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ANGLIKONAI PRIIMTI 
KATALIKU BAŽNYČION, 
LONDONAS, spal. 11. (su

vėlinta). — Katalikų Bažny
čion priimtas Rev. J . B. Uol
iam), buvęs anglikonų bažny
čios kuratas. J i s valdo Kv. 
Išganytojo anglikonų bažny
čia I/omlono distrikte Hoxton. 
.To atsivertimu daug užsiiiito 

CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 23 D., 1922 M. 
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Paskui Vokietijos 
Auksines Markes 

NORISI JAI KONTROLIUOT VOKIETIJOS FINANSUS 
DARBUOJASI VARU IŠPLĖŠTI KARO ATLYGINIMĄ 

________________ 

PARYŽIUS, spa). 22. —.džios kreditines operacijas; vį-
Franeijos vyriausybė atpildy- Į sos skolos turi but patvirti-

I AMERIKOS ŪKININKAI 
DAUG IŠNAUDOJAMI, 

i c ia i . 

s • '"• 

losavo anglikonai. , . 
Londono anglikonu vv.kii-l"!° k o m , s , l ; u ! ' l : , v" Pnyektą, narnos kontrolės komisijos. 

pas jo bažnyčia suspendavo, 

TEČIAUS NEUŽILGO 
.. J IEMS ATEIS GERIEJI 

LAIKAI. 

Taip sako prezidentas Har
dingas/ 

nes karatas Holland atsisakė 
pas save priunti anglikonų vy
skupą su vizitą. 

Kurato TTollando valdomoji' 
bažnyčia buvo ypatinga. Išo
riniai veizint ji buvo katali-
kiška. Bot jai truko su Apaš
talu Sost u v i envbės. 

Pats k uratas Holland savo 
bažnyčioje vartojo latinų li
turgiją, kuone visas Kataliką 
Bažnyčios doktrinas atviriai 
skelbė. 

Pagaliaus apleido jis tą baž 
nvčia ir šiandie skaitosi tik-
ras katalikas. 

Birmingbamo priemiesty 
Saltley Sv. (mos vienuolijoje 
Birmingbamo Arkivyskupas 
į vienuoles priėmė buvusią 
anglikonų seserų perdėtinę. 
.lai įteiktas Gailestingumo Se-
šers abitas. Atsivertusi sesuo 
pasivadino Maria Rita. 

Tai buvo ypatinga bažny
tinė iškilmė. Prie tu eeremo-
nijų Arkivyskupui asistavo du 
kunigu, seniau buvusiu angli
konų pastorių. 

idant santarvės valstybės kuo ! 4. Drausti Vokietijos iždui 
veikiausia paimtų savo kont- diskontuoti volstybės bankos 
rolėn Vokietijos finansus. notas ir kontroliuoti ivisas iž-

Jei tas- projektas butų pri-1 do paskolas. v 
imtas, tai ateity Vokietijos į " Kontroliuoti valstybės 
finansus tvarkytų ne patys tanką (Rciolisbanką). 
vokiečiai, bet santarvės vals-j (}. Emisuoti valdiškas aukso 
tybių skirta administracija. paskolas. 

Tas reikštų, kad Vokietijos 7. Neleisti vokiečių kapita-
respublika ne/ektų suverenu- juj i>ersikelti i užsienius, taip-
mo. Tas butų lygu vokiečiu a t neleisti rinktis Vokietijoj 
pavergimu. Vokietija paliktų svetinių šalių valiutai. 

WA$HING$ON, spal. 20 
(suvėlinta). — Prezidentas 
Hardingas tonus dienomis pa
siuntė laišką Ūkio sekretoriui 
\Vallaee amerikoniški! ūkinin
kų reikale. 

Tečiaus prezidentas reiškia 
apgailestavimą del kilusios 
kai-kuriose šalies dalyse tarp 
ūkininkų negeistinos srovės 
Ta srovė yra tame, kad ūki
ninkai tariasi kuomažiausia 
maisto produktų gaminti, nes 
didesnis gaminamas jiems ne
apsimoka, negaunant tinka
mo už produktus atlyginimo. 

1 

Ūkio departamentui. 

Toliaus rašo; 
"Tur iu pabrėžti, jog pasta

raisiais laikais Ūkio departa
mentas atliko daug garbingų 
darbų ūkio reikalais. 

"Seniau Ūkio* departamen
tas daugiausia darbavosi už 

Mūsų Dainos Žvaigždes 

Francijos vasalo. 8. Priversti Vokietijos val-

Laiške pres$dentas pažymi, 
jog šiandie l |bai. blogose są- _ f i i a u , l t t UUI,JUVQS1 u : 

lygose gyvenajmusų šalies u- .tai_ i d a n t u k i m n k a s k u o d a u 

kininkai. Jų sunkus darbas 
tinkamai neapmokamas. Te
čiaus trumpoj ateity ir jie su
silauks geresnių laikų. 

. . . . x i . - u » *jr\.iC7HJU."> V I I I -

Francija savo projekto n e - Į d ž i ^ i i ! l a n t s i u n ( x i a m o s p r e k (- . s 

miršta galimo vokiečių pasi- j n ^ s į o n i l l s b u t u aprietos 25 
priešinimo. Dėlto paduoda m l o š į mokesr.įu_ imamu auk-
priemones, kaip Vokietija va- L , a r b a s v e t i m a v a l į u t a > 

ra butu verčiama mokėti ka
ro atlyginimą. Francijos vyriausybė nenori 

Finansų kontrolės komisijai n e i k , a i l ^ t i a P i e Anglijos • * 

giausia visko produkuotų. 
Tuotarpu nepagalvota apie 
turgavietes tiems produk-

' tams, apie transportacine si- • 
Prezidento laiškas sutrom-] stemę, kuri didele rolę lošia; 

pinime toksai? 
" Imant abelnai, šiandieni

nė žemdirbystė, persistato ne
blogiausia, kadangi jau kuo
ne visai atsigaivino iš pokari-

"T 

arba finansinei administraci
jai Francija siųlo pripažinti to 
kias teises: 

1. Skirti Vokietijos įplau
koms minimumą. 

2. Skirti maximum išlaidas: 
prireikus, kai-kurias išlaidas 
visai panaikinti. 

3. Apribuoti vokiečių v a i ; j a . 

manymą duoti Vokietijai ke
lerių metu moratoriumą, i-
dant ji turėtų progos patvar
kyti savo finansus ir paskui 
mokėti karo atlyginimą. 

Anglijos valdžioje įvyksta 
atmaina. Nežinia kas bus to
liaus su vokiečių kontribuol-

su ūkio produktais. 
"Pastaraisiais laikais Ūkio' 

departamentas 'ėmė interesuo
tis pirklybos ir ūkio produk
tų transportacijos reikalais. 

nes depresijos*. Tečiaus iki I T n - v . . .. . . _.. 
»• ,. . . *' 1 luomi žymiai jis prisidėjo 
šios dienos ūkio produktams' „• 1 - -, , . , , 

1 ' P n e ūkio produktų pirklybos 

P^NIA VALERIJA BRUcIENĖ \ 

Chieagos lietuvių retai girdimas, bet su pasiilgimu lau
kiamas lyriškas p. V. Bručienės sopranas. Spalio 24 d. turė
sime laimės p. V. Bručienę girdėti šv. Jurgio gražioje parap. 
salėje. 

MŪSŲ DAINININKĖS. 

kainos labai žemos ir ūkinin
kas už savo sunkų darbą ne
gauna tinkamo atlyginimo. 
Apie tai mes visi labai gerai 
zmome. 

ANGLIJOS KATALIKAI — 
ŽYMjfe DARBUOTOJAI. 

IŠ Anglijos ir Airijos Ame
rikon gryžo Naeionalės Kata
likų Gerovės Tarybos Socialės 
Akcijos departamento pirmi
ninkas, Dr. Jolm A. Ryan. 

Dr. Ryan sako, jog Anglijos 
ir Vali jos katalikai, kurie re
prezentuoja du milionu žmo-
nhj iš 40 _milionų gyventojų, 
išvysto kur-kas didesne įta
ką intelektualiame ir socialia
me savo šalies gyvenime, ne
gu 20 milionų katalikų Suv. 
Valstijose. 

Ačių Anglijos ir Vali jos 0-
nergingai katalikų darbuotei, 
tenai įvyksta skaitlingi angli
konų atsivertimai Katalikų 
Bažnyčion. 

Tų šalių katalikai daugiau 
įtakos turi ir darbininkų mi-j 
niose. Todėl, kad jie darbiniu 
kų reikalais daugiaus rūpinasi 

Anglijos katalikai prie Ox-

LLOYO GEORGE ATSISAKO PASIDUOTI PRIEŠAMS 

araisiais laikais ame
rikoniška valdžia d«įo pastan
gas, idant tas ūkininkams 
blogas gyvenimo sąlygas pa
mainyti geresnėmis, nusta- __..__.-_ 
tant bent Icokią tarp kainų į dentas ," kalbėjau su ūkininku 
ir produkcijos lėšų lygsva-

sąl\rgų normavimo. Gi atei
ty, turima vilties, tuo žvilgs
niu Ūkio departamentas dar 
daugiaus galės nuveikti. Bū
tent, padarys tarpe produkci
jos lėšų ir produktų kainos 
reikalingą lygsvarą.' ' 

Ūkis šaliai reikalingas. 

"Vieną dieną,'' rašo prezi-

. 

džia. Kaip ji laimėjusi ka
rą ir tt. 

.'U)00 žmonių buvo salėje. 
Kitatiok stovėjo lauke. 

FRANCIJA APIMTA 
BAIMĖS, 

fordo universiteto įkūrė kata- m i e r o draugas. Tečiaus tas 
likišką darbininkams kolegi- P a t B o n a r L* w unionistu susi-

LEFDS, Anglija, spal. 22.-- ? Pagaliaus buvęs premieras 
Iš Londono čia atvyko buvesUaizdžiai nupasakoja, ką gera 
premieras Lloyd George, kurt j atlikusi tautai koalicinė val-
konservatistų partijos daugu
ma pašalino iš užimamos vie
tos. 

Iš Londono jis išlydėtas su 
didžiausiais krikštavimais. Pa 
sirodė, kad minios žmonių lie
ka jam palankios ir ištikimos. 

Vakar čia jis kalbėjo skait
lingame susirinkime. 

Pranešė, pakelia jis kovą 
visiems savo priešams, kurio 
pakišo jam koją ir jis turėjo 
griūti. 

Ne partija man rupi, sakė 
Lloyd George, bet tauta ir ša-
lies gerovė. Ne partijos, bet 
tautos reikalai turi hut pirmo
jo vietoje. 

