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IŠ AMŽINOJO MIESTO, 
PAPOS VASARNAMIS 

PERTAISOMAS. 

Tai bus prieglauda pabėgė
lėms armėnėms. 

ROMA, gr. 11. — Castol 
Gandolfo vietovėje yra Papos 
vasarnamis, kuriame Papos 
ligi 1870 melu vasaros laiku 

Suiro Santarvės Premierų Kon-
ferancija Londone 

\ * 

ANGLIJA NESUTIKO SU FRANCUOS PLANAIS 
V O K I E T I J O J E 

(PALIKS KAPELIONAI 
FRANOUZŲ ARMIJOJE. 

gyvendavo. 

BONAR LAW KREIPSIS l SUV. VALSTYBES. 

;Tasai vasarnamis visas lai-
kas buvo apleistas. Šiandie 
jis remodeliuojanias. Tai bus 
prieglauda 400 armėnų mer
gaičių, paU\«įėlių iš Turkijos. 
Tai bus pastogė toms pavar
gusioms našlaitėms, neteku
sioms nei pastogės, nei tėvu 
kilus karo vėsulai artimuose 
Rytuose. 

Kuomet tasai vasarnamis 
imta partaisyti, tuojaus pas
kleistos žinios, kad Papą Pius 
XI kokiam laikui apleisiąs 
Vatikano sienas. 

Krikščionių reikalais. 

šventasis Tėvas daug dar
buojasi krikščionių likimu Tu
rkijoje. Tuo tikslu A'atikano 
diplomatiniai organai susine
šė, su turkų nacionalistų val
džia. Norima, kad [Turkuose 
krikščionių mažumos teisės 
Imtų pilnai apdraustos. Ve<la
mos derybos paimti iš Tur
kijos našlaites mergeles, ku
rios bus pristatytos į Castel 
Gandolfo. 

Sukaktuvės paminėtos. 

Anų dieną Vatikano muzė-
juje Papą Pius XI iškilmių-

0 

gai atidengė pagamintų mo
numente paminėti šimto me-

LONDONAS. gr. 12. — ! niam Vokietijos spaudimui 
Santarvės premierų konfe- 'priešinga Anglijos gyventojų 
rencija suiro. 'Paskelbta, kad opinija. 
konferencija atidėta iki sausio Tečiaus kad patenkinti 
2 d. j Franciją ir podraug pripažin-

Pertraukus konferenciją, t i Vokietijai keleriems me-
Francijos premieras Poincare tams moratoriumą,, Anglija 
pareiškė: "Tas pabaigta." | pasiųl<> Franci jai dovanoti ka-

Jis išvažiavo namo. ; ro skolas. Franc'ja tuo nesi-
Suiro dslto, kad Anglijos tenkina Sako, jai permaža. 

ministerių kabinetas pasiprie- Jai labai norvtusi, kad ir A-
šino Francijos planams oku menka jai dovanotų karo sko 
puoti Vokietijos distriktą I a s. 
Ruhr. 

LONDONAS, g. 12. — Pre 
inierų konferencija vienai sa 

Kad taip, tai konferencija 
pertraukta ir tos pertraukos 
liaku Anglija })aklaus, ar S. 
Valst. negalėtų' dovanoti ka-

PARYŽIUS, gruod. 12. -
Francijos parlamente radika
lai atstovai pakalė klausimą 
panaikinti armijoje kapelio
nus, kuomet buvo aptariami 
ekonominiai reikalai. 

Radikalai tvirtino, kad pra-
šalinus kapelionus, vyriausy
bei busią mažesnės išlaįdos. 

Tečiaus karo ministeris pa
sirodė priešingas nuomonės. 
Jis be jokių įrodinėjimų pra
nešė, kad armijai kapelionai 
būtinai reikalingi ir apie tai 
negali but dvieų nuomonių. 

Parlamentas 410 balsais 
prieš 171 pripažino tiesą ka
ro ministeriui. 

SANTARVĖ ATMETA 
NAUJį VOKIETIJOS 

PROJEKTĄ. 
VALSTYBĖS VEIKIA SU

TIKIME, SAKO MUSSOLINI 

"TEISYBĖ TURI BUT SU 
STIPRINTA MEILE." 

TAIP SAKO PAPĄ PIUS XI 

ANGLIJA DIRBDINA KA
RO LAIVUS. 

LONDONAS, gr. 12. 
Premieras Bonar La\v parla
mente pranešė, kad vyriausy
bė nusprendė padirbdinti du 

\ 

PRAGAIŠO DU LAKŪNU. 

f karo laivu taikantis prie Wa-
\a. tei ai pigiau peniauKta. r o skolų r-nuncijai. Pati An- , . . 
T a . padaryta todėl, nos kon-!K | i j i t n e n o r i s k o i ( 1 dovanoji- s h l n s t o n o •*•"*»•»• 
ferencija butų visai suirusi. 
Kad to išvengti, tad atidėta. 

Nesutikimai kilo, kuomet 
Francijos premieras pareikala 
vo garantijos, kuomet Vokie 
t i jai tuivjo but pripažintas 
moratoriumas keletai metu. 

t. 

Francija garantiją turi pa-
sirinkusl. Būtinai nori oku
puoti didesnius Vokietijos plo 
tus. Jos visas smalsumas at
kreiptas į R u] iro distriktą. 
Xcs tai Vokie t i jos p r a m o n e 
e?ntras. 

mo. Tečiaus nori padaryti 
nors 50-ėiai metu sutarimą už 

I i. 

skolas mokėti tik vienus nuo-
v • v * 

simcius. 
Reiškia, Anglijos su Fran

cija vienybė priklausys nuo 
Ai ne rikes užuitos pozicijos 
skolų klausime. Jei Amerika 
dovanos Francijai skolas, tuo 
met konferencija bus atnau
jinta. 

]<itai'i>ii,i A n g l i j o s s u l*Vari-
cija. santikių suiriinas nei.š-

Teėiaus tam griežtai prieši- vengtinas. Tuomet Franc'ja 
na^į Anglijos premieras Bo- savarankiai imtų spausti Vo-

EL PASO, Tex., gr. 12. — 
;Tai:pe Jluacbuca tvirtumos ir 
1 

Pacifiko pakraščių plote aną 
dieną beskraidant nežinia kur 
pragaišo du ar*iiijo« lakūnu. 

Sumobilizuotas visas lakū
nų karpusas ieškoti pragaišu
sių. 

TURKAI SU BOLŠEVIKAIS TĖMIJOSIĮ LONDONO 
KONFERENCIJĄ 

gi" 1.—jTur-

nar La\v. Konferencijos laitfn k i et i ją. Europai butų naujas 
tų sukaktuves, kaip miiv gar-1 vakar jis pareiškė, kad didės- karo pavojus 
sus skulptorius Antonio Ca-
nova. J is buvo {Vatikano mu
sė jaus direktorium nuo 18 1 
iki 1822 m. 

Po atidengimo skulptorius 
Aurelis skaitė paskaitą apie 
Canova gyvenimą ir jo atlik
tus darbus. 

Iškilmėse dalyvavo keletas 
skulptorių ir keletas kardino
lų, lygiai diplomatinio korpu
so nariai. 
, Skulptorius Canova savo 

darbais daug pasitarnavo ka
talikų tikėjimui 

Tėvas Burke iškeliavo. 

Vietos Šiaurinės Amerikos 
Kolegijos viqe-rektorius, kun. 
Kugene S. Burke, iškeliavo į 
Suv. Valstybes. Jo vietoje lai
kinai paliko kun. Kelly, Wi 
nona diocezijos kancleris. 

Romon atvyko buvęs Bra
zilijos respublikos preziden
tas Passoa-

ANGLIJA PRIPAŽĮSTA 
NAl/ jĄ KALIFĄ. 

KONSTANT1NOPOL, gr. 
12. Anglų komendantas 
Konstantinopoly, gen. Harin-

7gton, aną dieną konferavo su 
nauju [Turkijos kalifu. 

Gen. Ilarington kalifą pa
informavo, jog Britanijos mu 

LAUSANNE 
ku ir bolševiku delegatai 
tos taikos konferencijoje su 
ddieliu atsidėjimu tėmijasi į 
Londoną, kur ėjo premierų 
konferencija. Jie laukiar 
ten Įvykstančios santarMfc va 
Istvbiu susiskaldvmo Vokieti-
jos klausime. Jei tame klau
sime ivvktu susiskaldymas, 
tuomet santarvė netektų vie
nybės ir šioje taikos konferen
cijoje. Iš to pasinaudotų 
turkai su bolševikais. 

Vakar /-ia nei vienas iš tri
jų konferencijos komitetų ne
turėjo susirinkimo. Gamina

mas Turkijai atsakymas j jos 
delegatų kontr-pasiųlymus 
Dardanelių kontrolės klausi
me. 

Ismet paša su Tcbiteberi-
nu dažnai laiko konferenei-
jas. Tečiaus jųdviejų pasi
tarimai niekam nežinomi.-

Tehitclierinas pagamino 
naują santarMės delegatams 
protestą. Reikalauja, kad 
ekspertų susirinkiman butų 
priimami ir bolševikai. Tchit-
cherin tvirtina, kad ekspertų 
nutarimai be bolševikų prisi
dėjimo reikš negyvą raidę. 

LENKIJA TURI RADIKA- S ^ S S i proz Pi,sud 

LA PREZIDENTĄ. 
. t 

LONDONAS, įrv. 12. — A-
not žinių iš Varšavos, lenkų 
seimas prezidentu išrinko 
Gabrielį Narutowicz, kurs iki 
šiol buvo užsienių reikalų Kii-
nisteriu. 

Narutowicz yra žinomas ra-

del Britanija su nauju kalifu 
turi įsteigti diplomatinius sa-

BUS SAMDOS PIGESNĖS. 

Pranešta, kad ateinančiais 
metais Obicagoje samdos bus 
pigesnlės. Šįmet apie 200 mi-
lionų dolerhj pavartota nau
jų namų statymui. Dar ne 
visi jie baigti. Juos baigus 
turės atpigti samdos. Nes 
rasis daugiau pagyvenimų. 

LIETUVOS AUKSAS 
PALESTINON. 

• v 
18 Nors aukso išvežimas 

Lietuvos įstatymu yra už
draustas, bet atskirų asmenų 
ir organizacijų gana žymio
mis partijomis vogčia yra iš-
vežemas užsienin. 

Spalių mėnesio gale Eid-
kunuose vokiečių muitinį su
areštavo Kybartų ekspedi to
rio Goldbergo įgaliotinį, Gin-
gsburką, kuris pasirodė vežąs įbė r j m t a i apgalvoja apie sko 

LONDONAS, gr. 1 1 ^ - ^ -
Kuomet santarvės valstybių 
premierai susirinko čionai 
konforuoti, Vokietijos kanc-
lieris Cuno prisiuntjė naują 
projektą, kokiu būdu Vokieti
ja galėtų atmokėti kontribu-
ciją. 

Cuno pasiūlė santarvei per 
keturis metus atmokėti 3 bili-
onus auksinių markių kontri
bucijos, jei Vokietijai bus pri
pažintas moratoriumas, jei 
santarvė padarys dar ir kito
kiu nusileidimu. 

Francijos premieras Poin
care pirmasis pasipriešino 
tam Vokietijos projektui «Tis 
pažymėjo, kad | Vokieti ja vi
sais laikais įpratusi išsisuki
nėti, duoti savo naužus proje
ktus santarvės konferencijai 
ir pačioje konferencijoje ne
sutikimus kelti. 

