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EUCHARISTINIS K0N6RE 
SAS BUS PARYŽIUJE. 
PARYŽIUS, gr. 14. —Eu

charistinius Kongresus rengti 
komitetas, pasitaręs su vietos 
kardinolu Dnbois, nusprendė 
1923 metais čionai turėti Eu
charistinį Kongresą liepos 5 
ligi 8 d. 

Turkai Nenori Pripažinti Teisiu 

NENORI, KAD KAS SVETIMAS KONTROLIUOTU 
TAUTINES MAŽUMAS 

ARTIMŲJŲ RYTŲ TRA
GEDIJA. 

susimyjėjįrad, bet ir išmin
ties. Amalija vietoje dides
nių Vokietijos plotų okupuo
tos ir karo kontribucijos su
mažinimai sutinka Francijai 
dovanoti karo skolas. 

Tečiaus Francijai to per-
maža. rIi trio nepasitenkina. ^ ^ n a c i < m a l i s t a i v&skeM 

VARŠAVOJE KAIPIR RE
VOLIUCIJA; 

DARBININKAI PAKĖLĖ 
GENERALĮ STREIKĄ. 

J i nori 4a*, kad ir Amerika 
dovanotų jai skolas. 

Kad Anglija ir Amerika jai 
dovanotų visas karo skolas, 
tai ji, Framjįja, atsisakytų o-

ROMA, gr. 1!. — 
krikščionių evakuoja turkų A-
mtoliją. Juos visus laukia 

vargas ir badas atėjus čia pat 
žiemai. šeimynų maitinto-
jus — jaunesnius vyrus, tur
kai pasilieka. /Tad Turkiją 
turi apleisti tik seneliai ir 
motervs su vaikais. 18.000 
vaikų jau deportuota. Jie vi
si paimti daugiausia Graiki-
jon, kuri pati ir be palv'igė 
lių neturį kuo maitintis. 20,-
000 krikščionių paH'gvlių su
keliavę i Samsun, palei uo-
dąją jurą. Laukia transpor-
tacijos. Kiti uostai ta i pa t 
apgulti paliegėlių. 

I r visur dauguma tų nelai
mingų žmonių neturi užtekti
nai nei maisto, nei drabužių. 
Net išniekur jums neprama
toma pagelba atėįus žiemai. 

Tai baisi tragedija. 

Krikščioniškos šalys turėtu 
duoti reikalingą pagclbą tiems 
nelaimingiems. 

LAUSANNE, gr. 14.—Tai- žemės dalies. jTaipat jokiu 
kos konferencijoje vakar bu- būdu nesutiks, kad ten kokia 
vo apkalbamas tautinių mažu- k o m į 8 į į a turtėtų globoti t a u - ' ^ ^ R ^ p l o t u s fe šuti
nių Turkijoje klausimas. Te- tinęs mažumas Turkijoje. Tu- k t u s u m a ž i n t i a b e l n a k a r 0 

čiaus nepasiekta geistinų re- r k y a 1>atį galį tautines mažu- k o n t r i buci jos sumą, kokią ti-
130,000 7Ailtatų. ' nias kontroliuoti geriau už 

Santarvės delegatai pasiųk'1 kokias pašalines komisijas. 
turkams skirtį kokia Turkijos, •. • 

Anglijos deleigtas lordas dalį armėnams. iTa dalis tu 
retų skaitytis nacionaliais ar 
menų namais. J 

Ismet pajautam griežtai pa
sipriešino. Sako, tuo būdu 
norima ir vjėl Turkiją skaldy
ti. 

Paskui prieita prie tautiniu 
mažumų klausinio. Sakyta, 
jog Turki ja tautines mažumas 
begalo spaudžia ir persekioja. 
Dėlto tas mažumas turėtų pa -
imti savo globon bent kokia 
internacionale komisija. 

kiši gauti iš'Vokietijos. 
Tai tokie Francijos reika

lavimai ir tokia jos pozicija. 

žydams boykotą. 

Istoriškas Chicagos Lietuviu. 
Susirinkimas 

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIKIMAS SPRENDŽIAMAS 

VIENNA, gr. 14. Anot 

Curzon perspėjo turkų dele
gato. Jis salį?, kad del to
kio turku nusistatvmo ^ali 
suirti konferencija. I r už tai 
Turkija neteks viso pasaulio 
simpatijos. 

Tečiaus Ismet paša nepa-

FRANCIJOS KABINETAS 
STOVI UŽ PREMIERĄ. 

PARYŽIUS, gr. 14. — Fran 
cijos ministerių kabineto su
sirinkime premieras Poincaiv 

laužtas. J is pridūrė, kad P r * n e S ė a P i e ^ N Londono 
armėnams ir graikams dėlto T^mieni konferenciją. Visus 
nelaiminga buvo gvventi Tur
kijoje, nes jie visas laikas ag
resyviai atsinešė i Turkijos 
valdžią, Gi jų tą agresyvu
mą rėnj'» kitos Salys. Ismet paša to/iam projek

tui dar labiau pasipriešino.1 Taip tie klausiniai ir be-

premiero planus 
patvirtifto. 

ministeriai 

KOMUNISTAI "LAIMĖJĘ." 

J is sakė, jog Turkija niekam lieka be jokio išsprendimo. 
neskirs nei mažiausios savo Paduota aptarti subkomisijai. <"• 

džiama tik darbininkams 

.MASKVA, gr. 14. — Pas
kelbta, kad Maskvos savietan 
atstovų rinkimuose "laimė-

komunistai. Balsuoti lei-

žinių iš Varšavos, kariuome
nė šiaip taip apmalšino lenkų 
nacionalistų riaušes. Kele
tas užmuštų ir daugybė sužei
stų. Riaušininkų priešaky 
bi;vo naujo prezidento N'aru-
towicz priešininkai. 

įCuoniet naujas prezidentas 
aną dieną apleido seimo bu
tą, nacionalistai jį ^pasveiki
n o " su sniegu. » 
..Del riaušių atsistatydino vi-

dujini,ų reikalų ministeris. 
Varšavos policijos viršinin
kas prašalintas. Be to, jis 
bus pat rauktas tieson. 

Pa si baigus riaušėms, socia
listai sukėlė generalį darbi
ninku streiką. Socialistai. 

Susirinkimas- įvyksta McKinley jPark'o salėje, Westei 
ir Archer g-vės. sekmadieny, 17 gruodžio, 2 vai. po piet. 

Kviečiami visi darbuotojai ir veikėjai, visų draugijų, 
kuopų, organizacijų bei jų valdybų nariai. 

Į • . 

IŠ MASKVOS KONFE
RENCIJOS, MATYT, NIE-
' KO NEBUS, 

Lenkai su tuo nesutinka] 
Lenkai nori pasirodyti gud
riais. Kuomet agresivum< 
sutartis butų pasirašyta, tuo
met jie apie armijos mažini
mą tik švilpautų. 

Bolševikai labai nepaten
kinti lenkų suktybėmis. Ki 

ko ir visai suiro. Bolševikai 
kaltina lenkus. 

•MASKVA, Rusija gr. 14.— 
Iš Pabalti jos valstybių su bol-
ševistin** .Rusija konferenci-

suprantama, yra dideli naujo! J0s- l l i a t v t l l i e k o " o b u s - L e n " 
prezidento šalininkai. ' Tuo K > ^sisako mažinti savo ar-
streiku jie nori apmalšinti na 
čionaiistų įsikarščiavimą. 

KARMELITAI INDIJOJE 
PROGRESUOJA. 

CALtTTjTA, gr. 12. 
Karmelitų vienuolių kongre
gacija Britanijos Indijoj pro
gresuoja ir tikrasis Dievo žo
dis su pavykinau plačiai sklei
džiamas. Karmelitai dar
buojasi daugiausia tarpi* si-
rijonų katalikų Malabare. fTe-
čiaus turį dar savo namus ir 
kitose provincijose. 

Karmelitai leidžia laikraš
čius ir magazinus, veda mo
kyklas ir katechumenatus. 

Francija Atsisako Pasitraukti Iš 
Užimamos Pozicijos 

r r 
valstybės tarnautojams. 

— 
FRANCIJOJ GIMIMAI 

MAŽINASI 

NEGAUS GARANTIJOS, TAI OKI 
P L O T U S 

RUHRO 

PARYŽIUS, g. 14. -Fran-; Neatsisako nuo okupuotės. 

LYGIŲ TEISIŲ KLAUSIMU 

M1LVVALKEE, Wis.; gr. 
13. _ Vietos arkivyskupijos 
Katalikų Moterių Taryba aną 
dieną katedros auditoriume 
turėjo mitingą. Kun. Dr. Ha 
as gkalbėdamas pareiškė, 
kad katalikės m o t e-
rys priešinasi moterų lygy
bės biliui, koks norima svar
styti kongrese. Nes jei bi-
lius butų priimtas, moterys 
šioj šaly netektų daugybės 
privilegijų. 

TRAUKINIS SUVAŽINĖJO 
KUNIGĄ IR BROLĮ. 

/TOPEKA, Kas., gr. 14. -
Kmn. Thomas McNieve, Jėzu
itas, važiavo automobiliu su 
vienu broliu Wm. Ryan, Šiau
riuose nuo šio miesto važiuo
jant skersai geležinkelio ūžte
lėjo traukinis ir abudu žuvo. 

eija neojeupuos Ruhro plotu 
pirm sausio 10 dienos. 'Tiki
si, kad iki to laiko jai drau
gingos vaistytas supras jos 
statomus reikalavimus ir juos 
pripažins. Pats premieras 
Poineare tikisi sausio 2 dieną 
atsiekti geistinų tikslų, kuo
met bus atnaujinta premierų 
konferencija. Jei toje konfe
rencijoje bus patarytas, bent 
koks sutarimas, nieko nelau
kus turės įvykti generaliė kon
ferencija Briuksely arba Pa
ryžiuje. 

Ko Francija nori? 

Jei busimoje konferencijo
je, kuri prasidės sausio 2 d., 

santarvės vaistytoms nesutiks 
su minėtomis Francijos sąly
gomis, tuomet Francija atmes 
moratoriumo kluasimą. Reiš
kia, Vokietija karo kontribu
ciją ii- toliaus turės mokėti 
taip, kaip mokėjo seniau. 

•PARYŽIUS, gr. 14.— Pa 
lyginus-su >921 metais, šįmet 
per pirmuosius (i mėnesius gi
mimų skaičius Francijoje su 
mažėjo 25,000, gi mirimai 
#,000 pasidaugino. 

ševistiups Rusijos pasirašyti 
neagresivumo sutartį. Pas
kui pradėti derybas armijų 
sumažinimo, klausimu. . Tai 

Prasidėjus streikui, nacio
nalistai paskelbė žydams boy
kotą. J ie kaltina daugiausia 
žydus už NarutoAvicz'iaus iš-
ririkimft prezidentu. 

x . v . , •• j i : J b u t ų atskirus reikalas 
Nežinia, kas toliaus dėsis 

Varšavoje. Nes nacionalis
tai paskelbė boykotą ir pa
čiam naujam prezidentui. 

& 

. 

MILIONIERIUS EINA 
KALĖJIMAN 

GRAIKAMS IR ARMĖNAMS 
NĖRA PALENGVINIMO. 

