 

AR GALVA SKAUDA? 
Telefonas Pullman 3385 

10901 So. Michigan Avenue 
Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 

Telefonas Republic 1433 
1600 W. Garfield Blvd. 

Aiaor: vak: kampas 55 ir 
Asliland Avenue 

Vai. Kuo 4 iki t vai: vakare 
Kaprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
th ia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja. ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės ištirti abu gydymo būdu, Na 
prapatnia prašai in ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj seka antra j 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad j ^aaaa^aaaaaaaaaaaaatva-aaaa| 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesnė iš
laikyti tr taom kart Ugonis Įlėkta 
neišgydytas. 

Tai pirmi symptomai kure reika-
* lauja pagelbos. 

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

JOHN J . SMETANA 
Aklų Specialistą* 

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

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 18 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyeioa 

Temyk mano parašą, 
Valandos nuo 18 ryto iki 2 vakare 

Nedėliomls nuo 9 iki 12 pietų 

Aš ]Mtlarukiau kiek kad ga
vus progą pasikalbėti1 su Lo-
zunu. Užkalbinau jį lietuviš
kai, bet jis pasirodė nemokąs 
lietuvių kalbos; ^atsakė anglį 
kalboj. Sakė, kad jis mažas 
atvažiavęs iš Vilnijos ir Ame
rikoj begyvendamas užmiršęs 
lietuvių kalbą. Bet kodėl jis 
neužmiršo lenkų kalbos. 

Ta patį lietuvį esu matęs du 
kartu imtynėse. Pereitą žie
mę ritosi su vienu turku. Bu
vo pasivadinęs rusu. Užpereitą 
žiema ritosi su VI. Zbiško. Ta 
da irgi skaitė save rusu. Da
bar jis bičiuliauja su lenkais. 
Ir lenkai mano, kad buvo su-
kalbėta šiose imtynėse Loau-
nui pasiduoti Zbiškai. 

Kodėl Lozunas taip savo 
tautystę maino ir kaip šiose 
imtynėse buvo tai tik patys 
imtyninkai turbūt težino. 

V. K. 

SKAITYKITE IR PUTINKI 
inTE "nBAirnA" 

Res. Tel. Cicero 3656 
Ofiso TeL Cicero 4f 

DR. J. SHINGLMAN 1 
1325 So. 4t Conrt 

N. E. Cor. 49 Court Ir 18 8tr. 
ant viršaus valstynyčios. 

Mauša ir Joškis valgė vie
noj valgykloj. Baigiant val
gyti patarnautojas padėjo 
juodviem bilą. Mauša pažiurė
jo j bila, susiraukė ir pradė
jo garsiai išmetinėti apie bran 
gumą valgio. Joškis pašnibž
domis jį nutildė: 

— Ššš! Aš jauj uLta i įsidė
jau šaukštus į kišenę. 

-Sveikatos Departamentas 
Suv. Valstijose sarišyje su 
tyrinėjimais mokyklose atra
do, kad 49.3 nuoš. turi suge
dusius dantis, 21.1 nuoš. yra 
•pametę du ar daugiau 
dantų, ir. tik 16.9 nuoš. naudo
jasi dantktų patarimais. 

Virš 14 nuoš. niekad ne-
mazgoja dantų su šepetėliu, 
58.2 nuoš. vartoja retkarčiais, 
tik 27.4 nuoš. vartoja kasdien. 

Sugedę dantys mažina na
šumą. Nešvarus, skylėti, krei
vi dantys yra priežastimi li
gų, kaip širdies, reumatizmo 
ir kitokių kroniškų neišgydo
mų ligų. 

.Vaikai yra nekalti už jųjų 
dantis. Bet tėvai, kurie nepai
so ir neteikia savo vaikams 
reikalingų žinių, sulaiko vai
kų fizišką tarpimą ir turi 
didelę įtaką ant busiančių ša
lies piliečių. 

Čia gali daug pagelbėti mo
kytojai ragindami vaikus prie 
švarumo, bet ̂ atsižvelgiant į 
tai kiek vaikai laiko pralei
džia su mokytojais, tai didžiau 
sia atsakomybė priklauso 
tėvams; cia.. tik sutartinai 
vaikams, tėvams ir mokyto
jams galima sulaukti pagei
daujamus vaisius, ir tuom pat 
taiku išpildysiiue savo parei
gas link savo vaikų. 

