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METAI-VOL VII 

T R A U K S TIESON BUVtf 
SI PREMIERĄ. 

T a i u i kunigijos šmeižimą. 

PARYŽIUS, gruod. 3. -
1017 metais, ty. karo laiku, 
keletą mėnesių Franei jos ka
ro minjsteriu, paskui premie-
ru buvo Peinleve, radikalas 
socialistas. Šiandie jis yra 
radikalų organizacijos " L i -
gue de ia Republ iąue" . prezi
dentas . 

Nesenai socialistu radikalų 
susirinkime Montpellier Pein
leve kalbėdamas katalikų ku
nigus išvadino sfakeriais. 
Nors pa ts buvo premieru ir 
žino, kad francuzai kunigai 
lygiai su pasauliniais ;ėjo tar
nybą arnii 
žuvo, tečiaus jis šmeižia kuni-

Peinleve yra parlamento 
narys, Dėlto* pirmiausia dar-

Bus Sumainyta Vietomis 
SUV, VALSTYBĖS PRAŠOMOS DUOTI PAGELBA 

PABĖGĖLIAMS 
. 

L A U S A N N E , gr. 3. Tal-į Tokius planus sudarė Dr. 
kos konferencijos teritorialis Nansen, Tautų Sąjungos šcl-
komitetas, pa tar iant Tautų pimo komisionicrius, kurs to-
Sąjungos atstovui, principe mis dienomis gryžo iš artimų-

M A S K V A ; .gr. 3. — Cia 
rytoj prasideflh bolševikų su
šaukta nusiginklavimo konfe-
rencija. Atvyko delegatai iš 
Lenkijos, Suomijos, Estijos, 
Latvijos i r L ie tuvos( f ) . 

Bolševikų valdžia paskelbė 
jog jos noras su kaiminingo- ^ukins „Akė tuose atsitiki-

padalins įvairių respublikų 
reikalams, kurie surišti su 
contraline Maskvos valdžia. 
Ta taryba visuomet spręs tik 
tokius dalykus, į kurie apeina 
visus Rusijos gyventojus. 

Metai į metus bus laikomas 
pan-rnsn kongresas. Tas 
kongresas nustatys viena vi-
soms respublikoms politini ir 
ekonominį krypsnį. 

»Šis kongresas galės but su-

PROGRESYVIAI SKELBIA KOVį SENOSIOMS 
P A R T I J O M S 

PROJEKTUOJA ŽYMIAS ATMAINAS VALDŽIOJE 

(WA€fHINOTON* gr. 3. — virs parti ja. I r j i bus žinomaj 
j Senatoriaus La Fallette iš Vi-Į kaipo trečioji partija. 
• seonsino valstybės pasidarba-i 
vimu kongrese sudarytas taip Į 
vadinamas progresyvis blo-

jii Rytų. 
Graikų delegatas Venizclos 

sutiko padaryt i daugiau » 1,-
1()0,()(M) graikų ir turku pabė
gėlių art imuose Rytuose I r ' p o to tuojaus pranešė taikos 
tu<#s pabė«jėlius turės maitin- konferencijoje, jog laukiama, 
ti ir dengti Suv. Valstybės.To kad Suv. Valstybės sušvelnins 
negana. Sako, Suv. Valstvbės ateivvstės istatvma ir savo ša 

joje, daugelis iš jų c*a r t i m ' s padengti išlaidas tų lin pri ims didelę graikų pabė-
žinonių i t ransportaei ja i , ty.'?|Mių kvota. Nes visiems pa-
perkėlimui jų iš vienų i kitas bėgėliams nėra vietos Graikų 

ims valstybėmis gražiai sugy 
venti. I r dėlto j i nori suma
žinti ginklavimąsi. 

muoso, ypač išspręsti karo ar 
taikos klausimus. v 

s manu. 
To bloko tikslas vesti kovą 

T> i su senosiomis politinėmis 
>> Be to da r gvvuos pildoma- - #

 1 
„• i ~™-,^+ • i ~ a _ - . J« partijomis, republikonų ir dėsis komitetas ir komisaru ia-1 -

vietas. Kerneje. 
Tie pa b ė g l i a i. kaip sakyta, J i s ta ipat pažymėjo, j og 

bus turkai ir graikai . Turkai Amerikai tur i but pasiųstas buojamasi, idant j is butų pa 
liuosuotas iš atstovo vietos.! •* graikų teritorijų turės but ' a t s i l iep imas , idant j i sudary-
Po to Montpelliern vvskupi- pasiųsti i Turkijos ter i tori jas . , tų reikalingus tam tikslui lai-
jos kunigija pa t rauks jį teis- <~;i graikai iš Turkijos Gra i - ' vus , parūpintų maisto ir dra-
m a i l jkijon. Taigi, tais civiliais gy-įjbužių. Pagal iaus, kad Ameri-

GRAIKIJOJ KILO KONTR- > ' k u r i » ° - — -•><> 
\ j bes, taigi respublikos, bus re-REVOLIUCIJA, 

šmeižimą. 

Turės atsakvti už kunigijos ' ventojais bus susimainyta. J r k a tuos pabėgėlius remtų, 
tik tuomet, sakoma, art imuose kaip ilgai negalės patys sa-
Rytuose bus sulaukta geisti-I vaimi rūpintis, 
ua taika. ,Tai kas taisoma ant l)ėd(ės 

Kaip žinoma, Konstantino- Sanio galvos be jo žiuios ir 
polv ir Anatolijoj vra ska i - ; pr i tar imo. I š to visa, matyt , 
tlingos minios graikų. J i e tu-, išeis t ik vienos svajonės. Orai 
rės apleisti tas savo gyvenimo j kai norėjo pamušti dalis Tui> 

kijos. Šiandie tad tegul nau
dojasi savo imperialistinių 

R A U D O N I E J I GRŪMOJA 
VISAI EUROPAI . 

ŠVENTASIS TĖVAS 
APDOVANOJO Ž M O G E L Į 

PARYŽIUS, gr. 3. — Piru. 
penkiasdešimts metų Rarle-
Duc'o įsteigta bernaičių kliu vietas. Tr rytinės Trakijos vi-
bas fcv. Juozapo Globoje. Dar si civiliai turkai turės persi-
bininkas M. Mėliu nuo kliu-j kelti į turkų teri tori jas 
bo Įsteigimo iki šio laiko ne- rr= 
praleido nei vieno vakaro ne
aplankęs to kliubo. Kas va
karas j is ten išbūna keletą 
valandą ir gražiai pasikalba, 
pasipasakoja su bernajčiais. 
Beminkai ji vadina ' ' t ėvu
k u . " 

Pagal iaus susekta, kad Mė
liu ir karo laiku nei vieną va
karą neapleido kliubo. Kliu 
be būdavo jis net Paryžių 
bombarduojant. Suskaityta, 
kad j is kliubo iki šiolei buvęs 
daugiau kaip per 18,000 va
karų. 

Už jo ištikimybe ir pasišve
ntimą kliubui Šventasis TJf'-
vas Pins X I Mėliną apdova
nojo medaliam " B e n e Meren-
t i . " 

Tą Papos dovaną jam Įtei
kė Verduno Vyskupas pami
nint to klinbo 50 metų sukak
tuves. 

žygių rezultatais. 

VOKIEČIU GENEROLAS A PIE RAUDONĄJĮ PAVOJU 

Je i krizis tęsis, pirmiausia 
kr is Vokietija. 

f ) . 

vargas ir badas, kai kad butą 
ir yra Rusijoje. 

"Teč iaus šiandie padėtis 
žmonių minioms darosi vis 
nepakenciamesn^. Daugelis 
iš tų pačių minių ima sąpro-
tauti , jog galimas daiktas, 
prie bolševizmo gyventojams 

BERLYNAS, gruod. 
Generolas Max , Hofi'mann, 
kurs skaitosi t ikras rusų nu- j visgi nebus blogiau, kai šian-
ga l ' to jas rytinėj Prūsi joj die yra. Be to, juk visvien, 
1914 metais, ir kurio garbę sako jie, reikia tikėtis komu-
pasisavino von Hindonbur- nistų sukilimo. (Tas turės į-
gas, nusako jau kelintu kar tu vykti ankščiau a r Vėliau. Tr 
apie bolševistinį pavojų Eu- pavykimas jiems pramatomas. 

Bolševikų prapht imas . 

Je i Vokietijai bus lemta 
papulti sovietų valdžion, F ra 
neijos, Anglijos ir kitų šalių 

ROMA, gr. 3. — Kai-ku-
riose Graikijos dalyse kilo 
kontrrevoliuciją prieš šiandie 
ninę revoliucinę valdžią, kuri 
sušaudė karaliaus Konstanti
no nrinisterius. E ina kova su 
revoliucine kariuomene. 

N A U J A VALDŽIA IR 
N A U J A S VARDAS RAUDO

N A J A I RUSIJAI . 

(Platesnė autonomija federuo 
toms valstybėms. 

— — • 

prozentuojamos. 

Galutiniai išsprendimai. 

Vyriausiojo sovietu tarybos 
prezidentas darys galutinus 
išspreii'/fmus šiuose valdžios 
depar tmentuose: ) 

Užsieniu reikalu, užsienių 
pirkly bos, paštų reikalų, tele
grafų linijų ir geležii^kelki. 

Darbas, finansai, industri
ja ir* valstyl|ės kontrolė bus 
atskirios dalys. iTais reika
lais kiekviena valstyl>ė nepri
klausomai rūpinsis. Teciaus 
visgi tai visa bus vyriausiojo 
sovieto tarybos žinioje. 

Tečiaus ta pati vyriausio
jo sovieto taryba neturės 
maišytis į atskiriu valstybių 
ūkio reikalus ir teismus. 

Žodis " R u s i j a ' ' Ims visai 
panaikintas. J i s bus išmes
tas iš naujos valdžios vardo. 

Naujo bloko programoje p i r 
mąją vietą užima ūkininkų 

! reikalų klausimas. Pk in in - ' 
kas is 34 senatorių ir kongro-, , . . . . . . ,. . ,-» 

1 kams reikalingi kreditai. Bet
iki šiol kongresas tuo klausi
mu nepasidarljnvo. Taigi, blo
kas darbuosis. Tuo būdu jifc 
savo pusėn patrauks ukinin---
kus. 

Paskui, mokesčių sistemos 
revizija. Norima palengvinti 
darbo žmonėms. 

Toliaus seka Roosevelto 

mokratų. Ce to, bus pasidar
buota pačioje valdžioje įvykiu 
ti žvmias, atmainas. • 

Žinovai tvirtina, kad prog
resyvis blokas smarkiai tarps i 
ir t rumpoj ateity jis kongre-L.^. 

v. , . . htikos atnauimimas 
se užims dominuojančią rolei Senosiqs parti jos baigia at
gyventi savo laikus. Nors jos 
gyvuos, tečiaus turės mažą 
reikšmę akyveizdoje progresy 
vio bloko. 

Pasipriešinimas pirklybos lai" 
vvno subsidijai. 

Pagaliaus blokas darl)uosisJ 

pašalinti iš vietos generalj 

prokurorą, kurs atsisako t r au 
P r o g r e s a i s blokas, kaip sa ktį teisman karo laikų graf-

l koma, iki ateinančiu rinkimu torius. 

BERLYNAS, gr. 3. — Per 
Rerlyna. Lousannos taikos ko-
nferencijon nesenai pravažia
vo Ukrainos sovietų preziden
tas Christiau Rakovskv. 

