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DAUGELIS KATALIKŲ 
IŠRINKTA ŠKOTIJOJ.

Škotijos kataliku darbininku 
elementai ypač turėjo pa
vykime. Vatikano choras 
duoda koncertus Anglijoje. 
Kardinolas lankė Oxfordo 
Universitetą..

LONDONAS, lapkr. 28. —
Škotijos > munieipaliuose rinki
muose k  at ai iki} darbininkų

• elementai' • turėjo 
l<itSomet. rinkimuose . jiems 
mažai. vyko. Bet. šįmet jie 
įro<įė. savo susipratimą,.- , iš  
to kilo vienybe, ir pagaliaus 
laimėjimas.
• Glasgowo' municipąiėj tary
boj katalikai laimėjo 14 vie
tų. Daugiau kaip , kitos at
skiruos partijos vietų. laukėjo 

•ir kituose mažesniuose; Škoti
jos miestuose.. . , . «

Vatikano choras.

(LITHUANIAN DAILY FRIEND)
CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, LAPKR. (NOV.) 28 D., 1922 M.

ENTFRKD AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, l i f e ,  AT CHICAfiO, ILLINOIS UNDER THE OF ACT OF MARH 8, 1870

Taikos Konferencija su Turkais 
Gali Pairti

ANGLAI SU PRANCŪZAIS GINČIJASI Už ŽIBALĄ

ANGLIJA REMIANTI S, V, 
NUSISTATYMį.

• |PENKI NUŽUDYTA IR 
NAMAI PADEGTA.

Į BRISTOL, -Tenn., lapk. 28.

LAUSANNE, lapkr. 27.—

ja n w r m r n m r r n ir m w m a

METAI-VOL V fl

LIETUVOS SEIMO ATSTOVAI,
VYRIAUSIOJI RINKIMU KOMISIJA

Garsus^ Siksto Koplyčios 
choras, žinomas kaipo Vatiką7 

’ no choras, antrąkart lankosi 
su koncertais Anglijoj, - Škoti
joj ir  Valijoj.

Chorui pirmukart' lankan
tis puikiai pavyko.Dėlto ga
vo jis pakvietimą, antrąkart
aplankyti šią, Salį. ,

Giesmininkams vadovauji!
monsigndras Fafaeįe * Gassiiui- 
ri.

Pirmasis koncertas įvyks 
Albert Hall. Apsilankys kar-* 
dinolas Bourne ir  daugybė 

. kunigijos- ' i
Kardinolas Oxforde. ... I

Kardinolas Bourne lankėsi 
Oxfordo Universitete. Jis y- 
ra '-šio  Universiteto- Teisių 
Daktaras.

Katalikai Studentai turi su
organizavę Newman kliubą. 
Kliubas tūrėjo metinį susirin
kimą.. Pirmininkavo kar.di-l 
nolas.

Po susirinkimo studentai 
surengė pokylį . pagerbti Jo 
Eminencija.

CHICAGO. —Šiandie išda
lins apsiniaukę; maža atmai
na temperatūroje.

Artimųjų Rytų tftikos konfe
rencija pradeda irti. Politi
nės komisijos 'susirinkimas, 
kuriamę* turėjo but išspręstos

pavykimo. (Turkijos sienos Mažoje Azijo
je, taigi, ir Mosul žibalo lau. 
kų stovyba, atidėta . toliaūs. 
Tam komisijos ' susirinkimui 
Tiepaskirtas laikas.

Susirinkimo atidėliojimas, 
tai kilę nesutikimai anglį} su 
fraiieuzais del žibalo jaukų. 
Vyriausias. Francuos delega
tas Barrerė pareikalavo . • in
strukcijų iš .Paryžiaus nuo 
premiero Poincare. Jis be jo 
nurodymų nežino kas veikti 
ęu Anglijos vyriausiuoju dele-j 
gato lordu Curzon.,.

Gi pasfarąjam nevyko pa
daryti Su turkais privatinę 
sutartį kas link tų žibalo lau- 
kų. Vyriausias turkų dele
gatas Ismet paša atsisako an
glams priafinti ' bent kokias 
ypatingas - teises, žibalo lau
kuose,/

Lordas Curzon žadėjo, kad 
llosūT ’ apskritį Angįi ja pripa
žins Turkijai-ir kitką už ži
balo koncesiją.- Bet -.turkai 
atsisako.. . • .'.. , ; ■'

Turkai smarkauja. x -'i

Prancūzų delegateijos sekre
torius Massigli užgynė loju
sius franeuzų su anglais nėr 
sutikimus. Nežiūrint to, kon
ferencijos bėgis lyg suspen
duotas. . . . .  ’ ■

Viskas, konferencijoje gerai 
klojosi, kol nepakeltas Mosul 
žibalo' *laukų klausimas. Tur
kai; rasi, butų* pasidavę anglui 
norams. i

Amerika .bus priešinga.
1 . Tas -atgaivino turkams dva
sių. Jie galvoja, ltad Turki
ja su Amerika gali geresnį 
biznį' padaryti, negu su Ang
lija. Dėlto anglams griežtai 
ir  pasipriešino.

Tad ir nestebėtina, -Jcacl šia
ndie }už tuos suirimus anglai 
kaltina Ameriką,.

Augiai baimėje.

Anglai šiandie reiškia bal
inės; kad gali jie netekti Mo^ 
sui žibalo laukų. Tuos1 lau-. 
kus gali paimti koneesijon a- 
merikonai.

Užvakar vakare Įsmet paša 
kalbėjo su% amerikoniškais ko
respondentais. Ismet parei
škė, kad jis noris pranešti A- 
glaiūs pripažinti bent kokias 
merikos gyventojams, lygiai 
ir Amerikos vyriausybei, jog 
Amerikos kapitalas Turkijoje 
labai geistinas. (Tuo budu 
Turkija nori išvengti Euro
pos viešpatijų, pančių, kuriais 
norima subraklinti turkų tei-

“ Turkiją reikalauja sau 
pilnos * nepriklausomybės i<r 
laisvės.. Nori pati rūpintis 
nuosavais reikalais/’ sakė ki
tas ttirkų delegatas. “(Turki
ją neturi savo kapitąlo išvys
tyti industrijai. ; Tani tikslui 
reikalingas svetimas kapita
las. ■ Dėlto ji labiausia pa
linkusi prie Amerikos kapita
lo. J i  pasirengusi tam ka
pitalui duoti pirmenybę. įžo
džiu tariant, Turkija pagei
dauja biznio tik su Amerika.”
■ Kad'tik del tų žibalo laukų 

nesuirtų visai taikos konfe-

LAUSĄNNE, lapkr. 28. -  
Anglijos delegatas lordą1 
Curzon 'paskelbė, jog Anglija 
remianti Suv. Valstybių nu
sistatymą Turkijos klausime. 
Jl'aigi, buk ir. Anglija stovinti- 
už “ atviras duris”  Turki joj-

Kalbama, jog turkai ar tik 
nepadarys sutarties su. Ame
rika Mosul 'žibalo laukų 
kale. • |

TURKAI VALDO ADRIA 
NOPOLĮ.

•Bet staiga* konferencijoje rencija.
pakėlė balsą Suv. -Valstybių 
neofičialis atstovas. Jis pra
nešė, . kad Turkija turi but 
laisva ir. atvira visam pasau
liui. Kitokiam nusistatymui

MATYT, PREZIDENTAS PRADĖS REFORMUOTI 
PROMBICIJį

WASHINGTON,. lapkr.. 28.; pravesti tardymus. Be to, 
— Prezidentas Hardingas pa- j prohibicijos klausimą paduos 
informuotas, kad aną dieną!aptarti savo kabinetui. 
Pliiladclplūjoj įvyko armijos) Žinovai tvirtina, kad po to 
ir karo laivyno žaismės svai-( įvykio prezidentas darbuosis 
diniu. Dalyvavo apie 50,000 proliibicijoje įvesti žymias re- 
publikos. Ir  toje pramogo
je visai buvo užmiršta, kad S- 
Valstybėse gyvuoja prohibici- 
ja. Svaigalai liejosi visame 
amfiteatre. Kaip vyrai, taip 
moterys viešai gėąė tikrą alų, 
vyną ir net degtinę.

Po pramogos vakare Phila- 
delpbijos viešbučiuose tas pat 
veikėsi. Visur matėsi nusi
gėrusių žmonių. Prohibici- 
ja  tiesiog pajuokta. Prohibi-i 
cijos įstatymas buvo mindžio
jamas. .» • .

Kalbama, kad,. matyt, pre
zidentas Hardingas parėdyš

Atvyko bolševikas. i

Iš Maskvos atvyko dar. vie
nas bolševikų delegatas — 
Rakovsky. Tomis dienomis 
atvyks dar TcliitCherin.

Atvykus Rakovsk^’iui pra-' 
nešta, kad bolševikų delegatai 
bile momentas pasirengę sto
ti- konferencijon Dardanelių. 
klausimp. ' Kas valanda jie 
.gali paduoti savo nusistaty
mą.

Jš Konstantinopolio atvyko 
amerikoniškas admirolas Bri
stol. Pranešė, jog Konstan
tinopoly yra ramu.

formas.
Tas įstatymas šiandie--viso j 

šaly tiesiog • ignoruojamas.
Del jo žmonės įpralą ignoruo
ti ir kitus svarbesniuosius į- 
statyinus., Tokia .padėtis A- 
merikoje negali gyvuoti.

čia galimas vienas iš dvie
jų daiktas: arba iki paskuti
nio kraujo lašo prohibici ją 
vykinti arba ją atšaukti. • Vy
kinti. prieš didžiumos gyven-j • • . -
tojų norą yra negalima. At- BUENOS Aires, Argentina; 
Šaukti irgi neparanku. Tad lapkr. 28. — Upėje Parana,- 
geriausia įvesti - bent kokias ajdA Žaxatef, du pervažų -susi- 
reform ai * £;? ** ? . * . • . dąūžėy 34.žmonės nuskendo.

DUONOS GAMINTOJAI 
GRŪMOJA.

PARYŽIUS, lapkr. 28.
Šio .miesto duonos gaminto
jai grūmoja uždaryti visas, 
kepyklas, jei miesto autorite
tai priešinsis padidinti duo
nai kainą.

34 ŽMONĖS NUSKENDO.

Kuomet gaišiininkai užge-j kad 1922 m., spaL 10— 12, išrinkti Seimo
f Kino pakilusį • gaisrų valgomų, J  •

“  ' - . narvais šie asmenys:

ADTIANŪ&OLIS,
— Kaip tik ajną dieną, šį .mie
stą, apleido, paskutiniai graž
ia} žąndarmų. 
miestan inėję

lap. 28.

būriai;, tūojaus 
turkai.

Ir(j.jus turkints,- gyventojai.
kaip bematai. apsitaisė turkų

daiktų krautuvėje ir namuo-i 
se, iš nuodėgulių ištraukė 
penkis žmonių lavonus. Tai. 
buvo krautuvės savininko Ja-'! 
mes Smith, 50’ m.,, ir jo šei-j 
mynos lavonai. Būtent, jo 
moteries ir 2 metų dukters.

. Be to,, jo giminattjėš su 13 me
tų  berniuku. ■

Susekta, y kad visos aukos 
nužudytos su kirviu i r  namai 10. 
padegta- Kiek palaukus John-! 11. 
son City areštuotas Ben Buri 112. 
chlięld, 41 m; Ta žuvusi pasjj.3. 
Smith ’us ■ giminaitė tai • buvus 14. 
jo moteris, su. juo -pasimetu-h.5.* 
s i .* Burchfield daug kartų 16. 
jai,-grūmojęs. , 117.

