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Nauja Revoliucija Por 
ANGLIJA DARBUOJASI PANAIKINTI NARDAN

ČIAS LAIVES 

• • i • • 

Sulaikoma Anglijos Kariuo
mene Airijoje 

LIGONINĖS PILNOS SUŽEI
STŲJŲ. 

LONDONAS, gr. 21. — A-
iiot Žinių iš Paryžiaus , Portu-
galijoje pakilo nauja revoliu
cija, į 9 

Revoliucijos centras -

doros, tenai visuomet turi 
suausti betvarkė ir teroras. 

ANDŲ ĮJGNEKALNIS 
VERŽIASI. 

Pelenai išnešiojami per 700 
mailių. 

tą mokėti, jei neišgali didelių 
sumų. 

Be Vokietijos klausimo pre
mjeru aptars dar būtinai ir 
Rusijos klausimą. Galimas 
daiktas, kad konferencijon 
bus pakviesti ir bolševiku vai- BUENOS AIRES, Argenti 
džios atstovai. * ,, V , gr. 21. — Iš Bariloche, 

Po šitos premierų konferen- Rį0 Negro teritorijos, gauta 
ei jos, sakoma, kuoveikiau bus'žinių, jog Chile Ąnduose pra-
šaukiama vyriausios sąjungi-'sivėrė ^Renihue ugnekalnis ir 
niuk(ų tarybos konferenciją, 'smarkiai iš jo veržiasi lava ir 
Tai Konferencijai bus induoti: pelenai. Visos dailios apylin-
aptarti šiandieninės konferen^ kės n a i k i n a n t , - Sunaikintos 

KOVA PRIEŠ NARDANČIAS 
LAIVES. 

\VASHINGTON, gr. 21. -
Kaip šiandie turi įvykti pie

tai narė nusiginklavimo konfe-
i 

pati sostinė Lisbona. Praneš- rencijos sesija. Tos sesijos rei-
ta, kad abi pusės daug nuken- kalavo Anglijos delegacija, ku 
tėjusios. t ii viešai pasipriešins Pranci-

Ligoninės pilnos sužeistųjų jos norams įsigyt daug nar-
ir mirštančių. "Įdančių laivių, jei jiem s nega-

Sakoma, kad revoliueionie- j Įima turėti atatinkamo karo 
riai pakilę prieš ministerį pir- laivyno, 
mininką Cunha Leal, kurs 
praeitą savaitę sudarė kabi
netą ir pradėjo valdyti šalį. 
Kaip ministeris pirmininkas,! dant visos nardančios laivės 
taip jo pasekėjai buvo pri- i visai butų išnaikintos, 
versti bėgti ir pasislėpti. Te-j Prancija tą reikalavimą at-
čiau jų visų likimas \k\ ko-f nmijino, kuomet Suv.-.Vals-
lei nežinomas. . j tijos griežtai pasipriešino jos 

'karo laivų statymo progra-
PASKELBTA GENERALIAI mai. 

RINKIMAI. Nėra tikrų žinių, ar Pran-
_______ . cija nusileidžia su savo sujna-

LISBONA, Portugalija, gr. nymais. Tečiau žinoma, kad 
21. — Čia pasfcelbta prokla- ji vis dar drumsčia konferen-
macija, po kuriąja pasirašė cija. Matyt, tuomi pridengia 
visi ministeriai. Tąja prokla- kitokius savo tikslus ir žy-
macija paleidžiamas parla- gius. 
mentas. Naiiji gene raliai rin- Hbantungo klausimas vis 
kimi skiriami sausio 8 d. dar nepabaigtas. Japonija su 

Kinija nesusitaiko geležinke
lio klausimu. 

cijos sprendimai. 

Tarybos konferencija turės 
įvykti pirmiau sausio 15 d., 
kuomet Vokietijai išpuola mo
kėti dalis karo kontribucijos. 

JAPONŲ DARBININKŲ 
REIKALAVIMAI 

ties Andais dįdelės-puikios ga-
nvklos. t v 

- ' " ' 

Visa pietiiMB Argentina už
nešta ugnekalnio pelenais, ku-

-

rie pavėjui skrinda apie 700 
maili'ų. 

PALAIKO ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ SVETIMŠALIUS. 

SUSILPNINA KINŲ DELE
GACIJĄ. 

*- - ' 
TOKYO, gr. 21. — Wash-

ingtono konferencija sustabdo WASHINGTON, gr. 21. 
naujų karo laivų dirbimą. Tai- Kinijos kabineto puolimas čia 
gi daugelis darbininkų galės patvirtintas. Tas blogą inta-

j netekti darbo. Tie darbinin- ką padarė į Ki ui jos delegaciją .Mat, 1 rancija nori (.urnom- . . , . . . > 
_. . i v . , . m ka» rengiasi reikalauti, kad nusiginklavimo konferencnoie. 
ti daug nardančiu laivių. Tuo-j . . . . . " , %.. .. • 

. ... , ' : . . vyriausybe jiems per du metu Susilpninta tos delegacijos po-
tarpu Anglija darbuojasi, i-* . . . . . * . . . . . . .. 

mokėtų bonusus, kuomet jie zicija kovoje su japonais, 
neteks darbo. • 

DAUGIAU PINIGŲ PROHI 
BICIJOS VYKDYMUI. 

SAN FRANCISCO, CaL, 
gr. 2K — Kituomet Califor-
nijos legislatura pravedė įsta-
tymą, kuriuomį draudžiama 
įsigytį savastin arba nuomuo-
ti žemę tiems svetimšaliams, 
kurie negali but Suv. Valsti
jų piliečiais. 

,Tas įstatymas daugiausia 
atkreiptas prieš-japonus. 

Taigi pakeltas klausimas, 
ar tas įstatymas nėra • priešin
gas šalies konstitucijai, ar jis 
nėra priešgyniaująs Japonijos 
su Suv. Valstijomis sutarčiai. 

^rys federaliai teisėjai čia 
federaliame teisme perkrati
nėjo, tą klausimą. I r nuspren
dė, kad tas įstatymas nesi
priešina nej konstitucijai, nei 
sutarčiai. 

Č uprantama, tą klausimą 
dar. turės galutinai spręsti 
augščiausias šalies teismas 

Jo Eksc. Vyskupo E. Fr. 
Hoban Konsekracija 

— 

Šiandie Chicagos k a t a l i k a i turi nepaprastą iš
kilmę. Katedroje 10 vai. Jo Eks. Chicagos Arkivysku
pas J. W. Mundelein konsekruoja į vyskupus buvusj ligi 
šiol vyskupijos kanclerį J. Eks. E. Fr. Hoban, D. D. 

Prie konsekracijos asistuoja J. Eks. A. J. McGavick 
ir J. Eks. T. E. Molloy. Pamokslą sako J. Eksc. E. 
Dunne. • 

Visi katalikai džiaugiasi šia didinga J. Eksc. Edvar! 
do Pranciškaus Hoban, teologijos daktaro konsekracijos 
valanda. Mes lygiai skubame išreikšti savo širdingiau
sius ir nuolankiausius linkc ' linkėjimus. 

KOVA DEL PRIEŠ-LINCIA 
VIM0 ĮSTATYMĄ. 

Kaunas - Tikroji Amerika 
• p 

KAUNAS, gr. 2 (Associa- kalbėti angliškai. J i e žmonės 
ted Press korespondencija). — į yra gyvenę Amerikoje. 
Vyriausioji Kauno gatvė vi-j , . ^ 

. . . v . _ j '•_''•! *)T- Maumus, Lietuvos djp-suomet pilna žmonių. Atrodo, Į . 
kaip S. Valstijų vakarų mie- lomatinio korpuso narys, sa-

SUKIUMAS BUVO PRA 
MATOMAS. 

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
ARMIJAS IŠ RHINE. 

\VASrflNGTON, gr. 21.— 
COLOGNE, Vokietija, gr. Jei norima, kad prohibicija 

21. — Reprezentuojąs darbo ir [pasekmingiau butų vykinama. 
indust r i jines organizacijas ko- reikalinga tam tikslui turėti 
mitetas Rbiue plotuose pa-r visa armija/ * prohibicijinių a-
siuntė kal)eliu prezidentui Har.gentų. 
dingui reikalavimą, kad sąjun-1 Todėl prohibicijos viršinfn-
gininkų armijos iš tų plotų bu- kas Hayes reikalaus kongreso 

tam tikslui skirti dar daugiau tų atšauktos. 

LONDONAS, gr. 21. — Nau 
ja revoliucija Portugalijoje 
senai buvo pramatoma. Visą 

GAL ŠIANDIE BUS BAL 
SAVIMAI. * 

DUBLINAS, Airija, gr. 21. 
- Sinn-feinerių paramente 

šalį drumsčia radikaliai gai-į s efc a nepaprastos imtynės'tai-
valai, kurių ten daugybė pri-1 k o s sąlygų klausime. De Va-
viso. Matyt, jie dirba Maskvos ! e r a g r įežtai priešinasi sąly-
trečiojo internacionalo pini- o-0ms. 
gaiš. Nori Portugaliją pakeis
ti sovietų respublika. 

Spalių mėnesiu Lisbonoj i-
vvko sukilimai. Tuomet nužu-
dytas premieras Granjo irbu-

Kaip šiandie sąlygų klau-

Komitetas sako, kad Vokie- k e l i s milionus dolerių. Jei 
tijos gyventojai nenorį kito kongresas nori priverstinos 
karo, todėl tos armijos nerei- 'prohibicijos, tegu tam tikslui 
kalingos. Gyventojai norį tuos 
plotus atstatydinti ir patvar
kyti. Prezidentas prašomas 
t£ reikalavimą induoti „šian
dieninei Washingtono konfe
rencijai. 

V*L ALAUS IR VYNO 
KLAUSIMAS. 

nesigaili pinigų. 

AVASNINGTON, gr. 2\. — 
Kongrese svarstomas prieš-
lincįiavimą atkreiptas bilius. 
Piejtinių valstijų kai-kurie at
stovai smarkiai kovoja prieš 
bilių. Gal po Kalėdų įvyks 
balsavimas to biliaus klausime. 

NAUJI .SIDABRINIAI D0-
LIERIAf 

j dukterų, g\^venančių Ameriko
j e 

—WASHTNQTpN, gr. 21. — 
Nusiginklavimo konfereneižos 
atminčiai Suv. Valstijų vyriau 
sybė*padirbdino paskelbtą kie
kybe sidabrinių dolerių. 

PLATINKITE "DRAUGĄ »> 

BOLŠEVIKAI NORI ATMO-Į jungininkų armijų Rusijoje, 
(LAS. i kaip tai Archangelske, taip 

Vladivostoke. 
Tik vargas, kad caristai daug 

aukso paglemię. 

AVASH1NGT.ON, gr. 21. 

LONDONAS, gr. 20. — A-
ną dieną premieras Lloyd Ge
orge čia konferąvo su Rusijos cionaliai užkrautas ir ant nau-

3. Toliau bolševikai nori, 
kad karo meto Rusijos skolos 
mokėti netektų vienai bolševi-
snnei Rusijai. Bet kad tų sko
lų atmokėjimas butų propor-

savimai. Nežinia kokios bus 
pasekmės. 

Anglija jau buvo pradėjusi 
1S ves laivyno ministeris Maia. i ištraukti savo kariuomenę 

Nuo to laiko buvo sudary-1 Airijos. Bet vakar staiga iš-
ti trys ministerių kabinetai ir įtraukimas sulaikytas. 
visi griuvo. Tas reiškia, kad Anglija 

Kai kas kaltina rojalistus. I neperdaug pasitiki airiams. 
Bet tas nesutinka su tiesa. ; Reiškia, kad airiai arba turi 

Portugalijoje naikinama kri j priimti taikos sąlygas, arba 
kšėionybė ir dora. Kur nėra! kariuomenė pasiliks Airijoje. 

