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KATALIKO PREZIDENTO 
KLAUSIMAS. 

BIGOTAI AJPIE TAI NENO 
RI NEI KLAUSYTI. 

Šalies konstitucija kitaip 
sako. 

Prasidėjo Taikos Konfe-

LAUSANNE, Šveicarija, 1. Poincare ir Curzon turtėjo 
21. Vakar 3:45 popiety čia. kolotos valandų konferenciją 
atidaryta santarvės valstybių su Mussolini. Pranešta, jog 

\YASHINGjTON, lapkr. 21. su turkais taikos konferonci-: jie visi trys nusprendė dar-
Kuomet praeitais rinki- ja. | buotis vienybėje. 

Konferenciją atidarė fr de-j Sakoma, konferencijoje im-
legatus sveikino Šveicarijos [ginsis aktivio darbo ir Suv. 
prezidentas. T sveikinimą at-'.Valstybių atstovas, 
sakė Anglijos užsienių reika-Į Graikijos delegatai konfe-
lų sekretorius Curzon. rencijoje turės antraeilį bal-

Atidarant konferenciją sa-;są. Kituomet Venizelos lo-

mais Xe\v Yorko valstybės 
gubernatoriumi išrinktas Al. 
Smitb, katalikas, šiandie ke
liamas klausimas, delkogi S-
Valstybių prezidentu negalė
tų but išrinktas katalikas. 

Katalikui kandidatui į pre-Įlėje be turkų delegatų buvo: šė svarbią rolę Europoje. Šia-
zidcntus nesipriešina šalies Franci jos premjeras Poinca 
konstitucija. Konstitucijos re, Italijos premieras Musso-
akyvaizdoje visi Suv. Valsty-j lini. Anglijos užsienių reiku-
bių piliečiai turi lygybę, ar lų sekretorius Curzon, Grai-
jie butų katalikai, ar protes
tantai. 

Visa nelaimė tame, kad 
protestantai išpat Suv. Vals
tybių nepriklausomybės prad
žios prezidento vietą uzurpuo
ja ir kitų tikėjimų žmonėms 
nenori paduoti. Dar daugiau. 

J ie tvirtina, jog Suv. Vals-
tyl|'«s tai protestantų šalis. 

Neaptašyti ir netolerantai 
šalies politikai atvirai prieši
ntųsi katalikui kandidatui j 
prezidentus. Kiti paslapčiai 
prieš tokį kandidatą dacto: ci
tuosi. Dar kiti, 1M> abejonės, 
remtu kataliko kandidatūra. 
Bet pastarųjų yra nedidis 
skaitlius. 

Tcčiaus ateis toks laikas, 
kad Amerikos žmonės apsi-
švies, daugiau susipras, tad 
fanatikams—bigotams šioj ša
ly nebus vietos. 

Al. Smith kandidatu-
Yorko srubernato 

kijos vyriausias delegatas Ve
nizelos ir kiti-

ndie jis tenkinsis tik prašy
l u , kad santarvė Graikijai 
duotų duonos ir finansinę pa-
gelbą. Šimtai tūkstančių 
graikų pabėgėlių neturi nei 
pastogės. 

Anglija su Francija Atnaujina 
Geruosius Santikius 

ti iš Graikijos jokio karo at
lyginimo. 

Trejų metų nesutikimai. 

Ilgiau trejų metų Anglijos 
atstovas atpiklymo komisijoje 
trukdė Franeijai spausti Vo
kietiją. Dėlto, Francija 
trukdė Anglijai artimuose 
Rytuose veikimą. 

Bet kuomet Anglijoje atsi
mainė valdžia, abiejų viešpa
tijų draugingi santikiai pra 
dėta atnaujinti. Tuo pačiu 
laiku Francija artimuose Ry
tuose neteko Italijos para
mos. Italijos fašistų valdžia 
nepakenčia turkų, nes tie 
draugaujasi su /bolševikais. 

Vokiečiu ir turkų lėšomis 
Anglija su Francija susitai
kė, f f 

ATIDARYTAS S. Y. 
KONGRESAS. 

YVASHINGTON, lapkr. 21. 
— Vakar atidaryta specialė 
kongreso sesija. Kaip šian
die prez. Ilardingas skaitys 
pranešimą. 

KATALIKAI PRIEŠ BŪVU-
SĮ PREMITRĄ. 

TAI DARO TURKIJOS IR VOKIETIJOS LĖŠOMIS 

Prieš 
»ą i New 

PARYŽIUS, lapkr. 21. —: Pavartos rumunus ir serbus. 
Sir John Bradbury, Anglijos! 2. Je i kartais turkai taikos 
atstovas atpildymo komisijo-J konferencijoje atsisakytų pri-
je, iš Londono gavo instruk- "pažinti 'paduotas Santarvės 
ei jų remti visus Franci jos [ sąlygas, tuomet prie anglų 
reikalavimus Vokietijos kon-'militaristinės akcijos prisidės 
tribncijos klausime. ir franeuzai. Be to, rumunų 

Tai Anglijos nusileidimas! ir serbu kariuomenės bus 
Francijai. Anglija Francijosj sutrauktos Trakijos pasienin. 
reikalavo, idant pastaroji jai 
ge lė tų prieš turkus. Franci-

LONDONE MILŽINIŠKOS 
BEDARBIU DEMONS

TRACIJOS, 
PREMIERAS NENORI MA-

TYTIS SU DEPUTACIJA. 

PARYŽIUS, lapkr. 21. — 
Buvęs Francijos. premieras 
Painleve, parlamento atsto
vas, kalbėdamas katalikų ku
nigus išvadirto slakeriais. 

Katalikai parlamentan pą-
da\{> peticiją. Reikalauja jį 
pašalinti iš atstovo vietos už 
kunigijos šmeižimą. 

KLANAS APNYKO VALSTYBĘ KAIP BOLŠEVIZMAS 
Ko panašaus nebūta Suv. 

Valstybių istorijoje, sako gu
bernatorius. 

Gubernatorius kiaušis pre
zidento patarimų, kas veikti. 
Nes ta slapta organizacija 
grūmoja ir kitoms valstyl^ms 
ir visai šaliai, jei tinkamuo
ju laiku nebus jai nusuktas 
sprandas. 

Gubernatorius, sakoma, pra 
šys federales valdžios apimti 
valstybės valdymą. Kitaip 
nieko negalima jau išdaryti. 

WASHINGCTON, lapkr. 21. 
— Laikr. AVashington Post 
praneša, jog čionai atvyko 
Lousiana valstybės guberna
torius John M. Parker. 

J is atvyko pasimatyti su 
prezidentu Hardhigu ir į;eno-
raliu prokuroru Daugherty. 

Lousiana valstybę slapta 
Ku Klux klano organizacija 
taip apnyko, kad klanai atsi
sako klausyti gubernatoriaus 
patvarkymų, peržengia įsta
tymus ir valstybei 
civilis karas. 

grūmoja 

MEKSIKOS FAŠISTŲ TRA 
300,000. 

Žinios iš Lietuvos 

Bedarbiai susirinkę iš visų ša 
lies dalių. 

MEXICO CITY, lapkr. 21, 
— Meksikos fašistų vadas 
praneįė. kad šiandie įvairiose 
šios raspublikos dalyse jau 
susiorganizavo apie 300,000 
fašistų. 

IŠ NEUTRALINĖS 
ZONOS. 

i 

SERGA KARDINOLAS. 

O ' 

ja atsakė, kad jei Anglija 
rems franeuzų reikalavimus 
Vokietijos klausime, tuomet 
franeuzai duos pagelbą ang-

rius buvo vedama smarki ko- Kims artimuose Rytuose. 
va. VisokiosPytjžies prieš jį. Anglija sutiko. Premieras 
buvo skleidžiama literatūra. Poincare su Anglijos užsienių 
.lis buvo pašiepiamas ir kai-
kurių net piktai išjuokiamas. 

Bet Smitlrui vieton paken
kti dar jam gelbėjo. Rinki
mais jis gavo 395,000 balsų 
daugiau už savo oponentą. 

HOLANDAI GELBĖS VO 
KIEČIŲ KUNIGAMS. 

3. Santarvė nepaleis iš sa
vo rankų Konstantinopolio, 
be to, užims neutralę zoną M. 
Azijos šone. I r to visa nepa
duos turkams taip ilgai, kaip 
ilgai parlamentai neratifikuos 
taikos sutarties. 

4. Kapituliavimai bus pa
naikinti, kaip to nori turkai. 
Bet kapitaliavimų substanci
ja bus kitaip užvardinta. 

Pasilaikys mandatus. 

5. Palestinos, Sirijos ir Me
sopotamijos mandatai pasilie
ka kaip buvę. 
ų6. Visos pirm karo santar
vei pripažintos Turkijoje kon
cesijos pasilieka. 

7. Mudanijos paliaubų su
tarties sąlygos pildytinos, 
kaip i>gai bus ratifikuota tai
kos sutartis. 

8. Santarvės militarinės ka
pinės .Turkijoje ant visuomet 
pavedamos santarv.es savas 
čiai. 

9. £)ode'eanese salos bus su
grąžintos italų kontrolei. Pa
skui santarvė galutinai iš
spręs tą klausimą. 

Siaurinama turkų armija. 

10. Turkų militarirvės spė
kos Europoje apribuojamos 
iki tam tikro savanorių skai
čiaus. 

11 Turkijoje bus apsau
gotos krikščionių mažumos. 

Kaip žinoma, Vokietijos re- .Tas klausimas bus kėlia- 12. Turkija atlygina už pa-

reikahj sekretoriumi Curzonu 
atlaikė galutinas derybas ir 
atnaujinti buvę kituomet gra
žioji abiejų šalių santikiai. 

Tai atlikta .Turkijos ir Vo
kietijos lėšomis. 

Nauja sutartis. 

Tad padaryta nauja Ang
lijos BU Francija sutartis. 
Kaip ten, taip kitur ir visur 
Francija su Anglija pilnai 
kooperuos. Bus pasidarbuo
ta, kad tą sutartį paremtų ir 

C m O G N E , Vokietija, lap. 
21. _ ^Vokietijos katalikų ku
nigų varginga padėtis išju
dino Ilolnadijos katalikų ku
nigus, taip kad pastarieji nu- Italijos premieras Mussolini. 
sprendė nešti aniems reikalin 
gą pagelbą. 

Holandijos kunigai Lim-
burgbe tui'ėjo konferenciją. Bosforo pertakos laisvę. Per-
Nutarta pinigiškai remti vo- takos turi but atidarytos kaip 

taikos, taip karo laikais, kaip 
karo, taip pirklybos laivams 
la isvai p laukiot i . Šal in ia is 

LONDONAS, iapkr. 21. — 
Tūkstančiai, dešimtys tūks
tančių bedariau užplūdo An
glijos sostinę. Bedarbiai su-
vykę iš visų Anglijos ir Ško
tijos daliu. 