J i s čia pasakojo, jog Rusi
jai bus pripažinta visai nauja Ateity Rusija vadinsis šiaip 
valdžios forma. Tai įvyks de- "Sovie tų ir Socialistų Respu-
šimtame pan-rusai sovietų įlljm UnSia." 
kongrese kurs prasidės gruo-j \^om^ valstybėms bus pri-
džio 20 d. Maskvoje. j pažinta nauja bendra vėliava, 

Paga l naujojo plano, sakė pinigų sistema ir nauja karei-
Rakovsky, tikroji Rusija, Uk-.'yjavimo sistema, 
raina, Baltgudija ir Kaukazo j • • 

GRAIKU GENEROLAS 
TEISINA REVOLIUCINE 

VALDŽIA, 

LIETUVOS ŽINIOS. 
DAR DEL STUD. KRASNIC-

KIO NUŽUDYMQ. 

l .AUS. \N. \K, gr . 3. - G « J S ' > a l i , , "*"• 2 5 <L ' t f l ' 1 0 , , u -
ki jo, Tyrian^ia-s d e l ^ a t a s Y6- ž u < ) > ' t a s i r ' m e s t a s 

nizelos atsisako ką nors kal
bėti apie ministeriu Atėnuose 
sušaudymą. 

Bet tomis dienomis čionai 

ŽYDŲ BOIKOTAS. 

TX-< KAUNAS. " Ž y d ų Balso M 

Gruzija, Armėnija ir Azerbai-
jan — turės nuosavas atski-
rias valdžios ir kaikuriuose 
atsitikimuose valdysis savi-j Pranešimu, lapkr ič io . '10 d., 
tai, nesiklausiant central i i^si Žydų Tautos Tarybos plenu-

tinių rūbų Simno ežeran stu
dentas Krasnickas. Rytojaus-
dieną žmogžudys buvo sulai-' 
kytas Ūdrijoje nuovados vir
šininko paūgė jo Janušausko 

atvvko gen. ^lazarakis, graifeiji. . . . . . . T v, . v . -
' i ir milicininko Ivaškevičiaus 

ropai. 
Iiot'fmann pažįsta bolševi

kus. J i s su tais raudonai
siais kituomet darė sutart į 
Brest-Litovske. .Jis y ra at
sakomas už įleidimą Rusijon ****** ^ b u o s i s P ^ e k t i vo 
Lenino, Trotzkyo i r kitų ra-

BUS PAMINĖTOS MEN-
D E L ' O SUKAKTUVĖS. 

P R A H A , Čekija, gr. 3. — 
Iš įvairių pasaulio dalių mok
slininkai suvažiuos Brunn 'o 
(Brrto) vienuolijon ir pami
rks šimto metų Mendel'o su
kaktuves. 

Mendel yra vienuolis Augu-
st i jonas, kurio paskelbtos pa
veldėjimo tiesos atmainė bio-
logjjos studiją. 

Prahos Universi tetas i r 
" E u g e n i s k a Spolecnosi" (Do
rinės ir Fizinės Hygienos Dr-
ja ) vienuolį Mendel pagerbė 

d i kalų su tikslu kelti Rusijo
je revoliuciją. 

Maskvos valdžios. 

Metiniai susirinkimai. 

Vyriausioji sovietų ta ryba 
neturės sau paskirtos nuola
tinės vietos. Savo laiką ji 

mas nutaręs pasi-ųlyti žydų 
a t s tovams: 1) reikalauti nuo 
Seimo, kad "pašalintų neteisė
tumą del likučių, 2) iki netei
sėtumas nebus pašalintas, ne
dalyvauti Seimo darbuose. 

ANGLIJA PLANUOJA 
PADIDINTI IŠEIVYSTC. 

kiečius. 

» " K a d gelbėti save, santar-
V' imsis kuoaštriausių prie-

Dėlto, j is daugiau už kitus; moni.ų prieš Vokietiją. Tuo 
vokiečius misi jaučia, kad bol-^ 'udu bus norima sustabdyti 

Vokietijai revoliucijas savo šalyse. 

" K a i p aš tai matau, .Vokie
t i ja galės but santarvės ka
riuomenės okupuota. Bet 

- N e t u r i u J o k i o s abejonės|j M a u s i m a s > k o k i u b u d u t a ka
riuomenė ga|ės atlaikyti prieš 
skleidžiamą bolševizmo pro-

; pagandą išlauko i r iš vidaus. 

" K a i p ilgai Rusija bus i-

Tam tikslui bus sušaukta im-
perialė konferencija. 

s( vizmas grūmoja 
ir visai Europai . 

Bijo radikalų pavykime 

savo minty, ' sako gen. Hoff-
mann, " k a d jei šiandieninė 
padėtis ilgiau tęsis, Vokietija 
bus sekanti po .Rusijos bolše-' 
vizmo auka. 

"Žmonių minios Vokietijo
je iki šiol atsisako klausyti 
komunistų kurstymų. Jo s 
bijo sovietų sistemos. Nes 

at laikant iškilmingą sesiją, kuomet Vokietijoje sovietai 
Pirmininkavo rektorius Ne-1 bus steigiami, turės lietis 
mee i r Horacek kraujas latakais, paskui seks 

zoliuota ir kaip ilgai joje ne
pasitaisys ekonominė padė
tis, bolševizmas nuolat visur 
skleis is ." 

SKAITYKITE IR PLATIN-
KITĘ "DRAUGĄ." 

LONDONAS, gruod. 3. — 
Šiandie Angliją baisiausia 
spaudžia nedarbas. Premie-
ras Bonar Law šiandie užim
tas parlamentariniais darbais 
ir taikos konferencija art i 
muose Rytuose. Tečiaus at

ėjus šventėms, ka ip jis, ta ip 
kiti lyderiai turės kiek dau
giau laiko. 

•Tuomet žadama sušauktf geibusis, 
imperialė konferencija i r ga
lutinai ras t i priemomų panai
kinti nedarbą. 

Nedarbą žymiai sumažinti 
tur ima dvi priemOni. Viena, 
atgaivinti darbus dirbtuvėse. 
Kadangi su svetimomis šali
m i s prekyba eina želvės žing
sniais, ta i Anglija mėgins pla

tesnę prekybą vesti su savo 
dominijomis. Anglijoj paga
minamos prekes bus siunčia
mos į domi.inas ir kolionijas. 
Gi tose šalyse gaminamos 
prekės — į Angliją. Tuo bu
du dirbtuvės turės darbo, ra
sis daugiau darbi}. 

An t ra priemonė atsikratyt i 
nedarbo, tai padidinti iš An-

armijos Trakijoje štabo virši
ninkas. J į čia pakvietė Veni-
zclos, kaipo teknikalį patarė
ja 

Gen. Mazarakis atvirai vi
siems pasakoja apie ministe
riu sušaudymą. J i s teisina re
voliucinę valdžią. Sako, tie 
ministeriai per praėjusiu du 

ir perduotas Teismo Tardy
tojui. Žmogžudys Pe t r a s 
Kryžiauskas, 21 m. amžiaus, 
gimęs Levučių kaime, Puns- ' 
ko valse, (dabartiniu laiku o-
kup. lenkais). Kryžiauskc' 
1919 m. buvo įstojęs Lietuv< 
kariuomenėn, tarnavo 1-anu 
pulke, 5 kuopoj ir 1921 metaii 

metu daugiau nieku nesirupi-j s p a l h } 2 0 dieną iš kariuome 
no, kaip tik karalium Konstan 
tinu, idant užtikrinti j am sos
tą. ! * 

Ministeriai aiškiai žinojo 
graikų armijai pavojų M. A-
zijoj Tečiaus nepasidartyavo 
tos armijos atšaukti . 

Į 

Visi sušaudyti teisingai bu
vo teisiami, sako gen, Maza
rakis, ir juos patiko teisinga 

nės pasiliuosavo. Pa s žmoj 
žudi ras ta stud. Krasnickoj 
laikrodėlis su breloku, kuria 
me buvo velionio fotografija.! 

Kryžiauskas prisipažino^ 
užmušime, bet iš karto gyrįėsij 
nieko nežinąs. Po kelių gm 
kartų tardymo, žmogžudys^ 
prisipažino nurėdęs užmuštą^ 
jį i r drabužius jo pakišęs 

bausme. P r ieš juos labai bu-j tilto. Teismo tardytojui į s a -
vo nusistatę armijos karinin
kai. 

Kuomet imta dvejoti apie 
ministeriu šaudymą, 500 ka-
rhunkų nusprendė pulti kajė-

glijos išeivybę į dominijas, *«»* i* pasmerktuosius minis-
posesijas ir kolionijas. , terius nužudyti. J i e reikalavo, 

Ka ip tuos, t a ip kitus klau
simus prisieis plačiai ap tar t i 
sumanoma^ šaukti konferen-

jc i ja i . Tuo budu Anglija pat i 

4 ŽUVO, 3 SUŽEISTA. 

Praei tą šeštadienį automo
bilių nelaimėse 4 žmonės žu
vo ir 3 sužeista. iTai papras 
ti atsitikimai Chicagos gatvė
se. Kai-kur del automobiliu 
negalima nei praeit i . 

idant teismo ištarmė kuo 
griežčiausia butų išpildyta. 

Be to, gen. Mazarakis pa 
žymėjo, kad už tai negalima 
kaltinti venizelistų. J u k su tos 
armijos sunaikinimu Graikija 
neteko puses tautinio gyveni
mo. Šalį smaugia krizis. 

S T K O M B O U NURIMO. 

ROMA, gr. 3. - Sale Sici
lijos salos ugnekalnis Strom-

'boli staiga aprimo. 

kius, drabužiai buvo ieškomlį 
bet nesurasta. K r y ž i a u s k a J 
randasi Alytaus kalėjime i r 
porą dienų atgal buvo mėgi 
nes iš kalėjimo pabėgti p e a 
kaminą antrame kalėjimo au
kšte, kur jau buvo pramušęs 
atatinkamą skylę kamino sie
noje, bet savo metu buvo ka
lėjimo tarno pas te l^ tas ir ak
cija žinoma, nepasisekė. 

Tardymas eina. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 j 
Anglijos sterl. svar. 4.44 
Franeijos 100 frankų 6J$ 
Italijos 100 lirų 4.5# 
Vokietijos 100 mark . 0 1 ^ , 
Lenkijos 100 mark. .006J 
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UBTimŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

''DRAUGAS" 
kasdieną išskyras nedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
• " • • " t * * * 
Jt6v&D13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Co.UO 
Pusei lieta $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
ba skaitosi uuo ažsirašyiuo dienos 
įe nuo Xuuju Metų. Norint perinai-
Įjti adresą visada reikia prisiųsti 

senas adresas. Pinigai geriausia 
iusti išperkant krasoje ar eiprese 
Money Orele*" arba įdedant pini-

I registruotą laišką. 
"DRAUGAS" PUBL. CO. 

So. Oakley A ve., Chicago 
Tel. Roosevelt 7791 

SIAURINAMOS PILIEčIįĮ 
TEISĖS. 

teisės rinkti mumeipalius, ap^prieš KataHbįJSažnyčią, prieš 

DRAUGAS 
• « ^ 
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skrities ir kitus teisėjus. Chi 
cagoj nauja konstitucija pa
naikina municipalius teismus. 
Piliečiams negalima rinktis 
nei taikos teisėjų. Gana jiems 
paduoti savo balsus uz vy
riausiojo valstybės, teismo tei
sėjus. Paskui tas teismas ski
ria žemesnius teisėjus, tie že 
'įiesni kitus ir taip toliaus iki 
pat taikos teisėjo. 

Toks teisių varžymas šian
die retai kur girdimas. Visur 
žmonės stengiasi i gyti kuo-
p.lačiausias teises. Gi čia tos 
tekšės siaurinamos. Jei taip, 
lai verčiaus pasilikti prie se-
nos konstitucijos. 