Pinigyno departamento vienas t ^ ° l š e v i k u P«*ybos delegacl-' respublikų — Estonijos, Lat-
simu turi įvykti atstovų bal- '&Ugštas valdininkas tvirtina 3 ° s pin^i^inku Leonidu Kras- vijos, Lietuvos, Suomijos ir 
..____.. ^r.x:_^ , „ i . : „ v „ . ^ ^ > ^ ^ ^ ^ & n o n ė m g 'įsinu. Šis pranešė premjerui, Bessarabiįos provincijos. Nes* 

pardavinėti vyną. ir alų, t a i , k o ^ o m i s s^ly^o«iis bolševikų karo metu jos visos buvo Ru-
vyriausybė per metus iždan i v a l d ž i a Pripažintų visas senas sijos dalys, 
pelnyti) pusę miliardo d o l e r i ų . ^ k a t > 0 m e t o Rusijos užtrauk- 4. Bolševikai griežtai atsisa-
Vadinasi, tiek už tuos gėralus ! t a s s k o l a s * . k o P-keisti šiandieninę Rusi-
butų surinkta taksomis taip, | ^rass inas kvietė premierą jos valdvmo formą. (Ypač at-
kaip šiandie surenkama už ei- 8 U ^ a u ^ t i sąjungininkų konfe- sisako šaukti steigiamąjį susi-
garus, cigaretus ir kitus daik- ^ n c i ^ R u s i J 0 8 l u o m i n ė s rinkimą. 
fllC! iTekonstrukcijos klausimu. « , • • •• » >•> 
™s. |, m

 J Grai siųs misiją Amerikon. 
( Premieras pasitars tuo rei- ( 
kalu su Prancijos premierų ir, j Bolševikų valdžia pagaliau 

<rto gatvo. čia daugybė vra *? k a d a p j e P ° ™'m d o l e r i ' * 
amerikoniškumo žvmiu". ' d ' e n a l dKnų P r i s i u " « ^ " » 

A . . . Lietuvon nuo tėvATnės sūnų ir 
Apie tuzinas žmonių, kurie 

Lietuvos vyriausybėje užima 
žymias vietas, yra gyvenę S. 
Valstijose ir yra Suv. Valsti- Ekonominiame Lietuvos gy-
jų piliečiai. J ie gryžo į gimti- venime didelę rolę lošia ame-
nę šalį, xkuqmėt Lietuva pasi-1 rikonai — lietuviai, sako Dr. 
skelbė nepriklausoma. ! Zaunius. Jie savo rankose tu-

Čia vjsur matomi vyrai ap- į r i P r e k y b ^ dirbtuves, bankas 
sitaisę tikrai amerikonukai, j i r tt- Tai visa įsteigė su sa^ 
Kitose Kumpos ša^«e tf^i#--pTi«Mais pinigais. T?) ameri-
ra. konų-lietuvių grupė Kaune nu-

Kiekviename Lietuvos sod
žiuje galima rasti mokančių 

pirko dideles audeklų dirbtu
ves. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
PAMOKOS KAUNO 

UNIVERSITETE 

KELI GAISRININKAI SU-
ŽEISTA. 

• Nuo lapkričio 16 d. prasi
dėjo pamokos universiteto bu
te. Lekcijos tuo tarpu eina 
tik vienanl matematikos sky
riuj. Bet ir kitų skyrių ka
tedros jau kuone visai priruo
štos. Psichologijos ir paida-
gogijos katedroj pamokas ke
tinama pradėti po keleto die
nų. O visi universiteto sky
riai bus ateinančio «gruodžio 
mėn. pabaigoj. 

Gesinant pakilusį gaisrą še
šių augs. buste, ties Randorph 
gatve, keli gaisrininkai sužei
sta. 

Gaisras padaręs apie 150,-
000 dolerių nuostolių. 

» — '• ' • » • I i .— I I • — i — — - - _ _ - - - - - - - - - _ _ - • _ _ _ _ _ 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie gra

žus oras; šalčiau. 

PRANEŠIMAS 

METEOROLOGIJOS 
STOTIS. 

''DRAUGO" BENDROVĖS 
ŠĖRININKAMS. 

Todėl pinigyno departamen-

•«!•' * _ i 

PREMIERŲ KONFERENCIJA LONDONE ° 
LONDONAS, gr. 21. — An- Kalbama, kad, rasi, premie-

glijos ir Prancijos premierų |rų konferencijon bus pakvie

tė tas klausimas rimtai svar
stomas. Nes šiandie tie milio-
nai doleriių tenka visokiems 
svaigalų sukčiams. 

čia konferuoja Vokietijos ka
ro skolų klausime. Konferen
cija didžiai svarbi. Nes no
rima kokiu nors būdu panai
kinti Europoje pakilusią fi-

sti ir Vokietijos atstovai, ku
rie čia atvvko. 

Kadangi Vokietija jau pa
reiškusi, kad negalėsianti, tru-

nansinę betvarkę. Tą betvar- m P u l a i k u i šp i lanč ios karo 
kę pakėlė, kaip žinoma, negu-

• dri Versailleso taikos sutar-

Arti tos konferencijos visas 
laikas stovi ir Suv. Valstijų lija, taip Prancija sutaria, id 
ambasadorius Harvey. ant Vokietija kiek nors turė-

kontribucijos dalies mokėti, 
tad norima atrasti, kiekgi Vo
kietija galinti mokėti. 

Nes anot žinių, kaip Ang-

— — • Ką bolševikai siųlo. 

jeį kaip, tuojaus po Nauįų Me- pareiškia, jog karo pradžioje 
tų gali būti sušaukta tokia kon sąjungininkai su Rusija pada-
ferencija. t jė sutartį. Sutartyje, pasaky

ta, kad jei sąjungininkai lai
mės karą, tuomet Konstanti-

Bolševikų valdžia sąjungi- nopolis ir Dardanėlių pertaka 
ninkams štai ką siųlo: teks Rusijai. 
- 1. Bolševikų valdžia pripa- Sąjungininkai laimėjo karą 
žins visas senas ir karo meto ir tos sutarties neišpildė. Ru-

pasiųlė apartmentinių namų R u g i J 0 s s k o l a s i r pertrauks vi- sija nieko negavo. Taigi bol-
džianitonams mažesnes algas, ' g Q k i ą p r i eškapitalistinę propa- ševikai šiandie nori dar atly-

gandą. ginimo ir už sutarties neišpil-
'2. Už tai kolševikai nori jų dymą. 

valdžios pripažinimo ir atlygi- j Bolševikai darbuojasi gauti 
nimo už svetur sąjungininkų laidimą siųsti savo misiją A-

DŽIANITORIAI NENORI 
MAŽESNIŲ ALGŲ. 

Chicagos Real estate board ^ 

Netrukus Kaune bus atida
ryta meteorologijos stotis. Vie 
ta stočiai. skiriama 7 forte, 
greta Ukmergės plento. Sto
ties į ruošimas pavesta inžinie
riui Dubeneekiui. Švietimo 
ministerijos jau suteikta rei
kalingi tos įstaigos įruošimui 
apie 20,000 auksinų. 

KARO ISTORIJOS 
MEDŽIAGA. 

taip kad butų galima papigin
ti pagyvenimų samdas. 

Džianitorių unija tečiau 
griežtai atmetė tą pasiųlymą 
ir dar priede pareikalavo užgrobtus aktivus kilus revo- merikon. Ta misija Washing-

Kai kuriose Žemaičių vys
kupijos klebonijose nuo pat 
karo pradžios kasdien surašo
mi svarbiausieji atsitikimai. 
Surinkta labai daug medžia

gos. Faktai surašomi taip, 
kaip savo akimis matomi ir 
savo ausimis girdimi. Sąra
šai skiriami Lietuvos istorijos 
karo metų aprašymui ir tuo 

kiek pridėti prie mokamų liucijai Rusijoje ir atlyginime tone išdėtų visus Rusijos re- ( ta rpu viešai naudotis dar ne-
jiems al^ų. už padarytus nuostolius są- konstrukcijos pienus. , duodami. 

Artinasi "Draugo ' ? Bend
rovės šėrininkų metinis susi
rinkimas. Visiems šėrininkams 
būva siunčiami pakvietimai, 
bet nekuriu jie nepasiekia, 
nes neranda senu adresu. 

Tat kas iš šėrininkų nėra 
gavęs perniai pakvietimo, pra
šome pranešti savo tikrąjį ad
resą. 

"Draugo" Administracija. 

PINIGU KURSAS. 
- n - . - i . . i. . • • • _ 4 ^ - " 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
erruodžio 20 buvo tokia pagąJ 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.34 
Vokietijos 100 markių .57 
Lietuvos 100 auksinų .57 
Lenkų 100 markių .03 
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KATAl.IKV DIEN R *9TK 

"DRAUGAS" 
kasdieną Išskyrus aeUėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
aiCAGOJE IR UŽSIENYJE: , 

Motema $8.00 
Pusei Metų 4.0O 

JV. V AUST. 
Metanu H.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai-
•k&itosi nuo užsirasymo dienos 

nuo Naujų Metų. Norint perrnai-
adresą v i s a d a r e i k i a p r i s iųs t i i r 

»nas adresas. Pinigai geriausia sių-
ifiperkant krasoje ar exprese "Mo

ty Order" arba įdedant pinigus J 
ruot* lalska. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
8. Oakley A ve., Chicago. 
TeL Roosevelt 7791 
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[BOLŠEVIKAI - AROGAN-
TAI. 

tų tautų diplomatinio manda-} toriaus komentaras. 

Šiaurinėj Rusijoj, sale Suo-
ijos, yra žemės plotas var

du Karelija. To krašto gyven
tojai ilgą laiką priešinosi bol
ševikams ir pagaliau pasis
kelbė nepriklausoma. 

Pakol bolševikų valdžia ko
sėsi su vidujiniais ir išoriniais 
priešais, jie nepaisėjo Kareli
jos. Juo labiau, kad to krašto 
gyventojai vedė ramų gyve
nimą ir bolševikų reikalų ne
palietė. 

Bet bolševikams užbaigus 
sąskaitas su rimtais savo prie
šais, atsiminė apie Kareliją. 
Kuomet Rusijos valstiečius so
vietų valdžia apiplėšė ir ne
buvo jau kas nuo jų imti, pa
siųsta keli būriai raudonosios 
armijos į Kareliją rekvizuoti 
ramiuosius gyventojus. 

Karelijos žmonės tai paju
tę ėmėsi ginklų ir sukilo prieš 
nenaudėlius bolševikus. Daug 
ten pasiųstų komisarų nukovė 
i r raudonosios armijos būrius 
iškapojo ir išvaikė. 

Autokrato Lenino valdžia į-
siuto ir Karelijon pasiuntė 
daugiau raudongvardiečių. 
Bet ir tų dauguma ten atra
do galą. 

Kad taip, tai Leninas su 

gumo, bolševikai savo notose 
pavartojo tiesiog keiksmus. 
Niekuomet taip nepasielgdavo 
nei carberniai. 

Suomija į tas bolševikų " no
ta s ' ' visgi atsakė mandagiai ir 
galop pareiškė, kad jei bolše
vikai ir toliau panašias " no
ta s ' ' siuntinės, tuomet tos 
" n o t o s " atsidurs tiesiog... 
gurban. 

