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BOLŠEVIKAI DEMORA
LIZUOJA RUSIJOS 
. JAUNIMĄ. 

D A R B U O J A S I P A N A I K I N T I 
R E L I G I N E S ŠVENTES. 

Ir patiems žydams- ten daro 
si labai anšta. 

Lenkijos Prezidentas 
Nužudytas 

I 

Nužudė jį Kažkoks Dailininkas 

mas visai, čia a tkar tojamas. 
Je i Franci ja nori sunaikin

ti Vokietija, ji ta i gali pada
ryti . Tam tikslui ji senai už
laiko skaitlinga armiją. * I r 
jos, kaip atrodo, negali sulai
kyti nuo to žygio santarvės 

BOLŠEVIKAI ATSTOVAI 
PAŠALINTI IŠ SEIMO, 

rieJ Naruto\vicz, pi rmasis Len M A S K V A , g. 17 (rašo ang. 
laikr. korespondentas) . — Vi-! kijos prezidentas, vakar mi
soj Rusijoj bolševikai siste-
matiniaj demoralizuoja įauni-
mą, naikina jame visokius re
liginius jausmus, taigi, ir pa-

VAR&AVA, gr. 17. —• Gab-1 dentą boykotuosią. Nes jis y-
ra radikalas. Sakp, kad jį 
prezidentu išrinko ne lenkai, 
bet lenkų seimo tautinių ma

čią dorą ir naują gen tka r t ę ' kas vardu Niev>iadomski. Tas 
nori išauklėti tiesiog gyvuliš-
ka. Šiandie visose bolševisti-

žudytas. 
Xarutowiez nužudytas j am I žunui atstovai, taigi, žydai, 

lankantis dailės parodoje. vokiečiai ir kiti. Tikrieji len-
J į nužudė kažkoks dailiuin- kai mažai balsų už jį a t idavę. 

Iš riaušių pakilo generalis 

KAUNAS, lapkr. 2 8 . . — Iš 
Seimo pa'dalinti dešimčiai po
o d ž i ų bolševikai atstovai Ku-

valstvbės. J i pradeda ne-K- , . T>-, -M 
• • F ... 1 biekis, Vilūnas ir Dominas uz 

klausvti nei Anglijos įspėji-; ,« . , . , , , , , 
f> J t t ^ j įžeidimą tautos demonstraty

viai jiems sėdint, kuomet bu-
Tečiaus Franci ją nuo to ne- • . -. >••• v . 

J^ vo giedamas tautos himnas ir 
gudraus žvgio gali sulaikyti . ., 

„ • * ° ° J daroma atstovu j)nesaika. 
Suv. Valstybių vyriausybės 
balsas. Franeuzai Amerikos 
turi klausvti. 

Juos pašalinti pasiūlė Ūkinin
ku sąjungos frakcija. 

vardas , matyt , pramanytas , f darbininkų streikas, paskui 
Dailininkas į prezidentą pa j nacionalistai paskelbė žydams 

nėse mokyklose naikinama; leido tr is šūvius. Visais pa-iboykotą. Ant galo patsai nau 
taikė. Kiek palaukus p r e t t - i j a a prezidentas pasalingai nu 
dentas mirė. žudytas. 

Kalėdų šventas visokia reikš-
įrįė. Vaikams įkalbama, kad 
tos rųšies religinės šventės — 
tai tik p ras imanymas paverg
ti jų j aunus protus . 

P radė jus gruodžio 9 d. iki 
šiolei čionai teslėsį r iaušės i r 

Naruto\vicz buvo gimęs Tel 
šiuose, Lietuvoje, 1863 m. Mo-

nerimavimai, kuomet seimas jkinosi j is Liepojoj, Pe t rogra-
Tos demoralizuojančios; prezidentu išrinko Naru towi - |do Teclmikaliame Inst i tu te ir 

jaunimą ir priešreliginės ka
mpanijos vadais y r a žinomi 
didžiausi ateistai i r Dievo, pa
ties Galybių Viešpaties, bur-
notojai. T a r p jų žymiausią 
rolę lošia bedievis komunisti
nis rašytojas Stepanov. Ru
sija visais laikais buvo pilna 
visokios rūšies ateistų. Bet 
seniau jie buvo varžomi. Šian
die tad jie tur i čia pilną lai 
svę lieti savo karčią tulžį re-

ligijai. 

Žinovai tvir t ina, kad tai tik 
pradžia. Paskiau bolševikai 
tikintiems pakelsią persekio
j imus. 

Satyros vietoj angelų. 

Kad geriau savo biaurią 
akciją užgrudenti , sakoma, 
tomis dienomis bolševikai pa
skelbsią parėdymą sudaužyti 
/ į s a s angelų stovylas (figū
ra*) visuose valdžios ir visuo
menei butuose, religinėse įs
taigose i r prieglaudose. Vie
toje angelų bolševikai padė
sią sa tyrų stovylas. 

Pr ieš Kalėdas kūčios dieną 
visoj bolševistinėj Rusijoj 
bolševikai rengia jaunimui di
deles " p r a m o g a s . " Tą die
ną teatruose ir kitose vietose 
jaunimui bus sakomos prieš
religinės prakalbos, bus rodo
mi demoralizuoją juos paveik
slai ir t t . 

Ta i busianti 4 Ididelė kam
p a n i j a " pr ieš buržujus ir ka
pitalistus, pr ieš visą civilizuo-

" tą ir pažangųjį pasaulį. 

Komunis tams jaunimas 

Bolševikams j au pavyko su
organizuoti komunistinę jau-

4 nimo sąjungą, su kurios pa-
gelba j ie irjėgins jaunoje ru-
su gentkartjėje įkvėpti bedie
vybę. T a sąjunga jau pra
deda savo akciją. 

J i organizuoja priešreligi-
• • • • w 

nę kampaniją visoj saly. 
Kampan i j a bus padalinta ma
nifestacijomis, vaikštynėmis 
ir prakalbomis. Tai visa bus 
a tk re ip ta prieš religiją. 

Ne pr ieš vienus krikščienis 
bolševikai kovoja. Ankšta 

cz'ių. Pirmomis riaušių dieno-i Zuricho poli technikėj, kur įįfi 
mis daugybė žmonių nužudy- vo vandens spėkų inžinieriaus 
ta ir sužeista. diplomą. 

Riaušes kėlė lenkai naciona Sulig lenkų konstitucija, 
listai, kuriems nevyko prave- mirus prezidentui jo vietą už-
sti į prezidentus savo pažin imą seimo pirmininkas. Šiau
rų žmogaus. Nacionalistai pa- j dieninis seimo pirmininkas y-
skelbė, kad jie naują prezi- ra Ra ta j , iš liaudies part i jos. j 

Kaltina kitus. 
Francuzaį visas laikas tei-

sinasi, kad Anglija ir Ameri
ka verčia ją veikti savaran
kiai. Anglija su Amerika iki 
šiolei nepatvirt ino padarytos 
su Franci ja defcnsyvės su
tart ies. Ta sutar t is Franci-
ja i labai reikalinga apsidrau-
sti nuo netikėto vokiečių už-
puolimo. 

Kuomet Amerika tos sutar
ties nepatvirt ino. r'rancuzai 
s>ėjo, kad nors Anglija pat-j 
virtinsianti . Tečiaus Anglija ' 
atsakė, kad, prireikus, ji 
Francijai gelhjėsianti tik tuo
met, jei ta ip darysianti Ame
rika. 

GENERALIAI RINKIMAI 
A U S T R A L I J O J E . 

MELBGURNE, gr. 17. — 
Vakar Australijoje įvyko ge-
neraliai rinkimai. Spėjama, 
kad šiandieninis premieras 
Hughes vargiai bus išrinktas. 

Hughes skaitosi karo pre
mieras. Ar tik nereiks ir 
jam pasi traukti iš užimamos 
vietos, kaip tai jau padarė ki
ti premierai . 

J O N A S B Y R A 
Lietuvos Operos Artistas. 

J a u pasklido j>o Chieaf 
žinia plačiai, kad antrą Ki 
ledų dieną 26 gruodžio Orį 

ehestra Hali įvyks Lietuvoj 
Operos art is tų didelis ir m 
tas koncertais. Čionai talpij 
name paveikslą p. J . ByreJ 
kurs nuo pat pradžios Si 
tvėrimo Lietuvos OperOt 
greta su* garsiuoju K i pi 
Petrausku, dainuodai 
Lietuvos dainą, iškalė Liet 
vos vardą užrubežiuose. Ja i 
nas tai dar dainininkas, 30 
tų, bet nedaugei mes jų turi) 
ujo tokių. Išgirdę patys pi 
tirsime, kad mūsų daininin
kais mes pasididžiuoti galinu 
ir svetimu akvse. 

y v . 1 

TAIKA SU TURKAIS BUS PADARYTA SAUSIO 24 
• 

LALSANNE, gr. 17. - P r a . klausimus. Gi po Kalėdų ma-
plitę čia pranešimai, jog sau- Į žesniuosius. 
sio 25 diena paskir ta pasira-
svti taika su turkais . Nes iki 
to laiko taika bus padaryta . 

Turkai pageidauja greitos 
taikos. 

Anglijos delegatas lordas 
Curzon atsisako Turkijai 

Taikos taisymas progresuo-
rri n ' • i_ i grąžinti Mosul su žibalo ve r 

ja . 1 uos klausimus, kurie dar Į . galutinai neišspręsti , studi
juoja ir gamina ekspertai, 
Kaikurias sąlygas apdirba 
subkomisijos. 

Iki Kalėdų norima galuti-

snrjėmis. Curzon sako, kad te
nai dauguma gyventojų yra 
arabai , ir kad tas distr iktas 
priklauso Mesopotamijai. 

Tž Mosul vedami ginčai ga
li sutrukdyti taikos progre-

nai ap tar t i visus svarbiausius i Są. 

C D Č I A M 1 C U I6PCI ! ̂ o s vvriausybė pirmiaus tu-
i rUAIUA, d . Y, ISUtL-: , . gauti reikalingų illformaci. 

BĖS RUHRO PLOTUS *» mo savo «i*»«w»««*iat 

' stovų Europoje. 

PRANEŠA, UŽ K E L E T O S 
DIENŲ A M E R I K A VEIKS. 

Taigi , p i rm laiko spėti apie 
į programa negalimas daiktas. 

Reikš Vokietijos griuvimą. 
Ki ta ip gali but sutr iuškinta 

Vokietija. 
P i r m visako, kiek žinoma, 

Amerika reikš didelį nepasi
tenkinimą Franci ja , jei pas
taroji niėgins okupuoti Ruhro 
plotus. 

WASHINGTON, gr. 17. — 
Už keletos dienų Suv. Valsty
bių vyr i /usybė pradfės svar-i > T a s n e p a s į t e n k i n i m a s nepa 
bius žygius, kas palyti Euro-j w s g ^ k a d F r a n c i j a u ž i m s 

Vokietijos teritoriją. Bet ar> 
eina tas, kad Franci ja tokiu 
pasielgimu pradės vystyti 
naują karą Europoje. Paga-
liaus, Vokietija netekusi Ruh
ro plotų turės visai gr iū t i 
kaip ekonominiai, t a ip finan
siniai. 

