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METAI-VOL Vili 

DU ARKIVYSKUPU DA
LYVAUS BAŽNYČIOS 

PAŠVENTINIME. 
B U S V I E N A PUOŠNIAU

SIŲ BAŽNYČIŲ SOSTINĖJ . 

Viską imant atsieis 750.000 
I 7 

dolieriu. 

DARDANELIAI TURI PRIGULĖTI 
TURKIJAI 

TAIP NUSISTATUSI RUSIJOS BOLŠEVIKU VALDŽIA 

PREZ, HARDINGAS BUS 
VĖL KANDIDATU. 

— 

W A S H I N G T O N , - r . 2. 
Gruodžio 10 d. čionai bus pa
šventinta nauja Saldžiausios 
š i rdies bažnyčia. Mišias ce-
lebruos Baltimorcs Arkivys
kupas Curley. Pamokslą sa
kys Arkivyskupas Dowling iš 
St. Paul. 

\ a u j i Dievo narnai stovi 
ant kampo 16-os gaHiės ir 
Park road. Tai ambasadų ir 
pasiuntinybių dis tr iktas . Ka-
tulikai čia turės vieną puoš-
niausin bažnyčių- Bažnyčios 
išorinės sienos iš BowIing ža-i 
lio kalkinio akmens. Kuomet 
pilnai bus užbaigti altoriai ir 
visas viduj darbas , bažnyčios 
pas ta tymas i?- išrengiinas at
sieis 750,000 doleriu. 

Bažnyčios klebonu vra mon-
• * 

signoras Gavau. IVrniai tar
pe pačiu šios parapi jos para-
pijonu buvo renkamos aukos. 
Tam tikslui paskelbtas vajus 
ir paskir ta 20,000 doleriu kvo
ta. Sur inkta kiek daugiau 
tos sumos. 

Vietos Kataliku Universite
to rektorius kun. Shahan ta 
pačią diena laikys vakarines 
pa maldas. 

Naujais Casavant vargo
nais pirmu kar tu bus groja
ma pamaldų laiku. Muzikale 
programa bažnyčioje direk-
tuos. Marie Louis Sullivan. 

B E R L Y N A S , gr. 2. — A- . s t u svetimu šalin karo lai-
nadien per Čia Šveicarijon nu
važiavo Rusijos bolševiku, 
valdžios užsienin reikalu ko-
misaras Te h i teberia. 

Laikraštininkams ir kores
pondentams j is pranešp, jog 
bolševikų valdžia pilnai rems 
Turki ja Lausannos koni'eren-
eijoje. 

Bolševikai stovi už tai, sa
kė Tehiteherin, jog Dardane-
liii niekas negali savintis. Nes 
tai turku savastis. Kaipo to
kia negali Imt internaeionali-

i 

z uotą. 
4 

Bolševikai darbuosis taipat, 
idant t nikai Dardaneliij pak
raščiais pagamintų atsakomas 

vams plaukioti. 

Je i Lausannos konferenci
ja tas sąlygas pripažins, tuo
met įvyks taika, sakė Tchit-
eherina's. Gi ki taip apie tai
ką nedali but jokios kalbos. 
Turkai būtinai turi apgink
luoti Dardanelijų pakraščius. 
J iems tas reikalinga ginti 
Konstantinopolį. 

Toliaus jis pažymėjo, kad 
turkai šiandie nepergalimi. 
Turkijoje pakilo nauja vidu
rinį žmonių klasė. Tie žmo-
î "'s darbuojasi, idant Turki
jos pramonė ir pirklyba pasi
liktu turku, bet ne svetimša-

4. I J 

P A L O ALTO, Cal. gr. 2.— 
Komercijos sekretor. Hoover 
e ia prane.š<>, j o g 1024 m o t a i s 

ropriblikoną part i jos kandida
tu i prezidentus, išnaujo bus 
\Varren G. Harding , taigi, 
šiandieninis prezidentas. 

Iloover sako, jog iki to lai
ko visuomenė apibrangins re-
publikonų part i jos atliekamus 
ir atliktus darbus šalies re
konstrukcijos laiku. 

G H I C A G O J E 
P A S M E R K I A M I N I S T E R I Ų 

NUŽUDYMĄ. 

Chicagoje leidžiamo graikų 
laikrašėio redaktorius-leidėjas 
P. S. Lambros smerkia grai-

RIAUŠĖS MEKSIKOS SOSTINĖJ, APIE 20 ŽM. ŽUVO 
į buto langus. 

Pasirodė policija. Tuomet 

kų revoliucinę valdžią, kuri 
sušaudė minjsterius. Lamb- ' miesto neturi vandens. Van-

MFXICO CITY, gr. 2. — 
Apie 20 žmonių nužudyta ir 
toks pat skaitlius sužeista demonstrantai da r daugiau į-. 

nmlšinant čia kilusias dide- kaito. Pultasi buto vidun. 
les riaušes atkreiptas prieš j Imta naikinti rekordai. Poli-
miesto tarybą. Ačių tos ta- jc i ja neturėjo reikiamų jėgų 
rybos apsileidimui, žymi da l i s | sustabdyti riaušes. 

Pašaukta federalė kariuo-
ros sako, kad tas atsit ikimas duo j namus parvežamas sta-jmei/'». J o s priežiūroje imta 

" S A U S I E J I " GINA SAVO 
POZIGIJi į , 

tv i r tumas (fortus) ir uždrau- lių, rankose. 

VAKARINĖJ TRAKIJOJ SEKA KRUVINOS KOVOS 
GRAIKIJOS KARALIUI NELEIDŽIAMA 

APLEISTI ŠALIES. 

KONSTANTINOPOL, gr. j Princas Ims teisiamas rovo-
2.—Vakarinėj Trakijoj kilo! liueinio teismo, pirmininkau-
karas . Mūšiai seka keliose j jairf generolui fYlahoponlo. 
vietose. Turkai ir bulgarai ka 
riauja su graikais. Turkai t i 

YVASHINGTON, gr. 2. — 
" S l a p i e j i " kongrese kelia 
klausimą, idant kongresas pa
skirtų "mokslišką komisiją," 
ir jai pavestiį apibrėžti, ką 
reiškia svaiginantis gerymas, 
kokia to gervino definicija, 
kuomet eina klausimas apie 
alaus fr vyno grąžinimą. 

" S a u s i e j i " tam griežtai 
priešinasi. Sako, tai ne mo
kslininkų reikalas. Tai refor
matorių dalvkas. 

pasiliks visuomet suteptas ir 
biaurus graikų tautos istori
joj lapas. Ministerių sušau
dymas, tai visos tautos 'įžei-

imas. 
Anot Lambros, jei ministe-

riai buvo kalti už armijos 
nuopuolius M. Azijoj, t*i auk
ščiausioji bausmė galėjo but 
kalėjimas arba ištrėmimas, 
bet ne šaudymas. 

Pagaliaus ministeriai juk 
ir nebuvo kalti už armijos su
naikinimą. Juk jie tai armi
ja i nevadovavo. 

Lambros v ra nuomonės, 
kąd Graikijoje po tokių atsi
tikimų turės plisti teroras . 

tinėaiis. Sugedo vandens geisinti pakeltas gaisras, 
pum'pavimo mašinerijos ir ta- Minios neaprimo net ka
ryba nepasidarbavo pataisyti,) riuomenoi pasirodžius. Bet 
nežiūrint keliamų protestų. i kareiviai, ta i ne policija. Ke-

Netekę. kantrybės gyvento-j lis kar tus [spėta riaušininkų 
jai pakurstyti radikalų ket- minia nepaklausė. Atnauji-
virtadienio pavakaijf'j skait-1 no puolimą, 
lingais būriais pradėjo rink- Tuomet kareiviai papl iūpa 
tis ties miesto butu. 

Išpradžių turė ta minty pa
šovė i minią kartą ir kitą. Tas 
gellfjo. 

daryti ramią demonstraciją.*! Gyventojų tarpe ncpasiten-
Bet kas duos. Drąsesni pra- jk inimas didis. Yra pavojaus, 
dėjo tuojaus laidyti akmenis! kad riaušės gali atsikartoti . 

IŠ L I E T U V O S . 

7 J U R I N I N K A I NUSKENDO 

ATSISAKO NUO VEIKIMO. 

A R K I V Y S K U P A S K E A N E 
A P I E PASAULIO ATGAIVI 

NIMĄ. 

Ory. ° YVATRRLOO, l a 
Visokius negerumus, kurie 
Šiandie paliečia tau tas ir pa
vienius, galima lengvai išaiš
kinti. Tai žmonių atsitoli
nimas nuo krikščioniškojo mo
kslo. Tą atsitolinimą šiandie 

alima pastebėti krikščionis-• i -

n 

kisi, kad tuo bildu bus at
gauta Turkijai visa Trakija. 

Kiek žinoma, tenai veikia 
t rvs sukilėliu grupės. Viena 
grupė paėmė Nanthi, antroji 
maršuoja ant Dedeagatcb, gi 
trečioji kovoja su graikų rai-
tari ja Gomuljina apylinkėse. 

Smarkios kovos seka ir ki
tose vietose. 
daro bulgarai ir turkai , kurių 
vra" didžiuma vakarinėj Tra-
kijoj. J ų tikslas varu iŠ ten 
išvyti graikus. Nes ne grai
kams priguli vakarinė Traki
ja, sako bulgarai su turkais . 

A T Ė N A I , gr. 2. — Revo
liucijas valdžios parėdymu 
areštuota 3 generolai, Dous-
manis, Pa ponias ir nuves ge-
neralissimus .Valettas. Visi 
bus patraukti teisman. Gen. 
Dousnmnis skaitosi vienas žy
miausių militarinis asmuo 
Graikijoj. 

Šiandie graikų valdžią su-
I daro vieni jauni karštagalviai 

karininkai. Sakoma, j ie nu
sprendę išžudyti apie 40 žy
miausių buvusio karal iaus va-

i 

Idžios valdininkų ir politikų. 
J aun i karininkai pilnį politi
nio keršto. K a s j iems 'ga lvo
je Graikijos ateitis. 

PA RYŽTUS, gr. 2. — Iš 
Atėnų gauta žinia, kad kara
lius Ju rg i s der keletą kartų 
reikalavo graikų revoliucinės 
valdžios, idant jam butų lcis-

VIENNOS S T U D E N T A I 
P R I E Š ŽYDUS. 

kuose namuose, kur tėvai ir! ta apleisti Graikiją. rėč iaus 
vaikai negyvena sulig to mo-j valdžia nesutinka. 

VTKNNA. gr. 2. — Paskel-
J i s lai- bta, kad va is ty tas universite-

kslo, tfėvai nemokina kaip rei-j komas karališkuose rūmuose; te išnaujo prasidės paskaitos, 

kiant vaikų. 

l)ubuque arkivyskupijos 
Arkivyskupas Keane tuo di
džiai svarbiu klausimu kalbė
jo čia Šv. Juozapo i r Sald
žiausios Širdies bažnyčiose 
suteikiant Sutvir t inimo Sak
ramentą. Apeigos vienoje 
bažnyčioje įvyko rytmetį, ki
toje — popiety. 

J o Aukštoji Malonyl>ė už 
atsitolinimą nuo krikščioniš
ko mokslo ir gyvenimo denun 
ciavo šiandieninius laikraš
čius, kuriuos žmonės skai to ir 
klysta iŠ tiesos kelio. 

" Š i a n d i e pasaulis reikalin
gas Kr i s t aus fe rmento , " sakė 
Arkivyskupas. " A š nežinau, 
a r kuomet nors buvo ta ip 
daug reikalingas, kaip šian
die. P a p ą Benediktas enci-

| Šalę Alenų lygiai kaipo kali- kurio* suspenduotos, kuomet 
nys. Aplinkui rūmus pasta- ' s tudentai krikščionys pakėlė 
tyta stipri sargyba. demonstracijas pr ieš žydus 

Sekantį pirmadienį prasidės s tudentus i r neleido pastarų-
prineo Andriaus, š iandieni- ' J" universiteto butam. 
nio karal iaus brolio bvla. Pri-i l a ik r a š t i s Fre ie Presse įs-
ncas ksl t inair / 's i;aipir sušau-į l ( > j 0 va ldž ia j o g šiandie ne 
dyti ministeriai už graikų a r - j l a i k a s k o v o t į s u ž y d a i s , k u 0 . 
nujos sudribimą Mažojoj A z i - | n : p t Austr i ja reikalinga fi-
•|0-1- nansinės pagelbos. 

CALUMKT Micb., gr. 2. -
Kanados garlaivį Paplehurs t 
vakaruose nuo Por tage ežero 
kanalo sudaužė sjautusi aud
ra . Nuskendo laivo kapito
nas su G jurininkais. Kiti 
jur ininkai suspėjo sulipti į 
valtis. * 

Gubernatoriaus paliuosuo-
tas iš kalėjimo milionierius 
rad 'kalas Bross Lloyd prane-
šč. ,«>og jis daugiau neužsiim
siąs radikaliu e propagahdą. 
Anot .įo, Su v. Valstybių u ii 

VILNIAUS APYLINKĖSE 
PRIVISO DAUG PLĖŠIKŲ. 

SAKO VOKIETIJA PLA-
( NUOJA KARĄ, 
TAI BUS KERŠTAS 

F R A N C U AI. 

Paskui grius i r kitos 
valstybes. 

VILNIUS . Lenkų dienraš 
čio " S l o w o " j)ranešimu, spa-j 
lių Ufėnesio 25 d., 10 valan. • 
dą vakare keliolika apsigink-j 
lavusių vvru užpuoB> Pa i r i š - | 
kių dvarą, Daugėliškio valsč. į ^ ^ ^ O N A S , gr. 2. - L a i k -
Paėmę įvairius ūkio įrankiu*, , r a ^ s D ^ > r M a i r p a s k e l ^ 

lios d a r nepribrendusios prie 5 arklius ir vežimus u ž p u o l i - ! v l o n o Pasitikimo asmens p r i 
radikalizmo. Tad tegul jos 
sveikos žinosi. 

kai pabėgo 

RADO PAMESTĄ KŪDIKĮ . 

SUIMTAS KA(PPO VIRŠI
NINKAS. 

B E R L Y N A S , gr. 2. — I š 
Municbo pranešta , kad tenai 
areštuotas kapit. Ehrbard t , 
Kappo sukeltos Berlyne revo
liucijos vyriausias vadas. A-
reštuotas reikalaujant Lepzi-
gV) teismui. 

Ar t i 83-ios gatvės ir Kme-
rald ave. gatvaiy<jėj a t r a s t a pa
mestas blanketan suvyniotas 
kudikis-mergaif?. 

Policija paėmiė Aųburn 
P a r k ligoninėn. Susekta, kad 
kūdikis vos keletos valandų, 
kaip gimęs. 

Policija tuojaus pradėjo- ie
škoti motinos. 

ANGLIJOS SKOLOS 
AMERIKAI . 

LONDONAS, gr. 2. — Pas
kelbta, jog be nemokėtų nuo
šimčių už skolas Anglija Suv. 
Valstybėms skolinga 4,135,-
818,358 dolerių 

STROMBOLI UGNEKALNIS 
VERŽIASI . 