Tokia pat arogancija ma
tomai jų diplomatiniuose san
tykiuose su Pabaltjurio Val
stybėmis. Iš vienos pusės jie 
skaito save tų Valstybių gera
dariais, nes leido atskilti nuo 
plačiosios Rusijos. Iš antros 
pusės jie mato kad jų skiepi-
nami obalsiai netik ką nepri-
dygo ju. podukrose, bet tvirtą 
užtvarą sudarė jų tolimesnei 
į vakarus propagandai. Tai
gi ir skaito j a s pabaudos ver
tomis. Galop jų neribotas des
potizmas negali pakęsti lai
svai ir demokratingai beau
gančių jaunų respublikų. 

ATVIRAS LAIŠKAS. 
Gerbiamoji Redakcija, 

Man teko pastebėti labai 
svarbų straipsnį mūsų žinomo 
publicisto kun. P . Bučio rašy
tą, kurį " Garsas, " Darbi
ninkas' ' ištisai perspaudino iš 
" 'Laisvės". 

Jame gerai žinąs mūsų san
tykius kun. prof. P. Bučys 
duoda labai tikslų atsakymą 
kun. N. Petkui ir jo sėb
rams, kurie pasinaudodami J . 
Eks. Vysk. Kario laišku savo
tiškai pradėjo agituoti prieš 
Tautos Fondą ir aplamai prieš 
pasaulinių inteligentų veikimą 
katalikų organizacijose. 

Man labai nuostabu, kad 
' ' D r a u g a s " kurs stovėdamas 
mūsų katalikiškos visuomenės 
priešaky ir visuomet ginda
mas jos kilnų veikimą nepa
sinaudojo tuo dokumentu. Gi 
jo svarba labai didelė, nes 
kun. prof. P. Bučys patsai 

,Trotzky'u pradėjo kal t int i ,patyrė Lietuvoje pas J . Ek 
Suomiją. Žinomas bolševikų 
užsienių reikalų komisaras 
Tchitcherin rašinėja Suomi
jai grūmojančias notas. Tomis 
notomis bolševikai neįrodė 
Suomijai jos kaltės. Tik paliu
dijo, kad jie yra toki dideli 
storžieviai ir arogantai, kokių 
visame pasauly nerastum. 
Vieton priimto visų civilizuo-

Vysk. Karį ko yra vertas kun. 
N. Petkaus keistas aiškinimas 

Gal " D r a u g a s " neturi to 
"Laisvės numerio kuriame 
tilpo kun. P. Bučio straipsnis 
įvardintas "Liūdnas įvyk i s" ! 

Prašau tad užleisti vietos 
šiam laiškui pacitavus kun. 
P. Bučio mintis. 

Neminint kun. P. Bučio iš
vadžiojimų kur jis išrodinėja 
kad kun. N. Petkus yra p. 
Sirvydo — laisvamanio įtek
mėje, prieina prie išvados 
sakydamas. 

"Sunku pasakyti, katras 
daugi aus žalos padarė kata
likiškoms organizacijoms A-
merikoje' ' . 
Mums svarbu patsai kun. 

P . Bučio apsilankymas pas 
Vyskupą ir ten gautas atsa
kymas. 

" J . E. Vyskupas Karevi
čius man aiškiai pasakė, kad 
kun. Petkus bereikalo jį 
bando įvelti į.savo ginčus su 
Tautos Fondu, kad niekuo
met nemintijo patarti kam 
nors aplenkti Tautos Fon
dą . 
Reiškia tuomi pat kun. Mi

lukas gauna pamokymą už 
mūsų organizacinės "draus
mės ardymą ir kun. N. Pet
kus už netikusį Vyskupo laiš
ko minties aiškinimą bei jo 
paseKmes. *« 

Regis, dabar dalykams pa
aiškėjus, visi sueisime į ben
drą i r sutartiną darbą mes 
pasauliniai inteligentai su 
dvasiškija, kurios autoritetą 
visuomet gerbiame ir klauso
mės, pakol jie skaito mus tik
rais krikščioniškos kultūros 
statytojais, o ne jos renega
tais — išdavikais. AČiu Die
vui, kad nors ne viąi lygiai 
protauja kaip viršminėti as
mens ir Ko. 

Su tikra pagarba 
St. žirnius. 

Atsakymas p. St. žirniui. 

Mes esame pastebėję mini
mą kun. P. Bučio straipsnį, 
bet bevelijome apie jį nuty
lėti. 

Viena, " D r a u g o " atsaky
mas į kun. N. Petkaus komen
tarą tilpusį Žvaigždės 41 n. 

Vyskupo laiško, kokia Vys-Į pilnai atatiko dabar pareikš-
kupo nuomonė apie Tautos | tai J . E. Vyskupo minčiai, 
Fondą. 

Nors " D r a u g a s " senai įs
pėjo Vyskupo mintį, bet at
sakymas iš paties Vyskupo 
lupų mums daugiaus reiškia, 
kaipo autentiškas laiško au-

tad kartoti nematėme reika
lo. Antra, kun. N. Petkus sa
vo atsakyme į "Draugo Ka-
tuč ius" atitaisė padarytas pa
klaidas. Trečia, naujinti senus 

užmirštus dalykus nebuvo 
• - , .' c g 

prasmės. Bet kadangi šis ne
malonus incidentas ir vėl mū
sų spaudoje pasirodė, užleido-
me vietos Tamistos laiškui ir 
šiuo skaitome dalyką užbaig
tu ir daugiaus nekartotinu. 

Redakcija. 

i i 

IŠ PLATAUS KATALIKU 
PASAULIO. 

VOKIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
KATALIKŲ ŠVIETIMOSI 

TEISĖS. 

Teologija Prasijos Universite
tuose. 

• Centro partija, Prūsuose, 
įnešė į savo Parlamentą suma
nymą, sulyg kurio butų pas
kirti to mokslo profesoriai į 
visus universitetus kur ligi 
šiol nėra katalikų teologijos 
fakulteto. Tas projektas jau 
prieš karą buvo iškeltas. 

Prūsijoje tik trys universi
tetai, Munster, Bonn ir Bres-
lau turi katal. teologijos fa
kultetus, tuotarpu kad" kituo
se univers . vien protestantų 
teologijos mokoma. Katalikai 
studentai negali pas save to 
mokslo mokintis ir verčiami 
svetur važiuoti. Karaliaučiuje 
stengtasi tą spragą užpildyti 
religinėmis konferencijomis. 

Atnaujintas sumanymas su
kėlė nepasitenkinimo protes
tantų spaudoje. Tečiaus vi
siems aišku, kad toki riksmai 
yra pagrobimas svetimų tei
sių, vien sau " lygybės" prin
cipą pripažįstant. 

Katalikai vokiečiai nori 
taikiai gyventi su savo ben
drapiliečiais kitokių religinių 
įsitikinimų, pripažįsta jiems 
teisės auginti krikščionybės 
idealą savųjų tarpe, bet jie 

t 

taipat nori, kad ir katalikų 
teisės butų pripažintos. 

To pat siekia ir lietuviai 
katalikai tėvynėje, bet visi 
"pasaulio lygintojai" vien 
save žmonėmis beskaitydami, 
sąžinės ir švietimosi laisvę 
vien sau pripažindami, keikia 
ir kolioja mūsų katalikiškos 
visuomenės "jėzuitiškus " rei
kalavimus steigiant kataliką 
teologijos fakultetą prie Val
stybinio Universiteto. 

TIKROSIOS TAIKOS SĄLYGOS. 
GERI SANTYKIAI TARP BAŽNYČIOS IR VALSTY 

BĖS IR KRIKŠČIONIŠKŲ DORYBIŲ PRAKTIKA. 

Prakalba " I n Hac Quidem" 
Jo Šventenybės Benedikto XV 
slaptoje Konsistorijoje lapkri

čio 21 d. 1921 m. pasakyta. 

Lapkr. 21 d. J. Šv. Benedik
tai XV Vatikano Rum. laikė 
slaptą posėdį (Consistorium 
seeretum) tuo tikslu kad pas
kyrus naujus vyskupus toms 
diecezijoms kur jų trūksta. 
Atlikus tam tikras įžangines 
iškilmes, Šv. Tėvas pasakė lo
tynų kalba į ten esančius kar
dinolus prakalbą, fcurios pilną 
vertimą paduodame. 

(Pabaiga) 

Pirmiausiai pas Dievą reikia 
prašyti taikos. 

Kas drįstų užginčyti, kad 
graži harmonija tarp civilės 
visuomenės ir religijos, ypatin
gai prisideda prie viešosios ra
mybės, o net yra vyriausioji 
jos sąlyga! 

Taigi, tos taikos, vidujinės 
ir išorinės nelaimių prispaus
tas pasaulis karštai šaukiasi. 

Deja? Skaudžia ir neramia 
širdimi turime konstatuoti, 
taika, iškilmingu aktu pasižy
mėjusi, anaiptol neatnešė lau-
kiamos taikos, ir beveik visos 
tautos, visųpirma Europoje, 
statomos yra sunkių konflik
tų pavojun; antagonizmas 
(neapykanta) taip smarkus, 
kad norint jį numalšinti, kiek
vieną dieną būtinai reikia 
šauktis gailestingojo Dievo 
įsikišimo, kurio žinioje yra 
tvirtybė, galybė, didybė ir 
valdymas visų daiktų (I Par. 
XXIX, 12). 

Tad prie 
tybės reikia nuims ieškoti 
užuvejos: nesitenkinkime' vien 
karštais maldavimais, bet 
stengkimės ją išgauti savo 
šventu gyvenimu, remdami 
labdarybės darbus skubėdami 
nelaimingiems pagelbon, kurių 
šiandien daugiaus 
kuomet nors. ' 

nai sumažinti persunkius mi-
litarius biudžetus. Mes linki
me jiems geriausios kloties, 
kad Dievas juos nušviestų sa
vo išmintimi. Mes to maldau
jame su visa krikščionija. Nes 

ri įvairiais budais įsiskverbė' turima omeny ne vien .kaip 
dvasion; neapykanta, kuri palengvinus tautos nepake-
graužia ne vieno širdį. Galime ljamą naštą militarių išlaidų 
padėkoti Dievui, kurs yra tur-1 — bet kas svarbiausia — rei
tingas savo gailestingumu, kia kiek galima pašalinti nau-
kad šių metų bėgyje davė jų karų pavojų.' 
mums dvejopos progos tas ne
laimes pagydyti. Mes norime 
priminti apie sukaktuvės 700 
metų nuo įkūrimo Tretininkų, 
Mažųjų Brolių tėvo ir įstei
gėjo šv. Pranciškaus, ir sep
tynių šimtų nųO šv. Domini-
ko mirties, Brolių Pamoksli
ninkų tėvo ir kūrėjo. Nėra a-
bejonės, kad šių didelių šven
tųjų atmintis įkvepia katalikų 
visuomenei gailestingumo bei 
tiesos meilę, tą dvejopą dan
gaus dovaną. 

Didysis katalikų poetas 
(kalbama apie Dante) — ku-

KEIČIASI LAIKAI, 

. 

dieviškos gailes-

yra negu 
-

DVIEJŲ ŠIMTMEČIŲ AP
VAIZDOS PAMOKOS. 

Sulyg dovanos apkainuoja 
ir dovanotoją. Jeigu nori, kad 
Tamistą tinkamai apvertintų, 
.tai užrašyk dienraštį "Drau 
gą" kaipo dovaną. 

n a m mūsų visuomene, minė
dama jo šimto metų sukak
tuves, nesenai kėlė iškilmes,— 
labai poetingai lygindamas 
tuodu Patriarku sako: "vie
nas, Serafinas, už savo karš
tą meilę; kitas, žibanti žvaigž
dė nuo sušvitusio kerubino, 
už savo mokslą." Taigi Die
vas leido, kad šios jų garbei 
pakeltos iškilmės sužadintų 
karštą troškimą katalikų tar
pe, ir vieton bergždžio dienos 
entuziazmo, sustiprintų pas
tovų ir neatmainomą tikėjimo 
ir bendros meilės pažangą. 