Reikia žinoti, kad Ruhro 
plotuose Vokietija tur i svar
biausias savo anglių kasyklas. 
Be tų kasyklų 'Vokietijos in 

Į dustr i ja paliks be kuro. , 

Kas Francijai geriau. 

pos ateities. Europos liki
mo klausimu vyriausybė ims 
tar t is su santarvės valstybė
mis. 4 

Šiuo ka r tu tų Amerikos žy
gių programa dar nežinoma. 

Tai bent socialistinė " l a i s 
v ė . " Tokia laisvė ir "pakan 
t a / ' tai baisiausia vergija, ko
kios pasaulis nematė, ypač 
šiais pažangiausiais * laikais. 

Rėkia tikėtis, kad tasai bai-j 
sus bolševikų veikimas prieš 
krikščionybę rusų tautą dari K a s Franci ja i y ra tinka 
labiaus sust ipr ins tikėjime ir, miau, ar vokiečių auksinės j pada ry ta Petr i tehe p i rm vie 

Dėlto, Franci ja nekalta, sa
ko francuzai. J i pat i viena 
turi apsidraust i . 

Gal susipras. 
Kuomet Amerikos vyriau-

syl)ė t a r s savo galingą žodi, 
tad Franci ja gal susipras ne
gerai darant i ir atsisakys o-
kupuoti naujus Vokietijos 
plotus. Bet jau tuomet ne
teks reikšmės ir pati Versail-
leso taikos sutar t is . Prisieis 
ją pertaisyti . 

Sausio 15 d. Vokietija tu
ri išmokėti nustatytą kontri
bucijos dalį. J e i j i to neat
liks, tai sausio 16 d. francuzai 
pasirengę briauties į Ruhro 
plotus. 

BOLŠEVIKAI PLANUOJA 
IŠLEISTI N A U J U S 

RUBLIUS. 

BOLŠEVIKAI MAŽINS DA RBININKAMS UŽDARBI 

MASKVA, ,gr. 17. - Bol
ševikų valdžia planuoja išlei
sti naujus savo rublius valiu
tos sustiprinimui. Tas j ų | n o s į>«evi*»g atgaivinti m-

MASKVA, gr. 17. — Pra - 'ma i s to eksportuoti, 
eitą žiemą bolševistinė Rusi
ja turėjo maisto krizį, gi šią 
žiemą turės industrijinį krizį. 
Dėlto, kaip Leninas, taip Tro-
tzky darbuojasi apdraust i nuo 
griuvimo kasyklas ir dirbtu
ves. Tam tikslui pašvenčiama 
visa energija. Leninas pasiun 
tė atsiliepimą Ukrainos sei
mui Charkove. Ragina Ukrai-

rublis, sakoma, busiąs stan-
darizuotas ne aukso bet pre
kių verte. 

Tai jau socialistinė paslap
tis. 

KAMENEV — MASKVOS 
VIRŠININKAS. 

MASKVA, -gr. 17. - Mas
kvos sovieto pirmininku iš-
naujo išrinktas Kamenev. Kai 
bedamas ragino pasaulio dar
bininkus pasukti revoliucijos 
kelian. 

dustri ja Donece. 
Iš visako matosi, jog Rusi

ją turės paliesti naujas ba
das. Kad geltfeti industriją 
ir gauti pinigų užsieniuose, 
bolševikų šulai apgalvoja did
žiumą Rusijos javų ir kitokio 

Norima dešimčiai metų pas
kelbti visiems Rusijos darbi
ninkams sumažintus uždarį 

i 

bius. Šiandie skiriamo darbi
ninkams uždarbio neužtenka] 
prasimaitinti , dėlto norimi 
dar labiaus sumažinti. 

Tai bolševistinė išmintisį 
Turbūt, jie mano, kad labiaudj 
išalkę darbininkai atliks dau-į 
giau darbo. Savo kailio gelbė
jimui jie nori darbe žmones 
badu marinti . 

Trotzky darbuojasi . ir už 
porcijų mažinimą. Girdi, ja
vai reikalingi eksportui. Be? 
vargiai bus javų, kuomet žmt 
nės negaus pavalgyti. 

$36.30 TAKSŲ IŠPUOLA Į NESURANDAMAS RADI-
K I E K V I E N A M . 

S A V I E J I R E M K I T E S A V A I 
Į S T A I G A S . 

MAKEDONAI NORI S T E I 
GTI NAUJĄ VALSTYBC. 

Jų būriai įsibriovė Bulgarijos1 

distriktan. 

vSOFTA, Bulgarija, gr. Iv. 
— Autonomistų veikimas pli
nta " rytinėje Trakijoj ir kai-
kuriose pietiniės --Makedonijos 
dalyse. Pas taromis dienomis 
skaitlingi autonomistų būriai 
įsibriov{ė Makedonijos distrik
tan, priklausančian Bulgari
jai . Užėmė miestelius Kus-

bouliskio valdžia savo lėtu 
apsiėjimu sukels daugybę vie
tinių priešų. Kabinetas pri
pažįsta, jog toksai opozicijos 
veikimas gana r imtas. 

Sukilėliai autonomistai, a-
not žinių tur i kulkasvaidžius 
ir užtektinai kitokių ginklų. 
J iems vadovauja makedonai 
revoliucionistai, kurių tikslas 
įsteigti autonominę Makedo
niją, kurion turėtų ineiti Įmi
gai ų, serbų ir graikų užgrob
tos Makedonijos dalys. Sos
tine jie pasirenka Salonikus. 

S P R I N G F I E L D , 111., g. 17. 
—/ Illinois valstybėje 1921 me 
tais užlaikyti tik vieną valsty
bės valdžią (be federalės) iš
ėjo kiekvienam Illinois žmo
gui $36.30 taksų. 

N A U J A S J A P O N I J O S 
AMBASADORIUS. 

TOKYO, gr. 17. — Ministe 
rių kabinetas vakar patvirt i
no ambasadorių Suv. Valsty
bėms užsienių reikalų vice^ni-
nisteri l l an ihara . 

KALAS. 

Suv. Valstybių maršalo asi
stentai niekur negali rast i ne
senai iš kalėjimo paliuosuoto 
milionieriaus radikalo Bross 
Lloyd, kuriam norima įduoti 
teismo nuosprendžio kopiją 
del jo padėtos parankos 
pasprudusį Rusijon radikalą 
Hayvvood. 

Nuo Brošs Lloyd norima 
iškolektuoti 20,000 dol. 

PARLAMENTAS STOVI 
UŽ T R E M I E R Ą . 

Pasklvdo žinių, kad Chica-
gos policijos viršininkas F i t -
zmoris busiąs paliuosuotas iš 
užimamos vietos. J o vieton 
miesto majoras turi kitą kan 
didatą. 

o 

Nemažas pavojus. 

Bulgari jos vyriausybjė tvir
tina, kad j i tą autonomistų 
veikimą sutraškins, kaip tai 

darosi ir tikintiems žydams, lą. 
• 

galų-gale bolševikai gaus ga- markės, a r Vokietijos ekono- 'no mėnesio. Tečiaus bulga-j minė pragaištis ? Tai klausi- rų visuomenė bijo, kapl Stam-

1 sąjungą arba bloką ir jin įs
toti kalbina Bulgariją. Te
čiaus Bulgarijos valdžia išto
lo laikosi. Sako, Bulgar i ja 
nereikalauja but įveliama j 
svetimus reikalus. 

Premieras Stamboulisky 
tvirt ina, jog Bulgari ja gali 
Balkanų reikaluose draugin
gai kooperuoti su kitomis val
stybėmis. Bet rištis, bloko ry
šiais nekuomet nereikalauja. 
Bulgari ja nori ramiai gyven-
ti. 

tendil, Dj urna va, DoupnisatĮ T»„I— V • 
T ; ' YJV. Bulgari ja nori but viena, 

i r kitus. Lokaltes valdžios / . -
prašalintos. Pasipriešinę nu-j Balkanų valstybės sudaro Įg 

galabinti. 
Bulgari jos vyriausybė pa-

siunįė kariuomenę įvesti t e i 
tvarką. /Pečiaus situacija 
krit inga. Nes autonomistai 
y ra dideliame skaitliuke. 

P A R Y Ž I U S , gr. 17. — 
Francijos parlamentas 512 
balsų p^ieš 76 reiškė pasiti
kėjimą premieru Poincare. 

Keturios šeimynos tu re j 
dumti laukan aną naktį kilu* 
gaisrui dviejų aukštų aparta-
mentiniuose namuose, 1415 
Berwvn ave. 

IHI LIETUVOS ATSTOVYBES SKELBIMAS im 
Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymų, visi užsieniuose 
gyvenantieji 

LIETUVOS IŠEIVIAI 
Kad pasiliktų Lietuvos piliečiais 

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI 
Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m. 

Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų įstaigų, arba 

LITHUANIAN LEGAH0N, 
1925 F. srreet, N. W, Washington, D. C. 

Lietuvos Respublikos Atstovybe 

X 

i 



I 2 
^ H 

D1AUCAS Rnw>$enis grnocISo 18,1&Ž2-

LIETUVIU KATALIKŲ 

bRAUO.VS* 
* kasdien* išakynu cedėldlenlūB 

^ PRENUMERATOS KAINA: 

HM 
Metų $3.00 
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skaitosi QQO tUMrašymo diena-

| nuo Naujų Metų. Norint perinai 
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S. V. POZICIJA. 
Santarvės valstybių prein-

jrų konferencija Londone ne-
vė gerų rezultatų. Konfe-
ncija nukelta. Oficialiai 
anešta, ,kad premierų kon-

f
encija bus atnaujinta sau-

2 d. Londone ar Paryžių 

Francija nenusileidžia. Vo 
eti jos interesus anuomet 
nė Lloyd George valdžia. 

|nglijos valdžiai pasikeistus, 
ancija daugiaus palankumo 
ukė iš pusės Bonar Law, bet 
naujoji Anglijos Valdžia ne

įtaria aukštiems Francijos 
ikalavimams. Anglija sutin-

fe, kad Vokietija, mokėtų ka 
1 kontribuciją, flečiaus^ ir 
fcntribiu'ijai turi but ribos 
okietija turi mokėti sulyg 
s įgalių 
Anglija priešinasi Franeijo? 
k^upacijai naujų Vokietijon 
[otų. Nes tas jos žygis sukel-
l naują karo vėsulą Europo- ( 
. Be to, Anglija nori, idant 

|>ntribucijos suma Vokietijai 

< 

ŽODIS P. M. Š L E Ž E V I » 
—. . . • • • • • _ • - • . . . • i. . . . r . . — — £ • - " » - , , - - i m 'i." niii«rrįįw - įiin . - iri ,m M niij ., i- • TTT rviir] ... ^ p ^ ^ ^ M ^ ^ M | ^ — ^ M 

žinoma kiek Amerikos valdžia"Amerikos Lietuvių Veikėjų Lietuvos žmonės, Jnanau, ,bus; sutinku. Bet reviduokime tai 

'/Lietuvos Žinių'> No. 208 
uljx> p. M. Šleževičiaus strai
psnis antgalviu "Del Ameri
kos Lietuvių Registracijos". 
lame straipsnyje autorius iŠ 

ima už užsienio pasus, gale- Konferencijos Lapkr. 30, 192!, 
jo to pasiteirauti' pas tuos in- |New Yorke", tarimus ir vėles-
formatorius, kurfe apie tas nes to viso pasekmes, o sura-
" "baisias'' p.Čarneckro klaidas si te faktą kas yra tikrieji vie-

neckiui grasinimą neužsire 
gistravusiems turtcr konfiska 
vima. Lai gerbiamas šteževi-; ... M<ffma^ k i e k j i e mokėjo nybės ardytojai. 
čius nurodo kuomet, kame ir, A l n e r l k o s v a l d ž i a i ^ s a v o p a . l 
kokiu būdu p. Čarneckis grą4-sus p^žiUGdAmi Lietuvon 

dalies rimtai nurodo reikalą sino, kad neužsiregistravu- a v a n įUrų varinėti ir* but ne-

ČPagyrų puodai, L. 