Policija rado Burchfield o ,18. 
drabužius suteptus krauju. ' 19.

fezomjs. . (kepurėmis).' {Visos 
■ skrybėlės mefcta šalin. Visos 
graiki}. iškavos ant krautuvių 
pakeista turkiškomis -iškabor 
mis.

Prancūzų komendantas 
miestą pavedė, turkų guberna
toriui, gen. Tdliir bey’m.

ILLINOIS PALIETĖ ŽEMĖS 
DRĖBŽJIMĄS.

~ ’ ST. LOUIS Mb., lapkr. 2 t  
— /Vakar vakare stjprus že- 
r4ės drebėjimas palietė šį 
miestą, pietinę,Illinois valsty
bės dalį, vakarinę Indiana ir 
vakarinę Kentucky.
. Kai-kuv subįrėjo langų sti? 
klai, nugriuvo kamino., .sutru
ko muro sienos.

BOLŠEVIKAI REIKALAU- 
JA BESARABIJOS.

Ambrozaitis Kazys, 30 metų, Si. Seimo narys
Akmenskis Juozas, 40 m., visuomenės darbuotojas
Ąlelinnas Tadas, 50 m., amatninkas J • -Ja
Baleas Stasys, 36 m., ūkininkas .
Bistras Leonas,- 32 m., universiteto docentas . .’V » J
Bcržtnzkas .Viktoras, 48 m., šaltkalvis-mecbanikas • » .
Bruckus Julius, 51 m., gydytojas
Bičiūnas Vytautas, 29 m., laikraštininkas '

„Bergeris Juozas, 38 m., gydytojas - . ’ H
Borkertas Juozas; 38 m., miško sargas - . • »
Bagdžįus Gabrielius, 27 m., mažažemis . ; .‘i
Čepinskis Vincas, 51 m., profesorius *■
Draugelis Eliziejus, 34 m., gydytojas ' !
Dominas Kazys, 25 m., amatninkas. . • .-i
Galdikienė Magdalena, 30 m.,,mokytoja. .
Galinis Vincas; 25 m., mokytojas - i
Gvildienė Emilija, 35 m., mokytoja . W
Grinius Kazys, 55 ių., gydytojas i J
Garfunkelis Liavas, 26 m., žydų Taut, reikalų vedėjas
Jočys Petr'as'. 27 m., St. Seimo narys ' 1 -
Josiukas Petras, 27 m., VisuomeiJlfs darbuotojas 
Jokantas Kazys, 41 m., gydytojas i X
Jurgutis. Vladas, €7 m., profesorius f ; 1
Kairys Steponas, 46, m., .'inžinierius Z r j
Karoblis ..Vincas, 55 m., teisingumiTnūnisteris 
Kregždė Petras, 28 m., .agronomas '^ * .1
Katdišauskas Andrius, 29 m., ūkininkas 
Kasakaitis Vaclovas, 27 m., gimnazijos mokytojas 
Kromeris Henrikas, 42 m., geležinlcelietis 
Krupavičius. Mykolas-, 39 m., kunigas •
Košarskis^ Kalikstas, 50 .m., inžinierius L . 
jKvieska Vincas, 32 m-7 gimnazijos mokytojas •/ . 
Konkulevičius Mykolas, 44 m., mišią} inspektdTius - 
Kulda Kazys, 31 m., ūkininkas
Kuzniiekis Povilas, 40 m., ūkininkas
Knbickis Jonas, ,40 m., darbininkas ; ■
Lašas Vladas, 42 m., gydytojas ,
Lapinskas Ignas, 45 m., ūkininkas , -
Liaus Bronislovas, 45 m., kunigas 
Markauskas Mečius, 30 m., advokatas.
Mill iešką Vincas, 29 m., kunigas * . ; ‘
Mikšys Peliksas, 30 m.,. veterinoriūs ,
Makauskas Jonas, 37 m.,, provizorius > * t į  
Matulaitis Kazys, 37 m., lauko darbininkas 
Natkevičius Vladas, 36 m., karininkas 
Norkūnas Povilas, 28 m., dvaro 'darbininkas,
Oleka Kazys, 40 m., teisininkas (Vid. R. M-ris)
Požėla Vladas, 42 m., advokatas 
Petkevičaitė Gabrielė, 62 m., gimnazijos mokytoja 
Purienienė Liuda, 35 ,m., pris. advokato padėjėjas 
Pilkauskas Antanas, 31 m., valdininkas 
Plečkaitis Jeronimas, 34 m., mažažemis- 
Rimkus Antanas, 34 m., apskr. vald. narys 
Račkauskas Vytautas, 41 m., inžinierius 
Radzevičius Petras, 28 m., St. Seimo narys 
Ralys Kazys, 36. m., rašytojas - 
Taulinaitis Pranas, 26 m., teisininkas 
Rianlca Sikstas, 32 m., ūkininkas 
Staugaitis Jonas, 54 m., gydytojas 
Statkus Zigmas, 29 im, Št. Seimo narys 
Stulginskis Aleksandras, 38 m., agronomas 
Sleževičius Mykolas, 37 m., advokatas 
Skardinskas Vladas, 39 m., statybos inžinierius 
Steponavičius Jonas, 42 m., daktaras-kunigas 
Šilingas Stasys, 36 m., juristas
Šmulkštys Antanas, 36 m., kunigas ’ '.a Į
Šukys Kazys, 38 m., geležinkelio kontrolierius
Tornau Aleksandras, 27 m., apskr. valdybos narys ;'-*•♦?
Tnn^ėnas Antanas, 42 m., teisininkas
Toliušis Zigmas, 32 m., juristas
Urbonas Jonas, 57 m., ūkininkas
Vailokaitis Juozas, 42 111., kunigas
Venslauskis Kazys, 42 m., priesiekusiš advokatas
Viliunas Pranas, 40 m., mokytojas
Volkoviekis Kazys, 25 m., valdininkav
Žygelis Balys, 36 m., mokytojas

Dviejų VT Rinkimų Apygardos atstovų pavar-

PoJ ici ja patyrė, kad • Smith 20. 
išvakąl’o pardavęs savastį ir 21. 
namie tupėjo nemažai pinigų. 22.

23. 
24- 
25.- 

; 26. 
27.; 
28;
29.
30. 
Ii.;. 
r32. 
33; 
34̂  
35. 
3P. 
37.

438.,
39.
40.
41.
42.
43.

45.
46.
47. .
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61, 
62.
63.
64.
65.
66. 
167. 
J68.
69.
70.
71. 
J2.
73.
74.
75.
76.

PRANCŪZŲ EKSPEDICIJA 
PER SAHARA.

PARYŽIUS, lapkr. 28. 
Vienas automobilių gaminto
jas franeuzas surengė ekspe- 
diciją per .Saharos tyryną. 
Tikslas — itorima • išmėginti- 
pnąujog- aut-omdbįhų -konštrukci: 
jos išlaikoniybę. T in ts’ Jfer* 
važiuoti apie 2,000 mailių 
smilčių juromis.

KONSTANTINOPOL, lap. 
28. — Iš Sofijos depešoje pa
žymima, jog bolševita} valdžia 
pasiuntus dar vieną notą Ru
munijai. Reikalauja gražiuo
ju ’ grąžinti Besarabijos- pro
vinciją Rusijai.

ŽUVĘ DAUGIAU . STU
DENTŲ.

WINNIPEG, Man., Kana
da, lapkr. 28. —. Gaisro su- 
naikintoj Šv. Bonifaco kolegi
joj, sakoma, žuvę ne du, bet 
apie dešimts studentų. Nuos
toliai siekia apie vieną milįo- 
ną dolerių.' *

CLEMENCEAU CHICAGO!.

Vakar Chicagon atvyko hvb 
vęs Francijos premieras Cle- 
menceau. Šiandie popiety jis 
sakys prakalbą Auditorium 
teatre.

AMERIKOS LEGIONAS UŽ ATEIVIU VARŽYMį
________________  t

.INDIANAPOLIS, -lapk, 28.; Tai patyrus, Amerikos Le- 
— Amerikos Legiono nmeri- gionas nusprendė darbuotis 
koninimo komisijos nacionalis mažiausia penkeriems me* 
direktorius Powell skelbia, tams visai sulaikyti šion šalin 
jog Vokietija stovi viso pa- ateivvstę ir tuo laikotarpiu 
Saulio priešaky apšvietos žvil- pavaryti pirmyn amerikoniza- 
gsnim Vokietijoj gyventojų vimo darbą, ty. visus čia gy-

t ar pe an alfabet i zraas (skaity
ti ir rašyti nemokėjimas) 
kaipir nežinomas.

veliančius ateivius sūameriko- 
ninti.

Amerikos Legiono viršinin- 
Aulręję viėtQ užima Danį- w  yrft ]luomon|įSj jog analfa.

ja. Paskui paeiliui seka:'
Šveicarija. Ilolandija, Suomi
ja, Norvegija, Švedija, Škoti
ja, Anglijai Vali ja, Pranei ja. 
Paskui seka Suv. Valstybės. 
Taigi S. V. užima net vienuo
liktą vietą.

1920 metais padarytas, cen
zus .įrodė, kad Suv. yalstyl#- 
sc* yra nemokšų apie penki 
milionai. .

betizmą čia daugina ateiviai. 
Tad verčiaus tokių visai neį-. 
sileisti šion šalin.

Bet kas bus tuomet su A- 
merikos pramone, tai Powell' 
nutyli.

Žinovai tvirtina, jog nemo
kšų tarpe didcsiįė dalis yra 
čiagimių žmonių, bet ne at- P a s t a b a
eiyių. Jule nemokančių skai- dės ir vardai bus vėliaus paskelbta.

Kas įdomiausia, kad čia/a-lte’Ą .fr .savo pavardės parašy- 
nalfobetizmas ' neina mąžj^,Hį se-
bet nuolat dauginasi. ' •; nai-nepriima. • v*.'įį;

Vykiausios R nykimų Komisijos Pirmininkas, P. Leonas,
. Nariai: Mfys/6&tofirda& JFti&nunMS, K. Jokantas,'

į^ įv į f c f a F e t o r ė  E. Virlputian^,
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S

n
Eina kasdieną išskyrus nedėldienins. 

PRENUMERATOS KAINA:
M etams......................................$6.00
Pusei Metą.............................. $3.00

Prenumeratos mokosi ižk&lno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos' 
Ue nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
riųsti išperkaut krasoje ar ezprese 
‘‘Money Order”  arba įdedant pini
gus į  registruotą laišką.

"DRAUGAS” PUBL. GO.
B334 So. Oakley Ave., Chicago;

Tel. Roosevelt 7791
L ■ ' " iS = =

KONSTITUCIJOS KLAU
SINIU, A

- Chicagos spauda daug rašo 
apie pagamintą naujų Illinois 

•vals. kons. Ta-konstitucija 
bus paduota piliečių referen
dumui gruodžio 12 d.

Mažai yria žmonių, kurie 
stipriai stovėtų už tų.svarbų 
valstybės dokumentų. Už jį 
stovi tik vieni politikieriai, 
kurie pramato sau iš to gerų 
naudą.

Remia naujų konstitucijų ir 
tie, kuriems rupi pavergti 
Cliioagą, kurie nori Chicagos 
gyventojus pakinkyti visos 
valstybės reikalams.

Pagalinus už naujų konsti
tucijų stovi* visi darbo žmonių 
priešai.

Cook apskrities gyventojai, 
ty. Chicagos ir priemiesčių 
gyventojai, sudaro kuone vie
nų puse visų valstybės gyven
tojų.