ŽMONIŠKOS PASTANGOS 

v REIKALAS. 
-

Linkėjimai Washingtono 
Konferencijai 

ę • 

s 

Prieš klaidą statykime tiesą; 
prieš neapykantą —- meilę ir 

dorybę. 

Dvi priežastys gimdo vi- 4 delegatus susirinkusius Wa 
suotiną sumišimą: klaida, ku-

Mes pirmiausiai prašome 
Dievo kad jis pagydytų pa
vargusią žmoniją, tečiaus mes 
norime kad butų panaudotos 
visos priemonės ir budai ku
riuos nurodo sveikas protas ir 
patyra. Dirbti visuomenės ge
rovei pasinaudojant tomis 
priemonėmis, tai ypatingas 
Valstybės vadų uždavinys, ku
rie tečiaus neturi teisės vien 
įsitikėti toms priemonėms, vi
siškai nesirūpindami pagalba 
iš aukštybių. 

Taigi su dideliu pasitenkini
mu mes matome šiomis die
nomis, skaitlingų Valstybių' mis turi tylėti. 

Anglijos lordų rūmų (auk
štesnieji parlamento rūmai) 
dvasioje įvyksta svarbios at
mainos. Matyt, ir pačius lor
dus, nors ne visus, ima liesti 
demokratijos spinduliai. 
Paskutinėmis d. čia paliestas 

Vokietijos ir Austrijos impe
ratorių klausimas. Kaip žino
ma, tuodu imperatorių paša
linta. Į sostus jiedviem nelei
džia gryžti sąjungininkai. 

Lordas Newton išreiškė nuo
monę, kad jei buvęs impera
torius Karolis mėgino atgauti 
Ungarijos sostą, tai, matyt, 
Ungarijos gyventojai to geidė. 

"Kodėl" , kalbėjo lordas 
Newton, "Hohenzollernai ir 
Habsburgai turi but pašalin
ti ,nu6 valdžios, jei kitose ša
lyse kitoms dinastijoms lei
džiama valdovautif Ar tai tie 
turėtų but kuo-nors blogesni, 
už kitus? Tai tikrai bausminis 
maišymasis į kitų šalių vidu
jinius reikalus." 

Kitas lordas, garsus advoka
tas Phillimore, statė klausimą, 
kas sąjungininkų valstybes į-
galiavo tvirtinti ungarams, 
kokius jie karalius gali turėti, 
gi kokių ne turė t i !" ^ < 

Atrodo, kad tai menkas in
cidentas tokios kalbos lordų 

• rūmuose. Bet jos turi didelę 
reikšmę. Tie lordai aiškiai sa
ko delko tokia Ungarija nega
li turėti karaliaus, jei Angli
ja turi karalių. Je i taip, tai 
nereikia jų nei vieno. 

Tai skaudus karaliui įžny-
bimas. Laikui bėgant jis gali 
prigyti širdyse net tų, kurie 
šiandie karalių stato aukščiau 
visako. 

Seniau lordų rūmuose tokios 
kalbos butų puvus ios skaito
mos dideliu prasižengimu. Gi 
šiandie jau kitaip. Kaip kei
čiasi laikai! Karalius nenoro-

• •MM 
shingtonan, turinčius sutarti-1 Bonas — tai vergijos galas. 

KAIP APSAUGOT LIETUVOS 
FINANSUS. 

(Pabaiga) 

Dabar mes matome save tokioj pačioj 
padėty, kaip kad moteris, kuomet ji yra 
nėščia. Kuomet moteris serga kuo nors, 
tai ir tas vaikas atjaučia visą ligą. Tas 
pats čia ir su mumis. Kaip tiktai atsitin
ka kokia nors nelaimė su Vokietija, mes 
tuojau tą nelaimę atjaučiame, mes esame 
surišti su tuo ar kitu klausimu, liečian
čiu Vokietiją. Tas pasiliuosavimas, sakiau, 
yra galimas dalinai. Sakau dalinai del to, 
kad išleidus savo valiutą bus didžiausia 
kova pačioj pradžioj su vokiečių bankais,* 
Vokiečių bankai stengsis spekuliuot mūsų 
valiutą, stengsis spekuliuot ypatingai ta
me momente, kuomet bus didelis apmo
kėjimas Lietuvai. Čia kova bus sunki ir 
Čia prisieina gerai apgalvoti kaip reikia 
apstatyti mušu emisijos banką, kad galė
tų apsisaugiti nuo spaudimo is Vokieti
jos bankų pusės. ' 

Kitas klausimas ekonoininjo turinio, 

būtent del mūsų užpirkimų Vokietijoje. 
Aš manau, kad mums ilgą laiką priseis 
daryti užpirkimus Vokietijoje ir mums 
ypatingai sunki padėtis iš to atžvilgio, 
kad mes eksportui neturime savo uosto, 
kuris mums duotų galimybės pasiekti vi
sas kitas rinkas. Iki šiol vežant per Klai
pėdą apmokėjimas daug brangesnis, negu 
per Karaliaučių ir Liepojų. Dabar susisie
kimas yra nesutvarkytas ir politinė Klai
pėdos padėtis yra tokia, kad mes atsidū
rėme kaip butely ir Klaipėda yra tas kam
štis, kuris mus užkiša. Todėl pasiliuosa
vimas pilnas nuo ekoniminės priklausomy
bės vokiečiams, galimas tiktai atgavus 
Klaipėdos uostą ir gavus Klaipėdos uostu 
teisės liuosai naudotis. Svarbu niurna kad 
Klaipėdos kraštas šiaip ar taip įeitų į mū
sų muitų sienas ir duotų mums galimybės 
prie laisvo eksporto. Dabar toks ekspor
tas sėmenų, kurie yra didžiausias mūsų 
turtas, visa tai vežama į Karaliaučių ir 
jau Karaliaučius išdirbęs juos pardavinėja 
kaipo Lietuvos sėklą. Kiekvienas Vokie
tijoje, kurs nori gauti geriausios sėmenų 
sėklos, kreipiasi į Karaliaučių, nes ge
riausia Lietuvos sėmenų sėkla, tai Kara
liaučiuje. J is pasilieka gana žymią sumą 

nuo mūsų sėmenų operacijos. Čia svarbu 
viena — kad visi sandėliai visi valymo 
įrankiai butų padaryti pačioj Klaipėdoj. 

Dabar pereinu prie praktiško klausimo, 
pastatyto paklausėjų, prie reguliavimo 
algų darbininkams valstybinių įstaigų ir 
valdininkų, kurie kuoblogiausiai apmoka
mi. Man rodos, iki Naujų Metų pakėlimas 
algų praktiškai vargiai yra galimas. Jei-
gu kalbėti apie pakėlimą algų, tai jis yra 
galimas tiktai nuo Naujų Metų. Žinoma, 
tas nereiškia, kad nuo pačių Naujų Metų 
mūsų įplaukos galės padidėti, nors pro
gresyviai jos eina didyn. Tiesa jos neina 
su tokiu greitumu, su kokiu mainosi va
liuta krašte. Pačioj pradžioj prisieis, žino
ma, peržiūrėti biudžetą, atkreipt domės į 
tas jos šakas: mūsų valstybės ukį, mūsų 
valstybės išlaidas ir į tas galimybes, ku
rios prisidėtų prie išlaidų sumažinimo. 
Viena iš tokių šakų, kaip mes pamatysime 
biudžete, tai yra Krašto Apsaugos Ministe
rijos išlaidos, kurios siekia 50% viso biu
džeto. Iki šiol išlaidos krašto gynimui sun
kiai atsiliepia ant mūsų biudžeto ir St. 
Seimui prisieis kreipti visą domę į sut
varkymą šios mūsų biudžeto šakos. Rei
kia žinoti, kad mūsų biudžeto įplaukos to

li gražu dar ne visos, kokias mes galė
tume surinkti. 

Yra dalis mūsų piliečių, kurie nėra 
pasiekti tų mokesčių, kokių turėjo būti 
pasiekti. Dalis fiskavimo aparato neužtek -
tinai gerai sutvarkyta ir čia, žinoma, tu
rime daug nuostolių. Bet tas sutvarkymas 
to aparato, ar tai muitinių, ar tai regulia
vimas ir sutvarkymas svaiginančiųjų gė
rimų pardavinėjimo, reikalauja tam tikro 
laiko, ypatingai, jeigu eina kalba apie 
monopolę degtinės ir jeigu eina kalba a-
pie monopolę tabakos. Tas pareikalaus 
keletos mėnesių. Tas taip pat kaip pakė
limas pareikalaus keletos mėnesių ir čia 
prisieis pirmus mėnesius verstis tomis 
įplaukomis, kurios yra ir tomis žinoma, 
vidaus paskolomis, kokias mes galime 
turėti. Čia prisieina atkreipti domės ypa
tingai į sumažinimą išlaidų mūsų krašto 
gynimui. Tuomet galima butų pagerinti 
padėtis kaip valdininkų civilių, taip ir 
valdininkų ir karininkų pačioj karuome-
nėj. 

Padėtis del markės puolimo yra ga
na sunki, bet nereikia atsiduoti tai pani
kai, koki paskutiniomis dienomis yra pa-
stebiarna Kaune. Ta panika paliečia la

biau tam tikrus bankininkų žmones, kurie 
turi reikalo su pinigais. Kadangi Kaunas 
yra centras mūsų bankininkų operacijų ir 
pirklybos, tai, žinoma, kati tie žmonės la
bai susijudino ir savo sujudimu daro pa
niką ir tarp kitų. Bet mes neprivalome tai 
panikai pasiduoti. Spekuliantų, žinoma, y-
ra ir bus, kurie supirko daug manufak
tūros. Tas supirkimas yra gana didelis, 
ką galima matyti iš muito įplaukų pas-
kutinių dienų. 

Spekuliacija, žinoma, bus, bet atsiduoti 
panikai neprisieina ir tokio pavojaus, kokį 
numato bankininkai ir pirkliai savo opera
cijoms, krašto pavojaus tokio nėra. Nėra 
tokio pavojaus, koks gali būti atskiriems 
žmonėms, kurie turi daug markių. Krašto 
pavojaus dar nereikia matyti, nežiūrint 
tų gana sunkių s ą l y ^ , kuriose jis šian
die yra. Tos sunkios sąlygos dar nepra
žus ir dar ilgą laiką reikės su jomis ka
riauti. Nors padėtis yra sunki, bet išsiaiš
kinus tą padėtį, kurioje mes randamės, 
visgi galime ramiai žiūrėti į ateitį, tuo 
labiau, jeigu mes ir toliau visu rimtumu 
atsinešime į klausimą mūsų valstybės u-
kio, kaip mes iki šiol atsinešėme. 
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D R i U C A E 

DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 

4449 South Weatern Ave, 
Te le fonas Lafayct te 4144 

Yalandos: 8 - t l rytais , 1*1 po' 
\platų Ir 7-8 vakarais . Nedė ld ie 

j n i a l s t iktai p o p ie tų I iki B v. 

» ^ * » w * w » » • • i ' 

JįOffie* T d . B lvd . 782© 
e' P r a n e š i m a s 

Dr. l i . T . S T R I K O L ' I S . 
Lietuvis Jo 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S £ 
Perkė lė savo ofisą į M» 

4001 SOUTH A S H L A N D A V E . j j 
rAL.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 irto 
6:30 iki 8:30 Ned . 10:30 iki 12. g 

N a m . : 2914 W. 4 3 St. m 
Tel . Lafayct tc 263 Į» 

6ŽSSŽ; 
Tel. B lvd . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T U V I S D E N T I S T A S 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47- tos Gatvės. 

