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PRANEŠA, KARDINOLAI 
BUS SKIRIAMI ITALIJOS 

SENATAN. 
V O L T Ą " AGENTŪRA 
A P I E T A I S K E L B I A . 

M u i l i n i pa lankus kardino
lų skyrimui . 

Prem. Poincare Bėga iš Taikos 
Konferencijos 

TODĖL, KAD MUSSOLINI STOVI Už RUSIJOS 
BOLŠEVIKUS 

B E R L Y N A S , lapkr. 23. — 
Centralines Eitropos finansai 
pasukti naujan kehan. 

! 

ROMA, lapkr. 23. — Gali
mas daiktas , jog t rumpoj at
eity Itali jos valdžia italu so
nata u senatoriais ims skirti 
kardinolus a rba Arkivysku
pus, jei su tuo sutiks Apašta
lu Sostas . 

Sut ikimas y ra tos rūšies, 
kad j is reikštu Vat ikano su 
Kvirinalu susitaikymą. Tai
gi, t . s susitaikymo klausimas 
čia ir vėl aikštėn keliamas. 

Premieras rekomenduos. 

Žinių agentūra " V o l t ą , " 
kuri skaitosi pusoficiale Vati
kano agentūra , praneša, jog 
premiero Mussolini valdžia 
rekomenduos karaliui senato
riais skirti Bažnyčios pralo
tus. Tai bus premiero Mus
solini rekomendacija-

1 senator ius , sakoma. Imsią 
rekomenduotu: kardinolas 
Maffi, Pišos Arkivyskupas, ir 
monsignoras Kndrici, Trento 
Arkivyskupas. 

Skir iami an t visados. 

Italijos senatą galima pa
lyginti pr ie Anglijos lordu 
rūmu. Senator ius skiria ka
ralius ir skiria ligi gyvos gal
vos rekomenduojant premje
rui. 

Italijos konstitucijoje pažy
mėta, kad senatoriais skiria
mi aukštesniojo luomo asme-
nvs, a rba užimą aukštas po-
zicijas v isuomenėje P r i e tos 
rūšies asmenų priskaitomi 
Vyskupai ir Arkivyskupai . 

P i r m 1870 m. I tal i jos sena
te visuomet būdavo keletas 
pralotų. 

Mussolini palankus. 

Premieras Mussolini, sako
ma, labai palankus senato
riais skirtį kardinate Maffi ir 
Arkivyskupą Endrioi . J iedu 
karo laikais daug pasižymėjo 
savo patr iot iniais darbais . 

Bet to skyrimo svarbiausioji 
priežastis y r a - k i t a . Ta i no
ras padary t i taiką Vatikano 
su Kvir inalu. Atgijančiai 
Italijai reikalinga Bažnyčios 
pagolba. 

L A U S A N N E , lapkr. 22. — 
Italijos fašistas premier. Be
nito Mussolini pareiškė, jog 
taikos konferencijoje jis sto
vėsiąs už turkų reikalavimus, 
idant šion konfereneijon butų 
priimti ir Sovietų Rusijos de
legatai. 

Tas Mussolino pareiškimas 

komiijos: 1. politinė i r mili-
t a r inė ; 2. finansų, ekonomi
jos ir sveikumo; 3 kapitulaei-
jos. 

Pirmoje sesijoje S. Valsty 
bių ambasadorius Itali jai 
Child išaiškino Amerikos at-
siuešįmą j konferenciją. S. 
Valstybių atstovai dalyvaus 

A U S T E I J A SULAIKĖ 
IPINIGŲ DIRBIMĄ. 

Vokietija, matyt, irgi sulai
kys markiu leidimą. 

P H I U P I N Ų NEPRIKLAU
SOMYBĖS KLAUSIMAS. 

MANILA, lapkr. 23. 

BOLŠEVIKAI ŠAUKIASI KAPITALISTŲ PAGELBOS 

Vokietijos Reichsta/re pas- bus apspręs ta Philipinų ne-
kolbta pareišlufnas, jog per priklausomybės ateitis, 
pas tarąs ias septynias dienas 

ta ip pergązdino FrancijosI konferencijoje kaipo tėmyto-
premierą Poincare, kad t a s ' j a i . 
neapsi pažines nei su konfe
rencijos pradžia kuoveikiaus 
išdūmė atgal Paryžiun. 

Tuomi labai nepatei 
ir Anglijos užsienių reikalų 

Turkų spaudos biuras pa-
gkeltya protestą pr ieš trečio
sios part i jos dalyvavimą kon-

Tuomi labai nepatenkintas! , . •• • -n— „±i „„:«+„ 
! rerencijoje Las a tkreipta 
prieš Japoni jos delegaciją.. 
Japoni ja su Turki ja nekuo-
met nebuvo p a t r a u k u s i o s di-

senui , . . . v T4 •» • 
w k [)lomatinių rysiu. Dėlto ja

ponų aktivis konferencijoje 
dalyvavimas visai nereikalin
gas. jTurkų delegacija 09 
klausimą pavedė i š s k ė s t i pa
čiai turkų valdžiai Augo roję. 

Turkai nesipriešina Ameri
kos delegatu dalyvavimui. 
Nes šie neturį balso. 

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
"DRAUGĄ." 

• O R A S 

CHICAOO. — Šiandie gra
žus o r a s ; kiek šilčiau. 

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

sekretorius Curzon. Šis su 
Mussolini nenori nei kalbėti, 
jei jis nesitaiko 
diplomatų nuomone. 

Tai juk nemažas dalvkas. 
Mussolini stovi už bolševikus, 
kuomet franeuzai su anglais 
sutarę jokiu būdu bolševikų 
neįsileisti konfereneijon. Gi 
juos priimti tik kaipo klausy
tojus tuomet, kuomet bus ap
ta r iama Dardanelių stovyba. 

Bolševikai Lausannoje. 

Viešbuty Savov vietos poli-
eija rezervavo dešimts kam
barių rusų bolševikų delegaci
jai , kuri, kaip sakoma, šian
die atvyks. 

Bolševikų delegacijos prie
šaky bus žinomas užsienių rei
kalų komisaras Tcbitcberin. 

Policija imasi ypatingų 
priemonių bolševikų delegaci
ją apsaugoti geležinkelio sto-
tv ir paskui pačiame viešbu-

Buvo dvi sesijos. 

Vakar įvyko dvi konferen
cijos sesijos. Pirmoje sesi-

T u r k a i u* atvirą- konferencija. 

Turkijos vyriausias delega
tas ismet paša pirmų-pir-
miausia reikalavo, idant tai
kos konferencijos visos sesi
jos butų vedamos atviri ai, ir 
idant viskas butų skelbiama 
spaudoje. 

Tą reikalavimą santarvės 
delegatai atmetė. Sako, iš-
vakaro buvo padary tas suta
rimas sesijas vesti s lapta ir 
visi delegatai sutiko. Iš an-
glų, franeuzų ir italų sudary
tas komitetas pagal reikalo 
paduos spaudai konferencijos 
bėgį. 

i smet paša tuo klausimu 
joje paskirtos t rys atskirios daugiau nieko nesakė. / 

NOPOLY DAROSI ANKSTA. 

Turkai reikalauja panaikint i 
europėnų teismus. 

SANTARVEI KONSTANTI- jos krovinius, pagaliaus suti
ko panaikinti ir mili tarinę po
liciją, įsteigtą 1920 m. 

Tokiu būdu turkų naciona-
litsų policija artimiausiomis, 
dienomis patroliuos Konstan
t inopolio - gatvėse ir laisvai 
galės areštuoti pačius santar
vės valstybių valdinius. 

Bet tokiems areštuotiems 
europėnams palikta teisiė 
kreii>tis *su nusiskundimais j 
savo valstybių gyvuojančias 
komisijas. Tos komisijos 
bendrai su turkų gubernato
riumi išspręs, a r areštavimai 

K ( \ \ ^ T A V T I X O P O L , lap. 
23. Kitos paskui kitas eu-
ropėnų pripažintos privile
gijos laipsniškai naikinamos. 
Turkai tai visa paglemžia nuo 
santarvės ramiuoju būdu. Ar
timiausioj ateity turkai naci
onalistai savo rankose turės 
visą Konstantinopolio valdy
mą. 

vokiečių vyri ausy la išleido 
daugiau fiii biliomis poperi-
nių markių. 

Tuota rpu Austr i jos vyriau
sybė paskelbė, jog kronų 
spauzdinimas visai sustabdy
tas. Praneš ta , j og daugiau 
nebus išleista poperinių pini-

Taigi, kuomet Vokietija to
mis dienomis markių spauz-
dinimą padaugino, Austr i ja 
savo kronų, spauzdinimą vi
sai sustabdė. 

Santarvės atpildymo komi
sijos nar iai sako, jog /Vokie
tijai finansinis išsigelbėjimas 
yra tik sustalnlžius naujų po
pierinių markių leidimą. Te-
čiaus Vokietija iki šiolei tos 
pa tar t ies neklauso. Bet spė
jama, kad art imiausioj ateity 
ir ji sustabdys markių dirbi
mą. . . 

Austr i ja pamatįė, kad iš 
niekur neturima jokios pagel-
bos. Dėlto,, p^ati imasi ."^eltaė-
tis. Ta ip padarys ir Vokie
tija. 

MASKVA, lapkr. 23. — 1 sija, jie daug laimėtų. 
p y legisb ira įg.! Bolsovistinos Rusijos aitto-j " R u s i j a , " sal<F Leninas, 
7iaujo kreipiasi plas p r o z i d e n - l k r a t a s L e n i l i a s p i rmukart čia " y r a taip didelė, ta ip galinga 
ta I la rd inga ir S V. konore-1 kaUi^jo viešajame rusų susi- ir turi tokias puikias ekono

mines sąlygas, jog negali but 
kalbos atsakyti svetirrui ša-

lių kapitalistų pasisiūlymams 
daryt i biznį su Rus i ja . " 

Toliaus jis pažymėjo, jog 
legislatyviai Rusijoje parėdy-

san leisti saloms šaukti kon 
stitucinę konvenciją, kurioje/ 

PATARIA NENUSIMTI 
SKRYBĖLIŲ. 

rinkimo* 
Kalbėjo apie svarbiausius 

bolševikams dalykus, t y. apie 
ekonominę Rusijos padėti. 
Nes jei Rusijos gyventojai tu-
i>'tų užtektinai duonos, dra
bužių ir avalinių, tai bolševi- 'mai kapitalistams ta ip paran
kų gaujoms tikrai butų rojus! kųs, jog jie gali čia drąsiai 

CLEVELANT) O., lap. 23.!&-v v o n^ Rusi jo je vesti savo interesus ir turė-
— Visuose Amerikos miestuo
se gyvuoja paprotys keltu-
vnose (elevatoriuose) vyrams 
nusiimti skrybėles. Tai man
dagumo paprotys . 