Peikiančius naują konstitu
ciją politikieriai vadina radi
kalais ir kitokiais. Žinomas 
ir visų gerbiamas b ivęs Illi
nois valstybės gubernatorius. 
T»rnne taipat priešingas nau
jai . konstitucijai. To jaus JH 
no radikalas. Jia pavyzdingas 
ir t ikras krikščionis. Taip y i* 
ir su kitais, kurie pvikia po
litikierių produktą. 

pačius katalikus ir jų mokyk
las. Nori išnaikinti viską, kas 
tik dora ir kas tik katalikiš
ka. 

Daugeliui mūsų teko gy
venti kitose šalyse. Nieko pa
našaus nebūta. Rusijoje net 
carų laikais " rusifikacija"»žemė. Mano tėvynėje į minu 

gijų. Kalbos i r religijos mus 
paskirsto į 2,000 kastų. Vienų 
kastų žmonės nenori draugau
ti ir jungtis su kitų kastų 
žmonėmis. Dėlto sunku su
vienyti gyventojus prieš 
Angliją. 

(Seenoje pasirodo žmogelis 
su raudona nosimi, tris kar
tus nusičiaudi, pasižiūri isė-

"Indija, tai keistenybių] ™P iš kišenės į munšainės 

NIEKUR TAIP NĖRA. 

Kuomet 1920 metais Illinois 
ralstybės piliečiai siuntė dele
gatus konstitueinen konvenci-
iou Springfielde, tai reikala-
po, idant jie sustatytų atatin 
tanią gyventojų norui naują 

Įconstitueiją. Reikalavo, idant 
laujoji konstitucija nevaržy-
\ų piliečių teisių. 

Tečiaus neįvyko piliečių no 
[ai. Konvencija sustatė naują 
konstituciją. Ragina už ją 
valsuoti gruodižio 12 d. Bet 
|cas gali už ją balsuoti, jei pir-
iioje vietoje ji varžo piliečių 
teises. * 

Nauja konstitucija visai nu
tyli apie gyventojų iniciatyvą 
|r ireferendumą. Juk tai svar
i n i kiekvienos demokratines merikoninimas", padarymas 
ralstybės žymės. Nei . viena jš j u "šimto nuošimčių ameri-

Šiandie Amerikoje plačiai 
vartojamas žodis, tai u ame-
rikonizaeija". Tas žodis čia 
girdimas susirinkimuose, gat
vėse, mokyklose, teatruose ir 
spaū*doje. Kur žmogus nepasi-
saksi, visur ta pati "ameri 
konizaci j a ' \ svetimšalių t i a-

liandie konstitucinė šalis ne- konais. Svetimšaliai žmonė: 
jali apsieiti be iniciatyvos Ir I įsisteigia parapiją, pasistato 
feferendumo. j savo vaikams mokyklą. I r ten 

Bet Illinois valstybės kon-iper peilį skverbiasi "anieri-
[rencija atrado, kad tas gy-, konizacija". Šios šalies "pa-
-entojams nereikalinga. Prie i t r io ta i " draudžia vaikus mo-
[okios valdžios dar jie, mat,akinti gimtosios tėvų kalbos, 
lepribrendę. Iniciatyva ir re- s ta to prieš akis tik anglų 
lerendumu gali naudotis tik kalbą. Tai "amerikonizaci-
>gislatura, taigi, vieni polVti- j a " . 
:aį kurie pateks atstovais le-
rislaturon. 

Tik del to vieno dalyko pi
liečiai turėtų reikšti daug ne-
>asitenkinimo atėjus balsavi-
nb dienai. 

Bei naujoj konstitucijoj y-
ir ir kiti piliečių teisių var 
tvmai. Piliečiams atimamos 

nybuvo taip vieša, kaip čia 
yra ' * anuerikonizacija''. 

Lietuvos respublikoje gyve
na daug Ižydn ir kitu sveti
mų tautų žmonių. Ka§gi bu
tų, jei tenai pakiltų išimti
nai M lietuvinimo'' obalsis. 
Visas margas pasaulis apie 
tai žinotų. 

fTuotarpu j '* amerikonizaci-
j ą " niekas nekreipia dėmesio. 
Gi ji čia smeigiasi vis giliau į 
žmonių sąmonę. įsisunkia 
kraujau, bukina tautinius 
jausmus. 

Tiesa, gyvename demokra-
tingoj šaly. Bet čia demokra
tija daugelio ypatingai su
prantama. 

Masonai kelia kovą katali
kams, uždaro parapijų moky
klas ir tvirtina, kad jie ger
bia čia religinę laisvę. Žmog-
žucįis, žudydamas žmogų, ar 
gi taipat brangįna jo gyvastį? 

Nenormalus apsireiškimai. 
Tik daugiau kantrybės ir iš
tvermės.- i . 

tę miršta 23 žmonės. Mirčių 
nuošimtis labai aukštas. Per 
metus i§ kiekvieno tūkstan
čio ini*»ta 38 žmonės. Gį AY 
menkoje tik 12l -

*'Jei. įsidomėsite, kad Indi
jos gyventojų vos 7 nuošimtis 
suprasite kaip sunku žmones 
organizuoti, 

"Uždarbio kiekvienai gal
vai Indijoje, imant aplamai, 

Prisidengę tuo "amerikoni 
zacijos': žodžiu šiandie Ku 
Klux klano organizacijos na
riai atlieka pikčiausius dar 
bus. Naktimis žmones užpuo
la namuose. Juos pagrobia. 
Muša ir net žudo. "Ameriko-
nizacijos" žodžiu apsitaisę 

INDIJOS PADĖTIS. 
Amerikoje lankosi garsus 

Britanijos Indijos švietėjas 
J.najianyan Niyogi. Anądien 
jis pravažiavo ir per Chica-
gą. Amerikoje jis studijuoja 
švietimo metodas. Įdomių da
lykų jis nupasakoja apie In
dijos padėtį ir tos šalies gy
ventojų vargus. 

"Anglai turi pavergę indų 
protus.ir fizines jėgas, '\ sako 
Niyogi. Anglams valdant In
diją nepagerinta kasyklos, ne
šviesta gyventojų, nekvėpta 
jiems demokratijos ir nepri
klausomybės mintis. 

"Tečiaus didžiausias var
gas, kad tarpe pačių indų gy
vuoja dideli skirtumai. Mes 
Indijoje turime 47-ias skirtin
gas kalbas. Turime 7 žymes-

milionų gyventojų kas vaka
ras eina gultų tik vieną kartą 
valgę dienoje. 

"Mes daug visokio maisto 
produkuojame. Bet jo daug 
išvežama maitinti Angliją ir 
dalį Europos. Kas metai iš 
Indijos išvežama 560,000 gal
vų galvijų. Taipat išvežama 
daugumą mūsų pagamintos 
medvilnės, kviečių ir kitų ja 

GISTRATAfilJA. 
j a i . . . 

(Monologas) 

pilna fbonką ir pradeda kai 
bėtf). 

Bala &ino kas su manimi 
darosi. Juo geriu, juo noriu. 
O paskui kai vėl užsigeriu, tai 
dar labiau noriu. O kaip noriu 
tai ir geriu, o kaip geriu tai 
vis labiau jioriu... I r kur tu 
žmogus nenorėsi! Tokia graži 
munšainė! O skanumėlis!., tai 
jau nei nepasakokit man, apie 
jį. Nors tu užsimušk beger-

išpuola 6 centai į dieną. 40 tons i r tai dar norėsi nors 

vų >» 

Tai tokia Indijos padėtis ir 
toki jos dideli^yargai. 

Reikia atsiminti, kad tenai 
gyvena apie 300 milionų gy
ventojų. Anglija pasituri tos 
šalies išnaudojimu. Be Indijos 
Anglija1 turėtų išnykti kaip 
juros migla. j , 

vieną lašelį kad kas įpiltų į 
.burną. 

(Dainuoja gargaliuojančia 
gerkle) 

Gerčiau, gerčiau kad galė
čiau, 

Jaučio gerklę kad turėčiau. 
Pilčiau stiklą po stikliuko, 
Kol užmigčiau ant staliuko. 
(Kalba) I r tu sakyk man, 

ko tas žmogus neišgalvoja ir 
vis del visuomenės gero, vis 
kad visi butų sotus ir prigėrę 

1 ir priėdę ir dar ir dar... 
.(Užsigeria ir vėl kalba). 

Tik aš nežinau ką čia padaryt 
su ta "gistrataci ja". 

Viena kartą aš klausiu sa-
liunininko, sakau: — Mister 
Bosai, ar aš "gis t rotuot is" ar 

PERMAŽA D A R B I N I N ^ 
\ 

geistini žemdirbiai ir šiaip vi
sokios rųšies amatninkai. 

Anot iiiinisterio, artimoj at-
Ne vienos 8. Valstybės jau-. e i t y io^[ų kolonistų Kanada 

čia didelę darbininkų stoką, j i e§ko g n e v į e n & Valstybėse, 
Antai ir Kanados valstybė tuo j o e t j r Europoje. ' 
klausimu susirūpinusi. feeniau Kanados pramonės 

Kanados ateivybės departa- centruose siautė nedarbas.Nuo 
mentos ministeris Cbarles Ste-- jo daug žmonių pavargo. Bet 
\vart paskelbė, jog ateity Ka
nados valdžia imsis naujo 
nusistatymo ateivybės klausi
mu. 

Iki šiol Kanada, lygiai kaių 
ir Buv. Valstybės varžo at-
eivybę. Bet. ateity, sako mi
nisteris, bus kitaip. Ateity Ka 
nada panaikins varžymus. 

Tai ne viskas. Kanada be 
nes religijas. Visoj šaly gy- darbininkų dar kalbins iš ki-

šiandie nedarbas beveik visai 
pasibaigė. 

Stoka amatninkų. Nedarbo 
laiku žymi dalis amatnLnkų iš
keliavo į Suv. Valstybės. Gavo 
ten darbus ir jiems gryžimas 
atgal nei ne galvoje. 

Reikia tikėtis, kad kuomet 
Kanada pakeis ateivybės įsta
tymus, ji susilauks užtektinai 
darbininkų tik iŠ vienos Euro-

niasonai veda aitrią kovą vuoja daugybė, mažesnių reli- tur ir kolonistus. Ypač jai bus ! pos. 

n$! Tai jis man ve kaip pa-; 
sakė: — Jei turi dešimts do-! 
lerių, tai gali gistrotuotis^ jei 
neturi taj eik *gult. 

Aš žinoma jo paklausiau, 
nuėjau ir atsiguliau. Pabndęs 
vėl misliju: ar Čia "gistruo-
t i s " a r ne? 

Jei . aš "gistratavosiuosi" 
tai kelias savaites turiu pasa
kyt "munšainei" 'good bye,' 
jei ne, tai sako neįsileis į ' i se
ną krajų". O kad tu sprog-
tuni, kaip aš įkliuvau! Jeigu 
Šoksi per tvorą— kelnes per
siplėšia jeigu nešoksi, pasilik
si kaip ožys kyailas., 

Aną dieną skaitau "Naujie
n a s . " Ugi žiūriu, žiūriu, kad 
"gistraci ja ," tai "karlika-
lų" išmislas.ir sako geriau už 
tuos pinigus nrunšamės įsi-
traukt, negu.>kad atiduot ko
kiai ten "Tėvynei" ant uode
gos, * 

Nugi perskaitęs aš ir misli-
ju; argi aš ligi šiol buvau; 
toks kvailas ir pats nežinojau 
toks esąs. O jeigu aš nežino
jau kad aš esu kvailas, tai 
reiškia kad aš visai kvailas. 
P'ai aš visuomet dabar ir 
skaitysiu " Naujienas", nes 
matyt kad jos tik tam o ne 
kitam, reiškia, man o ne ki-

i tani yra leidžiamos. 
(Užsigeria). Taigi, gerbiami 

ir godotini ir vėl gerbiami ir 
vėl godotini sveteliai. Aš da
bar "kanečnai" nutariau kad 
nes.igįstratuosiu ir gana, nors 
už tai reiktų eit ir ant kartu
vių, bet ir pakarftas ir dar ne
si gi stratuosiu. 