LONDONAS, gi-. 2. — Ša
lę Sicilijos Stromboli ugne-
kalnis tuo vardu saloje pra-
(įėjo smarkiai veržtis, anot ži
nių iš Romos. 

siųstą memorandumą. /Tas a?-: 

Spali, , mfen. 27 dioną an t , n n o « a v o ^ o g e r i a M i ų infor 
lenkų seržanto Čapso, važia- macijų iš pačių valdiškų vo

kiečių si'erų. Memorandume dviračiu Niemencinos; * ' 
, , v . , ., . • • pažymima, jog Vokietija ruo-

plentu, už 4 kilometrų 

vusio 
nuo 

Vilniaus, užpuolė du apsigink
lavę revolveriais vyrai. 

TRŪKSTA VETERINARIU. 

BAIGS SKAITYTI BALSUS. 

Cook apskrit ies rinkimų ko
misija praneša, kad šiandie 
baigs skaityti rinkimų balsus 
ir naujas apskrities teisėjas 
Jarącki savo vietą užims pir
madieni. 

V A L S T Y B Ė J E YRA 781,032 
AUTOMOBILIAI. 

Iš Springfieldo praneša, 
kad iki vakar dienos Tllinois 
valstybėje šįmet ' ' į registruota 
781,032 automobiliai. 

šiasi keršto karau. Tas ka
ras daugiausia a tkreiptas 
prieš Franciją. 

Tuo tikslu Vokietija 
padariusi militarinę sutart į 
su bolševistine Rusija. Ru
sijos dirbtuvėse vokiečiai j au 
šiandie gaminasi .ginklus ir a-

| municiją. 
Nardančios laivės ta ipat 

bus pagamintos Rusijos dirb-

K A U N A S . Lietuvos Ve
terinarijos d-to direktorius! 
gavo iš Švedų veter inari jos ' 
bakteriologijos stoties direk 
torius, prof. Bergmano, laiš- j 
ką, kuriame duodama statis-
tini., davinių apio V e t e r i n a r i - i * " ^ J a s v a l d > ' s r u s a i yf 

jos. !>ad«.tĮ Svoduoso. ŠĮmot * * • • * * * vokiečiams. 
& , r o r k , • • Lenkiia ir kitos naujos val-
Sveduose y ra o30 ve te rman- J . v . 

-, . c«i --• • stvbės bus sutriuškintos. Len-
jos g\Tdvtojų. Skaičius gi 

, / < , • , • . . , i r kija aneksuos Rusija. Tuo-
gyvulių Švedijos toks : arklių 
— 715,000, galvijų — 2,550,-
000 avių — 1,500,000, o ž k ų -
133,000, kiauliij—716,00, pau-

klikoje pažymi, jog pasaulis MIRĖ ŽYMUS KONGRESO 
nukrypo blogon pusėn |>er ma 
terializn.ą ir p rarado idealiz
mą. Krikščioniškas fermen
tas su jo tyrybe būtinai rei-
ka l ingas ." 

Pagal iaus Arkivyskupas ra
gino tikinčiuosius labiaus įsi
gilinti į krikščionišką mokslą 
ir namuose atgaivinti krikš
čioniškus idealus. 

ATSTOVAS. 

YVASHINGTON; gruod. 2. 
— Čia mirė kongreso a t s tova i 
Mann iš Chicagos. Ta i buvo 
republikonas, gimęs 1856 me
tais . P i rmukar t j is atstovu 
išrinktas 55-tan kongre6an. I r 
nuo to laiko j is iki. šiolei kon
grese išbuvo. 

FRANCIJĄ SIŲS MISIJĄ. 

P A R Y Ž I U S , gruod. 2. — 
Francijos par lamentas nubal
savo Amerikon pasiųsti misi
ją iš penkių žmonių. Misija 
darbuosis atnaujint i geruo
sius santikius su Amerika. 

ST. P A U L , Minn., gr. 2.— 
Padėkos dienoje šiaurvakari
nes valst i jas palietė smarki 
vėsula, kaikur su sniegu, ki
t u r su lietumi; Vietomis ped-
t raukta komunikacija. 

ĮŠOKO U ^ Ė N IR PRIGĖteĖ. 

JRose Kowalski, 27 m., 1823 
West 22nd st., tr i jų mažų vai-
kų motina, užvakar yajcare į-
šoko upf'm nuo Ashland ave. 
tilto. Lavonas išimtas. 

Paroje , lapkr. 30. — gr. 1 
d., Chicagoje pavogta 8 auto-
mobiliai. 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras, bet kiek šalčiau. 

kščių - • 4,871,000. Kiekvie
nam švedų veterinari jos gy-
dytojui tenka maždaug po 49,-
781 tų gyvulių. 

Lietuvoje gi veterinarijos 
gydytoj? y ra 40. Kiekvienam 
tų gydyt, tenka po 120,130,-
000 a r bent apie tą skaičių 
visų gyvulių. Taigi stinga 
daugybės veterinarijos gydy
tojų' Lietuvai kaskar t la
biau ekonomijos atžvilgiu sti
prėjant , mums gresia tokia 
veterinarijos gydytojų stoka, 
kokia sunku įsivaizdinti. 

K a d to išvengus, būtinai ê  
są reikalinga steigti veterina
rijos inst i tutas, kame gagėtų 
studentai specializuoti toje 
sri ty. Dabart iniu laiku tu
r in t ta ip maža veterinarijos 
gydytojų,% kova su bet kokia 
gyvulių epidemįja tiesiog ne
įmanoma. 

met bolševikai savo siena su 
i s i sieks su Vokietija. 

Šiandie Maskvoje jau dar
buojasi 500 vokiečių karinin
ku. 

BAVARIJA T U R I UŽMOKĖ 
TI BAUSMC. 

PARYŽIUS, gr. 2. — San
tarvės valstybes pranešė Vo
kietijos vyriausybei, kad In-
golstadt i r Passau miestam, 
Bavarijoje, uždėta po pusę 
miliono auksinių markių bau
smės. Tuose miestuose nese
nai gyventojai užpuolė san
tarvės militarinę komisiją, 
kuri ieškojo paslėptų ginklų. 

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

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl . svar. 4.46 
Francijos 100 frankų 6^6 
Itali jos 100 lirų 4.56 
Vokietijos 100 mark .0H/įį 
Lenkijos 100 marfc .0062 

/ 
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DRAUGAS v Šeštadienis Gruod. 2 1922 

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

'DRAUGAIS" 
na kaadieną išskynu nedėldienlm. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams v . . . $6%00 
Pusei Metų |8.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai-
« skaitosi nuo užsirašymo dienos 
i nno Naujų Metų. Norint permal
t i adresą visada reikia prisiųsti 

senas adresas. Pinigai geriausia 
įsti iiperkant krasoje ar ezprese 
Mouey Order" arba įdedant pini-
ia i registruotą laistą. 
"DEAUGAS" PUBL. CO. 

334 So. Oakley Ave., Chicago 
Tel Roosevelt 7791 

EAKCIJOS KIBIRKŠTYS. 
Amerikos protestantų dalis 

yvena religine neapykanta. 
Neapykanta jų širdyse senai 
urėjo žilti} vietą. Bet šiuo 
OTtB ji ima siekti jau galuti-
o saiko. Tai todėl, kati čio-
.ai stebėtinu greitumu' plinta 
atalikystė, tiki*asis Kristaus 
iokslas. 
Kas įvyko Oregono valsty-

•ėje, kur masonų pastangomis 
mtarta panaikinti privatines 
uokyklas, tai tas pat buvo 
899 metais Illinoiso ir Wis-
onsino valstybėse. Vienur ir 

Bet taip nėra. Nors religi
nės neapykantos šalininkai 
išsijuosę dirba, bet čia tarpe 
pačhj protestantų yra gerų 
žmonių, mylinčių laisvę ir 
įžymių patriotų. Tie bendrai 
su katalikais neleidžia šioj 
laisvoj šaly praplisti reakcijai 
ir vergijai. I r neleis. Laisvės 
ragavę, vergais nebusime. 

darbo klausimą svarsto. Š i 
taip j ak Anglija gali susi
laukti pavojaus. 

ANGLIJA KOVOJA SU 
NEDARBU. 

KLAIPĖDOS KLAUSIMU. 

Anglijos ministerių kabine
tas pradėjo darbuotis, kokiu 
būdu sumažinus nedarbą An
glijoje. Artinantis žiemai dar
bai visur taip sumažėjo, kad 
bedarbiai ir vėl skaitomi šim
tais tūkstančių. Vasaros laiku 
bedarbiams buvo dar paken
čiamas gyvenimas. J ų dauge
lis galėjo apsieiti be pastogės. 
Nebuvo reikalinga šiluma, nei 
šilti drabužiai. Einant šaltam 
orui bedarbiai pradėjo "nerim-
li. J ie skaitlingais būriais iš 
provincijų maršuoja į mies
tus. Tikisi rasią reikalingo 
darbo ir pastogės. 

Šiandie milžiniški bedarbių 
būriai suplaukė Londonan. Ne 
>itiki jfc? gauti1 darbo. Bet jau
čiasi turi teisės darbo reika-;itur pravestas įstatymas vi-

us vaikus siusti į viešąsias j lauti nuo vyriausybės. Mat, 
nokyklas. AViconsino valsty-1 Anglija nesenai susilaukė val
yje buvo tik toks palengvini- j džioje atmainų. Naujas pre-
nas, kad tenai vaikus buvo mieras Bonar Law paskel)>ė. 
ralima leisti į privatines mo 
cyklas, kurias pripažįsta vie-
ųjų mokyklų autoritetai. 

Teeiaus praėjus vieneriems 
netams vienur ir kitur tas įs-
atymas atšauktas. 

Antai Io\va valsybėje (ir 
vai kuriose kitose) privatinė
je mokvklose uždrausta, vai-

w 

vus mokinti by kokia svetim
šalių kalba. Viskas turi but 
nokoma angliškai. 

jSeniau išleisti paiki įstaty-
nai. be teismų įsimaišymo 
nivo atšaukiami. Šiandie gi 
nasonerija lengvai nepasi-
luoda. Tuos»4r kitus jų nea 
jykautos žygius turi griauti 
mtsai Aukščiausias šalies 
Teismas. 

Ta religinė neapykanta, tai 
reakcijos kibirkštys. Kaip se
niau, taip šiandie nežymi fa-
jalikų dalis labai nori sukel-
i Amerikoje reakciją. Visai 
ležymi mažuma mėgina paža
boti didžiumą. Tos reakcijos 
kibirkštys tai šen, tai ten stai
ga apsireiškia. Rodosi, kad iš 
tų kibirkščių tuojaus ims ir 
pakils baisus vergijos gaiš
tas. 

jog jo valdžios programoje 
Imsią naikinti nedarbą viso
mis priemonėmis. 

Dėlto bedarbių būriai suke
liavo Londonan. Susijungė jie 
su vietos bedarbiais. Pradėjo 
laikyti mitingus atviriame ore. 
Pradėjo kelti demonstracijas. 
Pagaliaus išrinko atstovus ir 
pasiuntė pas premierą su nu
siskundimais. 

Premieras atsisakė pasima
tyti su darbininkų atstovais. 
Deputacija kelis kartus pas
kui mėgino prieiti nors ar
čiaus premiero buto. Pagaliaus 
policija uždraudė bedarbių de
putacijai valkiotis aplink val
stybės įstaigas. 

Praeitą savaite aiidarvtas 
parlamentas. Atidaryme daly
vavo karalius. Bedarbiai ren
gė demonstracijas tą dieną, 
norėdami atkreipti karaliaus 
domės į žmonių vargus. 

Teeiaus apsukri policija be
darbiu minias išvarė į ato
kius priemiesčius ir neleido 
pasirodyti karaliui. 

Kadangi bedarbių tarpe jau 
girdima net grūmojimų, Ang
lijos valdžia jau rimtai ne-

Klaipėda. — <<pr. Liet. 
Balsas" rašo, kad pereitą mė
nesį sukako 670 metų nuo to, 
kai vokiečiai įsibrovė Kiaipė-
•don. Dar pernai > kasinėjant 
senosios pilies gruvėsius, kuri 

[stovėjo* prieš tūkstantį metų, 
rasta ąžuolinių liekanų. Be a-
bejonės, tuo laiku stipriausiu 
apsigynimu buvo aplinkiniai 
vandens; bet nepaisant ir to 
vokiečiai įsibrovė. 

Kada jie įpuolė, čia gyve
no dvi lietuvių giminės — lie
tuviai ir kuršiai. Dar abi yra 
išlikusios. Kopininkai dar ir 
šiandien moka kuršių kalbą; 
ją vartoja prie darbo, o lie
tuvių * kalba šventėmis, iškil
mėse bei susirinkimuose. 

Vokiečiai, žinoma, neturėjo 
teisės čion įpulti. Nes viena: 
lietuviai jų nekvietė, o tik gy 
nėši. Tuo būdu jie įsibriovė 
prieš gyventojų valią! o ant
ra, tuo metu lietuvių kuni
gaikščiai jau buvo pasižadėję 
priimti" krikštą; ir tai butų 
buvę atlikta, jei vokiečiai ne
būtų rengiasi ir toliau pulti 
Lietuvos. Bet jie užuot džiau
gęsi mūsų rengimusi prie 
krikšto, pirma pasėmę prusus 
— įsibrovė Klaipėdon ir čia 
įsikūrė pilį, rengėsi traukti 
dar toliau į žemačiius. I r tik 
dėka Šėmaičių pastovumui to
liau Lietuvon jiems nepasise
kė įsibriauti: po Žalgirio mū
šio, kurį lietuviai laimėjo bu 
vo sudaryta tarp vokiečių ir 
lietuvių sutartis ir vokiečių 

žen 
sutartis tą senąją sutartį pa
naikina, praslinkus lygiai 500 
metų po jos pasirašymo ir ly
giai G70 metų po vokiečių į-
puolimo Klaipėdon. 

"Versalės sutarty yra dsaly-
kų* kuriuos suprasti yra sun
koka, bet tą punktą, kuriame 
sakoma, kad Klaipėda atiduo 
•dama Lietuvai, tai ir mažas 
vaikas gali suprasti. Be to, 
dar Versalės sutartyj. pasaky
ta, kad Santarvė, perėmus 
Klaipėdos kraštą iš vokiečių, 

Iš MUSĮI CENTRO 
•- v. > 

i DEL MOKSLEIVIU 
VAJAUS, 

L. R. K. Federacijos atsišau
kimas į visuomenę. 

Pasaulio karui pasibai
gus, kuomet Lietuvav-užšvie-
tė laisvės spinduliai, mes lie
tuviai amerikiečiai suskatome 
teikti Lietuvai pašalpos: iŠ 
pat pradžių gelbejome ją nuo 
bado, paskui davėme paspir
ties jos politinei. nepriklauso
mybei įkurti. Nūnai Lietuva 
jau laisva ir pasaulio pripa
žinta. Jos gyvenimas jau sto
ja į normales Vėžes ir mums 
tik tenka iš šalies žiūrint pa
sidžiaugti, kad tautos pulsas 
plaka ramiai, vadinasi, svei
katos jai nestinga. 

