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KLAUSIME 'UV0, 

CURZONO ULTIMATUMĄ TURKAI ATMETA 
L A U S A N N E , gr. 21.—Tai- Turkai jam atsakė, kad jis su 

kos konferencijoj įvyko pora savo reikalavimais "blufuo 
nesusiprat imų. Pasekmėje 
Anglijos delegatas lordas 

j a . " Turkai konferuoja kai
po lygus su lygiais. Bet nie-

( 'urzon turkams Įdavė ultima-1 kuomet neįeisiąs, kad ang-
tumą. lai turkams turėtų diktuoti. 

San ta rvės delegatai atsisa- Turkus padrąsino aną dič
kė pr ipažint i turkų i r bolšo- ną Angoroj pasakyta naeiona-
vikij paduotus projektus Dar- į l i s tų premiero Raput' bey kal-
danelų valdymo reikale. j T a i p a . J i s sal# , jog turkai jo-
kontrpropozioijos santarvės! kiu būdu neturi pasiduoti An-
projektui . gi i jos spaudimui. Ki t a ip an-

S. V. KįARO LAIVAS Iš-
GELBĖJO 482 ŽMOGŲ. 

TAI SAUGOTI SAVO 
GYVASTĮ IR MANTĄ. 

•Tai įvyko kilus gaisrui fran-
cmų transporte. 

Ginti nuo pogromų visus 
žydus. • 

Bolševikų projektas visai 
a tmestas . Kad taip, tai Tehit-
cherin pranešė jo delegacija 
apleis iant i Lausanne, jei su 
ja nenorima skaitytis . 

Į turkų projektą lordas 
Curzon a t s a l ę ul t imatumu. 
Tiesiog pareikalavo idant j ie 
sutiktų su santarvės projek
tu. 

Teeiaus Curzon apsivylė. 

glanis Turkijoje nebusią galo. 
T toki turkų " d i c t u m " lor

das Curzon pranešė, jog Dar-
danelių klausimą atidėsiąs ir 
imsiąs svarstyti kitus iš eilės 
reikalus. 

Graikų staėiatikių pa t r i a r 
ką turkai pašalina iš Kons
tantinopolio. Tą klausimą 
svars tė subkomisija. Teeiaus 
neprieita prie rezultatų. 

ODESSA, gr. 21. —Chiea-
gos laikraščio Tribūne ko
respondentas, keliaudamas iš 
Maskvos Odesson, patyriė į-
(lomių dalykų. 

Sužinojo, kad apie 5(X),000 
žydų Ukrainoje sudarė nuosa
vą armiją. Visi jie apsigin
d a v o gintis nuo pogromų i r 
saugoti savo vienginčius Ru-1 kokio laivo šviesos staiga už-

KON^TANTINOPOL, gr. 
20. — Suv. Valstybių karo 
laivas Bainbricįge buvo užim
tas saugojimu iš Turkijos bė
gančių graikų, kurie iš Juo
dosios juros uostų buvo t ran
sportuojami į Graikijos salas. 

Gryždamas iš kelionės į 
Konstantinopoli , Marmora ju
romis Brainbridge plauhė pa
lengva. Staiga vienas kari
ninkų per žiūroną pamatė, 
kad tolokai plaukiančio kaž-

Žinios iš Lietuvos 
IŠ M ARIAMA O LĖS. 

Su lenkais pas mus parube-
žyj dažnai žiaurus atsitikimai 
— žmogžudystės kartojasi. 
Trys dieno.4 atgal (10-XI) 
Liubave anksti ryta 15 gink
luotoj ž\'črių su lenkiškomis 
mundieromis iššaudė 3 milici
ninkus, valsčiaus raštininką 

RYTPRŪSIAI NORI RAU
GINTI LIETUVIUS. 

Dievas j iems padeda. J a u 
dabar veža plytas, akmenis 
ir kitą medžiagų. 

Kad parapijiečiai prisiren-1 pelno dalių iš "Darlchuskasac 
gia patalkinti šieno, šiaudų,! Os t , " kuri nuo 19H> m. ligi 

KARALIAUČIUS, " O s t -
reussische Z e i t u n g " straip*-
ny "L ie tuva taipat reikalauja 
reparac i jų" rašo, kad Lietu
vos vyriausybė reikalaujanti 

1022 m. buvo vokiečių emisi
jos banku Lietuvoj. " D a r l -
chuskasse" pareisiu, kad pri-

sijoje, kurių skaitoma apie 5 geso ir plupterėjo aukštyn 
milionai, i r kurių iki šiolei liepsnos stulpas. 

RUMUNAI KOVOJA PRIEŠ 
ŽYDUS. 

Bukareš te kasdien eina 
r iaušės. 

KAIP JIE BUS GINAMI. 

MARION, 111., gr . ,21. - ^Val
stybės prokuratori jos liudi
ninkai baigia savo liudijimus 
darbininkų skerdynių byloje. 

/Veikiai imsis darbo kaltina
mų žmogžudžių advokatai. 

B U K A B E S T A S , gr. 21. — 
Mieste J a s s y žydai surengė 
vaikštynes gatvėmis su t iks - 'Ka l t inamų kaltė prirodoma 
lu protes tuot i pr ieš žydia per- kaip ant delno. Gynėjai ad-

nickas neapdraudė. Niekam 
nerūpėjo žydų likimas. 

Korespondentas pastebi, 
kad tai nuo biblinių laikų pir
mukart pasitaiko žydams tu-

Brainbridge komendantas 
Edvvards tuojaus įsakte visu 
greitumu plaukti ant to laivo. 

ir jauną 
paeinantį iš j)egucių ka imo , ! ] m i ^ l i e v i g u o m p t t a i p h u s j f 

(Vrnių, kurj šiandien su d i d e - . ' l w s s n i a r k i a i p a r ems in i tėvu 
le puikia iškilme laidojome. 
Buvo pasakyta keletas grau
dingi) prakalbų. Laidotuvė
se dalyvavo visos gimnazijos, 

Marijonų naudingą darbą. 

Po rinkinių. 

Po rinkimų į Seimą atvčso-
mokyklos, žmonių minios; ka- n i 0 > Laimėjo katalikai, bot 
riškas orkestras liūdnai grie- nepilnai. Daug sugadino Pa
že. Amžiną atilsi suteik jam ž a H „ a s u žemdirbians. J i nei 
Viešpatie, t a ip jaunam a t s i s - ; p a t i n i e k o n e i a imė jo , ir dar 

TTV , v. f • • n kvrus iš sio pasaulio. dauz nakenkiė Nebuvo o-ali-
Už dešimts mmutų atsiektas * • v 5 ' ^eouvo t,du 
tikslas. Laivas degė. Keli 

savo armiją ir tai da r uni tai žmonių baisiausioje pa
nikoje. 

sekiojimą visoj Rumunijoj 
Beeinančius ramiai žydus 

užpuolė studentiĮ gauja. Ke
letas žydų apmušta , gi t rys 
pavojingai sužeista. 

Šičia kuone kasdien gaujos 
rumunų kelia r iaušes prieš 
žydus. Žydai šaukiasi kitų 
šalių žydų pagelbos. 

KARIUOMENĖ PRIEŠ 
KLANISTUS. 

X E W O R L E A N A S , La., gr. 
21. — Louisiana gubernato

rius P a r k e r pagal iaus nus-
prencjj pava r to t i kariuomenę 
panaikint i šioj valstybėj kla-
nistų veikimą. 

Alena valstybes kareivių 
kompanija pasiųsta į More-
house apylinkę, kur y r a vi
sas klanistų lizdas. 

P rae i t ą vasarą • tenai kla-
nis ta i pagrobė 7 žmones. Pen
kis iš jų nuplal^ė i r paleido. 
Gi ki tu du pagrobtu iki šio
lei nesurandamu. 

vokatai negalės to užginti. 
Tad jie pasirengę teisinti 

kaltinamuosius principu, jog 
tos darbininkų skerdynes 
k ' pa te is inamos. ' ' Nes pirm 
to neunistai darbininkai ir jų 
bosai nužudė kelis angleka-
sius unistus, kurie varu norė
jo ineiti bendrovės savastin, 
saugojamon ginkluotų sargu. 

PATVIRTINO DVI SU 
TARTIS. 

B R I U K S E L I S , gr. 21. — 
Belgų par lamentas patvir t ino 
(h į sutar t i , padaryt i \Vash-
mgtone Kinijos interesais. 

L k rainoje. 

Tur i amunicijos. 

Ta armija suorganizuota 
slapta pirm vienerių metų. 
kuomet Ukrainoje vis labiaus 
žydams darėsi ankšta. P r i 
guli armijon žydai nuo 18 iki 
."><) motų amžiaus. 

Armija savo ginkluotus bū
rius tur i beveik kiekviename 
mieste ir miestely. Kaikur 
žydai kareiviai slepiasi. Bet 
ki tur atvirai jie pasirodo su 
ginklais gatvėse. 

Turi jie užtektinai ginklų 
ir amunicijos. 

Atsiima miestelius. 

PANAIKINO BYLAS. 

KOMUNISTAI BOMBUOJA 
NAMUS. 

P H I L A D E L P H I A , Pa., gr. 
21. '— Federal is teisėjas 
Tbompson panaikino dvi by
las prohibicijos agentų užves
tas prieš prohibicijos peržen-
gėjus. .Tei.iėjas pranešė, kad 
agentai peržengę antrąjį kon
stitucijos amendmentą, taigi, 
piliečių laisvės apsauga. 

KLAIDINGAI AREŠTUOTI. 
M E N I C O CITY, Ngr. 21. — 

Piedro Negras majoru išrink
tas Senor Claude Bres . Vie
tos radikalams tas didžiai ne
pat iko. Tad ant jo reziden
cijos iš oro radikalai pametė 
smarkią bombą. 

Točiaus apsir ikta. Bombos 
ekspliozija tik apdraskė sto
gą. Bet daug apgriovė paša
linius namus . 

Federa iės kariuomenės ko
mendan tas areštavo radikalus į SAVIEJI REMKITE SAVAS 
vadus. IŠTAIGAS. 

F R E E P O R T , 111., gr / 21 .— 
Čia teismas paliuosavo kelio
lika žmonių iš Roekfordo, a-
reštuotų andai už vogimą vi
sokių federalei vyriausybei 
priklausančių daiktų iš Cfrant 
stovvklos. 

Teisme paaiškėjo, kad jie 
nevogę i r klaidingai areštuo
ti. 

Nuo Charkovo iki Odessos 
visame plote pastaraisiais 
motais žydai labai nukontjėjo. 
Mužikai visur darė skerdy
nes. I š daugelio miestelių 
žvdai visai išvvti. 