Užvakar sukeltos milžiniš
kos demonstracijos Trafalgar 
aikštėje. Karštomis kalbo
mis denuncijuota premieras 
Bonar Law, kuris atsisako 
priimti bedarbiu, deputaciją. 

Bedarbiai tvirtina, kad jie 
neapleista Londono, kol ne-

pasimatysią akis i aki su pre-
mieru. 

Iki šiol apsieinama be su 
mišimu. 

BRIUKSELIS, lapk. 21.— 
Serga Belgijos primatas kar
dinolas Mereier. 

ATIDARYTAS ANGLIJOS 
PARLAMENTAS. i 

miško kaž koks nežinomas bū
rys greitai artinasi ir supa 
kaimą, pranešė likusiems kai-

LHIPALINGIS. Apsigyve-'me milicininkams ir visi, grei-
nus neutralinėj zonoj — Men- tai šokę iš miego, stvėrėsi už 
ciškėj ir kituose aplinkiniuose ginklų. Prasidėjo kova. Len-
kaimuose mūsų milicijai žino- ku partizanai su persirengu-
mas lenkų partizanas ir žmo- šiais kareiviais ir karininkais, 
gžudys Stabingis su savo bu- kuriuos vadino "panie poruč-

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Vakar atidaryta Anglijos pa
rlamento sesija. Partijos gru
puojasi. 

SUKILIMAI MEKSIKOJ. 

MEXICO CIjTY, lapkr. 21 
Oaxaca provincijoje kilo nau
ja revoliucija. Pasiųsta 'fe-
deralė kariuomenė. 

SUKILIMAI KINIJOJE. 

&tai kas Anglijos su Fran-
eija sutarta: 

1. Užtikrinti DardaneUų ir 

kiečius kunigus. 
Vieno j Colo,?ne a rk ivvsku-

pjjoj ,š 2.300 kunigų _ 1.300 „ ^ ^ ^ . ^ f o r . 
vos pragyvena Kai kurie ne
turi kuo maitintis. Kai-kurie 
tiesiog badauja. 

tifikuotis. Tuo būdu, prirei
kus, bus galima pilnai už
spranginti bolševistinę Rusi-

Munsterio kardin. Seltultejją. 
paskel!4ė visose savo arki vys-- t v „. 
knpijos bažnyčiose kolektą vyriausybe ne visus kuni.Hus 
pavardėlių kunigų naudai. apmoka. 

PEKINAS, laj>kr. 21. — A-
reštuotas Kinijos iždo minis-
teris už papirkimus. Dėlto vi
sas kabinetas suįro. 

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
GRŪMOJA VISAM PA-

spublikos konstitucija garan
tuoja kunigams atatinkamas 
algas. Teeians socialistinė 

mas Reicbstage. Nes neži
nia kam tenka tos kunigams 
skiriamos algos. 

darytus santarvės piliečiams 
nuostolius. 

MASKVA, lap. 21. —Troz-
ky savo raudonąją armiją iš
vedė Čia naujau paradam Da
lyvavo apie 200,000 kareivių. 

Parodytos tuo būdu bolše
vikų spėkos suvažiavusiems 
čia iš viso pasaulio komunis
tams. 

Komunistų susirinkime pri
pažinta, kad raudonoji armi
ja viso pasaulio komunistams 
duosianti pagelbą, kilus kur-

IŠRINKTAS NAUJAS 
KALIFAS. 

KONSTANTIN()POL, lap. 
21. — Vietoje pabėgusio sul-
tano turkų nacionalistų sei
mas kalifu išrinko Abdulą 
Medjid Effendi, buvusio šai
tano Abdul Azizo sūnų. J is 
sutiko. Eina 54 metus am-
žiaus. 

ATSISAKĖ NUMARINTI 
KŪDIKĮ. 

riu, susidedančiu iš 25—30 di- 111!™'' viso 70 —- 80 žmonių, 
zertirų ir plėšikų, buvo šiek1 Stabingio vedami po pusės 
tiek aprimęs ir bijojo pasiro- valandos žiauriausio mūšio, į-
dyti neutralinės juostos mūsų' siveržv kaiman. Mūsų miliei-
pw#j. Išvargintiems ir pri- ninkai gynėsi ligi paskutinio 
gazdintioms vietiniams gyve- šūvio ir Ijesitraukdami nete-
ntojams buvo šiek tiek p a - ^ o . 3 užmuštais ir vieno sužeU 
lengvėję, l)et labai trumpam sto. Užmušti milicininkai: 
laikui. Taip, rugsėjo, mėnesyj[ J- Janulevičius, Aleks. Luką 
ir pradžioje spalių mėn. Sta 
bingis su savo partizanais ir 
be abejonės, padedamas len
kų kareivių, padais keletą ga-

mavičius ir Vait. Dukamavi-
čius. Aradas tgi jų Daunoras 
su vietiniu drąsuoliu ameriko
nu Yikt. Vaišnoru šaudėsi, Ii-

Mrs. James C. Le Brasca, 
3150 W. Monroe st., tomis die 
nomis gimė kudikis-mergaitė 
Be rankų ir kojų. Bet šiaip 
pilnai normalis. 

Le Brasca kūdikio tėvas, 
reikalavo gydytojo kūdikį nu
marinti. [Trys gydytojai po 
konsultacijos nusprendė, kad 
kūdikis turi gyventi. 

na 4 tdrąsių" ekspedicijų ant gi buvo apsupti. Vaišnora iš 
nieku nekaltų gyventojų: 

1. Rūgs. 5 d. atsibeldė pas 
Paliepio girininkijos Paliūtį, 
paėmė nuo jo porą arklių, ve
žimą, ir susikrovę audeklus, 
lašinius, drabužius ir šiaip ką 
tik rado pirkioje, ir dar patį 
Paliūtį gerokai apkulę, išva
žiavo. 

2. Rugp. 25 d. ant Norkūnų 
kaimo padarė užpuolimą, bet 
kaimo gyventojai pamatę, kad 
juos apsupo nedidelis parti
zanų skaičius, surado porą 
šautuvų ir pradėjo gintis. 
Lenkai bėgdami spėjo tik pa
imti ūkininko Gavučio arkli. 
Be to, dar padarė užpuolimus 
rugsėjo 9 d. ir spalių 9 dieną. 

2. Rūgs. 24 d. bešaudyda-
mi į mūsų miliciją iš kulkas-
vaidžių, padarė Varviškės k., pj£gė ir paėmė arklį. jVietinį 

mokytoją ap ip lėš Taipat pa-
u>ė dar du milicininkų arkliu. 

liko gyvas, Daunoro gi rasta 
tik sušaudyta kepurė. , 

Jsibriovę ' kaiman, lenkai 
puolėsi tuoj prėšti amerikono 
Vaišnoro tėvus ir tuos gyven
tojus, Hur gyveno milicinin
kai. 

Senius Vaišnorus skaudžiai 
sumušė, dukteriai Antosei su
badė durtuvais galvą ir labai 
ją sumušė. Drabužius, laši
nius, audeklus ir pinigus paė
m ė Viską, ką tik rado kro
vė vežiman. 

Adoma Saltoną labai sumų-
sė ir, metę į jo namą grana
tą, sunkiai sužeidė jo pačiai 
Antosei abi kojas. Pasjjėmė 
vežimą ir daug visokių daik
tų. Kazį Visocką durtuvu ir 

šūviais užmušė. Namą api-

| 

KLIMEK IR STERMER 
EIS TEISMAN. 

vyrai 
rasta 

13. įTurkai negali reikalau- nors revoliucijai. 

Mrs. Klimek trys 
mirę. Visii lavonuose 
arseniko nuodai. Lygiai ir 
Mrs. Stermer vyro lavone ras
ta nuodų. 

Policija suseka, kad jos a-
bidvi išnuodijusios apie 20 as
menų. 

Priežastis dvejopa. Vyrus 
nuodijusios, kad gauti aukš
tą apdraudą. Kitus nuodiju
sios iš keršto. 

Abidvi' eis kriminalin vteis-
man. 

ir pusė kaimo išdegė.' 
4. Rūgs. 29 d. ižmirklių k., 

Kapčiamiesčio valsč. užmušė 
ūkininką Antaną Jurkonį ir 
jo žmoną Mortą, jų sūnų Mo-
,. . x . . . . . v . j . toius sumušę, lenkų "drąsuo-
tiejų Jurkonį sunkiai sužeidė J . , , ; M M I L I A m _ f r . o U o 
ir viską išsigabeno. 

5. Bet didžiausią. ir drą-j 
siausią užpuolimą padarė ant; 
Guronių kaimo nakty iš 6 į 7 

I r taip keturius žmones už
mušę, kaimą apipttšę, gyven
tojus sumušę, lenkų "drąsuo-

• liai' * išsibeldė anon neutralės 
j zonos pusėn . ŽmoiĄJs t a i p 
daug nukentėjo, jog bijo tuo
se kaimuose gyventi. Keletas, 
šeimynų persikraustė jau Lei-
palingin. 

O nepersenai čia važinėjo 
Tautų Svjungos komisija. 

d. spalių. Kaime stovėjo apie 
20 milicininkų ir sargybą ne 
šė milicininkai kartu su vieti
niais gyventojais. Reikia pa
stebėti, kad kaimai Paliepis. 
Norkūnai ir Guronys stovi 
neutralinės zonos miškuose ir 
užtat apsigynimas labai sun- CHICAGO. Šiandie pra-
kus. matomas gražus oras; vakare 

Sargyba pamačiuti, kad iš laukiama atmaina; šalta. 

O R A S 
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Prenumeratos mokasi iškalno. Lai-
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nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
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"Money Order" arba įdedant pini-
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" P P A U G A S " PUBL. CO. 
23S4 3o. Oaklcy A ve., Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 

I S V A T I Š T A ^ 
MĖJO. • 

PRAUCAS 

Anglijos politikai kurie su

muš pildyti — kita. Anglijai 
vargas butų, jei konservatis-
tai negalėtų ištesėti savo pa
žadu. Tuomet tai jau tikrai 
jiems butų aukšta ir prieša-
kin butų pastatyta darbo par
tija. Didelė galimybė. Šian
die darbo partija parlamente 
užima antrąją vietą. Žymų. 
tos partijos* skaičių sudaro so 
cialistai ir net komunistiniu 
pažiūrų žmonės.. Jei ta žymiai 
sociaL komunistinė sparti ja pa
grobtų šalies valdžią, Angli
ja neišvengtų revoliucijos. 

Kad to išvengus, konserva-
tistus laukia didelis darbas. 