Padėję tėvynei įsikurti, mes 
lietuviai amerikiečiai anaiptol 
neišsižadame jos toliau šelp
ti, ypač reikalui atsiėjus ją 
remsime tiesioginiu ir netie
sioginiu būdu, vadinasi, duo
sime jai materijalės paspir
ties ir nutiesime kelią toli
mesniam vystymuisi mūsų tau 
tinio elemento čia Amerikoje, 
aukodami čia gimusią jaunuo 
menę lietuviškoj ir katalikiš
koj dvasioj. 

N. 

Jaunuomenes tinkamas auk
lėjimas, tai tokia svarbi mū
sų pareiga, kad su ja nieku 
gyvu negalime prasilenkti bei 
'ją ignoruoti. Tuomi susirūpi
na visos rimtosios tautos, 
tuomi ir mes privalome susi-

galutinai stojus į savitą po
litinį gyvenimą, kulturos-apš-
vietos reikalams - atsidūrus 
pirmon eilėn svarbiųjų tau
tos reikalų, katalikų veikė
jams stovi prieš akis di
džiausias uždavinys: padėti 
gabiemsiems tautos jaunuo
liams siekti augšto mokslo. 
Tuo tikslu Federacijos kon
gresas atsišaukia į visą liet. 
kat. plačiąją visuomenę, į vi
sas kolonijas, organizacijas 
ir į pavienius asmenis, kad tą 
moksleivių šelpimo reikalą 
paimtų arčiausia prie širdies. 

1. Federacijos kongresas 
pasiūlo, kad kiekviena kolo
nija sulig 'savo išgalės pasi
imtų leisti į augštuosius mok
slus bent vieną Studentą ar 
studentę. (Lietuvos studen
to metinė stipendija atseina 
$60; Vokietijos — $100; 
Italijos — $150; Amerikos 
kolegijanto (undergraduate 
course) $200; augštuosius 
mokslus einančio (post gra-
duate course) — $300; Švei
carijoje — $300). 

2. Kolonijos ir organizaci
jos, žinančios pačios tinkamą 
kandidatą sušelpti ir apsiman-
čios tokius šelpti, privalo pir
ma susižinoti su Tautos Fon
do centru del kandidato, vi
sas savo aukas kreipti per 
Tautos Fondo Centrą. 

3. Per gruodžio mėnesį šių 
1922 metų ir sausio mėnesį 
1923 m. visuomenė kviečiama 
daryti vajus katalikų moks-

Kreipkinle ypatingo donjėsio į 'monės rūmai atsidarys; visi 
Amerikos moksleivius. Neleis-Jjaisvamaniai biznieriai pada-
kime jiems dėl mūsų šykštu-' rys sąjungą ir diktuos netik 
mo ar nesupratimo glaustis' Lietuvos valdžiai, bet i r dėdė 
prie svetimų ir tuomi privers • Šamas su ja turės skaityties. 
ti juos ištautėti. 

Sušelpę tinkamai savo mok-
. Naujų, bankų reikės pris

teigti, nors tai gal ir nepa-

darbščią moksleiviją! 
Kun. K. Urbanavičius, 

Fed. pirmini akas. 

sleivius, mes išauMėsime jų' tiks Račkauskui, bet ką gi 
širdyse dėkingumą ir moraliai padarysi. Užteks jau jam. 
juos priversime 'darbuotis lie- Tegul ir kiti sušįla. 
tuviams. Tuo būdu iš savo į Nežinau dar ką čia reikės 
duosnumo greitu laiku susi-' padaryti su bažnyčiomis ir 
lauksime šimteriopų vaisių. kunigais. Bala jų nematai! 

/Tad, gerbiamieji, visi dar- Kurį laiką dar tebūnie, kol 
bau remti mūsų garbingą ir. tamsių žmonių yra. Paskui 

matysime. Mypiišjsas — tas^ 
tai nieko netrukus reikės iš
vaikyti. 

Žinai ką? Visgi verta gy
venti ant šio balto svietelio. 
s — Bus dar geriau gyventi 
tuomet — atšoviau — kuomet 
'žmonės šauks op! tik peršokę 
griovį ir kuomet nesidalys 

- Girdėjote! Čarneckis bus j m e S k o s k a i l i u ^ ^ n u ž a u 

s i ant. 
Džiugas. 

DŽIAUGSMO PAGAU
TIEMS. 

atšauktas, Bielskis bus sunai
kintas, Mastausko, "Kemėšio ne 
liks nei pėdsako. 

Kaip? K a s ! iš kur? Kokiu 
būdu! Kas tą sakė! — už
klausiau. 

— Nagi, ar nematei! wB4r-
voje" pats Račkauskas apie 

1ai* iš Kauno rašo. Džiaugki 
mės ir linksminkimės? E, 
brač, vėl laimės gadynė už
eina. Žinai, kas bus? Klerika
lams kaput ateirta. 

Piliečių Sąjunga atgys, San-
*dara sustiprės, per vieną mė
nesį keli šimtai kuopų įsis
teigs. Klerikalai norės ar ne-

leiviams remti. Tautos Fondo, ™n*' ° tarės m u m s m o k e s 

nius mokėt. Perdaug jau jie rupmti, jei nonme rastis ei-'skyriai prašomi įsanksto mo-1. . m . . . 
. . . v • v i -r *• • M ! išdyko. I r zmai, jie toks gai
lėjo pirmyn žengiančios kata- mlmioti visas savo pajėgas ' J 

likiškai tautinės visuomenės. 
Kova ne vien Už mūsų pačių, 

LIETUVIAI AUSTRALI
JOJE. 

Kame tų lietuvių nėra? Jų 
pilna Amerika, nemažai j u 
Britanijoje, pasitaiko Afriko 
je ir kitur; bet niekas iki šiol 
nežinojo, jog lietuvių esama 
net • tolimojoje Australijoje. 

Šią vasarą Londonan buvo 
atvažiavęs iš Australijos Jo
nas Balaika, kurs Australijo
je išbuvo, dešimtį metų. J is 
šiek tiek ir papasakojo apie 
tenai gyvenančius lietuvius. 
Jų ten nedaug, vos keletą šei
mynų. Škerys su Vedriniu Sy-
dnėjuje turi savus* namus. 

girnas sulaikytas. Versalės P * * i r u ž m u s u jaunuomenės 
buvj, lai būna mūsų obalsis. 

L. R. K. Federacija ir /Tau
tos Fondas senai šiuo klausi
mu rūpinasi. ??uo pat savo 
įsikūrimo Tautos Fondas bu
vo uoliausias moksleivių re-
nf>jas. Jo lėšomis bei pasko
lomis išė'jo mokslus žymiau
sieji mūsų veikėjai Lietuvoj 
ir Amerikoj. Ypatingai šiais 
metais, kuomet Lietuva-Tė-
vynė politiniu ir ekonominiu 
žvilgsniu jau stojo ant kojų 
ir mūsų paramos tam atvėjy-

bos nuožiūrai". 

i j . . • ., ,. ,v. valas, kad jų negali ilgai leis-
kad tasai vajus turėtų didžiau! J v * f ?. vv . . 

. , . AI i i • i ti savo kojomis vaikščioti. I Vienas iu iš savo s*dne 
sius pasisekimus. Mokslei-1 '' - " ™m»> 
viams šelpti vajaus sumą nu
statyti, palikta centro valdy-

Juos reikia žaboti, kaip gy- j užaugintų vynuogių prisidir-

laikys tik tol, kol sustiJprė.s'* je mažai reikalinga. Federaci 
Lietuva. O tas laikas jau ate- ja bei Tautos Fondas visą 
jo, ir todėl mes vėl greit bu- savo domesį ir. energiją at-
sime Lietuvos valdžioj, kaip 
senovėje. 

jie paliktų gražus ne vien 
tik ant |>opieros, mūsų gerb-
visuomenė šiuomi kviečiama 
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juos vykdinti. Viskas čia aiš
ku. Tikslas ir pačios net prie
monės taip ' nustatytos, kad 
reikia tik pastangų ir darbo, 
kad juos veikiai įvykinus. 

Gruodžio mėnesis jau* čia 
pat. Metas visiems subruzti, 
ypatingai Tautos Fondo sky
riams, kad jie stangtusi išju
dint sa*ro kolonijas tam pra-

kreirj* į s is tematiką katali- Į kilniam darbui atlikti. Čia 

vulius. Na, kas tai matė, d a 
bar. J a u antri metai jie mu
ms nebemoka jokių mokesnių. 

Tokie tai prakilnus Federa-i T. i i ** i ::̂ L-.. I T-»- • ,. . 
.: ' \ . _, J J ie mano, kad užteks jiems, angles. Pirmasis lietuvis Aus-cijos kongreso nutarimai. Kad! .x • i •+; u , : « ^ t i - š ^ ; 0 n ' užsimokėti kelius dolerius Į 

bęs net, penkias dešimtis ga
lionų v\3J0w Esą dar keletas 
pavienių lietuvių aroa vedusių 

Viename teisme teisėjas pa
reikalavo: Mes čia daugiau nie 
ko nenorim kaip tylos, ir tai 
tos kuomažiausia. 

Lkiškos moksleivijos šelpimą, 
j Šių metų Federacijos kon
gresas, laikytas Bostone, štai 
ką tame dalyke yra nutaręs: 

" Katalikų moksleivijos šel
pimo reikalu: Mūsų tautai 

tikslas labai kilnus ir vertas 
dideli ausiu mūsų pa&tangų. 
Daugiau pasakysiu. Čia rim
toji mūsų priedermė, kurią 
sąžiningai atlikę busime ra
mus savo tautos ateitimi. 

parapiją. Ne, brol, palauk.Mes 
dar jūsų nuo mokesnių nepa 
liuosavome. 
' Valstybė, tai valstybė; bet 

tegul gi jie lepšiai, nors sykį 
supranta, kad valstybė tik ta
da yra tikra valstybė, kada 
mes jai vadovaujame. Valsty
bė be' socialistų ir laisvama
nių vadų tai taip kaip vira-

tralijoje turbūt buvęs #Micke-
vičiiis, iš Daukšių parapijos, 
kurs Australijoje išgyvenęs a 
pie 35 metus, pirm keletos me
tų miręs. Šiaip lietuviai g>"-
veną išsimėtę, retai kitas su 
kitu tepasimatą, ištautėję, už
miršę savo tėvynę. 

Minėtas Jonas Balaika, pa 
viešėjęs Lietuvoj žadėjo vėl 
gryžti Australijon, nes amati-

las be druskos, galva be sme n inkams ten uždarbis mąn ne-
genų, puodas be košės. Dabar blogas, tik nemažas karštis ir 
tik reikia pagalvoti, ką č ia ' tėvynės išsiilgimas iš svetur 
išpiršti į klerikalų užimama? | atkeliavusius greit sendinąs, 
valdiškas vietas. Beje dar ir j ("Išeivių P raugas" ) . 
apie konsulatus. Jų reikės j — 
įsteigti bene keliolika. Panūs- —Kodėl bėgi! Ar tu bijai 
lyk, kiek čia šiltų vietų at- j šunies. 
sidaro. Žyminius mokesnius [ —Ne, bet šitos kelnės dar 
prisieis, turbūt, pakelti. Pra- naujos. 
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| Ž Y D Ų "G E V A L T" . | 
;«iiuiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimi!iiuiiiiiii!i:!iiii]iiiiiii 

.Slaptas komitetas apvalyti Lietuvą 
nuo žydų, išleido plakatą kuriame įs*pėja 
žydus, kad jie butų geri ir naudingi Lie
tuvos piliečiai, o nė mūsų krašto išnau
dotojai. Vienas, kitas lietuvių laikraštis 
nivo padaręs žydams -priekaištų, kuomet 
jie bandė pakirsti litų vertę. Šaulių or
ganas " T r i m i t a s " taipat netylėjo, tik 
griežtesniu būdu iškėlė žydų klausimą. 
Žydai savo spaudoje sušuko "geval t" . 
Kaip pasiaiškina" Trimitas" nuo žydų 
jam daromų priekaištų, tekalba šis "Tr i -
uito ' ' redakcijos straipsnis. 

Žydai visame pasauly yra garsus 
Liumi, kad jie labai sutartinai kiekvieną 
vartą moka sušukti "geva-ft", jei tik kas 
•iries juos pirštu pajudins ar ištars apie 
juos nors patį teisingiausį žodį. 

Pas mus Lietuvoje, kurią žydai laiko 
antrąja Palestina, staėiai lyg bijoma žo

dį tarti apie juos, nors patys žydai savo 
pasielgimais verčia tai daryti. "Už tat pas 
mus leidžiama kaip kas išmano šmeižti ir 
juodinti lietuvių partijas, organizacijas ar 
visuomenės veikėjus. 

Kada žydai savo pasielgimais ėmė 
perdaug jau mums įskaudinti ir kenkti 
lietuvių tautos ir valstybės reikalams mes 
tai pažymėjome poroj straipsnių. 

„ Na, ir susilaukėme žydų garsiojo ' ' ge-
val t ' ' ! 

&tar kas rašomą žydų laikrašty " 1 -
diše Štirne" iš spalių 3i dienos apie "Tr i 
mitą' \ Vedamajam straipsny, užvardin
tam "(Trimitas", ta rp kito ko skaitome: 

"Šitas laikraštėlis, kuris pasistatė 
i 

sau uždaviniu svarstyti klausimus, turin
čius tiesioginių santykių su Šaulių Są
jungos gy veniniu, paskutiniuose savo nu
meriuose atidengė -savo visiškai1 juodą 
veidą ir visoj eilėj straipsnių ir "disku
sijų" jis išplėtė tamsią antisemtinę agi
taciją, kuri negali neturėti įtakos į Lie
tuvos valstietį i r lietuvių jaunuomenės 
dalį, ir kuri, jei vyriausybė šitą kruviną 

agitaciją nesustabdys, galų gale prives 
prie labai liūdnų rezultatų". 

Toliau privedama, visa eilė ištraukų 
iš paskutinių " T r i m i t o " numerių, ir bai
giama : 

it jėga! Štai aiškus žodžiai: fizinė 
Progromėlis. 

Kaip matote, autoriai visoj Lietuvoj 
praplatintos proklamacijos slaptojo komi
teto vardu atvaduoti Lietuvą nuo žydų 
galėjo apsieiti be tokio sunkaus darbo — 
šaukti į *žydų pogromą. O gi, ar negalima 
jiems buvo pasitenkinti "T r imi to" rašy
tojais! 

Reik tik stebėtis, kad valdžia dar ne
sustabdė šį juodąjį laikraštėlį ir leidžia 
patriotiniams tėvynės sargams* platinti 
savo siundymo straipsnius, pilnus melo 
ir nesąmoningo šmeižto". 