MASKVA, gr. 14. — Suma
žinti ginklavimąsi bolševiku 
su Pabaltijos valstybėmis ir J tuomet Tautų Sąjungoje len 
Lenkija: konferencija nepavy- j k a i oficialiai paskelbė, kad ji 

užlaiko 275,00 vyrų armiją, 
neskaitant 18.000 kariiiinki}. 

Šiandie čia, Maskvoje, len
kai delegatai tvirtina, ka< 
lenkų armija* skaito 373,( 
vyrų, neskaitant karininku] 
korpuso. Ir tie patys dele
gatai sako, kad Lenkija savoj 
armiją gafcėtų sumažinti ikq 
280.000 vyrų. \ 

Vyriausias lenkų delegatasl 

nują. 
Latvija, Estija ir Suomija 

lenko vedama reikalauja bol- į R a ( į v i u k i a u s i a m a ' s apie tai, 
sausai atsakė: "Skaitliniėsj 

Tečiaus bolševikų delegatai. 
Lietuvos delegate remiami, 
.i-tovi už tai, kad neagresivu-
mą ir armijų sumažinimą su
dėti krūvon ir padaryti vieną 
sutartį, bet ne dvi atskiri. 

nieko nereiškia. Jomis nega< 
Įima remtis." 

(Cliieago Daily News kores-Į 
pondento depešoje iš Mftskvoi 
minima ir Lietuva. TaigiJ 
aišku, kad Lietuva toje kon
ferencijoje dalyvauja. jTil 
kaip kam nejauku minėti Lie
tuvos vardą paduodant 

jnias). 

ji to nepadarys, sausio 16* d. 
Francija okupuos Ruliro"plo
tus. 

.Tai okupuotei visi planai 
Trumpai imant, FrancijosJa i1 P r a m i n t i . Planus paga-
T , • • , • ; mino franeuzu armijos gene-

rfukalavimai vra t ie: J 

Atėjus sausio 15 dienai Vo
kietija tui/ės i šmokt i paskir-į- į ^ ^ g e r i f a g ^ ^ ^ 
tą kontribucijos dalį. Bet į e i l ^ metų a m ž i a u s > J i s n u g o 

AURORA, 111., gr. 13. — 
Jacob Klein, milionierius de-
pūty šerifas Du Page apskri
ties, praloši kovą teismuose 
ir tui|ės eiti kalėjiman už Chi
cagos motpristo L. Neumann kad tai kongreso reikalas. Pa-
nužudymą. Vyriausias I l l i - t i vyTiausyl^ tuo klausimu 
nois valstybės teismas atme- nenori imti iniciatyvos. 
ik jo apeliavimą. 

\VASHING|TON, gr. 13. — 
Visokios protestantų religinės 
organizacijos apeliuoja j vy
riausybę jleistį Amerikon dau 
gybe graikų ir armėnų pabė-
FJČlių. 
• Tečiaus vyriausybė atsisa
ko veikti tuo klausimu. Sako, 

DEL PALIKIMU, RUSU 
KONSULU GLOBOJAMU, 

re. 

' ralis štabas. 
Francija palanki duoti ,Vo-| 

kietijai dviejų metų morato
riumą — suspenduoti kontri
bucijos auksinėmis markėmis 
mokėjimą, tomis sąlygomis: 

Kad mokėjimas daiktais ne
būtų pertrauktas; kad butų 
imtasi atatinkamų priemonių 
vokiečių finansine padėtį su
stiprinti: kad finansų sustip
rinimui Vokietijai butų duota. 
• x „ - ^ , i - i i i i ' reikštų bent kokį nedraugin-
internacionaV' paskola; kadi * * n 

„ u . . • • į guma, tuomet viskas butų ki-
pasibaigus moratoriumui vo-r w v 

kiečiai turėtu paruoštus pini- *̂ 
.gus atmokėti Francijai. Skolų klausimas. 

Gi jei tai visa nebūtų gali- Kad perdaug nespausti Vo
nia, ilant santarvės valsty-' kietijos, Anglija priešinasi o-
r?s netrukdytų Francijai o- kupuoti Ruhro plotus. Pata-
knpuoti Ruhro plotus. Į ria Francijai tupėti ne vieų 

Rems Angliją. 

Francija, okupavusi Ruliro 
plotus visvien gražiuoju su
gyvens su Anglija. Lausan-
nės konferencijoje Francija 
visuomet stovės Anglijos pu
sėje. Tečiaus taip ilgai tas 
bus, kaip ilgai ir pati Angli
ja draugingai atsineš į Fran
cija. Jei kartais Anglija 

vė vieškeliu važiuojantį su ua 

PRASIDĖJO BYLA. 

MARION, 111., gr. 14. — 

Prieš didįjį karą, laike jo 
ir dar kurį laiką po karo, dau
gelio lietuvių, čia Amerikoje 
mirusiųjų, palikimai atsidur
davo globon Rusijos konsulų. 
Seniau pati Amerikos valdžia 
ir jos teismai remdamies tuo, 
kad Lietuva Rusijos dalis, 
kreipdavo panašias palikimų 
bylas i rusu konsulatus. 

keletą galų eigaretų. Priver
tė vaiką tuos eigaretų galusl 
suvalgyti ir pusplikį uždarjėj 
šaltame kambarv. 

Kaimynai pašaukė policiją. 

ATEIVYSTĖS KLAUSIMU. 

s ' n " 
llinois Manufacturers As-

siųs savo delegatus na-
cionalėn tuo vardu asociaci
jos konferencijom 

Konferencija prasidės ry-j 
toj Chicagoje. Be kitko bus{ 

tomobiliu Neumanną, kuomet Prasidėjo 5 žmonių byla. J i e ! t ^ J ^ . TT ^ l ™ a l ) t a r t a s ateivystės klausimas. 
kaltinami žmogžudystėje. Tai p a ^ t l S ^ ° r- ? ^ i ^ tuvėms trūksta paprasta 

ypač po to, kada Lietuva ga-
tas šaukiamas nesustojo. 

Klein teisme teisinosi, kad 
jis šovęs oran. 

buvusių darbininkų skerdy
nių sale Herrin pasekmė. 

SVETIMŠALIUS LAVINTI 
ANBA DEPORTUOTI, 

TAIP SAUKIA DARBO 
SEKRETORIUS. 

vo Amerikos pripažinimą. 
jTuo reikalu buvo vedama 

susirašinėjimai su rusų įstai-
,7,000,000, kad padaryti j u o s ^ o m i s > k u r i u j ^ j ^ t o g b y . 
j valstybei ištikimais piliečiais ] o s y r a ^ i r t ų s u s į r ašinėjimų 

žoliaus jis sako, idant na-' p a s e kmėje rusų konsulai vi-
turalizavimo įstatymai su at-. ^ s a v o v e d a m a s lietuvių by-
sitlėjimu butų pritaikomi prie ( 1 , a s i r gautns p i n i g l l g p e r d u o s 

tu svetimšaliu, kurie netinka j L į o t u v o s 'Atstovybei, kuri vi-

darbi ninku. 

Chicagos "teamsters, chau-
ffeurs and dr ivers" unija] 
reikalauja 30 nuošimčių dau-| 
giaus užmokesniu už darbą. 

Suprantama* jis ras pritarėjų. 

į piliečius., Tai'gi, kad to
kiems nebūtų lengvai išduoda
mi pilietyliės certifikatai. 

WASHINGfTON jgit. 14. — Anot sekretoriaus, kuomet 
Paskelbtame pareiškime Dar- svetimšaliai bus pašaukti la
bo sekretorius Davis pažymė- viniman, tuomet, bus galima 
jo, kad deportuoti iš* Ameri- jų tarpe susekti negeistinus, 
kos visus tuos svetimšalius, I ty. tokius, kurie priešingi or-
kurie priešinasi i organizuotai ganizuotai valdžiai. Tokius 

O R A S 

sas tas bylas varys toliaus, 
persiųsdama pinigais tiems, 
kuriems priklanso. 

Liet. Inf. Biuras. 

valdžiai. Tai viena jo re
komendacija. Gi kita — kuo-
veikiaus imtis lavinti ir švies
ti visus svetimšalius, kurių S. 
Valstybėse ^skaitoma suvirs imagumų. 

be jokio atidėliojimo depor
tuoti. Nes jie yra šaliai sun
kenybė. [Tai tinkamiausias 
vaistas išvengti visokių nes-

NUBAUSTAS UŽ BRUTĄ 
LUMA. 

CHICAGO. — Šiandie pra-| 
matomas sniegas, paskui gi 
gali but ir lietaus; šilčiau. 

P I N I G Ų KURSAS, i 

Teigėjas Joseph S. La Buy, 
200 dolerių pabaudos nubau
dė Steve Deutsch už brutalų 
apsiėjimą su savo 12 metų 
vaiku. 

Steve vaiko kiseniuj rado 

Lietuvos 100 litų $1.00] 
Anglijos 1 sterl. svar. 4.69 
Francijos 100 frankų 7.18 
Italijos 100 lirų 5.07 
Vokietijos 100 markių .0130 
Lenkijos 100 markių .0057 
Šveicarijos 100 f r. 18.99 
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PnseJ ITtij fS.Ot-
I 

•enamerHioe oiofc&si iŠkalao. Lai 
| ikatto^j uuo azdirmšyny) dieno 
juao N"aajų Metų. Norint penatu 
i adresą visada reikia prisiėst 
igena» adresas. Pinigai geriausi* 
*.ti išperkant krasoje ar cxpres» 

loney Order" arba {dedant puu 
| registruotą lailką. 

^DRAUGAS ' PUBL. CO 
34 So. Gakley A ve., Chicagi 

Te*. HooseveH 7791 
: 

įMERIKA IR EUROPOS 
POLITIKA. 

Iš Wa^hingtono pareina ži-
į, kad Suv. Valstybės vėl 
s dalyvauti Europos politi

ke. Tas žinias skleidžia ne-
ielankus Amerikos vyriau-
bei gaivalai. Ana, sako jie, 
ezklento Hardingo adininis-
leija pasižadėjo nesimatyt i 
Kuropos reikalus, gi šiandie 
'a kitaip. 
Tas savo išvadas jie inift iš 
-sitikinai Lausannos kolite-
neijoje. Suv. Valstybių at-
ovas toje konferencijoje ga-
• santarvės pakvietimą, idant 
Suv. Valstybės prisidėtų 

ie Dardanelų ir Bosforo sų 
jurų kontrolės. Būtent, tarp-
utinėn kontrolės komisijon 
retų įeiti ir Suv. Valstybių 
icialis reprezentantas. 
Pakvietimas prisiųstas \Yar 
ingtonan. Valdybės depą t-
mentes paskelbė, kad jis 
lodugniai svars tysiu ar bu-

naudinga Suv. Valstybėms 
įsidėti prie tos komisijos. 
Žinovai tvirtina, jog naudos 
to gal butų ir ma&ai. Kar-

is gal pasidalytų dar ir nuo
giai. Nes Kumpos politiniai 
deli gudruoliai. Jie mokėtų 
^taikauti Dėdei Šamui. (Ii pa 
alki us kokiams n*>susipra 
naras, ji<» ir ()ėd<> Sama tu 
•• rno griebę tempta pirmo

ji agniu. 
Teeiaus prisidėti prie minė-

tarptautin.V komisijos 
iv. Valstvbės verčiamos ame-
koniškų interesų artimuose 

tai jon turi įeiti ir Amerika. Santarvės valstybės, ypač An-
Be Amerikos dalyvavimo jie* glija, labai norėjo nubausti tur 
akosi nepripažingia jokios kus nacionalistu*, įgi«t*i$u-
;onnsijos. 