Clcvelando majoras tečiaus 
paskelbė į vyrus atsiliepimą, 
idant j i? tą paprotį panaikin
tų. Nes tas paprotys trukdo 
keltuvams važinėjimą. 

Spėjama, jis bus panaikin
tas ir kituose miestuose. 

Kadangi šiandie ta ip nėra, 
tai Leninas tąja padėtimi 
daugiausia už kitus ir susirū
pinęs. Tad Leninas pareiškė, 
kad jei svetimų šalių kapitali- l>e jų bolševikams .gali 
štai pradėtų pirklybą su Ru- baigti rojaus dienos. 

ti aukštas pajamas. 
Tokia kalba reiškia, kad 

Leninas šaukiasi svetimų ša
lių kapitalistų pagelbos. Nes 

pasi-

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
PASTĄ. 

TURĖS SAVO KANDI
DATĄ. 

FRANCIJOS SENATAS 
PRIEŠINGAS MOTERŲ 

TEISĖMS. 

ST. l iOUIS, Mo., lapkr. 23. 
— Čia tur i suvažiavimą prieš-
probibicinė organizacija " A s -
sociation Opposed to the Pro-
hibition Amendment . " 

. Praneš ta , kad 1924 metais 
*i organizacija tuii'S «nuosavą 
kandidatą į šalies preziden
tus. T a kandidato platfor
moje bus atšaukti proliibicijos 
amendmentą. 

P A R Y Ž I U S , lapkr. 23. — 
Franci jos senatas 156 balsais 
prieš 134 nepripažino mote
r ims lygių teisių su vyrais 
politikoje. Par lamentas tuo

ta rpu tai pripažino praeitą 
pavasarį i r seniau. 

Dešimts metų suėjo, ka ip 
franeuzų senatan paduotas 

Chicagos policija i r federaliai 

j detektivus- įtikrino, kad plė
šikų išvaizdą kuogeriausiai 
matęs ir visuomet- gali juos 
identifikuoti. . 

agentai darbe. 

J A U IR MOTERYS SU 
KAUKĖMIS . 

ATLANTA, 0a . , lapkr. 23. 
— Aną vakarą čia miesto gat
vėmis parodavo apie 300 mo
terų su kaukėmis lygiai kai]) 
K u Klux klanai. Matyt, tai 
Ku Klux klano uodega. 

/Tos moterys savo slaptą or-
ganiz. vadina "Dix ie Prptes-

tas projektas. I r iki šiolei l t a n t yvomo^s Political lea 
nerado palankumo. 

22 VALANDAS SENATO 
RIAVO. 

j 

natorius Rafet paša kasdien 
stato vis naujus reikalavimus. 
Santarvės komisionieriai nuo
lat priešinasi. Besipriešinda
mi "nei nepasijunta, kaip ta i 
visa iš jų valdžios išslysta. 
Gi kas išslydo, to jau neat
gausi. 

Konstantinopolio guber- y ra teisoti, a r areštuoti turį 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl . svar . 4,4£ 
Franci jos 100 frankų 6.36 
Ital i jos 100 lirų 4.56 
Vokietijos 100 mark .Ol1/^ Santarvės komisionieriai 
Lenkijos 100 mark. .0062 pavedę turkams čia amunici 

Panaik in ta santarvės policija. 

but paliuosuojami a r baudžia
mi. 

Teismų klausimas. 

Kuomet turkai tur i polici
ją, tad jiems reikalingi ir įų 
nuosavi teismai. Šiandie čia 
visi teismai tuotarpu y ra san
tarvės valdomi. 

K a d taip, ta i turkų guber
natorius jau reikalauja grą
žinti turkams i r teismus, ku-

AVASHINGjTON, lapkr. 23. 
— Georgia valstybės guberna
tor iaus senatan paskir ta Mrs. 
W. H. Felton senatoriavo vos 
22 valandas. Nes Čia artvvko 
naujai išrinktas senatorius, 
kurs užėmė Mrs. Felton vie
tą. 

Mrs. Felton senatoriauti 
kokį laiką buvo paskir ta vie
ton mirusio tos valstybės se
natoriaus Watsono. 

^ • • • • - , - n • - • — . — n 1. .i. . • , — • , 

riuose tupėtų but vykinami 
nauji tur^ų nacionalistų įsta
tymai. 

Tuo klausimu gubernato
rius jau veda derybas su ko-
misionieriais. K a i p matosi 
bus sugriauta svarbiausioji 
santarvės privilegija. Svetim
šaliai bus verčiami pasiduoti 
turkų teismų jurisdikcijai. 

jTas reikš, kad santarvė pa
siduos turkams pirmiaus, ne
gu pasibaigs taikos konferen
cija. 

gue. 

NAUJAS TURKŲ GUBER 
NATORIUS. 

ANGORA, lapkr. 23. — 
Konstantinopolio utilitariniu 
gubernatoriumi paskir tas 
Gallib paša. J i s pamaino 
Rafet pašą, kurs keliauja 
Trakijon gubernatoriauti . 

Civiliniu Konstantinopolio būriai į vakarinę miesto dalį 

VVilliam i logan, Chicagos 
pastos šoferis, vakar anksti 
rytą automobiliu iš pastos bu
to vežė maišus su laiškais į 
Checkerboar 1 lauĮją, tik kur ta 
paštą turėjo but paimta aero
planu ir vežama į vakarus. 

Koganui važiuojant Jack-
son boulvardu, a r t i Roclnvell 
g a t , jį susistabdė 6 plėšikai, 
važiavę automobiliu. Koganą 
su revolveriais įsivarė jie sa
vo automobiliun. 

T rys plėšikai pasiliko su 
juo, gi kiti t rys pastos troku 
nuvažiavo savais keliais. -

Koganą plėšikai apvežė ke
liomis gatvėmis ir j au išaušus 
paleido ant kampo Soutliport 
ave. ir Roscoe gat. 

Tuo pačiu laiku pastos tro-
kas a t ras tas tuščias po gele
žinkelio tiltu (viaduktu), ties 
AVood ir 16 gat. 

Paleistas plėšikų šoferis 
Kogan tuojaus telefonu pra-
nejė pašton apie .vykusį už
puolimą. 

Savo keliu lakūnas, nesu
laukdamas ilgai pastos, tele-
fonavo pastos butan. J a m 
atsakyta, jog paštą išsiųsta 
paskir tu laiku i Clieckerboard 
lauką. Liepta palaukti koki 
pusvalandi. 

Kuomet šoferis rapor tavo 
pašton apie atsitikimą, tuo
jaus pasiųsta keli detektivų 

Warren ave policijos sto
ties kapitonas tvirtina, kad 
tai bus YVest Side plpšikų 
gaujos darbas. Ta gauja pa
staraisiais laikais terorizuoja 
gyventojus ir policijai nevyk
sta ją suimti. 

Pastos valdininkai nesako, 
kaip didelės vertės buvus pa
grobta paštą. T i k . pažymi, 
jog. piktadariai atlikę klaidą. 
Paskui Hoganą išvažiaTo ki
tas trokas su maišais į Au-
stino substotį. Tuo troku bu
vo vežama daug registruotos 
pastos. 

Kaip federaliai agentai , 
ta ip vietos policija darbuoja-
si surasti piktadarius. Be 
abejonės, jie paklius. Nes 
maišai su laiškais negalėjo 
but išvežti iš miesto. 

KLAIPĖDOS LIKIMAS. 

s,e 

gubernatoriumi 
Edinan bey. 

paskir tas 

FORMALIAI b A R N E P A S 
KIRTAS. 

ROMA, lapkr. 23. — Šven
tasis Tėvas dar formaliai ne
paskyrė $uv. ! Valstybėms A-
paštaliniu Delegatu Arkivys
kupą Fumasoni-Biondi. Te
čiaus paskyrimas laukiamas. 

Kuomet plėšikai iš savo au-
tomobiliaus paleido šoferį, ne-
tolies buvo S. Sorenson, ga-
radžiaus darbininkas J i s 

Klaipėdos komisija išklau-
Lietuvos vyriausybės a ts

tovą kai del Klaijffklos klau
simo lapkričio 6 dieną. Iš 
šaltinių, esančių sąryšyje su 
ambasadorių konferencija, 
pat i r ta , jog Klaipėdos klausi
mo išrišimas numatomas arba 
prijungimo" formoj prie Lie
tuvos su Tau tų Sąjungos pro
tektoratu, arba formoj atski
ro Lietuvos kantono. Komi
saras Petisne drauge su Hei-
matbundininkais be abejonės 
pateikė dar "FVe i s t aa to" pa-
siųlymą. 

SKAITYKIT IR PLATINKTT 
"DRAUGĄ." 

A P I P L Ė Š Ė KRAUTUVC. 

Vagys įsilaužė Genee Dress 
krautuvėn, 4715 Sheridan ro-
ad, i r išnešė 10,00(X dol. vertės 
moterišku; drabužių.-

Ta i įvyko užpraeitą naktį . 

IHI LIETUVOS ATSTOVYBES SKELBIMAS 1111 
Sulyg Lietuvos Respublikos Įstrtymu, visi užsieniuose 
gyvenantieji 

LIETUVOS IŠEIVIAI 
Kad pasiliktų Lietuvos piliečiais 

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI 
Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m. 

Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos Stočių, Lietuv.'skų įstaigų, arba 

LITHUANIAN LEGATION 
1925 F. street, N. W, Washington, D. C. 

Lietuttos Respublikos Atstovybe 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
Bina kaariieną Išskyras nedėldienrai. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Ketam* |6.00 
Pusei Metų ... . .$3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujjj Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
iiosti išperkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus i registruota laišką. *• 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
1934 So. Oakley Ave., Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 

muose galime spręsti is sių 
skaitliniu. Parlamente yra 225 
respublikonai, 207 demokra
tai'; 3 kitų partijų; Senate 53 
respubl. 42 demokr; 1 ukinin-
iMts-darbininkas. Tuotarpu 
prieš rinkimus respublikonai 
turėjo didžiumą 165-iais fr 
Senate 20-čia. Smarkiai pra
laimėta. 

Benito Mussolini, naujasai 
Italijos ministerių pirminin
kas teturi 38 metus. J is yra 
į: Annimzio gerbėjas, karš
tas tautininkas. Visas politi
nis pasaulis akis į ji įsmeigė. 

Turkijos sultanas strima
galviais pabėgo nuo kemalis 
tų. Bet jis neišsižadėjo sosto 
ir tikis grįžti Konstantinopo
liu. Bent vienas guodžia save 
nublukusios garbės svajone. . 

Sakoma kad ' Franeija L 
Vatikanas žada padaryti kon
kordato, kurs tinkamai sutvar
kysiąs santykius Bažnyčios ir 
respublikom. Bent kai ta pagy
ta kataliku žaizdos ir tikybinė 
laisvė bei tolerancija grįžtų. 

Bonar Law pasisekimas ne
sitikėtas. Konservatistai ture 
sią .U5 atstovus, gi viso yra 
615 atstovų, tai yra didžiuma 
85 balsais. 