Štai kaip žydai atsako į mūsų žo
džius. Mes nešaukėm prie žydų pogro
mų, mes nešaukėm prie žydų neapykantos. 
Mes tik nurodėni vįsą eilę faktų, kurte 
sudaro įspūdį, kad žydai toli gražu nėra 
nei mūsų, nei moisų nepriklausomos tė

vynės draugai, ypač žydai, atvykę iš Ru- j jais mes kovojam ir kovosim, neatsižvelg
si jos. Savo straipsniais mes norėjome at
kreipti dėmesį pačių žydų, kad jie pa
keistų savo nusistatymą, savo elgesį ir 

* virstų tikrais mūsų tėvynės piliečiais. To 
Lietuva turi teisės iš žydų reikalauti, nes 
ji yra pasauly vienintelė šalis, kuri su
teikė žydams, kaipo tautai, lygias tei 
ses su lietuviais, o gal net daugiau jų 
davė, nei turi lietuviai1, neatsižvelgiant į 
tai, kad žydai niejtu tų- privilegijų nėra 
Užtarnavę. Bet vietoj taikingo reagavimo, 
vietoj pasiaiškinimo, mes, kaip iš paduo 
tos' ištraukos matome, sulaukėm demago
giško užpuolimo, pilno griežčiausios ne
apykantos. Šis "atsakymas verčia mus ma
nyti, kad tikrai taikus su žydais sugyve
nimas vargu galima bus surasti. Jie dar 
vieną syk parodė, kad jie nėra ir nebus 
mūsų draugais, nebus Lietuvos piliečiais, 
o tik jos išnaudotojais. Pas mus nėra ir 
nebus neapykantos prieš žydus, kaipo tau
tą, ir mes norim manyti, kad čia paminė
tam žydų straipsny ne visų žydų nuomo
nė pažymėta, o tik žydų-spekuliantų. o su 

darni į jokius grasinimus. "Idiše Št ime" 
jau savo veidą x>arodė, kai|X) priešvalsty
binio žydiško gaivalo organas (Tas laik
raštis už kurstymą prieš mūsų valstybę 
ir grasinimus nesenai Kauno komendanto 

o jo redaktorius išsiųstas iš 
Kauno). Jei toliau žydai eis tuo pačiu ke
liu, tai turi žinoti, kad ne mes, bet jie ve* 
da kruviną agįtaciją prieš žydus, erzin
dami1 Lietuvos visuomenę, ne mas, bet 

^K "Idiše Št ime" ir tie, kurie už jos pečių 
stovi, gali privesti prie liūdnų rezultatų 
kaip mums, taip juo labiau žydams. 

Tegul pagalvoja * Idiše Št imės" re
dakcija apie tai. (Jrusinimų gi .mes nebi
jom. Vietoj'grasinimų geriau butų pada
vus mums išrodymų, kad mes apie žydus 
ką nors neteisybės esame parašę. Tokiems 
išrodymams tame pačiame " T r i m i t e " ras
tųs 'vietos. 

i 
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SPAUDOS GALYBĖ. 
* * 

K. Federacijos kongresas, 
išnešė tokia, rezoliuciją: "£ i -
nant, kad spauda nustato vi
suomenės opiniją i r va i moja 
visuomenės eigą tokia kripti-
mi, kokia kriptimi ji yra ve
dama. I r atsižvelgiant į tai, 
jog Am. lietuviu katalikų 
spauda heužtektinai yra išsi
plėtojusi-, ir nėra išdirbto sis-
tematingo plano jos platini-
imii, k. t. agentūra, spaudos 
stotys, ir t. t. 

Pažvelgus į tos rezoliucijos 
neginčijamą tiesą, matome, 
kad laisvamaniu laikraščiai 
negali prablaivinti visuome
nės, jie neskleidžia mušu tar
pe brolybės, kaip tai daro 
katalikiški laikraščiai. Ar jų 
laikraščiai tarnauja Lietuvos 

! tarnauja blogiems žmogaus pa 
linkimams. Užgesina broliškos 
meilės kibirkštėlę, padeda iš
siplėtoti kerštui, kas tik dora, 
nekęsti, kas šviesu — sudrum
sti. J ų laikraštį paėmus į ran
kas, net koktu daros, tas |>at 
IT su jų "knygomis. Jos pilnos 
melo, tamsumo. [Tik, rodos, 
viskas bloga, negera ir, rodos, 
žmogus neišbrisi iš to klampy
no sausas. Bet ne, mes Am. 
lietuviai turime, savus laik
raščius, kurie pilni šviesos, 
džiaugsmo* it rodos norėtum 
juos amžinai skaityti. J ie sa
vo skaitytojus i t \ \Vo prie 
keršto, n- ;;:.ykHr.«os, l e t kaip 
tik jie veda savo skaitytojus 
prie susipratimo, aps vietos, 
nurodo tikrąjį kelią, kuriuo 
žmogus eidamas džiaugies, ro
dos tavęs nieks pasauly ne
gali suklaidinti nes žinai, kad 
tavo protas eina rimtyn, ir gerovei, kaip tai daro kata 

likiški laikraščiai? J ie sakys: esi naudingas visuomenei, 
" t a i mes tarnaujam žmonijai, j Bet nelaimė! Daug kas pa-
išleisdami laikrašt i" . Taip jie seka ir prisiriša prie bedievių 

šlamštų. J ie pasidaro dar 
tamsesni už jų įsteigėjus, tuo-

už dolerį iki daug tūkstančių I į 
— atsargos kapitalas ir be to 

tamsesnių žmonijos skriaudi
kų. 

Pradėjus spaudos vajų Chi-
cagoje, stengkimės kuodą n-
giausia praplatinti katalikiš
ką Spaudą, nes ji neša Die
vo pažadėtąją " Ramybė 
J u m s " . 

Zem. 

KALĖDŲ DOVANA 
Didžiuma lietuvių turi Lietuvoje gimines arba pa

žįstamus ir norėtų siųsti Kalėdoms dovaną. Kokia 
dovana butų geriausia? 

Siunčiant kokią mažą dovanėlę, tuoj po Kalėdų už
miršta dovaną ir tuos, kurie siuntė. Jeigu nori siųsti 
dovaną, kurią neužmirš per ištisus metus, Siųskite 
Lietuvon "Garsą". 

" Gar so" kaina Lietuvon su persiuntimu tik $3.00 
metams. 

Kur keli šeimynos nariai priklauso prie Susivie-. 
nijimo, vienas iš jų gali savo organą siųsti Lietu
von; reikia tik primokėt už persiuntimą $1.50 me
tams. 

Kas užrašys " G a r s ą " savo giminėms ar pažįsta
miems Lietuvoje iki Naujų Metų, tiems pasiųsime ir 
S. L. R. K. A. kalendorhj su Lietuvos prezidento pa
veikslu. Tad skubėkite? 

Pinigus siųskite vardu: 
" G A R S Ą S" 

222 South Ninth St., Brooklyn, N. Y. 
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KALEDU DO-1 
VANAI SIŲS-: 
KITĘ LIETU-g 
VOS N AUJAIS 

IŠLEISTUS S 
PINIGUS [ L I T U S ] g 

Kas yra naudingesnė Kalėdų Dovana, kaip 
perlaidą išrašyta " L i t a i s " i r pasiųsta giminėms 
Lietuvoje. Lietuvos valdžia reikalauja, kad visos 
perlaidos biftų išmokėtos " L i t a i s " . Taigi,»kodel ne
galima siųsti perlaidą išrašyta " L i t a i s , " o ne ki
tos Tautos pinigais. Taip darant daug sutaupysi 
pinigų. - ~ 

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE 
parduoda laivakortes ant didžiausių ir geriausių 
linijų. Trečia klesa laivakortės iš Boston 'o arba 
Xew York'o iki Piliavai (Karaliaučiui) tik kainuo
j a $111.50, Visa kelionė Lietuvon galima atlikti 
vien vandeniu, nekliudant Lenkijos. # 

OABAR EINA DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų del pastatymo 
Lietuvoje įvairių dirbtuvių. Šerai kol kas parsiduo
da po $7.00 vienas. Todėl jeigu nori gauti gerą pel
ną už savo pinigus, pirk kograieiąusiai. 

Del platesnių informacijų, reikale laivakorčių, pi
nigų siuntimo Lietuvon, serų, pasportų i r income 
taksų, kreipkitės šiuo adresų: 

: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
4 1 4 Broadvvay, Boston 27MASS B 

met atsiranda dar daugiaus, menkas visai sunyko. Įvedus 
" l i tu s" — kainos ant visko 
pašoko dar smarkiau, o tų 
" l i t ų " Organizacija kaip tik 
neturi. 

Taip dalykams esant kilo 
klausimas ką toliau daryti f Ar 
mesti taip naudingas darbas, 
ar vėl k re iv i s į laimingesnius 
viengenčius, prašant paramos? 
Pasitarus, J . M. Žemaičių Vy
skupas Karevičius palaimino 
ir " V . J . " Organizacijų i r pa
siuntė į užjūrį kun. Norbutą, 
idant jis dalyką perstatyti} a-
merikiečiams ir kitienis Lie
tuvos išeiviams. 

Kun. Norbutas lankėsi Bri
tanijoj (Anglijoj ir Scotlan-
de), dabar-gi atvyko į Ameri
ką ir nun randasi Cliicagoje. 

|Per savo prakalbas, kurios 
paprastai sutraukia didelius 
būrius lietuvių, kun. Norbu-
tas irgi parodo su pagelba 

magiškos" šviesos "Balop-

NAŠLAIČIU PRIEGLAU
DOMS LIETUVOJE, 

Kunigo Norbuto prakalbos 
Chicagoj. 

Nesenai į Cbicago atvyko 
kun. J . Norbutas, ilgą laiką 
buvęs ' ' Išeivių Draugo ' ' 
Scotlande redaktorius, pasku
tiniais laikais gyvenęs Kaune, 
prie Šv. Trejybės parapijinės 
bažnyčios. Prie tos parapijos 
veikia žymiausia Lietuvos 

MUSU KALĖDINI 

nimo mokyklas ir šiaip jau 
uoliai darbuojasi palengvini
mui beturčiams skurdo. 

Toji Organizacija, galima 
sakyti, įkurta amerikiečių — 
lietuvių aukomis i r labai 
plačiai veikia labdarybės sri
tyje, nors plėtotis trukdo pi
nigų stoka. 

Ypač šiais metais " V . J . " 
Draugija pergyvena sunkų lai 
ką. O tai del šių priežasčių: 
Pertaisyta prieglaudų reika
lams dideliausieji buvusio 
Jėzuitų vienuolyno ^ rūmai 
Kaune, įrengta amatų mokyk
loms del našlaičių prietaisai, 
mašinos ir tt. Pertaisyta prie
glaudų reikalams dideli pon-
toninių tiltų pastogių murai 
Slabadoje i r ten atidaryta 
prieglaudos. Tam viskam iš
leista nemaž pinigų, kurių 
i'V. J . " Organizacija niekad 
perdaug neturėjo. Nupuolus 

labdaringoji draugija, "Vai 
kelio Jėzaus" . /Toji Draugija j tiCOn'o'» paveikslėlius i s Lie 
užlaiko Lietuvoje našlaičių — • t l i v o s n ašlaičių — beturčių 
beturčų prieglaudas, jiems ski i prieglaudų gyvenimo, kai ko-
riamas amatų ir bendro clavi- j k j n s s m i l ik ius našlaičių ran 

kų išdirbineiius, atvirutes ir 
tt. 

Prakalbų įdomumą ir tiks
lingumą geriausiai liudija pa 
sėkmės: į trumpą laiką su
rinkta virš 1500 dolerių, butą 
pavienių, neturtingų amerikie
čių, kurie pasiklausė prakalbų 
paklojo 5, 10, 20 ir net 50 

jau nekalbant apie 
dolerines aukas. Amerikiečiai 
lietuviai, savo pinigais — au
komis " V . J . " Draugiją įren
gę — dabar gausiai remia ir 
abejonės nėra — pilnai pa
gelbės pergyventi dabartinį 
sunkiausią laiką, kol Lietuva 
nusistovės ir * ' l i tai" pradės 
gelbėtu 

Duona iš šiaudų. 

Laike vokiečių okupacijos 
Kauno •gyventojai vaišinta 
šiaudine duona. Kaimo prie-
miestyj, Šancuose, tebėra į-

J a u atsidarė mugu 1923 Kalėdinis Taupymo Kliubas kuris 
i yra lengviausias ir linksmiausias būdas pinigų sutaupymui. įs

tok tuojaus — nesigailėsi' "bct jausies laimingesnių. Įstojimas 
veltui. Seni, jauni, dideli ir^nTftži — nežiurint ar darbininkas ar 
biznierius — v&i gali įstoti į šį kliubą. Mokesčiai nuo 2 centų 
iki $5.00 į savaitę, bet kiek sumokėsi gausi atgal prieš atei-

| nančias Kalėdas — su 3 nuošimčiu. 
Del platesnių informacijų kreipkitės tuojaus. 

Siunčiam Lietuvon Doleriais arba Litais 
Dabar laikas siųsti pinigus jei nori kad nueitų Lietuvon prieš 

Kalėdas. METROPOLITAN CT^TE BANKĄ siunčia pinigus 
Litais arba Doleriais pigiau ir saugiau negu kiti. Musų'draftas— 
čekis ar pastos perlaida yra tai geriausi budai pinigų persiunti
mui Lietuvon. Todėl jei nori, kad pinigai pasiektų tamistos gi
minės ar draugus prieš Kalėdas, siųsk tuojaus pe r METRO-

V POLljTAN STATE BANKĄ. 

m mm* m 

Už pinigus padėtus į šią banką iki Gruodžio 10 d., š. m. 
gausite 3 % nuošimti ant Naujų Metų, ui vieną mėnesį. 

Nelaikyk pinigų namie a r žemėje įkastų, bet padėk juos 
į stiprią bei saugią banką — METROPOLITAN STATE BANK 
— kur doleris dolerį dirbs. 

Kreipkitės ypatiškai arba laiškais: 

Metropolitan State Bank 
Seniausia ir Didžiausia Lietuvių Valstijinė Banką. 

2201 W. 22nd Kampas 
Leavi t t 

CHICAGO. 
Bankos Valand: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4.00 vai. vakare 

Utaminkais i r Sukatomis iki 8:30. 

vokiečių markei nuo 200 mk. rengimai, kuriais vokiečiai 

Kuomet perki medi 
Jus esate skaitę pranešimus Chicago Detailer 
Lumber Dealers Association kurie tilpo laik
raščiuose. 
Šie pranešimai buvo talpinami, kad apsaugo
jus medžių pirkėją ir kad davus jam garan
tiją Geriausios Rūšies. Pilnos Mieros ir Grei-
to Patarnavimo. 

Atsiminkite šį vaizbaženklį CRLDA kuomet 
perkate medį, lai jis visuomet jums parodo -
tikrąjį kelią. 

CHICAGO RETAIL LUMBER DEA1EKS ASSOCIATION 
Stock Exchange Buildlng, Chicago 

These dealers use trade-mark 

maldavo šiaudus ir iš tokių į prakalbas) sumetė arti 100 per savo artimiausius susirin-
miltų duoną kepdavo. Pavyz- dol. P-lė Petr. Vismantaitė iš kimus įnešti dienotvarkėn 
dį šiaudinių miltų kun. Nor- j Hartford, Conn. iki šiol tebėra , klausima, paramos "Vaikelio 
butas atsigabeno Amerikon ir 
rodo per savo prakalbas. 

Ima ir "bonais". 

Kun. Norbutas pareiškė 
mums, jog", nors patogiausia 
auka pinigais, tečiaus su dė
kingumu priimama •" bonais " 
arba net gerelesniais daiktais, 
ypač gerais įrankiais del ama
tų mokyklos. Žinomas daly
kas, jog del tolumo perveži
mo tik geresni i r vertesni 
daiktai teapsimoka gabenti. 

