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METAI-VOL VU 

sas 

NAUJAS PREMIERAS 
SUTIKIME SU VATIKANU 
Į M O K Y K L A S IR VIEŠĄ-
Š I A S V I E T A S G R Ą Ž I N U 

KRYŽIAI . 

Oficialis susi ta ikymas nepra
matomas. 

Bolševikai Nori Apsitverti Neut-

6ALI KARTAIS SUIRTI NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA 

ROMA, gr . 5. — Fašistu 
valdžia kuogeriausiamc suti
kimo gyvena su Vatikanu ir 
ta pa t i valdžia nerodo laisva 
maningos tendencijos. 

Tai kuogeriausia liudija 
štai kas. P remie ras Musso-
lini v i s u o m e n e švietimo pa-
sekretoriui Lupi parėdė, idant 
visoje I tal i joje visose moky
klose bubi grąžinti panaikin
ti kryžiai (kucifiksai). Ly
g i a i pa t a r t a kryžius grąžinti 
ir į viešąsias vietas. 

MASKVA, gr. 5. — Atida
rant čia nusiginklavimo kon
ferencija, kurioje dalyvauja 
Kstijos, Latvijos, Lietuvos, 
Suomijos ir Lenkijos delega
tai (Rumuniją reprezentuoja 
lenkai), komisaras Litvinov 
katbėjo Maskvos valdžios va
rdu. \ 

J i s pabnėž£, jog Rusija no
ri su savo kai m i n ingėmis val
stybėmis sugyvent i ' kuoge-
riausioje taikoje. Kad tai at
siekti, reikalingas ginklavi-

x^ ^ i i i i : mosi sumažinimas. 
\ o visos italu mokvklos neturėjo kryžių. Bet daugumo

je tu krikščionybės ir išgany
mo ženklu nebuvo. P i rm bu
vę socialistai viršininkai juos 
prašal ino. 

Par lamente premieras kal
indamas pareiškė, jog Italijo-
je j rur į Imt gerbiamos visų re
liginių denominacijų teisės. 
Tečiaus u/vishibiausia tur i i 
Imt gerbiamos Katal ikų !>až-
nvėios teisės. Nes katalikų 
tikėjimas Italijoje dominuoja. 

Su sjy.udos ats tovais kon
ferencijoje premieras Mussa-
lini pranešė, jog šiandieninį 
I tal i jos valdžia draugingai 
sugyvena su Vatikanu. Te-
r iaus oficialių santikiu nei u 
ri. 

Biretas gaus nuo valdovų. 

Por tugal i jos i r Hispani jos 
Arkivyskupu, knriedu atei
nančiame Papos konsistoriuje 
bus paaukšt in tu į kardinolu, 
raudonas kardinolines bire-
tas gaus nuo tų šalių valdovų, 
pagal senovės praktikuojama 
paprotį . 

Arkivyskupas Loeatelli, bu
vęs nuncijus Portugal i ja i , 
vie>\;o Komoje. J i s iškelia
vo atga? Portugal i jon. Tenai 
Por tugal i jos prezidentas su
teiks j am raudona- bireta. Se
niau kardinolines biretas Por
tugalijoje teikdavo karal iai . 

.Toledo Arkivyskupui. Refg 
v Casanova bire ta suteiks Hi-
spanijos kara l ius . 

K i t a i p y r a su Franci jos 
dviem Arkivyskupais , paaukš
t inamais į kardinolus. Tie
dviem bi re tas (skrybėles) su
teiks patsa i Šventasis Tėvas. 

Nenori bu t kardinolu. 

Kard inolu bus visgi paauk
št intas ir žymus Jėzui tas mo-
nsignaras Franeeseo Pmrle, 
vokietis. Šis du kar tu buvo 
audiencijoje pas Papų ir a-
bu kar tu atsisakė but kardi
nolu. Melc]p Papos jo neau
kštinti. 

iTečiaus Šventasis Tėvas 
nusprendė priešingai. Monsi-
gnoras iš paklusnybės apsi-
ims but kardinolu. 

Iški lminga audiencija. 

tos. Tai butų geriausias liu
dijimas apie armijų mažini
mą. Xes vienais žodžiais ir 
gerais norais niekas negali 
pasitikėti. 

išklausius tos kalbos i r ke
letą valandų savitarpiai ir 
atskiriai pasi tar iąs , visų kai-
ininingų Rusijai valstybiįų de
legatai padavė bendrą reika
lavimai idant butų paskir tas 
bent koks arbitracijos teis
mas, kuriam butų pavedama 
spręsti kilusius nesutikimus. 

Bolševikai su tokiu teismu 
nesutinka. Sako, tas visai 
neineina konferencijos pco-

dalimis, jei kaimininkos vai- i gramon. Sako, konferencija 
styl|>s sutiks taipat padaryt i . Isušaukta armijų sumažinimo 
Rusija sutinka savo armiją; tikslu, bet ne kitokiais. 
sumažinti iki 200,000 karei- Bolševikų organas. Pravda , 
vįų. be to, paskui atsiliepjh kad 

Taikos pasekmių atsieki-j jei valstybių delegatai kryps 
mui, Litvinov padavė suma- iš nustatytos p r o g r a m a kon-

inymą visais pasieniais įsteig-j ferencija turės suirti , 
ti neutralę zoną. Taipat rei-j Delko bolševikai bijo arbit-
kalavo, kad finansinės arini-'racijos* teismo, gal paskui bus 
joms išlaidos butų nukarpy- aiškiau žinoma. 

to, kaip i tai atsineš kitos val
stybės. 

Savo keliu,, Turki ja nusista-
tusi visvien nepaleisti iš savo 
ranką Dardanelių. Ismet pa
ša nesako, kad < turkai turi 
kontroliuoti Dardanelius, bet 
stovi už tai, kad pertakos pa
kraščiai butų turkų militari
zuoti. 

Turka i nori užlaikyti tvir-
t urnas kaip senovtje. (Tik 
sutinka tvirtumose laikyti 
mažo kalibro armotas . J i e 

PRINCAS A N D R $ W KE
L I A U J A ANGLIJON. 

Džiaugsmas, išsisukus nuo 
mirties bausmės. 

GRAIKAI ŠAUKIA PAGELBOS SAVO PABĖGĖLIAMS 

ATĖNAI , , gr . o. 
mos valstybes nuo 

- Sveti-
mirties 

bausmės išgell>ėjo princą An
d r e i , buvusio karaliaus Kon
stantino brolį. Revoliucinis 

L A U S A N N E , gr. 5. — Vie- |do, jog negalimas daiktas vi-
tos taikos konferencijos grai*' šiems graikams apleisti Tur
kai delegatai kreipjf-si į Dr.į kijos. Nes nėra kur jiems 
Nanscną, /Tautų Sąjungos at-j prisiglausti. Nėra vietos 
stovą, idant jis pasidarbuotų 
Ameriką pat raukt i graikams 
pagelbon. Graikams būtinai 
reikalinga su savo laivais iš 

Graikijoje visiems pabėpjė-
liams. 

Tečiaus apie 30,000 graikų 
jau apleido savo gyvenimo 

teismas ji nubaudė ištremti **«**»'<* Azijos paimti apie j vietas M. Azijoje ir sukeliavo 
š Graikijos ligi gyvos galvos , '5 0 '0 0 0 £ r a i k l l pA*«Wfią« Tad . į pajūri , Tuos pabėgėlius 

Anot Litvinovo, bolševisti-
ifcė Rusija sutinka savo armi
ją sumažinti trimis ketvirt-

ir degraduoti armijoje, 
įsitikinę, jog su mažo kali))-1 Paliuosuotas princas su 
ro armotomis galį sunaikinti žmona, kuri y r a Anglijos ka-
visą anglų karo laivyną. 

Tomis dienomis taikos kon-
ferencijoje bus pakeltas Dar
danelių klausimas. Iki to 
laiko gal turkai su bolševi
kais suvienodins savo nusis
tatymą. 

DAUGHERTY ATSISAKO 
VEIKTI PRIEŠ KLANISTUS 

raliams giminaitė, keliauja 
Anglijon. J o žmona labai 
džiaugiasi, kad jos vyras iš
gelbėtas nuo mirties bausmės. 

SULAUŽĖ DUONOS GA 
MINTOJŲ STREIKĄ. 

: 

TURKAI SU BOLŠEVIKAIS NESUTINKA DARDANE
LIŲ KLAUSIME . 

BOLŠEVIKAI SAKO, KAD JUODOJI JURA 
RUSIJOS SAVASTIS 

( i i -

Šveicarija, 
/Turkai su bolševi-

LAUSANNE, 
. 4. 

kais negali susitaikinti arba 
savo nuomonių suvienodinti 
Dardanelių klausime. 

Ismet paša kasdien tur i ko
nferencijas su Maskvos vy
riausiuoju delegatu Tcbitclie-
rinu. jTečiaus vis dar nesama 
jokių rezultatų. 

Dalykas ve kame. Pagal 
Mudanijos sutart ies sąlygų. 
turkai Dardaneliais tur i pra
leisti svetimų šalių karo lai
vus, jei tas praleidimas bu toj 
reikalingas. Dėlto jie nusis
tatę tąja pertaka tik taikos 
laiku praleisti po vieną laivą 
paskirtu laikotarpiu. Karo 
laiku iri nei vieno. 

Bolševikai, tuo tarpu, ki
taip žiuri tan reikalam J i e 
nori, kad nei taikos nei karo 

VVAStlfNGTON. gr. 5. — 
Teisingumo sekretorius- (ge-
neralis prokuroras) paskelbė, 
kad federalė valdžia neturi 
jokios jurisdikcijos veikti 
prieš K u Klūk klaną. 

Sako, teisingumo departa
mentas VUisu^ metus tą klau
simą tyrinėjo ir nesusekė, 
kad federalė . vaklžia turėtų 
teisės prisikabinti prie tos sla 
ptos organizacijos. Tai ats
kiriu valstybių darbas . 

Tas sekretoriaus paskelbi
mas, tai a tsakymas senatoriui 
\Valsb, kurs šaukė federalė 
valdžią pakelti kovą klanistų 
organizacijai. 

J PARYŽIUS, gr. 5. — Čio
nai pakėlė streiką duonos ga
mintojai. J i e sustreikavo, 
kuomet Paryžiaus autori tetai 
pasipriešino reikalavimui pa
didinti duonai kainą. V 

J iems sustreikavus, pašau
kta armijos duonkepiai. Strei
kininkai tad pranešė, jog jie 
streiką pertraukia. 

jie nori, kad jų t ranspor tus \ būtinai reikia\ paimti į laivus 
saugotų Amerikos karo laivai, ir rasti jiems vietą a r Graiki-
Nežinia ką atliks Dr. Nan- joj , ar kur kitur, 
sen. Turkų delegatai, be kitko, 

Taikos konferencijoje cinai tvirtina, kad graikai bereika-
karštos diskusijos, a r turkai lo apimti baimės bėga iš Tu r 
gali visus graikus ištremti iš kijos. Nes turkai j iems nie-
T k f v " A * * * ' l i t i ! 1 S** * • l • 

DU AMERIKONU NUŽU 
DYTA. 

GUBERNATORIŲ SUVA
ŽIAVIMAS. 

MADISON. AVis., gr. 5. — 
Suv. Valstybių gubernatoriai 
turės 14-ąją metinę konferen
ciją AVhite Sulphur Springs, 
W. Va., gruodžio 14—16. 

Konferencijoje be kitko bus 
pas i ta r ta 
klausime. 