Kaip žinoma, Bonar Law, 
kurs šiandie organizuoja nau
ją kabinetą, yra buvusio pre-

>> 

Gerbūvis artinasi. 

tolimesnėms studijoms užsie
nin — Italijon. Ypatingai p. 

yvi- __rt _ . . , , , r ] įBručienė sį-ražiai interpretuo-
l lncago netik kad yra did-i 8 ^ 

v- '• 1. + „ . } , ".. J ia mūsų tautos mvlimas dai-
ziausia lietuvių kolonija p a - r i . . . 
.„,,, • 1 . • .__'_.• Inas, nors tainat leng^'ai ji dai-

saulyje, bet ir savo artistine-1 ' J 6 J 

_.• ___/-_Jl • x- • • 'nuoja ir sunkiąsias opero ar i , 
mis pajėgomis stipriausia. , 
Kiek čia talentuotų lietuvių— ,ia?* 
yp«.- (urimo ižvni,, .laininin- P " n i a B r u ž i e n < ' < l a i n u o s s p a ' 
kių ir .Jainininkn. ' j Hl> 2 4 d" Sv- J u r g i o ^ *vėt 

r . _. _ , __: Vienuolvno namlai rengiama-
Liudmie netekdami p. Onos1 

Pocienės, bet podraug ir džiau \ me vakarėlyje. Girdėjome huO 

I 

i 

kuris man ^pasalji, jog ukinin-1 pažino ir pagerbė mūsų išei-
rą." j kai patys galėtų kontroliuoti j vijos artistes ir kviečia jas sa-

savo produktus, jei jie norė-jvo operon. Išleidus p. Pocie-
tų susivienyti ir sumažinti 

,Toliaus laiške prezidentas produkciją, 
pažymi, jog ačių, taigi, toms j « Į t a i ag į į a t s a k i a U ) j o g 

amerikoniškos valdžios pas
tangoms, jau daug kas atlikta t a i p e l g t i s > n e s a n t v i s o s š a . 
ūkininkų būvio pagerinimui. l i e s užtrauktų pavojų. Kadan-
Šiandie tad amerikoniškame ^ u k i o p r a l n o n ) ė y r a s v a r _ 
ūkyje gerbūvis yra tik laiko biausioji, kiekvienos viešpati-
klausimas. Tas gerbūvis ei- j 0 s i r tautos gyvavimo pa-
11 gnndme pramonfe. Kiekvie-

oJnm/.c i™,i ^^ • T • A '• -rennfMW vakarėlio, kad ji suti-
giames, kad net ir Lietuva p n - ' , _ . . ko dalyvauti programoje vel

tui. I r nebe pirmą kartą p. 
Bručienė dainuoja veltui lab-

p i^ocie-1 
Tle: i ; o t Q 1 __ __ T. ' . , v idaringiems tikslams. Gražus 
nę lieka dar mums didelis dai
nos 'žvaigždynas, būtent, pp. 
Nora Gugienė, Marijona. Jamu 
šauskienė, Valerija Bručienė, 

ją. Iš ten išeina dori ir ener
gingi kalbėtojai, kurie paskui 
eina į minias ir nuo platfor
mų platina darbo žmonhį susi
pratimą ir tikėjimą. 

Taip tai Anglijos ir Valijos 
katalikai darbuojasi. 

rinkime daugiausia kalbėjo 

PARYŽIUS, spal. 22. Už
sienių reikalų ofisas ir ofici-
alė franeuzų spauda kelia 
klausimą, ar anglai Ruomet-
nors pasitrauks iš Dardanelių 
tvirtumos Chanak ir iš Ismi-
do, ar gal tonai norės visuo
met pasilikti? 

Prancūzai įtaria Angliją, 
kad ji nori ten visuomet apsi 
būti ir susikrauti pastovų liz-j 
dą kaip Gibraltare. 

Paliaubų sąlygose su tur
kais visai neminimas anglų iš 
ten pasitraukimas. Ten pasili-

na, nuolat artinasi ir jis jau 
netoli. 

Prezidentas apie ūkininkus 
atsiliepia su aukšta pagarba-
Sako, jog ūkininkas skaitosi 
"visos šalies pramonės kapi
tonas.'- Iš ūkių, sako prezi 

ūkininkai jokiu būdu negali 
Marijona • Rakauskaitė ir 
kitos. Kiekviena iš ji] tai ne 
"namų darbo" dainininkės, 
bet artistės, kurios turi įgim
tus gražius balsus, kurios la
vinasi su geriausiais mistrais, 

nas ūkis, tai savo rųšies vals-' supranta ir myli dainą ir mu-
tybė. Ūkininkai ir tolesniaii zifc'V P-nios Gugienės virpan-

pavyzdis. 
Tad chieagiečiams graži pro 

ga išgirsti vieną mūsų žymiau 
siu dainininkių spalio 24 d. 
— Neabejojamo, kad ruimin
ga parap. svetainė bus pilna 
žmonių prigrūsta. 

privalo su atsidėjimu vesti 
savo darbus, .gi artimoj ateity 
jie susilauks gerbūvio." 

dentas, paeina geriausi ir iš- (Paroje, spal ; 20—21. Cbica-
tikimiausi Suv. Valstijų pilie-l g0je pavogta 7 atomobiliai. 

tis ir tyras kaip krikštolas, 
pilnas jausmo sopranas žavi 
chieagieeius. Tik gaila, kad ją 
retai tegalime išgirsti — ne
gana dažnai pasirodo ji vie
šai. P-lės Rakauskaitės dra-

MEKSIKOS ARKIVYSKU
PAS PRIEŠ RADIKALUS, 

NEDAUG NUKENTĖJUSI kai paskui save butų viską 
ANATOLIJA. I deginę ir naikinę. 

Daugybė turkų sodžių visai! 
nepaliesta graikų. Kai-kurlnė senai publikos patentuota 

MEXlOO CITY, spal. 22.— 
Vietos Arkivyskupas pakėlė 
kovą prieš tas darbininkų li
nijas, kurios duodasi vado
vauti radikalams ir visokios 

netikintiems gaiva-

Taip raportuoja amerikoniš 
kas komitetas. 

matiškas sopranas išjudina ir! rųšies 
didžiausius flegmatikus, silke-jlams. 
lia entuziazmo kur tik ji dai-1 Meksikos Hierarchija dar-
nuoįfl, P-nia M. Janušauskio-. buojasi organizuoti darbinįi-

pnes koalicini kabinetą, taigi i, . A ... . . , „ . 
.. _.- ' ° kusi Anglį ia visais laikais ga-

>£EXICO LITY, sp. 21. — 
Žinomas Meksikos revoliucio
nierius Isidore Guerrero pa
sidavė valdžiai ir žada jai pa-

ir prieš patį Lloyd George 
"Bonar Law," kalbėjo Llo

yd George," ir tolesniai pasi
lieka mano draugas. I r man 
butų didžiai nesmagu ką-nors 
aP^ e Jį pasakyti, kas galėtų 
suardyti mūsų personalį drau 
giškumą. 

"Bonar Law šiandie užė
mė poziciją raitelio, kuris vie-

gelbėti sugauti buvusį savo toje arklį laikyti už pava-
vada revoliucionierių gen. Ca-( džios, prikibęs laikosi arklio 
raseo. uodegos." 

lėtų smaugti Rusijos intere
sus. Butų pavojaus Rumuni
jai ir Jugoslavijai. O juk 
Francija žada su Rusija suda
ryti bloką. 

Jei Anglija valdytų Darda-
nelius, tuomet tas blokas ne
turėtų reikšmingumo. 

Dėlto Francija ruošiasi pa 
kelti kovą Anglijai. » 

apgriauti namai taisomi. 
Kaip kitur, taip ir tenai 

gyventojų skurdas nemažas. 

SKAITYKITE K PLATD*. 
KITĘ "DRAUGĄ" 

MUDANIA, spal. 21. - S. 
Valstijų karo laivyno Turki
jos vandenyse admirolas Bfi-
stol savame laike paskyrė ko
mitetą ištirti Anatolijos pa
dėtį, to krašto išnaikinimą ir 
gyventojų pasilaikymą. 

/Turkijos Anatolijoj juk dar 
nesenai praūžė karo vėsula. 
Tenai graikų armija r>3go nuo 
puolančių ją turkų. Graikai 
bėgdami paskui save viską 
naikino. 

Paskirtas komitetas apke
liavo Anatolijos plotus. PaJ 
tyrė, kad kraštas nedaug su- kaip buvo spėjama, sako ra-
naikintas. Netiesa, kad grai- porte komitetas. 

dainininkė. Apie ją rašyti, 
tai visvien ką kartoti žinomus 
dalykus. 

kų naujas unijas, paremtas 
krikščionybės dėsniais. 

Reikalinga pašelpa. Ypač! P-nios Valerijos Bručienės 
sergantiems* reikalingi vais- lyrišku sopranu didžiuojasi 
tai, kurių visai neturima. Bet Cbicago. Jos balsas, tai bran-
padčtis visgi nėra aršiausia, gi gamtos dovana — plataus 

Komitetui teko matyti, kaip tembro, švelnus, lankstus, len-
graikai karo nelaisviai pri
statyti turkų dirbti prie tai
symo kelių. Patirta, kad ne
laisviai užtektinai maitinami, 
kad turkų sargai su jais ne-
žiauriai apsieina 

Taigi, Anatolijoj nėra taip 

gvai plaukia iš krutinės ir 
rodos pildyte pripildo didžiau
sią svetainę. Nematai pas dai
nininkę nuovargio arba įsi
tempimo — ji dainininkė pub
likos labai mėgiama, nors vos 

' t ik nuo poros metų pradėjo 

COLUMBUS, ,0., spal. 20. 
— Generalis prokuroras Dau-
gherty paskelbė pareiškimą, 
kuriame sako, jog preziden
tas Hardingas dar nežino, a r 
kitam prezidentavimo termi
nui jis kandiduosiąs, a r ne. 

•***• 

bloga, kaip buvo skelbiama ir viešai dainuoti. J i lavinasi su 
geriausiais mistrais Chicagoje. 
Girdėjome, kad važiuosianti 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 liti; $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.43 
Francijos 100 frankų 7£2 
Italijos 100 lirų 4.30 
(Vokietijos 100 mark. .02% 
Lenkų 100 markių .01 
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LIETDVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGĄ * 1 

ran. Kadangi prezidentas Wil-
sonas gyventojus'užtikTino A-
meriką saugoti nuo karo, dėl
to jis ir buvo antru kart iš
rinktas. Tečiau prezidentas 
Wilsonas 1917 metais sulaužė 
savo pažadą. ŠaJį į vėlė karan. 
Tad 1918 metais piliečiai kon-
gresan atstovais išrinko dau-, 
gumą republikonų. Republiko-
ninis kongresas demokratinei 
Wilsono administracijai pai
niojo šalies valdymą iki pat 
galo. Prezidentas Wilsonas pa-
sitraukė iš užimamos 'vietos 
nebaigęs daugelio pradėtų dar 
bų. . 