Lloyd George tėra vadas 
parlamentarinei liberalų gru
pei iš 52 atstovų. Liberalai 
bus sutrinti konservatistų ir 
darbo partijos. Jų veikimas 
paralizuotas. 

Francijos senatas vis svars
to moterų balsavimo klausi
ma;. Prieš balsavimą, be kitų 
įrodymų, vienas bene svar
biausias. Franeija, sako, tu
rinti moterų daugiaus negu 
vyrų 1,800,000. Suteikus mo
terims balsavimo teise \*ra di-
džiausio pavojaus, nes vyrai 
bus valdomi gražiosios lyties. 
Bereikalinga baimė. Francu-1 dauginus pasitikėjimo 
zai ir be moterų balsavimo 
valdomi i'raiieuzaičiu. 

Per pirmąjį savo pasėdį 
Lietuvos Seimo atstovai vie
šai ir iškilmingai pasižadėjo 
būti ištik imi Respublikai. 
do mu kok tą *' ištikimybę 
padarė bolševikų atstovai? 
Turbūt Lenino ir Trotzkio in-
temacionaliu. 

T_ 

KLAIPĖDOS LIKIMAS. 
Sprendžiant Klaipėdos kraš

to likimą, trys tėra galimy
bės: prijungti Klaipėdą Vo
kietijai, sudaryti iš jos atski
rą valstybę, priskirti Klaipė
dą Lietuvai. 

Pirmoji galimybė turi ma
žiausiai pasisekimo, nes San-
l'uvės tikslas yra mažinti Vo
kietijos galybę; antroji* gal 
butų patogiausia pataikaujant 
Lenkijai, trečioji yra teisia 
ginusia. 

Sulyg Versalio sutarties 
Klaipėda turi atatekti Lietu
vai, nes ir tautiniu ir ekono
miniu žvilgsniu yra tam rini-
«iausio pamato. Jeigu Santar 
vė dabar ieško naujų keliu; 
Klaipėdos kraštui, ' išspręsti, 
tai verčia ją taip elgtis išro-
kavimas. J i turi progos ^iti 
į derybas su Lietuva ir pris
kirdama Klaipėdos kraštą 
Lietuvai šį tą iš jos išsiderės. 
Derybose ji nepamirš ir len
kų reikalu bei pretenzijų 
Klaipėdos krašte ii- spaus Lie
tuvą padaryti įvairių konce
sijų. I r vėl kils naujos poli
tinės audros. Kad nors jos 
nebūtu skaudesnės už Hvman-
r o projektą! 

(iinlrus ir vylingi diploma
tai gali pastatyti Lietuvos 
Vyriausybę į tokią padėti: 
Klaipėda Lietuvai, gi Vilnius 
Lenkijai. Keikia ir 'tokio kri-
zio laukti. Tik atminus IIv-
manso projekto pamoką, yra 

nepa-

K'aip stipriai pralaimėjo re 
spublikonai lapkr. 7 d. rinki-

siduoti imperialistų skaldymo 
politikai. 

Xe kiekvienas žodis yra 
reikalingas atsakymo. 

UŽMOKESNiy KLAUSI
MAS. 

» — • 
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Amerikos Nacionalės Ka
talikų Gerovės Tarybos Socia
lės Akcijos departamentas iš 
Washingtono praneša įdomų 
dalyke. 

Kaip žinoma, garsi Gele
žinkelių Darbe Taryba pap
rastiems \ geležinkeliečiams 
darbininkams taip apkapojo 
užmokesnį už darbą, kad 
darbininkai nebegali išmai
tinti savo šeimynų. 
Geležinkeliečių viršaičiai tad 

reikalavo tos Tarybos padi
dinti darbininkams užmokes
nį. Taryba pridėjo porą cen
tų į valandą, arba 16c. 
į dieną už 8 valandas darbo. 

Toks Tarybos elgimos, su
prantama, argi negalėjo įžeis
ti organizuoto darbo f 

Darbininkų viršaičiai tos 
pačios Tarybos reikalavo skir
ti darbininkams tokią užmo
kesnį, kuri butų atatinka
ma šių laikų gyvenimui. 

Taryba pajuokė tą reikala
vimą. Dauguma jos narių pa
žymėjo, kad toks reikalavi
mas yra paikas, nes jei jis 
butų pripažintas, tai geležin
kelių bendrovės v turėtų ban-
krutyti. • 

Ta negirdėta ir nekrikščio
niška Tarybos pažiūra pakėlė 
daug triukšmo visoj šaly. Dau 
guma tą nuomonę pasmerkė. 
Bet yra žmonių, kurie dar
bininkus laiko žemiau vergų. 

Vienas iš pastarųjų yra 
Williams College preziden
tas, Dr. Harry A. Garfield, 
buvęs federalis kuro adminis
tratorius. 

Sis žmogus sako, jog pap
rastas darbininkas (ne aniat-
r.inkas) turi gauti užmokes
nį tik tokią, kokios užtektų jo 
vieno gyvenimui, bet ne jo 
moteries ir vaikų užlaikymui* 

Toliaus jis sako, jog pap
rastas darbininkas neprivalo 
apsivesti. Bet jei apsiveda, tai 
neprivalo turėti vaikų, nes jo 
moteris taipat turi eiti dar
ban. 

A. N. K. G. t . Socialės Ak 
cijos departamentas pažymi, 
kad Amerikoje yra suvirs de
šimts milionų paprastų dar
bininkų. Tuos milionus Dr. 
Garfiekl pasmerkia ir drau
džia, jiems turėti namus, šei
myną, pakol ' j ie bus papras
tais darbininkais. Anot jo, jie 
gali vesti 'moteris tik su sa-

lyga, jei jų moterys užsidirbs 
duoną, I 

Kolegijos prezidentas! Ne
gi jau vietoje sniegenų jis sa 
vo gaivoje turėtų pa/prastą 
varškę?! 

Kiekviena pramonė reika
linga paprastų darbininkų. 
Visi darbininkai negali but 
amatninkaas. Plagalrausj jei ne 
paprasti darbininkai, tai pa
ti Amerika šiandie neturėta 
tokios pramonės — industri
jos ir patsai Dr. Garfiekl ne 
galėtų užimti ankštosios vie
tos. 

Organizuoti darbininkai ne
turėtų pamiršti tokių "pr ie 
tedrų,,> -ftes jie yra ne vien 
darbininkų, bet visos žmoni
jos atkakliausi priešai. 

" ^ s u o m e n ę , o ne v i rpa te jos 
l 0" į&usmaį Įstatymas nepažįstai menkos Raudonojo Kryžiaus siųsta visas įrengimas 75 

suteiktą pagelbą civilių gy- voms Kauno J^aikų Ligoninei. t l ^ ^ į ^ 
ir Ukmergės Vaikų Ligoninei, L - " r . 
su 50 lovų (ord. ,Nr. 2315). *« y | | * y į ¥ U D U I I Al 
Daiktai Ukmergės Vaikų Li- M U o ? tJOMfmLM* 
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LIETUVOS SVEIKATOS DE 
PARTRTENTAS DĖKOJA A 
MERIKOS RAUDONAJAM 

KRYŽIUI. 

Kiekvienai Apskričiai buvo iš- 'barakui (20 lovų), dalis Qbe> Liet. Informacijų Biuras. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus kontaktas su Vidaus 
Reikalų Ministerijos Sveika
tos "Departamentu prasidėjo 

# 

l&ffl mėliais vasarą, ministe-
riaujant ponui P. Leonui, 
kuomet buvo prisiųsta Lietu
vai daug medikamentų ir pe 
rišamosios medžiagos per Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
Valdybą, kuri dalį tų dovanų 
įleikė Sveikatos Departamen
tui. Tos dovanos per Central] 
Valdžios Vaistų Sandelį- buvo 
išdalintos Kauno Valstybinei 
ir visoms Apskričių ligoni 
nėms (20) kurios buvo at
siuntusios savo įgaliotinius, 
remianties Sveikatos Departa
mento raštu liepos 15 d. ap
skelbtu "L ie tuv i*" 151 Kr. 

siųsta dėžės po 4 pūdus (a-
pie 46-kg.) vidutiniai (N". L). 

Be to Sveikatos Departamen 
to tapo išdalinta ligoninėms 
malža dalis instrumentų ir 
smulkių prietaisų (28) skai
čiuje 131 daikto (N. 2). Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus at
stovui prašant buvo Vidaus 
Reikalų Ministerijos raštu lie
pos 14 d. Nr. 716 konstatuota 
priėmimas aukų (N. 3.). 

Tų pačių metų pabaigoj, 
einant pranešimais Apskričių 
ligoninių gydytojų gauta iš 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus ligoninių reikalams skal
binių, apsivilkimų, antklo
džių, avalinės, muilo ir kitų 
(N. 4>. 

1920 metais Sveikatos De
partamente nėra žinių apie A-

ventojų sveikatos įstaigoms. 
1921 metais Amerikos Rau

donasai Kryžius vėl pradeda 
kreipti domės į sveikatos rei
kalus Lietuvoje, ypač del pa
sirodžiusių Kauno sausio mėn. 
pradžioj choleros susirgimų> 
Kovai su epidemijoms jau 
sausio mėnesy gauta iš Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 3 
dezinfekcijos kameros mažojo 
tipo (2 ratais), iš kurių vie
na palikta Kaune, viena nu
siųsta Seinų Apskritin, o vie
na nusiųsta Vilkaviškio Aps
kritin. Be to įteikta Sveikatos 
Departamentui 10,000 dožų 
choleros vakcinos, kuri buvo 
sunaudota skiepyjimui gyve-
tojų Kaune ir Obelių Karan
tine ir 20 apsiaustų (chala
tų), kurie buvo išdalinti vi-

• • l i 

goninei liko žinioje Darbo i r 
Socialės Apsaugos Departa
mento,^ o daiktai Kauno Ligo
ninei nusiųsta Linksmadvariu 
(Veselovo) ir sukrauta na
muose naujai steigiamos Vai
kų Ligoninės (N. 8). 1922 m. 
Amerikos Raudonasai Kryžius 
atsiuntė Kauno Miesto Valdy
bai medikamentų ir pe rišamo
sios medžiagos. Sveikatos De
partamentas priėmė 2500 kg. 
kuri medžiaga bus išdalinta 
neturtingoms apskričių ligo
ninėms ir kitoms labdarin
goms įstaigoms (N. 9). Gegu
žės mėn. Amerikos Raudono
jo Kryžiaus rupesniu prie Dor 
pato universiteto buvo organi-

vaikams ir mote-

siems apskričių dezinfekto- zuoti gailestingoms seselėms 
riams. Perdavimas ir priėmi- j specialus, kursai apie teikimą 
mas nebuvo atliktas forma- socialės pagalbos gyvento 
liai, todėl nėra Sveikatos De
partamento dokumentų, išsky
rus pareiškimą Sanitarijos 
Skyriaus Viršininko š. m. bir
želio mėn. 21 dienos (N. 5). 

