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KELIA LOUISO XVI KA
NONIZACIJOS KLAU

SIMA, 

i r i M — ase 

Turkai Daugina Reikalavimus 

Vlonsiguoras Delassus kelia 
nksiją Apaštalų Sostai į-
•duoti peticiją, francimi ka
raliaus Louiso 3LVI kanoni
zavimo klausimu. 

VARGIAI BUS GALIMA SU JAIS SUSITAIKINTI 
SANTARVĖS K0MIS10NIERIAI TARIASI PATVARKYTI 

NACIONALISTUS 

PARYŽIUS, lapkr. 9. — 
Monsignoras Delassus, " S e 
nini ne Religieuse de ('amb
rai'* direktorius, išnaujo pa-

nežinia, ką gali duoti rytojus. 

LONDONAS1, lapkr. 9. — I š I Visi krikščionys patariami 
tikrų versmių gauta žinių, jog Į apleisti Konstantinopolį. Nes 
taikos konferencijoje turkai 
nacionalistai paduos visą eilę 
nauju reikalavimu. Tarp kit
ko jie reikalaus Turkijai ati
duoti graikų salas Mytilene 

KON'STANTINOP., lapkr. 
f). Snntarvės valstybių ko-
misionieriai savo vyriausybių 

kėlė akciją pagaminti petiei- i r r | | i o s Aigejos juroje. Tai- autorizuoti čionai paskelbti 
ją ir kreiptis i Apaštalų sos
tą Franeijos karaliaus Louiso 
XVI kanonizavimo reikale. 

Louis XV I-a jį katalikai 
I'rancuzai skaito kentėtoju už 
tiLvjimą. Tikėjimo priešai su 
giliotina jam nukirto galvą. 

pat jie stovės už tai, idant 
Turkija pati viena kontroliuo 
tų savo skolas. Bus paduota 
dar ii- kiti reikalavimai. 

Anglijoje toji žinia sukėlę 
didelį įspūdi. Ypač neatsiste
bima staigiuoju turkų pasi-

Tas įvyko sausio 21, 1793 m . | p u t m i u > s l l k o k i u j i ( i s t a t o s i 

Tai buvo pašėlusios revoliu
cijos laikais. 

Paruoštame spaudai strai
psny monsignoras Delassus 
pažymi, jog apie karaliaus ka 
nonizavima vienodais jaus
mais dalinasi didelis skait
lius franeuzų vyskupų, viso
kios rūšies žymių" žmonių ir 
abelnoji franeuzų dvasia. 

Toliaus jis sako, jog nelai
mingam karaliui ypatingą die 
vota gyvenime pripažįsta filo 

šiandie prieš santarvės vals-
Itybin komisionieriiis Konstan 

tinopoly. 
Anglų spauda į visą arti

muose Rytuose situaciją atsi
neša1 labai rimtai, kaipo į di
džiai svarbius reikalus. 

Kai kurie laikraščiai pažy
mi, kad turkai nacionalistai 
nC'gina pasinaudoti politinė
mis suirulėniis Angoroje. Bū
tent, jie staiga nori pastaty
ti tokius reikalavimus, idant 

karo paciėti, jei tas butų rei
kalinga tvarkos palaikymui ir 
turku nacionalistu isigalėji 
mo suvaržymui. 

Kad taip, tai komisionieriai 
imsis priemonių, idant Muda-
nijos paliaubų sutartį turkai 
pilnai pildytų. Kitaip jie tu
rės atsakvti. 

Anglai, I'rancuzai ir Italai 
nusprendė sulaikyti čia ir ap
ylinkėse kemalistų akciją. 

Franeijos vyriausyl^ė čia 
prisiunčia daugiau du savo 
karo laivu. 

Santarvės spėkų vyriau
sias vadas, gen. Harington, 

Konstantinopolio gubernato
rių RatVt pašą painformavo, 
kad- jis neįeisiąs turkams na
cionalistams uzurpuoti čia 

TAIKOS KONFERENCIJA 
pJJB ATIDĖTA. 

* * ' 

PARYŽIUS, lapkr. 9. — 
Anglijos v^riausyltf Franei
jos premierui Poineare įdavė 
reikalavimą, idant taikos kon
ferencija su turkais butu ati
dėta iki lapkr. 27 d. Atidėji
mo priežastis paduodama, kad 
Anglijoje ateinančią savaitę 
įvyksta rinkrmai. 

Poineare nepriešingas ati
dėjimui. Tečiaus jis pažymi, 
kad afioVVjimntf tegalimas tik 
vienai savaitei. 

Konferencija turėjo prasi
dėti lapkričio 13 d. Šveica
rijos mieste Lauzanna. 

SENATORIUS LODGE 
LAIMĖJO 

BOSTON, MASS., lapkr. 9. 
- - Senatorius Lodgo išnaujo 
išrinktas senatan. Tečiaus ma 
ža balsų dauguma už savo 
oponentą. Pastarasis, matyt, 
reikalaus dar kartą perskai 
tyli balsus. j 

VIENATINĖ MOTERIS 
PRALOŠĖ / 

SAKO, PILSUDSKĮ PRA 
LOŠCS. 

LONDONAS, lapkr. 9. — 
Lenkijoje įvyko rinkimai at-

MLSKOGKK, OKLA., lap. 
9. - Rinkimuose pralaimėjo 
su savo kandidatūra kongre-
san Miss Aliee Robertson, ku
ri 1920 m. buvo išrinkta kai
po vienatinė S. V. kongrese 
moteris. 

LAIMĖJO SOCIALISTAS. 

Žinios iš Lietuvos 
• — • 

SUVALKIJOS PASIENY. Pilipavičius gavo kelias kuli-
pkas ir už poros dienų mi^ė. 

MOCKAVA. — čia apšilau Pilipavičius pirmiau buvo 
IV' Tautų Sąjungos komis i ja 1 ™^! išrinktas Liubavo vir-
pp. Saura ir Lassi; jie atvy- šaičiu; o dabar jis buvo su
ko nuo Suvalkų lydimi Su-; organizavęs gru^ę partizanų 
valkų Storastos su dviem j o ; i r m«™ė garbingai užkariau-
padėjėjais. Prabuvo iš viso J *W Liubavą, esantį Lietuvos 
čio 3 valandas; priėmė nuojpusėje. Mat, čia gyvena keli 

susirinkusiu neutralinės zo-i atskalos Lietuvos lenkai dva-
uos gyventojų skundus, pro- J rininkai, kurie būtinai čia no-
testus ir prašė nurodyti ant ' n įvesti Lenkiją. Bet Liubavo 
žemlapio lietuviškus kaimus, valsčius gryniausių lietuvių 
dabar esančius lenkų pusf'je. | gyvenimas. 

' t — ; 

Komisijos nariai atvykę pa j 
sisak*, kad jie norį parodyti,! KAUNAS. Kauno iždinėje 
savo atvvkimu, kad Punskas s t o v i i S t i s o « < * »* kaimų 

• , I • v - V 

.M1LVVAUKEE, AVISC, lp. 

yra lietuvių gyvenamas. 

Čia žmonės ilgai šios komi-

atvykusių žmonių, norinčia 
mainyti auksinius pinigus į 
litus. Pasitaiko, kad papras-. 

prezidentas Pilsudskį pralo-
šes rinkimus. 

stovų Varšavos seimam Anot 9. — Iš šios valstijos kongre-
žinių, matvt, provizionalis'san atstovu ir šįmet išrinktas 

vienas socialistas. Tai Vietor 
Borger. Praeitu du terminu 
jis nepriimtas kongresan pa
siremiant tuo, kad karo lai
ku jis darbavęsis prieš vy-
riausvbe. 

SOCIALISTAI LAIMĖJO 
SAKSONIJOJ. 

i 

i — 

• 

u\or* i. OTA*WW Anglijai nebūtų galima ant . / 
it«ių> pcate**. ' ; t santarvės autoriteto 

»zentantai ir! greitųjų susiorientuoti. Tuo riai, liaudies reprezentai 
rašėjai. Karaliaus žvilgsniu 
jie reiškia vienodą sentimen
tą-

Anot monsignoro Delassus, 
svarbiausioji kanonizavimo 
priežastis, tai Louiso XVI nu 
kentėjimas del tikėjimo. 

Tasai kanonizavimo klausi
mas pirmiausia pakeltas pirm 
48 metų Paryžiaus kardino
lo Cuibert. Tečiaus toki klau
simai kartais sprendžiami šim 
tas metu. 

būdu jiems norisi panaikinti Nacionalistai mėgino čia 
kai kurias Mudanijos sutarties užimti muitines. Tečiaus ang-

AUSTRIJOS VYSKUPAS 
KREIPIASI Į FRANCUZUS. 

sau nepalankias sąlygas, kad 
paskui daugiau laimėti taikos 
konferencijoje. 

Pareinančiose iš Konstantijkti tinkamojo laiko. 
nopolio depešose aiškiai mato I Turkų paskelbta trijų kla-

lų autoritetai neleido. Sako, 
jie fjatys ir toliaus operuosią 
muitinėse. d*į turkai turi lau-

BERLYXAS, lapkr. 9. — 
Rinkimai Sal^sonijos seiman 
da^e tokius rezultatus. Sei
mas turi viso 90 atstovus. Iš 
jų socialistai ir komunistai 
turi 51 vietą. 

LLOYI* GEORGE API 
TURKUS. 

ma, jog tenai santarvės vals
tybių sferose pradedama jau 
netekti kantrybės. 

si.ų vyrų mobilizacija čia aiš
kinama, jog nacionalistai mė
gina bauginti santarvę. 

PARYŽIUS, lapkr. 9. — 
Čionai atvyko TĮėvas Bedė, 
Benediktinas, Gurk katedros 
klebonas iš Carintbia, Aust
rijoj. Jį čia prisiuntė jo vys
kupas parūpinti nuo franeu
zų pašelpos" našlaičių įstai
goms ir ligoninėms Austrijo
j e 

Paryžiaus Arkivyskupas, 
kardinolas Dubois, TJėvas Be-
de misiją karštai remia ir 
rekomenduoja vietos franeuzų 
kataliku duosnybei. 

TAI BENT BIUDŽETAS. 

YTENXA, lapkr. 9. — F i 
nansų ministeris Segur Aus
trijos parlamente paskelbė, 
jog respnblikos biudžetas atei 
nantiems metams siekia 10,-
000,000,000,000 (10 trilionų) 
kronų. Gi pajamų skaitoma 
vos puspenkto triliono. 

Baigęs pranešimų ministe
ris staiga susirgo širdies li
ga. Tuojaus' išneštas iš par 
lamento rūmų. Esąs blogame 
padėjime. 

FRANCIJA NEGALI AT
MOKĖTI SKOLŲ. 

TAIP TVIRTINA BUVĘS 
KABINETO NARYS. 

m<- biudžete, kurs skiriamas 
rekonstrukcijai išnaikintuose 
plotuose. Tą deficitą ir visą ki 
tą sumą i'rancuzai tikisi pa-

; dengti vokiečių kontribucijo-
! mis. 

LONDONAS, lapkr. 9. — 
Buvęs premieras Lloyd Geor
ge kalliėdamas viename susi
rinkime pažymlėjo, jog turkai 
reikalingi patvarkymo. Kas 
turėtų Konstantinopoly įvyk
ti, bet Anglija neturi nusilei
sti. 

VOLSTEAD PRALOŠĖ. 