0 

Iš 330,179 mokinių daly va-
vusių kvotimuose New Yorko 
mieste 194,207 arba 58.8 nuoš. 
ketėjo nuo sugedusių dantų. 
Sugedę dantys išstato į dideli 
pavojų sveikatą ir sulaiko 
pirmyžgmgą mūsų mokyklų 

Netikęs gromuliavimas, ku
ris yra pirmatakunas džiovos 
ir kitų ligų dažnai yra kaltė 
nesveikų dantų — burnos. 

Sveikatos Departamentas 
pataria karštaiv kad gera^ še
petėlis dantinis valyti butų į-
skai tomas Kalėdų dovanose 
kiekvienam Lietuvos vaieliui, 
kaipo kasdieninis įrankis pa 
laikymui sveikatos. 

Jeigu šiuomi " Sveikatos 
Departamento*' patarimu nau
dosimės, tad mūsų šalyje bus 
panaikinta daug ligų ir iš-
vengta bereikalingų išlaidų. 
Tuomi pat laiku auklėsime 
sveikus vyrus ir moteris, nes 
tik sveikame kūne yra svei
ka dvasia ir tautos gerovė. 

Foreig î Language Inf. Service. 

— Delko prieš gersiant Ta 
mista sveikinies su manimi f 
Petras klausė Povilo. 

Povilas. — Šioj gadynėj ne
gali tikrai žinoti ką geri. Jei i 
pasitaikytų nusinuodyti, tai* 
žinok, kad atsiskyrėme drau
gais. . -.', 

NAUJI ŽEMLAPIAI IŠ 
LIEJTTTVOS. 

Dideli, aiškus, gražus. 
NurodyŲ Lietuvos gelžke-
liai (platieji ir siaurieji), 
plentai, miesteliai i r bažriyt-
kiemiai. 
žemlapio kaina 45c. 
Su prisiuntimu 50c. 
Reikalaukite Draugo Kny-

Įgyne 
2334 South Oakley Avenue 

Chieago, IU. 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
Woo<kow Wilson. 

Senoji demokratų, su jų va
du Woodrow Wilsonu, politi
ka da nemirė. Tai rodo bu
vusio prezidento kalba, kurią 
jis pasakė savo sekėjų būre
liui, kurie atsilankė jį pasvei
kinti karo užbaigimo atmini
mo dienoje. 

Jis apgailestaująs, kad da 
nieko nepadaryta visuotinos 
taikos reikale, ypač iš Ame
rikos pusės; matantis klaidą, 
kad Amerika neįstojusi į Tau-

•tų Sąjungą, ir kad visos šalys 
žengiančios pirmyn, tik Ame
rika stovinti. 

Republikonai į tuos Wilsono 
žodžius kreipia visuomenės do-
mę. Girdi visuomenės dalis 
per šiuos rinkimas balsavo už 
demokratų kandidatus, many
dama, kad "VVilsono viršminė-, 

! # ISdirbėjiai ir 
t i politikos punktai palai-, Mimporteriai g*-
, , . .. . . . . . yįriausių armonl-

doti, o jie esanti gyvi, ir lau- | k ų v isam^ p a , 
kia įgyvendinimo. . isauirj UŽ žemes 

UI nes kainas negu 

Visuomenė ištars demokra- Ikitur. Katalogai 
tams savo nuosprendį kaip p v*aI' , t 

* c IB Rašykite Angliukai. 
1920 m. rinkimuose. RUATTA SERENELU 

Republikonai taikos reika-1 817 niue įsiand AVB, 
le padarę daug, sugaubdami 
AVashingtonan konferenciją. 
Jei nematyti jos pasekmių, 
tai ne Amerikos kaltė. 

Republikonai išgelbėję Ame
rika nuo Europos pažanges, 
kuri išsireiškia ' suirutėmis, 
kariais, priespaudomis ir vi
suotinu chaosu. Wilsonas re-
publikonus už tai smerkiąs. 