Dalyvauti Dardanelių kon
trolės internacionalėje komisi
joje, tai dar nereiškia dalyvau
ti Europos politikoje. I r atro
do, kad prez. Hardingo admi-
įistracija nepasuks iš nusta-
!yto pradžioje kurso kas link 
Muropos reikalų. 

Prez. Hardingo administra-

sius Anatolijoj nepriklausoma 

GRŪMOJA LIGOS. 

Detroite, Mich., gu prakalba 
lankėsi miosto New Yorko 

savo valdžią. I r todėl gTaikus sveikatos departamento virai 
pavartojo kaipo įrankį. 

Graikams klojosi gerai ]f. 
ninkas Dr. Copeįand. Lapkrity 
ivvkusiais rinkimais Dr. €efpe-

Ift DARBININKŲ GYVENI-
MO. 
*•*• • » ' 

Azijoje, pakol diktatoriavo J««* išrinktas senatorium Wa 
Venizelos. Bet kuomet graikų ' ^ ing tonan . • 

tauta susigrąžino iš iltrėmi* Kalbėdamas jis pareiškė, 
mo karalių Konstantina, pa- Jog: nežiūrint medicinos moks-
dėt 's atsimainė. Venizelos su l o pažangos, pasauliui grunio-
savo pasekėjais, atsidūręs ui- į iA ebolenos ir šiltinės epidenu 

?ija kituomet aiški ' ! pareiškė, sieny, pakėlė smarkią propa -' Į08- T o s epidemijos gali pašau-
;ad pakol Europos valstybės gandą prieš karalių Konstan- \\ paliesti taip, kaip butą 17-

užlaikys milžiniškas armija?, finą. Ta propaganda palietė ame šimtmety. 
oatol Europa nesulauks iš A-
merikos jokios paramos. 

Francijos k 'Tigras '• Clemen 
oeau Suv. Valstybių atverti
mui šiandie pavartoja visus 
savo oratorinius gabumus. 
Bet Suv. Valstybių visuome
nė sako ne. Jei Francijai dau-
giaus už viską rupi militariz-
raas bei imperializmas, tai ji 
tegul nelaukia iš Amerikos jo
kio sau palankumo. 

POLITINIS KERŠTAS. 
Graikijos revoliucinės val

džios militarinis teismas pas
merkė tuiriop penkis buvusius 
meisterius ir vieną armijos 
generolų ir visus sušaudė. 

Anglijos vyriausybė, kuri 
stovėjo graikų pusėje,- protes
tavo prieš tų teismo ištarme. 
Bet protestai negelbėjo. 

Dėlto, Anglija atšaukė savo 
pasiuntinį iš (iraikijos ir su 
ta šalimi nutraukė diplomati
nius santykius. 

Graikų revoliucinė valdžia 
ministerius nugalabinus pas
kelbė pasiteisinimo pareiški
mą. Kaltina tuos ministerius 
apsileidime. Del jų netakto 
turkai sulau//' graikų armi
jos frontų Mažojoj Azijoj ir 
paėia armijų pragaišino. 

Kas žino artimų (iraikijos 
praeitį, tas pripažins, kad mi-
nisteriu" kaltinimai nepama-
trfbti. Taipat k ekviena* pri
pažins, kad mini.^terių galabi 
ninias, tai aiškus politinis 
kerštas. 

draikų armijų Mažo jon A-
zijon prieš turkus .nacionalis
tus nesiuntė nei karal'us Kon
stantinas, nei susaudvti minis-

ir pačių graikų armijų. Tuo 
pačiu laiku Francija susisėb-
ravo su turkais nacionalistais. 
Pr'Matė turkams ginklų ir a-
municijos. Anglija, tiesa, pa
liko graikų pusėje. Bet Veni 
zeloso skleidžiama propagan
da sudemoralizuota graikų ar-
mija neturėjo reikiamų jėgų 
atsilaikyti prieš franeuzų ap
ginkluotus turkus. Dėlto, tur
kai ir sunaikino graikų armi
ja. 

i r štai graikų revoliucinė 
valdžia apkaltino ministerius. 
Jei jau reikr'jo kų nors kal
tint'' už tas nelaimes, tai pir
miausiai turėjo kliūti Venize
los'ui. 

Graikų ministeriai nužudy
ti dėlto, kad jie buvo kara
liaus Konstantino šalininkai 
(d juos nužudė Venizeloso pa
sekėjai. 

jTokios politinės žmogžudys
tes negali duoti šaliai laimės. 
Venizelistai š iandie žudo mo-

• 

narebistus. Ateis laikas, kuo
met kiti ims žudyti juos pa
čius. Graikijai gresia pragaiš
tis. 

Tarp moterų: 

— Mano vyras tai bent vy
ras. Kai duos su kumštimi, 
tai kaip su kuolu. 0 tavasis— 
>kystgrobis. 

— Koks tau jis skystgrobis. 
Mano vyras per vienų dienų 
daugiau gali išgerti, negu 
tavasis per savaite. 

Šiandie jos visur plinta Eu 
ropoję. Pradžią gavo Rusijoje. 

H Rusijos tos epidemijos 
persimeta Europon. IŠ Euro 
pos gali persikelti Amerikon. 

Dr. Copeiand lankėsi Vokie 
tijoj. J i s patyrė, kad kuone 

Austrijoje. 

Austrija yra šalis kuri, be
ne bus daugiausiai nukentė
jusi karo metu. J i padalinta, 
ekonominiai nustojusi lygsva
ros. Jos industrijai trūksta ne 
tik žajios medžiagos, bet ne
beturima kuo mašinas varyti. 

Vėliaus iškilusi revoliucija 
pastatė katalikiškas organi
zacijas į didelį pavojų. Ypač 
ūkininkai parodė savo galy
bę pasipriešindami pavo-
jams, nes jie sudaro 44 nuo
šimčius visų gyventojų. 

Naujoji valdžios forma turi 
gerų pasekmių. Jon pateko 
žymus katalikų vadai, kurie 
gali toraiozuoti bolševistinį 

UUK (ŠUETUViy T»0j j ^ J E ^ 2 V £ 
lai ir piaima. 

TAUTŲ SįJUNGA IR 
LIETUVA. 

M 

visa i^nkija Šiandie paliesta i ' ^ J " ' 1 * Darbininkai neatei-
jei ne choleras, tai šiltinės ir 
adros (jadros). Pačioje Rusi
joje šiltinės liga serga apie 
«>0 milionų žmonių. 

Anot Dr. Copeiand, jei šil 

liko. Krikščionių darbininkų 
(Austrijoje krikščioni* reiškia 
katalikas) vyriausias autori
tetas yra Darbininkų Kongre
sas. Jo nariais yra šios darbi-

t ini Įsimestų New Yorkan, t a i ! n i n k u ^ u p ė s : jaunų darbinin-
pusė visų miesto gyventoju. k » * » « r t * » darbininkų ir 

jiukentėtų. 
Visais žvilgsniais tas pa

reiškimas yra ypatingas, jei 
jis butų teisingas. Bet negali
ma netikėti. Jilk Dr. Cope
iand buvo Kumpoje, patsai 
visa tai patyrė, matė< 

Yra žinoma, koks primiti-
vis Lietuvos valstiečiu gyveni
mas, įsikrausčiusios ten epi
demijos padarytų didelius nuo
stolius. Tesaugoja Pievas mū
sų Tėvynę. 

Epidemijos yra daug baisės 
nės už karus. Kylant karui, 
valstybių visos jč»gos šaukia
mos gintis. Vartojamos kraš-
t utiniausios priemones. 

(Panašiai turėtų but elgia
masi ir grumojant e})idemi-
joms. Tam tikslui kiekviena 
valstybė privalo turėti atsar
goje galingą gydytojų ir slau
gytojų armiją. 

tenai. Armiją siuntė (Iraikijos 
ytuose. Podraug ir turkų no-1 diktatorius Venizelos. Tai da-
s linksta prie Amerikos, rė liepiamas santarvės valsty-
mrkai sako, jei turi gyvuo-įbių. Už tai (Jra'kijai žadėta 

tapo padaiyta. Dėlto šiandie
ną pati vyrui kartais kaulu 

tokia tarptautinė komisija, f plačios Turkijos teritorijos, i skersai gerklėje atsistoja. 

Priežastys. 

Jęva tapo iš Adomo šonkau
lio padaryta. Dėlto dabar vy
ras pačiai šonkaulius lamdo, 
norėdama* savo šonkaulį nuo 

susimildama-

Rankų darbas 

*'Kas tau, 
sis, taip baisiai veidą snbrai 
Ut" 

— " T a i mano 
tankų dnrbaš" . 

•i 

moterėlės 

Bomų tarpe. 

— " E i k su numim šokt i ." — 
jos atsiimti. Jeva iš kaulo J "Nenor iu" — "JTk, nes tuo

jau duosiu į snukį*' — "Ši
taip martdagai papraiius, tai 
kas kita. Eikiva,->. 

darbininkių susivienijimas, 
sindikatai, katalikiškos jau
nuomenes unija, koperatyvai, 
darbininkų sporto ir dainos 
organizacijos. Kiekviena pro
vinciją turi provincionale l i
niją, kurion visi darbininkai 
katalikai turi dorinės parei
gos priklausyti. 

Šiais metais Austrijos or-
ganizuotų krikšč. darbininkų 
skaičius siekia KM) tukstan-
v * 

e i ų . 

Pasekmes geros, net džiu
ginančios. Stengiamos at
griebti pralaimėtą platforma, 
ir nėra abejonės kad pasiseks, 
nes to norima. 

LL 
Barzda. 

Londone prieš teisėją buvo 
pašauktas valkatą. Apskųsta-
S'B tdrėjo labai ilgą, juodą 
barzdą. 

Išklausius viską, teisėjas pra
bilo: — Kad į viską turėtu
mei tikėti, kas tau užmetama, 
tai turėtumei sąžinę tokią juo 
dą kaip banalų, kurią nešioji. 

— [Pone teisėjau — atsakė 
apskųstasis — jeigu iŠ barz
dos galėtumei suprasti sąži
nę, tai ponas sąžinės visai ne-
tui»tumei. 0—(ja. 