Ugi kam man gistratuotis ? 
Ar manot tų kurie užsigistra-
tovojo pilvas didesnis yra už 
mano. Ir aš toks pat pilvietis 
kaip i r visi, ypatingai kaip 
munšainės išsigeriu... Bet, t ie 
sa, aš ir buvau užmiršęs (už
sigeria). Ah ta ta ta, tai ska
numėlis. O kam man .dabar 
gistratuotis kad aš galiu ve 
kaip (vėl geria). O kaip bu
čiau užsigistratavuojfs, tai tu 
rėčiau važiuot į "seną krajų , ; 

kiaulių ganyt. Na, jųs karli-
kalai mane paminėsit už tą 
gistrataciją. I tad jųs man taip, 
tai aš jums ve kaip (atsuka vtz 
pakalį ir nori pasilenkt, bet 
besilenkiant staiga pradeda 

čiaudėti ir nusičiaudi net ke
lis kartus; tuomet atsisukęs ir 
vėl kalba). 

A r žinot ką sve-(čiaudi )-te-
Jiaif Atsiprašau, mane | ian-
dien nosies liga užpuolė {ge
ria, begeriant sučiaudi ir iš
puola jam bonka, sudužus boa 
ka, žiuri nusiminęs ir vėl kai-

Tai vis tų nevidonų' karli-
kalų darbas, per juos aš turė
jau išmesti banką (spardo 
bonką). Aš jiems "pal iks is iu" 
kada nors. Aš prieš juos visas 
armoįas, visus kulkosvydžius, 
visus makabilius pastatysiu. 
Visos" CJiicagos šunis aš jiems 
paleisiu. Palaukit, aš suorga
nizuosiu tokią draugiją, ku
rios narys jei susitiks karli-
kalą, tai kad šitaip padarytų 
(nori atsukęs užpakalį pasi
lenkti, bet vėl čiaudi). Nugi, 
čia tai turbūt devynios s asilo 
galvos sulindo į mano nosį: 
(čiupinėja nosį) rOdos nieko. 
Kas čia galėtų but!f Palauk 
tu nevidone! (nusivelka švar
ką ir apsuka juo galvą ir taip 
vaikščioja; paskiaus meta nuo 
galvos švarką ir vįil kalba). 

Taigi gerbiami mano ašme
nys, aš> šiandien negalėsiu dau 
giau kalbėti, palaukit kol ne
bus mano nosis pasiutus, o 
tuomet aš dar ką nors papasa
kosiu. (Uždangai nusileidus 
dar girdisi čiaudėjimas). 

Brizgilas. 

BUSIMAS DARBININKAS. 

— Tamsta, išrodai. ti-uputi 
pavargęs. Turbūt simkiai dir
b i ! 

— Ar manai kad yra lengva 
tiaukt plytai ant trečių luhu' 

-1- Ar senai tamsta ten dir
bi? 

,Tai jau nuo rytojaus pra s 

dedu. 

MŪSŲ VAIDAI. 
— - — 1 

— Tu sakai, vaikeli, jūsų te 
tis buvo inšiurytas nuo eks
plozijos ? 

— Ne, mama sakė, kad per
daug mielių pridėta į ją. O te 
tis sakė kad per mažai cuk 
raus buvo. 
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KULTŪRA IR STILIAI 
Ašarėlė. 

• r - - • -. • f i .t. j 

Augalai, gyvuliai, visi turi kokį nors 
•ubą. Ją rūbų stilius gamtos nustatytas, 
fe nesikeičia. Paukšteliai visą savo ain-
iių nešioja bemaž vienos spalvos ir išvaiz 

pos formos plunksnas. Šunelis pergyvena 
Įavo dienas nešiodamas vienokius kaili 
lius. Jie, kas sezonas nesikeičia. Lelija 
;uri vis tą pat puikų karališką apsiaus-
[ą, kurio grožei nieko negalime pridėti. 
Smogus — žemės viešpats gali netik savo 
Įavo kailių skaičių dauginti, 'bet ir jų iš-
aizdą mainyti ligi bedalybės. Kad jisai 

iumano visokiausius aprėdai us, gerai ž i-
lome. Gyvuliams užtenka gamtos papuo
šimo. Žmogui neužtenka. Bet drabužiai 
lešiojami ne vien papuošti savo kūną, bet 
[r apsaugoti jo šilumai. 

Apsirengimas Amžių Bėgyje. 

Visuose amžiuose žmogus rėdosi su-
lyg savo civilizacijos ir kultūros laipsnio. 
[Jrabužiai visuomet buvo ir kultūros sini-
)olis. Kultūra arba jos stoka, pasfrodo 

[ų madose.' Mūsų drabužiai fotogra
fuoja mūsų skon£ pamėgimą; rodo kas 
les esame dvasioje. Jie yra matomas ir 

porinis ženklas, kalbąs kaip apie indivi-
laalio žmogaus, lygiai- ir tautos bei am-
tiau> sielą. 

Studijuojant amžiaus architektūrą, 
tapybą, bei aplamai meną, galima aiškiai 
skaityti žmonių kultūros istoriją. Jame gy 
vai pasireiškia žmonių mintys, jausmii, 
apvilkti į tam tikrą rujbą — stilių. Stiliai 
ir mados tai teisingi rekordai (amžiaus kul
tūros ir tų metų žmonių siekimai. Visur, 
ir visados randame aprėdalą sulyg išsila
vinimo laipsnio. 

patarlė, "Pasakyk man savo drau
gais, o aš tau pasakysiu kas esi", veda ir 
prie panašios: "Parodyk man savo dra-
bu&ius, o aš spręsiu tave iš jų". Jie mums 
duoda pirmus įspūdžius apie kitus. Taip 
kai mes ateivį sprendžiame iš jo apsiren
gimo, taip ir kiti apie mus sprendžia. At
eities žmonės spręs mus ir mūsų civili 
zaciją. « 

• Tautų Stiliai. 
Kiekvienas amžius, kiekviena taut*:, 

kiekvienas individualia žmogus turi savo 
ypatingą apsirėdymo stilių. Tas ypatin
gumas jam vienam priklauso, ar tiems 
laikams ar tautęms. Barbarams užteko ir 
užtenka apsirėdyti gyvulių kailiais, plunk
snomis,, žolėmis, lapais. J ie neturi. supra
timo apie estetinį — grožės skonį arba 
grožės laipsnius. 

Senovės graikai apveptino ir suprato 
grožę pilna prasme — spalvų, darbo, min 
ties, karakterio grdžė. Todėl ir tų laikų/ 
apsirengimas atatinka grožės amžiui. 

Graikų tauta *buvo puįkį, neskubi 
tauta. Turėjo laiko i r noro gyvenimo 

gracijoms i r dailei. Jų drabužiai, apsiren
gimai visa tai vaizdžiai tvirtina* Laisvi, 
pilni, gražus, turtingai spalvoti, akį džiu
gino. Graikai pirmiausiai sjimanė estetinį 
apsirengimą. Būdami estetiniai žmonės, 
jų apsirengimas sutinka su visais esteti
niais principais. . ' 

Senovės romanų drabužiai stipriai 
vaizduoja j $ drąsa, lenktynių ir karo spor 
tą. Jįe tada turėjo galingiausią kariuo
menę 'pasaulyj. Jų stiprybę, energiją, 
praktiškumą, ir tuštybę, gali skaityti tų 
laikų madose. 

. Viduramžių ritieriški idealai pasirodė 
ją apsirengime.' Karžygiai, bajorija, tar
nai, sodiečiai visų ypatingi kostiumai. 

^Viduramžių didelis lepumas ir ištižimas 
'pasirodė aristokratijos ir bajorų apsiren
gime. Šilkai, aksomai, aukso papuošalai, 
buvo vyrų ir moterų nešiojami. Brangiau:-1 

šios medžiagos ir šviesiausios spalvos dra 
bužius nešiodavo. Vienu laiku ponai ir 

/ f ran ta i ' nešiojo batelius su užriestais ga 
ląis kurie buvo prisegti pr ie kelių su si
dabriniais grandinė! iais. Vyrai nešiojo 

• ilgus plaukus ir puošdavosi su mezginiais 
ir kruzais. Kartais vyrai pralenkdavo mo
teris žibančiais kostiumais. 

Stiliai, dabar keičiami kiekvieną se«-
zoną. Senovėje vyrai nešiojo visokias 

v spalvas, Rodos, kad vyrų apsirengimas 
priėjo prie galutino stovio, nors j ų ma įų 
yra formose, bet ne tiek žymiai ^eičiasl 
kaip ^noterų. Ga<U jų kepurių formose 
skaityti ar tai išlaidumą, pratiškumą, iš

didumą, apsimetiAtą ir t. t. Kažin ar ir 
moterys prieis ka>da nors prie pastovių 
madų? 

Mūsų Mados. 

Jei apsirengimas skelbia kultūros lal-
psnį, kaip išaiškinti mūsų dienų apsiren
gimą? Neti£ moterų, bet ir vyrų. Estv 
me apsipi?afę^ su mūsų ma&loftHPt Kaip ir 
kiekvieno amžiaus žmonės, mes i r ma* 

- nome kad niusų apsirengimas yra artisti
nis ir išmintingiausias. Žiūrim^su panie
ka į praėjusių amžių apsirėdymus. Ką 
ateinančios kartos pasakys apie mūsų 
madas ? 

Flaperė. r 

Flaperizmas vaizduojamas tinkamai 
trumpais drabužiais, pakerptais plaukais, 
cįgąretų burnoj. (Jei moterys p radės^y-
pkes rūkyti, drabųžiar taikinsis prie to 
nemoteriškumo) 7 v ,~ 

" J a z z " muzika (jei tokį trukšmą ga
lima, vadinti muzika) gerai tįnka flaperei. 
Ar galima įsivaizdinti graikų /estetinius 
drabužius su " j azz"? Ne, greičiau barba
rų apsirengimas, dėlto kad' jazz 'muzika 
turi elegancijos. Visa tai matoma ir jau
čiama mūsų gadynės dvasioje. Gyvename 
per greitai. Pinigų meilė visur įleido savo 
šaknį. Turtų troškimas visur viešpatau
ja. Skubinamės ..gyventi, pinigai gausiai 
leidžiami', patogumų apsčiai turime. T a i 
ir mados t a i k o j prie žmonių. 

Mūsų graižioji lytis išoriniai rodo 

tuštybę, bet po tuštybės ^kevalu jos yra 
tvirtos, drąsios moterys, o ne tos bailes, 
senų laikų moterys. Praėjusios kartos, ap
sirengimas didžiai skiriasi nuo šių dienų. 
Matpme, kad ir moteries padėtis žymiai 
skiriasi nuo anų laikų. Šiandie moteris 
turi laisvę, nors tik pradžia tos laisvės ku
rios j i siekia. J i profesijoj užima lygias 
vietas su vyru k. a. gydytojo, advoka-
toj teisėjo. Vyras, turi prisirengti sutikti 
moteriškės kompeticiją kiekvienoj s r i t t 
Tockel ir mados su ta jas laisve pasikeitė. 
Moteries stiliai vaizdena nejautrumą, drą
sumą, daugiau liuosybės, nepriklausomy
bes, pavojų niekinimą, o-ne tylią, kuklia 
gėlelės tipo moterį. 