ST. PAFL, lapkr. 9. — Ži
nomas probibicijos įstatymo 
autorius Volstead pralošj^pra 
eituose Tinkimuose. Taigi, pa 
si baigė jo garsus su ' 'sausai
s ia is" veikimas kongrese. 

sijos lauko. Dabar jai į t e i k / ; t a s ka[mietk a l n p 5 a p u s ę k o J 
apie nuo 18 kaimu atskirus • j i n , , s a u k g 0 j r ) a u k i B i k o , j a m 

protestus su ištisų kaimų gy
ventojų lietuvių parašais ir 
apie keliolika skundų su fak-

įsmainys i "savus pinigus. 
Kai kurie nesulaukdami eina 
keisti į privatinius bankus, kr 

tiHiais prirodymais apie oku u ^ ^ ^ ^ ryMm 

T.auhj kankinimus l.otuv.ų jry o s t n J f t r k i k a d i i i k e i t u s j a s j 
ventojų. 
Komisija iš Pimsko nuvažia 

vo atgal nakvoti į Suvalkus I ~!" '. 
ir ant rytojaus 8 X nuva
žiavo plentu per Kalvariją į 
Kauną. 

Be to, dar, važiuojant ko

litus. Matomas dėdelis liau
dies susidomėjimas naujais 

i s ir tvirtas pasitikėjimas 
jais. 

TELŠIAI. Paleisti apyvar
ton litai padarė daug maiša-

PRASIDĖJO BYLA DEL 
HERRINO SKERDYNIŲ. 

I r be skolų turinti dideli 
deficitą,. 

. 
"Šiandie yra tik dvi pjfie-

inoni pataisyti franeuzų finan 
»> 

PARYŽIUS, lapkr. 9. — 
" K a i p fiziniai, taip, medžia
giniai Franci jai negalimas 
daiktas atmokėti karo skolų,'' 
pranešė parlamente Louis Lo-
ucbeur, buvęs ministerių ka
bineto narys. '\Xcsu kontes-
tavęs traneuzų skolų Ameri
kai ir Britanijai. Bet aš norė
čiau, idant kas man nurodytų, 
kokiu būdu Francija gali at
mokėti 7 bilionus dolieriu tl^1 f r a l l k ^ sustiprinti. 
skolų." 

Loucheur kalbėjo daugiau
sia apie naminius Franeijos 
reikalus. Atakavo premiero' 
Poineare valdžią. J is pažymė
jo, kad todėl atsisakęs bal
suoti už paprastąjį biudžetą, 
nes aname buvę ,5 bilionai 
frankų deficito (nepritek
liaus). 

Kitas deficitas. 

Be to 20 bilionų frankų 

sus,' kalbėjo toliaus Louche
ur, aiškindamas, jog pinigų 
mainvba yra svarbiausias dai 
ktas. "Pirmoji priemon)} tai 
ta, idant svetimose šalyse tu
rį šėrus franeuzai apkainuo-
tų juos kainomis, atatinkam. 
frankams. Tai butų didis fran 

i 

cuzii pasitarnavimas savo tė
vynei. Tuo būdu franko padė
tis nebūtų grąžinta norma-
luman. Apie tai ir kalbos ne
gali but. Bet visgi tas galė-

Kita alternativa _— įsteig
ti generalę kredito schemą 
tarpe įvairių šalių, taip kad 
inainyba neturiėtų but įvelia
ma į transakcijas. ' ' 

Armija pasiliks. 

Toliaus. Loucheur kalbėjo 
apie Rhine ir apie palaikoma 
toj okupuotf'j franeuzų armi-( 

ją. 
Jam dar nebaigiant kalbėti 

simaiše premieras Poineare. 
TSff kitas deficitas yra specialia-1 ̂ i s pareiškė, jog franeuzų ar-

^rARION, ILL., lapkr. 9.— 
Vakar čia prasi<į\jo byla, su
rišta su darbininkų skerdjnė-
mis šalę Herrin, 111., kur an-
glekasiai išžudė anglekasius, 
organizuoti neorganizuotus. 

misijai į Kalvariją ir apsis- tk^ yiem* eina į Emisijos 
tojus jm' neutralinėje juosto- b a nką ir tuoj perka litų, ki-
je, Slos pusės Kurzono linijos t i ^ ,^ a v e J i t ų t u o n l a i n o a t . 
.^ventojai dar įteikė jai ke- j g a i - j u o s į m a rkes , jau ir krau 
lis pundus protestų d e l | t m f , s e p r j i m a m į litai, sudarv-

SUIRO NORTH CHICAGOS 
TARYBA. 

ANGLIJA MOKA DAUGIAU 
NUOŠIMČIŲ. 

I 
Nortb Chicagos miestelio ta-LONDONAS, lapkr. 9. 

Nors iki šiolei tikras nuošim
čių didumas už skolas Ame
rikai nežinomas, bet Anglija 
ateinančią savaitę dar 50 mi-
lionų dol. užmoka Amerikai. 
Nesenai Anglija 50 milionių 
jau išmoliėjo. 

ryba neturi kvorumo ir nega-
Ii turtėti teisotų susirinkimų. 

Tarvba suiro, kuomet vie-
nas narys rezignavo, vienas 
nubaustas kalėjimu už probi
bicijos peržengimą, gi vienas 
pašauktas Chieagon tarnauti 
federaliėj " j u r y ' \ 

80 DARBININKU ŽUVO 
KASYKLOJE. 

32 IŠGELBĖTA NUO DUJŲ. 

Visų žuvusių lavonai jau 
išimti. 

SPANGLE, PA., lapkr. 9. 
— K Reilly anglių kasyklos, 
kurioje aną rytmetį įvyko du
jų eksplibzija, išimta 80 dar
bininkų lavonų. I r pranešta, 
kad tai jau visi, kuriu6s pa
lietė baisi nelainiė. Gi 32 dar-

mija Rhine okupuotėj taip il
gai pasiliks, kaip ilgai nebus 
išpildytos Versailleso taikos 
sutarties sąlygos. 

Nežinia, ar Poineare tiki 
taių, ką jis sako. 

bininku išgelbėta. 
Kasyklos bendrovf; forma

liai paskelbė, jog ekspliozijos 
laiku kasvkloje buvo 112 žmo 
niu. 

Jei taip, tai po žeme nega
li Jiut daugiau žuvusių. 

Išgelbėti darbininkai labai 
silpni, nes perdaug užsinuodi
ję dujomis. Keletas iš jų vi
sas laikas negali atgauti są
monės. . 

Pradėta tyrinėjimai su tik
slu patirti kasyklos padėtį ir 
susekti ekspliozijos priežastį. 

Sppjama, jog vienas kuris 
iš anglekasių per neatsargu
mą turėjo sumušti uždarytą 
lemputę, kurios liepsna aki
mirkoj pagavo dujas ir įvy
ko nelaimė. 

Kol-kas kitokia ekspliozijos 
priežastis nepramatoma. 

perėjimo lenkų į šią pusę 
Kurzono linijos ir visiško jos 
suvaržymo, apstatant įvai
riais lenkų partizanų'-banditų 
būriais ir del neleidimo žmo
nių Punskan į bažnyčią. Taip 
pat lietuviai pabėgpliai iš a-
nos pusės linijos įteil<ė savo 

skundą. Gyventojai dėkingi 
komisijai už jos atvykimų, 
tiktai gailisi, kad perretai ji 
apsistojo ir maža patyrė apie 
lietuvių kančias po lenku jun 

Ties Punsku neutralinėj juo 
stoj, šia-pus Kurzono linijos 
3Tra po kaire nustatyta lenkų j u o s e 

ištisa eite įvairiu partizanų, 
pavadintų neutralinės juostos 
policija- J i per šią liniją, be 
ypatingos lenkų valdžios raš
to, neleidžia nei į vieną, nei 
į kitą pusę pereiti, net vietos 
gyventojams. Sugavę perei
nančius, varo į Suvalkus ir 
ten uždeda piniginę kelių tū
kstančių pabaudą. Taip atsiti 
ko ir 8 X, kada- į Punską at
vyko JT. Sąjungos delegacija. 
Čia kaip tik tą pačią valandą 
lenkų mirgėtoji "polici ja" at
varė į Punską nuo Alksnėnų 
kaimo jų stovyklos sugautą 
merginą. Bet atvariusieji mer 
giną policiantai, patyrę, kad 
čia yra komisija — jie gavo 
apie tai žinią nuo savo vyres
niojo, pametė ant rinkos mer 
giną, spruko patys į užkam-
pes ir, pasislėpę nuo komisi
jos, išbuvo iki vakaro. 

ti kainų sąrašai litais. 

KAUNAS. Jvedus anais me" 
tais Lietuvoje linų monopolį, 
Lietuvos .vyriausybė padarė . 
sutartį su viena anglų firma,-
kuri turėjo tuos linus parduo
ti komiso dėsniais. Dabar pa
naikinus linų monopolį, tenka v 
užbaigti ir prekybines opera
cijas su ta firma. Lietuvos vy 
riausybė tebeturi dar parduo
ti linų, kurie buvo anais m. 
atiduoti tai anglų firmai Ko
misam, būtent, Liepojoj — 
1,500 tonų ir 2,000 tonų angr-

Kadangi vykdant tą linų 
pardavimą esama nuomonių 
skirtumo tarp Lietuvos vy
riausybės ir p. Tildon Smith, 
tos anglo firmos atstovo, tai 
p. finansų ministeris pasiūlė 
Tildon Smith'ui visus nesusi
pratimus, esančius šioj by
loj, likviduoti trečiųjų teismo 
keliu. 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. 

P I N I G U K U R S A S . 

KALVARIJA. Liubavo a-
pylinkėje bekovodamas, šios 

(srities lenkia partizanų vadas, Lenkijos 100 mark. 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svar. 
Franeijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 mark. 

$1.00 
4.46 
6.92 
3.98 

.01V4 

.0068 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUOJAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienios. 

PRENUMERATOS Kfl!lNA: 
Metama $6.00 
• 

Pusei Met i} . . . . ; • $3.00 

Prennmeratos mokasi iškalno. Lai
kės skaitosi nuo užsirašymo dienoa 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
tiųst*- išperkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gas į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve , Cnicago 

Tei. Roosevelt 7791 
i » y i 

Naujasai Anglijos premje
ras Bonar Law dainai vadina
mas "turtuolių kandidatu". 
Tas vardas paprastai politi
kams nelemia laimės. 

1 

! 

Vokietija skundžiasi savo 
lieturtu, o net ir bankrotu. 
Tuotarpu ex-Kaizeris rengia 
tavo busimai žmonai dovanų 
800 milionų markių deimantą. 

Italų nunisterių pirm. Mus-
solini paėmus administraciją 
į savo rankas, italų lyra (pi
nigas) pakilo. Bent tiek gali
ma apie jį jau spėti, kad į si
ti kėjimas juo auga. 

mus valdžioje esančių įmonių 
rinkimų Seiman metu. Gera 
pamoka. 

Lietuvos Seimas, "Lietuvos 
Žinių' ' pranešimu iš spalių 22 
d. naują sąstatą rodo: krikš. 
dęm. 36; valst. sąjung. ir soe. 
liaud. 15; soc. demokr. 7; len
kų 6; komunistų -6; žemd. pa
žangos 1; vokiečių gudų 2; žy
dų 6. Seimas butų margas, 
kaip geny*. Nors tai jau tre
čioji rinkinių pasekmių ver
sija, bet vis negalutina. J a u 
beveik mėnuo po rinkimij, o 
galutinų isinių neturime. Ar 
ne lietuviškai! 