Tam pačiame "Lietuvos 
. j Žinių" Nr. yra pilna ameri-reviduoti įstatymą ir taisykles šiems bus turtas konfiskuo- iteik«ję bereikalo liaudies klai-^1111* JNr* 3™1 P1111' 

dėlei Amerikoje gyvenančių Į tas f Tą -žiaurų konfiskavi- ^ D a h a r r i r^dįL rakartoti S ^ ^ ' ' sandariečių " Amerikoje gyvenanči 
lietuvių registracijos. Tik gai- mą" pramanė ir išpūtė jojo (p.: p šleževičiaus žodžiai: "Tai 
la, kad prie to gražaus rimtu- j Šleževičiaus) vienminčiai A- ]£•&$& p . Sleževičiaus smar-
mo įsimaišo kelios nėdovano- merikoje "sandariečiai" tiks 
tinos neteisybės, kurios teikia; lu pasitarnauti savo paYtijai 
didelio pasitenkinimo Ameri
koje gyvenantiems priešvals
tybiniams gaivalams, o ken
kia tiems, kurie visada ir vi
saip Lietuvą rėmė ir remia. 
Todėl vardan teisvbės noriu 
nurodyti p. Šleževičiaus klai
das. 

Didelė neteisybė. 

Pačioje pradžioje savo strai
psnio, kuri su pasigėrėjimu 
persispausdino Amerikos lais
vamanių laikraščiai, p. Šleže
vičius sako: v 

. * * Lietuvos Atstovas Ameri
kai p. Čarneckis paskelbė A-
merikos lietuvių registraciją, 
nustatydamas tam tikrą mo
kesnį ir tiems, kurie neužsi
registruos paskirtu laiku gra
sindamas jų turtą konfiskuoti 
Lietuvoje. Kuriais įstatymais 
p. Čarneckis visą tai padarė, 
sunku įspėti. Mes žinome tik 
vieną įstatymą: "Laikinasis 
įstatymas apie Lietuvos pi 
lietybę" (L.< V. Ž. Nr. — 2-3) 
ir to ""Laikino j statymo pa
pildymas (V, Ž. Nr. 94)". 

(Pirmame ' savo sakinyje p. 
Šleževičius pasako didelę ne
teisybę primesdamas p. Čar-

ir sukelti piliečių neapykan 
tą prieš Lietuvą ir gerb. 
atstovą p. Čarneckį. Tais pa
čiais " sandariečių " plepalais 
ir p. Šle&evičius klaidina Lie
tuvos žmones. Susikompromi
tavę priešvalstybinėje akci
joje "sandariečiai" nusivaly
mui savo nuodėmių bando tai 
primesti gero. atstovui Čar-J, 
neckui, gi p. Šleževičius, (ma
tomai informuotas "garsaus 

kiad suklysta". 
Paskelbus Amerikoje Lietu

vos piliečių registraciją mušu 
* * sandariečiai - laisvamaniai*' 
visa gerkle suriko, kad jokio 
įstatymo įsakančio registruo-
ties nėra, tas yra išmislas tik
tai p. Čarneckio su jojo padė
jėjais. Jųjų spauda instigavo 
draugijų ir kolonijų , protes
tus, juos su pasigėrėjimu tal
pino ir tai kreipiant visą do-
mę prieš atstovą, kuris tik 
pildo įstatymus, o ne prieš 

pasigy
rimų, ,su paveikslais pamar
gintų ir šaukimas amerikie
čių Seimo Lietuvoje. Apie tai 
butų galima daug prirašyti. 
Bet tai butų bereikalingas po-
pieros marginimas besiginči
jant su tokiais "veikėjais", 
kurie tik patys moka save pa
siskelbti. Amerikoje jų "ge
rieji clarbai" yra ižinomi, gi 

tiek susipratę, kad permačius! ne kerštu, ne apkaltinimais to 
tikslus tų kurie šaukia; i 'A- uėužsitarnavusių asmenų ar 
merįkiečiai, suvažiavę be skir-! griovių. Registracijos įstaty> 
tumo partijų ir tikybos, vieny-; aias, matomai buvo iššaukta* 
kimės ir susivieniję pareiški- iš rusų begrįžtančių piliečių 
me mūsų norus remti valsty- reikalo, ir ant nelaimės nepas-
be su tam tikrais išruokavi-1 tebėta, kad tuomi labiausiai 

paliečiama Amerikoje gyve
nantieji lietuviai, kurie to 
neužsitarnavo. Geri piliečiai 
Amerikoje nėra ir nebus prie
šingi pačiai registracijai ir ne
dideliam už tai mokesniui. Bet 
jau tas priverstinas ėmimas 
pasų ir tos visos su tuomi su
rištos formalybės amerikie
čiams prie to nepratusiems ge
ro įspūdžio nedaro. 

Ex-Chicagietis. 

maįs" (Žodžiai p. Ivaškevi
čiaus straipsnyje "Del Ameri 
kiečių Suvažiavimo" ten pat). 
Jie patys • pasisako, kad jie 
valstybę tiek rems, kiek jiems 
už tą rėmimą iskalno Bus .pri
žadėtą arba atlyginta. Tai jau 
perpigus patriotizmas. 

Kai kas taisytina. 
Kad /amerikiečių registra

cijos reikalas reikalinga revi
duoti su p. Šleževičium pilnai 

sandariečio,, ^Ivaškevičiaus) į p a t į į s t a t v m ą i rSeimą, kuris 

respondentas ir skelbė, kad jo-
Tai griežtai skirtingi daly- į kio įstatymo įsakančio regis-

| ^ | žymiai sumažinta. Kadra i . Beto, S. Valstybių ekze •] truotis nėra, ne nuostabu. Bet I tomai pasitenkina vien mūsų' galutinai paaiškėjo, kad Lie-
kutvvi valdžia nedali to k 1 au-, kuomet to ieškodamas nesu-|"sandariečių" teikiamomis in.tuvos vvaldžia uždėjo per'di-Francijai to permaža. J i 

praiadus Francijos palan-
tnno, Anglija sutinka dova-
oti Francijai karo skolas, jei 
rancija sutiks sumažinti se-
iau nustatytą Vokietijai kon-
jibuciją. 
lori, kad karo skolas jai do-
|itnotij ir Amerika. Anglija 
įgalėjo to garantuoti ir pre 

Vistik Anglijos vyriausy 
ė nusprendė pasiteirauti Wa 

pingtone apie skolų >lovano-
luą Francijai. 
Tuotarpu karo skolų dova-

jojimo klausimu Suv. Valsty-
ių vyriausybės pozicija yra 

skolina savo autoritetą "san-
dariečių" nuodėmėms pas
lėpti. 

Nežino įstatymų. 

fToliaus p. ŠI. išeitavęs įs
tatymus ir radęs, kad regis
tracijos įstatymas yra, užklau
sia: * Jvokiu įstatymu remda
masis p. Čarneckis paskelbė 
mokesnį po 10 dolerių~ me
tams už pasus f". Paminėjęs 
visą eilę įstatymų ir parėdy
mų apie mokesnius už pasus 
ir vizas iš Lietuvos ir niekur 
nesuradęs nurodymų imti už 
pasus po 10 dolerių, sušun
ka: "Taigi čia atstovo p. Čar
neckio smarkiai suklysta". 

Kad šito ieškodamas nera
do "Vienybės" specialis ko-

įstatymą išleido. Tuomi su 
klaidino minias; daugelis ne
si registruos, įstatymo nepil
dys, pasidėkojant mūsų save 
besiginantiems "veikėjams 
tautininkams". Visa buvo da
roma prieš Seimo rinkimus, 
kad tuomi Lietuvoje pagelbėti 
savo vienminčių partijai dau
giaus laimėti, kitą partiją nu
smelkti, nežiūrint, kad valsty-
bo ir jos autoritetas del to tu
rės nukentėti. 

Kas ardo vienybę? 
Pabaigoje p. Sleževičius, 

kviesdamas prie vienybes ir 
rimtų žygių blogo pataisymui, 
pareiškia, kad amerikiečių lie
tuvių tarpe tą vienybę suardęs 
p. Čarneckis^ Labai gaila, kad 
p. ŠI. taip siaurai susipažinęs 
su amerikiečių padėtimi; ma 

IŠ MŪSŲ CENTRO, Mk . H . 
• Mokesnių klausimas pasi

rodė irgi gana įkyrus. Jau ir 
Federacijos Balsas Piliečių 1 0 d o l kaį,kUriems pasirodė 

Registracijos Klausimu. p e r d i d e l e lnokesnis, gi dau-
A. L. R. K. Federacija vi- geliui butų prisiėję ir dar dau-

suomet tvirtai laikėsi lietuvių giau mokėti. Jeigu Lietuvoje 
tautybės pamatų. J i taip pat-i^3<> parėdymas, nustatantis 
gaivina ir gaivins ištikimybės ' 40 litų($4.00)mok. už pasą, tai 
dvasią Lietuvos piliečių savo j ir ™usų piliečiai samprotau-
valstybei. Todėl ir paskelbus! ja, kad turėtų užtekti maž 

dienas ir stiprai išsikaštuoti. t eita laiką nuo įstatymu nus-

Atstovybei Lietuvos piliečių daug $5.00 į metus^ net ir už 
registraciją, Federacijjo savo pirmus metus. Paaiškėjo visų 
šių metų Kongrese priėmė re
zoliuciją, raginančią Lietuvos 
piliečius užsiregistruoti, ir iš
pildyti pareigą, uždėtą Lietu-
\os respublikos. Drauge su 
tuo Federacija išreiškė pagei-

1 davimo, kad įstatyme butų ai
škiau pabrėžta padėtis lietu
vių patapusių Amerikos pilie-

[čiais, tai yra, kad jiems bus 
palengvintas Lietuvos piliety
bės atgavimas, ir antra, kad 
registracijos terminas butų pa 
ilgintas. 