K u - Klux klano mčevui 

APMUŠTAS AUSTRALIJOS 
P R E M I E R A S . 

uiversiteto fakultetą ir vieną 
tūkstantį studentų Šventasis 
TjJ'vas priėmė iškilmingon au
diencijom 

Papa i įteikta peticija reika
le kardinolo Bellarmine beatl- kalingi. Tad ji i r šiandie ga-
fikacijos. Universiteto rek- ; t i be tos* pertakos apsieiti . 

laiku Dardaneliais nebūtų 
praleidžiami joki karo laivai. 
Dardanelius, be to, turi kon
troliuoti išimtinai jTurkija. 

Bolševikai daugiau nori. 

Bolševikai tečiaus mJT'gina 
turkus į t ik in t į idant svar
biuose atsitikimuose su spe
cialiu turkig valdžios leidimu 
bolševikų karo laivai galėtų 
plaukti tais pačiais Dardane
liais, kuomet kitų valstybių 
karo laivams plaukiojimas 
butų uždraustas. . LONDONAS, gr. 5. — Dai-

Bolševikai bijo Anglijos, fc M a i l korespondentas iš Sid 
J i e sako, ' kad jei turkai su- «e>r pranefe, kad viename 
tiktų leisti svetimų šalių l a i - j ^e lbourne mitinge Austral i-
vams perplaukimą, Anglija U 0 8 premieras Hughes apmuš 
tuomet gali su savo laivais 
apvaldyti Eusijos uostus Juo
dosios juros pakraščiais. Tuo-
tarpu Juodąją jurą bolševikai 
skaito Rusijos ežeru arba 
nuosavybe. 

Maskvos valdžia tvir t ina, 
jog Anglijai visais laikais p ra 

MRXTCO CITY, gr. 5. — 
Auguila Oii Co. du darbinin
ku — amerikonu, meksikonai 
žmogžudžiai išpasalų užpuolė 
nužudė. 

Mažosios Azijos ir a r grai
kams būtinai reikia apleisti 
Turkijos teritorijas. 

Ismet paša tvirtina, kad 
A agoros valdžia graikų neva
ro iš Mažosios Azijos. Sako, 
valcjžia nepaskelbusi pana
šaus parėdymo. 

Tuotarpu graikų delegatas 
Venizelos tvirt ina, kad turkų 
valdžia įsakiusi graikams ap-

ko Moga nedaro. Gi visokios 
apie krikščionių skerdynes ži
nios yra pramanytos. 

Dr. Nanscn savo keliu tvir
tina, kad apie 600,000 graikų 
bėga- iš Mažosios Azijos. Tr 
jiems tuojaus reikalinga pa-
gelba. 

Turkai priede pakelia skun
das, jog musulmanams gyve
nimas graikų teritorijose da-

leisti Maž. Aziją. I r j is į ro-jrosi nepakenčiamas. 

A . a. prof. BEZZENBERGER • P r o * - Bezzenberger buvo 
vienas garsiausių Europos 
moksl1' ninku ir. un iversk . to 

R E I K A L A U J A MIRTIES 
BAUSMĖS. 

K A B A L I A U Č I U S . Kara
liaučiuje šiomis dienomis mi
rė žinomas lietuvių kalbos t v-

* * 

rirfctojas prof. Dr. Al bert 
Bezzenberger, Albertinos u-
niversiteto sanskrito i r lygi
namosios filologijos ordina-
rius, sulaukęs 71 metu am
žiaus. 

Prof. Dr. Bezzenberger, 29 
metų amžiaus pradėjo eiti 

^ O F I A , Bulgarija, gr. a— j Albertinos universiteto ordi-

Pasibaigė buvusių karo lai
kais bulgaru ministeriu bvla. 
Kalt inami už šalies įtraukimą 
karan. 

Kalt intojas mirt ies baus 

n a n a u s pareigas ir pasišven
tė lietuvių bei latvių kalboms 
tyrinėti . Keliaudamas dauge
lį kartų po Pabalt i jos kraštus, 
j i s pažino lietuvių tautos gy-

premierui Radoslavovui, fi
nansų ministeriui Tončevui ir 
viešųjų darbų ministeriui Di-

tas. Policija premierą 
išgelbėjo nuo minios. 

LUSITANIA NEBUVO 
APGINKLUOTA. 

torius, Tėvas Miccinelli, Jezu-
itas, prakalbėjo į Šventąjį 
Tėvą. J i s pažymėjo faktą, 
jog ir šiandieniais Papą bu-' 
ves Grigoriaus Universiteto 
studentas. 

CHICAGO. — šiandie pra-
Grigoriausj (Grigaliaus) U - m a t o m a s sniegas; šalčiau. 

v 

N E W YORK, gr. 5. — Bu
vęs vietos uosto federalis ko
lektorius Malone paskelbė, 

eity Dardaneliai nebuvo rei- k a d vokiečių nuskandintas ka 
ro metu laivas Lusi tania ne
buvo apginkluotas. Tečiaus ve 
žė Europon kiek ta i amuni
cijos. 

Tai autentinis raportas , 
kurs iki šiolei nebuvo viešu
mon paskelibtas. 

Vokiečiai tą laivą Airijos 
pakraščiuose sutorpedavo. 2u 
vo suvirs tūkstančio žmonių. 
Daugiau šimto amerikonų. 

Bet je i j i t a ip griežtai stovi 
už pertakos laisvę, ta i turi 
minty kėsintis pr ieš Rusijos 
interesus. 

Tu rka i už militarizavimą. 

Žinovai tvirtina, j og jTurki
j a galų-gale palinks pr ie bol
ševikų reikalavimų, nežiūrint 

mės pareikalavo buvusiam! venimą visuose sluogsniuose. 
1891 metais Bezzenberger 

buvo paskir tas "Al te r tums-
gesellschatt P r u s s i a " pirmi
ninku, kurios pareigas j is ėjo 
ištisus 25 metus. , 

Be to, jis skyiysi savo ne
papras tu darbštumu, tarnau
damas mokslo bei meno labui. 
J i s nė nežinojo poilsio. Sun
kus darbas , kurį j is pastatė 
savo tikslu atlikti, ruošiant 
1913 metais didelę parodą, 
galutinai nusilpnino jo sveka-
tą.. PrieŠ pa t karą .1914 me-

žiburyš. J a m dažnai būdavo 
pavedama kuri nors svarbi 
misija, i r j is visuomet pasi
žymėdavo ypatingu taktu ir 
reikalų bei žmonių žinojimu.1 

Dar būdamas jaunas, jis buvo 
paskir tas Albertinos rekto
rium ir atsistatydino tik 1921 
metais, sulaukęs 70 metų am
žiaus. , 

NEPRAMATOMOS MAŽĖS 
N Ė S MOKESTYS. 

AVASHINGTON, gr. 5. — 
Prezidento Hardingo admini
stracija kongresui įdaVė val
stybės biudžetą ateinantiems 
metams. Biudžetas puse bi-
liono dolerių mažesnis. iTe-
čiaus federalių mokesčių su
mažinimas nepramatomas. 

"Koenigsberger Har tung-
sclie Z e i t u ! ^ ' ' pranešimu, 
penktadienį, lapkričio 3 dieną 
buvo profesoriaus Bezzenber-
gerio laidotuTfės. Be giminių, 
draugų ir studentų, numirusį 
lydėjo daugtukstantinė minia. 
Pr ie grabo dvasiškis pasakė 
karštą prakalbą, pagerbda
mas mirusį. Be to, universi
teto rektorius ir įvairus mok
slo atstovai sujudintais žod
žiais atidavjė Bezzenbergeriui 
paskutinę garbę, minėdami jo 
didelius nuopelnus, padarytus 
mokslo srityje. 

CERMAK RAGINA MAŽIN
TI T A K S A S . / 

Cook apskrit ies komišionie-
rių tarybos naujas pirminin
kas Cermak savo inauguraci
niame pranešime stovi stip
riai už tai , idant visoj apskri^ 
ty išlaidos kieku galima bu
tų siaurinamos, kad tuo būdu 
butų galima' sumažinti gyven
tojams taksas, kurios šiandie 
nepakenčiamos. . 

Prezidentas planuoja suda
ly t i komisiją, kuri turėtų 
kooperuoti su visomis labda
rybės organizacijomis pavar
gėlių šelpime. 

NOMINUOTAS A I R I J A I 
GUBERNATORIUS. 

IX)NDONAS, gr. 5. — Ang-
lijos vyriausybė Airijos domi-

tais j is nenuilstamai dirbo, nijai generaliu gubernatoriu-
pr i ruošdamas 2-jam archeolo
gų kongresui, kuris turėjo į-
vykti 1915 metais. 

mi paskyrė Timothy Healy. 
Dar reikalingas karaliaus pa
tvirtinimas. 

MH LIETUVOS ATSTOVYBES SKELBIMAS IMI 
Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymu, visi užsieniuose 
gyvenantieji 

LIETUVOS IŠEIVIAI 
Kad pasiliktu Lietuvos piliečiais 

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

Pilnesniu informacijų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos Stočiį, Lietuviškų įstaigų, arba 

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

Lietuvos Respublikos Atstovybe 

\ 
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Lli i lTViy KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

kią sumą surinkti. > 
Bavarija nepakenčiama so-

** D I R A U G A S * ' cialiatų ypač šiais laikais. 
Eina kasdieną išskyrus nedėldlenina. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Motam 8 ô.uu 
Pusei Metų. $3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi fino užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
aiusti iŠperkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL, CO. 
8334 So. Oakley Ava, Chicago 
"" TeL Eoosevelt 7791 

NERAMYBĖS VOKIETI
JOJE; 

Vokietijos socialistinė val
džia tvirtina, kad Bavarija 
šiandie skaitosi vokiečių re
akcionierių lizdu. Sako, tenai 
šiandie turi prieglaudą visi 
moriarchistai. Tam pritaria ir 
francuzai, kurie labai bijo vo
kiečių monarchistų veikimo. 

Tečiaus vokiečiai patriotai 
kitaip žiuri į Bavariją. Jie 
Bavarijoje mato visa vokiečių 
tautos viltį. Kuomet visas Vo
kietijos dalis apnyko socialis
tiniai gaivalai ir jie visur sti
priai laikosi, 'Bavarijoje jie 
negalėjo susivyti stipraus liz
do: Bavarija yra katalikiška. 
Tenai vokiečių patriotizmo 
lopšys. 

Kuomet Vokietijos sočiai i s 
tinė valdžia dažnai kokietuoja 
§u Franci jos utilitaristais, ba
varai tani priešinasi. Dėlto 
francuzai bavarų labai neap
kenčia. 

Dar nesenai francuzai mili-
taristai tupinėjo aplink bava
rus. J ie tikėjosi bavarus su
kurstyti, kad jie. visai atsimes
tų nuo Vokietijos valstybės. 
Patarė jiems steigti nepriklau 
£Oiiuį respublikų. Bet francu
zai nieko nepelnė. Dėlto šian
die jie Įtūžo prieš Bavarija. 

Nesenai militarinė santarvės 
komisija lankėsi Bavarijoje. 
Ieškojo paslėptų ginklų. Ba
varai valstiečiai tą komisiją 
išvijo. Tas padaryta keliose 
vietose. 

Už tą negarbingą su komi
sija apsiejimą santarvės am
basadorių tarvba nubaudė 
Bavariją vienu milionu auksi
nių markių. Tai franeuzų dar-

varams nepigu šiais laikais to-j-drausmei? Ar ne gerai ir gar
bingai mes, anglikonai, pasi
elgtume, jei priimtume Papos 
Pijaus XI vadovavimą, pana-

Delto, kad tenai plinta fašiz
mas. Šimtai tūkstančių vo
kiečių fašistų šiandie jau de
monstruoja ^Bavarijos sostinė
je Muniche (Miuncbene). Vei
kiai fašizmo dvasia persiims 
visi gyventojai ir vokiečių 

• 

patriotinė dvasia praplis po 
kitas Vokietijos dalis. Vokie
čių fašistų svarbiausias tiks
las — praginti iš valdžios so
cialistus. Socialistai tad atsi
duria pavojun ir todėl biau-
rtoja bavarus. 