Be to betarpiai buvo aukota 
naujai steigiamai Trakų aps
krities ligoninei įrengti Kai-
šedory 50 lovų. 

Balandžio mėn. 20 d. (orde
ris Nr. 204) Amerikos Rau
donojo Kryžiaus atstovas Dr. 
K J . Thomas įteikė Sveikatos 
Departamentui epidemijos 
(barakų y reikalams skalbi
nių, antklodžių, apsiaustų 
(chalatų) perišamos medžia
gos ir kitų. Dalis šių dovanų 
išsiųsta Biržų-Pasvalio Aps
krities Gydytojui kilnomajam 

Gydytojas. — Mėnesinis 
žmonių fcveikatos žnrnalas. 
Lapkr. mėn. Berods teko mu
ms paminė^ "Gydytoja/ ' . Pir
mi* Ibart fclSMtso jam už jo pa 
srputusj stilių; fptertesneį toau 
džiai neįmiatiomą turinį, už jo 
kišimos į s*a svethtfą sritį. 
Atsimenu " Draugas n piktai 
atsiliepė išvydęs vos pasaulį 
išvydusį " Gydytoją'r. Šian
dien, bene po metų tenka jį, 
kitaip įvertinti. jtfors beveikę 
visus "Gydy to jo" num. teko 
vartyti, paimkime "'Gydyto
ją" lapkr. mėn. » 

i> 

lių Karantino ligoninei, dalis 
Kauno kalėjimui, o dalis pa 
likta Sveikatos Departamento 
sandėly. (N. 6). 

1921 metų pabaigoj Ameri
kos Raudonasai Kryžius ėmė 
labiau rupinties vaikų sveika 
ta, greitu laiku įsteigė 7 vai
kų ambulatorijas Kaune ir po 
I Mariampolėje, Vilkaviškyje, 
Šiauliuose ir Mažeikiuos, sam
dydavosi medicinos personalą, 
teikdavo ligoniams vaistų %ir 
perišamosios medžiagos, šelp 
davo'juos skalbiniais, rūbais, 
maistu (N. 7). Be paprastų 
ambulatorijų sumanyta įsteig
ti Centralinė Vaikų Ambula
torija Kaune su gydytojais 
specialistais ir Vaikų Ligoni-

Turinys. — "Gydytojo va
karai patinka žmonėms. Kal
bama apie gydytojų rengia
mas sveikatos paskaitas įvai
riose kolonijose. Ką ir besa
kyti — gražus, naudingas dar 

įams, ypač vaiRams ir mote- . n .. f ,. , . . . 
' J F ^ _ Įbas. Belieka lietuviams jomis 

rims. Į tuos kursus buvo ai-, p a s i n a u d o t i . _ M u s t r i a i ė 
siųsta dvi stipendiatės, viena j ^ ^ ^ K a š k i a u ^ 
sveikatos Departamento, kita 
Kauno- Miesto Valdybos. Bir
želio mėn. pabaigoj, prieš iš
važiuosiant Amerikos Raudo
najam Kryžiui Kaune Vaikų 
Ligoninės reikalams (ligonių 
transportui) dovanota Ford 
Camionette Motor Nr. 2753421 
ir Sveikatos Departamento rei kalams Dodge Touring Car 
Motor Nr. 336577. (N. 10). 

Už suteiktą Lietuvai pa
gelbą Sveikatos Departamen
tas taria širdingą ačiū. 

D-ras J. Bagdonas. 
Sveikato Departamento Di

rektorius. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
* i 

Senam parapijonui. — T.a-
mistos koresp. del J . Butėno 
koncerto negalime dėti, nes 
nežinome kas ją rašo. Be sla
pyvardžio reikia padėti Redak 
cijos žiniai savo tikrųjų pa
vardę. 

J. C, Paulauskui. — Tamis-
tos referatus esame įteikę 
"Giedros" redakcijai. Mums 
jie netinka. 

A. K. J . P. J . %i ir kitiems 
prisiuntusiems medžiagos re
gistracijos klausimu. Pradėsi
me talpinti, nors mes nesame 
šalininkai jūsų nuomonės. 
Registracija remiasi pilie ty

nė. , Spalių mėn. pabaigoj! bes įstatymu ir agitacija ne-
(ord. Nr. 2314 A.) tapo pri- reikalinga. Reikia informuoti na. 

moko darbininkus ka ip ar> 
saugoti sveikatą dirbant nue^-
dingus darbus. — Seilės. Dr. 
C. €herrys-la*Hau jį gerbiame 
kaipo Černauską, aptaria sei
lių veiksmą, gamybą t ir su 
dėtį. — Tetanas — pikta bur
nos liga Dr. F . Žfurvelio. 
nagrinėjama — . Kamba
rių apšildymas - Dr. 
S. Biežio — Gydytojo redakt. 
dėsto labai praktišką klausi
ąją žiemos sezonui. — Šis tas 
apie kaulus Dr. I. Makaro. — 
Daug ligų prasideda burnoje 
Dr. C. Vėželio. — Gydytojai 
ir Visuomenė, paliečia seną ir 
vis naują šundakfarrų klausi
mą. — Nepaleiskite ifižino už
darytame garadžiuje. Dr. F . 
Zurvelis. Galop "klausimai ir 
atsakymai f r. 

Gydytojas savo - turiniu 
praktiškas, įdomus ir įmano
mas; kalba ir rašyba gan tai
syklinga; kryptis — prisilai
ko sau užbrėžto tikslo — mo
kina gyventi sveikai, liarks-
mai ir ilgo amžiaus pasiekti. 
Geros kloties. 

MTJSŲ VAIKAI. 
— Ka daraiy mažyte! 
— Dažau lėlytės skruostas 

imuionai. 
— Kaip tai, degtinei Juk 

tai Jiieko negelbės. 
— Mama sakė, kad tėvelio 

nosis nuo degtinės yra raudo-
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AMERIKOS LIETUVIU KAPITALAS 
$ L I E T U V O J E . $ 
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Viena labiausiai įsigalėjusių Ameri
kos lietuvių Inmdrovių Lietuvoje yrja 
"Lithuaniaif Sales Corporation'\ Kaip 
platus laukas mūsų kapitalui tėvynėje ir 
kiek juo-galima prisidėti prie ekonominės 
šalies kultūros, tekalba ši 'sutrumpinta 
Prekybos b-vės apžvalga paimta iš F . Vi-
rako. b-vės direktoriaus pranešimo. 

Iš viso į Lietuvą perkelta pinigu 
$264,00S.,T)!>. ls tų pinigų yra įsteigta Lie
tuvoje Tarptautinis Bankas, Kaune, su 
skyriais Šiauliuose, Biržuose, ir Anykš
čiuose. Banko apyvarta l d. Rugpiučio S. 
m. siekė "49,103,195.01 auksinų, kurios 1 
d. Sausio 1922 m. balansas buvo 32,590,-
5*>8.()8 auksinų. 

Prekyba. 

Prekybos skyrius susideda iš H 
krautuvių lyaune^ Šiauliuose, Mažeikiuo
se, Skuode, Teisiose, Ukmergėje, Biržuose, 
Anykščiuose ir 2 krautuvių Vilniuje. Bėto 
prekybos skyrius turi Kaune sandėlį iš 
kurio parduodama įvairiems krautuvių 
savininkams ir koperatyvams prekes ur
mu, taip pat daro įvairius pristatymus 
Lietuvos valdžiai ir armijai kur stoja 
varžytis su žydais ir dažniausia pristato 
-daug pigiau nė kaip žydai reikalauja. 

Pramonė. 

Pramonės "skyrių arba teehnikos veda 
profesorius Dubeneckis. Tenai išdirbami 
yra įvairus pienai statymui namų, dirb
tuvių ir tam panašiai, duotfemi įvairus-
techniški patarimai ir nurodymai, taip 
pat parduddama dirbtuvėms mašinos ri
jų dalys. Technikos ir eksploatacijos sky
rius daro susisiekimą autobusais ir auto 
mobiliais, pardavinėja automobilius, 
traktorius ir kitokias įvairiausias maši
nas, paidavinėja benziną, žibalą, tepalus, Amerikos Lietuvių Prekybos Bendro

vė, Kaune, be Lietuvos Tarptautinio B a * į atsarginias dalis ir kitokius daiktus rei. 
ko turi du dideliu skyrių: prekybos įrj kalingus prie automobilis, ka ip kuriais 
pramonės, arba technikos. į keUais vdzuoja automobiliais Uetuvos p 

tą. Kaune turi* didelį puikų garažą ir ge
riausią automobilių taisymui pritaikytą 
dirbtuvę su įvairiomis mašinomis. 

Bendrovės nuosavybės.* 

Be prekybos ir pramonės, Bendrovė 
turi nuosavybių 'pripirkusi: Kaune kam
pas Maironio ir Keistučio gatvių, didelis 
piečius su muro namais kuriuose yra ben
drovės centralinė raštinė, sandėliai, kaip 
kurių tarnautojų butai, ir naujai pastaty
ta iš betono dirbtuvė, garažius ir kalvė. 
Ta vieta su visais ant jos esančiais trobe
siais dabartiniu laiku verta keliolikos mi
lijonų auksinų. 

Kauno "priemiestyje Šančiuose yra 
nupirktas didelis piečius per kurį iš vie
no šono eina geržkelio bėgiai, o antrasai 
šonas atsiremia į Nemuną. Ant to ple-
čiaus manoma ateinantį pavasarį statyt 
sandelius prekių laikymui, dėlto kad gali 
ir Nemunu prekes atvežt ir gelžkeliu. Jau 
dabar yra pastatyti dideli geležiniai ba 
kai kuriuose yra laikoma benziną ir žiba
las. 

Šiaulių mieste nupirktas Bendrovės 
muro dviems aukštais namas su plecium 

ie pat bažnyčios. Tarne naiue yra Ben

drovės krautuvė, Tarptautinio Banko 
skyrius, Šiaulių Elektros Gaminimo sky
rius, valdybos raštinė, gyvenamieji tar
nautojų butai. 

Skuode, Bendrovės mūrinis didelis 
dviem aukštais namas su dideliu kiemu, 
sandėliais ir muilo ir saldainių ^dirbtuve. 
Namuose randasi Bendrovės krautuvė ir 
Lietuvos Tarptautinio Banko skyrius. 

Anykščiuose muro naujas trims" aukš-
tais namas. Jame Bendrovės Jkrautuvė ir 
Tarptautinio Banko skyrius*. Tas namas 

fdar nesenai užbaigtas ir yra puikiausias 
namas visuose Anykščiuose. 

Palangoje Bendrovė turi dviejus na
mus. Vienas tai^auro, dviem aukštais vieš 
būtis "su kitomis trobomis ir pleciumi. Y-
ra tai vienintelis viešbutis Palangoje. Ki
tas "v i l l a " arba puikus vasarnamis ant 
pat mitrių kranto, kurią paprastai visi 
varlina Amerikonų villa. 