ŠEIMYNOS NYKSTA, 
. 

Savaitinis katalikų laikraš
tis "Amer ica" gvildena airių 
šeimynų pradutį. 

Su v. Valst. airių tauta la
bai skaitlinga. Statistika ro
do, kad jų butų 40 milionų ka
talikų, jeigu visi paliktų išti
kimi savo tėvų tikybai. 

Deja, protestantų įtekmė, 
l*endra kalba, maišytos šeimy 
nos, tūkstančius šeimynų pa
vertė protestantais arba indi
ferentais. 

Didelė nelaimė: bet Ji beveik 
^neišvengiama kuomet tauta 
neišlaikė savo gimtosios kal-

Senatas ir Parla-Jbos> k u r i Y™ tikybos saugo
toja. 

Taigi katalikų Bažnvčiai 
kuri nustojo daug narių atsi
metami nuo jos, gresia airių 
šeimynų pražūtis. 

Faktai. 

To laikraščio lcoresp. G. Fo-
ster stengiasi paaiškinti tą 
liūdną apsireiškimą. 

J is paima 8 šeimynas ku
rias pažino. Tos šeini ynos tu
rėjusios nuo 4 ligi 12 vaikų; 
viso 52 vaiku. 

Iš 52 vaikų, tik 19 apsivedė 
ir jie viso turėjo 19 vaikų iš 

Ameriko*^ 
mentus susidaro iš 296 respu
blikonų, 130 demokratų ir vie
no socialisto. Kad nugalėjus 
valdžios partija, opozicijai 
reiktu išlošti l>ent 190 atsto-
vų. Toks laimėjimas neprama
tomas. . 

Anglijos parlamentui užsi
darius, jis taip atrodė: koali
cinių unijistų 346; Ulster'io u-
nijistų 22; nepriklausomi] uni
jistų 8; koalicinių liberalų 
120; nepriklausomų liberalų 
33; darbo Ižmonių 76; koalici
nių darbo žmonių 4; tautinių 

; 

demokratų 7; nepriklausomų! k u r i u t i k d u sudarė šeimynas, 
9; sinfeinerių 73; nacionalistu M -** .neturėjo vaikų. v 

7. Didelė mozaika, net iš 11 
dalių įvairių šešėlių susida
riusi. Kokių atmainų susi
lauks ateinančiais rinkimais.* 

"Tėvynės Balso**, padangos 
organo redakt. prof. Voldema
ras nubaustas keturiomis arės 
to paromis. Bortkevičienė — 
"Lietuvos Ūkininko' ' — vals
tiečių sąjungos ir liaudininko 
savaitraščio redaktorė, nu
bausta 10,000 markių pabau-

"NAftlIENĮT BEDIE
VIAMS. 

U '< 
mergsitės taip esti auklėją-' 
mos, kad neturi patraukimo 
prie šeimynos; kad jos gauna 
geras vietas užu Šeimynos ir 
bevelija biuro ar magazino gy 
venimą negu šeimynos židinį. 

Auklėjimas. 

Šios priežastys yra teisin
gos, bet svarbiausioji pasku-
tinė* 

Bendra mūsų laikų auklėji
mo kryptis yra teikti lygų au
klėjimą bernaičiams ir mer
gaitėms; ši sistema veda prie 
to, kad 90 mergaičių iš šim
to gali eiti tas pačias pareigas 
ką ir bernaičiai išėjus iš mo
kyklos. 

Apie šeimynos motinos^ pa
reigas mergaitės niekad nėra 
girdėjusios. I r ar galima no
rėti kad joms tos pareigos bu
tų aiškinamos klasėje — mo
kykloje bernaičių akyvaizdo-
jef Kadangi mokslo programa 
yra lygi bernaičiams ir mer
gaitėms, ką bernaičiai dary
tų per namų ruošos ir vaikų 
auklėjimo pamokas? 

Taigi mergaitės išeina iŠ 
mokyklos prirengtos 
prie išorinio (biuro, magazi
no), bet ne prie šeimyninio 
gyvatinio. Jeigu jos išteka, 
pirmieji motinystės darbai 
joms atrodo taip nepaprasti, 
kad jos jų Vengia. Šit kuo ga
lima paaiškinti apribotą 'vai
kų skaičių ypatingai miesto 
šeimynose. 

šeimynų smakai. 

Miestai yra šeimynų sma
kai. Jeigu nebūtu kaimo ir e-
migracijos, po Icelių kartų 
miestai' pavirstų tyrais. 

Dažnai gyvenamieji namai 
neatatinka sveikatos reikala
vimams, skurdus maistas, ne-
tvarkus gyveninio būdas net 
stipriausius organizmus iš
sunkia, visokios pagundos ir 
sunkenybės stumia tėvus apri
boti vaikų skaičių. 

Skaudus "Amei įca" paste
bėjimas yra gera pamoka mū
sų tautai. Mes negalime tikė
tis kad nauji ateivių būriai 
papildys mūsų nykstančias susipratę", dar piktosios dva 
eiles; jeigu mes norime išlai- s j o s n e r a apsėsti ir pažaboti, 

I r skaudu, ir pikta, ir juo
kas ima pasiskaičius tų pasau
lio nedaperėtų išminčių, kurie 
Dievo vardą rašo mažąja rai
de. * 

Skaudu, nes gaila tų žmo
nių, kurie klaidinami1. Pikta,; 
nes per akis kemšamoji ne- į 
tiesa taip yra supainiota, su
velta, kad kol iš tos košės iš
kabini sveiką- grūdą, privarg-
sti žmogus. Bet kuomet išnar-, 
plioji tą gudrų melų rezgini, 
juokas ima. Pamatai tuomet 
tūkstantį ir pirmą Jtairtą, kad 
netiesa, nors gudri yra, bet 
panaši yra į kiršintai gyvatei, 
kuri savo uodegą gildama, sa
ve užnuodindama susinaikina. 

Iš katekizmo žinome, kad 
velnias nėra tai vokietukas su 
barzdike, su ragiukais ir su il
ga, miklia uodegaite. lįs kate
kizmo žinome, kad yra pikta, 
gudri dvasia — galybė. I r jei
gu kartais kas abejotų, ar yra 
piktoji dvasia,, tepatsiskaito 
44Naujienų" o paskui "Drau
gą" apie tą patį. O pamatys, 
kad tuose dalykuose, kurie 
liečia Tikėjimą ir Bažnyčią, 
tie poneliai iš "N-nų" gaunu 
įkvėpimo nuo gudraus "Pi r 
mojo melagio ir melagių Tė-

* la mt manęą. "Ponas \Bum-
&as" esąs ir melagis, ir veid 
mainiš, ir šmeižikas, ir nes
veiko proto, ir netikėlis, i r ar 
timo meilės neturįs: ' " K a i o 
tokį žmogų pavadinti?", klau
sia ant gaio "Nauj ienų" ra-

,nau< nenori pasisakyti, nes neįkalbėjau. Iš to p. V. K. pada-
patogu pasigirti katalikams l rė kad aš į &v. Raštų netikiu. 
esąs bedievis: mat galima sau 
biznį pagadinti. <vN-nos" tad 
pridengė Tamistos nuogumą 
savo skraiste. Ar gal ir tas 
nereiškia, kad už Tamistos žo-

šytojas. Nesvarbu, kaip pava džius jos ima atsakomybę! 
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BUTO taip. 

"Vienas Klausytojų" buvęs 

dintif svarbu, ką su tokiu ne
dorėliu padaryti. Paprastai 
nedorėlius kišama į "dlė lą" , 
nesveiko proto žmones veža
ma į bepročių namus. 

Kol manęs į kalėjimą dar 
nenuvežė, nė į bepročių na
mus, aš manaus esąs, o t taip 
sau žmogelis, kaip ir kiti. A-
pie "N-nų" rašytoją taip pat 
nemanau, kad jis butų žmo
gus visiškai nedorėlis. Žinau 
apie jį vieną neabejotiną da
lyką: jis yra bedievis. Gal ne
tiesa! Pasisakyk, ponuli. 

O kol kas visas tas plačiau
sias manęs koliojimas man pri 
mena berniuką, kurs orą pa
gadinęs visas pastangas deda, 

av 

kad žmonių* domę nukreipti 
nuo savo smarvės... 
' Už žmonių koliojimą šuni

mis ir Dievo vardo niekinimą 
aš kaltinau "N-nas" . Labai 
supyko užtai p. V. K. Girdi, 
jei kas kartas, tai jis pats. 
"N-nos" čia visiškai nekal 
tos; jos tik talpinusios, ką jis 
parašęs. " P . Bumšas", girdi 
neatskiria bendradarbio nuo 
laikraščio. 

Atskiriu, ponuli. Žinau aš, 
žinai ir Tamista, kad 'N-nos' 
talpina tokius raštus, kokie re 

Bridgeportq disputose su bib- Akcijai patinka. Dievo vardą 
? • listais aprašė jas "$J-nose " sa 

votiškai, iškoliojo mane tru
pučiuką. O prie to pridėjo sa
vo gudrybės: Dievo vardą 
išniekino rašydamas mažąja 
raide ir visus buvusius dispu
tose sulygino su šunimis ir 
gyvuliais. 

Už tai ' .Drauge" aš daviau 
garo 

Taigi trečioji karta, 52 vai
ku iš 8 šeimynų priėjo prie 
zero i r tėvynei ir Bažnvčiai. 

Tokį šeimynų pranykimų 
koresp. aiškina trinus prie
žastimis: L kati jaunos mer
gaitės labiaus išlepintos negu 
bernaičiai ir nenori ištekėti už 
vyro kurs savo inteligencija y j yra paremtas tikyba, ir gam 
ra žemesnis; 2. kad gan žy- j tiniais įstatymais. 
mus mergaičių skaičius eina • i 
mokytojauti ir tuo būdu nai- Vienas pasaulinio karo, ve-1 

"N-nų' bedievukams. 
Susiprato tuoiuet nabagėliai 

negerai padarę. 
Mat " N - n a s " skaito dau 

giausia katalikai, kuriuos dar 
socialistinio rojaus pažadais 
£*ali pavilioti; bet jie ' ' dar ne 

ir Dievo vardo neapykantos 
dar neįsigijo. Be to ir iškolio-
jimas 2,000 žmonių šunimis ir 

Įeina savo ginunę, 3. galop, 
^ dos. Abu nubausti už šmeiži vyriausioji priežastis, jaunos 

kyti savo tautą šioje šaly, rei
kia palaikyti savo jrraSius į-
pročius — tradicijas, ypačiai 
brangią mokslo tradiciją kurs,, gyvuliais taip pat "N-noms 

biznio netaiso. Taigi susigrie
bė lapkr. 3 d. tą klaidą jie 

r " pa t a i s ė " kaip mokėjo. 

"Naujienų' ' teisinimos. 

Pirmiausia žinoma užsipuo-
teranas, kapitonas skersai At-
lantiką pervažiavo 550 sykių. 

niek inant į T a m i s t o s s t ra ipsn į 
patalpino. O sakysim, mano 
niekuomet netalpins, nes jis 
užstoja katalikybę, nes jis 
jums nepatinka. Visame'pa
saulyje yra taisyklė, kad už 
talpinamus raštus paprastai 
atsako ne tiek rašytojas, kiek 
pats laikraštis. Apie tai Ta
mista gerai žinai. Kodėl tad 
akis muilini? 