Andivm* Lumber & Mill Ca 
John B*der Lumber Co. 
BMUT, Peccnon, Cook Cd 
B U M & Bordn Lumbar C*. 
Barr 0 Collina 
Bay Stt» Lumber Co. 
Berwyn Lumber « Coml C* 
Builden Lumber Ca 
John E Buros Lumber Ca 
W. L CadJe, Jr.. Lumber Ca 
J. GDeeoonCa 
S. J. DeVriee & Ca 
Evanetoa Lumber Ca 
Fifty-Ninth Street Lumber Ca 
Georfe Green Lumber Ca 
Hdtmann Lumber Ca 
Hermom Lumber Ca 
Edward Hmee Lumber Ca 
Howw Lumber Ca 

Kemler Lumber Ca 
Lekeeiae Lumber & Mfg. Co. 
LOT d Lumber Co. 
The Lord 0 BushneH Ca 
Manhattan Lumber Ca 
Maywood Lumber & Supplie* C*. 
MearrSIayton Bldg. Material Ca 
North Side Lumber & Timber Ca 
North We«ern Lumber Ca 
Pulmld Lumber Ca 
Rieti Lumber Ca 
Rutenhouse& Embree Ca 
Adam Schillo Lumber Ca 
A. T. Stewart Lumber Ca 
Streec-Chatneld Lumber Ca 
Thornton-CIaney Lumber Ca 
Winnetka Coel-Lumber Ca 
O. M. Zri* Lumber Ca 

Kas daugiau? 

Į mūsų klausima, kur at
rasta ikšiol gausiausiai auka
vusieji, kun. Norbutas atsakė 
negalįs griežtai nuspręsti: vi
sur lietuviai pasirodę duosnųs 
ir kartais maži būreliai dides
nę sumą aukų sumesdavę. 

Hartforde, Conn., palygina
mai mažas būrys lietuvių su
aukojo arti 200 dol. Blissville, 
X. Y. sauja žmonių (atėjusių 

didžiausia atskira aukotoja, j J ėzaus" Dr. našlaičių prie-
paaukojo 50 dol., po 20 dol. • glaudų, ir mokyklų. Vardu tų 
aukojusių yra keli asmens, j prieglaudų — mokyklų pra-
Daug1 kas aukas prisiunčia j šau .garbingųjų draugijų pa

remti1 mano žygį aukomis ir y-
pač pritarimu, Lietuvos varg
dieniai — našlaičiai bus už 
tai dėkingi. 

Kun. J. Norbutas, 
" V . J." Dr. našlaičių -

beturčių prieglaudų įgalioti
nis. 

207 York Str. Brooklvn, N. 
Y. irv 

10809 State Str., Chicago, 
III. 

arba patys atneša kun. Nor-
butui. 

" D r . ' ' korespondentas. 
P. S. Byt, • gruodž. 3 d. pir-

mos prakąjbos įvyks Town 
of Lake &v. Kryžiaus parap. 
svet. po pamaldų. 

DRAUGIJOMS PRAŠYMAS. 

Šiuo nuolankiai prašau visų 
Amerikos lietuvių draugijų 

LOOK FOR THIS TRADE-MARK WHBN YOU BUY LUMBER 

UrVAf? 
LIETUVON PER 10 DIENU 
Vienintelis vandeniu kelias Lietu
von per Southąmpton ant Milžinu 
btfvn AQUTTANIA 3IAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų* 
BERENGARIA 52,022 tonų 

Apleidžia New Yorką kas TJtarnin 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tone: Lietuviai ypatlSkai lydėti 
I Piliavą . . . . . . (2 k l : $150:00) 

(3 kl: $100:50) 
> Karės taksai atskirai 
KELIAUNINKAI Ifi LIETUVOS 

sėda ant laivo Piliavoj važiuojant 
| Southamptona Ir ten persėda ant 
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė: 

Greičiausi laivai pasaulyje: 
Informacjas kaslink kainas ir rei
kalingus dokumentus del iškalno 
apmokamų keliauninkų galite gau 
ti nuo bile agento: Pareikalauki
te: Yra vienas jūsų mieste arba 
aplellnkėj: j 

NES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentais, nes saugus neriantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICERO#BANK 
48-th Avenue and 25-th Place CICERO. ILL. 

Užkietėjimas, diegimas, mešluugis ir kiti viduriu suirimai nie
kuomet uekaukiua eitos laimingos šeimynos. 

BAMBINO 
Vaiabaicnklis R«g. S. V. P»t. Biur» 

greitai suteikia pagalbą ir tnojans kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina. 
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos. •* 

Jie prašo daugiau! 
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So . 4th 5 t . BroofclyB, N. Y. 

Kūdikiai mėgsta jį! 
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IS w i U K E G A N ' 0 PA 
DANGĖS. 

idėjas neprasiplatins. 
Apskričio Valdybos išrink

t i : 

Valionis. Sporto Sekciją suda
rė: — Jakutis, Valiūnas ir 
Mališauskas. 

Iškilminga vakarienę. 

Vyčių suvažiavimas. 

Sekimuiienį 26 lapkr. su
jauktas tapo vakarinių valsti
jų Lietuvos Vyčių suvažiavi

mas. Atvyko apie 50 atstovų. 
Visi atstovai atsilankė tvar

koje bažnyčioje, išklausė Šv. 
Mišių. Po pamaldų susirinko 
pietų parapijinėje salėje: po 

•pietų prasidėjo tuojau posė-1 Pasibaigus posėdžiui ir vi-
j.dis, kurs tesėsi iki 6 vai. Vy- . sus dalykus užbaigus, įvyko 
tis Rukštalis .skaitė referatą, delegatams ir svečiams iškil-
užvardyta: "Dvi meili". Ta- minga vakarienė. Iš .Chioagos 
me referate gra&iai nustatė buvo atvykę gerb. kun. I. Ce-
Yyčių užduotį, kad taptų kil- j saitis, gerb. kun. Bumšas, po
niais Lietuvių Tautos nariais. nai Mackevičiai. I§ Waukega-
ir- gerais Amerikos piliečiais, no dalyvavo visi įaunųjų prie-

Pasibaigus referatui tartasi j teliai, kartu su mylimuoju 
ir nutarta vienbalsiai sutver- kun. Kloriu. 
ti Vakarinių Valstijų Lietu- Dainavo, griežė ant sniui-
vos Vyčių apskritj.Esant Cen-! kų, ant piano, deklamavo ir 
tro Valdybai užverstai dar- vėl dainavo. Ir vyriukai ir 
bais toks pareigomis pasis- mergaitės ir maža mergytė. 

i. 

kirstvmas ir Vaklybai darbų Visą muzikale dalį atliko 
i * i 

palengvinimas, beabejo, at- Waukeganiečiai, kurie net 
neš daug naudos Vyčių orga- savo orkestrų pasirodo betu-
įiizaoijai. Gal nebetolimas tas rį. Viskas buvo atlikta gra-

. laikas, kad nebebus nei vienos žiai, jaukiai, 
parapijos, kur katalikiškoji Prasidėjo kalbos. Visų ne-
jaimuomenė nebūtų suorgani- j beatminsiu turinio. Bet vienų 
zuota. Kad pritraukus jauni- j įspūdį iš jų visų išsinešė visi 
mą pasekmingai prie darbo svečiai. Yra pas mumis lietu-
liet. Tautai ir Katalikų Baž- vius gražaus jaunimo, kurs 

jiyčiai, nutarta arčiau sueiti netik kalbėti gražiai moka, 
su gerbiamais lietuvių dva- bet ir darbą, dirbti nori. Ir 
šios vadais, steigti sporto sek-

tokiam jaunimui esant' lietu
vio vardas svetimoje juroje 
ir miesto gatvių purvyne ,ne-

Dvasios vadas — gerk kun. j paskęs. 
Kloris, pirm. — J. Bukantis, Baigiantis vakarienei atKal-
vioe-pirm* — I. Sakalas, rast. j beta malda, padainuota Tau-
Kukštalis, ižd. — P. Kelpšai- tos ir Vyčių himnai. O paskui 
tė, iždo glob. — Mureika ir.buvo šokiai. Kodėl ne? Kojos 

nesuvytusios, galvos neirapli-
kusios. O gerą darbą atlikus, 
verta pasidžiaugti. 

Kun. Bumšo prakalbos. 

Ant rytojaus Susivienijimo 
kuopa rengė prakalbas ir pa
sikvietė kun. Bumšą. Buvo 
manyta paraginti mūsiškius, 
kad dėtųsi prie Susivieniji
mo. Bet žmonių atėjo tiktai a 
pie 25 ir antra tiek vaikų. Tai
gi kun. Bumšas pačioj pra
džioj pasakė, kad prakalbų 
nebus, o bus tiktai pasikalbė
jimas. 

Bet toks pasikalbėjimas ti
krai vertas yra daugelio pra
kalbų. Sakė apie tai, ką rei
kėtų Waukeganiečiams gero 
padaryti. Kad gera Wauke-
ganiečiams butų, reikia apsi
saugoti nuo ligos ir mirties 
pasekmių, neturtą kiek gali
ma pašalinti. Tam tikslui ge
riausia patarnauja L. R. K. 
Susivienijimas, galingiausia 
lietuviu, organizacija. Lygi 
ji yra didelėms anglų apsi
draudimo kompanijoms, nes 
stambias pašalpas duoda ligai 

dirba tą darbą, taip kaip jau- ar mirčiai atsitikus. Bet prie 
niems pritinka: linksmai, pa-, Susivienijimo prigulėti ketu 
sišokėdami, pilni dlžiaugsmo. ris kartus daugiau apsimoka 
Ir kuo didesnį darfoą užsibrė-1 negu prie - svetimų-
žia, tuo jiems daugiau noro t jų. NesTS-mas be pinigų atne-
kyla. Kad tik duotų Dievas, iša dar tautinės dvasios vieny-
kad senųjų prityrimas juos pa ! bę, tikėjimo apšvietą, ir laik-

il*vo skyrius, kad be pinigi- remtų, kad geri norai taptų raštį duoda. Taigi prie S-mo 
'nės paramos iš kuopų Vyčių pilnai sunaudoti. O neišnyks prigulėti nėra ko žmonių ra-
' s • 

eijas visur, pasistengti turė
ti generalj organizatorių. Bu
dus išrasti reikalingųjų finan
sų tiems dalykams nutarta 

* palikti valdybai Delegatai gi 
'apsiėmė gyviaus painformuoti 

ginti. Reikia tik supažindinti 
kad žmonės matytų savo nau
dą ir visi įsirašytų. 

Paskui sakė aipie vienybės 
galybe katalikų tarpe ir rei
kalingumą priklausyti visoms 
katalikų d-joms ir atski
riems žmonėms prie katalikų 
Vienybės, prie didžiausios ka
talikų Federacijos. 

Ant galo sakė apie plati
nimą savo brolių tarpe tie
sos, kurį už auksą, sidabrą ir 
sveikatą brangesnė, per spau
dą. 

Bet kaip sakė! Aš neatpasa
kosiu. Gyvai, įtikinančiai, 
linksniai ir vienkart jautriai. 
Mažne visi buvusieji prisira
šė Spaudos D-jon. Nutarėme 
daryti artimiausioje ateityje 
Spaudos vajų. "La ivo" pra
dės ateiti į mūsų koloniją ma
žiausia 20 numerių. O 24 
gruodžio, kun. Bumšui pasi
žadėjus atvykti dar sykį su 
prakalbomis, žadame atšilau^ 
kyti visas Waukegą»as, nes 
iztLk.ro ir linksma ir naudin
ga yra jo pasiklausyti. Dvi 
valandi prabėgo, kaip minutė. 
Net ir vaikai ir tie klausėsi 
ir ramiai visą laiką sėdėjo. 

V. K. 

KALĖDINIS TAUPIMO KUUBAS 
(Christmas Savings Club) 

' " , ' ' . VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS. 
Dabar laikas pradėti Kalėdinį Kliuba 1923 m. sutaupymui tam tikros sumos vaka-

cijoms, apdraudai, dovanoms ir t. t. 
G AUTE PASIRINKTI SEKANČIUS MŪSŲ'BANKO KL1UBUS: 

1e, 2c, 5c, 10c, 25c' 50c, $1.00, S2.00, $5,00, ir $10.00. 
Jeigu patys negalite ateiti, tai paduoki te mums savo adresą, mes prisiimsime kny

gutę ir informacijas tiesiai į Tamstos namus. 
GIMINES LIETUVOJE 

LAUKIA JŪSŲ KALĖDINĖS DOVANOS 
v GERIAUSIA IR GREIČIAUSIA^ 

• • Pasiunčia Pinigas Lietuvon ** 
UNIVERSALE BANKAS 

Siųskite šiandie ir patys persitikrinkite 
BANKO TURTAS 

VIRŠ 
j i $2,5 I I I M I I I I I ^ , 

ŠAULIŲ ATSTOVO PRA 
KALBOS. 

Dovanai 

čž*?*j 

6C 

4<H 

LTO 

1-6© 

L 30 

LiO 

* . * » * * ! 

MŪSŲ seniems ir naujiems depoziteriams gra

žus termometras. 

Atsineškite savo taupomąją knygelę pas nume-

rį 11 ir paprašykite šito suvenyro. 

Jei neturite sąskaitos-šitame banke, tai pra

dėkite ją. Užtenka vieno dolerio kad gauti tau

pomąją knygelę šitam banke. / 

Pinigus nusiunčiam Lietuvon greitai ir žemiau-

somis kainomis. • 

Laivakortės pardavinėjam arjt visy linijų. 

Pinigus skoliname ant nejudinamo turto. 

^22^ PEOPLES 
fa/i 

LUi^ 
B 

^TcrK° 
&/, 

STOCK YARD 
State * 

47-th Str- ir Ashland Ave. 
C H I C A G O 

Jei negali ateiti j banką dienos laiku, ateik ketvir
tadienio vakare tarp 7 ir 9 valandos. Šeštadieniais ban
kas atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

1— 

Spring Valley. HL — Lapk. 
23 d. įvyko Šaulių atstovo p. 
A. Žmuidzinavičiaus — Že
maičio pnakalbos, kurias su
rengė vietinė L. L. Paskolos 
stotis, Šv. Onos parap. svetai
nėje. 

Prakalbos pradėta apie 8 
vai. vakare. Publikos atsilan
kė vidutiniškai. 

(ierb. kalbėtojas labai pui
kiai nušvietė Šaulių reikalin
gumą Lietuvoje ir jų nuveik
tus darbus, kiek jie daug pa
sidarbavo gindami Tėvynę 
Lietuva nuo visokių priešų. 

Buvo renkamos aukos Šau
liams. Aukavo kun. kleb. A. 
Vaitis $3.00, J. Grudis $2.00; 

Po $1.00: A. P . Stulga, J. 
Yomantas, K. Katkus, A. Kat
kienė, J . Zakarevičius. 

jSniulkių aukų surinkta 
$2.65, viso $12.65. 

Gerb. kalbėtojas 24 d. išva
žiavo j Oglesby, I1L Girdėtis, 
kad oglesbiečiai žymiai "su-
bytino , , sprlngvaliečius su 
stambesne auka Šauliams. 