Premierai tai visa aptarę 
atmetė Vokietijos projektą ir 
savaip pradėjo svarstyti kon
tribucijos klausimą. 

Pasibaigus vienai iš sesijų, 
Italijos premieras Mussolini 
pirmasis laikraštininkams pra 
ne;>ė visus konferencijos sek
retus, ko nekuomet nedaro ki
ti premierai. 

Alussolinį sako, k a d konfe-
rencija atmeti Vokietijos 
naują projekte ir pažymėjo, 
jog kontribucijos klausimu 
santarvė veikia sutikmiai, ty. 
vienminčiai. 

Italijos premieras pareiškė, 
jog Vokietija be jokio klausi
mo turi mokjėti karo kontribu
ciją. Jei ji kartais neišsiga
lėtų to daryti, tokiame atsiti
kime turi but panaikintos ka
ro skolos. Jei valstvl>ės vai-
stybėms turi atmokėti karo 
skolas, tai Vokietija negali 
but paliuosuota nuo kontribu
cijos mokėjimo. 

Paskui Mussolini paaiškino, 
kad tai visa nepaliečia karo 
skolų, kokias Europos valsty-
Jjės kaltos Amerikai. * 

Dar pirm to Anglijos pre
mieras Bonar Law buvo pra
nešęs, jog Anglijos vyriausy-

Aštuoni paaukštinti k 
nolais. 

TCOMA, gr. 1^. — P-Vmą-
'jame slaptame konsistoriuje 
Šventasis Tėvas Pilis XI skel-

(bdamas alokuciją atkreipi do-

Konfereneijos ir mitingai 
Haip ilgai neturės pavykimo, 
kaip ilgai valstybės nepavar
tos teisybės, sustiprintos mei
le. 

Šventasis Tėvas pakalė pro
testą 'prieš padėtį Palestinoje, 
kur dideli kataliku reikalai 
neapdraudtžiami ir neapsaugo 
jami. Katalikų teisės ten nie
kinamos. Taip neturi b u t 
Bą-žnyčia darbuosis už tai, i-
dąnt tena! butų Įvykintos al
mamos. me i nevykusia Genoa konfe 

renciją ir į kitus panašius Euj NitVodė didelį reikalą gelb> 
ropos volstybių mitingus, ku-jt i vargstančią ir bado palie-
rie tautoms neduo<la jokios j stą Rusiją. Antgalo ragino 
naudos. ivisą pasaulį grąžinti ramyb's 

Pažyn,'*'jo, jog ir rengiamoji laikus. 
Briukselio konferencija ne
kuomet neturės pavykimo. To 

Kardinolais paaukštinti aš
tuoni monsignorai. (Jų pavar 

kios konferencijos dar labiaus J dės seniau buvo paskelbtos 
praplečia apsivylimą ir kar- j " D r a u g e " ) . 
tybes, taipat taiso pavojų vi-i Viešoji Papos konsistorija 
Bonis šalims. i\-\-ks ši ketvirtadieni. 

t * C 4. 

TURKIJOS SUSTINĖ PASILIKS AN60R0S MIESTE 
_ 

LAUSANNE, gr. 12. — Iš stu sujungtas geležinkeliu. 
Turkijos parėjo žinių, kad 
turkų nacionalistų valdžia at
sisako tolesniai Konstantino
polį pripažinti Turkižos sos
tine. Tai todėl, kad tas mie
stas stovi neparankioj vietoj. 
Negalima jo apdrausti nuo 
priešų atakos pasitaikius ka-

sosti
ne pasirenka apskurusį mies
tą Angora, kurs- yra liuosas 
nuo atakų. 

Andora skaito apie 20,000 
gyventojų. Yra apie už 300 
mailių į rytus nuo Konstanti
nopolio. Su pastaruoju mie-

r ui. 
Nacionalistų valdžia 

Angora yra apie už 200 
mailių nuo. Juodosios jur. Su 
pastarąja jungia tik papras
tas vieškelis. 

Perkeliama sostinė Ango-
ron duos nemažų nuostolių ir 
Europos valstybėms ir Ame
rikai. Kaip Amerika, taip 

•teti-kurios kitos valstybės 
Konstantinopoly turi puoš
nias ambasadas. Tai visa pri
sieis palikti, kuomet diploma
tai turšės persikelti gyvenuti 
An^oron . \ 

Turkai kaskartas^ eina gud-
ryn. 

LIETUVOS ŽINIOS. 
NUSIBANKRUTIJUSI 

LENKIJA. 

sulmanai jį pripažįsta. To-ntikius. 

Anot žinių iš Varšavos, 
lenkai nacionalistai nepaten
kinti tais rinkimais. Kelia 
demonstracijas. Tvirtina, 
kad jį išrinko tautinių mažu
mų atstovai — žydai, vokie
čiai, gudai ir kiti. Dėlto jis 
turįs rezignuoti. Tad Lenki-
kijai yra pavojaus. 

Išrinkto Narutowicz opone
ntu %buvo grafas Zamoyski. 
Tad lenkai ir šaukia už Za-
-

moyskį. 

iš Lietuvos 24 klgr. aukso. 
Tardyme suareštuotasai pasi
sakė, kad jis esąs Lietuvos 
sionistų Komiteto narys ir, 
kad jam aruksą atgabenę jo 
Kontoron Eidkunuose du jam 
nežinomi vyrai. Jie pareiš
kę, kad privaląs auksą per
siųsti Berlynan Sionistų Ko
mitetui, kuris tą auksą gabe
nąs Palestinon. Kingsburgo 
parodymu, jis įsitikinęs, kad 
tas auksas į jo kontorą per-
sieną pergabentas slaptai. 
Muitinių departamentas iškė-
\e tuo reikalu Kybartų ekspe-

SKA1TYKITE IR PLATIN. 
KITĘ. "DRAUGĄ." 

Lenkijos atstovai veda de
rybas Paryžiuje su prancūzų 
finansistais del 500 milionų 
frankų paskolos. Derybos ei
ną sklandžiai. Tai paskolai 
Lenkija užstatanti savo vals-
tybės įplaukas. Vadinas, Len
kų finansus ima savo globon 
ir priežiuron Francuzai, ki
taip sakant — Lenkija bus 
galutinai nusibankrutijusi ir 
nustojus savistovio ekonomi
nio gyvenimo, kaip nelygi
nant toki Turkija. Paskola 
teikiama daugiausiai kariš
kiems reikalams. Čia fran
cuzai vėl gaus progos perlei-

HOLANDIJA NORI PAS- sti lenkams savo likusiąją bei 

\ų panaikinimą su tikslu p? 
lengvinti Vokietijai. 

! 

KOLOS. 

HAGUE, gr. 12. — Holan-
dijos valdžia nori gauti pas
kolos Suv. Valstybėse savo 
nacionalių skolų patvarky
mui. 

IR VĖL ŽEMES DRĖBĖ 
JIMAS. 

SANiTIAGO, gr. 12. — Cbi-
le respublikos kai-kuriose vie
tose atjaustas naujas smar
kus žemės drebėjimas. 

nuo vokiečių išluptą karišką
ją medžiagą ir visokias senas 
padargas. 

KVĖDERNA. Kvederną 
1915 m. balandžio 27 d, vokie
čiai užpuldami rusus, išdegi
no iš pamatų. Sudegė bažny
čia, klebonija, špitolė ir visos 
krautuvės, bei šiaip gyvena
mosios žmonių triobos ir na
mai. Gyventojai likę be pa
stogės, apdaro ir maisto, tie
siog apverktinoj padėtyj. 
Kas kaime, kas likusiose mie

stelio bakūžėlėse prisiglaudė 
laukdami ramesnių laikų. Šiek 
tiek nurimus karo vėsulai, 
kvėdarniškiai pradėjo staty
tis. I r jau dabar stovi laiki
nai iš lentų pastatyta bažny
čia, klebonija, špitolė, kelioli
ka krautuvių ir šiaip namų ir 
namelių. 

Senoj miestelio turgavietėj, 
buvo netvarkingai sustatytų 
narnų, kurie tiesiog siaurino 
turgavietę, o čia antradieniais 
esti turgai. Išėjus atstaty
mo komisariato aplinkraščiui 
apie tvarkingą miesteliuose 
namų statymą, vietos atstaty
mo komisija uždraudlė tiems 
piliečiams statytis ten namus, 
ir šiandie turėsime turgavie
tę kaip buvusią. 

Šaulių paskaita. Sekmadie
nį, š. m. lapkričio 19 d., 7 vai. 
vakaro, Kauno šaulių būrio 
kliube įvyko paskaita temoj 
' 'Tautinių jausmų kilmi ir jų 
reikšmė žmogaus gyvenime. i » 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; gali but lie
taus ar sniego; šalčiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Francijos 100 frankų 6.36 
Italijos 100 lirų 4.56 
Vokietijos 100 markių .01V4 
Lenkijos 100 mark. .0062 

y 
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DRAUGAS Antradienio 6 ruod. 12, 1922 Antradienis! 
v 

u 

visokių žalingų gaivalų, ptėši-

I kų, registracija tuos nenaudė-
, lira supančios. Registracijos 

PRENUMERATOS KAINA: 

Pusei Metų. ,|3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
ka* skaitosi nuo aisnukyraa dienai 
be nuo Naujų kietų. Norint perm&i-
ojti adresą visada reikia prisiųsti 
« j"»*t*« adresaa. Pinigai geriausia 
•instl išperkant kraso^d ar esprese 
•Jkumey Order" arba įdedant pini

gus Į registruotą laišką. 
'DKAUGAS ' eUBL. CO. 

8334 So. Oakley A ve., Chicago 
TeL Roosevelt 7791 

f • • 

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

DRAUGAS"'reikdc*y^* iškėlė v i s ° k i ° * 
1 rųsles radikalai, socialistai, 
bolševikai, kurie pradėjo kel-

j t» propaganda prieš šalies Vy-
Metams . .|6.00 nausybę, jos tvarka. I r už jų 

piktus- darbus, visiems reikės 
kentėti. 

Vienok doriem* svetimša
liams registracija nors nema
loni, bet ir nebaisi, kaip ir ap
lamai tikslus įstatymai jų ne-
varžo. Bet piktiems žmonėms 
registracija skaudi operaci
ja. I r jie pakels dar didesnį 
pragarų, negu prieš Lietuvos, 
registracijų. 

Atėjus registracijos dienai 
ką darys tie dori lietuviai pa 
triotai kurie ligi šiol nėra nei 
.Vmerikos nei Lietuvos pilie
čiai? Kuo jie save^ pateisins 
registracijom (dienoje .* Kaip jie 
Įrodys savo kilmę, savo aiškų 
veidų, savo pilietybę. 

Iš kalno galime pasakyti, 
kad tie kurie ateis įsiregistruo 
t i kaipo Lietuvos piliečiai ir 
dokumentais neįrodys save to
kiais esant, pateks keblion pa-
dėtin, jeigu ne įtartinon. 

Amerikos registracijos be
laukiant tegalime vienų išvadų 
padaryti: bukime vienos bei 
kitos šalies piliečiais. Atkar 
totinai/ įspėjame savo skai
tytojus. 

AMERIKOS REGISTRA
CIJA. 