šiandie šalį valdo repfcblfeo-
nų partijos administracija. Ir 
kongresas yra repubKkoninis. 
Ši administracija taipat jau 
padarė nemaža Maidų, nega
lėjo patenkinti iki šiol visų 
gyventojų. Tad žinovai tvirti-

Artinasi amerikoniški rinki- f** k a d beinančiais rinkimais 

iJBi&a kctiuieną išskyras nedėldienias. 
PRENUMERATOS KAINA: 

Metanui $6.00 
Pusei Metų .'3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą -visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
giųati išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini 
jus į registruotą laišką. 

''DRAUGAS*' PUBL. 0 0 . 

2334 So 
Tel. Eoosev«lt 7791 
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RINKIMAMS BESIARTI
NANT, 

mai. Už poros savaičių vie
niems politikams ir kancfida-
tams bus džiaugsmo. Kiti su
lauks kartaus apsivylimo. 

Jau kartą šioje vietoje mi
nėjome, kad šiandieniniai rin
kimai ir visa priešrinkiminė 
kampanija daug kuo skiriasi 

:nuo senovės politinių kampa
nijų ir rinkimų. 

Pirm keliolikos metų domi
nuojančios čia partijos — de
mokratų, ir republikonų, turėjo 
kaipir kokią magišką jėgą. Pi
liečiai rinkikai (balsuotojai) 
prie tų partijų kibo nei musė 
prie medaus. Tik vienas tos 
ar kitos partijos susirinkimuo
se ištartas vardas pradžiugin
davo piliečius. Piliečiai demo
krato ar repubiikono vardu 
didžiuodavosi. 

Šiandie taip nėra. Šiandie 
tos partijos neteko minių bal-
buotojų pasitikėjimo. Nėra jau 
buvusio kituomet skardaus en 
tuziazmo. Šiandie jau imama 
daugiausia atsižiūrėti į pačius 
kandidatus, bet ne į partijas. 
Reiškia, šiandie balsuotoji^ mi
niose yra daugiau susiprati
mo. Seniau vadovautasi dau
giausia jausmais, be tinkamo 
apsiskaitymo. Gi šiandie dau
giau vadovaujamosi protu, gi
lesniu apgalvojimu. 

Partijų reikšmingumas pra
dėjo nykti, kuomet Wilsonas 
antru kart išrinktas preziden
tu. Tai buvo 1915 metais, kuo 
met Rampoj siautė baisus Tta-
ras. , 

Amerikos gyventojai n©no-

ir prezidentui Hardingui bu 
sies iškirstas šrjosas, kai kad 
padaryta prezidentui Wilso-
nui. Sakoma, balsuotojai kon-
gresan pasiusią daugun>ą de
mokratų atstovi]. Demokrati
nis kongresas," suprantama, 
painiotų republikoninės admi
nistracijos žygius, trukdyti) 
ios darbus. 

• Tokios rinkimų pasekmės, 
žinoma, nebūtų naudingos ša
liai. Kaip tas buvo ne nau
dinga prezidentaujant "VYilso-
nui, taip tas butų kenksminga 
prezidentaujant Hardingui. 

I r štai kodėl. Jei preziden
tas Wilsonas butų susilaukus 
demokratinio kongreso, Ame
rika butų buvus panardyta 
Europos reik aluose. Tas butų 
surišta su didelėmis išlaido
mis. 

Bet jei šiandie republikon. 
kongresas butų pakeistas de
mokratiniu, toks kongresas, 
galimas daiktas, prailgintų Čia 
brangenybę ir grąžintų nedar
bą. Tai kiekvienam galį but 
aišku, nes repubtikoninės~ša
lies administracijos darbai bu
tų trukdomi. Išvados aiškios." 

MUSy LAISVAMANIAI, 
Į _ _ _ _ _ _ _ f 

(Vingiuoti v&diaainių fce-
x Kai). 

Laisvamaniai įsįgavę . prie 
Valstybės vairo nesitenkina o-
ficiale visų viešų įstaigų be
dievybe. Jie siekia visuomenes. 
J ų aukščiausias siekimas "pa-
liuosuoti individą (asmenį) iš 
klerikalų letenos, suteikti 
kiekvienam piliečiui pilną są
žinės laisvę.^' Jl1aigi dvasinis 
katalikų Bažnyčios autoritetas 
Papos, vyskupų, kunigų reikia 
sutramdyti. Prie to jų pastan
gos kreipiamos dvejopai: pa
siekti katalikų Bažnyčią ir jos 
jtekme/ sumažinti; suvaržyti 
dvasios vadus ir juos atskirti 
nuo liaudies. 

Kaip gudriai laisvamaniai 
siekė savo pirmojo tikslo St. 
Seime matome iš atkaklios ko
vos su krikš. demokratais, 
kuomet socialistai reikalavo 
atskirti Bažnyčią nuo Valsty
bės ir Mokyklą nuo Bažnyčios. 
Kokios pasekmės to atskyrimo 
laukė Lietuvą, galėjome spręs
ti iš Francijos pavyzdžio. 

Kokių priemonių laisvama
niai griebėsi norėdami susilp
ninti dvasiški ją, vienas iš šim
to pavyzdžių, rodo ji) atkaklų 
pasipriešinimą dvasininkų tie
siog juokingoms algoms, kle
bonui 500 auksinų, asistentui 
300 auksinų į mėnesį, kuomet 
besvarstant tą plausimą Sei
me (rūgs. mė*.), jau papras
tų valdininkų algos siekė ligi 
10,000 auksinų. 

D « « C M f i rmai ienis .Spalio Ž5 1922 
__a _ _ _ _ _ ss 
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PIANO SUKAKTUVES. 

J a u *lu šimtai metų kaip 
gimė pianas. Pirmasis pianas 
suskarnbėjo 1716 m., bet tik
rasis pianofort'as Amedėjaus 
Schroter'io Nordhausen'e su 
taisytas 1721 m. Ar reikia 
džiaugtis? Vieni pasakys taip, 
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O vėl, kaip laisvamaniai pro 
testavo prieš bažnytine nuosa
vybę. Atimt* bažnytines že
mės net leistinas sulyg bend
ros fcemės įstatymo normos, 
stengimos tuo būdu pavergti 
Bažnyčią, nepripažįstant jai 
teisių taikomų kitokių profe
sijų organizacijoms. Atskyrus 
Valstybę nuo Bažnyčios, baž
nyčia netik ką negauna jokios 
paramos, bet ir tie šaltiniai 
kuriais remiasi bažnyčios ir 
jos tarnų pragyvenimo būdas, 
naikinama. Ekonominis skur
das iššaukia nepakenčiamą 
gyveniriią, atstumia nuo dva
sinių pareigų, parafižuoja re
liginę akciją. 

Tuotarpu laisvamaniai apsi 
meta esą tik "kler ikalų" prie
šais. Bet retkarčiais iš nesusi
valdymo esti atviresni ir, sa-kiti pasakys kad pianas tai 

kančios instrumentas. I r vieni! kyšime, per lupas laisvamanio 
rėjo įsimaišyti Europos ka- ' ir kiti turi daug tiesos...' J . Plečkaičio soc.demokratu 
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atstovo ^St. Seime pasisako: 
" Je igu laimės socialu

mas, pralaimės'Bažnyčia, ar
ba jei laimės Bažnyčia, tu
rės' pralaimėti socializmas". 
Socialistai su\ laisvamaniais 

tikybos klausimais vienodai 
spremdžia,delto ir Plečkaičių 
kalfeos ariamai atatinka lais
vamaniams. 

Subedievinus Valstybę ir jos 
įstaigas, laisvamanių tikslas 
vis dar neatsiektas. Bažnytinis 
autoritetas gali gyvuoti: jis 
turi tikinčiuosius ir į juos 
veikia. 

Taigi dabat laisvamanių pa
reiga — paliuosuoti tikinčią 
liaudį nuo "klerikalų įtek
mės", kaip jie sako. Visuo
menė, kuri jau yra laisvama
nių dvasios prisisunkiusi, pri
valo atsikratyti nuo kiekvieno 
autoriteto — suvereniteto, ku
ris nėra kilęs iš pačios liau
dies. Tikybiniai įsitikinimai 
reikia palikti kiekvieno as
mens sąžinei, arba kaip .jie 
dažniausiai deklamuoja, " t i 
kyba yra privatinis akmens rei 
kalas" . Tiesa, jie negina indi
vidui — asmeniui burtis net į 
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religines organizacijas; bet to
kios organizacijos privalo bū
ti visiškai " laisvos", tai yru 
be tikra prasme autoriteto, be 
realio ryšio, be pagrindo. 

Gyvenime jie to siekia: 1) 
nepripažindami dvasinės val-
dtžios ir 2) naikindami hierar
chijos skirtumą, tikybinėje vi
suomenėje, tarp svietiškių ir 
dvasiškijos. 

Kadangi viena civilė valdžia 
tegali būti ir bažnytinė vald
žia neturi juridinio bei oficia-
lio karakterio, tai valdžios po
licija tampa šeimininkė ir tei
sėja visų^bažnytinės organiza
cijos reikalų. J i kartais siekia 
net juokingų ribų, kuomet Au
strijos kar. duoda įsakymus 
kiek žvakių deginįį ant alto
riaus, arba kuomet Valstybės 
tikslams konfiskuojama baž
nyčių turtai ir net pačios baž 
nyčios. Tokiu būdu Valstybė 
ignoruoja bažnytinį autorite
tą, visiškai naikina jį publikos 
akyse. 

Laisvamaniai paskelbę Baž
nyčiai kovą,siekia paskutinių 
išvadų. Reikia panaikinti dva
siškijos^ įtekmė "žmonėse, ats
kirti vadus nuo kariuomenės. 
Ir štai prasideda kova. Paž
velgus į laisvamanių. laikraš
čius Amerikoje, visų didžiau
sias ir pavojingiausias jų prie-• 
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šas yra kunigas. J is jų apra-
šomaB kaipo niekšas, vadina
mas paskutiniais žodžiais, vi
sur ir visaip įtarinėjamas, ap
meluojamas, sakytumei, kad 
nei pragare baisesnio nerasi. 
Negano to.Vieno ar kito kal
tę, (kas yra be kaltės?) pri
meta visam luomui ir vis pir
štu rodo: štai jūsų kunigai. 
. Laisvamanis kovoje su ti
kėjimo sargais nesivaržo, nes 
joki pastovus doros įstatymai 
jo neriša, gi savo purvinoms 
priemonėms pateisinti jis vi-
suomet turi nusikalęs apsigy-J 
nimo peilį, kad jis kovojąs ne 
prieš tikybą, bet už sąžinės 
laisvę, vaduojąs žmonės iš prie 
tarų vergijos i r t. t. 

tų misionierių yra vyrų ir mo
terų 26,0@0. Tai yra vienas 
žmogus ant 65,000 stabmel
džių. Ištikro prisimena Kris
taus žodžiai: ' 'Pjūtis labai ap
sti, bet pjovėjų permaža. Pra
šykite Tėvo dangiškojo, kad 
duotų darbininkų!" 