Dar po prakalbų Spring 
Vallėje tapo išrinkta komisi
ja: A. P. Stulga, S. Evanau-
skas ir K. Pilipaitis, toliaus 
darbuotis Šaulių organizaci
jos reikale. 

Busiu Šaulys. 

MELROSE PARK. ILL. 

Draugija gyvuoja. — balius. 

Šiame miestelyje yra kelio
lika draugijų. Iš katalikiškų 
tvirčiausia yra Šv. Jono 
Krikštytojo. Pereitame jos 
susirinkime prisirašė kelioli
ka naujų narių. Geistina kad 
daugiau ateitų ir prisirašytų, 
nes šiuo sykiu įstojimo mo
kestis yra numažintas ant pu
sės. Susirinkimai būna trečia 
sekmadienį pirmą vai. po pie
tų, Ig. Vaičiulio svet. kiekvie
ną mėnesį. "̂ **̂  

Šiuo tarpu draugija rengia 
didelį makaradinį balių, kuris 
būs 30 d. gruodžio, 1922 m. 
Ig. Vaičiulio svet. Bus duoda
mos dovanos pinigais ir daik
tais, suaukota mūsų melros-
parkiečių biznierių; viso dova-

Afc^TAMSTA ESI ŠIO BANKO KOSTUMERIUf f 

Jeigu dar ne, tai, kaipo Lietuviai širdingai kviečiame Tamsta atsilankyt į mūsų 
Banką JT įgyti bankyne knygele. Galima pra dėti taupimas kad ir su $1.00. 

UNIVERSAL STATE BANKAS yra V alstybinis Bankas ir taipgi yra 'nariu Chica-
go Clearing House Association. kas guaran tuoja žmonėms didelį saugumą ir dar dides
ni užsitikėjima. 

Visados Atminkite: LIETUVIAI PAS LIETUVIUS. 

UNIVERSAL STATE BANKAS 
3252 So. Halsted St,Chicągo, Iii. 

nų bus apie 200 dolerių ver
tės, aukščiausios dovanos bus 
po 10 dolerių. Taigi visi, kas 
gyvas, neužmirškite to pui
kaus vakaro, nes tame vakare 
bus net ir Paderewskis su 
Pilsudiskiu ir kiti ponai žada 
atvažiuoti, o lietuviai tai jų ir 
laukia. 

Pr. J. V. 

GARY. IND. THE WPNDER STORY »t 

l 
Disputos su biblistais. 

Kun. Br. Bumšas kviečia 
biblistus čionai į disputas su j kalboje. Joje nupiešta Jėzaus 

gimimas ir kūdikystė. 

By Marion Ames Taggart 
Kaina 35c. 

Ši knygelė parašyta Anglu 

juo. Kur ir kokią valandą bus 
dažinos Šv. Kazimiero liet. It. 8 puslapius užima 
Kat. bažnyčioj. Kun. klebonais! pjino puslapio paveikslai i 

dideli 

paskelbs kartu su kitais pas
kelbimais. 

ir 5 

ŠV. KAZIMIERO DR JOS 
NARIAMS AMERIKO

JE PRIMINIMAS. 

*SVI£SKIT£S SKAITYDAMI 
GERAS IR NAUDINGAS 

K N Y G A S . 

puslapius skaitymai. 
Šį knygą labai tinka į Ka 

ledų dovanas vaikams. 
Išleido ją Benziger Brothers. 
Galima ją gauti ir "Drau

go" knygyne. 

Yra narių įsirašiusių į Šv. 
Kazimiero Dr-ją, bet iki 
šiol dar neužsimokėjusių. Dr-
ja siunčia knygas dykai ir iš 
to turi nuostolio. Todėl neuž
simokėjusieji nariai yra malo
niai prašomi savo narinius mo 
kesčius prisiųsti čekiais šiuo 
antrašu: 

Rev. P. Kasčiukas, į 
5&W. 6-th S t . 

So. Boston, Mass, 
Kun. P. Kasčiukas. 

Šv.t Kaz. Dr-jos generalis " 
įgaliotinis. H 

H 
' P 

M 
m 

H 

o? 

Pirmoji jauna mergaitė. — 
Kaip tavo pavardė, Onyt ? 

Antroji jauna mergaitė. -— 
Aš dar nežinau. Aš nesusi-
tuokusi. 

3 
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S A L U T A R A S B Į T V E R S 
Kas tas "Salutaras" Bite

l i s " per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per specialis
tus — chemikus, kur i su-
drut ina nervus, pagelbi ligo
se skilvio, vidurių ir žarnų. 
Ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesus 
ir išmatas nereikalingas žmo 
gaus systemai Jr pr iduoda 
stipry, drutinanti veiksmą 
kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ka rekomen
duojame savo šaknis — lie-
karstas kaipo geriausias gy
duoles. Tai drystame atsaky
ti k i d nuBs esame šaltines 
sveikatos. 

Ka.po pat i r ta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
mertkoj , bet taipgi ir Europoj . Taipgi Tamistos nepadarysite klai
dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Reikalaukite savo aptiekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki
te tesi ai iš mūsų. 

SALUTARAS DRtfG & CHEMICAL CO., Inc. 
1707 So. Halsted Street Chicago, Illinois. 

i S A L U T A R A S B I T T E R S 

H3 

ui 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTUTA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
MUBŲ krautuvė—viena iš (tidfttngią Ohioagojt 
Parduodame už fain^ftTiirią kainą, kur kitur taip negausi 

liafiinėlių Intifcąmt drukuoti ir ofUo darbami yra naujau-
fioe madoa. Uflaikom yisokiui Laikrodžiu*, žiedua. iliabi-
niui ir deimantiniu!; gramafonui lietuvifikaii rekordaii ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiftkų ir pruailkų iidir-
byafiių. Balalaikų, gitarų ir •muikų, kokių tik reikia. Dir-
bame viaokiui ženklui draugystėms, taisome laikrodžius ir 
amsi kai ifikus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO, ILL 

Telefanas: DROVIS 7309 

• ' -"*.*: 
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Šeštadienis Gruod. 2 1922 DfeAUGĄS 
Į • • ' * m 

— — — I • I 

pr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO. DLLINOla 
Telefonas Yasds 5432 

Valandos — g lkl 11 ii ryto 
PO pietų B iki 8 vak. Nsdėliomi* 
ofisas uždarytas. 

?— " " 1 visi kas tik svetainėje buvo 
^ 1 f / ^ A ^ 1 /~\ "71 , ėmėsi žaidimu, ir niekas nė ne-

i > Į M U M H ' I •m* w w į « f » » Į i —i 

PRANEŠIMAS. 
Orisas Dr. O. M. Giaser pe. 

reina j rankas Dr. Chaa. Segal, 
žento Ir partnerio. Vtart senieje 
pažįstami ir draugai ap laikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Olasar. 

3149 8o. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

lkl I po pietų, nuo 5 ikJ 7 rak. 
N#d. nuo l t iki f po pietų. 

Telefonas Yards 687 

PUIKI VAKARIEN*. 

Brighton Park. — J a u se
nai buvo paskelbta ir visur 
kalbama kad Nek. Pras . F , 
fev. parap. svet. įvyks labai 

|mui vakarėlio,buvo šiokis to-
kis pro^ramėlis. Gerb. klebo-
nas Briska, kaipo vakaro ve
dėjas, labai puikiai savo už
duotį atliko. Visus 'pristatinė
jo su trumpa prakalbėle. Pir-

Į pajuto kaip greitai ir linksmai 
laikas prabėgo. Ant visiį. veidų 
buvo matytis didelis pasiten
kinimas ir linksmumas. 

Valio Brighton ^ark! Dau
giau tokių vakarėlių! 

Buvusi ant vakarienės, 
Tauragių Teta. 

ras ateity mus palinksmins pa 
našiais vakarais. 

Ant galo jaunimas pašoko ir 
linksmas grįžo namo. 

svirplys. 

TOWN €>F LAKE. 

tos vakarienės. Svetainė buvo 
Bj 

pilnutė, taip kad buvo reika-
* J M M « * « M * * * W » W « M ^ k e l i s «yk stalus tiesti. 

I1R A Y l l c l f l S | J a u ^ i a nebegalima apsakyt 

1900 So. Halsted Str. 
2 to 
• TeL Ganai 2118 • 
o« Ofiso vai.: 10 ryto Iki 12 po piet U 
Sį 5 iki 7 vai vakaro. o 
* Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų, g 
J 4103 Archer A ve. į» 
. Tai. Lafayette 00 9S *• 

didelė vakarienė, užbaigimui miausiai ant programėlio bu-
|ba*aro. kuris tęsėsi per kurį T 0 p r i s t a t y t a s k a ) b ė t i m u s i i 

laikjj. Ant galo, su dideliu ne- k l e b o n o aįjstantas - gei-b' 
kantrumu, sulaikėme to sek- k u n > ft^l,,1,^, ą k u r f g „ j 
madienio, t. y. lapkr. 26 d , ir s e n a i B r i g h t o n P a r k a n a t 

08. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS ER CHIR!"RGĄg 

4442 So. We«tera Avenue 
Telef. Lafayette 4140 

Vaan4os: 0-11 rytais, 1-1 po 
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldle-
aials tiktai po pietų 2 iki i vai. 

ko. J i s trumpai ir jausmingai 
išreiškė didelį pasitenkinimą 
ir dėkingumą, visais tais ku
rie nenuilstančiai darbavosi 
parapijos labui laike bazarb. 
Po jo kalbos, mūsų mišrus 
&v. Agnietės Choras^uždaina 
vo keletą dainelių, taip* pui
kiai, kad rodos visa, vakarą 
butų malonu sėdėti ir klausy
ti. Solo padainavo Agota Jur-

-^-tgutai tė . Puikiai po to padek-
i a ^ ^ ^ t ^ s s ^ i ^ s ^ r o ^ s s ' K lamavo mažytės panaitės Br. 

I J P R A N E Š I M A S g Mališauskai** ir Jul . Stan-
i n n n 20 metu pritvri-^ kaitė. (Tuojau matvt kad Se-

SILVIA. 

J Į kokių gi- gardumynų buvo ant 
to stalo matyt, vištų ir gai
džiukų, naminių dešrų ir py
ragų, tik valgyk ir norėk. Tai 
vyreli, biskį šeimininkių esa
ma tame Brighton Parke. 

Kaip ir visur, pamargini-
' » - . " • 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 8* Asbland Ave. 
TeL Tardą 0*4 

Tel. Yards 0004 
OFISO VAI*: 

8—10 v. rytD, 1—1 ir 7—0 v. v. 
Nedėliomis: nuo 10 • . ryto* lkl 
1 vai. po pietų. 

20 metu prityri-< 
mas plačiai pa gar-< 
sėjęs fotograras A. 
Voitkevloius pagrį
žo iš Lietuvos ir 
?avo name 036 \V. 
I8th St.. Chieago, 
111. atidarė pikčer 
ne, pagal naujau
sios mados. 

Nepamirškit sa
viškio. 

Rezid. tel. Van Buren 0204 
Ofiso tel. Boulevard 0600 

Dr. A. A R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų* Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—1 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 11 d. 
Rss. 1110 Independenoa Blvd. 

Chieago. 

~\ 

^J 

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

GYDYTOJAS ftr CHIRURGAS 
T e l e f o n a s : Y a r d s 2 5 4 ^ 

1252 South Halsted Street.. 
Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—0 

Nedėliomls nuo 10—2 
Oofisas Ir gyveninio vieta: 

i'ei. uit. Humboldt 48S0 
Res. Humboldt S392 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Mihraokee Ave. 

Ctaieago, 

Dr. 0 . VAffiJSHTOrD: 
LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 

m akių tempimą 
kas yra priežaa_ 
Uoii skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
turną. skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
co, nemiegi o; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk. 
l o n . V a l a n d o s : n u o 10 iki 8 valta.ro 
Nedėliomls nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

TeL Canal 257. Vak. Ganai 211 

1! DR. P. Z. ZALATORIS 
—r\ 

Te> Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEJtTISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVEHTJB 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 0 ryto lkl 0 vak. 
Seredomls nuo 4 lkl 0 vakare. 

Lietuvis Gydytojas I r 
Chirurgas 

1221 Soutb Halsted Street 
Valandos: 10 lkl 12 ryta: 1 iki 4 

po pietų: 0 lkl 0 vakare 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po num. 
2241 — 42 So. Halsted Street 
Haujame Juciaus Ręst. 2 labų. 
Priima Ligonius nno 0-12 A. Ii. 

TeL Boulevard 7171 
Kadencijas TeL Fairfaz 657 4 

AR GALVA SKAUDA? 

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx? 

Dr. J . SAVICKAS 
Naprapath 

<a> 
Telefonas Pullman 3385 

10901 So. Michigan Avenue 
Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 

Telefonas Kepublic 1433 
1600 W. Garfield Blvd. 

Hiaur: vak: kampas 55 ir 
AsRland Avenue 

VaL Kuo 4 iki 0 vai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 
Neprapathia tad tūkstanti kartų ap
simokės Ištirti abu gydymo būdu. Na 
prapathia prašalin ligos priežastį, o-
peracija prašalina ligos apsireiški
mas, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia an> visados pa-
gyifk Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijosj tuoi seka antra; 
ir trečia: Yra gerai suprantama kadi 
sekame operacija ir trečioji yra j 
daug sunkesnė ir pavojingesnė iš-' 
laikyti ir tuom kart ligonis Įlėkta 
neišgydytas 

Tai pirmi symptomal kure reika
lauja pagelbos. 

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

JOHN J . SMETANA 
Akių Specialistas 

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

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 10 Ir 17 
Ant viršaus Platt's valstinyčios 

Teniyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomls nuo 9 iki 12 pietų 

Res. Tel. Cicero 2050 J , 
Ofiso TeL Cicero 40 < I 

DR. J. SHIN6LMAN 
j 1325 So. 41 Court • 

WL E . Cor. 49 Court ir 12 Str. j j 

$ ant viršaus valstynyčios. \\ 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago. I1L 

SKAITYKITE IR PLATINKI j Į 
JUTE "DRAUGĄ" 

Dr. I. E. MAKARAS 
Liefuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10000 S. Michigan Avenue 
Teief. Pullman 342 ir 840 
II t k IK A GTJBY.HAS 

serų mokykla, lanko, nes taip 
puikiai lietuviškai kalba, nors 
dar visai jaunutės. 

Toleaniai, niusų darbštus 
parapijonas, p. Grybas* pakal
bėjo. Po jo kalbos mūsų Brigh i 
ton J^trko lakštingalė, p-"lė 
Julia Širvaitė. užilainavo, i r 
publiką žavėte užžavėjo. J i 
yra atsižymėjusi nė tik Brigh
ton Parke, bet taipat kitose 
Ciiieagos lietuvių kolonijose, 
savo švelniu ir maloniu balsu. 
Publika ne buvo patenkinta 
viena dainele, mūsų lakš
tingalė turėjo dar daugiau vi-
sus palinksminti. 