Tečiaus sulyg naujoa kons
titucijos cook apskritis neturi 
proporcionalės reprezentacijos 
nei legislaturoj, nei vyriau
siame valstybės teisme. Nebu- 

• tų taip įbloga, jei tas nepro- 
porcionalumas chicagiečius 

, 'paliestų ir  mokesčius bemo
kant. Bet taip nėra. Mokes
čius mokėk* tokius kaip kiti, 
bet valstybės reikalus spren
džiant turėję mažiau teisių.

Tai kų išgalvoja politikių-; 
\riai. z  *.* •■ ■ •.

Jau tik del to vieno Ulrica- 
.gos piliečiai turėtų pasiprie
šinti naujos konstitucijos pri
pažinimui. . . ’ I
. Kitas svarbus klausimas, 

tai taksos. Gyventojai valsty

bei. moka regulavius mokes
čius už savastis. Tečiaus nau
ja konstitucija įgalioja legis- 
laturų apkrauti gyventojus į- 
vairiomis taksomis nuo įplau
kų. Kas per metus uždirba 
daugiau 1,000 dol., tas turi 
mokėti taksas. Taksos, be to, 
uždedamos už naminius ra
kandus, pradėjus 500 dol. 
vertės.

Šitos taksos juk iš darbo 
žmonių paskutinį centų išlupa. 
Žmonės nepakenčiamai ap
sunkinami netiesioginėmis tak
sonus, ir  be to jie dar tiesio- 

Į ginėmis. - Nepakeliama. Nes 
kas-gi galėtų išsimokėti? Ir  
kuomet danbo žmonių masės 
mokėtų tas taksas, turtuolius 
jos nežymiai paliečia.

Daugelis tvirtina, kad dar
bininkai iš savo įplaukų ne
privalo mokėti jokių tiesiogi
nių taksų. Tokias tiesiogines 
taksas tegul moka visi tie, ku
rie per metus uždirba nema
žiau 4,000 dol. ir* aukščiau. 
Taipat už naminius rakandus 
arba baldus gali but mokamos 
taksos, jei jų vertė siekia ke
lių tūkstančių dol., bet ne 500 
dol., kaip pažymima naujo 
je konstitucijoje.

Piliečiai tai visa turi su
prasti ir  pasipriešinti naujai 
konstitucijai. Konstitucija tu
ri but sutaisyta pasiremiant 
-didžiumos balsais, bet ne sau
jos politikierių.

APSAUGOS KLAUSIMAS

(naminiai) priešai.
Kas tie išoriniai priešai, 

gen. Perslring nepasakė. Bet 
apie vidujinius nurodė*jis į- 
radikalių gaivalų smarkių ak* ‘ 
cijų. •' *„

Dėlto nacionalės apsaugos, 
priemonėj su tam tikra rezo
liucija bus .patiektos kongresui 
susirinkusiam -specialėn sesi-1 
j on. Yra žinoma,, jog ši kon
greso sesija apsaugos klausi
mo neturės nei laiko svarsty-, 
tu Bet kongreso nariams bus 
duota proga su tuo visu pro
jektu pilnai' susipažinti ir  ki
toje serijoje be ilgų trukdymų 
projektų priimti.

Apsaugos klausimų pilnai 
remia Amerikos Legionas t-  
buvusio karo veteranų orga
nizacija..

Tuo projektu respublikos 
prezidentas autorizuojamas, 
prireikus šalies apgynimui, 
pašaukti tarnybon visus vy
lus .21 — 30 metų amžiaus, 
kurie tinkami industrinei 'ar
ba militariųei tarybai.

Be to, prezidentas autori
zuojamas užimti reikalingus 
žemės plotus, medžiagą, dirb
tuves ir, prireikus, kapitalų.

Taip ta i Suv. Valstybės ap
sidraudžia. Pasitaikius . kos 
kiam pavojuj be baimės galės 
stoti kovos laukan. Nebaisus 
bus priešas; kuomet viskas 
-bus tvarkoje^

Iki buvusio karo Suv. Vals
tybės nebuvo apsisaugojusios. 
Šiandie “ taikai”  įvykus prie 
karo rengiamasi.

pia:
, “Prezidentas 'Hardingas ne
sutinka su Ku Klux klano pa
žiūromis, kad katalikai Suv. 
Valstybėse . yra negeistini.- 
Pierce Butler, vakar noriiinuo-- 
tas Ankščiausian Teisman 
teisėju, yra Romos* Katalikų 
Bažnyčios, narys ir  žynius ad
vokatės.

“ Tad nominavimaš tai pui
kus atsakymas visiems tiems 
fanatikams, kurie neapkenčia 
kitų žmonių religinių įsitikini
mų :ir prieš ytai . veda aitrių 
kovų’’* .*'

Mirus vyriausiam teisėjui 
White, Aukščiausiame Teisme 
-devynių teisėjų tarpę nebuvo 
nei yieno kataliko. Dabar bus 
teisėjas .Piei’ce Butler.

AR REIKIA DIDESNIU 
MELS?

Buvęs karas su Vokietija 
Suv. Valstybes užklupo visai' 
nepasirengusias ka^an. Dėlto, 
tas karas neapsakomai bran
giai atsiėjo. Juo labiaus, kad 
greitomis nesurastą kompeten
tingų žmonių. •

Tai buvo brangi pamoka.
Kad tai visa neatsikartotą 

.ateity, S. Valstybės šiandie 
iŠanksto jau turi sudariusios 
karui planus** Tie planai pa
remti.1 ne kokio užpuolimo pa
grindais, bet apsigynimo. Juos 
pagamino vyriausias armijos 
(štabas karo departamente.

Nesenai įto štabo viršinin
kas, gen. Perslring, kalbėda
mas New Yorke prisiminė a- 
;pie «tuos pianus. J is  pareiškė, 
kad.* Sūv. Valstybėms apsauga 
būtinai reikalinga. Šaliai grū
moja- išoriniai bei vidujiniai

TEISĖJAS BUTLER.
7

Iš Aukščiausio Suv. Vals
tybių Teismo atsistatydino 
teisėjas Day. Prezidentas 
Hardingas ' atsistatydinusio 
vieton pašaukė Pierce But
ler, iŠ Minnesota valstybės ad
vokatų.

Butler ’io ; nominavimaš pa-. 
siųstas senatan patvirtinti. 
Senatas tų klausimų pavedė 
išspręsti juridiniam komite
tui. Be abejonės, juridinis ko
mitetas pritars jo nominaci
jai*, lies Butler’į Prezidentui 
rekomendavo patsai vyriau
sias Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas Taftas.

Teisėjas—  nominatas But-: 
ler yęa demokratas, žinomas 
Amerikos publicistas Arthur 
Brisbane apie tai taip atsrlie-

Retkarčiais tenka pastebė
ti Lietuvos laikraščiuose raš
tų apie Amerikos lietuvius. 
Reiktų džiaugtis, kad Lietu
vos laikraščiai vis daugiaus 
pradeda įdomauti ne tik ame
rikiečių doleriais, bet ir  jų  
vargais* — rupesniais.

Kas turi akis — mato, kad 
musų tautinis Ūkimas Ameri
koje apsiniaukęs ir reikalin
gas stiprios atsparos prieš 
ištautėjimo bangų. Ar atsis- 
pirsime tai* bangai sunku 
pasakyti, bet šiandien save 
gyvais laidoti į amerikonizmo 
“ Melting Pot”  — tirpimo 
puodų, nei kiek nemanome. 
Belieka pasinaudoti visomis 
galimomis priemonėmis, ku
rios palaikytų musų išeivijoje 
lietuvių* tautinę dvasią.
. Kokių priemonių- turi lietu
viai katalikai? Be visiems lie
tuviams bendrų priemonių

draugijinio gyvenimo, , lie
tuviai katalikai turi dvi ga
lingas priemones: bažnyčių ir 
mokyklų. Nekalbant šiuo kart 
apie bažnyčios, vaidmenį lie
tuvybei palaikyti, tenka pas 
tebėti, kad parapijų mokyklos 
didelė tautybei parama.

parapijų mokyklos vedamos 
| lietuvaičių vienuolių, jose mo
koma lietuvių kalbos, istorijos 
ir geograf i jos, taipat mokoma 
i r  tikybos lietuvių kalba, mo
kytojos su mokiniais dažnai 
vartoja (galėtų dažniausi) lie

tuvių kalbą pertraukos metu, 
mokiniai rengia bent du kartu 
teatr-ėlius, dar dažniaus da
lyvauja atskiri mokiniai kitų 
draugijų rengiamose progra
mose. Pradžios mokykla pa
daro daug lietuvių kalbai ir 
tautinei1 dvasiai pažinti, tik 
gaila, kad p a ty s . tėvai nesi
rūpina užtektinai kooperuoti 
su mokykla ir  pražydęs tau
tybes žiedas mokykloje, .n> 
nunoksta šeimynoje. Visiems, 
kurie pažįsta parapijos-moky
k lą  aiškus yra parapijos mo^ 
ltyklos nuopelnai lietuvybei. 
Tuofarpu laisvamaniai, kurie 
nei pirštu nejudina kad pasi
priešinus ištautėjimo pavojui, 
štai1 kaip- begėdiškai ir  mela
gingai rašo Lietuvos laikraš
čiuose.
•. (L iėtjžun n; 202); • •• .

“ Palaikymui' lietuvystės ir 
W  ja katalikybės, lietuviai (A 
merikos) steigė parapijines 
mokyklas. Tečiaus tose moky
klose kunigai paskyrė moky
tojas ne • lietuvaites bet len
kes. Šituo ’klausimu lietuviai 
labai susirūpino, nes jiems ne* 
smagu auklėti vaikus lenkų 
dvasioje, į r  todėl, nuo nese
niai ištikusių riaušių Cliica- 
goje, dauguma tėvų atėmė 
savo’vaikus iš parapijinių mo- 
kyklų ir  pasiuntė juos* į- Vie; 
šas mokyklas. Bet jeigu -ir  
lietuvės mokintų vaikus para
pijinėse mokyklose, amerikie
čiams nebūtų iš to daug nau
dos. Tose mokyklose mokina 
seserys*, i r  daugiausia tikybos 
dalykų...”

Pradedant nuo antrojo saki
nio “ tečiaus tose mokyklose” , 
kiekvienas sakinys begėdiškai 
meluoja.’ N5Ta reikalo tų  me* 
lų įrodinėti amerikiečiams ku
rie pažįsta parapijines moky
klas, gi* tėvynės lietuviai ne
kartų skaitė tuo klausimu mu
sų plačius paaiškinimus, tad 
-Lietuvos- laikraštininkų pa-, 
Teiga atremti melagingas 
straipsnio žinias ir-sąžiningo 
laikraščio redaktoriaus; parei
ga tokių melų į savo laikraš- 

Itį nedėti.
I Net patsai melagis Ariman
tas vėliaus ̂ susigriebia berne* 
luojąs, kuomet jis nusileidžia 
rašydamas: . »•

“ Bet kaip ten nebūtų^ Vis 
vien parapijinės mokyklos 
ateities amerikiečiams nesu
teiks” .

REGISTRACIJOS KLAUSIMU.
AR VERTA REGISTRUO

TIS?

Gyviausias šiandiena .Ame
rikos lietuvių klausimas yra 
Lietuvos piliečių registracija. 
Lai bus tad pavelyta ir  man 
tame žodis tarti.