Prezidentas Hardingas kon
grese skaitė savo metinį prane 
Šimų. -Palieto bėgamuosius ša
lies reikalus. Davp kongresui 
nurodymų, patarimų ir suges
tijų. 

Pažyiirėsinte • apie vienų 
prezidento rekomendacijų: 
pravesti įstatymų, kuriuo pa
siremiant turėtų būti regis-
tmojanu visi Suv. Valstybių 
svetimšaliai. 

Svetimšalių registravimo 
klausimas jau ' pernai buvo 
keliamas kongrese. Tečiaus , 
svet^-nišaliij prieteliai atsto
vai tų klausima šiaip t a ip ! 

vu Z J 1 to.L, NAUJI PASĮI PARĖDYMAI. 

kų sąrašų knygas, gimimo 
arba, jungtuvių metrikus. 

Yra taipgi ir kitų smulkes
nių pakeitimų, ir, todėl, visu* 
pasų prašymus siunčiamus pc 
gruodžio 15 d. reikės išpildy
ti ant naujų blankų, senos 
blankos be atatinkamų patai
symų bus netinkamos. (Nau
jos blankos turi ant viršuti
nio kairiojo kampo žymę "22 
—11") . Statistikos Žinių kor 
teles palieka tos pačios, be jo 
kių permainų. 

Norintieji įsirašyti į Lietu
vos piliečius privalo gauti 
šių- blankų iš vietos paskolos 
stočių, verkėjų, agentų, laik
raščių redakcijų arba raštu 
iš Lithuanian Legation, 1925 
" F " Street, N. W., Washing-
ton, Dr C, ir jas išpiklius, 
kartu su savo paveikslais Ii 
atatinkama mokesnimi, pasių
sti Lietuvos Atstovybei Wa-
shingtone pirm 1922 m. gruo
džio 22 d., nes, sulyg dabar 
veikiančių įstatymų, joki- pa
sai nebus išduodami po tos 
dienos. 

Liet. Atstovybė Amerikoje 

SPAUDOS DRAUGUOS SKYRIAMS IR NARIAMS. 

SMULKMENOS. 

/ 

Šiandie tų klausima stato! 
patsai prezidentas. Kongresas j 
netruks jį pravesti. 

Nevv Yorko laikraščiai pra
nešė apie pietus iškeltus Pa
balti jos Amerikos Draugijos 
(lapkr. 16) .pagerbti Lietuvos 
operos artistams: pp* Petrui 
Olekai, Jonui Byrai ir Mikui 
Leškevioiui. 

Pradedant nuo 1922 m. 
gruodžio 15 d. Lietuvos Atsto-

SvetimŠalių registravimas vybė Amerikoje išdavinės už
gali but Įvestas kas metai ar-1 dienių peisus prisilaikant nau-
ba rečiau. Paskirtų laikų, visipW Valdžios parėdymų, 
ne piliečiai svetimšaliai turės Sulyg šių paiOdymų, 
eiti j paskirtas vietas ir užsi
registruoti. Registruojantis 
prisieis dar užmokėti paskirtų 
mokesti. Ta mokestis gali but 
vienas doL arba ir keli. Nie
kam nemaloni pareiga. 

Kam tas reikalinga? Vy
riausybė tuo būdu nori atsiek
ti du svarbiausiu tikslu: pa
tirti apie negeistinuosius s ve-
timsalius ir juos laikyti nuola
tinėje priežiūroje. (Ji visus ki
tus ramiuosius ^svetimšalius 
tupažiru tinti su Amerika, įkvė 
pii .UVJUS amerikoniškos dva
sios, padaryti juos šios šalies 
gerais ir ištikimais piliečiais. 

{Tai gražus vyriausybės tiks
lai. Negali jų peikti. 

o 

pasų 
prašymuose padaroma kelios 
permainos. Pv. paso prašymus, 
nereikės daugiau daryti i*> 
priesaikų pas Atstovybėje už
siregistravusį notarų, užteks 
priesaika^ pas by notarų arba 
asmenį kuris turi teisę p r i 
saikdinti sulyg vietos įstaty
mų. Liudininko atskira' prie-
saiką yra panaikinama, o taip
gi panaikinamas ir pilietybės 
paliudijimas nuo vietos orga
nizacijų. Vietoje šios buvusios 
tvarkos bus reikalaujama, kad 
kiekvienas paso prašytojas 
pristatytų Atstovybei origtn 
liūs raštus (nuorašai nepriim-

JTuoseJpačiuos* New Yorko 
dienraščiuose lapkr. 3 ir 4 d. 
buvo išspausdinta žinia, kad 
Lietuvos Universitetas sutei
kęs prof. Hr H. Benderiui lie
tuvių filologijos daktaro laips
nį Už jo darbus lietuvių kalbos 
srityje. 

(Lietuvos Atstovo g. Valde
maro Čarneckio paveikslų ma
tėme įdėtų daugelio net ir to
limų valstijų dienraščiuose. 

(L. I. B.) 

Butų per daug. 

(Turtinga panelė kavalie
riui:—"Tamista prašai mano 

šių metų darbai. 
Mūsų Seimas Chicagoje 

šiems metams ūžsibrėijąė sekan
čius darbus: 

1. Bengti Spaudos . vajų 
kiekvienoje kolonijoje. 

2. Steigti " Ih-augo" pagra
žinimo fondų. 

3. Platinti pačių Spaudos 
Draugijų kiekvienoje koloni
joje. 

Buvo ir kitų nutarimų, bet 
šitie yra pagrindiniai. Kaip 
tie mūsų pačių nutartieji dar
bai yra^daromif Kaip jie tu 
ri būtį daromi? , Į 

Kodėl reikia juos atlikti? 
rTurbut. nereikia prrparodinė-

ti, kaip svarbų mes esame 
daubų apsiėmę; dirbti, Spau 
dos Draugijos neriais ta£e. 

(Pasaulio visi dabartiniai 
vargai iš to tik kįla, kad žmo
nės' nuo tiesos nuklydo. Kiek
vienas žmogus: jeigu tiesos 
nežino, kurs maistas jam yra 
naudingas, lengvai nusinuo
dys. Jeigu tiesos nežino, kur 
pavojinga žengti, lengvai sau 
atras galų. Jeigu tiesos nus
tojo, kad šeimyna yra didis 
sakramentas, išardys savo 
šeimvna, kūdikiai ir moteris 
apleisti kentės badų. J ei gi i 
tiesos nustojo, kad blogas dar
bas pats nelaimę gimdo, bau
smę atveda, — baimės nustos 
ir tuomet tik atsipeikės, kuo
met visas Dievo gerybes pra-
sižengimuose nuskandins. 

Be tiesos nėra teisybės: y 
m tik suktyhjs, skriaudos 
našlaičiams, _ pavargėliams, 
darbininkams, visiems pilie
čiams. Dėlto šiandienų ir vi 
suomenės darbe — vagystės, 
ir prekyboje — suktybes, ir 
valdžioje parsidavimas, kad 
žmonės Tiesų užmiršo. Dėlto 
kraujas liejasi* milionams ka
riaujant, dėlto pasaulis iki 
šiai d ienai nenurimo, kad 
pasaulio valdžios Tiesos ne
paiso. Dėlto ir mūsų Tėvynėje 
skriauda nepasibaigi, kad ir 
mes patys neretai nuo" Tiesos 

„ , i u x • i • i u i ! nuklvdome ir kiti apie nuimi* aukos: bet juk esi sakęs, kadi * - r 

Tiesos nepaiso. Visam pasau-as negraži . 
— " T a i Tamistų dar prie 

tiek pinigų norėtumei'ir gra-
"jži būti. <To butu jau per-

a i i »» Į d a u g ' . 

and) įrodančius Lietuvos pi-. Korėjoj misingio liejyklos 
lietybę, būtent senus Rusų pa-

Kuomet šiandien čia priviso šus, Ob-Osto pasus, Rusų lai- džioj 

liui, kiekvienai valstybei, mū
sų Tautai ir Tėvynei, kiek
vienai šeimynai i*r -kiekvienam 
žmogui — svarbiausias pasau
lyje dalykas, ujž auksų ir si
dabrų, už sveikatų ir gyvybe 

tinti mes pasiėmėme tapdami 
Katalikų^ Spaudos nariais. 
Begalinis darbas, begaliniai 
gražus. Dėlto pasakyta yra, 
kad jeigu Tautų Apaštalas Sv. 
Povilas šiandienų gyventų jis 
butų katalikiško dienraščio 
redaktoriumi. Jeigu Spaudos 
D-jos nariai savo darbus at-
liks, jie tikrai apaštališkų dar
bų atliks. Užtat kiekvienas tų 
atsiminęs drųsiai ii* gyvai m,-
neatidfėlibdamas testoja į dar
bų. 

O darbas toks. 

1. Spaudos, Vajus. 

Nutarta rengti Spaudos Va
jų ir tai užbaigti iki Kaljėdų. 
Nes ateina kiti darbai, ne 
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mažesnės vertes, kuriuos kiti 
ims dirbti. Jiems mes negali
me gaišinti darbo savo pasi-
vėlinimu. Pirmoji visoje A-
merikoje kolonija pradėjo ir 
jau pasekmingai tų darbų va
ro, tai Cicero. Kaip kitos 
kolonijos? 

Girdietis pradėtas darbas 
Chicagoje North Hide, West 
Side, 18 g-vė, Waukeganr Ga-
ry, Ind... O kitos kur!... Ar ne
norime dirbti į Ar kliūčių bijo 
me? Ar nežinome kaip! 

Apie nenorinčius dirbti nė
ra kalbos: negyvi tai žmonės. 
Klinčių ^pasaulyje iųėra to
kių, kurių nebūtų galima ap
galėti. O mūsų darbui iš vi-
sur pagelba ateis. Gerbiamo
ji dvasiškija, visuomet susi-
rupinosi Katalikiškos Spaudos 
reikalu, jūsų užmanymus pa
rems. ' 

Jei patarimų darbui reikia, 
kreiplAtes Centro Valdybon, 
pagelliėsime. Tuotarpu vi
siems bendri nurodymai to
kie. 

Skyrių Valdybos, kur yra (o 
kur jų. nėra, šiaip geros va
lios žmonės), surinks kolonijo 
je nwjaus, kaip (/alinta grei-
i'au veiklesnių žmonių būrelį 
ir nustatys Spaudos Vajui 
laikų. Vienkart sustatys su
rašą tinkamų Vajaus darbui 
žmonių. 

Vajaus pradžioje surengs 
platesnį žmonių susirinkimų. 
Kad žmonių daugiau patrauk-

anksto knygų, pasirūpins j a s 'Be t dvejas tai būtinai, prade-
isplatinti žmonių tarpe. ^dant ir baigiant. (Bus daug.) 

Sekančių dienų Valdybos 
sušaukti susirinks visi tie, 
kurie Vajui apsiįėnįė pasidar
buoti. Paskirstys kolonija į 
dalis, kiekvienam po dalį. I r 
a r t rytojaus vardan Dievo į 
darbų, popieros, plunksnų ir 
knygų pluokštų pasiėmę. Nuo 
namų iki namų, nei vieno ne
aplenkdami. Pirmiausia tai 
kad nei vienų namų ko lono 
je nebeliktų, kur katalikiško 
laikraščio nebūtų. Kataliku lai 
pareiga. Abejojančių ir neka-
lalikų sveikas protas turėtų 
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KLAIPĖDOS KRAŠTO 
PRAEITIS. 