Vokietijije siaučia neramy
bės. Be abejonės jos pasibaigs, 
kuomet socialistai neteks ten 
įtakos. Iki šiolei jie dirba, ne 
Vokietijos gerovei, bet savo 
partijos tikslams. .Atsigaivi
nusį vokiečių tauta bus dė
kinga bavarams. 

ANGLIKONU BAŽNYČIA. 
Kardinolą Ratti išrinkus 

Šventuoju Tėvu, anglikonų 
bažnyčios aukštieji viršinin
kai (dvasiškiai) pasiuntė jam 
pasveikinimą. Ir nenuostabu. 
Kiekvienam buvo suprantama, 
jog anglikonų bažnyčios virši
ninkai tokiais atsitikimais 
laikosi paprastos etikietos ir 
mandagumo. 

Bet paskiau pasirodė, kad 
tas anglikonų sveikinimas ir 
pareiškimas pagarbos Katali
kų Bažnyčios (laivai turėjo ki
tokius tikslus. Tai daugiau 
kaip ]Kiprasta etikieta. 

Kad taip yra, kuoge.riausia 
liudija šis atsitikimas: 

Anglijos mieste Sheffield 
pirm keletos mėnesių angliko
nų bažnyčios viršininkai turėjo 
kongresą. Tame kongrese svar 
biausią prakalbą pasakė vice-
grafas Halifax. J is skaitosi 
vienas žymiausių narių angli
konų bažnyčioje. Tarp kitako 
vice-grafas sakė: 

šiai kaip santarvės valstybės 
savo armijas 'pavedė marša
lui Foch'ui? 

Argi dar ma&ai esame susis^ 
kaldę pas save namie ir visa
me pasauly! Atėjo jau laikas, 
kad mes visi turime prašalin
ti i r panaikinti visokius pasi
skirstymus ir susiskaldymus, 
kas stovi skersai kelio pasek-
mingesniam Evangelijos pla
tinimui ir kas tokią neapskal-
tomą daugybę skriaudų ir nuo 
stoliii padarė Kristaus moks
lui? 

Ar dar- turime ilgiau lauž-
tis iš po Katalikų Bažnyčios 
viršenybės, paties Kristaus 
suteiktos Šv. Petruį i r . jo įpė
diniams? £ r neprivalome im
ties priemonių, kurios nutiestų 
mums kelią susivienyti su Ka
talikų Bažnyčiai" 

Paga 1 iaus vice-grafas Hali • 
fax šaukė anglikonų bažnyčią 
pasiduoti Apaštalų Sosto val
džiai. Sakė, jog tas butų iš
ganinga ne vien Anglijai, bet 
ir visam krikščioniškam pa
sauliui. 

Visiems turi but supranta-
;!ia, kad panašios kalbos tos 
rųšies kongresuose išanksto 
turi but prirengtos, giliaf 
apmąstytos ir, pagalians, turi 
but pritaikomos kongresuose 
c! a 1 y vau jančių pažiūroms. 

Anglija kituomet nuo Ko
mos Katalikų Bažnyčios atski
lo ne staiga, tad ir jos gryži-
mas eina evoliucijos keliu. 
Dieve laimink! 

NEKVIESTI SVEČIAI. 
Chicagos laikraščio Tribūne 

specialis korespondentas iš 
YVasliingtono praneša, jog A-
merikos gyventojai, kurie per
siėmę savo šalies patriotizmu, 
reiškia nepasitenkinimą atke-
liaujančiais čia iš Europos 
"svečiais" . Nes čionai keliau
ja didesni ir mažesni viso-

lando/nis. Bet tas pat Clemen
ceau- visai nemini Anglijos, 
kuri taipat nepaduoda Fran
ci ja i , pagelbos rankos. 

Pirm vienerių metų Franci-
j a su Anglija padarė sutartį. 
Pasiremiant ta sutartimi, An
glija garantuoja stoti Franci-
jai pagelbon, jei pastarąją pul
tų Vokietija. Bet iki šiolei 
Anglijos vyriausybė tos sutar
ties formaliai nepatvirtino. 
Tad Clemenceau turi puikios 
progos už tai Anglijai išmeti
nėti. Tečmus jis to nedaro. An
glijos Huto akyvaiadoj Clemen 
ceau nuduoda avinėlį. 

Korespondentas sako*, jog 
ponia Astor kituomet Londoną 
pareiškusi, jog jai esanti di
delė ^ėda dei Amerikos kad 
pastaroji atsisako prisidėti 
prie Tautų Sąjungos. • 

"Vos pirm keletos savai-
eių.", rašo korespondentas, 
"vienas Anglijos kabineto na
rys prakalbose davė patari
mų Amerikai, idant ji neaukš
tintų tarifo, neapribotų atei-
vystės. Gi tuotarpu pati An
glija įvedė tokį tarifą, kuriam 
priešinga»Franci ja. 

Balfour kituomet savo no
toje patarė Amerikai, kad ji 
dovanotų. Europai karo skolas. 

I r taip jau treji metai Eu
ropos politikai eina pas mus 
nekviesti. Eina k i t i . paskui 
kitus su savo pamokinimais, 
patarimais, pabarimais ir ne
pasitenkinimų, reiškimais. A-
nierikos gyventojams nusibos
ta ir klausyti. Prie* tai girdi
mi jato ne vien murmėjimai, 
bet ir atviri balsai. 

Tokia tai viešoji žmonių o-
pinija apie Clemenceau ir ki-
'tų čia lankymąsi ir apie jų 
sakomas prakalbas. / H 

"(Paskutinis pasaulio karas 
prikišamai ircnlė reikalą parin 
kti vienų vadą ir pastatyti j į įkios rųšies patarėjai. Kiek-
visų armijų priešakiu. Tas 
buvo reikalinga ne vien apsi
ginti, bet ir patį karą laimė
ti. I r jei ta idėja praktikoje 
pasirodė armijai labai naudin
ga, delko gi anglikonų bažny
čia — užtikrindama sau lai-

KAIP ST8VI KLAIPĖDOS KLAUSIMAS. 
Lapkričio 13 d. vakarą grpo 

Klimas. J« pranešimu Klaipė
dos klausimas dabar stovi 
-taip: 

Ambasadorių Konferencijos 
išrinktoji komisija lapkričio 3̂  
d. pakvietė Klaipėdiškių at
stovus. Jų tarpe buvo Klaipė
dos " heimatbudininkai' ' ir 
atskiri1 vokiečiai pirkliai arba 
pramonininkai, Įmrie atstova
vo patys sau. Aukštuolaičio 
grupė, kurią jie specialiai su
darė tam reikalui, turėjo tris 
asmenis, jš kurių vienas klau
sinėjimo metu nuo jo atsime
tė. Vokiečių klaipėdiškių tar
pe buvo ir keletas palaidų, su-
vokietėjusių lietuvių. 

Lietuviai klaipėdiškiai tu
rėjo labai rimtą organizuotą 
atstovybę. Visos didžiosios 
lietuvių organizacijos pasiuntė 
savo atstovus, būtent: "Tau
tos Taryba' ' d-rą Gaigalaitį, 
' ' Gaspadorystės' ' partija p. 
•Simonaitį, "Pirklių Draugija" 
p. Stiklioriu ir Rošavitzą, 
"Lietuvių grupė ūkio kame
roje" p. Labrenzą, "Mažaže
mių Susivienijimas" p. Reiz-
gį i r "Jaunimo Susivieniji
m a s " p . Braką. v 

Pe r Komisijos posėdžius lie
tuvių atstovai, kiekvienas nno 
savo organizacijų, įteikė raš
tu (prancūzų kalba) savo me
morandumus. Juose buvo pla 
čiai išdėstyti kiekvienos orga
nizacijos žvilgsniu argumentai 
už prijungimą Klaipėdos Kra-

raštu (penkis klausimus, į kuv 
iš Paryžiaus viceministeris \p. | riuos Klaipėdiškių organizaci

jos turėjo irgi raštu atsakyti. 

rnėjimą kovoje su nuodėme ir 
bas. Lengva jiems ištarti mi- i netikyba — negalėtų pasiduoti 
1 ioną auksmių markių. Bet ba-1 vienos galvos valdžiai ir 

vienas jų mėgina pamokinti 
Su v. Valstybių gyventojus 
kokią jie poziciją turi užimti 
Europos atžvilgiu. 

Korespondentas kreipia do-
rn.es, kad b^uvęs Franci jos pre-
mieras Clemenceau turi dau£ 
d rasos daryti visokių priekaiš
tų Amerikai, kuri buk Fran-
ciją apleidusi kritingomis va-

Vienas įžymus vaidila, kurs 
turėjo gerą pasisekimą teat
ruose, pasigyrė savo drau
gams, kati yra padaręs kon
traktą apvažiuoti Pietinės Ap-
rikos garsius teatrus. Vienas 
<Įrangų jmlingavo galvą nusi
minusiai. 

— Strusis, jis sakė vaidilai, 
deda kimišinius nuo dviejų li
gi keturių svarų sunkurtiOt 

Ne greit kiti pradėjo kva
totis. 

Tie krausimai liečia beveik iš
imtinai ekonominius reikalus 
tuo atvejų, jei Klaipėda virstų 
"f re iš ta tu" ir kai ji butų pris
kirta prie Lietuvos. 

Lapkričio 6 d. Komisija pa
kvietė Lietuvos vyriausybės 
atstovus. Lietuvos Delegacija 
susidėjo iš vice-ministerio p. 
Klimo, atstovo Paryžiuje p. 
Milašiaus, atstovybės patarėjo 
p. Dobkevičiaus ir atstovybės 
sekretoriaus p. Graužinio. Pir
mininkas Laroche Ambasado
rių, vardu pasveikinęs Delega
ciją, klausė ką ji norėtų pasa
kyti itiel Klaipėdos klausimo. 
Po kelių įžangos žodžių, buvo 
išdėstytas Lietuvos vyriausy
bės nusistatymas tuo klausimu 
ir įteiktas tam tikras memo
randumas. Toliau Dele
gacija davė visą eiį£ paaiški
nimų į klausimus, kuriuos sta 
tė komisijos pirmininkas. JTa-
me procese p» Laroche keliais 
ateėjais pabrėžė; kad Lietuvyos 
valstybės užsiinteresavimas 
Klaipėdos uostu, kaipo vienin
teliu išėjimu į jurą, negali kel
ti abejojimų ir kad Lietuva 
turi turėti čionai visą reika
lingų jai patogumų — tatai 
jisai skaito neginčijamu daik
tu. 

Tečiau tani reikalui p . La
roclie nurodinėjo Dancigo sis
temą, kurį galėtą ne tik Lie
tuvą, bet ir Lenkiją patenkin

si o ir uosto prie Lietuvoj pa- ti. Ta proga p. Laroclie pa
liekant pačiam kraštui tani 
tikrą vietinę autonomiją. Lie
tuvių atstovai, be to, žodžiu 
darė paaiškinimų Komisijos 
'pirmininko klausimams. 