.Mes žinome, kad Amerikoje 
ir kitose valstybėse yra lietu
vių. Bet kiek ir  kokie lietu
viai kur gyvena iki šiol ofici- 
jalių žinių neturime. Įsakymas 
visiems <ižrubežiuose gyvenan
tiems Lietuvos piliečiams įsi- 
registruoti duos skaitlines kur 
ir  kiek - Lietuvos piliečių yra. 
Tai vienas. Antras dalykas, už 
siregitruojant išpildytos stfk 
tistikos žinių kortelės duos 
■galimybės sužinoti kiek kur 
kokios rųšięs profesionalų, a- 
matnįnkų yta. Trečias ir/svar 
blausias registracijos įstaty
mo davinys bus tas, kad nus
tatytuoju už pasus mokesniu 
visi išeiviai lygiai galėsime 
remti' tėvynę — Lietuvą,

Dąleį' mokesnio draugiausiai 
keliama protestų i r  užmetinė- 
jįriįų. Tiesa, kaip kuriems „yra 
.sunku nustatytas ' mokesnis 
.mokėti; . : Bet visgi nėra taip 
sunkgį kaip nekurie bando* 
tai atvaizduoti*. Iš netolimos 
praeities mes gerai žinome, 
kad daugelis, iš musų klojome 
į metus po kelias dešimkių es 
ir  šimtines. Tie patys ir  dabar 
tebeaukaujamę Aukso-Sidabro 
Fondan, Lietuvos.Šauliams ir 
'Lietuvos Valstybei. Bet taip
gi y ra  neužginčijamas faktas, 
kad tuo pačiu liuku kuomet 
Vieni aukojome ir  tebeaukau- 
jame, kiti visai įiebiednesni 
būdami ir  save dideliais Lietu
vos mylėtojais besivadindami, 
nėra nei cento aukoję, nei ki
tokiais budais materialiai rė
mę valstybę. Pasų mokesnis 
sulygtus valstybės rėmimų už
dedant lygiai ant visų jos pi-

; Kad vienų ‘viena parapijos 
mokykla galėtų išgelbėti a- 
merildečius* nuo ištautėjimo — 
perdidelė viltis, Tečiaus šian
dien parapijos mokykla ne 
vien mokslo kurso piro* 
grama atatinka - viešoms mo
kykloms,, bet ir  yra galinga 
priemonė tautybei palaikyti, 
pasakys, kiekvienas ne melagis 
Arimantas.

liečiu pečių.
Vieni aukavome į įvairius 

Lietuvą remiančius fondus, 
pirkome Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonus, varėme propa
gandų Amerikos spaudoje į- 
vairioms rezoliucijoms ir  pe
ticijoms prašydami^ Lietuvą 
pripažinti,. kuomet kiti visai 
prie darbo nei prie aukų ne- . 
prisidėjo bet dargi iš pirmųjų 
šaipėsi. Parvažiavus" Lietuvon 
kaip tas aukavęs ir  dirbęs,taip 
lygjai antrasis nieko beprisidė- 
jęs lygias privilegijas ir pa
tarnavimą terasdavo. Žinoma, 
valstybė be tam tikro įstaty
mo skirstymų negalėjo daryti. 
Aukos pasiliekta aukomis. Už 
aukas niekur niekam specialių 
privilegijų nėra teikiama. 
Taip pat ir  paskola pasilieka 
paskola; sueis laikag atmokės 
mums paskolintąją sumų, g i « 
dabar moka nuošimČius.Už tai 
irgi spečijalių privilegijų rei
kalauti negalima. Neįsigilinus, 
daug dirbusiam ir  aukavu
si am,“kuomet Lietuvon parva- 
žiatus valdininkai nekreipė 
daug į jo ja rodoiųus bonus ar 
diplomus domės, atrodo -keista 
ir  skaudu. Bet kitaip negali 
būti. Aukps ir  bonų pirkimas 
nėra įstatymu privalomas dar
bas. Valdiniųkai pildo tiktai“ 
įstatymus. I r  tokiu budu au
kavusiems nors* ir  daugiausiai 
specialių ‘privilegijų negali 
teikti.

Dabar Lietuva jau yra pri
pažinta. Kaipo* tokiai Ameri
koje valstybės reikalams au- , 
kų prašyti jau nebe pritinka. e 
Gi išlaukinė parama vienok 
dar yra reikalinga. Išleidimas* 
registracijos įstatymo ir  bus 
vienas iš rimtų lygybės prin -. 
cipu paremtų, šaltiniu, kuris ' 
duos nuolatines įeigas.-

Norime lygybės, norime 
Lietuvos pilietybės privilegi
jų, registruokimės, bukime 
Lietuvos piliečiais. Tie gi, ku
rie tikrai delei* neturto nega
lime užsimokėti, pristatę ne
turto liudijimą sulyg Atsto
vybės pranešimo, gausime pa
sus veltui. «

Tie gi, kurie protestuodami' 
nesiregistniosime, galėsime 
savinties už tėvynę raudonąjį 
rojų, arba likti nežinomos ša
lies 'piliečiais. P. Mikėnas.

r JDeviMkratas

KOVA UŽ M O K IK L įS L S E lE

T er dvejus su vireum metus St. Seimo 
darbuotės mokykliį* klausianas kėlė labai 
daug karštų ginčų. Tieji ginčai, dažniau
siai sukdavosi vien tik apie tikybos, dės
tymą mokyklose. Kr. Demokratų Blokas: 
arba Krikščionys Demokratai,. Ūkininkų 
(Sąjunga, Darbo Federacija ir  Moterų K a
talikių Draugijos atstovės griežtai stovėjo 
už tikybos dėstymą mokykloje ir  niekad 
nenusileido nuo šito nusistatymo. Soeial- 
demokratai, Socialistai Liaudininkai, Val
stiečių Sąjunga ir žydai visados steigėsi 
pašalinti tikybos dėstymą iš mokyklų. 
Kad tikybos klausimais eina išvien Social
demokratai, Socialistai Liaudininkai, Val
stiečių Sąjunga ir  žydai, liudija:

J.) Pasitariinai tarp Krikščionių 
, Demokratą Bloko ir Socialistų Liaudinin
kų bei Valstiečių Sąjungos Bloko.

2) Sočiai is tą atstovų kalbos ir baLsa- 
vimas St. Seime.

3) Partijų, organiiacijų ir savivaldy- 
atstovų.suvažiavimai, kuliuose uoliai

- Į. Pasitarimai Su  Socialistais.

“’Pradžioje St. Seimo darbuotės buvo 
tartasi su Socialistų Liaudininkų Demo
kratų bei* Valstiečių Sąjungos Bloku del 
Bendro darbo St, Seime ir  Valdžioj^. 
Mokyklų klausimų socialistai iškarto tik 
reikalavo, kad ̂ tikybos dėstymas mokyk
lose ibiitų. neprivers tinas. Po kurio laiko 
šisai reikalavimas buvo sutiktas priimti 
tokioj redakcijoj: “ Valstybės mokyklos^ 
tikybos pamokos nepriverstinos tik tiems 
mokiniams, kurių tėvai raštu reikalaus, 
kad jų vaikai tikybos nesimotytų” .

1921 metų spalio mėnesyj socialistai 
stato kur kas daugiau ir  griežtesnių rei- 
kalaviiTH;. Štai jie: “ Tikybos mokymas y- 
ra fakultatyvis”  (neprivalomas) :kas prak 
tikoje reiškia visišką išvarymą tikėji
mo iš mokyklos. Visai tad teisingai Krikš
čionių Demokratų Blokas atmetė šitą so
cialistų siūlymą, pasilikdamas prie savo 
nusistatymo, kad tikybos pamokos yra 
privalomos mokyklai.

Prie šito reikalavimo socialistai dar 
prideda: “ Vidurinėse mokyklose tikybos 
mokymas taip gi fakultatyvis (nepriva
lomas): iki 16 metų spreihdžia tėvai*, nuo 
16 m. p ’s mokiniai” . Šilą pasakymą 
taip- rei suprasti: iki 16 metų tėvai
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ti jų  vaikus tikybos, o po 16 metų pats 
mokinys turi prašymą- pakartoti, jeigu 
nori tikybos mokytis. Visai teisingai į 
šitą reikalavimą Kr. Demokratų Blokas 

^atsako, jog prašymus raštu privalo • duoti 
tie, kurie nori pasiliuosuoti nuo tikybos 
mokymosi,- nes tokių yra mažuma. Del mo
kinio amžiaus, kada būtent jisai pats gali 
atsisakyti1 tikybos pamokų, Kr. Demokra
tą  supratimu ta  teisė; apie save spręsti 
priklauso tik pilnamečiui asmeniui.

Toliau socialistai reikalauja: “ Mokyk
los mokytojams tikybos dėstymas neprL 
valomas” . Su šituo reikalavimu Kr. De
mokratų Blokas sutinka, tiktai reikalauja, 
kad asmenys, norį tikybą mokykloje dės
tyti, privalo turėti atatinkamos dvasinės 
vyriausybės leidimą (įgaliavimą).. Prie 
šito savo reikalavimo socialistai dar pri
deda (pasitarimo protokolas 19.22 sau
sio 22 d .): “ Atsisakymas tikybą dėstyti 
negali būti priežastimi mokytojo praša- 
linimo”  ̂ Krikščionių Demokratų Blokas 
sutinka ir  su šituo priedu, tiktai reika
lauja, kad mokytojas, norįs tikybą dėsty
ti, privalo gauti atatinkamos dvasinės vy
riausybės leidimą, ir kad netinkamą mo
kytoją moksįo metams pasibaigus gale 
tų  šalinti mokinių tėvų komitetas 2-3 visų
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Socialistų atkaklumas del tikybos dės 
tymo mokyklose reiškėsi- ir  Konstitucijos 
įstatymą* besvarstant. Pasitarimuose 1921. 
spalio m. jie reikalavo: “ abi pusi pasi
žada Konstitucijoj neminėti tai, kas'dabai* 
buvo Krikščionių demokratą siūlymu į- 
nešta 92§ būtent: “ del religijos mokymo” . 
(1921 spalio m.). Į  šitą reikalavimą Krik
ščionių Demokratų* Blokas 'griežtai* atsakė 
1921 m. lapkričio 23 d.: “ 92§ palieka
mas” , tai yra į Konstituciją įnešama p a 
ragrafas dėl tikybos dėstymo mokyklose.

Be to dar socialistai reikalavo, kad 
ne tik tikybos ■ dėstymas butų pašalintas 
iš mokyklos, bet ir  teologijos fakulto 
prie Universito kad nebūtų: “ Krikščio
nys Demokratai pasižada Konstitucijoj 
visiškai1 neminėti-' del teologijos fakulte
to” ... Krikščionių Demokratų Blokas pa
reiškė, jog teologijos fakultą reikia mi
nėti. Konstitucijoj. Ko siekia socialistai, 
reikalaudami neminėti Konstitucijoj teo
logijos fakulto, galima suprasti iš jų  rei
kalavimų, kad “ pirmoj eilėj steigiami'fa
kultetai matemątikos — gamtos, medi
cinos, technikos, agronomijos, teisių, hu
manitarinis” . Nors socialistų atstovas Cc- 

j puiskis savo kalboj Seime sako: “ Aš su- 
Į tinku, kad Lietuvos universito turi būti 
( teologijos fakųltas (31 sąsiuvinys p. 6
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bąnt A. "Šmulkščiui del teologijos fakulto, 
iš vietos netikėtai prasitarė: “ važiuok su 
savo teologijos fakultetu į Bažnyčią”
(t. pi pusk 11 b.). Aiškiau atstovo Bielinio 
ir  socialistų -mintį sakant — teologijos* 
fakultui nėra vietos Lietuvos universiiv. 