IŠ MUSy CENTRO 
FEDERACIJOS IR TAŲTO& 

FONDO SKYRIAMS. 

nėti, rodos, nereikėjų. Lietuvos Seime kiek katalikų 
Jeigu mes, kaipo lietuviai atstovų, tiek ir bedievių ? J£ad 

ir katalikai nesudarqme vie- išeivijoje bedievių spauda la-
no fronto, ir tai trumpu lai- biau išsiplatinusi kaip kata-

AR NEMATO AR KLA
JOJA? 

Didelės galvos, bet nedi-
^riovė Lloyd (Jeorge koalici- džiausio proto, tamsi asmehy-
ne valdžią, šiandie gali pasi 
girti laimėjimu. 

Koalicinę valdžią ( sugriovė 
konservatistai. Andai parla
mento rinkimuose jie laimėjo. 
Bet laimėjo pilnoje to žodžio 
prasmėje. Parlamente jie tu
rės atstovų didžiumą dar ir 
su geru kaupu. 

Prieš rinkimus, Lloyd (Jeor
ge ir kitos politinės grupės 
kalnus vertė ant šiandieninio 
konservatistų premiero Bona r 
Law. Sakė, kad jis atbulas ar
kliu joja ir kitaip. 

Bet balsavimai parodė, kad 
uvventoiai nauja valdžia pa-
sitiki ir tą pasitikėjimą nžn 
kordavo savo balsais. 
, Pigu suprasti ta staigi An

glijos gyventojų atmaina. Pir-
įiiiausia dėlto, kad Lloyd Ge-

bė K. Pilėnas, stengiasi vai 
dinti didelio politiko rolę. 

Kalbėdamas apie A. Kor-
i'anty laimėjimą Vilniaus kra
što rinkimuose į Lenkijos sei
mą ir kurs, anot Pilėno, yra 
nusistatęs prijungti visą Lif
tu va prie Lenkijos, šaukia gel 
bėti tėvynę nuo krikšf*. demo
kratų. Kodėl? 

Mat, vapai io j a Pilėnas, 
k riks. demokratams, kurie 
laimėjo rinkimuose į Seimą, 
labiausiai rupi sujungti Lie
tuvą su Lenkija. Senos bobos 
pliauškalai. Bet tiek to. Kokią 
išeiti iŠ tos "nela imės" rodo 
Pilėnas f Jo išmanymu tai "ne
laimei" pašalinti reikia orga
nizuotos jėgos.* 

kiO tokia jėga kuri iki šio
lei pasirodė tvirčiausiu Lie-

vallžia per keturis po-jtuvos nepriklausomybės ram
čiu, buvo ir v ra Lietuvos 

bėjo, bet mažai naudos padą- šauliai. Tai yra vienintelė 
rė savo Ša Ii/s atgaivinimui. 
Lloyd (Jeorge buvo daugiau
sia susirūpinęs Užsienių poli
tika. Nors ta jo politika bu
vo surišta su Britanijos im
perija, bet anglai ir sau daug 
ko laukė. Tef-iaus jis jų ne
patenkino. Neatnaujino pirk-

Lietuvos organizacija, kurios 
nariai su visu atsidavimu gi
na Lietuvos nepriklausomybę. 
Tai yra organizacija, prieš ku
rią klerikalai ėia, Amerikoje, 
taip agituoja". 

Kad Lietuvos šauliai yra 
nepriklausomybės sargai niu-

lybos, nepanaikino nedarbo.]ms senai žinoma. Patartume 
Tas gyventojams nesitiko ir 
štai konservatistų laimėjimas. 

Anglijos žmonės šiandie lau 
kiu didelių atmainų iš tsavo 
naujos valdžios — konserva
tistų. Prieš rinkimų Bona; 
Law daug visko žadėjo bal-
tfaotojoiiis. Svarbiausias iš vi
sų žadėjimų, tai grąžinti An
glijos gyvenimą i normales 
sąlygas, tai yra i prieškari
nius laikus. 

apie šį naują išradimą pain
formuoti, savo " f ren tus" iš 
"Keleivio' ir šiaip iš laisva
manių "abazo ' ' . Nes panašus 
Piiėriui "d idvyr ia i " tik mo-
ka tylomis boikotuoti Šaulių 
organizac. atstovą A. Žemaitį, 
kuomet reikėtų jo pasiuntiny-
l>ę paremti aukomis. Jeigu 
Cliieagoje ne katalikų aukos, 
Šauliu sąjungai, t a r iš socia
listų bei laisvamanių aukų 

flavę laiko šie>k tiek atsil
sėti nuo Tėvynės vajų, mes, 
sulig šių metų kongreso nu
tarimo, turėsime pašvęsti visą 
žiemą ir pavasarį savo išeivi
jos reikalams, jos padėčiai ap
rūpinti, ]jos -ateičiai užtikrin
ti. Kokie gi mūsų svarbiau
sieji reikalai! Gilyn siekda
mi i ir tolyn žiūrėdami, mes 
matome šiuos svarbiu-svar-
biausius mūsų reikalus: 

1. Visiems lietuviams katali-
kams tvirtai susiorganizuoti; 
, 2. Aprūpinti mūsų mokslus 
einantį jaunimą, kad jie iš
augtų į tinkamus vadus ir ge
rus darbininkus — visuomenės 
tarnus. 

3. Aprūpinti mūsų vaidely-
tes — sesutes, kaip Kazimie
rienės, taip 4r Pranciškietes, 
besimokinančias ir besiruo
šiančias mokinti mūsų jauną
ją kartą. 

Visi tie reikalai yra šven
ti, gyvi, toli siekiantieji. Juos 
aprūpinę mes pastatome tvir
toves apginti mūsų idealams 
— ir tikybiniams, ir tauti
niams, ir demokratiniams. 

Seserų reikalai atidėti pa
vasariui. Apie moksleivius pa
sigirs balsas kiek* vėliaus (bet 
jau nebeužjlgo), kai bus pas
kelbtas Federacijos nutartas 
u Moksleivių Vajus' \ 

Čia tik pasvarstykime mū
sų susiorganizavimo reikalą. 

^ra tai taip aiškus ir šven
tas reikalas, kad jo nei įrodi-

tas, tuotarpu dabar ir šimtai 
dolerių pasipila. Kas jas su-
dedaf Lietutiai katalikai, ku 
riuos Pilėnas šmeižia-' 

Kad tai yra katalikų au
kos, aišku. Laisvamaniai bei 
socialistai nerengia p. A. Že
maičiui prakalbų, nes Šaulių 
Atstovas nerenka aukų par
tijos reikalams. Visos prakal
bos įvyksta parapijos svetai-
vl>*e į kurias neina bedieviai 
— laisvamaniai ir socialistai. 
Juo labiaus, kad vietos kuni-

ku, — mes neturime ateities 
ir turime ruošties mirti — 
Ižuti. Kodėl? ftodek kad tie, 
kurie kovoja prieš mūsų idea-
lus — turi vieną frontą. Prieš 
mūsų tikėjimą eina išvien vi
sos bętikybinės srovės. Prieš 
mūsų tautybę veikia sutarti
nai Ndar didesnės ir dar stip
resnės pajėgos. Tik gerai su
siorganizavę galėsime atsilai
kyti. 

Kad vienybėje yra galybė, 
suprato tai mūsų išeivijos va
dai dar keliolika metų atgal. 
1906-ais metais jie įsteigė Ka
talikų federaciją. Vyriausias 
jos steigėjas — a. a. kun. A. 
Kaupas jau po žeme guli. Bet 
argi per tuos šešiolika metų 
mes nepaaugėjome tiek susi
pratimu, kad daugelis iš jim, 
sų vis dar nenorėtų pripa^in 
ti Federacijos su jos Tautos 
Fondu? Lai tie, kurie Fede
racijos nepripažįsta, *lni pa
rodo* kita geresnį būdą susi
organizuoti. Gal jie sakys, kad 
reikia sugriauti Federaciją ir 
ant jps griuvėsių statyti nau
ją. Bet tai butų socialistų tak
tika, o ne katalikų. Federa
cija yra katalikų demokratinė 
organizacija. Visoms katalikų 
draugijoms ir sąjungoms du
rys atviros jon >;toti i r kon
gresai laikomi nepaslaptiai, 
bet viešai, tvarkiai ir demo-
kratingai., 

Tad su visu rimtumu, kurio 
reikalo šaukiasi šventumas, 
statome klausimą visoms ka 
taliku draugijoms, taip-pat 
visiems pavieniams gyviems 
dvasia ir kūnu lietuviams ka

likų? 
Lai jįe atsako, kodėl jie ne

remia Tautos Fondo? Ar gal 
uitai, kad tasai Lietuvos lai
svei, Lietuvos laimei ir josios 
katalikybės ateičiai surinko ir 
išleido apie šešis šimtus tūk
stančių dolerių? 

Lai visi katalikai, savo bro
lių organizacijos priešininkai 
rimtai pagalvoja apie tuos 
klausimus. 

O rimtai pagalvoję mes visi 
greitai prieisime prie išva
dos, kad neatidėliojant reikia 
organizuotis visiems į vieną 
stiprų centrą. 

Kiek turime kolonijų, tiek 
turime turėti Federacijos sky
rių. Ant vietos skyrių suda 
ryti taip .lengva! Draugijos 
įstoję į Federaciją, mokėda
mos iš kasos į metus, tiek sy-
kių po 6c, kiek turi narių. 
Kurių kapa neturtinga, lai 
kitaip tuos pinigus 'padaro. 
(Centralinėš organizacijos su 
visais skyriais jau priklauso 
ir mokesnius jų centrai užmo
ka; todėl tiems skyriams nei 
mokesniai atskiri nebereika
lingi). Vietinės draugijos, pri 
klausančios prie Federacijos, 
sudaro vietinį centrą, tai yra 
Federacijos skyrių, kuriam 
kiekviena draugija ar kuopa 
įstodama įmoka $1.00 ir pas
kui kasmet moka po $100 (iš 
viso). Tie skyriai laiko kas 
mėnuo susirinkimus, esti nuo
latiniame susižinojime su vi
sos Federacijos centru ir ap-

tos Fondą, patampa tuompat 
ir Katalikų Federacijos na-
riu, rėmėju svarbiausių tautos 
reikalų. Jisai dalyvauja su 
sprendžiamuoju balsu visuose 
Tautos Fondo ir Federacijos 
susirinkimuose, svarsto kartu 

Antradienio, Lapkr- 21 1922 
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bet juk tai ne apie - Tamista 
rašyta, juk ten jupkas, juk ten 
nepasakyta nė kokios pavar-
dės. Pagaliaus aš ne "Lai 

Antradu 

ti vo' redaktorius, aš "Drau 
g o " menadžerius. 