Pradėjus įstatymą vykinti-

simo įspręsti. Belieka kongre
sui tarti savo žodį. 

Suv. Valstybių vyriausybj 
pripažįsta, kad Vokiietija bū
tinai turi mokėti kontribuciją. 

randa teisių ir įstatymų žino-' formacijomis. Plačiaus matan-1 <ielį vargą savo išeiviams — 
vas Seimo narys, partijos au-' tiems lietuviams ypač ameri- j piliečiams, kada ji pavedė, 
tori tetas, tai'reikia didžiai! nu- kiečiams yra N gerai žinoma,! jog užsiregistruojant būtinai 
sistebėti. Jeigu p. Šleževičius kad tos vienybės čion niekad i reikia išsiimti ,ir pasas. Gal į 
citavo "Vyriausybės Žinių " . p . Čarneckis neardė ir near-

bet ne taip staigiai ir stambiai Nr. 99, eilinį numerį 798 pa-1 do; Kiek mes turėjome patir-
kaip Francija norinti. ragrafą 10-tą, tai kaipgi gale-1 ti Lietuvos atstovų čion dar-

Pagaliaus S. Valstybių vy-jjo apleisti nepastebėjęs prie bus, tai p. Čarneckis iš buvu

si atymo leidėjams ir ministe-
rių kabinetui nebuvo pilnai 
aiški Amerikos darbininkų 
padėtis, kada jie apkrovė juos 

bendras noras, kad Lietuvos 
i 

Valdžia, surašydama visus 

kirto termino; 
4) kad įstatyme butų aiš

kiai pasakyta, arba kad Lie
tuvos augščiausis Tribunolas 
duotų oficijalų išaiškinimą 
jau esančio įstatymo ta 'pras
me, kad svetur gyvenantieji 
lietuviai, patapę kitų šalių pi-
liečiais, -atsižadėdami senosios 
Rusijos pilietybės galės leng
vai ir greitai atgauti Lietu
vos pilietybę, kaip tik jie 
gTjš vėl gyventi Lietuvoje; 

5) kad registracijos termi-

savo piliečius Užsieniuose, kad ' n a * hutų F»*W*tas dar ke-
liems mėnesiams. pasitenkintų jų paprastu pa

reiškimu/ kad jie nori būti Lie 
tu vos piliečiais, su kuriuo tai 
pareiškimu jie galėtų užsimo
kėti savo metinę mokesnį (sa
kysime $1.00); gi kad paso 
išsiėmimas butų atidėtas iki 
tam laikui, kada pilietis va
žiuos į Lietuvą. Pasirengu
siam važiuotai Lietuvą nebe 
taip sunku i|r skaudu ir visi 
formalumai atlikti. 

Visa tai turėdama omenyje 
Federacijos Valdyba pereitą 
lapkričio mėiiesį dar sykį krei
pėsi į Lietuvos Seimo narius 
su motyvuotu raštu, prašyda
ma. 

1) kad pasų išsiėmimas bu-, 

Šitie Federacijos pageidavi
mai yra pilnai teisėti ir pa 
matuoti. Federacija pilnai ti
kisi, kad Lietuvos Seimas at
sižvelgs į šiuos Lietuvos pi 
liečiu pageidavimus ir kad 
netrukus persvarstys piliety
bės įstatymą išeivijai pagei
daujamu krypsniu. 

Jeigu šitie pageidavimai bu
tų išklausyti ir priimti, tuomet 
tie, kurie bus jau išpildę pir
mąjį, registracijos. įsakymą, 
neturės, jokio nuostolio. Jų mo-
kesniai butų paskaityti toles 
niam laikui. Gi tas išsiimtas 
pasas su visais atliktais var-
gaiš ir formalumais — bus 
jiems paliudyjimu augšto pi-

riausybė neleis skaldyti Vo-j to paties paragrafo 10-to šiųjų geriausiai atstovauja j prie šiofe progos daugybe be-
lierų konferencija pertrauk-Į kieti jos arba savintis jos te-1 PASTABA, kur parašyta: 

ri tori jas. 
Taigi, $uv. Valstybių vy

riausybės pozicija aiški. To-

" ATSTOVYBES IR KONSU-
valstybę nesikišdamas į vie
tos lietuvių srovių ar organi-

1 

Anglija. Francija, rodos, tu
rėtų sumažinti savo apetitą ir 
gelbėdama savo ekonomine 

ĮĮIški. Karo kontribucijos ne- padėtį, neskandinti sau ne-
[rivalu painioti su skolomis, draugingų valstybių. 

reikalingų formalumų: pildy
mas ilgiausių aplikacijų, pri
statymas reikalingų fotogra
fijų, parupinimas liudininką 
(seniau), viešojo notaro sura
dimas; vėliau dar parėdymas 

VYRIAUSYBE IŠ SAVO PI- kėjų trūksta. Tą vienybę čion Į pristatyti tam tikrų dokumen-

LATAI UŽSIENYJE UŽ IŠ- zacijų reikalus. Riintas, tak-
DUODAMUS UŽSIENIO PA- tingas ir randąs prielankumo 

kios pat pozicijos laikosi ir j SUS IMA TOKĮ PAT MO-: diplomatijoje žmogus, kurių 

tų atskirtas nuo registracijos; !įietinio'susipmtimo ' ir ištiki-
M) kad mokesnis lietuviams 

išeiviams Amerikoje butų nu-

KESNĮ, KAIP lR VIETOS ypatybių daugeliui mūsų vei-| 

LIEČIU UŽ UŽSIENIO PA
SUS". v ' - " 

ardė ir tebeardo mūsų broliai 
"sandariečiai" su p. Račkaus-

tų — visa tai labai apsunkino 
įstatymo išpildymą. Darbinin-

statytas ir pirmais metais, ir 
vėliau kas metai nedaugiau, 
.kaip $5.00; N „ 

3) kad tie, kurie dabar už
siregistruos, išsiims pasus ir 
užsimokės po $10.00, kad*"jų 

mybės Lietuvai. 
s Galop turime aiškiai pa

brėžti, kad atsitikime, jeigu 
del mūsų nenumatomų prie
žasčių Lietuvos Seimas ne
rastų galimu mūsų pageidavi
mų išpildyti, mes, lietuviai 
Katalikai, liksime ištikimi 

mokesnių butų paskaitytas už j Lietuvos vyriausybei ir jos 
du metu; gi^ie, kurie visai Seimui ir vykinsime Lietuvos 
neužsiregistruos paskirtu lai- i įstatymus, paliečiančius jos 
k u, kad vėliau turėtų mokėti 

Jeigu p. Šleževičiui nebuvo ku priešakyje. Pastudijuokite] kams prisieina sugaišti kelias dvigubą mokesnį už visą pra-
piliečius. 

Federacijos Sekretorius. 
so m^m^>m^>ė^WKymomomkm^ 'm&mt'm 

9 i Jonas Paukštis. 

ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIU, 

(Tąsa.) 
Saka T uis dažnai būdavo matomas 

ažnyčioje ir prie sakramentų. Dabar čia 
iškas jam rodėsi r imta, turininga. J i s 
ang skaitė, dar daugiau galvojo ir veikė. 

— Skubinkis ^era i dary t i ! — tai 
uvo jo prisisavintas obalsis. 

Bet Amerikoje jam lyg- trošku buvo. 
j s veržėsi Lietuvon. Ten dirbti už saVe 
r už kitus. 

Šauniai kilnojos Atlantiko bangos, 
lizgedamos tekančios saulės spindu-
uos. Dar drąsiau siūbavo Vinco Sakali-
io krūtinė, kada jis pasijuto netoli Eu-
3pos krantų. 

Ak tėviške, kaip - galingai tu moki 
žburti jaunuolio ^ielą, kada jis artinas 
rie tavo ribų!.. Vincas nerimavo. Jam 
vudna buvo atsiminus tą gimtinės so-

kurį jis, nepaisant matušės įsaky-
ų, buvo paniekinęs. Kas žin ar išties 

į jį geroji mamytė savo rankas!.. Ak tas j vilnimis lyg rodos norėjo su Vincu atvi-
sapnas, sapnas!.. Nejaugi ji but mirus?.. 
Taip jis norėtų dabar jai pasirodyt išti
kimu sūnumi... 

- Dieve, kaip lėtai dunda' traukinys. J lėnus. Tik išgriautos Raudondvario ir Zu-
Ak kad ištikrųjų jis turėtų sakalo spar
nus... —^svajojo Vincas. Bet tai dar bus 
nustebimo, kada aš visai iš netyčių pasi
rodysiu ties gimtinės vartais... Kas žin 
ar jie mane pažins ?.. Aaa, tai dar bus sma 
gu. t t 

Štai jau jis ir Kiaune. Čia visa lietu
viška. Visokios ministerijos, prezidentas, 
seimas — kaip tai iškilrffingar sRaniba. 
Kaip glamonėja akį matant savus karei
vius, savus valdininkus. Padangėje lais
vai skraido valstybiniai orlaiviai. Žemai 
dūzgia automobiliai, švilpia traukiniai. 
Visur užė atnaujinti fabrikai. Kareivinė
se skamba šaunus Lietuvos liimnąs... Vi
sur plevėsuoja mūsų vėliavos. Ir kaip 
malonu gėrėtis nepriklausomąja Lietuva, 
pirmą kartą patekus josios padangėn!.. 

Trispalve vėliava pasipuošęs jau Ne
muno bangomis pūškavo garlaivys. Vin
cas valžiavo gimtinio sodžiaus linkui. Se
nas Nemunas ošė, bangavo, klegėjo savo 

rai pakalbėti, juomi pasidžiaugti. Ant 
Nemuno krantų pasistiebę jauni pušynėliai 
rodos lingavo, sveikino jį savo viršunė-

pyškio bažnyčios savo griuvėsiais liudnino 
jo akis... 

Bet štai jau garlaivis sustojo. Neri-
mastaudamas jis išlipo. Visi į jį sužiuro. 

— Tai koks nors merikantas... kalbėjo 
žmonės. 

Niekas jo nepažino. i r jis nesutiko nė 
vieno pažįstamo veido^ 

— Dar bus geriau -*— galvojo jisai. 
Netrukus jis pasisamdė vieną žmo

gelį, kad jį nuvežtų į Kovinių kaimą. 
, — Ar tai tamsta busi tas merikantas 

iš pačių Novinių? - ^ užkalbino jį vežėjas. 
' — Koks merikantas? 

— Nagi tas ką nupirko nusioaigėlio 
Šakalinio namus!.. Maniau kad iš Kauno 
kur parvažiuoja... 

Vincas net nutirpo. 
— Ar tai ūkininkas Šakalinis jau 

nusigyveno? — paklausė Vincas po va
landėlės.. 

— 0 kadai tai!.. Jau nuo pat -karo jis 

neatsigriebė. Prieš metus mirė jo žmona. 
O šią žiemą ir jis pats ant ledo užsimu
šė... TSako, kad jis smarkiai durnavojo. 