" Prūsų Lietuvių Balsas"' 
paduoda tokių žinių apie Klai • / 
pėdos krašto praeitų, pereita , 
m. sukako 670 m. nuo to laiko, 
Ifai vokiečiai įsibrovę Klaipė-
don. Dar pernai kasinėjant 
griuvėsius senosios pilies, kuri 
stovėjo prieš tūkstantį m» tų, 
rasla ažurlinių liekanų. Be a-
bejonės, tuo laikti stipriausiu 

* 

apsigynimu buvo aplinkiniai' 
versti, kad reikia būti teisiu-j vandens; bet nepaisant ir tô — 
a-u, abejų pusių išklausyti. Je i 
jau nekatalikiški raštai skai
tomi, tai katalikiški turėtų bū
ti skaitomi bent tiek pat, nes 
tiesos mylėtojas, abejodamas, 
abejų pusių išklauso. Tik ne-
leisitigas užsispyrėlis ir bai
lys bijos katalikiško rašto. 
Taip ir paaiškins darbuota 
jai per namus eidami tiems 
kurie geros valios tebjėra, nors 
ir abejotų. Sykį nelahnjėję, at 
eis ant rytojaus, ateis ir tre
čių kartų. Arba laikraštį ir 
knygų gerų jam įpirš ir tokiu 
būdu gal jo dūšių Dievui lai
mės, arba išgirs šakalį siū
lant. Mušti niekas nemuš, bet 
koliojimų teks išgirsti.v Tuo
met teatsimena Apaštalus, 
kuri ;i džiaugėsi, kad del Jė
zaus tapo nuplaki, ir toks 
darbuotojas pasidžiaugs. Bet 
kol kakalio ' nepasiūlė, toks 
darbuotu jas, prašys, įtikinės, 
įkyrės, ir nepykdamas už 
p?ktų žodį, del Dievo meilės 
dirbdamas, su BMKtfe ramiai 
praf*\». I r iš šimto 90 k'irlų 
laimės. Taip pat antroje ei-
lije, laikraštį įsiūlęs, ir pu knv 
ga. Tųi]) pat trečioje e.'Vje, 
b)Y£a paMul.es, ragins dėtis 
prie Spaados D-jos. 

Pabaigus namų lankymų pa
skirtu laiku, susirinks dar-
buotoįai kartu su Valdyba ir 
sutrauks į krūvų visas darbo 
pasekmes* Ant galo sušauks 
Vėl platesnį žmonių susirinki
mų su pramogėle ir prakalb. 
I r žmonėms papasakos, kiek 
Dievas laimino sumanytų dar-

Apie pasekmes Centrui bu-

vokiečiai įsibrovė. 
Kada jie įpuolė, čia gyveno 

dvi lietuvių giminės — lietu
viai ir kuršiai. Dar abi yra 
išlikusios. Kopininkai da r ir 
šiandien moka kuršių kalbų; 
ja vartoja prie darbo, o lietu
vių kalbų šventėmis, iškilmėse 
bei susirinkimuose. 

Vokiečiai, žinoma, neturėjo 
teisės čion įpulti. Nes viena, 
lietuviai jų nekvietė o tik gy
nusi. Tuo būdu jie įsibrovė i-

4)rieš gyventojų valių. O antra, 
tuo metų lietuvių kunigaikš
čiai jau buvo pasižadėję pri
imti krikštų; ir tai butų buvę 
attikta, jei vokiečiai .nebūtų 
rengęsi ir toliau pulti Lietu
vos. Bet jie uižuot džiaugęsi 
mūsų rengi muši prie krikšto, 
pirma paėmę Prusus įsibrovė 
Klaipėdon ir čia įsikūrę pil|, 
rengėsi traukti dar toliau į 
žema'aiius.. I r tik dėka 

r žemaičių pastovumui toliau 
Lietuvon jiems nepasisekė j -
sibrauti. Po Žalgirio mūšio, ku 
rį lietuviai laimėjo, buVo su
daryta tarp vokiečių ir lietu
vių sutartis ir vokiečių žen
gimas sulaikytas. Versalis su
tartis tų senųjų sutartį pa
naikino, praslinkus lygiai 500 
metų po jos pasirašymo ir ly
giai 670 UDetų po vokiečių į-
puolimo Klaipėdon. 

Versalės sutarty yra daly
kų, kuriiios suprasti yra sun
koka, bet tų punktų, kuriame 
sakoma, kad Klaipėda atiduo
dama Lietuvai, tai ir mažas 
vaikas gali suprasti.Be to, dar 
Versalės sutarty pasakyta^ 
kad Santarvė, perėmus Klai
pėdos kraštų iš vokiečių, lai
kys tik tol, kol sustiprės Lie-

dirbo jau krikščionystės pm- Į paejių — y r a Tiesa. 

tinai reikia pranešti, 
t i, parengs kokių pramogėlę. | Jeigu butų galima ir treja 
Vienkart pasikvies kalbėtoją,, ir ketverias prakalbas su- tuva. O tas laikas jau atėjo, 
kurs išaiškintu žmonėms Spau i rengti ir per jas knygų, iš- ir todėl mes vėl greit busi-
dos svarbų ir Vajaus uždavi- j platinti ir susipratimų sus me. Lietuvos valdžioj, kaip 

Ir tų Tiesų po žmones pla- nius. Čia pat parsitraukę iš-j tiprinti žmonyse, dar geriau senovėje. 

m 
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• 
Jonas Paukštis. 

į ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIŲ. 

(Tąsa.) 
— Ar pasirodyt, kad moki uždraus

tų degtinę varyt ir gerai pacHrbdinėji slap
tus dokumentus f! nusikvatojo net pajuo
dęs iš pykčio stipruolis Vincas, eidamas 
iš lėto per duris. ^ 

— Žiūrėk tu jo, mes jį lyg savo vaikų 
šėrėm, nuo kareivijos liuosavom, išmokin-
om, — o dabar, še, tau ir padėka!., skun
dėsi Girinienė. 

J a « temo. Uatves nušvietė elektra. 
Šiurpus vėjas padangėje debesis vaikė. I r 
Vinco galvų niaukė juodos baisios min
tys... Lyg apsvaigęs vaikščiojo tarp žmo
nių ir nematė kaip dūzgė automobiliai, 
•dundėjo strytkariai. Patenkintų miešti % 
čių klegesys jį dar labiau erzino. 

Apie pusiaunaktį pradėjo lyti. 
Gatvės tuštėjo*. Pamažu visi išsislaps

tė pastogėse-. Tik vienas paniuręs <iarbi-

— Aš jums parodysiu, ko jųa mane j 
išmok mot!.. 

Ant rytojaus Chieagos kukraščLai jaa 
rasė kaip pereitų naktį vienas drąsus plė
šikas užpuolė "biziueriaus" Girinio na
mus, mirtinai sužeidė patį 'savininkų ir 
išnešė 10 tūkstančių dolerių. Įtarimas kri
to ant Vinco Šakalinio. Apie pietus ir 
policija suskato vytis prasikaltėli. Bet 
jo senai jau ir pėdos ataušo. 

V. , 

grieždamas grūmojo link smuklininko Gi-
frinio namų. 

Karštojoj Pietų Amerikoj ant van
deningosios Amazonės krantų nepersenai 
vienas lietuvis įsigijo savo namelį. Jį va-
dj*K> Juozu Plytfėnu. *5š kur jis at£jo 
nežinojo. Miestas buvo čia jau ir j is gerai 
pelnėsi. Bet kaime jis nerimo. J is norėjo 
apsigyventi pačiam mieste, kur gyveni
mas virte verda, kur dienų ir naktį vis
kas aplinkui dūzgia, ūžia, bilda. Netru
kus pasitaikė geras pirklys ir Plytėnas 
gerokai pasipelnė, parduodamas savo 
jaukų namelį. D&banjis apsigyvena pato
gioj miesto daly ir pradėio šaunų biznį. 
Nuo ryto lig vakaro jis lakstė, skaitlia-

ninkas lindo į tamsų •kiemų ir dantimis i v©, tvarkė ir vežė vis naujų prekių. Apy- gų, jis ir apie tikybų retai kada užsimin 
varta augo kaip ant mielių. Pirko jis 
įvairiausius šėrus, (šiaip prekes ir gaudė 

kiekvienų progelę. Reikale jis ir nusukt 
kų sugebėdavo, kad nė lapė nelos. "Su 
manus Plytėnas pagarsėjo kaip rinitas 
biznierius.. Prireikė ir daugiau pagalbi
ninkų. Nors mieste buvo ir kelios lietuvių 
šeimynos, tečiau jis pasisamdė keletu sve
timtaučių. 

i— Su savaisiais, kalbėdavo jis, tik 
daugiau laiko gali praplepėti, a ne pini
gų prisipelnyti. / 

I r iš- tikrųjų Plytėnas labai nemėgda
vo kalbėtis. Ypač jis vengdavo kalbų apie 
praeitus laikus. 

— Tokiomis kalbomis heužsimoka nė 
burnų aušint. Vistiek kas praėjo — nepa
taisysi. Verčiau pasitarkim, kaip Čių dau
giau pasipelnius! —stengdavosi jis nu
kreipti kalbų. 

Bet negalima pasakyta kad jis butų 
ir nešnekus. Anaiptol. Kai kada jis taip 
iškalbingai imdavo pasakoti savo mintis, 
taip mokėdavo prajuokinti žmones, kad 
nors ėmęs klausyk tik ir seilę ryk. Ypač 
smagiai jis įsikarščiuodavo bejuokauda
mas apie kai kuriuos tikėjimo dalykus. 
-Bet nedaug temdęs pritariančiųjų drau-

davo. Jam, rodos, terūpėjo vien prekyba 
ir pinigai. Bet juo didinosi jo turtai, juc 

jis labiau nerimo. Dasivarė iki $50,000 
— negana. Pasiekė 80 ir 100 i r dar neuž
tenka. Dažniau jis būdavo 'lyg užsimąs
tęs, piktas. 

— Kas tau pasidarė! — Klausė ne-
sykį jo geras kaimynas pirklys. Ik šimto 
tūkstančių dasivarius tereikia vien džiau
gtis, gerų automobilių įsitaisyt ir daž
niau pasilinksmint, paužt. Toks įaunas... 

—Tet senatvėj pasilsėsiu. O dabar 
vis rupi kaip čia dar greičiau praplėtus 
savo biznį. 

Tečiaus jis pats nepatenkintas buvo. 
Jis, rodos, net pyko ant savęs už tai, kad 
jam taip sekėsi! Dar labiau jis susierzin
davo, jei kas jį ujžklausdavo apie tėvus, 
apie jo gimtinę, ar šiaip kų nors iš jo pra
eities. O Dieve gink jei kas užsimintų a-
pie tikybų!... Naktimis jo krutinę rodos 
koks slogutis prisl£gdavo.Pro miegus daž 
nai aimanuodavo. Nė turtai nė gydytojų 
vaistai nedaug tepagelbėjo. Veidas jau 
buvo išblyškęs ir kaž kokių rūpesčių slo
pinamų galvų pradėjo puošti vienas ant
ras žilas plaukas. 

Plytėnas dar labiau pasinėrė pireky-
bon. Ir tik kada aplinkui jį sukildavo di 
deliausias bildesys, trukšmas, — tada jis 
vėl prasiblaivindavo, nušvisdavo. 