Bendrovė visas tas nuosavybes užpir
ko kuomet Lietuvoje dar viskas nebuvo 
taip pabrangę, taip kaip dabar y ra ir 
kiekvienam aišku, kad jeigu dabar par
duotų, tai1 tokį 10 syk arba net ir dau
giau gautų negu kad vra už jas užmokė-
• • •• ' r 

JUSI. 

Elektros stotis. 
Tuom tarpu tai daugiau domės krei

piama į Šiaulių elektrą. Padaryta sutar
tis su Šiaulių miesto Savi valdyba kad per 
20 metų Bendrovė duos Šiaurių miestui 
ir apielinkei elektrą. Gauta iš valdžios 
gana prieinamomis kainomis 200 hektarų 
geriausio palei Bykyvos elžerą durpyno•, 
nes su durpėmis bus kūrenama marinos 
gaminančios elektrą, Jau-didelė dalis dur
pyno nulyginta, aosauteyta, pastatyta dvi 
dideliausios »su transportieimis vokiškos 
mašinos, durpių gamybai. Gruodžio mė
nesį pradės duot Šiaulių miestui elektrą. 

Prie steigimo Emisijos Banko Lietu
vos pinigams leisti prisidėjome su 100,000 
dolerių. ($100,000,00). 

LPTHUANIAN SALES CORPORA
TION, 414 Broadway, South Bostos, Mass. 

Visas infonriacijas -galima gaut: 
BOOTOtf, MASS. Lithuanian Sales Cor
poration^ 414 Broadway. i 

CMLCAGO, Lįthuanian Sales Corpo-
ra taB, 3313 South Ralsted Street. 

LAWREK€E, MASS. Lithuanian 
Sales Cerporation, 70 Lawrence Street. 

Taipgi pas Bendrovės agentus kur 
tik toki randasi. 
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Dr. M. Stnpnicki 
M § 7 So. Morgan Street 

CHICAGO, D L U N O I 8 
Telefonas Tardą 5032 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 
fw> pietų 5 iki 8 • a k . NedėUomla 
ofisas* uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 1 
Ofisas Dr. Q. M. u lasė r pe» 

reina J rankas Dr. Cha*. Segal. 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai aplatkys 
apžiūrėj imą ir gydymą kaip Ir 
n u o pat ies Dr. O. M. Glaaer. 

H 4 t So. Morgan Streoc 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto 

lkl t po pietų, nuo 5 iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 lkl f. po pietų. 

Te le fonas Vards 687 

5 no A i viioifi g 
ii 

o 

* 
1 

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

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

6 iki 7 vai vakaro. 
Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų. 

4193 Archer Ave . 
5f Tel. Lafayette 0098 

i 
K 

• / 

•> 

OR. A. K. RUTKAUSKĄ? 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Avenue 
Telef. Lafayette 4 1 M 

Vaao4os : 9-11 rytais , 1-1 po 
pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldle-
nials Uktal po pietų S lkl 6 vai 

IŠ UŽSIENIO. 

CICERO, ILL. ŽlKEUfcS. WESTVLLLE, ILL. 

Spaudos Br-jos platintoju 
pulkai pasekiningai užrašinė
ja "Draugą.", "La iva" , "Gie
drą". Nors tai ir sunkus dar
bai bet prakilnus — apšvieti 
skleidžiama. 

Man teko daugel] kolonijų 
pereiti, bet nė jokioj nėra 
spauda »:«•: skaitoma V.-.ip 
Ciceroj. Keliose vietose radau 
visus Amerikos katalikiškus 
laikraščius beskaitančius, iš
skyrus "Giedrą", bet tuoj ir 
tą brangų moksleivių organą 
užsirašė. 

Apie " D r a u g ę " galima drą
siai sakyti, kad beveik kiek
vienoj lietuviškoj stuboj Ci
ceroj skaito jį. 

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

4631 Sa Ashland Ave. 
T e l Tards »v4 

Tel . Tardą 0994 
OFISO V AL.: 

8—10 • . ryto, 1—J ir 7—9 v. v. 
Nedė l iomls : nuo 19 v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

P. Jakštas atpirko biznį 
nuo p. Laudanto po num. 1439 
^o. 49 Ave. Išdirbtas biznis ei 
na gerai, todėl ir mūsų Ciee-
ros naujas biznierius nesigaili 
įstojęs į biznierių eiles. 

"Vargšas Tadas" . 

Orui atvėsus, ir mūsų jau
nimas Tyčiai griebiasi darbo. 
Štai 26 d. šio1 mėn. Šv. Pet. ir 
Pov. naujoj svetainėj vaidins 
komediją "Vargšas Tadas" . 
Ši komedija bus juokingiau
sia ką "YVestvilriečiai turėjo 
progos matyti. 

Nesenai vedęs Tadas, — 
pradeda girtuokliauti, žmona 
tą matydama pradeda mal
daut vyro idant pasitaisytų; 

pranešu gerb. 'P raugol West-
villėje skaitytojams, kad su
sirinkimai laikoma piruiadie-
aiais, o choro repeticijos esti 
antradieniais ir ketvirtadie
niais. Laikomasi tvarkos to
kiose kad ir toliausiai gyve
nantis butų jau namieje pusė 
po devynių. Tėvai, jusu prie
dermė prižiūrėti, ar vaikai tą 
pildo ar ne. Kitus vakarus 
t. y. liuosus jaunimas turi 
ffraleisti namieje o ne trintis 
kur pakampiuose. Tiesa, pas 
mus yra ir prakilnaus jauni
mo, visi galėtų būti toki, jeigu 

KANADOS LIETUvii? 
VAKARAS. 

Montrėal, P. (J. — Lapkr. 
21 d., .Šv. Kazimiero parap. 
hvet. Vardo Marijos Dr-ja, ma
žų mergaičių lankančių lietu
višką klasę, surengė vakarą. 
Tos klasės mokytoja yra p. 
A. Bandziutė. 

šios .ateities prirengia. 
Žmonių nemažai atsilankė 

i tą vakarą. I r galės pelno 
likti nemažai Vardo Marijos 
Mažų Merg. Dr-jai. 

Vakarą užbaigė Lietuvos 
himnu. Garbė jums, Montre-
al 'o lietuviai katalikai, kad 
jus suprantate kad vienybėj 

alvbė. 
Aug-štuolėlis. 

yra g 

> Programa. 

Tokią programą surengti 

jis ant kelių prisiekia, bet tas 
nieko negelbsti, dar labiau įsi- t 0 v a į k r e i I > t u d**S*** * » * i 
kaus™ — ™ W l i n a naiiin. s a v o v a i k u * ' Y r a t o k i u , k a i P kaušęs — parioglina namo. 
Pati, matvtdama kad nieko 
nebus, susitaria su pažįstai nu 
gydytoju, ir tada mūsų Ta.(lė
liui taip apsiverčia dalykai, 
kad jis tikrai mano jog jau 
esąs pomirtiniame pasauly. 

vaikinų taip ir merginų, kurie 
visokiomis melagystėmis išsi
suka. Tėvai, neleiskite savo 
vaikams jus apgaudinėti. 

Šiuo.kartu viskas, kitą kart 
daugiau pranešiu. Tiktai nepa 

KIEK SVETUR — GIMU
SIŲ UKDTCNKŲ StfV. 

VALSTIJOSE. 

tai reikia padėti daug jėgų. 
Ir ištiesų, vakaro programa 
buvo įdomi ir turtinga. Kal
bėjo gerb. kun. P . Vanagas, 
lietuvių par. klebonas, apie" 
Lietuvos reikalus. Taipat kal
bėjo svečias, atvykęs iš Ver-
mont . Valstijos,. Šv. Mykolo 
Kolegijos studentas, V. Ba-
čys. J is pasakė gražią pra- j 14.5 nuos. baltų. Matyt žymus 
kalba .apie vienybę. Toks sve- skaičiaus sumažėjimas nuo 
tys yra pageidaujamas daž- 1910 iki 1920 m. svetur-gi-

Suv. Valstijose 1920 m., 
76.3 nuoš. ūkių. savininkų bu
vo čion gimę balti ūkininkai, 
9 nuoš. svetur-gimę ūkinin
kai, ir 14.7 nuoš. juodi ūki
ninkai. 

1920 m. nuošimčiai buvo: 
75 nuoš. čion gimusių, 10.5 
nuoš. svetur — gimusių ir 

Reald. tel. Vau Buren 0294 
Ofiso tel . Boulevard 9991 

Dr. A. A. R0TH 
B U Š A S GYDYTOJAS tr 

C H I R U R G A S 
Specialistą* Moteriškų, Vyriškų 
{Taikų Ir visti chroniškų Ugu. 

Ofisas: 3325 S. Hals ted St. 
Vai .: 10—11 ryto: 2—1 po 
plet, 7—8vak. Ned. 19 11 d. 
Ras. 1119 Independence Blvd. 

Chicago. 

Labd. Są-gos H 3-čia kp. 
sparčiai rengiami prie viešos 
rinkliavos kuri bus 30 d. laj>-
kr. Bet nežinia kiek mūsų mo
terų — merginų draugijos iš
rinko rinkėjų, o iš Chicagos 
tai rinkėjų turbūt mažai tetu
rėsime šįmet. Todėl moterų--
merginų draugijos yra prašo 
mos kad pasistengtų kuodau-
giausia rinkikių prisiųsti, 
nes juk tai labdaringas dar
bas. Žem. 

Kaip ten daugiau bus, tai pa- niirškite visi ateiti ir pama-
matysite. Po programos b u s į ^ "Vargšą Tadą" lapkr. 
šokiai, grieš Vyčių muzikan- *? c'-

| tai, kas gyvas tas ir šoks, ir Korespondentė. 
atsiminkite kad tai paskutinis' 

'pasilinksminimas prieš Adven! WAŪKEGAN, ILL. 

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

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

3252 S o u t h Halsted Street 
Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
* — 4 po p ie tų; n u o 7—9 vak. 

Nedė l iomls nuo 10—2 
Ooflsas Ir gyven imo vieta: § 

A 

Te' Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezelSs 
LIETUVIS D E N T I S T A S 

5712 SO. ASHIiAND A V E N D E 
A R T I 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Se rėdo mis nuo 4 iki 9 vakare. 

OR, CHARLES SEBALI 
H jPcrkėlė savo ofisą po numeriu j 
M 4729 SO. A S H L A N D A V E N U E 

SPECUALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—o\ 
įpo pietų: KUO 7—8:30 vakare. 
Nedėl iomis: 10 iki 1. 

Telefonas Dresc l 2880 

I 

Tel. Canal 257. Vak. Canal 2118 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 19 Iki 12 ryta: 1 lkl 4 
po pietų: 9 lkl 9 vakare 

tus. Visas pelnas eis įsigiji
mui pečiaus svetainėj. 

Lapkr. 12-tą buvo laikomos 
Šv. Mišios UK mirusią vytę Z. 
Prankaitę. Visi Vy.-iai <\jo^ , ( ^ ^ - ^ 
prie Šv. Komunijos in corpo 
re. 