Socialistai liaudininkai i£, 
" S a n d a r o s " skelbia žūtbūtinę 
kovą soc. demokratams iš 
"Nauj ienų" ir "Keleivio" 
abaso. Vakar jų kovos prokla
maciją paskelbėme. N ė > rei-j j ^ , . ^ U u pabaigoj ft»w 
kalo. Pajuto pavojų. Soc-de-j Y o p k o dimmhtis * , N e w York 
mokratai "šimtų galvų są- H e r a l d „ j ^ j o p l a t ų a p r a ž y _ 

ma Tautų Sąjungos — kaip ji 
šiandien yra netikusi. To dien
raščio Paryžiaus korespon
dentą* 'prirodė visa eilę svar
bių atsitikimų, kuriuose Tautų 
Sąjunga pagal savo konstitu 
ei jos, galėjo ir turėjo ką nors 
padaryti ir nieko nepadarė. 
-T^e atsitikimai buvo: Lenkų 
įsiveržimas Rusijon 1019 m. 
Rusų įsiveržimas, 1920 m. Ar-
m*3nų-Turkų karas, 1920 m. 
Rusų įsiveržimas Persijon 
1920 m.; Rusų užpuolimas 
Gruzijos 1920 m.; Lenkų-Lie-
tuvių susirėmimą* 1920 m.; 
Serbų-Albanų karas 1921 m. 
g'nčas del Fiume 1921 m.; 
kovos Augštojoje Silezijoje 
1921 m.; Airių karas gu Ang 
Ii ja 1921 m., Japonų užpuoli
mas ant Čitos respublikos 1921 
m.; Anglijos karas su Jrako 
respublika (Asijoj), pagalinu 
šįmet ,Tiu4cų-Graikų karas. 
Apie T. Sąjungą ir Lietuvą 
taip buvo rašyta: "1920-tų-
metų rudenį Lietuvos kariuo
menė susirėmė su lenkais del 
sienos tarpe dviejų valstybių. 
Sąjungos Taryba pasiūlė a-
biem pusini pertraukti mūšius, 
ką jos sutiko padaryti; bet 

Želi-

junga" jau pasikvietę iš Lie
tuvos "apaš ta lą" K. Bielinį, 
kurs atvykęs Chicagon pradės 
gaudyti sandariečius Markso 
anaiSan. " N - n o s " pastebi, kad 
jis "organizuos Amerikos lie
tuvius darbininkus, kurie po 
karo labai pakriko ir kurių vi
sas verkimas apmirė". Arti
nasi sandariečių " s u d n a " 
diena. 

-Tą pavojų pramato ir kitas 
laisvamanių laikraštis "Vie-
nvlfe", kurs priperėjęs laisva
maniškų viščiukų, tarsi višta 
pereklė norėta visus savo pa
darus po sparnu priglausti, 
kad tik jie nepakriktų ir soc. 
demokr. gužton nesudaroįėtų. 
"Vienybjė" kudakina šnairuo
dama i soc. demokratus. 
Lauk iš lietuvių tarpo! Kodėl 
taip piktai? 

Atsakant į tą klausimą 
" V - b p " vaduojasi grynai tau
tiniais išrokavimais, kurie, 
reikia j>ažymėti, pilnai teisin
gi. J i rašo: 

"Je igu tie mūsų "Keleivis 
k i " socialistai arba socialde
mokratai, kaip kad jie save 
skelbiasi, yra paudiMi Lietu
vai, tai paklauskime, kiek jie 
v.-a prisidėję prie Lietuvos | " M " * " * Paė jus gen. 
«tbndavojimo; na o savo riks- g o v s k , s s u Wifl«M divūijo 

i i i i t •• 

mu <laug yra darę. Lietuvai 
nėra aukoję, o garsiai yra pa
reiškę, kad ateityje neduos 
nei cento." 

Ar socialistai ar laisvama
niai sumuša riksmo rekordą, 
sunku spręsti, nes abeji pa
tentuoti rėksniai; Bet, kad 
soc. demokratai yra tik įlėkę, 
Lietuvai besikuriant nieko jai 
įiėra aukoję, beto, fškilmingai 
prisiekrė ateity neį cento Lie
tuvai neduoti, anot soc. dem. 
d r. Montvydo chamiško pa
reiškimo — špygą Lietuva 
gaus, tai tikra tiesa. 

Ar ne perkėlai laisvama
niai susiprato I Juk tiek kartų 
socialistai juos apmovė, o jie 

Apsisaugokite nuo plaučių vis meilinosi prie jų. Jeigu 
uždegimo, nes dabar vėl ta šiandien K. Bielinis bent pu-
liga pradėjo baisiai plėtotis, sę sandariečių ir laisvamanių 

mis u&mė Vilnių. T. Sąjunga 
pasiūlė pleVfceitą ir organiza
vo tarptautinę armiją, kuri sa
vo vietos niekuomet-nepasiekė, 
nes abi pusi nesutiko plebisci
to priimti. Nuo to laiko lenkai 
tebesėdi Vilniuje, nežiūrint 
visokių pienų, Sąjungos pasiū
lytų del susitaikymo ir dabar 
Vilnius formaliai jau inkor
poruotas Lenkų respublikon. 
Paskutiniame savo posėdyje 
Sąjunga taip kaip ir priėmė tą 
rezultatą, atmesdama Lietuvos 
prašymą i£ naujo ta klausimą 
svarstyti ." Tame pačiame nu 
meryje ilgame <ed:torijale, pa
vadintame "Sąjunga, kuri ne
veikia^, redaktorius mano, jog 
klaidinga butų sakyti, kad Tau 
tų Sąjunga yra mirusi, nes ji 
niekuomet ir nebuvusi gyva. 

(L. I. B.) 

mL<S& <& ^&..4KUHK 
Jonas Paukštis. >* I 

ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIU, 9 i 
(Tąsa.) 

— Šiandien aš važiuoju tuo jaus « 
Hicagą! — tarė rytą jis griežtai savo 
rsliui. Aš turiu užbaigt savo sąskaitas. 

i r nei kiek negaišuodamas išpyškėjo 
licagos linkui... 

— Bet kągi reikštų tas nepaprastas 
pnasf; vis galvojo Vincas. 

] Vi. 
Jau visa savaitė praslinko po mamos 

idotuvių. Dar nespėjom nusiraminti, 
kjp štai gaunam laišką. Laiškas iš Anie 
kos!.. Net iš džiaugsmo pašokom! 

— Mamyte! štai laiškas nuo Vineu-
—net sukliko Onutė, visai užsimir-f; 

— Tėtuk, tėtuk! 8e laiškas... Kur tu? 
^Tuojau subėgom visi. Nė nephsijutom 

ii Petrukas atplėšė ir ėmė pamažu skai-
ti: 
i — Prakeikti tėvai!.. 

" Su jumis iau aš nutraukiu visus 
•ninystės ryšius.. Jūsų sunūs 

i • 

žmogų 

nužudė. 
Petrūkui net laiškas iš rankų iškrito. 

Visi nusigando ir išvertė akis... Tėtė visas 
nublanko ir sukniubo ant žemės... Kruvi
nomis ašaromis pravirko visi ir rėkėiu 
kiek tik kas galėjom... 

Subėgo kaimynų. Tėtę paguldė ant 
lovos ir laistė vandeniu. J is atgijo ir pra
vėrė savo klaikias akis: 

Ir kam reikėjo... tas kojas bučiuot! 
prašnabždėjo jis^i po valandėlės. J is žmo
gžudys... Tetėnas niekai... Netikėkit.... J i s 
man sykį pamelavo... Al ganiau ir jis pa
melavo... Žmogžudys... Cha-cha-cha... Pra
keikti tėvai... 

— Ne, jis meluoja!... Aš tuo važiuoju 
į Menką., heiskit... I r kam reikėjo... į ko
jas bučiuot.. Cha-cha-clm!.. * 

— Jis klajoja! — kalbėjo Višakis. 
— Kad tik jam protas nepamištų! - -

sakė eidamas namo Šilinis. J u k vyras kai 
ąžuolas — jis nelinksta kai nendrė nuo 
mažų audrelių. Bet vienas smūgis jį vi
siškai gali palaužt... 

Kleja neapleido. Po nakčiai net padi
dėjo. Ligonis atsikėlė. $mė vaikščiot Ir 
bėgiot po laukus. J is tebešnekėjo "savą
sias i . 

Tėtė visiškai išėjo is proto... 

— Tik kam į tas į kojas reikėjo bu
čiuot... J is nuaudė žmogtį... Prakeikti... 
Kaip gražios pievos... Kodėl nelyja, ne
pučia didelis vėjas... Vakaras... į kojas... 
Neverkit vaikeliai... pareis mama.. Nuves
kit mane į kapines... cha-cha-cha!. Einu 
į Meriką... 

J is buvo nepavojingas pamišėlis... Na
mus nupirko koks tai ajnerikąntas už sko
las. Mus išvarė pas svetimus... ganyt! 
Vyriausiasai Juozas buvo karei vi jo j . Mū
šyje ties Vilnium jį sunkiai sužeidė. Da
bar jis gulėjo ligoninėj b* mokėsi. Kiek 
pasitaisęs Kaune lankė suaugusių; gimna
ziją. Gavo žemės. Neėmė, fąfėjęs namo 
išsiprovojo iš piktojo amerikanto šešis 
margus. Pastatė trobeles ir paliko Petruką 
ūkininkaut. Rudos kunigėlis davė Pet-
rukui knygelę apie sodą. I r jis užsiveisė 
didelį medelyną. Norėjo čia atsiimt ir 
tėtę, bet jis nėjo. J o negalėjo išvaryt iš 
senųjų namų.t. Pažnai jį mušdavo. Mes 
negalėdavom atgink.. Juozas mokinosi 
Kaune... Visi mus vadino kvailiais. Kaip 
nesmagu! 

Amerikietis su visais bylinėjosi. Bm 
vo labai piktas. Antanukas'ganė jo kar
ves. Negalėdamas kitaip mokytis, bent 
elementorių nešiojosi po skvernu, ir nusi

taikęs kai jį nieks nemato skaitydavo, bę keleiviai. Ko tu nori? 
kaitydavo... Į — As, & taip, tarė sumišęs Anta

niukas. Aš norėjau paklaust a r jųs nema-Sykį buvo graži birželio diena. An
tanukas ganė galvijus. Jis skaitė. Tik žiu
ri kad keliu, kas važiuoja su blizgančiu 
vežimu ir širmais arkliais. Sukilusių dul
kių debesys neleido jam gerai įžiūrėti, 
kas viduj sėdi. Bet ties galvomis jis aiš 
kiai matė tokius blizgančius ratus — ly
giai kaip žventųjų paveiksluose... 

— Ugi mažu Viešpats Dievas atva
žiuoja tą merikantą išvaryt iš mųs na 
mųf blykstelėjo jam nuntis. Pala, aš bėg
siu bent paprašyt, kad Jis ir tėtuką iš
gydytų... .į. S 

Jis bėgo už akių. Vežimas apsistojo. 
Tik dabar jis pamatė, kad vežime sėdėjo 
du ponai su aukštomis blizgajociomis skry-
įbėjėmis... Tai ne Dievas. įis sustojo. Anie 
mostelėjo su ranka'. J i s bėgo tekinas pas, 
juos. 

— Tai bus Vincukas! Tur but jis ma-, 
ne bus pažinęs. 

— Ko nori, vaikeli/... pašnekino jie 
Antaniuką. 

— A tai jųs ne iš Amerikos? 
— Iš Amerikos*., tai kas ! 
— O ar manęs jųs nepažįstat f.. 
— Nė kiek! — atsakė visiškai miste-

feff mųs Vincuko?.. Vincuko Šakalinio... 
Ar jis nepareina iš Meri ko.. 

— A„ jis ir tuoj pareis... Mačiau jau 
pyrago visą vežimą pirkosi!.. — šypsojosi 
vienas.. 

-

— Oi tai tas pats bus f Onutė ir taip 
sakė, kad pyrago jis •parveš... Beje, blogi 
žmonės mums rašė, kad jis žmogų mu
šė... J uk tai neteisybė?!. 