Po dainų, viena darbščiau
sių mūsų' parapiįbnių, p. Blu-
dienė, puikiai į publikų pra
bilo. Po jos kalbos, vandu vi
sų svečių širdingai dąkojo už 
toki$ g-ardžię, vakarienę p . Ne-
nartonis. Po jo kalbos p . Fieža 
puikiai nupiešė mūsų jaunu
tės parapijos pradžią, ir kaip 
dabar j i vis auga didyn ir 
stiprėja, labiausiai pastango
mis mūsų mylinio klebono. Pp. 
Kauneekis ir Bingelis taipgi 
išreiškė savo mintis, linkėda
mi, kad ateityje daugiau įmo
nių rinktųsi į šiokius šeimy
niškus vakarėlius. 

Teko išgirsti porų žodžių ir 
iš jaunimo būrelio. Vyeių 36 
kp. pirm. St. Pieža, ir Sv. Ag
nietės choro pirm. p. Ona 2y-
lienė, jausmingai į svečius 
prabilo. P-ia Sakalienė savo 
kaLboje užkvietė visus atsi
lankyti į Akademijos Rėmėjų 

f rengiamų vakarėlį, kuris įvyko 
lapkr. 30 d. bažn. svet. Ant ga
lo, mūsų vargonininkas, St. 
Žylius,visiems pranešė, kad 
bus iškilmingas naujų vargo
nų atidarymas, gruodžio 17 
d. Širdingai dėkojo visiems 
kas tik prisidėjo prie įgijimo 
taip jau senai pageidaujamų 
vargonų, ypatingai £v. Ag- j 
nietės chorui, kuris nenuils- Į 
tanf'iai darbavosi tam tikslui, 
taipgi Vyčių 36 kuopai, Alto
riaus Puošimo Dr-ja>, ir ki
tiems. Bet kadangi dar vis. 
trūksta brskį pinigu, kvietė 
visus į talkų kad kas kiek ga-j 
1« prisidėtų prie užbaigimo 
pradėto darbo. 

Ant galo dar padainavo du
etų mūsų niylimos solistės p-

s 
lės Julia Širvaitė ir S. Juške
vičiūtė. Publika parodė savo 
pasilenkimą dideliu delnų plo
jimu. 

Visiems ikisoties privalgius, 

Dievo ApveLzdos Parap. — 
Lapkr. 26 d. parap. svet. L. 

Vyčių 4 kp. choras scenoje 
statė "Silvių"* komiškų ope
retę. 

Žmonės labai įdomaudami 
laukė scenerijos pakėlimo. 8 
vai. ulždangų pakėlė. Ant es
trados matvt milžiniškas*cho-
ras. Pradėjo vaidinti. Svetai-, 
nėj taip nutilo kad nė jokio j 
bruzdėjimo nebuvo girdėti.! 
Taip užimančiai vaidino ir da-! 
navo. 

Choras ir solistai kuoge-
riausiai atliko savo užduotis 
kaip vaidinime taip ir dai
navime. Solistai jaukėsi savo 
vietoj. " S i M o s " rolę turėjo 
D. Šulckaitė, Elzės — F. Bu-
tneraitė; iš vyru Bertramas 
Lacey — J . Balsis, V. Kai-
mietis — A. Augustinas, kuni
gaikštis — A. Benaitis. 

Čįpnai noriu pabrėžti tik a-

Gisdra auga. Persiorgani
zuoja Uiedrininkų kuopa šv. 
Kryžiaus par. (.Town of Lake) 
Chieago, 111. Susirinkimas į-
vyks sekmadieny, gruodžio 3 
d. 2-ra vai. p. p. par. moky
klos kambariuose. 

Visi moksleiviai-ės studen
tai ir baigusieji aukštesnius 
mokslus kviečiami susirinki
mam Susirinkime dalyvaus 
kun. A. Linkus "Giedros" re
daktorius. 

Giedrininkas. 

I i i . CHARLES SE6AL 
»erkėlė savo ofisą po numeriu] 
4720 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECUALISTAS 
Džiovu, Motery ir Vyrų Li«u 

| Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—b i 
jpo pietų: nuo 7—8:30 vakare. 
fNedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

- — ^ m m m m m m m m i t • » » » » * * 

Nature Gure Institute 

NAUJA DRAUGIJA. 

1>K. J. A . V E I i O N I S 
OsteopaUias, Chiropratas 

Naturopathas 
Gydau įvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais,, bu 
dais. 

4224 Areher Av. Brighton Park 
Theater Bldg., 2-ros lubos. 
Valandoe: nuo 9 iki 12 diena. 

Nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 5698 
:•: 

NAUJIEJI LIETUVOS 
L I T A I 

Pinigai 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJI VALSTIJINI 
BANKĄ 

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chieago. 

Turtas virš $7,000,000.00 

"ft 

Roseland. — Lapkr. 26 d. 
Visų Šventij parapijoj susior
ganizavo nauja draugija. Lig-
šiol čia 'buvo visokių organi
zacijų, t ik ' t ruko orgnaizaeijos 
paaug'usioms mergaitėms, bai 
gusioms pradinę mokyklą ar
ba šiaip jau einančioms dirb- j 
t i ar laukaneioms augštesnes 
mokyklas. Ta nauja organi
zacija vadinasi "Nekalto Pra-

E k s k u r s i j a 
Į T Ė V Y N E 

ANT S. S. AMERIKA 

I ŠPLAUKIA Gruodžio 13 d. 
tiesiog iš New Yorko j Bremen, 

paskui geležinkeliu iš Eitkūnų į 
Kauną. 
Nepaprasta proga tiems, kurie no 

ri linksmai Kalėdas p«-aleisti su 
Savo mylimaisiais. Norint daugiau 

žinių apie trečia 
klesą rašykite ši
andien. 

sidėjimo* P a a u g u s į Mergaičių 
pie tuos kurie turėjo svar- draugi ja" . Pradžioje į ją įs 
besnes roles. (Jerą įspūdį da
rė kaimietis, A. Augustinas 
savo -maloniu, išlavintu balsu. 
A. Benaitis nors turi menkesnį 
!>alsą už Augustino, bet pir
mą vietą jam atiduodu kaipo 
artistui — vaidilai. 

lojo ir įžanginę mokestį užsi
mokėjo apie 30 mergaičių. 

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 3 d. dar bus susirinkimas 
prisirengimui prie viešo priė
mimo narių draugystėm Mer
gaitės norinčios į ją įstoti, 

3-os klesos kainos 
I Bremen $.103.50 
I Kauną 105.15 
J Vffhių 105.30 

A. C. Rypkevi-
čius ypatiškai vis
ką pats prižiūrės. 

UNITED STATES LINES 
45 Broadway New York 

92 State Street, Boston, Mass. 
110 So. Dearborn St. Chieago, III. 

U. S. SHIPPING B0ARD 

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

parduodami 
— vsados kreipkitės pas — 

S.L .FA8 I0NASCS. 
80& \V. 85tli St. Chieago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BIS LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
i Parduodame Laivakortes. 
Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje. 
UŽflTKJUNAM ATSAKAlfTf IR 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

Patartina 'p. BenaiČiui lavin nepamirškite atsilankyti, 
tis aukščiau kaip muzikos sri- Linkėtina naujai draugijai 
ty taip ir vaidinime. 

Kai-kurie tų, kurie turėjo 
menkesnes roles, nemokėja 
gerai savo rolių., Vietoųiis dė
lei to pastebėja įlgus tarpus 
kalbose. 

Aplamai, šios operetės vai
dinimas pasisekė puikiai. Žmo 
nės patenkinti. , 

Žmonių buvo pilnutė sve
tainė. Nemažai atsilankė ir*is 
kitų kolonijų. Buvo i r Cliica-
gos muzikos žvaigždės: A. Po
cius, J . Sauris, Ramanauskas, 
Petrulis ir kiti. Betai kada 
pasitaiko viename vakare 
matyti tokios gražios publi
kos. 

Žinoma, nemažai vargo ir 
triūso padėjo p. Justas Balsis 
kol crorą .išmokino šio-
operetės. J i s netik chorą mo
kino bet ir pats žymią rolę tu
rėjo paėmęs. J a m tegul bus g i 
Ii padėka ulž tokį pasidarbavi
mą ir gal L. Vyčių 4 kp. cho • 

pasekmingai plėtoti s, nes 
ji turi labai gražius tikslus. 

Korespondentė. 

—Ar tu nepaskolintumei 
man savo dviračio? 

— Žinoma. Kodėl klausi? 
— T a i m a t o t , a š n e g a l ė j a u 

rasti jo. 

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

Ofisas Didmiestyj: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas: Central 6390 

fVakarais 3223 S. Halsted St.! 
Telefonas: Yards 4681 

Atmintis be dovanos kaip nak-
Us be miego, greitai nusibosta. 
Jeigu manai apdovanoti savo 
drauge bei draugą, tai auksine 
dovana tinkamiausia. 

AtUk £>aa mus, nes mes turi
me visokių puikiausių daiktų 
ddvanai tinkamų, išdidelio pa
sirinkimo, us prieinamą preke. 

FAANDRIUS 
LAIKRODININ KAS 
%^AUKSORIUS 
RiONE T A R D S 0 7 6 0 

2055 So. Halsted St ėhicagalIL 

• • • • • • • • • • s 

P. KV0RKA & SONS S 
1549-51-53 W. Chieago Avenue i 

i • 
Rakandai, Pečiai, Kar- | 

petai, Pianai, Victrolos, J 
Siuvamos Mašinos, Plau- Į 
narnos Mašinos etc. 

; Cash * . ant to * . . * * * | 

I Teleionas Monroe 3683 | 

L ITA I—DOLERIA I -L IETUVON 
į u n a n t man Lietuvoje teko patirti kaip yra išmokami pinigai, siunčiant per 

įvairias įstaigas, doleriais arba litais. 
Todėl, kas nori kad pinigai, — litai ar doleriai, greitai pasiektu paskirt* vie-

M pas -manę pasikalbėti'. 
Litai ar doleriai yra išmokami Lietuvoje laike 24 dienų; per telegrafą laike 4 

arba 6 dienų. Sulyg pareikalavimu, pinigus dastatome tiesiog į namus, ar ki. 
yra paliepiama. 

'Teisingos informacijos del atvažiuojančių iš Lietuvos ir į Lietuvą, — kas gali 
atvažiuoti ir kas negali — nes pats tyrinė jau būdamas Lietuvoje. 

Laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Jgaliojimai, pardavimo aktai, visi yra padaromi greitai ir taisykliškai.^ 

Išpildome užsiregistravimui Lietuvos Piliatystės blankas. 
Apdraudžiamo nuo ugnies ir visų kitų nelaimių. 
Registruotas notaras Lietuvos Atstovybėje. 
Visais reikalais kreipkimės pas: , 

PAUL P. BALTUTIS & COMPANY. 
901 West 33-rd Street * Du Ofisai: 4600 South Wood Street 

Chieago, 111. Chieago, m. 
Tel: Yards 4669 ' Tek: Lafayette 6256 

§Tti. Rantlolph 475S 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOC1ATION BLDG. 

19 South La Salk? Street 
Room 1S03 

^Valandos 9 ryto iki 5 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

I 

įS>- "-Sgg^^-?^' '-^į^^^į?^- '^5g 

" j . P. WAITCHES ' 
L a w y e r 

LIETLVL3 ADVOKATAS 

i 

Dien.: R. t l l - l t t N. Dearbora 
Stroet Tel. Dearborn aOM 
Vakarais: 10736 8. Wabash Ave. 
Roseland Tel PuUman M17 

J>UlllHMtnil l l lUII I I1l lt l l | l | IMt*tt»»«|UMftt 
S. D. LACHAWICZ 
L I E T U V I S G R A B O R I U S 

g 2 3 1 4 \V. 2 3 - r d p i . Chicajro, U i J 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-8 

ggiauaia. Reikale meldžiu ataiŠau-S 
~kti. o mano darbą busite užgu-S 
• nodinti. Tel. Canal 1271—2199J 
OiintttitlItmiIKHIIUIlItllUUmiltliMiHH 
i jin u^yi' " " ^M""" 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B 1 N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams TI 
Uos patarnauju kogeriausla. 

M. TTSKA 
3228 W. 38-th Street 

J. VVYANDS n Graborius ir Balsamuotoj 
K. SYREVIčIA 

Automobiliai visiems .reikalams j 
.'•65 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 PLI 
rel. Canal 6543 TeL Canal 61991 

Telefonas Boulevard 4139 

L Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves-] 
tavęs* krifcs-j 
tynose Ir kituo-j 
•e reikalu c 
Kainos prieit 
mos 

! 3307 Auburn Ave. Chieago 

g» ^-«aSHK:^sjSlSHSt-^ĮSHE.i^«SHlK 
Valentine Dreasmaking CoUege 

24a7 W. Sfadison Street 
Telefonas Sceley 1643 

Moko Siuvimo. Patternų kii 
pimo, Designingr bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-J 
mokėjimais. Klesos dienomis lrl 

^vakarais. Reikalaukit knygelės.] 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar telefonuokite. 

ĮlTclefonas Tardą 11M 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS m j 
BaLsamuotojas 
Tūrių automo-j 

bilius visokiems] 
reikalams. Kalnai 
prieinama. 

3319 Auburn 
'Ave. Chieago.! 

s/ 

http://valta.ro


D R Ž U C & Į 
— 

Šeštadienis Gruod. % 1922 

IlSli 

GRAŽUS TEATRAS 
"VARGŠAS T A D A S " ir "KUPROTAS OŽELIS" 

STATO SCENOJE 

NEDĖLIOJĘ. GRUODŽIO 3 D.. 1922 M. 

SV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINEI 
32nd PI. ir Auburn A ve. 

A. L. R. K. F E D E R A C I J O S 26-tas SKYRIUS 
Vaidins North Saldės, artistai — mėgėjai. 

Pradžia 7 vai. vakare. 

_*v 
Gerbiamieje:—Šiedu veikalu yra vienu iš 

gražiausių ir juokingiausių veikalų, kada ir kas 
tik yra regėję. Kas syki ju yra matęs, tas juos 

ir daugiau nori' pamatyti. Mat "Kuprotas Ože
l i s " tai yra operete — su dainomis. Begalo abu 
veikalu yra įdomus. Taipgi visi valio į vakarą. 

P R A N E Š I M A I . 
PRAKALBOS PRADfcTA. 

' 

Šioj nedėlioj (3 gruodžio) 
kun. Norbutas sakys pamoks-

TAI PAPRASTAS DAIKTAS j imi iš Lietuvos. Turiu pa- į lą ^ Kryžiaus ( S . V o o d St.) 
CHICAGOJE. sakyti, kad tai tikrai O i e v p L b a ^ y ^ j e . Po pamaldų kai 

Vakar anksti rvta 
terš' elube." 500 So. State st.,I 

siusti misionieriai, 
"VVai-j pamokslininkai. 

Ši savaitė skirta moterims 

lyba 1923 metams. Prašomo 
atsivesti naujų narių. 