Kad dar būtumei savo pa/ 
varde parašęs. Dabar pasislė-
rjei po slapyvarde "Vienas 
Klausytojų". Gal Tamista da
ktaras esi, gal biznierius, gal 
advokatas, o gal ir pats " N 
n ų " redaktorius. Iš rašto ne
atspėsi. Tiesa, matytis Tamis
ta apie šventąjį Raštą kadai-
siai esi mąstęs; beto matytis 
tarp kunigų gyvenai, nes ži
nai lotyniškų žodžių. Pagun
da ima spėti, ar nebusi Tamis
ta kunigo Grigaičio brolis ti
krasis, Pijušas . Bet paibelis 
jumis sugaudys, kuomet jus 

Da)bar pasakysiu pasaką. 
fejo gatve du girtu: Petra

pilio gubernatorius ir polic
meisteris, i r susiginčijo, kuris 
iš jųdviejų geresnis. Nutarė 
padaryti plebiscitą. Priėjo 
prie "izvoščiko" ir paklausė. 
O tas pasakė kit$ pasaką: 
"Mano rogės susiginčijo su 
ratais, kas geresnis. I r klausė 
arklio. O mano arklys atsakė 
juodum: "Oba svoloč". Tai
gi i r man atrodo, kad už Die
vo niekinimą ir žmonių kolio
jimą jųs vįsi kalti, ir redakci
ja ir bendradarbiai. 

Kame kaltė? 

Už du dalyku kaltinau 
"N-nas" . Už Dievo vardo 

niekinimą ir už žmonių, atė
jusių į disputas, lyginimą su 
šunimis ir gyvuliais. Mano 
ponulis sakosi i r .č ia esąs ne
kaltas. Jis, girdi, ne žmones 
su šunimis, lyginęs, bet žmo
nių protą. Dievulėliau mano. 
argi aš kitaip sakiau? Štai 
Tamistos žodžiai, i r aš jų ne
užmiršiu: "Bent kai-kurie 
žmonių tikrai nesiskiria pro
tu nuo arklio ar šuns, ypatin
gai tie, kurie munšainėje 
mirksta i r tokiais disputais 
domisi ".-Žinoma, Tamista ne
sakei, kad mes tenai buvusie
ji turime užpaklayje šuns ar
ba arklio uodegą. Ne, Tamis
ta sakei, ir " N - n o s " patalpi
no, kad mes tenai buvusieji 
protu nesiskiriame nuo šunų 
ir arklių. I r lygus esame gir-

Apie "N-nų" Žr. Basto nie
kinimą pakalbėsime kitą k a 
ta. 
Kunigas, ne " p o n a s " B. Bum-
šas. 

KŪNUI JAU ANKŠTA. 
,> . • 

Šovinistinei, slaptat ir visų 
smerkiamai Ku Klax Klane 
organizacijai kai-kuriose val
stybėse darosi jau ankšta. 
Trumpoj ateity nebus jai vie
tos daugumoj valstybių. 

Daugel vietose ta organiza
cija toleriuota pakol j i nesi-
maišlė politikom Jos slaptas 
veikimas- daugeliui net patik
davo. Bet kuomet j i pradėjo 
veikti viešai, net pačius jos 
šalininkus pagavo jjėda. 

I r nenuostabu. Šiandie ji 
viešai veikia prieš katalikus, 

i juododžius ir žydus. Darbuo
jasi, kad iš tų žmonių nei 
vienas nebūtų išrinktas kokiu 
nors vallstybės ar miesto vir
šininku. 

Šiandie ji atvirai veda 
biaurią propagandą prieš ka
talikiškas mokyklas. Begėdin-
gai tvirtina, kad Suv. Valst. 
esančios protestantų šalis. 
Dėlto, Čia tik vieni protestan
tai privalo turėti .balsą. 

Suprantama, ta ypatinga 
bigoterija' daug gėdos daro 
net kaikuriems pačios orga
nizacijos nariams. 

Bet blogiausia tas, kad kla
nai užsiima piktais darbais. 
Apsitaisę kduHėmis jie kaipo 
galvažudžiai puola savo prie
šus. 

Miestuose Klanų organizaci
jos kuopoms neduodamos sa
lės susirinkimams. Kitur Ma

tuokliams. Tamista verčiau i n a i traukiami teisman už pra-
butumei tylėjęs, "negu taisęs. 
Gal mes būtumėme užmiršę. 
Dabar nebeužmiršime. Visuo
met atminsime, kad visi tie, 
kurie tikėjimo klausimais yra 
susidomėję, "N-noms" ir Co. 
yra lygus šunims ir girtuok
liams. 

Apie antrąjį dalyką, Dievo 
vardo niekinimą, jųs tylite, ne 
besipriešinatės. I r Dievo vvr-

sizengimus. 
Kansas valstylįės guberna

torius paskelbė išvysiąs iš 
valstybės visus klanus. Vals
tybės prokurorui įsakyta im
tis legalių priemonių, nes il-
giaus jau negalima jų pakęsti. 

Ku Klux Klanas - bekasda-
mas kitiems duobę pats jon 
krinta. Nepakenčiama, kad čia 
gyvuotų tokia senų gadynių 

dą jau vėl pradėjote didele i atžagareiviška organizacija, 
raide rašyti. Pervėlu. Mes to 
irgi neužmiršime. 

Tuom labiau, kad jųs aiš
kiai vadinate šv. Rašte pa
sakomis. Pirmą kartą nutylė
jau, nes man rūpėjo pastebė
ti, kad nevalia Dievo niekin-

slepiatės. Vieną tai beabejo ži- ti, gi apie Dievo žodį aš ne

klausia liudytojos 
"Kiek Tamista* 

^ • ^ m—m* 

Teisėjas 
senmergės: 
metų?" 

— " J a u 24". — " ž i i 
te tiktai. Tokia Tamista sena, 
o darHokia jauna" . 

lurėki-
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AMERIKOS SPAUDA APIE 
L I E T U V Ą . .. 

i 
Artyn Su Amerika. 

Dar pereitą mėn. Bostono rimtasai 
republikonų dienraštis "Evening Trans-
0 1 ^ ^ ' įdėjo ilgg. i r l aba i pa lank i j Paba l t i -
jai straipsnį savo korespondento iš Wa-
shin&tono p . W i l l i a m E . B r i g h a m . T a m e 
straipsnyje p. Brigham rašo kad Pabalti-
jos Valstybės sistemingai eina prie susi
artinimo, kad jos sudaro ekonominę vie
netą, kad daug turi panašumo bude, kad 
savy tarpius nesusipratimus sugebi taikiai 
užbaigti. Pažymėtina rašytojo nuomonė a-
pie Lenkiją, 

"Lenkijos Vyriausybė parodė nuola
tinį ir apskritai imant nelabai vykusį su
sirūpinimą Pabaltrjos pastangomis sūda : 

* 

ryti artimesnę vienybę. Lengvai supran
tamas Lenkijos siekimas dalyvauti by ko
kioj kombinacijoj Pabalti jos valstybių. J i , i r turinčiomis savo paimu reikalų, kurie 

nori užtikrinti sau jei ne pagelbą, tai nor^ visai neliečia Pabaltijos valstijų". 

neitralitetą šiaurės respublikų atsitikime,1 

kito karo su Rusija. Tečiau sunkiau su
prasti, kokią naudą gali turėti Pabalti
jos Valstijos iš Lenkijos įsikišimo į jų 
reikalus. Lenkų armija sudaranti apie 
pusę milijono kareivių gali dabar būti 
Rusijai pavojumi. Rytoj lenkų kardas 
gali būti netikėtai nukreiptas į kitą pusę. 
Tasai kardas vis viena bus iškeltas ir kas< 
tik suriš savo likimą su Lenkija turės ei
ti su ja keliu netikėtų pavojų ir neaiškių 
sumanymų. , » 

Pabaltijos valstybės neturi priežasties 
pulti nei vienos valstybės ir nieko dau
giau netrokšta, kaip tik kad jas paliktų 
ramybėje jų ramiame besiplėtpjime. Beto 
reikia atsiminti, kad Lenkija niekuomet 
nebuvo ir dabar nėra Pabaltijos valstybė 
— tikroje to žodžio reikšmėje. 

Jos veidas atsuktas nuo juros. Jos 
koridorius per Prūsiją yra t ik . užpakali
nės durys, kurias dalinai uždarė laisvas 
Dancigo miestas, Neaiški Lenkijos ateitis 
yra surišta su grynai sausžemio valsty
bėmis, toli esančiomis nuo IJaltįjos jurų 

Toliaus autorius parodo, kodėl Suo
mijai butų išrokavimo prisidėti prie Pa
baltijos valstijų Sąjungos: be to dar įro
dinėja, kad Pabaltijos Sąjunga daug pri
sidėtų prie Europos ramybės užtikrinimo, 
kad visos kitos Europos valstybės esą pa
lankios Pabaltijos Sąjungos idėjai, išsky
rus Lenkiją, kuri ne pačiai idėjai prieši
nasi, tik norėtų pati toje sąjungoje daly 
vauti ir vadovauti. Pa@aliaus nurodo, ko
dėl šiuo klausimu ^yra užinteresuota k-
m e r i k a : " M u m s l aba i* rup i , k a d E u r o p o s 

padangė nusiblaivintų ir kad-joje grįžtų 
normalės sąlygos prekybai. Mums rupi, 
kad radijealis komunizmas nebesiplėstą 
i r kad visai išnyktų. Čia apskritai mano
ma, kad tai bus atsiekta geriausiai per 
Pabaltyjos valstybių Sąjungą. Nebūtų pro 
šalį atsimjnus, kad anais gerais laikais 
Amerikos prekybos laivyno, Suvienytų 

Vyalstijų vėliava daug dažniau matėsi Bal
tijos juroje, negu dabar. I r nors mes ne-
bevežame į Rygą Vakarų Indijos cuk
raus, ir nebegabename iš ten namo kana
pių ir .geležies, tečiau hies galime tikėtis, 
kad naujoji priemonė r* padrąsinti Ame- bė pakėlusi ekonominiai visą šalį, kaip gy 
rikos laivininkystę gali turfti įtakos graą ventojaį pamylėję nepriklausomybę, kaip 
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žmimui mūsų buvusio prestižo kaipo ko- nenorį josios atsižadėti ir kaip jie jausis 
mercijinės ialstybės ir kad mūsų išdir 
ibiniai gali sau surasti kelią į Pabaltijos 
Valstijas savuose Anierikoniškuose lai
vuose. ' ' 

Pastaruoju laiku Amerikos laikraščiai 
apie Lietuvą rašė gana daug. Buvo pa
duodama žinių iš Lietuvos ekonominio 
progreso, iš jos prekybinių santikių su ki-

' tomis ša l imis . Vis i l a ik rašč ia i įdėjo savo 
mik u žinią apie Lietuvos atsisakymą pri
leisti Tautų Sąjungos komisiją pravedi-
mui demarkacijos linijos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos: Tuo klausimu laikraščių mintys 
pasireiškė šiais sakiniais: "Lietuva pas
toja kelią Tautų Sąjungai", "Pasistaty
mas užgauna Sąjungą", "Lietuva atsisa
ko veikti sienų klausime". "Lygos Ko : 

misija įpykusi apleidžia Lietuvą" ir t. p. 
Tuotarpu Amerikos lenkai nesnau-" 

džia jr savo propagandą varo. Kaikuriuo-
se New Yorko ir New Jersey's laikraščiuo 
se tūlas A. De Monzie rašfe apie Klaipė
dą, kaipo nepriklausomą miestą; išvedžio-
ja, kaip Klaipėdos krašto nepriklausomy-

laimingi, jeigu Klaipėda visuomet busian
ti Francuzų ir Anglų globoje. ' 

Gi "Pi t tsburgh Gazette T imes" tūlas 
Fred Haskin rašydamas, kaip viso pasau
lio tautos apeliuoja į Amerikonų opiniją, 
kaip užpilia Amerikos visuomenę savo 
leidiniais, kaip plačiai veikia Washing-
tone įVairųs informacijų biuriai, kažin ko
dėl pamini tik tris biurus. "Svetimų ša
lių agitacijų centrai (lobbies), sako laik
raštis, dažnai prisiima1 vardus informaci
jų biurų. Tokie kraštai, kaip Estonija, 
Latvija, Lietuva turi Washnigtone biurus 
iš kurių milijonai žodžių "informacijos" 
(svetimženkliai "Gazette Times", L. I. 
B.) siuntinejaiiii Amerikos spaudai". 