— Ką jis muš, ką jis muši — juokavo 
vienas, krapštydamas iš kešenįaus keletą 
smulkių sidabrinukų... š e tau jis įdavė 
lauktuvių... 

I r amerikiečiai nubildėjo vieškeliu, 
džiaugdamiesi kaip greitai Lietuva vėl 
atsinaujino, kad laukuose vėl visko pilna 
kaip prieš karą... 

Antanukas keletą baltų blizgančių pi
nigėlių — nežinojo nė ką daryt. J is dar 
niekad tokių nebuvo matęs. Tik sykį matė 
kaip amerikantas ro'dė tokį raudoną pini
gą ir sakė, kad tai labai brangus. O šitie 
dar dailesni už raudonuosius. J ie bus dar 
brangesni!.. I r -net gyvulius pamiršęs jis 
'pakniopstoms nudūmė pas tėtę. 

(Bus daugiau) 
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DtAOGŽS 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, tLLLNOM 
Telefonas Tardą 5012 

Valandos - g iki u u ryto 
po pietų B lkl 8 rak. Medėliomlsi 
ofisas uždarytas 

'. *̂ ~ 

— M &Ši 

PRANEŠIMAS. 
Ofisaa Dr. O. M. ūlaser pe. 

relna J rankas Dr. Chas. Se«al, 
žento ir partnerio. Visi senieji 
pažįstami ir draug-al aplalk>a 
apžiūrėjimą tr gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. O M. aiaser. 

H 4 t St>. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

lkl t po pietų, nuo B Iki T rak. 
Ved. nuo l t lkl t po platų. 

Telefonas Yards 687 

5 no A i viziri js DR, A, L, YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Ganai 1118 
ai.: 10 ryto iki 12 

B lkl 7 vai vakaro. 
i-al.: 10 ryto iki 12 po piet. Jj 

D 
» Rea. vai.: 2 iki 4 po pietų. I 
• 4193 Arcber Avr. » 
* Tel. Lafay.ette 0098 • 
•»j»*BBCTlBBBmB»l»»»rt*tt6 
fZ 

{ 

DR. A. K, S 
GYDYTOJAS IR OHUtTOGAfi 

4449 Ho. We«tern Avenue 
Telef. Lafayette 4140 

Yaan4os: 9-11 rytais, 1-1 po 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie
niais tiktai po pietų 1 Iki B vai. 

g ! •• • ^ 

VAKARAI. — ATLAIDAL-
GIOTYB4 IR JOS 

VAISIAI. 
maldose žmonės labai skaitUn-j ilgiausiai negyvensima o jeigif M^t rea l , Canada. Kun. P 

i. 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS TR CBlf lFRGAS 

4631 Sa Ashland Ave. 
Tel. Yards 9»4 

Tel. Yards 0994 
OFISO VAJU: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. r. 
Nedėllomls: nuo 19 v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

Reaid. tel. Van Bure n 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9498 

Dr. A . A. R 0 T H 
RUSAS GYDYTOJAS tr 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyrišku 
Vaikų tr visų chroniška Ugn. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 19—11 ryto; 2—8 po 
piet, 7—8vak. Ne*. 18-—1J d. 
Ras. 1189 Independenoe Blvd. 

Chicago. 

\i 

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsfted Street . . 
Ant viriau* Uuiter. State Bank 
Valandos: nuo 19—11 ryte: nuo 1 
?—4 po pietų: nuo T—9 vak. X 

Nedėllomls nuo 19—8 a 
O ofisas Ir gyvenimo vieta: f£ 

Wes*viHe, Dl. — Pasilinks-
sminimai lauke jau apsistojo 
Dabar prasidėjo viduje geri 
ir blogi apsireiškimai. Šiuo 
tarpu galima Vyčius statyti 
pinnon vieton. J ie daug dar
buojasi parapijos naudai ir 
savo gerovei, rengdami viso 
kius vakarus su įvairiais pa
silinksminimais ir perstaty
mais. Daug darbuojasi del 
papuošimo vidaus naujos sve
tainės, kurio* pastatymui pa-
rapijonai daug triūso padėjo 
vasarą. 

fTaipat Moterų Sv. Rožan
čiaus I)r-ja darbuojasi Bažny
čios ir Tėvynės labui, labda 
vingiems tikslams. Tik kaižin 
delko biskį apsileido su pers
tatymais. 

Teatras. — Lapkr. 26 d. Vy
čių k p. atvaidino veikalą 
**Vargšas Tadas" . Čia nei gir
siu, nei peiksiu. Roles atliko 
gerai. Paskui choras sudaina
vo kclety. dainelių, akompa
nuojant varg. A. Santarai. Se
kė šokiai iki vėlumos, j ku
riuos ir daug svetimtaučių 
buvo prisirinkę. 

Atlaidai. — Rupesniu gerb. 
kun. kleb. L. Brigmano, lapkr. 
28, 29 IT 30 dd. įvyko 40 vai. 
atlaidai vietinėj lietuvių pa
rapijoj. Bažnyčios vJdus buvo 
labai gražiai išpuoštas gyvo 
mis gėlėmis. I r tvarka buvo 
puiki. Malonų darė įspūdį. Tai 
mūsų gerb. klebono pasidar
buota. 

•>T kinčiųjų šiwiis džiugino 
pamokslininkų gražus prive-
džiojimai ir ragiuimai prie 
atgailos sakramento. Šie atlai
dai žmonėse labai gražų jspu 

dį paliko. *Nws ne visuose pa- Mes gerai žinome, .kad čia 

ąuist, 578 Jefferson st., 
Miners Mills, Pa. Pranas 

Dovydas, 6 Skerjdan st., 
Minneapclis, Minn. Mik. J. 

Bieža, 4100 39-th ave. So., 
Montello, Mass. M. Abračin-

skas, 187 Ames st., 
Montello, Mass. W. J. Pet-

kon, 8 Vine stly 

gai lankėsi, bet tas nedaryta 
iš apsileidimo: vieni buvo nu
vargę iš sunkaus darbo, kiti 
kitokių aplinkybių sutrukdy
ti. 

Daug žmonių priėjo išpažm-

neapsirupinsim savo* dvasios 
reikalais, taigi žinom ka* 
mūsų laukia po atsiskyrimo i£ 
šio pasaulio. Taigi Šv. Anta
no par. parapijonai džiaugia, 
si ir yra labai linksmi išgirdę 

ties ir priėmė šv. Komuniją, tokius labai naudingus pamo-
Latbai retas parapijonas nuo kinimus. .Girdėtis gatvėse 
to atsiliko. Malonu buvo ma- daug žmonių suėjusius ^albant 
tyti kaip visi, dideli ir maži, tarp savęs, girdi, kad darvnors 
ėjo prie atgailos sakramento, kokias dvi savaites ilgiau už 

Buvo svečių kunigų: Vaici-! į t r auk tų misijos; girdi, kaip 
kauskas, Vilkutaitis ir A. j nueini į bažnytėlę tai nešino 
Baltutis. Kun. Vilkutaitis pa- I r i nė išeiti, rodos, kad dar ii-

Dr. C. Z. Vezelis Į 
LIETUVIS DENTISTAS 

1719 SO. ASHIiAHD AVEJfUB 
ARTI 47-tos Gatvės 

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

DR, P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po nuin. 

3241 — 45 So. Halsted Street 
liaujame Jociaus Ręst. 2 lubų. 
Priima l igonius BOQ *" i a A* *** 

s-s r. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas TeL Fairfa* 6574 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kurą reika
lauja pagelbės. 

Gal reikalingi'akiniai? 
Pasiklaupk maaes šiandien. 
Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

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

Ant S lubų. kamb. 14, 16. 19 tr 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 19 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

sakė net keturis pamokslus. 
Blaivybė t r girtybė. — Iš

syk po uždarymo smuklių re
tai buvo matyt girtų ir auto
mobilių nešto vėdavov sali gat
vėse nustatytų. Bet tolyn tai 
vis daugiau pradėjo atsirasti 
namiej šiutyto pragarinio rau
go, jau pasirodo virtuliuojan-
f-ių žmonių šaligatvėse. G da
bartiniame laike, tai to viso 
atsakančiai v ra. Kas šeštadie-
nio vakarais yra mašinų nus
tatyta visi pakampiai. Pir
miau smuklėse būdavo viso
kie blogi apsireiškimai, o 
šiandie tas dedasi namuose. 
Yra keletas ir moterėlių duo
dančių blogę pavysdį. 

Kelios savaitės atgal pas 
vienų šeimyną linksminosi ir 
meilavosi keletas vyrelių su 
kūmutėmis. Ta* šeimininkei 
nepatiko. Išsiskirsčius sve
čiams prasidėjo barniai ir sa
vitarpinė karė. Žmona vyrui 
apdaužė rankų, kad turėjo 
gydytojas jų apraišioti, l c jis 
daug .dienų iš to nedirbo. O 
vyras moteriai kojų išlaužė, 
ka<l turėjo jų nugabenti į li
gonine kur dar ir šiandie te
bėra. Tai jos kojai jau du 
kartu operacijų darė. Tai gir
tybės vaisiai. I r tai nėra taip 
labai stebėtina, nes jie ne ka
talikai, bet kirkužininkų sekė
jai. 

Mainierio pati. 
I 

ŠV. MISIJOMS PASIBAI 
GUS. 

giau pasakotų. 
Bažnytėlė visados būdavo 

pilna žmonelių. Neatsiliko nė 
vienas: kaip moterų misijos 
buvo tai bažnytėlė buvo pilna 
moterų, o kai vyrų tai pilna 
vyrų. Misijos pasirodė tiarai 
naudingos. 

Taipgi buvo duoti ir klau
simai ir į juos atsakyta labai 
aiškiai. Kiekvienas galėjo ge 
rai suprasti. Taigi mes Šv. An-
Antano parapijonai tariam 
gerb. misijpnierianis labai šir
dingų ačiū už atsilankymų i 
mūsų kolonijų, Šv. Antano 
parapija. Taipgi tariam labai 
širdingų ačiū mūsų gerb. kun. 
klebonui H. J . Vaičiūnui už 
jo pasidarbavimą, už parsi-
kvietimą gerb. misijonierių. 
Butų malonu, kad mūsų geri), 
klebonas dar kartų užslkviestu 
gerb. misijonierius (Javėnio^ 
metu, o kad mums pasakytu 
keletu tani laikui pritaikintų 
pamokslų. 

Linkime laimingo pasiseki
mo gerb. misijonierianis, kad 
Dievas Jus laimintų šiame 
gražiame, naudingame Jūsų 
darbe. 

Parapijonas. 

Vanagas, 7i2f) Parthenais st., 
Newark, N.' J, K. Krumėnas, 

180 New York ave., 
Newark, N. J . B. Vaskiutė, 

206 Van Buren st., 
Newark, N. J. A. S. Trečio

kas, 195 Adams st., 
New Britain, Conn. A. J . 

Krusinis, 96 Sexton st., 
New Britain, Conn. John J . 

Girdės, 52 E. Main st., 
New York, K. Y. Liet. Fin. 

Misija, 38 Park Row, 
New York, N. Y. Ant. Rim-

kunas, 836 1-st ave., 
New York, N. Y. Ceo. J . 

Bartašius, 498 Washington st,. 
New Pliiladelphia, Pa. Kun. 