L. Prekybos B-vė. 

Lapkr. 11) tl. L. Prekybos 
B-vė turėjo svarbų susirinki
mą, kuriame pasirodė, kad vi-

Vyčių kuopoje yra keletas 
narių kurie retkarčiais telan 
ko susinus ir charė re}H'tici 
jas, tr & jų tėvų girdėtis, ka-d 
jt] vaikai per naktis būną \Ty 
eių sus-muose ir tt. Netiesa, 
tokie nariai gal Dievas iino 
kur .praleidžia naktis, o sle
piasi po Vyčių vardu. Tadgi si. 

gan gerai ei
na ir kad ateinančią savaitę 
mėsinyčia ir grosernė bus at
gabenta i bendrovės naują 
namą ant aštuntos gatvės. 
Sename name ant devintos 
gatvės, b-vė nutarė u/,ilėti 
i 1 rabu'/ių arba<Ą kLtokių rakan
dų krautuvę. . -

niau atsilankyti į mūsų ren 
giamus vakarus. ^ • 

Dainuota: "Sveiki svete
liai", " P a s močiute augau", 
-«BE areivu{vai", " Lakštinga
la " / 

musių ūkininkų. 
1920 m. dauguma ūkių, ku

rie priklausė juodiems ūki
ninkams buvo po 47.3 akrų 
kiekvienam, sulyginus su 
191:3 akrir baltų svetur-gi-

/ = : 

NAUJIEJI LETUVOS 
L I T A I 

Pinigai 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJ1 VALSTIJINI 
BANKĄ 

Central Manufactoring 
District Bank 

1112 West 35-ts Street 
y Chicago. 

! Turtag vir§ $7,000,00O.0G 

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

parduodami 
-— vsados kreipkitės pas — 

S. L. FABIONAS Co. 
809 W. 35th St. Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

. TAS BUS LABAI JUM A N T 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame \Laivakortes . 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAKANT* I R 

TEISINGA PATARNAVIMĄ 

Sakyta deklamacijos: "Ka- musių ūkininkų ir 162.6 akrų 

Skailingai. 

Vien gerais norais negy\'en-

s. 

DR. P. ŽILVITIS 
Parke l ė savo ofisą p e n u m . 
3241 — 43 So. Hals ted Street 

N a u j a m e Joc iaus Ręs t . S labą. 
Pr i ima Ligonio* n n o 9-12 A. M. 

•-« r. M. 
Tel. Boulevard 7179 
Rezidenci jas Tel . Fa lr faz 5374 

ooocooococoooooooooocooooc 

4 Dr. J. SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas P u l l m a n 3385 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Tele fonas Rcpubhe 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 
diaur: vak: kantpan 35 ir 

Asnland Avenue 
Vai. N u o 4 iki 9 vai : vakare 
Nuprapath ia del SergančiŲJų k a s 

butų geriau, operacija ar Naprapa-
th ia? Jei tamsta ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėgint i operacija ar 
Neprapath ia tad tūkstanti kartų a p 
s imokės iStirti abu gydymo būdu, N a 
i-rapathia 'praSalin l igos priežastį, o-
peracija prašal ina l igos apsireiški
mas, bet pa l iekta l igos pr i ežas ty 
Naprapath ia re iškia ant visados pa
gydo, Chirurgijos būdu esti taip po 
Pirmos operacijos, tuoj s e k a antra 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad 
sekame operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavoj ingesnė Iš
laikyti ir t u o m kart l igonis Į lėkta 
neišgydytas. 

AR GALVA SKAUDA? 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akinia i? 
Pasiklausk m a n ė s šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN JT. SMETANA 
Akių Special istas 

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

Ant S lubų, kamb. 14, 15, 16 Ir 17 
Ant viršaus P l a t f s vaist inyčios 

Temyk mano parašą. 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėl iomis nuo 9 iki 12 pietų 

K E R Ą K I T I R E K O R D U T A I P P l I K I l K A I P 
COLL5IBIA. 

Columbia Rekordai fTeturi lygy bos del aiškumo, geru
mo ir balso. Visuomet j ie duoda naujausias dainas ir šo
kius ir instrumentinių šmotų. Visuomet jie yra dailiai 
rekorduoti ir smagus klausyti. 

Dabar la ikas gavimui naujų rekordų del švenčių, ku
rios trumpu laiku ateis, ir del linksmu,mo pačiam su 
draugais laike ilgų žiemos vakarų. Pirk Columbia ir 
l inksminkis su geriausiais. Surašąs žemiau yra puikius 
parinkimas vėliausiu ir geriausių ( Columbia Rekordų. 
Kik pas Columbia pardavinėtoją ir išgirsk juos. 

-

10 colių toc. 
; 

f*Visur l inksma. Valeas. 
E 2 7 0 5 S š ° k i ra^a- Mazurka. 

I J. Kreselskis. 
r E i n u per dvareli. 

TT 9 9 9 ^ J G a i U i ******-&-4AA0 i j d a i n a v o Brooklyno 
Kvartetas. 

f Per šilą jojau. 
•pi 0 0 0 7 J žydas statinėje. Polka. 

1 Įdainavo Brooklyno 

E-2224 

E-1248 

Velnias n e Boba. 
Dal is virma., 

Vekiias ne Boba. 
Dalis pirma. 

• A. Brandunienė ir 
L Jtadfcevičius. 

Kvartetas. 

Mano laivas. Daina 

J, l sveikatą. .Maršas. 

E-1170 

Įdainavo Brooklyno 
Kvartetas. 

Smarkus vyras. 
Radzevičius ir 

Papartis. 
Kur, bakūžė samanota. 

M. Bradunlenė. 

linys ir Lakštingala", " T ė 
vvnė ' \ "Giesmė", "Lietuvos 
žemelė," " Vakaro nžbaigi-
nuis"; taipat dialogai: "Grei
ta ant naujienų", "Nagi , ar 
ne juokai" ir buvo mažų mer
ga iė i ų šokis. 

Vaidino teatrą, "Mergelių a 
matas". Žodžhi sakant, Uuvo 
milžiniškas vakaras. Už ta vi
sų darbą garbė priklauso mo
le ytojoiILS pp. A. Bandziutei ir 
I". Btulrititei. 

Montrealo lietuviai turi ge
rą progą išauklėti savo jauną 
kartą stipriais tėvynainiais. 
t r tą darbą gali geriausia at- g>us r a n d a t i k r ą d v a g i a i m a i g 

likti patys lietuviai namie uw N e v f e n a s p B ^ ė S ^ j ą 

čion gimusių. Tas yra dėlto, 
katt svetur-gimę ūkininkai gy 
vena tose valstijose kur ūkiai 
yra daug didesni. 

1920 m. buvo 581,068 sve
tur-gimę balti ' ūkininkai, kas 
sudaro 9 nuos. visų ūkininkų 
Suv. Valstijose, bet 1910 bu
vo 669,556 ūkininkai. Tie ūki
ninkai turi po 191.3 akrų že
mės arba išviso 111,172,045 
akrus. 

Koreign Langu&ge Inf. Service. 
immmm^t* m I I m • m tfįmmtmm i • ' , ' " 
-

Apie Kristaus Sekimą. Ši 
knygutė parašyta Šv Tomo iš 
Kempio. Ją skaitydams, žmo-

skaitydamasxatsivertė ant tie
sos kelio. J i tinkama visiems 
luomams. Jos kaina, su audek
lo apdarais $1.20, slcuros apd. 
$1.80. 

Draugas Publ. Co. 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago. BĮ. 
• p « S 5 5 t = ! 1.1 JL<J±. —.gg 

lietuviškose klasėse mokyto 
jai. < 

Gerb. kun. kleb. P. Vana
gas, visoms uiafoms mergai
tėms pirko šaltakošės (ice 
cream)-; už gerą atlikimą vi
sos programos. Tas mažy
čiams 'pridavė daugiau ener
gijos mokytis ir darbuotis. 
Prie to ir tėvai didžiau gerbia 
savo kleboną, kad jis jų vai
kučius myli. Vaikai pamatę ji 

"s* ** 

šaukia: Tėvelis? Tėvelis! mu-
są. 

Publika. • 

. 'Teko iš publikos girdėti, 
kad vakaru pilnai patenkinti. 
Ir vienas važiuojant gatvėka-
riu pasakė, kad mokyklos vai
kai visuomet geriausia atlie-

gražiausias vakarų pro-
amas. Kitas - sii .džiaugsmu, 

(ntuziastiškai pridūrė, kad tar 
lietuviškos mokyklos mūsų 
vaikučius lavina ir prie svie- Ę*^/$^^/^/%^/^^/^/^^^^/^%^^Š/9/^^%^^ 
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l W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmiestyj : 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas: Centrai 8390 
rakarais ; 812 W. 33-rd St.j 

Telefonas: Yards 4681 

Tel. Randolph 4758 

A. A S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATIOJT BLDO. 

19 South I>a Salle Street 
R o o m 1303 

Valandos 9 ryto iki 5 po pietų 
N a m ų Tel. Hyde Park 3395 

J. P. WAITCHES 
L a w y c r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: B . 511-127 N. Dearborn 
Street Tel. Dearborn 6099 
Vakarais: 10736 S. Wab*6k Ave. 
Roseland Tel Pul lman WT7 

« ^ 
— . 

Valentine Dressmaklng College 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Secley 1643 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Desigming bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais . j it- l 
mokėjimais. Klesos dienomis^ iri 
vakarais. Reikalaukit knygelės,} 

•

Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

Telefonas Boulevard 4189 

k. IfftSl 
Graborius 

k a 
gr 

Patarnauju lai-J 
do tuvės t - ves-« 
tuvėse krikš
tynose ir kituo
se reikaluose? 
Kainos prlelnav^ 
mos 

•3307 Auburn Ave. Chicago į 

i Res . Tel. Cicero 3656 
Ofiso TeL Cicero 49 

OR, J. SHIMMAN 
1325 So. 4 9 Court 

N. E. Cor. 49 Court Ir 1-1 Str. 
ant viršaus vaistynydios. 

^Mfca<a^«a^a^mai»%#4 
! 

= i i • 

l'el. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 
-

*z 

SKAITYKITE IR PUTINKI 
KITĘ "DRAUGĄ" > 

Dr. t. E. MAKARAS 
Iile»»v>s Gydytojas te Cnlruvsaa 

Telef. Pu l lman 342 ir 349 
Valandos N u o 10 iki 12 ryto 

Nųo 7 iki 9 vak. 

JA IŠGALIMA G A UTĮ DIENRAŠČIO "DRAUGO" 

KALENDORIŲ 
"DRAUGO" kafendorius dviejų spalvų. 
"DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninkų fjienos. 
"DRAUGO" kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizde Kai. 
"DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraš (į metams ar pusei metų kalendorių gauna dovanų. 