Vokiečiai visi gynė "freiš-
tatą", Tautų Sąjungos a r 
kurios didžiųjų valstybių pro
tektorate. J ie išrodinėjo, kaį. 
Klaipėdos kimštas galįs būti 
visai nepriklausomas, kad bū
damas nepriklausomas jis ga
lėsiąs vesti plačią prekybą su 
visais ^raštais ir ypač Lenki
ja, katį Klaipėdos kraštas sto
vi daug augščiau už Lietuvą 
savo kultūra ir t. t. "Freišta-
t ininkai" kartu pareiškė ir sa
vo vokišką patriotizmą* Aukš
tuolaitis gynė laikinį "Freiš-

. Mokytojas. - K u r i o j kovoj l a t ą „ ^ n t penkeriems me 
Vytenis žuvo! 

Mokinys. — Aš esu tikras 
kad paskutinėj. 

, \ 
tams. 

Klausinėjimas tęsėsi" dvi 
dienas. Po to Komisija įteikė 

brėžė didelį Lenkijos užsi-
interesavimą Klaipėdos uostu, 
kadangi Lenkija dabar turi 
Vilniaus kraštą ir Gardino 
sritį, kuri savo išėjimą į juras 
turi irgi per Klaipėdą. Čia iš 

^Lietuvos Delegacijos pusės 
tuojau buvo konstatuota, kad 
Lenkijos buvimas Vilniaus 
krašte neturi jokio legalaus 
pamato, ir nieku būdu negali 
būti bent kokiu argumentu 
Klaipėdos klausimui rišti. Taip 
pat Gardino gubernijos sritis 
didžiosioms valstybėms tėra 
taikino j okupacijoj, nes 87 str. 
iš Versalės traktato kol kas 
nėra pri taikintas galutiniam 
Lenkijos sienų nustatymui. P. 
Laroche tuomet charakteriza
vo tą padėtį,kaipo "fakto pa
dė t į " ir toliau jau tik del tos 
"fakto padėties" išrodinėjo 
Lenkijos interesus Klaipėdos 

uoste. Lietuvos Delegacija tuo 
niet tą argumentaciją elimina
vo iš* diskusijos nurodydama, 
kad laikina arba neteisėta 
"fakto padė t i s" negali but-i 
imama argumentu teisėtam ir 
nuolatiniam klausimo rišimui. 
• Delegacija suteikė, be to, 
visą eiįę ekonominių davinių, 
kurie rėmė Lietuvos Vyriau
sybės nusistatymą. Prieš už
darant posėdį, delegacija p&-
brėžė, Icad Klaipėdos klausi
mas neturi būti traktuojamas 
tik vien ekonominių interesų 
žvilgsniu, nes jisai yra, be to, 
tautinis lietuvių klausimas ir 
šiuo motyvu yra^pagrįstas tar
po pat Versalės-traktato spren 
dimas. 

IPo porosdienų Komisija at
siuntė klausimus, į kuriuos 
prašoma atsakyti raštu. Be tų 
pačių klausimų, kuriuos Ko
misija pastatė Klaipėdiškiams, 
čia yra įdėti du klausimai 
nauji. Būtent: 1) ar Lietuvos 
Vyriausybė savo autonomijos 
projekte nenumato atskiro 
režimo Klaipėdos uostui ir 2) 
ką Lietuvos Vyriausybė ma
nytų apie laikiną Klaipėdos 
reikalų sutvarkymą tokioj 
formoj, kad to krašto admi
nistravime galėtų savo balsą 
tarti kolegija iš Klaipėdos, 
Lietuvos ir Latvijos atstovų. 
Tuodu klausimu šiek tiek pa
rodo Komisijos pianų kryptį. 

, . • ; ' • (Elta) . 

KUKIS KVAILESNIS. 

Vienas Kemkutis pradėjo 
pastabas daryti kitam del jo 
darbų netikslumo ir ant galo 
(k r pažymėjo jį esant kvailiu. 

Antras atsakė: — Jei aš 
e»u kvailas, tai man tavo pas 
tabos visai bereikalingos ir 
tu jomis manęs neišgydysi, o 
jej. aš esu protingas tai tam
sta esi< kvailas, nes nei tiek 
neturi proto kad atskirti iš
mintingą nuo kvailo. 

Vaikas sugrįžęs nuo dentis-
to sako: — "Man sakė dak
taras,^ kad \ jeigu aš rėksfu 
traukiant dantį, tai* jis paims 
iš manęs dolerį, o jei aš busiu 
geras vaikas tai reikės tik pu
se-

— O ar tu rėkiai? klausia jo 
mama. 

— Kaip aš galėjau rėkti 
kad jus man buvot davę tik 
pusę dolerio! 

Jonas Paukštis. • 

i ANT TĖVIŠKĖS GRIUVĖSIU, , 
T -L 

Vėlybas rudens vakaras. Vėjas stau
gė dejavo vyšnių ir obelų šakose. Tik 
retkarčiais nustodavo šniokštęs smarkus 
•lytus. Tamsu. Kaime užgeso paskutiniai 
žiburiai. Tik mūsų pirkelėje dar spingsi 
lemputė, apšviesdama mūsų susirūpinu
sius veidus. Vyriausiasai brolis, apsi
rengęs išeiginiais drabužiais sukinėjosi 
apie didžiulius pundus. 

— Vinceli, aimanavo mama, tai jau 
tu mus apleidi .. Kas ten svetimoj šaly 
pttguos, kas ligoj pagelbės?.. 

— >Teverk, mamyte! ramino Vincas 
pats rydamas ašarą. Kai išbėgsiu į Me
ri ką — nereikės kareivi joj skursti. O ten 
Uždirbsiu pinigų, galėsit skolas atsilygint, 
Juozuką su Petruku į ^mokslus leist,xpas 
k ui ir pats sugrįšiu. 

— Vincuk, o man zuikio pylago ai 
Jttlveši ? susirūpino mažoji Onutė. 

— Oo! Parveši tau pilną vežimą py
rago, net su saldainiais išmargintą!., mė-

i 

gino juokauti Vincas, bet jo balsą tuoj 
ašaros užliejo. 

Motutė užsidėjo ant kelių mergaitę i r 
ėmė raudoti: 

— Tik tu, mažiuliuke, viena nesu
pranti. 

J is išvažiuos į svetimą šalelę už pla-
\ čiųjų marelių! 

Xekukuos jam gegutėlė 
• 

Xeramins jo motinėlė... 
x O vėjas už sienų rųsčiai blaškė me

džių šakas ir taškė į langus stambius ly
taus lašus, rodos, pritardamas liūdnai 

t — 

matuses raudai... 
— Na, jau arkliai pakinkyti/ prabilo 

įėjęs tėtė. Bet gi ir oras lauke — ne Die
ve duok! Gal nė nevažiuosiu! šiąnakt! 

— Nevalžiuok, Vincuk, nevažiuok! 
graudingu choru atsiliepė visa pirkia, 

— Ko čia dar J a u k t ! Visa jau UK 
rengta. Tokioj ir per rubežių bus leng
viau pereit j tikrino Vincas. [Tai jau reik 
IF atsisveikint... Sudie tėveli! sudie mo-
tinėle!.. 

~— Sūneli mano, mieliausias mano! 
Nevažiuok! 

Ar negerai aš tave mokinau, 
Ar ne meiliais žodeliais kalbinau... 

— Dėkui jums tėveliai, už mokslą ir 
patarimus.' Aš jų niekados "Trenžmiršiu. 
Atleiskit jei kada nepaklausiau! ir puo
lęs ant kelio pabučiavo tėvams į kojas. 

— Tik nesirūpinkit perdaug. Aš 
parvažiuosiu toks pat — Jcalbėjo nesusi
valdymas iš verksmo Vincas. Sudie, bro
leliai? Sudie Onute... 

Pirkia pavirto tikrąja ašarų pakal
ne. Dabar ir Onutė įsikabinusi į brolio 
skvernus klykė: 

— Nevažiuok Vincuk! Nevažiuok. Jau 
aš nenoliu pylago, nė saldainių... 

Išeivis dar labiau pradėjo skubėti. 
Pasilenkė ant lopšio, ramiai sau miegančio 
Antaniuko ir išbučiavo jo bešypsantį 
veidelį. Tyra išvažiuojančioje ašara su
vilgė nekaltąjį kūdikio veidą, kuris tik 
vienas dabar netalpino savyje susirūpi
nimo žymių. v ' *' 

Tuotarpu mes sukrovėme ryšulius į 
vežimą ir verk<lami išlydėjome brolį iš 
pirkios. 

Tėtė pririšo prie kripės liktamą. Jo 
akyse taipat spindėjo ašaros. Aš net nus
tebau,, nes dar niekad nebuvau matęs t&-
tę verkiant!.. SusMo. jpodit vežianan. Tėtė 
peržegnojo pirma'save, paskui arklius ir, 

— taręs "*Pone — Die, padėk, Motinėle 
Švenčiausia!" — pavarė arklius. 

— Sūneli, tik neužmiršk Dievo ir gini 
tos pastogės! sielvartavo mama. i 

— Mamyte aš viską išpildysiu. Tik 
nesirūpink i r neverk! ir keldamas kepurę 
paskutinį kartą sveikinosi su gimtąja 
gusta... Dąr mėgino užtraukti "Sudie Lie
tuva", bet užbaigė tokiu pat verksmu 
kaip i r mūsų. O staugiantis vėjas grei
tai ir tą paskutinį balsą prarėkė ir, lyg 
kvatodamas iš mūsų širdgėlos, vėl daužė
si medžių šakose... Vežimas pasuko link 
Kazlų stoties. 

. Jau nutilo ratų bildesys. Paskendo 
miško tankmėje \i Uktarnos šviesa. O 
mes vienplaukiai, užkimę dar ilgai sto
vėjome^ tarytum tikėdamiesi tuoj brolį 
sugrįšiant. Šiurpus vėjas pradėjo gaudy
tis šiurpulius po mūsų strėnas*-

— Eikit, vaikeliai gult? siuntė mus 
verkdama mama. 

— I r tu, mamyte, eik sykiu. 
— Eikit jųs vieni, vaikeliai. Aš tuoj 

ateisiu*.. 
Ja> pasiliko viena su s«*o aimanavi

mais, kūmuos vėjas čia pat kvatodatf&as 
draskė. Ilgai dar jos lupos audė dejavi

mų posmus, kol galutinai, jos rankose at
siradęs roStančius, karštos maldos sparnais 
įnešė į jos nukamuotą sielą gausių pa
guodos spindulių. H 

Už poros dienų parvažiavo ir tėtė. 
Sakė, kad apsukrumo dėka pavyko Vin
cų.! gelikeliu pervažiuoti į Eitkūnus ir iš 
tėh draug su kitais jau laimingai vykstąs 
į "aukso šalį". Mųs veidai lyg prasiblai
vė. Bet mama vis dar nerimastavo. 

— Oi, kiek jau žmonių prislėgė tos 
anglių kasyklos! O ar vienas tokios pat 
motinos sunebiš ten skaistųjį tikėjimą iš
rovė iš savo širdies !.i. 

. — Ir kamgivnums reikėjo jis išleisti? 
— pritarė, ir tėtė, iš kurio veido dar ne
išnyko gilus rūpesčio pėdsakai. Juk ga
lėjo ir čia šiek tiek užsidirbti. Galą su ga
lu 'Vistik būtume sumezgę... Skolos irgi 
pamažu nyko... 

, — I r tu mums šitaip susikvailink!.. 
Juk nė but važiavęs nė ką, jei tik būtume 
labiau draudę. Juk jis toks buvo geras... 
Ak, aš rodos dabar paskutinę skepetą ati
duočiau, kad kas jį sugrąžintų. 

—Dar visa but nieko. Tik kam rei
kėjo išvažiuojantį į tas kojas bučiuot?! 