.Tjesa, atstovas Tamošaitis savo kalboj 
aiškina, delko jų reikalavimuose neminė
ta  teologijos fakulto: “ Dėlto, kad yra se
minarijos, vidurinės mokyklos, kurios 
duoda kunigų ii* nėra didelės stokos. I r s 
tąs teologijos fakultetas tos spragos ne
užkimštų, jeigu nebūtų kunigų. Iš kitos 
pusės, švietimo Komisijoj aš girdėjau pa
reiškimą prof. Bučio, kad tam fakultetui 
galima butų pastatyti 40 profesorių. Ma- -  
tyt, kad mokslo žmonių toje srityje yra 
tiek daug, kad šiandien pirmon eilėn 
statyti tą  reikalą negalima, nors niekas 
ir nesako, kad to fakulteto nebūtų”  (. p. 
pusi. 12 a.). Ne visiems, rodos, aišku, ką 
norėjęs išsakyti atstovas Tamošaitis. Tai- ’ 
gi jo draugas Bielinis trumpai ir aiškiai 
Tamošaičio mintį pasakė: “ važiuok su 
savo fakultetu į Bažnyčią”  — ta t visai 
kas k ita’ Į  visą tat Krikščionių Demokm- 
tų Blokas atsakė: “ Reikalavome ir  rei
kalaujame, kad Universitas būtinai su 
visais falcullais butų įsteigtas” . (1921 m. 
lapkričio 23 d.). I r  čia trumpa ir  aišku.



• t . k

, r u  f l F H

I ’ ;••'
* • $;&.'■ i:& u-. '-t-^ ••:\

V5<

Antrad‘enls Lapkr. 28 1922

•į”.
•• V
*?r

- - O '

DRAUGAS

D r .  M .  S t u p n ic k i
3107  So. Morgan Street

Chicago. ILLINOIS 
Telefonas Yards 6032 

Valandos — 8 iki 11 IS ryto 
po pietų 6 Iki 8 rak. Nedėllom’.a
ofisas uždarytas.

Ofisas Dr. G. If. G loser pe» 
raina j rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Visi santeje 
pažjstami ir draugai apiaikys 
apžiūrėjimų. Ir gydymą kaip ir  
nuo paties Dr. G. M. Glaser.

3140 So. Morgan Street
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

Iki S po pietų, nuo B Iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų.

Telefonas Yards 087

DISPUTOS SU BIBLIS 
TAIS GARY, IND.

|  DR. A. L. YUSKA g
|  1900 So. Halsted Str.
J  TeL Ganai 2118
3  Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet.
3  6 iki 7 vai vakaro.
3  Rez. vai.: 2 iki. 4 po pietų.
•J 4193 Arclięr Avė.
*5 Tel. Lafayette 0098 _

lūR. A. K, RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR- OHZRTTRGAS 

4442 So. Western Avenue 
Telef. Lafayette 4144

P. Butausky yra atsiuntę 
“ Laivui”  raštų, kuriame jis* 
stengiasi parodyti, kad' praga
ro buvimas priešingas yra 1- 
protui', 2-teisybei, 3-meilei ir  
4-šv. Kaštui.

Nedėlioję 3 gruodžio busiu 
Gary, Ind. I r  3 vai. po pietų 
kviečiu poną Butausky, ar kų 
nors kitų, man vistiek, kad 
pripal’odytų tuos savo tvirti
nimus viešai. Aš iš savo pusės 
apsiimu parodyti kad moks
las apie pragaro buvimų, ka
talikiškas mokslas, ne koks 
kitas, sutinka ir su protu, ir 
su teisybe, ir  su meile, ir  su* 
šv. Raštu. Vienkart apsiimu 
parodyti tų dienų, kad biblis- 
tų  mokslas priešinasi ir  pro

tui, ir' teisybei, i r ' meiiėi'į. ir 
šv. Raštui. - - ■ ’ -

Katalikai žmonės malonės 
atsilankyti, kad šimtąjį sykį 
pamatyti, jog musų tikėjimas 
šviesoje visuomet pergalės.

Susirinkimo vieta bus pas
kelbta bažnyčioje.

Kun. R. Rumšas.

PUIKUS VAKARAS. — 
MARGA PROGRAMA.

9-11 rytais, 1-1 po 
pietų ir  7-8 vakarais. Nedėldie
niais tiktai pe pietų 2 iki 6 vai.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

4631 Sa Ashland Avė.
Tel. Yards 994

Tel. Yards 0994
OFISO VAU:

8—10 v. ryto, 1— S ir 7— 9 v. y. 
Nedėllomis; nuo 16 vi ryto Iki 
1 vai. po plotų. i
Rezld. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9898

Dr. A. A ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS
B|>eclallstafl Moterišką, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 8336 S.'Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—8 po 
piet, 7— 8vak. Ned. 14— 11 d. 
Ras. 1139 Independence Blvd.

Chicago.

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2644

3262 South Halsted S treet.. 
Ant viršaus Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų; nuo 7— 9 vok.

Nedėllomis nuo 10—2
O ofisas Ir' gyvenimo vieta:'

Te1 Blvd. 7442

D r . 'G .  Z .  V e z e l i s
LIETUVIS DENTIST AS 

6712 SO. ASHLAND AVENUE
ARTI- 47-tos Gatvės- - 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vok. 
Seredomls nuo 4 Iki 9 vakare.

DR. P. ŽILVITIS
Parkėlė savo ofisą po num. 

8241 —  43 6o. Halsted Street 
Naujame Judaus Rest. 2 lubų. 
Priima Ligonius nno 9-12 A. M.

6-8 r, M.
Tel. Boulevard 7179 
Rezidencijas Tel. Fairfax 6674

Dr. J. SAVICKAS
Naprapath

» ______.fcr m*___
Telefonus Pullman 3386

10901 So. Michigan Avenue
VaI- n.u°  <J ryt°  *ki 2 po pietų 

Telefonas Republic. 1433
1600 W. Garfield Blvd.

filaur: vak: kampas 56 ir 
Aslihuid Avenue

Vai. Nuo 4 iki 9 vai: vakaro 
Naprapathia del Sergančiųjų kas

butų geriau, operacija ar Naprapa- 
thia? Jei tamstų ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Ncpri/pathia tad,  tūkstanti kartų ap
sim okės ištirti abu gydymo budu, Na 
prapathia prašaliu ligos priežastį, o- 
peracija prašalina ligos apsireiški
mas,. bet patiekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa
gydo. Chirurgijos budu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj seka antra 
ir  trečia: Yra gerai suprantaima kad 
sekamo operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesnė Iš
laikyti ir  tuom kart Ugoųls lie k u  
neišgydytas.

ŝkahhoif ® PM L ,

U  GALVĄ SKAUDA?

Tat pirmi symptomai kure relka- 
. lauja pagelbos.

•# Gal’ reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manes šiandien. 
Tūrių..20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA
Akių Specialistas 

1801 So. Ashland Avė., feamp. 
18-tos gatvės

Ant' 3 /lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 
Ant viršaus Platt’s vaiatinyčioa, 

Temyk mano parašą. 
Valandos nuo' 10 ryto ik i 9 vakare 

Nedėllomis nuo 9- iki 1-2 pietų

Res. TeL Cicero 3064 <
Ofiso TeL Cicero’ 49

B R . J . S R M I A N
1323 So. 49 Oodrt 

N. E. Gor. 49 Court Ir 14* Str.
ant viršaus vaJetynyčloa. .■> t

Tel. Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303* South Morgan Street

Chicago, Dl. 

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

10900 S. Michigan Avenue 
Telef. Pullman 842 Ir. 849 ’**

ELEKTRA GYDYSIĄS

Spring Valley, UI. —- Lapkr. 
19 d*, šv, Onos paff&p; sveti,■ 
Šv. Onos choras, vadovystėje 
varg. A. P s  Stulgos, surengė 
vakarų.su sekančia programa:

Pirmiausiai buvo vaidinama1 
komedijelė operetė “ Be vy
rų”, parašyta J . Vf Kovos. 
Sulig autoriaus dalei- 
diiiio kai-kurių dainelių mu
zika. buvo pamainyta, kurias 
sutaisė A, P. Stulga." Buvo 
pritaikinta gana tinkamai1. 
Veikalas publikai labai pati- 
ko, nes: to- čia diatf nebūta. Vai-j 
dinime dalyvavo šie asmenys: 
Rožė — O: Juodsnukaitė, Ona' 
— O. Glovfeckaitė, Morta — 
Opa Pėt}uKtė,\Ag0ta M- Se- 
šlauskaitė, Lueija—  M. La
pinskaitė, Aidelė — M. Vasi
liauskaitė, Viktorija — A, Ru- 
pšlaukaitė, Veronika — E .‘ 
Masįokaitė, Salom e— P. Gri- 
galaėtė, Eva — B? Rumšaitė,- 
Anelė —r Ą. ŠešLauskaįtė, Ma
rė1 -a -  M. Grigalaitė. /  '' t '

Aplapiai' imant visos vaįdi-, 
los* savo užduotis gerai .atliko, 
kai-kurioė ir  labai pasižymėjo, 
nes yra talentuotų giesminin
kių. L. Vyčių. jaunamečių 
choras sudainavo keletu dai- 
nėĮių. Solo\ padainavo O. • Glo- 
vęckaitė “ Ak myliu tave” . (A. 
Aleksio) i r  “ Kur tas šaltinė
lis”  (M. Petrausko). , Solo 
dainavo Ą. P. Stulga* “ Kur 
josi!”  ir  “ Prirodino.seni žiųo- 
nės” . (M Petrausko). Akom
panavo p. E. Masiokaitė.

Solo dainavo B.' Masiokai-tė 
‘‘Kur bakūžė, samanota”  ir

“ Pamylėjau vakar”  (S. Šim
kaus). Solistams ir- chorui 
pianu lydėjo A. P. Stulga. So
listai pasižymėjo.
. Toliaųs, buvo vaidinama vie 
,no- atidengimo komedija “ Ša- 
laputris” . Vaidino* Šie: Šalapu 
tris — /P. Evanauskas, Kuni 
gunda — B. Rumšaitė, Kalia- 
kinas,— A. P. Stulga^ Elvyra 
— A. šešlauskaitė.

Veikalėlis buvo labai gyvai 
atvaidintas, nes vaidilos save 
užduotis gerai* atliko, o publi
kai tai bųv.0 daug sveiko juo
ko:

Paskintas choras sudainavo 
keletu gražių- dainelių ir  va
karų baigė tautės himnu. 
Baigiant vakarų A. P. Stulga 
pranešė, kad* yra L. Vyčių 28 
tos kp. vakariniai* lietuvių 
kalbos kursui utaminko vaka
rais ir  vaikams subatomis po*’ 
piet.

•Bar reikia pažymėti kad p.: 
E.a. Masiokiutė ^prisidedama’ 
prie Šio vakaro, daug pasidar
bavo choro labui.

Publikos buvo pilnutėlė 
svetainėle^ ir  visi patenkinti 
išsiskirstė. Pelno liko.

Ten buvęs.

CIGARO, U i .  ŽINELŽS.

Lapkr. 25 d., zmu^ų koloni
jos žymus visuomenės veikė
jas Julius Šliogeris apleido' 
-Cicero. . Persikraustė' .  į  kitų 
apiėlipkę. J is  buvo musų vie
nas žymiausių veikėjų. Pada
rė Ciceroj neužkemšamų spra
gų. "J. Šliogeris priklausė prie 
v isų . idėjinių draugijų, dau
giausia veikė Pėdų Labd., 
Darb. ir  , kitose. prakilniose 
organizacijose. Gaila mums jo 
netekti.