Perkant Kalendoriaus Kaina 25c. i M f l M M B ^ ^ 
Adresas: DRAUGAS PUBLISHING C0. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

r^HiiiiiirdimHiiiifMmriiMnHiHiiirsi 
B Jšdirbėjlai ir 
S importer ia i ge-
Eriaušių armonl-
S k ų visam pa-
Esau l i j už žemes-
L n e s kainas negru] 
Sk i tur . Katalogas] 
Bdykai . 

g Rašykite Angliškai. 
3 RCATTA S E R E N E L L I 
b 817 B lue I s land Ave. 

Chicago, IU. 

•>jrtriiiiiMii!^'niiimimirjiiiiiiiii!iiL33 
j -

ffiTelelonas Yards 1138 
A STANLEY P. 

MAŽEIKA 
GRABORIUS I R | 

Balsamuotojas 
Turiu automo-

lilius visokiems! 
eikalams. Kainaj 
)Heinama. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago. 

•UWIUmiNIIIMMIII|IIUMIUIIiniUMUII9MI 
| S. D. LACHAWICZ | 

LIETUVIS GRABORJU8 
= 2314 W. 23-ra Pi . Chicago, Illį 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-
Sgiausia . Reikale meldžiu atsišau-
Skt i , o mano darbą busite užga-į 
Snėdint l . Tel. Canal 1271—2199] 
TuiJiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiii 

J. WTAN1W 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai v is iems re ikalams j 

2055 W. 22-nd Str. 9146 W. 21 P U 
Canal 6543 Tel. Canal 01991 

• •' VJJ 
Tei 1 ta. 

Keinkitė tuos biznierius, kurio 
garsinasi "Drauge" . 

file:///Laivakortes
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BROSS LLOYD KALĖJIME. PENKI GUBERNATORIAI 
CHICAGOJE. 

IfRionierius radikalas AV. 
Bross Lloyil jau Jolieto ka
lėjime. Patsai nuvyko į Joli;>-

Yaknr Chicagoje su prakal
bomis ir kitais reikalais lan-

tą ir tenai pasidavė. Tenai kpsi net 5 gubernatoriai 13 
jam. duotas 828T) numeris ir j valstybių: Kentneky, AViscon-
bus duotas atatinkamas dar
bas. 

Taigi, jis šeri To neapvylė, 
kuomet pranešė, kad jis pats
ai pas i. Juosiąs. 

J is nubaustas nuo 1 iki .*> 
metų kalėjimo. 

sin, Nebraska, Marvland ir 
Vinnnia. 

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

ATPINGA ANGLYS? 

Tai klausimas. Dar ncse•* 
.-ai kiek čia visur triukšmo 
kelta prieš anglių brangumą. 

Teėiaus anglys neatpigo ir 
t ri uk s ma s pa s i b a i gė. 

Kasyklų savininkai ir spe
kuliantai žeria sau pinigus, 
plėSdami visuomene. 

Praneša, kad minkštosios 
nn^lys daugiau pabrangsian 
ėios. 

TEISĖJAI PRIEŠINGI 
NAUJAI KONSTITUCIJAI. 

Naujai Illinois valstybės kon 
stituo'jai, kurios reikale įvyks 
referendumas grnod/io 12 d., 
priešingi trys vyriausiojo 
valstybės teismo teisėjai. 
Jie vra: James IT. Cartwri-
ght, \Villiam IT. Farmer Ir 
Flayd E. Thompson. 

6ie trys teisėjai tikisi, jog 
pilvočiai balsi) dauguma at
mes tą naują konstituciją. 

BOMBUOJA NAMUS. 

Įvairios žinelės. 

Pastaruoju laiku šios kolo
nijos gyvenime įvyko du įžy
miausiu nuotikiu: vyskupo at
silankymas, kuris 2f>0 asmenų 
patvirtino dirmavonės Sakra
mentu ir gerb. Tėvo P. And
ziulio misijos, kurios jau 
baigiasi ir kurių atmintis il
gai pasiliks. Dabar prasidėjo 
judėjimas draugijose, kad #o-
riaus prisi'renjrus apvaikščio
ti Katalikų Spaudos Savaitę: 
Federacijos ir Spaudos Drau
gijos skyriai, labiausiai susi
rūpinę tuomi, šankia susirin
kimus, į kuriuos kviečia visus 
užjaučiančius tam šventam ir 
prakilniam .darbui. Girdėtis, 
kad pirmas susirinkimas įvy
ks sekmadienyje, 3 vai. p. p. 
mokyklos kambaryje. 

Parapijos choras jau nuo va
saros laiku uoliai rengiasi vai 
(iinti operetę "Si lv ia" . Tai 
gražus muzikalis veikalas, 
kuris atlikti reikalinga gabią 
ir išlavintų vaidintojų ir so
listu. Bet Lietuvos Vvčiu 4 
kuopos choras pilnai pasitiki 
savo pajėgomis, kuris pasirin-

'Užpraeitą naktį šuplaišinta j ko sau tokią sunkią užduotį. 
l.omba ties trijų aukštų na
mais, 3109 Sheffield ave. 

"Kkspliozija daugeli žmoni ii 
supurtė lovose. Api»' vienas 
tūkstantis dol. pad-iryta nuos
tolių. 

Tai juodrankių darbas, sa-
1 o policija. 

PAŠAUTAS PLĖŠIKAS. 

Miestinių licencijų inspek
torius Frank Baker praeida
mas gatve matė, kaip du juo 
du plėšiku užpuolė vieną žmo-

Baker išsiėm'ė revolverį ir 
paleido porą, šūvių i bėgan-
riu plėšiku. Vienam pataikė 
i ugaron ir tas sukniubo. Ki
tas pabėgo. 

Nuo žmogaus tiedu galva
žudžiu atėmė 35 dol. 

Ateinančio sekmadienio vaka
rą, t. y. lapkr. 20 d. atsilau
kusieji turės progos patirti ko 
kių čia artistų esama ir todėl 
skaitlingiausiai susirinks i ta 
nepaprastą koncertą. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
RATELY. 

Chicagos Lietuvių Ratelis 
viename iš savo paskutinių 
Misirinkimii nusprendė būti ' in 
m r p o r e " Lietuvos Šaulių Rė
mėju ir nuo to laiko teikti 
Lietuvos Šaulių Sąjungai vi-
-a savo išgalia materijalę ir 
norale paramą. Tuotarpu iš 
Ratelio iždo nuspręsta paau
koti Šauliams 25 dol. 

Tame pat susirinkime kai-
torie atskiri Būrelio nariai 
suteikė savo vardu Šauliams 
aukų i r tapo asmeniškai Šau
lių Rėmėjais. Šaulių atstovas, 
A. Žmuidzinavičius išdavė 
jiems Šaulių Rėmėjų diplomus 
i~ ženkliukus. 

Aštuoniolikieėiai, beklausy-
darni žmonių nuostabių pasa
kojimų apie pragarsėjusias 
kun. B. Bumšo disputas su 
biblistais, vis klausinėja vie
nas kito, kada gi mes turėsi
me tos laimės tų disputų iš
girsti savo parapijos svetai
nėje. Nenusiminkit. Turbūt, 
netrukus, jūsų pageidavimas 
išsipildys. Už tat iškalno ir 
ponų biblistų prašome reng 
t i s, kad paskui nereikėtų tei
sintis, kad nežinojome. 

Trumpu laiku manoma įs
teigti vakarinė mokykla su
augusiems, kurioje bus moko-1 
ma lietuvių ir anglų kalbos, 
aritmetika ir kiti mokslo da
lykai. Informacijų reikalau
kit pas St. Šimuli, 726 W. 
!8-tb St. 

^ 
Alfos pagelbininkas. 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Namų savininkai ir piliečiai 
darbuojasi. 

J au gan ilgokai visai mažai 
berašoma apie šips kolonijos, 
ypač jos visuomeniško veiki
mo. I r tas ištikro atrodė lyg 
butų užmirštas kampelis, jo
kio cia judėjimo nebūtų. Čia 
buvo veikiama ir kas-kart vei
kimas labiau pradeda įsisiu-
buot. 

ninkai ir piliečiai pradėjo la
biau domėtis savo reikalais. 
Gaivina prieš penkis metus 
gyvavusią organizaciją: Totvn 
of Lake Lietuvių Namų Savi
ninkai ir Amerikos Piliečiai. 
Lapkr. 17 id. J . Letuko svet. 
vietiniai namų savininkai ir 
Amerikos piliečiai jau berods 
laikė antra susirinkimą. Susi
rinkusi ų ūpas, matyt, buvo 
geras ir pastebėta pas juos no
ras dirbti. Visi suprato, kad ši 
organizacija yra čionai reika
linga ir naudinga. Jau pirmo 
susirinkimo buvo suieškota 
charteris ir kiti buvusios or-
ganizacijos reikalingi daiktai. 

Šis susirinkimas nutarė at
gaivinti pirmiau gyvavusią 
organizaciją ir veikti po tuo 
pačiu cliarteriu. J i darbuosis 
namu savininku ir Amerikos 
piliečių labui ir pagelbės iš
rūpinti Amerikos pilietybės 
popieras norintiems jas gauti. 

Nori kad apvalytų. 

Nutarė kreiptis j Bureau of 
Strcets ir Dept. of Public 
Works idant be jokio atidėlio
jimo gatvės ir gatvelės butų 
nuvalytos, kurios dabar nėra 
arba visai mažai valomos; tai-
pat kreiptis į Bureau of Se-
v.ers, nes ir " sewcrs" taipgi 

Inevalvti. 

Vaikų suvaldymui. 

Patėmyta, kad .daugybė vai
ku mokslo valandose vaikio-
jasi gatvėse ir nelanko moky
klos, o kas labiausia, kad jų 
niekas nežiūri. Sužinota, kad 
paskutiniais laikais čionai 
viešoji mokykla dieniniu re-
kordų neturi (? Red.), t odele i 
ir nežino, kurie vaikai lanko 
mokyklą ir kurie ne. Tuo rei-
kalu patarta kreiptis į Board 
of Education. 1 

Buvo svarstyta, bet paliko 
sekančiam susirinkimui galu
tinai aptarti rinkimą parašų 
ir su jais kreiptis j policiją, 
kad daugiau domės atkreiptų 
i nepilnamečius, kurie neturė
tų valkiotis gatvėmis vėlyba
me laike ir užkabinėti praei
vius, kaip kad dabar dažnai 
atsitinka. 

Atlikimui cių dalyk, išrinko 
komitetą iš penkių asmenų: 
P. Pilitauską, J . Letuką, A. 
Mikalauską, J. Zakmdauską ir 
A. J . Kareiva. 

Sekanti susirinkimą, nutarė 
laikyti gruodžio 1 d. 1922 m. 
J. Letuko svet. 4523 So. 
YVood St. 