-*i Ką tu čia man pasakosi. 
su kitais nariais svarbiausiu* Žinau aš, Tu r a s e n t u atsa-
tautos reikalus. / kai. Apie mane tai' buvo ra-

Taigi visi Federacijos i i ! Syta. Man kainunka sake. Ma. 
Tautos Fondo skyriai pir- no vyras geras. Až į teismą pa 
miausiame savo susirinkime 
lai pasvarsto tą svarbųjį 
klausimą, kaip sutraukti įj*a-
vo skyrių visas vietines ka
talikų organizacijas i r kaip 
pritraukti prie savo skyrių 
kuodaugiausiai pavienių na
rių, (Ii tų kolonijų mūsų voi 
kėjai, kuriuose dar nėra Fe
deracijos skyrių, neatidėlio
dami lai eina pas gerb. savo 
kun. klebonus ir su jais pa
sitarę, nuo jų pritarimą ga
vę, tuojau lai rašo į Federa
cijos Centre (K. Krušinskas, 
222 So. 9-th str., Brooklyn, N 
Y.) reikalaudami konstitucijų 
ir -visokių instrukcijų ir visa 
tai gavę — tuojau neatįdėlio
dami ląį kuria savo kolonijo
se Federacijos ir Tautos Fon
do skyrius. 

Fed. Sekr. 

BAISI NELAIMĖ "DRAU
GO" REDAKCIJOJE. 

' ' La ive" nesenai atspauzdin-
tas buvo tokis juokas. Bib-
listas mušęs pačią, ir sakęs, 
kad jis pagal švento Rašto 
taip darąs. Nes šv.i Rašte pa^ 
sakyta, kad reikia saTo ku 
ną varginti ir į nelaisvę pa

rūpina vietinius lietuvių ka- mušti. Kuomet jam kaimynai 
talikų visuomeninius reikalus s nurodė, kad jis ne savo, bet 

duosiu, jųs u i tąi man užmo 
kėsite.' 

Moterėle trenkė durimis, bet 
sugryžusi įkišo galvą pro du 
ris i r riktelėjo: " J ų s šmeiži
kai', šmeižikai, jų>5 šėtono sė
kla:" 

Toka tai buvo pasikalbėji
mas" su bibliste moterėle 
" D r a u g o " ofise. Nepridėjome 
nei žodžio. I r nepnasimanėme, 
bet tikras atsitikimas įvykęs 
spalių 17 & 9 vai. .ryto. 

Kad pats nebūčiau girdėjęs, 
nepatikėčiau. Kas dar i« pro 
to neišėjo, gali pamatyti, kaip 
biblrstar ne tik iš tiekos kelio, 
iš tikėjimo išveda, bet ir iš 
sveiko proto. 

" L a i v a s " aiškina tas bi-
blistų kvailybes. ' ' Laivas ' ' 
parodo, kad 'mūsų tikėjimas 
išmintingas. 

Taigi, gerbiamasis, gelbėk 
mūsų tžmones ir Tamista nuo 
kvailinimo. Ragink, kad dau
giau skaitytų " L a i v ą " ir pats 
jį sau išsirašyk* 

" L a i v a s " į metus tekai
nuoja $1.50. 

" L a i v o " adresas: 2334 So. 
Oakley Ave. Chicago,. 111. 

platina savo kolonijose katali-
talikams, a r jie jau priguli j k i ž k ^ K p a U ( 1 ^ s t i p r i na ir dkli-
prie federacijos ir prie r a n - j n a v i e t i n e s katalikų organi-

Žadėti yra viena, gi žadėji- vargu beliktų ir nudilęs cen-

tos Fondo? Jei dar ne, tai ko
dėl! Ir kada jie mano prte 
lietuvių katalikų prisidėti, po 
katalikų vėliava prisiglausti? 
Broliams katalikams rankas 
paduoti! 

Jeigu jie .bevelija būti pa
krikę, tai lai atsako tiesiai į 
klausimą: kam daugiau džiau
gsmo bus iš to, jeigu mes bu
sime pakrikę, ar aniuolams, 

gai aktyviai dalyvauja pra- ai- velniams? 
kalbose. Lai atsako, kam nauda iš 

Kalbėti1 kaip kalba Pilėnas, to, kad katalikų, stubose ran-
buk katalikai kovoja prieš dasi bedievių šlamštiai, kad 
šaulius, tegali žmogus kurs katalikai ima nebepaisyti Šv. 
nieko nemato kas mūsų vi- Bažnyčios, kad ima gėdintis 
suomenės daroma, arba, dar savo vardą 
blogiaus, tas kurs partijinio Lai jie atsako, ar didelis 
fanatizmo apjakintas klajoja, jiems džiaugsmas iš to, kad lams $1.00 į metus per Tau-

zacijas, renka aukas svar
biems tautos ir išeivijos rei
kalams ir t. t. Seniau Federa
cija ir Tautos Fondas buvo 
dar atskiri organizaciji. Da
bar jos, kad geriau darbas 
sektųsi — tapo sulietos: kas 
priguli prie Feileracijos — y-
ia kartu narys ir Tautos Fon
do — ir atvirkščiai. Seniai: 
mokesniai tikriesiems Tautos 
Fondo nariams buvo gana di
deli — mažiausiai 25c. kas 
mėnuo. Dabar, atsiradus nuo
latiniams mokesniams valsty
bei už pasus, Federacija nu 
mažino mokesnį iki $1.00 į me
tus. Dabar lietuvis katalikas, 
įmokėdamas tautos reika-

pačios kūną mušąs, tai jis vėl 
šv. Raštą atsivertęs paskai^ 
tė, girdi, čia parašyta esą, kad 
vyras ir pačia, tai vienas ku 
nas. i 

, Tas "juokas tilpo jau sa 
vaite atgal. G anądien atėjo į 
" D r a u g o " ofisą moterėlė, pa
reikalavo menadžeriaus ir 
tarp judviejų įvyko toks pa
sikalbėjimas: 

Moterėlė klausia: — Ar 
tu' mane palžįsti! 

— Iš kur aš Tamista galiu 
pažinti! Nepažįstu. 

— Tai kam tu mane šmeiži f 
— Susimi idamoji, kur, kuo

met aš Tamista šmeižiau? 
*— O gi " L a i v e " rašei, kad 

mane vyrąs muštu Meluoji, ne-
mitša. Mano vyras geras, už 
tave geresnis. 

TEISME! 
v 

Advokatas. — Atpasakok 
(žodžius kuriuos kaltinamasis 
pavartojo. 

Liudytojas. '•— Nenorėčiau, 
Netinka doram žmogui klafr 

Advokatas. — Tai pašnibž
dėk juos teisėjui į ausį. 

Vienas vyras tuokėsi su 
našle. Jo brolis sutuoktuvių 
rytą sakė jaunikiui: — Aš ne
norėčiau būti našlės antruoju 
vyru. 

Jaunikis šypsančiai atsakė: 
— Man rodos, kad geriau būti 
našlės antruoju vyru negu jos 
pirmuoju. 

\ 

Nemėginęs, žinoma, kad ne 
padarysi. 

Ėytojų palik rytojui. 
Šiandienos darbus dirbkime 

Labai gerai, Tamistefo '> šiandie. 

: KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI LIETUVĄ: 
: APLANKIUS, " 

šią vasarą daug chieagieėiu lankė 
Lietuvą. Mūsų skaitytojai buvo labai su
įdominti kun. U*. Lapelio kelionės įspū
džiais kurs plačiai J r vaizdžiai piešė savo 
kelionės prietikius. 

Kitas žinomas ir labai nnisų gerb. a--
inuo — kun. Lgn. Albavičius "žadėjo ra
šyti savo įspūdžius papildant kun. P. La
pelį. Ligi šiol nesame jo raštų gavę. Ne
nuostabu. Užtenka pakliūti para'pijon, o 
ypač klebonui, kad šimtai tiesioginių rei
kalų jį užgriūtų. 

Pastaruoju laiku pasižadėjo rašyti 
Pre k y bosB-vės .direktorius Stulpinas, kurs 
nušvies Lietuvą biznio žvilgsniu. Tikimės 
gauti įdomių dalykų. 

Kun. P. I>apelio kaliom* įspūdžius 
heapauzdinant, Redakcija gavo visą Laišku 
pluoštą. Sulyg turinio juos galima pas-^ 
kirstyti i tris rųšis kur Įvairios nuomonės 
reiškiamos kelionės įspūdžius beskaitant. 

V i e n i p r i k a i š i o j a k a d k u o . P . L a p e l i s 

perdaug tamsiai varzduoja Lietuvos gy
veniniu: miestus, kaimus, valdininkus, kai 
nio bei sodžiaus žmones ir nesistengia i 
žiūrėti kijnjos lietuvio dvasios, jo pasi
šventimo, patriotinės ir didvyriškos šir
dies kuri karštai plaka tėvynės meile 
nors ir rudinė ją dengia. Aplamai, pri
kaišioja kun. P. kapeliui už jo materialės 
kultūros žvilgsnį kuriuo jis saikuoja ir 
įvertina Lietuyą. 

Antrojį^laiškų rųšis nori eiti į ginčus 
už kai kuriuos -išsireiškimus bei literato 
budinamus klausimus. Sakysime, vienas 
tokių oponentų įrodinėja, kact Kaunas 
yra daug gražesnis už Paryžių, nors ke
lionės įspūdžių autoriui atrodo kitaip. 

Neliesdami oponento argumentaci
jos, vistik dera priminti, kad mes išeivi
joje turime tokių karstų, patriotų, kurie 
tėvynės meilės kūrenami, aukščiaus sta-
to bakūžėlę už puošniausius rūmus. Dau-
giaus jų, o ištautėjimo banga mūsų ne
praris. 

Štai kokį skirtumą pastebi kelionės 
įspūdžių oponentas už perdaug išgirtą 
Paryžių. 

"Paryžius didelis — Kaunas mažas 
palyginus su Paryžiumi, bet Nemunas j 
didesnis už. upę Seną, Upės Sen (plaukia 
per Paryžių) krantai išmūryti akmeni
mis, o Nemuno pakrantėmis riogso kal
nai, uižia miškai.. Taip, rašo toliaus, Pa
ryžius yra puikus miestas, bet ir Kauno 
nepeikiu, gi Vilnius dar puikesnis"..-

Kiti tos rųšies oponentai eitų į gin
čus kitais klausimais, bet to pakaks. 

Trečioji nuomonė kelionės įspūdžių 
pasiskaįčiusi daro tokiais išvadas: daug 
trukumų Lietuvoje: Per ketverius nepri
klausomybės metus negu ir galima buvo 
jų.išvengti besiginant nuo vidaus ir išori
nių priešų. Bet nenusiminkime, baug pa
daryta, gi ko trūksta, visi stokim dar
ban. 