(Bus daugiau) 
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Antradienis, Gruod. 3 1922 DRAUGAS 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLJNOI8 
Tele fonas Tardą &032 

Valandos — 8 lkl 11 1S ryto 
90 p i e tų S lkl g rak. Nedė l iomis 
of isas uždarytas. 
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i 
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PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr . O. M. Glaser p e . 

re ina i rankas Dr. Chaa. Segal. 
žento ir partnerio. Visi senleje 
pažįs tami Ir drangai aplaikys 
apžiūrėj imą Ir g y d y m ą kaip Ir 
nuo pat ies Dr. Q. M. Glaser. 

S i S9 So. Morgan Staeot 
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto 

lkl % po pietų, nuo S iki 7 rak. 
Ned. nuo l t iki ? po pietų. 

Te le fonas T a r d s 687 

I V U M k ) DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. i 

Tel. Canal 9118 j j 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. JJ 

5 iki 7 vai vakaro. o 
Ą Re* , vai . : 2 iki 4 po pietų. j į j į ; •; 
* 4193 Archer A \ e . • 
*, Tel. Lafayette 0098 J 

OR. A. i mum u 
GYDYTOJAS I R C B T R I R O A S 

444a 80. Weatera Avenne 
Telef. Lafayet te 4148 

Y a a o 4 o s : 9-11 rytais , 1-2 ' p o 
pietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie-
u a i s Ūktai p o pie tų 2 iki 6 vai | | 

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

4631 8a Ashland .Ave . 
Tel. Yards 9«4 

Tel. Yards 0994 
OFISO V AL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—0 v. v. 
Nedė l iomis ; nuo 10 v. ryto iki 
X vai. po pietų. 

I 

Rezid. tel. Yan Bure n 0294 
Ofiso teL Boulevard 9698 

Dr. A. A. R0TH 
R U S A S G Y D Y T O J A S tr 

C H I R U R G A S 
Special is tas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų Iv visų chroniškų l igų. 

Ofisas: 3385 S. Hals ted St. 
Yal.: 1 9 — 1 1 ryto; 2—8 po 
piet, 7—8vak. Ned . 1 4 — 1 2 d. 
Rea. 1119 Indępendenoe Blvd. 

Chicago. 

1 s. l iūs 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS Iv CHIRURGAS 
Te le fonas : Yards 2544 

• 2 5 2 South Hals ted S t r e e t . . 
Ant virkaus Univer. State Bank X 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
t — 4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedė l iomis n u o 10—2 
Ooflsas Ir gyven imo vieta: 

Cicero lyginant su kitomi 
lietuviais apgyventomis kolo
nijomis, nedidziausia. Čia yra 
suvirs 500 lietuviškų katali
kiškų, šeimynų. Dauguma lie
tuvių turi savo nuosavybes — 
savo namus. Kai-kurie net 
keletą. Visų namai kaip vidu
je taip ir iš lauko pusės išro
do 'puikiai, gražiai apžiūrėti. 
Labai malonų įspūdį į praeivį 
daro lietuviškoji Ciceros ko
lonija. 

Ciceros katalikai lietuviai 
(kitokio plauko cia veik ir 
nėra) turi labai puikioj, gra
žioje vietoje nuosavybės: gra
žų plotą žemės, bažnyčią, mo
kykla^ klebonijų, seserims 
mokytojoms namų, ir daržine. 
Bažnyčia ir mokykla yra mu
rinės, gi kiti namai', meiliniai. 

Parapijos nuosavybė ap-
kainuojama apie 200,000 do
lerių. Visi parapijos namai 
labai puikiai apžiūrėti, šva
riai užlaikomi. 

B a ž n y č i o j e t v a r k a p a v y z d i n 

ga. Šv. Mišios kaip šiokiomis 
taip ir šventomis dienomis 
punktuališkai paskirtose va 
landose visuomet yra laiko-
mos. Šiokiomis dienomis dve
jos, gi šventomis ketverios 
laikomos. Šventadieniais per 
visas ketverias šv. Mišias baž
nyčia esti pilna žmonių. 9 vai. 
arba /vaikučių Mišiose* daug 
žmonių stovinčių yra, nes nė
r a vietos atsisėsti. Reikia di-

CICĘRO, ILL. APŽVALGA, desnės bažnyčios. 
Parapijos komitetai aprū

pina žmones sėdynėmis. 

Darbštus dvasios vadai. 

Šv. Antano parapijoj yra 
du kurfigu: kun. H. J . Vai
čiūnas klebonas ir kun. A. Lin
kus vikaras. Abudu labai rū
pinasi parapijos reikalais. 
Stropiai i r maloniai patarnau
ja dvasios dalykuose. Juodu 
visuomet visus kilnius feika-
lus, o ypač tautos, uoliai re
mia. Apie juodu^ o ypač gerb. 
kleboną, visas kolonijos vei
kimas sukasi kaip apie kokių 
aš į Tarp parapijonų ir dva
sios vadų gražiausia meilė 
ir vienybė gyvuoja. Laiminga 
kolonija, kad tokius dvasios 
vadus turi. Nestebėtina, kad 
Cicero kone visad pasižymi 
kaipo pirmutinė tautos ir Baž
nyčios reikaluose. 

kiškos rdr-jps ir šiek-tiek tau
tiškos dr-jos pasidarbavo ir 
darbuojasi. Garbė, žinoma, vi
siems ciceriečiams tenka. 

Kitų kartų daugiau apžvaJ • 
gos parašysiu. Ex-biblistas. 

M 

PARAPIJOS BAZARAS. — 
JO ĮVAIRUMAI. 

yma. 

f lšdirbėjial ir 
1 ,,importeriai ge 

riausių armoni
kų visam pa-
saulij už žemes-

yįnes kainas negu 

i' Į kitur. Katalogas 

Te' B lvd . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T U V I S DENTISTAS 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Beredomls nuo 4 iki 9 vakare. 

I 

I DR, P. ŽILVITIS 
P a r k e l ė s a v o of isą p o ntun. 

• 2 4 1 — 43 So. Hals ted Street 
N a u j a m e Joc iaus Ręs t . 2 lubų. 
Pr i ima Ligonius nno 9-12 A. M, 

• - 8 P, 
Tel. Boulevard 717 t 
Rezidenci jas Tel . Fa lr faz 

į M. 
I 

55:4 
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Dr. J, SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas P u l i m a n 3285 
10901 So. Michigan Avenue 

Vai. nuo 9 ryto iki 2 po pietų 
Tele fonas B e p u b l l e 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 
š iaur: vak: k a m p a s 55 ir 

Asnland Avenue 
Vai. N u o 4 iki 9 va i : vakare 
Naprapath ia d ei Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėgint i operacija ar 
Neprapatn ia tad tūkstanti kartų a p 
s imokės Idtirti abu gydymo būdu. Na 
prapatbia prašal in l igos priežastį, o-
peracija prašal ina l igos apsireiški
mas, bet pal iekta l igos priežastis 
Naprapath ia reiškia ant v isados pa
gydo. Chirurgijos būdu esti taip po 
pirmos operacijos, tuoj s eka antra 
ir treč ia: Y r a gerai suprantama kad 
s e k a m e operacija ir trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavoj ingesnė i š 
laikyti Ir t u o m kart l igonis l iekta 
neišgydytas . 

Mj>k. tvarka yra puikiausia. 
Pati mok. labai yra švari. Vai 
k ū č i ų , k i e k p a t y r i a u a p i e 6 0 0 

te:n mokina.-i. Visi susipratu-
sieji lietuviai katalikai lei
džia savo vaikelius į savo 
parapijinę mokyklą. Reikia 
pastebėti kad yra keletft šei
mynų kurios savo vaikelius 
leidžia į viešą mokyklą. (iaila 
jų tėvą ir ją vaikelių, nes iš 
tikro jie lieka kaip medžiai 
nudžiūvę7 jiumire tikėjimui 
ir savo tautai. Vaikučiai ei
nantieji į parap. mokyklą y-

r j ra- daug daugiau prakilnės 
dvasios visame kame. Jie mo
k a ir lietuviškai ii' angliškai 
kalbėti. Pažįsta'savo gimtinės 
arba protėvių ir šios šalies is
toriją. Ištikto nelaimingi tie 
tėvai kurie plėšia iš savo vai 
keliu širdžių Dievo ir tėYv-
nės' meilę. Tokią nelaimingu, 
žinoma daugiausia yra socia
listų ir neva tautininku tar
pe. 

Parap. mokykloje mokyto
jos yra gerb. Seserys Kazi-
mie.rietės, piLnos prakilnios, 
kultūringos dvasios, Dievo ir 
tėvynės meilės. Jų auklėjami 
lietuvią vaikučiai ištikro yra 
tai mušu tautos ir Bažnyčios 
perlai! Ją išauklėtuose vai
keliuose galime pastebėti tą 
•prakilnią dvasią, Dievo, ir al
tinio meilės, atjautą tinkamo 
autoriteto kurio nepripažįs-

3 tant šio pasaulio žmoneliai 
Tai pirmi syraptomai kure reika- IĮ d a u g V a r g O - k e n č i a i r į j į t o -

lauja pagelbos. I , • t , r< ' , . . 

pjiau breda. Seserų aukleja-
e inuose^ vaikeliuose pilnai gali-
j.ma pastebėti dorbs pažinimą 
I ir jos laikymosi, savęs perga-

^ d v k a l . 
Rašykite A n g l i j a i . 

RCJATTA S E R E N E L M 
817 Bluc Island Ave. 

\į Chicago, IU. 
osiate--^ -^^^^^- '-^įį^į^s^- '-^^*g*>- -iį^^^*~~ - « « 

i 
Tel. Conai 2957. Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas lf 

Chirurgas * 
1821 South Halsted Street 

s Valandos; 19 iki 12 ryta: 1 iki i 
po pietų: C iki t vakare 

AR GALVA SKAUDA? 

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, l t Ir 17 R 
A n t viršaus Platt 's vaistinyčios 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Nedėl iomis nuo 9 iki 12 pietų 

B e s . Tel. Cicero 8856 
Ofiso Tel. Cicero .48 

DR. J. SHINGLMAN 
1825 So. 48 Court 

N. E . Cor. 49 Court Ir 1 8 Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

ĮI Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
.< KTU "DRAUGĄ" 

Dr. I. E. MAKARAS 
j j Lietu v y* (mjMlyfcoJa* ir Chirurgą* 

10800 S. Micltigan Avenue 
Telef. Pu l iman 848 Ir 348 
KLKKTRA GYDYMAS 

Įėjima nedėjimą sau priklau
sančio jungo ant pečių savo 
artimo, žodžiu, mokoma žmo-

JgiĮ būti žmogumi. 

' Draugijos. 

l>raugiju čionai yra viso
kių: vyrų, moterų ir jaunimo 
pašelpimų, idėjinių ir politi-

\ kinių. Visus gali pilnai aprū
pinti. Bet yra žmonelių kurie 
nė prie jokios, nepriklauso, 
katalikai turi labai prakilnias 
draugijas, bet yra ir katalikų 
kurie kaip * '.Naujienų Kati 
n a s " trinasi apie jiems prie
šingas draugijas^ Kai-kurie 
-priklauso ir nepripažįsta tų 
draugijų pradų, bet darbuo
jasi del jų ir remia jas. Baž
nyčiai, tikėjimui ir Tėvynei 

ji 'daugiausia darbuojasi katall-

Sioux'City, Iawa, —Šy. Ka
ži miero parapijos bazaras pra
sidėjo lapkr. 26 d. ir trauksis 
iki 18 d. gruodžio, po dvi die-
nį savaitėje, nedėliomis ir pa-
nedėliais, 8 dienas. Taigi ir aš 
žinodamas išanksto nuėja^u į 
bazarų pasiteirauti ir pasižiū
rėti kaip kas ką veikia šiame 
bazarę. Įėjęs į svetainę tikrai 
nustebau išvydęs visokius įvar 
rūmus kurių dar niekad nebu
vo šioje svetainėje. Tai vis 
išmislas ir darbas mūsų darbš
taus klebono gerb.kun. J . 
Česnos. Apie visas būdas ir 
budeles ta i tikras kermošius. 
Žmonės negali dasimušti, o 
darbininkai ir nukakę darbuo-
j a s i . 