Amerikoe visuomenė turimi 
įsidėti1 atmintin Wilsono ir 
demokratų politiką. 

R. 
UŽSIBAŠYKITE AMERIKOS 

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENlN-i 
TĖLĮ AMERIKOJE DIENRAŠTI j 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI. PO VISĄ | 

PASAULĮ. 

f—^-— 
P I N I G Ų K U R S Ą 

I Siunčiant Lietuvon. 
50—Litu $ 5.50 

1 0 0 - " $11.00 
200—" m.7S 
300—*' $32:50, 
400—" $42.85 
500—" $53.50 
600—" $63.45 
700—M $73.751 
800—M $83.85 
900—" $94.30 

l , 0 0 O - " $104.^ 
CENTRAL MANUFACTORIHG 

DISTRICT BANK ' 
1112 W. S6U» Str. CHICAGO. 

Turtas virš $1,000.000.08 

Randolph 4758 

A A S L A E I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATTON BLDG. 

18 South La SaUe Street 
Hoom 130S 

[Valandos 8 ryto iki 5 po piel 
Namų Tel. Hyde Park Z19Ę 

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

«•»• a* 
Ofisas Dklmieetyj: 

29 South La SaDe Street 
Kanbaris 536 

Telefonas: Central 6380 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards -6681 

&>>: ~XS^^K&>^; 

Chfcago, m. 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandenin kelias Lietu
von per Southampton ant MUžinn 
laivu AQUITANIA MAURETANIA 

45.C47 tony 80,704 tonų 
BERKNGARIA 52,022 tonų 

Apleidžia New Yorką kas Vtarnin 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tone: Lietuviai ypatiškai lydėti 
l Piliavą (2 kl: $150:00) 

(3 kl: $106:50) 
Karės taksai atskirai 

KELIAUNINKAI IS LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant'. 
j Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Informacjas kaslink kalnas ir rei
kalingus dokumentus del iškalno 
apmokamų keliauninkų galite gau 
ti nuo bile agento: Pareikalauki
te: Yra vienas jūsų mieste arba 
apielinkėj: 

1 P. WAITCHES 
Lawy er 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dfen.l R. 511-127 W. 
Strrct Tel. I>earbora 60M 
Vakarais: 107SG 8. Wabasta Ave. 
Roeeland Tel PuJlman 6S9T 

U"' -' '• —1 

Valoutme Ort^sinaking C'oAleįpe 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Kecley lo43 

Moko Siuvimo. Patternų kir-J 
pime, Designing biisniul ir m 
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis 
vakarais. Reikalaukit knygelės.! 
Biznio ir Naminiai kursai Skryeė-j 

•lių Taisyme. Norint informacijų] 
"rašykite ar telefonuokite. 
jį| SARA PATEK, pirm. 

'•į-^^s*-- '-v^^Gar -ĄįflK?*' '̂ ^saair'*' 

l^Telcfoaas Varde 1138 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRtBORIUS ntj 
Balsamuotojaa 
Tūrių automo

bilius visokiems! 
reikalams. Kainai 
prieinama. 
3319 Aubi 

iŠ 

n 

Jųs skaitote 4<Drauge". Pa
prašykite kitų, kad ir jie tą 
patj darytų. 

i 
I i 
y* 

PasveiKinimai. 
" D r a u g o " knygyne galima gauti labai gražaus išdir 

biiuo su katalikiškais paveikslais pasveikinimų Kalėdoiii 
Setas — 12 kortelių/ kiekviena atskirai konverte ir ant 

kiekvienos vis kitoks paveikslėlis. 
Kaina viso seto $1.30 

Imant ne visą setą 
Didesniųjų kaina 15c. 
Magesniųjų kaina 10c. 

Atvirutės Kalėdoms su lietuviškais parašais 7c. 
paveikslėliai Kalėdoms (parsiduoda tik po 10): 

Mažiukai (už 10) 
. Didesni (už 10) 

The Wonder Story tinka į Kalėdų dovanas vaikams. 
Joje 8 dideli i>aveikslai į̂  Kūdikėlio Jėzaus 

• 

gyveųinio ir 5 pusi. pasiskaitymo kaina 35c. 
"DRAUGAS' ' PUBL. COMPANY, 

2334 South Oakley Avenue Cfoicago, Illinois. 
te*?~=^«asKJ:**v 

Ave. Chieago. 