Valandos: n u o 8 ryto iki 9 vak.' 
l iSeredomis nuo 4 iki t vakare, i 

:a = l i į ; . , M V g r g į 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A F R A P A T H 

(Gydau B e Vais tu ir B e Operacijo 
10737 S. M k h l g a n ave . 
N u o 8 Iki 12 vai. Vyte. 

1418 W. 45 Str. Chicago. 
( P r i e Western A v e u u c ) 

N u o 2 iki 7 vakare. 

DR. G. M. GLASEB 
Prakt ikuoja 30 meta i 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32nd St., Cbicago, 111. 

S P E C I J A U S T A S 
Moteriškų. Vyrišku ir chronišku 

MtU 
OFISO VALANDOS: N u « 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
Nedėl iomis nuo 10 iki t po pietų 

T e l c f o z a t Yards 037 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4031 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 804 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryte, 1 iki S Ir 7 iki 
8 T. 
TeL Nakt imis ir nedėlioj p o pietų 

Oakland 1294 

ŠV. BEDO KOLEGIJA. 

Peru, TU. — Šiuose metuo
se čionai yra 20 lietuvių, di
desnė dalis jų Amerikoje au
gę, bet tautos reikaluose kai-
kurie yra neblogesni už atei-

ir ten dar yra tvirtų lietuvių, 27 d., 1$Ž1 m., Balnio sve-
kurių nei bedievybės nuodai 
negali įveikti, bet tai tik iš
ėmimas. Pažvelgus kritiško
mis akimiB į praeities gyve
nimo nuotikius galima suras
ti visą litaniją, vardų ex-valp., 
kurie atkeliaudami iš Lietu-

\ 

vius: noriai lanko lietuvių pa
mokas, dalyvauja literatiniuo- vos draug savo širdyse atsi-

Dr. L E. M A K A R A S 
i Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. MichJgan Ave. 
Vai. 10—12 ryte; 2 — i po pietų, 

6:30—8:30 vai. vakare. 

i Rcsidenci ja: 10538 Pcrry Ave . 
Tel. PuUman 342 ir Pull . 349 

Telefonas Boulevard 9199 9 

DR. G. KASPUTIS ! 
Oi 

D E N T I S T A S J 
3331 So. Hals ted St. 

balandos: 9—12 A.M. f 
1—5; 7—8 P. M. S 

;ot4ok#aja*a9ji#a«fi*flta*flta<ks 

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

G Y D Y r O J A S ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir v y v e n i m o vieta: 
3252 South Hals ted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

po p ie tų; nuo 7—9 vak. 
Nedė l iomis nuo 10—2 
Tele fonas Yards 2344 

> DR. CHARLES SEGAL S 
• P e r k ė l ė savo oflsa p o n u m e r i u i 
1 4 7 2 9 SO. A S H L A N D A V E N I E | 

• SPECIJALISTAS , * 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų | 

• V a i . : ryte nuo 1 0 — 1 2 ; nuo 2 — 8 1 

F pietų: nuo 7—8:30 vakare. | 

iiiiHfimmmtmiiitifiiiiimuimiiimiii* 
Telefonas V o a Buren 394 

Rea. 1139 ludependence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas rt 
Hpecijallstas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų ebroe i skų Ugų 
VALANDOS: 10—11 ryto 9—8 p* 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — l f d 
Ofisas 8364 So. Halsted St., CWaa«r 

Telefonas Drover 9«9S 
• l»H1I IHt l l l l l lMl l t lH l l l l l i ! l l f l l l l l l l l t f lMIN 

se susirinkimuose ir šiaip ki
tokiose lietuvių pramogose. 

Lietuvių kalboje pamokas 
turime keturis kartus į savai
tę ; literatinius susirinkimus 
kas sekmadienį. Lietuvių kal
boje pamokas, taipgi ir lite
ratinius susirinkimus veda A. 
Linkus. 

, 

DR. R. C. CUPLER 
C H I R U R G A S 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 Iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso Tel .: Canal 1713—241 
Rcs . Tel . : Midtvay 5512 

S V. W. RUTKAUSKAS 
l ADVOKATAS 
f Ofisas Didmiesty j : 
I 29 South La Baile Street 

Kambaris 824 
Telefonas Central 6390 

sdėHomis: 10 iki 1. 
Te le fonas Dreze l 2880 , 

I 
I 
a 

Vakarais, 812 W. SSrd S t 
Telefonas: Yards 4881 

DR. M. STAPUU0NIS 
N A P R A P A T H 

GYDAU B E GYDUOLIŲ I R B E 
O P E R A C I J Ų 

Ofisų Valandos: 
8347 E m e r a l d Avenue 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Tele fonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
N u o ? Iki 8 vanare. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5039 

[va landos : — f iki 11 Ii ryto: 
M po pietų iki t vak. Nedėl io 
mis a n o I iki • ral. vakarą, 

DR.A.L.YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Ganai 9118 
Valandos : 10 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 88rd Str. 

TeL Prospect 1481. 

» + • • • ' 
Tel . Canal 257, Vak . Oanal 9118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoja* Ir 

Chirurgas 
1891 South Hals ted Street 

Valandos: l t iki 12 ryte; 1 ikt i 
po p ie tų; 6 Iki 9 vakarą 

; • • • » • • » • » • • • » • • • • • • • • • • • • 9 

$ ANTANAS A. 0L1S 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

i ADVOKATAS 
jh Veda bilas visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
* 7 S. Dearborn S t , R o o m 1040* 
T Telefonas: Central 1774 

U 
Vakarais: 3251 S. Hals ted St. 

Telefonas: Boulevard 553. 

~ 8 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais : 10736 S. AVabash Ave. 
Rose land Tel. Pn l lman 6377 

Moksleivių giedrininkų 3-
čia kuopa laiko reguliariai 
kas mėnuo kuopos susirinki
mus, dėlei apsvarstymo kuo
pos bei organizacijos reika
lų. Laikant susirinkimus kai-
kada iškyla įdomių ir naudin
gų klausimų. Vienas iš tokių 
klausimų buvo, tiktai nežinau 
kaip užvardyti, ar įdomiu ar 
kokiu kitokiu. Tai buvo pri
siųstas iš Valparaiso, Ind., 2-
sios gied. kp. užkvietimas į 
viešus ginčus. Žinoma, mes 
užkvietimo nepriėmėme del 
dviejų priežasčių: pirmas da
lykas, mes čionai mokinamės 
ne milijonierių vaikai, todėl 
važinėtis perdaug negalime, 
nes yra aišku kad iš Peru iki 
Valparaiso ir atgal atseitų 
dauginus kaip 10 dol. vienam. 
O tųjų extra pinigų prie mūsų 
nėra. Kitas dalykas, prisilai
kant mūsų organizacijos o-

* balsio nėra perdaug garbinga 
muiiis su valparaisiečiais sto
ti į ginčus, nes ten lietuviai 
neišlaiko krikščioniškų prin
cipų sėdėdami ir tuomi rem
dami protestoniška, o gal ir 
bedieviškų, mokyklų. Jau ži
noma lietuvių visuomenei, 
kad iš Valp. studentai dažnai 
permaino savo plaukų lyg to
kio laipsnio kad galiaus pra
deda knisti Bažnyčios pama
tus, ir niekinti viskų kas do
ram žmogui yra malonu. Todėl 
mes nenusigandome valparai-
siečių mokslingumo, kaip p. 
Vilkišius netiesioginiai savo 
korespondencijose sako, bet 
virš paminėtos priežastys mus 
nuo to sulaikė, todei patys 
nesigirdami kvieskite iš Pa
ryžiaus arba Berlyno moksli-

tTel Randolph 2 898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

.Ofisas vidumiestyje 
A S S O C I A T I O N D L D G 

19 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
j^Namų Tel. Hyde Park 3395 

—8 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Gencralis Kontraktorius, staty-
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave,, Chicago 

Arti 23 čio Place. 

vežė dorus tikėjimo jausmus, 
bet nuvykę į Valp, į trumpą 
laiką savo tuos brangius jau
smus pakeitė pasirinkdami 
raudonų kaklaraištį, kaipo 
simbolą, socialiamo arba be-
ždžionizmo; o jau tokiais likę 
tai gaivas aukštyn užvertę, 
lyg visą pasaulį užkariavę, či
goniškos linksmybės apimti, 
pilvus susiimdami, keikia Ba
žnyčią ir jos rėmėjus, nes jie 
tokiais paliko su kokiais 
draugavo. Dėlto katalikams 
moksleiviams, kurie del kokių 
aplinkybių ar nežinojimo ten 
pateko tai nepridėra viešai 
didžiuotis, kad jie sėdi,giria ir 
remia protestonų — mokslo į-
staiga. 

Korespondentas. 

tainėj, 1444 Wentwortli Ave. 
Taipgi choras rengia teatrą 

sausio 8 d., 1922 m., taipat 
toj pačioj vietoj. 

Anelė Žukauskaitė, 
Septinto skyriaus mokinė. 

UTHUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di 
dėlė pasivaikščiojimui vieta. Visi na 
rankumai, moderniško alrvo. Dabai 
kainos žemesnes 

STAR LINE 

RŪPINASI LIETUVOS AP 
SVIETĄ. 

ATLAIDŲ GRAŽUMAS. 
— — 

Chicago Heights, I1L — šv. 
Kazimiero parapijoje įvyko 
40 vai. atlaidai lapkr. 27, 28 
ir 29 d., š. m. . 

Pradedant ~ atlaidus kun. 
Daugherty atlaikė sumą. Po 
Mišių 40 vai. atlaidai prasi
dėjo su procesija. - ; , 

Per atlaidus šie kunigai at
silankė: Ig. Albavičius, H. 
Vaičiūnas, A. Briška, A. Mar
ti nkus, A. Skrypkus, M- Kru
šas, J . Statkus, J. Kloris, N. 
Pakalnis, A. Baltutis, F. Ku
dirka, V. Varakomski, J. Ott, 
Pluman, C. Daugherty ; r 
Springel. 

Altoriai buvo dailiai papuo
šti gyvomis gėlėmis per visus 
vakarus. 

• 

Vaikučiai, kurie dalyvavo 
i 

procesijoj, taipgi buvo dailiai 
parėdyti, ypatingai tarnauto
jai. Jie buvo apsivilkę baltais 
sutonais. Sesuo Teresė, kuri 
taip dirbo, kad butų kuogra-
žiausia, pati susirgo ir yra li
goninėj. Negalėjo nei pamal
dose dalyvauti. 

Choras puikiai giedojo. Jį 
veda varg. P. Atkočaitis. 

Philadelphia, Pa. — Gruo
džio 11 d., Šv. Kazimiero par. 
įvyko prakalbos. Publikos at
silankė pilnutėlė svetainė. 
Gerb. klebonas J. J, Kaulakis 
jas atidarė. Šv. Kazimiero cho
ras užgiedojo tautos himną. 

Po to ant estrados pasirodė 
gerb. kalbėtojas, kun. B. Bum-
ša. Nors jau daug kalbėtojų 
girdėjome, bet dar tokio ne
buvome girdėję. Jis yra ypa
tingais Dievo talentais apdo
vanotas. Nors kalbėjo dvi va-
landi ir pusę, bet publika la
bai ramiai užsilaikė ir domiai 
klausė. Nebuvo galima jo kal
ba prisisotinti, kaip žmogus 
ištroškusis vandenio. Jis įdo
mių dalykų pripasakojo. Jo 
niekad nenubostų klausyti. 