Ir atsiranda dar žmonių, 
kurie sako, kad kunigų per
daug, kad Bažnyčia darbo ne
turi. Tie tik taip sakyti gali, 
kurie norėtų visą pasaulį stab 
meldišku padaryti . . 

_ 

AMŽINI KANABĖKAI. 
Pyksta "Naujienos" an 

Lietuvos Atstovybės, kad tele 
Tuotarpu jis slepia savo n e - ^ a m a a P i e r i n k i m ų rezultatus 

gryną sąžinę, nes kova su dva-
siškija jam tėra netiesioginės 
kovos priemonė kuria j i s puola 
Kristaus Bažnyčią. 

Beikia tik domiai pasekti 
laisvamanių kovos strategiją 
kad supratus jų pragarišką 
veidmainybę, jų paslėptus tik
slus. Beito (įažnai ir geros va-

gavo 
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o "Naujie-Draugas 
nos" negavo. 

Na gi žiūrėkite, juk jie ir 
skaityti nemoka. Aiškiai pa
rašyta kad telegrama — "El
tos" , o ne Atstovybės. Tai prie 
" E l t o s " ir kabinkitės, o ne 
prie Atstovybės. 

O kas gi ta " E l t a " , gal 
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lios katalikai, į e t neatsargus;"Naujienos" nežino! " E l t a ' 
ir neišmanėliai, leidžia save 
užmigdyti. J ie remia lasvama-
nius nesąmoningai ir draugi
jiniame gyvenime ir spaudoje. 
(Seks laisvamanybės kritika) 

S KATAUKĮJ GYVENIMO. 
» 

Kiek pasaulyje — kokių tikė 
jimųf 

Paskutiniųjų metų Popie
žiaus metraštis paduoda šito
kias žinias. • . 

Visame pasaulyje gyvento
jų yra 1,726 milionai. 

Tairte skaičiuje — katalikų 
vra 305 inil. 

Protestonų . . . . 202 mil. 
Pravoslavų 158 mil. 
Žydų> 16 mil. 
Mahometonų 230 mil. 
Buddistų ir Konfucijaus 

pasekėjų kartu . . 500 mil. 
Bramanistų 200 mil. 
Fetišistų (stabmeldžių 

įvairių) 100 mil. šildytas, senas. Tuomet 'Drau-
lš tų skaitlinių matyti, kad 

katalikų skaičius kas-metą ne
sulaikomai auga. Bąįo kiek
vienam aišku, kad Bažnvčios 
darbui dirva yra neapsakomai 
dar plati. Dar 1,421 milionas 
žmonių laukią, kad kas juos 
atvestų prie tikrosios tiesos. 
Tuotarpu Evangelijos platin
tojų skaičius yra toks. Kunigų 
misionierių yra 15,630, papras-

yra Lietuvos Telegramų Agen
tūra. Jos Centras Lietuvoje, 
Kaune, gi skyriai visose šaly
se. Ta agentūra siunčia žinių 
apie Lietuvą visam pasauliui. 
Valstybinėms įstaigoms už dy 
ką, privatėms Už užmokestį. 
Kas nori svarbesnių Žinių gau 
ti greitai, telegrafu, turi su 
agentūra susitarti ir užsimo
kėti. " D r a u g a s " tad ir susita
rė ir užsimokėjo už tą telegra
mą ir už kitas businčias. 

Ne Atstovybė kalta, kad Ki
nijos "milionieriai" savo biz
nio vesti nemoka "Fiujieno-
se" . Užmokėkite keletą dole-
rukų, tai kitą kartą ir jųs gau
site. 

(jai norite sužinoti, koks tos 
Agentūros adresas? No, Sir. 
Perdaug žinosite, greit pasen
site. " D r a u g u i " geriau, kuo
met "Naujienos" pražiopso 
naujienas ir duoda jas savo 
skaitytojams iš "Draugo" , pa-

gą" žmonės labiau " laikina". 
O* protestams prieš atst6vy-

bę įsikąskite ką nors gudres
nio. Už šitą telegramą gal bu
tų geriausia paliuosavus me-
nadžerį į Kiniją... 
^Kitą kartą nemokinsime iš 

kur "Naujienoms" naujienų 
gauti. Pačios tesižino. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Išlaikė egzaminą su .priedu. 

Vienas žemaitis išsirengė į 
tolimą kelionę. Važiavo į 
Kauna, sūnaus klieriko parsi
vežti ir pataikė kaip tik ant 
egzamino. Vienas kunigas de l ' 
juoko sako: "Tėvuk, padary
sim ir tau egzaminus. Bėk ant 
stalo rublį ir aš dėsiu, duo
siu vieną klausimą — atsaky
si4— tavo* pinigai bus, jei ne, 
tai mano". Abudu jpadėjo ant 
stalo po rublinę. Kunigas klau 
si a: 

— " K a i p vadinosi Mozės 
uošvis!" — " J e t r o " . — Ge
rai, atsiimk pinigus". 

Įsidrąsinęs žemaitis tuomet 
sako: "Dabar aš konigeliou 
padarysu egzaminą. Dėkiau po 
rublį". . V 

Padėjus pinigus ant stalo, 
žmogelis klausia: 

— "Ve kaip vadinosi mona 
oušvisf" '/ 

— " I š kur aš galiu žino
t i ! " — sako kunigas. 

— "Vo iš kor aš turėjau 
žinote, kaip Mozės oušvis va
dinosi? Prakišaa, konigeli, pi-
nmga-mona". 

I r visiems juokiantis pasi
ima abudu rubliu. 

tf Tikra tiesa. 

— "Kiek ponia Peliedienė 
gali turėti dabar metų?" 

Apie 28 ." 
Negalimas dalykas!" 

— "Galiinas, nes "ji jau 10 
metų, kaip sakosi tiek turin
t i " 
ti . 

Nekantrus. 
i 

Berniokas peršali pas tė
vus, turtingos dukters rankos 
prašo. Motina sako: "Palauk 
Tamista, dar esi jaunas. Po ko
kių metų pažiūrėsime". 

Vaikinas*: — "Aš galiu pa
laukti, bet ką' mano skolinin
kai sakysf 

a 
a 
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Jei aš neklystu, tamsta jau 
apsivedęs ? , 

Taip, bet aš labai norėšiau 
kad tamsta klystum. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 
Pasikalbėjime Draugo su 

N—nomis sakoma: Mariam-
polė, Lazdijai, Seinai, Prienai 
rodos kad bene nus ant rube-
žiaus su Lenkija! Privalo bū
t i : Lazdijai, Seinai, Prienai, 
rodos kad bene -bus an t rube-
žiaus su Bytais. ^ 

SESERYS K A Z I I t t T Ė S I 
L I E T U V O J E , f 

(Tęsinys) * 
Atliktieji darbai. 

Pirmiausiai imkime dvasios srytį. Pir
miau minėjau, kad Pažaislin buvo atsiųs
ta rusų valdžios stačiatikių vienuoliai su 
tikslu šį Lietuvos kampelį surusint ir su-
pravoslavinti. Jeigu į stačiatikystę jiems 
maža pasisekė privilioti įvairiais ekonomi
niais pažadėjimais ir atsisakyti nuo šven
tojo tikėjimo, tai savo gyvenimui jie daug 
žmonių dorai blodies pridirbo. Dabar, ačiū 
Ifcevui, paėmus Pažaislį Seserims Kazi-
mierietėms, kaip sako bažnyčios Bekto-
rius, ir esant iškilmingoms pamaldoms 
prie kurių grožės labai prisideda Sesers 
Anna — Marijos sutaisytas iš 'bandinių 
i r nfetijukių. v fclmras, k u r i o p a s i k l a u s y t a 
net iš Kauno šventadieniais tyčiomis at
vyksta daug inteligentų, kaip ir pamokslo 
išgirsti garsesnių pamokslininkų, kurie 
dažna' čia pribuna vietos Rektoriui ir Ka
pelionui į pagelba; k. a. prof. Pr. Bučys. 
Dr. J . Vaitkevyeius, Dr. Maliauskas, Dr. 
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Sabaliauskas ir kiti, -— žmonės doriniai 
žymiai atsimainė, pagerėjo. 

Antras aiškiai matomas Seserų pasi
sekimas dvasios sryty — tai dviklesė mo
kykla su keturiais skyriais. Nors Nemu
nas riečia-supaPažaislį iš trijų šonų ir tik 
iš vieno yra priėjimas, nors vaikams ten
ka iš toli keliauti mokyklon ir net pro esa
mas valdžios mokyklas praeiti, >bet Kazi-
mieriečių Seserų mokykla buvo perpildy
ta. Pernai metais lankė viso 130 mokinių. 
Daugiau negalėjo priimti, nes nebuvo »at-
emontuota daugiau kambarių ir nepajė-
daugiau atremontuoti, nebuvo lėšų. 

Kad bent kiek galėtumėte įsivaizduoti 
kiek turėjo vargo pakelti Seserys atre
montuojant vienuolyną, i r sutaisant moky
klai butą, paduodu čia kai kurias skait
lines. I r taip, atnaujinta 34 kambariai; 1 P 
kambarių sudėtos naujos grindys; 14 kam
barių grindys sutaisytos; 4 kambarių 
grindys išmaliavotos; sutaisyta ir suvar-
Buota 79 l anga i , lO naujų, l angu p a d a r y t a ; 
sudėta į langus 982 naujų šiubų;. padary
ta 11 naujų durų; .32 durys sutaisyta ir 
nuvarsuota; pastatyta 26 naujas krosnys, 
o 3 pertaisyta. Įsitaisyta 57 lovos, 10 
prausyklų. 1 spinta rūbams; J3 spintom ant 
naujintos; 2 stalu; 3 stalai raštinei; att 

jttfrajinta 9 stalai, padaryta 161 kėlė. Be 
to viso vienuolyno namų stogai sutaisy
ta ir nudažyta.Vieno pokosto -(aliejaus) išė 
ję stogams pe r 100 padų. Dabar remontuo
jama naujai dalis rūmų penkiems kamba
riams. Baigiama dengti ant bažnyčios 
tnaujas cirikinės skardos stogas. Bet atlik
tojo darbo dar yra vos mažesnė dalis. 
Didesnė rūmų dalis ir bažnytėlė laukia 
didesnio remonto. J is jau šįmet nebega
limas, netiek del vėlybo laiko, (praside-
da sruduo), kiek >del lėšų stokos. 