Telefonas Boulevard 4138 

A. 
Graboriuji 

M < ^ 

10c. 
15c. 

Patarnauju lai
dotuvėse vea-5 
tuvėse kril 
tynose ir kituo
se reikaluc 
Kainos prieit 
mot 

[3307 Auburn Ave. Chicag* 

J. VVYANDS = a 
Graborius ir Balsanmotojti 

K. SYREVIČIA 
Automobttmi visiems 

3055 W. 22-nd Str. 2146 W. 11 
HFel. Canal 6543 Tel. Canal t t 

, , T M ! 

m 
TeL Lafayette 4223 

PLUMBIN6 
Kaipo Uetuvys, Uetuviams visa
dos patarnaują? kogeriamala. 

M. YUŠKA 
3228 W. 38-th fitreet 

JA U GALIMA G A UTĮ DIENRAŠČIO "DRAUGO" 

NDORIU 
"DRAUGO1' kalendorius dviejų spalvų. 
"DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninku dienos. 
"DRAUGO" kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizde Kai. 
"DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraš tį metams ar pusei metiį kalendorių gauna dovanu. 

Perkant Kalendoriaus Kaina 25c. t 

Adresas: DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 South Oakley Avenue Chieago, Illinois. 
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CHICAGOJE 
*f^"*ssa 

BALSAVIMAI DEL NAU 
JOS KONSTITUCIJOS. 

Ne vien Chicagoj, bet visoj 
valstyU>,j baigiama kampa
nija del projektuojamos nau
jos Illinois valstybei konstitu
cijos. 

Valstybės politikai darbuo
jasi už konstitucijos priėmi
mą̂  Te&aus, kaip matosi, 
didžiuma tam prieštarauja. 
Chieagoje ypač visur girdimi 
balsai, kad projektuojama 
konstitucija rytoj, gr. 12 d., pi 
liečiu balsavimais turi but at
mesta, kaipo autokratinė, ne- Cook apskrities demokra-
tinkanti šios gadynes žmonių tai žada patraukti tieson gu-

OIRTAS MOTORMANAS. 

State gatvėje vieno gatve-
kario motormanas paleido ga-
tvekarį su žmonėmis atidary
tais kitais bėgiais, ant kuriu 
sto\1ėjo kitas gatvekaris. 

G žmonės sužeista. Areštuo
tas motormanas Carrig, kuris 
taipat sužeistas, pasirodė e-

sąs nusigėrės. Papuls teis
man. 

PRANEŠIMAI, 
FEDERACIJOS APSKRI 

eiin. 

VfeL PRIEŠ GUBERNA
TORIŲ. 

Chieagos Kat. Federacijos 
Apskričio susirinkimas įvyks 
antradienį 12 gruodžio, Auš
ros Vartų parapijos mokyk
loje, West Side, 8 vai. vakare. g a v o n u m 240, vardas neįs-

ATSIIMKITE DOVANĄ. 

Bridgeport. — Šv. Dominin
ko Dr-ja turėjo pasilinksmi
nimo, S u dviem dovanom, spa
lio 12 d. Šv. Jurgio par. svet: 
Viena dovana buvo lietsargis, 
kurį gavo p. Klimaskaitė, 926 
W. 32-nd PI.; antroji dovana, 
tai rašomoji plunksna, kurią, 

„ i T,i , . t ^ i I Į .. į - 1T-I I j IĮ I •• l| i • 

Pirmadienis Gruo'd. ,11 1922 

Metai baigiasi. Metų apys
kaitą reikia išduoti. Naują 
valdybą reikia išrinkti. 

Visų skyrių atstovai būti
nai teatsilanko. 

Rast. Ktin. B. Bumšas. 

demokratingai dvasiai, kaipo 
turčių globėja ir darbo žmo
nių teisių siaurintoja. 