Žmonės gausiai aukojo. Su
aukojo $23.00 Lietuvos kat. 
Universitetui ir kultūros rei
kalams. Gerb. kleb. kun. J. 
Kaulakis pasižadėjo kas metą 
aukoti $50.00 Liet. kat. Uni
versiteto mokiniams. Garbė 
klebonui ir visiems už tokį 
gilų atjautimą reikalo apšvie-
tos Lietuvoj. 

Lietuvai doras ir tyras mo
kslas yra reikalingas del už
tikrinimo jai šviesios ateities. 
Mokslas prašalins iš Lietuvos 
vargą, skurdą įr visokį išnau
dojimą. Mokslas dvasią taip 
sustiprins, kaip maistas kūną. 
Tada ir priešai nedrįs kėsintis 
ant Lietuvos ir jos nepriklau
somybės. 

Menka dulkelė. 

Išplaukia kas savaite 
Pler Bf-Sf. Norta Rlver, N e w Tork 

N e w Yorko 1 Hamburg 
Finland Gruod. 8 1 , Samland Sausio 14 

(Tik 3-čia k lesa) 
Zeeland) . , Gruodžio 84 

Manchuria Gruodžio 29 
Lapland , . Sausio 1 
Haverford '.Wm Vasario 0 

\« AMBBJCAN LINE 
Mongolia Sausio 12 
Minnckahda Sausio 26 

Tiktai tiesiai J Pi l iau 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

M A R I N E CO., 
116 laivų — 1,250,000 tonų, 

Chicaco: F . O. Brown, West Pass 
Agent, 14 North Dearborn St.. 

FABI0NAS ir MICKIF.VIC2. Ved. 

Geri a tini a siuntimas pinigų 
! 

NOTA lt h! I s \ s 
Itea.1 F.stai". r- -kolos . 

IiiHurin . t . 
809 W. ^ t h St, arti S Halsted St 

Tel Boulevard 611 

, i -.. I ,.- Sub 
,"\>a .W, icUj. 

*.^s«rr" 

SOVIETŲ RUSIJOS GINK
LŲ UŽSAKYMAS. 

Dauguma žmonių stengėsi 
ninkus, nes jie dar nežino eiti prie Šv. Sakramentų. -
Valp., todėl gal sutiks deba- Per visus vakarus bažnyčia 
tuoti su garsiais valparaisie- buvo pilna. 
riais. Ištikro, neturiu tikslo Mokyklos vaikučiai rengia 
abelnai peikti visus valp. nes teatrą, kuris įvyks gruodžio 

iiiiiiiiijciuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimniiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiintv 
• • s . A -s **» ax DIRBTUVE 

Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle
lių ir kitokių draugystan reika
lingų dalyku. 

A- f POŽĖLA I 
1988 W. Division Str. Chicago. S 

i r i t ! i i i i i i i i f i i i 2 i i i i i f l i i i i i t i i i i i i j 2 i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i ] i f i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i t i i i i i t t i i i n t f f i i i i i i i l 

Kaip praneša "Dziennik 
Gdanski , , 248 Nr, Maskvos 
valdžia užsakė Anglįjoje 450 
tūkstančių šautuvų ir kelius 
milionus kulkų, pasižadėję ui 
tai atsilyginti žaliąją medžia
ga. 

_ ^ 

KS 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudf-jimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akja be
siuvant, Jei taip, tuojaus tu 
ri pirmiausia pasiteirauti m a 
no 15 metų patyrimo, kuris 
sute lks tamistai geriaiiftlą pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland A v e , Cbicago 
kertė 18-tos gatves ; 8 lubos 

Kambarys 14-16-16-17 
Viršui PLATT'S ApUekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: N u o 10 ryto iki 9 
va. Nedėl iomis n u o 9 ryto Iki 
12 dlen. 

= 

I Š P A R D A V I M A S 
Puse — Prekės 

Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir O-
verkotai $20 — $25 ir $30. Dabar 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir 
overkotai iki $45. Mes turime pi lna 
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir v a i k į 
Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Hain-
coats ri kelnių kur ias parduodame už 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir volisų. Gausi už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. N e d ė 
liomis iki 6 vakare. 

į s te igta 1902 
S. GORDON 

1415 S, Halsted Street 
rr*( 

* 

AMERIKOS LIETUVIU 

M O K Y K L A 
Mokinama: angl iškos ir lietuviško? 

kalbų* aritmetikos, knygvedystės, ste
nografuos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, poli tiki n ės eokno 
mijos, piliętystės, dalliarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto i k 
4 valandos po pietų: vakarais nuo I 
iki 10 vai. 

3106 S. HaJsted St., Chicago. 

Tell Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

1821 S. Halsted St., Chicago, Dl. 
K a m p a s 18tb St. 

Valand.: 9—12 ryt^ ir 2—9 vak. 
u 

l mm, i _ Į I —*m- i i 

r" 

t Telefonas Boulevard 4138 

. 

a^+o<»<»o»»o»»»q-'»'v«*'V><*o<* 
Telefonas P u l l m a n 351 

Dr. P. P. ZALLYS 
LIETUVIS D E N T I S T A S 

10801 South MichJgan Avenue 
R O S E L A N D , ILL. 

[VALANDOS: t ryto Iki t vakaro 
i TEL. : P U L L M A N 842 ir 1 1 H ' 

« A. Nasakkisl 
' Graborius 

Patarnauju lki-
dotuvėse, ves 
tuvėse, krikš
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina
mos. 

5307 Auburn Ave. Chicago. ̂  

! 
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gf! Ar Jus Kankina PfeUkanos 

NAUDOKITE gujfles 
Ar Jums Galve. Odį *frie*tt ? 
NAUDOKITE: Rąffles 
Ar JtfS»t Plauks* slenka? 
NAUDOKITE į(jBįffimS . 

Ar Jų* Norite AnsauyotrHuos ?„/ 
NAUDOKITE: įįuffles v j 

ViUikymrnti savo plaukt* grm*u*B ir taoT^ 
NAUDOKITE: ĮĮtyCfies 

UMaiiytmii gaKios odoS evetkat ir svariai 
NAUDOKITE ĮtyįfflleS 

/ 

tartraai*> 

ranai 

" I — - - • I 

Bufaes galima . gauti vis«oso apUf koše po 8 5 c "bontn, e r t a tiesiog 
iš lSūlrbėju per faštą už 15c. tK/ukf.' 

F, A a R I C H T E R &c COw 
S r d A m aa 3*tH SU. R i s s k j s j y N . V. 

Tinkamiausia ir naudingiau
sia dovana butų ^Draugas^. 
Taigi, nesukęs ilgiau galvos, 
užrašyk jam arba jai ''Drau
gą' ' visiems metams. 

— — 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

PARSIDUODA "Pool-room" su 7 
stalais ir barber shop su tr ims kė
dėmis v iskas yra nauja geram pa-
drjime geroj vietoj tarp lietuvių ir 
rusu apgyventoj kolonijoj g«ros bla-
nis priežastis pardavimą savininkas 
iSvažuoja Europon parsiduoda pigiai. 

1211—1217 ĮVestminster Ave. 
Detroit, Mieli. 

IŠPARDAVIMAS. 
Iš priežasties važiavimo Lietuvon 

parduodu rakandus, kam reikalinga 
gralite ateiti j namus po numerių: 

162 — 10-fh Street 
North Chicago, 111. 

•aWawwiriaįt»>a^ia<t'*liii>s.t.tė.>tifcs, >•>,.«- t • »n įm - • -f r - r -*r--* —i"--lif žiiiiliiinsii 

E X T R A BARGENAS. 
Parduodu bučerne ir grosernė l ie

tuvių apgyventoj vietoj biznis gerai 
e ina norinčiam gera proga padaryti 
piningų. Pardavimo priežastis patirsi
te ant vietos. 

iyN#%#»O>j^#t(DliD#0^aj#»fįa>t 
V A L E N T I N E DRESMAKING 

COLLEGES 
2407 W. Madi«on, 1860 N. Wells, 

8205 8 . Halsted Streets 
187 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Desigrning bizniui ir na-
m a m a Vietos duodama dykai. 

^ Diplomai. Mokslas lengvais at-
, i mokėjimais. Klesos dienomis ir 
i >vakarais. Reikalaukit knygelės. 
\ [Tel. Seeley 1848 

S SARA PATEK, pirm 
m 

iiiiiiifiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu. 
i S. D. UCHAWICZ 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 

Sglaus ia . Reikale meldžiu a t s i iau-B 
Skti , o mano darbu busite uŽga-S 
Snėdintl . 
=2814 W. SSrd PI. Chicago, DJ.3 

%
Telefonas Canal 2188 3 
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Ant pardavimo arba mainymo ant 
propertes žemė su budlnkais, 12 de-
sincinu didelis sodas arti vandenio 
ir vieškelio. -Kaimas Bagušiškių, š id-
lavos valsčiaus, Lidavenų pašto, Ra
seinių apskr. Lietuvoj. Atsišaukite pas 
savininką: _ 

S. F . SHIMKUS 
8086 Eas t 92-nd Street 

3-rd Floor Union Bank Bldg 
Telefonas So. Chicago TO79 

= — 

BEPROTYSTĖ DABAR GY
DOMA IŠTRAUKANT NE
GERUS DANTIS, IR PRAŠA

LINUS STUČKINES KIR
MĖLES IŠ VIDURIŲ. 

Dabartiniai psychologai sako, kad 
daug beprotysčių paeina iš suge
dusių dantų, dėlto prižiūrėjimas 
dantų būtinai yra reikalingas. 
Taipat atrasta, kad paprasto* 
kirmėlės vadinamos, jautienos, 
kiaulienos, ir stuekinės privaro 
žmogų prie beprotystės. Daugiau 
negu tiek. Nekarta, numiršta ii 
priežasties nepaisymo tų parazi
tų. Todėl jei bent kiek nusima
nai, kad tu turi viršminėtas kir
mėles tuoj stengkis panaikinti. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų 
yra gydomi nuo 
visai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjrj 
visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 

-met neturi apeti
to, širdi griaužia, 
jauti skausmą vi-
duruose, skausmą 
strenuose silpnu

me" akysą mirguliavimą tai Žen\, 
lai kad kas nors yra negersi su 
jusu skilvių, kad skilviniai Idr* 
minai tenais ponavoja. Pas vai
kus tuojaus galima palemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie netuH noro 
žaisti su kitais vaikais Laxtan y-
ra sutaisytas kad panaiknti 
skilvines krimeles iš jūsų syste-
nios ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Lastaa 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos? Laxtan yra parduodama* 
Dro. Lameco Lab., Forbes si 
Moultrie, Pittsburgh, Penna, 
— tm . . ' • =z» 
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ATSIDARĖ NAUJAS 
GARADŽIUS. į 

Taisome automobil ius v isekio s ty -
liaus. Turime visų automobiliui roika -' 
lingu dalių, ypačiai "Fordo" karams. 

Samdome automobilius, pagrabaras, 
vestuvėms, krikštynėms ir kit iems rei 
kalama, Kreipkitės: 

Charles Garage & Repair Shop 
2039 W. 22-ndr Str. 
Telefonas Canal 0223 

Naktins Tel. Yards 6647 
0 
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AUKSINĖ PROGA BIZ
NIERIAMS. 