'tnris. 

Senovėj. Pažaislio Vienuolynas valdė 
didelius plotus žemės, turėjo savo mišką, 
kelis ežerus ir k t. Dabar^gi yra apie 2& 
dešimtinių Lietuvos valdžios -bažnyčios 
Rektoriaus išlaikymui paskirtos žemės. 
Šią žemę -dabartinis Rėkt orius, kun. V. 
Dargis, pavedė naudotis Vienuolijai. Pri
ėmus St. Seimui Žemės Reformos. Įstaty
mą, -tikimasi atgauti Vienuolijai iš buvu-
sių bažnytinių žemių paliekarnąjį .mini
mumą 80 ha, t. y. apie- 70 dešimtinių. Kol 
kas ši byla—reikalas nėra pabaigtas. Ant 
turimo žemės sklypo, pritaikant Amerikos 
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ūkininkavimo budus, bandoma įvesti pa-
vyzdlngą ukį. ^Tas tuo labiau yra reika

linga, kad šioji žemelė turi išmaitinti per 
60 (žmonių. Per tai vedama intensyvis u 
k i s / O tai padaryti ne taip lengva, ypač 
kad Jaike karo visi plotai dirvonavo, bu
vo žemė apleista ir atvykusios Seserys ne
rado nei gyvo nei negyvo inventoriaus: vi
ską i reikėjo susitaisyti, — tiek padarai 
— įrankiai, tiek gyvuliai. Jeigu palygin
tume buvusį ūkio stovį atvykstant Sese
rims į Pažaislį su dabartiniu, pamatytu-

mėin didelę Jx labai didelę atmainą. Ne-
vien sodas savo našumu šįmet pasižymėjo, 
bet ir ant laukų šis-tas užaugo. Sode, ku
ris apima per 6 deš. žemės, išskusti vieto
mis takai, šonai gėlėmisišsodyti, medžiai 
apibaldyti ir jų šakos paramstytos, rody
te — rodo nepaliaujantį Seserų Kazimie-
riečių -darbštumą. Viso ūkio reikalus su
maniai veda jų kapelionas, kun. V. Dar
gis. 

Ateities planai — uždaviniai. 
Kadangi Seserų. KazLmieriečių kon

gregacija nesitenkina bemokslėmis, . tad 
esančios su mažesniu mokslu bandinės bei 
naujukės turi siekti vidutinio mokslo, o 
kurios.yra..įgijusios šį, — turi stengtis į-
gyti augštąjį mokslą. 

Dėlei Šios'priežasties šįmet šešios siun

čiamos yra į Kauno Universitetą tęsti stu
dijų. Be to, visos stengiasi išmokti gerai 
bent vieną svetimą kalbą. I r taip, anglų 
kalbos mokinosi 12 i r . j au pusėtinai pra
mokusios. Nes jų užduotis, be bendrųjų 
visoms vienuolijoms tikslų, švietimasis ir 
švietimas. Su džiaugsmu čia reikia pami
nėti priimtąją Lietuvos Konstituciją, ku
ri teikia pilną garantiją laisvai -plėtotis 
Lietuvoj katalikiškoms ^mokykloms. Sese
rys šiomis teisėmis stengsis,. aišku, kuo-
plačiausiai pasinaudoti. J ų dabar visa min-

' t is nukreipta į tai. kad Pažaislyj įkūrus, 
mergaičių pilną gimnaziją su bendrabu
čiu — aulėktnamiu. Tokio tipo. gimnazijos 
kol kas Lietuvoje nėra, o jis labai yia 
pageidaujamas. Daug katalikiškos visuo
menės balsų šaukia, kad Seserys savo su
manymą vykintų. Nes tėvams leisti dukre
lę, mokintis į didesnį, miestą ne vien me
džiaginiu žvilgsniu yra sunku, bet ir do
ros žvilgsniu daug-vkartų. pavojinga. Mie-
s ta i -^ i pe rp i ldy t i , s u n k u g a u t i . * u tą. B«t 
šį sumanymą įvykdinti netaip lengva. 
Reikia statyti gimųazijai tinkami rūmai. 
Mokytojas gimnazijai Seserys priruoš, bet 
mūrų pačios nepastatys, jei „joms kas gai
lestinga ir duosnia ,ranka nepagelbės. 

(Bus daugiau) 
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BR. P. Z. ZALATORIS 
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Dr. C. Z. Vezelis į 
L I E T U V I S D E N T I S T A S 

5712 SO. A S H L A N D A V E N D E 
A R T I 47-4os Gatvės 

Valandos: n u o 9 ryto Iki » vak. • \ 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. * 

OR. CHARLES SEGAL 
••TO ofisą po namcrlu, 

4?tt SO. ASELAMl) AVENOH' 

SPECIJALISTAS 
Moterų ir Vyrą U*ą 

[Tai.: ryta no o II—lt; nrio 1—6^ 
\90 platų: nuo 7—Si SS rakare J 
[NsdėUomis: l t iki 1. 

Telefoną* DrrsH t«8oį 

Dr. M. Stupciclu; 
3107 So. Morgan Street I 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vards 50S2 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedaliomis 
ofisas uždarytas. 

— 

PRANEŠIMAS. 
Oflsaa Dr. O. M. ūlaser pe> 

relna j rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senleje 
pažįstami Ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. Olassr. 

Sii» So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

Iki S po pietų, nuo 6 iki 7 rak. 
Nsd. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 087 

J'ZIU-

8¥¥irS*'5W*B&Sl sVrSo'SsT>8ro oK 

|DR. A. R. MERSCHATIS: 
5 DEHTTSTAS 

' Valand: N u o 9 i šryto iki 8:80 vak.iv 
5241 So. Hals ted Gatvė g 

Chieago, UI. o? 

1 . ' " H 11 

: 
.-o 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

5> 
e* 
S 
JĮ Tel. Canal 2118 
o| Ofiso vai . : 10 ryto iki 12 po piet. 
S | 5 iki 7 vai vakaro. Jo 
• Rez . vai . : 2 iki 4 po pietų. K 
•j 4193 Archer Ave. Įs 

Tel. Lafayette 0098 
KIWff5^r¥al5OTa'lXBr8^e-lT5^ 

OR. A. L RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 4442 So. WisUsm Arenue 

Telef. Lafayette 4144 

VaaaAos: 1-11 rytais, 1-2 po 
pietų ir 7-8 vakarais Nedėldie
niais tiktai po pietų 2 iki 6 vai. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 

•244 — 43 So. Halsted Street 
Naujame Jociaus Ręst. 2 lubų. 
Prilos Ligonius, nuo 2-12 A. M. 

Tol. Boulevard 7179 
U Rezidencijas Tel. Fairfai 5574 ] 

DR. MAURIGE KAHN 
FAS IR CHIRURGAS 

4421 Sa Aabiand Ave, 
Tel. Vards 9s4 

Tel. Vards 0994 
OFISO V AL.: 

8—14 v. ryto, 1—S ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis: nuo 10 v. ryto iki 
1 vai. po pietų. 

Reald. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9098 

Dr. A . A . 
i RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligą* 

Ofisas: 3334 S. Halsted St. 
Vai.: TO—11 rytp; 2—t po 
piet, 7—8vak. Nad. 10—12 d. 
Res. 1189 Independencs Blvd. 

Chieago. 
Į . _ i 

IŠ MOTERŲ DARBUOTĖS. 

3 K 

*teą#ąąąą*+ąąąą*ą*»«*«>9/ą«*i 
Res. Tel. Cicero 3050 

Ofiso Tel. Cicero 49 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str. 
ant viršaus vaistynyčlos. 

w i 
Ii Dr.A.J.TANANEVICZIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—8 po 
piet ir 7—9 vakare. 
Tel. Pullman 3213. Chieago, UI. | 

Tel. Boulevard 2100 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chieago, TU. 

AR GALVA SKAUDA? 

Cicero, m . — Mot. Są-gos 
2 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks spalio 9 .d. Narėfc susi
rinko skaitlingai. I š svarbes
nių nutarimų yra šie: Spalio 
29 d. nutarėm turėti puijcų va
karų. North Sidės Są-tės pasi
žadėjo atvaidinti net du labai 
juokingu veikalėliu, būtent: 
"Vargšą Tadą" ir "Kuprotą 
Oželį". Tikime kad cieeriečiki 
nepraleis progos jų pamatyti. 
Taij4at nutarė ir vietinė kuo
pa mokintis veikalo, "Motinos 
Širdis",kurs bus atvaidintas 
vėliaus. 

Kaip žinome, kad norint dar 
buotis, turime būti sveikos, 
taigi nutarėme kviesti Dr. Al. 

lankė į šį vakarėlį. 
Yisas šio yakaro pelnas pas

kirtas parapijai. , 
Po šio taip gražaus ir įspū

dingo vakaro laukiame kito 
puikaus vakaro kurį rengia 
kitas jaunimo ratelis, t. y. >̂v. 
Baltramiejaus choras. Spalio 
29 d. vaidins operetę "Kupro
tas Oželis". Girdėjau, kad ga
biausi dainininkai-artistai ims 
dalyvumą toj operetėj. Repeti
cijas ir jau senai darą: Lau
kiame to vakaro. . 

WWika. 

PRISIRAŽi PRIE ŠV. KAZ. 
DR-JOS. 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Turiu 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

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

Ant 3 lubų, kamb. 14. 15. 16 ir 17 | 
Ant virSaus Platt's vaistinyčios 

Te myk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis uždaryta. 

įrašė į šv. Kazimiero Dr-ją 1) 
Vincą Rimgailą ir 2) Ant. Po-
niškį. Sumokėjo po $35. Na
riams ir įrašytojams tariu šir
dingiausią ačiū. 

* Kun. P. Kasčiukas. 

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D. 
LIETUVIS *KIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas_ 
tirui skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
turaą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir siti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Boulevard 7580 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
Tclef. Pul lman 342 ir 349 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
N u o 7 iki 9 vak. | 

Korespondentė. 

TEATRAS. — ŠOKIAI. 

LIETUVON Į 12 DIENŲ 
Greičiausių vandeninių kel iu. 

Ypatiškai vedama ekskursija su 
greitu persėdimų Southampton 1 
D a n z i g P i l i a v a , M ė m e i ir L i e p o j ų a n t 
vieno iš trijų greičiausių jurų mil
žinų, išplaukiančių iš New Yorko kas 
l tani ink a. 

Visi trečios kliasos pasažierial turi 
kajutos. v , 

MAURETAJTIA AQUITAWIA 
BERENGARIA 

VIa Liv<srz)ool ir Glasgoiv 
SCYTHLl Spalių 2» 

Lapkr. 4 
Lapkr. 4 

Norint laivakorčių ir informacijų 
kreipkitės pas agentą savo mieste ar 
apielinkėj. 