S. C. Mozūras, P. O. Silver 
Creek, 

Xoi*th Adams, Mass. Ant. 
Januška, 37 /T,remont st., 

Northampton, Mass. J . V. 
Kubilius, 127 William st., 

Northampton, Mass. J . Vai
čiulis, 15 Day "st., 

Norvvood, Mass. Jonas Pėža, 
58 :Pond st., 

Patei*son, N. J . Jon. Spra-
naitis, 113 Montgomery st., 

Pliiladelphia, Pa. Stasys F . 
J . Olbikas, 237 Dickson st., 

Spring Valley, 111. AJb. ?i Cfe*? 
lipaitis, 227 West 4-th s t , 

Sugar Notch, Pa. Kun. J . 
Supsinskas, 624 Main st., 

Tariffvįlle, Conn. Juoz. Le
onavičius, Box 88, 

Thompsonville, Conn. K. J . 
Miglinas, 16 Tariff st. Box 67, 

Torrington, Conn. D. Diska-
vičius, 87 Washington ave., 

Wanamie, Pa. Kun. J. K. 
Miliauskas, St. Marys Oiureh, 

Watėrbury, Conn. V. Stan
kevičius, 62 Congress ave., 

Waterbury, Conn. K. Ch. 
Kazemekas Bank, 797 Bank st. 

Waterbury, Conn. C. M. Lu-
košius, 36 N. Main st., 

*Waterbury, Conn. Frank A. 
Muleskis, 844 Bank st., 

Watervliet, N. Y. J . Gregor, 
2420 8-th ave., 

Waukegan, Iii. A. J . Sutkus, 
811 S. Victory l t , 

Westfield, Mass. A. K. Ma-
saitis, P..O. Box 159, 

West Frankfort, IU. J . Sug- i į«S 
zdinis, Box 38, 

West Hazelton, Pa. Syl. Ku
bilius, 131 E. Green st., 

West Lynn, Mass. Walter 
Brodis, 71 Oakville st., 

Westville, 111. Kun. L. S. 
Brigmanas, Šv. Petro ir Po
vilo baž., 

Westville, 111. A. A. Apanai-
tis, P. M., • 

Wilkes Barre, Pa. J . Stul
ga itis, lz2 S. Meade st.-, 

Wilkes Barre, Pa. Liet. In
dustrijos Bendrovė, 55 N. Mar-
ket st., 

[fP I *T I O Ų K U R S A S 1 

Siunčiant Lietuvon. 
Ui 50—Litu 
" i(W-~M . . 
99 200—" . 
" SOC—'1 . . 
99 400-^".... 
N 500—" . . 
» 600—'' 
»» 700—" . . 
9' 800—" . . 
99 9 0 0 ^ " . . 
" 1,000—" . 

$ 5.50 
$11.00 
$21.75 

. . . . . . . #o«.0U, 
» t » » • » . • 9%4**fn^.. 

$0o.OU 
$03.45 
$73.75 
$83.85 

. . . . . . . $tfv«Ov 
$104.45 

CENTRAL MAHUFACTORKG 
OISTRICT BANK 

1112 W. S5th 
Turtas virš 

Str. CHICAGO. 
$7,000,000.09 

Tel. Kandolph 4756 

A A S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
*ASSOCIATIOIir BLDG. 

19 Soutli La SaUe Street 
Room 130S 

Valandos 9 ryto iki 5 po piet 
Tel. Hyde Park 3395 

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

m +m* 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris 5S0 

Telefonas: Centrai 8390 

Vakarais 3223 S. Halsted St.j 
Telefonas: Yards 4481 

C 
n~ 

KUR REGISTRUOTIS. 
I 

( U ž b a i g a ) 

i Bolyoke, Mass.; Doin. 
ka, 383 Park st., 

Vielič-

663 Spiing (jiar<len st. Easton, 
Pa. / 

Pittslmrgh, Pa. J.»W. Patc-
kevičius, 75 So. 19-th st., 

Pittsburgli, Pa. Polithania 
State Bank, 1910 Canon st., 

•I-ittsTmrgh, Pa. K. J . V a i 
noras, Franklin Savings & 
Trust Co. 

Pittsburgh, Pa. Jonas Sau
lis, 3304 (jlenma\vr ave. Wc-4 
End., 

Pittsficld, Mass. Petras Ur
bonas, 28 \Vcstminster st., 

Po/mbontas, 111. Vincas Sta
sius, P. O. Box 164, 

Port (1hester, N. Y. Mikas 
ilzikas, 35 Pemberwick, 
x Port AVashington, Wis. Sta
sys Janukunas, Slfl *"\Vashing-
ton st., 

Providence, It. L, Kun. J. 
Čaplikas, 12^2 Candace st., 

Providence, R. I. V. J . Ban-
kauskas, 32 Judith st., 

Raeine, Wis. J . S. Kesmi-
nas, 815 P a r k ave., 

Keading, Pa. J . Pautenis. 
237 S. 8-th st., 

Rhinelander, Wis. A. Dru-
nis, P. O. Box 721, 

Rhinelander, Wis. M. A. 

navičia, 15 Millbury st., 
'Youngstown, Ohio, K. Stu-

pinkevičius, Bo6 945, Strut-
hers, O. 

Prašant prisiųsti blankas 
•paštu adresuokite: 

Lithuanian Legation. 
1025 F. Street, K. W., 

Wa«toigton, D. C. 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 V. Dearboru 
Stroet Tel. Dearborn 60f« 
Vakarai*: 10734 S. Wabasb Ase. 
Roseland Tel PuUman 6St7 

Valentine Dressmaking College 
2407 W. Madisoa Street 
' Telefonas Seelcy 1«43 

Moko Siuvimo, Pattermi kir-j 
pimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-
mo^ėjimais. Klesos dienomis lrl 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų) 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 
«MIIHIH»milHIUtMllllfUllllllMllllllllllUII 

I S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUg S 

|23i4 w. 23-rd PI. chicago, m ! g^mm^mm:wmz 
g Patarnauja laidotuvėse kuopi | f a r d a 
ogiausia. Reikale meldžiu atsišau-S 
Skti, o mano darbą busite užga-g 
Snėdintl. Tel. Canal 1271—2199J 
T!!liilllHlllllllHllll!ltllllll{UlllllllllllHli» 

Hoiiicstead, Pa.; Kun. S. J. Ce- Shar>a, 209 S. Brown st., 

" • 

*w\ 

V • 

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>ccc-

Dr. J. SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas Pnllman 3385 
101K)1 So. Michigao Avenue 

Vai nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Telefonas Rcpublic 143S 

1600 W. Garfield Blvd 
Miaur: vak: kampas 55 ir 

Ashland Avenue 
Vai. Nuo 4 iki 9 vai: vakare 
Naprapatnia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa-
tnia? Jei Umsta ir tanjatos draugai 
diskusuoja, ka mėginU operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės isUrU abu g>'dymo būdu, Na 
prupathia prašalin ligos priežastį.', o-
peraclja prašalina ligos apsireiškr-
mag, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapatbla reiškia ani visados par 
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
Pirmos operacijos, tuoj seka antai 
•r trečia: Tra gerai suprantama kad, 
•akame operacija ir trečioji yra) 
daug sunkesnė Ir pavojingesne iš
laikyti ir tuom kart ligonis liekta 
neišgydytas. 

Kes. Tel. Cicero 8054 \! 
Ofiso TeL Cicero 49 j | 

I I 
|Į 
II 

1895 So. 49 Oourt 
N. E. Cor. 49 Court ir 11 Str. ! 

ant viršaus valstynyčios. Ę 
4 ^ s e s s a « s « » s s s s 

DR. J. SHINGLMAN 

Oicero, I1L — Hv. Antano 
parapijoj buvo misijos laiko
mos misijonierių nesenai iš 
Lietuvos atvažiavusių, kunigu 
P. Andziulio ir A. Cikoto. Šv. 
Antano par. parapijonai yra 
labai dėkingi gerb. misijonie
rianis už jų labai gražius pa
mokinimus, kaip žmogui rei-

paaonis, 318 4-th ave., 
Hoosick Pails, X. Y.; Ant. Ye-

rikas, 175 Church st., 
Hudsoii, Mass.; A. V. šedlevi-

čius, 16 Winter st., 
Indiana Harbor, lnd.; B. R. 

Jasulis, 3601 Deodar st., 
Johnston Citv, IU. Kaz. 

Stasiolis, Box 431, 
Kansa.s City, Kaus. Bron. 

Strumila, iK30 Lyon ave., 
Kenosha, Wis. Ant. A. Pak-

šys, 220 Miiwaukee ave., 
Kewanee, 111. K. J . Skrabu-kia užsilaikyti dvasioje; o kas 

žmogui ir yra svarbiausia gy-jiis, 1125 Madison^ ave., 
venant šiame pasauly kaip tik 
išganyti savo siela. 

ąiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiii« 
g LIETUVIAI AMERIKIEČIAI. • 

K A L Ė D O S N E T O L I ! 
Jusų giminės, ar geri pažįstami U J ^ T U V O ^ K ti-

ki>i nuo Jūsų Kalėdoms kokios nors dovanėlės. 
Amerikon Lietuviu Dienraštis 

" D R A U 6 A S " 
* 

labai tam tikslui tinkamas. Užrašyk jį jiems. Kaina tik | 
• e/ H 

$6,00 Jis juos Lietuvoje lankys ir nuolatos apie jus ir j 
A ju.-ų veikime jiems praneš. 

Siųsk $0.00 šiuo adresu: 

DRAUGAS PŪBLISHING CO. 

Ilemkite tuos kūne garsma- 2334 So, Oakley Avenue 

AI . . D muare tf ^ • • • 1 
Chicago; 111; 

Kulpmont, Pa. J. Žurinskas, 
1151 W. Seott st., 

Lawrence, Mass. J . A. Kre-
viutė, 53 Brook st., 

La^vrenee, Muss. Liet. Pre
kybos B-vė, 70 Lawrence st., | 

Lawrenee, Mass. Sekys & 
Urbšas, 101 Oak s t , 

Lewišton, Me, P. Jasiunas, 
Box 280, . 

Living*ston, 111. Flor. Yur-
konis, Box b'&), 

Jjong Island City, N. Y. Jį 
Šidlauskas, 281 Jackson ave., 

Los Angeles, Calif. K. Lu-
bin, 122 N. Almk st., ' 

Lowell, Mass. S. J . Saulėnas, 
214 Charles st., 

Mahanoy €ity, Pa. S. Rut
kauskaitė, 602 South st-, 

Mahanoy City, Pa. Kun. P. 
Česna, ,<>14 W . Mahanoy st., 

Manchester, N". H. Ant. 
Staugas, 141 Manchester st., 

Melrose Park, IU. Aut. Jon-
ča, 808 Broadyay, 

Meriden, Conn. Pr. Budvitis, 
5 Seymour st., 

Milwaukee, ^Vis. Wm. Bal-

Roehoster, N* Y. Ant. Žie
mys, 577 Hudson ave., 

Rochester, N. Y. J. J . Kie
kis, 583 Hudson ave., 

Rockford, 111. Kun. Juoz. 
Jakštys, 1534 West st., 

R.umfoir.1, Me. Jonas Kati
laitis, IP. O. Box 327, 

Saint Louis, Mo. Justas 
Kantautas, 913 Julia st., 

Saint Louis, Mo. AYalter 
Damashevich, 841 Brooklyn st. 