A. Gylienė,, pirm. 

BRTDGEPORTAS. — Visų 
Šventų Pašelpinės Dr-jos prie-
šmetinis susirinkimas p y k s 

buvo susirinkimas ar šiaipi Xį0kad nemaniau, kad Cice-j Gruodžio 8 d. per vakarines 

puikus • ̂  J v o t a i l l ( - . j 0 . Vieta ir laikas ^kmadienyj, gruodžio 3 d. 
1922 m. 1 vai. po pietų Šv. 
Jurgio parap. ' svet. Vyčių 
kambary. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes bus rin
kimas valdybos 1923 m. ir 

prakalbų bus paskelbta iš sa
kyklos. 

pamaldas (7:30 vai.) kun. Nor 
luitas pasakys pamoksle Die-

ioks ])okylis. Staiga kliuban r o j e t j c k <\mg lietuvių mote-
Įsiveržė keliolika ginkluotų] r u i r mergaičių butu. Baž-
kliubininkii priešų. Kilo mu-< nyiv]ū 1J0Visai maža, liet kas v o Apveizdos bažnyčioje (W. 
Itynės, paskui šaudymai. j vakaras sėdynių net pritruk- IS-tli Str.).. Po pamaldų tuoj 

Nužudytas kliubo manadže- j s t a . <;arl)(-, (MeeroVinoterims kalbės bažnytinėje svotai 
ris Ragen ir vienas poliemo- katalikams. Matvt 
nas pavojingai iššautas. Po-
Komonas u n buvo pakviestas 
prižiuiV'ti tvarkos, saugoti su 
si rinkn s i ns nuo užpuolimo, 
nes užpuolimas Imvo prama-
lomas. 

Laiku atvyko policijos bū
rys. -Apie 2~t areštuota. 

NAUJAS PROHIBICIJOS 
DIREKTORIUS. 

supran- nėję. 
tate savo pašaukimą. ( , 

Kita savaitę vyrams bus į TOWN OF LAKE. — Dr-stė 
misijos. Girdžianm, kad vy-jšv. Agotos laikys priešme-
rų dar daugiau žada misijose tinį susi rink i n u*} nedėlioję, 
lankytis ii- naudotis Dievo j gruodžio 3 d. 2 vai. po pietų 

Į malonėmis. šv. Kryžiaus par, svet. Šiame 
Misijas baigs su 40 valandų i susirinkime bus renkama nau-

!atlaidais. Cieeros katalikai, ja valdyba 192o metams. Vi-
i matyt, moka sudėti gausius ir sos narės malonėkite susirink-
L-ražius Dievo maloniu šalti ti. 

Illinois valstybes federalis 
jir-oliibicijos direktorius Gre-
i ory atsistatydino. Jo vie-
ton paskirtas Ros<*oc C And 
•.•(•v.s. federalio distrikto pro
kuroro asistentas. 

' nius i daiktą ir iš ru semti 
savo sielai maistą. 

Atsin rtrlis. 

Valdyba. 

WEST SIDĖJE. 

Vyskupae atsilankys. 

TOWN OF LAKE. — Šv. 
Vineento Ferr. Dr-ja laikys 
priošmetinį susirinkimą sek
madieny, gruodžio 3- d. 2 
vai. po pietų, Šv. Kryuiaus 
pa r. swi. Visi nariai atsilan-

CICERO. ILL. 

Lapkričio 2n d., vakaro, šv. v \ . s k u p ^ H o h a n i r s u 1 

Antano bažnyėmje V^^^ V:i{vh{]nhn() Sakramentą. 

Sekmadieny, gruodžio 3 d. | kykite, nes bus rinkimas vai-
4 vai. po piet, i Aušros V*r- <{vbos sekantiems metams. 
tu bažnyčia atsilankys J . M. "F. rast. 

irt eikš . .... 

dviejų savaičių misijos. Mi 
sijas duoda du TJėvu Mari jo- ' 
tm: Tėvas P. Andziulis ir Te-j 
vas A. Gikota. Abudu nese-

BRIDGEPORTO J VAI 
MAI. 

A. t A. 
. K A I 

PET. KALASAUSKAS 
PANEŠAME. KAD 

mirė ketverge, Lapkričio 21 d. 
, miesto lifonbutyj 7 vai. ryto. 

Palaidotas Šv. Kazimiero ka
linėse, Pf«tnykioje, Lapkričio 

22 dieną. 
Kadangi jis mirė limpančia 

liga ir daktarai uždraudė at
vesti i namus, tai mes negalė
jome pakviesti jo giminių ir 
draugų i jo laidotuves. 

Daktaro huvo Įsakyta ant 
rytojaus tiesiai iš ligonbuoio 
nulydėti j kapines. 

Pamaldos už nabašninko 
dužią Įvyko pėtnyčioje, Lap
kričio 22 ̂ . Aušros Vartų par. 
Bažnyčioje. 

Pasiliekame nuliud?: Tėvas 
Antanas Kalasauskas, Sesuo 

Ona MežlaiškieT>ė ir Švogeris 
Jonas Mežlaiškis. 

rmmmmmmmmmmmmam 

TOWN OF LAK F. — Šv. 
' Antano iŠ CPadvos Dr-ja lai

kys priesmetinį susirinkimą 
sekmadieny, gruodžio 3 d. 

11:30 vai. po p . 'Šv . Kryžiaus 
Vargšas »Tadas su Kuprotu p a r > s v e t . Visi nariai atsilan-

oželiu tikrai bus parvežti 3 d. |kykite. Turime daug reikalų 
gruodžio i Šv. .Iuririo svotai j aptarimui ir reikės rinkti MQ-
nę. Dabar žmonės idoinau ja i j į valdyba. 

turime svarbių reikalų apta
rimui. Norintieji prisirašyti 
prie šios draugijos taipogi y-
ra kviečiami atsilankyti, nes 
kuris turi gorų draugi} tas yra 

• 

laimingas. Geroje draugijoje 
rasite gerus draugus ligoje ir 
nelaimėjo. Viena gyviausių, 
gijų yra Visų Šventų Pas. dr-
geriausių ir rimčiausių drau-

VaJdyba. 

BIUGHTON PARKO NAM\T 
BARGENAI! 

Pardavlmuį naujas muro namas 
po 5 kambarius, viskas papai nau 
jos mados; pirmas floras furaasu 
šildomas. Kaina $9,500, vertas $11,-
000. 

Pardavimui 2 pagyvenimų medi
nis namas po 4 kambarius; viskns Į 
geram stovyje. Kaina $4,000. 

Par^avimuį tfferas medinis namng 1 
po 6 kambarius, tas yra geras gar- • 
genas. Kaina $3,500. 

Visi virsminėtų, namų nereikįa vi
sų pinigų turėti, galima pirkti ir 
ant lengvų išlygų. Atsilankykįte die
ną ar vakarais pas: 

J. YL'SHKEWITZ, 
4034 Aivher Avc. prie 

Califomia Avc. 

PARDAVIMO ARBA MAINIMUI. 
Beveik naujas mūrinis namas 2-jų 

pagyvenimų po 6 kambarius elektra, 
maudinės, aukštas cementota* skie
pas, visur K«e«.o medžio trimingai, 
furnace apšildomas, del abiejų fla-
tų, lotas SIJCISS, garage del 1 ma
šinos, randos $97.00 ant mėnesio 
apf'in nereikia duoti Mainysiu ant 
mažesnio nftmo, loto, automobilio, i 

P R A N E Š I M A S 
BRIGHTON PARKO LIETUVIAMS 

Jog aš atidariau geriausių eeverykų krautuvę Briglt-
ton Parke. Užlaikau geriausios išdirbystės ir vėliausios 
mados čeverykus didžiame pasirinkime, vyrams mote
rims ir vaikams. Norėdamas daugiau susipažinti su ižmo-
nėmis parduodu žemiausiomis kainomis ir bus duodami 
laimingi numeriai su kiekviena pora čeverykų. Kas sa 
vaite duosime viena pora čeverykų laimingajam nume
riui. Kas savaitę lange bus įdėta laimingasis numeris iv 
ypatos vardas kuri gaus uždyka čeverykus. Todėl ne-
praleiskite progos. Meldžiu atsilankyti, atsilankusiems 
patarnausiu kogeriausia. Nepamirškite antrašo: 

S. C 0 NR A D 
4341 Archer Avenue Kampas Troy Street 

arba kokio biznio • 

CICERO, ILL. — Kat Spau
dos Dr-jos vietinės k p. svar
bus susirinkimas įvyks -sek
madieny, gruodžio 3 d. 1 vai. 
po piet, Šv. Antano par. mo
kyklos kambary. Kviečiame 

• 

atsilankyti visų draugijų at
stovus ir darbuotojus kurie 
užrašinėja kat:' laikraščius. 
Taipgi bus išduotas raportas 
iš Kat. Spaudos Savaitės. 

Į Valdyba. 

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

REIKALINGAS pastovus mokyto
jas ar vargonininkas, kuria galėta 
reguliariai vesU dienįnf mokyklą ir 
nuo A B C . angll.škai. Alga gera, 
o padidinimas algos prigulus nuo 
paties mokytojo gabmnų ir prisįri-
Simo prie vaikų. 

Kleboną* K I N . I. KELMELIS, 
207 Adams St., JEevrsHt, X. J. 

DIDELIS GARADŽIIS. 
Pardavimui ar išmainymui ant go-
ro namo, gerai apsimokantis gara-
džiaus hiznįs; talpinantis virs G0 
automobilių. I'riežastj pardavimo 
patirsite ant vietos.Atsišaukite pas-

J. Yl\SHKEWITZ, 
4034 Aivh>r Avc. prie 

< a h fomis. A ve. 

DOVANOS 
KALĖDOMS 

Geriausios rųšies auksinių 
laikrodėlių, deimantų, žiedų, 
lencįugelių, perlų viriSku 

lenciūgėlių, auksinių ir paauksuotu, sidabrinių Šaukštų, plunksnų ir 
tt. Jeigu nori nupirkti savo draugams geras dovanas už pigia kaina 
taį ateik pas mųs, o tikrai busi užganėdintas. Taisome visokius laik
rodžius, darbas garantuojamas kaina visiems prieinana. 

KAZIMIERAS RI DRĮS. 
2403 So. Oaklcy A ve. Chioago, III. 

"y 

— - -

kas tas per sutvėrimas " V a r g 
šas [Tadas': ir ' 'Kuprotas o-
žclis"? Taip, tikrai keisti su
tvėrimai, bet pinu laiko ne-
galima išduoti paslapties. 
Mat, Brklgeporto ' 'vež imas" 
besitrankydamas suranda vi
sokiu keistenvbių. Patariu ne-
pasivėluoti ateiti. Ateikite 
kaip sept}mios vakare, nes vA 

liaus nebus kur nei atsisėsti— 
f r i truks sėdynių. • 

PARDAVIMUI sal runas labai geroj 
kietoj, bjznis geras visokių tatitų 0.1-
ryventa. Priežastj pardavimo patir-
pitft ant vietos. 

"42 So. 4Sth A\o. ("iecro, UI 

Ant. Dausinas, pirm. 
J. Lenkartas. rast. 

NORTH SIBE. — Sekma-
dieny, gruodžio 3 d. tuoj po 
pamaldų jvyks Labdaringo^ 
Są-gos 6 kuopos svarbus susi
rinkimas šv. Mykolo par. svet. 
Visi nariai-ės malonėsite at-
siLankvti. Užsimokėkite užsi-
likusias mėnesines mokestis. 

, Nauji nariai galėsite gauti 
knygutės šiame sus-me. 

Kai kurio pradėjo Bridge- į S. Bitautas, sekr. 
poiio "Vei/jmui" išmetinėti,! 
g i rdi "Vežimas" nebe dunda.! t BRIDOEPORTAS. — Šv. 
Mat "vež imas" turėjo daug I Kazimiero Akademijos Remė-
darbo ir vargo pakol surado j jų Dr-jos 2 skyriaus svarbus 
Yaugšų Tadų ir Kuprotų ože
l i " rr pakol <Iar juos parveš, 
bet vistiek par\*eš i r ,3 d. 
gruodžio Bridgeportieėiams pa 
rodys. 

Vežimas dunda. 

Moving & Expressing 
Co., 

AngHs ir Malkas 
Patarnaujam diena ir naktj: per-

kraustom rakandus, planus, safe'us. 
krautuves, važiuojam j kitus miestus 
ir valstijas. I'žlaikome keturis tro-
kus. Pigiausiai patarnaujam ir darbą 
gvarantuojam. 

Taipgi užlaikom vartotų rakandų 
ir pečių. 
V. BAGDONAS, 

D. PETRĄVIČIA 

3227 So. Halsted St. 
Tel. Yards 3408 

Chicago, UI. 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

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

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

Telefonas Boulevard 2469 

Lietuvon Daugiau Negalėsite Pa rvaž iuo t i 
Jei dabar PASPORTO neišsiimsife. 

Sulyg Lietuvos valdžios naujo, instatymo, kas iki Gruodžio 22 
1922, neužsiregįstruos, (nei.šsiims Pasporto), nužudys Lietuvos pilie
tybės teisės. Nužudę pilietybės teisės, NECATS PA.ŠPORTK, NKCIA-
Î KS LIBTUVON LŠVAŽirOTr IR PRARAS SAVO ŽH.ME KOKIA 
LIETUVOJE TI'RI. 

Todėl tie, kurie manote kada-nors I>ietuvon apsilankyti, įr tie, 
kurie turite žemę ar namą Lietuvoje, issiimkite Pašportus prieš 
Gruodžio'22, 1922, nes kitaįp viską pražudysite ir daugiau/nei sve-
čiuosna Ijetuvon negalėsite apsilankyti. ' 

A.OLSZEVVSKIS 
3 2 3 5 So. HALSTED Street. Chicago, III. 

Ofisas Viršui Star Shoc Co. Storo. 

PARŪPINA PAŠPORTUS 
PARDUODA LAIVAKORTES 
SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

OFISO VALANDOS KASD1FAT: 
Kuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 po pietų, iki 8:30 vakaro. 
Nedeldieniaig uždaryta. 

priešmetinis susirinkimas }-
vyks sekmadieny, gruodžio 3 
d. po mišparų arba 3:30 vai. 
p . p . 6v. Jurgio par. mokyk
los kambary. Visos narės at
silankykite. Bus renkama vai-

JA IŠGALIMA G A UTĮ DIENRAŠČIO "ĮJRAUGP" 

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 metu kalendorių gauna dovanu. 

Perkant Kalendoriaus Kaina 25c 
Adresas: DRAUGAS PUBLISHING CO. 

2334 South Oakley Avenue ^ Chicago, Illinois. 

6£ Š V E N T O J I N A K T I S " TR, VERSME OPERETE 
šv. Jurgio Parap. *'Kanklių" Choras 

Po vadovystė p. Juozo Saurio 
NEDĖLIOJĘ, GRUODŽIO — DEC. 10, 1922 

šv. Jurgio Parap. Svet. 32-nd PL ir Auburn Ave. 
Pradžia 7 vai. vakare 

Stato scenoje 
Šios operetės turinys ir muzika labai graži. Joje dalyvauja žymus Chicagos dainininkai; Jonas Ra-

manauskasj Jonas Radzevičius, V. Dambrauskas, F . Petrulis, V. Gedvilas i r didžiulis Šv. Jurgio parap. 
" Kanklių/' choras. ITatgi nei vienas nepraleiskite šios progas ir atsilankykite. 

Nuoširdžiai kvįecla visus. fiv. Jurgio Parap. "Kanklių" Chorą*. 
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