Šiandie žydų armija tame 
plote veikia. Nuo. t r iukšma
darių tamsuolių ukrainų ati
mami miesteliai i r grąžinami 
atgal išvyti žydai. Oryžę 
tuojaus apsiginkluoja. f 

Komunistai priešingi 
religijai. 

l 'kraūjos komunistų vadai 
principe nesipriešina tai žydų 
armijai . Nes j i naikina plė
šikus ir kitokius gaivalus, ku
rie yra kenksmingi ne vien 
žydams, bet i r pačiai komuni-
tų valdžiai. 

Točiaus komunistai priešin
gi, kad žydų armija suorgani
zuota ne vien rasiniais, bet i r 
religiniais tikslais. Komuni
stai tvirt ina, jog kaip Rusijo
je, t a ip Ukrainoje uždrausta 
gyvuoti religinėms organiza
cijoms. 

Bet ginkluoti žydai šiandie 
spiauna barzdon komunistams 
ir neatkreipia domės į jii tuš
čias apjakimo pasakas. 

Žydai drąsus. 

Ginkluoti žydai neklauso 

Tai buvo senas 6,000 tonų 
į'raneuzų t ranspor tas Vinb-
Long. J i s plaukė į Konstan
tinopolį su kareiviais- ir ka
rininkais, p u t a motelių ir 
vaikų. 

Tuojaus imtasi gel 1 (ėjimo 
darbo. Teeiaus nebuvo leng
va kilus panikai. Daugybe 
kareivių šoko tiesiog jūron 
nuo degančio laivo. 

Išgelbėta 482 asmeniu, i ne
muš 10 moterų ir 8 vaikus. 

Sudegusio -garlaivio kapito
nas spėja, kad laivo gaisro 
turėjo žūti apie 15 asmenų, 
kuriu t a rpe 2 motervs ir 3 

. . . 
vaikai. 

Už poros valandų nelaimės 
vieton atplauko vienas anglų 
karo laivas. Tuomet jis pa
liktas saugoti degantį laivą, 
gi amerikoniškas laivas iągel-
l^ tus žmones atvežė Konstan
tinopoliu ir pavedė francuzn 
autori te tams. 

Buvo irgi pasikėsinimas nia"su jais susišnekėti, jie vie-
prieš Liubavo kleboną KVn-nu maiHo į Seimą nueiti. Ka-
Budzoika, jo laim>' nebūta tą talikai jų ir gi nepalaikė, nes 
dien namie, — buvo Mariam-
poloj. Į kleboniją šaudė, mo
tė per larrgus granatas . 

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
AMERIKONIŠKĄ KARIUO 

MENĘ. 

AVASH1NGTON, gr. 21. — 
Vis didesnis skaitlius senato
rių prisideda prie reikalavi
mo, idant vyriausybė atšauk
tų visą likusią Vokietijos o-
kupuoljlėj kariuomenę. 

Kai-kurie senatoriai negali 
išgalvoti, kokiais tikslais ten 
palaikoma amerikoniška ka
riuomenė. 

O juk toks vyriausyblės nu
sistatymas y r a didžiai pavo
jingas. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ." 

— — • — ^ — ^ — • — ^ " ^ ^ — — » • 

tyiiė, kad tie kareiviai daly
vavo žydų skerdynėse. 

Ukrainos žydai netur i šir
dies lenkams. Žydų skerdy-

ar kuro parsivesti , tai ir vis
kas. Gėda prisipažinti. Mos 
pasidžiaugti padarytu darbu 
mokame, bet pagelbėti tai la- neipe, ji sutinkanti duoti pel-

*i bai nerangus, o apie aukas,—j no dalis Lietuvai, ločiau esąs 
nokytoją,, s n n f c u kalbėti. Na, bet ma- klausimas, kaip bus išskirsty

tas tas pelnas. Sunku busią 
nustatyti , kiek Lietuva turi 
užmokėti Vokietijai už prave-
dimą geležinkelių ir kad i r 
Vokietija Lietuvai už karo 
nuostolius. 

Lietuva turi labai didelius 
reikalavimus: 

1. Lietuvoje vokiečiai gele
žinkelius pastatė grynai s t ra-
teginiems tikslas ir todei j ie 
dabar neturi, didelės svarbos 
Lietuvai. 
• 2. Vokietija 1915 m. pulda
ma rusus, privertė juos t rau
ktis ir .jie traukdamiesi naiki
no kraštą ir todėl dabar Vo
kietija turi užmok/'ti padary
tus nuostolius. 

3. Lietuvos vyr. Įsikūrimą 
Vokietija tik dėlto palaikiusi, 
kad tai bereikalinga jos poli-
tiniems i r militariniems inte
resams, ir todėl Lietuva visi
škai nesanti tam cSėkinga. 

Prioš toki Lietuvos akiplo-
šingumą — laikraštis rašo — 
vokiečiai tur i reikalauti savo 
vyriausybę, kad ji nieku bū
du neapleis tų vokiečių inte
resų. Lietuva, l>c abejo, 
daugiau yra užinteresuota 
Lietuvių-Vokiečių prekybine, 
sutartimi, negu ^Vokietija- Lie
tuva yra neturt ingas kraštas, 
kuris neturi nei kapitalo, nei 
pramonės ir todėl visiškai 
priklausanti nuo Vokietijos; 

Litai . 

Pa s mus visur tik litais per-

žomdirbiai smarkiai šmeižė 
per mitingus katalikų veikė
jus, onet kar ta is ir stačiai a-
gitavo darbininkus k. a. Liud-
vinavo c^ėtis su soc.-demokra-
tais, o ūkininkus tik Žemdir 

karna ir mokama. Vokiečių bius rinkti. Dabar nuleido 
sparnus ir vaikščioja kaip su
šlapusios vištos. Neturi upo 

marlqė visai susibankrutino. 
Už vieną litą jau moka tūks
tantį vokiškų markių ir vis j a u ue[ koHoiis 
dar litas kyla aukštyn. 

Java i . 

J avų kainos senoviškos. Už 
rucius moka 13—14 litu (ko-
turdešimčių) t. y. senovės 2 r. 
60 kap. — 2 r. 80 kap. Tik 
dar vargas krautuvėse. I r ton 
reikia litais mokėti, o jų pas 
ūkininkus dar nedaugiausia 
vra. 

Gelžkelis. 

Neužilgo važiuosimo nuajai 
pastatytu gelžkeliu nuo Kazlų 
-Rudos, per Surgučius, Pus-
kelnius, pro Mariampolę, j 
Kalvariją, o iš ten į' ŠeStako-
vą, arba kita šaka Vištyčių 
link. Gelžkelis visą laiką bu
vo labai pageidaujamas, i r tik 
mūsų valdžiai pasisekė jis 
pravesti . Ant Sešupčs ties 
Kviotiskio- dvaru daroma til
tas. K a i p tik tiltą baigs sta
tyti , tai ir važiuojame! |Tuom-
ta rpu tiesiama tik vienos re
lės, bet vietos užtektų trejo-
ms-ketveriomis. 

Bažnyčiai. 

Šiais metais išvarsuota nau
ja i visas bažnyčios vidus. 
Darbą atliko iš Vokietijos 
kviesti meisteriai. Kainavo 
labai daug, bet ačių tėvams 
į ia r i jonams, kurie didesnę lė
šų dalį patys įdčjo, šiandie 
bažnyčią visai ki taip išrodo. 
Tėvai Marijonai (vienuoliai) 
čia smarkiai darbuojasi. P e r : 
vieną pereitą vasarą pas ta tė 
visą aukštą ant vienuolyno. O 
anais metais pasta tė naujus 
kluonus, perdirbo sulyg nau 

Organizacijos. 

Iš draugijų čia smarkiai 
veikia L. K. Moterų Draugi
ja, Turį per 1,060 narįų ir 
viso 10 skyrių parapi joje ; 
prie jų veikia "mažųjų blai
vininkų d raug i j a . " Ki tu r ji 
vadinasi "Angelo Sargo 
d raug i ja . " Tai nuo ()—7 m. 
iki 13—15 m. vaikų draugija. 
Nesnaudžia irgi " P a v a s a r i s . " 
Tik vis dar liūdi netekę tėv. 
Andriejaus Cikotos. , " U k i -

ninku Są junga" pradeda la ' -^ į tek tų jai ne ilgos ekonomi-
biau plėsti savo veikimą. savo 
4 'Blaivylip," " G y v a s Rąžan
č iu s " irgi neatsilieka. Dar 
y ra daugiau draugijų, bet aš 
jų visij nei nepamenu, o^ kita 
jau ir jums bus nuobodu taip 
ilgą laišką skaityti. Su Diev. 

Ma ria mpolie t is. 

PINIGŲ KURSAS. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 sterl. svar. 4.69 
Francijos 100 frankų 7.18 
Itali jos 100 lirų 5.07 
Vokietijos 100 markių .0130 
Lenkijoj; 100 markių .0057 
Šveicarijos 100 fr. 18.09 

niės blokados iš vokiečių pu
sės ir Lietuvoj įvyktų katas
trofa. Tuo būdu Lietuvos 
pretenzijos kiekvieną valandą 
gali būti vokiečių griežtu nu
sistatymu numalšintos. Laik
raštis, baigdamas pabrėžia, 
kad Lietuvos vyriausybė aiš
kiausiai matanti savo silpnu
mą prieš Vokietiją. [ E l t a ] . 

(Bot ir Vokietijai kelių šim
tų milionų įvežamosios Lietu
von prekybos visgi nereikėtų 
perdaug ignoruot, Vokietijos 
liblokada" gali priverst i 
Lietuvą kitų kelių pasiieškoti 
sau reikalingom prekėm par
sigabenti. R ) . 

n 

y 

nių rengįėjai, kaip tai Pet lura , 
jokių komunistų parėdymų^ Makno i r kiti, ginklų sau^gau-įjos mados mūrinius tvar tus , 
kas nesutinka su jų siekimais. I na iš Lenkjjps. Retkarčiais K a i p matyti , nemano apsilei-
Tečiaus jie i r drąsus . Viena-j tie " k a r ž y g i a i " net pasisle- ' sti nei ateinančiais metais, 
me miestely žydai nukovė ke- pia lenkams priklausan&oj Gi rdė t į kad ruošiasi s ta tyt i 
lėtą komunistų kareivių. Pa- žemėj. katalikišką gimnaziją. Tegul 

IHI LIETUVOS ATSTOVYBES SKELBIMAS • I 
Sulyg Lietuvos Respublikos įstatymu, visi užsieniuose 
gyvenantieji 

L I E T U V O S 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 

LITHUANUN LEGATI0N, 
1925 F. street, N. W, Washington, D. C 

Lietuvos Respublikos Atstovybe 
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LEEfŪVlŲ KATALttV 

D I E N E A S T I 8 

"DRAUGAS" 
Bn* kasdieną itakyrns artėMitniti. 

fRENTTMERATOS KAUTA: 

* t " 
Putei Motę $3.00 

Prenumeratos mok&si iškala*. Lai
tas kkaitosi ana nžsirašyn*) dienoe 
i© ano Nauju Metų. Norint permai-
jyti adresą visada reikia prisiųsti 
jr tinai adresas. Pinigai geriausia 

[< ir^sti isperkant krasoje ar trpreae 
'Money Order" arba jdedant pini-
fas i registruota laiika. 