44Drauge" jau buvo keletą 
kartų paduota motivų, kodėl 
projektuojamoji konstituci
ja netmfėtų but pripažinta. 

Dėlto čia to visa nėra vie
tos atkartoti. Tik dar kartą 
piliečiams patariama balsuoti 
už "No . " 

VELTUI DARBUOSIS. 

Rytoj Chieagoje piliečiams 
balsuojant projektuojamos 
konstitucijos reikale bolsavi-
rao vietose veltui piliečiams 
patarnaus abiejų pusiįj dar
buotojai. Tai yra tie, kurie 
stovi už naujos konstitucijos 
priėmimą ir kurie — už atme
timą. -'Ę 

Tie ir kiti bendrai prižiū
rės, idant neivvktu bent ko-
kin suktybių. 

beraatorių Small. Per pasta
ruosius rinkimus, sako demo
kratai, senatorių išrinktas Ma 
cpherson. Tečiaus gubernato
rius su savo šalininkais išrin
ktojo vieton pastatė Marksą. 

41.000 DOL. NEPRITEK
LIAUS BANKOJE. 

;TOWX OF LAKE. — A-
j 

merikos Lietuvių Namų Savi
ninku ir Piliečiu Kliubas lai-
kys savo susirinkimą, pirma
dieny, .gruodžio 11 d., 8. vai. 
vak., J. Letuko svet. 4523 So. 
Wood st.'Chicago, 111. 

Visi nariai yra kviečiami 
susirinkti. 

S. Kasmmtdikas. 

DU tfUfcšIKU SUIMTA. 

kaitomas, o antrašo nėra. Kas 
turi tos dr-jos baliaus tos die
nos tikieta su num. 240 atsi
šaukite į dr-jos pirm. J. V. 
Dimša, 3242 So: Emerald Ave-
nue ir afsiimkite dovana. 

• J. V. D: 

KADA BUS MOKAMI 
BONUSAI? 

Uždaryta International Sta 
te banką, 706 AVest Roosevelt 
road. Valstybės ekzaminuoto-
jas paskell|ė, kad trūksta 41,-
000 dol. Bankos prezidentas 
Braslaw$ki nesurandamas. 

Tos bankos depozitoriai y-
ra daugiausia žydai ir rusai, tinės. 

35-oje gatvėje arti ITalstod 
gat., policija suėmė du plėši
ku, važiavusiu automobiliu. 

Piktadariu nenorėjo gra
žiuoju pasiduoti. Išsitraukė 
revolverius. .Tečiaus jiediem 
ginklai ištrenkti. 

Pasisakė esa Harrv Jacobi 
ir John Oilbert. 

Automobiliuje rasta plėši
mo įrankių ir 10 kvortų deg-

NELAIMINGĄ ŽMOGŲ 
SUSBI4P6. 

I Š I M U TONSILŲS 
tobuliausiomis mokslo priemonėmis: 
1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
3,—be marinimo, 
4j—bo skausmo, 
5,-rbe jokio pavojaus sveikatai.^ 

•Po operacijos, pacijentas feft.ll t u o j | | 
[eiti j darb.*}, gali tuoj valgyti; dai*|j 
jninlnkų balsas tampa malonesnis,?* 
Iviia sveikata geresnė. Kuriems'is-y 
įėrniau tonsilus, yra pilnai užganė-« 
[dintl. • 

Ligonius su įvairiomis ligoraisp 
prijimu:— 

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

Nedėliomis ir seredomls ofisasĮ? 
gj| uždarytas. H 
i DB. AL. M. RAČKUS, 
• GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRIKAS, 
į 14l t So. 50th Ave. Cicero, Jll.^ 

"""^M 

— 

OR. CHARLES SEGAL 
»crk(M« savo ofisą p o ^ u m e r i a | 
4729 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
D/JOTU, Moterų Ir Vyri* I-igrj 

[Val.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5 
po pletŲ: nuo 7—8:30 vakaro. 

INcdoliomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drctcl 2880 

Iš Springfieldo parėjo ži
nia, kad pripažinti karo vete
ranams bonusai pirm ateinan 
eio kbvo mėn. nebus išmoka
mi. 