(Scheneetady, N. Y. A. Za-
bielskis, 5 Monroe st., 

Scranton, Pa. Lithuanian in 
dustrial Co. 1503 S. Main ave., 

Scranton, Pa. ' * Vienybės 
Skyrius, 1812 N. Main ave., 

Scranton, Pa. Fr. ŽivatasM 
1836 N. Main ave., 

Scranton, Pa. Kun. J . Ku
ras, 116 Theodore st., 

Shamokin, ?a . Pov. Kudz-
nia, 205 E. Commerce st., 

Shenandoair, Pa : Kun. J . 
Pautenius, 129 S. Jardine st., 

Shenandoah, Pa. A. F. B r i - ' I 
dkkas , Shenandoah Trust Co., <|į 

Shenandoah, Pa. Juoz. La
zauskas, 502 W. Poplar st., 

Shenandoah, Pa. T. P. Kri-
toiauskas, 137 S. Main st., 

NAUJI ŽEMLAPIAI 16 
LIETUVOS. 

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 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, IU. 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORICS IRI 
Ralsamuotojas 
Tūrių automo-j 

bilius visokiems 
reikalams. Kaina J 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago.] 

{•••©'©'©/g/g/i 
Telefonas Boulevard 4119) 

A. Masalskis: 
Graborius 

Patarnauju l«l-« 
dotuvėse ves
tuvėse krikš
tynose ir kituo-j 
M reiksluosej 
Kainos prieina
mos 

3307 Auburn Ave. Chicago 

Graborius ir Balsamuotojas 
K. SVREVIčIA 

Automobiliai visiems reikalams 
?055 W. M-nd Str. 1146 W. %t 
Tel. Canal 6543 TeL Caaal OH 

A L E D O M S 
Pasveikinimai. 

I 

- * • # -

o 

I 
Sioux City, Ia. Juoz, R a S i - | | 

mas, 2507 Correctionville rd., 
South iChicago, IU. Kun. A. 

Petraitis, 8801 ISaginay ave., 
South Manchester, Čonn. P. 

Ambrose, 2̂ 19 Hartfoi-d rd., 
Springfield, 111. Pius Žemai

tis, 1845 So. 13-th st., 
Springfield, Mass. Jonas Ro-

guzas, 116 Franklin st., 
Springfield, Mass. , Martin 

Tamošaitis, 20 Davves st., 
Springfield, Ohio. J . H. Kris 

cunas,1248 Highland ave., 

• • • * • • • • • • • 

1 'Draugo" knygyne galima gauti labai gražaus išdir
binio su katalikiškais paveikslais pasveikinimų Kalėdoms 
getas — 12 kortelių kiekviena atskiaai konverte ir ant 

kiekvienos-vis kitoks paveikslėlis. 
Kaina viso seto $L4U 

Imant ne visų setų 
Didesniųjų kaina . . 
Mažesniųjų kaina . 

J?aveikslėliai Kalėdoms (pasiduoda tik po 10): 
Mažiukai (už 10) 
Didesni (už 10) . . 

The Wonder Story tinka į Kalėdtj dovanas vaikams. 
Joje 8 dideli paveikslai iš Kūdikėlio Jėzaus 
gyvenimo ir" 5 pusi. pasiskaitymo kaina 35c. 
"DRAUGAS" PUBL. COMPANY, 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

• • • • • • • 

15c. 
10c. 

10c. 
15c. 

x 
, . • • . 
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Ketrir ta 'd. Gruod 14, 1922 

18-TOS UEffUVIAMS 
Žl l fUff i . 

NEPRIPAŽINTA NAUJA 
ILLINOIS KONSTITUCIJA 

svet. Kviečia seime dalyvau
ti visas draugi jas , kurios pri
klauso pr ie Labd. Sąj . i r ku
li os ne. Visos malonėkite nors 
t rumpai pasvars ty t i apie 
Labd. Saj." organizaciją, nes 
dabar t in iame laike turėsi te 
skait l ingus susirinkimus, ka ip 
priešmetinius t a ip ir me
tinius. Kai gausite pa
kvietimo laišką i seimą, ta i 
nenumeskite jį šalin, bet pri
imkite i r išr inkite atstovus Į 
seimą. 

Labd. Są-ga tu r i užsibrėžu-

Illinois valstybės piliečiai 
didele didžiuma balsų praei
tą antradieni atmetė projek
tuojamą naują valstybei kons
tituciją. Sakoma, jog ta di
džiuma sieks apie 700,000 bal
su. 

Sulig neoficialiu žinių, Co-
ok apskr i ty už konstituciją 
paduota 35,828 balsai. Gi 
pr ieš 531,390. 

Ill inois valstvMėje vYa d 0 2 ' s i . * & & & * * d a r b * veikt i , bet 
apskričiu. I š ją visu tik 18- *<! <***& u r b i a m i e j i , negali
oj apskričių pasirodė didžiu- m a P * * * * d i r b t i b e i u ^ - N o ' 
ma už konstituciją. r i m a ^ ^ našlaičiams i r se

neliams namus. Ateinantis sei
mas svarstys tą milžinišką 
darbą, kaip, kokiu būdu jis 
bus galima pradėt i dirbti . 

Seimas bus labai iškilmin
gas. Pras idės su bažnytinėmis 
apeigwmis. Bus laikomos Sv, 
mišios i r t a m t ikras pamoks
las pasaJSMas. P o pamaldų bus 

Konsti tucinės konvencijos 
a ts tovai ilgiau poros metų 
taisė konstituciją. Visas dar
bas piliečių atmestas. 

PO ŠALČIO. 

* Chicago lengviau atsikvėpė 
po staiga užvakar užklupusio 
šalčio. Nors tai buvo nedi
delis, nes tik 7 lapsniai auk
ščiau zero. Tečiaus jo stai
gus atėj imas daugeliui nema
lonumų padafė . 

Atėjus šalčiui pasirodė, kad 
Chicagoje daugelis žmonių 
netur i anglių. Xe visiems 
galima šiandie pilnai naudo-
tis k u m . Kuro kaina labai D a u « pasidarbuota. - Daug 
ankšta. 

Lietuvos krUtami paveikn 
lai, bei - ki t i įvairumai antru 
ivart bus rodomi Dievo Apveiz-
dos parap . svet. . 

Kadang i pereitą kar tą ro
dant Lietuvos paveikslus pu
blikos pris ir inko * t iek daug, 
kad daugeliui neitirpus i svet. 
pi J siejo nueit i namo nepama
čius i n visų Lietuvos, bei ki 
tų įvairumų, t a i tie pa tys pa 
veiksi'vi da r bus rodomi k . t -
virtadiony, gruodžio 14 d. 
Dievo Apveizdos pa rap . sv i f . 
Kurie neturėjo progos pama-
iyti dabart inės Lietuvos iš
vaizdos, jos skaitlingos ka
riuomenės, bei k i tų d a r nie
kad nematytų įvairumų, kvie
čiami ats i lankyt i minėtoje 
dienoje. 

UNGARŲ VAIZDŽIOS NA
RIAI MĖGSTA AME 

'RIKONIŠKA EVA 
PORAiTBD PIENĄ. 

Dr. Gcza Dubsky, ministerijos vir
š ininkas nusipirko keletą kenučlu 
ndsaldinto evaporated pieno paraga
v ę tuojaus prašo "fconfiulio Kemp. 
kad sužinotu kiek kainuotu daug jo 
užsisakius ir vartoti visuose valdžios 
skyriuose. ' 

Praniatant kokis brangus yra pra
gyvenimas Budapešte , ministerijos 
virš ininkas tvirt ina kad tai sumaži
nąs išlaidas. „Nos evaporated pienai 
yra. geriausios rūšies o mažiausia 
kainuoja. 

Mes patartume skaitytojams šio 
laikraščio sekti Dr. Gezą Dubsky pa
vyzdi, ir pradėti tuojaus vartoti Bor-
den's evaporated piona. J is gaunamas 
visose grocėrnėse, je igu tavo grocer-
ninkas neturi tai parašyk m u m s o 
mūsų reprezentantas tuojaus ja_n 
pristatys. 

Syki. pradėjęs vartoti Borden's eva
porated plona negalpsi be jo apsieiti . 

(Apgr . ) 

SS"'V'v?3Mfi$3*"~'5*S3iBte?eV '<% mrmmni 

P H O N O G P A P H S A N D ftECORDŠ 

P a l i n k s m i n s Jūsų N a m u s 
/ \ / 

40 VAL, ATLAIDAI. 

Bridgeportas. — šv . Ju rg io 
bažnyčioj sekmadieny, gruo
džio 17 d. prasidės 40 vai. at
laidai. Baigsis antradieny, 
smiodžio 19 d. vakare . 

E X T R \ E X T R A 
Pars iduoda vyrų, moterų, vaiki] 

drabužių krautuvė, turime ir jar-
dinių materijolų. Prie to ir kriau
čių šapą, biznio per motus $10,000.00. 
Biznis išdirbtas per 10 metŲ. Par 
duosiu pigiai je igu greitai kas ims. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 
1832 W . 14 Str. Cicero, 111. 

i 

Visi pavapi j onai-ės, pasi-
pietųs delegatams, bažnyt inė j ' naudokite tuo bran-
svet. Raginame kad seimas oįu laiku. Atlikite adventino 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda grosorne labai preroj 

vietoj ant bizniu gatves. Parduosiu 
pigiai už teisinga pasiūlymą. 

Priežastis pardavimo, viena ne
daliu apsidirbti-

Atsišaukite: 
3233 So. Halsted Str. 

butu kuoskaitl ingiausias. 
J. Petraitis, 

Labd. Sąj. Centro pirm. 

BRIDO E.PORTO ĮVAIRU 
MAI. 

išpažintį, kad tokiu būdu lin
ksmiau sutikus Kalėdų šven
tes. 

Kun. M. Krušas, kleb. 

WESiT SIDE. 

PO AUTOMOBILIAUS 
RATAIS. 

Aušros Vartų parapijonams. 
ir vakėjų. — Stoka vadų. Pranešame visiems pardavi-

K a d Brid£eporte y r a daug nėtojams i r pirkusiems auto-
g e m žmonių, tai a l k i a i liu- , mobiliaus tikietų, kad del kai 
dija buvusi vakarienė — su- j kurių priežasčių automobi-
rengta Seserims Kazimierie liaus laimėjimas at idėtas iki 

Nežinbmas automobilistas tiems lapkr. 28 d. Žmonių p r - parapijos pikniko, liepos 1 d. 
an t kamtoo Polk ir AVood gat . sirinko pi lna svetainė, — taip 1023 HL Malonėkite palaikyti 
suvažinėjo Louis K a r a s , 31 kad nebuvo nė kur atsis-^ti . 
metų, -fL9 So. Wood gat . Ka- O kiek praki lnių minčių, kiek 

EXTRA! 
Pars iduoda mūrinis namas 2 

pagyvenimai ir s toras (grocer-
nė) namas y r a įtaisytas pagal 
šios mados gan i apšildomas 
parsiduoda pigiai arba išsi
maino ant didesnio namo kur 
geroj vietoj. A 

P. J. SZEMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

ras veikiai mirė . geni noru dirbti 

SU BIBLISTAIS. 
pasmzimo, 
del idėjos; 

Vienas vakaras davė tiek 
daug pelno, o kas atsiliktų 
jei visi prisidėtų ir visa ko 

Kun. Bumšas kalbės su bib- ' , . . . * . , . , , . \ 
. leni.ją išjudintų — pak nkytų. 
tai Bridgeportas kalnus nu
verstu. Šios vakarienės ren-
gėjų būrelis labai uoliai d i rbo 

tikietus iki to laiko. 
Klebpnas ir komitetai. 

i 

Tel. Cnsxn\ ftfil. VuU. « Jinai 211« 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South RaLsted stroet 

Valandos: 1# Iki 13 ryta: 1 iki 
po pl»tu- « »kl • -rnicare . 

jr"~* ^Ę^^^tU.,^ 

listais apie pragarą 18 g-vės 
parap . svetainėje. 15 gr., 7:3U 
vak. įžanga 15c. 