•'DRAUGAS ' PUBL. 0 0 . 
B33* So. Oakley A ve, Chicago 

Tei. Roosevelt 7791 
niiiiiiuiiiiiiiiiiifiiiiiitiiifitiiiiiiiiiiiiiiiiii 
] 7 KATALIKŲ SEIMO N 

BELAUKIANT. 

11. 
Stačiusios, didžiulės Suv. 

YalstyK's bemaž trečdalį lie
tuvių priglaudė po savo lais
vės pastoge. Nuo senai lietu
viai katalikai pažino organi
zacijos jėgą ir pradėjo burtis 
j įvairias draugijas, kliubus 
kuopas. Šiandien beveik nera-

ĮJsinie palaido lietuvio kurs ne-
jpriklausytų vienai ar kitai dr-
gijai. 

Teeiaus nemaža turimo 
U draugijų kurių tarpe nesama 

ryšio; skaitlingoms draugi
joms turint bendrą katalikv-

I bės ir tautybės pagrindą, tmk-
Įsta jungiamojo ryšio kurs tas 
Į visas draugi jas vienytą į vie 
<nų milžinišką organizaciją, to-
Jkia organizaciją, kuri nekliu-

rU<>> [dvdama kiekvienos drau 
uuitinominiam veikiami, rištu 
•Ui visas besivaduodama vi-
soms draugijoms priimtinais 
principais — katalikybe ir 
(tautybe. Trumpai, mūsų drau

gijos nesudaro vieno nedalo
mo organizatyvio kūno. Ši so-
ialė spraga visu nujaučiama 
r reikalinga taisymo. Šiuo 

tclausimu kataliką Seimas 
!Cliicagoje turės tarti savo ga
lingą žodį. Vykusiai išrišo tą 
•laušimą i nes pusę darbo nu-
Keiksime. 

Seiman besirengią atstovai 
urėtų namie gerai šį klausime 
agvildenti, pasvarstyti. 

AMERIKOS PREKYBA SU 
PABALTIJA, B 

„ fcuvienytų Valstijų Preky
bos Departmentas buvo nu
siuntęs į Pabaltiją savo komi-
MJonierių p. H. LaWreHce Gro
ves* kursai pabuvojęs ilgokai 
Pabaltijoje, dabar sugrįžo A-
merikon ir lapkričio pradžio
je pradėjo paskaitas biznierių 
susirinkimuose apie Amerikos 
prekybos ateitį Rusijoje ir Pa 
baltijos kraštuose, P. Groves 
sako, kad bereikalo Amerikos 
biznieriai nerimavo, kad An
glija ir Vokietija pagrieb
siančios visą Rusijos prekybą 
i savovrankas. Jos to ligšiol ne
padarė ir negalėjo padaryti, 
nes su Rusija kol kas preky
ba yra negalima, kadangi ji 
nieko neturinti parduoti. Te-
čiau, sako jisai, reikia išank-
sto susidaryti sau bazę, ku
rioje esanti galima butų prie 
tos prekybos prisirengti ir 
pradėti ją kaip tik Rusijoj 
šiek tiek tvarka nusistovės 
ir j i ims ekonominiai atsigau
ti. Vieta tokiai bazei geriausia 
esanti tai Pabalti jos Valsty
bės. Apie Pabaltiją p. Groves 
(žiūrėk "Ohieago Journal of 
Conmieire" Xov. 8) šiaip at
siliepia: "Nors gyvenimo są
lygos Estonijoj, Latvijoj ir 
Lietuvoje yra palyginamai pa
togios, jo* yra ekonominiai žy-

dangi ji turinti labjau nusisto-
N, 

vėjuaią tvarką, augštesUę pra
monę ir kultūrą. 

P. Groves pataria Amerikos 
biznieriams valiuoti f Pabalti -
jos kraštus, pradėti su jomis 
prekybą kad ir mažame ape- , 
nyje, tečiau tenai esant laukti 
Rusijos atgijimo ir paskui iš 
ten pradėti /prekybą ir su Ru
sija. 

PASIKALBĖJIMAS SU 
BIBLISTAIS 

DIEVO APVEIZDOS PARA
P I J O J E . 

nedaryti hlogo niekam. Žino- kia tikėti. (Nabagas nežino 

Kaip buvo garsinta, penkta
dienio vakare, gruodžio 15 d. 
pafap. svet. įvyko pasikalbėji
mas kun. B. Bumšo su bibliš-
tais apie pragarą. Dar prieš 
7 vai., jau svetainė buvo pil
na. Žmonių atsilankė bent 
tūkstantis* Lygiai 8 va
landą scenoje pasirodo vaka
ro vedėjas p. Mikas Bagdonas 
ir paaiškina vakaro tiksuj. 
Paskui kun. B. Bumšas pažy
mi kokia bus pasikalbėjimo 

\ tvarka ir paklausia gal kas iš 
bibTistų eis su juo pasikalbėti. 
Pasirodo biblistij tarnas Eft-
neckis. 

• 
Beneckis prakišo. 

Visųpirma kun. Bumšas už
klausia kur yra šv. Raštas? 
Beneckis atsako kad teologijo 
je. Paklausus jo ar sutinka si^ 
tvarka? Beneckiui nesutikus 
kun. Bumšas atsisako kalbėti. 
Beneckis mat nori kalbėti a-
pie klebonijų griuvimą ir ki
tokius dalykus. Svetainėje ky
la triukšmas iš biblistų puses. 
Jie "mat norėjo laimėti, o čia 
nėra kalbėtojo. 

Kiek palaukus pasirodo k i-

Iš MOTERĮ) GYVENIMO, 
Anglijoje. 

Anglijos parlamentas pra
vedė keletą įstatymų, kurie 
turi apeiti visas pasaulio mo
teris. 
Mergaitėms pribrendimo me

tai atmainyta. Pirmiau buvo 
13, gi šiandie paskirta 16 me
tu. / 

Suvedžiotojams paskirtos 
bausmės nepaisant, kad mer 
gina atrodytų senesnė 16-os 
metų. 

Palikimų įstatymai taipat 
pakeisti. Paveldėjimo teisės y-
ra lygios kaip vyrui, taip nn> 
terei, neatsižvelgiant į vaikus. 

Išleista įstatymas del kūdi
kių žudymo.. Jei nevedusi mo
tina savo kūdikį nužudo iš 
desperacijos, bado arba dei 
neturto, tai įstatymas nurodo 
ją bausti ne kaipo žmogžudę, 
bet tik kaipo kimo suzeidėją^ tas biblistas Končius ir $utin-
Bet jei butų susekta, kad to 

miai priklausomos nuo R u s i - | k i a m o t i n a >T a f i z L n i a i a r m ° -
raliai nupuolusi, t a i j ąpa l iuo-
suoti. 

K ra nei ja lal>at įdomauja 
kuomet Suv. Valstvbės atvi-

Irai įsikiš \ Kuropos reikalus. 
Blardingo paskutinė prakalba 
Įvi* daugiaus atidengia pasla
ptingo sfinkso veidą. 

jos, gulinčios į Rytus nuo jų; 
jos negali jKisiekii augšto ger
būvio laipsnio iki kp\ joms Japonija. 
nepasiseks sudaryti su Rusija 
labjau normalių prekybos sen
tikių. kiBoston Ulone" cituoja 
vėl tokius p. Groves žodftius: 
' 'Senovei praėjus irtiaujai ga
dynei išaušus, Latvija, Esto-
nija ir Lietuva jau pilnai susi
gyveno su savo nauja padėti
mi. Joms viskas gerai sekasi 
kiek dabartinės sąlygos lei
džia. Jos gerai yra suorgani 
motos ekonominiai ir politi
niai ir visos turi puikias nu
li taros įstaigas — ir tai nežiū
rint to kad baimė bolševiku 
puolimo jau beveik visai pra
nykusi. Jos visos turi . gyven
tojų ntio 8 iki 10 milijonjų ir 
kalba kiekviena savo kalba'5. 

Tečiau p. Groves nuomonė 
iš visų Pabaltijos kraštų Suo-», 
mija esanti patogiausia pra-

( dė4ti prekybos santikiams, ka-

• 

• 

Moterų veikimas plinta. Šių 
metų gegužes 16 panaikintas 
įstatymas, kuriuomi buvo drau 
džiama moterims dalyvauti 
[>olitiniiiose susirinkimuose. 

Motorų skaitlingi mitingai 
šianllie dažnai laikomi įTokya 
Osaka, AVabe ir kituose filius 
tuose. 

/Tuose mitinguose daromos 
rezoliucijos. Reikalaujama mo
terims visokių lygių teisių su 
vyrais. 

Moterų balsavimo klausimas 
šiandie Japonijoj plačiai ap
tariamas. 

Moterų emancipacijos judė
jimo Japonijoje vadovė ponia 
Kubisluso iškeliavo Europon 
studijuoti moterų teises. 

{Paryžiuje moterys laikrašti 
ninkės susiorganizavo kliuban. 

gUs pats nuo Dievo atsiskyrus 
patfc pasirinko pragarą. At
nešk katine užmuštą jau dvi 
savaiti, i r liepk jį mylėti. Ne
gali, nes jau katittas pasmir
dęs. 

Katalikų mokslas aiškina 
kad pragare yra negerai, i r 
net labai negerai. Gi tas nesi
priešina Dievo meilei ir Die
vas nedaro blogai negeriems 
žmonėms. Pragare Dievas nie
ko nekankina, tiktai žmogus 
patsai save kankina, netekęs 
Gerojo Dievo, ir blogai jaučia
si nelaimingas. Todėl praga
ras yra, Ar priešinasi teisy
bei? Ne. Dievas myli. tiktai 
gerą, o blogo nekenčia. Die
vas nėra kankintoju ir blogo 
blogiems nedaro. (Gerą žmo
gui daro pakol yra laiko ant 
žemės. Žmogus blogo nekenčia, 
taipat ir Dievas. Teisybės sai
kas bent kartą, turi įvykti. 
Žmogus pats tai pasirinko, 
nes Dievas atiduoda žmogui 
tarp kaip jis užsitarnauja. 
Kas klausys Dievo įsakymų, 
bus išganytos, o kas nepil
dys bus pražudytas. Todėl 
pragaras nesipriešina protui, 
meilei nė teisvbei. 

w 

Končiui porina, 

Na pradeda Končius su 
"dangišku balsu" kalbėti. 
Mažai jį supratau. Jeigu Kon
čius jau pabaigęs visUs moks
lus, tai dar jam patartinta iš
kalbos pasimokinti. Kiek su
pratau, tiek rašau. Girdi, kun, 
B. Bumšas prirodė tuos visus 
dalykus iš proto, o jų šventa
me rašte nėra. 8v. Rašte yra 
tiktai vieni melai, todėl reikia 
šv. Raštą atmesti. Pradeda bi
bliją skaityti. Jėzus sako; 
" A š į nieką paversiu protą 
išmintingųjų *\ Klebonai nemo 
kiną tikros Dievo "šhlžbos". 
Šv. Jonas sako: "Jėzus gar
bės nuo žmonių negavo, nes at 
ėjo žmonftj vardu, o kitas at
eis savo Tr jį priimsite". Kas 
numirs tani " g r i e k a i " bus 
dovanoti. Katalikai šėtono pri
gauti. (Kadžiu ar ne biblistai ?) 
Visi katalikai, mokytojai jų 
bus prakeikti. 