. Mūsų laikais* kada senas nosis per
dirba naujomis, kada ant plikos galvos 
plaukus gali užauginti, spalvą žiliems 
plaukams sugražinti, blakstienas naujas į-
sigyti ir t. t., kiek daug šioje madų kny
goje gali išskaityti grožės ir harmonijos 
trukumų. Stipriai išbujojusi materiale 
įu l tura skandina nepamainomą dvasios 
turtą, dirbtinas inądų stilius negrąžina 
prarasto žmogaus didybės i r vertybės sti
liaus. £r blaškosi ir nerimsta pasaulio vieš
pats, pakol nesusiderins kūnas ir dvasia 
kultūros sirįfonijon. 
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Dr. M l Stupnicki | 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, UJLENOJU 
Telefonas Yards 5081 

Valandos — 8 Iki 11 Iš* ryto| 
po pietų 5 iki 8 Tak. Nedėllomis 
ofisas uždarytas. 

•i'i'l ISSS 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. Q. lf. Glaaer pa. 

reina i rankas Dr. Chaa. SegaL 
žento Ir partnerio. Ylai senleje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo patiea Dr. O. M. Glaser. 

3148 So. Morgan Streoc 
Ofiso Valandos; Nuo 18 ryto 

iki S po piety, nuo 8 iki 7 rak. 
Ned. nuo 18 lkl J. po platų. 

Telefonas Yards 887 

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

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

5 iki 7 vai vakaro. 
Res. vai.: 2 iki 4 po pietų. 

4193 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 0098 

Bir*?ToT*ri*7rcc?r¥IT3r*^^ 

: 

DR. A. K. RUTKAUSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4443 So. Westero Avenae 
Telef. Ijafajette 4148 

Vaan4os: 8-11 rytais, 1-2 po 
*)letų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
aiais Uktal po pietų 2 iki 5 vai. 

D R A U G A S 
m tttĖĘMĘm Wįm*mmA laimiu iirthiiMigi • I ' " » • " 

ILL. 

Reikia organizacija, spaudą 
praplatinti. 

L&pkr. 28 d. 1922 čia mus 
aplankė kalėdniajsaj, kun. J* 
Paskauskas, iš Sv. Petro ir 
Povilo parapijos* 

Ką tik apsigyvenus šioje 
kolonijoje, iš karto aprodė lyg 
nejauku aplėktus Ciceros ko, 
loniją ir jos i4ėjines organi
zacijas ir vienjiiinžius drau-
gus-es. Bet kadangi ir šį kam
pelį atlanko dvasios vadas, 
tai nusiraminimas išpaJengvo 
grįžta. 

| biausia, kad rodos, ąis^kampe-
lis ufeiuiršitas spaudos reika
lais. Gal tai ir kliudo lietuviu 
siusi risiniui. Reikėtų vietos lie
tuviams pįrnųausiai pasiru-

l*ad, vardan 3 kp, tariu,šir
dingiausią ačiū visonis. rinkėr 

fįonis-jui, taipgi tariu ačiū ko
misijai pp. J. Mikolainui, V. 
Bukauskui,. Ą. Valančiui,. J. 

katalikišką spaudą, 
įf. Šliogeris. 

1—— < • — 

Ę. S8V IiSrUIS, ILL. 

pin$V paakjeisti kuoplačiausiai] Junčiui, taipgi pp, Anglickiuf, 
Bajakui, ir. kitiems. Negalių]frjjįę laJbfiLį darbščia^ mergai 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4881 Sa Ashland Ave. 
TeL Yarda 8»4 

Tek Yards 0884 
OFISO VAL.: 

8—18 v. ryto. 1—3 Ir 7—8 v. v. 
Nedėllomis: nuo 18 v. ryto lkl 
1 vai. po pietų. 

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

Dr. A . A. R O T E 
Rl SAS GYDYTOJAS U 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Iv visą chronišku Ilgų. 

Ofisas: 3335 S. Halsted s>t. 
Vai.: 18—11 ryto; 2—S po 
piet, 7—8vak. Ned. 18-—18 d. 
Ras. 1188 Independence Blvd. 

Cbicago. 
"ZJ 

DR. S. NAIKELIS -i 
L I E T L V I 8 " 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

8262 South Halsted Street . . 
Ant viršaus Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
i—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėllomis nuo 10—2 
O ofisas ir gyvenimo vieta: J£ 

į »*S<*S«e*3Ea5«46tf^£a!^^ 

Te' Blvd. 7042 {j 

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

5712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47-tos Gatvės 

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

Čia gyvenantieji lietuviai 
jautė nepaprastą džiaugsmą, 
kad aplankė juos pirmą sykį 
dvasios tėvas (kalėdninkai). 

Man apie šią koloniją dar) 
nieko nežinoma. Bet sulyg ka-

Įlėdniukų išsireiškimo, čia gy-
vena nemažai lietuvių katali
kų, l>et kad plačiai išsisklaidę, 
tai nelengva juos sužinoti. 

Draugijų atrodo nėra nė jo
kių. Todėl ir susinėsimas ne
lengvas. Reikėtų šiai kolonijai 
visų pirma suorganizuoti A 
L. R. K. Federacijos skyrių, 
Labdaringos- Są-gos kuopą, L*. 
D. S. kuopą, ir kitas organi
zacijas. Gal butų patogiausia 
prie Šv. Petro ir Povilo para
pijos. Tada rastųsi ir jėgą 
išbudinimui kolonijos.Bet s vai* j 

Kalbės šauliu Atstovas. 
Gruodžio 6 d, 7 vai. vak,. pa 

rapijos salėj, kalbės Lietuvos 
Šaulių Są-gos atstovas, gerb. 
Ak Žmuidzinavičius — Žemai
tis. Ji* kalbės apie Šaulių ko
vą ir darbuotę už Lietuvos 
nepriklausomybę. Jis taipgi 
paaiškins apie Lietuvos pilie
čių registraciją Amerikoj, 
kuri užsibaigs neužilgo, gruo-

fdiio 22 d. 
**\7isi lietuviai, lietuvės atsi
lankykite į šias prakalbas. 

Registracijai blankas ir in-
farniaoijas xgajiraa gauti pas 
U. L. Pask. stoties valdybą. 
Kreipkitės pas pirm. kun. S. 
K Kolesineką* 914 N. 15-th 
St. arba pas rast. K. Buitkų, 
915 a Excbange. 

L. Iv. f. § t Valdyba, 

užmiršti šeimininkės p. Miko-
laįnįenės, už pasotinimą visų 
darbininkų be išlaidų, — Čia 
ir Ciceros biznierių nuopelnas. 
Negalima praleisti nepasakius 
širdingą ačiū gerb. klebonui 
H. J. Vaičiūnui, o ant galo vi
siems didelį ačiū Ciceros žmo
nėms — aukotojams, 

Ta# day" vedėjas, 

fctę kaip p-lė A. Kuzniauskai-
Jtė, kuri yra L. Vyčių cen 
tro sparto sekcijom vice-pirmi-
ninfc* ir d#da visas jėga§, 
kad praplatinus sportą jau-, 
nimo tarpe. 

< . i 

CLEVJELAND, OHI0 
ŽINJIM;S, 

GRUŠUOS,. ILL. '"TAO DAYV 

1 

Dr. Q. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visu 
akių tempimą 
kas yra priežas 
tim i skaudėjimo! 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tum», skaudančius. Ir užsidegusius 
karščiu aklų kreivos akys katecak-

[ to, nemiegi o; netikras akis i n dedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro f 
Nedėllomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Tel. Ganai 247. Vak. Ganai 21l8f 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

1821 South RaJstod Strees 
.Valandos: 14 iki 12 ryta: 1 lkl 4 

po pietų: 8 iki 9 vakare 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo oflsa po nnm. 
8241 — 43 So, Halsted Strees 

Naujame Jociaus Ręst. 2 luba. 
Priima Ligonius nuo 8-12 A. M. 

•-» P. M. 
Tel. Boulevard 7178 
Rezidencijas TeL Fatsfaz 51174 

I 
. . . . 

18.30 
16.75 
15.82 
15.78 
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AR GALVA SKAUDA? 

OCCO<>3COOOCOOOOOOOCOOOOOOC 

Dr. J. SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas Pullman 3385 
10901 So. Michigan Avenue 

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

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

Ashland Avenue 
VaL Nuo 4 . iki 9 vai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia? Jei tamsta 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 ani visados pa-
frydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj s e k a antra. 
r trečia: Yra gerai suprantama kad 

sekame operacija ir trečioji yra 
'iaug sunkesnė ir pavojingesnė iš
laikyti Ir tuom kart ligonis Įlėkta 
neišgydytas, 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. Asblapd Ave., kanap. 
0 18-tos gatvės 

I Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 18 Ir 17 
-• Ant viršaus Platt's valstinyčlos 

Temyk mano parašą. 
Valandos nuo 10 ryto Iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

F Res. Tel. Cicero 8858 , J 
Ofiso Vak Cloero 48 ftj 

DR. J. SHINfiLMAN 
1828 So. 48 O o u t 

N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

Tel. Boulevard 2180 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Vardai ir pavaj^lss rinkėjų. 

PiTmoj vietoj galima statyti 
p. Joną Lileikį, nes jis darba
vosi ir rinko sykiu su mote
rimis, T̂ ai pinuas vyras kurs 
rinko aukas kokioj noi^ '*tag 
itay". Motei-Ų nebaugiausia 
turėjonie. 

J . Šileikis į trumpą laika 
surinko $4.74. 

Rmkejos, 
K. K^avaliauskienė) $32.(1) 
13. (irigaliuuienė 29.14 
U. Aiexandravičienė . . 26.38 
K. Urieaitė 23.10 
K. Kijsminaitė 21.271 
RiKįakienė 21.1^ 
A. Ąn^JU'eliunienė 20.16 
K. Giividienė 20.45 

JĄ. Beiuoraitė 
Kavaliauskienė 
M. Jakštą . . . 
J. Maįtas 
yanteaitie-nė. 13.40 

j Į o . K a t k i e n ė 13.261 
A. Tgnotaitė 13.25 
B. Srlkiniutė '.. 12.95' 
Sasnauskienė 12,62; 
Sti^lčiunaitė ll.Oyti 

f V. Stepulevičiena . . . . . . 10.23 
M, Balsiutė 9.90 
O. Šileikienė 9.83 
Ą. Monkaitė 9.75 
A. Sasnauskaitė 9.32 
I i Kasiulaitė 9.06 
^arenibienė. s 8.81 
$. Valančiūtė į 6 3 
a. 8teponkaitė 8.00 
|f; Anibroaaitė 7.01 

Semonauskaitė 5.66 
Kueienė ., 5.22 

Oasienė 5.20 
Btrelčiuniehė 5.20 
pi: Bilevičienė 5.25 
B. Semonauskiutė 4.42 

* * 

B. Bartašiukė 3.47 
|> Gedžiunienė 3.51 
O. Lazįlauskaįtė 2^63 
H Kuneienė 1.97 

| Q. Mišeikiutė 64 

Jonušaieiai nepai ia j^ dirfeę^ 
katalikiškoj djr^^oį i^i^in^c. 
sugyvenimo taį jąjuna*. po;^. 
lei. 

Mergaičių basket-ball ratelis 

. Per. pa.si(iarbavini,% p-1^ 
A. Ku^mąuskaitės tapo, suor 
ganizuota inergąičiŲ "basket 
haU" ratelis ir jau praktikuo
ja prie žai4iino. i 
B Garbė mujus turėti savo 

5! 

NEa>ASE(4l̂ . VJPUJĘ. 

mmjL i 
v 
i 

JįViso $475.47 
Smulkių aUkų neužrašyta 3.73 

SKAITYKITE IR PLATINKf-
KITĘ "DRAUGĄ" 

,-^||l|<yH|ĮĮ V * W 
Rr. i. Ę; MAk KARAS i) 

v: 

Lietuvy s GydytQJa&, 1» CpJru]X||s 
10880 S. Mtcbi«an Avenue 
Telef. Pullman 842 ir 848 
KliK&TRA GYHYMAS 

Tai viso $479.20 

Svaidininkus pagerbė. 
Lapkr. 18- d. L. Vyčių 25 

kp. surengė šeiiuyni^ka vaka
rėlį, pagerbimui "base nok)" 
ratelio svaidininkų. Api^ 7 
yal. vak. susirinko puikus bū
rys jaunimo ir graižiai < pasi
šokę, pažaidę, apie 9 vai. ėjo. 
visi vakarieniauti. 