— Ak, kad jųs žinotumėte kaip aš no-
rėčiau kad dabar aplinkui siaustų karas, 
tratėtų šautuvai ir gaustų be paliovos pa
trankos!... kalbėdavo tąsyk nušvitęs pirk
lys. 

— Kai važiuok į Lietuvų, tai' ir pats 
-galėsi kelis desėtkus lenkų pakloti! — pa
sakė jam kartų kaimynas. 

— Ne, ko ko,' bet jau kraujo pralieti 
jau aš daugiau nenoriu... 

— Kaip tai ? Ar tai jau esi buvęs ka
ro laujniose? 

— Hm... taįp.. sakant, vadinasi., ne! 
Aš tik taip smerkiu visas praeities žu
dynes, visus karus! — ir susigriebęs ėmė 
lieti savo karų neapykantų. 

— Bet jeigu, kalbėjo jiss toliau, karai 
butų be kraujo praliejimo, tikrai aš no
rėčiau dalyvauti tame Įšėlusių mūšių ūž
esy, nes ten daugiausiai trukšmo, dau-_ 
giausiai veiklumo... Dėlto aš ir nekenčiu 
tylios liūdnos muzikas. 
# Aš norėčiau, kad visas gyvenimas ap
linkui perkūnais dundėtų, audrų verpetai* 
aplink sukvatotų... 

— Kad tamsta nebūtum taip dorus 
žniogųs, tai aš sakyčiau, jog tamsta turi 
tikrų 'pašaukimų į... pragarų! — atsipra
šinėdamas juokavo jo sr>bras.(Bua d a u g i a i L ) 
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Ofisas: 
Vai.: 10-
piet, 7—8^ 
Ras. 11881 

DR. 
L[ 

GYDYTOJI 
Telef OI 

8252 6oį 
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! Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ELLUIOIS 
Telefonas Vaada S9SS 

Valandos - s iki 11 II ryto 
po piety I l k i I vak, Nedėllomls 
ofisas uždarytas. 

' 
PRANEŠIMAS. 

oneaa Dr. a M. Glaser pe» 
reina i rankas Dr. Chas. Segnl, 
žento Ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami Ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo palias Dr. Q. I i . Glaaer. 

S149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

Iki 9 po pietų, nuo 5 Iki 7 vak. 
Ned. nuo l t iki 7 po plotu. 

Telefonas Yards 087 

JJR. A. L YUŠKA 
§j 1900 So. HaLsted Str. 
J Tel. Canal 211S 
orf Ofiso vai.: 10 ryto Iki 12 po plet. 
;o 5 iki 7 vai vakaro. 

Re*, vai.: t Iki 4 
#1*3 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 0098 

o 
vo pietų, g 

S 

PRAKALBOS APIE REGIS-
TRACIJĄ. 

Komunistę ir taut. bankrutas. 
— Bandė trukšmauti. — Kata
likai gerbia Lietuvos įstaty-

mos. 

Nashua, N. H. — Iš pasku
tinių mūsų kolonijos atsitiki
mų, reikia pabrėžti Šaliuno 
'prakalba apie Liet. konstitu
ciją ir registracijos įstatymų. 
Labai aiškiai išdėstė kam rei
kalinga dabar registracija. 

daug galingi. 
Ųž pusvalandžio ateina ir 

kunigas. Kampuose komunis
tai ėm>> šnabždėti. 

Pradžioj buvo ramus; Kalbi 
tojas pasisakė esąs dzūkas ir 
atsišaukė prie savųjų dzūkų." 

/Toks pavadinimas čionykš
čiams nepatiko, nes laikomas 
čia pravardžiavimu. 

Net komunistui koktu pasida
rė. 

Tas labiausiai nepatiko Sa-

KirgrtfSTrrrirtts^rririras^^ 
^— 

DR, A, K, RUTKAUSKAS-! 
GYDYTOJAU IR CBJMntOįJl 

4442 Bo. Weatem Avcnne 
Teief. Lafayette 4140 

Vaan4os: t-11 rytais, 1-2 po 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais tiktai po pietų 1 iki 5 vai. 

Dabar jau visiems bus aiš- j kalauskui — tautininkų šului. 

DR, MAURtCE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4431 Sa Aaulaad Are. 
Tel. Yards 9v4 

Tel. Yards 0f94 
OFISO V AL.: 

8—10 v. ryto, 1—S ir 7—0 v. v. 
Nedėllomls: nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

!! 
Rezld. tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9692 

Dr. A. A R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHTRCRGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų cnroni&kų ligų. 

Ofisas: 3333 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—S pa 
piet. 7—8vak. Ned. 1 0 — I i d. 
Ras. 1120 Independence Blvd. 

Chloago. 

Xuo to pasakymo Sakalauskas 
tai sėdėdamas, tai atsistoda
mas trukdė prakalbę. Nebeis-
kantes Ermalas — komunistas 
atsistojęs subari Sakalauską. 
Tuomet šaly sėdintis komunis
tas sušuko: juk esi komunis
tas, tai* kamgi užtari katali
kus? Ermalas apleidžia savo 
.sėdynę ir pasitraukęs iš komu 
nistų tarpo kitur atsisėdo. Sa
kalauskas gaudamas komunU-

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

GYDYTOJAS ir CHIRfJKGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South . Halsted Street . . 
Ant virSaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

po 'p ie tų: nuo 7—0 vak. 
Nedėllomls nuo 10—2 

Oofisas ir gyvenimo vieta: g 

ku. Iki šiol komunistai, kaip 
katė su pūsle, visur«bėgioda-
mi, kaltino tik atstovą, gerb. 
p. Čarneikį, kam jis išmislijo 
tą registraciją, ir jei niekai 

i nesiregistruos, tai atstovas ir 
atmainys registracija. 

Bet kai kalbėtojas prirodė 
iš Liet. konstitucijos, ir kitų 
iŠ Lietuvos atsiųstų raštų, tuo
met mes visi supratome, kad 
komunistai kų tik kalbėjo re
gistracijos reikalais.... tai ne
tiesa. 

Kom. nv gino apginti savo 
melus 

(Jirdžiant tokius prirody
mus komunistai mėgino savo 
paskleistus melas prieš atsto
vą, apginti, bet pasirodė, kad 
daug lengviau yra kalEįėti ne
teisybę negu ją apginti, o čia 
gėda prie tiek žmonių prisipa
žinti melagiais. 

Xors čionai komunistų yra 
tik .apie, tuzinas, bet jie visi 
susirinko vienon vieton, kad 
sykiu pasitariąs, kuomet truk-Įtik jų vardu gali priešintis o 
šmų geriaus bus galima su-

jųokingiausiai atsakė apie pa- • 
vadinimą Lietuvos valdžia buo ! 

žiij; valdžia.. I 

Ir komunistas buožė. , f 

Kalbėtojas įraklausė komu-j 
nistė: O kas tamista esi ?-Kom. 
atsakė: ūkininko sunūs. — Tai 
ir tamista esi buožė, nes rusai 
turtuolius vadina ^buržujais o 
ūkininkus budimis. Juk da
bar Ir Lietuvos valdžia susi
deda vien iš ūkininkų vaikų. 
O jei tamįsta vadini juos buo 
žėmis, o tamista irgi esi uki-
ninku vaikan, tai ir tamista 
esi buožė. — Visi salėje juokė
si, o komunistai trepsėjo kojo
mis, purtėsi, sakė esą ne buo-
zeims... 

Kūdikis Suteikia 
Mmuą 

_ KfekficDai Motinai 
Visi kūdikiai, jeigu tik gauna gerą maistą, 
turi bQti sveiki ir augti stiprus. Jeigu jūs 
negalite žindyti savo kūdikio, tai neduokite 
tokio maisto, kurio jis negali suvirškinti. 
Jūsų pirmutiniu bandymu turi būt 

l3crtlwiS 
EAGLE B R A N D 
v (CO.VGENS&3 WIK) 

Tai maistas, kuris buvo pirmutine pagelbs 
per tris gentkartes kiekvienai motinai. 

= 

[ N I G Ų K U R S Ą 
Siunčiant Lietuvon. 
50—Litu $ 5 

100—" 
2 0 0 - " tsSLTtį 
soo-" mm 
400—M . . . . . . . . . $42.85 
5 0 0 - " . . . . f . . . . $53.50 
6 0 0 - " $63.46 
7 0 0 - " $73.75 
800—»» $83.85 
9 0 0 - " $94.30 

l # ) f r - " $104.43 
{CENTRAL MANUFACTDRIK8 

DISTRICT BANK (Į 
1112 W. SSth S*». CHICAGO. 

Tartas viri $1,000,000.09 | [ 

; \ 
L\ 

Iškirpkite šį paparsininmą 
ir prismilkite į The Borden 
Co., New York ir gausite 
pilnus patarimus ir nurody
mas, kaip jĮ vartoti lietu
siu kalboj vksai veltui iv 
puikią kūdikių knygą. 

^J&Srsk'' 

Del. Randolph 4750 

A. A. S L A K I S 
ADVOltATAS 

Ofisas vklumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

10 South La Salle Street 
Boont į seg 

Valandos 0 ryto iki 5 po pietį 
Na.mų Tel. H y d * Parf, Z995 

U 
\ l W. RUTKAUSKAS 

TUVIAMS PRANEŠIMAS. 
Gaila, kad prakalbų vedėjas j«iidino skaičių žmonių lanku-1 CHICAGO HEIGHTS LIE 

nemol*\jo vesti prakalbų. Jei! s.ų. vyrų misijas. Tai jų tur-
butų sumaniai vedę^, tai jokio but tokia prigimt's.Matyt joms 
trukšmo kom. su taut. nebūtų .sunku jų pergalėti. 
padarę. , ^ 
Komunistai ir taut. nebesuve- Atlaidai. — Dabar fer. An-

džios katalikų. 
tu pritaruna em»? rėkti: Halm 

: . . . Dabar tikrieji lietuviai, su-registraciją! , . . .. .. .. pratę regi-sti-aeijos reikahngUr 
Ramina. — *'Ant drąsos", npią, žinoma, užsiregistruos, 
Tuomet kun. P. Daniunas het k o m - i r tautininkai pasi-

atsistojęs ramina Sakalauskų, frotlv priešingi registrac'tjai. 
gindamas jį kad jis iki šiol bu

tano bažnyčioj tęsiaM 40 vai. 
atlaidai. Užsibaigęs šį vakarų. 

• i«w!UiJ»«j£fciB^fr\ 

Te1 Mvd. 704* f 

Dr. C. Z. Vezelis 1 
LIETUVIS DENTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 0 ryto Iki 0 vak. 
Seredomis nuo 4 iki O vakare. 

-I 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po 

S241 — 43 So. Halsted Street 
Hpjojame J uolaus Best. S luhg. 
Priima Ligonias nno 9-19 A. M. 

Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Fairffca 9674 

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

OJps 9sa» 
Telefonas Pullman 33Sa 

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

Telefonas Kepublio 14S& 
1600 W. Garfield Blvd. 

kelti... 
Tautininkų nors nedaug teat 

ėjo, bet komimistai pasitik ėjo 
kad katalikai nesuvaldys jų 
pors ir labai daug katalikų su
brinko. 

Paprastai mūsų kunigas vi
suomet dalyvaudavo, kuomet 
tik būdavo rengiamos prakal
bos Lietuvos reikalais, bet šį 
sykį nesimatė salėje. 