Į ožio ragą. 

ka kalbėti. Publika aptyla, o 
Beneckis beeidamas namo pra-, 
dėjo keikti vakaro vedėją ir 
kitus, ir išdūmė lauk. 

Pragarus ir protas. ' 
Kalba >un. B. Bumšas apie 

pragarą. Paaiškina kati pra
garas yra tai stovis sielos kur 
ji yrą atsiskyrusi nuo Jjievo. 
(Pragare randasi tokie žmonės 
kurie atmetė (iorą Dievą ir 
kenčia amžinojo ugnyje, ken
tėdami deginančią kančią) a) 
Ar pragaras priešinasi pro 
tuif,Nesipriešina, ir kuris ti
ki į pragarą nėra beprotis. Tu-
ivk 8 raktus, o sakyk kad tu
ri 18. Tas priešinsis protui, bet 
pragaro buvimas nesipriešina, 
b) Ar priešinasi Dievo meilei? 
No. Meilė yra toks jausmas 
kuris verčia gerai daryti viens 
kitam, ir reikia visųpirma ne- Kun. B. Bumšas atsako, kati 
daryti blogo niekam. -Jeigu j 1500 prieš Kristaus giminią, 
muši meilės neturi. Taigi mei šv. Rašte nebuvo klebonų. Jė-
'ė reikalauja niekam nedary- zus pats garbės neėmė. Vėl 
ti, i r verčia tiktai gerai; daiy-i Končius sako, kad dusia bus i dantų griežimas ir verksmas" 
ti Viens kitam, ir visųpirma' pragaišinta ir į stabus nerei-jTada žmogus vien pažiurė-. 

kad mes į Stabus netikime ir 
be jo patarimo). Jam pabaigų* 
kalbėti, Hin. B; Bumšas įrodi
nėja kad jo argumentai nesu
mušti. 

Biblistas prisipažįsta kad 
velniai, piktos dvasios, pikta 
galybė egzistuoja. Jeigii vel
nių yra, tai yra ir pragaras. 
Ar yra Dievo bausmė tiem* 
kurie- blogą da ro ! Biblistas 
sako kad dabar nėra, tiktai 
bus kaip Kristus ateis antro 
kartą karaliauti. Blogą daran
tiems nelaimė bus. Nesibijo
kite tų. kur ie ' gali tavo kUną 
užmušti, Jbet tų kurie gali ir 
tavo kūną užmUšti,ir dūšią už
mušti, pražudyti amžinai. Ku
rio užmušimas yra dwielis pra
sižengimas, bet daugiau reikia 
bijoti tų kurie tavo dūšią gali 
užmušti. Geriau butų kad tau 
dešinę tavo nukirtus, negu vi
sas tavo kūnas ten (pragaran) 
pakliūtų. Nukirtus ranką bus 
skausmas, o visam kūnui pa
tekus kas? Bailiems, mela
giams, netikėliams, paleistu
viams yra pragaras, deginam 
ti ugnis, kančia. Nėra ramy
bės netikėliams, nedorėliams, 
melagiams ir kitiems panašiai. 
Cavyzdin: Turtuolis ir Lozo
rius. Turtuolis buvo jau palai
dotas ir sakė: "<1idelę kančią 
kenčiu liepsnoje". " I r durnai 
jų kančių kils per amžius". 
(Kankinsis per amžius). Kiek 
jisai save aukština, tiek jam 
duokite kančių. Audra kan
čios bus užlaikyta per amžius. 

Vėl bįį)listas nesąnfoningai 
kalba. Daug nesupratau. Kam. 
Bumšas jam atsako kad dabar 
kalbėjo apie bausmę blogiems, 
o biblistUs kalba kad ve'niu 
nėra, O skaitydamas bibliją 
pripažino ir velnius, ir praga
rą, ir bausmę. Kun. Bumšas p>i 
aiškina k,ad pragaras yra sto 
vis kančios ir atsiskyrimas 
nuo Dievo. "{Tamsybės ryšiai 
yra pragaras". Dievas neį
galėjo 'pragarą mirdama;:, ir 
gelbsti žmones nuo pragaro 
per Sakramentus. "Įmesti bus 
į ugninį pečių." Paskutiniame 
teisme Dievas sakys tiems po 
dešinei: "Eikime į amžiną gy
venimą", o tiems po kairei sa
kys: "Nepažįstu, jūsų. Eikite 
nuo manęs prakeikti į amžiną 
ugnį, kuri yra paruosta vel
niui ir jo tarnams. Tenai bus 

jęs } Dievo veidą, prašys kad 
kalnai ant jo uiigriutų. Pri-
parodo kad dusia nebus pra 
gaišta. Tenai kančios bus am 
žinos, ugnis negęstanti, neuž
gesinama ir jų kirmėlė bus 
nemirštama. 
. . . i 

Pralaimėjo visiškai. 

Pasiklausęs JCončius sako 
turįg eiti į darbą, o kun. Bum
šas toliau kalba. Nenorėkite 
klaidinti savęs, nes Dievas ne
leis iš savęs tyčioties. Nelai 
me fiems, kurie nori tyčioties, 
nes ji juos pačius suris. Die
ną ir naktį bus kankinami. 
Bausmė bus amžina, deginan
ti, ir atsiskyrimas nuo Dievo 
amžinas. s Ką gelbėtų žmogui 
jeigu visą pasaulį laimėtų, o 
savo dusią pražudytų. Kūnas 
yra paimtas iš žemos ir grįž \ 
ją, o dusia nuo Dievo, ir gri / 
pas Jį. Bibiistams buvo karš
ta, nes jįems mat Dievas ne
duoda toirių žmonių, kaip kun. 
B. Bumšą. Končius braidžiojo 
po Visas šalis ir nieko gero 
nesurado. 

Lauksime kada Končius ant 
šyvo arklio jos į dangų? Pa
sikalbėjimas baigėsi visiškai 
pralaimėjus bibiistams. 

Alfa, 

FINANSINIS TŪZAS -
TOJO PABALTIJOS 

AMERIKOS DRAU 
GIJON. 

P* 
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I Seimo Rinkimai. 

Prieš Rinkimus. 

Renkant St. JSeimą nieks negalėjo 
a-amatyt, kokios bus tų rinkimų pasek-

inės: į kurią pusę pakryps visuomenės 
simpatija: kairėn ar dešinėn, prie katali
kų, a r prie socialistu. Nef*iisant, vienok, 
kyvenamo visuomenės revoliucinio upo, 
Įabai sunkių gyvenimo sąlygų — visuo-
nenė pasitikėjo katalikais, 'ir būtent tais 

[curie pažadėjo griežtų socialių retorini:, 
y. krikščionimis demokratais. 

St. Seimas dirbo pustrečių metų. Par
tijos parodė savo siekinius jau ne tik pro 
ptttnomis. bet ir darbais. Rodės vi suome 
lė turėtų galutinai apsišviesti ir naujojo 
Reinio rinkimų rezultatai turėtų būti kiek
vienam pramatomi. bet no. Iš Seimo rink
ti ėjom nežinodami tų rinkinių pasekmių, 
;as buvo ir St. Seimą renkant. Del ko? 

Iš socialistų ir valstiečių sąjungos dar 
yų ir elgesio St. Seime visuomenė pikti-
H**i. Piktinosi visi del jų užimtos' Seime 

pozicijos: sėdėti Seime, nedirba darbo, ir 
kitiem* kliudyti darbą dirbtį, o algą vis 
dėlto imti. Piktinosi katalikai <lel jų prie 
škatalikiškos politikos, del pastangų — 
atskirti Bažnyčią nuo valstybės, išvyti ti
kybą iš mokyklos, atimti nuo bažnyčių 
turtus, įvesti civilinius šliubus. žodžiu įs
tatymo keliu subedievinti Lietuvą ir nus 
maugti galutinai Bažnyčią ir tikybą. Bu
vo spėjama, jog socialistai šiais rinkimais 
tures nustoti balsų ir vietų. 

Daug buvo jaučiama opozicijos visuo
menėje ir prieš krikščionis demokratus. 
Žinoma ji buvo be pamato, sukelta dirbti
niu būdu, krikščionių demokratų darbai 
buvo vertinami be kritikos, neatsižiurint 
i gyvenimo ir darbo sąlygas. Bet vis dėlto 
jos buvo ir gana daug, nepaisant to, jog 
krikščionys demokratai savo prižadus iš
pildė kuosąžiningiausia, nuveikė daugiau, 
negu kad galima buvo tomis sąlygomis 
nuveikti. 

Iš kur tad toji opozicija atsirado? 
Trumpai paaiškinsiu. Lietuvos liaudis 

manė — kad prašalinti TISUS vargus, vi
sokias netvarkas reikia tik St. Seimą iš
rinkti. Seimu tikėjo kai kokių nelyginant 
Dievu. Jų išmaayniu Seimas esąs vi&aga-
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Atstovybė gavo iš Pabalti
jos — Amerikos Draugijos, 
pranešimą, jog šiomis dieno
mis į draugiją įsirašęs p. 
Sclnvodtman, vice prezidentas 
didžiausio minko no tik Ne\v 
Yorke, bet ir visoje Ameriko
je, tai yra Najtional City Ban
ko. Savo laiške p4 Sehvvedt-
man taip rašęs: "Kol kas Na-
tional City Bankas daro labai 
nedaug biznio Pabaltijos res
publikose, bet kurį laiką at
gal aš jau siūliau ruošties da
ryti ten daugiau biznio ir kai
po vienas i š ' t am tikslui rei
kalingų žingsnių galės būti nm 
no atsilankymas tuose kraš 
tuose, kai aš keliausiu Euro 
pon". 

Geras taj (ženklas, kad 'Pa
baltiją pradeda parupti net ir 
stambiausiems pasaulio finan
sininkams; 

Minėta^ bankas yra surištas 
su Rockefellerių vedama Stan
dard Oil Company. 