Visų būdų ir darbininkų 
neminėsiŲ, tik tris*paminėsiu, 
juokingesnės, k. t. p. V. Bir-
žetaitė savo studijoj suspėjo 
paveikslus skubotai nutraukti, 
ir x>. A. Bii^žetienė užsiima lai
mės spėjimu. Nors kai-ku-
riems reikia eilėj laukti pus
valandis savo laimės sužino
jimui, bet visgi sulaukia. Ad
vokatas A. Tamošaitis "court 

I iKaisėje'' nors ir skubina kiek 
gali, bet negali visų bylų at
likti, taigi svarbesnės byias 
tuivjo atidėti kitam laikui, nes 
jų Į>erdaug turėjo: k. Ą. divor-
sai, už girtuoklystę, vogimų, 
muštynes, už ;nunšainės vary
mą, taipgi ir apsįvedimo lais-
nis turėjo išduoti, o krimina-
liškas bylas turėjo atidėti ant 
tolinus. Kai|) girdėjau tai tą 
vakarų adv. A. Tamošaitis 
daug pelno padarė j>arapijai. 
Negana to ka> pats dirbo suši
lęs ik 12-os, bet dar aukojo 
pinigais $5.00 ir skrynių vištų 
bazarur atvežė, užtai visi yra 
labai dėkingi adv. A. Tamošai
čiui. Taigi patartina visiems 
lietuviams kokiais reikalais 
kreiptis pas jį. 

Girdėųau kad pirmame vaka
re pelno jmdarė $3(j().00. Jei-
gn taip eis visada tai parapija 
pelnytų daugaius $2,000.j 
Ą$ tikiu, kad taip ir bus, 
nes visi dabar labai myli ir, 
užjaučia gerb. klebonui kun. J . 
Čpsnai. Šįmet tiek visi suau-
Kavo ir privežė bazarui, kad 
niekad taip nebuvo mūsų pa
rapijos istorijoj. Taipgi ir kle
bonas daugybę visokių brau-
gių daiktų pririnko ir gavo iš 
miesto, iš visokių krautuvių, 
vaistinių ligoniniu, nuo sese
rų visokių brangiu daiktų. J is 
kelias savaites po miestų važi
nėjo, ir ėjo prašydamas aukų, 
kur t ik. j is galėjo ir suspėjo 
ten ėjo, kad tik daugiaus su
rinkus parapijai aukų ir dau
giaus pelno padarius. Tai jo4 

neapkainuo jautis pasišventi
mas parapijai. Kai klebonas 
labaį darbuojasi, taigi ir para-
pijonai, užjausdami jarn pade
da darbuotis, ir kai visi išvien 
dirba ir dirbs tai galės dide
lius darbus nuveikti, į r grei
tu laiku parapijos skolqs bus 
išmokėtos, nes ir priežodis sa
ko kur vienybė ten ir' galybe. 

Parapijonas. 

o V .v= 

Jus Kūdikio A 
Prikiausio Nuo Jam 
Duodamo Maisto 

Jeig^i jūs žindote savo kūdikį ir jeigu 
jis atsakančiai neauga ir nedikteja, 
tai aišku, kad jūsų pienas yra netinka
mas. 

13OTCUHA 
EAGLE BRAND 

ICONOVmD MUCt 

Šitokiuose ats i t ik imuose su te ik ia kiekvienai 
motinai gerausią progą sute ikt i savo kūdikiui 
g e r ą mai s tą , idant j i s augti} ir st iprėtų. 

Iškirpkite Šitą pagars inimą ir pa
siųskite į The Bordea Co., New 
York ir gaus i te pilnus patarimus 
i r nurodymus, kaip j į vartoti l ie
tuvių kalboj visai veltui , ta ipgi ir 
puikią kūdikių knygą . 

NAUJIEJI LIETUVOS 
L I T A I 

Pinigai 
Jau Siunčiama Per 

DIDYJT; VALSTIJINI 
BANKĄ 

C entral Ma oufacturing 1 
Disirict Bank 

1112 West 35-ts Street 
Chicago. 

| | Turtas viri $7,000,000.00 

GRAŽUS PARAK JOS BA-
ŽARAS. 

l 
Detroit, Mich. — Lapkr. ?9 

d. Šv. Antano parapija (Wcst 
side) atidarė labai gražiai pa
rengtą bazarą savo naujai sta 
tonios bažnyčios naudai. Ba
varas savo j vairumu ir gražu-
mu kiekvieno įėjusio širdį pa
traukia — net smagu pasigė
rėti. 

Kadangi kiekvieno žmogau? 
.širdis jau kš prigimimo veržte 
veržiasi prie prakilnumo, todėl 
kas nori gražiai ir linksmai 
laiką praleisti, bazaro įvairu
mu lig soties pasigėrėti, ligi 
vieno, visi, kas tik gali, lie
tuvišku "žingsniu traukite į 
Lietuvių B-vės svetainę, 25-
tli ii; .Di* Ave., ant- bazaro, Į 
kad nebuvę paskui nesigailėtu 
mėt. 

Viltis. 

vė) turi neblogą balsą, bet rei
kalingas daugiau lavinti. J i 
iš visų savo dainų, geriausiai 
sudainavo lietuviškai: " K u r 
bakūžė samanota" (S. Šim
kaus). 

Petras Butkus ganą gerai 
pagriežė ant smuikos. 

Clarence Fuhrmaii paskam
bino keturiufcs dalykus ant pia
no. J i s yra pirmos eilės ar
tistas. Jeigu butų lietuvis, tai 
turėtume kuomi pasidžiaugtti. 

Žuronas sudainavo viena 
duetą su Beane, (itališkai) ir 
tris duetus su p-Le Urboniute, 
(lietuviškai), kas publikai la
bai patiko. 

^T;aip viskas linksmai ir pa
sibaigė. Reporteris. 

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

parduodami 
- — vsados kreipkitės pati — 

S. L FA8 I0NAS C& 
*09 W. 35Cii S t Chicago, 
Tel. Blvd. 0611 Ir 0774.-

\ TAS BUS LABAI JUM AlfT 
NAUDOJ. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu-
Jvos At«tovybėje. 

UŽTIKRINAM ATSAISANT-I I R 
TEISINGA PATARNAVIBli \ . 

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

Ofisas Didmicstyj: 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas: Central 6890 

akarais 3223 S. Haisted'Sfr.l 
Telefonas: Yards 4681 

-
• 

KONCERTAS. 

Philadelphia, Pa. — Lapkr. 
23 d., Lietuviu muzikos svet. 
i vyko J . Žurono klasinis k(>n-
certas. 

J . Žurono dainavimas ^pub
likai labai patiko, ypač kai 
dainavo: "Nakties rasa/ f (M. 
Petrausko) ir " Zaza pic^ola 
zingara" (itališkai) iš ope
ros -L' Zaza ' ' — Leoncavallo. 

Em. Urbonaitė, soprano gra
žiai padainavo. Gaila, kad ji 
nedalyvaują programose daž
niau lietuvių tarpe. J i turi 
labai jausmingą baĮsą i r la
bai maloniai dainuoja. Todėl 
publika jai labai plojo. fTaip 
gi ji gavo puikų gėlių bukie
tą. 

M. Beane, soprano (ne lietu-

— Daktare, kaip manai, ar 
as išgyvensiu iki 90 metų? 

— Kiek metų dabar turi f 
— Keturiasdešimts. 
— x\r rukai,^ kaziruoji, gir

tuokliauji, ar turi kitus kokius 
blogus įpročius? 

— Ne. Aš negeriu, niekad 
nilcaziruoju, nekenčiu rūky
mo, istiesų, aš jokių piktų į-
pročių neturiu. 

— Na, del Dievo meilės, kam 
nori dar penkiasdešimts meti] 
gyventi ? 

TeL Randolph 4758 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 Soutli La Salle Street 
R o o m 1303 

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

ISį^^-Ą^^^SS-- '-ĄS. 

J. P. WAITCHES 
Lawyer, 

• — 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 5 1 1 - l i 7 N. Dearborn 
Street Tel. Dearborn 609* 

L Vakarais: 10788 8. Wabash 
Ii 

f 

Roseland Tel Pul iman 68TT 

08. CHARLES SEGAL 
| f*erkėlė savo ofisą p o numeriu j 

4729 SO. A S H L A N D A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

!Val.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—o 
!po pietų: nuo 7—8:30 vakare. 
Nedėl iomis) 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

1 S. D. LAOHAWICZ | 
LIETUVIS GRABORTUS 

= 2 3 1 4 W. 23-rd PI. Chlcaga; D l l 
Patarnauja laidotuvėse kuop l -S 

Sgiaus ia . Reikale meldžiu atsišau^-a 
Skt i , o mano darbą busi te u ž g a - s 
Snėdintl . Tel. Canal 1271—219*3 
rtiM>miiiHUUimiiiiiuiUHiiUiiiiiiwiiUi 

Tel. Lafayette 42S3 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogerlaasla. 

M. YUŠKA 
3228 W. 38-tb Street. 

Jis linksmas, nes tu i i 

BAMBIN0 
Vaisbaženklis Rsg. 8. V'.-Cat. Biure 

K a d i k i a i m ė g s t a j i ! 
J i o p r a š o d a u g i a u l 

B a m b i n o y r a g e r i a u s i a g y -
d u o l S n u o u ž k i e t ė j i m o , d i e -

I g i m o i r k i t ų v id iu ių -Fr . i r i iuc* 
V e i k i a g r e i t a i i r v i s ibka i . J i s 
yra- g e r i a u s i a s l rudik iu d r a u 
g a s . 

35c . a p t i e k o s e a r b a u ž 4 0 e 
p r i s i u n č i a m o t i e s i a i i š l a b a r a 
t o r i j o s . * 

- F . A D . R I C l i T E R 
!t)«-l*J4 3o. 

Brook ly i i , 

įNature Gure Institute] 
DR. J. A. VELONIS 

Ostaopatltas, Chiropratas 
Naturopathas 

Gydau (įvairiasMigas, o ypatin
gai už»isenėjusias, be vaistų Ir 

operacijų, — naujausiais bu 
daie. 

4224 Archer Av. Brighton Park 
Tlieater Bldg.. 2-ros lubos. 
Valandos; nuo 9 iki 12 diena-

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

Tel. Lafayette ^5698 

\ Graborius ir Balsamuotojas 
K. SYREVIčIA 

l Automobiliai vis iems re ikalams 1 
2055 W. 22-nd Str. 2146 W. 21 FLl ] 
Tel. Ganai 6543 Tel. Ganai 8199fl 

— VJ 

Telefonas Boulevard 413f 

Graborius 
Patarnauju lai
dotuvėse ves- ' 
tuvėse krlkS-i 
tynose ir bituo
se reikaluos 
Kainos prieina
mo* 

13307 Auburn Ave. 

E k s k u r s i j a 
Į T^ E V Y N E 

A N T S. S. A M E R I K A 
I Š P L A U K I A Gruodžio 13 d. 
-*- t iesiog iš N e w Yorko j Bremen, 
paskui geležinkeliu iš Eitkūnų j 
Kauną. 