Nusidžiaugė neilgam. 

vo geras lietuvis ir prašė ra
miai paklausyti, o panalgus 
kalbėtojui jam k*!« pakalbėti. 
Vardan gero vardo prašė ne
daryti pažeminimo mūsų 
miesto lietuviams ir kad vie
nas negali visų vardu priešin
tis registracijai. Jei tautinin
kai ar komunistai įgaliavo tai 

Gerai^ kad paaiškėjo registra
cijos įstatymas. Tai bent ko
munistai mumis aebeapgaudi 
nės, kaip kad iki šiol, kad tai 
esąs tik Lietuvos atstovo išmis 
las... 

Lietuvis, bet ne dzūkas. 

In corpere. —\^ekmadieny, 
gr. 10 d. ryte, pastebėjau, kad 
L. Vyc'tų 14 kp., &v. Antano 

,ir Apaštalystės Maldos Dr-jos 
X jo prie šv. Konnuiijos in eor-
pore^ N 

CICERO, ILL. ŽINELĖS. 

Tie lietuviai, kurie norite 
užsiregistruoti Lietuvos pilie
čiais ir pasų prašymus išpil
dyti, ateikite sekmadieniais 
3:30 vai. po pietų į mokyklos 
kambarį ant antro aukšto, ten 
rasite žmones kurie jums tų 
padarys. 

Ofisas Didmiesty J: 
29 South La Salle Street 

599 
Telefonas: Central 4999 

akarais 3223 8. Halsted 3t.j 
Telefonas: Yards 4981 

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

Valdyba. 

Vakaras. — Ateinantį sek-
maTienį, gruodKto 17 d. Šv. An 
tano par. svet. L. Vyčių 14 kp. 
rengia puikų vakarų. Scenoj 
statys gražų kun. J. Židana-
viėiaus parašytų veik. apie pir 
mųjų amžių krikščionių per
sekiojimus, "Sv. AkviKnos, 

džiaugėsi. Mat, ir jiems kar
tais tenka turėti kokius nors 
reikalus su kunigu, taigi esant, 
kunigui jie nesijausdavo per 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South HaLsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 iki 4 
po pietų: 0 iki 0 vakare 

Misijos. — Jau ir vyrų mi-
.. . . r . . . s i ' i o s Š v - ^ t a n o bažnyčioj už- kankines mirtis". Taipat vai-
c tt, kun. toliau tęsė, nei mano ,*;>,,! w V \ T » įvmni «V.ui;n ,. ,.. 

ZA • \*t tV^Įm.. ZZ S I D a S r * V y T a i W|P>i Bkartkn- ( ] i r r s i r trumpa komedijiL, ro-
^ . l f t n b ė m i g i ^ f i ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "Laižybos". 
terys per savo savaitę. Buvo Singelis. 
tokių smalsių moten) kurios 

Boba su ūsais. 

Vyras: — "Jei nepareisiu 
10 vai. vakare, nelauft ma-
nę>$". 

lk>ba su ūsais: — "Nė 
nemanau laukti. Jįeigu neparei 
si ant 9 vak, pati ateisiu ir už 
apykakles parsives'u namon 

LIETUVIS ADVOKATĄ* 
Dien.: R. 511-127 sT. 
8tr«et Tel. „ 

LlCt. Pask. Stoties. Vakarais: 10796 8. Wabasb Ava. 
Tel 

\. 

« — - •m nm 

«' 

Valcutfae Dressanakins; Collefe 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seetey 1643 

Moko Siuvimo. v Patteray al». | 
[pimo, Designingr bizniui Ir na-
jmams. Vietos duodama dykai. 
[Diplomai, Mokslas lengvais at-j 

įokėjimais. Kiesos dienomis iri 
Ivakarais. Reikalaukit knygel 
[Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-j 
l\ų Taisymo. Norint informacijų j 

[rašykite ar telefonuokite. 
SAKA FATEK, pinn. 

vardu, iuv kitų katalikų vai 
du, negalite niekinti registra
cijos įstatymus. 

^Tautininkai neatsakė, ar jie 
įgaliavo Sakalauskų pasiprie-

išinti i-egistracijai. Gal taip, 
kad tylėjo. Kitur pasigirdo 
balsas, kad Sakalauskas šiaiv 
(tie del drąsos perdaug niun 
šainės įkaušo, tai ir nerimsta, 

....Ir atsisėdo. 

Pasktltiniausiu laiku Kana
dai' gyventojų priskaitoma 8y-
8:^5,102. 

Ivalbt'toįui pabaigus kall>ėti, | 
Nesant kunigo, komunistai leido trukšmadariui Išsikalbai 

Zr 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi ^mptomai kare reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Basi klausk manės šiandien. 

Tūrių 20- metų prityrimą 
vak: kampas 59 Ir 

Ashland Avenae 
Vai. Kuo 4 iki 9 vai: vakare 
OTaprapathia del Sergančiųjų kaa 

butų geriau, operacija ar Naprapa-
thia? Jei- tamsta Ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapatnia tad tūkstanti kartų ap
simokės Ištirti abu gydymo būdu, Na 
prapathia prašalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet pallekta ligos priežastis 
Naprapathla reiškia ant visados pa-
zydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
Pirmos operacijos, tuoj seka a n t r a ; -
r trečia- Yra gerai suprantama kadi " % M t » » v t » » » » » S * * » » 0 4 * f 4 Į 

sekame ' operacija ir trečioji yra « Bes. Tei. Cicero 
daug sunkesnė ir pavojingesnė iš-1 

laikyti ir tuom kart UgOTto Uekta 
neišgydytas. 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistą* 

1801 So. Ashlftnd Ave., 
18-tos aatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 10 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaiatinyčio* 

x Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 0 vakare 

Nedėliomis nuo 0 iki 12 pietų 

Sakalauskas neina, komunis-
tai stūmė ,įį. Nenoroms nuėjo 
Esant girtam, nesisekė kal
bėti, tik vien tuos pačius i * 
džius kartojo k$ ir sėdėda
mas: kad aš nedaukas, o tik
rais lietuvis, tik mano pavardė 
polska, nes mano t?vas iš Var-
šavos paeina. — Žmonės ėmė 
juoktis. Kalbėtojas susigėdino 
pats savęs. Eina s virinėdamas 
sėsti... 

Columbia 

• 

\ 

= ^ 

.Aal 
N * 

Komunisto pliauškalai. 

Tautininkui išsikalbėjus pra 
'deda komunistas* Pinkauska^ 
skaityti iš kom. organo "Lais
vės" ir vadinti Lietuvos vain 
džių buožėmis ir niekirati pâ *ių 
Lietuvų: Na, o kokia dabar y-
ra Lietuvai Iš Vilniaus išva
ryti, su Kauno žydeliais suda
ri budžių valdžių. — Kiti at-
silep-j: o rusai1 subarė valdžių 
ar ne su žydais f — Kodėl 
Kaune 2.000 kalinių laiko, 

I kodėl komunistams Lietuvoįe 
darbuotis neleidžia? Už kai. 

Šventa Muzika del Kalėdų Vakaro. 

Kalėdų Vakaras yra laikas, kada mylime sueiti su 
draugais ir pasiklausyk puikios muzikos. kuri mk-
mielai sulaukia džiaugsmingų, Kalėdų diena. 

Jūsų Columbia pardavinėtojas turi paruošęs dei tavęs 
rekordus, kurie reikalingi paaugštini-
įnui įškilmingo upo typiškam Kalėdų Vakarui, kada 
žiburėliai šviesiai dega ant Kalėdų medžio. 

^ tr tada, kad žvakės dega žemai ir užgesta, norėsi sma
gios Kalėdų muziRos, linksmų šokių, ir smagįų dainų, 
kurie pridu'os gyvumo tau iki anksti ryto. Šie parinki-

- mai laukia tavęs Columbia pardavįnėtojo krautuvėj. 

10 colių 75c. 
v 

' Ptauikė žąsele per 
i r rmoe Nemunėli. 
JU-/UZO '.Noriu miego, saldau* E - 4 7 9 5 

miego. 
Jonas Butinis basso. 

NAUJI ŽEMLAPIAI U 
LIESTUVOS. N 

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

gyne ' j . 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, UI. 

Telefonas Boulevard 4190 

A. Masalskis: 
Graboriua 

Patarnauju la l - | 
dotavėM ves
tuvėse kriks-2 

[ tynoae Ir kituo-
M raikai 
Kainos pri« 

13307 Auburn Ava, Chicago 

j . vVyAwDS 
Graborius i t Balsamuotajaa 

K. SYREVIčIA 
Automobiliai _ visiems reikalai 

205* W. 2»"nd Str. « 4 « W. 1 * 
Tek Ganai 054* Tat. Oanai 

(5-- -<%sį^^gjf~ '-%jj 

E-4916 J Jaunikio išsiiutkimti>. 
Piršlybos. 

Cotnie trio. 
E-4717 

Ofiso Te|. Cicero 40 

SKAITYKITE IR PLAUNKf 
HTE "DtAUGA" 

DR. J. SHINGLMAN 
1835 So. 49 Oonrt 

N. E. Cor. 49 Court ir II Str. 
ant viršaus valstynyčlos. 

Kaune v iena moteris nužu î> • 
taf — Iš «ėdinil| — O Rusi
joje Įdek komunistai nužudė ? 

Kaip tautininkai taip ir ko
munistai prikalbėjo daug ne
sąmonių. Kalbėtojas atsakė j 
visus neteisingus užmetimus, 

i l>ai iel.v alyvų. 
•p ĄMK ' Jėzan Baisiau »fo- E-4716 

E-4&14J 

niaiibias. 
Jonas Butėnas basso. 

Linksma diena mums 
nušvito. 

Pulkim aut kuliu. 
J ouas Butėnis basso. 

E-4647 

E-4796 , 
lOcdėlios ry«a> Polka. 

Įgrajino Colurabijos 
Orkestrą. ^ 

Ve* m w i j«anikno. E - 4 6 4 6 
Polka. 

.Columbijos Benas. 

Liūdnas gyvenimas. 
Motelyje. 
Komiškas dialoas. 

f 

Virbalio Polka. 
Sesutės Valcas. 

Jinrajino Kvartetas 
Klarnet, Gitar, 
Mandolin ir Basa. -

Laiškas nuo Barbutas 
i Derybos". 
I Komiškas dialoa>s. 

[Mergelė tu majio 
naiekk Valcas. 

Armonikų Duetas. 
Kur ta eini. PolKa. 
Klarineta Orkestrą. 

r 

Naujas kareivis.-
Paniininkas pas pro
fesorių J. Plieniunas 
ir P. Lušnakojis. 

/ 

ALEDOMS 
PasveiKinimai. 

u Draugo ,J knygyne galima gauti labai gražaus išdir-
bimo su katalikiškais paveikslais pasveikinimų Kalėdoms • 
Setas — 12 kortelių kiekviena atskirai konverte ir ant 

kiekvienos vis kitoks paveikslėlis. 
Kaina viso seto -*-.. • $1.30 

imant ne visų setų 
D&lesftiųjų kaina 15** 
Mažesniųjų kaina , m 10c. 