Ir čia jis trumpai nupasakojo kiek 
žinojo apie visas Šakalinių nelaimes. Kei-

(kė ir piktąjį amerikietį, kurs su visa apy
linke nuolat bylinėjasi. 

— Girdėjau, kad aną naktį visos jo' 
trobos sudegė. Sako, buk' kas nors iš ker
što bus padegęs... Na, jau jis ir visiems 
įsipyko ik gyvo kaulo L 

Dabar Vincas tik klausinėjo ir klau-
sinėjo. Bet jau apie aplinkinius kaimus 
apie tai kaip jie praleido karą, kaip jie 
gyvena ir tt. Žmogus tik pasakojo ir pa
sakojo, pečiaus Sakaliniui jau ne tiek 
rūpėjo jo pasaka, kiek tai, kad, tik ne
imtų jo klausinėti iš kur jis ir tt. 

Toji giria, kuri šlamėjo savo neįspė
jamas pasakas, rodos dabar į,jį rodė sa
vo šakomis, kartodamos "tai tu savo tė
vus kapuosna be laiko pašarvojai, savo bro 
liūs pas svetimus išgujei!".. 

Dar neramiau -pasidarė Vincui, kada 
jie privažiavo j gimtinio sodžiaus palau
kę. . 

— Dėduk, 'dabar jau tu galėsi grįžti. 

Užteks! — ir gausiaį atsilyginęs pasiė
męs savo porą'didžiulių ryšulių jis pasi
dėjo šalykelėj. Ir priėjęs'į palaukę jis 

dar ilgai žiurėjo j naujintėlįus nuodėgu-
, liūs... 

Širdį sopuliai varstė, 
i — Vaikeli,«— tarė jis pasišaukęs pa

giry ganantį "piemenuką. Kur čia Saka-
lįnių vaikai gyvena? 

— Vincuk, ar tai tu? — sušuko džiau-
irsmingai Antanukas . • 

— Taip, aš Vincas Šakalinis! į 
— O aš ^enai šičia tave laukiau. Vis 

ganydavau pagiry... 
Vincas ašaromis apsipylęs apkabino 

broliuką. 

— O kur kiti? 

— Juozukas Kauno ligoninėj dar 
nepagijo ir mokinasi, Fetrukas namie, o 
Onutė su kitais gano Dilgynuose. 

— Dabar jau. nereiks jums tarnauti... 

— Tai aš bėgsiu Petruką pašaukt... 
Ar paganysi galvijus, kad į javus neįei
tų?.. 

(Bus daugiau) 

s 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgu Street 

CHICAGO. nX£NOlH 
Telefonas Vardu 5032 

Valandos — 8 iki 11 18 ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. N •dėl lomi* 
oflaaa uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Cilaaer pe* 

reiaa J rankas Dr. Cnas. Segal, 
lento ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Glaser. 

8148 So. Morgan Streec 
Ofiso Valandos: Nuo l t ryto 

Iki % po pietų, nuo-8 lkl T rak. 
Med. nuo l t iki f. po pietų. 

Telefonas Yards 887 

8 DR.A.L.YUŠKA 
j] 1900 So. Halsted Str. f 

TeL Ganai 1118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po plet. 

5 iki 7 vai vakaro. 
JJ Rea. vai.: 2 iki 4 po pietų. £ 
•j 4193 Archer Ave. • 
> Tel. Lafay.ette 0098 • 

K»*r?r»^rrr7rwy8ririr7v7^g^^ 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Apvogė Pievienų bažnyčią. 

Juozas Kesminas, Bacine, 
Wis., gavo laižkg, iš savo gini 

'• tinęs, kuriame tarp kitko ap-

IŠ JAUNIMO DARBUOTOS, jau gata^ ir visi kas tik gali \ijo sekanti' asmenys: pjrm. — ' r a š y t a s l i u d n a f i atsitikimas. 

Vakarai. — Raportai. 
Sportas. 

į yra kviečiami atsilankyti. 
Užbaigus susirinkimą pra-

i sidėjo diskusijos tarp tJ. Bu-

Dr. Šmitas, pag. Žukauskas, N a k * . « 16-d.rugp. šiu metų 
rast. — Čaplikas ir ižd. — 
Gedvilą, gerai žinomas katali-

"Vyaukegan, 111, — Gruodžio 
6 d. L. Vyčių 47 kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą. 
i Prie kuopos prisirašė, A. 
Remeikmtė, Ant. Gustas, J. ^Jo s P i k t o s užbaigti sekan-
Kundrotas, Kaz. Kasiliauskas i < i a m e v i r ink ime 

kančio ir J> Jakučio, kaslink kų veikėjas. Kliubo direktoria 

apvogė Pievienų bažnyčią. 
Piktadariai per .langą įlindo į 

krutamųjų paveikslų, ar jie y-
ra reikalingi, ar ne. Bet ka
dangi buvo vėlus laikas, disku-

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4448 So. Western Avenue 
Telef. Lafayette 4148 

Yaan4os: 8-11 rytais, 1-8 po 
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie
niais tiktai po pietų S lkl 8 vai. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4881 Sa Ashland Ave, 

i 
TeL Yards 8*4 

Tel. Yards 0884 
• OFISO V AL.: 

8—lt r. ryto, 1—3 ir 7—t • . v. 
Nedėliomis: nuo l t • . ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

Kezid. tel. Van Buren 02*4 
Ofiso tel. Boulevard 9191 

Dr. A. A. R0TH 
RI'SAS GYDYTOJAS tr 

CHIRURGAS 
specialistas Moteriškų, Yyrtfikų 
Valkų ir visų chroniškų ilgų. 

Ofisas: S335 S. Halsted Si. 
f ai.: lt—11 ryto; 1—8 po 
plet 7—8vak. Ned. 18—18 d. 
Ras. 1188 Independenoe Blvd. 

Chicago. 

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

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 Sontb Halsted Street. . 
Ant virkaus Pnlver. State Bank 
Valandos: nuo lt—12 ryte; nuo 
8—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo l t — t 
O ofisas Ir .gyvenimo vieta: 

ir Ant. Junčius. 
Raportai iš literatiško %sky-

riaus ir sporto sekcijos buvo 
priimti ir užgirti, nes jie daug 
veikė. Literatiškoji komisija 
rengė du vakaru — koncertą 
J6v. Baltramiejaus draugijai, 
teatrą kuopos naudai. Sporto 
sekcija, daugiausia veikė 
basketball žaidime. 

Kaz.. X.avardauskas išdavė 
raportą iš paskutinojo Vyčių 
surengto baliaus. Raportas pa
rodė jog liko gerokas pelnas. 

Toliau sekė raportai dele
gatų kurie dalyvavo Apskri
čio seime. Sekanti išdavė ra
portus: F. Bujanauskas, J. Ja 
kutis, S. Doeiutė, L. Zupkiu-
U ir J. Sukantis. l>aug įdo
mių dalykų apie seimą buvo 
išreikšta. Visi nariai buvo tuo 
visu patenkinti. 

Yytės savo sporto sekcijoje 
dar nėra daug nuveikusios, 
bet su šiuo mėnesiu žada gau-| 
ti mokytoją, kad jas išlavintų 
Y.asketball ir kitus žaidimus 
/aisti. 

Gruodžio 30 d. Vyčiai ren
gia Xaujų Metų sulauktuvių 
vakarą su vakariene. Tikietai 

Korespondentė. 

LIETUVIAI PIRMOJ VIE 
TOJ. — REIKALAUJA 
LIETUVIŲ KALBOS 

MOKYMO. 

Te' Blvd. 7042 [ 

Dr. C. Z. Vezelis i 
LIETUVIS DENTISTA8 

8719 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo* t ryto iki 8 vak. 
tJJ Seredomis nuo 4 iki t vakare. 
«8S 

NAUJI 2EMLAPIAI Iš 
LIE/TUVOS. 

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, UI. 

DR. P. 
Parkelį, savo oflsa po niim. 

8141 — 48 So. Halsted Street 
Naujame Jociaus Ręst. 1 lubų. 
Priima Ligonius nuo 8-12 A. M. 

8-8) P. 18. 
rel. Bonievard 7178 
Rezidencijas TeL Fairfaz 8574 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUTIS AKTU SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
aklų tempimą 
kas yra priežas_ 
tlml skaudėjimo 

galvos, svaigulio, ap.temimo, nervo* 
tumą. skaudančias ir užsidegusiu* 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk. 
lun. Valandos: nuo 10 Iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

<XXXXXX>OOOOOOOQOOOOOOOOOOC 

Dr. J . SAVICKAS / 
Naprapath 

• - * • » ! 
Telefonas Pullman 3385 

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

Telefonas Republic 1433 
1600 W. Garfield Blvd. 

£iaur: vak: kampas 85 Ir 
Ashland Avenue 

Vai. Nuo 4 Iki 8 vai: vakare 
Naprapathia del ' Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia T Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės ifitirtl abu gydymo būdu. Na 
prapathla prasalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
nirmos operacijos, tuoj seka antra! _ 
«r trečia: Yra gerai suprantama kad | = 111 • 11111111111111111M111111111U111111M11111 *^ 
sekame operacija ir trečioji yra ^ ^ T e I oiceio 8868 
daug sunkesne ir pavojingesnė iš-1 £ Ofiso TeL Cicero 48 
laikyti ir tuom kart ligonie liokta = 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

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

Ant 3 lubų. kamb. 14, 15, l t ir 17 
' Ant viršaus Platt's vaistinyčlos 

Temyk mano parašą. 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

Gary, Ind. — Gruodžio 8 d. 
vakare buvo sušauktas visų 
tautų Gary gyventojų susi
rinkimas, viešojoj mokyk
loj (public school), ben
drai pasitarti pradinės moky
klos reikalais. Milžiniška salo 
buvo prisirinkus įvairų tau
tų žmonių. Kiekvienos tautos 
žmonės susėdo į viena vietą— 
būreliais, paklausyti progra
mos, o paskui taipat kiekvie
nos tautovs žmonės ėjo į jiems 
nuskirtus kambarius pasitarti 
su mokyklos pasiuntiniais mo
kinimo reikale. Čia. buvo gali
ma darvti bile kokie ant mo-
kyklos užmetimai, kuriuos, jei 
tik gabma, mokykla stengsis 
pašalinti. 

Iš visų geriausia pasirodo 
lietuviai. Lietuvių į susirinki
mą atsilankė beveik pusė tiek, 

tan įeina Žukauskas, p. -Šmi
tienė, Dr. Šmitas, Gedvilą, p. 
Z. Gedvilaitė ir Lekarauskas. 
Labai smagu pažymėti, kad 
direktoriatan yra įėjus ir p. 
Z. Gedvilaitė, kuri yra čia gi
mus ir augus. P-lė Gedvilaitė 
jau nuo senai pasižymėjo sa
vo veiklumu lietuvių tarpe. Ji 
yra labai daug pasidarbavus 
netik vietos lietuviams, bet ir 
Yalparaiso Universiteto lietu
viams katalikams mokslei
viams, padėdama jiems vaidin 
ti veikalus ir išparduoti į va-
karus tikietus. Butų gera, kad 
daug butų tokių mergaičių 
veikėjų. 