Neužmirškit pėtnyčioj. 

PRAKALBOS PULLMAN'E. 

Pėtnyeioje, 15 gruodžio, 7 
vai . vak. vietos parapij inėj 
svetainėj įvyks svarbios ir i-
domios prakalbos. Kalbės ne
senai iš Lietuvos atvykusis 
kun. J . Norbutas , " V . J . " naš 
laieių prieglaudų įgaliotinis. 
Drauge rodys paveikslėlius iš 
Lietuvos prieglaudų gyveni
mo. Kviečiama visi'. 

ir milžiniška darbjj, atliko, bet 
jiems buvo sunku, nes jų yra 

PRANEŠIMAI. 
WKST SIDE. — Gruodžio 14 

d. vak. Aušros Vartų par. svet. 
Įvyks L. Vyčiu 24 kp. svarbus me
tinis susirinkimas. Visi nariai-ės 
atsilankykite. Be kitų reikalų, rin
ksime valdybą sekantiems me
tams. Valdyba. 

:).c 

BRIGHTON PARK. — L. Vy-
\ eių 36 kuopa laikys priesmetlni 

mažas burei"s. š ios vakarienės susirinkimą ketvirtadieny js^uo-
reng^jai atliko dauginus negu^džio (Deeember) H d. MeKimVy 

' Parko svet. jiems reikėjo. J i e savo tikslą 
atsiekė. Garbė j iems! 

Bet d a r d a u g buvo katalikų 
veikėjų ir inteligentų kurie 
t a ip sau nuošal 'ai stovėjo. Ka< 
kibiausiai tai pasirodė, kad 
Bridgeporte y ra daug gerų 
žmonių, tik t rūksta vadų,(bent 
ligi šioliai t ruko, dabar t įki

štame sus-me bus renkama nau
ja kp. valdyba. 

Atletams taipgi yra labai svar
bu atsilankyti. 

Nepamirškite sugrąžinti tikietus 
nuo *,Lapkus" vakaro. 

Po sus-mo.bus labai graži pro
grama. Pirmninhas. 

LABD. SA GOS SEIMAS. 

TOWN OP LAKE. — Teatrą-

I Š I M U TONSILUS 
tobuliausiomis moiulo priemonėmis: 

1,—be pei l io , 
2 ,—be kraujo, 
3 ,—be marinimo. 
4 ,—be Mkausmo, 
5,—be jok io pavojaus - M ikatai.v 

{Po operacijos, paoijentas Kali tuoj M 
įeiti j darbą, gali tuoj va isyt i ; dat-| 
jn in lnkų balsas tampa malonesnis , 
Iv isa sveikata geresnė. Kuriems iš-j 
(ėmiau tonsilus, yra pilnai užganč-
Idintl. 

Ligonius ' su Įvairiomis l i g o m i s ^ 
jprij lmu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki 
vai. vakare. 
Nedal iomis ir seredomis ofisasf 

[uždarytas. 
DR. AL. M. RAČKUS, 

GYDYTOJAS, CH1KI RGAS I R 
OHSTETRIKAS. 

lo. 50tb Ave. Cicero, 111 

JH, CHARLES SEGAL 
^Perkėlė savo ofisą po numeriu] 

4720 SO. ASHLAND A V E N U E 

S P E C I J A L I S T A S 

i* 

liško Kliubo "Lietuva" prieame-
Dilovu, M o t c n i ir V y n j Ligų 

Vai.j ryto nuo 10 — 12: nuo 2 — M 

masi ju užteks) . Todei "veži-Įtinia .msirmkimas bus ketvirtadie- j j & J ^ g į . *$ ^ ' ^ v a k a r c ' ! 

" matydamas toki gkait- n>'' ^ 0 ( I ž i o 1 4 d- 8 v a l- v a k - D a _ 

^ s Sąuaro Parko svet. 

Geras Phonografas atstoja visokius muzikališkus instrumentus, groja garsiau-

siu dainoriu įdainuotas arijas, ypatingai BRUNSWICK mašina groja geriaus ir aiš-

kiaus visokius rekordus, todėl, kad šitos mašinos išdirbtos su naujausiais techniš

kais pagerinimais . Vienat inė l ietuviška įs ta iga , kur i turi BRUNSWICK Phonogra -

fus pardav imui ir tai didžiausiame pasirin i0 geriausias mašinas . Taipgi visokiose 

ka lbose rekordus. 

Mano krautuvė užpildyta visokiomis p rekėmis , t inkamoms Kalėdų dovanoms , 

čia viską p i rks i te pigiaus ir geriaus negu ku r pas žydelį; pa ta rnav imas greitais ir 

mandagus . Krautuvė vakarais adara iki 10 vai . vak . 

Kviečiu visus, Phonografus ir Pianus pa rduodu lengvoms mėnesinėms išmokė

j imo dalimis. 

u JUOZAS F. BUDRIK 
^ 3 3 4 3 So. HalstedStr. Chicago, III. 

P. S. I kitus miestus, savo krautuvės KATALOGĄ siunčiu dovanai. 

S?fe-. j * C T *"~ ' ^ • ^ " ' ^ • e 
""-^:^^^5?^ - ^ . ^. -S tS f^^CS^ . .„•«*-

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoį 
' 

. 

PEAHL Ql*EEN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
MOSŲ krautuvė—vieni iš didžiansin Ghicagojt 
P&rdaodame oi žeminamą kainą, knr kitur taip negaomt 

liafiinėiių laigkaTni droknoti ii ofiso darbami yra naujau-
lioa mados Užlaikom visokia* laikrodžins. žiedai Sliabi 
nins ir deimantinius; gramafonns lietaviškaii rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusišku ir prui;ižku ifidir-
byaein. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame risokdus ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muskaliikus InstrumAntns atsakančiai 

Tr.ipj?i užlaikau pilna ei lę optiškij dalyku. 

* .-1 

3 ' i • >v* 

••: * r 

Steponas P Kazlawski 
4 6 3 2 So. ASHLAND A V E . CHICAGO. ILL 

Telefonas BOULEVARD 7 3 0 9 

mas 
lrnga vienos minties niinifj 
žmonių, iš to džiaugsmo be-
dmūvėdamas kątik neapvirto. 

Vežimas dunda. 

Turi užsibrėžia milžiniška 
darbą. 

Labdar ingos &vgos Centras 
ats ižaukia į visas Chk«agos ir AŠTUONIOLIKTOS LIETU-
apielinkės miestelių paželpines VIAMS. 
i r idėjines draugijas, kad da-

T«lcfonas Drcse l 2880 

Visi nariai-rės susirinkite, nes 
be svarbių Kliubo reikalų apta
rimo, bus rinkimas valdybos atei
nantiems metams. Valdyba. 

Gure 

! • • * • ' *# . • ' . . » - . •• <• • t ' . " * * * • ! 
šimtam • • « 4 

lyvautų Lalnlaringos Sq.-gos 

U 

Svetur gyveną Lietuvos pi-
geime, kurs įvyks sausio 14 d. lieeiai, sulyg Lietuvos įstaty-
1923 m. Aušros Vartų pa rap . mų tur i užsiregistruoti. Re-

. ~ ATstravimosi laikas užsibaigia 

t f ^ R A N E Š I M A S * g 1 

VARGONINKAMS. |į j 
Turime 4abai daug gra- I 

; žiu spalvų plotkelių, ku- g 
\ riems vargoninkams rei- į 
j kia kreipkitės šiuo antra- į 
] šu: E 

) D R . J. A. V £ L O N I S 
Osteopathas, Chiropratas 

Naturopathas 
Gydau Jvairias ligas, o ypat in
gai užaisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Theatcr Bklg., 2-ros lubos. 
Valandos: nuo 9 Iki 12 dieną. 

N u o 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698 
ja in i • » - • • • » » - • • • » » » • - - - - - - 3 8 

S "DRAUGO' BENDROVES ŠERININKAMS I 
(C f t 

.«. / .< 

I "DRAUfiO" BENDROVĖS DIREKTORIAI nu ta rė šiais metais visiems savo šėrinin-

I kams išsiųsti DOVANŲ. Todėl prašome prisiųsti savo tikrus adresus, nes be to nebus | į 
•y.. ft siunčiama. 

• 

i 
VALDYBA. 

I 

U 
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) 

gruodžio 22 d. 1922 m. Nedaug | DRAUGAS PUBL. CO. 
laiko beliko. Vietos Lietuvos 2334 So. Oakley Avenue. 
piliečiai gali užsiregistruoti 
pas Aleks. Dargį, 726 VV. 18-tli 
St. i r pas L. L. P . Stot. rast . 
Pr . Kuprionį, 1742 So. Union 
Ave. Galite registruotis bile 
vakarą^ nuo 6 iki 9 vai. 

Pr. Kuprionis, 
L. L. P . St. rast . 

a Chicago, UI. 
Br. V. 

Dr. I. E. MAKARAS 
LU'tuvys Gydytojas ir Chirurgai 

1O00O S. Mielitean Avenue 
Telef. Pnll inan 342 ir 34» 
E L E K T R A GYDYMAS 

_ - i . . . . ; . * . • » ' • • •'•• • » • h m > . » - • * ' ^..lA. 

PAIEŠKAU savo sesers Petronėlės 
Peckaič iutžs Kauna Redybos Eržvil
ko Valsšč iaus Balnių Sodos. 

Mano antrašas: 
MARIJONA B I R y E L E N E 

1526 A m o l d St. 
• Chicago Heigiits , Ui . 

Tel. Boulovard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morpan Street 

Obicago, W . _____ 
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PEARL QUEEN 
KONCERTINOS. 

Y r a ger iaus ios ; patariamos ir 
naudojamos geriausių koneert imj 
Grojikij ir Mokytoj i ] . 

M e s taip-gri turime geriausį pa-
sirinkinuj. ir kiti} muz ika lm instru
mentų. 

KJausk musij katal iogo, o gausi 
j į dykai . I 

GEORGI and V I T A K M U S I C 0 0 . 
46S9 S. Ash land A v e , Chicago, BĮ . 

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

parduodami 
- rsadoa kreipkitės pa* — 

S . L F A R I O N A S C o 
809 W. 35th St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 Ir 0774. 

TAS B U S LABAI JUM A N T 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAtfANTf I R 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turėt i naujausios 
mados pasiutus drabužius at
eikite pas mane. Siuvu ir lai
kau koatus, siutus i r dresses. 
Esu prakt ikavus 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 

SKAITYKITE "DRAUGO" APGARSINIMUS 