CAMEHONIA 
CAROKIA . . 

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

GYDYTOJAS tt CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street.. 
Aut viršaus Univer. Šrate Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
tr—4 po pistų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: £ 

r v 

Vieną savaitę Chicagoj ke-
,&„} lotą biznierių užsimokėjo ne-

įmažas pabaudas už neparupi-
nimą valgomiems daiktams 
apsaugos nuo musių,dulkių, be 

i reikalingo čiupinėjimo ir .par
davinėjimą nešvaraus, nešvie-
žiaus maisto. 

Stebėtina kaip kai-kurie 
lietuviai išsisuka nuo pabau-

GARSINKTTĖS "DRAUGE." 
dų mokėjimo. 

Cirplys. 

YVaukegan, IH. — Spalio 15 
d. lietuvių gvet, L. Vyčių 47 
kuopa atvaidino veikalą *Ko
va ties Giedraičiais''. 

Vaidinimas sekėsi labai gra
žiai, nes visi artistai mokėjo 
savo roles ir buvo gerai iš
silavinę. Publika buvo paten
kinta. Svetainė buvo. pilna 
žmonių. 

Žymiausia mušą scenos artis
tė p-lė S. Doeiutė atsižymė
jo lietuvaitės rolėje, atlikda
ma savo dalį jausmingai ir 
pilnai patenkinančiai publikai. 
Jurgis Bukantis, kuopos pir
mininkas, lietuvio kareivio ro
lėje taipogi atsižymėjo. Jo ga 
bumus vaidinime visi gerai ži
no. 

-Žios kolonijos žmonės gal jau 
l^nuo senai tiek daug nesijuokė, 
kaip kad turėjo juoktis maty
dami F. Kžerškį, žydo,, rolę ir 
J% Jakutį, lenko generolo rolę 
vaidinant. Jiedu savo užduotis 
labai gerai atliko. 

Aleksa, Navardauskas, Lu-
sas, Rajūnas, Stulginskas, Ur
bonas ir Janušauskas, nors 
trumpas roles turėjo, bet gra
žiai jas atliko. 

Po teatro Vyčių vyrą clio 
ras sudainavo keletą puikių 
dainelių, o po to prasidėjo šo
kiai. Teatrui ir chorui vado
vavo {Pr. Bujanauskas, kuris 
stropiai dirba Vyčių, dramos 
sekcijoje. 
Gerb. klebonas kun. J . B. Klio 

ris, kuris remia ir daug dar-

FRANCUZIJA IR VOKIETI 
JA TURI MAŽIAUS KVIE

ČIŲ ŠIAIS METAIS. 

)Phiiadelphia, Pa. — Sky 
riaus vice-pirm. P. O. Ungu 

Račkų su prelekcija, sveikatx>4 m i t ė i r d a r 2 an i ž i n u ?Ju nariu 
("dalykuose. Girdėjau kad jis pa 
sižadėjo Są-tėms pasidarbuoti, 
dar net du vakaru, vieną mo
terims vedusioms,antrą mergai 
tems. Laiką pranešime vėliau.' 

Sus ir ink ime pa.arškojo kati 

Są-tės nemažai pelno padarė 
į parapijos bazare. Už pasidar-

| bavimą didžiausia padėka pri« 
klauso Kot. Sriubienei. 

Raportą iš Mot. Są-gos 8-to 
Seimo išdavė delegatės pirm. 
T. Mikolaitienė ir M. Šneide
rienė. Linksma buvo girdėti, 
kad Centro valdyba pasiliko 
ta pati, matyt kad pradedam 
suprasti savo klaidas, kuria* 
darydavome seniau ir stengia
mės jas taisyti. Aišku, kad 
Są-ga butų aukščiau pakilus, 
jei valdybos nebūtume mai-
nusios kas metą. Taipat dele-| 
gatės-gyrė Grand Rapįds-ietės 
už jų svetingumų. 

Suv. Valstijų Žemdirbystės 
Departamentas gavo kabelį 
nuo International Institute of 
AgricuUure j š Rymo, jog Fran 
euzija per 1922 m. turėjo 235,-
o80,000 bušelių kviečių. Šį
met turi 88,090,000 bušelių 
mažiau už 1921 m. . 

Vokietija šįmet turėjo 69,^ 
(w0,000 bušelių, 38,130,000 bu 
?elių irtažiau už pereitus me
tus. 

Rugių Francuzija teužaugi-
no 37,600,000 bušelių, sulygin 
ta su 44,392,(KX). bušeliais pe
reitais metais; miežių 39,540,-
000 bušelių, sulyginta su 1921 
m. 38,318,000 bušeliais; avižų 
288,250,000 bušeUų, sulyginta 
su 244,455,000 bušeliais. Vo
kietija rugių turėjo 210,580,-
000 bušelių sulyginta su perei
tų metų 267,648,000 bušelių; 
284,600,000, sulyginta su 344, 
avižių 812,000 bušelių. 

AMUNICIJOS IŠDIRBIMAS 
1921 M. 

Pirklystės Departamentas 
praneša, kad cenzo raportai 
parodo, jog 1921 m. yra ma
žiaus amunicijos įstaigų, nega 
buvo 1919 m. 

1921 m. buvo 26 įstaigos ir 
amunicijos išdirbo už $32,262,-
754, bet 1919 m., 42 į s ta igos 

iSdirbo-*ž $88,038, 223. Matyt 
sumažėjimas r$55,775,469 arba 
6 | .4%\ Statistikose minima 
tos įstaigos, kurias valdo Suv. 
Valstijų valdžia. 

Buvo 19 įstaigų, kurios pra
nešė, jog iždirbo amuniciją tik 
1919 m., ir kurios 1921 m. nė-
priskaitytos del sekančių prie
žasčių : 8. įstaigos užsiėmė iš-
(lkl*įmu kitų produktų, apart 
amunicijos; 7 įstaigos uždary 
tos; 3 nedirbp ir kita nepris-
kaityta, nes - išdirbo mažiaus 
$5,000. Tos 19 įstaigų per 1919 
m. išdirbo amunicijos už $27,-
671,500. 

Netik mažiaus amunicijom 
išdirbta, bet daug mažiaus 
žmonių samdyta ir todėl nud
žiaus algų mokėta. Iš tų 26 

fornijoj i r 3 Connecticut; Jj 
Massachusetts, 2 New York?, 
joo vieną Coloradoje, Illinois, 
Indianoje, Michigan, Minne
sota, Missouri ir Ohio.x 1921 
m. Connecticut valstijoj dau
giausia amunicijos išdirbta, iš 
viso 59,6%. 

Vasario mėn., kuomet dau
giausia amunicijos išdirbta, 
10^229 dartminkai dirbo, ir 
rugsėjo mėn. kuomet mažiau
sia išdirbta, tik 6,775 darbi
ninkai ją dirbo. 
Foreign Language Inf. Service 

POLITIKOS ŽINELĖS. 
• Kellogg'o bilius pataisyti 

Karo Finansinę Korporaciją, 
kad ji galėtų duoti paskolos 
farmeriams i r juos remti, ta
po jau įstatymu pernai rug
pjūčio mėn. Iki šių metų rugp. 
mėnesio . ta korporaei-
3a suteikė paskolų 347 milio-
nus. 

Bankinės farmeriams remti 

'Įff^^'yjffMff^'ff^rn'T^ffyS 
2 

s » i ą g > 
riams i r gyvulių augintojams 
pastatė juos an t kojų. Tuom 
tarpu touvusias ariminįstraci-! 
jos patvarkymai buvo .pakirte 
visą jų veikimai^ / 

C 

Valdžios užvestas famnj 
kredito bankas t«i žymi iarni<> 
riams pagelba. 

Federaliai^ žemės paskolom 
bankai pradėjo veikti 1917 ni„ 
tai yra, apie tą laiką kada pre 
zid. W0sonas p r a d ė s r avo an
trą tarnybą.' Iki jo preziden
tavimo pabaigai suteikta 131^ 
581 paskolos į $369,891,809; 
taigi metams apie 33,000 pas
kolų ir apie 93 rcilionus pei 
metus. Tuom tarpu prie šios 
administracijos iki birželio 30 
d. 1922 m. viso per 15 mėne
sių duota paskolų 63?109 ant 
205,099,199. 

Tai nepaprastai žymus parė
mimas f armerių. Į 

Tokis-.pat skirtumas pasko 
lose .gyvuliams veisti. 

(Prie "VVilsono nuo 1917 iki 
vasario 28 d. 1921s buvo duota 
8,336 paskolos ant 81,034,521, 
o nuo vasario 28 d. 1921 iki 
birž. 30 d. 1922 5,793 pasko
las ant $58,244,093. 

vDabar daromos pastangos 
kad butų paskirta 3 iniliomu 

NAUJIEJI UEI0VOS 
Pinigai 

L I T M 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

||Central Manyfactitrinę 
Oistrict Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chieago. ***& 

Turtas vir§ $7,000,000.00 
w-

— i 

i 

Y. 
K -

J. P. 
LHSfUVIS 

R. 511.1^7 

JleL 
T56 fi. V a b a ^ ^ ^ ^ 

Roselaod Tel PaUmaa 6177 

«en . : 
1 Strėęl 

Valūnais 

• » ^ • • - « . ^ » » • • • • 

I Tel. Randolph 47B8 

A. A, S LA K J S 

I
ADVOKATAS 

. OCiaae *tdomiei*pfe 
A S S O C I A T I O * B L O G . 

l t Soath La Baile Btraat 
Rooni l t t l 

Valandoa: » ryto 11d I po platę 
amų Tai. Hyde Park SS8& 

įstaigos gavo 195 mil. dol., 
gyvuilių auginimo .reikalams į; dolerių, prižiūrėti ir naikinti 
paskolinta 60 milionų, koope- \ gyvulių tuberkulą. 
racijos pardavinėti farmų ^ro-
dūktus 92 milionų. Kooperaci
jų sąryšis padavė aplikacijų 
dą. vant 1£,5€Q,0Q0, dolerių rei
kalų visų javu supirkime, ir 
paixlaviiiėjini*. lopą, Minaieso-
la, N. ir S Dakota, Nebraska, 
Misseiuri, Montana, WiecOn8įn 
yra tai valstijos, kurios ypač 
daro pažangą. 

Tokia svarbi pagelba farme-

sianumiimiirAiHiuiuiiiir^imiJiima 

I V, W. RUTKAUSKASJ 
į ADVOKATAS I 

Otiams D£dmles«y j : 

I 28 South La Salle Street 

Pataisė. 
— f 

Kavalierius, prisikabino prie 
nepažįstamos panelės ir sako: 

— "Koki Tamista graži!" 
Panelė supykusi: — "Kaip 

Tamista išdrįsai, aš policmonų 
pašauksiu!" 

i— "Atsiprašau, aš apsiri
kau, aš netiesą'pasakiau". 