Čia dedame tos rųšies Kaz. Kučinsko 
nuomonę. Prieš mus jo atsiųstas Redakci
jai laiškas. Pirmą kartą matome panašų. 
Laiško popiera paprasto didžio; laiško 
viršuje, jo šeimynos paveikslas. 

Iš kairės paveikslo pusės parašas: 
"Tėvynės Mylėtojas Kaz. Kučinskas ir jo 
šeimyna", iš dešinės payeikslo pusės šios 
eilutės: . •* 

J 

Aš Amerikos lietuvis 
Svetimoj šaly išbuvęs* 
Noriu grįžti į Tėvynę 
Atgaivinti ten krutinę, 
Ir prispjovęs sau į saują 
Eisiu mušti lenkų gaują. 
Paveikslo apačipje adresas — Kings-

ton.... ir Mieli Broliai ir Sesers. Atminus 
kad p.' K. Kučinskas jau virš 20 metu 
kaip Amerikoje gyvena, priklauso prie-
vietos'idėjinių bei pašalpinių, organizaci
jų, savo garbingiausiu titulu ikai to " Tė
vynės Mylėtojas K. K.", kad rusena ja
me gyvas noras grįžti tėvynėn ir atva 
duoti Vilnių, reikia sveikinti tautietį. Tai-

( gi p. K. Kučinskas taip rašo: 
V Aš pilnai patenkintas gerb. kun,- P. 

Lapelio kelionės įspūdžiais. M«es visi dir
bame ir jaučiame kad daug ko trūksta 
Lietuvai. Mums sąžinė kalba, kad mes 
tupime gerokai padirbėti del savo motinė
lės Lietuvos". 

Toki yra atbalsiai iš kun. P. Lapelio 
kelionės įspūdžių po Lietuvą. Savo nuo-
monę mes pareiškėme seniaus ir jos ne
kartosime. Šia tečiaus proga tenka tarti 
gerb. kun. P. Lapeliui aeiu už jo raštą. 
Kaipo literatas —x fotografistas jis savo 
gabia plunksna taip atvaizdavo atskirus 
Lietuvos tipus bei reginius, kad skaityk 
ir norėk, 
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Antradienis, Lapkr. 21 1922 D R A U G A S 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tardą 5032 

Valandos — 8 iki 11 Iš ryto 
po platų S iki 8 rak. Nedėliotais 
ofisas uždarytas. 

[I 

PRANEŠIMAS. 
orisas Dr. G. M. Glaser pe« 

reina ] rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami Ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir g>dyma kaip Ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

3149 So. Morgan Streec 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki % po pietų, nuo 5 iki 7 va*. 
Ned. nuo 10 lkl f po pietų. 

Telefonas Yards 887 

DR.A.L.YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

c. 

.-v 

5 

Tel. Canal 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. 

5 iki 7 vai vakaro. 
Rez. vai.: 2 iki 4 po pietų, 

4193 Archer A ve. 
Tel. Lafayette 0098 

i i 5 

m VALSTYBIŲ PASAK
UO KARO VETERANAMS, 

SPAUDOS DR JOS KP. 
DARBUOJASI. 

OR. A. K. RUTKAUSKAS^ 
GYDYTOJAS IR OHUtrPGAF 

4442 So. Western Avenne 
Telef. Lafayette 4144 

Vaandos: 9-11 rytais. 1-2 po 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
nials tiktai po pietų 2 lkl 5 vai. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 S* Ashland Are. 
TeL Yards 2*4 

Tel. Yards 0924 
OFISO VAL.: 

8—10 T. ryto. 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėliomis: nuo 10 v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, • Vyriškų 
Vaikų ir vtsų chroniškų Ilgų. 

Ofisas: 3335 S. HaLsttd St. 
Vai.: 10—11 ryto: 2—8 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 18 d. 
Ras. 1189 Independence Blvd. 

Chicago. 

Cicero, III. — Kat. Spaudos 
Dr-jos vietinės kuopos susi
rinkimas įvyko lapkr. 14 d. 
£iv. Antano par. mokyklos 
kambary. 

Veikiančioji komisija, VI. 
Bukauskas' ir J . Paterabas ra
porte paaiškino kad spaudos 
savaitei prirengi mo darbas 
varomas visu smarkumu. 

Knygų parupinimui konu-
si'ja Al. Zakaras ir J . Mockus 
paaiškino, kad knygos jau 
parvežtos. 

Visų Spaudos Savaitės va
karų vedėju, sus-mas išrinko 
Juoz. Mockų. \ 

Notarė, kad antradieny "kr u-
taniuosius paveikslus rodyti 
ir vaikams, po pietų. Tuo 
reikalu pasirūpinti pavedė 
kun. A. Linkui/ Darbininkais 
išrinko: tįkietus pardavinėti— 

Į J . Mikolainį, atiminėti — J . 
I A dominą ir VI. Bukauską. 

Pirm. J . Mockus pranešė, 
kad Kat. Federacijos 12 

jskyr. aukoja $10 tam kurs už
rašys daugiausia laikraščių 
prenumeratų, nemažiau kai}) 
25 prenum. Taipat pranešė, 
kad kun. kleb. H. J . Vaičių 
r.as aukojas $5 vertės knyga 
tam kurs užrašys daugiausia 
prenumeratų dienraščio *'"Dr
augo' \ Spaudos Dr-jos kp. 
patarė duoti tų dovanų tam 
kurs užrašys nemažiau 10 pre
numeratų dienraščio "Brau-

Kun. A. Binkus '* pasižadėjo, $3.50 už 8 vai. darbo. Lieka 

DR. S. NAIKUS | 
L I E T D V I S 

GYDYTOJAS fr CHIRURGAS >> 
Telefonas: Yards 2544 

8252 South Halsted Street. . & 
Ant viršaus Unlver. State^JBank "̂  
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo I 

po pietų; nuo 7—9 vak. v 
Nedėliomis nuo 10—2 ^ 

Ooftsas Ir gyvenimo vieta: f 

Dr. C. Z. Vezeflis 
LIETUVIS DENTISTA8 

5712 SO. ASRTiAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

<•• O « « 

OB. CHARLES SEGAL 
jPerkėlė savo ofisą po numeriu] 

4729 SO. ASHLAMD AVENtE 

- SPECIJALISTAS "1 

Džiovų. Motery ir Vyru I4gų 
»Val.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5 
|:|po piety: nuo 7—8:30 vakare. 
SjgNedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

duoti $5 stiksu tam kurs- už
rašys nemažiau 20 prenume
ratų mėnraščio "Giedros". 

Per namus eiti ir užrašinėti 
laikraščius apsiėmė: Iš Spau
dos Dr-jos kp.: J . Paterabas, 
Al. Zakaras ir J. Miliauskas; 
iš L. Vyčių 14 kp. u Lievinskai-
tė ir A. Jurgilevieia; iš S. L. 
R. K. A. 48 kp.: P. Mockai-
tis; iš L. D. S. 49 kp.: J . Pa-' 
terabas, A. Zakaras. J . Šlioge 
ris; iš Kat. Fed. 12 sk. J . Šlio 
gėris, Pr. Vitkus; iš Šv. Anta
no Dr-jos: J . Stankevičius; 
"Gied ra" užrašinėti: Pr. Vit-
kus. 

Sus-mas nutarė laikraščių 
prenumeratų užrašinėj ima/ tęs
ti iki Naujų Metų.. Kai užsi
baigs užrašinėj imas, tai pas
kirs dovanas daugiausia pre
numeratų užrašiusiems. 

Visiems laikraščių prenume
ratų užrašiiiėtojams bus iš-
duoti paliudijimai. 

Nutarė 
antradienio (utarninko) ir 
penktadienio (petnyeios) va
karais uno 7:30 lig 9:30 vai. 
Per šj mėnesį knygyne pabū
ti* apsiėmė PI. Ambrozaitė h 
J . Adoniinas. Laike pamaldų 
ir misijų vakarais knygynas 
bus atidarąs nuo 7 ligi 7:30 
vai. 

užtektinai ant munšainės,. kad 
jos gali rasti beveik kiekvie
noj stuboj. 

Koresp. 
Red. prierašas: Laukiame ir 

daugiau žinučių iš vakarų, pa
jūrio, daugumai lietuvių ma
žai fiinomo kraš to . . 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ATSTOVYBES PRA

NEŠIMAS. 

atidaryti knvgvna 

J. N. rast. 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2 l l§ | 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

.Valandos: 10 Iki 12 ryta: 1 lkl 4 
po pietų: • lkl 2 vakare 

! 

rm 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po n am. 
S241 — 42 So. Halsted Street 
Naujame Juclans Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligonius nno 2-12 A. A&. 

•-» r. ii. 
TeL Boulevard 7179 
Rezidencijas TeL Fairfax 5574 

AR GALVA SKAUDA? 

<XXXXXXXXXX>OOOOOOOOOOOOGOC; 

Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

Tcfefouas Pullman 3385 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Telefonas Republic 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 
šiaur: vak: kampas 55 ir 

.\>iilaiul Avenue 
VaL Nno 4 iki 9 vai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų ' kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės ištirti abu gydymo būdu, Na 
prapathia prašalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
Pirmos operacijos, tuoj- seka antra 
ir trečia: Yra gerai suprantaima kad 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesne iš
laikyti ir tuom kart ligonis hekta 
neišgydytas. 

Tai ptroii symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 
Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. Ashland A ve., kamp. 
18-tos gatvės 

Atit 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Platt's vaistinyčios 

Ternyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

Res. Tel. Cicero 3459 
Ofiso Tel. Cicero 42 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Oonit 

N. E. Cor. 49 Court ir 11 Str. 
f ant viršaus vaistynyčios. 
H 4A***eyn/a*eye>*«»*«.5*«4t 

IŠ TOLIMŲ VAKARŲ. 
• 

Raymond, Wash. — Lietu
vių čionai yra nemažas būre
lis, apie ^trisdešimts šeimynų 
ir ap'e pusantro.tuzino pavie
nių. Gyvuoja viena tautiška 
draugija, D. L. K. Gedimino. 

9 

V i s a s j o s v e i k i m a s - t a i b a l i a i 

kas šeštadienio vakarų. Tuose 
šokiuose nemažai ir moterėliu 
prisirenka. Na ir traukia 
munšaine. ir giriasi, kad dr-
j? pelno padaranti. 

Ši draugija yra aukojusi 
Lietuvos politiniams kali 
niams ir agitacijai nuverti
mui Lietuvos valdžias. Apie 
politikų, tos draugijos nariai 
turi menką supratimų. Vienį 
Išsivadina tautiečiais, kiti 
komunistais, treti visai neži
no kas jie yra> Kai-kurie ir at
rodo tikri bolševikai. 