Sekančiame' sekmadieny į-
vyks to kliubo svarbus susi
rinkimas, kuriame bus renka 
ma nauja valdyba. Linkėtina, 
kad valdybon butų išrinkta tie 

» 

patys \ asmenys, kadangi jie 
labai daug pasidarbavo kliubo 
suorganizavime ir jo iškėlime. 

Gariečių draugas. 

sakyklos duris įsibriovė į .za 
kristiją, paėmė visus bažny
tinius indus, ir taipgi prie 
mišių kunigo aprėdalus, *pa!ik-

SKAITYTOJĮI BALSAI, rrrz . . P I N I G Ų K U R S A S ) ] 
Siunčiant Lietuvon. 

Vokiečiai i ir drauguose ir! j 
priešuose sukelia nuostabą. Po! 
karo jie neteko daugelio gėle-! 

žies rudos kasyklų, anglių ka
syklų, kone derlingiausių že
mės- plotų, žymios dalies pre
kybos laivų; visa šalis apsuir 

bažnyčią, įlipo į sakyklą, peHkinta susčia kontribucija 
nemano pasiduoti nusimini
mui. Žinodami, Kad prarastu 
turtų neatgaus, nebent ginklų 
jėga, ko dabar negali padary-

>> 
Už 50—Litu 

100— " 
200—" 
300— " 

• • # • • 
• • • • • • • 

$ 5.50 
$11.00 
$21.7* 
$32.50 

400— v $42.85 
500—" $53i«r 
600—" $63.45 
700—" < $73.75 
800—" $83,85 
900—" $94.30 

1,000—" $104.45 
CENTRAL MANUFAGT0RIN6H 

DiSTRIGT BARK 
1112 W. 85th Str. CHICAGO. 

Turtas virš $7,006,000.08 

ta tik suviniota viena gedu- ti, jie visą domę nukreipė 
linga kapa. Piktadariai dar 
nesusektf. Nuostoliai siekia 
200,000 litų. 

Kadangi Pievienai nėra nei 
miestas, nei miestelis, bet tik 
prie kaimo bažnytkiemis ir te
nai jokių tolimų ateivių ne-
atsI!*vnko, tai galima manyti 
kad piktadariai buvo artimi 
žmonės. 

Parapijonai Pievieniečiai su 
dėjo reikalingą sumą pinigų 
ir bažnytiniai daigtai nupirk
ti nauji. 

.Tokios naujienos iš Pievie-
nų padangės. 

MIRĖ ŠV. KAZIMIERO DR 
JOS NARYS. 

Buvo tikras patriotas ir uo
lus katalikas. 

Biidgeport, Conn. — Mir^ 
a. a. Šv. Kazimiero Dr-jos 

kiek visų kitų tautų paėmu> Kaune, amžinasis narys, Kaži-

I DR, J, SHINGLMAN 
1888 So. 48 Oourt 

liemkite tuos kurie garsina-,: N. E. cor. 4» court ir 11 str. 
ant viršaus vaisįynyčios. -* si " Drauge 19 iiiiiiiiiiimiiiiiiiii-

kartu. Todėl lietuviai, viršy
dami skaičiumi visas kitas 
tautas, gavę progą, pareika
lavo, kad viešoji mokykla pa 
sirupintų įietuvį mokytoją, 
kuris nors vakarais galėtų 
dėstyti lietuvių kalbą, kaip 
mažiems taip ir užaugusiems 
lietuviams. Šitą reikalavime 
pirmiausia pakėlė gerai žino
ma veikėja p. Šmitienė, Dr. 
Smito moteris* Paskui ir ki
ti, kiek galėdami, nurodė lie
tuvių klasių reikalingumą. Y 
pač Dr. A. T. Šmitas, kuris 
vra mokvklos nuskirtas savo 
tautos žmonių pirmininku, dė
jo visas pastangas, kad išga
vus lietuvių klases. Mokyklos 
pasiuntinys pilnai neužtikrino 
tą prašymą išpildyti, bet jis 
pilnai sutiko su lietuvių rei
kalavimu ir išreiškė savo nuo
monę, kad turbūt bus duotos 
lietuvių kalbos klasės. Jis pri
žadėjo pasitarti su mokyklos 
direktoriatu tame reikale. Sia
me susirinkime lietuviams*kai 
bėjo Dr. Šmitas ir vienas mok
sleivis iš Yalparaiso. Abuolu 
kalb/'toju trumpai nurodė vie 
nybės ir lietuvių klasių svar
bą. 

Šis tai vienas Gary lietuvių 
pavyzdingas .pasirodymas sve
timtaučių tarpe. Dr. Šmitas 
daug prisidėjo prie prašalini-
mo partijinių vaidų, nesusi-
pratimą lietuvių tarpe ir dau
giausia jo pastangomis lietu
viai atsistojo pirmoj vietoj sve 
tinitaučių tarpe. 

Apie metus laiko atgal, čio
nai įsteigta "Amerikos Lietu
vių Politinis Klmbas" (Ame
rican Litliuanian Political 
.Club). Šito kliubo užmanyto-
ju buvo Dr. Šmitas, kuris pa
sitaręs su vįenu vietiniu lie
tuvių darbuotoju, nurodė lie
tuviams to kliubo svarbą ir 
paskui .daug lietuvių sutiko į 
j{ įstoti. Šio kliubo valdybon, 

mieras Butkus. Rugsėjo mėn. 
jis įsirašė į Šv. Kaz. Dr-ją 
ir buvo tuomet sveikas ir link
smas. Jis ketino Lietuvon va
žiuoti ir ten tarp savųjų gy 
venti ir dirbti. Čia buvo pil
nas uolumo ir rėmė visus Baž
nyčios ir Lietuvos reikalus. 
Buvo geras ir pavyzdingas ka 
talikas. Gaila jo šeimynėlei, 
gaila parapijai ir visiems Šv,. 
Kaz. Dr-jos nariams. . 

Šiuomi reišku a. a. Kazimie
ro Šeimynėlei gilios užuojau
tos jausmus i r maloniai pra
šau visų Šv. Kaz. Dr-jos na
rių Amerikoje ir Lietuvoje 
pasimelsti už dusią a. a. Ka
zimiero. Gailastingas Dievas 
tesuteikia jam amžinąją lai
mę danguje. Ištikimasai sū
nau, Bažnyčios ir Tėvynes, il
sėkis Viešpatyje. 

Kun. P. Kasčiukas. 
y 

Garsusis generolas Grant 
vienas kartą girdėjo ijegrą be
simeldžiant šitaip: "Viešpa
tie, mes dėkojame Tau už at
siuntimą generolo Butler. Jis 
yra į mumis panašus. Nors.jo 
oda balta, bet jo širdis juo 
da." -N 

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS. 

Staigiai susirgus kada jau
čiama šaltis anba tuoj karu
tis uždega, burna parausta, 
kvėpuoti sunku, krūtinėj skau 
smas, tai jau tikras ženklas 
kad plaučių uždegimu serga. 
Kadangi ji yra labai pa 
\ ojinga liga ^ai tuoj turi kreip 

prekybos ir pramonės pusėn. 
Tame jie nuostabus. 

Vokietijos valdžia nors yra 
baisiausiame piniginiame pa 
dėjime vienok surado būdą per 
pastaruosius keturis metus 
duoti pirklyibos laivų kompa
nijoms 180 milijonų dolerių 
paramos pastatydinti kuodau-
giausia laivų. 

Tikslas atsiekta. Vokiečių 
laivai gabena iš vism> žalią* 
medžiagą, dirbtuvės sparčiai, 
ir pigiai' dirba. Jų išdirbi
niai vokiečių laivais išvežiok 
jami į visas puses. Tame Vo
kietijos gyvybė ir stiprybė. 

Amerikos visuomenė turėtų 
studijuoti Vokietiją. Nuo jos 
galima daug dalykų išmokti. 

Gcn. Publ. Serv. 

Į Tel. Kandolph 4758 

A. A, S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South LA Salį e Street 
Room 1303 • 

[Valandos 9 ryto iki 5 po pietį 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

V- VV. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas' Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas: Central 6880 

[Vakarais 3223 S. Halsted St.| 
Telefonas: Yards 4881 

• : 
LTCW a J. P. WAITCHES Ą 

La wy er 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dicn.: R. 511-iž* 9. Dearbom 
^ Stroet TeL Dearborn 8088 

Vakarais: 10738 S. Wabash Ave. 
Koseland Tel Pnllman 68T7 

8 t - - » • - • • • • - • • , , » « — i 

tis gydytojo pagelbos. Plau
čių uždegimu sergantis pra
deda daug seilioti tęsančio-
mis ir raudonomis seilėmis, 
(maišytomis su kraujais). La
bai sunku' kvėpuoti ir jeigu 
negali gulėti ramiai > tad pa
tartina paduškomis apkam
šius leisti ligoniui sėdėti. Kar
tais klejoja, tad reikia prižiū
rėti kad nelaimė neatsitiktų. 

Karštis paprastai mainosi, 
gal ir didinasi iki 7 ar 9 die
nai (vadinama krizizu) ir 
jeigu ligonis pergali šį krizi 
zą pavojaus jau nėra ir tuoj 
matyt gryžimas sveikatom 

Žmogus susirgęs plaučių už
degimu turi tuoj gulti ramki j 
v'dingame kambaryj, kur nė
ra jokių nereikalingų uždan
galą kuriuose ligos gemaki 
galėtų užsilaikyti ir reikia 
kreiptis gydytojo pagelbos. 
Seilės ir t. t. turi būti po už
dangalu laikomos ir tuoj su 
deginamos. 

Kadangi ši liga taip pavo
jinga ir limpanti, ligonio pri
žiūrėtojas privalo , bebūnant | ^eiulkej! 
kambary dėvėti aprėdalą kurį j ' 
galėtų lengvai nusimesti ei
nant iš to kambario prie Šei
mynos, ir būtinai nusiplauti 
rankas. Indai ir stotkos ligo
niui privalo .būti atskiros ir 
plaunamos atskirai. 

Forsign .Language Inf. Service. 

SKAITYKITE t& PLATINKITE 
"DRAUGĄ", KURIO tfAINA, TTK 

s|6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 
PASAULĮ. 

ršdirbėjiąl ir 
importeriai * ge 
riaušių armoni 
kų visam pa-
saulij už žemes 
nes kainas negu 
kitur. Katalogą* 
dykai. 

Rašykite Angliškai. 

RUATTA SERENELLI 
817 Blue IsJand Ave. 

CSiicago, Hl. 