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

žinių apie trečią 
klesą ra&Fkite š i
andien. 

3-os klesos kainos 
l Bremen $103.50 
J Kauną 105.15 
f Vilnių 105.30 

A. C. ftypkevi-
čius ypatiškai vis-

Įką pats prižiūrės. 
VKETSJ0 STATES U f i E S 
46 Broadway N e w York 

92 State Street. BpėfsnąHKtos. 
110 So^ Dearborn St. Chicago, Iii. 

U. S. SHIPPING BOABD 

M Valentine Dressmaking CoUege 
" 2407 W. Madison Street 

Telefonas Seeley 1643 
Moko Siuvimo. Pat ternų kir-j 

pimo, Designing bizniui ir na>{ 
maras. Vietos duodama dykai. 
Diplbmai, Mt)Hslas lengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis i r | 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
piznio. ir Naminiai kursai Skrybė-I 
l ią Tkisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar telefonuokitei 

SARA PATEK, pirm. 

STANLEY P. 
MAŽETKA 

GJSABOBIlift IBJ 
BaLsamuotojas 
Tūrių automo

bilius vujoklemal 
eikalams. Kaina] 

prieinama, I 

3319 Auburn 
Ave. Chicago.j 

W 
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PRIEŠ PROJEKTUOJAMĄ 
NAUJĄ KONSTITUCIJĄ 

KINIJA ATGAUNA TERI
TORIJA. 

a Peoplos' Protective Lea-j PEKINAS, gr. 5. — Japo 
£ n e " skelbia savo pažiūras a-
pie projektuojamą naują Illi
nois valstybei konstituciją. 
Gruodžio 12 d., ty. ateinanti 
antradieni, valstybės piliečiai 
tos konstitucijos klausiniu 
balsuos. 

" P . P . League" tvirtino, 
kad nauja konstitucija mokės-
tirais apsunkina ūkininkus ir 
darbininkus ir visus tuos, ku
rie šiandie mažai uždirba. 
Tuo tarpu ta konstitucija fa-
• 
vorizuoja turčius. 

Paskui, nauja konstitucija 
t ręš ia pagrindinėms pilieti
nės laistės teisėms, Įveda ne
teisingą reprezentacijos siste
ma legislaturon. teismams tei
kia neapribuotas teises. I-
T.iant abelnai, konstitucija yra 
reakcinė ir kaipo tokia ne
atsakanti Tllinois valstybės 
reikalams. 

.Kas link mokesčiu, tai nau
ja konstitucija Įveda valsty
bines, mokestis nuo įplaukų, 
praejėjus 500 doleriu; nevedu
siems ir 1,000 doleriu vedu
siems. Tų mokesčių -išrinki
mas politikieriams reikštu ro-
. : ' J . 

Dėlto, " P . T*. League" pa
taria piliečiams nepripažinti 
tos projektuojamos konstitu
cijos. *' i U ^ T 

nai su kinais pasira& sutartį, 
pagal kurios Kinijai grąžina
ma Kiaoehow teritorija. 

WEST SIDĖS PADANGĖJ. 

Mano bėdos bazare. 

PELKĖSE MOTERIŠKĖS 
LAVONAS. 

Calumet apyl , arti Butler 
ave. ir 120 gat. pelkėse ras 
tas neidentifikuotas moteriš
kos lavonas. Jį n/.ėjo medžio
to jai. 

Matyt, lavonas ilgai gulė
jęs, nes jau gerokai apgedęs. 
Nerasta jokių nužudymo žen
ki u. 

Policija spėja, kad moteriš
kė tuifijo but užnuodinta ir 
jos lavonas iš toli kur atvilk
tas ir ten pamestas. 

Pradėti tardymai. 

PALAIDOTAS KONGRESO 
ATSTOVO LAVONAS. 

Vakar Chicagoje įvyko mi
rusio anądien Wasningtonc 
kongreso atstovo Mann laido
tuvės. 

"ŠVIETIMO SAVAITĖ." 

Chicagos viešųjų mokyklų 
viršininkas paskelbė čia 
"švietimo savaitę." TJėvai 
kviečiami aplankyti dienos ar 
vakarų pamokas mokyklose. 
Bus sakomos prakalbos. Dau
giausia bus kalbama apie 
švietimosi, apie analfabetizmo 
prašalinimą. 

Aš įėjau į bazara ir žiopli
nę ju. Tik štai, kad užklups 
mane t i kietų pardavėjos, tai 
jau maniau kad visus tikiotus 
man reikės vienam nupirkti 
ii- daiktus paimti. Jau neat
menu ką. Ir kur tu čia žmo
gus atminsi viską, nes po to 
jau tuoj kita užatakavo su 
t i kietais, po tos kita, po tos 
kitos ir taip toliau, ir t. t. 
ir t. t. net kol nuėjau iki 
"Vilniaus restorano"! 

Atėjau i restoraną. Xa/ma-
nau sau, dabar tai jau pasil
sėsiu. Bet kur tau. Pirmiau
siai skaistaveidės — balta-
žiurstės, rodos, jei neklystu, 
tai ]>-lės Grieaitės (Mat, aš 
dar gerai jų nepažįstu) api
pylė mane klausiniais: ka aš 
norėčiau sau užkąsti. I r tu 
žmogus, jei ir Salamono gal
vą turėtumei, neišsirinktumei 
sau iš tokios daugybės, kas 
butų gardžiausia. Ret mano 
laimei tą keblumą prašalino, 
nes tuoj pradėjo krauti ant 
stalo visokius gardumvnus. 

Lietuvių prieSodis sako: 
"viena bėda — nėra bėda". 
Taip ir man buvo. Liežuviui 
Hitu gardu — pilvas sako 
" s t o p ! " Jau netelpa. Taigi, 
mandagiai padėkojęs Vytenis 
išėjau, r ia vėl nauja bėda! 
Mano išpirktiems tikietams 
papuolė tiek visokių daiktų, 
kad ir vėl reikia Salamono 
galvos, kad išgalvojus kaip 
juos parsinešti namo, nes dai
ktų tikrai daug: Mindas, barš
kutis, laikrodis, šuo stt būda, 
zalatytas obuolys ir t. t. 

Aš nesigiriu, bet aš taipgi 
turiu galvą, ne kopūstą. Tuoj 
i>- ta keblumą prašalinau. Nu
sivilkau overkota, susikroviau 
į jį daiktus ir marš į gatve-
kari. Tiek jie mane ir matė 
daugiau. 

Atsisėdau gatvekaryj ir ma-
stati. Buvau atsinešęs 'penkis 
dolerius ir iš tu iiinigu heli-
ko tik "Šast ." Bet už tai aš 
turiu pilną kautų daiktu ir 
nenoroms manvj k via dėk i n-
gumas: Vytėms, Moterą Sąj. 
ir kitoms dr-joms ir darbuo-
tojams-oms, kad man įsiūlė 
pirkti t i kietus. Tiesa, kai-ku-
riems aš atsisakiau, nes jau 
mažai turėjau pinigų. 

Pažiūrėsiu ką jųs daugiau 
surengsite. Tikiuosi kad dau
giau negu aš žinau. 

Fordukas Brrrrrr. 

ant visų altorių. Iškilmingas 
y Šv. Mišias laikė "Draugo" 

redaktorius kun. Dr. Ig. Če-
saitis, asistavo kun. V. Kuli
kauskas ir kun. A. Baltutis. 
Per Mišias giedojo Sv. Cecili
jos choras. Bažnyčia buvo 
žmonių kimšte prikimšta. 

Po &v„ Mišių jaunieji su 
svečiais nuvažiavo į savo na
mus kur gražiai linksminosi. 
Sutuoktuvių pokilyje dalyva
vo " D r a u g o " redaktorius 
kun. Dr. Česaitis, vietinis kle
bonas kun. P . Baltutis, "Drthi 
g o " administratorius kun. V. 
Kulikauskas ir kiti įžymesni 
svečiai. 

Abu pp. paskolai čia i yra į-
žymųs veikėjai. Juodu priklaa 
so prie įvairių katalikiškų or
ganizacijų ir išsijuosę jose dir
ba. Taipgi juodu yra dideliu 
r 'Draugo"_prieteliu ir rėmėju. 
Linkime naujai poreliai lai
mingiausios kloties 

Pašalinis. 

LABDARIŲ DARBUOTĖ. 

(Towu of Lake. — Lapkr. 
26 d. Laibd. Sąj. 1 kuopa tu 
rėjo pa prastų, susirinkimą šv. 
Kiyžiaus parap. s ve t. 

Iš kuopos veikimo keletas 
dalykėlių estį pažymėtinu. J-
vykusio vakaro 19 d. lapkr. 
komisija raportavo, kad už
darbio liko tik $32.26. Pelnos 
mažas, kadangi išlaidos buvo 
didelės. 

rengia puikią šiltą vakariene 
su vaidinimu, dainomis ir t. t. 
Nepamirškite. Gruodžio 31 d. 

Samdyta Alfa. 

NORTHSIDIECiy DOMEI. 

sietuvos piliečiai norintie
ji užsiregistruoti ateikite pa
rapijos knygynan kuris atda
ras utnminko ir kotvergo va
karais nuo 7 vai. 

Taipgi galite tą patį patar
navimą gauti pas Juozą Rekų 

Viešos rinkliavos komisija (Real estate agentą), U829 N. 
Paulina St. 

FEDERACIJOS VAKARAS. 

NENORI BUT MIESTO 
MAJORU. 

Carter II. Harrison prane 
I \ kad jis atsisako kandi-
.iuoti j Chicagos majorus iš 

mokratų partijos. 
Jau susenęs, Ilarrson net 

:•;: nkias tarnvbas išbuvo Clii-
eigos majoru. To tad jau ga-
I:i. Tegul jaunesni majorau-
J* 1 * 

IŠKILMINGOS SUTUOKTU
VĖS. 

North Side. — Padėkonės-
dienoje, lapkr. 30, Šv. Myko
lo par. bažnyčioje, kun. Dr. 
Ig. Česaitis surišo neatmezga-
mu moterystės rvšiu Praną 
Maskolaitj su p-iė Emilija 
Martinaite. Šliuhas buvo la
bai iškilmingas kokio Šv. My
kolo bažnyčioje dar nebuvo. 

BIZNIERIAI GARSINKITES Altoriai buvo išpuošti gy-
Mi~A y i G E "-• vomis gėlėmis,, žvakės žibėjo. . 

Bridgeportas. — A. L. JI. K. 
Federacijos 26 sky. rūpesčiu 8 
d. gruodžio Šv. Jurgio par. 
buvo surengtas vakaras dien
raščio " D r a u g o " naudai. 

Žmonių susirinko vidutiniš
kai. Vaidinta " V a r g t a Ta-
<las' i r nKuprotas Oželis". 
Vaidilos buvo Vyžiai, iš 
Xorth Sidės. Savo užduotis 
artistai atliko puikiai. "Ony
t e i " pavyko puikiausiai, nes 
jos balselis jai gelbėjo. 

Veikale "Vargšas (Tadas" 
roles turėjo: Tadas Giriotas — 
Pr. Maskolaitis, Marė, jo pa
ti — p]m. Martinaite, Pranas 
Jargionis, .daktaras — Ant. 
Rugienis, Varutė, Giriotų tar
naitė — Ona Paliuliutė. 

Pertraukoje, airio naudingu
mą katalikiškos spaudos, pui
kiai kalbėjo medicinos studen
tas p. J . [Poška. 