Svaidininkams prisegė po 
gėlę. Bevalgant kai-kurie iš
reiškė savo minttis. 

Visų pirma kalbėjo labai 
Vyčių gerbiamas ir mylimas, 
tai L. Vyčių 25 kp. pinu. 
Jurgis Kuzas. Jis apipiešė vi
sus mūsų s valdininkų var
gus, kaip buvo sunku iš sy
kio juos suorganizuoti. Antras 
kalbėjo. J . Višhiauskus, ra
telio pinuininkas (manaiger). 
Jis prižadėjo' stengtis pada
ryti ratelį taip tvirtu, kati ti-
kįsi net ir SnringfieAdiečius 
sumušti. Lauksime pasekmių. 
Trečias . kalbėjo Ant. Pango
nis, kapitonas. Jrs padarė ap
žvalgę, ir davė patarimų, kaip 
rateiiui laikytis » vieny
bės. Ant. Pangonis yra atsi
žymėjęs žaidime savo pozici
joj kaipo "short stop". Net 
svetimtaučiai gėrėdavosi jo 
miklumu. Ant galo vakaro ve
dėjas M. Ardzijauskas pade 
ko jo svečiams už 'atsi tanky 
mą. 

Didžiausia garbė pripuola 
mūsų šeinuninkėms ui paga-
muiHua taip gartižio.^ va kari v-
n(įs. Jaunimas dar pasišoko, 
pa&ridė ir apie 12 vai. nak
ties išsiskirstė gėrėdamies to 
taijp puikiu vakarėliu. Vyčiai, 
daugiau panašių vakarėlių f 

' ' Šventoji Nakjtis''. 

Gruodžio 17 d. ^v. Jmgic 
parap, svet. L^VyčUų 25 kp. 
ckoras scenoj, statys labai 
puikia operetę "Šventoji nak 
t is" . Šit4 optiretę tui'ėtų'kiek-
vienas katalikas pamatyti, nes 
tai bus perstatymas tos^ nakr 
tl"ik kada Kristus "užgimė. 
Choras deda visas pastangas, 
kad operetę kuogeriausiai pas 
tacius. 

Darbuotojų sutuoktuvės. 

, Lapkr. ^1 d. 9 vai. .ryte kun. 
Vilkutatfis smišo, neaCmea-zga 
IUJU moterystės ryšių PiviŽ^J 
Jonutšaitį su Elz. Pauli kaito. 
Abudu yra L. Vyčių 25 kp. 
nariai. P. Jonušaitis eina kp. 
raštininko pareigas & L. E. 
K. A. 50 kp. ir yra veiklus 
narys. Elz. Jonušaitienė (Pau-
likaitė) per ilgą. laikų daly-

p^sveikį^iiiajs, i r meįų įsenuaio 
O4QH ligos pranyks, ir paskui 
atsinaujins jam energija. 

Ž&oBia, ne vi«i gajį vis^ 
Jaikų būti an4 lauko, ̂ bet blie 
fgas gali miklintis laukę nors 
trumpą laikų, ir valgyti pap-
įasta> naudingų maistų. 

(Sveikata priklauso nuo pa 
prasto, vidutiniško valgio. 
Nereikia mėginti visokių val
gių, bet renkant ji, panaudo
t i savo sveikų protų. 

Foreign Langruąsre Inf. Service. 

•• • _ _ 

Š.unų savininkai jau senai 
patėmijo, jog kuomet šuo pra
deda tukti ir sunkiai kvėpuo-. 
ti tai tuoj jį ufiįpuola kokia 
nors odos lįga. I r tada jau 
sav«wnkas paleidžia šunį ant 
lauko. 

Godumo .nuodėmė, yra i>apr 
rasta, ir todėl verta nupejki,-
mo, bet kaįp ir visi kiti 
tos įstatyčių peržengimai 
savo bausmę. Riebumo nepa^ 
§ė gūnias, neveiklus protas, 
raudona nosis, pučkuotas vei-
das, kroniški odos išmetimai, 
.didelis nuovargis ir; nervišku
mas, priklauso nuo neprižiu-
rėjimo i žlebčio,)inio aparato, 
Šio,aus dienomis, daugeliu pri
verstinai valgo visokių nesu-
?Jebčiojamų valgių paakstini-
mui nuvarginto gomurio. To
kių ašmenių vienintelis kūno 
miklinimas tai' vaikščiojimas.) 
prie ir nuo stalo. Perpenėta.<, 
skilvio, neinajimu sergantis 
žmogus, kuris pripratęs prie 
lengvo gyvenimo smagumų,, 
tai kuomet priverstas dirbti 
lauke ras, jog jo įsigalėjęs 

' ' « ! • j M > J į J:* " i ' i •' ' - ' . ' l ' - i " " I 

v T -̂ Kas ta magina? 
— Tai plaunamoji masina* 
— L<eisk jos pajiurėti. 
— Kamgi? J i ne-

pritaikinta • munšainės dirbi-
muį.. > N 

OB, CHARLES S E G A L I 
įlė savo ofisą po numeri t 

4188 SO. ASHLAND AVENUE 

* SPECIJAtISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyru JLigų^ 

ręiL: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5j 

1po pietų,: fiūo 7—8:30 vakare. 
Nedėliomis: 10 iki l . 

Telefonas Drcxel 2880 

Hm i 

NAUJIEJI LIETUVOS 
L I T A I 

Pinigai 
Jau Siunčiama Per, 

DIDYJI VALSTUINI 
BANKĄ 

Central Manufacturing 1 
District Bank 

1112 WeBt 35-ts Street 
'¥ Chicago. 
'Turtas virš $7,000,000.00 

ZJ 

^HfNalura GJUB iRstHoJel 
> L U l l | ^ D ] R j ^ VELONIS DR.. 

Osteopathas, Ciiiropratas 
NaturopatUas 

Gydau jvairias ligas, o ypatin
gai užsieen&jusias,. be vaistų ir 

operacijų, — naujausiais bu 
dals. ^ 

4224 Archęr Av. Brighton Park 
Tiieater Bldg.. 2-ros luix>s-
Valandos: nuo 9 iki 12 diena-

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

Tel. Lafayette.5698 

E k s k u r s i j a 

d. 

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis ia tavo sielvarto.! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal- j 
vos ; odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojau s pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir pp to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil-
gapSiais. 
Kaina 65c. aptiekose, arba prisius-
kiltsJSc, tiesiai j labaratoriją. 

R, AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn. N. Y. 

I T Ė V Y N E 
* A$T, S. S. AMEEIKA 
IiPLAUKU (kuodžio 13 

nies iog iš New Yorko j Breuien, 
paskui geležinkeliu iš Eitkūnų j 
Kauną. 

Nepaprasta proga tiems, kurie no 
i i l inksmai Kalėdas praleisti su 
savo mylimaisiais. Norint daugiau 

žinių apie trečią 
klesą rašykite ši
andien. 
3-os klesos kainos 
J li*vme*i $103.^0 
I Kauną 185,15 
I Vilnių 105.30 

A. C. Rypkevi-
čiua ypatiškąi v is
ką pats prižiūrės. 

UNĘTED STATES L I N E S 
45 Broadway Ne*v York 

92 State Street, Boston, Mass. 
j 110 S* . D e a i b o m St. Clilcago, 1U. 

tJ. S. SgĮFPING BOAflD 

U?TBW)J»J^.lftI)lENU 
, Vienintelis vandenin kelias Lietn-
von per Soutnampton ant Milžinų 
.laivtf AQUITAN*A 31AUKETAN1A 

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

Apleidžia New York ą kas Utarnln 
ką Greitas persėdimas Southamp-

tone^ Lietuviai ypatiškąi, lydėti 
I Piliavą (8 kl: $150:00) 

(3 MU 8*08:50) 
Karės taksa| atskirai 

KELIAUNINKAI Ifi LIETUVOS 
sėda ant laivo Piiiavoj važiuojant 
į Soųthamptoną ir ten persėda ant 
Mažinu laivų: Savaitinė tarnystė: 

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

=—— 
• i o..< 

Zš 

Kloki* 10.00 
Gryno-jpelno lieka $.69.20 

IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIHIIIB 
LIETUVIAI AMERIKIEČIAI. & 

K A L I O M NETOLI!; 
Jūsų giminės, ąr geri pažįstami LIETUVOJE ti

kisi nu.Q. JUČU. Kalėdoius kokios nors dovanėlės. 
Amerikos Lietuvių Dienraštis i 

2i laba i t»m tikslui tinkamas. Užrašyk jį jiems. Kaina tik 
į.$6,00-Jis juos Lietuvoje lankys ir nuolatos apie jus ir 
i jūsų veikimą jiems praneš. 

Siųsk $6.00 šiuo adresu: 

i » v KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DOKUMEN
TUS PADAROM DYKAI. 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami 
- - vsados kreipkitės p«a — 

S.L.FABI0NASC0. 
808 W. 35tn St. Chlcago, 
Tel. Blvd. 0 6 1 1 . ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUDsOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pin igus ir 
Parduodame Laivakorte*. 

Esam Registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje; 
UŽTIKRINĄS! ATSAKANT* I R 

TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

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

Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Salle Street 
• fiambaris 530 

Telefonas: Central 8380 

Vakarais 3223 S. Halsted St.] 
Telefonas: Vards 4881 

**-.' •J^^s-8ffį-jįs-s,: ^ S S 3 

[Tel. Randolph 4758 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

18 South La Salle Street 
Room 1303 

|Valandos 9 ryto iki 5 po pietųj 
|į Namu Tel. Hyde Park 3395 

i g ^ — » — — — — — — ^. — ——— — — — — — — ——« 

j J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearbom } 
Strvet Tel. Dearborn 8088 
Vakarais: 10738 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel Pullman .8811 

g - - - . . . . . . - . . • • ^ - , mmmmm »«^į 
^•U4U»Hl«HUIIHMUHfU1UIIIUllt(UIU«||N 

S# D. I4ACHAWICZ 
S LIETUVIS GRABORIUS 
53314 W. 23-rd PL Chlcago, Dlg 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-8 
Sgiausia. Reikale meldžiu atslšau-S 

|3kt i , o mano darbą busite užga-5 
SnėdinU. TeL Canal 1271—2108J 
7liuiillllllIIHIIJlJllUJIIillIIUlllUitillillllS 

TeL Lafayette 4288 

PLUMBIM 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausla. 
"i/L, YLnKA 

3228 W. 38-th Street 

i 

/ 

Graborius ir Balsamuotojas 
K. SYREVICIA 

Automobiliai visiems reikalams 
2055. W. 22-ndLStr. 2148 W. 21 PI. 
Tol. Canal 8548 Tel. Canal 018jf | 

n=s9 --•——— ••*¥ — i 

'I?. 

Telefonas Boulevard 4138 

A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju lal-j 
dotuvėse ves
tuvėse krlkST| 
tynos* ir kltuo-< 
se reikaluos 
Kainos prieina
mos 

vavo Vyčių chore, taipgi y r a | « 
narė Aloterų Są-gos 26 kp. •*25&k*,* °^»¥ A*f#M 
Galime tikėtis, kad toliau 

DRAUGAS PUBLISHING QO; 
Ohicago; 111; 

5 

3307 Auburn Ave. Chicago 

į Valentine Dressmąktag CoUege 
2407 W. Madlson Street 
Telefonas Seeley 1848 

, Moko Siuvimo, Patternų klm 
pimo, Designing bizniui ir na-j 
mams. Vietos duodama dykai.1 
Diplomai, Mokslas lengvais at-| 

Okėjimais. Klesos dienomis Ir 
vakarais. Reikalaukit knygeli 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
le Taisyme. Norint informacija 

rašykite ar telefonuokite. 
SARA PATEK, 

Ceiefonas Yards 1138 
iTAOT^Y P 
¥AŽrTrr"f 

GRABORIUS. 
Balsamuotojas 
Tūrių automo-1 

įlius visokien r j 
reikalams. Kaina] 
prieinama. 