Valeaitine Dressniaking Oollcge j 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1«4S 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
pimo, Designing bizniui ir na-1 
Įmams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-
inokėjimais. Kiesos dienomis 

(vakarais. Reikalaukit knygeles j 
|Blz^io ir Naminiai kursai 8kryb# 
įiių Taisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandeniu kelias Lietu-
von per Soutliampion ant Milžinu 
laivų AQCTTANIA MAURETANIA 

45,147 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA 52,022 tonų 

Apleidžia New Yorką kas TJtarnin 
ka Greitas persėdimas Southamp-

tone: Lietuviai y pat įeitai lydėti 
I Piliavą (2 M; $180:00) 

(3 kl: $108:50) 
Karės taksai atskirai 

KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
į Southamptoną Ir ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Informacjas kaslinjc kainas Ir rei
kalingus dokumentus del iškalno 
apmokamų keliauninkų galite gau 
ti nuo bile agento: Pareikalauki
te: Yra vienas fueų mieste arba I 

elefonas Yards 1188 
STANLEY P. 

MAŽEIKA 
GRABORITS 

Balsamuotojas 
Tūrių automo

bilius visokiem* 
reikalams. Kainai 
[prieinama. 
3319 Aubura 

'Ave. Chicago. 

Telefonas Boulevard 4188 ( 

• i 

A^NasalsI 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves
tuvėse krikš
tynose Ir kituo
se reikaluose] 
Kainos prieii 
mos 

13307 Auburn Ave*. Chicago 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICIA 
AutomobUrai visiems reikalams ] 

2055 W. 22-nd Str. 8148 W. 81 PLl 
Tel. Ganai/ 8548 TeL CanaI 0188|< 

»Mtmc*wtiitimnnnmwmii»nH»Mmnmi 
S. D. LACHAWICZ i g 
LIETIYIS GRABORIUS 

2S14 W. 23-rd PI. Chicago, f^ 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-J 

Sgiausia. Reikale meldžiu atslšau-] 
*ktl, o mano darbą busite užga-j 
*nėdintL Tel. CanaI 1271—2188; 

! l l l I lHUIII Itfnil lHHIII I I I tf lHIfl I l I l tNitff l 

G A UTĮ DIENRAŠČIO "flRAUGP" 

TV 

"DRAUGO" kalendorius dviejų spalvų. 
'DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninkų dienos. 
"DRAUGO" kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizdeliai. 
"DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraštį metams ar pusei metų kalendorių gauna dovanų. 

Perkant Kalendoriaus Kaina 25c. 

2334 South Oakley Avenue 
Adresas: DRAUGAS PUBL1SHING C0. 

Chicago, Illinois. 

v 



M DRSŪGSS Pirmadienis gruodžio 18, 1922. 

KAMPANIJA UŽ "AMEN 
DMENTUS." 

Kadangi projektuojama 111 
| inois valstybei naują konsti

tuciją piliečiai atmetė, tad 
šiandie jau rengiama kampa
nija senąją valstybės konsti
tuciją pataisyti, ty. prikergti 
prie jos reikalingus "amend-
fMDtU8." 

Tuotarpu senoji konstituci
ja yra reikalinga daugelio pa 
taisybu. Tai visa bus įduota 
lecrislaturai. 

NERANDAMAS PRAGAI
ŠUSIOS LAVONAS. 

Gruodžio 2 ar 3 d. nežinia 
kur pragaišo Mrs. Kate Mi-
tchell Trosteil, našlė. Su ją
ja visuomet vedžiojosi Arth-
nr Foster. Praeitą pirmadie
nį jis areštuotas- Visą savai 

kvin. Vaitukaitį vadina savo 
tėvu, nes jis globoja juos kaip 
tėvas. 

• 

Pirmiausiai atvaidino vei
kalėlį "Mokyklos Dienos". 
Mokytojas buvo A. Lorencus, 
Jonukas (Sissis)-—A. Vidmon-
tas, Domininkas — Ed. Rin
kus, Jurgis — Jonas Damkus. 

Piano solo, "Longing for 
i rome" paskambina-Julė Juš
kaitė; duetą, "Alus Lietuvai
tė ' padainavo 8. Prašukaitė 
ir A. Butkiutė; Piano solo, 
"Poet and Peasant" paskam
bino Elena Mikuckaitė; Geni 
minčių ir paaiškinimų sutei
kė gerb. knn. Pr. Vartukai-
tis. 

Antrą veikaliuką "Daina be 
ga lo" atvaidino: Garliauskas 
— Jonas Damkus, . Grybas, 
studentas — Ed. Rimkus, Du 
rovas, artistas — P. Žienis, 

'Teresė, dainininkė — A. But-

IS JAUNIMO DARBUOTĖS, nes bus nepatogi ir Jums i'r 
J I registruotojams. Primename, 
•: welekcijas. — Vakaras kad fotografijas reikia turėti 

mažo formato 3x3 colių. 
L. L. Pask. Chic. Apskritys. 
P. S. Jei kas daugiau pildo 

registracijos blankas, prašome 
pranešti " D r a u g o " Redakci
jai. 

! 

sausio men. 

L. Vyčių Chfcagos Apskri
čio priešmetinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 10 d. Sv. My
kolo parap. 

Be kitų dalykų nutarė at
eity rengti kuopose prelekci-
jas iš kokios nors mokslo ša
kos. Tam reikalui išrinko ko
misiją, kuri tuomi, rūpinsis ir 
vykdins. 

Del ateinančio Apskričio 
vakaro-šokių, kuris įvyks tre
čiadieny, sausio 17 d. Melda-

CmCAGIECIAI, ATSIIMKL 
TE LAIŠKUS. 

tę jis išmankštytas, kad prisi
pažintų. TeČiaus nevyko. Fos
ter visaip pasakojo policijai, 
kad atsikratyti nuolatinių 
klausinėjimų. 

Visgi jis nepaliuosuotas. 
Paimtas apskrities kalėjimam 
Nes ant jo automobiliaus at
rasti žmogaus kraujo taškai. 
Policija spėja, kad jis našlę 
bus nužudęs ir įmetęs jos la
voną kur kanalam 

PRIEŠ ATEIVYSTĖS VAR
ŽYMĄ. 

"National Conterence of 
State Manufactures Ass ' n " 
Chicagoje išnešė rezoliuciją, 
kad ateivy s t'ės įstatymui butų 
padaryta rezoliucija, idant 
"mokslo išmėginimas" butų 
panaikintas. Sako, nereikia 
klausti ateivio ar jis rfioka 
rašyti ar skaityti, tik žiūrėti, 
ar jis yra sveikas ir doras. 

Amerikos industrijai šian
die labai reikalingi paprasti 
darbininkai. Taigi reikia pa 
naikinti at^ivvstės suvaržv-
mus. 

kiutė, Veronika, dainininkė— 
F. Žemgulaitė, Abelis, žyde
lis — A. Lorencas. 

Veikalėliai buvo puikiai 
atvaidinti. Resizierius buvo 
jaunuolis Jonas .Damkus. J is 
ir nemažai darbo pridėjo prie 
viso vakaro surengimo. Mat 
ir pas juos yra, kaip ir pas 
suaugusius, i r solistų, daini
ninkų, pianistų, vaidylų ir tt. 

(Jarbė L. Vyčių 4 kuopai. 
Lai gyvuoja jaunamečiai Vy
čiai? , Alfa. 

zio svet. patarta kuopoms 
gautus tikietus kiek galima 
parduoti, nes ir kuopai bus 
iš to nauda, o neparduotus ti
kietus grąžinti nė vėliau kaip 
tą patį vakarą. Koresponden
to aprašyme praleista vienas 
svarbus valdybos narys, tai 
režisierius — Justas Balsis. 

Alfa. 

CHICAOOS LIETUVIŲ 
ŽINIAI. 

VISŲ ŠVENTŲ DR JOS 
DARBUOTĖ. 

StJDEGĖ KLUBO BUTAS. 

Gaisras sunaikino Evans-
ton Country kliubą, Oak ir 
Lake gat. 

JAUNAMEČIŲ VYČIŲ 
VAKARAS. 

! 

Matyt pas juos nemažai jėgų. 

Dievo Apvaizdos Parap. — 
Gruodžio 13 d. va k. . parap. 
svet. įvyko L. Vyčrų 4 kuo
pos jaunamerių Vyčių pirmas 
vakaras, kuri jie patys savo 
pastangomis surengė savo 
naudai. Nors jų jėgos išrodo 
silpnos, bet vakaras tai jau ne. 
Tik gaila, kad žmonių neper-
daugiausia atsilankė. Bet pel
no nemažai liks. Jaunamečiai 
yra labai dėkingi savo kleb 
kuu. Ig. Albavičiui, kuris, 
jiems veltui davė svetainę. 
J ų vakarą labai daug garsino 
gerb. kun. Pr. Vaitukaitis. Jie 

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) 

Bridgeportas. — Gruodžio 
?• d. Šv. Jurgio par. svet. Vi
sų Šventų PaS. Dr-ja laikė 
priešmetinį susirinkimą. Sus-
mas buvo skaitlingas. J i vedė 
pirm. J . Lesčauskas. 

Raportą iš buvusio baliaus 
išdavė kom. B. Sekleekas, A. 
Maziliauskas ir J . Lesčaus
kas. Pasirodė, kad balius pa
vyko ir draugijai davė gra
žaus pelno. Raportą priėmė su 
padėka komisijai už pasidar
bavimą. Paidėkota taipgi ir 
darbininkams dirbusiems ba
liuje ir gerb. klebonui M. L. 
Krušai, kuris pasdarbavo 
draugijai. 

Dabar jau dr-ja rengiasi 
prie kito baliaus kuris jvyk< 
paskutinį sekmadienį prieš 
užgavėnes. Sekė rinkimai ko
misijos surengimui baliaus. 
Komisijon įėjo Oilb. Milašius, 
S. Každailis, K. Kakta. Gali
ma tikėtis, kad vakaras bus 
puikus, nes komisijon įėjo 
darbštus nariai. 

Po to eita prie,rinkimo val
dybos sekantiems metams, 

įėjo: dvasios vadas, 
gerb. klebonas kun. M. L. 
Krušas; pirm. J. Lesčauskas; 
pinn. pag. B. Seklecj|as; nut. 
rast. S. Šimkus; fin. ražt. A. 
Maziliauskas; kon. rast. A. 
Stumbris. iždo glob. A. Jau
nius; ižd. N. Overlingas; mar
šalkos, A. Šimkus, J . Kliucins-
kas; ligonių glob. Gilb. Mila
šius; teisėjas, J . Urba. Visa 
valdyba liko ta pati kuri ir 
šįmet buvo, išskiriant ligonių 
lprižiurėtoją. Aišku, kad val
dyba atsakančiai veda dr-jos 
reikalus. 

Prisirašė nauji nariai: Kaz. 
Kakta ir Gilb. Milašius. Dr-jos 
susirinkimai įvyksta kiekvie
ną mėn. pirmą sekmadienį. 

Dr-jos narys. 

Kur galima užsiregistruoti 
Lietuvos piliečiais. 

Cicero, DL 
L. Laisvės Paskolos stotis, 

1432 S. 49 A ve. vakarais nuo 
7 vai. (turi Notary Public 
teises). 

North Side. 
Parapijos knygynas, 1644 

Wabansia ave. Utarninko ir 
Ketvergo vakarais nuo 7 vai. 