(L. I. B.) 
* i ii_zr_. ._ 

lis, ką norės, tai padalys. Aišku, kad turė
jo apsivilti. Jei Lietuvos kebli padėtis bu 
tų pri klausiusi vien nuo vidaus veiksnių, 
St. Seimas daug daugiau butų galėjęs pa
daryti . Bet kadangi tie kėblinta! ir sun 
kūmai priklausė daugiausia nuo išorinių 
veiksnių, nuo užsienio politikos ir lie to 
dar Lietuvos reikalai ir gyvenimas buvo 
tos politikos liečiamos ir rišamos netie 
sioginiai. Kadangi Lietuvos reikalai pilnm 
priklausė nūo Europos politilcos galiūnų 
Lloyd Georgo ir Briand'o, o Vėliau Puan-
karės tylių, bet atkaklių tarpusaviu norų 
už savo siekimus ir reikalus, kiekvienam 
turi būti aišku, kad ne tik St. Seimas, bet 
ir dešimts jų pastačius nieko ypatingo ne
galima butų padaryti. 

Antra, Lietuva, kaip ir visos pasau
lio valstybes negali mūsų laikais gyventi 
savo atskiru ekonominiu^ gyvenimu, jos 
ekonominiai reikalai labai ankštai ir ne-
išpainiojamai surišti su viso pasaulio, o 
ypatingai Europos ekonominiu gyvenimu. 
Sunku tad buvo kas nors ypatingo padą 
ryti ir šioj srity tuo metu, kad visa Eu
ropa sirgo sunkia ekonominio gyvenimo 
krizio % a . Kors reik pastebėti, kad eko
nominis Lietuvos gyvenimas buvo žymiai 
geresnis, negu kitų Europos valstybių. 

Trečia. Steigiamojo Seimo darbai bu j 
vo jiaugiau teoretinio pobūdžio. Išleista 
įstatymų daug ir labai svarbių, kaip kon
stitucija, tsemės reforma, servitutų ir ben
drų ganyklų likvidavimas, mokyklų ir 
t. t. bet neturėjo laiko ir galimybės jtl Į-
Vykinti. Tai paliko kitiems seimams at
likti. 

Liaudis girdėjo apie visa tai, bet ne
matė jų įvykinimo. .TUomi erzinosi, py
ko, manė ją tyčia Seimas apgaudinėja, 
akis muilina. Juo labiau, kad toj pakrai
poj liaudį "auklė jo" įvairus opozicionie
riai, kaip socialistais ir pažanga su žem
dirbiais. I r Voldemaras, kuris rėkte rėkė 
prieš žemės reformą, pamatęs^ jog tuomi 
nepataiko į žmonių širdis, persimetė į ki-

* \ * 
tą pusę ir pradėjo rėkti savo įvairiuose 
"Balsuose" ir proklamacijose, jog krikš. 
deni. apgaudinėja liaudį ir dvarų neda
lysią, nors faktinai buvo prie St. Seimo 
išdalinta į nuosavybę virš 80,000 hektarų 
žemės ir išduota nuomon bežemiams ir 
mažažemiams apie 2,1300,000 liekt, ŽSnoma 
Voldemarui visa gerkle pritarė visokio 
•plauko socialistai. 

Ketvirta, daug prisidėjo prie sukėli
mo opozicinio upo prieš krikščionis demo
kratus Lietuvos valdininkai..Vieni jų .ge 
ra valia žemino krikš. dem. antri bloga 

\ 

Žinotina, kad nors krikš. deni. neturėjo 
dar nei vieno sa\o ministerių kabineto 
net pusės minfsterių neturėjo nei vienam 
kabinęte^ bet žmonės opozicijos pamokinti 
kiekvieną vyriausybe laikė krikš. dem 
vyriausybe ir liž jos betinkamus žygius 
barė krikš. demokratus. 

Malaa to, net atskiro valdininko, kad 
ir milicininko, netinkamus darbus verte 
krikš. demokratams. Tai panaudojo savo 
naudai kr. dem. priešininkai: socialistai 
ir pažanga su žemdirbiais ir daug ko savo 
vaidais atsiekė,.. Mūsų valdininkų 70 r; 
nuošimčių yra nekatalikiško nusistatvmo 

w 

žmonis, palankus sociaUstains ir priešinai 
krikščionims demokratams. J ie tad pradė
jo visokiais budais diskredituoti — žemin 
ti kriks. dem. yžmonių akyse. Pav. atveža 
žmonės atiduoti rekvizicijos. Valdininkai 
tyčiomis laiko juos 2—3 dienas. Žmonės 
ima murmėti. Tuomet šie atrėžia: rinkit 
į kitą seimą krikš. dem. tai ne 2 dieni lau
ksit, bet ištisą savaitę". Kitur valdininkai 
žiauriai pasielgia su žmogUm sakydami: 
" T a i tau balsuoti už krikš. demokratus*'. 
I r panašių atsitikimų buvo labai daug. 
Nubausti tokių valdininkų dažniausia ne
pavyksta, neg ižmonės jų bijodami atsisako 
prieš juos liudyti. 

(Bus -daifgiau) 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. H A I N O t t 
Telefouaa Yards &OS1 

Valandos — 8 lkl 11 Ii ryto 
po pietų B lkl I vak. NodėUomi* 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. M. Gilaser p«. 

reina } rankas Dr. Chas. SegaL 
tento Ir partnerio. Visi seniej* 
pažįstami Ir draugai aplaikye 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo paties Dr. a M. Glasor. 

8119 So. Morgan Street' 
Ofiso Valandos: Nuo I i ryto 

lkl t po pietų, nuo S iki T rak. 
Ned. nuo l t iki T po plotu. 

Telefonas Yards 88 f 
- ' • • • • • t 

1 DR. A. L. YUŠKA 
2 1900 So. Halsted Str. < 
J Tel. Canal 3118 

Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet 
5 iki 7 vai vakaro. 

Rea, vai.: 2 iki 4 po pietų. j° 
4193 Archer Ave. įę 
Tel. Lafayette 0098 

> 

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
MOT. SĄJ. KJP. PRAKAL

BOS. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS!! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4449 So. Wo*tern Aveaoe 
Telef. Lafayette 4149 

Yaantos: 1-11 rytais, 1-1 po 
pietų ir 7-8. vakarais. Nedėldie-
oials piktai po plotų 8 iki 6 vai. 

!,\ 

DR. MAURIOE KAHN 
GYDYTOJAS Dt CHIRURGAS 

4991 6a Ashland Ave. 
TeL Tardą 9*4 

Tel. Yards 0994 
OFISO YALv 

«—18 v.^yto. 1—3 ir 7—8 v. v. 
Nedėliotais: nuo 10 v. ryto lkl 
1 vaL po pietų. 

Resid. tel. Yan Buren 0894 
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Dr. A. A R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS u» 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų lųrp> 

Olfeas: 3335 S. HaLsted St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—8 po 
piet, T—8vak. Nod. 10 18 d. 
Ros. 1139 Independencs Blvd. 

. Chicago. 

Sneboygan, Wia. — Gruo
džio 10 d. įvyko A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos 14 kuopos 
prakalbos. Kalbėjo mus gerb. 
klebonas kun. Daunora, kaip 
gera ir reikalinga motorinis 
priklausyti prie Moterų Sąj. 
Taipgi kalbėjo plačiai lifto 
mas ir gerbiamas kun. V. Ku
likauskas, paimdamas keletu 
1 ruožų iš istorijos apie mo
terį]; gyvenimą ir nurodyda
mas kaip svarbu yra moterin-s 
turėti savo organizaciją. 

Per prakalbas kuopa laimėjo 
viena nauja narę, bet gerą. Ti
kimės, kad ir daugiau prisira
šys, nes dabar kuopa yra nu
mažinus įstojimą, Įstojimo te
reikia mokėti tik $1.00. Kuo
pos susirinkimas bus antra 
sekmadienį sausio mėn. Visos 
moteiys ir merginos, stokime 
į savo organizacija, o tada 
daug gulėsime nuveikti sa
vo naudai. 

Kp. rast. 
•*• 

PAMALDOS IŠKILMINGOS. 
— DIRVA APLEISTA. 

ŽJ 

DR. S. NAIKELiS 
L I K T U Y I S 

GYDYTOJAS lt CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2344 

92S2 South Halsted Street . . 
Ant virinus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

po plotų; nuo 7—9 vak 
Nedėliomis nuo 10—2 

Oofisas ir gyvenimo vieta: § 

> ;agĮggUis~Įg=g=~g= 
Te ' B lvd . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LUETUVlS DENTISTAS 

6712 SO. ASHLAND AVĖJUJE 
ARTI 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Serodomis nuo 4 ikj 9 vakaro. 

< = 

DR, P. ŽILVITIS 1 
Parkelė savo oflsa po mira. 
9941 — 48 So. Halsted Street 

Naujame Jociaus Best. 2 lubų. 
Priima Ligonius nuo 9*19 A. 04. 

9-9 F. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas TeL Fairfai 5574 

<xx>c<xxxxxxx>ooooo<>ooooooco 

Dr. J . SAVICKAS 
/ Naprapath 
Telefonas l*ullman 33S5 

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

Telefonas RcpubUo 1433 
1600 W. Garfield Blvd. 

gfcutr: vak: kanapas 55 ir 
Ashland Aveaae 

VaL Nuo 4 iki • vai: vakare 
Naprapatliia del Sergančiųjų kas 

putų goriau, operacija ar Naprapa-
thiaT Jei tamsta Ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapatkia tad tūkstanti kartų ap» 
Himokės Ištirti abu gydymo būdu, Na 
prapathla praSalin Ilgos priežastį, o-
peracija prašalina i ligos apsireiški
mas, bet p*Uiekta ligos priežastis 
Naprapatnia reiškia aat visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip P© 
pirmos operacijos, tuoj seka antra 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesnė iš
laikyti Ir tuom kart ligonis Įlėkta 
neišgydyta* 

Naw York, N. Y. Gruo
džio 10, 11 ir 12 d. čionai liet. 
R. K. bažnyčioj buvo 40 vai. 
atlaidai. Pamaldos buvo gra 
žios. Per visas dienas žmonių 
buvo daug-, o ypač sekmadie
ny, per suma, pradedant at
laidus. Pamaldas savo giedoji 
iitu papuošė F. Pranaitis ir A. 
Ivulikaitis, abu iš Paterson, 
X. J. Skaitlingas choras tai-
pat gražiai giedojo. Giedojo ir 
keturiais balsais. 

Paskutinį atlaidų vakarą be. 
vietinio kun. kleb. Šeštoko ir 
kun.Simonaieio buvo dar daug 
i'- svečių kunigų: Petkus, Ko-
dis, Saurusaitis, Valantiejus, 
Budrevieius, Žindžius, Pauliu
kas, Rimeika ir kiti, kuriu 
pavardžių neatmenu. 

Paskutinį vakarą procesijoj 
dalyvavo daug berniukų ir 
mergaičių gražiai pasipuošu
sių. Tą vakarą žmonių baž
nyčioj fnivo apie 500. Galėjo 
būti ir daugiau kaip tokioj di-
dėlėj kolonijoj. 