Vienas munšainės biznierius 
paviliojo nuo kito moterį. Tos 
moters tikrasis vyras ėmė ir 
suareštavo abudu, savo pa(ii) 
ir jos paviliotųjų. Na, ir pa
sėdėjo abudu kalėjime kokias 
tris savaites kol atsirado kas 
išbondsuoti juodu. Reikėjo po 
$1,500 užstato. Nesenai buvo 

Piniginė Aukų Apyskaitą 1922 
m. rugsėjo mėn. 

I. Vilniaus atvadavimui. 
•* 

Springfield, IU. 
surinkta laike prakalbų, 

prisiuntė A» Kuperis 
i ! $26.12 

II. Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. 

Nonvood, Mass. 
per Liet. Laisvės Paskolos 

Komitetų 
prisiuntė J . Versiae-

• kas . . . . : . . . $10.00 
Elizabeth. N. J . 

surinkta laike parodos 
* rugp. G d., 

risiuntė A. Liutvinas 
* 

$
r\L 7fi 1/"I. I \J 

Viso . . . . . ' . $64.70 

UI . Našlaičių prieglaudoms. 

Elizabeth, N. J . 
surinkta laike parodos, 

rugp. 6 u\, 
prisiuntė A. Liutvinas 

. $54.00 • • • • • • 
J 

Sutraukoje. 
I. VILNIAUS ATVADAVI

MUI $26.12 
II. LIETUVOS RAUDONA

JAM KRYŽIUI . . . . $64.70 
JII. NAŠLAIČIU PRlfcKiLAU-

DOMS $54.00 
Bendrai . . . . $144.82 

Aukavusieji Kuponais 

Rugsėjo mėn> 1922. 

Našlaičiu prieglaudoms. 

M. Stulginskis, L. L. P. B. 
Kuponų, Taylorville, 111/$5.00. 

Profesinei mokytojų są
jungai. 

A. Daniunas, L. L. >P. B, 
l\uponą, Hęrkimer, N. V. 
$2.50. 

Valstybės reikalams. 

A. (Justas, L. L. P. B. Ku
ponų, Bi idgeport, Conn. $2.50. 

Sutrauka. 

NAŠLAIČIŲ PRlE(iL.VU-
DOMS L. L. P. P>. kuponas 

i r ' 

Veteranų Biuras Wasbing-
tone ' * Draugui ' ' prisiuntė at
siliepimą j [Pasaulio karo Ve
teranus, prašydamas paskelb
ti ir paraginti veteranus, Idant 
jie atsimintų, rytojų.' Tai yra 
gyvasties apdraudimo klausi
mas. 

Nebrangus už nemažą sumą 
apsidraudimas^ tai ne vien 
parankus, bet ir būtinas kiek
vienam žmogui reikalas. Tuo 
labiaus karo veteranams, ku
riems vyriausybė stato leng-
vas sąlygas. 

Karo laiku apie 4,500,000 
vvrų ir moterų, tarnaujančių 
jiktiviai armijoje ir karo lai
vyne, pasirūpino gauti iš 
4 'The War Risk Insurance" 
j polisas. Polrsos buvo nuo vie
no tūkstančio dol. iki dešimts 
tūkstančių dpi. Tos polisos 
buvo geros tik karo laiku. 

Pasibaigus karui tečiaus 
k ongresas ' ' The War s Risk 
insurance" ,įstatymą taojaus 
}>ataisė, idant apsidraudę ve
teranai jiems išdiuotas polisas 
pasilaikytų iki gyvos galvos 
mokant neaukštą premiją. 

Dauguma • demobilizuotų 
kai*eivių neatkreipi1 į tai do
mės. Pertraukė reikalingus 
premijų mokėjimus ir pačias 
apdraudimo polium paliko be 
vertės. i 

Taip įvykus kongresas tad 
nutarė duoti progos karo ve
teranams atnaujinti savo po
lisas. Tam atnaujinimui te
čiaus apribavo laiką — pen
kerius metus nuo taikos įvy
kimo. Atnaujinimui laikas 
baigsis kovo 3, 1926 metais. 
Kas iki to lai to neatsilieps 
apsidraudimo reikalu Vetera 
uų biuran Washingtone, tas 
neteks teisės atnaujinti karo 
laikų apsidraudimą. 
" Veteranų Biuro atsiliepime 
tarp kitko sakoma: 

"The War Risk Insurance' ' 
įstatymas visiems asmenims, 
dalyvavusiems armijos ir ka
ro Jai vyno aktivėj tarnyboje 
leidžia atnaujinti apsidraudi
mą nemažiau $1,000 ir ne dau
giau $10,000. Tas leidimas yra 
žinomas, kaipo "Term Insu
rance", reikalingas mokėti 
visai mažas premijas, Toliaus 
pataisyme sakoma, kad tas 
"Term Insurance" gali but 
pakeistas nuolatiniu legaliu 
atsargos 

penkerių metų nu otaikos pa
darymo. To apdraudimo yra 
šešios polisų formos: Ordina-
ry Life, 20 — Payment Life, 
30 — Payment Life; 20--
Year Endowment, 30—Year 
Endowment ir Enclowment 
maturing at age 62, 

Karo veteranams tuos apsi
draudimui palengvinimus daro 
vyriausybė. Pačios vyriausy
bės žinyboje yra visi apsi
draudimo reikalai. 

Dėlto karo veteranai ragi
nami pasinaudoti tais teikia-
.mais jiems vyriausybės paleng 
vinimais. Turi atsiminti ryto
jų. Turi apsidrausti. Nes 
^šiandie žmogus sveikas, gi .ry
toj nežinia kas gali įvykti. 

Pasaulio karo veteranai pra 
šomi išpildyti žemiaus paduo
damą kuponą ir pasiųsti Ve
teranų Biuran, Washingtone. 

To U. S. Veterans Bureau, 
Washington, D. C. 

Please fonvard information 
relative to the reinstatement 
of my insurance. 
A \ c U t l i . • • • • « • • > • • • • • • • - « • • • • 
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(Number and Street) 

(City or Town) (State) 
Certificate No. . . Šeriai No. . . 
Rank and Organization at da-
te of discharge 

i NAUJIEJI LIETUVOS f 
L I T A I 

Pinigai 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
j BANKĄ 

Central Manofacturing 
Dlstrict Bank 

J 1112 West 35-ts Street 
CI4cago. 

] Tartas vir§ $7,000,000.00 

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

parduodami 
-— vsados kreipkitės pas — 

S. L. FA3 I0NAS Go. 
809 W. 35th St. Chleago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigrus ir 
Parduodame Laivakortes. 

JEsam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAfLANTf TR* 

TEISIi^GA PATARNAVIMĄ 

NUSIPIRK LIETUVOS 
ALBUMĖLĮ. 

Ką tik gavome iš- Lietuvos 
Albumėlį dviejose dalyse. Juo
se randasi gralžiausi Lietuvos 
vaizdai. Kaina pinuos dalies 
•10c. ir II dalis 40c. Užsisaky
kite tuojau, nes nedaug turime 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Avenue J 

C.hicago, m. 

Ttl. Lafayette 422S 

PLUMB1NG 
Kaipo lictuvys, lietuviams visa
dos patarnauju koperiausia. # 

M. YCŠKA 
8228 W. 38-th Street 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Nasakidsi 
Graborius 

Patarnauju lal-< 
dotuvėse ves
tuvėse krikš
tynose ir kituo
se reikaluos 
Kainos prieina
mos 

V, W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Si W M SS 
Ofisas Didmicstyj: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas: Central 6390 

[Vakarais^ 812 W. 33-rd St.j 
Telefonas: Yards 4681 

ei. Kandolph 4758 

A. A. S L A K J S B 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyje 

ASSOCIATION BLDG. 
19 South La Salle Street 

Room 130S 
Valandos 9 ryto iki 5 po pletųj 

Namų Tel. Hyde Park 3S95 

*~ J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 .N. Dearborn 
Street Tel. Dearborn 6099 
V a k a r a i s : 1O730 S. VVabasb A ve. 
Rosel&nd Tel Pullman 99<I7 

Ummm - « • • • • — K 

3307 Auburn A ve. Chicago 
apdraiSdimu, bėgiu l ] 

5ft 

U'isimi^.»^Ioteq dykai paleido,! $;).0(). 
PROFESINE I M( )K YTO 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, Rl. 

bet ta biznierių nuteisė kalėii-
man nuotvienų iki penkių me 
tų. 

Antras bolševikai, munšai
nės gerai įsitraukęs su savo 
draugais, begarbinant Trockį 
ir Leniną, rado, kad jo mo
teris dar ne bolševike. Tai ir 
panorėjo paversti ją bolševike. 
Pasiėmė brauninką ir pradėjo 

I savo moterį vargšę gazdinti. 
Ta moterėlė neturėjo kitos 
išeities kaip tik kreiptis į po
liciją. Tai tas vargšas žmo-

J i ; SĄJUNGAI L. L. P. 
kuponas $2.50. 
VALSTTBftS REIKALAMS 

L. L. P. B. kuponas $2.50. 
Bendrai $10.00 

— Ar kas esate matę dram
blio skūrą! — mokytoja itz-
kiausė mokinių klasėj. 

— Taip, aš mačiau! — atsi
liepė vienas mokinys. 

— £ u r ? — Klause mokvto-

RALTIJOSi 
U LINIJA 9Broadvay, tfev^ork.NY 

SelLIETUN^s, * 
VAŽIUOKIT r VISI PARANKIU IR 

TIESIŲ KELIU 
iJetuv iai važiuojant { Piltavą aplenkia 

Lenkų ^Ds^Z (karidertų) 
V-=. Trečia K1e«a F=^alii,ta I Kte*i*aiSį6, 

Ant 2-jų, 4-rtų, 6-šių ir'8«nių Lovų 
S. S. "LITUAIOA" .' Gruodžio 6 
S. S> ESTOK1A Gruodžio 27 

Trečios Klasos Kainos f: 
v J HAMBURGĄ f 103.50 — PTLIAVA 9109.90 
tf» MEMEL Ir LIEPOJU 9107.00 

1 jelel lalvakor. Ir žinių kreipk, prie savo a»sn. 

> * • * • • • < * 

SKAITYKITE IR PLATINKf 
KITĘ "DRAUGĄ" 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lieiuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
l'elef. Pullman 342 ir 349 

Valandos Nuo 10 iki 12 ryto 
Nuo 7 lkl 9 vak. 

ZJ. 

ja. , 

gelis, kol išsipainiojo iš to vi- —Ant drambio—atsakė 1110-
so, ką jo munšaine sukvailin- kinys. 
tas protas prirengė, tai turėjo -*« 
daug vargo padėtį. Suv.. Valstijose gyvena pen-

Darbai čia eina gerai. Len- kta dalis tiek norvegų kiek 
tų j>iovykiose užmokestis yra Norvegijoj, į . 