Juozas Rėkus, Real Estate, 
1629* N. Paulina St. 

18 Street. 
Alex. Dargis, 72<> W. 18 st. 

(Notary Public). 

West Side. 
Metropolitan State Bank, 

2201 W. 22 st. paprastomis 
Banko valandomis (turi No
tary Public). 

Draugas Publ. Co., 2334 So. 
Oakley Ave. Patogiausias lai
kas 'dieną, nuo 9 vai. ryto. Va 
karais laikas nepatogus, ne* 
tuomet esti daug kitokiu rei
kalu. ) 

Bridgeport. 
Universal State Bank, 33 st. 

& Halsted, paprastomis Ban
ko valandomis (vra Nbtarv 
Public). 

Paul P. Baltutis, 901 W. 33 
st. nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
(Notary Public). 

Elta Commerce Cb. 3251 So. 
Halsted St. (Notary Public). 

S. L. Fabian, Real Estate, 
809 W. 35 St. (Notary Public). 

Lietuvių Prekybos Bendro
vė) 3313 S. Halsted St. Pane-
dėliais, Seredomis ir Pėtnyčio-
mis nuo 9 vai iki 7 vai. vaka
ro, kitom dienom iki 9 vai. 
vakaro (Notary Public). 

A. 01szewskis, Real Estate, 
3235 So. Halsted St. Valandos 
nuo 10 vai. ryto iki 1 po pietų; 
nuo 3 vai. po pietų iki 8:30 
vakare. 

Town of Lake. 
" Vyčio' ' Administ. 4736 So. 

Wood St. utarninkais ir pėt-
nyčiomis iki 6:30 vakare; ki
tom dienom iki 8:30 vai. va-

Paul P. Baltutis 4600 S. 
Wood st. nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro; Pėtnyčiomis ir 
Utarninkais iki 6 vai. vak. 

Brighton Park. 

V. Paukšta, 4602 So. Fair-
field Ave. 
, Roseland — W. Pullman. 

Josęph A. Mickeliunas, 
10701 S. State St. (geriausias 
laikas vakarais nuo 7 vai. iki 
9 vai.). 

Juhus P. Waitches, 10736 
Wabash ave. (Notary Public). 

A. Matulionis, 10502 S. Mi~ 
chigan ave. 

A. Žiedaitė, 22 E. 110-th 
Place. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iŠ Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelk), ant kurio viršaus 
parašyta ADVEBTISED. 

Prašydami' laiško paduokite laiš-
Ip num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

901—Alksniene A. 
902—Banziavicio Simon 
916—Bukanck'as Antanas 
917^-Budrevicene Julijonai 
924—DegoruMe T. 
939—Gerchaz Antanas 
940—Gėrikas Rome Roudos 
945—Griksas Jonas 
957—Janulionis John 
958—Janasatene L. 
959—Jakrvicus Petr. 
961—Jataikaite Varonika 
974—Krencius Jonas 
975—Konchos Petras 
982—Lankuteni Elzbieta 
983—Latinakis James N. 
989—Malinauckas John 
9913—Mazeiheni Ona 
994—Matausai Gražini 
999—Miksis Anai 
1000—Misiaucis Antanui 
1006—Morkicuis Kaži merą \ 
1019—Paulauskis Joną 
1022—Petereikis Stanislava 
1023—Petrauckas Jonas 
1027—Pranaizis M. 
1(M5—Shimkus John 
1047—Smolakis Josie 
1048—Suirskis Juzei' 
1053 - Soblinskas Petor 
l()f)5._Stancsits Franc 
1068—Vaicakauekas Piteris 
1070—Velvekis Stanislovas 
1079—.Žakas Franki 
1080—Zabielski A. 
1082—Zidkewicz Anton 

PERKANTIEMS PAS MUS ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiifitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiifi!ifiiiiiiiiiliiiiiiifitifiiiiiiiiiiiin*H 

DOKUMENTUS PADAROM S • „ . „ E 

Į "DRAUGO" KNYGYNE | 
| Galima gauti šios 

Į MADAKNYOES | 
| Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
| Ramybė Jums (kailio apdar.) : - . . 2.50 | 
| Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 

- DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar par
duodami visados kreipkitės-
pas * 

S. L. FABIONAS CO. 

(jhicago.lfl.' 
800 W. 35th St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 i t 0774. 

TAS B U S LABAI JUM AKT 
NAUDOS. 

Pas<?kming:iausia siunčiatti pinigus 
ir parduodami laivokartės 
. . E s a m Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

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

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

Telefonas Boulevard 2469 

' ^ 

Tel. Ganai 257. Vak. Ganai 9118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 South Halsted Street 

Valandos: l t lkl 11 ryta: 1 lkl 4 
po pietų: t lkl t vakare 

Jeigu kas žinotų kur gyvena Juo
zas Švedas (kitąsyk gyvenęs Chieago. 
111.) ir j o trjs sesers Mare Jurgel ie-
nė, Magdė L**viskienė ir Ona Pet- j 
rauskienė visos tr}s seniau gyvenu
sios, o gal ir dabar gyvenančios, She- ! 
nandoah. Pa , ) , meldžiu pranešti. Už 
ką busiu labai dėkingas, nes reika
las yra labai svarbus. 

"DRAUGO" ADM. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. 

( 41> « 

REIKALINGI audėjiai — vyrai 
ant rankinių staklių, divonus austi, 
prityrimas nereikalingas, darbas pas
tovus, mokest is gera. Atsišaukite 

OLSON R U G Ctf. 
1508 W. Moim>e Str. 

Chicago, IU. 

08. CHARLES SEGAL 
p e r k ė l ė savo ofisą p o numeriu) 

4728 SO. ASUIiAND A V E N U E 

SPECUALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Idgu 

j Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—b i 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare. 

ĮNedėliomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drcxcl 2880 

REIKALINGI audėjiai prityrę prie 
rankinių staklių austi divonus, dar
bas nuo štukio ir pastovus. 

Atsišaukite 
OUSON JIUG CO. 

1508 W. Monroe Str. 
Chicago, 111. 

Nuvyk skaus
mą šalin! 

Baisas petys, mėš
lungiškas trauky* 
mas muskulų, iS-
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį 

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pasalintas. Pus-Ezpclleris ir 
mmmiat yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio mušu lakars 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų. 
F. AD. RICHTER & CO. 

104.114 South 4tk SU 
Brooklyn, N. Y. 

Nature Gure Institute: 
DR. J. A. VEIiONIS 

Osteopathas, Chiropratas 
Naturopathas 

Gydau Jvairias ligas, o ypat in
gai užsisenėjusias, be vaistų Ir 

pperacijų, — naujausiais bu 
dals. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Tlieater Bldg. , 2-ros lubos. 

Valandos: nuo 9 iki 12 diena. 
N u o 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 
Tel. Lafayette 5698 

K 

Dr. I. E. MAKARAS 
l i letuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michlgan Avenue 
Telef. Pu l lman 842 ir 849 
E L E K T R A GYDYMAS 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

C2nl<3*80, UI. ' 

Pražome neatidėlioti regis
tracijos paskutiniai dienai, 

Net ir kūdikiai pastebi! 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus 

Mfles 
tą pleiskanų mirtinąjj priešą—ir jusij 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. y f 
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba prislųskito 75c. 
pašto žeokleliais tiesiai i labaratoriją. , 

P. AD. RICHTER & CO. 
1 0 4 - 1 1 4 S o . 4 t h S t . B r o o k l y n , N . Y. 

I Š I M U TONSILUS i 
tobolliislomis mokalo priemenėmis: | 

tf—be peil io, 
2 ,—be kraujo, 
3 ,—be marinimo, 
4,—be skausmo. 
ft.—be jokio pavojaus sveikatai.] 

IT o operacijos, pacijentas gali tuoj j 
eiti i darbą, gali tuoj valgyti; dai-i 
nininkų balsas tampa malonesnis,; 
visa sveikata geresnė. Kuriems iš-

jėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-
įdinti. 

Ligonius su Jvairiomis l igomis j 
įprlj imu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų ikij 
i vai. vakare. 

Nedėl iomis ir seredomis ofisas j 
•uždarytas. 

DR. A L . M. R A Č K U S , 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R 

OBSTETRIKAS, 
i 1411 So. 50th Ave. / Cicero, III. 

Sios maldaknygės formatas y a 5 1 ^ x 3 ^ . Pus lapių turi 958. bet ne 
į stora, nes spausdinta ant /plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau-
r sių maldų. 

r Amiolas Sargas — juodais minkšt. apd. 1.75 
E Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 
| Dangaus Žvaigždutė — juod. miukš. apd 1.75 
- Vainikėlis — baltas celluloid apd. su paveikslėliu 
= ant apd 1.75 
= Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 60 
= Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
| Aniolėlis 50 
i Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 5 
= Spauda aiški. 

= Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais 2.00 
| Pulkim ant kelių 2.50 | 
| Puikini ant kelių 2.00 | 
I Pulkim ant kelių 1.85 
= Pulkim ant kelių 1.50 
| Kantička 85 
5 ^ 
Ę Maldų Knygelė kauliniais balt. apd. po 1.50 = 
§ Maldų Knygelė skuros apdarais po 1.50 | 
I Maldų Knygelė audeklo apdarais po 75 
| Melskimės, (mergaitėms) po 60 
| Melskimės, (vaikinams) po 60 
E Pamaldų Vadovėlis 40 = 
= Užsisakydami adresuokite: 

| "DRAUGO" K N Y G Y N A S | 
f 2334 South Oakley Ave. Chicago, 01. 
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PATARNAVIMAS 
DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIUJE 

Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos 
Bankais ir todėl galime patogiai1 patarnauti visiems 
persiųsdami pinigus į visas Lietuvos dalis. 

1 1 

~į Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo-
£= ti draftą (čeki) litai* ar doleriais. Teki Jus patįs tu- «3 
E? rite siųsti j Lietuvą, o ten lengvai eekį išsimainys. = 

Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų gavimas. 

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas S 
bijo, kad litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame =s 
doleriais ir jeigu litai ištikrųjų nupultų, tai išsiimtus 
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 

Persiunčiame pinigus Kablegramais. 
Perkeliame pinigus į Lietuvos Bankus ant pro

centų arba del kiekvieno pareikalavimo. 
Visais pinigų reikalais kreipkitės į 

DKAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ - I 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. į|j 

Atdaras .kasdieną (išskyrus šventadienius) nuo g" 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. -
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Ii Nepaprastumas! ^ 
Gražumas! 

Malonumas! Ii 
IILIETUVOS ALBUMAS! f 
=ę 

! 

ALBUME yra 436 puslapiai. 
ALBUME telpa 285 paveikslai žymiausių tautos dar

buotojų. 
ALBUME surinkta 155 biografijos 
ALBUMAS visais žvilgsniais yra puikus leidinys. 
Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną 

savo draugams ar giminėms. Kaina $5.00. 

Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
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