^niiiiiiiiuiirziiiiiiiimiiizimiiiiiiiiiiSP
9 ISdirbėjiai ir ~

im porteriai ge-
S  riaušių armonl- 
5 kų visam . pa-

S“  saulij už žemes- 
_  nes kalnas negu 
2  -kitur. Katalogas 
S dykai.
S  Rašykite Angliškai.
S  RUATTA SEKENELLI
s  817 Blue Island Ave.
E  Chicago, HL
“ 'iiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiijB

OB. CMS $6 M
?ėrkėlė savo ofisų po numeriu 
4729/SG . ASHLAND AVENUE

SPECIJALIŠTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų. Ligi} 

įVaL; ryto nuo 10—  12: nuo. 2— B 
Spo pietų: nuo 7— 8:20 vakare. 
[Nedėllomis: 10 iki 1. »

Telefonas Drexel 2880

Labd. Sų-gos . 3-ia Icp. jau 
išdalino kaikurioms rinki
kėms dėžutės, bet dar daugiau 
merginų, motorėlių galėtų, pri
sidėti . pale viešos rinkliavos 
kuri įvyks 30 lapkr., tik  vien 
Cicero. Darbas, ne sunkus, pa
čioms nieko nereikia aukoti, 
tik  reikia mokėti nuo kitų au
kų paimti. .

BTclcfonas Yards 1138
STANLEY P.

MAŽEIKA 
GRABORIUS IRj 

Balsamuolojas 
Tūrių ąutomo-j 

bilius visokie: 
reikalams. KainaJ 
prieinama;
3319 Auburn

Ave. Chicago.

Telefonas Boulevard 4139

A. Masalskis: 
Graborius

Patarnauju lai 
dotuvėse ves 
tuvėse. krikfl-^, 
tynose Ir kltuo-2 
se  reikaluose® 
Kainos prieina-? 
mos S

3307 Auburn Ave. Chicago |
2$

J. WYANDS
Graborius ir  Balsamuotojas 

K. BYRĘVIČIA 
Automobilini visiems veikalams 

2055 \V. 22-nd Str. 2146 W. 21 PI. 
Tel. Caual 0543 Tel. Canal 0199

Tel. Canal 267. Vale. Canal 2118

DR. P. Z. ZAIATORIS
Eietuvis Gydytojas Ir  

CSnrnrgas
1OS1 South Halsted Street 

ralartdba: 1< iki 12 ryte: 1 Ud. 4 
po plotų: 8 Itl 9 vakare

U W A R
LIETUVON PER l.D IE N tl

Vienintelis vandeniu kelios Lietu
von per Southampton ant Milžinų 
laivų AQUITANIA MAURETANIA

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGAR1A 62,022 tonų

Apleidžia New Yorkų kas TTtipwHn 
kų Greitas persėdimas Southamp

ton©: Lietuviai ypatifikai lydėti 
I Piliavų . . . . . .  (2  ]d; $150:00)

(3  1U: $106:60) 
Karės taksai atskirai

KELIAUNINKAI IjS LIETUVOS 
sėda ant laivo PHiavoj važiuojant 
j Southampton^ ir ten persėda) ant. 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė:

OreJClaųei laivei n tto u lg fe:' ::
Informaojaa kaslink kainos ir- 
kalingus dokumentus del lškalno 
apmokamų keliauninkų galite'<au

Ciceroį, prasidėjo mįsijes 
Žmonės skaitlingai jas lanko. 
Musų maža bažnytėlė pilnutė
lė;- rytmečiais ir tas pats. Mat 
misijas laiko Tėvai Marijonai.

r Žem.

Vaikas atėjęs į mėsinyčia 
šitokį reikalavimų iškalbėjo: 
— Mama reikalauja kitos jau
čio, .uodegos. Mama sakė, kad 
ana uodega jai. labai- patiko. 
Dabar nori, kad ja i kitų uo
degų duotumei nuo to paties 
jaučio.

“ THE STORY” .

• By Marion Ames Taggart 
Kaina 35c.

Ši knygelė parašyta Anglų 
kalboje. Joje nupiešta. Jėzaus 
gimimas ir  kūdikystė..

8 puslapius užima dideli 
pilno puslapio paveikslai ir  5 
puslapius skuįtynųu.

Sį labai tinki i . W

Išleido j į  Senz^or Biotliei-s.

Niek© Nėra 
Perdaug Gero Del 
Kūdikių. Duokite Genaus j

, Geras maistas ir  geras prižiūrėjimas padarys
-kiekvienų kūdikį sveiku ir tvirtu. Jeigu jūs 
negalite žindyt savo kūdikio,- jums pirmutinę 
pagelba turi būti

^Sonle^ ' " •<;'•' j
C A G L E  B R A N D 1

(COMOSNSEOJMXUi:)
Motinos per tris gentkartes vartojo j|, jeigu jos - 1 
galėjo žindyti savo kfldikių. Kiekvienas kūdikis pada
rė greitą ir pastebėtiną augim ą kaip tik  tapo pradėtas 
m aitipt su  EAGLE BRAND.

I

Iškirpkite ir pasiųskite sj pagar
sinimą į  The Borden Co., New  
York ir gausite visus patarimas 
ir nurodymus, kaip jį vartoti lie

tuvių1 kalboj v isai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių 

knygą.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
KURIUOS SIUNTĖ PER “ DRAUGĄ”  ŠIE ASMENIS:

Ruikis Antanas (Cicero, 111.- 
, ; . Petronis Juozapas : ; . į . '  ’ • "

(rasilioniutė Liudvika
■ . • Banėnas Povilas - ' v .

• Žiaubra Petras '
. a. Janeliauskas Antanas .X' -

< Kregždienė Anafali ja
. . ? Sabutis Joldmas (Chicago Hteights, IUi)
'r ’J  ‘ 1 Girskis Pranciškus \

, Šaltems Anicetas ; •/
Gaidauskas Antanas (Farmington, BĮ.)-',

£ j Briidikaite Zofija
.įv’’.-.'? Jucienė Uršulė (Cicero, 131.) ,

; Jokubauskis Antanas (Spring Valley, 111.)
- Norusl) J .  (Batavia,-III.)’

• . Jančauskaitė Petronei# »• '.. ' -r . 't'
; . Rėkus Ignacas \

; i 1 Janušauskienė Marijona (Cicero^ IR .)-
’*; > > . : Jocienė Marijona- (Sheboygan, Wis.)

Linkus Antanas . s .i- *»V* • »/* ’ •’ i  > • '  9

, '  yalaika Mykolas (B'eavėtf Dam, Wis.)
’ ' Penkauskas Antanas

, z 7" '. 'K u p č iū n a s ,  Jonas- .
Ignatavičius Konradas ■ ' :  
Staškunas Stanislovas

• ' '  ‘ ė  * '  ’ • f * '  •

Dulslds Adomas
Ringis Petras (Racine, WiA)-. ■ > ; V 

'. Gendroliš Antanas ✓ ' • v '
. Bukauskas V. (Giteeroj IR.- <  . V/'-

\  . Kriųučiunas A. . *>
■ Juškienė Alenų .

Danila Mykolas (Riverside,-UI.)
.. Strazdas Juozapas •'

,p  Giedrienė Barbora. (W. Pullman, HI.) >
Žukauskas Vincentas
Dvarionienė Barbora ;. •
Jančauskaitė P .
Jaugelaitė Zofija 5 , ,f . \ ;
Petkus Kazimieras "
Ruplis Jonas ' .
Samoška Jurgis (E. St. Louis, 331.) /

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadieniu^ iki 8 v. v.

,L- V

Nature Gure Institute
DR. J; A. VĖLONIS 

Oslcopathas, .Cluropratas 
■ Natiiropathas

Gydau Įvairias ligas, o ypatin
gai užsisonėjuslas, be vaistų ir 

operacijų, —  naujausiais bu 
dais.

4224 Archer Av. Brighton Park  
Theater Bldg., 2-rosi lubos. 
Valandos; nuo -9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 12 dieną.
Nedėl dieniais nuo 9 iki 1-2. 

Tel. Lafayette .5698

E k s k u r s i  j a
Į • T .Ė V Y N E 

ANT S. S. AMERIKA 
ŠPLATJKIA Gruodžio 13 d. 
tiesiog iš New Yorko j Bremen, 

paskui geležinkeliu iš Eitkūnų j 
Kauną.' ■' ■
.Nepaprasta proga tiems, knrie no 

rl linksmai Kalėdas praleisti su 
savo mylimaisiais. Norint daugiuu 

žinių apie trečią  
. klesą rašykite šl-

_->andien.
3-os k lesos' kainos 
j  Brem en $103.50 
Į  Huiiną 105.15 
į  V iln ių  105.30 

A. C. . Itypkcvi
d u s  ypatiškal vis
ką, pats prižiūrės. 

UNITED STATES LINES 
43 Broadway Now York  

'»2

I

NAUJIEJI LIETUVOS 
L I T A I

Pinigai
Jau  Siunčiama Per

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKA

Central M anufacturing
Dislricf Bank

1112 West 35-ts Street 
Chicago.

'T urtas virš $7,000,000.00

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

parduodami
• — vsados^ kreipkitės paa —

S. L  F O I O N A S  Go.
809 W. 35lh St. Chicago,
Tel. Blvd. 0611 ir  0774. 

tas bus labai jum  ant 
NAUDOS.

Pasekmingai Siunčiame Pipigua Ir 
Parduodame Laivakortes. .

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje.
UŽTIKRINAM ATSAKANTI IR  

TEISINGA PATARNAVTSLt.

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

Ofisas Didmiesty j: s
29 South La Salle Street

Kambaris 530 ja
Telefonas: Central 0390 > ]

Vakarais^ 812 W. 33-rd S t . |

Telefonas: Yards 4081 į.;

H

Randolph 4758 f
A . A . S L A X I S

ADVOKATAS 
Ofisas vidumlestyjc 

ASSOCIATION BLDG.
19 South La Šalie Street 

Room  1303
(Valandos 9 ryto iki 5 po pietų) 

Namų Tel. Hyde Park 3395

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 

“ DRAUGĄ” , KURIO KAINA, TIK
,00 VISAM METUI, 

PASAULĮ.

J. P. WA1TCHES 
L a w y e r '

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R . 511-127 N . Dearborn 
Street Tel. Dearborn 0998 
Vakarais: 10736 S. W abash Avė. 
Roseland Tel Pullm an 0377

iiiii£UiiMtniiiiiMi!iiiumminiiiictiuiiiiu I S. D. LACHAW ICZ =
S  LIETUVIS GRABORIUS s
=  2314 W. 23-rd Pl. Chicago, I ll’s 
=' Patarnauja iaidotuvėse kuopi-=  
=giausia. Reikale m eldžiu atsiSau-S  
=kti, o mano darba busite užga-S  
2?nėdinti. Tel. Caual 1271— 21993  
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PO VISĄ

Lafayette 4223

P L U M B IN G
Kaipo lictuvys, lietuviam s visa
dos patarnauju kogeriausia.