Užkietėjimas, (HogiiriMS, raešlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet įiekaukiua šitos laimingos šeimynos. 

c 

Vakbaienklis Rtg. S. V. Pat. Biuro 

greitai suteikia, pagalbą ir tuojans kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganfdina. 
Bambiuo galima gauti visose apjiekose 
už 35c. arba už 40o. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos. 

Kūdikiai megata jį! Jio praio daug^aft! 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-1 M 5o. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

S Valentine Dressmaking OoUcge 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Sceley 1643 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Desigmingr bizniui ir na-i 
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengrais at-1 
mokėjimais. Klesos dienomis lrį 
vakarais. Reikalaukit knygeles.] 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar*telefonuokite. 

SARA /PATEK, pirm. 

[^iiiiiiinHimiiimniMi^iniiimiii^ 
g Išdirbėjiai ir 
aimporteriai ge-
Sriaušių armoni-
Skų visam pa-

B""saulij už žemes-
s nes kainas negu 
••jkitur. Katalogas 
Sdykai. 

RaSykite Angliškai. 
ji RUATTA SERENELLI 
į 817 Blue Lsland Are. 

Chicago, IU. 

^UIIIIHUI2milllUHIHIlTjinillllHllu3 

elcfouas Yards 1138 

aSTANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR! 
liaLvamuotojas 
Turiu automo-j 

ilius visokiemsj 
reikalams. KainaJ 
prieinama. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago] 

h>Sr - S - B ^ ^ B ^ ^ į S - ^ O * ^ 

nuisuai 
S. D. LAOOAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

J2314 W. 23-rd PL Chicago, I l l l 
Patarnauja laidotuvėse knopi-> 

ggiausia. Reikale meldžiu atsišau-3 
Ekti, o mano darbą busite uiga-3 
Snėdinti. TeL Canal 12Tl-^2199j 
TttHwwu«tniiintiiimmiiiiiiiiniMniiiig 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobilrai visiems ««fkalam8 j 

2065 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 P1.1 
Tel. Canal 6543 Tel. Canal 0199Į 

9 B g 

Rėmkite tuos biznierius, įur ie 
gai-sinasi ^Drauge ' ' . 
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BUVO GRAŽUS BŪRYS 
ŽMONIŲ. 

POLICIJA IEŠKO TAR
NAITĖS. 

Labai graži muzikaliai-vo- Sununerdale polk'ija ieško 
• kalė programa atlikta šv. Ka- kažkokios Margaret AVilson, 
4 zimiero vienuolijoje sekmadįe- kuri kelias savaites Meyer 

nio pavakarėj. Programą iš- Kata namuose 1424 Elmdale 
i piklė Sv. Kazimiero Akade- ave tarnavo ir apsivogė. 

mijos auklėtinės. Daugelis jii 
— tai mušu busimos tautinės • 

Žvaiglždės ir darbuotojos. 
Gražus būrys publikos ap

silankė. Seserys Kazimiecie-
tės visuomet surengia įspudfn 
:-as programas. 

Sv. Kazimiero Akademijai 
būtinai reikia erdvos salės. 

apsiVv,& 

Tai nebepirmas toks atsi
tikimas su tarnaitėmis turčių 
namuose Chieagoje. 

B I ši susirinkimą buvo atsi
lankę Kat. Federacijos 3-eio 
sk. delegatai tikslu pakviesti 
Alt. Puošimo, Dr-ją į Federaci
ja. S. Žibąs, trumpoje savo 
prakalbolėje, išdėstė Federaci-

0 

jos pagrindus ir naudą prie 
josios priklausyti. Altorių 
Puoš. Dr-ja pristojo prie Fed. 
it* išrinko šias atstoves į Fe
deracijos s.; P-ią Budreckie-
ne, M. Stogiute ir-A. Kairaite. 

Lai gyvuoja Altorių Puoši 
m o Dr-ja! 

Vyturėlis. 

PRANEŠIMAS BRIDGE 
PORIMČIAMS. 

DAR APIE BUTĖNO KON
CERTĄ. 

SUIMTI TRYS VAGYS. 

West Side. — Kiek teko gir
dėti, tai žmonių yra laukiama 
su didžiausiu pasiilgimu Jo
no Butėno koncerto, kurs i-
vyks lapkr. 24 d. Meldažio 
svet. Jie jau žino ir yra per
sitikrino, kad tas koncertas 
bus vienas puikiausių, gra
siausių. Ne juokais p. Būtė
nas deda visas pastangas, kad 
prisirengus prie jo kuogeriau-
siai. 

Girdėjau Lš pasitikėt imi šal
tinių, kad p. Vai. Bručienė ir 
p. Butėnas dainuos duetą, dvi 
dainas: vieną, "Piangi", iš o-
peros Regoletto (G. Verdi); 
antra, "La, ei darėm la Ma
no ", iš operos Don Giorni 
(W. A. Mozart). Tai retenybė 
matyt tokhis du įžymiu dai-
ninku dainuojant duetą. Be 
p. Bruėienės, tos mūsų dainos' 

j žvaigždutės, bus dar ir kiti 
dailininkai, Jų dainavimas, jų 
muzika, žavės atsilankiusius. 
Lietuvio siela myli dainą, my-

jli ir gražią muziką. Šitame 
I koncerte ta lietuvio siela ras 
į • • 
? to ko trokšta. 

Prie to, mes lietuviai pasi
rodysime, jog suprantame dai
lę ir ją mylime. Taipa*t kartu 

j paromsimo savo dailininkus, 
6v. Luko kapinėse August k l l H e k e l į a t . m t o s yar(I{?< ^ 

Luch, 50 m., sale savo pačios 
kapo išgėrė, ' kaip spėjama. 
nemažu kiekybe medinio alko-

Sekmadienio rytmetį pa
naktinis užėjo atluptas užpa
kalines duris American Ex-
press Co. sandely, 1118 West 
35 gat *' 

Tnojaus pašaukta policija. 
Pasirodė, * kad apie 3,lXX) dol. 
vertės visokių prekių iš sande 
l'O pa vogi a. Tai visa su ve
žimu išvežta. Susekta ratu 
l>ėdsakiai. 

Policija tais pėdsakiais ei-
i'ama pakliuvo vienon "bar
neli" ties Kmerald av. -Viduj 
rado vežimą su pavogtomis 
prekėmis. 

jBedarant ten kratą rado 
Franka Soloman, 903 W. 37 
Lat. Jį prirakino prie vežimo 
rato ir laukė daugiau "ko-
tumerių." 

j Kiek palankus "baraėn" a-
I sjo du kitu, Ed. Doherty su 
/broliu Dan, 780 Root gat. 

Visi trvs areštuota. 

IŠ LABDARIŲ DARBUOTĖS 

North Side. — Lapkr. 10 d. 
įvyko Labdaringos Są-gos G 
skyriaus nepaprastas susirin
kimas. Į sus-mą. skaitlingai 
atsilankė nariai ir draugijų 
atstovai. Todėl ir sųs-mas bu
vo gana gyvam, Svarstė kaip 
dar pagerinus Labd. Sąj. vei
kimą ir daugiau pinigų pada
rius. 

Nutarė surengti vakarą su 
visokiais pamarginimais. Į 
komisiją, išrinko: J. Berkelį, J. 
Daugirdą ir A. Sutkų. Komi
sijai pavedė, visą surengimo 
darbą. 

Taiposgi nutarė surengti 
bazarą adventuose. Išrinko ko-

Visi tie, kurie paėmėte par
davinėjimui bilietų mūsų ko
lonijos vakarienei (lapkr. 2S 
d.), meldžiame stengtis juos 
kogteičiausįai išparduoti ir 
pinigus bei likusius bilietus 
grąžinti ten iš kur gavote. 

Visos skaitlinės turi būti 
suvestos nevėliau lapkr. 25 d. 
— tad meldžiame ' pasisku
binti, tai padaryti prieš 25 d. 
lapkričio. 

Komisija. 

LIETUVIS LAIMĖJO PRAI 
ZĄ. 

Žinomas chicagieėiams J. A. 
Mickeliunas, turintis krautuvę 
J 0701 So. State St. gavo nuo 
"Herald— Examiner" "prai-
zą" $10 už spalio mėn. pa 
rėdymą savo krautuvės lan
go. Dabar tas laikraštis kas 
mėnuo fotografuos jo langą. 

Rep. 

9—Bartkus & 2 
10—Bekstis Girra 
18—Buzaitis Jozepas 
19—€ornaukos Peter 
29—Fankialis Lidwika 
35—Gendvilas Juozapas 
42—Greicus Jonu 
48—Jakubauski Joe 
53—Juzaitis Jozapas 
54—Kalvaitisnei Magey 
75—Markus August 
78—Miceiko Wincentas 
91—Petkus Beni 
94—Pocius Benedikt 
102—Sadauski F. 
103—Salickis Williams 
109—Seikis W. 
110—Selenaite Linda 
111—Siminaviciai Stan. 
127—Zapelįs S. 
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"SYLV1A" 
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PASILINKSMINIMO V A K A R A $ 
• , Rengiamai • 

Merginų Draugijos Nek. Tras. Sv. Mar. Pan. 
SEREDOJ, LAPKRIČIO (NOV.) 22, 1922 

Šv. Jurgio Parap. Svet. 32-nd PI. ir Auburn Avenue 
Pradžia 7 vai. vak. 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti šin -vaka
ran kur prie puikios muzikos galėsite smagiai pašok
ti ir linksmai laika praleisti. 

Kviečia visus RENGĖJOS. 

• ' # • " • » • « • » - » " » — — — • . . 

O 2 akte komišką operetę stato 
scenoj 

CICERO, ILL. 

Pamatykit naujus iš Lietu
vos krut. paveikslus. 

š i vakarą, lapkričio 21 
dienę, švento Antano parap. 
svet., 7:30 vai. vak. bus rodo-

NUSIŽUDĖ ANT PAČIOS 
KA)?0. 

Į. 

holio ir sudribo ant kapo. Ve
žant ligoninjėn jis mirė. 

MILIONIERIUS RADIKA
LAS IEŠKOMAS. 

rodo. kad ji yra kultūringa, 
ant lygios papėdės stovi su 
dauguma kitų civilizuotų tau-

Nepamirškime to koncerto, 
\ isi atsilankykime Į jį. 

Mokinys. 

Milionieriaus radikalo Wm. 
i'iross Llovd advok. tvirtina, 
! ad jis tomis dienomis pats 
i>asiduosiąs. Pirmians turįs 
i tlikti savo privatinius reika
lus, paskui eisiąs kalėjimam 

NAUJOS KONSTITUCIJOS 
KLAUSIMAS. 