219 Aubuztt 
Ave. Chlcago.] 



DRADGŽS 
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KLANISTAI GRŪMOJA 
AIDERMANUI. 

Chieagos 5-sios wąrdos al-
derniąnas Mulcahy andai pas
kelbt', jo** jisai miesto tary
boje pakeisiąs kovą K u Klux 
klano organizacijai. Būtent 
pasidarbuosiąs, idant visi kla 
nistai butu pašalinti iš užima
mų viešojų vietų. 

Šiandie tas aide r manas ap
turi nuo klanistų grūmojimus. 
Eina laiškai net iš kitų mieš
t i . 

PRIEŠ KONSTITUCIJOS 
PROJEKTĄ. 

Chicagos miesto taryba nu 
pprend)' priešintis naujos kon
stitucijos projektui. Kad taip, į 

Programa. , 

Sveteliame' užkandus, jfer-
keista stalus ir 'sėdo stalan 
kiti, kuriems ; buvo pritrukę 
vietos pirmiau. Prasidėjo pro
grama. 

Nenuostabu, kad žmonės ne
tik iš Bridgeporto, l>et iš visų 
«!alių miesto atvvko i šv. Jnr-
gio svetainę, mat netik buvo 
vakarienė skani, bet ir progra 
tna puiki. 

Klebonas, kun. M. Krušas 
buvo vakaro vedėju. Klebonas 
gražiai pasveikinės svečius 
pakvietė p. A. Nausėdienę per
skaityti pasveikinimų svečių 
nuo šv. Kazimiero Seserų. Po 
tam duetą pianu skambino 
dvi mažos mergaitės, būtent 
Felicija Nausėdaitė ir Bronė 

LAIŠKŲ NEŠIOTOJAI 
PROTESTUOJA. 

Cliieagos pastos viršininkas 
parėdė, idant laiškų nešioto
jai (i:00 ryta butu pastoje ir 
pradėtų savo darbus. 

Nešiotojai pakėlė protestą. 
Sako, peranksti. Tas gaišina 
jų sveikatą. 

tai majoras Thompson vesti Bitetttlttė, Deklamaciją — 
kampanijai paskyrė komitetą ; Pakalbą pritaikintą pokyliui 
iŠ penkių aldermanu. |gražiai pasakė Broniutė Jab-

lonskaitė. Duetą dainavo 
"Skambančios S tygos / ' 
p l ės M. Ourinskaitė ir Ona 
Paliuliutė. pianu lydint p . J. 
Sauriui. Jiedvi sutartinai ir 
i nei i od i n'.ra i duetą išpildė. -Va
karo kalbėtojais buvo gerb. 
kun.Dr. I. česaitis, "Draugo" 
red. pažymėjęs Seserų — mo
kytojų nuopelnus lietuvybė? 
idėjai išeivijoje, ragino tėvus 
kooperuoti su mokykla besi
ginant nuo ištautėjimo. Vėliau 
kalbėjo nuosekliai ir energin
gai p. Tarnas Janulis, p. K. 
Na.ugžemis kalbėjo užbaigiant 
vakarą. Programą puošė mūsų 
lakštuB p-nia Valerija Bru 
čionė, kurios auksinis balsas 
niekad dar taip gražiui' nes
kambėjo kaip šiame vakare. 

PASKELBTOS RINKIMŲ 
PASEKMĖS. 

Cook apskrity rinkimų pa
sekmės oficialiai paskelbta šį 
Šeštadienį. Artimiausiomis die 
nomis nauji viršininkai užims 
savo vietas. 

GRIUVO STATOMU NAMU I ̂ ™ Iy<K'> ją kompozitorius 
p. A. Pocius. Dainavo mūsų 
brangus svetys p. K.' Sabonis 
(p-ijiai Sabonienei akompa
nuojant). Publika nešykštavo 
jam katučių. P-no Sabonio 
baisas rods vis didyn, platyn 
ir gražyn eina, kiekvieną sy-

SIENA. 

Po num. 4330 No. Kedzie 
• 

a ve. buvo statomi nauji na
mai. Aną dieną viena muro 
siena griuvo. Vienas darbiniu 
kas žuvo, kitas sužeistas. 

BRIDGEPORTO KOLONI 
JOS "SESERŲ VAKA

RIENĖ". 

k į kuomet girdžiu jį dainuo
jant. Mūsų skardusis tenoras 
p. J. Ramanauskas gražiai 
dainavo kaip visuomet. Vie
nuolyno auklėtinės sugrojo 
ant mandalinu. Deklamavo ei-
les p. Juzytė Kunciutė. Taipgi 
Vienuolyno alumnė, p-lė Ur-
biutė labai vykusiai pasakė 
dramatišką monologą. 

Dovanos koplyčiai. 

Sveėiai nepasitenkino ska
nia vakariene ir gražia pro
grama, bet nutarė sudėti dar 
ir dovanu Seserų Kazimierie-
čių koplyčiai, štai jos: p. Juo
zas Juknius, žinomas gerada
ris šv. Jurgio parapijos ir 
biznierius išdirbėjai? " b i t i n ų " 
— čekį ant $100.00. 

Juozapas černauskas. (Liet. 
boną ir $5.00 easb) $105.00. 

Adomas Zepiclo, (boną) 
$50.00. 

M. Brazauskienė $20.00. 
M. Krineveckienė $10.00. 
Po $7.00: Barbora Naugže-

rnienė, Veronika Jablonskienė; 
Po $5.00: St. Mažeika, (gra-

borius), Kazimieras Naugže-
mis, Dr. Stupnickas, Antani-

' S. Žiogiutė (5 metų amžiaus 
sutaupė) $3.00. 
V. Žiogienė $5.00 ; 

D. Žiogienė $5.00 
J . Petkus J$5.00, J . Paškauskas 
$5.00, Julius Vaišnora $10.00, 
TCIz. Vidmontienė $3.00, D. 
Pušinskis $1.50, klebonas kun. 
M. Krušas $5.00, kun. I. Al-
bavyeins (svetys) $5.00, kun. 
J . Skripka (vietinis) $2.00, 
kun. I. česaitis $1.00. 

Po $1.00 aukojo: S. Lešcaus-
kienė, P. Baceviėius, J . Leš-
ėauskas, Br. J . A. Ostrander, 
A. Sarpalienė, J . Urba, J . Bu
tėnas, P . K. Bručas, K. Sabo 
n i s, A. Smiigienė, P. Smilgie-
nė, B. Dovidaitis (mažas vai
kas) M. Talakauskis, Stefani
ja Zopieliutė (2 m. amžiaus) 
J . Sau ris, p. Skinka, p. Jur
kus, p-ni Bubinienė, p-ni Mi-
niatt, p. Mačiulis, A. Nausė
dienė, M. Janušauskienė, J . 
M. Miekeliunas, M. Baraus-
kis, A. Butėnas, D. Lisgaus-
kienė, I. Žilis, J . Pabijonas, 
A. Petrokas, A. Steponavieia, 
Origonis, A. Bukas, J . Dim-
ša, D. Liekienė, p. Pronckai-
tienė, B. Budrikienė. p. God-
vilienė, p. Davienenė, P. Kas-
mauskis, S. Slušnis. J . Ado
maitis, A. Gežtautienė, K. 
Kazlauskienė, J . Maziliauskas, 
O. Sekleekienė, J . Čukauskas, 
J . Vaišnora, Jul. Vaišnora, 
J. Bareius, P. Antanaitienė, 
O. Jucienė, J . Kulikauskas, V. 
Steponavieia. K. Pocius, M. 
Bliudienė, B. Petrokienė; 

Po 50c. aukojo: J . Rama
nauskas ir p. Krikščiūnas. 

Kolonijos Draugijų dovanos. 

Apaštalystės Maldos Dr-ja 
25.00, Visų Šventų Dr-ja 20.55, 
Šv. Onos dr-ja 24.25, Rožan-
cavos dr-ja 21.25, Šv. Petronė
lės 10.00, Šv. Jurgio 10.00, Šv. 
Martyno 10.00, Šv. Mateušo 
10.00, Nekalto Pras. P . Šv. 
10.00x Kanklių choras 10.00, 
Sv. Kazimiero dr-ja 54)0, Šv. 
Jono 5.00, Šv. Aloizo 5.00, Kar. 
Dovydo 5.00, D. L. K. Vytauto 
Dr-ja 5.00, Illinojaus Pašalp. 
Kliubas 5.00. 

progrrame, visiems kalbėtojams 
ii- abelnai darbininkams bei 
aukavusiems vaĮsrh) vakarie
nei. 

O ypatingai ačiū " D r a u g o " 
redakcijai, kuri maloniai tal
pino musij i'Aidos" praneši
mus apie vakarienę. 

Mūsų kolonijos žmonės iš
sijudino darbui Vienuolyno 
naudai — kaip saulės užtekant 
laukia Seserų Kazimieriečių 
savo parapijon pareinant. At
eityje žada dar labiau dirbti, 
o ypač mūsų draugijos pradėjo ! 

BRIGIITON iPARK. — Lab 
dalingos Sąjungos 8 kuopoj 
susirinkimas bus utarninke, 
gruodžio 5, 1922 Nek. Pras. 
Šv. M. P. bažnytinėj svet. 7 
vai. vak. 

V. Paukštis, rast. 

* . 

Pirmadienis Gruod. 4 1922 
1 ' f " • • = 

•m-- i-.&* j * , •> l« • 

NORTH SIDE. — Liet. Po
litinio Kliubo susirinkimas \-
vyks pirmadieny, gruodžio 4 
d. 7:30 vai. vak. bažnytinėje 
salėj. Visi nariai malonėkite 
pribūti, nes bus naujos valdy
bos rinkimas. Norintieji prTsi-

su mažesnioms aukomis, b e t i 1 * ^ 1 moWAu atsilankyti. 
i i v . . . - v - , . Raštininkas, koplyčios įtai&ymui žada nesi-; *__~^ 
gailėti šimtinių. ["., WEST SIDE. — Lietuviu 

Valio Bridgeporto kolonijos Į Namų Savininkų P. V. M. D. 
darbuotojai ir šv. Kazimiero j (Ii i . priesmetinis sus-mas į-
Vienuolyno rėmėjai! I įvyks gruodžio 4 d. 8 v. vak. 

P e n k t o ratas prie vežimo. | M e l d a ž i o « * 3 3 4 4 w - **A 
PI. Visi1 nariai pribukite lai-

PASTABA: Jei kurių aukos ]iUy n e s turime daug svarbių 
per neapsižiūrėjimą likosi reikalų aptarimui. (Tarp kit ko 
" D r a u g e " nepaskelbtos, mel- r inksime valdybų 1923 me-
džiame apie tai pranešt pp. t a m s # j f Danta. rast. 
Naugžemiams, o klaida bus a 
titaisyta. 

KURSAMS SEKASI. 