Veikale "Kuprotas oždi< 
vaidino: Onytė — J. M. Uut-
kauskaitė, Jonelis — Ant. Bu-
gienis, Motina — Ona Saliu-
kienė, Našlys — Adel.\Saliu-
kas, Piršlys — Juoz. Šlajus, 
K'ežisorė yra Emilija Masko-
1 . • * 
adiene. 

Publika perstatymu ir pra
kalbomis buvo pilnai paten
kinta. 

Prie surengimo to vakaro, 
ir svetainėje darbavosi Bridge 
porto Vyčiai. 

Vyčiai darbuojasi visur, vi
sada, ir visiems, net savo rei
kalus apsunkindami, tfk gaila 
kad ne visi Vyčiams tų pri
pažįsta. Ar ilgai taip bus? 

Žaibas. 

nusiskundė, kad turėjusi tik 
tnimpa. laiką 'prisirengimui, 
bet pasidėkojant mūsų mer-
gaitčms bei moterims kurių 
širdyse artimo meilė nuolat 
dega, taiposgi ačiuir komisi
jai, surinkta $267.21. 

Už a. a. Br. Husluiliono ir 
Agn. Jasaitiene, garbės na
res, užsakyta po vienas šv. 
Mišias. Tyla. 

PASTABA: — Pirm. bėra-
šant rinkėju vardus įsibriovė 
klaida. Pažymėjo kad p. M. 
Laurinskaitė surinko $9.00, 
bet turėjo būti $9.21. | 

Aprašydama Labdarybės 
vakarą įvykusį 19 d. lapkr. 
per klaidą praleidau vardą 
pavardę vieno komisij. nario", 
p. Meč. Švaikausko, rimto 
darbininko krikščionybės dir-, 

voje. T. 

L. L. Paskolos Stotis. 

PRANEŠIMAS. 

Dievo Apveizdos Parap. — 
L. D. S. 25 kp. susirinkimas 
Įvyks šiandie, gruodžio 5 d. 
8 vai. vak. Dievo Apveizdos 
par. mokyklos kambary. .Kvie
čiame visus narius susirinkti, 
nes yra daug svarbhj reikalų 
aptarimui. Valdyba. 

BRIGHTON PARKAS. 

Gruodžio 10 d. Nekalto 
Pras. P. Šv. bažnyčioje įvyks 
vargonų šventinimas. Vakar*' 
podėms ir svečiams bus vaka-
rienė. Žvalgas. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

L. Vyčių 4 kuopos Jauna-
mečiai rengia pirmą puikų 
muzikai] vakarą, trečiadienio 
vakare, gruodžio 13 d. š. m., 
parap. svet. Programą išpil
dys patys jaunameėiai. 

Bus įdomu pamatyti ką jie 
gali surengti, o dar pirnin kar-

*5L 
A. X A. 

TAD. MISEVIČIUS 
mirė gruodžio 2 d. 12:30 vai. 
po pietų, 46 motu amžiaus. A* 
merikoj išgyveno 22 metus. Pa 
ėjo iš Rudžiu sodžiaus GrinkJs-
kės pa rap . 

Laidotuvės įvyks seredoj 
gruodžio 0 d. iš narni; 4352 So. 
Wood Str. į Šv. Kryžiaus baž
nyčia, o po pamaldų bus nu
lydėtas j Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam visus gi
minės, draugus ir pažjstotmus 
dalyvauti laidotuvėse. 

\Tuliude: 

Gapševičių šeimyna. 

Moterų Sąjungos vietinė 
kuopa, kaip kasmet, taip ir 
dabar, laukiant Naują Metu, 

rARDAVIMT;i saliunas labai geroj 

vietoj, bįznis g-eras visokiu feutų n? -
gr>-ventn. T'ricžaKtj pardavimo patir
site ant vietos. 

1342 So. 48th Ave. Cicero, IU. 

REIKALINGAS pa»toyus mokyto-
jfis a r vargonininkais, kuris jralėtų 
reguliariai vesti dienįne mokyklą ir 
• uo A B C . angliškai. Alga gera, 
O padidinimas algos prigulės nuo 
paties mokytojo gabumų ir prisįri-
šimo prie vaikų. 

Klebonas K I N . T. KELMKUR. 
207 Adams St., Ncvvark, N. J . 

'Kzįggįjįįr*-•'.tįrJgmį&!?- -""jgggį^ - < i ^ ^ ' ' ' ^ n . į^>—f « . 

ALEDOMS 
Pas • 

BRIDGĘP0RTAS. 

-

^ D r a u g o " knygyne galima gauti labai gražaus išdir
binio su katalikiškais paveikslais pasveikinimų Kalėdoms 
Setas —- 12 kortelių kiekviena atskirai konverte ir ant 

kiekvienos vis kitoks paveikslėlis. 
$1.30 Kaina viso seto 

Imant ne visa setą 
Didesniųjų kaina . . i . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

šauliams surinkti pinigai per * 
p. A. Žmuidzinavičiaus pra- 1 
kalbas Bridgeporte, sumoje I 
$128.94 buvo nusiųsta L. P. 
Misijai }yew Yorkan pasiunt i - ' | | 
nuli Kaunan. Šiomis dienomis B 
i.s Alisijos gauta tų pinigų pri- I 

'v..' 

ėmimo pakvitavimas No. 1177, 1 
kreditojantis Bridgeporto ko- j ' 
lomjai. 

Prakalbų reng. kom. i '• 

gražesniųjų kaina 
Atvirutės Kalėdoms su lietuviškais parašais . . . . 7c. 
paveikslėliai Kalėdoms (parsiduoda tik po 10): 

Mažiukai (už 10) 10c. 
Didesni (už 10) \ 15c. 

The Wonder Story tinka į Kalėdų .dovanas vaikams. 
.Tojo 8 dideli paveikslai iš Kūdikėlio Jėzaus 
gyvenimo ir 5 pusi. pasiskaitymo kaina 35c. ' 

"DRAUGAS" PUBL. COMPANY, , 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

4 
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f "DRAUGO* BENDROVES ŠERININKAMS 
1 "DRAUfiO" BENDROVĖS DIREKTORIAI nutarė šiais metais visiems savo sėrinin- I 

S kams išsiųsti DOVANŲ. Todėl prašome prisiųsti savo tikrus adresus, nes be to nebus j 

siunčiama. 
s 

. v VALDYBA. 

Pavojus 

• 

"Geras darbdavys interesuojasi sveikata ir ap 
sauga, savo darbininku ant kiek jis išguli", rnšo 
Chicago THbune. 

Standard Oll Company*(Indiana) per daugel mo
ti] sekė šj pliana padarydama ji pamatų savo kom
panijos. 

š] Jfcrapanija palaiko didel} apsaugos inšuriną. 
J i netik kad palaiko dideli inšuriną bet ir turi 
apsaugos komisija kur i prižiūri kad refinerijoso 
butų viskas tvarkoj ir tuomi sumažina nelaimin
gų atsitikimu skaičių ta ip kad sulyginus su kitais 
bizniais kuriuoso yra daug mažiau pavojaus jų re
finerijoso nelaimingų atsitikimų labai mažai. 

Standard Oll Companijos pasistengimas jvestl ge
riausius "firc escapes" ir ki tus dalykus gali būti 
t ikru pavyzdžių kitoms, firmoms. 

Direktoriai Standard Oil Kompanijos ( Ind iana) 
pripažįsta t a faktą kad jeigu su darbininkų yra 
teisingai pasielgiama jis visuomet geriau dirba ir 
tuomi duoda geresnį patarnavimą žmonėms ir 
pačiai kompanijai. 

S Vedėjai šios kompanijos pripažįsta kad kiekvie
nas konstruktyvis darbas padarytas naudai darbi
ninkų yra tai sumažinimas iškaščių ir gavimas ge 
resnio darbo ir tokių būdu galima pirkikui parduoti 
produktus už mažesnę kainą. 

Nelaimingų atsit ikimų sumažinimas yra tai tik 
vienas, bet labai svarbus dalykas, šios Kompanijos 
programe. Kiti dalykai tai gera mokestis, paran
kios valandos pas tovus darbas ir inšurinas. Prie to 
dar kompanija, y ra įvedus apsauga seniems darbi
ninkams k u r i o , j a u nebegali daugiau darbo dirbti. 

"; ' ;̂ ' ' V e d ė j u 'pa¥isiengftnas sumažinti nelaimingus a t 
sitikimus pavojingose vietose turi ir pr i tar imą visų 
darbininkų ir 26,560 šėrininkų iš kurių nei vienas 
neturi daugiau kaip 10 nuošimti visos sumos. 

• 

• 

Standard Oil Company 
(CTDMSA) 

910 So. Michigan Ave., Chicago 
300,0. 

BALTIJOS-AMERIKOS 
'UNIJA 9Broadvay. Nev^lSrk.NY\J 

Sl!aBiLIETUV\ • 
.ARBA. L1EPOJCL 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ ER 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant | Plifavą aplenkia 
Lenkų $59N£» fkar ldorlu) 

Trečia Kleaa Padal in ta l Raiafaatftid 
Ant 2-Jų. 4-riu. *-Mą Ir 8-nlu Itom 

S. S. "LITLANIA" Gruodžio 6 
S. S. ESTONIA Gruodžio 27 

Trečios Klaso* Kainos I : 
HAMBURGĄ f 103.50 — PELIAVA $106.50 

j? MEMEL Ir L IEPOJU S107.00 
<jel«l lalvakor. Ir žinių kreipk, pria aavo agan. 

Lietuvon Daugiau Negalėsite Parvažiuoti 
Je i dabar PASPORTO neišsiimsite. 

Sulyg Lietuvos valdžios naujo instatymo, kas iki Gruodžio 22, 
1922, neužsiregjstruos. (neišsiims Pašpor to) , nužudys Lietuvos pilie
tybės teisės.* Nužudę pilietybės teisės, NEGAUS PA.šPORTF, NEGA
LES LIETUVON IŠVAŽIUOTI IR PRARAS SAVO ŽEME KOKIA 
LIETUVOJE TURI. 

Todėl tie, kurie manote kada-nors Lietuvon apsilankyti, įr tie, 
kurie turite žemę a r narna Lietuvoje, išsiimkite Pašpor tus prieš 
Gruodžio 22, 1922, nes kitaįp viską pražudysite ir daugiau nei sve-
čiuosna Lietuvon negalėsite apsilankyti. 

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

Ofisas Viršui Star Shoe Co. storo. 

PARŪPINA PAŠPORTUS 
PARDUODA LAIVAKORTES 
SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

OFISO VALANDOS K A S D I E N : 
Nuo 10 ry to iki X pp pietų ir nuo 3 po pietų iki 8:30 vakaro. 
Nedėlojieniais uždarvta . 

\ 

«= 
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HSIMUTONSILUS 
tobuliausiomis mokslo priemenėmis; 
1,—be peilio, 
2,—be kraujo, 
S,—be marinimo,. 
4,—be skausmo. 
5,—be jokio pavojaus sveikatai. 

I P o operacijos, pacijentas gali tuoj 
Keiti į darbą, grali tuoj valgyti; dai-
Knininku balsas t ampa malonesnis, 
"v i s a sveikata greresnė. Kuriems iš

ėmiau tonsilus, yrą pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su įvairiomis l igomis^ 
prij imu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki! 
9 vai. vakare. 

Nedėliomis ir seredomis ofisas; 
uždarytas. 

DE. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R 

OBSTETRIKAS, 
So. 50th Ave. Cicero, 111.] 

VĖLIAUSIOS MADOS 
DRABUŽIAI!! 

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

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

Telefonas Boulevard 2469 
.^Mr-it+H •-—• # 1 . . . . - *w- t^ii?». 