M. YUSK.1 
3228 W. 38-th Street

f3s

C 23»N gSSM £
Valentine Dressm aking College Ft 

2407 \V. Madison Street £3
Telefonas Seeley 1643 m

Moko Siuvimo, Patternų ^ i r - ^  
[pilno. D esigning bizniui ir - - ’ ■ 
j n, am s. Vietos duodamu

>iplomai. Mokslus lcngtiua  
[mokėjimais. K lcsos dienom is irt 
(vakarais. Reikalaukit knygeKs.jįS 
[Biznio ir Nam iniai kursui SkrybC.-w 
Hių Tąisytnc. N orint informacijų n  
įrašykite ar telefonuokite. -

SARA PATEK, pirm . $

dykai, j&į 
rvals Ht-aB
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LIETUVIAI AMERIKIEČIAI. | |
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K A U B Ū S  N E T O L I !
Jūsų giminės, ur geri pažįstami LIETUVOJ 1*1 ti

kisi nuo Jūsų-Kalėdoms kokios nors dovanėlės.
Ajnbj-ikos Lietuvių Dienraštis

“ B R A U G A S ”  '
n
Hl
68n
K3NJJ -labai1 tam tikslui tinkamus. Užrašyk ji jiems. Jvaina tik  gy 

■  $6,00 J is  juos Lietuvoje lankys ir nuolatos apie .jus ir 9 jūsų veikimų jiems praneš.-
>Siųsk $6.00 šiuo adresu:

DRAUGAS PUBLISHING GO. §

QS1
Ml

vakar%c5%b3.su


AntračHenis Lapkr. 28 1922D R Ž f iG A l

;/Buvęs ‘‘Chicago Building* 
’Sprųdc Council” prezidentas 
Į?^ed Mader ii” plnmbnolojų 
unijos ‘ * business”  agentas 
kriminhliame teisme paliuo- 
ąūotu. Jiedu buvo kaltinamu 
už prigulėjimų sųkalby nužu
dyti. parkų leitenantų Lyons, 

Tečiaus 14-ai metų kalėji
mo nubaustas Miller, kuris 
važiavo automobiliu, iš kurio 
šaudyta ‘ir nužudyta tei tenon- 
tas Lyons. Jis teisinosi, kad 
buyęs verčiamas važiuoti.

Tai buVo antroji visiems 
trims byla: Pirmoje į bylojo 
priesiekę teisėjai* neturėjo 
vienodos minties, negalėjo su
sitaikinti. Dėlto, jiedu buvo 
paliuosuoti.

Millčrio advokatai mtegins 
atnaujinti bylų. Jei tas nė- 
vyktų, apeliuos.

APKRAUSTĖ NAMUS.

Mrs. Kiniball su savo bro
liu grvžo į  savo namus ap
lankę draugus, 4S28 Kenwood 
boulv. Tai buvo pusiaunak
čiu. z ,

Prieangy jiedu susidūrė sū 
keliais plėšikais, einančiais iš 
namu su grobiu. Mrs. Kiniball 
ir- jos brolį su revolveriais pri 
vertė tylėti.

Plėšikai išėjo nešini vertės 
Jo tukst. dol. visokių daiktu.

BAZARUOSE UŽDRAUS* 
TOS VISOKIOS LOTERL 

JOS.

Chieagos majoras parėdė(po 
Jicijai uždrausti* visokios. ;rų^ 

' šies loterijas parapijų, bazą^ 
ruose^ kas iki šiolei Chicagoje 
buvo prakfikuojąma., ; V? , '

Anų xdienu viename masonų 
rusirinkime, kuriame buvo ir 
majoras, imta jam, majorui, 
prikaišioti, jog jis.leidžia'da- 

,'i.yji visokios loterijas.- para- 
pijų bązaruose;. kad ludtarpų 
tokias pat loterijas jis -uždrau 
(įė:turėti viename cirke, kuo?, 
mot už pastarąsias loterijas' 
srovėjo masonai. ■ ' f? ’y. :i

Majoras siisirįnldme mėgi
no teisintis. {rėčiaus jis užrė
ktas: Neleista jam nei kalbėti.

Kad taip, ta i majoras pa 
rėdė, idant jokiuose baząruo- 
>•»». arba labdarybės pramogo
je, nebūtų daromos jokios lo
terijos. ' ' •

KURKINAI BRANGUS.

Čia pat Padėkonės šventė. 
Bet kurkinai truputį pigesni, 
kaip kad butą pirmaisiais'po 
kariniais metais.

-So. Water gatvėjfe paukščių 
pirkliai, vienam svarui ima 
iki 60 centų.

Chicagon atvežta kurkinų 
daugybė. Tad staiga sumaži n 

ta  kaina ligi 40—4Jc. Bet 
neilgam.

GATVIŲ PARAŠAI.

Miesto tarybos finansinis 
komitetas paskyrė 10,000 dol. 
naujiems gatvių parašams ir 
senųjų parašų -pataisymui.

24 lapkr. Meldažio svetai
nėje įvyko p, «L Butėno koų 
certas. ;

Be' įo pųties daljyavo kitu 
artistų visi devyni*. ;• , •

Buvoponios .v.. Bručienė, 
N. Gųgipnė, b.Biežis, S. Clier 
rys, iv ponai: K. Sabonis, X 
Itenianauskns, B. Kalląųs, >  
kompani javo M. l^o^Lvitąs ir 
J . Byanskas.,

Pirmiausia"žinoma, .reikia a- 
pie patį p.' J. Butėnų.‘Klau
siaus jo da iniiojant Musorgs- 
kid • pagarsėjusių daipų: “ Blo- 
cha” . Girdėjau tų  pačių daina 
dainuojant SaĮiapįnų* ne kar
tų. Palyginus . dšyUdpsyi man 
atrodo tokios.' • j • :

žinoma, p< Butėnas tai' ne 
Šaliajpinas. Bet girdėjus tų pa
čių dainų dainuojant Šaliapi- 
no, pono 'Butėno vienok klau
sais žmogus su malonumu. 
Nėra pas Butėnu tos galybės’ 
ir begalinio balso" lankstumo 
kaip' pas Šąliapinų. . Bet' yra 
daug lirizmo, asmeningun^o, 
laisvės, kas ypatingai išaugs- 
į tino Šąliapinų. Ponas -Butė
nas dar neužbaigtas dainių- 
kas, dar vis siekiai augštybių: 
Bet iš dabartinių jo pasirody
mų aišku; kad pas jį yrą la
bai daug muzikaliu takto if, 
jausmo, gyvos sięlokJeigu. jam 
pasiseks tų gyyų.: balsų Ais
ti prįnti imant aukštesni ųsiąs 
gaidas ir išlankstyti, busiš  jo 
Lietuvės operai artistus,-kurs 
greta musų garsių jo Kipro Pe
trausko galės drųsįai atsistoti.
. R iti dalyvavusieji koncerte. 
artjMai . Chięagos ų lietuviams 
yrą žinomi. Nėra jokio: reikalo 
pasakoti, dead p. Bručienė su 
■p. Gugiėne dainavo s&yėtipai* 
neš< jiedvi visiiomėjttaip dąį, 
nuėjai, <

Man. pirmą'kautus" tek?fcįk 
siklaušyti p. Onos ,Bi£žis. (Kp- 
del lietuvaites nerašo tsąyo 
valdžių lietuviškai: arba Bįe- 
žiehė  ̂ arba- Biežytė., Dabar i r  
nežinių, ąr; ta i ponia,- ar. pane
lė). T ur -but panelė, Biežytė^ F"" • • .-L-'" ' \  •• - ■■••• • ' ■nes j r  p a tih r jos ,bąĮsąš-.labai 
jąpnas.' ’ ; vP-p. ;'• ? ” i  į /

Kaip visada jaiinystė,.. suzaT 
vi. ir  jąūtriimu, . "ir jąuntimū^ 
viltimi. I r  šita dainininkė duo
da vilties; kad turėsime. iš jos 
skambių lakštingalų, Dainuo
dama' kartu : su, S. Cherrys, sū-: 
darė . tikrų' gėlių plūokštų.. ':

Apid ponų. Sabonį nekalbė
siu, nes jis senas pažįstamas 
ir CkicągieČįams ir mari as
meniškai . Dar pasakys kas, 
kad giriuj . nes - pažįstamas. 
Teko girdėti, kad p. Sabonis, 
daug pasidarbavo organizuo
jant p. Butėno koncertų. Pas
tangos nenuėjo veltui, neš pu
blikos buvo salė prigrūsta, 
daugeliui net pastovėti teko. 
Bent 600 žmonių buvo.

Visiškai1 bereikalo įspraus
ta extra smuikų duetas. Tai* 
muzikos parodija. Rovėsi 
smuikai, kaip katinai maiše. 
Br. Kalkinus smuikas solo tin
ka labinus Į “ vcselijas”, negu 
į koncertų. Musų publika per
daug išlepinta, kad by kokio 
“ skripkoriaus”  klausytų.

Koncerto finalas baigėsi po
nios Bružienės ir Butėno due
tu. Jo pasiklausius ir viso to

Trys plėšikai apiplėšė vais- i koncerto, pfiscina džiaugtis iv 
- tinę, 4134 Cottage Grove avė. | gailėtis. Gaila, kad p. Butė- 
. Pabėgo, sų.vįųnu šimtu dol. nas pakviestas Lietuvos ope-

ron, tnr but apleis Chicago ir 
gal nebc'groitai teks antrų 
kartų jo pasildausyti. O džiau
gtis yra ko, nes Chicagoje mes 
turime tiek muzikalių pajėgų, 
kad Chięagos Lietuvių Operai 
įsteigti bereikia lik iniciato
riaus, kurs apsiimtų jų orga
nizuoti. Yra iš ko.

LDS. CHICAGOS KUOPŲ 
DOMEI.

Liet. Darbininkų Sųj. Chi- 
cagos Apsk. nutarė rengti di
delį maršnitų tikslu šustip 
ririti LĮ)Sv kuopas, ir  kur jų 
nėra -■ organizuoti. Apsk. la
bai^ pageidavo, gauti už kal
bėtojų LDS. tėvų — gįeib. 
kufi. K . Kemėšį. Kviečiamas 
gėrb. kun. P. Kemėšis, nors 
toli nuo Chieagos' gyvena 
Washingtone, bet. neatsisakė 
sfttiko apvažiuoti visas Chica 
goę-.polonijas su prakalbomis.; 
Taigi mės begalo džiaugia- 
mes gavę tokį įžymų kalbėto
jų kūriš • pažįstą darbininkų 
reikalus:, • \ t .... .

Rengiamojo maršruto komi
siją yra nųsamdžiųsi ,iš .New 
Yorko k-rutarauosios paveiks
lus kurie bus rodomi gerb. 
kun ., F. Kemėšio prakalbose, 
Gerb. .kalbėtojas juosinos iš
aiškins lietuviškai. Kąs ateis 
į minėtas prakalbas nevjen 
kų nauja išgirs ir  pasimokys, 
bet labai naudingo ir gražaus 
pamatys. \ .
. M ariutės ; nustatytas yra 
tąiji.,\S ’•» 'V',; ’■?' !■'

Gruodžio. 26 d. West Side, 
Aušros Vartų- par. svet. .
• Gruodžio 27- d. North Sid©,: 
Šv. Mykolo įpar. Svet. 
v. Gruodžio 28 d. Cicero, UI., 
Šy, Antano pąr, $vet. / .

. G rūodlžio . 29 d. 18-tos/ Die- 
vo ’Apvciždos pax. sVet.

Gruodžio 30 d, Bridgeporte, 
Šy. Jurgio par. sveL

Gruodžio 31 d, 2 vai. po pie- 
{U^Town ' o f /Lake, Šv, Kry
žiaus, par. svet.. t ‘

Sąųsię pirma, Naujuose Me
tuose, West Pullman, BĮ. 'Sv.; 
^et±6 pąr. ąvėL 5 y a t -po pie- 

• / -Sąusio 1 dę . vakare, 8 yaL 
Roselande, Visų ’ Šventų par.