Antradienyje, Lapkr. 28 d. 
j<«u anksti vakare pradėjo mū
sų kolonijos moterys eiti į šv. 
Jurgio parapijos svetain. ne
šinos Įvairiais valgiais. 7 vai. 
vakare viskas buvo ;]au pa-
i engta. Svetainė išpuošta jau-
i ų vaikinų kliubo (čia ghmi-
.- i ų ii rūgusi u) ii 1 [armony 
(.lee Club". Stalai gražiausiai 
papuošti gyvomis gėlėmis, už
dangstyti baltomis staltiesė-
i:lis, apdėti indais pilnais vai-
iių, žalumymj ir t. f. Šiai ne-
1 rukus prisipik'i'* ir svečiais 
'> svečiu buvo dvigubai dau-
"iau ne^ii tikėtasi. J*-no Venc
kaus benas nuo To\vn of Lake 
griežė veltui laike vakarienės 
i- "Grar.d Mareli". Kaip be
matant susė'dus svečiams iv 
viešnioms prie stalų pradėjo 
Dridgeporto šeimininkės nešti 
j vairių skanių valgių mėsų— 
raminęs giros, kavos ir pyra
gų. Stalai linko nuo apsėiu 
valgių ir viskas buvo suau
kota gerų žmonių ir pagamin- n a Beinoraitė, Izidorius Pu
ta ir išvirta. Mūsų auksašir-! l^uskis, Vladas ir Ona Stan
džiai lietuviai. K-ii išsijudina i l a l , m i (l'otografistai). 
dirbti by kokiam gražiam tik-L Pp. Žiogrų šeimyna: 
<hū, tai nežiur nei nuovargio,! Petras Žiogas $25.00 
..ei nemalonumų bei išlaidų. Petriukas Žiogutis (3 metų 
Aiškiai tai visa priparodė mu,amžiaus) sutaupė " indi jo- ! | 
su-BridgeportiečiaL inais' Sesenj koplyėiai $6.50. 

• 

Sudėjus visų aukas, taip sve 
ėių kai'p ir cTT-augijų ir pridė
jus vakarienės peln$, viso Se
serų Kazimieriečių koplyčiai 
dovanų liko $1006.52. 

^Tai parodo kokius vaisius 
atneša vienybės darbas! 

Didžiausį kreditą ir aeiu rei 
kia atiduoti sumanytojams ir 
rengėjams šios vakarienės pp. 
Kaz. ir Barborai Naugžemiams 
ir p. Veronikai Jablonskienei. 
Jų gražų darbų ir pasišventi
mą tegali tiktai tasai įkainuo
ti kurs pats yra panašų dar
bų dirbęs. Vakarienei sunkiai 
ir pasišventusiai dirbo kelias-
dešimts moterų, tarpe jų ypa
tingai reikia pažymėti p. Tek
le Petkienę, Elz. Vidmantienę 
ir p. Krineveskienę, kuri va
karienei gaspadinavo. Kitų 
vardus paskelbsime vėliau, kai 
visus sužinosime. 

Bridgeportieėiai nors pavar
gę, bet linksmi, dėkoja sve-
ėiams, kad jų surengton puo-
ton lankėsi ir aukavo, dėkoja 
dainininkams dalyvavusiems 

Lrighton Par* - L. Vyėių 
o(J kuopos vakari"", mokykla 
;,au prasidėjo ir j:n urmą ge-
iai sekasi. Mokini'i turi neto
li 25. Dabar moko vien tik 
anglų kalbos. Klases turimo 
kiekvienų pirmadienį ir tre
čiadienį. 

Kursai duodami už Itri ii 
nutžų užmokesnį. 

Tadgi kas norėtu mokvtis 
anglų kalbos i yra prašon.as 
lankyti kursus. Jie yra duo
dami Nekalto Pras. P. Sv. par. 
mokyklos kambariuose. Pra
dedama lygiai 7:30 vai. vaka
re. Mokinys. 

" — ' • • -

PRANEŠIMAI, 
• 

- m * * 4 

A. t A. 
PANEŠAME, KAD 

PET. KALASAUSKAS 
' K • .i i * ' 

mirė ketverge, Lankričio 21 d. 
miesto ligonbutyj 7 vai. ryto. 
Palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse, Potnyčioje, Lapkričio 

22 dieną. 
Kadangi jis mirė limpančia 

liga ir daktarai uždraudė at
vesti į namus, tai mes negalė
jome pakviesti jo giminių ir 
drangų Į jo laidotuves. 

Daktaro bnvo įsakyta ant 
rytojaus tiesiai ik ligonbučio 
nulydėti į kapines. 

Pamaldos už nabašninko 
dūšią įvyko pėtnyčioje, Lap
kričio 22 d. AUSTOS Vartų par. 
Bažnyčioje. 

Pasiliekame nuliūdę: Tėvas 
Antanas Kalasauskas, Sesuo 

Ona Mešlaiškienė ir Švogeris 
Jonas Mežlaiškis. 

NuPirkĮCaledud°-
vanoms savo draugams 
šias knygas: 
Apmąstymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė 45c. 
Duonelaičio raštai. ' $1.00 
Pabijole. — Audeklo apdaruose. /. , $1.50 
fcotasnikos Vadovėlis. ^- Vertė V. Vilkaitis. — Jame 

telpa 136 piešiniai. Kaina. 50c. 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iš Prancūzų kalbos 

vertė kun. A. Staniukynas 75c. 
No. 26. Giesmynėlis be apdarų 60c. 
No. 60-61 Demokratija 1.00 
No. S. 26. Paisymo metodikos bruožai. V. Bičiūno . . . . $1.00 
No. S. 1. šventos Zitos tarnaitės iš miesto Lukos gy

venimas ir stabuklai. Parašė kun. K. Reidf, 
draug. J. Vertė iš lenkų kalbos M. Kaina 15c. 

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

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

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

No. 22. Trigonometrija . \ . \ • 1.00 
No. 23. Aistiški Studijai . . . . . ' 1.50 

Tikėjimo klausimai. Parašė J. Gerutis 75c. 
No* S. 3. Sociologija, trumpas to mokslo vadovėlis. 

Parašė prof. kun. Šaulys '...". 40c. 
No. S. 2. V. Krėvės Raštai II tomas 75c. 
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti. 139 pusi 40c 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo

kyklai. Parašė J. Talliat-Kelpša 
No. 43. Giesmynėlis apdarytas 
No. S. 1. Mušu raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo-
doras Brazys 45c 

No. S. 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių. . . l.V. 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. Mnrka 5C& 
Apie Kristaus Sekimą $1.20 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? 50c. 

50c. 
< O C . 

45c. 

L. Vyėių Cliicagos Apskri
čio priesmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadieny, gruodžio 
(Dec.) 10 d. š. m. 6v. Mykolo 
Ark. parap. svet. North Side. 

Kuopos prašomos išrinkti 
daugiau tinkamų delegatų 
šiam/ susirinkimui, nes bu* 
renkama nauja valdyba. Atsi
lankykite lygiai 2 vai. po pie
tų. 

Albina C. Alaburdaitė, sekr. 

REIKALINGAS pastovus mokyto
jas a r vargonininkas, kuris gailėtų 
reguliariai vesti dlenįnę mokykla ir 
nuo A B C . angliSkai. Alga gera, 
o padidinimas algos prigulės nuo 
paties mokytojo gabu»nij ir prisįri-: 
fiiuo prie vaikų. 

Klebonas R l ' Y . I. KELMELIS, 
207 Adams St., Nebark , N. J . 

'-*: ' - fc^^^st-* K. 
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f IŠ IMO TONSILUS 
I tobuliausiomis moUo pritmonėmis: 

1,—be peilio* 
2,—be k m n jo. 
3,—be^ marinimo. 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai, y 

Po operacijos, pacijentas gali t u o j j | 
eiti į darbą., gali tuoj valgyti; d a i - y 
nininkų valsas t ampa malonesnis,?" 

i visa sveikata geresnė. Kuriems i š - ^ . 
ėmiau tonsilus yra vilnai u ž g a n ė - 1 
dinti. M 

.Ligonius su įvairiomis ligomis f 
' ipr i j imu:— 

Kasdien nuo 2 vįtl. po pietų iki 
mO vai. vakare. 
• j Nedėliomis ir seredomis ofisasj 
vw* uždarytas. 
I DR. AL. M. RAČKUS, 
M GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R 

OBSTETRIKAS, 
| | 1411 So. SOth. Ave. Ocero , III. 
itCi S^R=» i -

Nesikankink su 
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
' Patrink truput] su 

Pain-Expelleriu 
aut skaudarai| rietu, ligi pa
jausi odos degimą—Ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuo jaus užstos. 
Tikrasai Pain-Expelleri* turi 
INKARO vaisbaženklj. 

d 

a s 
PARDAVIMUI saliunas labai geroj 

vietoj, bįznis geras visokių tautų ap
gyventa. Priežastį pardavimo patir
site a n t vietos. 

1342 So. 48th Ave. Cicero, IU. 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

Kas norite turėti naujausios 
mados pasiutus draoužius at
eikite pas mane. Siuvu ir lai
kau koatus, siutus ir dresses. 
E.su pral<tikavęs 8 metus Pe
terburge, Prancūzu mokykloj 
ir Ameribe 10 metų. Darba su 
prantu gerai ir atlieku atsa
kančiai. 

Mrs. O. I. BURBA 
S214 So. Habted St. Chica«o. 

Telefonas Boulevard 2469 

n * ' . & 

į "DRAUGO* BENDROVES ŠERIN1NKAMS 
H • ' • 

I ^DRAUfiO" BENDROVES DIREKTORIAI nutarė šiais metais visiems savo šėrinin 

kams išsiųsti DOVANŲ. Todėl prašome prisiųsti savo tikrus adresus, nes be to nebus 1 
į siunčiama. 

\ 
VALDYBA. 

' i r v ^ ^ i f - . f ^ A ' ^ ^ v f T f ' / M . - ' i i - ' i f ' i f S = S ^ * * * * 

.")()<'. No. 58. Apeigos Rymo Kataliku 
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vertė 

No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš
paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J . 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . 

No. $5. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen
tams, vargonininkams, giedoriams ir tt. . 

No. S. 32. Gamtos Pasakos. M. šalčius Kaina 30c 
No. S. 2. Asmenybė Kultūros Pagrindai. Parašė I. Go-

75c. 

$1.00 

i m 

bis 37 pusi. . . . . . . . 30c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija Parašė kun. A. Alekna. 

251 pusi. 75c. 
No. 37. Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų. Julės Ver- . 

ne. Vertė J . Balčiukonis. 228 pusi. Kaina $1.25 
No. S. 26 Haufo Pasakos su apdarais. J . Balčiukonis . . $1.50 
No. 70. Išpažinties Paslaptis 75c. 
No. 44. Socialis Klausimas 1.50 
No. 3. Lietuvos Istorija (292) 40c. 
No. S. 1. Lietuvos Ist. (252) \ 75c. 
No. 29. Paaugusių žmonių knygelė 35c. 
No. 62. Melskimės. Vaikams 60c. 
No. 52. Pavasario Balsai 75c. 
No. 53. Planetos ir žvaigždės .' 30c. 
No. 21. Rudens Aidai 60c. 
No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija 60c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis 45c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas 45c. 
No. 39. Melskimės maldaknygė del merg. . . . . f>0<\ 
No. S. 2. Jūrių Varpai, {riveiksmė mysteria. Parašė 

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

. B. Kasaitis 75cJ 
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma

šiotas 25c. 
No. ^6. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant-
No. 48. Jczaus Širdies Mėnuo 50c. 

roji knyga. Parašė Vaišgantas. Kaina . . i . $1.00 
No. S. 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Rytai 

—Graikija. Iš rusų kalbos vertė J . Jablons-
kytė. Kalbos žiurėjo St. Dabušis. Kaina . . . . 75c 

No. S. 2. Milda, meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa
rašė Petras Vaičiūnas. Kaina , . 35c. 

ABC Pradžiamokslis. — Kqina 30c. 
Atstovas Ralys, Apysaka. — Vertė Nemunas 40c. 

(P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unm. 
" D R A U G A S " , PUBL. 

2334 South Oakley Avenue Chįcago, Illinois. 
«^_- t • . « . . . • * . » . 
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