I r .dar prideda: Kitais žodžiais sa
kant, svetimos vyriausybės ne tik siun-' 
oia Čia savo specijalius mkiisterius ir am
basadorius prie Suvienytų Valstijų val
džios, bet taipat jos dar siunčia specija
lius ambasadorius rolėje spaudos agentų. 

Lietuvos Informacijų Biuras. 
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Ketvirtadienis Lapkr. 9 1922 

DR. P. ŽILVITIS 
P a k ė l ė s a v o oftsa p o nuin. 

3241 — 43 So. Hals ted Street 
N a u j a m e J a c l a o s Ręs t . 3 luba. 
Pr i ima Ligoniu* a n o O- l i A. M. 

8-8 s*. M. 
Tol. Boulevard 7178 
RertdencUaą TaL Fatofaa 5574 \ 
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7 a Tel. Oaoal 257 . Vak. Ganai 211 

DR. P. L ZALATORiS 
lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1*21 S o u t h Halsted Street 

Valandos: l t tkl 12 ryta: 1 lkl l 
po p ie tų: • lk l t vakare 

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI Š1ĮJ KNYGŲ. 

SUSU.AUKČ DARBUOTO 
JTJ. — ATGAIVINO 

CHOEUS. 

DU CHARLES SEGAL 
Ferkalė s a v o ofisą po Dumeriu] 
4721 SO. A S H L A H D A V E N T E 

S P E C U A L I S T A S 
D4toTu* Moterą ar Vyrą Liga 

|TaL: r y t e a n o l t — 1 2 ; nuo 2—6j 
10 p ie tų: n u o 7 — S l l rak are.' 

N e d ė d o m l s : l t lkl 1. 

Dr«»ei t*8Q] 
\$Q6&K*§6&m&&Gl 

Dr. M. Stupcicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas. Vardą 5032 

Valandos — 8 lkl 11 iš ryto 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedė l iomis 
ofisas uždarytas. 

; 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. I I . Cilaser pe« 

reina j rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažystami Ir draugai ap la ikys 
apžiūrėj imą ir g y d y m ą kaip Ir 
nuo pat ies Dr. O. M. Glaser. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Va landos : N u o 10 ryto 

iki S po pietų, nuo 6 iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 i k i N 2 po pietų. 

Te le fonas Vards 487 

New York, N. Y. — New 
Yorkas yra didelis ir lietuvių 
kolonija nemaža, bet čionai 
lietuviai kaž-kodel snaudžia, 
o ypač jaunimas. Pirmiau gal 
It buvo galima kiek nors 'pa
teisinti tą apsileidimą, bet da
bar jokiu būdu ne. 

Kun. kleb. J . Šeštokas susi
laukė sau pagelbininką kun. 
J . Simonaitį, kurs deda visas 
pastangas organizavime jau
nimo ir vaikučių. Taipat susi 
laukėm ir gabų vargoninką A. 
Stanšauką. Abu pastaruoju 
suorganizavo, arba atgaivino 
didelį chorą ir malžų mergai
čių chorą. 

Dabar chorai nusistatė la
vintis giedojime ir dainavime 
ir veikti parapijos ir savo na u 
dai ? Užtad dabar jaunimas 
spieskitės į krūvą, ypač prie 
choro. 

Chorai išsirinko darbščias 
\aldvbas, kurios su choru na-
įiais darbuosis taip energin
gai, kad New Yorkas taptų 
kaipo žvaigždė visoms lietu
vių kolonijoms , Amerikoj, y-
pač jaunimui parodytų pavyz
dį kaip reikia darbuotis.# 

New Yorko senis. 

jo gerai1. Garbė & Vy&ams už 
tokį įspūdingo veikalo aivai-
dinimą ir tikiinės, kad ateity
je daugiau tokių veįkalų vai
dinimo susilauksime, nes, kaip 
girdėjau, ši rudenį L. V. 79 
kp. dramos skyrius apsiėmė 
atvaidinti veikalus Šv. Juo-, 
z,apo Dr-jai ir S. L. R. K,. Ą. 
171 kp. 

iL. Vyčių kp. parengtame 
vakare dalyvavo daugiau ar
tistinių, dailės jėgų, ir kalbų, 
Šio vakaro pelnas buvo skir-' 

tas parapijai. Turbūt parapi
jai liks apie $150.00. Valio! 
vyčiams už gra£ų vakare, o 
svečiams u& atsilankymą. 

J Kulniskietis. 

G 

MOKSLEIVIO, DARBUOTO 
JO SU DAINININKE 

SUTUOKTUVES. 

NE KONCERTAS. BET PA. 
RODIJA. 

* DR, A, L. YUŠKA § 
1900 So. Halsted Str. 

Tel . Canal 2118 
oj Ofiso vai . : 10 ryto iki 12 po piet. » 
oj 5 iki 7 vai vakaro. ° 
3 Rez . vai . : 2 iki 4 po pietų. ° 
• j 4 1 9 3 A r c h e r A ve. 
* Tel . Lafayet te 0098 

ŽINIOS IŠ DETROITO. 

t 

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

4442 So. Weatern Avenue 
Telef. Lafaye t te 4149 

Vaan4os: t - 1 1 rytais, 1-2 po 
pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
niais t iktai po pie tų 2 iki 6 vai. 

Iš jaunimo darbuotės. 

Orui atvėsus, draugijos su
kruto ir pradėjo rodytis sce
noje. L. Vyčių 79 kp. atvai
dino Šv. Elzbietos gyvenimą 
i»- jos mirtį. Šis veikalas buvo 
vienas iš rimtesniųjų ir mato
mai nelengvas išmokti. Bet 
pasisekė gerai. Elzbietos rolė
je atsižymėjo 1). Gustaitė. J i 
visuomet vaidinime atsižymi. 
Šiaip kiti artistai pasirodė ge
rai. Tik Daunis biskutį silp 
niau vaidino. Rezisieriavo M, 
Šimonis, todėl ir veikalas išė-

' DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4431 Sa Ashland Are , 
Tel. Vards 9»4 

TeL Varos 0 » t 4 
OFISO VAI*: ' 

S—10 v. ryto, 1—3 ir 7—0 v. T. 
N e d ė l i o m i s : nuo l t v. ryto iki 
3 vaL po piety . 

sx 
Rezid. tel . Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 0692 

Dr. A. A. R0TH 
R U S A S GYDYTOJAS Ir 

C H I R U R G A S 
Special is tas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ugų> 

Ofisas: S335 S. Hals ted St. 
Vai.: l t — 1 1 ryto: 2—9 po 
p i e t t 7—8 vak. N e d . l t - — 1 2 d. 
Re*. 1132 Independenee Blvd. 

Chicago. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika-
, lauja pagelbos. v 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 
JOHN J. SMETANA 

Akių Specialistas 1 
1801 So. Ashland A ve., kamp. 

18-tos gatvės 
Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 

Ant viršaus P l a t f s vaistinyčios 
Terayk m a n o parašą 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nedėl iomis nuo 9 iki 12 pietų 

— — — - • • 

Valparaiso, Ind. — Laikas 
bėga risčia; keičiasi gamtos 
apsireiškimai; medžiai ir žoly
nai* atmaino savo atvaizdus. 
Tas piit yra ir su žmonėmis: 
vieni dar jauni, laukia su
brendimo; kiti-gi, subrendę, 
žiuri į ateities tikrąjį pilnąjį' 
žmogaus gyvenimą. Nežiūrint 
ar studentas ar tai paprastas 
fabriko darbininkas, į motery
stės luomą, gana smalsiai žiu 

1 

ii ir, prisiėjus progai, suradęs 
savųjų, kurios gal per ilgą lai
kų ieškojo ir geidė pradėti 
su ja savo naująjį gyvenime, 
tuokiasi ir pasižada abu kar
tu, pilnąjį žmogaus gyvenimą 
vesti. 

Mes Yalparaiso universiteto 
studentai esame nuliūdę nete
kę savo tarpe studento Anta
no Rakausko, kuris atsiskyrė 
iš pavienių tarpo. Lapkr.- 5, 
1922 m., šv. Povilo, airių Ry 
1110 Katalikų bažnyčioje, Val-
paraišoje, Ind. kun. V. Man-
golain surišo jį amžinu, mote
rystės ryšiu su Elena Nariu
kai te, iš Bostono. 

Mes, Valparaiso universite
to studentai, iš širdies linki
me jaunavedžiam kuolaimln-
laausio, sėkmingiausio ir tai
ki ngiausio gyvenimo ant vi
sados. 

Turiu čionai pastebėti vi
suomenei, -ivad jaunavedis, An 
tanas Rakauskas, yra gabus 
studentas, buvęs Wilkes Bar-
re, Pa. "Tėvynės Balso*' re
daktorius; yra pasižymėjęs 
moksleivių tarpe, ir visuome
nės veikėjas. Jaunavedė, Ele
na Narinkaitė, yra talentinga 
dainininkė. Jauavedžiam ii-, 
l iausiu metu! 

Studentas 

W#st m». — Lapkr. 4 d. 
Meldažio svet įvyko Rietuvių 
Ja l tos Žvaigždės Pajšelpinio 
fįkubo koncertas ir balius pa
minėjimui 10-ties metų kliubo 
gyvavimo sukaktuvių. Žmonių' 
prisirinko apie 600 asmenų, 
tiek daug, kad pritruko šėdy1 

nių ir daugelis turėjo stoVė-ti 
užpakalyj sėdynių daugiau-
kaip pusantros valandos. Tai 
yra labai apgailėtinas daly
kas. Buvo pritaikinta tam tik
ra programa, kurią išpildė 
Laisvės Kanklių choras, va
dovaujant P. A. Kvedarui. 

Pirmiausiai ant estrados pa
sirodė taip jųjų užvardintas 

n i a i . 

j NAUJIEJI LIETUVOS 

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

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Te le fonas : Yards 2544 

3352 South Hals ted Street . . 
Ant virfiaus Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
t, 4 po p ie tų: nuo 7—0 vak. 

Nedė l iomis n u o 10—2 
Oofisas ir gyven imo vieta: 

Res . Tel. Cicero 3454 
Ofiso Tel. Cicero 4 t 

i 
|! 1325 So. 43 Court 
J N. E. Cor. 49 Court ir I I Str. 
a ant viršaus vaistynyčlos. 