L*. Vyčių 12 kp ėjo prie fš-
pažinties per atlaidus. Butų 
gražiau atrodę jei visi nariai-
ės butų ėję prie šv. Sakra
mentų in corpore. 

Oionai moterims su Moterų 
Saga butų plati d ina , jeigu 
tik imtųsi ją įdirbti. Ar il
gai tą dirvą apleidusią lai-
kvsite? 

• 

Visiems reikėtų kibti prie 
darbo. Be abejonės šia kolo-
mJ$ įjudinsime į veikimą to
kį kokis jai garbės ir visuo
menei didesnės naiulo> atneš
tų. 

šipfcs plaukia. 

C H I C A G O J E . 
GRA2US BUVO NAŠLAIČIU 

NAUDAI VAKARAS. 

, i f i » > i 'mir • » •<*• — • - - -

Remkite tuos kurie garsina) 
ai "Draugė'* 

NAUJI ZBMUaKAI U 
Limuvo*. 

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

gyae 
2334 South dakley k***** 

ChicagO, UI. 

Korthsidiediai šelpia savo 
vargdienius. 

North Side. -^ Gruodžio 17 
dk Šv. Mykolo par. svet. Labd. 
8ąj. 6 kp. surengė gražią pra
mogą — vakarą su prakalbo-
nus, našlaičių naudai. 

Tos dienos ir vakaro1 oras 
buvo nepaprastai saitas, po 
piet MoKinley Parke buvo lie
tuvių sUs-mas pasitarimui 
Klaipėdos klausime (daug 
northsidieeių tenai dalyvavo), 
užtai ir neperdaugiausia žmo
nių atsilankė į sį vakarą. Bet 
kurie buvo, tai geraširdžiai 
žmonės. 

Vakarui vadovavo energin
gas vietinis darbuotojas, Ant. 
Rugienis. 

Pirmiausia vaidino graudi
nantį veikalėlį iš našlaičių 
gyvenimo Lietuvoj, "Išvada
vo", Roles turėjo: Valaitis — 
J. Lebežinskas, Valaitienė — 
M. Sutkienė, Agutė — M. Pa-
liuliutė, Julvtė — Al. Rutkau 
skaitė* Jonukas y- J. Paliulis, 
Vineutė — Bm. 8ienkevičiut0, 
Stasiukas — Bd. Andriuske 
virius, Paulutė — Fel. Nau
sėdaitė, Mickunas — Ant. Ba-
cevičius. Nors vaidilos šį vei
kalėlį išsimokino į visai trum
pą laiką, bet atvaidino jį ga
na gerai. Pastebėta, kad tame 
veikalėly vaidino pora tikri 
našlaičių. 

Ant pianu paskambino Fe!. 
Nausėdaitė, Ona Šlokšnaičiuto 
ir Pr. Stungiutė. Rodos, kad 
visos gana mikliai skambino. 

Dainavo našlaitės, trys Pa-
liuHutės seserys: Ona, Marė ir 
Alena* Daiuavo vakamy pri
taikintai daineles: *kTik maža 
našlutė'' ir "Kur mano ma
ma'\ JTos dainos galėjo ir jų 
gyvenimą atvaiadttoti ir tai 
gal dar ne visai pilnai. Jos su
dainavo taip gražiai ir jaut
riai, kad žmonės tol nepaliovė 
delnais ploję kol tos našlutės 
vėl padainavo. 

Ant galo kalbėjo Pr. Zdan-
kus, "Draugo" redakcijos n&-
ry*. 

(Po kalbos rinko aukas. Su
rinko berods $38.40. Pridėjus 
prie šių ir draugijų aukas, 
tai jau nemažai vietinių skur
dą, vargą kenčiančių žmonių 
sušelps. Ir šiame vakare žmc 
nė*; aukojo dėlto, kad 8uprat« 
gyva reikalą sušelpti varguo
lius kurie jų tarpe gyvena. 
Prie šio vakaro surengimo 
turbūt daugiausia prisidėjo 
Km. Andriuškevičienė. 

Iš nortlisrdiečių širdžių kil
numo, jų dnosniimo, energin
gumo darbuotėj, net stebėtis 
reikia. Tai tikrai sektiną pa-
vyzdi jie parodo. 

Našlaitis. 

PUIKUS VAKARAS. 

W<B6t Sidf. — Kalėdų pirmą 
dieną Aušros Vartų par. svet. 
7:30 vai. vak. įvyks labai pui
ki programa. Bus suvaidinta 
dvi labai juokingos komedi
jos. Jau juokų, juokų l ig au
sų! Kas^gi nemėgsta juokų, Vi 
si juos mėgsta! Taipgi be to, 
bus puikių dainininkių ir dai
nininkų. Mat dalyvaus pp. 8a 
bonių gabiausi mokiniai smui
kininkai ir dainininkai. CTai-
pat dalyvauja patsK. SabonjU. 
Kalbės kun. BumŠas, dainuos 
Motorų Bą-gos. 55-tos kp. cho
ras. Bus ir kitokių pamargini 
mų. ivalgaitis. 

da' paimti Antanas Benaitia, 
visiems get"ai žiuomas visuo 
menės darbuotojas. Dabar pe 
rimdamas agentūrą iš Petro 
Ararakulio žada dar daugiau 
pasidarbuoti visiems aštuo-
nioljkiečianis, "Draugą" už
rašinėdamas, apgarsinimui 
rinkdamas, ir kito&us įvai
rius reikalus atlikdamas. 

Su spaudos reikalais, atski
ri asmenys, draugijos, ar biz* 
nieriai kreipkitės prie Benai-
čio. Jis su mielu noru kuo-

geriausiai patarnaus jums, 
Svirplys, 

fsrrs 

Tel. Lafayette 4228 

P L U M B I N 6 
Kaipo lictuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriansia. 

M. TUiKA 
829S W. 88-th Street 

Telefonas Boulevard 4189 

IS DIEVO APVEIZDOS (PAR. 

Naujas "Draugo" agentą*. 
0 t 

Nuo Naujų Metų 
" Draugo' \ agentūrą 

— 

ATLAIDAI. — PAMOKSLAI. 

Bridgeport. — šv. Jurgio 
bažnyčioje sekmadieny prasi
dėjo 40 vai. atlaidai. Pasibai-, 
gė antradieny, vakare. Kiek 
vieną vakarą pilna bažnyčia 
žmonių prieidavo. Per visą 
laiką kun. B, Bmnšas sakė 
|mmokslue. - KLuv t ik kltmsai 
visi kalba, kad gražius pamok 
v«4us pasako. 

Vežimas dunda. 

Remkite tuos bianierius kurio 
garsinasi "Drauge", nes jie 

moka kaip biznį vesti ir žmo 
uėms mandagiai rjatarnauti. 

— • •' • 
za 

J. V7YANDS 
Graborius Ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai visiems reikalams 4 

2056 W. 22-nd Str. 2149 W. 21 PI J 
Tel. Canal 6&4S Tel. Canal 0199§ 

A. Ha 
Graborius 

Patarnauju lai 
dotuvėse 
tuvėee kril 
tynoae Ir kltuo-| 
M relkalu« 
Kainos pHeina 
mos 

3307 Auburn Ave. Chicago 

•Telefonas Vi 

P I N I G Ų K U R S A I 
Siunčiant Lietuvon. 

Už 50—Litu . . . . . . $6 .50 
100—" IU.00 
8 0 0 - " $81.79 
300—" $32.50 
400—" $42.85 
500—" $53.50 
600— H $63.45 
7 0 0 - " $73.« 
8 0 0 - " $$3J5 
000— *$ $9430 

" 1 ,000-" $104.45 
CENTRAL MANUFICTOR'M 

OISTRICT BANK 
1112 W. 85th Str. CHICAGO 

Turtas viri $f,000,900.91 
ZSJ 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR] 
Balsamuotojas 
Tūrių automo-j 

biliua visokiem.•• j 
reikalams. Kaina j 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Cnicago. 

' • i i i i i i i inmfi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
S. D. LACHAYVICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

^2814 W. 93-rd PI. C9jcaB0 

f
Patarnauja laidotuvėse kuopi, 

ginusia. Reikale meldu s 
• kti. o mano darbą busite 
- nėdinti. TeL Canal 1271—211 
UlliMHHmiHHIIWHIHmiWiHMMII1 

i££f^tB • 

Bemkite tuos biznierius, kurie ' 
garsinasi "Drauge". 

i • • i — 

* 
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EVAPORATED MILK 
Jusu Kalėdų Pietus 

ALE TO, kad jis yra geriausias pie-^ 1 META jūsų Kalėdų pietus'turi 
$ ? būti geriausi negu kada nors pir 
miau. Jie turi susidėti iš daug valgių, 
kurie suteiktų jums daug smagumo ir 
laimės, kurie valgys tuos pietus. Tegul 
pirmu valgiu jūsų pietų būna namie 
pagaminta tumeidžių sriuba, tokia kaip 
jūsų motina būdavo pagamina jums. 
\T IENAS lengviausių būdų, kad ga 

* vus smetoninį skonį iš tumeidžii 
sriubos, reikia vartoti Borden's Evapo 
rated Pieną, todėl, kad Borden s Eva 
porated Pienas yra tyras pienas- su pa
likta jame smetona. Verdant ta sriubą 
vartokite tiek pat Evaporated Pieno 
kiek jųs vartotumėt smetonos. Atminki 
te, kad jųs sutaupysite pinigų vartoda
mi Borden's pieną. 

Smetona del tumeidžių sruibos 

J į nas del sriuboj taipgi jis yra ge
riausias pienas del visokių virimų ir 
kepimų ii* privalo būti vartojamas ten, 
sur reikia vartoti paprastas menas arba 
smetona, jūsų Kalėdinių pietų valgiams. 

| T ŽBAIKI'FE jūsų pietus su kava, ku 
V - ri privalo būti užbaltinta su Bor
den's Evaporated Pienu. Jusųkava tu-
ies kitokį skonį. Jųs tuomet tikrai tu 
rėsite linksmas Kalėdas. 

:!*« JPJ 
fVĖ 

i įmochikii Borden's K-
Taporated Pieno 

1 puodukas vandeniu 
3 jptaodukai iš keno ar

ba švifiial virtu tu-
mckiii«« 

2 g-riežinius s\«ųi-uiui 

1 arbatini Sankštelį dru.s-
|99f 
% arbatinio šaukštelio pi-
p im 
1 arbatini šaukštelį <-uk-
raas 
% arbatutk) šaukštelio be 

1 valgymui šaukštus mal- pimui sodos 
tu petrušku - arbatinki šaukšteliu niiltn 

Oiuh-kitc pHeskoniuv prie tu^mHdžhj ir lengvai pa-
virlnkito 15 miiuttŲ. Paskiau išsunkite per sietelį ir 
atšildykite. Ištin»>kite sviestą dvigubame katilėlyj, 
supilkiU- miltus ir išmaišykite lygiai. 
Atskieskite pieną vandeniu ir supilkite pamažu į 
sviestą Ir mUtus — maišpkite nuolat kol mišinys 
sutirštės. Dadėkite sodą Į tumeides, ir sykiu su bal-
tu sosu. paduokite- valgiui. 

i-

Tyrts farmu pienas 
su palikta 

jame smetona 

1 r>3fi:< 

y 

THE BORDEN COMPANY 
Borden BniUing New York 

Chioagos Ofisas: 
510 North Deartoorn Strest. 
Telefonas DEARBORN 3105 

mc. u . s . ("ir r» f 

ONSVVEETENED-

^APORATEP 

i 
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CHICAGOJE 
M I S I J O S . > 
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CHICAGOS LIETUVIŲ 
ŽINIAI. 