IŠ ALTORIŲ PUOŠIMO DR 
JOS VEIKIMO. 

% 

Illinois valstybėje seka kam 
panija del naujos konstituci
jos. Tos konstitucijos reika

le įvyks piliečių balsavimai 
gruodžio 12 diena. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
J S T A I G A S 

KAT. FED. APSK. SUS. 

A. L. R. K. Federacijos 
Chicagios Apskričio svarbus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
rį vakarą, lapkr. 21 d. vaka-
;D, Aušros Vartų parap. svet. 

Valdyba. 

SĄJUNGIEČIŲ SUS-MAS. 

North Sidės Mot. Sąj. 4=tos 
1 p. mėnesinis susirinkimas į-
vyks šį vakarą, lapkr. 21 d. 

Mykolo parap. svet., 8 v. 
O. R. Paliuliutė. rast. 

Kv 

West Side. — Lapkr. 19 d. 
Aušros Vartų par. mokyklos 
kambaryje, Įvyko Altorių Puo 
šimo dr-jos mėnesinis susirin
kimas. Reikia pažymėti, kad 
ši draugija veikia smarkiai ir 
atlieka milžiniškus darbus, 
bet ji .dirba tykiai ir ramiai, 
niekam apie savo nuveiktus 
ir veikiamus darbus nesigi 
ria. Ši draugija puošia alto
rius gyvomis gėlėmis; ji įtai
so visus arnotus, kapas, kie-
likus ir tt. Ji nepasitenkina 
vien bažnyčios puošimu, bet 
žymiai prisideda prie labda
ringųjų darbų. Štai nesenai 
surengė Seserų Kazimieriecių 
koplyčios naudai balių, į kurį 
sugebėjo sutraukti skaitlingos 
publikos. Girdėjau daug pel
no padariusios. 

Altorių Puošimo Dr-ja rū
pinasi mirusiomis sielomis. Ji 
kas mėnuo užperka šv. Mi
šias ir visos priima šv. Komu
niją. Tadgi butų gera, kad 
prie šios draugijos prisira
šytų kuo daugiausiai narių. 

Šios draugijos pirm, yra 
darbščioji p. Budreckienė, 
rast. p. Mar. Stogiute. 

misiją: 
Yalantienę ' ir O. Kavaliaus
kienę. Visi nortlisidiečiai da
bar bukite tiek malonus, pa
niukite tas pramogas. Parem
si te savus reikalus. 

Kurie turite paėmę tikietų 
serijas, o dar nesate sugrąži
nę, tai malonėkite sugrąžinti 
J. Daugirdai, 1645 Wabansia 
Ave. 

Taipat ir knygutes malonė
kite grąžinti J. Berkeliui. Ma
lonėkite tas tikietų serijas ir 
knygutes sugrąžinti prieš pa
baiga šio mėnesio. 

AndriuškeVičiene, J. ** k i m i e j i paveikslai ką 
tik parvežti iš mūsų tėvynes 
Lietuvos. Mat kątik sugryžo 
iš Lietuvos L. Teatro B vės 
direktorius p. Lukšys ir jis 
parvežė filmų, kurias jis ši va 
kar mums parodys. Beto. bus 
parodyta iš Cicero lietuvių de 
monstracijos, kuri įvyko rug
pjūčio 6 d. Taipgi bus rodo 
mi paveikslai ir Chicagos įvy
kusios demonstracijos 20 d. 
rugp. McKinley Parke. Beto, 
dar bus irJritokiu. paveikslų. 
Taigi kas norite save ir savo 
pažįstamus pamatyti kruta-

Galirne tikrai pasidžiaugti m i l 0 s e Paveiksluose, tai atvyk-

Dievo Apveizdos Par. Choras 

Vardu Liet. Vyčių 4 Kuopos 

NED. LAPKRIČIO 26 D. 1922 

Dievo Apveizdos Par. Svet. 

18-tos ir Union Ave. 

Pradžia 8 vai. vak. 

įsigykite tikietus iškalno 
nes sė»dynės rezervuotos. 

Po operetei pasilinksmini-
mas. 

viecia visus 
CHORAS. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

REIKALINGI 

Rivetoriai ir Fitteriai prie 
plieninių freight karų darbo. 

Atsišaukite: 

PULLMAN CAR W0RKS 

Freight Division 
103-rd Street ir Cottage 

Grove Ave. Pullman, Chicago. 

Kodėl Standard 
Oil Kompanijos 

(INDIANA) 

Biznis yra 
Pasekmingas 

MONES perka petroleumo produktus nuo tos 
Kompanijos kuri geriausia j iems patarnau
ja. The Standard Oil Company * ( Ind iana) 
iki šiol pasekmingai visiems kuog-eriausia pa

tarnavo., 

darbštumu veikėjo Ant. Ru
gienio. Jis dabar prisižadėjo 
iškolektuoti užsilikusias mė
nesines mokestis ir prirašinė
ti naujų narių. Kad dar dau
giau tokių Veikėjų atsirastų. 

A. Nausėda, pirm. 

ite, o tikrai nesigailėsite. 
Per pertraukas kalbės 'Gie 

droš" redaktorius, gerb. kun. 
Linkus. Taigi valio. vi«i į ren-į 
giamąjį vakarą! 

Kat. Spaudos Dr-jos 
vakaro kom. 

* 

PRANEŠIMAS VISUOME
NEI 

CHICAGIE6IAI. ATSIIMK! 
TE LAIŠKUS. 

L. Teatro B-vės įgaliotiniai 
— fotografai, K. Lukšis ir P. 
Yaitaitis, jau sugrįžo iš Lie
tuvos ir parsivežė daug pui- | k i t o n v i e t o n a r b a Atokių priežas-|[ 

Joanos pašte ' (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau jvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

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

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

(Telefonas Boulevard 2469 
kios įvairios krutamu paveik 
slų medžiagos, nufotografuo
tos iš dabartinio Lietuvos gy
venimo. Tie paveikslai labai 
įdomus, aiškiai vaizduojanti 
dabartinę Lietuvos padėtį, jos 
pažangą bei kultūrų. Paveik
slai tuoj bus rodomi visose A-
merikos lietuvių kolonijose. 
Sekite L. Teatro B-vės marš
ruto apgarsinimus. « 

L. Teatro B-vė. 

čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Dclivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

1—Arlauekas P. 
2—Alexunene Lucij 
4—Ambutene ^larijona 
5—Baltusngkas Ignas 

i • 
PELNINGAS DARBAS 

Kiekvienas darbininkas turint is 
palinkimą agentauti gali pasipelnyti 
daug: g-eresnj pragyvenimą, negru dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų arba ypa-
tifikai. 

J. B. AGIiYS « OO 
3113 South Halsted Street 

Chicago, m . 

Lietuvos Piliečių Registracija. 
Lietuvos L. Paskolos Apskritys savo susirinkime 19 d. 

spalių m. nutarė pradėti Lietuvos piliečių registraciją. Einant 
šifru, nutarimu. "Draugo" stotis praneša, kad jau galima užsi
registruoti "Draugo" ofise. 

Kas turi pilnas Amerikos pilietybės popieras, tas negali 
registruotis. Turintieji tik pirmąsias popieras gaH registruotis j china Vibrator, Electric Mes-
ir gauti Lietuvos pasportę,. ! s aSe, Electric Hivolt Ray me 

A. F, CZESNA'S 
PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS VANAS 

kur galima gauti pagelba nu« 
visuokiu ligų. Lankant musij 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekančių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai spinduliai, nerviš 
kūmo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoja
me geriausia gydymą. 

Mes dirbon messavich sau
su Electriku Sanusoidal Ma 

Xoras patarnavimo žmonėms gyvenantiems visose 
apielinkėse tai kompanijos p i rma užduotis. Tikras 
priparodymas šio patarnavimo g-alima matyti kom
panijos kning-ose, kur parodoma produktu parda
vimai. 

Veiklumas užima pirma vieta visuose skyriuose, 
pradedant nuo Board of Directors ir baigianties 
iki patarnautojo kuris parduoda produktus kos-
tumieriui. 

Svarbiausia tai produktų rųšis. Taan tikslui yra 
įsteigia moderniškiausios laboratorijos^ kame kiek
vienas produktas yra chemiškai bandomas. Syki 
nustačius produkto vertę jis pilnai atsako ir vi
suomet savo rųši užlaiko. 

# 
Pardavimai ir distribucija yra taip sutvarkyti 

kad atneštu didžiausius rezultatus už mažiausias iš
laidas. Tas užtikrina kostumieri t ikru gavimu gerti 
tavoro už prieinama kaina gi kompanija esą už
t ikrinta pastoviais kostumieriais. 

Kiekvienas skyrius Standard Oil Oompany ( In
diana) išdirbinio produktu pirkimo, transnortaci-
jos, distribucijos j depot's, ir pavieniu n žmonėm?, 
visas yra daroma su tikslu patarnaut i žmonėms 
kogeriau.sia. , 

• 
Pri tyrimas yra parodęs kad biznis kuris yra 

pastatytas ant pamau patarnabimo žmonijai vi-
suomet geriausia stovi. 

Standard Oil Company 
(INDIANA) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
3005 

-
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1 UŽ 3 CENTUS-*500! 
m Dar tokio pasiūlymo ir Amerikoje nebuvo. 

1 Gali gauti. 
s Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 = 
2 f dol. tam kas prirodys, kad yra dusia, dangus, praga- § | 
Ę_ ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti. 

Ką, tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai tu == 
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. §f 
o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50. 

ssage, Swedish messavich. Me3 
Už pasportą reikia mokėti $10.00. Beto reikia dar mokėti, atiduodam patarnavimą ge-

skyrium ui registracijos blankų išpildymą ir už Notary Public ! r i a u s i a n e ^ k i t o s i r pigiau.^ 
,. . v . . . . . . .v, , i Vv.ru yra kiekviena diena iš-

paliudymą. Kam visas tas registracijos reikalas neaiškus, kas i r L d n t utarninkais yra moterų 
turi kokių abejonių, prašome kreiptis į Draugo L. Paskolos j diena, diena ir nakti. 
stotį. Atsakysime ir paaiškinsime. Kas klausia — neklysta, 1657 W. 45 St. Chicago, UI 

DRAUGO L. PASKOLOS STOTIS. Tei Boulevard 4552 

Išeina "LAIVAS" kas savaitė. Kiekvienas nume- j s 
H ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. Ir už =5 
== tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už 500.00 dol. == 
S vertės. H ' 

į Nuo No 43 "Laive" eina D I S P U T O S I 
SU BIBL1STAIS Į 

Imk plunksna ir parašęs čekį už $1.50 užsisakyk = 
"LAIVĄ" tuojau. 

L A. IV O" adresas: 
| 2334 So. Oakley Ave. § 
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