DR. J. SHINGLMAN 
DRAUGIJOMS ŽMIOTIIfA. 

• i ^ - i 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, Dl. 

• f 
1% 

Te» Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
U E T I J V I S DEJTnSTAS • 

6712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47^ta* Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki » 
Seredomis nuo 4 iki 2 vakare. 

~ •̂ *~j:r*.T""'" ^-nr7~^<!*'="J"'*" \ * i n_ i — 
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Dr. I. E. MAKARAS 
Lictuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10300 . S. Michtgan Avenue 
Telef. Poltmaii 342 ir 340 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 iki 9 vak 

Dr.A.J.TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS I R CHDRCRGAS 
10821 So. Michigan Ave. 
VALANDOS: 8—10 ryte 1—S po 
piet ir 7—0 vakare. 
Tel. Pu l lman 3213. Chicago, III. 
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diicero, Dl. — Visoms Cice-
ios draugijoms, labiausia mo-
tenj ir merginų, kurios laikys 
<susirinkimus iki lapk. 30 d., 
prašoma, kad pasistengtų iŠ 
rinkti kuodaugiausja rinkikių; 
Labd. S^-gos viešai rinklia-vai 
lapkr. 30 d. Rinkliava bus tik 
-Cieeio, 111. 

Taipgi meldžiame ir Chica-
'gos moterų ir merginų draugi
jų prisidėti prie viešos rink
liavos Ciceroj. Centras bus ba
žnytinėj svet. (14 st. ir 49 et.). 

Labd. 

Kas niekuomet kiaulių ne-
ganęs būna kitiems vadu. Ža 
sinas. N 

"Internacionalas", vienų vy-
Yų choras: na ir užtraukė sa
vo revoliucines dainas, be ku
rių jie, žinoma, neapsieina, nes 
kaip nia*yt ir patys nariai yra 
tai tikri tie Rusijos bolševi
kų užtarytojai, raudonapar 

Paskui ant piano skambino 
j-olo M. Juozavitas, kurs na
bagas susilenkęs, Jyg kad k u ' 
protas, negali sugaud>rti kle-
višių, nori* pasirodyti kuo to
kiu, bet matytis ne kų tesu
geba. 

Paskui pasirodė patsai pro
gramos vadas P. A. Kveda
ras, su savo soio, kurius ir 
maži vaikai gatvėse gana ge
rai sudainuoja^ o aplamai už 
silaikymas scenoje, tai rodos, 
kad jis kokį teatrų, vaidina, 
tai paprastai ir dainas taip 
dainuoja. Jau jeigu kokį žo
di apie meilę taria, tai pas ji-
jį tokis paprotys, beveik kone 
ir išpildo. Kad jau patsai1 va
das taip pasirodo, tai apie 
jojo mokinius nėra reikalo ir 
kalbėti. Ar nebūtų geriau, kad 
P. A. Kvedaras, kur nors pa 
si mokintų rimtumo. O gal ge-
•riaus butų kati paimtų pavya-
lį nuo kai-kurių savo solistų 
-čių, kaip Pr. Sadauskas, P. 
Dauderis arba p. Šjrvaitė ku
rie maždaug turi šiek-tiek 
rimtumo scenoj. Galbūt, kad 
tie solistai įsižiūrėję į savo 
mokytoje, ir pastebėjo jo to 
elgesio nenaųdingunia,, tai pa
tys kiek nors dasiprotėjo. 

Gal kada ir pats P. A. Kve
daras dasiprotės. Kiek teko 
pątfunyti, atsilankiusiai visuo 
menei ta programa taip Įky
rėjo, kad pradėjo nerimauti, 
kalbėtis tarp savęs, kiti kojo
mis trepsėti. Nors konuteto 
narys J . Duoba stengėsi kiek, 
galėjo šiek tiek apmalšinti bec 
tas suvis nieko negelbėjo. P.' 
A. Kvedaras matydamas, kad 
J. Duobos meldimas skamba 
vien tik sienoms, tai pat's pa-
sirįžo numalšinti triukšmada
rius, bet jam nei tiek nevyko. 
Vienu žodžiu programa vyko 
blogiausiai visais atžvilgiais. 
Balius buvo pasekmingas. A-1 

tėjo būry koksai kliubas iš 
Cioero, Dl. Gaila, kad nenu-. 
girdau vardo, kuris įteikė pui
kią, dovaną, "Ši rd is" , kai|>o 
atminima dešimties metų su-, 
kaktuvių. Po programos buvp 
šokiai. 

Kaip viskas užsibaigė, nete
ko matyt į nes, prasidėjus šo-

No. 45. Broliukai — Dobilėliui 20c. [ 
No. S. 1. Bejėgis Socializmas , T. . . 5c. 
No. B. 1. Bažnyčios Istorija 75c. 
No. 12. Evangelijos dalis 1.00 
No. 57. Ekspresionizmas • 25c. 
No. 30. Gėlių pintinėlė 20c. 
No. S. į Gyvasis Rožančius 10c. 
No. 43. Gjesmynėlis apdarytas 70c. 
No. 26. Giesmynėlis be apdarų 60c. 
No. S. 1. Gegužio D&ėnuo 30c. 
No. 4. Gerų ir Blogų raštų skaįym, 10c. 
No. 28. Darbas Tiesoje ir Teisybėje 20c, 
No. S. 1, Dievo Karalystė Jumyse Yra . . . ' . . 15c. 
No. 60-61. Demokratija . . . . . . . . V 1.00 
No. S. 2. Mano Ta»rė. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 

šie teatrališki veikalai: Žodžiai i r Atbalsiai 
kaina « 45c. 

No/ B. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa
rašė Petras Vaičiūnas. Kaina 35c. 
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N. 32. Mus mažiausiems, mus mieliausiems. Parašė Pr. 
Mašiotas, iliustravo P. Kalpokas. Kaina 30c. 

No, 32. Pasakėlės. Pr. Mašiotas 30c. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant

roji knyga. Parašė Vaišgantas. Kaina $1.00 
No. 26. Planetos ir žvaikžflės, trumpas astronomijos va

dovėlis, pagal K. Flammarioną. Parašė J , 
Gerutis. Kaina 30c. 

Njo. 48. Jėzaus Širdies Mėnuo 50c. 
No. S. 1. Ka. mokslas gali pasakyti apie pasaulio pabaigą 10c. 
No. 56. Kun. Jonas Balvočius — Gerutis 5c. 
No. 70. Išpažinties Paslaptis 75c. 
No. 32. 32 Krasinskis 2c. 
No. 16. Kūno lavinimos klausimas 10c. 
No. 13. Kame Išganymas ..,. : 20c. 
No. 10. Kultūros Viešpatija — , 5c. 
No. 34. Kunigai kovoje su caro vald , 5c. 

; No. 2. Mūsų Jaunuomenės Idealai .« 20c. 
No. 33. Malda už dvasios tėvą 2c. 
No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin

kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J . Tallat-
Kelpša y 20c. 

No. S. 26. Kūno lavinimos klausimas Lietuvoje. Pa
rašė Kar. Dineika. Kaina 5c. 

No. S, 26. V. Krėvės Raštai Kaina 80c. 
No. S. 3. Kaip Susikūrė Jungtinės Valstybės. M. Šalčius 25c. 
No. S. 2. Karo metų eilės. Surašė ir išleido kun. St. 

Durskis 10c. 
No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksm.ė mysteria. Parašė 

Vidunas 50c. 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbo s vertė 

B. Kasaitis 75c. 
No. S. 12. Moterystės Nesuardomybė. Parašė J . Lesau-* 

skis , ; . . . . . . . . 15c. 
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma

šiotas 25c. 
No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmų soenos vaizdelis. 

Parašė A. Giedrius ^ . . , . . . ' . . 15c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas v . .^ . 45c. 
No. 39. Melskimės Mergaitėms 60c. 
No. 24. Mano Knygelė .' f. 10c. 
No. 36. Marikė , . ; 15c. 
No. 7. Labdarybės tvarkymas kitur ; 10c. 
No. S. 1. Lietuvos Ist. (252) t . . .A 75c. 
No. 29. Paaugusių žmonių knygelė y 35c. 
No. 62. Melskimės. Vaikams ^ , 60c. 
No. 52. Pavasario Balsai . :\ **•.»•# • • • 1*00 
No. 53. Planetos ir žvaigždės ..». > 30c. 
No. 27. Paklydėliai ., 15c. 
No. 21. Rudens Aidai ; 60c. 
No. 46. Raudonoji Vėliava , 15c. 
No. 18. Rūtelių darželis , 20c. 
No. 14. Tomas Akvinietis Į. 3c. 
No. S. 2. Socializmas ir Krikščionybė ;, ...\. •• 5c. 
No. 8. Savasties Klausimii į 3ct 

No. S. 3. Sociologija i- 35c. 
No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija ;. 66c. 
No. 40. Savasties Principas X 3c. 
No. 44. Socialis Klausimas 4 1.50 
No. 3. Lietuvos Istorija (292) „/ 40c. 

P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyt i knygų unm. 
J" DKAUGAS »|TB. CO. 

2334 South Oakley Avenue • Chicago. Illinois. 
No. S. 2. $ainų atsiminimai iš fįetuvos istorijos. M. 

• > 
* 

i 
L I T A I 

Jau Siunčiama Per 
DIDYJI VĄĮATUim 

BANKĄ 

Central Manufactyring 

1112 West 35-ts Street 
; «, C&icago. 
Turtas virš $T,600,000.00 

KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DGKUMOI. 
TUS PADALOM DYKAI 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami 
- - vsados kreipkitės pas 

S. L. F A 9 I 8 N A S Co. 
809 W. 35tli St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 Ir 0774 

TAS BUS L.ABAI JUM A N T 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame P i n i g u , i* 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSA*LAlVl-f I R 

TEISINGA PATARJfAVTMA 
! ^ m 

IW«lHFa^lMHliHI^U||i»tflf« 

V. W. RUIKAUSKA5 1 
§ ADVOKATAS I 

Ofisas Dtdmimtji: 

29 South La SaUe Street | 
aambar la &S0 

Telefonas: Central CS99 

I ¥akw»is, 812 W. S3rd St. 
H Telefonas: Yards 4«81 

uiiiiiuiiiii^jiiiiiiiiiiiiLTJuiiiiiiiiio:: 

Tel. Kandolph 4758 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidmnlerttyje 
A 8 8 O C I A T I O N B L I> Q . 

18 Soath Ls «aile ***** 
i Room 1S4I 

Valandos; 9 ryto lkl t po plstų 

1 
i N a m u Tai. Hyde Park I f t ^ 
* * * M • • • • - - - - •• - Į w Į Į, m į x x 

J. P. WAITCHES " 
La wy er 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-427 ,V. Dearbhra 
Stroet TeL L*-arborn «088 
Vakarais: 10786 S. Wabash Ave. 
Roscland Tel AiUmam 8 8 f 7 

Telefonas Vards 1188 

,STANŲB? P j 
MAŽEIKA 

GRABORIUS 

blliue visokiems^ 
reikalams. Kaina1) 
nrlalaamoa 

3319 Aubum 
Ave. Gkicago 

—— m^m 

•kiams, apleidau svetainę. Tik 
tiek girdėjau iš kitų kad pa-
'baigoj užtraukė maršą, kuria
me ėmė dalyvuma; kaipo mar
šo vedėjos: Zof. Gricaitė ir 
da r kitą panelė, kurios vardo 
nesužinojau. Pagerbimui mer
gaičių buvo. suteikta po " ro 
žių bukietą'? ir rodos tuomi 
viskas užsibaigė. 