Aplikocijų blankos bus pa
gamintos už kokios savaitės. 

MABIAMPOLfc Lapkri
čio 13 dieną čia įvyko moky
tojo a. a. Černiaus laidotuvės. 
A. a. Pe t r a s Černius mokyto
javo Liubavo (neutraliifėje 
zonoje). Lapkričio 9 d. rytą 
jo butą jsibriovė keeltas len-
kų ir užklausė, ar jie esąs mo
kytojas. &iam atsakius kad 
jis, lenkas jį peršovė. Tuo 
pat metu nušauta ten dar ke
turi asmens. Laidotuose da
lyvavo daug žmonių. Bažny
čioje buvo iškilmingos pamal
dos, po pamaldii pamokslas. ] 
kapus lydint buvo nešama 
daug vainikų, ėjo orkestras. 
Paskui orkestrą ėjo šauliai, 
mokyklos, gimnazijos ir dide
lė minia žmonių. Prie duo
tas buvo sakoma keturios 
prakalbos, kuriose buvo nuro
doma jo mirtis, gyvenimas ir 
atsisveikinimas. Gyventojai 
labai pasipiktina lenkais. 

JLA. 

I Š T A I G A S . 
SAVIEJI REMKTTE SAVAI 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE AŠMENIS: 

.Mitkus II. (Cleveland, Ohio). 
Kairys Petras (Cicero, 111.) 
Gusčius Jonas (Indiana Harbor, Tn<l.) 
Gečas Kazimieras 
Žvirždinis Stanislovas 
Branauskaitė Veronika • 
Vitkus P. (Cicero, 111). 

įsinskiene Zofija 
Kriaučiūnas Kazys 
Dudėnas Juozapas (Cicero, 111.) 
Indre& P. 
Sudinitas Juozapas (Cicero, 111.) 
Poplauskienė Zofija. 
Šnaras AVin. (Hamtramck, Mich.) 
Žalymas Juozapas 
Janonis Klemensas 
Šventeckis Antanas , 
Gendrolis Antanas 
Linkus A. 
Saunoras Kazimieras 
Džiugas Kazimieras 
Vaitkus Mateušas 
Brazas Juozapas (E. St. Louis, Tll.) 
Štukas Jonas 
Dargužis Vincentas 
Šventeckis Stanislovas 
Savickas Mykolas 
Stakėnas Martinas 
Kieliene S. 
Gustis Jonas J. 
Žalymas [Vladislovas 
Bud ris C. 
Slavinskas Jonas 
Malekauskis Pranciškus 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

DR. J. A. VEI.ONIS 
Osteopathas, Chiropratas 

Naturopathas 
Gydau įvairias ligas, o ypatin
gai užsisenojusias, be vaistų ir 

operacija, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Arclier Av. Brighton Park 
Thcatcr IUCIR., 2-ros lubos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėldienlais nuo 9 iki 12. 

Tel. I^afayette 5698 
tkmm • » » » * • • » » • • • »' 

Town of Lake. — Lapkr. 25 
d. J : Elias svetainėje įvyko 
Aakarelis nelaimingo .jaunikai- j 
ėio Vlado Belskio naudai. B-iy^ n . ., . 
dalies gana gerai pavyko. As,! j NalUTB UlirB iBSTllūlB 
kai}x> iniciatorė prisidėjau 
prie šio jaunikaičio padovano
dama savo viktrolą leidimui 
ant tikietii. 

Kadangi tikietuose buvo pa 
žynfcta, kad tos dovanos pas
kyrimas lapkr. 30 d., ))et tū
lu priežasčių dėlei prisiėjo 
įvykdinti keliomis dienomis 
pirmiau, 25 lapkr. minėtą vik
trolą gavo V. Daunis, 1734 X. 
Robev st. 

Pasekmės visgi išėjo džiau-
gtinos. Surinkus pinigus už 
visas parduotas serijas ir dar 
geraširdžių aukas tame pačia 
me vakare, tai išviso pasida
rė apie 200 dol. 

Visiems prisidėjusiems prie 
šio reikalo, ar darbu, ar au 
ka, tariu nuoširdų ačiū. 