Atvirutės Kalėdoms su lietuviškais parašais 7e. 
paveikslėliai Kalėdoms (parsiduoda tik po 10) f ^ 

\ ALužiukai (už 10) 
Didesni (už 10) * 

The Wo»der StOTy tinka į Kalėdų dovanas vaikanis. 
Joje 8 dideli paveikslai % Kūdikėlio Jėzau* 

'gyvenimo ir 5 pusi. pasiskaitymo kaina 39tt 
<'DRAI^GA8,, P0BIa CKMPAJIY, , i 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
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DRSŪGSS 
' •••' 

dvi registracijos stoti, viena 
Liet. Prekybos B-vrės ot'ist 

7:30 vai. vakare, pievo' Ap-
veizdos par. svetainėje įvyks 

ŠIANDIE BALSAVIMAI, 
sas sunkenybes kranja ant 
die eina balsavimai reikale 
projektuojamos naujos* kons
titucijos Illinois valstybei. At
likite savo pilietines pareigas. 
Balsuokite. Padėkite krvze-

ŠV. CECILIJOS CHORO 
DARBUOTĖ. 

So. Ialsted tra : Prikalbėjimas k™- B - B « m " 
šo su biblistais. Įžanga tik 

TOAVN OF LAKE. — šv. 
Kryžiaus par. choras globoje 
&v. Cecilijos jvykdino prleš-
metini susirinkimą pereitą 
penktadieni (gr. 8 d.) Nors 
choro nariu daugumą ir siula-

lį sale " N o . " Nes valsty- ro jaunimas, bet susirinkimai 
bei reikalinga kitokia konsti
tucija, bet ne tokia, kuri vi-

prieš Šv. Jurgio bažnyčią, paa 
p. P . Baltuti, 901 W. 33-rd S i 

Pasidarbavus viet. K. Fede-I I š DIEVO APVBIZDOS PAR. FEDERACIJOS APSKRI 
racijos 26 sk. ir L. L. Pask.J „ , e iUI 
bonu stogai, tapo atidarvta P c n k t a d i ^ > S r a o d ž i o 1 5 d 

Chicagos Kat. Federacijos 
Apskričio susirinkimas įvyks 
antradienį. 12 gruodžio, Auš
ros Vartų parapijos mokyk
loje, West Sidc, 8 vai. vakare. 

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

Visu skyrių atstovai būti
nai teatsilanko. 

Kast. Kvn. B. Bumšas. 

LJ.1!;.1!,, I.M& mm 
%fifr»ffenis G^of- Į2 ; 1922 

15c. Pasikalbėjimas bus labai 

sas sunkenybes kraują ant nž tai priklauso pirmininkui, 
darbininku, kuri nepripažįsta musii chorvedžiui, V. Dauk-
tvgylgs, kuri Cook apskriti *ai, kuris moka tvarkiai susi-

visuomot esti rimti, gvvi ir in- rr. ,,., .. -, •, , -, .,. 
. . __ v ; ( i lc atlikite dabar, kad vėliaus 

teresingi. Nemažas nuopelnas .v . . ., . . . . . 
išvengtumėte bereikalingų 
laidų ir nemalonumų. 

\*i*x4.~ x ,. i . įdomus. Manome, kad pubh-
MiiDetose vietose galima bt , ' • 

i i - i v . . . kos bus daug. 
le laiku užsiregistruoti — nuo j fe 

9 vai. ryto iki f) vai. vakaro/ Sekmadieny, gruodžio 10 d. 
Del gerovės pačių žmonių,. Dievo Aį)veizdos par. prasi-

paiartina registruotis visiems dėjo Spaudos Savaitė. Pasek 
tiems kurie dar neturi pilnų 
Uos šalies pilietybės poperų 

ignoruoja, kurį varžo pilie
čiams teises. 
luiftmmiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiitiii 

EINA ŠALTIS. 

Oro biuras praneša, kad atei 
na šaltis. Ateinančią naktį pra 
matoma zero (O) temperatū
ra. Taigi, nepaprastai šalta 
bus rytoj. 

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
TROKAS SUSIDAUŽĖ SU 

AUTOMOBILIU. 

ir ervvuma rinkimus vesti 
jiems priduoti. 

Pastaruoju laiku giedoripj 
būrelis pasidaugino: K. Bra
zauskas (gabus pianistas), V. 

v 

is-

Lletuvos pilietis. 

SLRKA. VAKARAS. 

WEST SIDE. — Sekmadie
ny, gruodžio 10 d. Aušros Vai
tų par. svet. įvyks SLRKA. 

Daukšaite (akademijos auklė- Chicagos Apsk. vakaras su 

Ant kampo State ir 35 gat. 
gaisrininkų trokas susidaužė 
su automobiliu, kuriuomi va
žiavo visa Fred AVinters šei-
mvna iš Melrose Park. 

tinv), Syl. * Ambrozevičius 
(pargrįžęs iš kariuomenės), 
Kazys Šūkis (pargrįžo iš Lie
tuvos, kurią lanl^ė suvirs še-
šius mėnesius), Mar. Elias, S. 
PivorunaiUė ir P. Kačinskaitė 

turėdami tokj milžinišką chorą 
vadovystėje vV. Daukšo. 

Kelius pasilinksminimo va
karus — balius vienos mergai 

programa. Pirmiausia vakaro 
vedėjas SLRKA. Chicagos 
Apsk. pirm. paaiškino vakaro 
tikslą i r pristatė kalbėti 
" D r a u g o " red. k. Dr. Česaiti. 
I ^ S J e s a i t i s gražiai išdėstė 

jo Spaud 
mės labai geros. Prisirašė 
prie Kat. Spaudos Dr-jos 42 
nariai, boto užrašyta katali
kiškų laikraščių ir daug kny
gų parduota. Mat tą vakarą 
kalbėjo kun. Bumšas, už tai 
ir pasekmės didelės. Valio aš-
tnoniolikiečiai! 

Naujas narus. 

IŠ NORTH SIDE. 

— Malonu buvo sužinoti, 
kad Tėvai Marijonai, Andžiu-

IŠ IMU TONSILUS 
tobuliausiomis mokslo priemonėmis: 
1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
3,—IK» marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus svelkatai.p 

y P o operacijos, pacijentas gali tuo j j | 
SBeiti į darbą, gali tuoj valgyti; dai-
Mnininkų balsas tampa malonesnis, 
M visa sveikata geresnė. Kuriems iš-įi 
yėmiau tonsilus, yra pilnai užgane-
Sdinti. 
• l igonius su įvairiomis ligomis 
; -prijlrnu:— ' ' 
M Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki 
A 9 vai. vakare. 
• Nedėliomis ir seredomis ofisas 

Parapijonai labai džiaugiasi 8 LR Iv A. principus ir naudfe 
prie jo priklausyti. 

Po prakalbos p-ios Šalčiu
vienė ir Bubnienė pasakė gra
žu dialogą. Paskui p-lė M. 

tės surengė ir\ nuo kiekvieno Šalčiutfe gražiai padeklamavo 

lis ir Cikoto, kurie laiko mi- (bedarytas. 
s*. ,. . I DR. AL. M. RAČKUS, 

sijas ( Iiicagos lietuvių para- ' • 
pi jose, prižadėjo ir pas mus 
laikyti misijas ateinaneioj 
gavėnioj. Tikrai patogiame 
laike ir įžymus misijonieriai. 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OUSTETRIKAS, 

1411 So. SOtli Ave. Cicero, 111. j 

vakaro pelnė suvirs šimtine. 
Lengviau ir pavojingiau' Dabar mergaitės pavedė tą 

sužeista visi automobiliu va 
žiavę ir penki gaisrininkai. 

PARKRITO PO TRAU
KINIU. 

Oak Parke nuo Aurora, El-
gin and Chicago elektros ge
ležinkelio stoties platformos 
smarkiai pro šalį einant trau
kiniui nukrito Miss O. Bon-
nev, 26 metu. 

Suniužgintas lavonas paim
tas lovoninėn ir ilgokas laikas 
nebuvo galima identifikuoti. 

Miss Bonney dirbo Millar 
ofisuose. l'žginta, kad ji 
pati butu nusižudžiusi. 

Tad srJėjama, kad jį perar-
ti bėgm stovėjo, ateinant 
traukiniui neteko lygsvaros ir 
sudribo. t 4W 

POLICIJOS VIRŠININKAS 
LIUOSAS. 

Teisiant Chicagos pakartą 
žmogžudį Carl AVanderer, po
licijos viršininkas Fitzmorris 
viešai prasitane, kad tas žmo-
gžudis turi but pakartas. 

Teisėjas Davis, kurs pirmi
ninkavo byloje, tame Įžiūrėjo 
teismo Įžeidimą. Policijos 
viršininką pakvietę teisman 
ir jį nubaudė penkiomis die
nomis kalėjimo. 

Viršininkas apeliavo. Apeli 
acijos teismas dabar panaiki
no ta bausme. 

Sekmadienio vakare neži
nomas automobilistas suvaži
nėjo ir ant vietos nužud£ Miss 
Elizabeth Spitzelberger, 25 m. 
Automobilistas po to atsitiki
mo nei nesustojo. 

1 DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

(Kampas 23-rd Place) 

darbą vyrams ir žiūrėsime ar 
jie viršys mergaites. 

Gruodžio (Dee.) 31 d. š. ni. 
Elias svet. 4(J-th AVood gat-
vv, įvyks giedoriu balius. Ko
misija sudaro šie asmenys: 

'J b V 

Syl. Ambrozevičius, Pr . Bar 
tošius ir Kazys Lauraitis. Pa
rapijonai ir jaunimas privalė
tų paremti atsilankymu. 

PrJėmri pakvietimą iš &v. 
Pranciškos Mot. ir Merg. Dr. 
kuri rengia vakarą sausio 21 
d. 1923 m. 

Choristai-tes džiaugiasi su
silaukę buvusio nario Kaz. 
Šukio. J is telankydamas Lie
tuvą j>er šešis nfėnesius, buvo 
jos brangiai apdovanotas, nes 
grižo į Ameriką jau ne vie
nas, bet su drauge. J is atvežė 
iš tėvynės širdingus linkėji
mus chorui tu choristu kurie 
nebegrįžo Amerikon. 

Sekantiems metams valdybn 
išrinko sekančią: 

Pirm. varg. V. Daukšas, 
pag. Pr . Bartošius, nut. rast. 
ir koresp. Z. JurgaUė, fin. 
rast. A. Kušloikajtė, ižd. B. 
Keperša, ižd. glob. B r. Ruz-
gaitt' ir Z. Pukelaitė, marš. 
Kazys Lauraitis. 

3Iatytis kad pereitų metų 
valdyba gerai pildė savo pa
reigas, kad ją paliko veikti 
ir ateinančiais metais. Žino
ma, valdyba viena, be narių 

• 

pagelbos, daug nuveikti ne
gali. Tad visi išvien stoję į 
darbą dideliausius darbus nu
veiksime. 

Linkėtina geriausių pasek
mių šv. Cecilijos chorui. 

Omega. 

eiles. Po to p. Radzevičius pa
sakė* monologą. Paskui buvo 
suvaidinta komediją "čigonės 
atsilankymas' ' kurį atliko 
RubniinV> ir Šalčiuvienė. Juo-
dvi daug juokų padalė. Ant 
galo kalbėjo kun. Pr . Meš
kauskas. 

Tą vakarą prisirašė prie 
SLRKA rodos 4 nariai. 

Pipiras. 

mm zįį^įį**- '.-^zįffįįįt?- "c-įg-vįgf?- --<;^^^p- '-^^^^į/f^-^į^ 

Xortlisidiečiai turės progą iš- i OR. CHARLES SEGAL * 
girsti gražių ir įtikrinančių §Porkėi« savo _ofis» po numerio 

pamokinimų. DudaJ 

P R A N E Š I M A I . 