Talefonas: Central -aflf' 

I Vfckarais, ^12 W. « 3 r d ^ t 
Telefonas: Tardą 4681 

• II"" T • 

"* Valentino DvesnaAkimg Coil^ge 

2407 W. MadLsoo Street 
Telefonas Seeley 1643 

Moko Siuvimo, Patternu ktô *; 
[pimo, . rtoHlgniMT Uenlul m 

Vietos duodama 
'Diplomai. Mokslas leng-vals at-
[ mokė ji mala Klesos dlenomM 
įvakaraia Reikalaukit knTffalaa 
iBisniO ir Naminiai kursai Skrybė-sf 
(lių Taisyme, jįlorint informacija 
rašykite ar teletfonuokite, 

SAJRA FATATK, 9*mnX 

S - " • — 

\ \ 

\ 

Žinrek, kad butų 
RAUDONA EILE 

^&8§ ant viršaus 

9 

Reikalauk Goodrieh 
"Hi-Press" KaoyJdi 
nių Čebatų tokių ku
rie nešiojasi ilgiau už 
patį plieną ir kuriems 
nereikia puspadžiai 
dėti! 

Žiūrėk, kad butų Raudona Eilė 
ant viršaus. 

THE B. F . GOODRICH RUBBER 
COMPANY, / 

Akron, Ohio. 

'H 

% 

: 

aft 

įstaigų 1921 m., 5 yxa tPennsyl-
buojasi Vyčiams, taipogi atsi- ' vanjioj, 4 New Jersey, 3 Cali-

+Ažinina 
•5B 

~ / 
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DRAUGAS 
1 • i • . . • ' ^ 

Pirmadienis Spalio 23 1922. 

1CHICAGOJEĮ 
TRAUKINIO UŽMUŠTI 4. I ateinančiu metų pradžioje. 

Vagonai atsieisiu daugiau 
Netoli Aurora skersai Auro

ra & Elgin elektrinį kelia, 
troku Tažiavo to paties gele

žinkelio 6 darbininkai. Trau
kinis sudaužė troką. 4 darbi
ninkai ant vietos *"™ <>•'* 
>užeista. 

žuvo, Į>I 1 

poros milionų dolerių. 

PAVYZDINGA DARBUOTO-
JA. 

2 MOTERYS ŽUVO GAISRE. 

Po nuni. 3962 Cottage (Jro
vė ava, dviejų aukštų medi
niuose namuose kilo gaisras. 
Gaisre žuvo dvi juododės mo-
terys. Trečioji šoko per langą 
,iš antrojo aukšto. Nelaimingo 
j j nusilaužė koją. 

NEŽINIA UŽ KA APMUŠ 
TAS. 

*% Friedman-Kerr Candy Co., 
1-107 Jackson boul., preziden

t ę Joseph Friedman nežino
mas piktadaris skaudžiai ap
mušė jo namų prieangy, 3059 
Palmer sąuare. 

, Friedman vėlokai su kitu 
(savo draugu parvažiavo na
mo draugo automobiliu. 

licėjus jam namų priean-
y;'m, ten jį užpuolė nežinomas 
t piktadaris. Jam ėmus šauk-
( t i , niekšas pabėgo. 
• ?Detektivai tyrinėja tą atsiti-
kimą. • į , f 

Town of Lake. — Jau daug 
laiko praėjo kai apsigyvenau 
šioj kolonijoj. Prisižiūrėjau j 
žmones, tėmijau čia augusį 
jaunimą. Mano domesį labiau
siai traukė viena moksleivė, 
Zopija Jurgaitė, Šv. Kazimie
ro Akademijos auklėtinė. " nausia išpurdavus kuodaugiau 

Man net įstabu .darėsi, kad ' s j a t i k i e t į l ^tomobiliaus, ku-
' rio išleidimas bus mūsų sve
tainėj spalio 24 d. Tikimės 

Juoz. Kaiauskienė, iždo glob.J 
— O. Sekleckienė ir K. Gri-
gonienė, i 

Naujų narių iš syk prisira
šo ir užsimokėjo 15 ir 15 pa
sirodė užsimokėjusių Centre, 
kadangi nebuvo skyriaus, tai 
duokles mokėjo į Centrą. Iš vi
so dabar turime 30 narių. Li
gi B t o susirinkimo tikimės, 
kad narių skaičius pasieks 60. 

Nutarė susirinkimas laikyti 
kas pirmą sekmadienį (nodėl-
(,lienį) po mišparų. Dabar, vie
nybėje su kun. klebonu tiki
mės sutverti stipriausią Akad. 
Rėmėjų skyrių: Musų skyriui 
iš Centro numeris duota 2-ras. 

Tuojaus tartasi kaip ge 

= = 

Lietuvos Piliečių Registracija. 
-— — ' • • • 

•^» . f. •. 

cia gimusi ir augusi mergai
tė yra taip karštai pamylėju
si savo tėvyne ir visa širdimi I k a d b n s SV0(V'iu i g k i t " koloni-

DIDELIUS PINIGUS DARO. 
», *, • • 

Patirta, kad catvekariu rv 
l>endrovė Chicagoje daro di-

*delius pinigus. Teėiaus bend-
j rovė vis. dar nepasitenkina 
t imamais nuo žmonių 7 cen-
( tais už važinėjimą. 

i 
. TAI RETAI KUR GIRDĖ 

TAS TOKS ŽMOGUS. • ?! ^ 
s 
: Davton, O., areštuotas Wm. 
, Laurance Jonės, 56 m. J o 
j užrašų knygelėje policija su-
J sekė, kad jis turi vedęs net 
, 40 moterų. Iš tų 9 Chica-
( goję. Paskiausia Chicagoje 
r jis vedęs Josephine jTaylor. 
: Jonės jaunatvę praleido 

pryčeriaudamas. I r 1890 me-
1 tais pradėjo apsivedimų ka-

rierą. 
Tarpe 1890 ir 1903 m. jis 

,. vedte 9 moteris. Nuo 1903 
t iki 1917 m. Jonės gyveno tik 
^ ra viena moterimi, kuri turė-
, Jusi pinigų. 

Bet 1917 m. išnaujo pradė-
Į. jo vesti moteris. 
i vedė jis daugiau 3 moteris. 
J 1921 m. vedė 10 moterių, gi 
J šįmet per dešimtį mėnesių — 

15. 
Illinois valstijoje, anot jo 

paties užrašų, turįs 13 pačių. 

atsidavus visuomeniniam dar
bui, pasinėrusi veikime įvai
riose organizacijose. Net vie
nos svarbios centralinės orga
nizacijos, šv. Kazimiero Akad. 
Kem. yra centr. raštininkė. I r 
dar savo gabia plunksna daug 
rašinėja į dienraštį "Draugą". 
Reikia stebėtis iš jos darbu 
našumo. 

J i turi daug gražių ypaty
bių. Jos pavyzdį galėtų, su 
nauda sau, kitos mergaitės pa'-
sekti. 

Nors p-lė Jurgaitė sunkiose 
aplinkybėse gyvena, nepaiso 
nė rupesnių, skaudus buvo jai 
smūgis kai jos tėvelis mirė, bet 
ji visgi išlaiko rimtumą, tas 
visas jos pasirįžimo nepaulau-
žia ir ji siekia aukš. mokslo, 
pasišventusiai darbuojasi savo 
tėvynės labui, ir kituose kil
niuose reikaluose, visuomet 

• 

drąsiai siekia savo tikslo, su
laužo, sugriauja klinčių ledus. 
'Turbūt jos šypsena, malūnus 
būdas tvirtas pasirįžlmas, stlp-

,]u, tai narės stengsis visus pri
imti kuomandagiausiai. 

Taipgi tarėsi apie vakarie
nę kuri rengiama lapkr. 28 d., 
taipgi šv. Kazimiero Vienuo
lyno naudai. 

Kviečiame visas moteris ir 
mergaites, be skirtumo, rašytis 
prie Akademijos Rėmėjų 2-ro 
skyriaus, remti tą brasgią mu
sų, lietuvių įstaigą, Šv. Ka
zimiero Akademiją. J darbą 
\ isas išvien kviečia*. 

Valdyba. 

Lietuvos L. Paskolos Apskritys savo susirinkime 19 d. 
spalių m. nutarė pradėti Lietuvos piliečių registracija. Einant 
šitų nutarimu. "Draugo" stotis praneša, kad jau galima užsi
registruoti uDraugo" ofise. 

Kas turi pilnas Amerikos pilietybės popieras, tas negali 
registruotis. Turintieji tik pirmąsias popieras gali registruotis 
ir gauti Lietuvos pasportą. 

Už pasportą reikia mokėti $10.00. Beto reikia dar mokėti 
skyrium už registracijos blankų išpildymą ir už Notary Public 
paliudymą,. Kam visas tas registracijos reikalas neaiškus, kas 
turi kokių abejonių, prašome kreiptis į Draugo L. Paskolos 
stot j . Atsakysime ir paaiškinsime. Kas klausia — neklysta. 

DRAUGO L. PASKOLOS STOTIS. 

REIKALINGA. 

MC-CORMICKAS KALBĖS. 

Vals. pripažinimo Lietuvos 
ii valia praskleido jai nikus, nepriklausomybės. 
prašalina kliūtis, kitiems at
rodančias negalimybėmis ir su 
švelnina skausmą erškėčiuoto 
kelio. 

Žinome, kad idealiste, p-lė 
Jurgaitė nemyli komplimentų, 
bet neiškentėm nepasidalinę su 
kitais tuo malonumu kuri jau
čiame visi kurie susiduriame 
su moksleive Z. Jufgaite. 

Tikrai verta ir naudinga 
kitoms mergaitėms pasekti. 

Erškėtis. 

Šį vakarą, Spalio 23 d. Au
ditorium teatre, vidumiestyj, 
kalbės įžymus senatorius, 
Medill McCormi*k. J is stovi 
arti dabartinės šio krašto ad
ministracijos Washingtone 
ir visi tėmija jo kalbą, kaipo 
jos minties reiškėją, 
ttcn. McConniek'as daug pri 
sidėjo prie išgavimo Suv. 

. 

Šis susirinkimas prad/ps re-
publikomi partijos kampani
ją. Jžanga į šį susirinkimą 
bus dykai. 

) 

\ 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
SKYRIUS. 

Bridgeportas. — Spalio 15 

Chieagos p a š t e ( v i d u m i e s t y ) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi * atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas-
čhj išnešiotojai negalėjo surasti, 
[.aiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš-
d, Šv. Jurgio parapijoj U»po k o n u m : > n e 8 s u j u 0 greičiau 
iš naujo suorganizuota Šv. Ka- Į ̂ k ą suras negu su pavarde. 