‘ '  
*' ’ Norėdami daugiau informa
cijų,- kreipkitės prie" maršruto 
jungimo komisijos.
, .R./Andreliįnas, 4414 So. 
Caiiforhią Avė., Telef. Lafa- 
yette 597,. A.. Peldžius, 2334 
So. Oakley Ąve. Telef. Roos- 
vęlt 7791. ' ‘

WEST SIDES ŽINELĖS.

SVARBUS SUS KAS.

North Side. — A. L. R. K. 
Federacijos 23 skyriaus ir 
Knt. Spaudos D.r-jos kp. la
bai* svarbus susirinkimai į- 
vyks šį vakarų, lapkr. 28 d., 
Sv.* Mykolo parap. svet. 7:30 
vai. vak.

Visų draugijų atstovai yra 
prašomi atsilankyti sus-man.

Taipat kurie prisirašėte prie 
Kat* Spaudos Dr-jos, ateikite! 
atsiimti knygas, nes centras 
jau prisiuntė, taipgi galėsime 
pasitarti apie tolimesnį Spau
dos Dr-jos veikimų; Valdyba;.

PADĖKOS ŽODIS.
šlrdlnpa. padėka tariame vlnlcVtn 

dalyvAvualrms musų mylimos moti
nėlės Tasaittanės laidotuvėse. Pir
miausiai kun. Juozui čižauskul ku
ris M namų ir j kapines lidėjo,. drau
gijoms, riminėms, pažjstamlzms ir 
visiems tiems kurio kokiu nors bu
di) prisidėjo prie laidotuvių. Talpai 
ir Jonui F . Budelkui —  jp-aborlnl 
kuris mandagiai ir pavyzdingai pa
tarnavo laido tu vėso.

Dėkingi Jums.

Adomas Yasaitis, ir 
Domicėle ir

Ona Klimienės.

. Ateinantį sekmadienį, gruo
džio. 3 d. 4 vai. po pietų Auš
ros Vartų bažnyčioje, Jo Ma
lonybė Chięagos Vyskupas. su
teiks Patvirtinimo sakramen
tų. Visi Aušros Vartų parū
pi jonai ruošiasi jį pasitikti.

Aušros Vartų par. bazaras 
jau baigiasi. Beliko vos dvi 
dienos, ta i ateinančių sęredų 
ir ketverge bebus ' bazaras. 
Per šias dienas bus įvairių gy- 
vų paukščių, kaip tai: kala
kutų, gaidžių, ančių ir tf. Mat 
ateinantį ketvergų lapkr. 30 
d. pripuola Padėkonės diena, 
o tų dienų visi valgo paukš
čius. Taigi norėdami gauti 
dovanai kalakutų, tai visi ba- 
zaran. Beto, atsilankykite tų 
dienų į Vilniaus restoranų, tai 
turėsite karališkus pietus. Mat 
p-lės Gricaitės jau senai ruo
šiasi prie kalakutų dienos, 
kad pataisius restorane kuo- 
puįkiuąsius pietus.. Pąspąrtnl.

PAIEšKAU, sayo vyro .Juozapo 
Chapo. Paskutiniu kart girdėjau kad 
gyvena Chicago. Jis pats arba ties 
lcurle apie jį žinotu praneškite

FR ANCTŠKAI s klIARIENEI 
2«20 Beife. Street 

& S. Pittsburgh. Pa.

PAIEšKAU savo brolio Felikso 
Kačkausko. * Norėčiau su juo susira
šyti nes jau seniai;Kaip nuo jo ląi5- 
ka gavau. Jis pats; arba kas apie jj 
žinote praneškite Siūo adresu: -

POVIDAĘ RAČKAUSKAS - 
*»'■’ ŽubOVO. Kazcrnids No. 3 "

J Dvaro Gtftvė''
'! , - šiauilųi Miestas'
4 ■ j ; UTHUANIA .

NAUJAS u ANTONIA” LAI
VAS PER HAMBURGĄ 

LIETUVON.
Pradedant su -gruodžio'. 21- 

mų naujas . Cujiarder laivas 
“ Antonia”  plauks į Hambur
gu, ir  iš ten galima lengvai 
pasiekti ‘LIETUVĄ'. • ' • .

Naujas Cunard yra įtaisytas 
sųlyg naujausios mados. Tu
rintis puikius erdyos kamba
rius/ (Apgr.)

A. F.
. /  PIRTIS 

TURKIŠKA IR ELEKTRIKI 
NIS ,'VANAS c

PAIEšKAU dėdės Juozapo Jaukaus 
paeinančio 15 Telšių Apskr. .Varnių 
parap. taip pat Marijbnas Jankaitės 
po vyrui Maksvitįenė, apie 22 metai 
kaip Amerike, girdėjau gyvena CM- kxn* g a l i m a  g a u t i  p a g e lb a  nŪO
S r į Ž M ?  £ ? S 5 * “  ’ P u p k ta  i ig f l .  L a n k a n t :
; * •. . z. MAKštvrr . ' ‘jpirtĮ, galima .apsisaugoti nuo
ši>7—ic-th str. Brooklyn, n. sekančių • .ligų: Reumatizmo,

. L’ r . violetiviai spinduliai, .nerviš
kūmo, šalčio/ strėnų dieglio,VĖLIAUSIOS MADOS 

DRABUŽIAI!!- 
Kas norite turėti naujausios 

mados pasiutus drabužius at
eikite pas inane*; Siuvu ir lai
kau ko’atus," siutus ir  dresses. 
Esu praktikavęs S Kietus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Amerike 10 motų. Dąrba su 
prantu gęraLoi&atliekir atsa
kančiai. . i r  .'■ *

Mrs. G; I. BURBA 
3214 So. Hahted St. Chicago. 

Telefonas Boulevard 2469

paralyžiais, inkstų ir kitokiu, 
elektra gydymų. Naujausiais 
mūsų įtaisymais, gvarantuoją- 
me geriausia gydymų..

Mes dirhoų messąvich sąu- 
su . Ėlectriku Sanusoidal Ma- 
china Vibrator, Electric Mes
sage, Electric. Hivolt Ray me-’ 
ssage, Swedish mesšavich. Mes 
atiduodam patamayimų ge
riausia negu kitos ir  pigiaus. 
Vyrų yrą kiekviena diena iš

imant Utaminkąis. yra moterų 
dieną diena ir nakti. * 
1657 W. 45. SK Chicago, III 

Tel. Boulevard 4552

. “ Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ka dariau jam dažą

B A M B I N O
Valsbnienklls Reg. & V. P at Biure 

'. Ir  matomai taą palepgvlnojq skaus
mus tuojaus.” , .

Taip, m otinos! Bambino parode pnh 
•kius rezultatus palengvinime vidurių, 
diegimo,mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu i Kndh  
kini įpėgsta j į ! J Jie prašo daugiau!.

.35c. aptietose. ! Už 40e. prisiunčiamo, tiesiai iš laboratorijos.-. 
rį< F. AD. RICHTER & ČO.

104-114 So. <th 5 t. - Brooklyn, N. Y.

9 B ro a d v a y . ' N e v \ S r k .N / £

KEUONĖ l  LIE TU V K  •
P E R  H A M B U U G Ą ,P T U z$ £ l 

’ / •  A R B A  U ^ O J Į L  ”  
. f i t  VAZTOOKJT VISI ' PARANKIU IR  

TIESIŲ KELIU
Lietuviai važiuojant ( Piliavą aplenkia 

Lenkų (kari(loplu)
' V.Li Trečia Kle«a Fs^allnta J CLannonm

Ant 2-Jų. 4-rlq. a-šių ir-S-ulų Lovų - - -
S. S. “LITUANIA” ...........Gruodžio 6
S. S, ESTO N IA ............... Gruodžio 27

Trečios Klasoa Kainos I: 
hasiburga ąios.so — piliava fioe.Bo .

MRMEL Ir LIEPOJTJ <107.00 
f Belai lalvakor. Ir žinių kreipk, prie savo a*en.

Veltui KALAKUTAI Veltui
Columbia Grafa n olos

už puse KAINOS
----  Alos parduo

sime savo sto
ck’a  naujų Co
lumbia Grafa- 
nolų uf; pusę 
kainos, los pa- 

aeios njšies kaip 
j  kitur mokėsi 
g dusyk tiek.

Su kiekvienų 
pirkinių mes 

duosime veltui dešimts svarų kalakuta. Šios mašinos 
yra naujos ir pilnai garantuotos. Mažas depozitas pa
laikys jums bent kuria mašina kuria išsiskyrsr Kalė
dų dovanai.
COLUMBIA

G2
Gaunama aržuolo, riešutinio medžio ar raudonme

džio, turi 3 springsų motor su automat, sustabdymu. 
Regularė Kaina $125.00 Dabar parsiduoda už $67.50
COLUMBIA 

/  K2
.Gaunamas Randojimcd/.io, riešutinio ir  aržuolo. Turi trijų 

springsų inotorį sii Automatišku sustabdymu. 
v ... REGULARE K A IN A -------

DABAR PARSIDUODA UŽ

Yukansen Player 
Playola Player .. 
Kimball Upright . 
Knaven Upright . 
Schultz Upright .,

$81.00
Tiktai vienas muziko namas 

kuris užlaiko geriausios rūšies 
Phonografus už tokią kaina. Mes 
turimo pilną eilę Victor ir  Bru
nswick Phonografij.

SPECIALIAI • BARGENAI 
VARTOTŲ PIANŲ.

Solo Concert Player $295.00
398.00 
195.00 
125.00 

. 45.00 
110.00

; . P juAįipdame.ant lengvų ISm.okesčių taip žemai kaip po Ji j sų-

J USTIN BROTHER^
Namas Muzikos

5247 —  49 W. 25-TH, STR. ’ CICERO, ILL. <
4738 ‘WEST 22-XD STR. TEL. CICERO 1291

K A L Ė D O M SPhsveiRimmaio
<'l^atigo’,rhhyg5,3ie galima gauti labai gražaus išdir- . 

bimo sd jęątalihišlčž.įs paveikslais pasveikinimų Kalėdoms 
Setaįs'W U 2 dcortėliųtkiekvienė, atskirai konverte ir  ant

. /  . kiekvienos , viš kitoks paveikslėlis.
/ .■ v Kaina viso.* "seto . . . . . .  J . $1.30
•• ’ . y  • Im ant'ne risų setų’ • .1
* •' 'f Didesniiįjų? leaina . \ - A. :........ 15c.• t -'y* r-!«. • -f* ; ' ■■' • . ■
.. #\  '■ - Mažesrniijų • kaina. . . . . . . . . ------ . • . . . .  . 10c.

Atvirutės Kalėdoms įar lietuviškais parašais ......  7c.• • J' « 5. * s . < •
Vaveikslėliai'Kalėdoms (parsiduoda tik po 10):

. . ^.^ĮažĮukai: (už 10) . . . . . . . . . . . . . . . . .  10c.
Dįdęsni :(už' 10} ................ ........................ 15c.

The Wonder: Story tinka į Kalėflų dovanas vaikams. 
. Joje 8 '.didėli paveikslai iš Kūdikėlio Jėzaus 

5 pusi. pasiskaitymo kaina 35c.
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gyvenimo ir 
' V-'\ ' '
• į. ; " <rPJtAVGAS” PUBL. COMPANY,

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois.

JA U GALIMA G A  UTĮ DIENRAŠČIO “DRAUGU”

1923. kalendorių
^DRAUGO’’ kalendorius dviejų spalvų.
“DRAUGO” kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninkų dienos.
“DRAUGO” kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizdeliai.

“ DRAUGO” skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraštį metams ar pusei metų kalendorių gauna dovanų. 
Perkant Kalendoriaus Kaina 25c.

Adresas: DRAUGAS PUBLISHING CO. . ’

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois.