J. Amhrozūltiem'. 

0r. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
Tclef. Pullnian 342 ir 34» 
FJiEKTRA GYDY^fAS 

Tel. Boolcvard 2100 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, 111. 

• 

. . . . . . 

. . . . . . . . . . 

50c. 

75c. 
80c, 
1.00 

$1.00 

SEKRETAS. 

Ar žinote, ka<t Town of La
ke daro pienus surengimui 
"Seserų vakarienės." Na, pa-
žiūrėsimo, ar galės subytinti 
Bridgeportų. Ir tik žiūrėk, ko
kia Toleikos drjjsa, nori susi
lyginti su Bridgeportu! Ne
suprantu. Begalo sunku tą 
klausimą išrišti. 

Nekantriai laukiame pieno 
iškėlimo aikštk'm ir laukiame 
tos pasekmingos — laimės die 
nos, Toleikiečiai, uetęskit, uos 
ne vieną galite ir iš kantry
bės išvesti. 

Sveikiname Toleiką ir lin
kime padaryti pelno penkis 
kartus viršaus, Bridgeporto. 

O—(ja. 

Player Pianas su volcleis (Roleėms) 
naujas ant 10 metų garantuotas per 
išdirbėjus vertas $650.00 už $385.00 
proga kas nori įgyti aukštos rūšies 
pianą. 

3343 So. Halstetl Street 

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

parduodami 
-— rsados kreipkitės pa* — 

S. L. FABIONAS Co. 
809 W. 35th St. Chlcago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BLS LABAI JOM ANT 
NAUDOS. 

Vasekmingal Siunčiamo Pinigus Ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAU ATSAfiANTf IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

UI lB l I lMI imi l l l l l l l l lMMHIHi l l lU I IH I I I IU lU 

S. D. LACHAWICZ = 1 
= LIETUVIS GRABORIUS ? 
= 2314 \V. 23-rd PI. Cliicaco. I l l j 
S Patarnauja laidotuvėse kuopi-g 
Ogiausia. Keikale meldžiu atsičau-9 
• kti, o mano darbą busite užga-^ 
?nėd|ntl. Tel. CanaI 1271—21991 
wiiMi.iiiiimimiiiiiiiiiiiMmtmiii.iiM.iir 

r 
DEAUGO PINIGŲ SIUN

TIMO SKYRIUS 
Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

ryto iki 8 vai. vak. I 
2334 So. Oakley Avenue 

(Kampas 23-rd Place) 

Fabirpti plaukai ir pleiskanos nčra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskana lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. 

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit RufHes. 
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiiiDčiame 

tiesiai ii labaratorijos. 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th St. Broofclyn, N. Y. 

REIKALINGOS merginos dirbti 
savaitėms gera mokestis — taipgi 
reikalingos moterys dirbti nuo štu-
kio-

REPUBLIC MATCH CO. 
2530 So. Western Ave, 

Gramafonas aukštos išdirbystės 1S 
karato paauksuotas. 4 springsais, 
automatiškai sustoja kainavo $275.00 
už $98.00. 

3343 So. Halsted Street 

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 metii. Darba su 
prantu gerai ir atlieku atsa-
k ano i ai. 

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

Telefonas Boulevard 2469 

50c. 

75c. 

$1.00 

1.00 

• • •* • 

• . . • 

75c. 

$1.25 
$1.50 
. 75c. 

1.50 

EXTRA EXTRA 
Parsiduoda vyrų, motery, vaikų 

drabužių krautuvė, turime Ir jar-
dinių materijolų. Prie to Ir kriau
čių šapą, biznio per metus $10,000.00. 
Biznis Išdirbtas per 10 metų. Par
duosiu pigiai jeigu gTeitai kas ims. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 
4832 W. 14 Str. Cicero, 111. 

PARSIDUODA Victor Victrola ma
žai vartota su 15 rekordu, kainavo 
$125.00 už $59.00. 

3313 So. Halsted Street 

PA1N-EXPELLERIS 
JUMS PAGELBĖS! < 

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. fc>u 
pirmu žnyptelgjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian-
čio i krūvą strėnų 
dieglio, t uojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi musiį INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa-
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iš 

F. AD. RICHTER O CO., 
104-114 Seotk 4ta SL, Bn^kly., N. f. 

No. 58. Apeigos Rymo Katalikų 
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vortė 

M. Peckauskaitė 
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J. 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . 