• ( 

"\VESfT SIDE. — Gruodžio 
13 d. prasidėjo Misijos Auš
ros Vartų bažnyčioje. Misi
jos pirmiausia buvo moterims 
ir tęsėsi iki gruodžio 18 d. 

Kur galima užsiregistruoti 
I4etuvos piliečiais. 

Cicero, IU. 

L. Laisvės Paskolos stotis, 
Moterys lankėsi skaitlingai.. \4$2 8. 49 Ave. vakarais nuo 

ĮBijas duoda Tėvai Marijo-Į? / v t l (turi Notary Public 

registruotojai™. Primenamo, 
kad fotografijas reikia turėti 
mažo formato 3x3 eolhj. 

L. L. Pask. Cmic. Apskritys. 
P. S. Jei kas daugiau pildo 

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

PRANEŠIMAI. 
SEIMO KOMISIJOS DOMEI. 

vak. Šv. Antaną par. mokyk
los kambary. Visi nariai-ės at
silankykite. Turime daug rei
kalų aptarti. Rinksime valdy
ba. 1923 m. Malonės atsilanky
ti i r išduoti raportą, tie kū
n e užrašinėja laikraščius. 

Valdyba. 

A. t A. 

nai, nesenai atvžiave iš Lie
tuvos, tai Tėvai Andziulis ir 
Cikoto. 

Vyrams Misijos prasidėjo 
gruodžio 19 d. ir tęsis iki 24 
d. Vyrai taipgi nepasiduoda, 
moterims, lankosi gana skait
lingai. Misijonoriai labai įs
pūdingus sako pamokslus. 

teises). 
North Side. 

Prieš Naujus Metus vakare, 
Labdaringosios Są-jungos kp. 
rengia puikią vakarienę naš
laičių naudai. Vakarienė įvyks 
Aušros Vartų par. svetainėje, 
7:30 vai. vak. 

Suimtoje, gruodžio 30 d. M»*l 
dažio svet., L. Vyčių 24ta kp. 
rengia šokius. Manomo, kad 
daug jaunimo susirinks. 

Sausio 14 d. Aušros Vartų 
par. svet. įvyks Labdaringo-! 

Parapijos knygynas, 1644 
AVabansia ave. Utaminko ir 
Ivotvergo vakarais nuo 7 vai. 

Juozas Rėkus, Real Estate, 
lf>29 X. Paulina St. 

18 Street. 
Alex. Dargis, 726 W. 18 st. 

(Xotary Public), nuo 9 iki 9 
vai. 

Pr. Kuprionis, 1742 So. U-
nion Ave., vakarais nuo 6 iki 
9 vai. 

West Side. . 
Metropolitan State Bank, 

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

Draugas l»ubl. Co., 2334 So. 
Oaklev Ave. Patogiausias lai-
kas dienų nuo 9 vai. ryto. Va
karais laikas nepatogus, nes 
tuomet esti daug kitokių rei
kalų. . ' 

Bridgeport. 

Ketvirtadieny gruodžio 21 
d. Seimo komisijos nariai kvie 
čiami susirinkti 7:30 vai. vak. 
į Aušros Vartų parap. mokyk
la West Side. Komisija galu
tinai sudarvs Seimo dieno-
tvarkę ir pasiskirstys darbu. 

m, 

ios Sąjungos metinis seimas, j Unįyersal State Bank, 33 st. 
K) seimo bus labai gražus va-Į& Halsted, paprastomis Ban-

Mvo valandomis (yra Notarv karas. Rengkitės visi į vaka
rą. Girdėjau, buk programa 
išpildys Šv. Kazimiero Seserų 
Akademijos auklėtinės. 

Gruodžio ?A d. Aušros Vai
tų par. svet. kun. F. Kemėšis 
sakys prakalbas ir bus rodomi 
krutamieji paveikslai. Bus la
bai Įdomios prakalbos. 

Sausio 7 .d. Giedrininkai 
rengia gražų vakarą. Bus su
vaidinta drama "Mano Jėzau 
ar esi čia T ' .'Tai viena iš gra
žiausių dramų. 

Tikietai yra pardavinėjami. 
Nusipirkite tikietus iškalno. 

špokas. 

KUN. F. KEMĖŠIO LDS. 
MARŠRUTAS. 

Gerb. kun. F. Kemėšis LDS 
reikalais kalbės šiose vietose: 

Gruodžio 27 d. 7:30 vai. va
kare Cicero, šv. Antano para-

Gruodžio 28 d-, North Side, 
šv. Mykolo par. salėje. 

Gruodžio 28 d. Cicero, TU. 
Šv. Antano par. salėje. 

Gruodžio 29 d. Dievo Ap-
veizdos par. salėje. 

Gruodžio 30 tl. Bridgeporte, 
Šv. Jurgio par. salėje. 

Naujose Metuose 5 vai. po 
I>ietų, \Yest Pullmane, Šv. Po 
i r o i r P o v y l o p a r . s a l ė j e , o 8 

vai. vakare, Visų Šventų pa1*, 
salėje. 

Sausio 2 d. Springfiolde, 
IU. 
. Per prakalbas, bus rodomi 
krutamieji paveikslai. 

Kiek numanu, tai turbūt šis 
nustatymas maršruto bus pa 
stovus. 

LDS. Chicagos Apsk. 

! DRAUGO PINIGŲ SIUN-
I TIMO SKYRIUS 
Atdaras kasdieną (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

(Kampas 23-rd Place) 

Public). 
Paul P . Baltutis, 901 W. 33 

st. nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
(Notary Public). 

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

S. L. Fabian, Real Estate. 
S09 W. 35 St. (Notary Public). 

Lietuviu Prekvbos Bendro
vė, 3313 S. Halsted St. Pane-
(lėliais, Serodomis ir Pėtnykio
mis nuo 9 vai iki 7 vai. vaka
ro, kitom dienom iki 9 vai. 
vakaro (Notary Public). 

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

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

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

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

Šv. Kryžiaus parap. svet. 
nuo (i iki 9 vai. vakaro. 

Brighton Park. 
V. Paukšta, 4602 So. Fair-

fiold Ave. 

Roseland — W. Pullman. 
Joseph A. Mickeliimas, 

10701 S. State St. (geriausias 
laikas vakarais nuo 7 vai. iki 
9 vai.). 

Julius P. \Vaitclies, 10736 
AVabash ave. (Notary Public). 

A. Matulionis, 10502 S. Mi
eli i gan ave. 

A. Žiedaito, 22 E. 110-th 
Place. 

Visų Šventų par. knvgvne, 
10806 So. Wabash Ave. Regis
truotoja Ona Žiedaitė. 

WEST SIDE. — Ketvirta
dieny, gruodžio 21 d. vakare 
Aušros Vartų par. svet. įvyks 
L. Vyčių 24 kp. labai svarbus 
susirinkimas. Turime daug rei 
kalų aptarimai. Visi nariai-ės 
būtinai atsilankykite. 

Valdyba. 

BRIGHTON PARK. — L. 
Vyėių 36 kuopa laikys prieš-
metinį susirinkimą, ketvirta
dieny gruodžio (Dec.) 21 d. 
McKinley Parko svet. Rinks 
valdyba, i tadigi visi nariai-ės 
prašomi atsilankyti. 

Atletams taipgi svarbu at
silankyti. Pirmininkas. 

CICERO, ILL. — Katalikų 
Spaudos Dr-jos vietinės kp. 
priešmetinis susirinkimas i-
vvks gruodžio 21 d. 7:30 vai. 

M. ANDRUŠKEVIČIENĖ 
(Po tėvais Paulaučiutė) 

Mirė gruodžio 19, 1922, 
amžiaus 32 metų. Ame-
rike įšgyveno 12 metų. 
Paliko nuliūdime vyra 
James Andruškevičiu, 
broli Joną seserį Kotri-
na pusseseres Apolonija 
ir Kotrina. Motiną 3 bro
lius 2 seseris Lietuvoj. 

Laidotuvės įvyks- pėt-
nydioj, gruodžio 22, 1922 
8 vai. ryte iš namų 9321 
South University Avenue 
į Šv. Juozapo bažnyčią, 
So. Chicago. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus* gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvė
se. / 

Nuliūdę 
Giminės. 

EXTRA! 
Parsiduoda mūrinis namas 2 

pagyvenimai ir storas (grocer-
nė) namas yra jtaisytas pagal 
šios mados gani apšildomas 
parsiduoda pigiai arba išsi
maino ant didesnio namo kur 
geroj vieloj. 

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

, PARSIDUODA 'gframafonas su re 
kordais, gražiai groja, turi didelį 
baisa, namų darbo — didelis. Par-
tdduoda iš priežasties važiavimo Lie^ 
tuvon. 

KAZIMIERAS P A J U O D I S 
2005 S. String Str. Chicago 

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 Ame.rike 10 metu. Darba su 
prantu gerai ir atlieku atsa
kančiai. 

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

Telefonas Boulevard 2469 

Bargenas: Dvilypis namas, PERKANTIEMS PAS MUS 

PRANEŠIMAS. 

DIDELIS BARGENAS! 
Pardavimui grocerio biznis ir na

mas labai pigiai, prie Storo yra r> 
pagyvenimui kambariai su elektros 

r 
Šviesa: užpakalyje yra vieno pagy
venimo namelis su 4 kambariais; pro 
perto ir biznis parsiduos už $3,500. 
gal ima pirkti ant lengvų iSlygu. Atsi
lankykite greitai diena ar vakarais 
pns 

JOSEPH JUSHKEWPTZ, 
40S4 Archer Aveniu' 
IPrte C'alifornla Ave. 

"Draugo" Kalendorius 1923 
m. visiems "Draugo" skaity
tojams jau išsiųstas. Kurie 
imate "Draugą" tiesiog nuo 
agentu, reikalaukite jo nuo ju, 
nes jiems visiems jau pasius
tas. Kalendorius nuolatiniams 
skaitytojams turi būti duoda
mas dovanai. 