Mokinys. 

S ; D., EACHAW*CZ 
LIETUVOS G R A B O R I U 6 

4 W. 2S-rtt PI. Cblcago, III 
Patarnauja ; la idotuvėse kuopl^ 

S g a u s i a . Reika'le meldžiu atsišau-i 
Ekti, o m a n o \darbą busite- užga 

,?nėdinti . T e l . Canal 1271—2199 
iitiftuiiilimiipiit iiiiiiiiiiiiiiiiiMNiiiiiin 

Tel. Lafayet te 4223 

P L U h I B I N G 
Bįaipo l letuvys r l ie tuviams visa 
doa patm-uauic. ko£eriausia . 

M. i r U S K A 
3228 W. ; t8 - tb Street 

Telefonas Boulevard 4139 

A. NauĮdosi 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves
tuvėse krikš
tynose Įr kituo
se reikaluose^ 
Kainos prielna-4 
mos 

!3307 Auburn Ave. Chicago 
• f,'S^^@^&€,'i.'g^@-^@.^%#«asaasA»j{ 

J. TrVYAKDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVICU 
Automobiliai vis iems reikalams j 

2055 W. 22-nd Str. 2148 W. U PI.J 
TeL Canal 8543 Tel. Canal 0199 | 

ClllllllllfJlirailIlIlIlIIIIKUIIIIIINIHfA: 
P Išdtrbėjiai ir 
Simporteriai ge-
Sriausių armonl-
S k ų visam pa-

S™saulij už žemes
nes kainas negu 
kitur. Katalogas 

gdykai . 
Rašykite Angliškai. 

€ RUATTA SEREKELLI 
lĄ 817 BĮ ne Island Ave. 
C Cbicago, IU. ' Ii 
5 ĵ»nnimngjiininiĮmiyjiiiiHiiiiim 
iH48mmM98M<mm< 

alentino Dresmaking College I* / 
2407 W. Msdison Street 
Telefonas Seeley 1643 

V o k o Siuvimo. Pat tęrau klr*3 
pimo, Designing bizniui Ir n a 
ma/as . Vietos duodama dyį 
DipIusaL JK;5-**» lengvais at« 
mokėjimais. Klasos <Hnoa»ls 
vakarais. RslkalauaU ^cav^siAa 
Biznio ir Naminiai kursai fcirybė-
lių TaAsyme. Norint informacijoj 
rašykite ar-te lefonuoklte . 

SARA rATJEK, pL««»J 
^^s^8^«f8^^8^l9^^8>a^^^»^^8J9^»8• 

V 
Bemkite savuosius. 

file:///aldvbas
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SUVAŽINĖTAS JAUNAS ĮDOMIOS RINKIMU PA 

SĖKMĖS. 
VAIKINAS. 

DEMOKRATŲ PARTIJA 
IMA ATSIGAUTI. 

Gal kongresas bus demokra
tinis. 

ZVIiesti'lv La G ra n ere vakar 
m « * 

nt-žiiiomas automobilistas su
važinėjo 17 m. G. W. Howe 
Galvažudį s vis:; i nesustojo. 
Policija jo ieško. • 

prie šv. Kazimiero lietuvai
čiu Vienuolyno. 

i \ Aida. 

BRIDGEPORTO ĮVAI
RUMAI. 

KALĖDOMS BESIARTI
NANT, 
• » - * • 

Pracilą antradieni rinkimai 
visoj šalv buvo gwi . Kuone 
kiekvienoj valstybėj demokra-
t:i partija padarė žymu prog
resą. O juk 1920 metais ta 
patį partija buvo labai nus
telbta. 

Dar i.*ra tikru žinm apie 
kongreso sąstatą. Demokratai 
tvirtina, kad žemesniuose kon 
;-reso rūmuose demokratai tu
rės narių didžiuma. Teeiaus 
republikonai kol-kas užgina. 

Senate republikonai visvien 
turės didžiumą. Bet ta jų did
žiuma žymiai sumažinta. De
mokratiniai senatoriai dau-
t iau vietų laimėjo. 

Cook apskrity, taigi, Chi-
cagoje, laimėjo demokratai, 
("'i a valdančioji republikonų 
mašina sutriuškinta. 

Keturiose valstyl&se — Ca-
lij'oniia, Xew Jersey, Missou-
ii ir Illinois ])iliečiai balsa
vo alaus ir vyno klausimu. 
Tam balsavimui buvo.priešin
gi probibicijos šalininkai. 

Visose tose keturiose valstv 
l>ėse didelė dauguma balsų 
piliečiai pareikalavo, idant ša
liai butu Gražintas alus ir vv-

ŠV. ANTANO LABD. SĄ 
GOS TAG DAY'\ . 

L a s. 
' i * I aisri .i šios keturios valsty-

i *'s indorsuoja atmainyti pro-
! ibicijos įstatymą. 

Illinois valstybėje daugu
ma piliečių pripažino karo ve-j NETIK VAKARIENIAUS. 

Šiais metais su aukų rinki
mu, taip vadinimu *Tag I)ay?, 
Labdarybės naudai nelabai 
nusisekė. Bet ir tai gerai, nes 
laivo manoma, kad visiška* 
nebus galima iš miesto val
džios išgauti leidimą daryti 

*> C m 

rinkliavą. Ačiu pasidarbavi
mui gerb. Dr. S. Brenzos tapo 
išgautas leidimas ir " T a g 
Dav" įvyko lapkr. 5 d. Iš vi-
so surinkta $1,439.98. 

1. Šv. Jurgio ' para p. 5-ta 
kuopa surinko $354.94. 

2. Šv. Mykolo parap. (lta 
kuopa $306.23. 

3. Šv. Kryžiaus parap. 1-inti 
kuopa 2< 17.21. 

4. Aušros Vartų parap. 7-
ta kuopa $265.f)8. 

5. Dievo Apveizdos parap. 
4-ta kuopo $110.00. 

(J. Nekalto Prasidėjimo pa-

B rangus Vežime: 
Gerai prisirengk, ypač ge

nis ratus užsimauk. Hol-
sti'iėio graborius aplei
džia Holstryti. Pri
žiūrėk, kad vežant jį, kaipo 
"pypkor ių" tarybos preziden
tą, nesugriutumei. ir ^nepada
rytumei tokiam garbingam 
žmogui gėdos. 

Dabar T'nionaunės bambizu 
"vyskupas" džiaugiasi, ran
kas trina, kad graborius, me-
todistų "vyskupas1 ' , aplei
džia llolstrytj ir neva
rys su juo konkurenciją para-
pijonų gaudyme jam čia»pat 
po nosimi. Jei tik Mickus bu
tų gudrus, tai nusistvėres 
Bridgeporto vežimą, primokė
tu jam gerai, o šis tą gral>o-
riu, jo konkurentą nubarškin-
tu gal ir visai iš Chicagos. 
Bet, ar bambizas bambizui 
jau visai meilės neturėtu l 

Tėmytojas. 

Iš ateinančių j Ameriką ži
nių matyt, kad Lietuvoje gy
venimas Jau įeina į tikras vė
žės, iš kurių buvo išstūmęs ne-
lemtasai auksinų ir vokiškų 
markių smukimas. Mat, ką bu ]cyte ir persitikrinkite, 
vo galima viena dieną pirkti 
už l,0d0 auksinų, tai ant ryto
jaus ja už tą patį reikėjo mo-

iiiiiiiiiiiiiiii 
EXTRAM • 

mj,*h Jtl » 

Atsidaro Nauja Bucemė 

SUBATOJ, LAĮPKR. l į 1922 

Tavoras pinuos kliasos, kai
nos žemiausios, 'patarnavimas 
geriausias. Orderius pristatau 
į namus — biznis cash. Atei-

KAZIM. BŪRAS 
1845 West 47-th Str. 
. Chicago, 111. 

Tel. Lafayette 5069 
(Apgr.) 

-
_tXA 

keti dusyk ar trissyk daugiau, 
"kas vieną dieną buvo turtin
gas, tai ant rytojaus pasijuto 
su tais pat pinigais jau be
turčiu. 

Dabar, kuomet įvesti Lietu
voje savi pinigai — litai ir 
kainos viskam nustatytos pa
stovios, tai jau nei vienam ne
reikia abejoti apie pinigų per-
kančiąją. vertę: Jitng yra, ir 
bus litu kaip šiandien, taip ir 
rytoj, ir visad. 

Oeistina "tife, kad Lietuvos 
ž m o n ė s , k o d a u g i a u s i a i t ų l i t ų F A R S T D U O P A labai * . r a s čeve 
t u r ė t ų . N u s m i l k u s a u k s i n ų ver~-*ykų Storas ant 61-st SU art i South 

Park A ve: apygardoje turtingesnės 
kliasos žmonių apgyventoje. Biznis 
gerai išdirbtas, didelis vėliausiu ma
dų "Stock", puikus Storo "fixtures", 
Lease geras da an t 3 metu. įmokė
ti tik $3,000, rešta ant lengvu iš-
mokesčiu. Pirkėjas privalo būti ge-

tei iki žemiausio laipsnio, ne-
penlaugiausia Ji tų (žmonės už 
juos gavo. O čia Kalėdos arti
nasi' — žmonėms pinigų rei
kia: ir algoms mokėti, ir šven-

PKIJVTNGAS DARRAS 
Kiekvienas darbininkas turintis 

palinkima agentautl gali pasipelnyti j 
daug geresnj pragyvenimą negu dirb
tuvėje. Kreipkitės laifikij arba ypa-
tifikai. 

J.* B. AGT/VS & CO 
8113 South Halstrd Stivet 

Chioago, III. 

PARDAVIMUI. 

A Situation Saved 
0 t 

Vienas Chicagos biznie
rius turėjo važiuoti Spring-
fieldan su bizjtiio reika
lais krito ir išsisuko koją. 
Parvežtas namo, jis pa

šaukė Springfieldan Long 
Distance telefonu paaiš
kindamas apie savo nelai
mingą atsitikimą ir užbai
gė visą biznį per telefoną 

Ištikus nelaimėj ar ligai 
Bell Long Distance telefo
nas ta!nkiai išgelbsti situ
aciją-~ 

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

P R A N E Š I M A I . 

. . . . .' rai su čeveryku bizniu apsipažinęs 
tems linksmiau praleisti, ir do j ir moKHi anghška kaiba arba įai-
V a n O i n s saVO m v l i m i e m s i e m s ! kyti klerką angliškai kalbanti. Sa

vininkas turi du storu, tai viena no
ri parduoti 

Atsišaukite pas 
A: OLSZEWSKf, 

Dievo Apveizdos Parap. — 
rap. 3-eia kuopa %~1'M. ' - Vyf-rų 4 kuopos svarbus m« 

7. Visų Šventu para]). 2-ra uesinis susirinkimas įvyks 

3235 S: Halsted St: Cliioago: 
Tel: Boulcvard 0552 

kuopa $63.52. 
Nepasisekimo priežastis y-

ra ta, kad vėlai sužinota apie 
leidimą ir kad nuo pietų pra
dėjo lyti ir lijo iki nakties. 
Bet ir tai aeiu pasidarbavimui 
išrinktos komisijos ir rinkė
joms surinkta apie pusantro 
tūkstančio dol. 