Iki 1920 zimiero Akademijos Rėmėjų 451—Alisannas (J. 

( 
100 NAUJŲ VAGONŲ. 

skyrius. J į suorganizavo ĮAIJS 
gerb. klebonas. 

Išrinko valdybą, užba::r* nui 
šių, 1922 metu/Dvas. vadas — 
kun. kleb. M. L. Krušas, pinu. 
— A. Gilienė, nut. rast. — 
Juoz. Katauskaitė, Šv. Kazi
miero Akad. auklėtinė; \ fin. 
rast. — Roz. Čepaitė, ižd. — 

4.")8—Bartosone Jan 
475—Domkus T. 
544r—Mikuckis Augustinos 
555—Na vikene Mari ana 
561—Pal ion i s Tonas 
569—Radosknos Levonas 
57fH—Rubinskaitė Anna 
585—Sharkis T. 
614—Zabuila Justin 

; Viršutinių geležinkelių ben
drovė Chicagoje, CincinnatijPS 
Oar Co. firmoje užsakė padir-'i 
lidinti sau 100 naujų vagonų, 
kurie Chicagon bus prisiųsti 

T *yz2^*įgį±>' 'S>A 

DIDELIS FORDO KAINU 
• * i 

SĄKALBIS NUŽUDYTI 
KANCLIERĮ. 

BERLYNAS, spal. 22. — 
Reichstage kilo didelė sensa
cija, kuomet pirmininkas Loeb 
pranešė, jog susekta sąkal-
biu nužudyti konclierį Wirtli 
ir kitus įžymiuosius vokiečių 

\ 

politikus. 

NUMUSIMAS 
Ateik ir pamatyk musų naujus modelius Tourįng, Se-

dans, Coupes ir Fordo Trokus. Mes turime ir vartotus 
Fordus, Fordo Trokus ir kitų iįklirbiščių automobilius 
ant lengvų mokesčių. 

Atdara vakarais ir nedėliomis. 
LEIMBROOK — WORSDELL MOTOR CO. 

2013 — 21 South Laflin Street 
, Atėjęs reikalauk Pono Jos. F . Dvorak arba telefo-

nuok CANAL 7416 kuris paaiškins apie lengvus išmo-
kesčius ir kainas. 

E 
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GAVO PINIGUS LIETUVOJE, 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

(iurskas Jurgis (Cicero, 111.) 
Nakvosas Jurgis 
Žpfitawt Marijona 
Valantinas Jonas 
Šeštokas Jonas 
Tarnui i unas Juozas (Cicero, 111.) 
Savickaitė Ona 
Mitkus Jonas (Cicero, 111.) 
Zubicnė Stefanija 
Norvaišis Dominikas (St. Louis, Mo.) 
Jeruckus Pranas (Taylorsville, 111.) 
Radzevičius Petras 
Ignatavičius Konradas 
Mikndaitienė Anielė v 
Bud ris C. 
Vasiliauskas Kazimieras • 

Ziinis Ignacas 
Domkus Vincentas 
Šilius Antanas 
Wargon F. (Westville. J11.) 
Gedminienė Petronėlė 
Grabauskienė P . 
Brusli Antanas (CarŲnville, 111.) 
-Mažeikienė Stanislava 
Dačiola Ignacas* 
Zub<*' Antanas (VV'est Pullman,.111.) 
Sudimtas Juozapas (Cicero, III.) 
Jasilionis Dominikas 
Kiella Juozapas 
Širmulis Nikodemas 
Šaltenis Anicetas 
Uoga Jonas (E. St. Louis, 111.) 
Vinauskas Jurgis 
Knistautas Jonas 
Motekaitis JuozafKis (Cicero, 111.) 
Antanaityte Kotrina 
Bikinaite Teklė 
Žemaitytė Monika 
Ciapas R. 
Vitkus Izidorius (Cicero. 111.) 
Petkus Vladas » 
Banaitis Antanas 
Račkauskas Kazimieras (E. St. Louis, 111.) 
Jurevičius Dominikas 
Zaremba Alex. (Cicero, III.) 
Jakštas Mykolas (Daunora, Pa.) 
Klizintas Jonas (Cicero, 111.) 
Gerdžiunas A. (Cicero, 111.) 
Bukauskas VI. (Cicero, 111.) 
Liakus Martinas (Cicero, 111.) 
Varanauskas Jonas • ' 

Čižauskienė Marijona 
Juškaitė Alena , 
Palionis Jonas 
Virkutis Stanislovas 
Blankus ĮTuozas 
Valaitis Pranas 
Mačys Teofilis 
Budinąs Antanas (sudėtinė auka L.R. Kryžiui) 
Lapinski St. (Melrose Park, BĮ.) 
Vazgirdas Antanas 
Micevičius Vincentas 
Milaknis Juozapas (Springfield, Ohio. _ . 
Auškalnaitė Barbora 
Šiušąs Silvestras ^ 
Tamošaite Magdeiena (Hartford, Conn.) 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus Šventadienius iki 8 v. v. 

-

REIKALINGI VYRAI 
Darbas pastovus. Atsišaukite: 

Great Northern Chair Co., 
2500 Ogden Ave. 

PELNINGAS DARBAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkima^ agentaut i g-ali pasipelnyti 
daug geresn) pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiSkų a rba ypa-
tiškai. 

J. B. AGLYS & CO 
SI 13 South Halsted Street 

Chicago, IU. 

PARDAVIMUI, 

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

parduodami 
— vsado.i kreipkitės pa* — 

S. L. FABIONAS Co 
809 W. 351h St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS IiABAI J U M ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRJNAM ATSAKANTI I R 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
80 akerių farma, Berrien County, 
Mich., 86 mylios nuo Chicagros, ne
toli St. Joseph ir Benton Harbor. 
Viena iš derlingiausių ir ir pui
kiausių farmų už labai prieinama 
kaini], ir lengvcj išlyg-ų. Visi budin-
kai pirmos klases padėjime ir {vai
rus patogumai. Namas furnesu ap 
šildomas. 6 karvės, 3 arkliai, 4 
kiaulės, 18 paršiukų, 4 paršai, virš 
200 vištų, jvalrios prie žemės reika
lingos mašinos. 70 akerių dirbamos, 
10 akerių girios ir ganyklos. Kreip
kitės i E l ta Commerce Co., 3251 
S. Halsted St., Chicago, 111. 

ATYDAI. 
Roselando, Kensingtono ir 
kitų apielinkių gyventojams 
Siuomi pranešu kad aš per

kaliau savo ofisą iš 11247 So. 
Mieliigan Ave. į nauja vieta 
10758 So. Michigan Avenue. 
Norintieji pirkti, parduoti nuo 
savus namus, lotus ar daryti 
paskolas ir kitais reikalais 
kreipkitės, o aš visuomet pa-
lamausiu jums teisingiausia. 

FRANK M. JOGMINAS 
10758 Michigan Ave. 

Ro&elaaide Tel, Pullman 0019 

A. F. mm 
PIRTIS, 

TURKIŠKA IR EUBKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nuo 
visuokiu ligij. Lankant musų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš
kumo, šalčio, strfaių dieglio, 
paralvžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
musų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavicli sau
su Elektriku Sanusoidal Ma 
ehina Vibrator, Electric Mes-
.sage, Electric Hivolt Ray me-
ssage, Swedish messavich. Me> 
atiduodam patarnavime, ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 

Vyrų yra kiekviena diena iš
imant Utarninkais vra motern 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 4552 

0 Telefonas Boulevard 4130 

A. Masalskis 
Graborius t® 

0 
Patarnauju lai-® 1 

i dotuvėse ves
tuvėse krikš
tynose ir k i t u o - s 
se reikaluose® 
Kainos pr ie ina-^ 
mos ^ 

m. 
3307 Auburn Ave. Chicago.® 

_ i ® 

* • ' gjg 

Telefonai Ymrča i iss 
^ ^ ^ ^ ^ STANLEY P. 

• ^ ^ ^ • ^ MAŽEIKA 
G R A B O R i r S IRJ 

= I I bllius visokiem* 
lr«lkalama, Kains; 

prieina, mos. 

3319 Aubnrū i 
Į [ •PMPiPPAf l . Chicago.; 

S2S14 W. 23-rd P I . CbJcago, m j 
S Pa ta rnau ja laidotuvėse kuopi-S 
Sgiausia. Reikale meldžiu atsišau-— 
Skt i , o mano darbą busite u ž g a - 3 
Snėdinti . Tel. CanaI 1271— 2199J 
lllimillllllllllllllllllllllMIIIIIIIHItlllifiilf 

J . WYANPS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai visiems a«fkalams 

2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 
Tel. Canal 6543 Tel. CanaI 0199 

~ _ _ ~ - _ t m m 

Tel. Lafajet te 4223 ' 

PLUMBING 
Kaipo lletuvys, Uetavlama visa
dos patarnauju koferia»*ia 

M. TUflKA 
SMS W. SS-tk tcreet 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLER 
VsubkitokU* uireg. S. V. Pat Ofise. 

daraus per daugiau kaip 
60 nietų. 

I&nvk Įkaro (Anehor) Taizbaženklį. 

33"333: ^ ' ^ ^ ^ 2 2 3 3 3 3 3 3 
SKAITYKITE IR PLATINKI" 

" D R A U G Ą " 

O nelaime! «Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
ša vaite laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal-
\sos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina CJc. aptiekose, arba prisiim
kite 75c. tiesiai j labaratoriją. / 

R AD. RICHTER & CO. 
104-114 So . 4th St . 

Brooklyn, N. Y. 

NORTHSIDIEČIŲ DOMEI. 
Dienraštį "Draugą" galima 

gauti pirkti sekančiose vieto
se: ' 

Pas WM. NAUSĖDĄ, krau-

tuvėje 1645 "VVabansia. Ave. 
Pas P. SRIUBĄ, krautuvė

je 1835 Wabansia Ave. 
Pas L. STRIUPĄ, Batzda-

i 
Brighton Parko Lietuviams žinotina 

"DRAUGO" Kiiygino Skyrius ir Agentūra 
Norintieji gautį įvairių, įvairiausių iš Lietuvos 

ir šiaip Amerikoje spausdintų knygų, arba 
užsisakyti dienraštį * "DRAUGĄ" ar "LAIVĄ", 
arba norintieji atlikti kokius spaudos darbus 
kaip tai : plakatus, tikietus, atvirutes, serijas, pagarsi
nimus, malonėkite kreiptis į Real Estato JONO KLIMO 
OFISĄ: . 

JONAS KLIMAS O) 
Oi 
oi 

4414 South California Avenue ' Chicago, Illinois. I 
skutykloje 1823 W. North Ave. Sc^j^cj^^a^g^^aji^as^a^ 

(V 