* 

Kas užsirašys- •' Draugą • \ 
tam kalendorius bus išsiųstas 
tuojaus. ] 

"Draugo" Administracija. 

vienas mūrinis, kitas medi
nis; mūrinis namas 3 aukš
tų, medinis namas 2 aukštų, 
2 storai r 5 pagyvenimai. 2 
pagyvenimai* po 5 kamba
rius, 2-— po 4 kambarius ir 
1 — 7 kambarių, randos ne
ša $230.00 į mėnesį, parsi
duoda greitu laiku. Atsigau
kit: El ta Commerce Co., 
3251 S. Halsted St. 

Soft Drinks (saliunas), geroj 
lietuvių ir lenkų apgyven-
toj vietoj, ant /Town of Lake 
parsiduoda už gana pigo 
kainą, pardavimo priežastį 
patyrsit ant vietos. Atsišau
ki t. Kita Commerce Co., 
3251 So. Halsted St. 

Buoerne ir Grocernė, biznis 
i&lirbtas per 20 metų, parsi
duoda greitu laiku i r labai 
pigiai, lies savininkas išva
žiuoja Lietuvon. Atsišaukit: 
Elta Commerce Co, 3251 S. 
Halsted St. 

Geriausias namas Brighton 
Park, 2 aukštų po f> kamba
rius ir storas su dviem kam
bariais, randos neša $100.00 
i mėnesį, bet galima gauti 
dar, daugiau, parsiduoda už 
labai prieinamą, kainą. At-
sišaukit: Elta Commerce 
Co., 3251 S. Halsted St. 

DOKUMENTUS PADAROM 
DYKAI. 

Mainydami, pirkdami ar par
duodami visados kreipkitės 
pas , 

S. L. FABIONAS 00 , 

Valentine Dressmakinff Coilogr 
34<)7 W. Mndison Street 
Telefonas Seeley 1«4S 

Moko Siuvimo, Pattprnų klr 
ptmo, Ppnigning hiznlui lr na 
maras. Viotos duodama dykai. 
Diplom.il, Mokslas lengvais at-
mokėjimais . Klesos dienomis lr 
Ivakarais. Reikalaukit knygelės . 
B'znio ir Naminia i kursai Skrybė-
;liij Taisyme. Norint informacijų 
rąžykite ar tolefonuokite. 

SAKA P A T E K , pirm. 

J. P. WAITCHES 
La wy er 

M E T C V I S ADVOKATAS 
Dten.: Ji. 611-127 N. DeArbora 
Street Tel . Dearborn 60f6 
Vakarais : 1073a S. W a b a s b Ave. 
Rose land Tel Pu l lman 6817 

=!IIIIIIIIIIIII!IHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
Res . Tei . Cicero 8«5« 

Ofiso Tel. Cicero 4 t 

Į DR. J. SHIN6LMAN į 
1325 So. 49 Conrt 

N. E. Cor. 49 Court lr 11 Btr s 
5 *J»t viršaus vaistvnyeioa S 
iniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE 

(hicago.lil. 
809 W. 351h St. CblcaffO, 

Tel. Blvd. 0611 lr 0774. 
TAS DUS I J A B A I JUM A N T 

NAUDOS. 
Pasekminglaus ia s iunčiam pinigus 

ir parduodami laivokartės 
. . E s a m Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje 

^5%*, . ̂ -į^9^i^&&i.; v̂ >? 
Tel. Kamlo lph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyjp 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Sal le Street 
R o o m 1303 

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

I 

i 
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Words of Cheer 
and Comfort 

Jeiga pasitaiko kad/tavo žmona, motina 
<ir tliikt('« sorgą, o ap l inkv^s neleidžia tau 
huti namie, tik pamąstyk kokis tai sura
minimas kuomet bent gali su jiais pasi 
kalbėti long distance telefonu. 

**Station to 8tationM long distanee U> 
lefono patarnavimas tapo neseniai |st^tf-
tius padėkojant Bell Systemai. Tiktai pa
sauk savo numeri ir pasaldyk ope.ratorkf.i 
kad kalbėsi su tuo kas atsakys telefoną. 

fTaip telefojiuojant kaina yra dvidešimts 
nuošimčių žemesnė negu ypata j ypatą. 
Tuomet gali kalbėtis su kiekvienu nariu 
savo šeimynos. 

ii 

• 

E v e n i n g rates o n "s ta t ion- to - s ta t ion" cal ls , w h i c h 
are about one-hal f the day rates, b e c o m e ef fect ive 
at 8:30 p . m . Af ter m i d n i g h t t h e n l g h t rate , about 
one - four th the d a y rate, applies. 

REIKALINGA 
Mergina ar moterys prie na

mu darbo. Atsišaukite* pas: 
Fotografą, STANKUN4, 

3315 So. Halsted St. 
Yards 1546 

v, w. RUTKAUSKAS"* 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmics tyj : 

29 South La Salle Street 
Eanibarts 530 

Telefonas: Central 6S90 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4681 

y 

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, 1« ir 17 
Ant viršaus Platt 's vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedė l iomls nuo 9 iki 12 pietų 

ILLINOIS B E L L T E L E P H O N E 
C O M P A N Y 

| CO OPERAfflVE SOCIETY 
of AMERICA 

Mokėsiu po $11.00 už šora pilnai ap-
aiokėtUB certifikatus. L. J. Mather, 
6807 I nion Ave., Telefonas 1-hiKle-
ivood 0-187. 

PEARL OUEEN 
KONGERTINOS. 

& 
Išdirbėjiai ir 

Importerlai ge 
riausių armoni
kų visam pa-
saulij už žemes
nes kainas negu 
kitur. Kata loga i 
'lykal. 

Rašykite Angli&Icai. 
RUATTA 6 E R E N E L I J 
817 B l u e Island Ave . 

Chicago, III. 
^ 

Yra ger iaus ios ; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncertini} 
Grojiku ir Mokytoju . 

Mes taip-gi turime gerinusį pa
sirinkimą ir ki tų muzikal ių instru
mentų. 

Klausk mūsų katal iogo, o grausi 
,lį dvkai . 
GEO'RGI and V I T A K M U S I C CO. 

4639 S. Ash land Ave-, Chicago. UI. 

j N ai u re G o re Institute 
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chlropratas 
Naturopathas 

Gydau j vairias ligas, o ypat in
gai užsisenėjusias, be vaistų lr 

operacijų, — naujausiais bu 
dais. 

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

Valandos: nuo 9 iki 12 diena. , 
Nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 
Tel. Lafayette 5698 

Tel. Ganai 2.*>7. Vak. Canal 9116 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 South BaLeted Street 

Valandos: 19 Iki 12/ ryte: 1 iki t 
po pietų: • tk) t vakare 

11 

I Š I M U T O N S I L U S 1 

tobuliausiomis mokJo priemonėmis: 
1,—be p.iJi... 
2 .—be kraujo. 
3 .—be marinimo, 
4«—be skausmo. 
r»,—be jokio pavojaus sve ikatai .p 

[Po operacijos, p a c i e n t a s j?ali tuoj] 
'eiti j darbq,, Rali tuoj vaitot i ; dai-! 
nininkų balsas tampa malonesnis,? 

[visa sveikata geresnė. Kuriems iš- ^ 
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-j 
dinti. 

m. Ligonius su įvairiomis ligomis! 
**prijimu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki j 
9 vai. vakare. 

Nedėl iomis ir" seredomis ofisas! 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R 

OBSTETRIKAS, 
1411 So. 50th Ave. Cicero, IU. 

£Įt.»;'*ąg^^^j».'^~-<į^^gs*-'--<;^^^£S(--:-«į^^ggĮ(*r7r' 

Dr. I. E. MAKARAS 
Uct.uvys ftydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Micb'gan Avenue 
Telef. Pu l lman 842 ir 349 

E L E K T R A GYDYMAS 

OR. CHARLES SEGAl 
^Perkėlė savo ofisą p o numeriui 

4729 SO. ASHLAND A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Džiovi}, Moterų ir Vyru Lųrų 

[Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5 
Jpo pietų: nuo 7—8:30 vakare. 
fNedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 jy 

Tel. Boulevard 2180 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, Hl. 

, sS^5PP5įšv: • 

DIEVO APVEIZDOS PAB. 
— L. Vyčių 4 kuopa visu smar
kumu rengiasi prie savo va-1 
karo, kuris įvyks vasario 4 d. 
(sekmadieny) parap. svet. 
Bus atvaidinta trijų veiksmų Į 
komedija, kuri dar niekur ne
matyta. 

Vakarui išrinkti gabiausi 
artistai. Vėliau pranešime 
daugiau. 

Samdyta Alfa.. 

Prašome neatidėlioti regis
tracijos paskutiniai dienai, 
nes bus nepatogi ir Jums :r 

P R A N E Š I M A S . 
i 

Pranešu Gerbiamiems Lietuviams, kad aš atidariau 
geležiniu įvairių daiktų krautuvę. Mano krautuvėje yra 
•visokių daiktų stiklinių, porcelinių, alumininiu, vaikams 
įvairių mažmožių žaidimui (zabovų). Užlaikau pento, 
langams stiklų ir kitokių dalykų. Kainos labai prieina
mos. Taigi, norėdami giminėms ar pažįstamies nupirk
ti dovanu ant Kalėdų Švenčių, Tamista atsilankyk j mu
šu krautuvę, o busi pilnai patenkintas. 

F. J U C E W I C Z 
6037—39 South State Street Chicago, Illinois. 

KSS 

Daugiau Chicagos žirnių, ra-
| \site trečiame puslapy. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Ldberty Land Investment Co. yra šaukiamas visų šėrininkij 

susirinkimas. "Visi šėrininkai turi būtinai atsilankyti ir ats ineš
ti šėrua, nes bus skaitl iuojama. Neats i lankęs gali pralaimėti savo 
investytus piningus. Dabar turime visi išvieno veikti, nes ir taip 
ilgai laukėme. 

Susirinkimas jvyks 
MILDOS SVETAINĖJ, 3142 So. Hals ted Street 

Pėtoy«oJ , Gruodžio 29, 1922, 7:30 valanda vakare 
Jurgis Paukšt is , Komitetas . 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

^*„» 

P E A R I J Q t ' E E N KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
MUBIJ krantuvė—vien* i i didžianaiŲ Ohioacojt 
Parduodame oi žemiaumą kainą, kur kitur taip negaoai. 

Mafinėlių Uiflmmi drnknoti ir ofiao darbami yra naojaa-
™» mados. Užlaikom viaokiiu laikrodžiui, žiedui, iliubi-
uiui ir deimantinius; gramafonua lietuvižkaii rekordaii ir 
koncertinių geriauiių, armonikų rusišku ir prūsišku iŽdir-
bysdių. Balalaikų, gitarų ir smuiku, kokių tik reikia, Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisoma laikrodžius ir 
saaiikaliftkus instrumentus atsakanėlsJ 

Taipgi užlaikau pilna eilę optisku dalykų. 

Steponas P Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. HL 

Tdefonas BOULEVARD 7309 

; : • • • ! 
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