BRIDGEPORTIEČIAMS 
SVARBU. 

AUŠROS VARTŲ PARAPI-
JOJE MISIJOS. 

Misijonieriai Tėvai Marijo
nai P. Anožiulis ir A. Cikoto 
duos misijas Aušros Vartų 
Bažnyčioje, 2323 W. 23 Place, 
Chicago. 

Misijos moterims prasidės 
seredos vakare 7:30 v., gruo
džio 13 d., baigsis gruodžio 
18 d., panedėlio vakare. 

Vyrams prasidės gruodžio 
19 d., utarninko 7:30 vai. va
kare, baigsis 24 d., nedjėldie-
nyje. 

Pasinaudokite naudingais 
pamokinimais ir misijos atlai
dais ! Klebonas. 

North Side. — Mot. Są-gos 
4 tos kp. priešmetinis susirin-1 
kiinas [vyks šį vakarą, mrao-H 

47'2'J S« . ASHLI.AND AVENUE 

SPECIJALISTAS4 

Džiovų, Moterų ir Vyri} Ligų 
Val.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5& 

Įpo pietų: nuo 7—8:30 vakaro. 
Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

n ' 
džio 12 d. &v. Mykolo parap. Į 
^yet. 8 vai. vak. 

Visos naivs būtinai atsilan-
kvkite sus-nlan, nes bus ren-
karna nauja v»klyba ateinan
tiems metams. 

O. R. Paliuliutė, rast. 

Nalure Gure Institute! 
i 

PEARL OUEEN 
KONGERTINOS. 

i 

DR. J. A. VELONIS 
Osteopathas, Cliiropratas*» 

Naturopathas 
Gydau jvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų :ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Tlicater lildg., 2-ros labos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedoldienlais nuo 9 iki 12.; 

Tel. Lafayetto 5698 'l 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Nuostabu darosi, kad Bri-
tgeporte taip tylima apie re
gistraciją Re«ristraeijai lai
kas jau visai baigiasi, su 22 
d. šio mėnesio, o niekas dar 
iki šioliai spaudoj apie tai 
nieko nepraneša. Kaip girdė
tis tai daug yra norinčių re
gistruotis Lietuvos piliečiais, 
bet nežino kur. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lk'tuvvs Gydytojas Ir Chirurgas 

i0tf»Ki S. Michigan Avenue 
Tclcf. Pullman 342 ir 34t 
E U S U H A GYDYMAS 

Kalėdinis Išplaukimas 
LIETUVON. 

A TMINTIS mylimųjų Tėvynėj yra neužmirštas dalykas 
L\ Širdyje visų ateivių gyvenančių Amerikoje. Jeigu ma-

• ^ ^ n a i važiuoti ir aplankyti savo mylimuosius ir juos 
nudžiuginti ant Kalėdų ir tuo pačiu laiku turi gražų pasi
važinėjimą pats. 

Prez. Ilarding išplaukia gruodžio 23, tai greičiausios ir 
geriausias Suvienytų Valstijų Valdžios laivas. Jafcne ran
dasi visi patogumai. Trečia Kliasia važiuojant ant T res. 
Harding yra kambariai dviem, keturiem ir Šešiems žmo
nėms — vyrams puikus kambarys rūkymui atskyras kam
barys pasiskaitymui — mandagus patarnavimas valgis go

riausias. 
Jeigu ketini važiuoti tai išpildęs žemiau telpanti kuponą 

pasiųsk — o mes prisiusime pilnas informacijos tavojoj 
kalboj. Rašyk tuojaus. 

TREČIOS KLESOS KAINOS: 
Brcmen $103.50 Kauno via Clu-rbourg $100.20 
Kaunan 105.15 Vilnių via Cherbourg $100.40 
Vilniun . . . . . . . . . 105-30 (Prancūzu visa nereikalinga) 

ATMOKAMOS LAIVAKORTES 
Jei- nori parsitraukti gimines ir draugus iš Tėvynės ir 

nori apmokėti jų kelia iš kalno apmokėti per Utttted States 
Lines. Užtikrink juos gerų patarnavimų 
po globa Amerikoniško? Vėliavos. 

-
REIKALAUK KNYGOS 

Rašyk šiandien del pilnų infor 
macijų. Dasižinokite apie gra
žius Suv. Valst. laivus, plau
kiančius } Europa- Jokiyf US 
tai pareigų neturėsi. Pasiųsk 
blanką, šiandien 
Informacijų apie laivu išplau
kimą Ir laivakortes reikalauki 

to adresuodami 
UNITED STATES LINES 

Mooro and Mcrormaok, Jn>., 
Roosevolt St<*amshlp Co., I«c. 
45 Hroaduay Ncw York City 
110 S. Dearborn St. Cliicagt), 
92 State Street Boston, Mass. 

Managing Oi>erators for v 

UNITED STATES SHIPPING BOARD 

i 

V. S. Shinpin«: Board 
Passesnger Dept. 544 M D 
•15 Broadtvay N e w York * i ( y 

Malonėki te priHiysti m a u ju-s»l 
kn.v«rut<» veltui del nutor i te t ineu 
faktu u|»i«' ke l ione . Ta ipg i pilim-. 
in formaci jas ap ie Jiuisr. Va l s t . 
Linijos la ivus j Kurop* ir is a n k 
s to a p m o k a m u s ke le iv ius . 

vardas 
Miestas 

Adresas 
Va l s t i ja 

) 

t 

B" 
LIETUVIAI AMERIKIEČIAI. 

Via goriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausiu koneertinų 
(iro.įikų ir Mokytojų. 

.Mes taip-įii turime geriausį pa-
siiinkimi} ir kitų muzikalių instru
mentų. 

Klausk mūsų kataliogo, o gausi 
j į dykai. 

GEORGI and VITAK MUSIC CO. 
4639 S. Ashland Ave-, Chicago, 111. 
• — — £ £ £ £ S 1 B 3 B 3 S £ S E S 2 " ^ ^ ^ . — . ^ » ^ 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda groseme labai geroj 

viotoj ant bizniu gatves. Parduosiu 
pigiai už teisingą pasiųlymą. 

Prriežastis perdavimo viena ne-
galiu apsidirbti-

Atsišaukite: 
3233 So. Halsted Str. 

<^mm 
Tel. Botilevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, 111. 

reikalingos -moterys dirbti nuo štu-
kio-

REPUBLIC MATCH CO. 
2530 So, Western Ave, 

Dr-ja pagerbs nesirgusius 
narius. 

Gruodžio 6 d. Draugo Xo. 
286 tilpusioj korespondencijoj 
is Dievo Apveizėtos par., pa
žymėta, kad "Šv. Jono Evan
gelisto Dr-ja ruošiasi surengti 
vakarę paminėjimui dr-jos 10 
-ties metų gyvavimo". Tikrai, 
Hv. Jono Evangelisto Dr-ja 
gyvuoja ne 10 metij bet 14 me
tų. Vakaras rengiamas garbės 
nariams pagerbti, kurių turi
me septyniolika. Tie nariai pa-
sižym^jo tuomi, kad nuo savo 
įstojimo į š *ą dr-ją nėra sirgo 
per 10-tį metų. Tame vakare 
bus dalinamos dovanos garbės 
nariams kiekvienam po $10 
vertės. 

Vakaras įvyks ne sausio 1 
• i-r i -<rtrko m ^ i ų š a P a - biznio per metus $10,000.00 

d. , ibet SailSlO 7 d . 1 9 2 3 m . 1 a m Biznis išdirbtas per 10 metų. Par-
. . '• . . . . . . . j duosiu pigiai jeigu greitai kas ims. 

vakarui jau ir tikietai parda
vinėjami. Galima gauti pas 
narius. Vakaras bus šu gražia 
programa. 

Valdyba. 

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

parduodami 
- - rsados kreipkitės pas — 

S. LFABIONASCo. 
809 W. 35tli St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BLS LABAI J O I ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAMI ATSAKANTf IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 
riayer Pianas su voleleis (Roleėms) 

naujas ant 10 metų garantuotas per 
išdirbėjus vertas $650.00 už $385.00 
proga kas nori jgyti aukštos rūšies 
pianą.« 

3343 So. Halsted Street 
LIETUVIS GRABORIUS 

REIKALINGOS merginos dirbti g2314 W. 2ą-rd PI. Chicago, I l l | 
savaitėms gera mokestis — taipgi f Patarnauja laidotuvėse kuopi-g 

—giausia. Reikale meldžiu atsišau-s 
— Kt\, o mano darbą busite užga-C 

MIIUI ICHI I I I I I I I I I I I I I I I I I IMI IMI I I I I I I I I I IMI I I I 
S. D. LACHAWICZ 

K A L Ė D O S N E T O L I ! 
Jūsų giminės, ar geri pažįstami LIETUVOJE ti-

kiši nuo Jusi] Kalėdoms kokios nors dovanėlės. 
Amerikos Lietuvių. Dienraštis 

" D R A U G A S " 

S 
S 
: 

-

S; 

labai tam tikslui tinkamas. Užrašyk jį jiems. Kaina tik 
$6,00 J is juos Lietuvoje lankys ir nuolatos apie jus ir 
jusn veikimą jiems praneš. 

Siųsk $6.00 šiuo adresu: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 

2334 So, Oakley Avenue Chicago, 111, 

i 
Užkiftejim;u, u logini w, įnošlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos. 

BAMBINO 
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina. 
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 3")ii. arba už 40c. pasiuneicarl per 
Parcel Post tiesiai ii labaratorijos. 

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau! 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-1 H So. 4th S t . Brooklyn, N. Y. 

Snėdintl. Tel. Canal 1271—219»J 
llMHIIIItlIlIlIlilIlIlIlIlIlHllllllllllllllllllkl 

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

3343 So. Halsted Street 

EXTRA EXTRA 
Parsiduoda \Tru, moterų, vaikų 

drabužių krautuvė, turime Ir jar-
dinių materijolų. Prie to ir kriau-

Kreipkitės šiuo antrašu: 
4832 W. 14 Str. Cicero, m . 

PARSIDUODA Victor Victrola ma
žai vartota su 15 rekordu, kainavo 
$125-00 už $59.00. 

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 metų. Darba su 
prantu gerai ir atlieku atsa
kančiai. 

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

Telefonas Boulevard 2469 

RALTIJOS-AMERIKOC 
U L I N I J A <?Broadvay . N e v ^ & r k . N . Y l J 

SSSėiLIETUVV • 
i , P E R H ^ ^ M B U i U G ^ ^ M J / ^ Ą . 

./* j VAŽEtiOKST VISI PARAITKIŲ IB 
\^f TIESIU KBiirr -

Iiietuviai važiuojant f Piliava aplenkia 
lienki; juosta (karidorius) 

Visa Treeia Klesa Padalinta \ Kambarius 
Ant 2-Jn, 4-rių, «-Slų ir »-n<ų \*s*ą 

S. S. ESTONIA Gruodžio 27 
S.S. MTUANIĄ Sausio 17. 

Trečios Klasos Kainos I: 
BAS1BURGA f 103.50 — PILIAVA f 106.50 

MKMEL Ir UEPOJD $107.00 
D«Ul lalvakor. Ir itnių kralpk. prl« mro af«n. 

Skaitykite "Draugo" apgarsinimus. 
/ 
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