^No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen
tams, vargonininkams, giedorjams ir tt. . 

No. S. 32. Gamtos Pasakos. M. šalčius Kaina 30c. 
No. S. 2. Asmenybė Kultūros Pagrindai Parašė T. Oo-

hi<s 3 7 n i K l ~ 3 0 P 
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No. S. 1. Bažnyčios Istorija. Parašė kun. A. Alekna. 

No. 37. Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų. Julės Ver
ne. Vertė J. Balčiukonis. 228 pusi. Kaina . . . 

No. S. 26 Haufo Pasakos su apdarais. J. Balfiukonis 
No. 70. Išpažinties Paslaptis 
No. 4#. Socialis Klausimas 
No. 3. Lietuvos Istorija (292) 40c. 
No. S. 1. Lietuvos Ist. (252) 75c. 
No. 29. Paaugusių žmonių knygelė 35c. 
No. 62. Melskimės. Vaikams 60c. 
No. (32. Pavasario Balsai 75c. 
No. 53. Planetos ir žvaigždės 30c. 
No. 21. Rudens Aidai 60c. 
No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija . . . ' 60c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis 45c. 
No. S. 1\ Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas 45c. 
No. 39. Melskimės maldaknygė del merg. 60c. 
No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė 

Vidunas 50c. 
N6. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbos vertė 

, B. Kasaitis 75c. 
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma

šiotas 25c. 
No/26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant-
No. 48. Jėzaus Širdies Mėnuo 50c. 

roji knyga. Parašė Vaižgantas. Kaina $1.00 
No. SL 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Rytai 

—Graikija. Iš rusų kalbos vertė J. Jablons-
kytė. Kalbos žiurėjo St. Dabušis. Kaina 75c. 

No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa
rašė Petras Vaičiūnas. Kaina 35c. 

ABC Pradžiamokslis. — Kaina 30c. 
Atstovas Ralys, Apysaka. — Vertė Nemunas 40c. 

P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unm. 

" D R A U G A S " , PtJBL. 
2334 South Oakley Avenue . Chicago, Illinois. 

J 

• 7 
J 

Nupirk į£ aledudo 

vanoms savo draugams 
šias knygas: 
Apmastymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Braižinėliai. — Parašė Skmsdė 45c. 
Duonelaičio raštai $1.00 
Fabijole. — Audeklo apdaruose $1.50 
Botanikos Vadovėlis. — Vertė V. Vilkaitis. — Jame 

telpa 136 piešiniai. Kaina 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iš Francuzų kalbos 

vertė kun. A. Staniukynas 
No. 26. Giesmynėlis be apdarų . 
No. 60-61 Demokratija . . . . — 
No. S. 26. Paišymo metodikos bruožai. V. Bičiūno 
No. S. 1. šventos Zitos tarnaitės is miesto Lukos gy

venimas ir stabuklai. Parašė kun. K. Reidl, 
draug. J. Vertė iš lenkų kalbos M. Kaina 15c. 

No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis 
J. Šlapelio 25c. 

No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmai-
tis 50c. 

No. S. 2. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. 
Spaudai paruošė K. Binkis $1.00 

No. 22. Trigonometrija 1.00 
No. 23. Aistiški Studijai 1.50 

Tikėjimo klausimai. Parašė J. Gerutis 75c, 
No. S. 3. Sociologija, trumpas to mokslo vadovėlis. 

Parašo prof. kun. Šaulys 40c. 
No. S. 2. V. Krėvės Raštai I I tomas 75c. 
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti. 139 pusi 40a 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedam ai jai mo

kyklai. Parašė J. Talliat-Kelpša 50c. 
No. 43. Giesmynėlis apdarytas 75.-. 
No. S. 1. Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos des- ' 

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo-
doras Brazys 45c. 

No. S. 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių. . . h>. 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. l i m t a 5Gc 
Apie Kristaus Sekimą $1.20 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? 50c. 
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