Pageidaujama kad į žį susi
rinkimą atsilankytu visi na-
mų savininkai, piliečiai, ir ne-
piliečiai' norį patapti Ameri
kos piliečiais. Sekančiame 
sus-me bus .išduota raportas 
iš nuveiktų darbų. Remkime 
darbus kurie yra mums vi
siems naudingi. 

Narystės mokestis tik 16 
centų į mėnesį. Įstojimas vel
tui. Sus-me buvęs. 

Madison ir Canal Sts., lygiai 
8:30 vai. rytą. (Traukinys iš
eis lygiai 9 vai.). Kurie pasi
vėlins negaus bilietų papigin
ta kaina ir imdami sekanti 
traukinį pasivėlins į pirmąjį 
dienotvarkės punktą kurs 
skamba: Išrinkti kp. atstovai 
suvažiuoja Waukegan sekm., 
lapkr. 26d. anksti vytą. 10 vai. 
susirenka parap. mokyklos 
kambarin, iš kur " i n corpo-
r e " eis į bažnyčių mišių šv. 
išklausyti ir paprašyti Dievo 
palaimos darbo pradžiai. 

Ig". K. Sakalas, 
Reng. kom. narys. 

BfeTaHTON PAKK. — L. Į 
Vyčių 36 kuopa laikys susi- g 
rinkimą ketvirtadieny, la|>kr, 
įtfov.) 23 d. š. m. McKiniey 
Parko svet. 

Visi narini prašomi sugrą
žinti tiluetus nuo " L a p k a u s " 
vakaro. 

Po susirinkimo bus žaidi 
mai. Susirinkimas prasidės 
punktualiai 7:30 vai. vakaro. 

Pirmininkas. 

p* 
f. 

A. F. N 

LABD. S4-G0S DIREK
TORIŲ susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkr. 24 d. 3 
vai. vakare Aušros Vartų par. 

Meldžiame neatbūtinai atsi
lankyti, nes jau -praslinko pu 
sė metų kaip direktorių susi
rinkimas įvyko. 

. ( Valdyba. 

NAUJI KALENDORIAI. 
B a l t i c S t a t e s B a n k a s , 2<)4 

Eigbtli Ave., New York, N. Y. 
išleido ateinantiems metams 
labai puikius sieninius ka
lendorius, specialiai pieštus 
tam Bankui, todol joki kita 
įstaiga tokio piešinio kalen
dorių neturės. Tie kalendo
riai siuntinėjami ir duodami 
kiekvienam, kas tik prieš Ka
lėdas siųs per tą Banką pini-
gi) į Lietuvą, pirks laivakor-| 
tę, ar pasidės pinigų depozi-
tan ant 4 procentų priskaito
mų prie sumos kas mėnesį. 

Pasinaudokite geriausiu ir 
pigiausiu to Banko patarnavi
mu ir gaukite gražiausi kalen
dorių. 

Bankas atdaras su natomis 
• * i 

iki 7 vai. vakare. 
BALT1C STATES BANK 

294 Eighth Avenue. 
New York, N. Y. 

(Apgr.) 

PIRTIS 
TURKIŠKA IR ELEKTRlkį 

NIS VANAS 
kur galima gauti pagej.bą nuo 
visuokiu ligų. Lankant mūsų 
pirtį, galima apsisaugoti nuo 
sekaneių ligų: Reumatizmo, 
violetiviai sninduliai, nėrviš 
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-
china Vibrator, Electric Mes-
sage, Electric Hivolt Ray me-
s s a g e , S ^ ' e c l i s h m e . s s a v i c h . M e ? 
atiduodam patarnavime .ge
riausia negu kitos ir pigiaus. 
Vyrų yra kiekviena diena iš

imant Utarninkais yra moterų 
diena, diena ir nakti. J 
1657 W. 45 St. Chicago, IU 

Tfc! Boulevard 4552 

|»AŠiLlNKŠMiNlKlAS — g o K ' A I 
feengia — 

CHICAGOS (iiĖbftiNiNKy A^ŠKRITVS! 
SUBATOJE LAPKR. (NOV.) 25 D. t922 RL jį 

šv. Jurgio tarap. Svet. 32-nd PI. ir Auburn Avenue 
Pradžia 7:30 vak. 

Atvykę netik gražiai, patenkinančiai pasilinksminsi
te, taipgi tuo pačiu paremsite Katalikų Moksleiviją. 
Jaunimų, ir visus prietelius širdingai kviečia 

•d Giedriniiikai. 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turėti naujausios 
mados pasiutus drabužius at
eikite pas mane. Siuvu ir lai
kau koatus, siutus ir dresses. 
Esu praktikavęs 8 metus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Ame.rike 10 metų. Darba.su 
nrantu gerai ir atlieku atsa-
kančiai. 

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

Telefonas Boulevard 2469 

?:: .•'-.".."--•'--"-••V.."?-' 

P R A N E Š I M A I . 
CHICAGOS IR APYUNKŽS 

VYČIŲ KP. ATSTO
VŲ DOMEI. 

"S Y L V I 
2 akte komiškų operetę stato 

scenoj . 

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 sėdynės rezervuotos. 

Po operetei pasilinksmini-
mas. 

Kviečia visus 

i 
CHORAS. 

PARDAVIMUI. 
PAKDAVIMT:! PIGIAI. 

Clrocerne ir saldainių krautuve, 
ir mažai šeimynai rakandai , užpa-
kalij kambariai pagyvenimui, randa 
neUranffi, leasas ant 3 metų. Vieta 
netoli 3 bažnyčių ir mokyklų. Prie 
žastis, palikau biena.s. 

4352 So. Mozart Str. 

Long-Distance Mile Posts 
Pasaulio telefono progresas tapo pažy

mėtas periodiškais pirmyn -/engimais 
BeU System Long Distance telefono. 

Kėturiasdešimts moti} atgalios pirma* 
Long Distance telefono linija tapo jsteig-
ta tarpe Bostono ir Providenee, 45 mylių 
ilgumo.- Už dviejų metų po tam New York 
—, Boston linija, 235 mylių ilgumo tapo 
užbaigta 1892 New York — Chicago li
nija atsidarus 1911 New York — Denver 
Hniįa 2,100 mylių tapo užbaigta. 1915 ki
ta, 1,300 mylii^ tapo prijungta taip kad 
San Franeisco galėjo susikalbėti telefonų 
su rytais. 1920 Key West Havana cable : 
tapo įvestas ir tert tuojaus Long Distance 
telefonas įsteigta. 

Nei viena, tauta neturi- tokio gero tele
fonų susikalbėjimo ir patarnavimo kaip 
mes amerikiečiai turime. 

Get acquainted w i t h t h e m o n e y and t ime saving 
features of ou r "s ta t ion- to-s ta t ion" service . I t is 
explained in t h e e u r r e n t issue of t he Alphabet ical 
T e l e p h o n e Di rec tory . 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

= 

Visi Chicagos ir Apylinkės 
Vyčių kuopų atstovai; kurie 
yra išrinkti į visuotiną, L. Vy
čių Illinois, Indiana, Wiscon-
sin valstijų, taipat ir Grand 
Rapids, Mich. suvažiavimą 
kurs įvyks Waukegan, IU. 
lapkričio 26 d., prašomi su
sirinkti tą pačią dieną North-

A. 
AG. YASAITIENĖ 

(Navickaitė). 
Mirė 21 dieną Lapkr . 1922 

m. 8:40 vai. ryte. 72 metų am
žiaus. Amerikoje išgyveno 27 
m. Prigulėjo pr ie šių dr- jų: 
Sal. širdies Jėzaus M. ir -M., 
šv. Veronikos i r pr ie Tretinin
kų Šv. Pranciškaus. Gimė P a 
kalniškių kaime, Pavandenies 
par . Pal iko nul iūdime sūnų V-
doma ir dvi tekėjusias dukteris 
Domicėlė ir Ona Klimienės.. 

Lavonas randasi po 4518 So. 
Rockwell St. 

Laidotuvės bus penktadienyje 
Lapkričio 24-ta d. 8:30 vak iš 
ryto iš namų j šv. Kryžiaus 
bažnyčia i r į šv./Kazimiero ka 
pines. 

Giminės i r pa i l s tame malo
nėkite dalyvauti, laidotuvėse. 

Nuliūdę: sunūs Adomas i r 
dukter is Domicėle i r Ona Kli
mienės. 

Pa ta r imas : Gėlės nebus pr i
imamos. 

PARDAVIMUI ARBA 3LMNIMUI. 
Beveik naujas mūrinis namas 2-JŲ 

pagyvenimu po 6 kambarius elektra, 
juaudinOs, aukštas comentotas skie
pas, visur kieto medžio trimlng-ai, 
furnare apšildomas, del abiejų fla-
ti.i, lotas 37x125, garage del 1 ma
šinos, randos $97.00 ant mėnesio 
un.tlitj nerr-ikia duoti Mainysiu ant 
mažesnio namo, loto, automobilio, 
arba kokio biznio 

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

EXTRA PROGA! Restaurantas 
pardavimui už "cash" a rba mainy
mui ant namo arba lotų, biznis iš
dirbtas per daugeli metų Lietuviais 
apgyventoje apygardoje. Pardavimo 
priežastis yra labai svarbi — pa
tirsite ant vietos. Kreipkitės sekamu 
ant rašu : 

1614 West 46-th Street 
Chicago, IU. 

y . . 
Fabijole. Audeklo apdaruose. . 
Botanikos Vadovėlis. -

Nupirk Ka ledu d°-
vanoms savo draugams 
šias knygas: 
Apmastymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė 45c. 
Duonelaičio raštai. 

^ A . U U 

Vertė V. Vilkaitis. — Jame 
telpa 136 piešiniai. Kaina 

Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iš Francuzų kalbos 
vertė kun. A. Staniukynas 

No. 26. Griesmynėlis be apdaru 
No. 60-Gl Demokratija I 
No. S. 26. Paišymo metodikos bruožai. V. Bičiūno . . . . 
No. S. 1. Šventos Zitos tarnaitės iš miesto Lukos gy

venimas ir stebuklai. Parašė kun. K. Pteidl, 
draug. J . Vertė iš lenkų kalbos M. Kaina . . . 

No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis 
J . Šlapelio ..." 25c. 

No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmai-
tis 50c. 

No. S. 2. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. 
Spaudai paruošė K. Binkis $1.00 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

• • • • • • • 

50c. 

75c. 
60c. 
1.00 

$1.00 

15c. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicago j 

I • ! 

PEARL QUEEIf KONCERTOTA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mnsn krautuvė—viena i i didiiausiŲ Ohicagojt 
Parduodame ui taniausią kainą, kur kitur taip negauti. 

Katinėliu latijkami druknoti ir ofiso <î i»iMMnff yn naujau-
lios madom. Užlaikom Titokdu* laikrodžiui, žiedui, Biubl-
niui U deimantinius; gramafonui lietnviikaia rekordaii ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iadir-
bysėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklui draugyitėmi, taisome laikrodžius ir 
mnrikal jakus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawakt 
4632 So. ASHLAND AVE.* CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

\ 
% 
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