Ant randos 2 storai naujam name,* 
št imu šildomi ant kampo: 

10705-7-9 Michigan Ave. 
(Rose lande) 

Telefonas Pullman 2494 

PARDUOSIU F A R M A A R B A M.U-
NYSIU A U T CBICAGOS NAMO. 
.šį uke randasi Missouri valstijoj 

netoli upes 3 myl ios nuo miesto, 115 
akerių, 80 akerių dirbamos 20 akerių 
miško, daugiausia auga aržuolai ir 
klavai. Visi įrankiai,, mašinos, 6 kar
ves, ' 4 arteliai, 70 vištų, 9 kiaules, 
2 labai gražus sodnai. Mokykla ne
toli, ž iemos trumpos, kiaulės per 
ž iema ganosi miškuose. T k e neturi 
morgičio yra cash. Iš priežasties mo
teries mirt ies tiirių apleisti nes vie
nas negaliu apsidirbti. Atsišaukite ypa 
tiškai arba laiškų: 

J. ž ibąs 
R. F . D . 1 Box 25 Doniphan, Mo. 4516 So. California Ave. 

u k U M M a a t a v n a v PLATDIKITE "DRAUGE 

ANT PARDAVIMAI 
Parsiduoda medinis namas ant 

dviejų aukštu. Parsiduos už pirma, 
teisinga pasiūlymą. N a m a s randasi 
Ciceros lietuvių apylinkėje. Atsišau
kite į 

Draugo Ofisą 
2884 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telefonas Roosevelt T 781 
(J. M.) 

ANT PARDAVIMO moderniška* 
mūrinis namas (bungralow) 5 k a m 
barių, kieto medžio trimingai, š i l tų 
vandenių ši ldoma, garadžuis. su e-
lektros šviesa, turi būti parduotas 
už $5,376.00 iškalno įmokėti reikia" 
$1,875.00. Balancas po $34.88 k a a 
mėnesi inimant nuošimti. Atsišau
kite 17*9 0. U - r d Court, Barwyn, 
111. Telefonas Berwyn 1235 R. 
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IŠ STREIKO SKERDYK
LOSE. 

Artinasi Kalėdos, bet apie 
streiko pabaiga nieko negirdi-
iha. Streikininką) unijos sek
retorius ir kiti vadai darbi
ninkus ramina, kad streikas 
bus laimėtas. Tik reikia vie
nybės. 

Aplinkui pačias skerdyklas 
nieko ypatinga neįvyksta. Kai-
kur retkarčiais streikininkai 
nutveria ir apmuša streiklau-
JĮ. 

Bet skerdyklų. įstaigas poli
cija aštriai saugoja. Policija 
turi pasigaminusi po ranka 
įsokius reikalingus " į n a -
Lus,, malšinti riaušes. 
Daugelis streikininkų šeimy

n ų j aą ima jausti vargą. Kad 
tuotarpu atmaina kol-kas ne
pramatoma. 

KUN. HOBAN KONSEK
RUOJAMAS VYSKUPU. 
Šventojo Vardo katedroje 

šiandie rytą vyskupu konsek
ruojamas buvęs Chicagos ar
kivyskupijos kanelieris kun. 
Hoban. Naujas vyskupas Ho
ban bus Chicagos arkivyskupo 
asistentu. u*^ 

Taigi šiandie Chieagoje yra 
skaitlingas vyskupų ir šiaip 
kunigų suvažiavimas. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

LABD. SĄJ. DARBUOTĖ. 

SUIMTAS PABĖGĘS IŠ 
KALĖJIMO. 

Šiuomi pranešu Labdarin
gos Sąjungos garbės nariams, 
kad Labd. Sąj. priešmetiniame 
susirinkime bus išdalinti dip
lomai tiems, kurie jau pilnai 
įmokėjo. Kurie dar pilnai 
neįmokėjote už garbės narys
tę, malonėkite tai kuogrei-
čiausia padaryti, nes negau
site diplomų iki to nepadary
site. 

Priešmetinis susirinkimas i-
vvks gruodžio 28 d., Aušros Salimais Chicagos vienoje * 

, . .v \ artų par. svet. 
farmoje suimtas pabėgęs iš 
Toledo, O., kalėjimo plėšikas, 
federalio teismo nubaustas 
kalėjiman už apiplėšimą pas
tos. 

Suimtas George Rogers a 
Has George Davis. J i s dirbo 
farmoje prisidengęs svetimu 
pavarde. Už jo suėmimą pa- moras laikė metinį susirinki-
skirta keli tūkstančiai dolerių i nią. Buvo išrinkta nauja val-
dovanų. dvba ateinančiam metui. Iš-

IŠ BRIGHT01TPARK0. 

Šv. Agnietės choro darbuotė. 

Gruodžio 9 d. Šv. Agnietės 

Rogers yra desperatas. J is 
yra pabėgęs iš kalėjimo San 
Francisco ir tenai reikalauja
mas. Reikalaujamas jis ir 
Detroite, o gal ir kitur. 

Detektivai jį atrado farmo-

įlyba ateinančiam metui, 
skyrus kelis, beveik ta pati 
valdyba liko. 

Išrinkta: dvas. vad. — 
kleb. kun. A. Briška, pirm. — 
Ona Žylienė, pirm. pag. — 
Ben. Kauneekis, nut. rast. — 

tis ir Charles Schultz. 
nesurandamu. 

Tiedu 

SUIMTI DIDELI PIKTADA 
RIAI. 

je belesinantį vištas. Neturė- Jul. Šimaitė, fin. rast. — 
jo progos gintis. Paulina Kelpšaitė, ižd. — 

Su juomi iš Toledo kalėjimo Pran. Žylius, maršalka — Ant. 
drauge pabėgo Joseph Urbai- Philipas, koresp. Agota 

Jurgutaitė, knygų prižiūrėto
jos — Jul. ir Ona Širvaičiutės. 

(iruodžio 18 d. visas choras 
ėjo ' ' in corpore", prie šv. 
Komunijos. Labai gražu at
rodė, ir malonų įspūdį darė į 
visus bažnyčioje esančius ma
tant tokj didelį būrį jaunimo 
einant prie Dievo stalo. Visi 
buvo pasidabinę su naujais 
choro ženkleliais, ir puikio
mis baltomis rožėmis. Butų 
puiku matyti jaunimą tą daž
nai darant. 

Choras vis smarkiau darbuo 
jasi įtempdamas visas jėga>, 
kaip tik galint pagražinus 
rengiamą milžinišką koncertą. 
Ištikrųjų brightoniečiai ir a-
pylinkės žmonės, nepraleiskite 
šios progos išgirsti puikių dai
nų, tokių kokių niekad negir
dėjote. Gailėsites neatsilankę. 
Koncertas jvyks 29 d. sausio, 
1922 m. Meldžiame ir savo 
draugus užsikviesti atsilan
kant į koncertą. 

Choristė. 

Ties 35 gatve Halsted' gat
vėje aną vakarą detektivai 
pagavo du piktadariu-plėšiku, 
John Burke, 3645 Lowe ave., 
ir George Bolen, p52 W. 35 
gat. Jiedu buvo užpuolę " ta -
x i " šoferį, norėdamu atimti 
automobilių, apiplėšus šoferį. 

Suareštuotu išdavė kitus 
tris savo sėbrus. Visa ta gau
ja keliais mėnesiais atliko 
Chieagoje kelias žmogžudys
tes, 40 apiplėšimų ir nurodė 
6 pavogtus automobilius. 

Tuos visus niekšus kalėžime 
indentifikavo 23 šoferiai. 

Anot jų liudymo, Bruno 
Venckus, kuris nubaustas ka
lėjimu už plėšimus, praeito 
vasario 2 d. nužudė Joseph 
Laparskį, 3365 S. Morgan gat. 

George Bolen buvo tos gau
jos vadas. 

Naujų Metų sulauktuvėms 
gruodžio 31 d. parapijos sve
tainėje, yra rengiama šiltų 
užkandžių vakarienė, Moterų 
Sąjungos 3-čios kuopos. Pa
tartina visiems atsilankyti ir 
besilinksminant sutikti Jauną 
Metei j . 

Alpha. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Gruodžio 4 d. įvyko Šv. 
Jurgio parapijos visuotinas 
susirinkimas. J į sušaukė gerb. 
klebonas M, Krušas, kad su 
parapijonais pasitarus apie 
parapijos reikalus. 

J au išėjo laikas morgečiui 
(mortgage), kurs buvo pada
rytas penkiemsmetams 4 ^ % 
nuoš. 

Dabar atnaujinimui bankai 
nebeduoda -už tą patį nuošim
tį, bet reikalauja 6 nuoš. ir 
dar 2 nuoš. komišino. Klebo
nas tą viską išaiškino. Kad 
palengvinus parapijai, klebo
nas parapijonams aiškino, kad 
žmonės gali paskolinti pini
gų. Tuomi žymiai sumažintu
me iškaščius kokie padaromi 
skolinanties iš banko. 

Pirm penkių metų morgičius 
huvo padarytas $105,000. Da
bar skolos beliko tik $79,000. 
Taigi, per penkis metus atmo
kėjo $26,000. Be to dar sese
rims — mokytojoms namai, 
kurie kainavo $18,000, įtaisy
ta; klebonija atnaujinta, kas 
kainavo $5,000. Taigi, per 
penkis metus parapija atmo
kėjo $50,000 skolos, arba 
tiek gero del savęs padarė, 
jau nepriskaitant įvairių nau
jų dalykų įtaisyta bažnyčios 
viduje, kaip tai : rūbus, indus, 
baldakimą ir t. t. Už tai gar
bė priklauso Šv. Jurgio para
pijonams ir gerb. klebonui M. 
L. Krušai už nenuilstantį dar
bavimosi. 

Iš šito trumpo aprašymo ga
lima suprasti mūsų parapijos 
stovį, jos pažangą. Kurie lau
kia Katalikų Bažnyčios griu
vimo tikrai apsivils, nes Baž
nyčia vis stiprėja ir gal jie 
savo nesąmones pames, o su
grįš prie tikrojo tikėjimo. 

Žinantis. 

CICERO, ILL. 

" Gražioji Mageliona" pavyko 

Gruodžio 18 d., Šv. Antano 
par. svet, L. Vyčių 14 kuo
pa atvaidino gražų veikalą, iš 
italų gyvenimo viduramžiuose, 
4 * Graži Mageiiona". Vaidini
mas puikiai pasisekė. Rodos, 
kad tikrenybėje tas buvo per
gyventa. Užtai padėka prigu
li režisieriams: kun. H. J. 
Vaičiuniui, p. K. Račkienei ir 
p. J . Gudui. Taipat šis vai
dinimas parodė naujų jėgų, 
nemažai talento. Šis buvo Vy-

Jau Galima Gauti 1922 metų 
"DRAUGO" SIENINĮ KALENDORIŲ. 

Kaina 25c. 
Šiometinis " D r a u g o " kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mėne

sio lapą piioša paveikslėliai iš Lietuvos. 
Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo. 
Skaitytojams ir naujai užsirašantiems "Draugą" , mažiausią trims mėnesiams, kalen

dorius duodamas'dovanų. 
Adresuokite 

"DRAUGAS" PUBUSHING CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

čių atbudimas vaidinime. Da
bar pažinę savo jėgas, ateity 
bus galima net dar daugiau 
is jų tikėtis. / 

Vaidinime roles turėjo: Gra-
falS Provincijos — J. Zokaitis, 
Alvarija, jo patį —• A. Rub-
liauskaitė, Petras, jo sunūs — 
J . Gudas, Marcelius, kareivis 
— A. Krenčius, Karalius Ne
apolio — M. Karkauskas, Ka
ralienė, jo pati — M. Gudai-
tė, Mageiiona, jo duktė — O. 
Danieliūtė, senele, jos prižiū
rėtoją — A. Ignataitė, Ligon-
bucio tarnas — J. Varanius, 
Karaliaus tarnas — B. Lenar
tas ir J . Narakas. 

Veikimų tarpuose kalbėjo 
kuopos dvasios vadas, gerb. 
kun. H. J . Vaičiūnas. J is dalis 
veikalo prilygino prie Lietu
vos gyvenimo. Taipat ragino 
jaunimą įstoti į L. Vyčių or
ganizaciją. 