Reporteris. 

i'-ranams bonusuj m. \\\\ tiks
lui le^islatura skyrė 35 mili-
<:ius dol. 

AUTOMOBILIAUS Už 
MUŠTAS. 

Ant kampo 35 irat. ir Ar
cher ave. automohiliaus už
muštas 14 metu vaikas Tito-

4-

į .as Visek, 3550 Irving ave. 
Automobilistas Xieholas AVa-

Iters, 1112 Sheridau road a-
reštuotas. 

MIRĖ NUO SUŽEIDIMO. 

Julius Karzer, 67 metu, mi-
:"• T,ake View ligoninėje. Pra-

<jtr], šeštadienį ji sužeidė au
tomobilius. 

NIEKO NELAIMĖTA. 

Policija nieko nelaini\jo ty
rinėdama areštuota andai Jo-
!.n Sorrenti, kurs įtariamas 
namu padegime. 

Tcėiaus jis paimtas obser-
vtieijai psyeliopatu ligoninėn. 

Bridgeportas. — • .Jau kelios 
savaitės beliko iki "Seserų 
\ ' aka i - i« j n t* - s" . A l u s ų v e i k ė j a i 

<!ar spareiau sukruto dirbti. 
IJilivtus pradėjo visu smarku
mu pardavinėti pp. K. ir I>. 
Naiiiižonnai, Pušinskai, ]). Ro
žė Afaziliauskicnė, j>. Petr. 
Janeauskaitė, ]>. Pet. Žioiras 
ir kiti. 

Bet mušu žmonės netik eis 
vakarieniauti, bet kai-kurie 
neš ir stambias dovanas Vie
nuolyno koplyčiai, va, pa v. p. 
Juoz. (Vnuuiskas žada tekš
telėti visa šimtine — bonais ir 
dar viršaus kiek uždėti. Ren
giasi ir kiti — sako jau kop
lyčiai aukoti — ypač Vienuo
lyno koplyčiai, kur mušu se-

• JT V J 4, 

>utės ir jii auklėtinės melsis 
nuolat liž savo geradarius — 
tai jau tikrai taip kaip auko
ti pačiam Dievui. 

Jei taip kitos parapijos sū
kius darbuotis koplyčios nau
dai, kaip sukruto Bridgepor-
tas — tai jau pavasary ištiesu 
bus galima padėti kertinį ak-

kotvirtadieny lapkr. 0 d. par. 
svet. Jaunamečiai prašomi su
sirinkti 7 vai., gi suaugusieji 
£ vai., nes turime daug svar-
bhj reikalu apsvarstyti. 

Beto, kurie nariai esate už
silikę su mėnesinėmis mokes-
limis, fin. rast. A. Petrulis 
prašo ju utžsimokėti. 

Alb. C. Alaburdaitė. rast. 

nupirkti. 
Todėl jau laikas mums, A-

merikos lietuviams, shisti Ka
lėdų dovanas — pinigui NAU
JAISIAIS LIETUVOS LI
TAIS savo gi minėms, savo 
draugams, savo pažįstamiems. 
Tikriausiai ir greičiausiai tos 
Kalėdų dovanos pasiekia vie
ta siunčiant per BALTIC 
STATES BAXKA, 294 Eigli-
tb Ave., Xew York, N. T„ nes 
tasai Bankas ne vien kad gva 
rantuoja pinigų neliečiamybę, 
bet ir duoda geriausį- patama-
\imą; pinigai išmokami pilno
mis sumomis iš arčiausio ga-1 ̂ ^ t<okio biznio 

SII®IIIIIIIIII!!®IIII!III!III®III!IIIIIIII®II!IIIIIIII!®II!!IIIIIIIÎ !II!I!I]IIII2 

|uŽ3CENTUs-^/:nn| 

ANT PARDAVI^W) Kviet-j 
kinyčia gera vieta kiekvienam ^ 
kuris kalba lietuviškai. 

•Telefonas Canal 0886 

Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

Gedi gauti. = 
\ 

P A R D A V I M U ARBA M A I M M I I . 
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius elektra, 
maudinės, aukštas cementotas skie
pas, visur kieto medžio trimingai, 
furnaee apšildomas, del aJatejų fla-
tu, lotas-37x125, garage del 1 ma
šinos, randos $97.00 ant mėnesio 
anglių nereikia duoti Mainysiu ant 
mažesnio namo. loto. [automobilio, 

Svarbus L. Vyčiu Cbieagos 

vėjui pašto, be jokių trukdy
mų ir vilkinimu. Kiek Uių 
bus pasiųsta, tiek gavėjas ir 
gaus, nes visas išlaidas Ban
kas apmoka pats. 

Atkeliavusieji iš Lietuvos 

F. J. SZEMET 
4217 Archer Ave. Chicago. 

Tel. Lafayette 6824 

i 

A. F. CZESNA'S 
PIRTIS 

NIS VANAS 

Apskričio mėn. sus. įvyki sek- žmonės pasakoja, kad turin-
madienv, VI d. lapkr., 2 v. il'e^ laivakortes išpirktas 

iA n- \ • > BALTPC 8TVTES B fcNKE TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
po pamaldų, Dievo Apveizdos, XiIXlj *lv n i A J K 1 D ^ x , x ' J < s 
parap. svet'., prie 18 ir Un ion! 2 9 4 ****** A * * » ^ Y * * , ^ T « ^ A « O S 
ave. Visos kuopos prašomos X™--geriausiai aprūpinami ko-
išrinkti ganėtinai atstovu, nes H . o n ^ e : « f ^ &»**'** 

vimo popierius, nereikalauja 
bus svarstomi ypatingai svar- „ ^ j o k i e m s a g e n t a m s u ž 

Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 
dol. tam kas prirodys, kad yra dusia, dangus, praga- m 
ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. | s 
Ką, tas reiškia. Tai reiškia,, kad patis Biblistai tų 3 
klausimų išaiškinimą, įvertina 500.00 dol. 

» 

Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui 
gero už 500.00 "LAIVAS" nuo 43 num. tuos klau
simus pradeda aiškinti. 

"LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 500.00 dol. 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. 

Išeina "LAIVAS*' kas savaitė. Kiekvienas nume- S 
ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. Ir už 2 

= tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. 
vertės. $" =5 

1 
Į 

bus L. Vvėiu org. reikalai. 
B. J. Jakaitis, 
Chicagos Apskr. pirm. 

TOWX OF LAKE. — Teat
rališko Kliubo "L ie tuva" 
svarbus mėnesinis susirinki
mas bus ketvirtadieny, lapkix. 
9 d. 8 vai. vak. Davis 8qua-
re Parko svet. 

Visi nariai-r ės būtinai susi
rinkite, nes yra svarbių rei-. 
kalų, aptarimui. Valdyba. 

(Baugiau Chicagos žinių 
rasite trečiame puslapy.) 

patarnavimus, yra saugojami 
ir globojami visu keliu, gauna 
genis ir švarius laivus su ats
kirais kambariais, gardžiais 
valgiais ir visais patogumais, 
o iš £fow Yorko greitai nuve
žami' j keliavimo vietą. 

Todėl kaip siuntime pinigų, 
taip h* pirkime laivakorčių ke
lionei iš Lietuvos ar į Lietu
vą, reikia kreiptis vien į tikrai 
lietuvišką Banką šiuo adr?su: 

BALTIC STATES BANK 

• 

294 Eighth Avenue 

New Yo*k, Vi Y. 

(Apgr.) 

PRANEŠIMAS 
Kadangi subatoje, Lapkričio 11, 1922 pripuo

la Amerikos šventė "ARMISTICE DAY". Mūsų 

Bankas bus uždarytas, bet vakare kostumierių pa

tarnavimui bus atidarytas nuo 6 iki 8 : 3 0 v a i va-

jJNIVERSAL STATE BAN|( 
U 3252 SO. HALSTED STR. l \ 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
T&VYN&S GYNĖJŲ — ŠAUMŲ'LAIKRAŠTĮ 

" T R I M I T Ą " 
"TKTM1TĄ" leidžia IJotuvos Saulių «ajunga, kuriai rupi ne • 

bet kurių atskirų partijų a r luomų reikalai, bet ^Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo 
tobulinimas ir stiprinimas. 

"TRIMITAS" teikia daugr žinių iš Lietuvos vidaiis ir ta rp-
Jame aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus Ir t a rp -
tautnė padėtis. 

"TRIMITAS" deda eilėraščių, apysakėjiu. vaizdelių iš šaulių 
kovų už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių Ir 
šiaip daug gražių pasiskaitymų. 

"TRIMITAS" eina kar ta j savaitę 32 puslapių knygelėmis. Jo 
kaina Amerikoje: metams 2 doleriai; atskiras num: 5 centų:. 

BROLIAI AMERIKIEČIAI! 
Jums, už jurių-marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai paaiš

kins padėti mylimos tolimos Tėvynės, del kurios gerovės Jūsų 
šridys taip jautriai plaka. 

Tad išsirašykit Trimitą sau ir išrašykit savo giminiems Lie
tuvoje. 

Tuojau pasiuskit laiškelį TRIMITUI, pranešdami savo adresą. 
Vieną, mėnesį — 4 numerius, — siuntinėsime Trimitą dovanai, 
kad galėtumėt su juo susipažinti. O tur ime vilties, kad susipa
žinę panorėsit, kad Jūsų namą nuolat lankytų TRIMITAS. 

Laiškus ir pinigus .reikia siųsti tokiu adresu: 
"TRIMITO" ADMINISTRACIJAI, LITHUANIA 

Kaunas, Laisvės Alėje Nr : 26 Arba L : šaulių Atstovui Ameri
koje A: Žmuidzinavičiui 38 P a r k Row (Room 814) 

New York City 

I Nuo No43 "Laive"eina D I S P U T O S | 
SU BIBLISTAIS1 

elektra gydymų. Naujausiais j | ^ g J ^ Į ųfr $ 1 . 5 0 U Z S l S a k y k Š 

kur galima gauti pageiba nuo g" 
visuokiu ligų. Lankant musi] |§ 
pirtį, galima apsisaugoti nuo jas 
sekančių ligų: Reumatizmo, j S 
violetiviai spinduliai, nerviš- ' jg kūmo, Haičio strėnų dieglio, j i I m k p l u n k s n ą Ir p a r a š ę s i 
paralyziais, inkstų ir kitokiu, i ~ _ _ ' 1 c _ 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja-
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau
su Electriku Sanusoidal Ma-
cliina Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Eay me-
ssage, Swedish messavicli. Me-
atiduodam patarnavimą ge-
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Utaminkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. 
1657 W. 45 St. Chicago, I1L 

Tel. Boulevard 4552 

I "LAIVĄ" tnojau. 

m "LAIVO" adresas: 
I 2334 So. Oakley Ave. | 
j CHICAGO, ILL.į 
llllllllllllllEIIIIIIIIIIIISIIIIIIIilIliailllllllllllBIIIIIIIIIIIIEIIIIIilIlIHSIIS 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 
yute1 
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PEAKL QLEEN KOJTCERTUfA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena i i didžiausių Ohicagojf 
P&rdnodame už žemiausią kaina, kur kitur /taip negauti 

Mašinėlių laifikami drukuoti ir ofiso darbams yra naujau-
Bot mados. Užlaikom Tisokdus laikrodžius, žiedus, Sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordai! ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iždir-
bytčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
•urikališkus instrumentus atsakandaL 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 
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