Žmonių atsilankė pilnutėlė 
svetainė. Senai tiek publikos į 
vakarą atsilankydavo. Jos 
užsilaikymas šiuo kartu buvo 
pavvzdingas. 

Koresp. 
* 

PRANEŠIMAI. 
L. VYHŲ 13 KP. susirinkimas 

bus pniodžio 21 d. 8 vai. vakaro. 
Koresp. 

• i 

A. L. R. K. FEDERACIJOS 15 
-TO skyriaus susirinkimas įvyks 
šiandien gruodžio 21 d., 8 vai. 
vakare, Dievo Apveizdos parap. 
mokyklos kambary .̂ 

Atstovai iš visų draugijų pri
klausančių prie Federacijos teik
sitės pribūti, nes yra daug svar
bių reikalų* apsvarstyti. 

Valdyba. 

CHICAGIEČIAI. ATSIIMK! 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumi esty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas-

A. f A. 
AGOTA YOVARAUSKIENĖ 

Po Tėvais Stufonikė 
Paminėjimui metų sukaktuvių. Jau 

praėjo metai laiko kaip persiskyrė m 
šiuo pasaulių mūsų brangiausioji glo
bėja ir moUnclė, mirę gruodžio (Dec. 
25 d. 1920, 3 vai. po pietų turėda
ma apie 60 metų. Paėjo iš Kauno 
Red. Raseinių Apskričio Jurbarko 
valsčiaus Girdžių parap. Butrimų kai 
mo. Paliko dideliame nuliūdime 2 
sunūs, Juozapa Amerikoj, Joną Lie
tuvoj ir broli Jurgi Sturona. Ak! Die
ve, kad ta beširdę mirtis atėjusi at
ėmė gyvybė ir suardė visa gyveni
mą. Nors ji mirė bet mūsų širdyse 
neužgesta didžiausls nusiminimas del 
mūsų brangiausios motinėles lai bū
na jai lengva Lietuvos šalies žeme
lė, o jos siela būdama malonėje te
gul išmelš ir mums nueiti pas ja ir 
gyventi per amžius linksmybėje, o 
mes jos jau ant šįo pasaulio daugiau 
nesulauksime. Taigi giminės, draugai, 
draugės ir visi pažįstami atmindami 
ta liūdna diena A. A. Agotos mirties 
praeituose metuose esate širdingai 
kviečiami atsilankyti ant pamaldų 
kurios bus laikomos už jos vėle ket-
verge gr-uo<ižto 22, i»2 i Sv. Baltra
miejaus bažnyčioj, Waukegan, III., 
7:80 vai. ryte. 

Nuliūdęs 
Sunūs Juozapas Yovarauskas. 

eių išnešiotojai negalėjo surasti 
Laiškus galima atsiimti prie Ge 
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 
. Prašydami laiško paduokite laiš
ko numerį, nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

1—Baltušis Jurgis 
2—Balses Ste 
18—Dizzeskiu Leornadni 
24—Eruskis Jonh 
26—Fahianavice V. 
33—Germus Marie 
35—Giedrisz Jozapas 
37—Grigienei Mortai 
47—Jaumont Berta 
50—Kaciusko Joseph 
51—Katella K. 
56—Kinduris O. 
59—Kriščiūnas Kazimiras 
60—Kokotzka Agnieszka 
65—Knutkauskas Jozopas 
71—Ledwas Frank 
80—Mataszka Mastazzia 
81—Matas Donnis 
84—Mazur Marya 
87—Mazur Majk 
88—Mikolemekis Vilom 
93—Nakutiė Sanas 

- 94—Nemchauskis Stiaponas 
98—Parkauskas Jufen 
103—Prystupas W. 
104—Possku8 Petras 
118—Rutkus Jan 
121—Satikus Antenas 
127—Rima W. 
128—Senauskas Jozopas 
132—Simasko Kazimir 
133—Simoskene Ona 
134—Sidney Adrokaa 
136—Suanskta Villim 
137—Sliazas V. 2 
138—Sliazevičius Frank 
139—Strazdai Antanai 
143—Stulgene Agneska 
144—Sudietas Stanislavas 
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Nepaprastumas! S 
Gražumas! 

Malonumas! Ę 
LIETUVOS ALBUMAS! | 

ALBUME yra 436 puslapiai. M 
ALBUME telpa 285 paveikslai žymiausių tautos dar- <?5 

buotoju. £ 
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, IUinois. 

» 
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Lietuviški krutomi paveikslai. 
Genavaitės gyvenimas. 

Nauji krutomi paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų 
Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų 
aktų komedija, Lietuvių paro
da National darže. 

Bus rodomi sekančiose ko 
lonijose: 

Gruodžio 21, Šv. Mykolo par. 
svet. (Northside) Chicago. 

Gruodžio 25 Nekalto Pras. 
parap. Brighton Park. 

Pradžia 7 vai. vak. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

drovės vedėjai. 
C. G. Lukšis. 
J. B. Kudirka. 

^PAIEŠKOJIMAS. 
Dar yra proga kelioms ypa-

toms prisidėti pinigiškai prie 
mūsų naujo patento išdirbinė-
jimo. Taigi kurfe norite kad 
jūsų ateitis butu naudinga tai 
prisidėkite pinigais ir darbu 
kol dar yra laiko nes ta proga 
į trumpa laiko užsibaigs. 

Atsišaukite ypatiškai arba 
laiškų j mūsų tik ką, tveriama 
dirbtuve ir persitikrinkite sa
vo akimi ir protu. 

Bus atdara kiekviena die
na ir nedėlia po pietų. 

Fountain Paint Brush Co 
Hffg. Co. 

1<JĮ23 Blue Island Ave. 
Chicago. Illinois. 
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Kalėdų Liovanos-
Visiems po $1.00. 

Šįmet "Darbininkas" teikia Amerikos lietuviams nepaprastą 
Kalėdų dovaną. 

Visiems Amerikos lietuviams "Darbininkas" suteiks Kalė
doms po $1.00. 

Ši naujiena, šis manifestas tepraskamba po visą Ameriką nuo 
krašto iki krašto. Tenelieka nei vieno lietuvio, kurs apie tai ne
išgirstų. Tūkstančiai Amerikos lietuvių tegauna po dovaną šių 
metų Kalėdoms. 

Jau nuo senai Amerikos lietuvius darbininkus smaugia ne
darbas, slegia algų kapojimas. Todėl dabar darbininkui dola-
rinė brangesnė, negu dešimkė prieš tris metus. 

Nors dolaris brangus, bet darbininkas be laikraščio būti nega
li. 

"Darbininkas," žinodamas dabartinę darbininkų sunkią 
padėtį ir žinodamas, kad visgi darbininkas be laikraščio būti 
negali ir neprivalo, tai nutarė per gruodžio mėnesį šių metų 
duoti progą užsisakyti taip-gi atnaujinti prenumeratą ant 
VIENO DOLERIO pigiau, negu jo paprasta kaina. 

Ikišiol "Darbininko" kaina metams buvo $4.00, o užrubežin ir 
Bostone ir apylinkėse, kur stampes reikia klijuoti ant kas nu
merio buvo $5.00. Per gruodžio mėnesį toji kaina VIENU do
leriu mažiau. 

Tad visi Amerikos lietuviai privalo, šia proga pasinaudoti. Pa
pasakokite apie tai savo draugams ir pažįstamiems. Supažindin
kite juos su "Darbininkų" ir prikalbinkite užsisakyti darbi
ninkišką tris sykius savaitėje išeinantį laikraštį už $3.00 m. 

"Darbininkas" išeina utarninkais ir ketvergais 4 puslapių, o 
subatinis 8 puslapių. 

Siūloma proga gali ir privalo pasinaudoti ir tie, kurie jau 
yra "Darbininko" skaitytojai. Pavyzdžiui, tas, kurio prenu
merata išsibaigs gruodžio 1 d. 1922, lai atsiunčia dabar $3.00 ir 
jam bus siunčiamas "Darbininkas" iki groudžio 1, 1923. 

Atsiminkite, kad pagal Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimo 
nutarimą nuo Naujų Metų "Darbininko" kaina pakeliama iki 
$4.50 metams, o užrubežin arba į Lietuvą iki $5.50. 

Norėdamas savo giminėms ir pažįstamiems suteikti gerą Kalė
dų dovaną užsakyk metams "Darbininką" už $3.00. Norėdamas 
pradžiuginti saviškius Lietuvoj, užsakyk jiems "Darbininką" 
metams už $4.00. 

"Darbininkas" paduoda viso pasaulio žinias, nušviečia darbi
ninkų reikalus, gauna labai daug korespondeneijų, kur atsis
pindi visų AVnerikos lietuvių judėjimas, gyvenimas ir atsitiki
mai. 

Pats siųsk pinigus šiandie, o rytpj prikalbink tą padaryti vi
sus savo drauges ir draugus. Adresuokite šitaip: 

ii f f DARBININKAS, 
366 W. BROADWAY, BOSTON 27, MASS 
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NAUJOS MALDAKNYGĖS Iš LIETUVOS, 
Gavome iš Lietuvos daugybė Maldaknygių, Kantičkų, ir kitokių 

knygų. Didelis šaltinis, Aukso Altorius, Balsas Balandėlio, Dangiš
kas Balsas. Kantickos visos yra labai gražiuose apdaruose. 

Laiškams rašymui popieros su pasveikinimais ant Sv. Kalėdų. 
Atviručių su Lietuviškais parašais Sv. Kalėdų pasveikinimui. 
Taipgi «turime popieros laiškams rašyti skrynutėse, didžiausiame 

pasirinkime. 
Del Šių dalykų meldžiame kreipties pas 

PAUIi P. BALTUTIS 
901 W. 33-rd St. Tel. Yards 4660 Chicago, 111. 

Priešai Sv. Jurgio Bažnyčios, ant Bridgeporto. 

1 PINIGAI LIETUVON. 
Kas nori kad siųsti pinigai greitai ir teisingai pasiektų paskirta 

vieta, siųskite per mūsų Įstaiga. Mes dastatvme pinigus j trum
piausi laika ir visuomet j paskutinį paštą, be jokio atitraukimo. 

Siunčiam*; pinigus per telegrafą ir išmokame laike 5 iki 7 die
nų pasl.utiuiame pašte pinigais, kaip ir paprastai. Lėšos per
siuntimo yra visiškai mažos. UŽ PINIGUS PILNAI ATSAKOME. 

Visi kurie tiktai yra siuntę pinigus per mūsų ištaigą yra pilnai 
patenkinti, nes gauna laiškus iš Lietuvos, kuriuose sako: "Nesiųsk 
pinigus kitur, kaip tik per Baltuti, nes mes geriausiai ir leng
viausiai atsiimame iš pašto". 

Parduodame laivakortes ant visų linijų i Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Parūpiname pašportus ir visus kitus reikalingus dokumentus 

del važiuojančių į Lietuvą. 
Parduodame namus ir liotus, ir apdraudžiamo nuo ugnies ir/ 

kitų nelaimių. 
Turime pašto skyrių, iš kurio galima gauti tarptautinius "Money 

Orderius" į visas dalis pasaulio. 
Teisingas ir mandagus patarnavimas. 
V i s a i s r e i k a l a i s k r e i p k i t ė s p r i e 

P. P. Baltutis ir Kompanija, 
901 West 33-rd Street 4600 South Wood Street 
Tel. Yards 4669 Chicago, m. Tel. Lafayette 6256 

DRAUGIJŲ ATYDAh 
O l T * l l 1 " n V P ^ S l i a v v ' Kukardu, visokiu Ženklelių, Guzikučiu, Ant-
UIL U t U V C spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 

STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J . 


